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Sevgili Arpaboyu okurları, yılın ilk yarısını tamamladığımız bugünlerde, hem senenin iş yorgunluğunu atmaya başlayacak olmanın hem de
yazın ilk günlerinin tatlı heyecanını yaşıyoruz. Bu
sayımız hem sayfa sayısı, hem de içerik itibarıyle
gerçekten dopdolu, uzun süre elinizden bırakamayacağınızı tahmin ediyorum.
Ülkemizde bilim dünyasına büyük heyecan
getiren Nobel Kimya ödüllü Sayın Prof. Dr. Aziz
Sancar’ın Dokuz Eylüllülerle buluştuğu tarihi
“Onur Günü” etkinlikleri derginiz Arpaboyu’nun
yeni sayısında keyifle okuyacağınız bölümler
arasında yer alıyor. Bu sayımızda; Dokuz Eylül
Üniversitesi Hastanesi’nde yeni açılan Başhekimlik Binası, yenilenen Nöroloji Servisi ve İnme
Ünitesi, fizik tedavi hastalarına yönelik Kaya İzmir Termal Otel’de sunulan özel hizmete ilişkin
bilgi ve gelişmeler konu başlıklarımızdan sadece
bir kaçı...
Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Yerleşkesi’nde
son 8 yılın değerlendirildiği röportaj ve makalelerin yanı sıra Uluslararası gen araştırmalarının Türkiye’deki en büyük merkezi İzmir Biyotıp
ve Genom Merkezi (İBG İzmir) ile ilgili güncel
gelişmeleri sayfalarımızdan takip edebilirsiniz.
İzmir’in ulusal ve uluslararası anlamda sağlık
girişimleri ve inovasyon kavşağı haline gelmesine hizmet verecek Bioİzmir’in (İzmir Sağlık
Teknolojileri Geliştiricisi ve Hızlandırıcısı) temelinin atılması, bilimsel konferanslar, paneller,
farkındalık etkinlikleri ve sosyal sorumluluk çalışmaları Arpaboyu’nun zengin içeriğinde takip
edebileceğiniz konular. Dokuz Eylül Üniversitesi
Tıp Fakültesi’ne sayısız ve çok değerli hizmetler
vermiş olan hocalarımızın emeklilik onuru, anma
törenleri ve vefa günlerini de yine sayfalarımızda
sunuyoruz...
Bu kısa içerik özetinin ardından, yaklaşan rektörlük seçimlerinin tüm üniversitemize hayırlı
ve uğurlu olmasını diliyor, tatilin hepimize huzur
ve zindelik getirmesini can-ı gönülden istiyorum.
Sevgiyle kalın..
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DEÜ Hastanesi
Başhekimlik hizmet
binası törenle açıldı
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okuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde yeni
yapılan 5 katlı Başhekimlik Hizmet Binası törenle açıldı. Rektör Prof. Dr. Mehmet
Füzün’ün ev sahipliğinde düzenlenen törene; üniversite üst yöneticileri, DEÜ önceki Rektörlerinden Prof. Dr. Fethi İdiman, Hatay Mustafa Kemal
Üniversitesi önceki Rektörü Prof. Dr. Şerefettin
Canda, DEÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tülay
Canda, Dekan Yardımcıları, DEÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Can Karaca, Başhekim Yardımcıları,
akademik ve idari personel katıldı. Hastane Servisler girişi yan tarafında inşaa edilen yeni hizmet
alanının açılış kurdelasını Rektör Füzün ve yöneticiler birlikte kesti.
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Rektör Füzün açılış konuşmasında yeni idari bina ile ilgili şu bilgileri verdi: “2008-2009 yılında
Hastane Servisler girişinde bulunan Başhekimliğimizi daha yüksek kapasitede hizmet verebilmek
için Dekanlık binasına taşımıştık. İdari hizmetler
buradan yürütüldü. Ama geçtiğimiz süreçte önceki Başhekimin de büyük katkısı ile bu binayı Devlet
Planlama Teşkilatı’nın onayı ile Döner Sermaye’den
bir kuruş harcamadan devlet bütçesinden yaptırdık. Bina 4667 metrekare. Yeni bina dekanlık hizmetlerine de büyük katkıda bulunacak çünkü Başhekimlik olarak oradan ayrılmış oluyoruz Tabii ki
üniversitemiz son 8 yılda yapı ve tesis olanı olarak
çok büyüdü. 2007 yılı sonundaki yapı ve tesis alanı
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Başhekimlik binası çevresi çimlendirilerek yeşile büründü.
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530 bin metrekare iken şimdi 800 bin metrekarenin üzerine çıktı. Yüzde 43’lük büyüme sağladık.
Öte yandan hepimiz biliyoruz ki, büyük üniversite
hastanelerinin hepsinde olduğu gibi üniversite hastanemizin de borçları var. İnanıyorum ki bir Üniversite Hastaneler Birliği toplantısı yapılarak bu sorun
gündeme getirilecek. İnşallah pozitif bütçe yapmaya bundan sonraki süreçte geçeriz diye düşünüyorum. Hastanemizin kuruluşundan itibaren bugüne
kadar hizmet veren başta bütün rektörlerim olmak
üzere emeği geçenlere teşekkür ediyor, yeni binanın hayırlı olmasını diliyorum.”
DEÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tülay
Canda da şöyle konuştu: “Bu idari binanın kurumumuz için hayırlı ve verimli olacağına inanıyorum.
Tasarım ve projelendirilmesi Rektör hocamızın
öneri ve onayı ile yapıldı. Ben herkese çok teşekkür ediyorum. Kurumda bir bütünlük içinde çalıştık
ve öyle çalışmaya da devam edeceğiz. Herkes için
sağlıklı, başarılı ve verimli bir çalışma ortamı yaratılmasını canı gönülden diliyorum.”
Başhekim Prof. Dr. Can Karaca da üç teşek-
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kür mesajı ilettiği açılış konuşmasında düşüncelerini şöyle ifade etti: “Benim üç teşekkürüm var. Birincisi Sayın Rektörümüze. Son 8 yılda üniversitemize
çok büyük eserler, yapılar kazandırdı. Başhekimlik
hizmet binası da bunun bir parçası. Yeni binamızın
hizmete girmesi ile bize ayrı bir sorumluluk yüklediniz, bilincindeyiz. Daha çok çalışmamız, üretmemiz
gerekecek. İkinci olarak Sayın Dekanıma teşekkür
ediyorum. Uzunca bir süredir Başhekimlik olarak
Dekanlık binasında hizmetlerimizi sürdürüyorduk.
Dekanımız bize ablalık, ev sahipliği yaptı. Katkıları
için çok teşekkür ediyorum. Üçüncü olarak da, bu
yapının proje ve finansmanında katkıları olan benden önceki Başhekim Sayın Prof. Dr. Refik Mas’a teşekkürlerimi iletiyorum. Yeni binamız hayırlı olsun”
dedi.
Yaklaşık 1,5 yılda inşaası tamamlanan Başhekimlik hizmet binasında; Hastane Yönetimi, Hastane Müdürlüğü ve bağlı birimleri, Döner Sermaye
İşletme Müdürlüğü, Saymanlık Müdürlüğü, İnsan
Kaynakları, Kalite Birimi, Faturalama, Planlama gibi
üniteler ve toplantı salonları yer alıyor.

DEÜ
TIP FAKÜLTESİ

38 YAŞINDA
Prof. Dr. Tülay Canda
Dekan

D

okuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin 38. Kuruluş yıldönümü, İnciraltı Yerleşkesi Kurucu Öğretim Üyeleri Konferans Salonu’nda Dekan Prof. Dr. Tülay Canda’nın ev sahipliğinde kutlandı.
DEÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Füzün, DEÜ Tıp Fakültesi’nin ilk Dekanı Prof. Dr. Şakir Fadıloğlu,
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi önceki Rektörlerinden Prof. Dr. Şerefettin Canda, önceki Bakanlardan Prof. Dr. Suat Çağlayan, DEÜ yöneticileri, akademik ve idari personeli ile konukların katıldığı törende fakülte tarihçesi güncel olarak hazırlanan bir film gösterimi ile anlatıldı. Senaryosu Tıp Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. Tülay Canda’nın arşiv kayıtlarından hazırlanan filmin seslendirmesini Tıp Fakültesi
Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rıza Çetingöz yaptı. Filmin yapımı da Güzel
Sanatlar Fakültesi (Prof. Halil Yoleri, Yrd. Doç. Dr. Faik Kartelli) ve Tıp Fakültesi Eğitim Araçları Merkezi
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Prof. Dr. Mehmet Füzün
Rektör
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(Hakan Caner) işbirliğinde gerçekleştirildi.
Törende, fakülteden bu yıl emekli olan öğretim üyeleri ile Tıp Fakültesi ve DEÜ Hastanesi’nde
15 ve 30. hizmet yılını dolduran akademik ve idari
personel onurlandırıldı.
Rektör Prof. Dr. Mehmet Füzün konuşmasında,
“1978 yılında bir avuç hocamız öncülük ederek Tıp
Fakültemizi kurdular. Daha sonra bu hocalarımızın öncülüğünde üniversitemiz 1982’de kuruldu.
Bir Arap atasözü vardır, sıfır ile bir arasındaki fark,
1 ile 1000 arasındaki farktan daha büyüktür. Yoktan var etmek büyük emek, kahramanlık ister. Bu
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bağlamda kurucularımızı sevgiyle, saygıyla yad
ediyoruz. Hayatta kalan Şakir hocamız aramızda,
sağlıklı, uzun ömür diliyorum. Bu kutlama töreninde iyi haber, üniversitemiz çok büyüdü. Öğrenci sayısı itibarıyla yüzde 75 büyüdü. Üniversitenin
bütçesi yüzde yüzlerin üzerinde büyüdü. Döner
sermaye bütçesi de yüzde 135 civarında büyüdü.
2007 sonunda yapı ve tesis alanı olarak 530 bin
metrekare olan üniversitemiz binalarının toplam
alanı 830 bin metrekareye çıktı. Yüzde 43 büyüdük. Teknoparklarımızı kurduk. Dünyada ilk bine
giren Türkiye’deki ilk 10 üniversite arasında olduk.

arpaboyu 9

BENİM HASTANEM

Teknoparklar birincisi olduk. Çok önemli yol katettik, onlarca sayabilirim. Bugüne kadar emeği geçen
herkese can-ı gönülden teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.
Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tülay Canda da şöyle konuştu: “Bugünü anlamak, bugünün değerini
bilmek, kurumsal hafıza ve kültürünü yaşatmak için her yıl 1 Mart törenlerini kutlama geleneği oluşturulmuştur. Bu törenlerde, kuruma emeği geçenler onurlandırılmaktadır. Bu kurum bizim, kurumumuzu korumak, yüceltmek hepimizin görevi. Fakültemizin kuruluşundan bugüne emeği geçen herkese
ayrı ayrı teşekkür ediyor, aramızdan ayrılanları rahmetle anıyorum. Bu yılki kutlama töreninde, kuruluşundan bugüne fakültemizin tarihçesini film olarak sunuyoruz. Fakültemizin kuruluşu olan 1 Mart
1978’den 2016’ya kadar olan 38 yıllık sürecin geniş kapsamlı tarihçesini son 5 yılda zaman buldukça
hazırladım. Web sayfamızda da yayınlayacağız. Çok sayıda özverili çalışma, emekler ve tüm personelin
destekleri saygıyla anılmalıdır. Her birine ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum.”
Dekan Canda, tanıtım filminin hazırlanmasında emeği geçen Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Halil Yoleri, Film Tasarım Bölümü
Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Faik
Kartelli, seslendirmede görev
alan DEÜ Tıp Fakültesi Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Rıza Çetingöz’e ve
bu törenlerin hazırlanıp sunulmasında emekleri olan Yrd. Doç.
Dr. Nilgün Yener’e birer plaketle
teşekkür etti. Müzik dinletisinin
sunulduğu programın kapanışında, konuklara yiyecek içecek
ikramı yapıldı.

Nöroloji Servisi ve
İnme Ünitesi
yenilenerek açıldı

BENİM HASTANEM

T

Prof. Dr. Mehmet Füzün
Rektör
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ürkiye’nin gözde tedavi merkezleri
arasında yer alan Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Nöroloji Servisi ve İnme Ünitesi yenilenerek hizmete
açıldı. En yüksek kalitede tıbbi hizmeti
en modern fiziksel donanım ile sunmayı
ilke edinen kurum yöneticileri, uluslararası standartlardaki bölümü baştan aşağı revize ederek güncelledi. Toplam 38
yataklı servis içinde hizmete giren 6 yataklı İnme Ünitesi’ne “İkinci Derecede Yoğun Bakım Ruhsatı” alınırken, Türk Beyin
Damar Hastalıkları Derneği tarafından
da akredite edildi.
Modern merkezin açılış kurdelasını; Rektör Prof. Dr. Mehmet Füzün, Tıp
Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Gamze
Çapa Kaya, DEÜ Hastanesi Başhekimi
Prof. Dr. Can Karaca, Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Ersin Aksay, Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Kürşad Kutluk
ve DEÜ Hastanesi Başmüdürü Tevfik
Eser birlikte kesti.
Rektör Prof. Dr. Mehmet Füzün

açılış konuşmasında, “İki dönemlik görev süremin sonuna yaklaşırken birçok
ünitede yenileme yaptık. Göz Hastalıkları, Göğüs Hastalıkları, Kalp Damar
Cerrahisi, Geriatri, Radyasyon Onkolojisi, Nöroloji, Genel Cerrahi ve yeni Başhekimlik binası hastanemizde yenilenen
bölümler arasında. Geçtiğimiz dönem
üniversite hastaneleri açısından çok
kötü bir dönem olmasına karşın biz bu
iyileştirmeleri yapabilmenin onurunu
yaşıyoruz. Üniversite hastanelerinin içinde bulunduğu durumdan kurtulması
yönünde önceki hafta YÖK Başkanı ve
Maliye Bakanı’nın katılımı ile bir toplantı
yapıldı. Umarım bundan sonra çok daha
iyi şekilde büyümeye, ilerlemeye devam
edeceğiz. Tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.
Başhekim Prof. Dr. Can Karaca
da 10 Ağustos’ta göreve geldiği dönemden önce planlamaları yapılıp revizyona
alınmış olan üniteleri büyük özveri ile aksatmadan tamamladıklarını belirterek,
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“Birbirini izleyen üç yapıyı (Kardiyoloji Servisi, Nöroloji
Servisi ve İnme Ünitesi, Genel Cerrrahi Servisi) art arda
yeniledik. Hastanemizin daha modern koşullarda hizmet
vermesine yönelik yenileme ve iyileştirmeler devam
edecektir” ifadelerini kullandı.
Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Kürşad
Kutluk da dünyada ve ülkemizde inme hastalığının tedavisi ile son gelişmeleri özetlediği sunumunda şu bilgileri
verdi: “İnme, tedavi edilebilir ve önlenebilir bir hastalıktır,
erken müdahale çok önemlidir. Yeni yapılan 6 yataklı
ünitemiz, gururla söyleyebilirim ki ikinci derecede yoğun
bakım ruhsatı aldı, ayrıca Türk Beyin Damar Hastalıkları
Derneği tarafından da akredite edildi. Dünya kongresinden bir istatistik verecek olursam; 2004-2014 arasındaki 10 yılda Türkiye nüfusu 67 milyondan 74 milyona
çıkarken, İnme Tedavisi yapan merkezlerimizin sayısı
23’ten 35’e çıkmış. Bizim çalışmamıza göre, intravenöz
trombolitik tedavi uygulaması 6 yılda 4 kat artış göstermiş. İnme tedavisi, eğitim görmüş kişiler tarafından,
özellikli merkezlerde, organize edilmiş hastanelerde yapılmalıdır. Tam donanımlı özelliğe sahip nitelikteki sağlık
kuruluşları çok az. Diğer üniversite ve araştırma hastanelerinde de modern tedavilerin yaygınlaşması gerekir.
Yeni ünitemizin hazırlanması ve işleyişinde emeği geçen
başta tüm çalışma arkadaşlarım olmak üzere Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Füzün’e, Başhekim Prof. Dr. Can
Karaca şahsında başhekimliğe, yenilemenin başladığı
önceki dönem başhekimimize ve bölümün bugünlere
gelmesinde tüm emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.
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İzmir’de Fizik Tedavi
hastalarına çok özel
hizmet
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Eylül
Üniversitesi
Hastanesi
Başhekimliği’nin, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyona yönelik tedavi alan hastaların Kaya İzmir
Termal Otel’de açılan Fizik Tedavi Birimi’nde tedavi
olabilmeleri ve Kaplıca Kür hizmetinden yararlanabilmelerine yönelik başlattığı proje törenle tanıtıldı.
DEÜ Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı bünyesinde takip edilen hastalar, hastane
ile Hedef ABC Anonim Şirketi arasında yapılan protokolle 14 Mart 2016’dan itibaren Kaya İzmir Termal
Otel’deki özel üniteden yararlanmaya başladılar.
Ayda 6500 seansa kadar Fizik Tedavi hizmeti sunabilme kapasitesine sahip modern ünitede;
inme, çocuk felci, omurilik yaralanması, multiple
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skleroz, serebral palsi, parkinson hastalığı, spina bifida kas hastalıkları gibi nörolojik rahatsızlıkları olan,
ortopedik cerrahi sonrası rehabilitasyon gereksinimi olan hastalar, kas iskelet sistemi rahatsızlıkları, meme cerrahisi sonrası lenfödem, romatizmal
hastalıklar gibi birçok hasta grubuna yönelik tedavi
hizmetinin sunulabildiği belirtildi. Uygulamadan şimdiye kadar 236 hasta yararlandı. 4100 seans Fizik
Tedavi ve Rehabilitasyon hizmeti verildi. Yaklaşık
100’ü ciddi rehabilitasyona gereksinimi olan hasta
gruplarına toplam 1400 seans tedavi hizmeti verildi.
Diğer 136 hastaya da hem fizik tedavi, hem kaplıca
kür tedavisi uygulandı. Bu hastalar Otel Fizik Tedavi
Birimi’nden 2700 seans tedavi hizmeti aldı. Birimin
günlük hizmet kapasitesinin, 100’ü rehabilitasyon
hastası, 150’si diğer kas iskelet sistemi rahatsızlıkları olmak üzere toplam 250 hasta olduğu belirtildi.
Törende konuşan DEÜ Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Halil Köse, “Fizik Tedavi deyip geçmeyin,
sonuçta hepimiz onların müşterisiyiz. Er ya da geç
bu hizmete ihtiyaç duyacağız. Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nin bu güzel işbirliği ile inanıyorum
ki güzel sonuçlar ortaya çıkacaktır. Türkiye özellikle
jeotermal kaynak konusunda çok şanslı, Sağlık Turizmi de hızla gelişiyor. Geçen yıl TÜRSAB (Türkiye
Seyahat Acenteleri Birliği) verilerine göre 400 bin
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kişi yurtdışından ülkemize sağlık hizmeti almak için
gelmiş. Bu verilere göre 2 milyar dolar civarında da
kaynak elde etmişiz. Tabii bu olaya sadece kaynak
olarak bakmamalı. Yurtdışından gelenlerin ülkemizde tedavi edilmesi aslında bir prestijdir. Umuyorum
bu tür işbirlikleri daha da artar. Hedeflerimiz yüksek. Hepimize çok iş düşüyor” dedi.
DEÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Can Karaca da bir sosyal sorumluluk projesi olarak başlattıkları hizmet ile şifa bekleyen daha çok hastaya
daha kapsamlı olanaklar sunmak istediklerini ifade
ederek şöyle konuştu: “Amacımız hastalarımızın
sağlığına kavuşması, ağrılarının dindirilmesi. Dokuz
Eylül Üniversitesi olarak bu yolda büyük çaba harcıyoruz. 1100 yataklı hastanemizde yatan hastalarımıza en iyi tedavi hizmetini sunarken, bu işbirliği
ile zor durumdaki hastalarımıza daha fazla yardımcı
olma yönünde bir çalışma başlattık. Bu projenin sadece bölgesel değil, ulusal hatta uluslararası katkılarının olacağı kesindir” ifadelerini kullandı.
DEÜ Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Selmin Gülbahar da İzmir ve özellikle Balçova’nın, sahip olduğu
doğal kaynaklar ile çok önemli bir kaplıca ve kür
merkezi olduğunu belirterek şöyle konuştu: “Fizik
Tedavi Rehabilitasyon hekimleri olarak bizlerin amacı hastalarımızın ağrısını azaltmak, fonksiyonlarını,
aktif yaşama katılımlarını, üretkenliklerini ve böylece yaşam kalitelerini artırmak. Daha geniş bir hasta
kitlesine Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Hidroterapi
ve kaplıca olanaklarını sunabilmek amacıyla Hedef
ABC Anonim Şirketi ve Kaya İzmir Termal Otel ile bu
projeyi gerçekleştirdik. Hedefimiz, akademi ve özel
girişim birlikteliği ile hastalarımıza bilimsel verilerin
ışığında etkin, kaliteli ve özel bir hizmet sunmaktır.
Bu amaçla akademik kadromuzun yanı sıra alanında yetkin ve deneyimli fizyoterapist, fizyoterapi teknikeri, hemşire, medikal masör ve masöz kadrosu
oluşturulmuştur. Bu işbirliği ilimizde ayaktan fizik
tedavi rehabilitasyon, hidroterapi ve kaplıca tedavisine önemli katkı sağlayacaktır. Umudumuz, ilimizin
ve bölgemizin geniş kapsamlı yataklı bir fizik tedavi
rehabilitasyon merkezine en kısa zamanda kavuşması. Projeye katkı verenlere teşekkür ediyorum.”
100’e yakın yurtdışı seyahat sigortası ile
anlaşmalarının bulunduğunu belirten Hedef ABC
Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Alpaslan Coşkun da,
“Akademik kadrodan oluşan hekimlerimiz ve akademik kadromuzun öngördüğü tedavi protokolleri ile
birçok hastalık grubuna hizmet veriyoruz. Öncelikle bölgesel olarak güçlenmekle beraber Türkiye’ye
hizmet veren Kaplıca Kür Merkezi olmayı ve bu
işbirliği çerçevesinde otelimizin de sağlık oteli konseptine dönüşmesi için elimizden geleni yapacağız.
İzmir’i termal alanda Sağlık Turizmi’nin cazibe merkezi haline getirmeyi istiyoruz” dedi.
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Prof. Dr. Tülay Canda
Dekan

Prof. Dr. Mehmet Füzün
Rektör
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DEÜ Tıp Fakültesi
Tülay Canda’nın

D

okuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Tülay Canda, 25 Mart 2016 günü, Kurucu Öğretim Üyeleri Konferans Salonu’nda
düzenlenen görkemli ve kalabalık katılımlı bir törenle emekliliğe uğurlandı.
2010 yılından bu yana üst üste iki dönem (6
yıl) Tıp Fakültesi Dekanlığı görevini yürüten ve Patoloji Anabilim Dalı’nın kurucu öğretim üyesi olarak
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üniversitenin sembol isimleri arasında yer alan Profesör Canda alkışlarla emekliliğe adım attı.
Yaş sınırını doldurarak emekliye ayrılan Canda
için yapılan tören müzik dinletisi ile başladı. Törene
Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet
Füzün, Rektörlük ve Üniversitenin yöneticileri, Dekan Canda’nın eşi Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi önceki Rektörlerinden Prof. Dr. Şerefettin Canda,

oğulları DEÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr.
Emre Canda, Ankara Yıldırım Beyazıt Ü.Tıp F. Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erdem Canda, gelinleri, torunları, kardeşleri, ailesi, sınıf arkadaşları, öğrencileri,
Türkiye’nin birçok ilinden gelen önceki öğrencileri,
meslektaşları, İzmir protokolünün temsilcileri, Dokuz Eylül Üniversitesi’nin çeşitli bölümleri ile Tıp
Fakültesi’nin akademik ve idari personeli katıldı.

Törende “Dünden Bugüne Patoloji Anabilim Dalı”
nın öyküsünü Prof. Dr. Sülen Sarıoğlu, Canda’nın Özgeçmişini slayt gösterisi eşliğinde Prof. Dr. Meral Koyuncuoğlu Ülgün, Profesör Canda’nın yöneticilik yönünü de “Dekan olarak Prof. Dr. Tülay Canda” başlığı
ile Dekan Yrd. Prof. Dr. Pınar Tuncel sundu.
44 yıllık hekimlik yaşamını geride bırakırken tıp mesleğine, tıp eğitimine ve Dokuz Eylül
arpaboyu 15
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Dekanı Prof. Dr.
emeklilik onuru
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Üniversitesi’ne kattıkları ile örnek olan Canda’ya
öğrencileri de sürpriz bir video kaydı ile “Dekan
anne” diye hitap ederek sevgi gösterisinde bulundu. Törende Rektör Prof. Dr. Mehmet Füzün, Dekan
Yardımcıları Prof. Dr. Gamze Çapa Kaya, Prof. Dr. Pınar Tuncel, Patoloji Anabilim Dalı, İzmir Tabib Odası,
Mesleki Dernek temsilcileri, Profesör Canda’ya plaket ve çiçek vererek değerli hizmetleri için teşekkür
etti. Ayrıca birçok meslektaşı, öğretim üyeleri, personel, öğrenciler ve Sağlık Yerleşkesi’nin yöneticileri
de çiçek sundu.
Rektör Füzün konuşmasında, “8 yıldır Dokuz Eylül Üniversitesi’nde böyle coşkulu bir salonu
ikinci kez görüyorum. Daha önce tarih profesörü İlber Ortaylı geldiğinde bu kadar kalabalık olmuştu.
Ne mutlu ki Tülay hocama, bu kadar çok seveni varmış yürekten kutluyorum. Ben 1975 mezunuyum.
O dönemde Canda ailesini asistanlık dönemlerinde
Tülay Abla, Şerafettin Abi olarak tanıdım. Tülay
Canda mükemmel bir bilim insanı ve eğitmen, çok
değerli bir eş, mükemmel bir anne. Çok değerli iki
hekim evlat yetiştirdi. Geçtiğimiz 6 yıllık süreçte Tıp
Fakültesi gibi egosu yüksek bir fakültede inanılmaz
performans sergileyerek çok huzurlu bir dönem
yaşattı bize. Kendisine Rektör olarak çok teşekkür
ediyorum. Bundan sonraki süreçte sağlık, huzur ve
mutluluk diliyorum” dedi.
Prof. Dr. Tülay Canda konuşmasında “Bu
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mutlu günümde benimle birlikte olduğunuz için her
birinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Tıp Fakültesini bitirdikten hemen sonra çalışma hayatına başladım. 44
yıl kesintisiz olarak üniversitede tam gün görev yaptım. Çok şükür beden, akıl, ruh sağlımı koruyarak bu
güne eriştim. Yüzüne, gözünün içine bakamayacağım
hiç kimse yok. Bu nedenle çok mutluyum. Bundan
sonraki sözcüklerim teşekkür için olacaktır. Öncelikle anneme, kardeşlerime, eşimin ailesine, çocuklarımın eşlerinin ailelerine çok teşekkür ediyorum, sağ
olsunlar, var olsunlar. Her zaman aile olduğumuzu
ve dayanışma içinde olduğumuzu hissettirdiler, hem
kendi çocuklarına hem de benim çocuklarıma ve torunlarıma büyük emek verdiler, görevimi yapmamda
bana destek oldular. Çocuklarıma sonsuz teşekkür
ediyorum, beni üzmediler, hem eğitim, hem de mesleki yaşamlarında özveri ile çalışmaktalar. Gelinlerim
Ebru ile Buket’e teşekkürüm çok özel. Kendilerini çocuklarım kadar seviyorum, değerleri çok büyük.
Sevgili sınıf arkadaşım, çalışma arkadaşım,
hayat arkadaşım olan eşim Şerafettin Canda’ya ne
kadar teşekkür etsem azdır. Beni üzmedi, yanımda
oldu, bana değer verdi, başarılı olmam için her zaman destek oldu. Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Füzün’e çok teşekkür ediyorum. Bana güvenerek Dekanlık görevini verdi ve destek oldu. Hiçbir
zaman moral, motivasyonumu bozan yönlendirmeyi
asla yapmadı. Ben kendi adıma şunu çok içtenlikle

kür etsem azdır.
Geleceğimizin umudu olarak gördüğüm ve
çok değer verdiğim, bu günümde benim yanımda
olan öğrencilerime çok teşekkür ediyorum. Her zaman bana destek oldular. Bende emeği olan başta
kayınvalidem, aile büyüklerim, dünürüm Yunus Erbaş olmak üzere ebediyete gidenlere teşekkürümü
ancak ikram ile sunmak istedim. Adını anamadığım
desteğini gördüğüm birçok kişi, kuruluşlara da teşekkür ediyorum. Son sözüm, büyük özveriler ile bu
güne gelen, 37 yıldır çalıştığım bu kurumumuzu sizlere emanet etmektir. Bu emaneti koruyup, yücelteceğinize inanıyorum. Hepinize sağlıklı, mutlu yaşam
diliyorum. Bu günümde benim ile birlikte olduğunuz
için sonsuz teşekkür eder, saygılar sunarım” dedi.
Prof. Dr. Tülay Canda’nın heyecanını bu özel
güne katılarak paylaşan farklı kesimlerden katılımcı, konuşmacılar da kendisi ile ilgili anılarını anlatarak
övgü dolu duygusal konuşmalar yaptı. Konuklara
daha sonra yiyecek içecek ikramı yapıldı. Emeklilik
töreni, öğleden sonra yapılan bilimsel toplantı ile tamamlandı. Bu bölümde, Profesör Canda’nın uzmanlık alanı olan “Meme Kanserinde Gelişmeler” konulu
oturum yapıldı. Profesör Canda, “Meme Kanserinde
Multidisipliner Yaklaşım”ı anlattı, kendi öğrencisi olan
Prof. Dr. Osman Zekioğlu ve birlikte çalıştığı Doç. Dr.
Merih Güray Durak da meme kanserlerindeki güncel gelişmeleri sundu.
arpaboyu 17
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söylüyorum, bu özellikli bir Rektör ile çalışmak bir
şanstır. Dekan yardımcılarım Prof. Dr. Gamze Çapa
Kaya’ya, Prof. Dr. Pınar Tuncel’e sonsuz teşekkür ederim. Son derece titiz, güvenli, ölçülü, çalışkan, pozitif
ortam yaratan örnek kişilerdir.
Her konuda kendisine güvenerek rahatça danıştığım
Prof. Dr. Banu Önvural’a destekleri için teşekkür ediyorum. Fakültemizin sekreteri Yunus Karslı’ya, Dekanlık özel kaleme, Dekanlık personeline, özveri ile
çalışan, eğitimde sorumluluğu üstlenen tüm öğretim
üyelerimize, personelimize, bende ve bu kurumda
emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum. Fakültemize destek veren Büyükşehir Belediye Başkanımız
Aziz Kocaoğlu’na, Balçova Belediye Başkanımız Mehmet Ali Çalkaya’ya, yerel yöneticilere, öğrencilerimize
burs veren tüm kişi ve kuruluşlara teşekkür ediyorum.
Bana patoloji mesleğini öğreten, bu günümde yanımda olan hocalarıma teşekkür ederim. Patoloji Anabilim Dalımızın öğretim üyelerine, asistanlarına, çalışanlarına, özellikle de uzun yıllar beraber
çalıştığım önceki personeline teşekkür ederim. Hepsi
özveri ile çalışıyor, gözüm arkada değil.
Prof. Dr. Egemen İdiman’a teşekkürüm çok özeldir. 8
yıl önce geçirdiğim ‘Guillian Barre Sendromu’nu aynı
gün tanısını koyup tedavisini yaptığı ve eşimin İzmir
dışında görevli olduğu için tüm sorumluluğu üstlenerek sağlığıma kavuşturduğu için ne kadar teşek-

Tıp Fakültesi
Dekanlığı’nda
görev değişimi
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okuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde
üst üste iki dönem (6 yıl) Dekanlık görevini
yürüterek yaş sınırından emekliye ayrılan
Prof. Dr. Tülay Canda, görevini Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Füzün tarafından Dekan vekili olarak atanan Dekan Yardımcısı
Prof. Dr. Gamze Çapa Kaya’ya törenle teslim etti.
Dekanlık makamında düzenlenen devir teslim töreninde Profesör Canda, iki dönem birlikte çalıştığı Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Gamze Çapa Kaya
ve Prof. Dr. Pınar Tuncel’e değerli hizmetleri için
teşekkür etti ve çiçek sundu. Samimi atmosferde
geçen törende Profesör Dr. Gamze Çapa Kaya da
Prof. Dr. Canda’ya çiçek vererek teşekkür etti.
Prof. Dr. Canda konuşmasında; “Dekanlık görevimi yaptığım 6 yıllık sürede Rektörümüz Prof.
Dr. Mehmet Füzün bu görevi verdi. Ben de Dekan
Yardımcılarımı seçtim, 6 yıl birlikte uyum içinde
çalıştık. Dekan yardımcılarım Prof. Dr. Gamze
Çapa Kaya, Prof. Dr. Pınar Tuncel, Fakülte SekreteProf. Dr. Tülay Canda
Prof. Dr. Gamze Çapa Kaya
rimiz Yunus Karslı ve çok değerli özel kalemimizle
birlikte güven, iş disiplini, karşılıklı sevgi, saygı içinde kurumumuza en iyi hizmeti vermeye çalıştık.
Bu görevi devrederken gözüm hiç arkada değil.
Akademik işleyişte yeni bir dekan atanıncaya kadar sistemin vekaletle yürütülmesi sürecinde
Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Füzün sağduyuya
en güzel örneği verdi. Dekan yardımcılarımızdan
en kıdemli olan Profesör Dr. Gamze Çapa Kaya’yı
vekaleten görevlendirdi. Bu bence gelecek kuşaklara hem akademik kültür, hem de devlet anlayışı açısından çok önemli bir mesaj. Devlette görevler kesintisiz yapılır. Planlanmış çalışmalar devam ettirilir. Daha iyisini yapmak başlıca hedeftir. Ben bu görevi
gönül rahatlığı ile Prof. Dr. Gamze Çapa’ya devrediyorum, hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Dekan Vekilimiz
görevini, 6 yıldır birlikte çalıştığı Dekan Yardımcımız Prof. Dr. Pınar Tuncel ile birlikte yürütecek. En iyi şekilde
yürüteceklerine yürekten inanıyorum” dedi.
Yeni göreve atanan Dekan Vekili Prof. Dr. Gamze Çapa Kaya devir teslim töreninde şöyle konuştu: “Biz
de Tülay Hoca’ya çok teşekkür ediyoruz. Devlet kavramını, kurumda devamlılığı, çalışkanlık, disiplin, kuruma aidiyet duygusunun önemini ve beraber çalıştığı insan nasıl yetiştirilir bizlere öğretti. Bu görevi bana
veren Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Füzün’e çok teşekkür ediyorum. Prof. Dr. Pınar Tuncel ve tüm çalışma
arkadaşlarımız ile layık olmaya çalışarak en iyi şekilde görevimizi yürüteceğiz.”
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91

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 91 yeni
asistan doktor, 29 Anabilim Dalı’nda Uzmanlık eğitimine başladı. Nisan 2016’da düzenlenen Tıpta Uzmanlık Öğrencisi Oryantasyon Programı’na katılan
asistan hekimlere iki günlük eğitimin ardından sertifika verildi. DEÜ Tıp Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Gamze
Çapa Kaya, Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Pınar Tuncel ve
DEÜ Hastanesi Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Kazım
Tuğyan’ın katıldığı açılış toplantısında genç hekimle-

re Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’ndeki işleyiş ve
kurumsal yapı hakkında bilgi verildi. Şehir dışından
kente gelenlere İzmir’de ve Dokuz Eylül Üniversitesi
ailesi içinde mesleki faaliyetleri sürdürmenin önemli
bir ayrıcalık olacağı belirtildi. Kurum yöneticileri, yeni
bir döneme başlayacak olmanın heyecanını yaşayan
doktorlara başarı dileklerini iletti.
Anabilim Dallarına göre asistan hekimlerin dağılımı
şöyle: Acil Tıp 11, Aile Hekimliği 8, Anesteziyoloji ve
Reanimasyon 3, Çocuk Cerrahisi 1, Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları 11, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları 3, Deri ve Zührevi Hastalıklar 2, Enfeksiyon
Hastalıkları ve Klinik Mik.1, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 2, Genel Cerrahi 2, Göğüs Cerrahisi 1, Göğüs
Hastalıkları 3, Göz Hastalıkları 1, Halk Sağlığı 6, İç
Hastalıkları 12, Kadın Hastalıkları ve Doğum 2, Kalp ve
Damar Cerrahisi 1, Nöroloji 2, Nükleer Tıp 2, Plastik 1,
Ortopedi ve Travmatoloji 4, Radyoloji 2, Ruh Sağlığı
ve Hastalıkları 2, Tıbbi Biyokimya 1, Tıbbi Farmakoloji
2, Tıbbi Mikrobiyoloji 2, Tıbbi Patoloji 1, Tıbbi Genetik 1,
Üroloji 1.
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29 branşta
yeni
asistana eğitim

Prof. Dr. Mehmet Füzün
Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü
ÖZEL RÖPORTAJ
Hazırlayan: Nalan Ülker
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D

REKTÖR
FÜZÜN’le
8 YILIN
FOTOĞRAFI

okuz Eylül Üniversitesi’nin 5. Rektörü olarak üst üste iki dönem görev yapan ve Ağustos
2016’da bayrağı devretmeye hazırlanan cerrah Profesör Dr. Mehmet Füzün, İzmir’in sağlıkta yüzakı olan kampüste 8 yılda hayata geçirdiği projeleri, bir hekim ve yönetici olarak Türk
bilimine katkılarını derginiz Arpaboyu’na anlattı.
Türkiye’ye sağlıkta çağ atlatacak Uluslararası Biyotıp ve Genom Enstitüsü (İBG İzmir) ile
Türkiye’nin ilk Sağlık Teknoparkı’nı (DEPARK Sağlık) bilimin hizmetine sunan Füzün, insanlığa bırakılacak bu paha biçilmez mirasın ülke için taşıdığı önemi özetledi. Hasta yatağından laboratuvara,
laboratuvardan tekrar hasta yatağına dönecek güçlü bir sistem kurduklarını belirten Füzün, sadece bugünü değil, yarını planladıklarını ifade etti. Füzün, merak edilen soruları şöyle yanıtladı:

- Rektörlük görevinizi Ağustos 2016’da tamamlıyorsunuz. Bu süreçte üniversitenin can damarı sayılan DEÜ Hastanesi’nde ve Sağlık Kampüsü’nde neler yaptınız,
nereden nereye gelindi?
Sorunuz üzerine sadece Sağlık Kampüsümüze ilişkin cevaplar vereceğim. Zira üniversitemizin geneline yönelik yapılanları İDE Dergimizdeki röportajda özetledim. Sağlık kampüsümüzde
birçok yeni yapı, birçok düzenleme ve çok sayıda iyileştirmeler yapıldı, birçok da proje hayata
geçirildi. Bunların her birinin ayrı ayrı bazılarının da çok ilginç hikâyeleri var. Tabii ki bu detaylara
girebilmemiz mümkün değil. Ancak ben bahsettiğim hizmetlerin önemli olanlarını sıralamaya çalışacağım. Şüphesiz ki hatırlayamadıklarım, dolayısıyla sayamadıklarım da olacaktır.
Öncelikle verilen tüm bu hizmetlerin hepsinde hastanemiz idareci kadrolarının başta Başhekimler
olmak üzere, Başhekim Yardımcıları’nın, Müdürlerin diğer çalışanların ve Rektörlük üst düzey
yönetiminin (Rektör Yardımcıları, Genel Sekreterler ve Yardımcıları, ilgili Daire Başkanları ve onların çalışma arkadaşları) olmak üzere birçok kişinin payı ve emeği vardır. Bu vesile ile onlara
canı gönülden teşekkür ediyorum. Öte yandan bu hizmetlerin verilmesinde bağışçılarımızın maddi
katkılarının çok büyük olduğunu da ifade etmek isterim. Onları da minnetle anıyorum. Yapılan
hizmetlere gelince, öncelikle yeni yapılardan ve sonra diğerlerinden bahsedeceğim;
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Nevvar-Salih İşgören Çocuk Hastanesi
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Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu’nun
tamamlanarak
hizmete girmesi (Ocak 2010)
, Nevvar - Salih İşgören
Çocuk Hastanesi’nin açılması (Haziran 2012), İlhan
Onat bağışı ile Hematoloji Hastanesi’nin yüzde
90’dan fazlasının tamamlanarak yakında açılacak
olması, Hasta ve Hasta
Yakınları Konuk Evi’nin
KİT-VAK (Kemik İliği Transplantasyon Vakfı) tarafından yapımına başlanarak
büyük ölçüde bitirilmiş

hale gelmesi, DEPARK Zeytin Binası’nın revize edilerek açılması, Kurum Hekimliği ve Diş Tedavi
Merkezi’nin yeni binasında hizmet vermeye başlaması (2009), Merkez Laboratuvarı’nda yenilemelere başlanması (Kasım 2009) ve devamlı sürdürülmesi, Patoloji Anabilim Dalı’nın yenilenmesi, dünya çapında bir laboratuvar haline getirilmesi (2010), ameliyathanede hekim ve sağlık
çalışanları için modern kafeteryanın hizmete girmesi (Mart 2010), ameliyathanedeki anestezi deposunun modernize edilmesi (Mart 2010), Göğüs Hastalıkları Polikliniği’nin yenilenmesi (Haziran
2010), Hastane Özel Kat’ta süper süit odaların hizmete girmesi, yeniden bir bloğun özel kata dönüştürülmesi (Eylül 2010) Nöro-İmmunoloji Laboratuvarı’nın hizmete girmesi (Aralık 2010), Sinir
Bilimleri Anabilim Dalı’nın yeni yerinde hizmete girmesi, Gündüz Tedavi Merkezi’nin revize edilerek
hizmete açılması (Kasım 2011), Hastane Poliklinikler girişinin yenilenerek yeni Kan Alma Birimi ile
birlikte hizmete açılması (Haziran 2012), Hastane Özel Katta bir seminer salonunun hizmete sunulması (Haziran 2012), Sağlık Kampüsü’nün depreme dayanıksız kullanımı zararlı binalardan arındırılması (2012), Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı ve Geriatri Bilim Dalı’nın yenilenmesi (Mart 2013),
Göz Hastalıkları Polikliniği’nin yenilenmesi (Ocak 2014), Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı’nın
yenilenmesi, ileri teknik cihazların hizmete sunulması (Mart 2014), Radyoloji Anabilim Dalı’nda
meme kanseri tanısında ileri teknoloji hizmetlerin sunulması (Mart 2014), Acil Servis’in genişletilerek yatak sayısının arttırılması (Nisan 2014), ameliyat sonrası Erken Yoğun Bakım Ünitesi’nin
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İlhan Onat Hematoloji Hastanesi

