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Prof. Dr. Alp ERGÖR
Halk Sağlığı Anabilim Dalı

Değerli okuyucular,
Yazı ve iletişim, insanın bugüne yolculuğunda yararlandığı önemli bir araç. Düşündüğünü görselleştirmeye
çalışan insanın mağara duvarlarına yaptığı çizimleri, bugün
sanatın temel formları olarak tanımlanıyor. Bu çizimlerle
başlayan serüven, süreç içinde yazıya dönüşüyor. Tarihi çok
eskiye dayanan yazma eylemini, yaklaşık Milattan Önce 27.
Yüzyıl dolayında, bu coğrafyada Sümer’lerin biçimselleştirdiğini biliyoruz. Bildiğimizi, duyduğumuzu, düşündüğümüzü
aktarmamız için tarih öncesinden bu yana kullanıyoruz bu
eylemi ya da aracı.
Uzun bir aradan sonra sizlere ulaşan Arpa Boyu da
Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi, Tıp Fakültesi, Hemşirelik
Fakültesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve bu yerleşkede yer alan
diğer kurum çalışanlarının sizlere yazıyla ulaşma çabasıdır.
Arpa Boyu bir emeğin paylaşımıdır, kolektif bir sesleniştir, bir haberdar olma aracıdır. Arpa Boyu, sağlık hizmeti
almak için beklerken, öğle arasında, kantinde çay içerken,
otobüste eve dönerken eli kendisine değip sayfalarını çeviren herkese Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Yerleşkesi’nden
bilgilerle seslenmeyi hedefler. Dolayısıyla okuyucu kitlesi,
kurumumuzdan hizmet alan bireyler ve yakınları, sağlık çalışanları, akademisyenler, öğrenciler, bir diğer değişle Arpa
Boyu’na eli değen, sayfalarını çeviren herkestir.
Sayfaları karıştırırken karşılaşacaklarınız, Sağlık
Yerleşkesi’nde üretilenler, gelişmeler, değişiklikler, üniversiteye ilişkin bilgiler, çalışanların yaptıkları, gördükleri, okudukları, izledikleri olacak.
Sizi Arpa Boyu’nda yol almaktan daha fazla alı koymak
istemiyorum, ancak seslenişimi bitirmeden önce Arpa Boyu
mutfağında emek veren dostlara teşekkür etmek istiyorum,
bizlerin sesini yazıya dönüştürüp sizlere ulaştırıyorlar, bunun için çaba gösteriyorlar. Birlikte üretenlerin paylaşım
aracı olan bu dergi bundan böyle yılda 3 kez sizlerle buluşturacaklar. Bizler de seslenmeyi sürdürmek, yazmak için
hep birlikte çaba göstereceğiz. Yeni sayılarımızda buluşmak
üzere, sağlıkla ve esen kalın…
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Üniversite eğitim yılı
Başbakan’la açıldı

D

okuz Eylül Üniversitesi’nin 2016-2017 eğitim öğretim yılı açılışı, onur konuğu Başbakan Binali Yıldırım’ın katılımı ile Sabancı
Kültür Merkezi’nde yapıldı. DEÜ Rektörü Prof. Dr.
Adnan Kasman’ın ev sahipliğinde düzenlenen törene; Başbakan Yıldırım’ın eşi Semiha Yıldırım, Milli

4 arpaboyu

Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Ekonomi Bakanı Nihat
Zeybekci, milletvekilleri, Vali Mustafa Toprak ve
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu
başta olmak üzere kent protokolünden konuklar
ve akademisyenler katıldı.
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Binali Yıldırım
Başbakan

ÜNİVERSİTEMİZDEN

DEÜ Rektönü Prof. Dr. Adnan Kasman tarafından karşılanan Başbakan Binali Yıldırım, saygı
duruşu ve Dokuz Eylül Üniversitesi Konservatuvarı korosunun söylediği İstiklal Marşı’nın ardından
üniversite tanıtım filmini konuklarla birlikte izledi.
Başbakan Yıldırım, açılış konuşmasına yeni
eğitim yılının hayırlı olması dileğiyle başladı, 9
Eylül’ün İzmir için çok şey ifade ettiğini, Dokuz Eylül Üniversitesi’nin de adeta bir şehir gibi olduğunu
ifade ederek şöyle dedi:
“9 Eylül, İzmir’in düşman işgalinden kurtuluş günü
ama bununla sınırlı değil aynı zamanda Türkiye’nin
Kurtuluş Savaşı’nı zaferle sonuçlandırdığı ve bütün dünyaya yeni Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunu ilan ettiği gündür. Dolayısıyla bu ulusun
ecdadından kalan bu topraklarda yeni bir dönemi
başlattığı günün adı, 9 Eylül’dür. Üniversitesi de
İzmir’in, Ege’nin hatta Türkiye’nin takdirini kazanmış önemli üniversitelerimizden bir tanesidir. Dolayısıyla toplam öğrenci sayısı 80 bini bulan adeta kendi başına bir şehir haline gelmiş bu önemli
üniversitenin öğretim yılı açılışında sizlerle birlikte
olmaktan büyük bir heyecan ve mutluluk duyuyorum. Kuruluşu çok eski değil 1982. Ancak Dokuz

Prof. Dr. Adnan Kasman
Rektör
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İsmet Yılmaz
Milli Eğitim Bakanı

Eylül Üniversitesi kısa tarihine rağmen çok büyük
mesafe kaydetti. 15 fakültesiyle beraber ülkemizin
geleceğine, gençlerimize çok güzel hizmetler veren bir üniversitesi haline geldi.”
Eğitime son 14 yıl içinde büyük yatırım yaptıklarını ve eğitim bütçesini10 kat arttırdıklarını belirten Başbakan Yıldırım, Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinin, Milli Savunma Bakanlığı bütçesini geçtiğini
belirterek şöyle konuştu: “Bu ne demek? Geleceğe
yapılan yatırım tanka, tüfeğe yapılan yatırmadan
çok daha iyidir. Taşa toprağa yapılan yatırımdan
çok daha önemli. Eğitim olmadan bir şey olmaz.
Kavgaların, terörün altında eğitim yetersizliği var.
15 Temmuz’da yaşadığımız FETÖ küresel terör tehdidinin darbe girişiminin arkasında da bu var. İnsanların duygularını, kutsallarını istismar ederek
kullanarak, sömürerek insanlığın başına bela olacak bir terör örgütü oluştu. Bu birden bire olmadı.
Ortak değerlerimizi kullandılar…”
Bu zor coğrafyada birbirimizi seveceğiz
“Türkiye zor bir coğrafyada yer alıyor. Bugün değil
tarih boyunca bu coğrafya hep hareketli oldu. Her
zaman medeniyetlerin, kültürlerin geçiş bölgesi
olmuş. Doğudan batıya doğru, ipek yolları, baharat yolları, yıllarca ticareti doğudan batıya doğru
gitmiş. Batıda zenginlikler oluşmuş. Sonra zaman
değişmiş, o yollardan batıdan doğuya doğru göçler
başlamış. Ülkelerin inişleri, çıkışları var. Her dönemin kendine has özelikle var ama Anadolu toprakları buluşmanın çatışmanın merkezinde olmaya
devam etmiş. Dün de böyleydi, bugün de böyle gelecekte de böyle. Hayatta kalmamız için çok güçlü
olmamız lazım. Nasıl olacak? Bir, beraber, iri, diri,
birlikte Türkiye olacağız. Asla unutmayın farklılıklarımız elbette var. Ama farklı olmayan bir şeyimiz
var, hepimizin gözünden akan damlaların rengi hep aynı. Onun için acılarımız ortak, acılarımızı
azaltacağız. Sevinçleri başarılarımızı çoğaltacağız.
Bunun yolu empatiden geçiyor. Biribimiz hakkında