(PACU) hizmete sunulması (Nisan 2014), Onkoloji Servisi’nin yenilenmesi (Mayıs 2014), Hastane
çevresinin güzelleştirilerek heykellerle donatılması (Haziran 2014), Akupunktur Polikliniği’nin
açılması (Eylül 2014) , Hastane binasının boyanarak modern görünüme kavuşturulması (Ekim
2014) Kalp ve Damar Cerrahisi Servisi’nin yenilenmesi (Ocak 2015), Endoskopi Ünitesi’nin yenilenip genişletilerek ve son teknik cihazlar ile donatılarak hizmete sunulması (Ocak 2015), Mo-
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leküler Patoloji Ünitesi’nin
açılması (Nisan 2015),
Radyoloji Ünitesi’nin girişinin yenilenmesi (Nisan
2015), Hastanede ve Sağlık
Kampüsü’nde Uluslararası
Sinyalizasyon (Yönlendirme) yapılanması (Temmuz
2015), 2 adet ek yeni ameliyathane yapılması (Temmuz 2015), İBG İzmir’in bilimsel açılışının yapılması
(Eylül 2015), Başhekimlik
yeni hizmet binasının bitirilerek açılması (Mart 2016),
Bioİzmir projesi kapsamında 5000 metrekarelik bir
binanın temelinin atılması
(2 yıl içinde bitirilecek) (Nisan 2016), Nöroloji Servisi ve İnme Ünitesi’nin yenilenerek açılması
(Nisan 2016), Genel Cerrahi’nin ek yeni servisinin tamamlanması (2016) (bugünlerde hizmete
girecek) gibi daha sayamadığımız birçok yapılanmanın hizmete sunulması yapılanmalara ait örnekleri oluşturmaktadır.
Diğer iyileştirmelere gelince; Hastane Bilgi Sistemleri’nin son teknolojiye geçişi (20092010) , Engelli Dostu Hastane Projesi’nin 2009’da başlatılıp sürdürülüyor olması, Üroloji Anabilim Dalı’nın Avrupa Üroloji Yeterlilik Kurulu Akreditasyonu Belgesi alması (Ekim 2010), Hemşirelik Yüksekokulu’nun Fakülte olması (Mart 2010), Türkiye’de ilk defa asistan döner sermayelerinin
yasanın verdiği en üst puandan ödenmesi 1 Haziran 2009 (Ne gariptir ki, 1 yıl sonra ekonomik
koşullar nedeniyle puanları bir nebze düşürme fikrini açıkladığımızda 1 Nisan 2011tarihinde asistan grevi ile karşı karşıya olduk. Tabii ki bunun siyasi amaçlı olduğu, Tıp dışındaki birçok öğretim
elemanının grev alanında pankartlar taşıması ile görülmüş idi. O zaman o indirimi değişik nedenlerden dolayı yapmaktan vazgeçmiştik), Tıp Fakültesi’nde Tıp Eğitiminin Akredite edilmesi (Nisan
2011), Acil Servis’te elektronik kayıt sisteminin başlatılması (Nisan 2011), Aile Araştırmaları ve
Uygulama Merkezi’nin Sağlık Kampüsü’nde açılması (Eylül 2011), Hastanemiz ile Ege Orman Vakfı arasında 10 Bin fidanlık orman oluşturacak Hasta Ziyaret Kartları Protokolü’nün oluşturulması
(Aralık 2011), Hastanemiz ile Kaya İzmir Termal Otel arasında Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon hastalarına yönelik hizmet anlaşmasının Aralık 2011’de imzalanması (bir süre sonra iptal edildi ancak
17 Mayıs 2016’da yeni
bir anlaşma ile süreci
başlatıldı), Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı hasta hizmet sunumunun
TÜRKAK (Türk Akreditasyon
Kurumu)
tarafından
akredite
edilmesi (Mart 2012),
Merkez Laboratuvarımızın TS EN ISO 15289
belgesi alarak akredite edilmesi (Haziran
2012), Hastanemizde
e-randevu uygulamasının hayata geçirilmesi (Eylül 2012), Sağlık
Hukuku Araştırma ve
Uygulama Merkezi’nin
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(SAHUM) Sağlık Kampüsümüzde açılması (Eylül 2012), Sağlık Bilimleri Enstitümüzün Avrupa’da
tanınırlılık açısından önemli olan ORPHEUS etiketi alması (Ekim 2015), Nükleer Tıp Teknikerliği
Programı Eğitimi’nin Türkiye’de ilk kez üniversitemizde başlatılması (Aralık 2012), Türkiye’nin
kamudaki ilk Yara İyileştirme Polikliniği’nin hastanemizde açılması (Ağustos 2013), Merkez Laboratuvarı otomasyonunda DEÜLİS (Dokuz Eylül Üniversitesi Laboratuvar İnformasyon (Bilgi)
sistemine geçilmesi (Haziran 2014), hasta ve yakınları için kampüs içi ücretsiz ulaşım hizmetinin
sunulmaya başlanması (Mart 2014), hastanede Gezici Kütüphane hizmetinin başlatılması (Haziran 2014), Hastane Çağrı Merkezi’nin (Call Center) hizmete girmesi (Ağustos 2014), Kurum Hekimliği Diş Ünitesi’nde Protez Polikliniği’nin hizmete başlaması (Nisan 2015), Karın Zarı Kanserleri Araştırma ve Uygulama Merkezimizin açılması (Aralık 2014), Sağlık Kampüsü’ne lisans ve
lisansüstü öğrencileri için bir konaklama ünitesinin (Yurt) yapımı için İşgören Vakfı ile protokol
imzalanması (Nisan 2016) gibi olumlu gelişmeler hayata geçirildi. Sonradan hatırladığım yayın
ve teşvik ödülleri gibi birçok iyileştirmenin olduğunu ifade etmeliyim. Muhtemeldir ki hatırlayamadığımız daha birçok iyileştirme olmuştur. Yine röportajın başında ifade ettiğim gibi emeği
geçen başta Başhekimlerimiz olmak üzere ilgili birimlerdeki Dekan, Müdür, yardımcıları, rektör
yardımcıları, rektörlük ilgili daireleri yetkililerine ve genel sekreterliğimize kalbi teşekkürlerimi bir
kez daha ifade etmek isterim. Bu arada Sağlık Kampüsümüz için maddi imkanlarını seferber eden
Salih İşgören’e manevi huzurunda, Süleyman Taştekin ve İşgören Vakfı temsilcilerine de candan
teşekkürlerimi sunuyorum. Salih-Nevvar İşgören çiftini rahmetle anıyorum.
- 1999-2000 yılları arasında DEÜ Hastanesi’nin 5. Başhekimi, 2008-2016’da
üniversitenin 5. Rektörü oldunuz. Devamında, üniversite hastanelerinde ülke genelinde yaşanan mali krizle karşı karşıya kaldınız? Holding büyüklüğündeki bir
kurumun bütçesi ve zorluklarla geçen 8 yıl … Başardıklarınız, başaramadıklarınız
neler oldu?
Başardıklarımızı ana hatları ile yukarıda özetlemeye çalıştım. Şüphesiz ki arzu edip de yapamadığımız daha birçok şey vardır. Ben burada sorunuza binaen başaramadığımız önemli bir hususa değinmek isterim. Hepimizin bildiği gibi 2007’den bu yana üniversite hastanelerinde bir kriz
oluşmaya başladı ve denk bütçe yapamama sorunu ortaya çıktı. Biz de buradan ciddi şekilde nasibimizi aldık. Dolayısıyla her ay artarak borcumuz yükseldi. Şu anda üniversite hastanemizin borcu
200 milyon lirayı geçmiş durumda. Bizim elimizde olan bir şey değil. Tamamen bizim dışımızda
olarak SUT (Sağlıkta Uygulama Tebliği) fiyatlarının yıllardır gerekli zammı görmemiş olmasından kaynaklanıyor. Dolayısıyla
yaptığımız, verdiğimiz hizmetlerin
bir kısmından zarar eder durumdayız. Zarar ettiğimiz için de açık
veriyoruz. Sorun belli. Giderimiz
fazla, SGK’dan aldığımız miktar
az. Son yıllarda Devlet şöyle iyi bir
şey yaptı; hemen hemen herkesin
genel sağlık sigortası var. Bu çok
iyi oldu. Ancak kamu kurumları,
özellikle üniversite hastaneleri
olarak hastaya verdiğimiz emek
ve masraf doğrultusunda karşılığını alamıyoruz. Sorun burada.
Önceki dönemlere baktığımızda,
benim başhekimliğim döneminde (1999-2000) ve daha sonraki
Emin Alıcı hocamızın Rektörlüğü
döneminde döner sermayeden
kazandığımız para ile hastanemizi kalkındırdığımız gibi, başka
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yatırımlar bile yapabiliyorduk. Örneğin; İBG İzmir’in yapımına döner sermayeden ürettiğimiz kaynakla başlamıştık. Dolayısıyla mali sorunumuz yoktu. Firmalar ihaleye girmek için can atıyordu.
2007’den sonra koşullar değişti, üniversite hastaneleri maalesef bugünkü duruma geldi. Sorunun
çözümü bizde değil. Zaten bu yüzden 5 başhekimle çalıştım. En çok başhekimle çalışan rektör
oldum. Bu da istikrarsızlığın bir göstergesi. Elimizden geleni yaptık. Sırasıyla bütün başhekimlerim
Prof. Dr. İbrahim Astarcıoğlu, Prof. Dr. Eyüp Hazan, Prof. Dr. Mehmet Ali Özcan, Prof. Dr. Mehmet
Refik Mas ve son olarak Prof. Dr. Can Karaca hocamız ellerinden ne geliyorsa yaptılar. Ekonomik
durum kötü ise çalışanlarımızı memnun etmek pek mümkün olmuyor. Samimiyetle ifade edeyim,
tüm yöneticilerimizin hepsi de denk bütçe yapabilmek için son derece dürüst, çalışkan, özveriyle
her türlü imkânı zorladı. Canı gönülden çalıştılar. Bu vesile ile kendilerine bir kez daha teşekkür
ediyorum. Her şeye rağmen, eskiden olanın tersine Rektörlük olarak Devletten aldığımız bütçeden
hastaneye para aktararak katkı koyarak, bir takım bağış destekleri ile birlikte Üniversite Hastanemizi dimdik ayakta tuttuk. Halen Türkiye’nin en önemli kamu hastanelerinden birisi olarak en kaliteli hizmeti sürdürüyoruz. Neyi başaramadık sorusunun yanıtı özetle, başlıca bizim dışımızdaki
nedenlerden dolayı denk bütçeyi başaramadık, açık verdik.
KURTULUŞ REÇETESİ ÜÇ MADDE
Sorun belli ve tabii ki çözüm önerileri var. Bunu daha önce değişik vesilelerle devletin üst
kademesindekilere ilettim. Birinci önerim, SGK’nın, yaptığımız harcamalar için SUT fiyatlarına zam
yapması, makul hale getirmesi. İkinci çözüm önerim, memur durumuna getirilen 4B’lilerin maaş
ve döner sermayelerinin döner sermayemizden değil, normal bütçeden ödenmesi. Bu kişiler artık
memur olmuşlardır. Maaşlarının devlet bütçesinden ödenmesi önemli çıkış yoludur. Yine tüm sağlık çalışanlarımızın denge tazminatlarının da döner sermayeden değil devlet bütçesinden ödenmesinin sağlanması başka bir iyileştirmedir. Dördüncü çözüm önerisi, mesai dışı yapılan işlemlerde
(MDÖ) makul bir ücretin talep edilmesi. Bu dördünden üçü hayata geçirilirse üniversite hastaneleri
denk bütçe yapar diye düşünüyorum. Ümit ediyorum bunlar aşılacaktır. Zaten geçtiğimiz günlerde
Maliye Bakanlığı yaşanan genel sorun üzerine YÖK Başkanı ile birlikte, hastanesi olan tüm üniversite rektörlerini ve başhekimlerini toplantıya çağırdı. Bu toplantının devamında ifade edebilirim ki
yakın zamanda çözüm ümidi içindeyiz, umut ışığı var. İnşallah düzelecek.
- Hekimlik mesleğinde Türkiye’nin en iyi kolorektal cerrahlarından biri olarak 41. yılınızı tamamladınız. Öğrenci ve çalışanları ile 80 bin kişilik bir ailenin de
ulusal ve uluslararası platformda temsilcisi, liderisiniz. Hem doktor hem yönetici
olarak hayat felsefenizi yansıtan yönetim tarzınızla (Edep, hizmet, adalet ve hoşgörü) bu kalabalık ailede nasıl bir ortam sağladınız?
Babamın hep söylediği, kulağıma küpe olmuş iki sözü vardır. Babam hep “Edepli olmak
lazım” derdi. Edebe çok dem vururdu. Edep tabii çok geniş bir kavram. İçinde etik değerlerden
sevgi, saygıya kadar birçok unsuru barındıran bir kavram. Dolayısıyla bu benim için çok önemli bir
hayat anlayışıydı. Babamın diğer bir sözü de “Oğlum insanlara hizmet etmek lazım” derdi hep. Dolayısıyla edep ve hizmet anlayışı bana babamdan miras kaldı. Hayat felsefemin üçüncü maddesi
hoşgörüdür. Özellikle rektör olduktan sonra hoşgörülü olmanın önemini hissettim ve öyle olmaya
çalıştım. Çünkü hoşgörü üst makamdan, büyükten beklenir. Bir makamda iseniz, üst düzey bir
görevdeyseniz eleştirilmemeniz mümkün değil. Eleştiriler haklı olursa sorun yok. Bazen de haksız
olabiliyor. İşte hoşgörü burada gerekiyor. Haksız eleştirilerde bile hoşgörülü olursanız birçok kilidi
açabiliyorsunuz. Hep bunu uygulamaya çalıştım, sonuç da aldım. Çalışanlarımız bu davranışımdan
memnuniyet duydular, daha huzurlu hissettiler. Hayat felsefemi oluşturan dördüncü temel öge
ise adalet. Her işin başı sağlık denir. Ben bir hekim olarak her işin başı sağlık değil, her işin başı
adalet diyorum. Çünkü hakikaten adalet olmadan sağlığınızın değeri kalmıyor. O açıdan adaletli
olmaya çalıştım. Adalet tabii ki çok soyut bir kavram. Kimisi için adaletli bir karar vermiş olurken,
başka birisi için bu adaletsiz gibi görünebiliyor. Ama evrensel ilkeler içinde, bilgim, aklım ve vicdanımla adaletli olmaya çalıştım. Ben gençlerimize hep şunu söylerim; hayatta mutlu olmak istiyorsanız, düzgün bir yaşam sürmek istiyorsanız A, B, V’nizle hareket edin. Bu herkes için geçerli
bir prensiptir aslında. Akıl, Bilgi ve Vicdanınızı kullandığınız zaman hem yönetici hem de bir birey
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olarak verdiğiniz kararlarda isabetli olursunuz. Edep, Hizmet, Hoşgörü ve Adalet
hayat felsefesi içinde bir rektörlük süreci
götürmeye çalıştım.
Geriye dönüp baktığımda şunu ifade
edebilirim ki, üniversitelerde özellikle seçimlerin olduğu yerlerde halef selefler
birbirlerine kırılabiliyorlar. Aslında biz de
bunu rektörler olarak yaşadık. Ben sağ
olan dört rektörümüzü son zamanlarda
çeşitli vesilelerle bir araya getirmeyi başarabildim. Elbette onlar da istekli oldular. Sonuçta böyle bir ortamı yarattık. İlk
birlikteliğimiz birkaç yıl önce Cumhuriyet
Balomuzda oldu. Daha sonra değişik toplantılarda rektörlerimizle biraraya geldik.
Bu birlik beraberlikte payım olduğu için
mutluyum. Kurumsallık adına bizlerin aynı
karede bulunmaları üniversitemize olumlu mesajlar veriyor. Söylediğim dört temel
hayat görüşünün devamında, sadece rektörler arasında değil, hem akademik hem
de idari personel arasında bir huzur ortamının yaratıldığını düşünüyorum.
Dokuz Eylül Üniversitesi’nin ulusal ve
uluslararası alandaki konumuna ilişkin
memnuniyetimi ifade etmek isterim ki,
YÖK’te üniversitemizin oldukça iyi bir intibağı var. Doçent olup kriterleri sağlayarak
üniversitemiz bünyesinde bir iki özel istisna dışında kadroya geçemeyen akademisyenimiz yok. Bu
döneme kadar herkes kadrosunu aldı. Profesörlük için de aynı şekilde, akademik liyakatını yerine getirmek şartıyla kriterleri tutturmak suretiyle kadro bulamayan öğretim üyesi yok. Bu tabii
sadece bizim talebimizle olmuyor, YÖK’ün onayı gerekiyor. YÖK, üniversite olarak bizim özlük bazındaki hiçbir kadro talebimizi reddetmedi. Bu önemli. Bilimsel gelişime baktığımızda son yıllarda
akademik performans açısından hatırı sayılır bir gelişme gösterdik. Türkiye’de girişimci üniversite endeksinde geçen yıl 10 basamak birden yükseldik, 23. sıraya geldik. Yine 2015’te yapılan
bir uluslararası değerlendirmede, dünyada ilk 1000’e giren Türkiye’deki ilk 10 üniversite içinde
olduk.
CERRAH OLARAK HİZMETE DEVAM
Rektörlük görevi ile geçen 8 yılın ardından meslekte nasıl bir yön çizeceğim sorusuna
gelince; ben Mehmet Füzün olarak kendimi hekim, cerrah ve öğretim üyesi olarak tanımlıyorum.
Dolayısıyla yöneticiliğim süresince, zamanım yettiği ölçüde ameliyatları ve hastalarımı bırakmadım. Bundan sonra yüksek tempo ile cerrahlığımı yaparak üniversite hastanemizde, fakültemizde
çalışmalarımı sürdüreceğim. Üniversitemize 1988’de geldim. 1990’dan bu yana da sadece kolorektal cerrahi ile uğraşıyorum. Kıdemli üyesi olduğum Genel Cerrahi Anabilim Dalı’nda Türkiye’de
ilk branşlaşmayı (Kolorektal Cerrahi, Endokrin, Hepato Pankreatobilier ve Üst Gastroenteroloji) sağlayan, bu anlamda başarılı olan ekibiz. 1996 sonlarında Türk cerrahisine, kalın bağırsak
kanserlerinin karın zarına yayılması ile oluşan hastalık (Peritoneal Karsinomatosiz) tablosundaki
cerrahiyi getirdim ve Türkiye’de bunu ilk uygulayan ekip olduk. Şu anda bu konuda Türkiye’nin bir
numaralı merkeziyiz. Bizden sonra, son 10 yılda Türkiye’de başka merkezlerin de bu konuda ameliyat ve tedaviler yaptığını biliyoruz. Onun dışında yine Türkiye’de ilk defa nüks eden (tekrarlayan)
kolorektal kanserlerin ameliyatla tedavisi konusunda ilk çalışmayı yapan hekimim. Bir kolorektal
cerrah olarak, Türk cerrahisine böylesine tarihi bir katkı sağlamanın büyük mutluluğunu yaşıyorum. Kağıt üzerinde anabilim dalımızın içinde bir bilim dalı değiliz ama gerçekte çalışma düzenimiz
dört ayrı branşta devam ediyor. Cerrahide branşlaşmayı önemsiyorum.
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- Son üç yılda insanlığa ve ülke ekonomi-

sine değer katacak çok önemli bilimsel
merkezler (DEPARK Sağlık, İBG İzmir)
Türkiye’nin en batısında Dokuz Eylül
Üniversitesi Sağlık Yerleşkesi’nde hayat
buldu. Bu dev adımların baş aktörü olarak, tarihi yatırımların kente, bölgeye,
ülkeye nasıl bir kazanım ve markalaşma süreci yaratacağını düşünüyorsunuz
?
Üniversite olarak temel iki görevimiz eğitim
yapmak ve araştırma yaparak bilgi üretmek.
Bunun yanı sıra hastanemizde doğrudan hasta hizmeti veriyoruz. En önemlisi, öğrenciler ve
yaptığımız araştırmalarla bilgiyi üretmek, dünya tıbbına katkıda bulunmak. Bunu yapabilmek
için de öncelikle altyapı gerekiyor. Bu kapsamda,
Uluslararası Biyotıp ve Genom Merkezi’ni (İBG
İzmir) kurduk. Önceki rektörümüz tarafından
2006 yılında yapımına başlanan bu merkez, ben
2008 Ağustos’ta göreve geldiğimde sıvaları bitmiş bir bina şeklindeydi. Birçok çalışma yaptık.
O zamanlar TÜBİTAK’tan değerlendirme istedik.
Araştırdık ve bunu ne şekilde yürütebileceğimize
karar verdik. Prof. Dr. Kemal Baysal’ı transfer ederek, onun önderliğinde büyük yol aldık. Son yıllarda da Prof. Dr. Mehmet Öztürk’ü bünyemize katarak bu merkezin hayata geçmesini sağladık.
Bu merkez başlarken İleri Biyomedikal ARGE Merkezi adı ile başladı. Sonra İzmir Biyotıp ve Genom
Merkezi (İBG İzmir) adını aldı. İBG İzmir’in içinde iki ünite var; biri Araştırma ve Uygulama Merkezi,
diğeri İzmir Uluslararası Biyotıp ve Genom Enstitüsü. İkisi bir arada çalışıyor. Adından da anlaşılacağı üzere tıbbın bugün çok önemli konuları olan gen çalışmaları başta olmak üzere birçok
araştırmaya burada imza atılacak. Ekibimiz hemen çalışmalara başladı. Hem Avrupa Birliği, hem
TÜBİTAK’tan geçen yıl 15 milyon TL civarında proje aldık. Henüz çok yeni. Üniversitemizin ismini
taşıyan, İzmir’imizin kurtuluş günü 9 Eylül 2015’te de bilimsel açılış törenini yaptık. Ama resmi
açılış kurdelasını kesmedik. Sayın Cumhurbaşkanımızın gelmesini bekliyoruz. Çünkü bu binanın
yapılmasında onun çok büyük emeği var. Önceki rektörümüz döneminde üniversite hastanelerinin döner sermayesi iyi olduğu için bu binanın döner sermayeden yapılması yönünde Kalkınma
Bakanlığı’ndan izin almışız. Ben göreve geldiğimde üniversite hastanemizin döner sermayesi maalesef kötüye gidiyordu. Bu merkezi o bütçeden yapmamız mümkün değildi ve o zamanki Başbakan, şu andaki Cumhurbaşkanımıza konuyu arz ettim. Türkiye’ye, dünya bilimine renk katacak
bu merkezin devlet bütçesi ile yapılmasını önerdim. Ve onun önderliğinde Kalkınma Bakanlığı’na
araştırma projesi olarak bu merkezi sunduk. Sonuçta o dönemki Başbakanımızın da dirayeti ile
bu proje kabul edildi. 150 milyon TL bütçeli bu proje, Cumhuriyet tarihinde kabul edilen en yüksek bütçeli Kalkınma Bakanlığı Araştırma Projesi oldu. Sayın Cumhurbaşkanımıza bu vesile ile
çok teşekkür ediyorum. Onun bu vizyonu olmasaydı bu binayı bir hastane haline mi getirirdik
bilemiyorum. Bugün Türkiye’nin en büyük bu araştırma merkezi, ek binası ile beraber 27 bin 500
metrekarelik alana kurulmuş durumda. Şu anda 125 çalışanı var. 5-6 yıl içinde sayıyı 500’e çıkarmayı planlıyoruz. Süratle gelişiyor. Ben inanıyorum ki, 10 yıl sonra bu alandaki Avrupa’daki ilk
10 merkez içinde yer alabilecek kapasiteye ulaşacak. Dolayısıyla Türkiye için çok büyük prestij,
dünya bilimine büyük katkı sağlayacak bir yapı. Mutluluk verici bir şey ki, İBG’nin 20 kişilik Bilimsel
Danışma Kurulu’nda dünyanın çok değerli insanları Nobel Ödüllü Profesörler Aziz Sancar ve Sir
Tim Hunt yer alıyor. Merkezimizin bilimsel açılışında ikisi de aramızdaydı ve Aziz Sancar bu açılış
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töreninden kısa bir süre sonra Nobel’e layık görüldü. Bu bizim için büyük onur. İBG İzmir’de bir
konferans salonuna ismini verdiğimiz Danışma Kurulu üyemiz Profesör Sancar bizi bundan sonra
sık sık ziyaret edecek.
Üniversite –sanayi işbirliği çok önemli. Bu kapsamda teknopark girişiminde bulunduk. 2013
sonunda teknoparklar için ruhsatımızı aldık, 2014’te uygulamaya başladık ve Türkiye’nin ilk Sağlık
Teknopark’ını (DEPARK Sağlık) Sağlık Yerleşkemizde açtık. Zeytin Binası adı ile anılan binada 56
şirket tıp alanında, biyomedikal alanda üniversite sanayi işbirliğini gerçekleştirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Onun dışında Tınaztepe’de Çok Amaçlı Teknoparkımız yapıldı. Alfa ve Beta binalarını yaptık, Gama binası için çalışmalar sürüyor. DEPARK dediğimiz Teknoloji Geliştirme Bölgeleri
üniversite - sanayi işbirliğini realize edecek. Geçtiğimiz yıl Türkiye’deki 50’ye yakın teknopark
içinde 42 kriter üzerinden yapılan ciddi bir değerlendirme sonunda Türkiye’de 7. durumdayız. İki
yıllık genç teknoparklar içinde de Sanayi Bakanlığı’nın ortaya koyduğu kriterler bazında Türkiye
birincisiyiz. Büyük mutluluk duyuyoruz. Geçtiğimiz 8 yıl içinde hastanedeki ekonomik şartlar kötü
gelişti buna rağmen biz hem hastanemizi iyileştirmek, hem bilimsel çalışmalara hız vermek hem
de üniversite sanayi işbirliğinde adım atmak kapsamında bakıldığında önemli adımlar attık. Sağlık
Sanat Yerleşkemiz çok ciddi bir sağlık üssü haline geldi. Türkiye’nin en önemli hastanelerinden birini barındırıyor. Tıp Fakültesi, Hemşirelik Fakültesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu,
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu, sağlık Bilimleri
Enstitüsü, Onkoloji Enstitüsü, İBG İzmir gibi kurumları ile sağlığa hizmet eden bir kampüs burası.
Dolayısıyla inanıyorum ki 10 yıl içinde dünya bilimine çok önemli izler bırakacak adımlar atılmış
olacak burada. Kombine çalışan bir üs durumunda. Hasta yatağından laboratuvara, laboratuvardan tekrar hasta yatağına dönecek bir tedavi çalışması da gerçekleşmiş olacak ki bu çok önemli.
İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi’nde bu yönde aşağıda bildirilen 18 laboratuvarda çalışmalar sürüyor.
ARAŞTIRMA LABORATUVARLARIMIZ: Alotaibi Lab. – Metastaz biyolojisi, Atabey Lab. – Karaciğer
kanserinde sinyal yolakları, Ayar-Kayalı Lab. – Kanser sinyal iletimi, Diril Lab. Hücre çoğalması
ve tümör oluşumu Erdal Lab. – Karaciğer hastalıklarında kök hücreler, Gault Lab. – Sirke sineği
modelinde yara iyileşmesi, Genç Lab. – Sinir sistemi hastalıkları, Güven Lab. - Tedaviye yönelik biyomühendislik yaklaşımlar, Küçük Lab. – Nadir hastalıklar ve kanserde genom analizleri, Meuwissen Lab. – Akciğer kanseri biyolojisi ve tedavi yaklaşımları, Oktay Lab. – Nadir hastalıklar ve sinir
sistemi hastalıklarında genom analizleri, Özhan Lab. – Zebrabalığı modelinde embriyonik gelişim
ve doku yenilenmesi, Öztürk Lab. – Karaciğer kanseri genetiği, Park Lab. – Sentetik sinir sistemi,
Sağ Lab. – Metabolik ve enflamasyon hastalıklarında immunoterapi yaklaşımları, Şentürk Lab. –
Biyoteknolojik ilaçlar, Tozburun Lab. – Tedaviye yönelik optik sistemler
Wingender Lab. Bağışıklık sistemi biyolojisi.
GENÇLERE BÜYÜK YATIRIM
Şüphesiz ki bu laboratuvarların dışında çok daha çeşitli çalışmaların yapıldığı bu merkez hakkında
daha detaylı bilgi isteyenler merkeze ait tanıtım kitabından edinebilirler. Bu araştırmalardan sonra
kuşkusuz ki yeni buluşlar ortaya çıkacak. Son yıllarda ARGE, inovasyon ve yeni buluşlar kavramları bizim önceliğimiz oldu. Gençlere çok önem veriyor ve geleceğe gençlerle yatırım yapmaya
özen gösteriyoruz. TÜBİTAK’tan DEGA (Dokuz Eylül Girişimcilik Akademisi) ismi ile proje aldık.
Bu proje gerek sağlık alanında, gerekse diğer alanlarda iki yıldır çalışıyor. Gençleri proje yapmaya,
inovasyona, yeni buluşlara teşvik eden bir çalışma. Verilen projeler değerlendiriliyor, bunlardan
uygun olanlar kuluçka dönemine geçirilerek gerek KOSGEB gerekse teknoparklarda çalışılarak
yeniliğe, inovasyona geçebilecek aşamalar sağlanıyor. Girişimcilik indeksinde yerimizin yükselmesi, teknoparklarda birinci olmamız bu anlayışımızın gereği olarak gerçekleşti. Ayrıca Bilim
insanlarına yani akademisyenlerimize 7 yıldır teşvik amaçlı olarak kooperatifimizden destek veriyoruz. Son durum itibariyle belirli kriterlere sahip olmak şartıyla yayın başına (1.isim) 1.000
TL, kongrede bildiri sunana 750 Dolar ödüyoruz. Çağı yakalamamızın bilgi üretmekle, araştırma
yapmakla olacağını biliyoruz.
- Sürekli gelişen küresel koşullar kapsamında hayalinizdeki Tıp Fakültesi

ve Üniversite Hastanesi nasıl? Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’ni daha ileriye
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taşıyacak proje ve yürümesini istediğiniz yeni çalışmalar var mı?
Şu anda geldiğimiz konum itibarıyla zaten dünyada en üst seviyede verilen sağlık hizmetini verebilir düzeydeyiz. Türkiye’den son yıllarda kanser tedavisi için veya kalp ameliyatı vs. için
yurtdışına hemen hemen hiç giden yok. Gerek de yok. Biz hakikaten üst düzeydeyiz. Daha da
ileriye gitmeye çalışıyoruz. Hastanemizle ilgili neyi hayal ediyorum sorusuna gelince, tabii ki çok
şey hayal ediyorum. Öncelikle ivedilikle basabileceğimiz bir kaç somut arzumu ifade etmek isterim.Hasta odalarımızın tamamının bir veya iki yataklı hale getirilmesi… Bir kısmında dönüşüme
başladık zaten. Büyük düzelme ile yola devam ettiğimiz endoskopiden radyolojiye kadar tüm
laboratuvar ve klinik ünitelerimizde imkanların daha da geliştirilmesini, iyileştirilmesini diliyorum.
Altyapıda her şeye rağmen eksiklerimiz var. Bu eksikliklerimiz gidererek, imkanlarımızı daha da
geliştirerek hastalarımızı hiç bekletmeden, anında, günlük hizmet verebilir duruma gelmeyi çok
arzu ediyorum. Tabi ki bunlar maddi imkanların desteği ile olacak şeyler. Şu anda üst düzey tedavi hizmeti veriyoruz ve Türkiye’nin her yerinden hasta geliyor, tercih ediliyoruz ve dolayısıyla
da talep yoğunluğu ile karşı karşıyayız. Ama inşallah üniversite hastanelerinde maddi olanaklar
düzelirse iyileştirmeler de artacaktır. Gerek yoğun bakım ve gerekse diğer üniteler bazında çok
yoğun talep alıyoruz. Çünkü çok iyiyiz. Hafta yok ki gerek bürokratlardan, gerekse dostlarımdan
birkaç defa telefon edilip de “hastamıza yer bulalım talebi” olmasın. Bütün bu taleplere imkân
verebilecek gelişmeyi hayal ediyorum. Ayrıca tüm çalışanlarımızın daha iyi ekonomik imkânlarla
daha mutlu çalışacakları ortamı hayal ediyorum. Öğrencilerimizin daha uygun şartlarda teorik
ve pratik eğitim yapabilmelerini diliyorum. Bir hekim, bir hoca, bir yönetici olarak; şüphesiz her
zaman daha iyisini arzu ediyor ve hayal ediyorum. Bunun için yapılacakları burada sıralamama
gerek yok. Bundan sonra gelecek rektör ve yöneticilere çok iş düşüyor. Devletimizin imkanları
ölçüsünde hepsinin yapılacağına inanıyorum. Ama samimiyetle ifade etmem gerekir ki; biz gerek
sağlık kampüsü, gerek üniversitenizin diğer birimleri açısından Türkiye ölçeğinde iyiyiz. Yeter mi?
Yetmez. Her zaman söylediğim gibi BİRLİKTE DAHA İYİYE…
MEHMET FÜZÜN KİMDİR?
1952 yılında Manisa‘nın Akhisar İlçesi’nde doğmuştur. 1963’de Akhisar Misak-ı Milli İlkokulu’ndan,
1966’da İzmir Buca Ortaokulu’ndan, 1969’da İzmir Atatürk Lisesi’nden mezun olduktan sonra, 1975 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirmiştir. 1980 yılında Genel Cerrahi Uzmanı,
1986’da Genel Cerrahi Doçenti, 1993’te Genel Cerrahi Profesörü olmuştur. Dokuz Eylül Üniversitesi
Hastanesi’nde 1999-2000 yılları arasında Başhekimlik görevini yürütmüştür. Bir dönem Üniversite Senatosu’nda, Tıp Fakültesi Senatörü olarak görev yapmıştır. 2008 yılından itibaren Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü
görevini sürdürmektedir.
100’ü aşkın ulusal dergide,
30 civarında önemli uluslararası dergide yayınlanmış çalışmalarda yer
almıştır. 13 kitap bölümü
yazmıştır. Bir kitap çevirisi, iki kitapta bölüm çevirisi ve üç kitap editörlüğü
yapmıştır. 100’ü aşkın sayıda ulusal ve uluslararası
kongrede bildiri sunmuştur. 100 dolayında ulusal
panel konferansta konuşmacı, beş uluslararası bilimsel toplantıya davetli
konuşmacı olarak çağrılDEÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet
mıştır. Üç evladı ve iki toFüzün‘ün Akhisar’da doğduğu ev.
runu vardır.
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İZMİR’İN
AZİZ SANCAR
ONURU

ÜNİVERSİTEMİZDEN

N

obel Kimya Ödülü sahibi Türk
bilim adamı Prof. Dr. Aziz
Sancar’ın adı Dokuz Eylül
Üniversitesi’nde (DEÜ) düzenlenen törenle İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi
(iBG-İzmir) Oditoryumu’na (Konferans
Salonu) verildi. Nobel ödülü almadan
önce de İBG İzmir’in kuruluş sürecinde Uluslararası Bilimsel Danışma
Kurulu’nda yer alan Profesör Sancar
onuruna 14 Mayıs 2016 Cumartesi günü “Onur Günü” gerçekleştirildi.
Sancar, adına düzenlenen etkinlikte
Dokuz Eylül Üniversiteliler ve İzmirlilerin büyük sevgi gösterisi ile karşılandı.
Profesör Sancar, Tıp Fakültesi
Konferans Salonu’nda yapılan “Onur
Günü ve Nobel Oturumu” etkinliğinden önce, isminin verildiği konferans
salonunun açılış kurdelasını İzmir milletvekilleri, İzmir Büyükşehir Belediye
Başkanı Aziz Kocaoğlu ve üniversite
yöneticileri ile birlikte kesti. Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu konuşmasında, hayatta en hakiki
mürşitin ilim olduğunu belirterek, “Küreselleşmenin öne çıktığı günümüzde
rekabet ortamına ayak uydurabilmek
için buna azimle, kararlılıkla ihtiyacımız
var. Yeniliğe ve değişime açık olanların
başarılı olması kaçınılmazdır. Umutluyuz, çünkü gençlerimizin önünde Aziz
Sancar gibi bir başarı abidesi var. Neden gençlerimiz tüm dünyanın kaderini değiştirecek yeni buluşlara imza
atmasın ? Neden Aziz Sancarlar’ın sa-
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yısını artırmayalım. Ben o günlerin geleceğine tüm benliğimle inanıyorum “
dedi.
ADINI HATIRLAYACAĞIZ, HATIRLATACAĞIZ
Profesör Sancar’ı ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade
eden DEÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet
Füzün, “Bir akademisyen olarak Sayın
Aziz Sancar ile gurur duyuyorum, biz
Türk bilim insanlarına bu büyük onuru,
bu hazzı yaşattığı için. Kıdemli bir hoca,
bir eğitici olarak Sayın Sancar ile gurur duyuyorum, aldığı bu ödül ile bilim
insanlarımızın öz güvenini artırdığı içi,
genç bilim insanlarına moral ve motivasyon verdiği için. Bir Türk vatandaşı olarak Sayın Aziz Sancar ile gurur
duyuyorum, vatan ve millet sevgisi ile
yoğrulmuş çok net ve mütevazı duruşu ile tüm dünyaya verdiği mesajlar için” dedi. İBG İzmir Müdürü Prof.
Dr. Mehmet Öztürk de konuşmasında,
“İBG İzmir’in açılışında çok önemli bilimsel katkıları nedeniyle Aziz Sancar
hocamıza bir jest yaptık ve içinde bulunduğumuz salonun da bulunduğu
komplekse ‘Aziz Sancar Auditoriumu’
adını verdik. Bundan böyle bu binadaki
her toplantıda onun adını hatırlayacağız, hatırlatacağız” ifadelerini kullandı. Törende Rektör Füzün, Profesör
Sancar’a bir çini vazo hediye etti. Ege
Maden İhracatçıları Birliği Yönetim
Kurulu Başkanı Mevlüt Kaya, Prof. Dr.
Aziz Sancar’ın ABD’de kurucusu oldu-
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ğu Aziz ve Gwen Sancar
Vakfı desteğiyle okuyan
Türk ve yabancı öğrencileri bir araya getirecek Türk
Kültür Evi’nin mermerlerinin Ege Maden İhracatçıları Birliği tarafından sağlanacağını açıkladı. 9 dönüm
arazi üzerinde kurulacak
olan Türk Kültür Evi’nin,
toplam bin 100 metrekare
kapalı alana sahip olacağı belirtildi. Aydın Ticaret
Odası Başkanı Hakan Ülken, Sancar’ın çok sevdiğini bildikleri incirin coğrafi
işaret belgesini kendisine
ithaf ettiklerini açıklarken, Merkez Bankası İzmir Şubesi Müdürü Mehmet Reşit Ketene de daha önce
sadece ünlü tarihçi Justin Mccarthy’e verdikleri bir gümüş madalyonu Sancar’a hediye etti. Çeşitli kurum ve kuruluşların tebrik mesajlarımı takdim ettiği törende Sancar, Tınaztepe Özel 75. Yıl İlkokulu ve
Ortaoukulu’ndan gelen 4, 5, 6 ve 7. sınıf temsilcisi öğrencilerle sohbet etti, küçüklerin sorularını yanıtladı, öğüt verdi. DEÜ Tıp fakültesi öğrencileri de Sancar’a çiçek vererek sevgilerini iletti.
GENÇLER BİLİMLE UĞRAŞSIN
“Prof.Dr. Aziz Sancar Oditoryumu”nun açılış kurdelasının kesilmesinin ardından Profesör Sancar,
İBG İzmir Müdürü Prof. Dr. Öztürk’le birlikte basın toplantısına katıldı, DNA onarımına yönelik soruları
yanıtladı, gençlere tavsiyelerde bulundu. Konuşmasında, “ Nobel ilan edildiği gün tam bir kaostu. Düşü-
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necek vakit yoktu. Eşimle konuştum.
O da Türkiye’yi çok seviyor. İkinci gün
madalya, Anıtkabir’e konulacak diye
karar verdik. Çünkü bu onların malıdır. Beni yetiştiren köy enstitüsü mezunlarıdır. Mardin Lisesi, İstanbul Tıp
Fakültesi’dir. Ben onların bir ürünüyüm, onların vasıtasıyla aldık. Nobel
ödülü Atatürk’ün ve Cumhuriyet’in
ödülüdür. Onlara aittir. Onun için oraya vermeye karar verdim. Gençlere
tavsiyem politikayla uğraşmasınlar.
Bilimle uğraşsınlar” dedi.
DAKİKALARCA ALKIŞLANDI
DNA onarımı mekanizmaları
konusunda çığır açan çalışmaları ile
Nobel Kimya Ödülü kazanan Prof.
Dr. Aziz Sancar, oditoryum açılışı
sonrası Tıp Fakültesi Dekanlık Konferans Salonu’nda düzenlenen Onur
Günü’nde Dokuz Eylüllülere hitap etti
ve Nobel oturumunu sundu. Sancar’ı
dinlemek için bina önünde uzun kuyruk oluşturan konuklar salonu tıklım
tıklım doldurdu. Uluslararası Genom
Enstitüsü’nde görevli akademisyenlerin Sancar’ın çok sevdiği Türk
Halk Müziği’nden eserler sunduğu
etkinlikte İBG İzmir Müdürü Prof. Dr.
Mehmet Öztürk, Sancar’ın yaşam
öyküsünü özetleyerek açılış konuşmalarını yaptı. Ardından kürsüye davet ettiği Nobelli Türk bilim adamını,
akademisyenler ve öğrenciler dakikalarca ayakta alkışladı.
Onur Günü’nde İngilizce konuşan
Aziz Sancar’ın açıklamalarını, İBG
İzmir Müdürü Prof. Dr. Mehmet Öztürk, Türkçe’ye çevirdi. Sancar 1,5 saatlik oturumda milliyetçi değerlere
verdiği önemi de vurguladı.
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45 YILLIK ÇALIŞMANIN ÖDÜLÜ
Nobel Kimya ödülünü 10
Aralık 2015’te İsveç’in başkenti
Stockholm’de düzenlenen törenle İsveç Kralı 16’ncı Gustaf ‘ın elinden alan
Profesör Sancar, ödül kazandığı haberi gece yarısı eşi Gwen Boles Sancar ile birlikte kendisine iletildiğinde
yaşadığı duyguları, sonrasında tüm
hayatını etkileyen gelişmeleri anlattı.
Profesör Sancar, bu ödülün aslında
45 yıllık çalışmasının sonucu olduğunu ifade etti. DNA onarımı hakarpaboyu 35

kında bilgiler veren Prof. Dr. Sancar, “DNA onarım
mekanizmasını büyük bir derece çözdükten sonra
söyleyebilirim ki bilimde hiçbir şey bitmez, devamlı
yeni şeyler çıkar. Bazen bir dereceye geldiğiniz zaman temel sorun çözülmüş demektir. DNA onarımında o düzeye geldik. Bundan sonra kendimize ne
yapacağımızı soruyorduk. Ayrıntılarını araştırdık.
Bir baktık DNA onarımı, Sirkadiyen saatle ilgili, DNA
onarımını kontrol ediyor. Sirkadiyen saatin günlük
ritmi, DNA onarımını nasıl kontrol ediyor, tıpta nasıl tatbik edebiliriz ona bakıyoruz. İnsanlık birbirine
bağlı olduğu gibi kimyadaki reaksiyonlar da birbiriyle ilgili, kontrol ediyor. DNA onarımını bir dereceye kadar çözdük. Hücredeki bütün sistemlerle bağlantılı durumda Sirkadiyen saatle kontrol ediliyor,
şimdi o kontrolü kullanarak’ kanser tedavisini daha
etkili çözebilir miyiz?’ diye ona çalışıyoruz” dedi.
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SİGARA İÇMEYİNİZ
DNA onarımından elde edilen gelişmelerin hastalara uygulanıp uygulanmadığı yönündeki soruyu yanıtlayan Sancar, “DNA onarımı kanseri önlemekte
önemli bir mekanizmadır. Kanserin en büyük sebebi sigara içmektir. Sigara içerseniz benim DNA onarımı onunla başa çıkamaz, kanser olursunuz. DNA
onarımı birçok kanser ilacının DNA tahribatını onarır ve kanser hücrelerini yok etmede daha etkili ol-
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ması için çalışıyoruz. İleride hastalara uygulanacak
seviyeye ulaşacağına eminim” ifadelerini kullandı.
TEMEL TIP BİLİMLERİ ÖNEMLİ
Temel bilimin önemine de değinen Prof. Dr. Sancar,
“Her şey temel bilime dayanır. 1953 yılında DNA’nın
şekli keşfedildiği zaman, temel bilimde sağlık alanlarında büyük bir yenilik açtı. Onun üzerinde çalışanlar
da, ben de, ‘kanseri tedavi edeceğim’ diye düşünmüyordum. DNA onarımı üzerinde çalışırken kanseri tedavi edeceğim diye işe başlamadım. DNA nasıl
onarılır onun üzerinde çalıştım ve mekanizmasını
çözdüm. Bu da kanserin tedavisinde önemli olacaktır.
Bu temel bilimlerde öyledir. Tıbbi bilim, temel bilime
dayanmadan olmaz. Biz sürekli Avrupa’dan ABD’den
ithal edemeyiz, kendimiz yapmamız lazım. Tekrar
tekrar vurgulamak istiyorum” dedi.
Nobel oturumunun sonunda konukların sorularını yanıtlayan Profesör Sancar, Dokuz Eylül Üniversitesi mensupları ile biraraya gelmekten büyük
mutluluk duyduğunu belirtti. Sancar’ın yaşam öyküsünü anlatan ve Türkçeye çevirisini Prof. Dr. Mehmet
Öztürk’ün yaptığı kitapçık da etkinlikte dağıtıldı. Türk
tıp tarihine adını altın harflerle yazdıran bilim adamı Sancar’ı sevgi gösterileri ile uğurlayan davetliler,
birlikte anı fotoğrafı çektirebilmek için büyük çaba
harcadı.

Törenden önce
İBG toplantısına katıldı
D
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EÜ İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi’nin (İBG İzmir) konuğu olarak geldiği İzmir’de Bilimsel Bahar Etkinlikleri’ne
katılan 2015 Nobel Kimya Ödülü sahibi Prof. Dr. Aziz Sancar, burada Uluslararası Bilimsel Danışma Kurulu’nun gerçekleştirdiği bilimsel toplantıya katıldı. İBG İzmir Müdürü
Prof. Dr. Mehmet Öztürk’ün önderliğinde, Rektör Prof. Dr.
Mehmet Füzün’ün de katıldığı toplantıda gen araştırmaları
ile ilgili dünyadaki yaklaşımlar ve Türkiye’deki çalışmalarda
izlenecek yol haritası üzerine değerlendirmeler yapıldı,
Oturuma verilen öğle arasında Profesör Sancar’a,
samimi dostlukları uzun yıllar öncesine dayanan İBG İzmir Müdürü Prof. Dr. Mehmet Öztürk eşlik etti. Yemeğe
İBG İzmir’de araştırmalar yapan akademisyenler de katıldı. Nobel ödülü almadan önce de İBG İzmir Uluslararası
Danışma Kurulu üyesi olan Profesör Sancar her zamanki
mütevazı kimliği ile etkinliklerde yer aldı.
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Profesör Sancar ile
Eylül Köşk buluşması
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Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Mehmet Füzün, 14 Mayıs 2016 Aziz Sancar
Onur Günü kutlamaları nedeniyle İzmir’e
gelen İBG İzmir Uluslararası Bilimsel Danışma Kurulu Üyesi Nobel Ödüllü Prof. Aziz
Sancar’ı, ziyaretinin ilk gününde Tınaztepe
Eylül Köşk’te düzenlediği yemekte ağırladı.
İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi (İBG İzmir)
Müdürü Prof. Dr. Mehmet Öztürk ev sahipliğinde gerçekleştirilen organizasyona, Dokuz
Eylül Üniversitesi Yöneticileri ile aralarında Sabri Üker Merkezi, Harvard Halk Sağlığı Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gökhan
Hotamışlıgil’in de yer aldığı İBG İzmir Uluslararası Bilimsel Danışma Kurulu Üyeleri ve
akademisyenler katıldı. Rektör Füzün, konuklara Buca Dokuzçeşmeler’de yer alan Dokuz
Eylül Üniversitesi’nin tarihi binası Eylül Köşk
ile ilgili bilgiler verirken konuşmasında, Profesör Sancar’ı konuk etmekten büyük mutluluk ve onur duyduğunu belirtti. Davetlilere
gitar triosu nostaljik şarkılarla eşlik etti.
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Faruk Eczacıbaşı

Faruk Eczacıbaşı’ndan
İBG’ye özel ziyaret
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E

czacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faruk Eczacıbaşı, Dokuz Eylül Üniversitesi
bünyesinde Eylül 2015’te bilimsel açılışı yapılan Türkiye’nin en büyük Uluslararası Biyotıp ve Genom Enstitüsü İBG
İzmir’i Mart 2016’da ziyaret ederek,
tıbbi buluşlar, araştırma ve geliştirme
faaliyetleri ile toplum sağlığına katkıda
bulunmayı hedefleyen bu önemli merkez hakkında bilgi aldı, yöneticilerle görüş alış verişinde bulundu.
Faruk Eczacıbaşı’nı, Dokuz Eylül
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet
Füzün, Rektör Yardımcısı ve DEPARK
Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Murat Özgören, İBG İzmir Müdürü Prof. Dr.
Mehmet Öztürk ve DEPARK Koordinatörü Prof. Dr. Adile Öniz önderliğindeki
heyet ağırladı. Merkezde görev yapan
akademisyenlerin de katıldığı toplantıda Rektör Füzün, Türkiye’de bilim
ve teknolojinin gelişmesine üst düzey
katkı sağlayan lider bir kuruluşun temsilcisini konuk etmekten büyük onur
duyduklarını belirtti. İBG İzmir Müdürü
Prof. Dr. Öztürk, 22 bin 250 metrekare
kapalı alanda kurulan merkezin multidisipliner yaklaşım ile moleküler biyoloji, genetik, tıp, eczacılık, biyo-mühendislik ve bilgisayar mühendisliği gibi pek çok bilim alanını çatısı altında
barındıran kapsamlı bir araştırma-geliştirme merkezi olarak hizmet vereceğini ifade etti. Faruk Eczacıbaşı,
insanlığa hizmet için yapılan bu dev yatırım ve çalışmaların büyük önem taşıdığını belirterek çalışmaları
için Rektör Füzün, Rektör Yardımcısı Özgören ve İBG İzmir Müdürü Öztürk başta olmak üzere tüm emeği
geçenleri kutladı. Prof. Dr. Mehmet Öztürk ve Prof. Dr. Adile Öniz, Eczacıbaşı’na üniteleri gezdirdi, laboratuvarları anlattı, yarım günlük ziyaretin ardından olumlu diyaloğun gelişerek devam edeceği belirtildi.
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D

okuz Eylül Üniversitesi İnciraltı Yerleşkesi’ne,
Nevvar-Salih İşgören Vakfı’nın bağışı ile
Aziz Sancar Öğrenci Yurdu yapımı için protokol imzalandı. Öğrencilerle birlikte bilim insanlarının da konaklayabileceği 8 katlı yurt binasının
yapımına ilişkin protokol Vali Mustafa Toprak’ın
makamında düzenlenen törenle imzalandı.
Nobel ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar’ın ismini
taşıyacak projenin protokol törenine, DEÜ Rektör
ü Prof. Dr. Mehmet Füzün, Rektör Yardımcısı Prof.
Dr. Halil Köse, Rektör Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Kenan Kırkpınar, Genel Sekreter Abidin Öztürk, Nevvar Salih İşgören Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı
Ömer Şener, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Erol Urgun, Denetim Kurulu Başkanı Ünal Ödemiş ve Vakıf Genel Koordinatörü Berna Şahin katıldı.
Vali Mustafa Toprak konuşmasında, “Vakfımızı ilimizde dokunulması gereken kurumların
yanı sıra isabetli projelere verdiği destekler nedeniyle tebrik ediyorum. Üniversitelerimizin iyi
olması ve vakıflarımızın verdiği destek İzmirimiz
adına bir güzellik. Dolayısıyla İzmirimizde böyle
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üniversitelerin çalışmaları ve çabaları, öğretim
üyelerimizin ve bilim insanlarıyla olumlu ve güzel işlere konu olması; aslında Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin 78 milyon onurlu, gururlu her
bir ferdinin gurur kaynağıdır. Vakfımızı da tebrik
ediyorum. Sadece Dokuz Eylül Üniversitesi değil,
ilimizde desteklenmesi gereken, dokunulması gereken kurumlara verdiğiniz desteğin yanı sıra isabetli projeleri de taçlandırıyorsunuz” dedi.
DEÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Füzün konuşmasında, “Proje tamamlandığında gençlerimizi kendi bünyemizde tutabilme şansı bulacağız.
Yurdun bir kısmında buraya doktora için gelen
özellikle yabancı konuklarımızı misafir etme şansı yaratılacak. Hatta fırsat kalırsa bizim asistanlarımız da 4 yıllık ihtisasları döneminde buradan
faydalanabilecek. Dolayısıyla böyle bir yapı Dokuz
Eylül Üniversitesi’ne, oradaki sağlık kampüsüne
çok büyük bir hizmet sunacak. Kâr amacı gütmeden bu çalışmaları yapan Nevvar Salih İşgören
Vakfı yönetimine bir kez daha teşekkür ediyorum”
ifadelerini kullandı.
Nevvar Salih İşgören Vakfı Yönetim Kuru-

Sağlık
Yerleşkesi’ne
Aziz Sancar
Öğrenci
Yurdu
İÇİNDE NELER OLACAK
DEÜ İnciraltı Yerleşkesi içinde yapılacak 8 katlı yurt binası 4 bin metrekarelik arazı üzerinde 10 bin metrekarelik mimari projeden oluşuyor. Proje tamamlandığında 1+1’lik bölümlerden 170 öğrenci yararlanabilecek.
Ayrıca projede doktora öğrencileri, araştırmacılar ve
bilim adamlarının konaklayıp çalışabilecekleri 23 süit
daire bulunuyor. 3 adet konferans ve çok amaçlı salonun yanı sıra, tesiste kreş ile sosyal yaşam alanları
da yer alıyor.
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lu Başkan Yardımcısı Erol Urgu da İşgören Vakfı’nın yatırımlarının yüzde 90’ını
kamuya yönelik gerçekleştirdiğini belirterek, “Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık
Kampüsü’ne desteğimiz, öğrencilere yönelik yurt projesi ile devam ettiği için mutluyuz. Burası bir öğrenci yurdu olmanın
yanı sıra, bilim insanlarına da hizmet veren her türlü imkanıyla modern bir yaşam
alanı olacak” diye konuştu.
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Bioİzmir’in

temeli atıldı
2 yıl sonra hizmette
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İ

zmir Sağlık Teknolojileri Geliştirici ve Hızlandırıcı
Merkezi Bioİzmir’in temeli, Dokuz Eylül Üniversitesi ve İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) birlikteliğinde
İnciraltı Sağlık Yerleşkesi’nde törenle atıldı. İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi (İBG İzmir) binasının yanında 5 bin metrekarelik alana inşaa edilecek merkezin
iki yıl içinde tamamlanacağı belirtildi. Temel atma
töreni, İzmir Valisi Mustafa Toprak, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Füzün, DEÜ Rektör Yardımcısı ve DEPARK Yönetim Kurulu Başkanı
Murat Özgören, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan
Vekili Sırrı Aydoğan, DEÜ Tıp Fakültesi ve Hastanesi
yöneticileri, öğretim üyeleri ve öğrencilerin katılımı
ile yapıldı.
Türkiye’ye sağlık teknolojileri alanında nefes
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aldıracak bir projenin İZKA desteği ile hayata geçirileceğini belirten Vali Toprak şöyle konuştu: “İzmir
Akdeniz’in çekim noktası haline gelmiştir. Tüm ülkeler büyüme ve kalkınma için bilim, inovasyon ve
teknolojiye yatırım yapıyor. Ülkemiz için bu alanda
koyulan hedeflere en yüksek katkıyı verebilmek
amacıyla İzmir ciddi bir çalışma yürütüyor. Sağlık
teknolojileri uzun zamanda pahalı bir şekilde ilerliyor. Bu merkez tamamlandıktan sonra sağlık teknolojilerinin gelişme hızında Türkiye’ye nefes aldıracaktır. Bugüne kadar iki EXPO yarışını kaybeden
İzmir aslında kazanan olmuştur. İki organizasyonda
da sağlık temasıyla çalıştık. Dünyada 200 ülkeye
İzmir’i tanıttık. Önemli birikimler elde ettik. Dokuz
Eylül Üniversitesi bu çalışmaları ile birikimlerimizi

Dr. Sırrı Aydoğan
İzmir BŞB Bşk. V.

daha da ileri götürecektir.”
İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr.
Sırrı Aydoğan da İzmir için çok önemli bir yatırımın
gerçekleşmesinden duyduğu heyecan ve mutluluğunu ifade etti. DEÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Füzün, Dokuz Eylül Üniversitesi’nin tesisleşme anlamında son yıllarda yüzde 50’ye yakın büyüdüğünü,
sürekli geliştiğini özetleyerek, “Dev adımlarla büyüyoruz. Yeni merkezimiz herkese hayırlı olsun” diye
konuştu.
DEÜ Rektör Yardımcısı ve DEPARK Yönetim
Kurulu Başkanı Murat Özgören de İzmir’in sembol
kuşu Yalıçapkını’nın isminin verildiği Bioİzmir’in sağlıkta yeni bir dönemin başlangıcı olacağı mesajını
verdi. Profesör Özgören, “Sağlıkta uzun yıllardır
uyuyan dev İzmir’i uyandırdık. Daha önce de ilaç
geliştirmek için Türkiye Cumhuriyeti’nin en büyük
kamu yatırımı olan Biotıp ve Genom Merkezi’ni açmıştık. Şimdi bütün kavramları tersyüz ederek sağlık teknoloijisi ve hızlandırıcısını inşa ediyoruz. Bu
merkez sağlıkla ilgili tüm kuruluşların çalışabileceği
bir araştırma ve hızlandırma merkezi olacak” ifadelerini kullandı.
Havanın yağmurlu olması nedeniyle İBG İzmir binasında düzenlenen törende ilk harç için butona basan yöneticiler, merkezin İzmir ve ülkemize
hayırlı olmasını diledi. 9.2 milyon liraya mal olacak

Prof. Dr. Mehmet Füzün
Rektör

Prof. Dr. Murat Özgören
Rektör Yardımcısı

projenin 6 milyon 930 bin lirasını İZKA’nın finanse
edeceği belirtildi. Bioİzmir’de yapılacak bilimsel çalışmalarla yurtdışı kaynaklara bağımlılığın azalacağı, biyobenzer ya da orjinal ilaçlar üretileceği belirtildi. Merkezde; Biyouyumluluk Test Laboratuvarı,
Preklinik Test Laboratuvarı, Biyoteknolojik İlaç Kalite
Kontrol Laboratuvarı, Tıbbi Cihaz Test ve Kalibrasyon Laboratuvarı, Biyosimülasyon Laboratuvarı,
Pilot Üretim Kolaylaştırıcı Birimi gibi üniteler yer alacak.
Bioİzmir nedir ?
İzmir Sağlık Teknolojileri Geliştirici ve Hızlandırıcısı
(Bioİzmir) Projesi, sağlıkta “laboratuvardan hasta
yatağına” diye adlandırılan zincirde yer alan önemli unsurları İzmir’de biraraya getirerek “tek durak”
kavramı ile yaşama geçirilmesini sağlamayı ve sağlık alanında fikirden, ürüne ve pazara kadar ilerleyen tüm aşamalarda hem sanayiciye, hem de akademisyene “kolaylaştırıcı”, “hızlandırıcı”, “geliştirici”,
“eş uyum sağlayıcı”. “bir araya getirici” etki yapmayı
amaçlamaktadır. Proje kapsamında yapılacaklar,
Ar-Ge ve inovasyon konusunda hızla dönen çarkın
sanayi ile eklemlenmesi için kurulacak sistemin ilk
adımlarını atacaktır. Proje, İzmir’in ve Türkiye’nin
sağlık teknolojileri konusunda kalkınmasına destek
olacaktır.
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Mustafa Toprak
İzmir Valisi
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İBG İzmir’e
İşgören Vakfı’ndan
2,5 milyon bağış
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T

ürk tıbbına çağ atlatacak bir yatırım olarak Dokuz Eylül Üniversitesi bünyesinde kurulan İzmir Biyotıp
ve Genom Merkezi’ne Nevvar-Salih İşgören Vakfı 2,5 milyon lira bağışla katkı sağladı. Türkiye’nin en
büyük gen araştırma merkezi ve insanlığa hizmet sunmaya yönelik hazırlanan protokol, İnciraltı Yerleşkesi’ndeki İBG İzmir binasında İzmir Valisi Mustafa Toprak’ın da katılımı ile imzalandı.
Protokol törenine Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Mehmet Füzün’ün ev sahipliğinde; İzmir
Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü Prof. Dr. Mustafa Güden, Vali Yardımcısı Cemil Özgür Öneği, İl Sağlık
Müdürü Dr. Ayhan İzzettinoğlu, İzmir Müftüsü Prof. Dr. Ramazan Muslu, Balçova Kaymakamı Süleyman
Özçakıcı, İBG İzmir Müdürü Prof. Dr. Mehmet Öztürk, DEÜ Tıp Fakültesi Dekan Vekili Gamze Çapa Kaya, DEÜ
Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Can Karaca, Başhekim Yardımcıları, Nevvar Salih İşgören Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Ömer Şener, Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Ökmen, Başkan Yardımcısı Erol Urgun,
Denetim Kurulu Başkanı Ünal Ödemiş, Vafıf Genel Koordinatörü Berna Şahin ve akademisyenler katıldı. İki
yılda tamamlanması planlanan ve moleküler biyoloji, genetik ile tıp bilimlerini birleştirerek çalışmalar yapılacak Kök Hücre Tedavi Merkezi’ne Nevvar Salih İşgoren ismi verildi.
Vali Mustafa Toprak protokol töreninde yaptığı konuşmada, hayırsever İşgören ailesinin kente kattığı değerlerden bir yenisine tanıklık etmenin mutluluğunu ifade etti. Vali Toprak, böyle dünya çapında bir
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merkezin halkın ve hayırseverlerin yapacağı katkılarla yürümesi gerektiğini
dile getirerek, “Nevvar Salih İşgören
Hanımefendi ve beyefendi, yaşamlarında insanlığa katkı sağlamayı hedef
edinmiş ve bu noktada gayretlerini
ortaya koymuş insanlardır. Nevvar
Salih İşgören Vakfı bugüne kadar gerek eğitim gerek sağlık alanında, gerek
sosyal ve kültürel alanlarda yapmış oldukları katkılarla önemli bir işlevi orta
çıkarmıştır. Sadece Dokuz Eylül Üniversitesi bünyesinde yaptıkları katkılar
bile takdire şayandır. Bu merkezimizin
kurulmasında tüm emeği geçenlere
teşekkür ediyor, hayırlı olmasını diliyorum” dedi. DEÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Füzün, merkezin İzmir’e büyük
değerler kazandıracağını ifade ederek
şöyle konuştu: “Bu projenin hayata
geçirilmesinde
Cumhurbaşkanımız
Sayın Tayyip Erdoğan’a verdiği destek
nedeniyle şükranlarımı sunuyorum.
Ayrıca böyle bir projeyi Nevvar Salih
İşgören Vakfı’yla birlikte yaptığımız için
çok mutluyuz. Rahmetli Salih İşgören,
sağlığında üniversitemiz için çok büyük
hayırlar gerçekleştirdi. İşgören ailesini
buradan bir kez daha saygıyla anıyoruz.”
İBG İzmir Müdürü Prof. Dr. Mehmet Öztürk konuşmasında, Türkiye’de
bir ilk olan ve inovatif çalışmalarla çığır açacak merkezin özelliklerini anlattı. İşgören vakfı Yönetim Kurulu Vakfı
Başkanı Prof. Dr. Mustafa Ökmen de
vakfın İzmir’in sosyal sermayesini artırma yolunda yatırımlara devam ettiğini belirtti. Ökmen, “Daha önce buraya
önemli desteklerimiz olmuştu, bunlar
artarak devam edecek. Rahmetli Salih
İşgören’in bize vasiyeti, ‘Yatırımları yaparken kılı kırk yarın. Valilik makamıyla sürekli istişare halinde olun’ şeklindeydi. Burada Nevvar ve Salih İşgören
bu manzarayı görseler çok memnun
olurlardı. İzmir’e destek vermek bizim
için şeref ve onurdur” dedi.
Açılış konuşmaları ve iki kurum
yöneticileri tarafından protokolün imzalanmasının ardından, İBG-İzmir binasının girişinde oluşturulan bağış ağacına, her biri 500’er bin lira bağışı ifade
eden sembolik yapraklar Vali Mustafa
Toprak ve Vakıf yöneticileri tarafından
asıldı.
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Tıp Fakültesi’nde
diploma coşkusu
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D

okuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde
2015-2016 öğretim yılı 38. dönem mezunları, Tınaztepe Amfi Tiyatro’da düzenlenen
törenle meslek yaşamına uğurlandı. Tıp Fakültesi
Dekan V. Prof. Dr. Gamze Çapa Kaya’nın ev sahipliğinde yapılan törene, Rektör Prof. Dr. Mehmet
Füzün, İzmir Tabip Odası Genel Sekreteri Ceyhun
Balcı, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi önceki
Rektörü Prof. Dr. Şerefettin Canda, DEÜ üst yönetimi, DEÜ Tıp Fakültesi ve Hastanesi yöneticileri,
akademisyenler ve aileler katıldı.
Müzik dinletisi ile başlayan mezuniyet gününde öğrenciler, Tıp Fakültesi önceki Dekanı Prof.
Dr. Tülay Canda eşliğinde Hipokrat Andı’nı okudu,
Türk sağlık ordusuna taze kan olarak katılmanın
heyecanını yaşarken, kendilerine büyük emek veren hocalarını da sık sık alkışlayarak onore etti.
Rektör Prof. Dr. Mehmet Füzün dönem birincisi Dr.
Erkan Deniz, ikincisi Dr. Aybüke Gurup ve dönem
üçüncüsü Dr. Ozan Ertürk’e diplomalarını vererek
başarılarını kutladı, genç hekimlerin hocalarına ve
ailelerine de teşekkür etti.
Yeni mezunlara “Hayatta her zaman
A,B,V’nizle yani Akıl, Bilgi ve Vicdanınızla hareket
edin” diyerek öğütler veren Rektör Füzün şöyle konuştu: “Canım kadar sevdiğim sevgili genç
meslektaşlarım, böylesine güzel bir mesleği edinebildiğiniz için sizleri can-ı gönülden kutluyorum.
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Anneleri, babaları kutluyorum. Doktor evlatlarınız
var, ne kadar gurur duysanız yeridir. Ben doktor
olmaktan çok mutluyum. Sizler de çok mutlu olacaksınız. Genç meslektaşlarıma birkaç nasihatım
var; angaryadan kaçmayınız. Hiç çekinmeyin, yorulmayın, ne kadar çok çalışırsanız o kadar iyi eğitilir ve o kadar başarılı olursunuz. Hoşgörülü olunuz, 41 yıllık hekim olarak her işin başı sağlık değil
adalettir. Adaletin olmadığı toplumda sağlığınızın
değeri olmaz. Hem adaletli olunuz, hem de adaletin peşinden gidiniz. Son olarak ve en önemlisi
Büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün
temel ilkelerinden asla vazgeçmeyiniz. Atatürk’ü
sevmek demek barışçı olmak, muassır medeniyetlere ulaşmak için değişimden, gelişimden yana
olmak ve onun kurduğu Cumhuriyete ilelebet sahip çıkmak demektir. Hepinizin yolu açık olsun.”
İzmir Tabip Odası Genel Sekreteri Opr. Dr.
Ceyhun Balcı da konuşmasında, “Bugün geldiğiniz
nokta, hiç kuşkusuz eşsiz çabalarınız ve emeklerinizin ürünüdür. Ailelerinizin özverili ve vefakar yardımlarını hiç unutmayın. Ama unutmamanız gereken bir şey daha var, çağdaş Türkiye’nin kurucusu
Mustafa Kemal Atatürk’ün ve Cumhuriyetin sizlere
sağladığı kazanımları korumak, geliştirmek. Yolunuz açık olsun” dedi.
Fakülteyi ilk üç derece ile bitiren öğrencilere hediye veren ve bu yıl 242 öğrenci mezun

ceki Dekanımız Prof. Dr. Tülay Canda’ya da özel teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.
Yaş kütüğüne plaket çakan ve mezunlar
adına konuşma yapan fakülte birincisi Dr. Erkan
Deniz duygularını şöyle dile getirdi: “6 yıldır dört
gözle beklediğimiz hekimlik mesleğine kavuşmak
ve bu sanatı icra edecek olmak büyük gurur veriyor. Gece gündüz ders çalışarak çoğu zaman
kendisinden ödün vererek diplomalarını almaya
hak kazanan tüm hekim arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Eminim ki hepimiz hekimlik mesleğine yakışır şekilde duyarlı, toplumun sorunlarına çözüm
arayan ve ilerlemeye katkı sağlayan hekimler olacağız. Kıbrıslı bir genç olarak ben de yurdumuzun
farklı yerlerinden gelen diğer arkadaşlarım gibi acı
tatlı günlerle zorlu ve uzun bir serüven geçirdim.
Biliyoruz ki Türkiye’de başarılı tıp eğitimi veren
önemli bir fakülteden mezun olduk. Ama sorumluluklarımız çok fazla. Elimden gelenin fazlasını
yaptım diyebilmek için daha çok çalışmalıyız. 6 yılın
sonunda aldığım birinciliğimi, hayatını çocuklarına
adayan, yılmadan çalışan canım anneme ve tüm
annelerimize armağan ediyorum” dedi.
Konuklara yiyecek içecek ikramının yapıldığı
tören sonunda diplomalarını hocalarının ellerinden
alan mezunlar, keplerini havaya fırlatarak coşkularını akademisyenler ve aileleriyle paylaştı.
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ettiklerini belirten DEÜ Tıp Fakültesi Dekan V. Prof.
Dr. Gamze Çapa Kaya konuşmasında; “Bu gurur
gecemizde önemli saptamalar yapmak istiyorum;
dünyanın ilk hastanesi olarak kabul edilen, 2500
yıldır insanlara şifa dağıtan Agamemnon Kaplıcası Balçova’da. Tıp insanı, bilim adamı dünyanın ilk
deneysel fizyolojisinin kurucusu olduğu bilinen ve
ilk spor hekimi olarak anılan Galen Bergamalı’dır.
‘Önce zarar verme’ diyen Hipokrat biraz güneyimizde İstanköy Kos Adası’nda yaşamıştır. Coğrafyamız tüm tarih boyunca değerli, sağlığa önemli
katkılar yapan hekimler yetiştirmiştir. Sevgili mezunlarımız, sizler böyle bir coğrafyada Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden hekimliğe adım
atmaktasınız. Fakültemiz bu coğrafyanın kimliğine
uygun, kaliteli, yeniliklere açık ve öğrenci merkezli
eğitim vermektedir. 2011 yılında eğitimimiz akredite olmuştur ve ülkemizde tıp eğitimi akredite olan
11 fakülte arasında yer almaktadır. Sizlerle beraber
toplam 5227 hekim yetiştirdik. Halen 1800 öğrencimiz var. Bugün 242 çok değer verdiğimiz, göz
bebeğimiz ve mükemmel hekimlik yapacaklarına
inancımızın tam olduğu siz öğrencilerimizi mezun
ediyoruz, gururluyuz. Öğrenci burslarına katkıda
bulunanlara, eğitim sürecinde tüm emeği geçenlere ve henüz emekliye ayrılmış olan sizlere 6 yıllık
eğitim sürecinizde çok büyük emeği bulunan ön-
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Meme Kanseri’nde
erken tanı
hayat kurtarır

D

okuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1-7 Nisan Kanser Haftası’nda Meme Kanseri Paneli ile farkındalık mesajı verdi. Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serdar Saydam’ın moderatörlüğünde, İzmir Meme Derneği’nin desteği ile düzenlenen panel Kurucu Öğretim Üyeleri
Konferans Salonu’nda yapıldı. Uzm. Dr. Canan Altay “Meme kanserinde mamografi”nin önemini, Doç. Dr.
Ali Sevinç koruyucu cerrahi yöntemlerini, Prof. Dr. İlknur Bilkay
Görken Radyoterapi ile ilgili merak edilenleri, Prof. Dr. Aziz Karaoğlu da meme kanserinde akıllı ilaç olarak ifade edilen kemoterapiyi
anlattı. Erken tanı ve tedavinin hayat kurtardığını ve sağ kalım
oranlarının yükseldiğini belirten Dokuz Eylül Üniversitesi akademisyenleri, toplumun artan bilinci ile tedavilerden çok etkin sonuçlar aldıklarını ifade etti. Profesör Serdar Saydam, meme kanserinde etkin tedavi yöntemleri ile hastaları uzun süreli ve daha iyi
şartlarda yaşattıklarını belirterek, “Sürekli gelişen koşullarda belki
ilerde bu hastalığın tedavisi de tıpkı nezle gibi olacak” dedi.
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Panelde dikkat çekilen başlıklar ve bilinmesi
gerekenler şöyle:
Uzm. Dr. Canan Altay (Radyoloji Anabilim Dalı)
Meme kanseri taramasında mamografinin önemi:
Mamografi meme kanseri taramasında altın standart bir yöntemdir, normal bir kadında memeyi taramaya 40 yaştan itibaren
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başlanmalıdır. 70 yaşına kadar yıllık mamografi incelemelerle bu taramanın yapılması önerilmektedir.
Mamografinin meme kanseri oluşturduğuna dair herhangi bir bilimsel kanıt yoktur toplumda böyle bir
inanış olmasına rağmen... Buna karşın erken saptama ile sağ kalım yüzde 30 oranında artırılmaktadır.
Erken mamografi 30 yaşında başlayan mamografi taramalarına verilen isimdir. Eğer hastanın birinci
derece akrabasında meme kanseri öyküsü varsa, hastanın kendisi daha önce meme kanseri tedavisi görmüşse riskli bir biyopsi tanısı varsa, göğüs duvarına radyoterapi yapılmışsa, riskli gen taşıyıcılığı mevcut
ise o zaman 30 yaşından itibaren mamografi taramaları önerilmektedir.
Ultrasonu ne zaman kullanıyoruz, ?
Genç olgularda, kistik solit lezyon ayrımında, yoğun meme dokusunda gizlenen lezyonların saptanması
için ultrasondan destek alıyoruz. Biyopsiye klavuz olması amacıyla destek alıyoruz. Ancak tek başına
meme kanseri taraması için yeterli bir yöntem değildir. Daha da üst görüntüleme yöntemi olarak bilinen
MR’ı yüksek riskli hastalarda tarama amacıyla kullanıyoruz. En önemli faktörün farkındalık olduğunu vurgulamak istiyoruz, her sene rutin mamografi kontrollerinin yapılmasının hastalığın saptanmasını sağlayarak sağ kalımı uzattığını hatırlatıyoruz. Hastaların bize çok sorduğu sorulardan biri, “Mamografi çekilirken radyasyon alıyor muyuz ?...” Biz mamografiyi dört pozisyonda çekiyoruz. Bu da yaklaşık 1 saatlik
bir uçak yolcuğuna alınan radyasyona denktir. Bu, yıllık yapılan bir
tarama yöntemi ve kabul edilebilir ölçülerde bir radyasyon miktarıdır ve meme kanseri ile herhangi bir bağlantı yoktur.
Doç. Dr. Ali Sevinç (Genel Cerrahi Anabilim Dalı)
Meme cerrahisinde herkesin memesini, koltuk altını almak gerekiyor mu ?
Meme kanserleri başlıca üç aşamada değerlendirilir. Birincisi
“Erken Evre”, ikincisi “Lokal Evre”, üçüncüsü “Metastaz” meme
kanserleri. Bizim tanı koyduğumuz hastaların yüzde 70-80’i erken
evre meme kanserleri. Erken evre kanserlerde büyük oranda tümörün tek olması, hastanın radyoterapi almasına engel bir durum
olmadığında meme koruyucu cerrahisiyi yüzde 70-80 hastamızda
uyguluyoruz. Meme kanserinin olmazsa olmazı, koltuk altlarındaki
lenf bezlerinin de değerlendirilmesidir. Bunun için de özellikle erken
evre meme kanserlerinde koltuk altı metastazları yaklaşık yüzde
30-40 civarında gözüktüğü için koltuk altından işaretlenmiş olan
bir veya iki lenf bezinin çıkartılması sonucunda metastaz olmadığını saptadığımız durumlarda koltuk altını da kurtarıyoruz. Bu
şekilde hastanın hayat kalitesi, konforu daha sonraki yaşamında
aynen devam ediyor.

Radyoterapi nedir, neden yapılır?
Meme kanseri sadece cerrahi ile halledilebilecek bir kanser değil,
muhakkak ek tedaviler gerekiyor. Bunlardan bir tanesi de radyoterapi. Meme kanseri, kadın sağlığını tehdit eden bir durum artık
ve sıklığı da oldukça yüksek oranda. Şehrimizde de ön planda
gördüğümüz kadın kanseri meme kanseri. Primer tedavimiz
cerrahi. Cerrahiden sonra uyguladığımız tüm tedavilere adjuvan
tedavi adını veriyoruz. Adjuvan tedavilere bakacak olursak bir
tanesi lokal adjuvan tedavi yani radyoterapi. Diğeri sistemik tedavi
kemoterapi. Radyasyon tedavisi, vücudumuzda oluşan genellikle
kötü huylu (malign) tümörlerin radyasyonla ve yüksek enerjili
X ışınları ile tedavi edilmesidir. Memenin alındığı veya memenin
korunduğu ameliyatlarda yani her iki durumda da biz hastaya
radyoterapi uyguluyoruz. Asıl amacımız yerel bölgesel kontrolü
etkin bir şekilde sağlamak. Her iki cerrahiden sonra ek bir lokal
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Prof. Dr. İlknur Görken (Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı)

tedavi uygulamazsak sıklıkla yinelemelerle karşılaşıyoruz. Bunu en
sık olarak da ikinci yılda görüyoruz.
Ek tedavi ile hastalarda sağ kalım
oranını yükseltiyoruz, yinelemeleri
azaltıyoruz. Radyoterapi toplamda
mastektomide 25 gün süren bir
tedavi. Hafta içi 5 gün uygulanıyor.
Meme koruyucu cerrahi yapılmışsa
bu süre 30 güne çıkıyor. Kesinlikle
ağrı duyulmuyor. Sıklıkla karşılaştığımız sorulardan bir tanesi “Tedavim sırasında radyasyon yayar
mıyım” sorusu. Hayır, bu tedavide
hasta hiçbir şekilde radyosyan
yaymaz. İzolasyona gerek ok. Cildi
en iyi nemlendiren şey sudur. Biz
hastalara 2,5 -3 litre mutlaka su
için diyoruz. Bol sebze meyve ve
arada da ara öğünler öneriyoruz. Spor kesinlikle öneriyoruz. Plates, yoga gibi egzersizlerin çok yararı var.
Özet olarak, endişelenmeye gerek yok, erken tanı, etkin ve doğru
cerrahi, etkin ve doğru kemoterapi, radyoterapi ve ekip çalışması
ile kanseri birlikte yenebiliriz.
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Prof. Dr. Aziz Karaoğlu (Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı)
Neden hastalarımıza ilaç tedavisi uyguluyoruz ?
“Bu panelde amacımız 1-7 Nisan Kanser Haftası’nda meme kanseri ile ilgili farkındalık oluşturmak. Neden meme kanseri ? Çünkü
2016’da dünyada “Kanseri yenebiliriz, yenebilirsin” farkındalığını
oluşturmaya yönelik önemli çalışmalar var. Bir kısım kanserler var
ki erken tanı koyamıyoruz fakat meme kanserinde o kadar farkındalık mekanizmalarımız var ki gerçekten de bu hastalığı yenebiliriz.
Benim meslek tecrübemden edindiğim en sıkıntılı konu, insanların
mamografi konusunda bilgisinin çok az olması ve hastalıktan
korkması. Memesindeki değişikliği oğluna kızına söylemeye çekinmiş insanlar gördüm. Toplumumuzda bunu aşabilirsek hem tanı
koyma aşamasında hem tedavi aşamasındaki devrim niteliğindeki gelişmeleri topluma iletebilirsek çok daha başarılı olacağız.
Meme kanseri tedavi edilebilir bir hastalıktır. Cerrahi tedavi lokal
olarak çok başarılı, fakat bütüne baktığımızda özellikle kemik ve karaciğerde metastazlar oluşabiliyor.
Bazı hücreler vücuda yayılıyor,
dolaşmaya başlıyor. Biz erken
dönemde damar dışına ulaşmış
hücreleri kemoterapi ilaçları
ile yok etmeye çalışıyoruz.
Kemoterapi, vücudun en ücra
köşesine kadar giderek kanser
hücrelerini yok ediyor. Kemoterapiyi erken evre tümörlerde,
cerrahiden sonra veriyoruz.
Çok değişik ajanlarımız var. Bu
toplantının oluşmasında destek
veren İzmir Meme Derneği’ne
teşekkür ediyoruz.”
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BİR DÖNEME BAKIŞ
Dokuz Eylül Üniversitesi’nde,
Rektör Prof. Dr. Mehmet FÜZÜN döneminde
(6 Ağustos 2008-2016) sağlanan ilerleme ve yenilikler
Hazırlayan
Prof. Dr. M. Şerefettin CANDA
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı
Amacımız, Dokuz Eylül Üniversitesi’ndeki güncel olarak izlenen olumlu anlamdaki gelişmeleri,
Prof. Dr. Mehmet Füzün’ün Rektörlük döneminde
(6 Ağustos 2008 - 2016) gerçekleşen başlıca
projeleri, bunların yansımalarını ve olası etkilerini
özetle incelemektir.
Prof. Dr. Mehmet FÜZÜN; 1952 yılında Manisa’nın
Akhisar ilçesinde doğdu. 1969 yılında İzmir Atatürk
Lisesi’ni, 1975’te Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirdi. 1980 yılında Genel Cerrahi Uzmanı olan Prof. Dr.
Füzün, 1986 yılında Genel Cerrahi Doçenti oldu. 1993
yılında Genel Cerrahi Profesörü olduğu Dokuz Eylül
Üniversitesi’nde, Ekim 1999-Ağustos 2000 döneminde (Rektör Prof. Dr. Fethi İdiman) Uygulama ve
Araştırma Hastanesi Başhekimi olarak hizmet verdi.
Prof. Dr. Mehmet Füzün, 6 Ağustos 2008’de
başladığı Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü görevine
6 Ağustos 2012’de güven tazeleyerek yeniden seçildi
ve halen Rektör olarak başarılı çalışmalarına devam
ediyor.
Yöneticilik görevlerinin yanısıra Başarılı bir Tıp doktoru ve cerrah olarak da sağlık hizmetlerini aralıksız
sürdüren Prof. Dr. Füzün,’ün özellikle “Peritonitis karsinomatoza” konusundaki bilimsel cerrahi çalışmaları
ile tıp alanındaki önemli katkıları unutulmamalıdır.

İzmir, Ege Bölgesi ve Anadolu; antik çağlardan
günümüze
uygarlığın,
kültürün,
sanatın,
tıbbın, felsefenin ve demokrasinin beşiği
olagelmiştir.
Antik çağın en önemli beş Asklepionu, Ege
Bölgesi’ndedir. Bunlardan birisi olan Bergama
Asklepionu, İzmir’in sınırları içindedir. Örneğin Bergama Asklepionu; tam bin yıl boyunca (İÖ 5. yy -

İS 5. yy), dünyanın her yanından gelen hastaları
iyileştiren, özellikle ruh hastaları için öne çıkan
bir merkez ve sağlık yurdudur. Bergama’da bulunan Allianoi (İÖ2. yy - İS 2. yy) “Sağlık Tanrısı
Asklepios”’un yurdu olarak bilinir.
Antik Çağ’ın ünlü Bergama Kütüphanesi (İÖ 2.
yy, Kral I. Attalos) ve Efes-Celcus Kütüphanesi
(İS 110-135, Celcus) de İzmir’in kültürel simgelerindendir. Bu nedenle İzmir’de özellikle ‘tıp’
alanındaki olumlu gelişmeler ve yeni kuruluşlar,
bu büyük tarihsel ve kültürel ekolojik çevrenin ve
kalıtın (mirasın) üzerinde kurulmaktadır ve yeniliklere çok açıktır.
İzmir Tıp Fakültesi (1 Mart 1978)’nin de içinden
çıktığı Ege Üniversitesi (20 Mayıs 1955) ve Ege
Tıp Fakültesi 60. Kuruluş Yılı’nı yeni kutlamıştır.
Dokuz Eylül Üniversitesi; 20 Temmuz 1982’de
kurulmuştur (Rektör Prof. Dr. Ömer Yiğitbaşı). 1
Mart 1978’de kurulan İzmir Tıp Fakültesi de kurucu olarak burada yerini almıştır. Gerçekte, Dokuz Eylül Üniversitesi’nin kuruluş tarihini, İzmir
Tıp Fakültesi’nin de kuruluş tarihi olan 1 Mart
1978 olarak kabul edersek, kurumsal olarak 38.
Kuruluş Yılı’na ulaşmış bulunuyoruz.
Avrupa’da 1999 yılında başlayan Bologna
süreci ve Avrupa Üniversite Reform çalışmaları,
dünyada etki yaratan ve olağanüstü gelişme
olan teknolojik “dijital devrimle” birlikte gelişimini
sürdürmüştür. Dünyadaki bu yenilikler ve yeni
düşüncelerin, Dokuz Eylül Üniversitesi’nin kuruluş
ve gelişme yılları ile yaklaşık eş zamanlı olması,
öğretim üyelerinin niteliğinin yanı sıra, akademik
kadro içinde, güncel olarak Y kuşağının kendine
yer bulmaya başlaması da Üniversitenin ivme
kazanmasını sağlayan olumlu etkenlerdir.
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Dünyada, Avrupa Üniversite Reformu ile gündeme gelen, Dokuz Eylül Üniversitesi’nin kuruluş
ve gelişme aşaması ile eşzamalı olarak güncel
hedefleri ortaya koyan kavramlardan bazıları:

• Akreditasyon “accreditation”- denklik,
• Saydamlık “transparency”- açıklık,
• Kompetens “competence”- yeterlik,
• Rekabet “competition” - yarışma, rekabet,
• Mobilite “mobility” - hareketlilik, devinim,
• Multiplisite “multiplicity”- çokluk, çoğulculuk,
• Multisentrisite “multicentricity”- çok merkezli,

çoğul merkezli, çok odaklı,
• Multidisipliner “multidisciplinary”, birden çok
disiplini kapsamı içine alan,
• İnnovasyon “innovation”- yenilik, yenilikçilik,
• Üçlü döngü (eğitim) “three cycle”: ön lisans lisans - yüksek lisans / doktora,
Avrupa
Kredi Transfer Sistemi “European Cred
•
it Transfer System, ECTS”,
Harmonizasyon
“harmonization”- ahenk - 		
•
uyumlaştırma, ritim, farklılıkların uyumlu 		
birliği,“orkestra uyumu”,
• Entellektüel “intellectuel”- gelişme,
• Yaşam boyu öğrenme- “lifelong learning, LLL”,
• İçinde yaşadığı toplumun sorunlarını çözme /
çözüm üretme görevi, sorun çözümü,
• Girişimcilik “enrepreneurship”,
• E öğrenme, uzaktan öğrenme “distance edu
cation”, “European Distance Education Net		
work, EDEN”,
• Üniversite-sanayi işbirliği,
• ”Geleceğin üniversiteleri”, “yeni kuşak üniver
siteler” kavramı,
Teknopark,
silikon vadisi,
•
• Teknoloji Transfer Ofisi (TTO),
• Teknoloji geliştirme merkezi (DTM),
• Duvarsız Teknoloji İnkübatörü ( DTİ).