olumlu düşüneceğiz, seveceğiz. Karşılıksız seveceğiz. Bayrağımız bizi birleştirecek. En büyük
değer olacak. Vatanımız en büyük değer olacak.
Millet olma şuuru en büyük değer olacak. Atalarımızın, Atatürk ve arkadaşlarının bize bıraktığı Türkiye Cumhuriyeti devletimiz en büyük
birleştirici özelliğimiz olacak...”
Türkiye 14 yılda 3’e katladı
Başbakan Yıldırım, ülkenin son 14 yılda önemli gelişme gösterdiğini kaydererek, “Türkiye bir
Türkiye’ydi son 14 yılda yapılanlarla üç Türkiye
oldu. Üçe katlandı. Türkiye’nin bölgesel kalkınmışlık farkını ortadan kaldırdık. Birbirine yaklaştırdık, uçurumu azalttık. Tamamen yok ettik
demiyorum. Örnek vereyim. 2002’de bugün
doğu, güneydoğu Anadolu’da terörle mücadelenin yapıldığı 23 ilimizin kişi başı geliri 750
dolardı. O zaman Türkiye ortalaması 3 bin 200
dolar. Ne kadar fark var ? 4 kat. Şimdi ne oldu ?
Türkiye ortalaması hemen hemen üç kat arttı
9 - 10 bin dolar bandına geldi. 23 ilimizde milli
geliri 5 bin 700 dolara çıktı. Kaç kat artmış ? 8
kat. Türkiye üç kat artmış, bu bölge 8 kat artmış. İşte bu farkları azaltmamız lazım. Kardeşliğimizi geliştirmenin yolu, vatandaşlarımızın
nerede yaşarsa yaşasın aynı hizmeti görmesi
lazım. Bugün Hakkari içinde de geniş bant internet var, İzmir’de de var. Okullar aynı, hastane
hizmetleri aynı, ulaşım İzmir’de havalimanı var.
Yüsekova’da da var. Ülkemizi zayıf düşürmeye
bölmeye çalışan, başımızı ağrıtan meseleler
var. 80 yılından beri bölücü terör var. Kimse
kusura bakmasın, ülkemizin başını ağrıtan şer
odaklarıyla var gücümüzle mücadeleye devam
edeceğiz...”
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Bakan Yılmaz: Geleceğimiz aydınlık
Açılış töreninde konuşan Milli Eğitim Bakanı
İsmet Yılmaz da Dokuz Eylül Üniversitesi’nin
başarılarının artarak devam edeceğine inancını
dile getirdi. Bakan Yılmaz, Türkiye’nin eğitimin
önemini fark ettiğini kaydederek şu bilgileri
verdi:
“Eğitime yapılan yatırım geleceğe yapılan yatırımdır. 2002 yılında 76 üniversite vardı, en son
182 üniversitemiz var. Öğrenci sayımız 7 milyon
193 bin. Sadece lisans eğitimi alan kişi sayısı 3 milyon 900 bin 601. Bu sayı, Avrupa’da en
yüksek, yüksek öğretime giden öğrenci sayısını
göstermektedir. Bu dahi Türkiye’nin geleceğinin
aydınlık olacağını göstermek için yeterlidir. Öğretim üyesi sayısı 72 bin, kadın profesör oranı
yüzde 30. AB’de bu oran yüzde 15. Önümüzdeki dönemde yüksek öğretim reformunu hayata geçireceğiz, Yükseköğretim Kalite Kurulunu
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kuracağız. İdari ve mali özerkliğe sahip kamu tüzel
kişiliğine sahip olacak ve her 5 yılda bir dış değerlendirmeye tabi tutulacak üniversitelerimiz. Her
üniversitemizin bir ihtisas alanı olmasını istiyoruz.
Yine kamu, özel sektör ve yüksek öğretim paydaşlarının dahil olacağı bir Yükseköğretim Planlama
Kurulu kuracağız. Yüksek öğretime geçiş sınavlarının yılda birden fazla yapılmasını sağlayacağız.
Özel üniversitelerin de kurulmasına imkan sağlayacağız. İstiyoruz ki ülkemiz, bölgede bir eğitim
merkezi haline gelsin. ‘Her şeyi yaptık’ demiyorum
ama çok şey yaptık. Hala yapmamız gereken şeyler var, bunların da farkındayız.”
Rektörden dinamik, üretken üniversite sözü
Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan
Kasman da açılış konuşmasında ülke olarak sıkıntılı dönemlerden geçildiğini, 15 Temmuz’un tarihte “Hiç kimsenin unutamayacağı karanlık bir
gün” olarak hatırlanacağını söyledi. Rektör Prof.
Dr. Kasman, darbe girişiminin ulusun kahramanca direnişi ile engellendiğine dikkat çekerken,
Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün temel ilkeleri ve kararlılığı ile ulusun haysiyetli ve şerefli
yaşamını sürdürdüğünü belirtti. Prof. Dr. Kasman
dinamik, üretken, katılımcı, ulaşılabilir ve herkese eşit uzaklıkta Dokuz Eylül Üniversitesi için çalışmalar yapacaklarını da dile getirerek sözlerine
şöyle devam etti: “Bugün burada öğrenci sayısı 80 bine yaklaşan Dokuz Eylül Üniversitesi’nin
akademik yılı açılışını gerçekleştiriyoruz. Yeni kurulan Sağlık Bilimleri Fakültesi ile birlikte sayısı
15’e ulaşan fakülte, 10 enstitü, 1 konservatuvar, 4
yüksekokul, 6 meslek yüksekokulu, 58 araştırma
uygulama merkezi, akademik ve idari 8 bini aşan
mensubu ile Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir’in en
büyük üniversitesidir. Türkiye’nin önde gelen yüksek öğretim kurumlarından biri olan Dokuz Eylül
Üniversitesi’nde 15 Ağustos 2016 tarihi itibarıyla
rektör olarak göreve başladım. Göreve geldiğim ilk
günlerde açıkladığım gibi, rektörlüğüm döneminde Dokuz Eylül Üniversitesi’nin dinamik, üretken
ve huzur ortamını geliştirmek amacıyla katılımcı,
ulaşılabilir, akademik özgürlüklere saygılı, adil ve
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herkese eşit yakınlıkta bir yönetim sergileyeceğim.
Öncelikli hedefim, Dokuz Eylül Üniversitesi’nin kurumsallaşmasını güçlendirmek ve birlikte yaşama
kültürünü geliştirmek olacaktır. Başta Tıp Fakültesi Hastanesi olmak üzere üniversitemizin halka
hizmet veren tüm birimleri örnek kurumlar haline
getirilecektir. Teknoparklarımız aracılığı ile araştırmaların yapıldığı merkezler yaratmanın ötesinde,
girişimci ekosistemini destekleyecek yeni alanlar
oluşturulacaktır. Eğitimde ve araştırmada öncü niteliğini öne çıkaran, yenilikçi, çağdaş, kentin kültür
ve sanat hayatına katkıda bulunan bir Dokuz Eylül
Üniversitesi yaratacağız. Ülkemizde üniversitelerin sayısı 200’e dayanırken, üniversite öğrenci
sayısı da 6 milyonu aşmıştır. Genç nüfusu hızla
artan ülkemizde eğitim ve öğretim çok önemlidir.
Bu alanda hizmet veren devasa bir yapı olan Dokuz Eylül Üniversitesi, kurulduğu 1982 yılından bu
yana hızla büyürken, ülkemizin ihtiyaç duyduğu
nitelikli işgücü yetiştirme konusundaki becerilerini de sürekli yenileme çabası göstermiştir. Biz, bu
çabaları daha ileri taşımak istiyor, Türkiye’nin gelişiminde de etkin rol oynamak istiyoruz.”
Öğrenciler adına konuşan Oğuzhan Karayavuz da DEÜ öğrencisi olmaktan gurur duyduğunu
belirterek, “Dokuz Eylül Üniversitesi’nin en köklü
fakültelerinden 72 yıllık İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi’nin öğrencilerinden biri olarak bu kürsüden sizlere hitap ediyor olmanın heyecanı içindeyim. Dokuz Eylül Üniversitesi, bilginin tecrübe ile
harmanlandığı bir bilim yuvasıdır. Sunulan eğitime, gösterilen ilgiye, sağlanan olanaklara bakıldığı zaman amaç edinilen düşüncenin ne olduğunu
söylemek çok da zor değil. Okulumuzun kapısından girmiş ve girecek olan her öğrencinin topluma faydalı bir birey olarak yetişeceği muhakkaktır.
Dokuz Eylül Üniversitesi’nin bir parçası olmaktan
onur ve gurur duymaktayım ve üniversitemizin
tüm hocalarına, öğrencilerine huzurlu ve güvenlikli bir yıl dilerim” dedi.

Oğuzhan Karayavuz
İİBF Öğrencisi

Prof. Dr. Oğuz Dicle
Tıp Fakültesi Dekan Vekili
olarak göreve başladı
lanarak, sistematik bir şekilde ve verimliliğe dayalı
yaklaşımlarla gerçekleştireceğiz” diye konuştu.
DEÜ Tıp Fakültesi’nde Dekan Yardımcılıkları görevine ise Prof. Dr. Oğuz Kılınç (Göğüs Hastalıkları
Anabilim Dalı Öğr. Üyesi) ve Prof. Dr. Yeşim Tunçok
(Farmakoloji Anabilim Dalı Öğr. Üyesi) atandı.
KİMDİR?
Prof. Dr. Oğuz Dicle, lisans eğitimini Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 1984 yılında tamamladı.
Uzmanlık eğitimini 1994 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyodiagnostik Anabilim
Dalı’nda bitirdi, aynı bölümde 1994 yılında Doçent,
2000 yılında Profesör ünvanını alarak kariyerini
sürdürdü. Akademik alanda ulusal ve uluslararası
çalışmaları ile Dokuz Eylül Üniversitesi’ni başarı ile temsil eden Prof. Dr. Dicle, Avrupa Radyoloji
Derneği’nde Eğitim Komitesi, Eğitim Kurumları Değerlendirme Komisyonu, Avrupa Radyoloji Board’u
Yönetim Kurulu Üyelikleri ve Standartlar Komitesi
Başkanlığı yapmaktadır. Sanatçı kimliği ile de bilinen ve müzik, karikatür, çeşitli obje koleksiyonları
ile ilgilenen Prof. Dr. Oğuz Dicle, evli ve iki çocuk
babasıdır.
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ÜNİVERSİTEMİZDEN

D

okuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde
Dekanlık görevine, Radyodiagnostik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Dicle
atandı. 2000-2006 yılları arasında fakültemizde
eğitimden sorumlu Dekan Yardımcılığı, 20062008 yılları arasında Başhekim Yardımcısı, 20012014 yılları arasında Radyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı görevlerini üstlenmiş olan Prof. Dr. Dicle,
yöneticilik misyonunu yeni dönemde Tıp Fakültesi
Dekanı olarak sürdürmek üzere bayrağı devraldı.
Prof. Dr. Dicle, gerek güçlü akademik altyapısı, gerekse eğitim sistemi ile Türkiye’nin lider Tıp
Fakültelerinden birinde görev yapacak olmaktan
onur duyduğunu belirterek; “Güzel bir ekip ile görev yapacak olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Her
zaman yeniliğe açık, öncü olmayı seçen fakültemizin bu özelliğini sürdürmesi için çaba göstereceğiz. Yıllar içerisinde kazandığı deneyimlerinden
güç alarak yeni sıçramalar yapacağına inancım
tam. Bu dönemde eğitimde sağlayacağımız geliştirmeler yanında araştırma alanında şekillenen ekosistemin büyümesi ve konulan hedeflere
ulaşması için çalışmalarımız olacak. Yapacağımız
bütün uygulamaları fakültemizin ortak aklını kul-

DEÜ’de Rektör
Prof. Dr. Adnan Kasman
ile yeni sayfa
10 arpaboyu

Kendisini tek kelime ile “İş insanı” olarak tanımlayan, tüm üniversite mensuplarına birlik beraberlik mesajı veren Rektör Kasman, şeffaf ve ulaşılabilir yönetici kimliği ve içtenliği ile merak ettiklerinizi
yanıtladı:

ÖZEL ROPORTAJ

Hazırlayan: Nalan ÜLKER

- İzmir’in, Büyükşehir Belediyesi’nden
sonra üçüncü büyük bütçeli bir kurumuna Rektör olarak atandınız. Üniversiteler aslında dev
holdingler gibi... Dokuz Eylül Üniversitesi de bu
anlamda ilk kez işletme, ekonomi, finans konularında profesyonel bir isme emanet edildi. Üstlendiğiniz bu misyonla kurumu nasıl bir süreç
bekliyor ? Sizden beklentiler nasıl ?
Rektör olarak atandığım sırada, darbe girişiminin üzerinden yaklaşık bir ay geçmişti. Ülkenin
olağanüstü koşullarının getirdiği öncelikler, doğal
olarak bizim de önceliğimizdi. Bir yandan kapanan
vakıf üniversitelerinin öğrencilerinin en az sorunla
bir başka üniversiteye yerleştirilmesi, diğer yandan
da örgüt yapılanmasının incelenmesi / soruşturulması oldukça zamanımızı aldı, alıyor. Bu anlamda;
kurumumuz ile ilgili hedeflerimiz doğrultusunda
yapacaklarımıza yeni başlayabildik.
Öncelikle; kurumu anlamak, bürokratik yapıyı tanımak ve bu yapıyı makro hedeflerimiz doğrultusunda motive etmek gerekiyordu. Üst Yönetim olarak,
kurumun bürokrasisini tanımak için kurumun teşkilat yapısını oluşturan birimlerden bir ay boyunca
sürekli brifing aldık. Biz de birimlere yapmak istediklerimizi anlattık.
Kurumumuzun hem finansal hem de yönetsel yapıları çok dağınıktı. Finansal kaynakları tek elde toparlamaya çalışıyoruz. Bir süre sonra tümünü bir
iktisadi işletme altında toplayacağız. Bu işletme,
tamamen işi bilen profesyonellerden oluşacak.
Şeffaf ve izlenebilir bir yapı oluşturacağız.
Bir finansal ekonomist olarak benden beklentilerin
yüksek olduğunun farkındayım. Gelecek yıl üniversitemizin bütçesi bir milyar liraya yaklaşacak. Böylesi bir bütçeyi yönetmek kolay bir iş değil. Konunun
uzmanı ve aidiyet duygusu yüksek bir kadro ile bu
okuz Eylül Üniversitesi’ne 6. Rektör ola- kaynağı etkin ve verimli bir şekilde yönetmek gererak 12 Ağustos 2016’da atanan ve 34 yıllık kiyor. Biz de bunu yapacağız.
üniversite tarihinde Tıp Fakültesi dışın- Profesör Adnan Kasman’ın ekonomi ve
dan seçilen ilk Rektör olarak fark yaratan İşletfinans
alanında ulusal ve uluslararası kariyeme Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Kasman; önümüzdeki 4 yıllık süreci, üniversite ve Tıp rinde ne gibi deneyimler var?
Lisans
eğitimimi
Dokuz
Eylül
Fakültesi’ne ilişkin akademik ve idari planlarını,
Üniversitesi’nde
tamamladıktan
sonra,
Milli
Eğitim
ulusal ve uluslararası deneyim ve bilgi birikimini
Bakanlığı’nın bursuyla, Yüksek Lisans ve Doktora
derginiz Arpaboyu’na anlattı.
İzmir’in, çalışan ve öğrencisi sayısı ile 80 çalışmalarımı ABD’de Ekonomi ve Finans alanlabin nüfuslu en büyük üniversitesinde en üst ka- rında sürdürdüm. Öğretim üyesi olarak Vanderdeme yönetimini devralırken zorlu bir mali yapının bilt Üniversitesi’nde başladığım akademik hayatıda kumandasını üstlenen Prof. Dr. Kasman, yarın- mı 2002 yılının Ağustos ayından beri Dokuz Eylül
ları daha çok çalışarak inşaa edeceklerini belirtti. Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde sürdürüyorum.
Finansal Ekonomi, Bankacılık, Yönetim Ekonomi-

D
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si ve Ekonometri uzmanlık alanlarında yayınlanmış 60’ın üzerinde makalem var. Bu çalışmalara
1200’den fazla atıf yapıldı. Yurtdışında birçok üniversitede hem eğitimci hem de araştırmacı olarak
bulundum. Evrensel anlamda bir üniversitenin nasıl olacağı konusunda ciddi birikimlerim oldu. Bu
birikimlerimi kullanarak hem huzurlu, üretken bir
akademik ortam oluşturmayı hem de finansal yapısı sağlam bir kurum yaratmayı amaçlıyorum.
- Rektör adaylığınız sürecinde üniversite genelinde tüm birimlerle iletişim kurarak
genel fotoğrafa baktınız ve bir yol haritası çizdiniz ? Öncelikli yapılması gerekenler nelerdir ?
Adaylık sürecimde, üniversitemizin tüm birimlerinde sunumlar yaparak kendimi ve projelerimi tanıttım. Ayrıca, öğretim üyelerimizi tanımak
ve onların beklenti ve önerilerini dinlemek için bireysel ziyaretlerde bulundum. Bu süreçte, yaklaşık 1000 öğretim üyesi ile yüz yüze görüştüm ve
100’ün üzerinde sunum yaptım. Sunumlar sonunda da üniversitemizde görev yapan öğretim üyelerinin %80’i ile görüşme ve fikirlerimi paylaşma
fırsatı buldum. Bu sayede; üniversitemiz birimlerini, akademisyenlerini, çalışanlarını çok daha yakından tanıdığımı düşünüyorum. Sorunlarımızı biliyorum ve oluşturduğum projelerle, bu sorunları
hızla çözebileceğimize inanıyorum.
Üniversitelerin üç temel görevi var: Eğitim, Araştırma, Hizmet. Bu görevlerin hakkıyla yerine getirilebilmesi için ön koşul; çalışma isteği ve kurumsal
aidiyet duygusu yüksek, mutlu Dokuz Eylül çalışanları yaratabilmektir. Bu nedenle, önceliklerim
insan odaklı olacaktır. Öğretim üyelerinin ve ça-
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lışanların fiziksel, mekânsal koşullarını iyileştirecek teşvik esaslı önlemler almamız gerekiyor. Bu
doğrultuda bazı önlemler aldık, almaya da devam
edeceğiz.
Bununla birlikte üniversitemizin; yerleşkelerin
çevre düzenlemelerinden, kültür - sanat etkinliklerine; kaynak yönetiminden, öğrenci - mezun iletişimine varan çeşitli sorunları var. Bunlar için de
bazı adımlar attık, atmaya devam edeceğiz. Projelerimizin tümü esas olarak tek bir hedefe odaklı:
Daha iyi Eğitim, daha iyi Araştırma, daha iyi Hizmet.

- Bünyesinde Tıp Fakültesi bulunan üniversitelerin lokomotifi hastaneleridir. Son yıllarda sağlık uygulamalarının da etkisi ile ciddi
mali güçlük yaşayan Dokuz Eylül Üniversitesi
Hastanesi’nde nasıl bir çalışma içindesiniz ?
Yakın, orta ve uzun vadeli planlarınız neler ?
Hastanemiz, üniversitemizin gözbebeğidir.
Fakat hastanemizin finansal yapısı ve iş süreçleri
oldukça bozulmuştur. Bunun temel iki nedeni var:
Birincisi, regülasyon yani Sağlık Uygulama Tebliği SUT ile belirlenen ücretlerin uzun yıllardır artmamasıdır. İkincisi ise kötü yönetimdir. İkisi bir araya
geldiğinde 250 milyon TL’nin üzerinde bir borç
oluşturmuştur. Mevzuat gereği gelir tarafında hızlı
bir iyileştirme yapmamız mümkün görünmemektedir. Fakat iş süreçlerini düzenleyerek maliyet
yapılarını düzeltme şansımız var. Bunun üzerinde
yoğun olarak çalışıyoruz.
Global bütçeye geçme ile ilgili ciddi çalışmalarımız
var. Umarım güzel haberi yakında üniversitemize
duyururuz. Bununla birlikte, hastanemizde hemşire sayısını arttırmamız gerekiyor. Daha fazla ve
kaliteli sağlık hizmeti üretmek için buna ihtiyacımız var. Bununla ilgili de önemli girişimlerimiz var.
Umarım yeter sayıda hemşire kadrosu alabiliriz.
Orta vadeli planımız, hastanenin borçlarını aşağıya doğru çekmek ve tedarikçilerden daha rekabetçi fiyatlarla malzeme almaktır. Uzun dönemde ise
finansal yapısı sağlam ve kendi kendine yeten bir
hastane ortamını yaratmak amacımızdır.
- Uluslararası sağlık turizminin yükselen değer olduğu günümüzde nasıl bir hastane
ve sağlık hizmeti olmalı ?
İzmir, sağlık turizmi için çok uygun bir ortam sunmaktadır. Dokuz Eylül Üniversitesi has-

tanesi de sağlık turizminden yararlanmak için
yeniden yapılanmalıdır. Örneğin; yabancı uyruklu
hastaları hastanemize çekmek amacıyla poliklinik
ve otelcilik hizmetlerinin kalitesini artırmamız gerekmektedir.
Hastanemizin
yenilenmesi
için
Kalkınma
Bakanlığı’ndan yaklaşık 100 milyon TL’lik, üç yıllık bir proje aldık. 2017 yılında 43 milyon TL’lik bir
yatırım yapacağız. Dolayısıyla, hastanemizi daha
çekici bir hale getireceğiz. Yap - işlet - devret gibi
modellerle sağlık yatırımcılarını da üniversitemize
çekebiliriz.
Termal bölgesinde yer alıyor olmamız, sağlık turizmi açısından çok büyük bir avantaj. Geçmişte
termal oteller bünyesinde yer alan birimlerimiz
aracılığıyla yürüttüğümüz fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerini, daha geniş kapsamlı bir merkez kurarak, hem ayaktan hem de yatan hastalara
hizmet verebilecek şekilde genişletebiliriz. Özellikle Kuzey Avrupalı hastaların bu tedavi yöntemine yoğun ilgi göstereceğini tahmin ediyorum.
İzmir’de sağlık turizmini geliştirmek, Dokuz Eylül
Üniversitesi’nin de öncü rolü üstlenmesini sağlamak adına yapılacaklar daha da çeşitlendirilebilir.
Bizler de üst yönetim olarak bu konu üzerinde yoğun bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz.
- Üniversite demek eğitim, bilim ve araştırma demek. Bu anlamda Dokuz Eylüllülere ve
bu ülke insanlarına vereceğiniz mesaj nedir ?
Daha önce de belirtiğim gibi üniversitelerin üç temel görevi var: Eğitim, Araştırma, Hizmet.
Üniversitemizin eğitim kalitesini ve proje sayısını
arttırmak için öncelikle öğretim üyelerinin ve çalışanların fiziksel, mekânsal koşullarını iyileştirecek
teşvik esaslı önlemler almamız gerekiyor.
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Bu kapsamda ilk olarak; öğretim elemanlarının gelişimini sağlamak için AKADEMİ-DE isimli bir ugulama ve araştırma merkezi kuruyoruz. Bu merkezin; öğretim üyelerinin proje öneri sayısını, proje /
yayın kalitesini arttırmak amacıyla eğitimler vermek; eğitim kalitesini arttırmak için çalışmak gibi
temel amaçları olacak.
Öte yandan; üniversitemizin makale teşvik yönetmeliğini de değiştirdik. Etki faktörünü dikkate alan
bir teşvik mekanizması oluşturduk. Bu sayede,
hem makale sayısının hem de kalitesinin arttırılmasını amaçladık.
Aldığımız bu önlemlerle ve zaman içerisinde yürürlüğe koyacağımız yeni uygulamalarla üniversitemizin uluslararası literatüre katkısını arttırmaya, topluma yönelik hizmetlerini de daha üst
seviyelere çıkarmaya çalışacağız.

leceği yaratmakla ve sürdürülebilir büyüme sağlamakla ilgilidir. İnovasyon; bireylerde ve toplumda
değişime olan istek, yeniliğe açıklık ve girişimcilik
ruhuyla özdeşleşen bir kültür gerektirir.
Araştırma - Geliştirme (AR-GE), inovasyon için gereken en önemli faaliyetlerden biridir. Üniversite sanayi işbirliğinin, ulusal inovasyon sistemlerinin
kilit taşı olmasından dolayı, ileri sanayi ülkeleri ile
yeni sanayileşen ülkeler, üniversite - sanayi işbirliğine büyük önem vermektedirler. Ülkemizin de
tüm dünyadan araştırmacıların, kariyerlerinin her
aşamasında tercih edeceği bir çekim merkezi haline gelebilmesi için; dünya çapında güçlü ve güncel
araştırma altyapılarının hazırlanması gerekmektedir.
Dokuz Eylül Üniversitesi; 3 Aralık 2013 tarihinde kurulan DEPARK (Dokuz Eylül Teknoloji Geliştirme A.Ş.)
ile bu konuda çok önemli bir adım atmıştır. DEPARK
bünyesinde faaliyet gösteren İnciraltı Sağlık Yerleşkesi’ndeki Sağlık Teknoparkı ile Tınaztepe Yerleşkesi’ndeki Çok Amaçlı Teknopark’ta şirket sayısı 100’ü,
çalışan sayısı da 1000’i aşmıştır. Dokuz Eylül Teknoloji Geliştirme Bölgesi, erken aşama teknoparklar
kategorisinde Türkiye ikincisi olmuş ve yarışmacı
kimliğini ortaya koymuştur. Yine üniversitemizde, 9
Mart 2015 tarihinde, Avrupa’nın en büyük ileri ARGE merkezlerinden biri olan Dokuz Eylül Üniversitesi - İzmir Uluslararası Biyotıp ve Genom Merkezi
hizmete girmiştir. İzmir Kalkınma Ajansı projesi olan
ve üniversitemiz tarafından da desteklenen İzmir
Sağlık Teknolojileri Geliştirici ve Hızlandırıcısı - Bioİzmir binasının inşaatı sürmektedir. Bununla birlikte, Tınaztepe yerleşkesinde, gelecek yılın başlarında
Merkez Laboratuvar’ın da hizmete girmesi planlanmaktadır.
Elbette; söz konusu teknoparklara ve AR-GE merkezlerine desteklerimiz artarak devam edecek. Çalışma alanım olan İşletme, Finans ve Uygulamalı
Ekonomi disiplinlerinden de yararlanarak; özellikle
TTO ve teknoparklarımızda bundan sonraki süreçte
kapsayıcı ve kavrayıcı bir yaklaşım içinde olacağız,
en iyileri birlikte gerçekleştirmeye devam edeceğiz.
Temel amacımız, ticari değeri olan patentlerin sayısını, söz konusu AR-GE merkezleri ve teknoparklar
vasıtasıyla arttırmak olacak.

- Son yıllarda tüm dünyanın önemle
üzerinde durduğu İnovasyon ve ARGE konusunda Dokuz Eylül Üniversitesi’ni nasıl bir
strateji bekliyor ?
Ülkemizin, gelişmiş ülkeler seviyesine ulaşabilme hedefi doğrultusunda inovasyon; ekonomik büyümenin, artan istihdamın ve yaşam kalitesinin anahtarıdır. Bilim ve teknolojinin, ekonomik
ve toplumsal yarar sağlayacak şekilde yenilenme
süreci olarak tanımlayabileceğimiz inovasyon; ge-

- Hem öğrenciliği hem akademisyenliği
Dokuz Eylül Üniversitesi’nde geçmiş bir Rektör
olarak gençler için örnek rol modelsiniz. Dokuz Eylüllü olma duygusu ve gençliğe öğütleriniz nelerdir ?
Daha önce de belirttiğim gibi; Dokuz Eylül
Üniversitesi’nden mezun olduktan sonra lisansüstü eğitimimi yurtdışında sürdürdüm. Yaklaşık
dört yıl öğretim üyesi olarak çalıştıktan sonra da
yurda geri döndüm. Yurtiçinden birkaç üniversi-
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teden teklif almama rağmen tercihimi, mezunu
olduğum Dokuz Eylül Üniversitesi’nden yana kullandım. Üniversiteme olan aidiyet duygum her
zaman yüksekti. Başarlı, kararlı ve ne istediğini
bilen bir öğrenciydim. Lisans eğitimim sırasında
akademisyen olmaya karar verdim.
Bildiğiniz üzere; rekabetin yüksek olduğu bir dünyada yaşıyoruz artık. Üniversitemizde eğitim gören öğrencilerimizin, kendilerini rakiplerinden
farklı kılacak bazı özelliklerini şimdiden oluşturmaları gerektiğine inanıyorum. Öncellikle yaygın
olarak konuşulan bir yabancı dili çok iyi öğrenmelerini tavsiye ediyorum. Eğitimini aldıkları ve
gelecekte uygulayacakları mesleklerin temel inceliklerini burada öğrenmelerinde yarar görüyorum.
Ancak, bütün bunların yanı sıra; mezun oldukları
okulla bağlarını koparmamaları gerektiğinin altını
çiziyorum. Günümüzde iletişim ağları çok önemli. Mezunlar Derneği ile ilişki kurmak da bunun en
önemli adımlarından biri. Üniversite üst yönetimi
olarak, Mezunlar Derneği’ni güçlendirmeye çaba
gösteriyoruz. Çünkü bunun, hem öğrencilerimizin
hem de mezunlarımızın aidiyet duygusunu arttırmaya yardım edeceğini düşünüyoruz.
- Dokuz Eylül Üniversitesi’nin dünya üniversiteleri arasında marka değerini, puanını
yükseltmek için yeni yaklaşımlar neler olabilir?
Dokuz Eylül Üniversitesi’nin marka değerini
yükseltmek için öncelikle eğitim kalitesini ve makale
/ proje sayısını arttırmamız gerekiyor. Bununla ilgili alınan ve alınacak önlemlere daha önce de değinmiştim. Üniversitemizin dünya sıralamasındaki yerini
yükseltmek için öncelikle etki değeri yüksek dergilerde yayınlanan makale, proje, patent ve atıf sayılarımızı arttırmamız gerekiyor. Bunun için şimdiden yatırım

yapmamız gerekiyor ki buna zaten başladık.
Bununla birlikte, akademisyenlerimizin motivasyonlarını arttırmak için başarılarını kamuoyu ile paylaşmak gerekiyor. Bunun için de etkili bir kurumsal
iletişim stratejisinin oluşturulması gerekiyor ki bu
konuda da çalışmaları başlatmış bulunuyoruz. Basın ve Halkla İlişkiler birimimiz, iletişimde yenilikçi
alanlar geliştirmek üzere çalışmalar yürütüyor.
Yine bu kapsamda; üniversitemizin dünyaya açılan
penceresi olan internet sitemizi, son derece hızlı bir
şekilde yeniledik. Anasayfa ve Rektörlük sayfalarıyla başlayan yenileme çalışmaları, Tıp Fakültesi ve
Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi öncelikli olacak
şekilde hızla devam ediyor. Çok yakında, tüm akademik ve idari birimlerimiz, çağın gereklerine uygun, yenilikçi internet sayfalarına sahip olacak.
Son olarak; Dokuzgen artık çok aktif bir şekilde, tüm
yerleşkeleri ortak bir iletişim kanalında birleştiriyor.
- Kurumumuzun kent ile bütünleşmesi,
diğer üniversitelerle etkileşimi ve yarınlara bırakacağı kültür mirası için nasıl bir portre çizersiniz ?
Önümüzdeki dönemde; eğitimde ve araştırmada öncü niteliğini öne çıkaran, yenilikçi, çağdaş,
kentin kültür ve sanat hayatına katkıda bulunan bir
Dokuz Eylül Üniversitesi yaratacağız. Bu doğrultudaki ilk girişimimiz Dokuz Eylül Üniversitesi Senfoni
Orkestrası - DESO’nun aylık konserlere başlaması
oldu. Öte yandan; üniversitemizin çeşitli birimlerinin yürütmekte olduğu toplumsal projelere yönelik
desteğimiz de artarak devam ediyor.
Ayrıca; İzmir Üniversiteleri Platformu aracılığıyla
üniversiteler arasındaki bağların kuvvetlendirilmesini sağlayacak ve hem üniversitelerimiz hem
de şehrimiz için yararlı olacak ortak bilim, kültür ve
spor projelerinin üretilmesini sağlayacağız.