1. Teknoparklar
Dünyadaki ileri ülkeler, kalkınma yarışında; tüm
nitelikli kaynaklarını kullanarak, üniversitedeki
bilimsel araştırma ve yeni buluş potansiyelini
sanayi ile işbirliği yaparak, yeni teknolojileri kullanarak, bilimsel üretimi ve patentlerini -finansmana dönüştürmek için var gücü ile çalışmaktadır.
Günümüzde Türkiye açısından, elde var olan
genç ve yüksek nitelikli, eğitimli insan kaynağını,
dünya ile eş zamanlı olarak üretime yöneltmek
için üniversitelerin öncü çalışmalar yapması, ileri
teknolojileri kullanması, kaçınılmaz ana görevi
olmuştur.
Prof. Dr. Mehmet Füzün, döneminde; “daha
çok geç kalınmadan”, İzmir ve Ege Bölgesi için
bu alanda önem taşıyan yaşamsal adımlar
atılmasına öncülük yapmış, DEPARK (Dokuz Eylül Teknoloji Geliştirme Bölgesi A.Ş.) 3 OCAK 2013
tarihinde resmen kurulmuştur. DEPARK bünyesinde Türkiye’nin ilk Sağlık Temalı Teknopark’ının ilk
binası Zeytin, Sağlık Yerleşkesi’nde 12 Mart 2014
tarihinde, Tınaztepe’deki Çok Amaçlı Teknopark’ın
Alfa Binası 26 Mayıs 2014 ve Beta Binası 16
Aralık 2015 tarihinde bilim, sanayi ve bürokrasi
çevrelerinin en üst düzeyde katılımları ile düzenlenen törenlerle açılarak hızla hizmete girmiştir.
Atılan bu ilk adımların ve kurulan sistemin, üst
düzeyde çalışması, görünür ve topluma yansıyan
başarı öyküleri elde etmesi, toplumun yüksek moral-motivasyon kazanması, İzmir ve Ege
Bölgesi için ‘uyuyan devin uyandırılması’ anlamını
taşımaktadır.

Dokuz Eylül Üniversitesi’nde Rektör
Prof. Dr. Mehmet Füzün dönemini bu
bağlamda incelersek, özetle başlıca
aşağıda belirtilen güncel yenilikleri
ve gerçekleşen projeleri görüyoruz.
DEPARK Zeytin Binası
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Bundan sonraki aşamalarda, özellikle yeni
yöneticilerin, gösterecekleri yoğun çabalar ve
“güven” ortamı oldukça önemlidir.
Ayrıca hükümetin bu konudaki vizyonu, maliyenin yatırımları, yeni açılımlar, yeni yasalar
ve özelikle dış dünyaya yönelik bağlantılar için
sağlanacak olanaklarla da yakından ilgilidir.
Rektör Prof. Dr. Mehmet Füzün döneminde,
Dokuz Eylül Üniversitesi’nde gerçekleştirilen
bir çok yeni ve önemli işlerden, kanımca en
önemlilerinden birisi, teknoparkların kurulması
için gereken erkin gösterilmesidir.

2. Biyotıp ve Genom Merkezi /Enstitüsü

Önceki dönemde yapımı başlayan ve Rektör
Prof. Dr. Mehmet FÜZÜN döneminde yapımı

sürdürülen İleri Biyomedikal AR-GE Merkezi,
Kalkınma Bakanlığı’nın katkıları ile yapılmıştır.
2014 yılında İzmir Biyotıp ve Genom Uygulama ve Araştırma Merkezi adını alan kuruluş,
9 - 11 Eylül 2015 tarihlerinde gerçekleşen Bilimsel Açılış Programı ile açılmış, bugün de Dokuz
Eylül Üniversitesi Biyotıp ve Genom Merkezi
(Enstitüsü) adı ile çalışmaya başlamıştır.
İzmir için yeni bir açılım olan bu kuruluş,
Dokuz Eylül Üniversitesi ve doğal olarak Tıp
Fakültesi’nin “Bilimsel Çekim Merkezi” olmasına
önemli katkı yapacaktır.
Ayrıca, bu kuruluşun açılış törenine, 2015 Nobel Kimya Ödülü’nü alan, ABD Kuzey Carolina
Üniversitesi’nden Prof. Dr. Aziz Sancar’ın da
katılmış olması, güzel ve gurur verici bir anıdır.
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3. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp
Fakültesi ve Hastanesi
Dokuz Eylül Üniversitesi’nin kurucusu ve lokomotif görevi üstlenen Tıp Fakültesi, bu yıl 38.
Kuruluş Yılını (1 Mart 2016) kutlamıştır.
Tıp Fakültesi; kuruluşundan bu yana felsefesinde, kurucu öğretim üyeleri başta olmak üzere,
tıp eğitimine önem verme, eğitimde yeniliklere
açık, sürekli kendini yenileyen dinamik eğitim
modellerini uygulamak için öncülük yapma çaba
ve arayışı içinde olmuştur.
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi;
kuruluşundan bu yana toplam 5221 nitelikli ‘Tıp
Doktoru’ mezun etmiştir ve bu sayı Türkiye için
önemli bir sayıdır.
DEÜ Tıp Fakültesi öğrencilerinin Doktor Adayı
Beyaz Önlük Giyme Töreninde(28-09-2015), 277
yeni öğrencinin beyaz önlük giydiği törende fakülteyi ilk üç derece ile kazanan Senem Ergin, Ender
Ege Özden, Mehmet Sinan Sayın’a beyaz önlüklerini Dekan Prof. Dr .Tülay Canda giydirdi, genç hekim adaylarına birer Anatomi Atlas’ı hediye etti.
2014-2015 Eğitim Dönemini (Dönem, 1,2,3,4
ve 5’i) birincilikle tamamlayan Göksel Çil, Gülfem
Nur Akın, Harika Duygu Bilici, Uğur Altınok, Mücahit Yalçın, Erkan Deniz’e de Burs Konisyonu’nca
verilecek olan Başarı Bursu’nu yine Dekan Prof.

Pınar Tuncel’in önderliğinde “Tıbbiyeli Andı”nı
okudu.
Rektör Prof. Dr. Mehmet Füzün konuşmasında;
“Sevgili gençler 6 yıllık eğitim dönemine
başlıyorsunuz, 40 yıllık hekimim inanın zaman
su gibi akıp geçecek. Çok değerli meslek seçtiniz,
hiçbir zaman pişman olmayacağınıza inanıyorum”
dedi.
DEÜ Tıp Fakültesi; çok sayıda genç ve nitelikli
bilim insanı, Kütüphanesi, derslikleri, Öğrenme
Kaynakları Merkezi (ÖKM), Mesleksel Beceriler
Laboratuvarı, yeni teknoloji ile donatılmış anabilim dalları laboratuvarları, ARLAB (Araştırma
Laboratuvarı)’ın bakım ve onarımı yapılmış,
akredite olmuş Deney Hayvanları Birimi (2004
yılında T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve
2006 yılında T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nca)
(575 SCI yayın, 7000 atıf, 60 proje/yıl), Bilgisayar
Laboratuvarı, bilimsel birikimi ile Türkiye’nin önde
gelen Tıp Fakültelerinden birisidir.
Tıp Fakültesi’nin; birçok biriminin yenilenmesi, araç-gereçlerinin alınması, tıpta uzmanlık
öğrencilerinin, öğretim üyelerinin seçkin projeleri
‘Rektörlükçe’ sürekli desteklenmiştir.

• Dokuz Eylül Üniversitesi ve Tıp Fakültesi 		

Avrupa Birliği Üniversitelerinde uygulanan
ECTS etiketi aldı.

• Tıbbi Onkoloji Servisi, yenilenerek hizmete
		 açıldı (26 Mayıs 2014)

• Göz Kliniği ve Poliklinikleri, teknolojisi yenile
		 nerek hizmete açıldı (22 Şubat 2014)

• Radyasyon Onkolojisi ABD’nda yeni teknolojil

		 er hizmete girdi (Hedefe odaklı kanser tedavi
		 si ve Robotik görüntüleme, Truebeam STx)
		 (28 Mart 2014)

Dr. Tülay Canda verdi. Tıp Fakülteli olma heyecanı
yaşayan öğrenciler, Dekan Yardımcısı Prof. Dr.
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• Patoloji ABD Laboratuvarları yenilendi, Mole

küler Patoloji Laboratuvarı açıldı (Mayıs 2014)

• Türkiye’nin Merkezi Tek Multidisipliner

Endoskopi Birimi, hizmete açıldı (28 Ocak 2015)

• Göğüs Cerrahisi ve Geriatri Bilim 		
Dalı yenilendi (21.03.2013)

•

Dokuz Eylül Ü Tıp Fakültesi’nde 2002 yılından
bu yana hizmet veren Göğüs Cerrahisi Anabilim
Dalı ve 1,5 yıl önce kurulan Geriatri Bilim Dalı Poliklinikleri yenilenerek hizmete girdi.

•

Türkiye’nin en modern Geriatri Servisi DEÜ
Hastanesi’nde hizmete girdi (Ocak 2015)

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Geriatri
Bilim Dalı içinde açılan Türkiye’nin en modern Geriatri Servisi, 13 yatak ile Ocak 2015’de açıldı.
Başarılı ve sağlıklı yaşlanmaya yönelik tedavilerinin gerçekleştirildiği birim, uluslararası standart
larda altyapısı ile diğer kuruluşlara örnek oldu.
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Başhekim Prof. Dr. M. Refik Mas ile Geriatri Bilim
Dalı Başkanı Prof. Dr. A. Turan Işık’ın önderliğinde
kurulan klinik; özel hijyenik hasta banyo sistemi,
müzik terapisi için özel ses sistemli hasta odaları,
acil durumlar için çift yönlü kapı sistemleri gibi
çeşitli özellikleriyle ülkemizdeki en donanımlı geriatri kliniği olarak öne çıkıyor.

•Türkiye’nin ilk Meslek Hastalıkları Bilim Dalı ve
Kliniği DEÜ Hastanesi’nde kuruldu
Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi,
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Sağlık

Bakanlığı’nın 2012 yılında uzmanlık alanı kabul
ettiği Meslek Hastalıkları uzmanlığı ve hizmeti konusunda ilklere imza attı.
2013 yılında Meslek Hastalıkları Bilim Dalı’nı kurarak uzmanlık eğitimine başlayan ve Türkiye’nin
ilk Meslek Hastalıkları Uzmanlık öğrencisini alan
DEÜ Tıp Fakültesi, bu süreçte Meslek Hastalıkları
Polikliniği’ni hizmete açtı.
1,5 yıldır yapılan hizmet sunumu ile yaklaşık
400 hasta değerlendirildi, 20 Nisan 2015’ten itibaren de Türkiye’nin ilk Meslek Hastalıkları Kliniği
3 yataklı olarak
hizmete girdi.
Dokuz Eylül Üniversitesi
Hastanesi Meslek
Hastalıkları
Polikliniği’nde;
Prof. Dr. Arif
Hikmet
Çımrın
ile
birlikte,
Türkiye’de
bu
alanda yetişmiş
ilk Uzman Hekim
Dr. Ayşe Çoşkun
Beyan ile Uzm.
Dr. Nur Şafak
Alıcı ve Dr. Ayşe
Vasfiye Ertuğrul
görev yapıyor.

•

İzmir’de Ortak 14 Mart Tıp Bayramı Kutlama
Programı (2013, 2014, 2015 ve 2016),

		DEÜTF Dekanı Prof. Dr. Tülay
Canda ve İzmir’deki diğer Tıp Fakülteleri, Sağlık İl Müdürlüğü ve İzmir
Tabib Odası yöneticileri.
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tülay Canda’nın
girişimi ile İzmir’deki Tıp Fakülteleri,
Sağlık Bakanlığı İl Müdürlüğü ve
İzmir Tabip Odası’nın katılımı ile ortak yapılmaya başlanmış, Tıp Fakülteleri arasında tıp eğitiminde ve ortak sorunların aşılmasında güçbirliği
ve dayanışma kararı alınmıştır.
DEÜTF’nin öncülüğünde İzmir’deki
Tıp Fakülteleri ve Sağlık kurumları
ortak 14 Mart Tıp Bayramı Kutlaması
yapmaya başlamıştır.

• Çok sayıda ortak bilimsel toplantı,

konferans, kongre, sempozyum,
çalıştay yapılmıştır.

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Mehmet Füzün ve Ege Üni
versitesi Rektörü Prof. Dr. Candeğer
Yılmaz.
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•

“Sağlıkta İnovasyon: Üniversiteden Sanayiye” Çalıştayı, Mayıs 2013’de Tıp Fakültemizde
gerçekleştirilmiştir.

Özellikle “kolorektal kanser kaynaklı peritoneal karsinomatozis olgularında sitoredüksiyon ve hipertermik intraperitoneal kemoterapi
uygulaması” konusunda, DEÜ Tıp Fakültesi’nde
Prof. Dr. Paul H. Sudebaker’in (ABD) de katılımı ile
bilimsel toplantılar ve kurslar yapılmıştır.

Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Moleküler Tıp Anabilim Dalı, İleri Biyomedikal Ar-Ge Uygulama ve Araştırma Merkezi
ve Türk Biyokimya Derneği İzmir Şubesi işbirliğiyle
“Sağlıkta İnovasyon: Üniversiteden Sanayiye”
konulu eğitim çalıştayı.

• Dokuz Eylül Üniversitesi

Rektörlüğü
tarafından, Tıp Fakültesi ile Güzel Sanatlar Fakültesi arasına köprü yapılarak, Sağlık-Sanat Kampüsü
bütünlüğü oluşması sağlamıştır.
Böylece her iki bölümdeki; tıp, sağlık, sanat, spor alanında eğitim gören öğrenciler ile
öğretim üyelerinin, ortak sosyal alanlardan
ve etkinliklerden yararlanması, kaynaşması,
iletişim ve işbirliğinin sağlanması ve kurum kültürünün oluşması için ortam iyileştirilmiştir.

Prof. Dr. Paul H. Sudebaker (ABD), Prof. Dr.
Mehmet Füzün, Prof. Dr. Selaman Sökmen, Doç.
Aras Emre Canda.

•

Ayrıca, yine batında “minimal cerrahi” girişim
prensiplerinin uygulandığı Laparoskopik Cerrahinin uygulanmasını (Laparoskopik kolektomi) yeni
teknolojik girişimlerle yapılmasını desteklemiştir.

4. Karın Zarı Kanserleri Cerrahisi
Uygulama ve Araştırma Merkezi
• Karın Zarı Kanserleri Uygulama ve Araştırma
Merkezi kurulmuştur (11 Aralık 2014).

Prof. Dr. Mehmet Füzün tarafından, Türkiye’de
ilk kez Tıp Fakültemizde uygulanan ‘batında
yaygın tümörlü hastalara umut veren bir cerrahi
girişim’ olan “sitoredüktif cerrahi” (SRC) yöntemi
ve batın boşluğuna “hipertermal intraperitoneal
kemoterapi” (HİPEK) uygulanması önemli bir Prof. Dr. Paul H. Sudebaker (ABD), Doç. Aras Emre
yeniliktir. Çünkü daha önce bu tür hastalar, kendi Canda, Prof. Dr. Cem Terzi.
hallerine terkedilmekteydi.
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Nevvar- Salih İşgören Çocuk Hastanesi

5. Nevvar-Salih İşgören Çocuk Hastanesi
Dokuz Eylül Üniversitesi Nevvar - Salih İşgören
Çocuk Hastanesi, Ecz. Fatma Nevvar İşgören
(1930-11.08.2008) ve Salih İşgören (192506.01.2011) Vakfı tarafından yaptırılmıştır.
DEÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Füzün, İzmir Valisi M. Cahit Kıraç ve Salih İşgören İmza Töreninde.
Ecz. Fatma Nevvar İşgören ve Salih İşgören
		 Nevvar - Salih İşgören Çocuk Hastanesi’nin;
Rektör Prof. Dr. Mehmet Füzün ve ekibinin gayretli çalışmaları ile 2011’de yapımı tamamlanmış,
09.06.2012 günü törenle açılmıştır.
		
Ayrıca, 07 Ekim 2013 günü yapılan törenle
de Çocuk Acil Servisi hizmete girmiştir. DEÜ Tıp
Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim
Dalı ve Bilim Dalları Nevvar Salih İşgören Çocuk
Hastanesi’ne 2 Nisan 2012 günü taşınmış, yeni
servis ve poliklinikleri ile çalışmaya başlamıştır.
Bunun sonucu olarak, DEÜ Hastanesi’nin yatak
sayısı önemli ölçüde artmıştır. Beş kattan oluşan
bina, yaklaşık 10 bin metrekare kapalı alandır.
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DEÜ Nevvar- Salih İşgören Çocuk Hastanesi’nin açılış töreni (9 Haziran 2012).

DEÜ Çocuk Acil Servisi hizmete girdi (07.10.2013)
DEÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Acil Servisi törenle hizmete girdi. Avrupa’nın en büyük
acillerinden biri olan serviste yılda 100 bin çocuk
hastanın tedavi edilmesi bekleniyor. Hastanenin
açılışına Narlıdere Belediye Başkanı Abdül Batur,
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DEÜ Rektörü Yardımcısı Prof. Dr. Halil Köse, Genel
Sekreter Prof. Dr. Can Karaca, DEÜ Tıp Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. Tülay Canda, İzmir Üniversitesi Tıp
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Eyüp Hazan, KKTC İzmir
Konsolusu Uğur Umar, DEÜ Hastanesi Başhekimi
Prof. Dr. M. Refik Mas, Başhekim yardımcıları,
öğretim üyeleri ve sağlık çalışanları katıldı.

KİTVAK Hasta ve Hasta Yakınları Konukevi projesi protokol töreni (31 Mayıs 2012).
Prof. Dr. Suat Çağlayan (KİTVAK), İzmir Vali V. Ardahan Totuk, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım,
Rektör Prof. Dr. Mehmet Füzün, KİTVAK YK Bşk. Ramazan Soncul

6. KİTVAK Hasta ve Yakınları Konukevi 7. İlhan Onat Hematoloji Hastanesi

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü ile KİTVAK
(Kemik İliği ve Transplantasyon ve Onkoloji Merkezi Kurma ve Geliştirme Vakfı) arasında imzalanan
protokolle 31 Mayıs 2012’de Sağlık Yerleşkesi’nde
yapımı başlamıştır. Kaba inşaatı 20 Haziran
2014’de bitirilmiş ve 20 Mayıs 2015’de ince işçilik
başlamıştır.
Toplam kullanım alanın 3560 metrekaredir. (10
Engelli odası olmak üzere, 41 oda ve 82 yatak,
bodrum + zemin, 2 kat - konaklama odaları katı,
teras çekme kat, 2 adet asansör ve otopark olmak üzere binanın yapımı devam etmektedir.)
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi ve
Hastanesi’ne, Türkiye’nin her yanından,‘kanser’
tedavisi için gelen hastaların ve yakınlarının
kalacağı konukevinin yapılması, “Hasta ve
Yakınlarına Destek İçin Konukevi” hedefini ortaya
koyan KİTVAK’ın örnek bir toplumsal sorumluluk
çalışmasıdır.

İlhan Onat Hematoloji Hastanesi

Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Yerleşkesi içerisinde, Hayırsever Ecz. İlhan Onat tarafından
bağışlanan ve yapımı devam eden 57 yataklı
3500 metrekare kapalı alanı olan ve 19 odalı
“kök hücre nakli” bölümü bulunan Hematoloji
Hastanesi’nin yapımı hızla devam etmektedir ve
yakında açılışı yapılacaktır.
Hayırsever Eczacı İlhan Onat 05.12.1929’da
İstanbul’da doğmuş, 13 Mayıs 2013’de İzmir’de
vefat etmiştir. 1955 yılında Basmane Merkez
Eczanesi’ni açarak 1980 yılına dek eczacılık
yapmıştır. Babası Mithat Onat, Kimyager ve
Eczacıdır. Annesi Şükriye Onat ise yaklaşık 30 yıl
İzmir Bayraklı İlkokulu’nda öğretmenlik yapmıştır.
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8. Başhekimlik Binası
Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Başhekimlik
yönetim binasının inşaatına, yeni bir blok
olarak 2014 yılında başlanmıştır, 2016’da açılış
aşamasına gelinmiştir.
Ayrıca, Rektör Namık Çevik (1987-1996) döneminde, yenilikçi bir anlayışla ve nitelikli olarak
yapılmış ve Tıp Fakültesi’nin başarılarında önemli yeri olan Hastanenin birçok bölümü, bakım
ve onarım yapılarak yenilenmiş, yeni birimler
kurulmuş ve bahçe düzenlemesi yapılmıştır.

9. Uzaktan Eğitim Uygulama ve
Araştırma Merkezi (DEUZEM)
Dokuz Eylül Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (DEUZEM), kuruluşu
yapılan önemli eğitim ve teknoloji merkezlerinden birisidir (26 Kasım 2010).
Değişik yerlerdeki, öğrenci, öğretmen ve eğitim
araçlarını bir araya getirerek eğitimin yürütülmesi, uzaktan eğitim olarak tanımlanmaktadır. Dünyadaki dijital devrim sonucu, ‘geleceğin eğitim
sistemi’ olarak görülmektedir.
Avrupa Uzaktan Eğitim Ağı “European Distance
and e-Learning Education Network” (EDEN) yanı
sıra dünyada da güncel olarak uzaktan eğitimin
üzerinde çok önemle durulmaktadır.

10. Rektörlük Binası (Tınaztepe),
2011-2012 Döneminde Başlanmış ve
Devam Etmektedir
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11. Dokuz Eylül Üniversitesi Solaris
Güneş Arabaları
Rektör Prof. Dr. Mehmet Füzün, öğrencilerin
yapmış olduğu Solaris Güneş Arabaları gibi
teknolojik yenilik projelerine ve yarışlara
katılımlarına önemle destek vermiştir.

12. Öğrencilerin, Spor Yarışmalarına 15. Atletizm Pisti ve Futbol Sahası,
Katılımı Desteklenmiştir Tınaztepe 1500 Kişilik Tribün (2013),
Yerleşkesi (Kampüs)

Tınaztepe Yerleşkesi’nde,“geleceğin kampüsünü
inşa etmek” için önemli adımlar atılmış, yeni
eğitim, kültür, spor ve yaşam destek alanları
yapılmıştır.

13. Mühendislik Fakültesi Binası
(Tınaztepe), 3. Etap
16. Amfi Tiyatro (5000 kişilik) (5
Haziran 2012)

17- Fen Bilimleri Enstitüsü
• 2 çalışma salonu, 21 çalışma ofisi ve 50 kişilik
toplantı salonu ile çok güzel yapılmış bir eser.

14. Hukuk Fakültesi Binası

Basımevi (Matbaa) (5 Haziran 2015)
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18- Tınaztepe Öğrenci Aktivite
Merkezi (Univercity Park)

Buca - Tınaztepe Yerleşkesi’nde, 22 Haziran
2010 tarihinde Rektör Prof. Dr. Mehmet Füzün
tarafından temeli atılan Öğrenci Aktivite Merkezi,
hızla tamamlanarak hizmete girdi.

20- Efes Meslek Yüksek Okulu,
Selçuk (2014-2015)

19- Bergama Meslek Yüksek Okulu
(13 Kasım 2013)

Bergama Belediyesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi arasında imzalanan protokolle üniversiteye
dönüştürülen Eski Sümerbank Tekstil Fabrikası,
DEÜ Bergama Meslek Yüksekokulu oldu.

21- Tınaztepe - Merkez Laboratuvarı
22- Öğrenci Donanım Evi (Dokuz
Çeşmeler Yerleşkesi, 10 Aralık
2009)
Öğrencilerin evlerinde gerek duydukları mobilya ve beyaz eşya gibi donanımların sağlanması
amacıyla kurulan “Öğrenci Donanım Evi”nin
açılışı Rektör Prof. Dr. Mehmet Füzün tarafından
yapılmıştır. 2015’te Tınaztepe’de inşaatı hızla
tamamlanan yeni binasına taşınarak, burada
hizmete girmiştir.

23- Dokuzçeşmeler Yerleşkesi- İİBF
Konferansı Salonu
DEÜ Bergama MYO Celal Demircioğlu
Kütüphanesi’nin açılış töreni (22 Nisan 2014).
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24- DEÜ Kreşi Yeni Binasının Temeli
Atıldı (07.03.2016)

25- Rektör Prof. Dr. Mehmet Füzün 26- Rektör Füzün Döneminde RekDöneminde Yeni Kurulan Fakülteler törlükçe Çıkarılan Dergi ve Yayınlar
• Hemşirelik Fakültesi (01.08.2011) 			
(Hemşirelik YO),

a) İDE DERGİSİ (İMBAT DOKUZ EYLÜL)
2013 yılından itibaren çıkmaya başlamıştır.

• Denizcilik Fakültesi (31.10.2009)
		
(Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi YO),

b) DERİN - Doku Eylül Üniversitesi Araştırma ve
İnnovasyon Dergisi
2014 yılından itibaren çıkmaya başlamıştır.

• Fen Fakültesi (30.06.2010)
(Fen-Edebiyat Fakültesi),

c) ARPABOYU
1999’dan beri DEÜ Hastanesi’nce çıkarılmaktadır.

• Edebiyat Fakültesi (30.06.2010) 			
(Fen-Edebiyat Fakültesi),
• Reha Midilli Foça Turizm Fakültesi 			
(14.08.2014)
(Reha Midilli Foça Turizm İşlet. Otelcilik YO)
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27- Rektör Prof. Dr. Mehmet Füzün
Döneminde
Rektörlükçe
Yeni
Çıkarılan KültürYayınları
(İhsan Çelikdemir yönetiminde)
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28- Hoşgörü, Uzlaşma ve Demokrasi Kültürü

Rektör Prof. Dr. Füzün, döneminde sosyolojik açıdan Dokuz Eylül Üniversitesi’nde gerçekleşen en
önemli gelişme, yönetsel ve sosyal açıdan hoşgörü, uzlaşma ve demokrasi kültürü alanında gösterilen çabalardır.
Böylece gerginlikler, zıtlaşmalar, kırgınlıklar azalmış, diyalog artmış, bunun doğal sonucu olarak
daha huzurlu, güvenli bir çalışma ortamı sağlanması için çaba gösterilmiştir.
Rektörlük üst yönetiminde ve tüm yönetsel birimlerde de, bilimsel gelişmenin, özgün bilimsel ve
teknolojik yeniliklerin ve ilerlemelerin yapılabilmesi için, olumlu anlamda gelişmeler olmuş, çok büyük
ilerlemeler sağlanmıştır.
Dokuz Eylül Üniversitesi’nde sağlanan eğitim alanındaki ilerlemere ve DEÜ kaynaklı bilimseldeneysel yayınlara, yeni teknolojik girişimsel uygulayımlara ve gelişmelere bakıldığında bunun somut
örnekleri görülmektedir.

29- Özlük Haklarına Verilen Önem
Dokuz Eylül Üniversitesi’nin akademik kriterlerini yerine getiren tüm öğretim üyelerine ayrıcalıksız
ve bekletmeden kadro ilanı verilmesi, BAP projelerinin desteklenmesi, araştırma olanağı ve ortamının
desteklenmesi, yurt içi ve yurt dışı kongre katılımlarının desteklenmesi, güven, huzur, uzlaşma ve
barış ortamının sağlanmasında en önemli etkenlerdir.

Sonuç
• Dokuz Eylül Üniversitesi gibi Türkiye’nin büyük ve saygın bir üniversitesinin, çok sayıda fakülte, yük-

sekokul ve meslek yüksekokulu ile enstitü ve araştırma merkezlerinin, 1200 yataklı hastanesi, 70 bini
aşkın öğrencisi, 3000’i aşkın öğretim elemanı ve 3500 personeli ile bir bütün içinde yönetimi, Avrupa
Üniversite Reformu çerçevesinde yeni projeler ile yeni ufuklara yol alınması, “geleceğin üniversiteleri”
kavramı içine girmesini sağlayan adımlar atılması görülmesi gereken bir başarıdır.

• Rektör Prof. Dr. Mehmet FÜZÜN dönemi; Üniversitemizin öğrenci, öğretim elemanı ve personelinin,
uzlaşı temelli, saydam, hoşgörülü, “insan merkezli”, insanların özlük haklarına olabildiğince değer
veren, iletişime açık bir görev anlayışı ile çaba gösterildiği görülmektedir.

•

Özellikle, son yıllarda, ‘sağlık’ alanında yeni “yasal düzenlemeler”, “performans” uygulamaları,
tam gün / mesai sonrası gelir getirici faaliyetlerde “muayenehane hekimliği” bulunma gibi heterojen çalışma ve gelir koşulları, öğrenci sayısındaki olağanüstü artışın neden olduğu tıp fakültelerinde
yaşanan sorunlar Tıp Fakültemizde belirgin bir etki göstermiştir.
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•

Özellikle tam gün çalışan, cerrahi dallar ve klinik dallardaki genç kuşak öğretim üyelerinin, Tıp
Fakültesi öğrenci eğitimi ve hastane hizmetlerinin eksiksiz yürütülmesi için ortaya koydukları performans ve özveri övgüye değerdir.

•

Ayrıca temel tıp anabilim dallarında ve klinik dallardaki öğretim üyelerimizin Tıp Fakülltesi’nde
nitelikli uzman doktor ve tıp doktoru yetişmesi için ellerinden gelen desteği fazlası ile verdikleri ve
olağanüstü özveriyle çalıştıkları görülmektedir.

• Sağlık alanında, hasta hizmetinin istenilen düzeyde yürütülmesinde personel, hemşire, teknik hizmet
ve yardımcı hizmet personeli ile ödenek sorununun Tıp Fakültesini olumsuz etkilemesinin aşılması
başlı başına önem gösteren bir konudur.

• Rektör Prof. Dr. Mehmet Füzün’ün Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi olması, fakülteyi iyi tanıması, öğretim

üyelerinin sorunlarına karşı duyarlı tutumu, ulaşılabilir ve her gün yerinde bulunuşu, diyaloğa açık
oluşu, çözüm odaklı, ”pozitif” ve “mütevazı” kişiliği, Dekanlık ile Rektörlük iletişimini sağlıklı ve ölçülü
yürütme erkini göstermesi, bu dönemin görülmesi gerekli olumlu yönleridir.

• Son olarak, büyük bir “sezgi / feraset” ile işleri yönetme becerisi gösteren Rektör Prof. Dr. Mehmet

Füzün döneminde, Dokuz Eylül Üniversitesi’nde yapılan ve gerçekleştirilen olumlu işlere, yeniliklere
ve Üniversitesinin ulaştığı aşamaya topluca bakacak olursak; Dokuz Eylül Üniversitesi’nin “Geleceğin
Üniversiteleri“ kavramı içinde yer aldığını, Türkiye’nin ilerlemesine, dünyaya entegrasyonuna ve
kalkınmasına önemli katkılar yaptığını, ayrıca uluslararası alanda da Türkiye’nin saygınlığını arttıran insanlar yetiştirdiğini, özgün ve özellikle çok sayıda genç bilim adamının yolunun açıldığını söyleyebiliriz.

• Dokuz Eylül Üniversitesi’nde yapılan bu gayretli çalışmaların ve ürünlerin parıltılarının önümüzdeki

yıllarda daha iyi görüleceğini düşünüyorum.

• Dokuz Eylül Üniversitesi’nin gösterdiği bu üstün başarı, Atatürk ve Cumhuriyet Devri’nin, kuşaklar /
nesiller boyu sürecek, eğitim, sağlık, teknoloji ve bilimsel alandaki üstün başarısının, geleceğe coşku
ve umut veren göstergesidir.
		
		Prof. Dr. M. Şerefettin CANDA
		
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, İnciraltı / İzmir
		serafettin.canda@deu.edu.tr
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Kadınlar Günü’nde
keyifli konser

Prof. Dr. Tülay Canda

Selmin Günöz

okuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde
8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlaması
“Kadınlar Korosu” konseri ile keyifli bir atmosferde geçti. Sağlık Yerleşkesi Çarşamba etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen
etkinlikte, çoğu akademisyen olan koristler
Şef Soprano Selmin Günöz yönetiminde
sahne aldı. Gitarda Namık Ataman, piyanoda Emrah Sayın da Kadınlar Korosu’na eşlik
ederek birbirinden güzel eserler sundu.
Derslikler Grubu Kurucu Öğretim
Üyeleri Konferans Salonu’nda performanslarını sergileyen Kadınlar Korosu, müziğin
yaşama kattığı pozitif enerjiyi anlatmak
amacıyla, “I don’t need therapy I sing a
choir!” yazılı tişörtler giydi. Farklı meslek gruplarından kadınlarla sanat çalışan
Şef Soprano Selmin Günöz, bu güzel ekibi oluşturan herkesin özveri ve büyük bir
aşkla katılım gösterdiğini ifade etti. Dokuz
Eylüllüler başarılı konseri alkışlarla izledi.
Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tülay Canda
da tüm ekip adına Şef Günöz’e böyle bir
çalışmayı gerçekleştirip güzel bir örnekle
izleyici karşısına çıktıkları için kutladı.
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BENİM HASTANEM

D

DEÜ’den sağlığa 179
yeni Uzman Doktor

BENİM HASTANEM

T

ürk tıbbına çok değerli hekimler kazandıran
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, 20152016 sezonunda 179 genç doktoru Uzman
unvanı ile sağlık sektörüne taze kan olarak sundu.
2015-2016’da DEÜ’de uzmanlığını alan doktorların
listesi şöyle:
Uzm. Dr. Abdullah Taylan (Radyoloji02.01.2015), Uzm. Dr. Mustafa Can Erkan (Çocuk
Ruh Sağlığı - 05.01.2015), Uzm. Dr. Bahriye Çelik (İç
Hastalıkları -06.01.2015), Uzm. Dr. Ceren Karaman
Kenasarı (Aile Hekimliği - 07.01.2015), Uzm. Dr.
Mehmet Kavurma
(Ruh Sağlığı ve Hast.7.01.2015),Uzm. Dr. Duygu Er (Göz Hastalıkları 08.01.2015), Uzm. Dr. Mustafa Talha Sütçü (Genel
Cerrahi - 08.01.2015),Uzm. Dr. Emre Dikmeer (Genel Cerrahi - 08.01.2015), Uzm. Dr. Mehmet Ozan
Durmaz (Beyin ve Sinir Cerrahi - 09.01.2015), Uzm.
Dr. Erhan Sevim (Çocuk Cerrahisi - 22.01.2015),
Uzm. Dr. Yunus Sezer Bayam (Çocuk Sağ. Ve Hast.
- 22.01.2015), Uzm. Dr. Atika Çağlar (Çocuk Sağ. Ve
Hast. - 03.02.2015), Uzm. Dr. Tayfun Bişgin (Genel
Cerrahi - 12.02.2015), Uzm. Dr. Güntuğ Güngör (İç
Hastalıkları - 16.02.2015), Uzm. Dr. Ercan Keleş
(Kalp ve Damar Cerrahisi- 18.02.2015), Uzm. Dr. Ayhan Özyurt (Göz Hastalıkları – 19.02.2015),Uzm. Dr.
Nevin Köremezli (Radyoloji - 20.02.2015), Uzm. Dr.
Necla Dolaş (Deri ve Zührevi Hastalıkları 23.02.2015), Uzm. Dr. Hasan Can Doruk (Göz Hastalıkları - 24.02.2015), Uzm. Dr. Tolgahan Kara (Ortopedi ve Travmatoloji - 26.02.2015), Uzm. Dr.
Cihan Heybeli (İç Hastalıkları - 03.03.2015), Uzm.
Dr. İlyas Erken (Aile Hekimliği -04.03.2015), Uzm.
Dr. Ülkü Bulut (S.B) (Aile Hekimliği - 04.03.2015),
Uzm. Dr. Seadt Taş (Kardiyoloji -09.03.2015), Uzm.
Dr. Mehmet Arıcı (KBB - 10.03.2015), Uzm. Dr. Muharrem Anıl Gürkan (Nöroloji -10.03.2015), Uzm. Dr.
Ayhan Kaya (İç Hastalıkları - 11.03.2015), Uzm. Dr.
Ozan Öztürk (Nöroloji - 17.03.2015), Uzm. Dr. Nesibe Gül Yüksel Aslıer (KBB -17.03.2015), Uzm. Dr.
Özge Karakılıç (Göğüs Hastalıkları - 23.03.2015),
Uzm. Dr. Jale Zeynep Yıldız (Kardiyoloji - 23.03.2015),
Uzm. Dr. Murat Kaçar (Çocuk Ruh Sağlığı 27.03.2015), Uzm. Dr. Ali Cenk Özay (Kadın Has. Ve
Doğ.- 14.04.2015), Uzm. Dr. Ahu ALP Arslan (F.T.R
-13.04.2015), Uzm. Dr. Ferhat Yaylacı (Çocuk Ruh
Sağlığı - 28.04.2015), Uzm. Dr. Olcay Akdeniz (Ortopedi ve Trav.- 28.04.2015), Uzm. Dr. Barış Ünal
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(Kardiyoloji- 05.05.2015), Uzm. Dr. Asuman Akar
(S.B) (Çocuk Sağ. Ve Hast.- 08.05.2015), Uzm. Dr.
Ergün Akyol (S.B) (Aile Hekimliği - 13.05.2015),
Uzm. Dr. Niyazi Yılmaz (S.B) (Aile Hekimliği13.05.2015), Uzm. Dr. Serkan Yavuz (S.B) (Aile Hekimliği - 13.05.2015),Uzm. Dr. Ferhat Demirci (Tıbbi
Biyokimya - 15.05.2015), Uzm. Dr. Belce Ünver (Çocuk Cerrahisi - 22.05.2015), Uzm. Dr. Ali Kıvanç Kıral (Kalp ve Damar Cerrahisi - 25.05.2015), Uzm.
Dr. Muhammet Limon (İç Hastalıkları -27.05.2015),
Uzm. Dr. Ceyhun Guliyev (Ortopedi ve Trav.01.06.2015), Uzm. Dr. Aylin Demirci (Aile Hekimliği
-03.06.2015), Uzm. Dr. Rukiye Arıkan (İç Hastalıkları - 03.06.2015), Uzm. Dr. Meltem Çimen (Anesteziyoloji- 11.06.2015), Uzm. Dr. Gökçen Özkan (Kalp ve
Damar Cerr.- 16.06.2015), Uzm. Dr. Bilgehan İlker
(Plastik,Rek.ve Es.Cer.- 16.06.2015), Uzm. Dr. Murat
Ekemen (Anesteziyoloji - 22.06.2015), Uzm. Dr. Ayşegül Karaman (İç Hastalıkları - 26.06.2015), Ahmet Topuzoğlu (Ruh Sağlığı ve Hast. - 30.06.2015),
Uzm. Dr. Yasemin Çakır (Tıbbi Patoloji - 30.06.2015),
Uzm. Dr. Sinem Akçar (Anesteziyoloji - 02.07.2015),
Uzm. Dr. Oya Dönmez (Göz Hastalıkları - 07.07.2015),
Uzm. Dr. Sinem Avcı (Acil Tıp 10.07.2015), Uzm. Dr.
Ebubekir Maraşlı (Radyoloji - 14.07.2015), Uzm. Dr.
Onur Ağdanlı (Ruh Sağlığı ve Hast. - 14.07.2015),
Uzm. Dr. Burcu Ünlü (Tıbbi Biyokimya - 29.07.2015),
Uzm. Dr. Ramadan Özmanevra (Ortopedi
-03.08.2015), Uzm. Dr. Didem Öz (Nöroloji 04.08.2015), Uzm. Dr. Aslıgül Dünya Erdal (İç Hastalıkları - 07.08.2015), Uzm. Dr. Deniz Argüz Çıldır
(ÇERSAH - 10.08.2015), Uzm. Dr. Mustafa Çolak Göğüs Hastalıkları - 10.08.2015), Uzm. Dr. Gözde
Yeşiltepe (Adli Tıp - 11.08.2015), Uzm. Dr. Serap Maden (Deri ve Zührevi Hastalıkları - 17.08.2015), Uzm.
Dr. Barış Sağlam (Tıbbi Biyokimya 17.08.2015),Uzm.
Dr. Özlem Üzüm (Çocuk Sağ. Ve Hast.- 20.08.2015),
Uzm. Dr. Selman Erenci (İç Hastalıkları - 24.08.2015),
Uzm. Dr. Esra Gökçe (İç Hastalıkları 24.08.2015),Uzm. Dr. Sedanur Karaman Gülsaran
(İç Hastalıkları - 26.08.2015), Uzm. Dr. Ali Taner
Anuk (Kadın Has. Ve Doğ.- 27.08.2015), Uzm. Dr.
Nilhan Kaya (Tıbbi Patoloji -27.08.2015), Uzm. Dr.
Can Akçura (İç Hastalıkları -02.09.2015), Uzm. Dr.
Adem Kar (Ortopedi ve Trav.- 03.09.2015), Uzm. Dr.
Eser Çatal (Göz Hastalıkları - 02.09.2015), Uzm. Dr.
Berke Özkan (Kalp ve Damar Cerr.- 02.09.2015),

ray Ur (Beyin ve Sinir Cerrahi - 25.12.2015), Uzm. Dr.
Gülnar Nuruyeva (Y.U) (Kadın Has. Ve Doğ. 18.05.2016), Uzm. Dr. Davut Dumanlıdağ (Ortopedi
ve Trav.- 23.05.2016), Uzm. Dr. Esra Tekin (Anesteziyoloji - 04.01.2016), Uzm. Dr. Tuba Sevim
Yılmaz(S.B)(Halk Sağlığı - 07.01.2016), Uzm. Dr.
Mete Yılmaz (Kardiyoloji - 11.01.2016), Uzm. Dr. Barış
Güller (Çocuk ve Ergen Ruh Sağ. - 11.01.2016), Uzm.
Dr. Burçin Şeyda Buran (Çocuk ve Ergen Ruh Sağ. Ve
Hast - 13.01.2016), Uzm. Dr. Ahmet Arıkanoğlu
(Anesteziyoloji -11.01.2016), Uzm. Dr. Yasemin Şahin
(Tıbbi Patoloji 21.01.2016), Uzm. Dr. Eren Güzeloğlu
(Çocuk ve Ergen Ruh Sağ.ve Hast. - 26.01.2016),
Uzm. Dr. Cudi Ferat Buran (Adli Tıp - 27.01.2016),
Uzm. Dr. Yasin Ertuğ Çekdemir (Radyoloji 29.01.2016), Uzm. Dr. Burcu Sayan (İç Hastalıkları 08.02.2016), Uzm. Dr. Duran Ada (Halk Sağlığı
-08.02.2016), Uzm. Dr. Deniz Şerefli (Kalp ve Damar Cerrahi -15.02.2016), Uzm. Dr. Çağatay Bilen
(Kalp ve Damar Cer.-15.02.2016), Uzm. Dr. Mustafa
Salim Babuş (Çocuk Sağ. ve Hast.-17.02.2016),Uzm.
Dr. Güray Aktürk (Tıbbi Patoloji – 19.02.2016), Uzm.
Dr. Murat Çetin (S.B) (Acil Tıp - 23.02.2016), Uzm.
Dr. Süleyman Yıldırım (İç Hastalıkları - 23.02.2016),
Uzm. Dr. Müge Sevindik (Plastik ve Rek.Cer.
-24.02.2016), Uzm. Dr. Sefa Gül (Kardiyoloji 29.02.2016), Uzm. Dr. Abdullah Murat Buyruk (İç
Hastalıkları - 01.03.2016), Uzm. Dr. Onur Yiğitaslan
(Üroloji- 01.03.2016), Uzm. Dr. Saliha Dilek Öztoprak
Hacıoğlu (Halk Sağlığı - 03.03.2016), Uzm. Dr. Levent Horoz (Ortopedi ve Trav. - 14.03.2016), Uzm.
Dr. Zeynep Kuzu (Nöroloji - 23.02.2016), Uzm. Dr.
Necati Baturalp Güner (Radyoloji - 29.03.2016),
Uzm. Dr. Ali Karakılıç (Göğüs Cerrahisi- 28.03.2016),
Uzm. Dr. Özlem Güngör (Radyoloji - 04.04.2016),
Uzm. Dr. Özlem Öz (Tıbbi Genetik - 04.04.2016),
Uzm. Dr. Havva Afşaroğlu (Ruh Sağlığı ve Hast.11.04.2016), Uzm. Dr. Hakan Cici (Ortopedi
-11.04.2016), Uzm. Dr. İlhami Er (Radyasyon Onkoloji - 15.04.2016), Uzm. Dr. Gülşah Çetin(Kalp ve Damar Cer.- 18.04.2016),Uzm. Dr. Hasan Şahin (Plastik
ve Rek.Cer - 25.04.2016), Uzm. Dr. Emel Altıntaş
(Acil Tıp - 26.04.2016), Uzm. Dr. Zaur Mehdiyev (Nöroloji -03.05.2016), Uzm. Dr. Kübra Uyar (Aile Hekimliği -04.05.2016), Uzm. Dr. Rana Gündoğan (Aile
Hekimliği -04.05.2016), Uzm. Dr. Selver Seda Salman (Göğüs Hast. - 04.05.2016, Uzm. Dr. Ayça Özbek Özütemiz S.B)(İç Hastalıkları -09.05.2016),
Uzm. Dr. Özge Aksel Kılıçarslan (Tıbbi Genetik
-09.05.2016), Uzm. Dr. Abdurrahman Çınar (S.B)
(Aile Hekimliği - 18.05.2016), Uzm. Dr. Sinan Mersin
(İç Hastalıkları - 24.05.2016), Uzm. Dr. Yeşim Erez
(İç Hastalıkları - 30.05.2016), Uzm. Dr. Feyza Mutluay (İç Hastalıkları -30.05.2016), Uzm. Dr. Burcu Aslan (Aile Hekimliği - 30.05.2016), Uzm. Dr. Muhammet Emre Demiray (Tıbbi Biyokimya - 01.06.2016).
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Burcu Ünal (S.B) (Ruh Sağlığı ve Has.- 03.09.2015),
Pınar (Tunçbilek) Özmanevra (K.B.B - 04.09.2015),
Uzm. Dr. Taha Selim Bilgin (Ruh Sağlığı ve Has.07.09.2015), Uzm. Dr. İsmail Erdem Erkoyun (Halk
Sağlığı - 07.09.2015),Uzm. Dr. Gökhan Kurtoğlu
(K.B.B - 08.09.2015), Uzm. Dr. Nur Seda Vural (İç
Hastalıkları - 14.09.2015), Uzm. Dr. Ahmet Çağdaş
Acara (S.B) (Acil Tıp- 14.09.2015),Uzm. Dr. Özgür
Meletli (S.B) (İç Hastalıkları -16.09.2015), Uzm. Dr.
Eser Doğan (S.B) (Çocuk Sağ. Ve Hast.- 28.09.2015),
Uzm. Dr. Burç Aydın – (Farmakoloji -14.09.2015),
Uzm. Dr. Murat Yaşar Taş (İç Hastalıkları 17.09.2015), Uzm. Dr. Sercan Şahutoğlu (İç Hastalıkları - 17.09.2015), Uzm. Dr. Sema Çapkınoğlu (İç
Hastalıkları - 28.09.2015), Uzm. Dr. Tuba Yıldırım (İç
Hastalıkları - 29.09.2015), Uzm. Dr. Sinem Kargün
(İç Hastalıkları - 18.09.2015), Uzm. Dr. Yakup Duran
(İç Hastalıkları - 18.09.2015), Uzm. Dr. Şerife Şeyda
Zengin (S.B)(İç Hastalıkları - 28.09.2015), Uzm. Dr.
Hasibe (Uçkun) Aytaç (S.B) (İç Hastalıkları 29.09.2015), Uzm. Dr. Figen Çelebi (Çocuk Sağ. Ve
Hast. - 02.10.2015), Uzm. Dr. Derya Başak (Akkaş)
Tanburoğlu (İç Hastalıkları - 01.10.2015), Uzm. Dr.
Metin Ergül (S.B) (İç Hastalıkları - 30.09.2015), Uzm.
Dr. Kemal Aygün (İç Hastalıkları - 30.09.2015), Uzm.
Dr. Betül Şişman (Çocuk Sağ. Ve Hast.- 01.10.2015),
Uzm. Dr. Erdem Şimşek (Çocuk Sağ. Ve Hast.
28.09.2015), Uzm. Dr. Kaan Yıldız (S.B) (Çocuk Sağ.
Ve Hast. - 05.10.2015), Uzm. Dr. Beyza Küçüköztaş
(Anesteziyoloji -06.10.2015), Uzm. Dr. Gizem Çiçek
(Çocuk Sağ. Ve Hast.- 06.10.2015), Uzm. Dr.Berna
Eroğlu (Çocuk Sağ. Ve Hast.- 08.10.2015),Uzm. Dr.
Ayla Kaçar (Çocuk Sağ. Ve Hast.- 08.10.2015), Uzm.
Dr. Didem Erdem (F.T.R- 08.10.2015), Uzm. Dr. Serdar Kamer Kılıçarslan (Çocuk Sağ. Ve Hast. 13.10.2015), Uzm. Dr. Harika (Uğuz) Dikdur (Çocuk
Sağ. Ve Hast. - 14.10.2015), Seher Sarı (Çocuk Sağ.
Ve Hast. 15.10.2015), Uzm. Dr. Ceyda Aydoğan (Çocuk Sağ. Ve Hast.- 14.10.2015), Uzm. Dr. Okan Özdemir (Radyasyon Onkolojisi- 12.10.2015), Uzm. Dr.
Selda Kaçar (Çocuk Sağ. Ve Hast. 19.10.2015), Uzm.
Dr. Ceyda Şahan (S.B) (Halk Sağlığı - 20.10.2015),
Uzm. Dr. Hatice Eroğlu (Çocuk Sağ. Ve Hast.28.10.2015), Uzm. Dr. Ömer Takeş (Göz Hastalıkları
- 02.11.2015), Uzm. Dr. Sedat Karakoç (Üroloji 02.11.2015), Uzm. Dr. Onur Küçükçoban (Ruh Sağlığı
ve Hast. - 04.11.2015), Uzm. Dr. İnci Akgün Bayzın
(S.B) (Acil Tıp - 10.11.2015), Uzm. Dr. Ahmet Emrah
Açan (Ortopedi ve Trav. - 18.11.2015), Uzm. Dr. Belkıs
Şaşmaz (Anesteziyoloji - 25.11.2015), Uzm. Dr. Hilal
Kılınç (Göz Hastalıkları - 26.11.2015), Uzm. Dr. Hüseyin Aydoğmuş (FTR 27.11.2015), Uzm. Dr. Vadym
Zhamılov (Ortopedi - 30.11.2015), Uzm. Dr. Hidayet
Ece Arat (Ruh Sağlığı ve Hastalıkları - 14.12.2015),
Uzm. Dr. Emre Karslı (Acil Tıp - 15.12.2015), Uzm. Dr.
Canan Fırat (Tıbbi Patoloji - 21.12.2015), Uzm. Dr. Ko-
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okuz Eylül Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon (FTR) Yüksekokulu ile İzmir Multilp
Skleroz Derneği’nin işbirliğinde düzenlenen
“1. Multipl Skleroz’da Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Sempozyumu” İnciraltı Sağlık Yerleşkesi’nde yapıldı.

Prof. Dr. Egemen İdiman
MS Derneği Başkanı
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FTR Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Sema Savcı, İzmir Multipl Skleroz (MS) Derneği Başkanı ve
DEÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Egemen İdiman’ın ev sahipliğinde, Prof. Dr. Bilge Kara
ve Prof. Dr. Sevgi Özalevli’nin Sempozyum Başkanlığında gerçekleştirilen etkinlikte, son yıllarda
toplumda sıklıkla karşılaşılan ve tarihte 150 yıldır
sırrı çözülmeye çalışılan MS hastalığının tedavisinde fizyoterapi ve rehabilitasyonun önemine dikkat
çekildi.
İki gün süren sempozyumun açılışında konu-

Prof. Dr. Sema Savcı
FTR Y.O Müdürü
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şan İzmir MS Derneği Başkanı ve DEÜ Tıp Fakültesi
Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Egeman İdiman hastalığın tanımı, seyri ve tedavisi ile
ilgili şu bilgileri verdi:
“İzmir MS Derneği, Multlp Skleroz konusunda
Türkiye’nin ilk sivil örgütüdür. 27 yıllık bir geçmişi vardır, öncüdür ve kurumsaldır. İlki yapılan bu
sempozyum da öncü yaklaşım. MS sadece bir
hastalık değil, kendi içinde bir çok legal ve sosyal sorunu barındıran çok önemli bir sosyal olgu.
Mulitpl Skleroz, 150 yıldan beri bilinen hastalık, bir
dedektif öyküsü. Bütün sırlarını gizleyen önemli
bir hastalık. Genç erişkinlerde görüyoruz. Sıklığı kadınlarda giderek artıyor. Genetik ve çevresel
etmenler birarada rol oynuyor. Ülkemizde kesin
olmayan verilere göre 35 bin civarında MS’li var.
MS’le uğraşan bütün nörologların bildiği bir cümle
şudur; her tanı almış MS’liye karşı bir de tanı almamış MS’li vardır. Bir kişinin hastalığı değildir, bütün
aileyi sosyal açıdan etkileyen bir ailenin hastalığına
dönüşür. Yaşam boyu sürer. Bir grup hastada kronik özürlülüğe gider. Travmalardan sonra nörolojik özürlülüğe yol açan en önemli hastalıklardan
biridir. Belirtileri; hedefe uzanırken ortaya çıkan
ellerde titreme, gözlerde istem dışı hareket ve konuşma bozukluğu. Nedeni ve kesin tedavisi bugüne dek bilinmeyen bir hastalıktır. Dünyada yaklaşık
2,5 milyon civarında MS’li var. Bu çok yüksek bir
grup. Çok genç yaşta, yaşamın en önemli adımında ortaya çıkıyor. Mesleklere yeni başlanıyor, evlilikler yapılıyor, ilk bebekler doğuyor ve çat kapı
bir gün karşınıza MS çıkıyor. Dünyada her iki yarı
kürede yüksek risk bölgeleri var. Genellikle kabul
edilen düşünce şudur, yüksek risk bölgelerinden
göç edilen ülkelerde yine paralel biçimde yüksek
riske rastlanacaktır. MS; kliniği, genetiği, patogenetik özelliği, tedavi yanıtı açısından heterojen bir
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hastalıktır. Yani iç içe geçen, birbiri ile örtüşen, zaman zaman tanı kargaşasına yol açan bir hastalık tablosu. MS’e yatkınlığı belirleyen etkenlerin en
önemlisi immünogenetik yatkınlık. Yaş aralığı 2040, kadın egemenliği hakim, enfeksiyonlar alevlenmesine yol açıyor, en çok beyaz ırkta görülüyor,
son yılların da risk faktörü olarak sigara, obezite
ve tuz öne çıkıyor. MS ne zaman başlar hiçbirimiz
bilmiyoruz. 2009’dan sonraki veriler; MS’e ait bilgi ve bulgu olmamasına karşın, MS’e uyan, MS’te
görülen, uyan radyolojik bulguları olan hastalara
işaret ediyor. Yani, olayın ilk başlangıcından itibaren bazı kriterleri karşılıyorsa o olaya MS’miş gibi
bakıyoruz ve tedavi ediyoruz. Bir gün tek ya da çok
belirti ile başlıyor. Bütün sistemlere ait belirti veriyor ve taklit etmediği hiçbir nörolojik hastalık yok.
Sık gördüğümüz ve en önemli yakınmalardan biri
görme bulanıklığı, çift görme. Denge kaybı, yürüme güçlüğü, kasılmalar olabilir ve giderek hastayı
sandalyeye bağlayabilir. Sandalyeye bağlılık bütün
hastalar için geçerli değil. Erken tedavilerde biliyoruz ki, poliklinikler önünde bekleyen sandalye sayısı
azalmakta. Baş dönmesi, bulantı, kusma, konuşma bozukluğu, unutkanlık, dikkat sorunları MS’te
gördüğümüz belirti ve bulgular. Başlangıçta küçük
orandaki bulgular giderek artıyor, hastanın yaşam
kalitesi bozuluyor. Bulaşıcı ve öldürücü değil. Multidisipliner yaklaşımları gerektiren bir hastalık. Bu
sempozyumda konuşmacı olan arkadaşlarımız,
kendi alanlarında yetkin isimler. MS’in sosyal yaşamdaki rehabilitasyonu için yaptıkları işler çok
önemli. Bu ve devamındaki sempozyumlar, mul-
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tidisipliner çalışmanın ne denli önemli olduğunu
gösterecektir.”
DEÜ Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Sema Savcı da Multipl Skleroz tedavisinin bütünleyici yaklaşımları
zorunlu kıldığını ifade ederek şöyle konuştu: “MS
tedavisinde, Nörologların tanısından sonra bir çok
meslek disiplininin birarada olması gerekiyor. Fizyoterapi rehabilitasyon alanında da farklı alanlarda
anabilim dallarımızla tedaviye katkıda bulunuyoruz. Hem Nörolojik Rehabilitasyonda hem Kardiyo Pulmoner alanında MS’li hastalarla iç içe tedavilerimiz sürüyor. Yüksekokul olarak sivil toplum
örgütleri ile çalışmayı önemsiyoruz. Bu bağlamda, MS Derneği’nde Egemen hocanın önderliğinde
Aqua Terapi (Su içi) uygulamalarımızı başlatıyoruz.
Okulumuzda hedefimiz nitelikli öğrenci, bilime koşan araştırmacı ve akademisyenler yetiştirmek.
Dolayısıyla bu toplantının bu amaca hizmet etmesini diliyoruz.”
Sempozyum Başkanları DEÜ FTR Yüksekokulu Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Bilge
Kara ve Kardiyo Pulmoner Anabilim Dalı Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Sevgi Özalevli de MS hastalarına
mümkün olduğu kadar daha çok faydalı olma paralelinde bu sempozyumu hayata geçirdiklerini,
klinisyenler ve nörologlar ile ortak bir dil konuşarak hastalara en yararlı yaklaşımları sunmak için
biraraya geldiklerini ifade etti.
		
Açılışta, MS’li ve MS gönüllülerinden
oluşan MS Derneği Halk Dansları Ekibi de bir zeybek gösterisi sunarak alkışlandı.

Süleyman Baytekin’e
emeklilik plaketi
Başmüdür Eser’den
Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Teknik Hizmetler Birimi Tıbbi
Gaz Atölyesi’nde görev yapan Süleyman Baytekin 35 yıllık meslek yaşamını tamamlayarak emekli olmanın heyecanını yaşadı. Kurumda 1985 yılında Rektörlük Kültür Spor Daire Başkanlığı bünyesinde çalışmaya başlayan ve 1990’dan itibaren DEÜ
Hastanesi’nde görev yapan Baytekin’e Hastane Başmüdürü
Tevfik Eser, Hastane Müdürleri Yaşar Akar ve Teknik Hizmetler Müdürü Cem Turabi Ergün eşliğinde plaket vererek teşekkür etti. Süleyman Baytekin, “Ailemden çok zaman geçirdiğim
kurumumda birlikte çalıştığım arkadaşlarıma güzel dostlukları,
yöneticilerimize destekleri için teşekkür ederim. Emekli olmak
hem heyecan verici hem de buruk bir duygu” dedi.

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde 2 yıl önce hizmete giren kütüphanede bağışlarla birlikte toplam kitap sayısı 7 binlere ulaşırken, Arşiv ve Tıbbi İstatistik Bölümü personeli Nejla
Çaylıoğlu’nun el işi çalışması olarak hazırladığı rengarenk kitap
ayraçları sosyal sorumluluk projesine örnek katkı sağlayan bir
uygulama oldu. Çaylıoğlu’nun, bir okuma gönüllüsü olarak renkli
kağıtlarla hazırladığı çeşitli figür ve emojilerden oluşan ayraçlar,
“Gezici kütüphane” hizmetinden yararlanan hastalar, refakatçılar, personel ve çocuklarına hediye edilmeye başlandı. İlk etapta
çocukları okumaya teşvik için hazırlanarak Çoçuk Hastanesi’nde
tedavi gören küçüklere hediye edilen eğlenceli kitap ayraçları
kısa sürede büyüklerin de ilgisini çekti, el işi örnekler çoğaltılarak
meraklılarına sunuldu.
Türkiye’de bir ilk olarak Haziran 2014’te hayata geçirilen
Gezici Kütüphane uygulamasına 250 bağış kitap ile başladıklarını, iki yılda ulaştıkları sayının 7 bin kitap olduğunu belirten Hastane
Müdür Yardımcısı F.Sultan Ergün, personel Nejla Çaylıoğlu’nun
gönülden sunduğu hizmetin çok özel bir katkı olduğunu ifade
etti. Ergün, Özel Kat’ta yer alan Hastane Kütüphanesi’ne genç
yaşlı herkesin ilgi gösterdiğini, yeni bağışlar kabul edebileceklerini belirterek, “Amacımız kitap okuma alışkanlığını herkese aşılamak ve hastalarımızın hastanemizde tedavi gördükleri süreçte
sıkılmadan hoş vakit geçirmelerini sağlamak” dedi.
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Okuma sevgisi
aşılıyorlar

Hücre Ölümü
Araştırma Derneği’nden
Uluslararası Kongre
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H
Prof. Dr. Semra Koçtürk
HÖAD Başkanı

ücre
Ölümü
Araştırma
Derneği’nin
(HÖAD) düzenlediği
ve alanında dünya
çapında otorite isimlerin katıldığı 1.Uluslararası Hücre Ölümü
Kongresi (1st International Cell Death
Research Congress –
Turkey, 2nd Congress
of Cell Death Research Society) Dokuz
Eylül Üniversitesi Tıp
Fakültesi ev sahipli-

ğinde yapıldı.
Hücre Ölümü Araştırma Derneği Başka-
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nı ve Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi
Biyokimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr.
Semra Koçtürk’ün başkanlığında düzenlenen organizasyon, DEÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Füzün, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Özgören,
TÜBİTAK-SBAG Başkanı Prof. Dr. Sevim Aydın,
Moleküler Biyoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Nesrin Özören ile yerli ve yabancı akademisyenlerin
katılımı, açılış konuşmaları ve müzik dinletisi ile
başladı.
Tıp Fakültesi Kurucu Öğretim Üyeleri
Konferans Salonu’nda açılış konuşmasını yapan
Avrupa Hücre Ölümü Organizasyonu (European
Cell Death Organization, ECDO) Başkanı Prof. Peter Vandenabeele, Nekroptosis mekanizması ile
hücre ölümü hakkında bilgiler verdi, inflamatuar
ve dejeneratif hastalıkların tedavisinde bu mekanizmanın önemini anlattı. Avrupa Hücre Ölümü

yayınlayabilecekleri konusunda tartışabilecekleri
bir oturumu da kongre programı içinde gerçekleştirmiş olmaktan organizasyon komitesi olarak
büyük mutluluk duyuyoruz” dedi. Koçtürk; Ege
Üniversitesi’nden Prof. Dr. Kemal S. Korkmaz, Celal
Bayar Üniversitesi’nden H. Seda Vatansever, Dokuz
Eylül Üniversitesi’nden Doç. Dr. Zekiye Altun, Dokuz
Eylül Üniversitesi’nden Prof. Dr. Pınar Akan, Sabancı Üniversitesi’nden Devrim Gözüaçık, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nden Ayten Nalbant, Roma
Üniversitesi’nden Mauro Piacentini’den oluşan, her
biri kendi alanında çok değerli ve farklı üniversite ve
disiplinlerden bilim insanları ile bu kongreyi hazırlamanın çok büyük gurur olduğunu ifade etti.
Programın devamında “Türkiye Sağlık Alanında Araştırmalarda Problemler ve Çözüm Önerileri” başlıklı bir açık oturum gerçekleştirildi. Açık
oturumda TÜBİTAK-SBAG Başkanı Prof. Dr. Sevim
Aydın, DEÜ-DEPARK Başkanı Prof. Dr. Murat Özgören, Moleküler Biyoloji Derneği Başkanı Prof. Dr.
Nesrin Özören ile DEÜ- IBG Md. Yardımcısı Prof. Dr.
Esra Erdal sağlık alanındaki araştırmalara yönelik
sorunlar ve çözümlerine ilişkin deneyimlerini paylaşarak görüş ve önerilerini sundu.
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Araştırma Derneği’nin başkanı olan Vandenabeele, Türkiye’de 2010 yılından itibaren Hücre Ölümü
Araştırma Derneği’nin kurularak işlev kazanmasında emeği geçen tüm akademisyenlere ve kurucu başkan Prof. Dr. Semra Koçtürk’e teşekkür
etti. DEÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Füzün de, Dokuz Eylül Üniversitesi ve İzmir’i tanıttığı sunumunun ardından Profesör Koçtürk’e böyle önemli bir
etkinliği düzenlediği için teşekkür etti.
Kanser tedavisine ışık tutacak önemli yaklaşımların değerlendirildiği dört günlük organizasyonda; “Kanser ve Hücre Ölümü İlişkisi”, “Kök Hücre
ve Tedavi Yaklaşımları”, “Bağışıklık Sistemi ve Hücre Ölümü İlişkisi”, “Hücre Ölümü ve Hastalıkların
Tedavisi Yaklaşımı”, “Doğal ürünlerin kanser tedavisinde kullanım potansiyeli” gibi konu başlıkları ile
dünyadaki son gelişmeler anlatıldı.
Türkiye Hücre Ölümü Araştırma Derneği
(HÖAD) Başkanı ve DEÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Semra
Koçtürk, günümüzde kanser, oto-immun ve dejeneratif hastalıklara yönelik tedavi yaklaşımlarının
geliştirmesi için tek yolun, hücrelerin kontrolsüz
çoğalması veya kontrolsüz ölümleri ile gelişen
hastalıklara ait temel mekanizmaların aydınlatılması olduğunu
belirtti. Ülkemizin bu alanda bilgi
donanımı güçlü araştırmacılara ihtiyacı olduğunu ifade eden Profesör
Koçtürk, “Türkiye’de bu alana yönelen araştırmacılar ile bu alanda
araştırmalarını sürdüren en değerli bilim insanlarını aynı platformda
buluşturmak büyük önem taşıyor.
Her biri impakt faktörü çok yüksek
dergilerde editör olan konuşmacılar
ile Türk araştırmacıların araştırmalarını değeri yüksek dergilerde nasıl
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okuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları Anabilim Dalı’nın ev sahipliğini yaptığı PediProf. Dr. Gülersu İrken
atri Günleri’nin bu yıl düzenlenen 17.’si (10-11 Mart 2016)
emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülersu İrken onuruna yapıldı.
İzmir ve çevre illerde görev yapan tüm Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanları, Aile Hekimleri, Halk Sağlığı uzmanları, tıpta
uzmanlık öğrencileri, pratisyen hekimler, çocuk sağlığı ile ilgili hemşire, hemşirelik öğrencisi ve diğer
sağlık çalışanlarının katılımına açık olan etkinlik Sabacı Kültür Merkezi’nde iki gün süren oturumlarla
yapıldı.
Sempozyumda; DEÜ Tıp Fakültesi’nde 27 yıl hizmet veren, Çocuk Hematoloji Bilim Dalı’nın kurucusu olarak çok sayıda öğrenci, pediatri uzmanı ve pediatrik hematoloji yan dal uzmanlık öğrencisi
yetiştiren, hastaların güncel yaklaşımlarla tedavisini sağlayan duayen Profesör İrken, genç meslektaşları ile deneyim ve duygularını paylaştı. İrken’e değerli hizmetleri için DEÜ Rektör Yardımcısı Prof.
Dr. Halil Köse, DEÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tülay Canda, DEÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Can
Karaca, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD ve 17. Pediatri Günleri Sempozyum Başkanı Prof. Dr. Hale Ören
plaket ve çiçekle teşekkür etti.
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Etkinliğin ilk gününde pediatrik hematolojinin
iki önemli konusu, anemi ve
kanama diyatezi tartışıldı.
Özellikle toplumumuzda sık
görülen ve tüm hekimleri ilgilendiren anemili çocuğa
yaklaşım, demir metabolizması, nutrisyonel anemiler,
talasemidegenotip-fenotip
ilişkisi, kanama diyatezli çocuğa yaklaşım, K vitamini
eksikliğine bağlı kanama,
vonWillebrand hastalığı ve
çocuklarda tromboz konuları
anlatıldı, güncel yaklaşımlar
değerlendirildi. İkinci gün de
yine pediatride çok deneyimli oturum başkanları ve
konuşmacılar ile çocuklarda
uyku bozuklukları, yenidoğan
canlandırmasında yenilikler,
üst solunum yolu enfeksiyonlarına yaklaşım, kuduz,
döküntülü hastalıklar, hışıltılı
çocuk ve besin alerjileri gibi
sık görülen alerjik sorunlar
ve pediatrik resusitasyonda
güncellemeler konuları ele
alındı, çocukların güncel bilgilerle tanı, tedavi ve izlemleri
konuşuldu.
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okuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Sağlık
Bilimleri Enstitüsü’nün önceki Müdürü Prof.
Dr. Gül Güner Akdoğan görkemli bir törenle emekli
oldu. Türk bilimine ve Dokuz Eylül Üniversitesi’ne
ulusal ve uluslararası alanda sayısız hizmetle
katkıda bulunan, Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde üç
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dönem
müdürlük
yapan ve çok sayıda
bilim insanı yetiştiren Profesör Akdoğan, Kurucu Öğretim
Üyeleri
Konferans
Salonu’nda düzenlenen törende ayakta
alkışlanarak emekliliğe adım attı.
		
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. İbrahim
Astarcıoğlu, Enstitü
Müdür
Yardımcısı
Doç. Dr. Zübeyde Erbayraktar ve Enstitü
Sekreteri Asiye Zengin’in ev sahipliğinde düzenlenen törene; DEÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Füzün,
önceki Rektör Prof. Dr. Emin Alıcı, Dokuz Eylül Üniversitesi üst yönetimi, DEÜ Tıp Fakültesi ve DEÜ
Hastanesi yöneticileri, Orpheus Başkanı Prof. Dr.
Michael Mulvany, çeşitli üniversitelerden akademisyenler, Profesör Gül Güner Akdoğan’ın ailesi,

nımefendi, muhteşem bir insan. Ben kendisine, üniversitemizin her aşamasında verdiği hizmetlerden,
yetiştirdiği bilim insanlarından dolayı, üniversitemizi hem ülke içinde hem de yurt dışında mükemmel
bir şekilde temsil ettiği için, tüm çabaları için canı
gönülden teşekkür ediyorum. Bundan sonraki hayatının da muhteşem olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.
Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gamze Çapa
Kaya da “Gül hoca ile Nükleer Tıp Anabilim Dalı
öğretim üyesi olarak birlikte çalışma fırsatı yakaladım. Çok çalışkan, multidisipliner çalışmaya çok
yatkın, çok başarılı bir isim. Kendisi ile tanışmaktan,
beraber çalışmaktan büyük onur duydum” dedi.
Profesör Akdoğan’ın ailesi ve akademisyenlerin
duygu dolu cümlelerle yaşamlarından özetler anlatarak teşekkür ve saygılarını ilettiği konuşmaların ardından, Rektör Prof. Dr. Füzün, Sağlık Bilimleri
Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Astarcıoğlu ve Müdür
Yardımcısı Doç. Dr. Erbayraktar plaketle Akdoğan’a
teşekkür etti. Kokteylle tamamlanan tören sonrası
“Doktora Eğitiminde Yeni Ufuklar” konulu Doktora
Eğitimi Sempozyumu yapıldı.
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akademik ve idari personel katıldı.
Müzik dinletisi ile başlayan törende; Enstitü
Müdürü Prof. Dr. İbrahim Astarcıoğlu, 30 yıl Dokuz Eylül Üniversitesi’ne hizmet veren Profesör
Akdoğan’ın çok yönlü çalışkan kimliğini, Enstitüye
ve Türk tıbbına hizmetlerini anlattı. Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Erbayraktar, Prof. Dr. Akdoğan’ın
özgeçmişini, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Canan Çoker bölüme katkılarını, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Moleküler Tıp Anabilim Dalı
Başkanı Prof. Dr. Hüray İşlekel de Moleküler Tıp
alanındaki hizmetlerini özetledi. Enstitü Müdürü
Astarcıoğlu Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nün, doktora
eğitiminde Avrupa kriterlerine uygunluk anlamına
gelen “Orpheus Doktora Etiketi” almasına çok büyük katkıları olan Profesör Akdoğan’a uluslararası
vizyonu ve emekleri için teşekkür etti, “Gül Güner’le
işbirliği içerisinde çalışmak çok büyük mutluluktu.
Enstitü ve Tıp Fakültesi’nde bütün yaptıkları için
kendisine çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Rektör Prof. Dr. Mehmet Füzün konuşmasında, “Gül hoca tuttuğunu koparan, amazon kadını
gibi savaşçı, sarayda yetişmiş gibi aristokrat bir ha-
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Prof. Dr. Barış Baklan
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ürkiye’nin çeşitli kentlerinde iki yıldır devam eden
Epilepsi farkındalık hareketi bu yıl İzmir’de 16-17
Nisan tarihlerinde tüm halkın davet edildiği kapsamlı iki etkinlikle topluma mesaj verdi.
Etkinliğin ilk gününde; İsmet İnönü Sanat
Merkezi’nde halkı bilgilendirmeye yönelik düzenlenen
“İzmir Epilepsi Hasta Okulu” Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim
Üyesi ve Türk Epilepsi ile Savaş Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Barış Baklan’ın moderatörlüğünde
gerçekleştirildi. Halen dünyada 50 milyon, Türkiye’de
700 bin kişinin hayatını olumsuz etkileyen hastalıkla
mücadelede güncel yaklaşımlar ve etkili çözüm yolları
uzman hekimler tarafından anlatıldı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneler Birliği, İzmir Tabip Odası ve UCB
Pharma’nın destekleri ile hazırlanan organizasyonda;
Dokuz Eylül Üniversitesi, Ege Üniversitesi, İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Atatürk Eğitim ve
Araştırma Hastanesi ile İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi hekimleri konuşmacı olarak yer aldı.
Organizasyonun ikinci günü olan 17 Nisan Pazar
günü de İnciraltı Kent Ormanı Otoparkı önünden saat
10.00’da “Epilepsi’ye Pedal Çevir” sloganı ile bisikletli
tur start aldı. Ülkemizde hala sosyal açıdan tabu olan

dikkat çekti
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hastalık hakkında toplumu bilinçlendirmeye
yönelik düzenlenen halka açık tur sonunda
katılımcılar piknik yaparak kaynaştı.
İzmir’de ilk kez yapılan kapsamlı etkinliğin hastalar kadar hasta yakınları için
etkin çözümler sunduğunu belirten Prof.
Dr. Barış Baklan, “Epilepsi beyinde var olan
elektriksel aktivitenin zaman zaman anormal patlamalar yapması sonucu ortaya
çıkan en yaygın nörolojik hastalıklardan biri.
Doğru ve düzenli tedavi süreçleri ile yüzde
90-95 oranında yanıt alınan bir rahatsızlık
olmasına rağmen, toplumdaki ön yargılar
hastaların sosyal yaşamını olumsuz etkileyebiliyor. Sosyal yalnızlık, işsizlik ve depresyon bu problemlerden sadece bir kaçını
oluşturuyor. Ülke genelinde 2014 yılından
itibaren çeşitli illerde Hasta okulları programı ile hasta ve hasta yakınlarına eğitim
veriliyor. Biz de eğitimimizde, ‘Çocukluk
çağında epilepsi’, ‘Epilepsili hastada askerlik’, ‘ehliyet ve meslek edinme zorlukları’
‘epilepsi ve sosyal algı’ gibi konuları, uzman
hekimler, psikologlar ve avukatların katılımı
ile değerlendirdik. Bilinçli ve duyarlı yaklaşımlarla sorunlar azalacaktır” dedi.
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Prof. Dr. Didem Karadibek
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okuz Eylül Üniversitesi
Hastanesi Başhekimliği
ile İzmir Soroptimist Kulübü, toplumda ‘kadına şiddet’
konusuna dikkat çekerek şiddetin son bulmasına yönelik
farkındalık yaratmak amacıyla kadın çalışanların katıldığı 5
haftalık bir drama eğitimi gerçekleştirdi.
DEÜ Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksek Okulu Öğretim Üyesi ve aynı zamanda
İzmir Soroptomist Kulübü Başkanı Prof. Dr. Didem Karadibak
ile DEÜ Hastanesi Müdürü Levent Akay’ın koordinasyonunda gerçekleştirilen etkinliğe 15
kadın personel katıldı. Projeye
destek veren İzmir Büyükşehir
Belediyesi Kadın Çalışmaları
Şube Müdürlüğü’nden Yaratıcı
Drama Eğitmeni Sevinç Ustabaş Kara, Çağdaş Drama Derneği Eğitmenleri Elif Arı ve Ayşenur Dağyaran 10 atölyede;
tanışma, şiddet ve türleri, şiddetle mücadele mekanizmala-

rı, toplumsal cinsiyet eşitliği,
cinsiyetçi iş bölümü, ön yargı
ve ayrımcılık konularını kursiyerlerin rol aldığı drama ile
sahneledi. İnciraltı Yerleşkesi
Derslikler Grubu binasındaki
eğitimler sonunda katılımcılara sertifika verildi. İzmir Soroptimist Kulübü üyeleri ile
DEÜ Hastanesi personeli daha
sonra pasta keserek barış ve
sevgi dolu bir dünya dileklerinde bulundu.
Prof. Dr. Didem Karadibak konuşmasında, “Çalışanlarımız öğle aralarında
fedakarlık yaparak bu eğitime
katıldılar. Çok büyük katkısı
olduğuna inanıyorum. Gönüllülükle bu çalışmaya katılan
arkadaşlarımıza çok teşekkür
ediyorum. Bu ilk etkinliğimizi
devam ettirmeyi düşünüyoruz. Bir sonraki etapta erkek
çalışanlarımızın katılımı ile
bunu gerçekleştireceğiz. Soroptimist Kulübü 1961 yılında
kurulan uluslararası bir der-
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nek ve çalışan meslek kadınları derneği. En
büyük ilkesi kadınlar ve kız çocuklarının refaha ulaşması. Bir ülkenin gelişmesi demek,
kadınlarının mesleki anlamda veya toplumsal yaşamda her yönden ayakta durması ile
mümkündür. Bizler bu yönde birçok proje
yapıyoruz. ‘Kadına Şiddete Son’ projesinde aile
içi ve toplumda farkındalık sağlamayı amaçladık. Bu alanda kadınlar kadar erkek grubu da çok
önemli. Sizler ve bizler bir şeyler yapabiliyorsak,
bir denizyıldızını kurtarabiliyorsak ne mutlu bize.
Projemize destek veren DEÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Can Karaca başta olmak üzere tüm
emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” dedi.
Katılımcılarla 10 atölye yaparak toplumda şiddeti farklı yönlerden tartışan Yaratıcı
Drama Eğitmeni Sevinç Ustabaş Kara, yapılan
çalışmayı şöyle özetledi: “Derslerimizi iletişim,
kaynaşma ve oyun çalışmaları ile yaptık.
İçinde bulunduğumuz toplumsal cinsiyet
eşitliğine baktık. Ne zaman başlıyor, çocukluğumuzdan itibaren biz de bunu destekliyor
muyuz desteklemiyor muyuz? Çocuklara verdiğimiz isimlerden başlayarak toplumda cinsiyet rollerine ilişkin eleştirel yaklaşımları de-

ğerlendirdik. Örneğin hangi davranışı
yaptığımızda kabul görüyorsak onu
tekrarlamaya başlıyoruz. Ne kadar
kabul görürsek o kadar hoşumuza
gidiyor. Ama bu kabul görme her zaman doğru yaptığımız anlamına gelmiyor. Özellikle başka bir sınıfı ya da
grubu dışlayan somut ayrımcılık sonuçları çıkabiliyor. Bunun yanında önyargılı ayrımcılık konusuna çalıştık.
Konulara sadece kadın üzerinden değil, hem kadın - erkek üzerinden hem
de kadınlar arasındaki genel durumu
değerlendirerek çözüm odaklı çalıştık. Toplumda sanki eğitim seviyesi ve ekonomik geliri yüksek olan kadının şiddete uğramadığı gibi bir algı var. Bunun gerçekte böyle
olmadığını birlikte değerlendirdik. Şiddetin türlerinden bahsettik. Sadece şiddeti öğrenmek
bizim için çözüm değil. Bununla nasıl mücadele edeceğimizi ele aldık. 6284 sayılı kanundan
birkaç örnekle dersimizi pekiştirdik. Kadınların
şiddet karşısında tek başına durması, ailesinden çevresinden destek alamaması bir takım
davranışlarını kısıtlayabiliyor. Bununla birlikte
dayanışma nedir ve nasıl gerçekleştirebiliriz
konularını konuştuk. Farklı mekanlarda (bir
köyde, bir mahalle arasında, bir iş yerinde) dayanışma ağı nasıl olur katılımcılarımız bunları
canlandırdılar. Etkinliklere katılırken hep farklı
bakış açıları ile eleştirmeye çalıştılar. Mağdurun içinde bulunduğu duruma da baktılar. Sadece kadın bakış açısı ile değil erkeklerle ilgili
de çalışmalar yaptık. Cinsiyet ayrımcılığında
erkeklerin de mağdur oldukları (sürekli güçlü
oldukları, korkmamaları gerektiği gibi roller
çocukluktan başlıyor) noktalar var. Bunları ve
kendi davranışlarımızı sorgulayarak daha çok
çözüm odaklı çalıştık.”

ARLAB bahar
toplantısında
yara ve yanık
tedavisine bakış

BENİM HASTANEM

D

EÜ Tıp Fakültesi Araştırma Laboratuvarı (ARLAB) 2016 Bahar toplantısında Yara ve Yanık Tedavilerinde güncel yaklaşımlar anlatıldı. “Yara İyileşmesi Temel Biyoloji ve Son
Teknolojiler Sempozyum”u başlıklı etkinlik, İzmir ve çevre illerdeki
çeşitli üniversiteler ve devlet hastanelerinden 123 kişinin katılımıyla
yapıldı. ARLAB Müdürü Prof. Dr. Gül Akdoğan’ın ev sahipliğindeki
organizasyonda; Yunanistan’dan Prof. Dr. Dimitris Kletsas, Bilkent
Üniversitesi’nden Doç. Dr. Mustafa Güler, Ege Üniversitesi’nden
Prof. Dr. Gülinnaz Ercan, DEÜ Uluslararası İzmir Biyotıp ve Genom
Enstitüsü’nden de Yrd. Doç. Dr. William Gault konuşmacı olarak yer
aldı.
Prof. Dr. Gül Güner Akdoğan açılış konuşmasında ARLAB’ın
tarihçesini ve misyonunu anlattı. Araştırma ve eğitim etkinliklerine
devam ettiklerini belirten Profesör Akdoğan, “Özel çalışma modülleri için altyapı hazırlamak, münferit araştırmalar yapmak gibi başlıklar altında toplayacağımız misyonumuz doğrultusunda 10 yıldır
ekibimizle birlikte çalışıyoruz. ARLAB kısaca araştırma eğitimi vermektedir. Karşılığında makaleler yazıldığında bir teşekkür istiyoruz.
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Rektör
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Bu da çalışmalarımızın kanıtı olarak dosyalarınıza
iftiharla koyduğumuz belgeler. 2002-2003 yılından bu yana 230 proje ARLAB’da gerçekleştirildi.
2003-2004 akademik yılından itibaren aksatmadan en az bir kurs yapıyoruz. Bu kursun da hepimize yararlı olacağına inanıyorum” dedi.
Açılışta konuşan DEÜ Tıp Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Tülay Canda da ARLAB isminin hem kurumda, hem de ülkemizde bir marka olduğunu belirterek şöyle konuştu: “Tıp Fakültesi Dekanlığı’na
bağlı olarak çalışan bu birimde akla ilk gelen isim
Gül Hanım. Ben hocamıza ve ekibine ayrı ayrı çok
teşekkür ediyorum. Tek kişilik orkestra olmaz, şu
anda yeni bir yapılandırma ile ekip daha da güçlendi. Bahar toplantısı için seçilen konu ‘Yara İyileşmesi’ de son derece önemli bir konu. 1970’li 80’li
yıllarda bize öğretilen ve öğrettiğimiz yara iyileşmesi eğitimi daha çok biyokimyasal tabanlı, pato-

Prof. Dr. Mehmet Füzün
Rektör
Prof. Dr. Dimitris Kletsas

lojiye dayalı bir eğitimdi. Bugün ise yara iyileşmesi
ile ilgili ısrarla üzerinde durulan alan fiziksel olarak
görünür yerlerdeki yara iyileşmesi. Bir de vücudun
görünmeyen yerlerindeki doku organ yara iyileşmeleri var. Gelinen noktada moleküler yöntemlerin ileri düzeyde gelişmiş olması bizim konseptimizi
değiştirdi. Yara iyileşmesi dediğimizde bir primer
bir de sekonder yara iyileşmesi geliyor akla. Örneğin yara bazı kişilerde kapanmıyor. Güncel tedavilerin fiziksel açıdan mükemmel hale getirdiği
başarılı sonuçlar bir bakıma insanların hem psikolojik hem sosyal ortamda moralli yaşamaları için
büyük önem taşıyor. Bu konuya son derece önem
veriyorum. Özellikle yüzde olan yara iyileşmeleri
kanser tedavisinde kullanılan radyoterapide yara
iyileşmesi çok çok önemli. Ben sempozyuma katılan bilim insanlarına çok değerli katkıları için teşekkür ediyorum.”
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Prof. Dr. Mehmet Füzün
Rektör
Prof. Dr. Tülay Canda
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Böbrek nakilli hastadan
anlamlı bağış
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Kasım Hacıfettahoğlu
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Prof. Dr. Taner Çamsarı

okuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde 2010 yılında böbrek nakli yapılarak hayata tutunan 58
yaşındaki Kasım Hacıfettahoğlu, böbrek rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören hastalara şifa olmak için
7500 TL bağış yaptı. “Dokuz Eylül Böbrek Hastalarına
Yardım ve Dayanışma ile Bilimsel Araştırmaları Destekleme Derneği”ne bağışını ileten Kasım Hacıfettahoğlu, Nefroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyelerinin düzenlediği törende teşekkür belgesi ile onurlandırıldı.
Diyaliz Merkezi’nde gerçekleştirilen törende
Nefroloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Taner Çamsarı duyarlı yaklaşımı için Hacıfettahoğlu’na teşekkür
etti. Profesör Çamsarı, “Kasım Bey, 6 yıl önce böbrek
transplantı yaptığımız hastamız. Kendisi hayırsever bir
insan. Zaman zaman derneğimize bağış yapıyor. Derneğimizin kasası boştu. Yapılan bağış, hastalar, hastane ihtiyaçları ve bilimsel araştırmalar için kullanılıyor.
Örnek insan ve hayırsever Kasım Bey’e çok teşekkür
ediyoruz” diye konuştu. Şifa bulduğu Dokuz Eylül Üniversitesi hekimleri ve sağlık çalışanlarına emekleri
için teşekkür eden Kasım Hacıfettahoğlu da hastalara
derman olmak için katkı sağlamaktan büyük mutluluk
duyduğunu belirtti.