PROF. DR. ADNAN KASMAN KİMDİR?
Lisans eğitimini, 1991 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü’nü birincilikle geçerek bitirdi. Milli Eğitim Bakanlığı Bursu kazanarak ilk yüksek lisans
derecesini 1994 yılında Uygulamalı Ekonomi alanında Western Michigan Üniversitesi’nde aldı.
1997 ve 1999 yıllarında Vanderbilt Üniversitesi’nde Ekonomi alanındaki yüksek lisans ve doktora
eğitimlerini yine derece ile tamamladı. Aynı üniversitede üç yıl misafir öğretim üyesi olarak çalıştı.
2002 yılının Ağustos ayında yurda döndü, Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde Yardımcı Doçent olarak göreve başladı, burada 2005 yılında Doçent, 2010 yılında Profesör oldu. Halen
İşletme Fakültesi’nde görev yapmakta olan Prof. Dr. Adnan Kasman’ın temel uzmanlık alanları;
Finansal Ekonomi, Yönetim Ekonomisi ve İstatistiktir. İngilizce İktisat Bölümü Başkan Yardımcılığı,
Yönetim Bilişim Sistemleri Anabilim Dalı Başkanlığı, Bilgi Yönetimi Anabilim Dalı Başkanlığı, İktisat
Teorisi Anabilim Dalı başkanlığı, Girişimcilik, İşletme ve Ekonomi Uygulama ve Araştırma Merkez
Müdürlüğü gibi çok sayıda yönetsel görevlerde bulundu. Bu görevlerinin bir kısmı hala devam
etmekte olan Prof. Dr. Kasman’ın, çoğunluğu uluslararası atıf endekslerince taranan dergilerde
yayınlanmış 60 araştırma makalesi bulunmaktadır. Çok iyi derecede İngilizce bilen Prof. Dr. Adnan
Kasman, evli ve iki çocuk babasıdır.
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Üç yeni
Rektör Yardımcısı
görevde
D
okuz Eylül Üniversitesi’nin yeni Rektörü
Prof. Dr. Adnan Kasman; Rektör Yardımcılıklarına Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Hidrolik Anabilim Dalı
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Türkay Baran, İşletme
Fakültesi İngilizce İşletme Bölümü Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Banu Esra Aslanertik ve Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hale
Ören’i atadı.
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Dokuz Eylül Üniversitesi’ni kendi alanlarında başarı ile temsil eden üç değerli öğretim üyesi ile yola çıkarken, “Hedefimiz, Dokuz
Eylül Üniversitesi’ni sadece öğrencisinin, mezunlarının, mensuplarının değil; kentinin ve
ülkesinin de gurur kaynağı olan bir üniversite
haline getirmektir” mesajını yayınlayan Rektör
Kasman, tüm Dokuz Eylül mensuplarına ilettiği
mailde, “Bu hedefe sizlerle birlikte yürüyecek,
birlikte ulaşacağız” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Gülgün Oktay
Dekan Yardımcısı

Prof. Dr. Gürkan Ersoy
Dekan V.

Prof. Dr. Sema Özan
Dekan Yardımcısı

DEÜ Sağlık Bilimleri
Fakültesi kuruldu
İ

nündeki proje hayata geçirildi. Biz de bu misyonu,
ülkemizin ihtiyacı olan iyi eğitimli, bilgili ve yeterli
meslek profesyonellerini yetiştirmek için sürdüreceğiz. Buna ihtiyacımız da var. İlk aşamada birkaç
program açmayı hedefliyoruz. Bu arada üniversitemiz bünyesindeki Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, vermekte olduğu eğitime devam edecek. 2017-18 eğitim döneminde de öğrenci alımına
başlamak için gerekli altyapıyı oluşturmaya çalışacağız. Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı ve bölümleri, yeni yerleşim yeri yapılıncaya kadar, Sağlık
Kampüsü’ndeki DEÜ Tıp Fakültesi Derslikler Grubu
binası 3. Katında geçici olarak faaliyet gösterecek.
Logo, web sayfası gibi kurumsal alt yapı çalışmalarımız olacak. Temel aşamaları geçtikten sonra
akademik kadro ile ilgili oluşum süreci başlayacak.
Üniversitemiz bünyesindeki tüm kurumların amacı kuşkusuz ki en iyi eğitimi sağlamak, bu anlamda
herkesin desteğini ve kucaklayıcı yaklaşımını bekliyoruz.”

ÜNİVERSİTEMİZDEN

zmir’in köklü eğitim kurumu Dokuz Eylül
Üniversitesi’nde, 15. fakülte olarak “Sağlık Bilimleri Fakültesi” kuruldu. Yürürlüğe girişi 3
Ağustos 2016 tarihinde 29790 sayılı Resmi Gazete
ile olan DEÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin ilk Dekan
Vekili Acil Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr.
Gürkan Ersoy oldu. Dekan Yardımcılıkları görevine
de Prof. Dr. Gülgün Oktay (DEÜ Tıp Fakültesi Temel
Tıp Bilimleri Bölümü Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı
Öğretim Üyesi) ve Prof. Dr. Sema Özan (DEÜ Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi) atandı.
32 yıllık hekim olan ve 1992 yılından itibaren DEÜ Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı’nda
Türkiye’deki Acil Tıbbın ilk hocaları arasında görev
yapan Profesör Ersoy, üst yönetim olarak hedeflerinin, çağdaş eğitim yaklaşımını ve toplumun gereksinimlerini önceleyen bir fakülte kurmak olduğunu belirtti.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan V. Prof. Dr.
Gürkan Ersoy, fakülte alt yapısı, eğitim süreci ve
hedeflerini şöyle özetledi:
“Dokuz Eylül Üniversitesi’nde 1989 yılında
kurulmuş olan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek
Okulumuz (SHMYO) var. Burada eğitim iki yıllık ön
lisans programı ile sürüyor. Okulun önceki Müdürü emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Atila Akkoçlu’nun
öncülüğünde, Türkiye’deki 80’e yakın üniversitede
yer alan Sağlık Bilimleri Fakülteleri’nden esinlenerek 4 yıllık eğitim verecek bir fakülte kurulması yö-
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Başhekim Erkan
Derebek’ten
yoğun mesai

D

okuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde
Başhekimlik görevine Nükleer Tıp Anabilim
Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erkan Derebek atandı. 24 yıldır DEÜ Tıp Fakültesi Nükleer Tıp
Anabilim Dalı’nda hekim olarak değerli hizmetler
sunan ve 2000-2008 yılları arasında Başhekim
Yardımcılığı görevini yürütmüş olan Prof. Dr. Derebek; yeni döneme Başhekim Yardımcıları Prof.
Dr. Ender Ellidokuz, Prof. Dr. Kazım Tuğyan, Prof.
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Dr. M. Cenk Ecevit ve Doç. Dr. Özhan Özdoğan ile
birlikte yoğun çalışma temposu içinde start verdi.
Daha sonra Prof. Dr. İbrahim Özturalı da Başhekim Yardımcılığı’na getirilen yeni isim oldu.
Göreve atanmasının ardından tüm çalışanlara yaptığı duyuru ile mal beyanında bulunan ve şeffaf bir yönetim anlayışı çizeceklerini
vurgulayan Başhekim Prof. Dr. Erkan Derebek,
yazılı açıklamasında geleceğe güvenle bakabile-

cek bir kurum hedeflediklerini belirterek şu mesajı verdi: “Başhekimliğe atanmam dolayısıyla gösterdiğiniz ilgi ve teveccühe içtenlikle teşekkür eder, gösterdiğiniz güvene ben ve çalışma arkadaşlarım layık
olmak için elimizden gelen tüm çabayı harcayacağımızı belirtmek isterim. Temel amacımız; çalışanların
mutlu, hastaların huzurlu olduğu bir hastane ortamı yaratmaktır. Bildiğiniz üzere hastane olarak olağanüstü koşullarda olağandışı zor bir süreçten geçmekteyiz. Bu zor süreçten, el birliği, akıl birliği ve gönül birliği ile çıkabileceğimize dair inancım sonsuzdur. Kurumumuzun ayakta kalabilmesi ve geleceğe
güvenle bakabilmesi adına tüm personelimizin her aşamada gerekli sorumluluğu, duyarlılığı ve özeni
göstereceğine inanıyor, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.”
KİMDİR:
Prof. Dr. Erkan DEREBEK
Başhekim - Nükleer Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
1963 Isparta Yalvaç doğumlu olan Erkan Derebek, lisans eğitimini Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 1986
yılında tamamladı. Uzmanlık eğitimini Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı’nda aldıktan
sonra, 1992’de Dokuz Eylül Üniversitesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı’nda Öğretim Görevlisi olarak hizmete başladı. 1996’da DEÜ Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı’nda Yardımcı Doçent, 1997’de Doçent, 2002 yılında
Profesör oldu. DEÜ Hastanesi’nde 2000- 2008 yılları arasında Başhekim Yardımcılığı görevini yürüten ve
Dokuz Eylül Üniversitesi’ni ulusal ve uluslararası platformlarda başarıyla temsil eden Prof. Dr. Erkan Derebek, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Başhekim Yardımcıları özgeçmişleri

1964 İskilip doğumlu olan Ender Ellidokuz, lisans eğitimini
1989 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tamamladı. Tıpta Uzmanlık eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi
İç Hastalıkları Anabilim Dalı Gastroenteroloji Bilim Dalı’nda
2000 yılında bitirdikten sonra Afyon Kocatepe Üniversitesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Gastroenteroloji Bilim
Dalı’nda Doçent oldu. Kariyerini, Celal Bayar Üniversitesi
Tıp Fakültesi’nde sürdürdü ve 2011 yılında burada Profesör
oldu. DEÜ Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Gastroenteroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi olarak hizmet vermekte
olan Prof. Dr. Ellidokuz, evli ve 2 çocuk babası.
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Prof. Dr. Ender ELLİDOKUZ
İç Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Kazım TUĞYAN
Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
1968 Urla İzmir doğumlu olan Kazım Tuğyan, lisans eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tamamladı. Histoloji-Embriyoloji alanında 2000 yılında Uzman, 2001 yılında Yardımcı Doçent, 2007 yılında Doçent, 2013’te Profesör unvanını aldı. Ağustos
2010’dan itibaren Başhekim Yardımcılığı görevini yürüten Tuğyan,
evli ve iki çocuk babası.

Prof. Dr. İbrahim ÖZTURA
Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
1987 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun
olan İbrahim Öztura, nöroloji uzmanlığını SSK Buca Eğitim
Hastanesi Nöroloji Kliniği’nde 1993 yılında tamamladı. Akademik yaşamını Dokuz Eylül Üniversitesi’nde sürdüren Dr. Öztura, Nöroloji Anabilim Dalı’nda 2000 yılında Yardımcı Doçent,
2008 yılında Doçent oldu, 2011’de Klinik Nörofizyoloji alanında yandal uzmanlık belgesini aldı. Uyku Laboratuvarı’nın kurucuları arasında yer alan Dr. İbrahim Öztura, 2013’ten itibaren kariyerini profesör olarak sürdürüyor.

Prof. Dr. Mustafa Cenk ECEVİT
Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
24 Temmuz 1967 tarihinde Erzurum’da dünyaya geldi. İlköğrenimini Erzurum Atatürk İlkokulu’nda, Orta ve Lise öğrenimi Samsun Anadolu Lisesi’nde tamamladı. Hacettepe Üniversitesi Tıp
Fakültesi’nden 1992’de mezun oldu. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp
Fakültesi Kulak-Burun-Boğaz Anabilim Dalı’nda 1992 ve 1997 yılları arasında ihtisasını tamamladı. Daha sonra 2002 yılına kadar
Karşıyaka Devlet Hastanesinde görev yaptı. Aynı üniversitede
2002 yılında Uzman olarak göreve başladı. 2007’de Yardımcı Doçent, 2010 yılında Doçent, 2015 yılında Profesör oldu. Türk Rinoloji
Derneği’nde Yönetim Kurulu Üyesi olarak çalışmaktadır. Başlıca ilgi
alanları Rinoloji ve Uyku Hastalıkları Tanı ve Cerrahi tedavisidir.