Tıp Bayramı’nda
DEÜ Tıp’a spor ödülleri

A
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nkara’daki terör saldırısı nedeniyle ertelenen 14 Mart Tıp Bayramı kutlaması İzmir’de 6 kurum temsilcilerinin katılımı ile yapılırken, düzenlenen spor müsabakalarında Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi üç branşta şampiyonluk ödülü ile taçlandı. İl Sağlık Müdürlüğü’nün koordinatörlüğünde, Ege
Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir Üniversitesi ve Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlıkları ile İzmir Tabip Odası birlikteliğinde düzenlenen karşılaşmalarda DEÜ Tıp Fakültesi Voleybol, Masa Tenisi
ve Futsal(Salon Futbolu) branşlarında birincilik ödülü aldı. Törende başarı ödülleri DEÜ Tıp Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Tülay Canda’ya takdim edildi. DEÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Füzün, Dekan Canda’yı ve Tıp Fakültesi Spor Koordinatörü Fikret Fidan’ı kutlayarak teşekkür etti. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Karma
(Kız Erkek) Takımı Voleybolda 15 maçta yenilgisiz şampiyon olurken, Merter Güvenç Masa Tenisi’nde zirveye çıktı, Tıp Fakültesi Futsal takımı da Salon Futbolu’nda birinci oldu.
Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Adnan Saygun Salonu’nda yapılan etkinlikte İl Sağlık Müdürü Ayhan
İzzettinoğlu, İzmir Vali Yardımcısı Celal Ulusoy ve İzmir Tabib Odası Başkanı Op. Dr. Suat Kaptaner günün
anlam ve önemini ifade eden konuşmalar yaparken, hekimlik mesleğinin her gün biraz daha zor koşullarda
sürdüğüne dikkat çekti. Meslekte 40. yılını dolduran İzmir bölgesi doktorlarına da birer teşekkür plaketi
verildi. Törende, hayat kurtaran hekimlerin özverili hizmetleri ve meslek yaşamları bir film gösterimi ile
anlatıldı.
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İş Bankası’nda
emeklilik vedası

T

ürkiye İş Bankası’nın Dokuz Eylül Üniversitesi Şubesi’nde 20 yıldır hizmet veren Satış Yöneticisi Nazlı
Yetkin 35 yıllık meslek kariyerinin ardından iki kurum mensuplarının katıldığı törenle emekli oldu.
Bankacılık sektöründeki hizmet süresinin 20 yılını İnciraltı Sağlık Yerleşkesi’ndeki DEÜ Şubesi’nde
geçiren ve gerek çalışkanlığı, gerekse çözüm odaklı bireysel yönleri ile Dokuz Eylüllülerin büyük sevgisini
kazanan Yetkin, duygu dolu bir törenle yeni döneme adım attı. İş Bankası DEÜ Şubesi Müdürü Çiğdem
Bilgiç, değerli hizmetleri ile iz bırakan Nazlı Yetkin’e kuruma katkıları için teşekkür etti. Çok büyük ve güzel
bir ailenin mensubu olmaktan her zaman gurur duyduğunu belirten Nazlı Yetkin, “Güzel anılar ve dostlar
biriktirerek bugünlere gelmenin mutluluğunu yaşıyorum. Dokuz Eylül Üniversitesi mensupları sayesinde
var olduk ve hep birlikte daha iyiye doğru yürüdük. Katkısı olan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.
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TEB Şubesi
Sağlık Yerleşkesi’nde

P

romosyon ihalesini kazanarak Dokuz Eylül Üniversitesi çalışanlarının maaşlarının aktarıldığı Türk
Ekonomi Bankası’nın (TEB) İnciraltı Yerleşkesi’nde açılan şubesi Ven Kafe altındaki binada hizmete
girdi. Dokuz Eylül Üniversitesi Şubesi, haftanın beş günü 09.00 – 17.00 arasında hizmet veriyor.
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okuz Eylül Üniversitesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı bünyesinde hizmet veren
Ağrı Ünitesi Yüksek Hemşiresi Hediye Gürbüz,
çalışma arkadaşlarının katıldığı törenle emekliliğe uğurlandı.
Bölümde düzenlenen kutlama gününde heyecanını ifade eden Gürbüz, 31 yıl hizmet verdiği yuvasından ayrılırken hem heyecanlı, hem buruk olduğunu
ama ailesine ve kendisine zaman ayıracağı için keyifli
duygular içinde olduğunu belirtti. Başhekim Yardımcısı
ve Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Erol Gökel, Ağrı Ünitesi’nin Kurucu Hemşiresi olarak bölümün sembol ismi haline gelen Hediye
Gürbüz’e uzun yıllar verdiği değerli hizmetleri için teProf. Dr. Erol Gökel
Hediye Gürbüz
şekkür etti. Profesör Gökel, Gürbüz’e bir plaket ve tüm
Anabilim Dalı adına da çay makinesi hediye ederek yeni
yaşamında sağlık ve mutluluk dilerken, “Ağrı Ünitesi deyince benim aklıma Hediye hemşire geliyor. Bu birimin
kurucu hemşiresi olarak bizlerle birlikte uzun yıllar görev yaptı. Çok değerli katkıları oldu. Emekliye ayrılma planı olduğunu duyduğumda şaşırdım. Biraz daha
uzun çalışmasını arzu ederdim. Eksikliğini hissedeceğiz” diye konuştu.
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Öğretçim Üyesi Doç. Dr. Yüksel Erkin ve Hastane Başmüdürü Tevfik Eser de Hediye Gürbüz’e birer hediye ve çiçek vererek vefakar hizmeti ve emekleri için teşekkür etti.
Gürbüz’ü mutlu gününde ailesi de yalnız bırakmadı. Emeklilik onuruna ikramlar hazırlanıp pasta kesilirken,
Hediye Gürbüz’ün konservatuvar mezunu oğlu Özgür de kanun çalarak davete renk kattı.
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Ağrı Ünitesi hemşiresi
Hediye Gürbüz’ün
emeklilik heyecanı
D

Sonra
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D

okuz
Eylül
Üniversitesi
Hastanesi’nde 1984 yılından
itibaren ulaştırma hizmetlerini yürütüldüğü Araç İşletmeleri
Önce
Birimi binası tadilattan geçirilerek
genişletildi. Birim Sorumlusu Eşat
Şibil’in yönetiminde 7/24 görev yapan 10 profesyonel araç sürücüsünün kullandığı hizmet binası boyandı,
tuvalet ve labovoları yenilendi, pırıl pırıl görünüme kavuştu. Başhekim Prof. Dr. Can Karaca ile Hastane Başmüdürü Tevfik Eser ve yöneticiler, yenilenen ofis, mutfak ve depo odadan oluşan birimi inceleyerek tüm
çalışanlara başarılar diledi. 9 adet binek araç ile Organ Nakilleri dahil gece organizasyonlarında da nöbet
sistemi ile çalışan Araç Hizmetleri Birimi’nin yeni hizmet alanı kullanışlı görüntüsü ile beğenildi.
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okuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde 2008
yılından itibaren poliklinikler girişinde hizmet
sunan Hastane İletişim Merkezi, Hasta Hakları ve Sosyal Hizmetler Birimi bünyesinde görev
yapan 4 kişilik ekibin güler yüzlü ve içten görev
anlayışı ile hasta ve hasta yakınlarının sorunlarına
çare oluyor. Kimi zaman stresli, üzgün, kimi zaman
gergin atmosferde problem bildiren, kimi zaman
teşekkür ve minnet duygularını aktarmak için gelen hasta ve hasta yakınlarına empati ile yaklaşarak psikolog destekli yardım sağlayan ekip; istek,

dilek ve şikayetleri tek tek dinliyor, ilgili birimlerle
sözlü ve yazılı iletişim kuruyor, aydınlatıcı bilgilendirme ile çözüm odaklı sonuç üretme konusunda
profesyonel yaklaşım sergiliyor.
Kan Alma Merkezi’nin yanındaki ünitede
hastanenin ön yüzü olarak görev yapan Hastane
İletişim Merkezi Sorumlusu Muharrem Demirer
(Sosyal Hizmet Uzmanı), Psikolog Pınar Yiğit, Füsun Arıtürk (Bilgisayar İşletmeni) ve Gürsen Çakır
(memur), Hastane İletişim Merkezi’ndeki işleyişi
derginiz Arpaboyu için şöyle özetledi:
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Hastane İletişim
Merkezi’nde
güler yüzlü hizmet

Muharrem Demirer

Her gün yüzlerce hastanın başvuruda bulunduğu hastanemizde hastaların karşılaştıkları
sorunların çözümünde birinci adres çoğunlukla
Hastane İletişim Birimi olmaktadır. Birimin içerisinde Sosyal Hizmetler ve Hasta Hakları birlikte
temsil edilmektedir. Hastalar ve hasta yakınları
karşılaştıkları her türlü sorunları için birime şahsen dilekçe yoluyla ve internet sistemi üzerinden
başvuru yapabilmektedirler. Gün içerisinde birçok
hasta ve yakını bizzat birime gelerek karşılaştıkları sorunları veya kendilerince kurum için uygun
gördükleri önerileri ve dileklerini yüz yüze yapılan görüşmelerle birim çalışanlarına iletmektedir.
İyi bir dinleme ve empati ile yapılan görüşmeler
sonucunda hastalar genelde memnuniyetle ayrılmaktadırlar. Birim çalışanları olarak hastalarla ve
yakınlarıyla gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde temel ilkemiz empati kurma, gerçekçi ve doğal davranma, genellemelerden kaçınma, önyargılardan
uzaklaşma, müracaatçıya saygı duymaktır.
Birim Çalışanları:
Muharrem DEMİRER
Sosyal Hizmet Uzmanı – Birim Sorumlusu
Pınar YİĞİT
Psikolog
H. Füsun ARITÜRK
Bilgisayar İşletmeni
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Gülsen ÇAKIR
Memur
Hasta hakları, insanların hayatlarını sağlıklı
bir şekilde sürdürebilmeleri veya yitirdikleri sağlıklarına yeniden kavuşmak üzere onlara yardımcı
olan ve sağlık hizmeti veren kişilerle olan ilişkilerinde bir ‘’insan’’ olarak sahip oldukları hakların bütünüdür.
Hasta haklarının tarihsel gelişimi İnsan
Hakları Evrensel Beyannamesi’nden başlatılabilir.
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Dünya Tabipler Birliği’nin 1981 yılında kabul ettiği ‘’Lizbon Hasta Hakları Bildirgesi’’ ve yine 1994
yılında kabul edilen Amsterdam’da kabul edilen
‘’Avrupa’da Hasta Haklarının Geliştirilmesi Bildirgesi’’ hasta haklarını daha ayrıntılı hale getirmiştir. Ülkemizde de ‘’Hasta Hakları Yönetmeliği’’ 1 Ağustos
1998’de Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe
girmiştir. 8 Mayıs 2014 tarihinde yapılan bir değişiklikle bütün hastanelerdeki hasta hakları birimleri
Hasta İletişim Birimi’ne dönüştürülmüş, bu birimi
olmayan hastanelerde de kurulması yasal zorunluluk haline getirilmiştir.
Hasta Hakları Yönetmeliği’nde tanımlanan
hasta hakları şunlardır:
Sağlık Hizmetlerinden Faydalanma Hakkı
- Adalet ve Hakkaniyete Uygun Olarak Faydalanma,
- Bilgi İsteme,
- Sağlık Kuruluşunu Seçme ve Değiştirme,
- Personeli Tanıma, Seçme ve Değiştirme,
- Öncelik Sırasının Belirlenmesini İsteme,
- Tıbbi Gereklere Uygun Teşhis, Tedavi ve Bakım,
- Tıbbi Gereklilikler Dışında Müdahale Yasağı,
- Ötenazi Yasağı,
- Tıbbi Özen Gösterilmesi.
Sağlık Durumu İle İlgili Bilgi Alma Hakkı
- Bilgilendirmenin Kapsamı,
- Kayıtları İnceleme,
- Kayıtların Düzeltilmesini İsteme,
- Bilgi Vermenin Usulü,
- Bilgi verilmesi Caiz Olmayan ve Tedbir Alınması
Gereken Haller,
- Bilgi Verilmesini Yasaklama.
Hasta Haklarının Korunması
- Mahremiyete Saygı Gösterilmesi,
- Rıza Olmaksızın Tıbbi Ameliyeye Tabi Tutulmama,
- Bilgilerin Gizli Tutulması.

Tıbbi Araştırmalar
- Tıbbi Araştırmalarda Rıza,
- Gönüllünün Korunması ve Bilgilendirilmesi,
- Rıza Alınmasının Usulü ve Şekli,
- Küçüklerin ve Mümeyyiz Olmayanların Durumu,
- İlaç ve Terkiplerin Araştırma Amacıyla Kullanımı.
Diğer Haklar
- Güvenliğin Sağlanması,
- Dini Vecibeleri Yerine Getirebilme ve Dini Hizmet
lerden Faydalanma,
- İnsani Değerlere Saygı Gösterilmesi ve Ziyaret,
- Refakatçi Bulundurma,
- Hizmetin Sağlık Kurum ve Kuruluşu Dışında Veril
mesi.
Sorumluluk ve Hukuki Korunma Yolları
- Müracaat, Şikayet ve Dava Hakkı,
- Hastanın Uyması Gereken Kurallar:
A- Başvurduğu sağlık kurum ve kuruluşunun kural
ve uygulamalarına uygun davranır ve katılımcı bir
yaklaşımla teşhis ve tedavi ekibinin bir parçası olduğu bilinciyle hareket eder.
B- Yakınmalarını, daha önce geçirdiği hastalıkları,
gördüğü tedavileri ve tıbbi müdahaleleri, eğer varsa halen kullandığı ilaçları ve sağlığıyla ilgili bilgileri
mümkün olduğunca eksiksiz ve doğru olarak verir.
C- Hekim tarafından belirlenen sürelerde kontrole
gelmelidir ve tedavisinin gidişatı hakkında geri bildirimlerde bulunur.
D- Randevu tarih ve saatine uyar ve değişiklikleri
ilgili yere bildirir.
E- İlgili mevzuata göre öncelik tanınan hastalar ile
diğer hastaların ve personelin haklarına saygı gösterir.
F- Personele sözlü ve fiziki saldırıya yönelik davranışlarda bulunmaz.
G- Haklarını ihlal edildiğini düşündüğünde veya sorun yaşadığında hasta iletişim birimine başvurur.

Tıbbi Sosyal Hizmetler ise, ayakta ya da yatarak tedavi gören hastaların tıbbi tedaviden etkili bir şekilde yararlanması, sağlığın korunması ve
geliştirilmesi, tedavi sürecinde hastanın ailesi ve
çevresi ile ilişkilerinin düzenlenmesi tedavi sürecini
etkileyen psikososyal ve sosyoekonomik sorunların zamanında çözümlenerek, sosyal işlevselliğini
yeniden kazanması amacıyla yürütülen sosyal hizmet uygulamasını kapsar.
Sosyal Hizmet çalışanları Tıbbi Sosyal Hizmet Uygulama Yönergesi doğrultusunda, aşağıdaki hasta gruplarına danışmanlık, psikososyal
destek, bilgilendirme ve bizzat sorunun çözümüne
yönelik çalışmalar yapmaktadırlar.
-Kimsesiz, terk ve bakıma muhtaç hastalar,
-Engelli hastalar,
-Sağlık güvencesiz hastalar,
-Yoksul hastalar,
-Aile içi şiddet mağduru hastalar,
-İhmal ve istismara uğramış çocuk hastalar,
-Mülteci, sığınmacı hastalar,
-Yaşlı ve geriatri alanında sağaltıma ihtiyaç duyulan hastalar,
-Kronik hastalar,
-Tıbbi-psikiyatri alanında sosyal hizmet müdahalesi gereken ruh sağlığı tedavisi gören hastalar,
-Yabancı uyruklu olup tedaviden faydalanamayan
hastalar,
-İl dışından gelen hastalar,
Hastane İletişim Merkezi’ne yapılan yazılı
başvuru kanalları ve yıllara yapılan yazışmaların
sayıları şöyledir:
-Başhekimliğe yapılan yazılı başvurular,
-BİMER’den (Başbakanlık İletişim Merkezi) gelenler,
-CİMER’den (Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi)
gelenler,
-Hastanemiz Web sayfasından yapılan başvurular,
-SABİM’den (İzmir Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü İletişim Merkezi) gelen yazılar,
-Rektörlükten gelen yazılar,
-HBBS’den ( Sağlık Bakanlığı Hasta Başvuru Bildirim Sistemi) gelen yazılar,
-İzmir Tabip Odası’ndan gelen yazılar,
-İzmir Halk Sağlığı İl Müdürlüğü’nden gelen yazılar.
Hasta İletişim Birimi’nce;
2010 yılı : 680 adet yazışma,
2011 yılı : 994 adet yazışma,
2012 yılı : 1525 adet yazışma,
2013 yılı : 1876 adet yazışma,
2014 yılı : 2285 adet yazışma,
2015 yılı : 2673 adet yazışma yapılmıştır.
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Tıbbi Müdahalede Hastanın Rızası
- Hastanın Rızası ve İzin,
- Tedaviyi Reddetme ve Durdurma,
- Rıza Formu,
- Alışılmış Olmayan Tedavi Usullerinin Uygulanması,
- Rızanın Şekli ve Geçerliliği,
- Organ ve Doku Alınmasında Rıza,
- Aile Planlaması Hizmetleri ve Gebeliğin Sona Erdi
rilmesi,
- Rızanın Kapsamı ve Aranmayacağı Haller.

Hastaları hayata
bağlayan motifler

D
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okuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Yetişkin
Psikiyatri Servisi ile Balçova Halk Eğitim
Merkezi işbirliğinde düzenlenen “Yaşamsal
Sanat Terapisi Dersleri”nde hastaların hazırladığı
birbirinden güzel el işi ürünler törenle sergilendi.
Yılda yaklaşık 100 hastanın katıldığı kurslarda hazırlanan rengarenk motiflerle bezenmiş eserler,
Psiyikatri Servisi bünyesinde düzenlenen “Uğraş
Odası”nda görücüye çıktı. Son bir yıllık çalışmala-
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rın sergilendiği Uğraş Odası’nın açılış kurdelasını
Balçova Kaymakamı Süleyman Özçakıcı kesti.
Hastane Başmüdürü Tevfik Eser, Hastane Müdürleri Yaşar Akar, Levent Akay, Salih İmamoğlu,
akademisyenler ve sağlık çalışanlarının katıldığı
törende konuşan Kaymakam Özçakıcı, “Dört yıldır düzenlenen bu kurslarda yapılan birbirinden
güzel çalışmalara emeği geçen herkesi yürekten
kutluyorum. Harika işler yapılmış. Hastanemiz

Hatice Çakar
Sorumlu Hemşire
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Tevfik Eser
Başmüdür

yönetimine, çok değerli hekimlerimize, sağlık çalışanlarımıza ve Halk Eğitim Merkezi öğretmenlerimize çok
teşekkür ediyorum” dedi.
Psikiyatri Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Berna Binnur
Akdede önderliğinde Resim Öğretmeni Eda Öztuzcu’nun
koordinasyonu ile yürütülen çalışmalarda ortaya çıkan
ürünlerin daha sonra satışa sunulacağı, elde edilecek
gelirin Psikiyatri Uğraş Odası’na katkı amaçlı kullanılacağı belirtildi. Hastane Başmüdürü Tevfik Eser de Psikiyatri Servisi Sorumlu Hemşiresi Hatice Çakar’a çalışmaların yürütülmesindeki katkıları nedeniyle çiçek vererek
teşekkür etti.
Resim Öğretmeni Eda Öztuzcu, düzenlenen kurslarla ilgili şu bilgileri verdi: “Bu sergimizde Çocuk Onkolojisi,
Çocuk Psikiyatri ve Yetişkin Psikiyatri olarak üç bölümden arkadaşlarımızın hazırlamış olduğu çalışmalar yer
alıyor. Yaşamsal Sanat Terapisi Dersleri tedaviye destek
sağlıyor. Doktorlarımızın önerdiği hastalarımız katılıyor.
Genelde bipolar, şizofreni ve yabancı madde kullanan
hastalarımız çalışmalarda yer alıyor. Yılda 100’ün üzerinde hastaya eğitim verebiliyoruz. Daha çok el becerilerinden oluşan faaliyetlere hem grup çalışmaları hem
de bireysel çalışmalarla devam ediyoruz. Yatan hasta
odaklı çalışmalara, en az 8 hafta kalan hastalarımız düzenli olarak katılıyor. Kadence Firmasının yaptığı bağışlarla ayakta duruyoruz.”
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Güzel dileklerini
Çocuk Hastane

M
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illi Eğitim Vakfı (MEV) Özel Güzelbahçe
Okulları öğrencileri, vakfın kuruluşunun 35.
yılında örnek bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. İlkokul ve ortaokul düzeyinde değişik
yaş gruplarından öğrenciler birbirinden güzel resimler yaptı, daha sonra harçlıklarından biriktirdikleri bütçe ile cıvıl cıvıl renklerden oluşan resimleri
çerçeveletip tedavi gören çocuklara moral olması
için Dokuz Eylül Üniversitesi Nevvar Salih İşgören
Çocuk Hastanesi’ne hediye etti.
“Hayat paylaşınca güzel” sloganı ile yola
çıkan öğrencilerin eserlerini okul yöneticileri ve öğretmenleri, DEÜ Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hale Ören’e
teslim etti. Çocuk Hastanesi fuayesindeki serginin
açılışı Profesör Hale Ören, Hastane Başmüdürü
Tevfik Eser, Hastane Müdürleri Yaşar Akar, Secaat-
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tin Ece ve idarecilerin katılımı ile yapıldı.
Milli Eğitim Vakfı (MEV) Özel Güzelbahçe
Okulları Müdürü Murat Zorluer, “Vakfımızın kuruluş
amaçları doğrultusunda bir çalışma yapan öğrencilerimiz kendilerinin hazırlayıp harçlıkları ile çerçevelettikleri tablolarla tedavi gören kardeşlerini mutlu
etmek istediler. Güzel bir çalışma ortaya çıktı. Daha
önce de Dokuz Eylül Üniversitesi Çocuk Hastanesi
İlköğretim Okulu ile Onkoloji Servisi’nde tedavi gören hastalara yönelik bu tip çalışmalarımız oldu.
Bu bilincin daha da yaygınlaşmasını diliyor, aynı sorumlulukla örnek projelerimizi sürdürmek istiyoruz.
Bizlere destek veren hastane yönetimimize, öğretmenlerimize çok teşekkür ediyoruz. Hayat paylaşınca güzel, biz paylaşmaya devam ediyoruz” dedi.
MEV Özel Güzelbahçe Okulları Görsel Sanatlar Zümre Başkanı Neşe Aydınalp de “İlkemiz

resimle anlatıp
si’ne bağışladılar
yarlı çalışma için okul müdürlüğü ve Görsel Zümre
Başkanı Aydınap’e teşekkür ederek şöyle konuştu:
“Eğitim sadece okuldaki derslerden ibaret olmamalı. Çocuklara küçük yaşta özellikle sosyal sorumluluk konusunda toplumsal bilinç kazandırılması çok
önemli.Bu çalışma o nedenle çok değerli. Çocukların bu eserlerini Çocuk Hastanemizin polikliniklerine
ve servislere asacağız. Böylece hastane ortamında
tedavi gören çocuklar mutlu olacaklar, hatta belki
örnek alıp kendileri resim yapacaklar. Çok teşekkür
ediyoruz.”
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hayata, doğru, inançlı, barış ve sevgi dolu çocuklar
yetiştirmek. Sevgi ve barış dünyanın ihtiyaç duyduğu bir şey. Biz onlara yol gösteriyor, aydınlatmaya
çalışıyoruz, onlar da bu emeklerin boşa gitmediğini
gösteriyorlar. Sanatla, sporla beslenerek duygusal
doyumlarını sağlamayı hedefliyoruz. Çocuklarımızın bu duyarlılığını gördüğümüz zaman, toplum için
iyi insanlar, öğrenciler yetiştirdiğimizi düşünüyoruz.
Çok mutluyuz” diye konuştu.
DEÜ Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hale Ören de du-
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Hemşirelik Haftası’nda
“Hemşirelikte Dayanıklılık”
teması konuşuldu
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D

okuz Eylül Üniversitesi’nde Hemşirelik Haftası; Hemşirelik Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. Samiye Mete ve
DEÜ Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Yüksek Hemşire Saliha Özdöker’in
ev sahipliğinde düzenlenen törenle kutlandı. Tıp Fakültesi Kurucu Öğretim Üyeleri Konferans Salonu’nda düzenlenen
etkinlikte, son yıllarda hemşirelerin artan
iş yükü ile birlikte hemşire açığının da giderek fazlalaşması sorunu öne çıkarken,
Dekan Prof. Dr. Samiye Mete açılış konuşProf. Dr. Mehmet Füzün
Prof. Dr. Samiye Mete
masında, bu yıl sorunlardan çok çözüm
Rektör
Dekan
önerileri üzerinde konuşacaklarını belirtti,
sürekli gelişen dünyada yeniliklere açık
bir vizyonla, güçlü hizmet anlayışı ile hareket ettiklerini ifade etti. Dekan Mete, Uluslararası Hemşireler
Birliği’nin bu yılki temasının ‘Hemşirelikteki dayanıklılık’ olduğunu, bu temanın da hemşirelerin güçlü, her
türlü zorlukla baş edebilecek kadar güçlenmeleri gerektiği üzerinde toplandığını ifade ederek, “Uzun yıllardır meslekteyim. Hemşirelik Haftaları’nda hep sorun konuştuk. Sorunlarımız her geçen yıl katlanıyor.
Ama biz artık bu sorunların çözümlerini konuşmak istiyoruz” dedi. Türk Hemşireler Derneği İzmir Şubesi
Başkanı Fatma Vural da, hemşirelerin sağlık sektöründe önemli bir güç olduğuna vurgu yaptı, tüm meslektaşlar olarak bu gücün daima farkında olarak hizmet vereceklerini ifade etti.
DEÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Füzün konuşmasında 34 yaşındaki Dokuz Eylül Üniversitesi’nin
14 fakülte, 10 enstitü, 10 yüksekokul, bir konservatuvar, bir hastane, İBG İzmir gibi büyük bir biyomedikal
ARGE Merkezi, 72 bin öğrencisi, 8 bine yakın çalışanı ile Türkiye’nin gururu bir kurum olduğunu ifade
ederek, “Sizler de böyle büyük bir kurumda olmaktan gurur duymalısınız. Ben her zaman üniversitemizin
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oldukça fazla. Bu yoğunlukla ve özveri ile çalışan
hemşirelerimize minnetlerimizi sunuyoruz” dedi.
DEÜ Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Müdür Yardımcısı Zerrin Ataman, “Her geçen yıl zorlaşan çalışma şartlarına, yoğun iş temposuna, şiddete maruz kalmalarına rağmen özverili, disiplinli,
sabırlı hoş görülü tutumları ile hemşireler, sağlık
ekibinin temel taşlarından olmaya devam edecektir. Görevlerini en iyi şekilde yerine getiren bütün
meslektaşlarıma teşekkür ediyor, 12 Mayıs Hemşirelik Haftası’nı kutluyorum” diye konuştu.
Hemşirelik Fakültesi Halk Oyunları ekibinin
gösteri sunduğu törende, Bilimsel çalışmaları ile
ödül alan akademik personele teşekkür belgesi,
DEÜ Hastanesi’nden emekli olan hemşirelere de
plaket verildi. Daha sonra “Değişen Değerler Işığında; Hemşirelikte Sosyalizasyon Süreci” konulu
konferans Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Samiye Mete’nin yönlendiriciliğinde yapıldı. Araştırma
Görevlileri İsa Çelik (Meslekte 1,5 yıl), Burcu Aksoy
(Meslekte 8 yıl), Hemşire Özlem Sultan Dernek
(Meslekte 9 yıl), Hemşire Aysun Ünal (Meslekte 20
yıl), yıllar içinde yaşadıkları mesleki deneyimlerini,
karşılaştıkları sorunları paylaştı, çözüm önerilerini
değerlendirdi, çeşitli katılımcıların sorularını yanıtlayarak önerilerde bulundu.
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6 temel özelliğinden bahsederim. Bunlardan birisi
Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nin mükemmelliğidir. Tabii ki sorunlar var. Bin yatağa 1000 hemşire olması gerekirken, ortalama 700 hemşire ile
çalışıyoruz. 300 hemşirelik eksiği sizler kompanze
ediyorsunuz. Ben tüm hemşirelerimize gönülden
teşekkür ediyorum. Her zaman belirttiğim gibi hizmet anlayışınızda Akıl, Bilim ve Vicdanınızı (A,B,V)
öne çıkararak hareket edeceğinize inanıyor, Hemşirelik Haftası’nı kutluyorum” dedi.
DEÜ Hastanesi Başhekim Yardımcısı Prof.
Dr. Ersin Aksay, Batılı toplumlarda 1000 kişi başına 10,5 hemşire düşerken, ülkemizde bu oranın
1,5 olduğunu ifade etti. 2013 yılı Sağlık Bakanlığı
verilerine göre ülkemizde 140 bin hemşire olmasına karşın bunların sadece yüzde 15’inin üniversite hastanelerinde görev yaptığına dikkat çekerek
şöyle konuştu: “Bir insanın en temel hakkı yaşam
ve sağlık. Hemşirelerimiz de bu hakkın korunması
için var güçleri ile çalışmaktalar. Bu hakların korunmasındaki emeklerinin basit bir teşekkürle yerine
konması mümkün değil. Hastanemizde hemşire
azlığı nedeniyle sıkıntılarımız var. Örneğin 2-3 yıldır açılamayan yoğun bakımlarımız mevcut ve bazı
servisler ile yoğun bakımlarda da yataklarımızın
bazıları kapalı. Hemşire başına düşen hasta sayısı
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Hemşire adaylarına
Kariyer Fuarı
D

Planlama ve Mezunlarla İlişkiler Koordinatörlüğü ve Hemşirelik Fakültesi Kariyer Planlama
Komitesi’nin koordinasyonunda yürütülen iki günlük programda, DEÜ Hemşirelik Fakültesi 4. Sınıf
öğrencileri iş ve staj pozisyonları, çalışma ortamları ve kariyer seçenekleri hakkında kapsamlı bilgi
aldı. Karşılıklı etkileşimin hem öğrenciler hem de
kuruluşlar için ileriye dönük adımlara yönelik büyük farkındalık sağlayacağı belirtildi.
DEÜ Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Samiye Mete, bu fuarın aslında katılımcı kuruluşlar
için üst düzey özellik ve donanımla yetişmiş hem-
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okuz
Eylül
Üniversitesi
Hemşirelik
Fakültesi’nin bu yıl ilk kez düzenlediği “Kariyer Fuarı: Hemşirelik” etkinliği 150 hemşire
adayı ve sağlık sektöründe yer alan 12 kuruluşun
katılımı ile büyük ilgi gördü. İnciraltı Yerleşkesi’nde
yer alan fakülte binası fuaye alanında yapılan iki
günlük etkinlikte; özel sektörde faaliyet gösteren
Acıbadem, Amerikan Hastanesi, Atakalp, Başkent
Hastanesi, Becton Dickinson, Egepol, Ekol KBB,
Emot, Kent ve Lösev tanıtım stantları açarak
broşür ve sözlü anlatımlarla hemşire adaylarını bilgilendirdi. Dokuz Eylül Üniversitesi, Kariyer

Prof. Dr. Samiye Mete
Hemşirelik Fakültesi Dekanı

Doç. Dr. Şeyda Seren
Kariyer Planlama Kom. Bşk.
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şirelere kendilerini anlatma fırsatı sunduğunu
belirterek şöyle konuştu: “Çok değerli kurumlar
katıldılar teşekkür ediyorum, öğrencilerimiz onları tanıyacaklar. Ama hiç alçak gönüllü olmayacağım, asıl onlar çok şanslılar. Çünkü çok çok
iyi hemşireler alma fırsatı olan bir yere geldiler.
Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi,
kendisini sürekli geliştiren, sorgulayan, çalışkan
ve sektörün en iyileri diyebileceğimiz öğrenciler

yetiştiriyor. Hemşire adaylarımız, probleme dayalı
öğrenim ile çok iyi eğitim aldılar. Çok yerden talep var. Karşılıklı güçlü etkileşimin sağlandığı bir
fuar olduğunu düşünüyorum. Fakültemiz, yüksekokul olduğu günlerden bugüne her yıl kariyerle
ilgili önemli organizasyonlar yaptı. Fakat bu yıl ilk
defa farklı bir formatta etkinlik yaptık. Üniversitemizin Kariyer Planlama ve Mezunlarla İlişkiler
Koordinatörlüğü’nün önerisi ile yola çıktık ve yüksek katılım ile hedefine ulaştı. Emeği geçenlere,
destek verenlere teşekkür ediyorum.”
DEÜ Hemşirelik Fakültesi Kariyer Planlama Komitesi Başkanı Doç. Dr. Şeyda Seren İntepeler de “Katılımcı kuruluşlarda mezunlarımızdan çalışanlarımız çok. Bu nedenle yetiştirdiğimiz
hemşirelerin niteliklerini biliyorlardır. Biz yönetim
dersimizde öğrencilerimize kariyer planlamanın,
CV hazırlamanın ne kadar önemli olduğunu, nasıl bir yöntemle kurumlarında varolacaklarını tek
tek tartışıp anlatıyoruz. Bu etkinlik, öğrencilerimizin anlattıklarımızı yakından deneyimlemeleri için
önemli bir fırsat oldu. Katılım için teşekkür ediyoruz” diye konuştu.
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DOKUZGEN
Bilişim Platformu
‘Dijital Duyuru Sistemi’
yayında
İ
zmir Kalkınma Ajansı (İZKA) ile Dokuz Eylül
Üniversitesi’nin işbirliğinde “2014 Yılı Bilgi Toplumuna Dönüşüm ve Bilgi İletişim Teknolojileri Mali Destek Programı” kapsamında kurulan Dokuzgen Bilişim
Platformu, DEÜ kampüslerindeki 80 etkin noktada
ortak yayına başladı.
İnciraltı Sağlık Yerleşkesi dahil üniversitenin
çevre ilçelerle birlikte 12 yerleşkesinde hayata geçirilen “Şehrim kampüsüm, kampüsüm şehrim” sloganlı
iletişim ağı sayesinde kiosk ve bilgilendirme ekranları üzerinden tüm üniversite mensuplarına doğru ve
hızlı bilgi akışı sağlanıyor. Dokuz Eylül Üniversitesi
ekosistem paydaşlarına doğrudan ulaşarak “Bilgi
toplumu” ve farkındalık kavramlarını öne çıkarmayı
hedefleyen sistem, bölgesel, ulusal ve uluslararası
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çalışma, uygulama ve gelişmeler hakkında sunumlar
yapıyor. 24 saat aktif olan monitörlerde, hava durumundan etkinlik anonslarına kadar pek çok konu ve
bilgi yer alıyor. Bölgesel paydaşların web arayüzlerine bir kapı olan Dokuzgen kioskları bilgi yaygınlaştırılmasını destekliyor. Bütün şehri kapsayacak dev
iletişim ağının diğer parçalarının da İzmir’in diğer kurum ve kuruluşlarında etap etap hayata geçirilmesi
planlanıyor.
İZKA’nın İzmir’de desteklediği kuruluşlardan
biri olmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirten
Rektör Yardımcısı ve DEPARK Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Murat Özgören, 21. yüzyılda bilgiye en
doğru ve kolay şekilde ulaşmanın paha biçilmez bir
hizmet olduğunu belirtti. Koordinatörlüğünü DEÜ
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Bilgi İşlem Daire Başkanı
Yrd. Doç. Dr. Salih Zafer
Dicle’nin yürüttüğü Dokuzgen Bilişim Platformu
bünyesindeki çalışmaların
kent içerisindeki değişik kurum ve kuruluşlar arasındaki haberleşmede daha
kolay ve hızlı erişilebilirlik,
kent ve bölge gündemine
farkındalık sağladığı belirtildi. Üniversitenin 80 bin
kişilik bir şehir gibi düşünüldüğünde 4 milyon nüfuslu büyükşehir ile entegrasyonunun büyük önem
taşıdığını belirten Rektör
Yardımcısı Prof. Dr. Özgören şöyle konuştu:
“Bu yüzyılın esas konusu
bilgi toplumuna gidiş ve bilgi kaynaklarına ulaşım. Bilgi kaynaklarına ulaşıma dair alternatiflerin yapılması
çok kritik bir öneme sahip. Bunun katmanları var, toplumu bilişim teknolojileri ile tanıştırmak lazım. Dokuzgen projesi, özünde dokunmatik bilgi ekranlarıyla bazı bilişim ve bilgi paylaşım unsurlarını içerecek şekilde
tasarlandı. Bir diğer nokta, üniversitenin 80 bin kişilik bir şehir gibi düşünülerek 4 milyonluk bir büyükşehirle
entegrasyonunun sağlanması lazım. Bu entegrasyonun sağlanabilmesi için yine bilişim platformu bir fırsat.
Bilişim platformlarında da bir veri tabanı uygulaması, bir cep telefonuyla uyuşan mobil uygulaması ve bir süper bilgisayar uygulaması şeklinde ayrı ayrı katmanlar var. Her birine ait örnekler projenin içerisinde gömülü.
Örnek olarak; kent içerisinde ulaşıma ait bir hesaplama yönlendirme süreci, paralel bilgi işlemeyle yapılıyor.
		
İzmir halkının farklı ve özgün bir bilgi ekranı
kioska kavuşabilmesi için bir tasarım yarışması yapıldı. Bu yarışmayla Güzel Sanatlar öğrenci ve hocalarına
esasında yeni nesil bir bilgi platformunun kiosk tasarımından ekran tasarımına, ekrandaki sahnenin tasarımından arkadaki kullanıma kadar birçok unsurda yer
alabileceklerinin mesajı da verilmiş oldu. Giderek birçok
alandan kişi ve insanın kullanabileceği bir platform ve
iletişim aracına sahip olma özelliği kazandırıldı. Dokuz
Eylül Üniversitesi’nin iş dünyası ve kent ile olan sınırlarının dışındaki yere geçişi sembolize etmek adına dokuzgen sembolü verildi. “Şehrim kampüsüm, kampüsüm
şehrim” sloganı ile kullanıldı. Bu bir geliştirme platformu, Teknoloji Transfer Ofisi’nin, öğrencilerin, hocaların,
toplantıların ve birçok alanın aktif paylaşılması ve bilgisinin entegre edilmesi, yeni programların yazılarak
buna eklenmesi, cep telefonlarıyla ulaşım kolaylığı ile
parmaklarınızın ucuna gelmesi mümkün. Dolayısıyla
İzmir’in kalkınma hedeflerinden biri olan “bilgi toplumu”
amacına da hizmet edecek bir süreç. Dokuzgen platformuyla kent içerisindeki değişik kurum ve kuruluşlar
arasındaki haberleşme daha kolay, daha hızlı ve daha
erişilebilir olacak.”
		
Projenin hedeflerine dair ayrıntılı bilgilere
www.dokuzgen.deu.edu.tr adresinden ulaşılabileceği
belirtildi.

Denizlerin geleceği için
kod yazdılar
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A

vrupa’da ilk kez Kasım 2015’te Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi
(DEPARK) ve Stage-Co işbirliğinde düzenlenen Fishackathon etkinliğinin DEÜ ev sahipliğindeki
ikincisi daha kapsamlı bir çalıştay ve proje maratonu ile yapıldı. Dünya denizlerinin sağlıklı ve temiz
çevre ilkesi ile geleceğine yön vermeyi hedefleyen
ekipler, hazırladıkları projelerle zamana karşı yarıştı. Katılımcılar, dünyanın farklı ülkelerindeki takımlar
ile “Fishackathon Washington Merkezi” tarafından
belirlenen global başlıklar ve yerel sorunları çözebilme kriterlerini yakalayabilmek için bilgi ve yetkinliklerini sergiledi.
Geleceğin Deniz Teknolojileri Çalıştay’ı ile başlayan üç günlük etkinlikte kod yazmak için ter döken
ekiplere sektör temsilcileri ve akademisyenlerden
oluşan mentorlar destek verdi. 48 saatlik kesintisiz
kod yazma / teknoloji geliştirme çalışması sonunda toplam 7 takım içerisinde Ozan Onur Tek, Enes
Günday, Muharrem Kantar, Yağız Özbek Evren’den
oluşan takım, “Selfiesh” aplikasyonu ile birinci oldu.
Proje 10 bin dolarlık ödül getirirken, 4 kişilik takım
tüm dünyada 40 farklı şehirden katılımcının mücadele edeceği dünya platformunda ülkemizi temsil
etmeye hak kazandı. Proje, dünya denizlerinde sürdürülebilir balıkçılık için farklı türlerin izlenebilmesine dair detaylı bir yazılım uygulamasını içeriyor.
Detaylı bilgi için:
http://www.fishackathon.depark.com/ http://www.fishackathon.co/turkey/
https://www.facebook.com/Fishackathon-Izmir 1694818844122438/?fref=ts
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Hemşirelik
Fakültesi’nde
farkındalık
kermesi
H
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emşirelik Fakültesi öğrencileri, Psikiyatri Hemşireliği uygulaması kapsamında düzenledikleri
kermes ile “Ruhsal Hastalıklara Yönelik Damgalamayla Mücadele”ye dikkat çektiler. 3.sınıf öğretim planlarında yer alan “HEF 3058 Hemşirelik ve Sağlık Bilimine Giriş II” ders programı kapsamında dört yıldır gerçekleştirilen etkinliklerde toplumda farkındalık çalışmalarına yönelik eğitimler
yapıldı. Öğrencilerin kendi hazırladıkları ürünler Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Servisler Girişi
önünde ve Hemşirelik Fakültesi önünde kurulan stantlarda satışa sunuldu, kermesten elde edilen
gelir Şizofreni Dayanışma Derneği’ne bağışlandı.
Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı öğretim elemanlarınca yürütülen programa 16 öğrenci
grubu katıldı. Her öğrenci grubu dört gün damgalama ile mücadele programında yer aldı. Bu çalışmalarla öğrencilerin ruhsal hastalıklara yönelik damgalayıcı tutumlar ile bunların nedenlerinin farkına varmaları, damgalamayla mücadelede sorumluluk almalarını sağlamak hedeflendi. Programda
damgalama ile ilgili belgeseller, münazara, Şizofreni Dayanışma Derneği ziyareti, uzman sunumları ve
tartışmalarının paylaşıldığı kısa videolar, makale tartışmaları, kavram haritası ve proje çalışması gibi
etkinlikler yer aldı.

arpaboyu 107

ÜNİVERSİTEMİZDEN

Yazar Bilge Öztoplu’nun
İlişkiler Okulu
Kişisel Gelişim, NLP ve Dönüşüm Koçluğu alanlarında eğitim veren ve Nisan 2015’te “İlişkiler Okulu”
kitabını okuyucularla buluşturan Yazar Bilge Öztoplu, Sağlık Yerleşkesi Çarşamba Etkinlikleri’nde
DEÜ Hemşirelik Fakültesi’nin konuğu oldu. DEÜ
Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu’ndan mezun olup
23 yıl süre ile üst düzey otel yöneticiliği yaptıktan
sonra Profesyonel Koçluk ve İlişki Koçluğu konularına yoğunlaşan Öztoplu, bilgi ve deneyimlerini,
kitabında yer verdiği günlük yaşamdan örnek ve
diyalogları Sağlık Yerleşkesi’nde anlattı.
Dönüşümü önce kendisinde başlatıp 20
yıllık iş ve kariyer yolculuğunu noktalamış bir birey olarak içsel hedeflerine ulaşma yolundaki gelişimini anlatan Bilge Öztoplu, yaşamda ilişkilerin
önemine vurgu yaptı ve mesajlarını şöyle özetledi:
“İlişkilerimiz karşılıklı kurduğumuz Bağ’dır. Dikey
ilişkilerin tersine ikili ilişkiler kolay tolere edilemediğimiz yatay ilişkilerdir. Dolayısıyla ikili ilişkiler
kendimizin değer görme, sevme, sevilme anlaşılma ihtiyaçlarımızın en yoğun olduğu alandır. Bireyin kendisini mutlu ve varlığını değerli kılması
açısından kendisini ikili ilişkiler üzerinden tanıması
önemlidir. Bu açıdan baktığınızda ilişki Koçluğu,
ilişkilerinizde varmak istediğiniz hedefe ulaşmak
için sizin süreçlerinize yol arkadaşlığı yapar. Sizden ne eksik, ne fazlayım. Ne mentor, ne psikoloğum, sizinle eşit oranda, sizin sürecinizin yanında,
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sizin iç dinamiklerinize, potansiyelinize, hedeflerinize varmanızda farkındalığınızın artmasında öğrendiğim tüm metodlar ile yaşamınızın anlamsal
olmasına katkıda bulunmaya çalışan kişisel gelişim yolcusuyum. İlişkiler Okulu öyle bir okul ki
4 kapı, 40 sınıf geçersiniz. Yüzleşen, farkındalıklar yaşayan bir diğer kata daha rahat iner. Ve kişi
üçüncü katta öğrendiği yeni kendisiyle buluştuğunda öğrenmiş olduklarını marifete dönüştürür.
Son kat en alt kattır. Kendinden kendine, Öz’e yolculuktur. Unutmayın siz her şeyden değerlisiniz,
gelecek için şimdi ve bu andan itibaren kendinizde
değiştirmek, dönüştürmek istediğiniz her ne ise
önce sizin için, sonra değer verdiğiniz alanlar için
anlam kazanacaktır…”
Sunumunun ardından Yazar Öztoplu’ya
değerli paylaşımları için Hemşirelik Fakültesi Yardımcısı Prof. Dr. Özgül Karayurt teşekkür etti.

Şive Uvez

Öğle tatilinde
yoga ve meditasyon
H

Kundalini nedir?
Zihin, beden ve duyularımıza çeşitli tekniklerden ulaşan fiziksel ve meditatif yoga şeklidir. Farkındalık
yogası olarak da bilinen kundalini yoga omurga ve endokrin bezleri üzerinde çalışır. Kundalini enerjisi
omurganın en alt yerinde bulunan ruhsal enerjidir ve bedenin enerji merkezleri olan chakralar üzerinden yükselmesiyle her bir chakrada derin arınmayı, blokajlardan özgürleşmeyi sağlar. Bu enerji en
üst chakraya ulaştığında kişiyi evrenin öz yaratımına taşır. Kundalini yoga ruhsallığı derin olan yoga
türüdür. Fiziksel ruhsal duygusal anlamda bizi derin değişime ve şifaya açar.
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emşirelik Fakültesi’nin ev sahipliğini yaptığı Çarşamba
Etkinliği’ne İzmir Sağlıklı Yaşam Derneği, “Shaja Yoga Öğreniyorum” programı ile konuk oldu. Yoga Eğitmeni Şive Uvez’in
sunumunda katılımcılara, günlük yaşamın telaşı ve stresi içinde ruhun neşesini ve sevgisini yoga ile güçlendirebileceği mesajı verildi.
Merkezi İstanbul’da bulunan ve faaliyetlerini ücretsiz sürdüren derneğin yürüttüğü çalışmada, Shaja Yoga’yı herkesin kolayca uygulayabileceği belirtildi.
Shaja Yoga’nın Hindistan’da dünyaya gelen Shri Mataji Nirmala Devi
tarafından keşfedilen bir meditasyon yöntemi olduğunu belirten
Uvez, Shaja Yoga’nın, her insanın içinde varolan bir enerjinin ( Kundalini) uyandırılması (Aydınlanma) deneyimiyle başlayan bir yoga türü
olduğunu anlattı.
Kundalini enerjisinin uyandırılıp harekete geçmesi ile vücuttaki çakraların çalışmasının hissedilmesi, çakralardaki çeşitli problemler
parmaklarda ve vücudun belli yerlerinde hissedilmesi, farklı yöntemlerle temizlenmesi esasının öne çıktığını belirtti. Kundalini enerjisinin kişinin her yerde olan evrensel
enerji ile bağlantısını sağladığını, düzenli meditasyon ve çakraların temizlenmesiyle hastalıkların oluşmadan engellenebileceğini ifade etti. Asıl amacın, kişinin kendini tanıması, dengede, huzurlu, mutlu olmasını
sağlamak olduğununu vurguladı. Bu meditasyonun dünyada 130’a yakın farklı milletten yüzbinlerce insan
tarafından uygulandığını da belirtti. Öğle arasındaki interaktif sunumu izleyen Sağlık Yerleşkesi çalışanları
ve Hemşirelik Fakültesi öğrencileri, Şive Uvez eşliğinde meditasyonu deneyimleme imkanı buldu.

Doç. Dr. Rüksan Çehreli

BENİM HASTANEM

Diyetisyenler Günü’nde
beslenmenin tarihçesi
öne çıktı

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Diyet ve Beslenme Bölümü, Dünya Diyetisyenler Günü nede-
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niyle düzenlediği “Diyet ve Beslenme Şenliği”nde
insanoğlunun tarihten bugüne beslenme alışkanlıklarına mercek tuttu. Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Rüksan Çehreli sunumunda,
günümüzde yoğunlukla sorgulanan sağlıklı beslenme şekillerinin aslında eski çağlardan itibaren
uygulanmaya başlandığını belirterek şöyle konuştu:
“Şu günlerde ekmek yesek mi yemesek
mi diye sorgulanıyor. Oysa insanoğlu antik çağda
ekmekle tanışmış. Sümerlerin beslenmesine baktığımızda ekmek var. Daha çok Arpa ekmeği var,
buğday ekmeğini zenginler yiyor. Bizim sadece
sorgulamamız gereken, doğru buğdayı tüketiyor
muyuz olmalı. Buğdayın yapısını sorgulamak gerekirken, ekmek yesek mi yemesek mi diye sorgulamaya başladık. Homeros’un İlyada ve Odesa
destanında; en çok ekmek, et ve yağ tüketildiğini,
yaz aylarında bol sebze kışın da protein tükettiklerini görüyoruz. 2500 yıl önce Hipokrat, ‘Beslenme hatası hareketsizlik ve ailesel faktörler’ diyor.

si’ndeki varoluş biçimi için Akdeniz Bölgesi’nin tamamını dahil edecek genellemeler yapmak mümkün. Kazılarımız ve buluntular sayesinde Eskiçağ’ın
günlük yaşamında Ege toplumunun tartışmasız
şekilde tarım toplumu olduğunu görüyoruz. Özellikle zeytin ve tahıl üretimi öne çıkıyor. Denizcilikte de öncüler. Tabii ki ekmek tüketmişler bol bol.
Günün en önemli öğünleri ekmekle geçiyor. Ege
Bölgesi’nde sabah, öğleye doğru, öğlen ve akşam
olmak üzere 4 öğün var. Bunu tarihi bir takım bulgulardan söyleyebiliyoruz. Deniz ürünleri beslenmede ön planda. Günümüzden 4 bin yıl öncesinden
itibaren Ege’de balık tüketimi yaygın. Son 20 yılda
Anadolu’da yapılan araştırmalar da bu topraklarda 19. Yüzyıla kadar en yoğun tüketilen şeyin domuz eti olduğunu gösteriyor. Sığır eti zenginlerin
tükettiği pahalı et. Onun dışında keçi çok yoğun
olarak tüketiliyordu. Ege coğrafyasında palmiye
türü ağaçlardan meyve gibi toplayıcılık önemliydi.
Bu coğrafya, tavuk ve horozun evcilleştirilmesini
Mısır’a borçlu. Bize onlar üzerinden geldi 2300 senedir devam etmekte. Özetle beslenme için zengin
kaynaklar bu coğrafyada fazlasıyla mevcut ” dedi.
Etkinlikte; Diyetisyen Salih İmamoğlu “Geçmişten Günümüze Diyetisyenlik Mesleği”, Diyetisyen Çiğdem Bediz “Popüler Diyetlerin Vücut Ağırlığı, Korunması ve Sağlık Üzerine Etkileri”, Diyetisyen
Simge Yılmaz Kavcar, “Tamamlayıcı Tıp Uygulamalarının Diyabet Tedavisindeki Yeri”, Diyetisyen Ferya
Bertan da “Egzersiz ve Beslenme” konularında bilgi
ve deneyimlerini paylaştı, güncel yaklaşımları dearpaboyu 111
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Buradan hareketle bugün biz gen yapımızı sorgulayalım. Yani 2500 yıl önce Hipokrat, gen yapısı
bilinirse hastalıklara karşı korunabilirsiniz mesajı
veriyor. Biz 20. Yüzyıldayız ve bunu çalışmaya başladık. Yine Hipokrat’ın sözü “ilaçlarınız besinleriniz,
besinleriniz ilaçlarınız olsun” diyor. Günümüzde bu
yöne hızla gitmeye başladık. Demek ki geçmişi sürekli sorgulamak sorundayız. Görüyoruz ki Antik
Çağda’da da insanlık bugünkü benzer hastalıklarla
boğuşmuş. Beslenme yetersizliği onlarda da var.
Değişen fazla bir şey yok. Son yıllarda çok fazla
popüler olan şey, antik çağda insanlar 4000 ünite
D vitamini alıyorlarmış. Biz şimdi 400’ü tutturmakta zorlanıyoruz. Bu da sorgulanmaya değer bir
konu. Beslenme bilimlerinde gelişime baktığımızda
tıbbın çok heyecan duyduğu alan kök hücreler. Yeniden hücrelerin programlanması yaşamımıza girmeye başladı. Şu anda tıp, organların yenilenmesi
noktasına geldi. Bugüne kadar tek bedene herkes
uyar denilen diyet listeleri yapılıyordu. Bu beni çok
rahatsız eden, üzen bir konu. Sadece ve sadece bir
diyet listesi almak istiyorum diye karşımıza gelen
kişiye, “Çok üzgünüz böyle standardımız yok” demek zorunda kalıyoruz. Çünkü o bedene herkes
uymuyor…”
Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Arkeoloji Bölümü Ortaçay Arkeolojisi Anabilim Dalı
Başkanı Prof. Dr. Ergün Laflı da “Eskiçağ’da Ege
Bölgesi’nde Beslenme”yi anlattı. Profesör Laflı, “Biz
İzmir olarak öyle bir yerdeyiz ki eski Antik Yunan
ve Roma kültürünün çıkış noktası. Kıyı Ege Bölge-
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iyatroda absurd- komedi tarzı oyun, çok sayıda
reklam filmi, sinema filmleri ve sosyal medyadaki ilginç video paylaşımları ile internet fenomeni
olan Hayrettin, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin
konuğu olarak geldiği Sağlık Yerleşkesi’nde öğrencilere
eğlenceli bir gösteri sundu. 2010 yılından bugüne 100’ü
aşkın üniversitede tek kişilik gösterilerle sahne alan
ünlü şovmen, “Çabuk ol Hayrettin’i yakala” sloganı ile
stand up çalışması sergiledi.
2004 yılında başladığı üniversite yıllarında
reklamcılık eğitimi alan, reklam filmleri ve tiyatro denemelerinin ardından 2013 yılında ABD’ye giderek youtube stüdyolarında çalışmalar yapan Hayrettin Karaoğuz, ekibi ile birlikte burada hazırladığı gizli kamera
şakalarından oluşan videoları DEÜ’de izletti. İnteraktif
program ile izleyiciyi de programa dahil eden ünlü isim,
esprileriyle Dokuz Eylüllüleri bol bol güldürdü. Birçok
global firmanın bayi toplantılarında sahne alan, televizyonda çeşitli ulusal kanallarda reklam filmleri, yarışma
ve komedi programları ile seyirci karşısına çıkan genç
şovmen, 2 saatlik gösterisinin sonunda tüm katılımcı-
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Hayrettin
bol bol
güldürdü
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larla birlikte mini
klip çekti. Müzik
eşliğinde
herkesten en çılgın
dans figürlerini
sunmasını isteyen Hayrettin’e
salondakiler zıplayarak eşlik etti.
Sosyal medyada paylaşılmak
üzere “Hayrettin
Dokuz Eylül”de videosu hazırlandı.
Gösteri bitiminde
DEÜ Tıp Fakültesi
Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Pınar
Tuncel Hayrettin
Karagöz’e teşekkür etti.
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Peri Adası

Pasta sihirbazı
Olimpiyat yolunda
D

okuz eylül Üniversitesi Hastanesi Genetik Laboratuvarı Sağlık Teknikeri Semiha Çetin (34), Dünyada ve Türkiye’de hızla gelişmekte olan gastronomi ve pasta yapımı alanında uluslararası başarılara imza atarak sağlık çalışanı kimliğinin yanı sıra çok özel yeteneği ile örnek portre oluşturdu.
Hobi olarak 1,5 yıl önce başladığı pasta yapımında kısa sürede fark yaratan Çetin, yurt içi ve yurt dışında

Semiha Çetin
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Evel Deat Sirena

Morgan Freman ve Robert De Niro

Osmanlı (Saraylı) pastası

yarışmalara katıldı, iki gümüş bir bronz madalya kazanarak kürsüye çıkmanın onurunu yaşadı. Şekerden
Çanakkale Savaşları
dev eserleri uluslararası fuarlarda büyük ilgi gören
Semiha Çetin, Ekim 2016’da Almanya Erfurt’ta 4 yılda bir düzenlenen pastacılığın duayenlerinin katıldığı
“İKA Pastacılık Olimpiyatları”na davet edilerek çıtayı
daha da yukarı çıkardı. Türkiye’den yaklaşık 50 kişinin
gastronominin farklı kategorilerinde yarışacağı bu
önemli organizasyonda Çetin, ülkemizi kategorisinde
16 kişilik bir grup içinde temsil edecek.
Yeni başlayan bir uğraş ile hiç beklemediği kadar
hızlı yükseliş gösteren Semiha Çetin hikayesini ve katıldığı organizasyonları şöyle anlattı:
“Pasta yapmaya 2015 yılında amatörce başladım. Yeteneğimin farkında değildim. Ailemin, ‘bunlarla vakit harcamana ne gerek var’ söylemlerine rağmen çalışmalara başladım ve sürdürdüm. Lise
döneminde güzel sanatlara, resme ve minyatüre çok ilgim vardı. Gördüğüm her şeyi resmetmeye
çalışırdım. Ancak ailem bu konularla oyalanma, bir meslek sahibi ol diye ısrarla beni sürekli yönlendirdi.
Sonuç olarak geçen yıl ilgi alanım olan pasta yapımı konusunda sadece bir günlük eğitim alarak ilgi
alanıma yöneldim. Güzel çalışmalar yapıp başardıkça motive oldum. İlk 3 aylık çalışmadan sonra “Cake
Show İstanbul Pasta Tasarım Yarışması”na katıldım. Dünyanın her ülkesinde düzenlenen, 400 yarışmacının katıldığı uluslararası organizasyonda, “Osmanlı (Saraylı)” temalı pastam salonun en iyi pastası
seçildi. Kendi kategorisinde de ikinci seçildi. Profesyonellerin arasında böyle bir derece almayı açıkçası
beklemiyordum. Bu ödül beni çok heyecanlandırdı. Sonra 2016 Şubat ayında Türkiye’nin en büyük uluslararası gastronomi yarışması olan ‘Uluslararası Gastronomi Festivali 2016’ya iki eserle katıldım.
Çizgi roman kahramanı “Evel Deat Sirena” adlı çalışmamla gümüş, Morgan Freman ve Robert De
Niro karikatürü ile de bronz madalya aldım. Daha sonra Çanakkale Valiliği’nden gelen özel istek üzerine Çanakkale Kara Savaşları’nın 101. Yıldönümü adına ‘Çanakkale Savaşları’ temalı pasta hazırladım.
İstanbul’un en büyük gıda fuarı IBATECH’e de dev ‘Peri Adası’ pastası ile katılarak sergiledim. Dünya
genelinde çok sayıda ülkeden uluslararası katılımcıların yer aldığı fuarda standım büyük ilgi gördü. Çalışmalarımın en güzel sonucu olarak da Ekim 2016’da 4 yılda bir düzenlenen pastacılığın duayenlerinin
katıldığı Almanya Erfurt İKA Pastacılık Olimpiyatları’nda ülkemizi temsil isimler arasına seçildim. Bu
organizasyon sadece pasta değil, gastronominin tüm alanlarında büyük bir yarışma platformunu ifade
ediyor. Hedefim buradan dünya derecesi ile dönmek.”

BİLİMİN IŞIĞINDA

Doç. Dr. Ziya KURUÜZÜM
Enfeksiyon Hastalıkları ve
Klinik Mikrobiyoloji AD

Perkutan Yaralanmalara
Dikkat!

En çok hangi virüslerin tehdidi altındayız?
Kan ve beden sıvıları yoluyla bulaşan enfeksiyon
hastalıkları arasında yer alan ve sağlık personeli için
en önemli bulaş riski taşıyan patojenler, HIV (Human
Immunodeficiency Virus), Hepatit B Virüsü (HBV) ve
Hepatit C Virüsü (HCV)’dür. Bu virüsler neden oldukları hastalıklar dolayısıyla önemli sağlık sorunlarına
yol açmaktadırlar.

S

ağlık çalışanları, sağlık kurumlarındaki rutin
çalışma ortamında, kan yoluyla bulaşan enfeksiyon hastalıkları açısından sürekli bir bulaş riski ile karşı karşıyadırlar. Bir sağlık çalışanının
tüm çalışma yaşamı boyunca bu tip bir enfeksiyon
ile bulaş riski, o çalışanın toplam kaç kez ve çeşit
mesleki yaralanma sonucu kan teması ile karşılaştığıyla, etkenlerin hastalardaki prevalansıyla ve
sorumlu patojenin tek karşılaşma ile kişiden kişiye
geçiş oranıyla yakından ilgilidir. Bu risk, hasta ya da
hastanın kan, doku ve vücut sıvılarıyla direk teması
olan kişiler için en yüksek oranda iken, hasta çıkartıları ile vücut sıvılarını temizleyen personel için daha
düşüktür. Görevleri açısından bu tür bir teması gerektirmeyen idareci, sekreter vs. gibi masa başı çalışan memurlar için ise risk, toplumdakinden farklılık
göstermemektedir.

Hastane ortamında nasıl bulaşırlar?
Kan kaynaklı patojenlerin sağlık çalışanlarına bulaşı,
çoğunlukla, enfekte hasta kanı ya da vücut sıvılarının perkutan veya mukozal yol ile teması sonucu
gerçekleşmektedir. Bunlar arasında, kesici ve delici
alet yaralanmaları ile virüsün, deri yüzeyindeki sıyrıklar, çatlaklar ve lezyonlar yoluyla ya da ağız, burun, göz gibi mukozal yüzeylere sıçrama şeklinde
doğrudan inokülasyonu sayılabilir. HBV, HCV ve HIV,
sağlam deriden geçemezler, solunum yoluyla da
bulaşları söz konusu değildir.
Bulaştırıcı vücut sıvıları hangileridir?
Başta kan olmak üzere beyin omurilik sıvısı, plevral,
perikardiyal, sinoviyal, peritoneal sıvılar ile amniyon
sıvısı bulaş açısından yüksek riskli vücut sıvıları arasında kabul edilirken, tükürük, gözyaşı, dışkı, idrar,
ter, süt, balgam ve kusmuk, HBV, HCV ve HIV açısından kanla bulaşık olmadığı sürece, içerdikleri az
miktardaki viral partikül nedeniyle yüksek riskli vücut sıvıları olarak kabul edilmemektedir.
Hastanemizde yaralanmalar en çok hangi yolla
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mü yaralanma ile sonuçlanmaktadır. Kullanılan enjektör iğnesi, doğrudan, sarı renkli
kesici ve delici aletler için tasarlanmış olan
kutulara atılmalıdır. Sadece iğneler değil, her
türlü kesici ve delici alet de gene bu kutulara
atılmalıdır. Bu tür aletlerin çöp torbalarına
atılmasından dolayı çok sayıda personel bu
tür yaralanmalara maruz kalmaktadır.

gerçekleşmektedir?
Bu patojenlerin sağlık çalışanlarına bulaşının önlenmesi, öncelikli amaç olarak yer almasına ve bu
amaca yönelik olarak geliştirilmiş birçok standart
önlemin varlığına karşın mesleksel yaralanmalar,
bu önlemlere tam olarak uyulmadığından dolayı
sürecek gibi görünmektedir. Hastanemizdeki yaralanmaların büyük bölümü (%97) kesici ve delici
aletler ile meydana gelen perkutan yaralanmalardır. Kesici ve delici alet yaralanmaları arasında, en
fazla yaralanmaya neden olan eylem enjektör iğnesine kapak takmak olarak saptanmıştır (%36).
Diğer nedenler arasında, sütür atmak,
çöp toplamak ve taşımak, damar yolu
açmak, invaziv girişim yapmak, kan şekeri
ölçmek, oda temizliği yapmak, çamaşır yıkamak gibi pek çok neden bulunmaktadır.
Hemşireler (%64.1) ve tıp fakültesi öğrencileri (%38.5) arasında en sık yaralanmaya neden olan eylem enjektör iğnesine
kapak takmak iken, temizlik personelinde
çöp toplamak (%80.8), öğretim üyelerinde (%58.3) ve araştırma görevlilerinde
(%40.5) ise sütür atmaktır.

Yaralanma sonrası ilk olarak ne yapmalıyız?
Kesici ya da delici yaralanmalar sonrası, deri
bütünlüğünün bozulma derecesine göre
lezyon önce sabunlu suyla, ardından alkol
ya da batikon gibi antiseptik bir solüsyon ile
iyice yıkanmalıdır. Enfekte bir vücut sıvısının oral ya da nazal müköz membranlara
sıçraması söz konusu ise ağız-burun, suyla kuvvetli bir şekilde çalkalanmalı, göz ise
steril fizyolojik veya temiz suyla defalarca
yıkanmalıdır. Bu önlemlerin lezyon yerinde
inoküle olduğu varsayılan olası enfeksiyöz
partikül sayısını mekanik olarak azaltmak yoluyla
yararlı olduğu kabul edilmektedir
Yaralanma sonrası nereye başvurmalıyız?
Yaralanma gerçekleştikten sonra artık önemli olan,
sağlık çalışanının olası enfeksiyöz ajanla bulaş riskinin profesyonel ve hızlı bir şekilde değerlendirilmesi
ve gerekliyse profilaksiye başlanmasıdır. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı,
hastanemizde 24 saat boyunca risk değerlendirimi
ile sağaltım hizmeti vermekte ve bu tür olguların
izlemlerini gerçekleştirmektedir.

Perkutan yaralanmaların önlenmesi için
ne yapmalıyız?
Hastanemizdeki yaralanmaların büyük
bölümü (%97) kesici ve delici aletler ile
meydana geldiğinden dolayı alınacak tedbirler de öncelikle bunlara yönelik olmalıdır. Enjektör iğnesini kullandıktan sonra
kapağını tekrar yerine takma alışkanlığının
tamamen ortadan kaldırılması gerekmektedir. Bu riskli davranışın önemli bir bölüarpaboyu 117
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Hazırlayan:
Dokuz Eylül Üniversites
Hastanesi Beslenme ve
Diyet Birimi

Yeterli - Dengeli Beslenme
ve Obezite

D

ünya Sağlık Örgütü tanımına göre; obezite,
sağlığı olumsuz etkileyecek şekilde, bir alanda vücut yağının aşırı birikmesi ile karakterize
olan, kronik bir durumdur. Sağlık Bakanlığı’nca yapılan “Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması-2010”
ön çalışma raporuna göre Türkiye’de obezite sıklığı;
erkeklerde %20,5; kadınlarda ise % 41,0, toplamda
% 30,3 olarak bulunmuştur. Obezitenin tedavisinde
uygulanan yöntemler; beslenme tedavisi, davranış
değişikliği tedavisi, fiziksel aktivitenin artırılması,
ilaç tedavisi ve cerrahi girişimlerdir. Tedavide en iyi
sonuç, diyet tedavisi ile birlikte davranış değişikliği
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tedavisi ve fiziksel aktivitenin artırılması ile alınabilir.
Obezite genel olarak Beden Kütle indeksi (BKİ) ve
bel çevresine göre sınıflandırılabilir.
Beden Kütle İndeksi (BKİ)’ne göre sınıflama:
Ağırlığın boyun karesine bölünmesiyle elde
edilir. Yetişkinlerde BKİ(kg/m2)’ne göre ağırlığın değerlendirilmesi şu şekildedir. <18.50 zayıf, 18.5024.99 Normal, 25.00-29.99 fazla kilolu, ≥30.00
obez, 30.00-34.99 I.derece obez, 35.00-39.99
II.derece obez ve ≥40.00 III. derece obez (morbid)
BKİ obezitede en basit sınıflama şeklidir. Değerlen-

beslenme alışkanlıklarını kazandırmak
4. Vücut ağırlığı istenilen düzeye geldiğinde tekrar
ağırlık artışını engellemek ve sürekli
istenilen düzeyde tutmaktır.

dirme yapılırken bireyin yaş, meslek durumu ve aktivite düzeyi gibi durumlar göz önüne alınmalıdır.
Bel çevresine göre sınıflama:
Kadınlarda bel çevresi <80 ve erkeklerde
<94 ise düşük risk, kadınlarda >88 ve erkeklerde
>102 cm yüksek risk kabul edilir.
Obezite nasıl tedavi edilir?
Obezite tedavisinde amaç, vücut ağırlığının
6 aylık dönemde %10 azalmasını hedeflemek, obeziteye ilişkin morbidite ve mortalite risklerini azaltmak, bireye yeterli ve dengeli beslenme alışkanlığı
kazandırmak ve yaşam kalitesini yükseltmektir.
Tıbbi beslenme tedavisi
Obezitenin tedavisinde tıbbi beslenme tedavisi anahtar rol oynar.
Obezitede Diyet Tedavisinin Amaçları
1. Vücut ağırlığını istenilen düzeye indirmek
2. Kişinin bütün gereksinimlerini yeterli ve dengeli
bir şekilde karşılamak
3. Kişiye yanlış beslenme alışkanlıkları yerine, doğru

Zayıflatıcı Diyetin İlkeleri
1. Enerji:Kişinin günlük enerji alımı, haftada 0.5-1.0
kg ağırlık kaybını sağlayacak şekilde
azaltılmalıdır. Bu düzey, çoğunlukla kişinin günlük
alması gereken enerjisinden 5001000 kkal’lik (≈%25) bir azaltma ile sağlanabilir. Burada önemli olan verilen enerjinin
bazal metabolizma hızının altında olmamasıdır.
2. Protein: Günlük enerjinin yaklaşık olarak %1520’si proteinlerden gelmeli ve daha çok
kaliteli protein kaynakları kullanılmalıdır.
3. Yağ: Günlük enerjinin yaklaşık %20-30’u yağlardan sağlanmalıdır. Yağda eriyen vitaminlerin (A, D,
E, Kvitaminleri) vücutta kullanımını sağlamak için
diyetin yağ miktarı çok azaltılmamalıdır.
4. Karbonhidrat: Günlük enerjinin %55-60’ı karbonhidratlardan sağlanmalıdır. Şeker gibi
basit karbonhidratların tüketimi azaltılmalı, tahıl, kurubaklagiller gibi kompleks karbonhidratların tüketimi arttırılmalıdır.
5. Vitamin ve mineraller: Zayıflama diyetlerinde
çok düşük kalorili diyetler uygulanmadıkça vitaminmineral yetersizliklerine rastlanmaz. Ancak çok düşük enerjili diyetlerde özellikle B grubu vitaminler,
demir ve kalsiyum yönünden yetersizlikler oluşabilir. Bu durumda diyete vitamin-mineral takviyesinin
yapılması gerekebilir.
6. Posa: Günlük 25-30 g posa alımı yeterlidir. Sebze ve meyveler, kurubaklagiller, tam buğday unu
ve tam buğdaydan yapılmış ürünler önerilen posa
kaynaklarıdır.
7. Alkol: Kişinin sağlık durumu göz önüne alınarak
alkol tüketimi değerlendirilmelidir.
8. Su: Günlük alım kişiye özgü planlanmalıdır. Genel
olarak her 1000 kaloriye 1-1.5lt gibi önerilir.
9. Tuz: Dünya Sağlık Örgütü; yüksek tansiyon, kalp
hastalıkları, böbrek hastalıkları başta olmak üzere
şişmanlık, şeker hastalığı ve bazı kanser türlerinden
korunmak ve kemik sağlığını korumak amacıyla tüketilmesi gereken tuz miktarını günde 5 gram (bir
tepeleme çay kaşığı veya 1 silme tatlı kaşığı) olarak
önermektedir. Bu miktar ise yemeklere tuz eklenmeden doğal olarak günlük tüketilen yiyecek ve
içeceklerle sağlanmaktadır. Sofra tuzunu yaklaşık
%40’ı sodyumdur. Toplam 5 g tuz yaklaşık 2000
mg sodyum içermektedir.
10. Öğün zamanı ve düzeni: Günlük alınan ana öğün
sayısı üç olmalıdır. Ara öğün sayısı da bireyin beslenme anamnezi, sağlık durumu ve sosyal yaşantısına göre değişiklik göstermelidir.
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POPÜLER DİYETLER
Birçok kişi vücut ağırlığını azaltmak veya
korumak için bilinçsiz beslenme uygulamaları yapmaktadır.
Bu amaçla oluşturulan diyetler arasında
en popüler olanı karbonhidrat alımının azaltılmasını
önerenlerdir. Batılı toplumlarda görülen; genellikle
yüksek yağlı diyetten kaçınmayı amaçlayan uygulamalar, yüksek protein alımını teşvik etmektedir.

2.Davranış değişikliği tedavisi
Davranış değişikliği tedavisinde; fazla ağırlık
kazanımına neden olan yemek yeme ve fiziksel aktivite ile ilgili olumsuz davranışları olumlu yönde değiştirmeyi/azaltmayı ayrıca olumlu davranışları ise
pekiştirerek yaşam biçimi haline getirilmesi amaçlanır. Bireye aşağıda belirtilen ana konular üzerinden
davranış değişikliği kazandırılmalıdır.
• Yeme İsteğini Ortadan Kaldırma Davranışı
• Yemeyi Geciktirme ve Yenenlerin Miktarını
Azaltma Davranışı
• Yediklerinizi Harcama ve Öğün Geçiştirme
de Uzlaşma
• Alışverişe Yönelik Öneriler
• Planlı Olmaya Yönelik Öneriler
• Özel Günlere Yönelik Öneriler
• Ev Dışında Yemek
• Yaşam Biçimine İlişkin Davranış Değişikliği
3.Egzersiz tedavisi
Önerilen egzersiz programı, bireye
özgü, yaşam boyu uygulanabilir ve bireyin
günlük yaşam alışkanlıkları ile uyumlu olmalıdır.
Egzersiz, tek başına ağırlık kaybettirebilir. Ancak bu oran %5’den fazla değildir. Yapılan çalışmalarda, egzersizin hem şişmanlığı,
hem de komplikasyonlarını önlediği ve tedavi
ettiği bildirilmiştir. Doğru planlanmış beslenme planı ile birlikte yapılan egzersiz, yağsız
dokunun korunmasını sağlayarak, dinlenme
metabolizma hızının düşüşünü engeller. Yağ
dokusundaki kaybı sağlamak için egzersiz
programının en az 2 ay süre ile devam etmesi gerekir. Ağırlık kaybının kalıcılığını sağlamak
için de egzersiz yaşam boyu sürdürülmelidir.
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Yüksek Proteinli Diyet Nedir?
Türkiye’ye özgü beslenme rehberinde önerilen enerjinin proteinden gelen oranı 1-3 yaş için %520, 4-18 yaş için %10-20, yetişkinler için ise yaklaşık olarak %10-15’dir. Dietary Reference Intakes’e
(DRI) göre ise 1-3 yaş çocuklar için enerji alımının
%5-20’si, 4-18 yaş için %10-30’u, yetişkinler için ise
yaklaşık olarak %10-35’i kadardır.
Yüksek proteinli bir diyetin ne olduğuna dair
genel bir fikir birliği yoktur; besin endüstrisinde, toplam enerjinin proteinden gelen oranı %20’den fazla
olduğunda “protein bakımından zenginleştirilmiş”
terimi kullanılmaktadır. Vücut ağırlığı kaybı çalışmalarındaki yüksek proteinli diyetler sıklıkla proteinden
gelen enerjinin toplam enerjinin yaklaşık %30’unu
oluşturmasını hedeflemektedir. Genelde, enerjinin
proteinden gelen yüzdesi 15 den 30’a çıkarılarak
ikiye katlanmaktadır. Bu tür zayıflama diyetlerinde
diyetin toplam enerji miktarı azaltıldığı için diyetle alınan protein miktarı aslında 2 kat artmaktadır.
Proteinin gram/gün artışı yaklaşık %20 oranında
olmaktadır.
Genel olarak literatürlerde enerji kısıtlanmasında ve vücut ağırlığı kaybının sağlanmasında
protein kaynaklı tokluğu en üst düzeyde tutacak
protein miktarının ne kadar olduğu ya da diyetin
enerji yoğunluğunun bununla ilişkili olup olmadığı belirtilmemiştir. Aşağıdaki tabloda genel olarak
farklı diyetlerin besin öğeleri içerikleri gösterilmiştir.

Obezitede beslenme tedavisinin amacı; vücut ağırlığını arzu edilen düzeye indirmek için bireyin bütün
gereksinimlerini yeterli ve dengeli bir şekilde karşılayan beslenme planını oluşturmaktır. Popüler diyetlerin temelinde sadece besin öğesi dağılımındaki değişiklikler dikkate alınmaktadır. Ancak sağlıklı ağırlık
kaybının belirleyicisi tek başına diyetin makro besin
öğesi bileşimi değildir. Son zamanlarda düşük-karbonhidrat, yüksek proteinli diyetler ağırlık kaybının
sağlanmasında alternatif bir yol olarak önerilmektedir. Ayrıca yüksek proteinli diyetlerin kısa dönemde kardiyovasküler, böbrek ve kan basıncı üzerine
etkilerini gösteren çalışmalar bulunmaktadır fakat
bu etkiler zayıftır ve potansiyel zararlar açısından
bu tarz diyetlerin sağlık üzerine uzun süreli etkileri
açık değildir.
Bireyler için hızlı bir vücut ağırlığı kaybı sağlamada
popüler diyetler cazip gibi görünse de; hızlı ağırlık

Karbonhidrat
(%Enerji)

Protein
(%Enerji)

<20(<100)

25-35

55-60

15-20

>65

10-20

5

36

12

30

40

30

kaybı sonucunda kaybedilen ağırlığın hızlı bir şekilde
ve fazlasıyla geri alınacaktır. Bu kaybedilen ağırlığın
çoğu kas kütlesi ve vücut suyudur. Bu durum da
ağır metabolik sonuçlar yaratır. Alınan düşük enerjiler zamanla metabolik hızın düşmesine ve ağırlığın
giderek daha zor verilmesine neden olur. Önemli
olan ağırlık kaybetmekten çok ağırlığın korunmasıdır.
Bu tür diyetler her birey için standart içeriğe göre
planlanmıştır. Oysa ki, tıbbı beslenme tedavisi multidisipliner bir yaklaşım gerektirir. Hekim kontrolünden sonra diyetisyene yönlendirilen bireylerin tıbbi
beslenme tedavisi yaşa, cinsiyete, yaptığı işe, genetik ve fizyolojik özelliklerine, sosyal yaşamına ve
hastalık durumuna göre değişkenlik gösterdiğinden
her birey için ayrı bir planlama yapılmalıdır.
Sonuç olarak, Diyet bireye özgüdür....
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Yrd. Doç. Dr. Nilgün Yener
Sağlık Hizmetleri MYO

BİZ İZLEDİK

LA
FAMILLE
BELIER
T

ürkçe’ye “Hayatımın Şarkısı” adıyla çevrilen
‘Bélier Ailesi’ , 34. istanbul film festivalinde de
gösterilmiş olan harika bir drama-komedi.

Mandıracılık yaparak geçimini sağlayan
Bélier ailesinin, 16 yaşındaki kızları Paula hariç, tüm
fertleri işitme engellidir. Paula ailenin tüm gündelik işleriyle, en başta çiftlikteki işleriyle tek başına
ilgilenir. Ailesi ile işaret dili ile anlaşmakta ve ayrıca
ailesinin çevresiyle kurduğu ilişkilerinde işaret dili
çevirmenliğini de bizzat üstlenmektedir. Özellikle
de bulundukları kasabada yerel seçimler yaklaşmıştır. Baba Bélier, radikal bir kararla yaklaşan
yerel seçimler için belediye başkanlığına adaylığını koymuştur. Baba bu süreçte kızına her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyar. Ancak Paula bir
gün, müziğe karşı doğuştan bir yeteneği olduğunu keşfeden müzik öğretmenin ısrarlarıyla, Radio
France’ın düzenlediği şarkı yarışmasına katılmaya
karar verir.
Kendisine çok ihtiyacı olan işitme engelli bir baba-
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ya, anneye ve erkek kardeşe sahip genç bir kızın,
hayalleri ve ailesi arasında kalmasını konu alan
çok güzel bir film. Zaman zaman göz yaşlarınızı
tutamadığınız bu filmde kahkaha dolu sahneler
de azımsanamayacak kadar çok. İnsana dair her
duygunun (sevinç, gözyaşı, mutluluk, hüzün ve
tabi aşk ) ustaca ve dozunda ayarlanıp harmanlanmış olduğu, samimi ve içtenlikli bir film. Özellikle Paula’nın gittiği okulun yıl sonu gösterisinin,
işitme engelli biriymişsiniz gibi size yansıtılması,
duygunun doruklara ulaştığı olağanüstü güzellikte
bir sahne. Hele baba Bélier’in sesini hiç duyamadığı
kızının söylediği şarkıyı hissedebilmek için, elini kızının boynuna dokunarak ses tellerinin yarattığı titreşimden müziği anlamaya çalışarak mutlu olması
sahnesinde çok karmaşık duygular yaşıyorsunuz.
Bu durumda, her duyusu tam olup da her şeyden
şikayet edip mutsuz olan insanları bir kez daha düşünmeden edemiyorsunuz.
Yemyeşil çayırların ortasındaki bir Fransız kasabasında geçen film, görsel açıdan da size
doğa ile iç içe olduğunuz bir dinginlik hali sunuyor.
Espriler kaliteli, oyunculuklar şahane. Ağlamamak
için kendinizi tutmayınız, salın gitsin. Aynı zamanda
çok da güleceksiniz. Ve filmin sonunda yüzünüzde
mutlu bir tebessüm kaldığını fark edeceksiniz.
Louane Emera, Karin Viard ve François
Damiens’in başlıca rollerinde yer aldığı filmin yönetmeni Eric Lartigau.