BENİM HASTANEM

Doç. Dr. Özhan ÖZDOĞAN
Nükleer Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
1965 Çorum doğumlu Özhan Özdoğan, ilköğrenimini Çorum
Bahçelievler İlkokulu’nda, Orta ve Lise öğrenimini Samsun
Anadolu Lisesi’nde tamamladı. Hacettepe Üniversitesi İngilizce Tıp Fakültesi’nden mezun olduktan sonra mecburi hizmetini
Tokat’ta, askerlik görevini ise Erzincan’da yerine getirdi. Dokuz
Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı’nda
ihtisas yaptı. Uzmanlık sonrası üniversitemizde öğretim üyesi
olarak çalışmaya devam ediyor. Evli ve bir çocuk babasıdır.
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KİMDİR ?

D

okuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde Tevik Eser’in
yaş sınırından emekliye ayrılması ile boşalan Başmüdürlük görevine O. Levent Akay vekaleten atandı.
23 yıldır DEÜ Hastanesi idari birimlerinin çeşitli kademelerinde hizmet veren ve son 4 yıldır Hastane Müdürü olarak
görev yapan O. Levent Akay (46); yeni dönemde Hastane
Müdürleri Teoman Aktepe, Yaşar Akar ve Teknik Hizmetler
Müdürü Cem Turabi Ergün yönetimindeki ekiplerden sorumlu olarak çalışacak.

BENİM HASTANEM

Hastanede
yeni Başmüdür
Levent Akay

12.07.1970 tarihinde Isparta / Eğirdir’de
doğdu. Hacettepe Üniversitesi Sağlık
İdaresi Yüksekokulu’ndan 1993 yılında
mezun oldu. Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi’nde Gece İdarecisi olarak başlayan meslek hayatına, aynı yıl
Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde
Gece İdarecisi olarak devam etti. 19961998 yılları arasında Eskişehir Hava
Hastanesi’nde Sağlık Subayı olarak
askerlik görevini tamamladı. Sonrasında sırasıyla, DEÜ Hastanesi’nde Ameliyathaneler, Yoğun Bakımlar ve Acil
Servis İdare Amirliği ve Poliklinik Hizmetleri Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Ağustos 2004 – Ağustos
2008 tarihleri arasında Döner Sermaye İşletme Müdür Yardımcılığı görevinde Faturalama Sürecinden sorumlu
olarak görev yaptı. Sırasıyla, Mart 2012
– Eylül 2012 tarihleri arasında Poliklinik Hizmetleri Müdürlüğü, Eylül 2012
– Haziran 2013 tarihleri arasında Hasta Kayıt ve Kabul Hizmetleri Müdürü,
Haziran 2013- Ağustos 2014 tarihleri
arasında Hasta Kayıt Kabul ve Faturalama Hizmetleri Müdürü, Ağustos 2014
– Eylül 2016 tarihleri arasında Yataklı
Servisler, Onkoloji Hastanesi Müdürü
olarak görev yaptı. Ayrıca, 2009 yılından bu yana, DEÜ İzmir Meslek Yüksekokulu Sağlık Kurumları İşletmeciliği
Programında misafir öğretim görevlisi
olarak çeşitli dersler vermektedir.
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D

Başhekimden
tüm birimlere
mercek

okuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nin yeni
Başhekimi Prof. Dr. Erkan Derebek; tıbbi
cihazlardan, kurum demirbaşlarına, hasta
hizmet sürecinden, insan kaynaklarına, idari ve
mali yapıya ilişkin genel durum analizini çıkarmak
için tüm idari ve birim sorumluları ile yaklaşık 12
saat süren bilgilendirme toplantısında biraraya
geldi.
Başhekim Yardımcıları Prof. Dr. Ender Ellidokuz,
Prof. Dr. Kazım Tuğyan, Doç. Dr. Özhan Özdoğan
ve Hastane Başmüdürü Levent Akay eşliğinde
idari ekibin sunumlarını dinleyen Başhekim De-
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rebek, istek ve soruları yanıtladı, çözüm bekleyen
konuları hızlandırılmış programla değerlendirmeye aldı.
İyi bir yönetim akışı için kısa, orta ve uzun vadeli iş planlarını oluşturmaları gerektiğini belirten
Başhekim Prof. Dr. Derebek, Türkiye genelinde sıkıntılı süreçten geçen hastanelerden birinde zoru
başarmak için çaba harcadıklarını ifade ederek şu
mesajı verdi: “Temel amacımız, daha az maliyetle
en yüksek verimliliğe ulaşmak için tüm birimlerin ana hedefi kaybetmeden işleyişi sürdürmesini sağlamak ve bu yapılanmada sadece iş odak-

lı olunmasına özen göstermek. Şunu önemle istiyorum,
hiçbirimiz burada birbirimizin rakibi değiliz. Kurum içinde
rekabet değil, işbirliği olur. Ve bizim için temel parametre iş performansıdır. Bulunduğunuz noktada yapacağınız
iyileştirmelerin performanslarınızın dikkate alınmasında
çok önemli faktör olacağını unutmayın.” .
Sıkıntılı dönemi birlikte aşacağız
Başhekim Prof. Dr. Erkan Derebek, iyileştirme gerektiren
özellikle tıbbi cihaz donanımı ve hasta hizmet alanlarında
hızlı çözüme odaklandıklarını ifade ederek şöyle konuştu:
“Bundan sonra çalışma tempomuzun en az bu olacağını
bilmenizi istiyorum. Çok zor bir süreçten geçtiğimizi biliyorsunuz. Bu sadece bizim hastanemize özgü bir durum
değil. Ama bizim boyutumuzdaki hastanelerle karşılaştırdığımızda durumumuz iç açıcı değil. İnsan Kaynakları’na
baktığımızda, birçok hastaneden çok daha iyi, daha genç
popülasyonumuz var. Öğretim üyesi kadromuz, hemşire kadromuz, idari kadromuz öyle. Çok büyük başarılara
imza atmış, birçok ilkleri gerçekleştirmiş bir üniversiteyiz. Türkiye’de gerek sağlık sisteminde, gerek Sosyal Güvenlik sisteminde gerekse Maliye Bakanlığı ilişkilerinde
yol gösterici nitelikte çok sayıda ilki gerçekleştirmiş bir
üniversiteyiz. İlkleri başarmak bizim genetiğimizde kodlu.
Ama şu anda bulunduğumuz durum bizim hak ettiğimiz
nokta değil. Elbette bu, sadece üniversitemizdeki iç işleyiş süreçlerindeki aksaklıktan kaynaklanmıyor. Geri ödeme kısmındaki sıkıntılar, Maliye Bakanlığı’ndaki sıkıntılar,
yatırımlarla ilgili sıkıntılar bizi maalesef bu noktaya kadar
getirdi. Ancak ben inanıyorum ki, iyi bir iş planı ile ve de
tabii Sosyal Güvenlik ve Maliye Bakanlığı tarafındaki gelişmelere paralel olarak kendi süreçlerimizi düzelttiğimizde
sıkıntılıları kısa sürede aşacağız.”

BENİM HASTANEM

Süreçleri yönetmede azimli ve kararlıyız
“ Sizlerin de şuna inanmanızı istiyorum; yönetim olarak
bu süreçleri planlayacak, gerekli aktiviteleri yapacak azim
ve kararlılıktayız. Burada tabii ki herkesin sürece aktif katılımı çok önemli. Her biriniz ve her birinizin performansı
benim için çok önemli. Performanslarınızın sadece kendi
biriminizi ilgilendirmediğini, küçük iyileştirmelerin bütüne
çok büyük katkı sağlayacağını unutmayın. Bundan sonra
bu tür toplantıları yapacağız. Bizler sorumlu olduğumuz
birimlerde ne yapıyoruz ? Hangi iş parametreleri ile işlemlerimizi takip edeceğiz, nasıl raporlayacağız, düzeltmeleri nasıl sağlayacağız değerlendireceğiz. Yaptığımız
işlerden birbirimizin haberdar olması da çok stratejik bir
durum. Çünkü yapılan bir iş bir başka noktada çok değişik
etkilere yol açabilir ve bütüne olumsuz yansıyacak noktaya gelebilir. Bu analizi iyi yapmak zorundayız. Dolayısıyla
ekiplerinizde görev yapan çalışanların sürece aktif katılımını sağlamanız, birimlerdeki kişilerin birbiri ile işbirliği ve
dayanışma içinde olmasını sağlamanız açısından herbirinize önemli görev düşüyor. Kimseyi küstürmeden, katkı
vereceği alanlarda en iyi şekilde değerlendirerek, işbirliği
içinde başarılı olacağımıza inancım tam.”
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Dekan V.

Tıp Fakültesi’nde
beyaz önlük heyecanı
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okuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 2016-2017 eğitim dönemi, Kurucu Öğretim Üyeleri Konferans Salonu’nda düzenlenen törenle açıldı. Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oğuz Dicle’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen törene, Rektör Prof. Dr. Adnan Kasman, Rektör Yardımcıları Prof. Dr.
Türkay Baran, Prof. Dr. Hale Ören, Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Oğuz Kılınç, Prof. Dr. Yeşim Tunçok, DEÜ
Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Erkan Derebek, başhekim yardımcıları, öğretim üyeleri, idareciler, öğrenciler ve veliler katıldı.
350 yeni öğrencinin beyaz önlük giydiği törende Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Yeşim Tunçok’un önderliğinde Tıbbiyeli Andı okundu. Dekan Prof. Dr. Oğuz Dicle; fakülteye ilk üç sırada kayıt yaptıran öğrenciler Umut Enes Avcı, Busegül Ataman ve Fatih Öztürk’e beyaz önlüklerini giydirerek hediye verirken,
2015-2016 eğitim yılını en iyi derece ile bitiren altı dönemin birincileri Sevinç Dizdar, Göksel Çil, Gülfem
Nur Akın, Ezgi Odası ve Asil Demirezen’e de başarı belgelerini sunarak teşekkür etti.
Dokuz Eylül Üniversitesi’nin yeni Rektörü Prof. Dr. Adnan Kasman konuşmasında, yeni kayıt yaptıran gençlerin Türkiye’nin en iyi tıp fakültelerinden birinde eğitim görmeye hak kazandığını ifade ederek
şöyle konuştu: “Dokuz Eylül Üniversitesi tıp eğitimindeki tescilli başarıları ve öncü çabaları ile marka bir
kurumdur. Mezun hekimlerimiz, sağlık sektörünün öncüleri ve tıp dünyasının referanslı isimleridir. Bu
özgüvenle, bugün burada eğitimlerine henüz başlayan gençlerimize gönül rahatlığı ile ‘doğru adrestesiniz’ diyorum. Ülkemizde 90 civarında tıp fakültesi bulunmakta ve kontrolsüz büyüme, köklü bir geçmişe
sahip olan, her şeye rağmen bugüne dek başarı ile sürdürülen tıp eğitimini tehdit eder boyuta ulaşmıştır. Türkiye’nin daha iyi yetişmiş hekimlere ve bilim insanlarına ihtiyacı vardır ve Dokuz Eylül Üniversitesi
olarak biz işte tam da bunu gerçekleştirmenin peşindeyiz. Buradan mezun olan her genç hekim, mezuniyet töreninde Hipokrat Yemini’nin ‘… hayatımı insanlık hizmetlerine adayacağıma…’ diye akıp giden
satırlarını okurken emin olun ki bu satırların hakkını verecek duygu ve donanıma sahip olacaktır. Seçim-
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lerinden dolayı öğrencilerimizi ayrı
ayrı kutluyor, gönülden başarılar
diliyorum.”
Tıp Fakültesi Dekan V. Prof.
Dr. Oğuz Dicle de açılış konuşmasında insanlık tarihi kadar eski
olan tıbbın temelinin bu coğrafyada yüzyıllar önce atıldığına dikkat
çekerek şöyle konuştu: “Günümüze gelindiğinde fakültemiz, büyük
hızla gelişen, yüksek teknolojiye
dayalı uygulamalarla kendini gösteren yeni çağın farkındadır ve
eğitimini bu doğrultuda sürekli güncelleyen topluma örnek bir
kurumdur. Siz gençler bu çağdaş
eğitim ortamına katılacağınız için
şanslısınız. Zira fakültemizde uygulanmakta olan Probleme Dayalı
Öğrenme yöntemleri ile kurgulanmış olan eğitim programımız,
öğrenciyi merkeze alan, problem
çözme becerilerinin geliştirildiği,
temel ve klinik bilimlerin entegre
olduğu, toplum temelli, çok sayıda
seçmeli programa girmenizi sağlayan örnek bir eğitim programıdır.
Sizler bu program yardımı ile özgüveni yüksek, sorgulayan, bilgiye erişme becerisi kazanmış, ekip
çalışmasını en iyi şekilde gerçekleştiren donanımlı hekimler olacaksınız. Bu fakülteyi kazanarak
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içinizdeki yüksek enerjiyi göstermiş durumdasınız. Üstelik dünyadaki diğer gençlerden ayrıcalıklı olarak, bugüne kadar yolundan gittiğinize inandığımız büyük insan
Atatürk’ün ışığına, akıl ve bilimle aydınlanmış yol haritasına sahipsiniz. Hepinize hoş
geldiniz diyor, başarılı bir yıl geçirmenizi
diliyorum.”
Eğitim yılı açılışında, Dönem I Kurul
Başkanı Prof. Dr. Bekir Ergür, öğrencilerin
bilim ve eğitim ile uğraşırken, sosyal konularda da kendilerini geliştirebilecekleri
uygun bir ortam ve şehre geldiklerini belirtti, öğretim üyeleri olarak gençlere her
konuda yardımcı olmaya hazır olduklarını ifade etti. DEÜ Tıp Fakültesi Öğrenci
Temsilcisi Dönem VI öğrencisi İntörn Dr.
Kamer Turgut da öğrenciler adına yaptığı
konuşmada zorlu eğitim sürecinin ardından onurlu bir mesleğe adım atacak olmanın heyecanını dile getirdi, Dokuz Eylül
Üniversitesi ailesine yeni katılanlara öğüt
verdi.
Törende Dokuz Eylül Senfoni Orkestrası (DESO), şef Ümit İşgörür eşliğinde
müzik dinletisi sunarak ayakta alkışlandı. Yeni eğitim yılının açılış konferansını
da DEÜ Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim
Dalı’ndan emekli olan duayen isimlerden
Prof. Dr. Ayşen Baykara verdi. Profesör
Baykara, “Hekim Olmak” konulu sunumunda, iyi hekim olmanın püf noktalarını anlattı. Erdemli, duyarlı, tüm insanlığa
gönülden hizmet sunmaya adanmış, iletişim becerileri yüksek birer doktor olmanın
başarının esas formülü olduğunu vurguladı. Açılış töreni kokteylle sona erdi.
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Tıp öğrencilerine
topluluklar tanıtıldı

okuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni kazanarak Türkiye’nin dört bir yanından İzmir’e
gelen öğrenciler, 2016-2017 eğitim öğretim
yılına büyük heyecanla başlarken, fakülte bünyesindeki Öğrenci Topluluklarının tanıtımları stantlar

kurularak yapıldı. Santrançtan, bilimsel aktivitelere
bir çok grup çalışması için kapsamlı olarak bilgilendirilen gençler, tercihleri doğrultusunda ve istedikleri alanda kendilerini geliştirecek platformlarda yer
alma imkanı buldu.

Hemşirelik
Hizmetleri’nde
yeni Müdür
Seyyare Kurt

D

okuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü’ne Yüksek Hemşire Seyyare Kurt atandı.
Hemşirelik Hizmetleri yönetim organizasyonunda; Müdür Yardımcıları Yük. Hem. Sevil Cin, Uzm. Hem. Zerrin Ataman,
Yük. Hem. Nurten Önal, Yük. Hem. Selvinaz Utkutan’ın görevleri
devam ederken, yeni dönemde Uzm. Hemşire Özgül Vatansever de Müdür Yardımcısı ve Eğitim Koordinatörü olarak göreve başladı.
KİMDİR ?
Seyyare Kurt, lisans eğitimini 1989’da Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu’nda tamamladı. Aynı yıl
Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde göreve başladı.3 yıl süre ile Çocuk Hastalıkları’nda görev yaptı,
daha sonra Nöroloji Servisi’nde 2,5 yıl Sorumlu Hemşire olarak çalıştı. 1997-2004 yılları arasında Hemşirelik Hizmetleri Müdür Yardımcılığı, 2004-2008 yılları arasında da Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü
görevlerini yürüttü. 2008-2016 yılları arasında Nükleer Tıp Polikliniği’nde hizmet veren Yüksek Hemşire
Seyyare Kurt 2016’da Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü görevine atandı, evli ve bir çocuk annesi.
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Sağlık dışı
MAVİ
ile hayat kur

ağlık Bakanlığı’nın tüm sağlık kuruluşlarında
zorunlu kıldığı “Hastane İçinde Acil Çağrı Sistemi (Mavi Kod - 2222) uygulaması Prof. Dr.
Bahar Kuvaki Balkan’ın Koordinatörlüğünde hastanede görev yapan sağlık dışı çalışanlara eğitim
verilerek hayata geçirildi. Hastane içinde aniden
fenalaşan hasta, hasta yakını ve çalışanlara doğru
ve hızlı müdahale edilmesini amaçlayan Mavi Kod
sistemi uygulamalı olarak anlatıldı. Sağlık dışı personele “Temel Yaşam Desteği (TYD)” eğitimi verilmesini ve onların da ani kalp durmalarında ilk müdahaleye katılmalarını amaçlayan eğitimin büyük
önem taşıdığı tek tek vurgulandı.
DEÜ Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr.
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Bahar Kuvaki Balkan’ın koordinatörlüğündeki 12
kişilik Mavi Kod Yürütme Kurulu’nun planladığı
eğitimleri; Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD, Acil
Tıp AD, Kardiyoloji AD’dan görevlendirilen öğretim
üyeleri ve uzmanlar, Hemşirelik Hizmetleri Müdür
Yardımcısı Özgül Vatansever önderliğindeki eğitim
hemşirelerinden oluşan eğiticiler, yaklaşık 1250
kişiyi kapsayacak bir eğitim programını hayata
geçirdi. Yirmişer kişilik gruplara 2’şer saatlik eğitimler verildi. Mavi Kod uygulaması kapsamında;
dünyanın bir çok ülkesinde ilk yardım amaçlı kullanılan ve Sağlık Bakanlığı Himayesi’nde “Hayata El
Ver” sloganlı kampanya ile tanıtılan Otomatik şok
cihazları da (Otomatik Eksternal Defibrilatör’ler)
hastanenin belli noktalarına yerleştirildi.

Herhangi bir acil durumda, kurum içinde
Mavi Kod ekibi gelinceye kadar hayat kurtaracak
müdahalenin, bu otomatik şok cihazları kullanımı
da dahil temel yaşam desteği eğitimi almış hastane personeli tarafından da yapılabileceği belirtildi.
Tüm çalışanların kolayca kullanabileceği nitelikte
olan ve Türkçe sesli komutlarla ilk yardımı yönlendiren “Otomatik Eksternal Defibrilatör”ler ilk
etapta insan yoğunluğunun çok olduğu (klinik, poliklinik girişi gibi) noktalara yerleştirildi. Kilitli cam
dolaplar içinde duvarlara monte edilen otomatik
şok cihazlarının, acil durum anında aynı alanda
7/24 hizmet veren danışma birimlerinden anahtarlarının temin edilerek kullanılabileceği belirtildi.
Mavi Kod Koordinatörü Prof. Dr. Bahar Ku-

vaki Balkan, uygulanan bu proje ile ilgili şu bilgileri
verdi:
“ Mavi Kod, Sağlık Bakanlığı’nın zorunlu tuttuğu
ve dünyanın birçok ülkesinde uygulanmakta olan
‘Hastane İçinde Acil Çağrı sistemidir. Bu acil çağrı özel durumlarda yapılmalıdır. Bilinci kaybolan,
solunumu olan ya da olmayan tüm olgularda acil
kod aktive edilmelidir. Biz hastane bünyesinde
her hafta cuma günleri, 20’şer kişilik iki gruba (40
kişi) sabah ve öğleden sonra bu eğitimi vererek
sağlık dışı personelimize bu uygulamayı öğrettik.
Eğitimler sırasında bu çağırının ne zaman ve nasıl yapılması gerektiği hakkında bilgi verdik. Mavi
kod, yani 2222 tüm dünyada kullanılan standart
bir numaradır. Bizim hastanemizde de daha önce
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çalışanlara
KOD
tarma eğitimi