Prof. Dr. Erdem Silistreli

Kalp ve Damar cerrahisi Anabilim Dalı

BİZ OKUDUK

KNOCKING ON HEAVEN’S DOOR
(CENNETİN KAPISINI TIKLATMAK)
LISA RANDALL

H

ollywood’daki bilim kurgu filmlerinin çoğu
nedense bana inandırıcılıktan çok uzak gelir.
Öğrenciliğimden beri fizik ve astronomi kitapları okumayı severim ve hala da okurum. Belki
de bu yüzden film senaryolarındaki uçukluklar
hemen dikkatimi çeker ve film benim için ilginçliğini yitirir. Aslına bakarsanız fanatiği olduğumuz
birçok Hollywood bilim kurgusu, Cüneyt Arkın’ın
o meşhur Dünyayı Kurtaran Adam’ından görsel
yönden çok iyidir ama senaryo olarak hepi topu
yarım gömlek daha üsttedir. 2014 yılında izlediğim Interstellar bu algımı yıktı. Müziği bir yandan,
görselliği, oyuncuları derken son derece kaliteli
bir film izlerken, senaryosunda dayandığı temeller hayret verici ölçüde gerçeğe uygundu. Neredeyse ilk kez üfürmeden uzak, fiziksel kuramlara
uygun bir Holywood filmi görüyordum. Filmin senaryo danışmanı ünlü fizikçi Kip Thorne’un filmdeki olayları açıklayan bir kitabı bile var; ekibin
yaptığı o meşhur galaksiler arası solucan deliği

(warmhole) yolculuğunun teorik temellerini orada açıklıyor.
Bu yoculuğun beşinci bir boyut olan yerçekimi boyutunda
yapıldığı anlatılıyor. Bu konuda
daha tatmin edici, daha magazinden uzak bilgiler aradım ve
konuyla ilgili birçok kaynağı taradım. Özellikle youtube’da bu
konuda birçok seminer var. Bazı
makaleleri de okuduktan sonra
girdiğim yollar beni bir adrese
yöneltti: Lisa Randall.
2014
yılında
Scientific
American dergisinde yerçekimi dalgaları ile ilgili yazılar çıkmaya başladı. Bunları okurken
Einstein’dan bu yana dört boyutlu bildiğimiz evrenimize aslında bir beşinci boyutun daha
eklendiğini, 2000’li yılların başlarından bu yana üzerinde çalışılan bu modelde, beşinci bir boyut olarak yerçekimi boyutunun üzerinde çalışıldığını öğreniyoruz.
Bu konuda belki de son yirmi yılın en dikkate değer
teorisi olan Randall-Sundrum teoremi önemli bir
yer tutuyor. Nitekim uzak bir galaksideki iki kara
deliğin çarpışması sonucu ortaya çıkan yerçekimi
dalgalarının ölçüldüğüne yakın zamanda hepimiz
şahit olduk; üstelik Einstein bunu öngördükten
tam 100 yıl sonra (1916-2016). Bu beşinci boyutun iki mimarından biri olan ünlü Harvard’lı fizikçi
Lisa Randall’ın “Knocking on Heaven’s Door” adlı
kitabı genel olarak teorik fiziğin parçacık fiziğini
anlatırken, bizi evrendeki ultra küçük boyutlarda
geçen olaylardan galaksiler arası astronomik boyutlara taşıyor ve bu kadar karmaşık evrendeki
olayların arkasında aslında çok yalına indirgenebilecek gerçeklerle tanıştırıyor.
Kitap aşırı bilimsel ve formüllerle dolu bir
fizik kitabı değil, diğer yandan o çok rastladığımız
türden magazinsel bilim kitaplarından da değil.
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Okuyucuyu çok sıkmadan, matematik vs bilmesini gerektirmeden, temel bir lise eğitimi almış
meraklı herkesin anlayabileceği, ama o elimizi
salladığımızda çarptığımız sıradan popüler bilim
kitaplarının yüzeyselliğinde olmayan bir kitap.
Kitap İngilizce; dilimizde çevirisi henüz yok diye
biliyorum, ama İngilizcesi ağır sayılmaz. İlk bölümlerinde teorik fiziğin önemli kavramlarından
söz ediyor. Sonuçta fizikçiler için yazılmış bir kitap
değil, okumaya meraklı ve bilimin temel mantığını
kavramış sıradan bir Amerikalıya yönelik yazılmış.
Galileo’nun hayatından birtakım çarpıcı enstantanelerden örnek vererek bilimin geldiği noktayı
kaba hatlarıyla anlattıktan ve günümüzün temel
fizik kavramlarına bilim adamlarının nasıl ulaştıklarını özetledikten sonra, işin mutfağına, yani
deney kısmına geliyor ve bizi insanlık tarihinde yapılmış en büyük, en müthiş makineyle tanıştırıyor:
CERN.
Fransa-İsviçre sınırında yerleşmiş ve yerin
100 metre altında inşa edilmiş olan 27 km uzunluğunda bir çemberden söz ediyoruz. 1980’lerin
başından bu yana yapılmış ve kullanılmakta olan,
9 milyar dolara malolan insanlığın yaptığı en büyük makine. Aslında bu kompleksde bir değil, dört
çember var; en uzunu bu sözünü ettiğimiz LHC
(Large Hadron Collider). Hadron sözcüğünden
kasıt, proton ve nötronların genel adı, yani atom
çekirdeğini oluşturan ve her biri üçer kuarktan
oluşan temel taneciklere verilen ad. Bunları ışık
hızına çok yakın hızlarda karşı karşıya getirip çarpıştırarak bu güne kadar dünyada elde edilmiş en
yüksek enerji seviyelerine çıkılıyor ve doğadaki en
temel yapı taşı olan parçacıklar elde ediliyor. Çarpışmadan önce çıkılan hız beynimizi buharlatacak
cinsten: parçacıklar 27 km’lik bu çemberi saniyede 11.000 kez dönüyor. Yazar kitapta Yüzüklerin
Efendisi’ne de atıfta bulunarak bu bölüme “One
Ring To Rule Them All” adını vermiş.
Bu deneylerin sonucunda elde edilen bilgilerden anlıyoruz ki meddeyi de, enerjiyi de oluşturan parçacıklar arasında önemli farklar yok ve
her iki taraf da birbirine benzer özellikler içeriyor.
Enerji taşıyan bazı parçacıkların kütleleri olduğu
gibi, artı ya da eksi elektrik yükleri bile var. Her iki
tarafı birbirinden ayıran hepi topu tek bir özellik
var: Maddeyi oluşturan parçacıklar ½ dönüşe (ve
katlarına) sahipken enerjiyi oluşturan parçacıklar
1 tam dönüşe sahip. Bu temel farklılık parcacığı
enerji ya da madde dünyalarından birine yerleş-

124 arpaboyu

tiriyor. Kitap yazıldığı dönemde Tanrı parçacığı
(Higgs bozonu) ile ilgili deneyler daha bitmemişti. Yazarın bununla ilgili bir kitabı daha var, o da
okuma listemde. İşte bu Higgs bozonu 0 dönüşe
sahipken, yerçekimi gücünü taşıdığı varsayılan
graviton adlı parçacıklar 2 tam dönüşe sahip ve
bu özellik onları bizim evrenimizden alıp başka bir
evrene yerleştiriyor.
Masanın üzerine koyduğunuz bir atacın
üzerinde küçük bir mıknatıs gezdirirseniz atacın
havalanıp mıktatısa yapışması sizi şaşırtmaz.
Aslında şaşırtıcı olan atacın koskoca dünyanın
yerçekimi gücünü bırakıp küçücük bir mıknatısın
manyetik gücüne yönelmesidir. Olayı fizik dilinde
anlatırsak, evrendeki dört ana kuvvetten biri ve
en zayıfı olan yerçekimi kuvvetinin elektromanyetik kuvvete yenilmesidir olan biten. Bu en zayıf kuvvet aslında bizim dünyamızda en zayıftır.
Gerçekte yerçekimi kuvvetini taşıyan gravitonlar
kendi boyutlarında çok güçlü bir iletişim içinde
olabilirler, fakat onlar ayrı bir boyutta (5. Boyut)
yaşadıkları için, biz onların etkilerini çok uzaktan
ve çok az olarak hissediyoruz. Bu boyut nerede
ve ne kadar uzakta diyecek olursanız, beyni buharlaştıran başka bir kavram daha ortaya çıkıyor:
Bizim evrenimizle arasında ultra küçük bir mesafe uzaklıkta ve iç içe, her yerde bulunuyor. Yazar
bunları kitabında string (sicim) teorisi ve Planck
uzaklığı gibi kavramlarla anlatıyor. Kitabın adındaki “cennetin kapısını tıklatmak” neyi kastediyor
derseniz, bu farklı boyutu keşfetmeye doğru çıkılan yolculuğu tasvir ediyor diyebilirim.
Evrenin doğuşunu açıklayan Big Bang teorisi artık teori olmaktan çıkmış ve sarsılmaz kanıtlarla benimsenmiş durumda. Teori, genel ruhu
itibarıyla (neyse ki) tek tanrılı dinlerin genel felsefesi ve dünya görüşüyle paralellik içeriyor. Bu paralellik gerçekliğin, bizim dini algılayış biçimimizle
örtüşmesinden kaynaklanıyor. En temel parçacıkların adeta kozmik bir çorba gibi oluşturduğu bir
havuzdan bildiğimiz evren ve onu oluşturan galaksiler meydana gelmiş. Kitapta değişik bölümlerde
Big Bang’in çeşitli aşamalarına atıfta bulunulurken,
aslında CERN’deki deneylerde gerçekleştirilen çok
güçlü çarpışmaların amacının, evrenin bu ilk aşamalarındaki tablonun bir benzerini elde etmek olduğu anlatılıyor.
Bitmedi, evrendeki yüzmilyarlarca galaksiyi oluşturan madde ve enerji aslında tüm evrenin
% 5’ini oluşturuyor. Kalan yaklaşık % 25 Karanlık Madde, % 70 de Karanlık Enerjiden
meydana gelmekte. Karanlık maddenin
nasıl bir şey olduğu, nasıl bulunduğu ve
ölçülebildiği kitapta kısaca anlatılıyor;
ama bu konuda yazarın yeni çıkmış bir
kitabı daha var: Dark Matter and the
Dinosaurs. Karanlık maddenin galaksinin temel hareketlerine ne oranda etki
ettiğini, büyük gök cisimlerinin yörüngelerinde sapmalar meydana getirerek
dinazorların da yok olmasına yol açan
göktaşı hareketlerini anlatan bir kitap.
Bu kitap da fiziğin esrarlı dünyasındaki
yolculuğu sürdürmede uğranılacak duraklardan birisi. O da bir sonraki okuma
listemde, tabii iş temposu ve ameliyatlardan zaman bulabildiğim ölçüde.

Doç. Dr. Funda Aksu
Anatomi Anabilim Dalı

ELEŞTİRİ

Schopenhauer Felsefesinden Seçkiler
Günümüz düşünce ve bilim dünyasının kökeninde yatan birçok görüşün temellerini atan ve
Nietzsche’nin, Wagner’in Freud’un öğretilerinden
yararlandığı büyük düşünür, Schopenhauer 22
Şubat 1788’de Danzig’de doğdu. Babası yetenekli
bir tüccar olan, Heinrich Floris, annesi ise özgürlüğüne düşkün genç bir kadın olan, Johanna idi.
Schopenhauer’un ailesi bir çocuğun düşlediği ideal
aileden çok uzaktı, Heinrich fazlasıyla kıskanç, Johanna ise fazlasıyla bencil ve özgürlüğüne düşkündü. Schopenhauer, zengin bir tüccar olan babasına
her zaman hayrandı. Güçlü karakterinin ondan geldiğine inanıyordu. Kadınları her fırsatta aşağılamasına karşın, zekasını annesinden aldığını söylemesi
ilginçti. Büyük umutlarla bastırdığı ilk kitabıyla alay
eden ve kendisi de bir feminist yazar olan annesine verdiği yanıt oldukça sert olmuştu: ‘Senin ıvır
zıvırların unutulup gittiğinde benim yapıtlarım hala
satılıyor olacak’.
Aşkın Metafiziği adlı kitabımda en çok ilgimi çeken
tümce şu olmuştur: ‘Hayatın birinci yarısı, mutluluğa duyulan yorulmak bilmez bir özlem olduğu
halde, ikinci bölümü acı dolu bir korku duygusuyla
kaplıdır. Çünkü, mutluluk denilen her şeyin kuruntu
olduğu ve acıdan başka gerçeğin bulunmadığı fark
edilmiştir artık..’ Schopenhauer’ın hayata bakışını
özetleyen bu tümceler, aslında onun mutsuz geçen
çocukluğunun ve ilk gençliğinin izleri. Bu durum büyük filozofun yaşamla ilgili gerçekleri kavrayışında
ve gelecek nesillere iletişinde büyük rol oynamıştır.
Schopenhauer’ın insansevmezliği yaşamının son
yıllarında öyle ileri boyuttadır ki, en iyi otellerde
yalnız başına ya da köpeği ile yediği yemeklerde,
köpeğini karşısına oturtur ve ona ‘efendim’ diye
hitap ederdi. Eğer köpekçik uygunsuz bir şekilde
havlar ya da yanlış bir hareket yaparsa onu ‘Seni
gidi İNSAN!’ diye paylardı..
Schopenhauer kendisinde fazlasıyla bulunduğuna inandığı akıl ve zekanın, diğer insanlar arasında nefret ve öfke uyandırdığına o kadar emindi ki,
akıllı ve zeki insanların bu yüzden yalnız kalmaları
gerektiğini iddia ediyordu. Bu tezini de şu mantık
dizgesiyle kanıtlamaya çalışıyordu: ‘Birisi, konuştuğu bir kimsede büyük zihinsel üstünlük ayrımsar
ve duyumsarsa, sessizce ve açıkça bilincinde olmadan, ötekinin de aynı ölçüde kendisinin aşağılık
ve sınırlı olduğunu ayrımsadığı sonucuna varır. Bu
örtük tasım, onun en keskin nefretini, öfkesini ve

hiddetini uyandırır’ (Aforizmalar). Yine bu yüzden,
Alman yazar Goethe dışında hiç dostu olmadı. Zaten dostluk ve arkadaşlık, ona göre, zihinsel ya da
bedensel olarak eksik ve yetersiz insanların işiydi.
Aforizmalar’ın bir yerinde, arkadaşlık için şöyle diyor: ‘İnsanların arkadaş canlılığına, çok soğuk havada birbirlerine sokularak oluşturdukları bedensel sıcaklığa benzer bir biçimde, zihinsel sıcaklık
oluşturmaları gözüyle de bakılabilir. Ancak, kendi
sıcaklığı çok olan biri böyle bir gruplaşmayı gereksinmez’.
Schopenhauer, Aristo’nun ‘Dostlarım, dünyada hiç
dost yoktur’ sözlerini, yakın dostu olan ve daha
sonraları kendisini, fikirlerini yayması için kullandığını fark edip, ilişkisini kestiği Goethe’nin deyişiyle
onaylamıştır:
‘Düşmanlarından ne yakınırsın?
Senin olduğun gibi oluşunu
Sessizce, sonsuz bir suçlama olarak gören
Dostların gibi mi olsalardı?’...
Schopenhauer, yaradılıştan kötümser biriydi. Bu
dünyada geçirilen zamanın, bir can sıkıntısı silsilesinden oluştuğuna inanıyordu. Öyle ki, ona göre
insan can sıkıntısından kurtulmak için çeşitli meşgaleler icat etmişti: tüm uğraşlar, iş, aile, toplum
kuralları, eğlence, sanat vs. Yaşamın anlamsızlığı,
boşunalığı, insan varoluşunun acılı yanı, sürekli olarak yazılarına konu oluyordu. Çektiği acılardan olsa
gerek, Tanrı ile arası iyi değildi. Aşkın Metafiziği’nde,
Tanrı’ya hitaben şöyle der: ‘Şu dünyayı Tanrı yarattıysa, onun yerinde olmak istemem doğrusu.
Çünkü, dünyanın sefaleti yüreğimi parçalar. Yaratıcı bir ruh düşünülürse, yarattığı şeyi göstererek
ona şöyle bağırmak hakkımızdır: “Bunca mutsuzluğu ve boğuntuyu ortaya çıkarmak uğruna, hiçliğin sessizliğini ve kıpırdamazlığını bozmaya nasıl
kalkıştın?”’. Çok az kişiyle görüşür, pek çoğuna da
oldukça kaba ve aşağılayan tarzda davranırdı. Nezaket göstermek, ona göre ‘oyuncak paralar kadar
sahteydi’ (Aforizmalar).
Yazıyı, mutluluktan payını alamamış ünlü filozofun
mutluluk tanımıyla noktalayalım: ‘Eksiksiz bir sağlıktan ve kusursuz bir bedenden kaynaklanan sakin
ve neşeli bir mizaç; duru, canlı, nüfuz edici ve doğru kavrayan bir zeka; ılımlı, yumuşak bir istenç ve
bunlara uygun olarak, iyi bir vicdan: bunlar, yerini
hiçbir rütbenin ya da zenginliğin dolduramayacağı
üstünlüklerdir’.
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POLONYA’da bir yer:
Kopernik’ in şehri

Olsztyn
E

Öğr. Gör. Dr. Evrim Umut
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O.

ski adıyla Lehistan olarak da bilinen Polonya, uzun yıllar Rus (Prusya) ve Alman
(Germen) egemenliği altında yaşamış,
dolayısıyla da kendine özgü Slav kültürüne ek
olarak bu iki kültürden de beslenmiş bir Doğu
Avrupa ülkesi. Her ne kadar ikinci dünya savaşı
sırasında birçok tarihi yapı zarar görmüş olsa
da, Polonya’nın şehirlerinde bu uygarlıklardan
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izler taşıyan ve tarihi, orta çağ öncesine kadar
uzanan çok sayıda eser ve mimari yapıyı bir arada görmek mümkün. Bu şehirlerden bir tanesi
de ülkenin kuzeydoğusunda yer alan ve WarmiaMazury bölgesinin başkenti olan Olsztyn.
Olsztyn’nin geçmişi, şehrin merkezinde
bulunan ve artık bu şehrin simgesi haline gelmiş
Ordensburg - Allenstein kalesinin tarihiyle özdeş aslında. 1346 yılında Germen şövalyeler, bu
bölgede sürekli olarak savaş içerisinde oldukları
eski Prusyalılara karşı bir savunma noktası olarak Allen (bugünkü adıyla Lyna) nehri kenarında
bir kale inşa etmeye başlarlar ve yapımı 30 yıl
süren bu kaleye ilk olarak Allenstein (Allen-kalesi) adını verirler ki, şehrin ismi de buradan gelmektedir. Kale etrafında kurulan şehir, 14. ve 15.
yüzyılda Germen şövalyeler, Polonya Krallığı ve

Allenstein (bugünkü adıyla Ordensburg) kalesi ve kalenin girişindeki
Kopernik heykeli

Prusya Krallığı arasında gerçekleşen savaşlara sahne olmuş ve
yönetim sürekli el değiştirmiştir. 1516 yılında Rönesans döneminin en önemli astronomlarından biri, aynı zamanda bir hukukçu ve ekonomist olan Nikolas Kopernik şehir yönetiminin başına
getirilir. Uzun yıllar şehrin kalesinde yaşayan Kopernik, bu sürede ekonomi ve astronomi alanında birçok eserler verir. İlk kez
dünyanın güneş etrafında döndüğü güneş sistemi tasviri, gece
ve gündüzün eşit olduğu ekinoks dönemleri vb. diğer gökyüzü
gözlemlerine ait çalışmaları bugün Olsztyn kalesindeki müzede
sergilenmektedir.
Kopernik yönetimi ile başlayıp yaklaşık yüzyıl kadar süren dönem barış içerisinde geçmiş ve bu sürede, bugünkü Zamkowy parkı içerisinde yerlerini koruyan Jerusalem Manastırı (1565) ve St. Jacop katedrali (1596) gibi barok mimarinin izlerini taşıyan görkemli
yapılar inşa edilmiştir. Bu dönemde inşa edilen daha birçok değerli yapı ne yazık ki 1620 yılında çıkan
büyük bir yangınla yok olmuş, hemen arkasından ortaya çıkan veba salgını şehir nüfusunun önemli

Saint Jacup katedrali (solda) ve Saint Lawrence kulesi (solda)
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Saint Joseph (solda) ve Evangelist Garrison (sağda) kiliseleri

bir kısmının ölçmesine neden olmuştur. Olsztyn
18. yüzyılda Polonya’nın kuzey toprakları ile birlikte yeniden Prusya Krallığına katılmış, bu dönem 19. yüzyılın başında Napolyon’un Prusyalıları bozguna uğratmasına kadar sürmüştür.
Napolyon şehirde kaldığı dönem boyunca bugünkü Gutkowo’daki St. Lawrence kulesinden ordularını yönetmiş, çatışmalar sırasında ele geçirilen 1500 kadar Prusya askerinin geçici olarak St.
Jakup katedralinin altına kapatılmasını istemiştir.
Buradaki mahkumlar ısınmak amacıyla kilisenin
kirişlerinden kopardıkları parçaları yakmak isteyince kilisenin bir bölümünün üzerlerine yıkılmasıyla hayatlarını kaybetmiştir.
1800 ‘lü yıllarda her ne kadar şehir bu
defa da kolera salgını ile savaşsa da sınırları
giderek büyümüş, yeni hükümet binası, Katolik
St. Joseph kilisesi ve Evangelist Garrison kilisesi
gibi önemli yapılar da bu dönemde yükselmiş-

tir. 1900’ lü yıllar ise çoğunlukla birinci ve ikinci
dünya savaşının bilinen acılarının yaşandığı yıllar
olmuştur Olsztyn’ de. Bu yıllarda şehrin merkezindeki kendisine ait tarihi binada yayın hayatını
sürdüren şehir gazetesinin savaş karşıtı propaganda da önemli rolleri olmuş, ancak çoğu yazarı Yahudi kökenli olan bu gazete de Nazi zulmünden payını alarak dağıtılmıştır. Warmia-Mazury
bölgesinin en büyük üniversitesi de yine bu yıllarda kurulmuştur.
Tarihi dokusunun yanı sıra doğasıyla da
ön plana çıkan Olsztyn’in içerisinde tam 15 adet
göl ve bu gölleri çevreleyen ormanlar bulunmakta. Şehirdeki hayat okul döneminde üniversite
öğrencileri, yaz aylarında ise doğa tutkunu yerli
ve yabancı turistlerin akınıyla sürekli olarak canlı
kalmakta. Polonya’ya yolu düşenler için başkent
Varşova’ya 200 km uzaklıktaki bu tarihi şehir iyi
bir uğrak noktası olarak tavsiye edilebilir.

Hükümet konağı (solda) ve eski şehir merkezinden bir görünüm (sağda)
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2016 YAZ AYLARINDA
SİZLERİ NELER
BEKLİYOR?

Doç. Dr. Funda Aksu

Anatomi Anabilim Dalı

KOÇ BURCU

Sevgili Koç’lar, 2016’nın yaz aylarında daha fazla çalışma, çaba ve meşguliyet gözüküyor. Öncelikle şansı,
ilerlemeyi ve fırsatları anlatan Jüpiter 9 Eylül’e kadar çalışma hayatınızı ve mesleki gelişmeleri aydınlatmakta. 9 Eylül’den sonra pek çok çabanızın meyvelerini toplamaya başlayacaksınız. Bu yıl size pek çok
alanda ilerleme, yeni tecrübeler ve olgunlaşma getirmekte. Yılın ilk yarısındaki koşulları iyi değerlendirdiğiniz ölçüde şanslısınız. Yıl boyunca alacağınız sorumlulukların size önemli avantajlar ve istikrar getireceğini
söyleyebiliriz. Çalışanlar açısından ise bu tarihe kadar olan dönemde iş ortamında değişiklikler ve fazla
iş yükü anlamına gelmekte. Açıkça söylemek gerekirse, 9 Eylül’e kadar olan koşullar belki çok eğlenceli
olmayabilir, ancak mesleki alanda ilerleme ve altınızda çalışanlarla ilgili pek çok yenilik söz konusu. Aynı
zamanda iş ortamında yabancılarla ilgili gelişmeler ya da eğitsel imkanlar da artabilir.

BOĞA BURCU

Sevgili Boğa’lar, bu yıl şans ve gelişme gezegeni Jüpiter 9 Eylül’e kadar burcunuzla uyumlu kalarak daha
keyifli ve yaratıcı olabileceğiniz imkanlara işaret ediyor. Jüpiter’in bu transiti altında gerek sevdiğiniz konularda, işte gerekse kendinizi yaratıcı ve özgür hissettiğiniz alanlarda daha kolay mutlu olabilirsiniz. Yılın ilk
yarısında aşkta, güzel ve keyifli uğraşlar içinde, çocuklarla ilgili konularda mutluluklar var. Ödüller alabilir,
sizi daha yaratıcı kılan imkanları değerlendirebilirsiniz. Bu süreçte yolculuklar, yabancılarla ilgili konular,
hayatınıza canlı bir hareketlilik getiren koşullar içindesiniz. 27 Mayıs – 2 Ağustos tarihleri arasında daha
önce başlamış ve geçmişten kaynaklanan ortaklı durumları, anlaşmaları gözden geçirmeniz gerekebilir.
30 Haziran’dan sonra bu görüşme ve anlaşmaları yeniden ele alabilirsiniz.

İKİZLER BURCU

Sevgili İkizler burcu mensupları, kuşkusuz bu yıl sizi en çok ilgilendiren transit Satürn’ün karşıt burcunuz Yay’da ilerliyor olması. Satürn bekleten, olgunlaştıran, sınırlayan bir gezegendir. Etkisi altında olanları
önemli testlere tabi tutar. 2018’e kadar olan dönemde Satürn size daha fazla ciddiyet, ilişkiler yoluyla sorumluluk ve ortaklı konularda önemli deneyimler getiriyor. Bu süreçte kendinizi daha gerçekçi tanımlamak
durumundasınız. Evlilik ve iş ortaklıklarında sorumluluklar artıyor olabilir. Ancak bir yandan da özellikle
İkizler burcunda doğanlar açısından istekler yönünde bazı beklemeler, yavaşlamalar ve hatta engeller
gündeme gelebilir. Yükselen burcu İkizler olanlar ise iş hayatında daha sorumlu ve gerçekçi bir sürece
girdiler. Jüpiter 9 Eylül’e kadar ev ve ailevi konulara genişleme, destek ve mutluluk getirmekte. Bu yıl eve
yönelik olumlu koşullar ve kendinizi daha güvende hissedebileceğiniz imkanlar bulabilirsiniz. Topraktan
kaynaklanan kazançlar, gayrimenkullere yönelik yatırımlar ya da ailenizden gelebilecek yardımlar da size
yeni imkanlar getirebilir.

YENGEÇ BURCU

Sevgili Yengeç burcu mensupları, bu yılın en önemli konularından birisi iş ve çalışma hayatınıza daha fazla
odaklanıyor olmanız. Daha planlı, daha üretken olabilirsiniz. Aynı zamanda iş hayatında yabancıların etkisi,
eğitsel konular önemli gelişmeler olarak görülmekte. Daha fazla çalışarak kendinizi geliştireceğiniz, kendinize yatırım yapacağınız bir döneme girdiniz. Göstereceğiniz bu çaba ve performans sayesinden 2017
sonunda kendinizi çok daha ileri bir seviyede bulabilirsiniz. Bu süreçte göstereceğiniz disiplin, sıkı çalışma
ve gayret size ileriki yıllarda kariyerde önemli yükselmeler getirecek. Her durumda Satürn bu süreçte size
önemli ödevler ve sorumluluklar yüklemekte. İş ortamında daha esnek olmak, yabancılarla ya da akademik konularla uğraşmak gerekebilir. Bu arada fazladan sorumlulukların neden olduğu gerginliği atabilmek
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için sağlığınıza da özen göstermeli, gevşemeyi de unutmamalısınız. Diğer yandan ilerleme ve genişleme
gezegeni Jüpiter 9 Eylül tarihine kadar Başak burcunda ilerlemeye devam ederken, bolca zihinsel uğraş,
daha fazla okuma, daha fazla yazma ve eğitsel temalar getirmekte. Sonbahara kadarki dönemde yakın
çevrenizde bolca değişiklik, görüşmeler, ziyaretler, yolculuklar görülmekte.

ASLAN BURCU

Bu yıl destekleyici transitler altındasınız. Kariyer ve sorumluluk konularını anlatan Satürn Yay burcunda ilerlerken size sevdiğiniz işi yapma konusunda önemli fırsatlar sunuyor. 2017 sonuna kadar Satürn sayesinde
mesleki konulara yoğunlaşabilir, kişisel yeteneklerinizi daha iyi sergileyebilirsiniz. Bir şekilde sahnedesiniz.
Hobilerinizi, keyif aldığınız konuları daha ciddi biçimde ele alabiliyorsunuz. Sorumluluklarınızla zevkleriniz
arasında bir denge kurabildiğiniz ölçüde sorun yok. Bu dönemde çocuklara ait konular, aşk hayatınızı ilgilendiren koşullar içinde daha sorumlu ve gerçekçi olma eğilimindesiniz. Sorumluluklardan kaçmayacağınız, bilakis isteyerek yeni işlere girebileceğiniz görülmekte. Bu durum kariyer hayatınıza ve üstlerinizle ilişkilerinize
istikrar ve denge getirmekte. Mesleki alanda yükselme getirecek imkanlar içindesiniz. Ayrıca zenginleşme
ve büyüme gezegeni Jüpiter de 9 Eylül tarihine kadar yeteneklerinizi ve para durumunuzu anlatan alanda
ilerleyerek size yeni gelir ve kazanç yolları hazırlamakta. Bu dönemde elinizdekileri iyi değerlendirmeye
bakmalısınız. Çok çalışma var. Karşılığında elinizdekilerini çarçur etmeden toplu tutmaya bakmalısınız.

BAŞAK BURCU

Sevgili Başak burcu mensupları, bu yıl önemli kararların arefesinde sayılırsınız. Gerek iş gerekse özel hayatınızda dikkat çekici adımlar gündeme gelebilir. Sanki şartlar bitişlere ve ardından gelen önemli başlangıçlara işaret ediyor. Nitekim kariyer ve sorumlulukları anlatan Satürn 2017 sonuna kadar Yay burcunda
kalarak sizi eve, aileye yönelik konularda daha sorumlu ve aynı zamanda daha meşgul edici kılmakta. Bu
süreçte iş hayatınızda ve evinize yönelik konularda bir dip noktadan geçerken, geleceği düşünmek ve uzun
vadeli bir bakış açısı edinmeniz gerekmekte. Diğer yandan, bu dönemde atacağınız adımlar iş hayatınıza temelli bir yön vermeyi de gerektirebilir. Aynı zamanda uzaklarla ilgili gelişmeler, yerleşim konusunu
gündeme geliyor olabilir. Bu yıl aynı zamanda oldukça şanslısınız. Gelişmeyi ve fırsatları anlatan Jüpiter
9 Eylül’e kadar burcunuz Başak’ta kalacak. Jüpiter burcunuzda ilerlerken adeta bir koruma altındasınız.
Kişisel yeteneklerinizi öne çıkarabilir, özellikle iş hayatında yeni imkanlar elde edebilirsiniz. Yabancılarla ilgili
gelişmeler, eğitsel olanaklar, yolculuklar ve güçlü kişilerden alabileceğiniz destek sayesinde kendinize güveninizin yüksek olduğu bir dönemdesiniz.

TERAZİ BURCU

Sevgili Terazi’ler, eğer gereken hazırlığı ve dikkati gösterirseniz, 2016 son derece verimli bir yıl olacağa
benziyor. Burcunuzu destekleyen önemli transitler var. Aynı zamanda mücadele gerektiren durumlar da.
Ancak 9 Eylül’de Jüpiter’in burcunuza ilerlemesi ile birlikte, hayatınızda yeni bir dönem açmaya başlayacaksınız. Yılın ilk yarısında bazı beklemeler, duraklamalar olabilir. Şans ve genişleme gezegeni Jüpiter pek
ortalarda gözükmüyor. Hatta kendinizi biraz daha yalnız ve motivasyonsuz hissedebilirsiniz. Ancak içsel
düzeyde önemli bir hazırlık hatta arınma getiren koşullar var. Dolayısıyla yılın ilk yarısında yapacağınız fedakarlıkların sonuçlarını sonbahar ile birlikte almaya başlayabilirsiniz. Jüpiter’in burcunuza ilerlemesi kişisel
açıdan çok şey ifade etmekte. Öncelikle iyimserliğiniz artarken kendinizi daha güvende ve keyifli hissedebilirsiniz. Eğitim, yolculuklar, yabancılarla ilgili konular önemli fırsatlar sunarken, niyet ettiğiniz konularda
önünüzü açmakta ve size ilişkilerden, ortaklaşa konulardan doğan fırsatlar getirmekte.

AKREP BURCU

Sevgili Akrep burçları, şansı, gelişmeyi ve zenginlikleri anlatan Jüpiter bu yıl 9 Eylül’e kadar Başak burcunda
ilerliyor. Jüpiter bu burçta çok rahat ve iyimser değildir ancak size bolca iş ve yeni projeler getirebilir. Nitekim son altı aydır daha fazla iş ve çalışma temposu içerisindesiniz. Ancak bu süreçte yüksek verimlilikten
fazla iş ve detay da söz konusu olabiliyor. Her durumda Jüpiter size sonbahar aylarına kadar sosyal alanda
aktif olduğunuz, çalışkan davrandığınız, bir şekilde gruplarla ilgili işlerde sürekli meşgul olabileceğiniz etkinlikler getirmekte. Bu süreçte sadece kendiniz için değil başkaları için de hizmet verebilirsiniz. Satürn ise
artık burcunuzu terk etti ve bir ölçüde sizi rahat bıraktı. Kuşkusuz son 2,5 yılda çok şey öğrendiniz ve yeni
sorumluluklar almaya başladınız. Hayata bakış açınız sağlamlaştı. Şimdi 2017 sonuna kadar olan dönemde
Satürn özellikle iş hayatında ve para durumunuz hakkında daha gerçekçi bir bakış açısı getirmeye başladı.
Bu süreçte ne kadar kazandığınız üzerinde daha ciddi durabilirsiniz.
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YAY BURCU

Sevgili Yay’lar, kuşkusuz bu yıl sizi en çok ilgilendiren transitlerin başında Satürn’ün burcunuzu ziyareti
geliyor. Sorumlulukları, kariyeri ve gerçekçi olmayı anlatan bu gezegen aslında size çeki düzen vermeye
geldi. Öncelikle iş hayatınızda daha fazla sorumluluk var. Gerek iş hayatına yeni başlayanlar gerekse daha
üst düzeyde olanlar açısından Satürn kendine çeki düzen verme, daha planlı ve çalışkan davranma zorunluluğu getiriyor. Bu yıl şans gezegeni Jüpiter ise sizi oldukça meşgul edeceğe benziyor. Tüm yıl boyunca sizi
harekete geçiren pek çok imkan var. Özellikle yükselen burcunuz da Yay ise, Jüpiter 9 Eylül tarihine kadar
iş ve kariyer alanında ilerleme, tanınma ve şans getirmekte. Ancak bu arada iş yükünüzün de artması söz
konusu. Kısaca bu sadece rahat bir meşguliyet olmaktan çok, bolca iş yükü getiren bir döneme benziyor.
Mücadele ve savaş gezegeni Mars’ın burcunuzda geri gideceği 30 Haziran’a dek iş hayatında ve pek çok
hedefinizde beklenmeyen durumlar, beklemeler ya da yeniden ele alınması gereken koşullar var. Bu dönemde, büyük risklere girmemelisiniz.

OĞLAK BURCU

Sevgili Oğlak’lar, gelişmeyi, şansı ve büyümeyi anlatan Jüpiter 9 Eylül’e kadar ufkunuzu geniş tutan, sizi
yabancılarla ya da yeni bir bakış açısı ile karşılaştıran alanda ilerlemeye devam ediyor. Jüpiter’in olumlu
açısı altında hayata bakış açınızı genişletebileceğiniz, başkalarından çok şey öğrenebileceğiniz bir yıldasınız.
Uzaklarla ilgili konular, eğitim ve akademik uğraşlar açısından verimli bir dönemdesiniz. Aynı zamanda
kendi düşüncelerinizi daha iyi ifade edebilir ve size tanınma getirebilecek olanaklardan yararlanabilirsiniz.
Diğer yandan 2010 yılından bu yana Koç burcunda ilerleyen Uranüs de pek çok Oğlak bireyine anilikler, yenilenme, özgürleşme ve alışılmış kalıplardan kurtulma imkanı getirmekte. 27 Mayıs – 2 Ağustos tarihleri
arasında ise daha önce gerçekleştirmek istediğiniz projeleri yeniden gözden geçirerek temel değişiklikler
yapabilirsiniz. Bu dönemde ortaklı işler, finansal konular açısından kararlılık göstermeniz gerekiyor. 2 Ağustos – 27 Eylül arasında benzer şekilde pek kontrolünüzde olmayan durumlar yeniden gündeme gelebilir.
Bu dönemde iş hayatınıza ait kararlarda yabancılardan doğabilecek risklere daha dikkatle yaklaşmalısınız.

KOVA BURCU

Sevgili Kova’lar, Şans ve genişleme gezegeni Jüpiter 9 Eylül’e kadar Başak burcunda kalacak. Jüpiter’in bu
konumundan faydalanmak pek kolay değil. Dolayısıyla sonbahara kadar Satürn’ün desteği ile yani iş ve
sorumlulukla ilerlemeniz gerekebilir. Jüpiter bu dönemde ortaklı finansal konulara, miras, yatırım ya da
krediler gibi konulara işaret etmekle birlikte, bundan fayda sağlamaktan çok endişe yaratabilen durumlar
ortaya çıkabilir. Eğer yükselen burcunuz Kova ise bu daha belirgin bir durum olabilir. 27 Mayıs – 2 Ağustos
tarihleri arasında mesleki alanda yine mücadeleci olmanızı gerektiren koşullar var. Bu dönemde daha önceden sürüncemede kalmış işler tamamlanabilir ya da toptan değişikliklere de gitmek gereği olabilir. Daha
kararlı olacağınız bir dönemdesiniz. 2 Ağustos – 27 Eylül tarihleri arasında daha hızlı ilerleme ve eksikleri
tamamlama olanağı var. Bu dönemde de gruplar, sosyal çalışmalar ve eğitsel işler açısından verimli olabileceğiniz koşullar var.

BALIK BURCU

Sevgili Balık’lar, şans ve fırsatları anlatan Jüpiter ise 9 Eylül’e kadar karşıt burcunuz Başak’ta yer alıyor.
Yılın büyük bir bölümünde ilişkiler, evlilik ve ortaklıklar alanında geliştirici fırsatlar yer alıyor. İlişkilerinizi
geliştirmeniz ve başkalarından çok şey öğrenmeniz mümkün. Bu dönemde tek başına kalmayacak ve
fırsatların daha çok beraber hareket etmekten doğduğunu görebileceksiniz. Eğer evliyseniz, bu dönemde
eşinizin imkanlarından, desteğinden daha çok yararlanabilirsiniz. Ayrıca yabancılarla ilişkiler, ortak fırsatlar
da dikkat çekebilir. Kişisel alanda ise Jüpiter evlilikle gelebilecek yeni olanaklara işaret ediyor. Bu koşulları 9
Eylül’e kadar daha iyi değerlendirmeye bakın. Bu tarihten sonra Jüpiter’in sağladığı destekler ve heyecan
azalabilir. Dolayısıyla gerek iş ve kariyer alanında, gerekse özel yaşamda ilişkilerin önemli bir rol oynayacağı görülmekte. Bu yıl Yay burcunda ilerlemesine devam eden Satürn sizden iş hayatınızda hem daha
fazla yük kaldırmanızı istiyor, hem de şartlarınıza bazı kısıtlamalar getiriyor. Bu değişik nedenlerden ötürü
olabilir. Her durumda Satürn esasında kariyeriniz açısından bir zirve noktasında olduğunuzu, 2017 sonuna
kadarki süre içinde dikkatli ve daha sorumlu bir tutum içinde olmanızı gerektirmekte. Bu koşullar, sınırlamalar uluslararası nedenler ya da akademik alanda iseniz ideolojik nedenlerden ötürü de kaynaklanıyor
olabilir.
** Bu sayfada paylaşılanlar eğlence amaçlıdır ve yorumlar çeşitli kaynaklardan derlenerek hazırlanmıştır, editörün
kendi yorumları değildir
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Havaalanı
Genç iş adamı uçağa binmek üzere
havaalanına gelir ve bilet kontrolü yapılan masaya giderek, elindeki valizleri
teslim eder.
Görevli; Biletinizi alabilir miyim?
der.
Adam biletini verir ve ekler; Biletimden göreceğiniz gibi New York’a
gidiyorum. Ancak, verdiğim yeşil valizin Londra’ya, mavi olanın da Paris’e
gitmesini istiyorum.
Görevli kız şaşkınlıkla; Özür dilerim,
ancak bunu yapmam mümkün degil.
Bunun üzerine genç adam; Bunu
duyduğuma çok sevindim. Geçen sene
yapmıştınız da!
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Doktor, hastasını uyarmış:
-Bakın, sonra söylemediydi demeyin,
bu uyku haplarına devam edecek
olursanız, sizde alışkanlık yaratır.
Hasta bilgiç bilgiç gülümsemiş :
-Sen ne diyorsun Doktor Bey! Ben bu
hapları evelallah yirmi yıldır alırım,
henüz alışkanlık yaptığını görmedim
daha

Ne görüyorsun
Karı koca birlikte tatile çıkarlar. Gittikleri yerde kamp kurarlar. Tatillerinin ikinci gününün
akşamı güzel bir yemek yiyip uykuya dalarlar.
Birkaç saat sonra kadın uyanır ve kocasını da
uyandırır. Adam uyku sersemidir, güzel bir
rüyadan uyandırıldığı için de biraz kızgındır.
“Ne oldu, ne istiyorsun?” diye sorar.
“Yukarıya bak ve bana ne gördüğünü söyle.”
Adam gökyüzüne bakar ve cevap verir:
“Bunun için mi uyandırdın, baktım işte. Bir
sürü yıldız görüyorum, ışıl ışıl parlayan milyonlarca yıldız.”
Karısı tekrar sorar:
“Peki, bu sana neyi gösteriyor?”
Artık iyice uykusu kaçan adam biraz düşünür
ve cevap verir:
“Teolojik olarak Tanrının kudretini ve kendi
acizliğimi görüyorum. Felsefi olarak evrenin
sonsuzluğunu ve onun karşısındaki önemsizliğimi görüyorum. Astronomik olarak galaksilerin, yıldızların, gezegenlerin varlığını görüyorum. Yıldızların konumuna bakarak saatin
3 olduğunu, meteorolojik olarak da bugün
havanın çok güzel olacağını görüyorum. Niye
sordun bunu bana ? Sana neyi gösteriyor ?”
“Çadırımızı çalmışlar !.”

Ev telefonu !
Ev telefonu faturası hayli yüksek gelince ev halkı toplanmış;
Baba: “Yahu bu korkunç bir fatura.
Ben bu telefonu asla kullanmıyorum.
Hep çalıştığım şirketteki telefonu
kullanıyorum.”Anne: “Aynen ben de
öyle akşama kadar çalıştığım bankada elimin altında telefon. Ne yapayım
bunu.”
Oğlan: “Vallahi ben de şirketimin bana
verdiği cep telefonu ile bütün görüşmelerimi yapıyorum.”
Kız: “E benim de şirket hattım var. Ev
telefonunu hiç kullanmam ki…”
Herkes aniden hizmetçiye döner ve
cevap arar gözlerle bakar…
Hizmetçi: “Eee… Problem ne o zaman
? Sanırım hepimiz iş telefonlarını kullanıyoruz!..”
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