farklı numaralarla böyle bir uygulama vardı. Artık bu
standart numaraya geçildi. Çalışan herkes bilecek ki,
2222’yi tuşladıktan sonra karşıdan gelen komutun
söylediği gibi kare tuşuna basılacak ve diğer komutlar
dinlenecek. Mavi Kod uygulamasında, acil müdahale ekibinin olay yerine ulaşması için öngörülen süre
3 dakika. Ancak hastanemiz çok büyük ve henüz yeterli sayıda ekip olmadığından gecikmeler olabilir. Biz
bu süre içinde neler yapılacağını anlatıyoruz. Kişinin
solunumu var mı, normal mi? Solunumu yoksa veya
normal değilse bilinci kapalıysa temel yaşam desteği dediğimiz uygulamaya geçmeleri gerekiyor. Ayrıca dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi Türkiye’de
de Otomatik Eksternal Defibrilatörlerin (Otomatik
şok cihazlarının) kullanımı yaygınlaşıyor. Bunun için
ilk yardım eğitimi gerekli. Bu cihazı açtığınızda size
Türkçe ses kaydı ile ne yapmanız gerektiğini söylüyor. Hastanemizde 5 adet otomatik şok cihazı var. İlk
etapta Hastane Servisler Girişi (Başhekimlik girişi),
Poliklinikler Girişi Kan Alma Birimi’nde aktif hale getirildi. Poliklinikler 1. Kat, eski kütüphane okuma salonu ve Dekanlık binasında da birer tane yer alacak.
Mavi Kod eğitimi içinde, temel yaşam desteğinin bir
parçası olarak bu cihazların kullanımını öğreterek katılım belgesi de verdik. Ancak bu eğitimleri, çok daha
uzun bir eğitim süresi gerektiren ve sonunda ilkyardım sertifikası verilen kurslar ile karıştırılmamak gerekir. Günlük hayatta herkes için önem taşıyan temel
yaşam desteği bilgisinin kurum dışında da her zaman
faydalı olacağını çalışanlarımıza anlatıyoruz. Bunun
yanında, Sağlık Yerleşkesi’ndeki bu çalışmamızın devamında üniversitemizin Tınaztepe Kampüsü’nde de
“Ani kalp durması” halinde yapılacaklar ve Otomatik
Şok Cihazı kullanımı konusunda farkındalık yaratan
eğitimler verdik.”
MAVİ KOD NEDİR?
Mavi Kod tüm dünyada hastanelerde aynı acil
durum için aynı rengin kullanıldığı tek renkli koddur.
Acil tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyan hastalar, hasta
yakınları ve tüm hastane personeline en kısa sürede müdahale edilmesini sağlayan acil durum yönetim aracıdır. Genellikle oluşturulan bir çağrı sistemi
aracılığıyla sağlık çalışanı tarafından verilen kod, belirlenmiş sorumlu personelin, çoğunlukla kardiyak
arrest durumundaki kişiye müdahalesini mümkün
kılmaktadır. Bunun hastane dışı ortamdaki karşılığı
112’dir diyebiliriz.
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OTOMATİK EKSTERNAL DEFİBRİLATÖR (OED) NEDİR?
Otomatik eksternal defibrilatörler, kardiyak
arrest vakalarında sağlık personeli ya da sağlık personeli dışındaki kurtarıcıların da kullanabileceği defibrilasyon için kılavuzluk eden hassas ve güvenilir
defibrilatörlerdir.
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Hastane Danışma
Personeli’ne kurumsal
kimliği yansıtan giysi

D
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okuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde, hasta ve hasta yakınları ile ilk planda iletişim kurarak gerekli yönlendirmeleri yapmakla görevli olan Danışma Personeli, kurum imajına uygun olarak yenilenen tek tip giysilerle özenli hizmet veriyor. Hastane Müdürü Yaşar Akar’ın sorumluluğunda,
sektöre yakışan bir vizyonla görev yapan ekip, tedavi olmak için Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’ni
tercih eden hasta ve yakınlarına güler yüzlü hizmet anlayışı ile yardımcı oluyor. Kurumun ön yüzü ve
vitrini olan ekip, empati ile hareket ederek çözüm odaklı yaklaşım sergiliyor.
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Spor Hekimliği’nde
Dokuz Eylül hamlesi
D
okuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, uluslararası platformda önemli bir yere sahip
olan Spor Hekimliği alanında son 4 yıl içinde atılan adımlarla Türkiye’nin bu alandaki gözde
merkezlerinden biri oldu.
Ülke genelindeki üniversiteler içinde toplam 9 Spor Hekimliği Anabilim Dalı arasında yer
alan DEÜ Tıp Fakültesi Spor Hekimliği Anabilim
Dalı, 14 Eylül 2012’de resmen kurularak faaliyete
geçti.
Ortopedi’den Kardiyoloji’ye Fizik Tedavi’den
Radyoloji’ye, Acil Tıp’tan Çocuk Endokrinolojisi ve
Çocuk Kardiyolojisi’ne kadar bir çok branşın iç içe
olduğu multidisipliner Spor Hekimliği Anabilim
Dalı; Kurucu Öğretim Üyeleri Prof. Dr. M. Hasan
Tatari (Ortopedi ve Travmatoloji) (Anabilim Dalı
Başkanı), Prof. Dr. Can Koşay (Ortopedi ve Travmatoloji), Prof. Dr. Dayimi Kaya (Kardiyoloji), Prof. Dr.
Atalay Arkan (Anestezi ve Reanimasyon- Ağrı Ünitesi), Prof. Dr. Osman Açıkgöz (Fizyoloji) ve Prof.
Dr. Muammer Kayatekin’den (Fizyoloji) oluşan
akadamik kadro önderliğinde adım adım gelişti.
2014 yılında Anabilim Dalı kadrosuna, uzmanlık alanı Spor Hekimliği olan Yrd. Doç. Dr. Oğuz
Yüksel Öğretim Görevlisi olarak katıldı. Bu gelişmelerle birlikte asistan eğitimine de geçildi ve Spor
Hekimliği Poliklinik hizmeti başladı. Anabilim Dalı
Başkanı Prof. Dr. Hasan Tatari’nin önderliğindeki
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ekibe son iki yıl içerisinde ikisi bayan üç asistan
katıldı, hizmet ağı güçlendi. Uzmanlık eğitiminde
cazibesi yükselen Spor Hekimliği branşına ilgi yoğunlaşırken, DEÜ Tıp Fakültesi Spor Hekimliği TUS
sonrası ülke genelinde en çok tercih edilen Spor
Hekimliği Anabilim dallarından biri oldu. Anabilim
Dalı yöneticileri, cihaz parkı ve fiziksel alanları geliştirme yönündeki çalışmalarını da hızlandırdı.
Türkiye’deki 79 spor hekiminden birisi ve
DEÜ Tıp Fakültesi Spor Hekimliği Anabilim Dalı’nın
tek Spor Hekimi olan Yrd. Doç. Dr. Oğuz Yüksel,
Ege Üniversitesi’nde uzmanlık eğitimini tamamladıktan sonra 2009’da Milli Takımların U15 ve
U19 kadrolarında hizmet verdi. Yardımcı Doçent
Yüksel; Erzurum’da 2011 Kış Olimpiyatları sağlık
organizasyonunda görev aldı, Buz Hokeyi Milli Takım doktorluğu yaptı. 2011 – 2016 yılları arasında
Türkiye Futbol Federasyonu Sağlık Kurulu üyeliği
de yapan Dr. Oğuz Yüksel Manisapor, İzmirspor
ve Göztepe Spor Kulüpleri’nde profesyonel takım
doktorluğu görevini yürüttü. 2013’te Bozyaka Devlet Hastanesi’nde hizmet verdikten sonra DEÜ Tıp
Fakültesi Spor Hekimliği Anabilim Dalı’na atandı.
Spor Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı ve aynı
zamanda Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı
Öğretim Üyesi olan Prof. Dr. Hasan Tatari; çok spesifik ve zevkli bir branşta hizmet verdiklerini belirterek şöyle konuştu: “Anabilim Dalı’nın kuruluş
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aşamasından itibaren iyi bir altyapı oluşturmak için
çaba harcıyoruz. Özellikle cihaz donanımı ve fiziksel
alanlar konusunda daha iyi koşullara sahip olmak
için planımızı oluşturduk. Polikliniğimizde günde 1020 arasında hastaya hizmet veriyoruz. Anabilim Dalı
olarak kadromuzun genişliği de sayesinde hastalara
multidisipliner yaklaşıyoruz. Özellikle profesyonel
hizmet bekleyen spor kulüpleri için iyi bir referans
merkeziyiz. Önümüzdeki dönemde iş birlikleri düşünülebilir” dedi.
Prof. Dr. Hasan Tatari ve Yrd. Doç. Dr. Oğuz Yüksel, Spor Hekimliği’nin tanımı, tarihçesi, çalışma alanı
ve tedavi olanakları ile ilgili şu bilgileri verdi:
Spor hekimliği; spora katılımla ortaya çıkan
sağlık sorunlarının ve hareketsiz yaşamın bireyler
üzerindeki etkilerini inceleyen, teşhis tedavi ve rehabilitasyon konularında hizmet veren multidisipliner
bir uzmanlık dalıdır. Spor hekimliği; spor travmatolojisi, sportif rehabilitasyon, antrenman bilimi, beslenme, doping, egzersiz fizyolojisi ve biyokimyası
konularında güncel akademik bilgi ile donanmış hekimlerimizce yürütülmektedir. Tanı ve tedavinin yanı
sıra koruyucu hekimlik uygulamaları da yapılmaktadır.
Sportif beslenme ve dopingle mücadele
Sporcuların düzenli olarak statik ve dinamik
muayenelerini yapma, sporcuların performanslarını
ölçme, izleme ve geliştirme, spor yaralanmalarının
oluş mekanizmalarını saptama ve tekrar olmasını
engelleyerek yaralanma riskini azaltma, yaralanan
sporcuları en kısa zamanda eski performans düzeylerine getirme, antrenmanların sporcular için daha
nitelikli ve etkili olmasını sağlama, takım ve saha hekimi olarak çalışma, sportif beslenme ve ergojenik
yardım konularında eğitim verme, dopingle mücadele etme hizmetleri verilmektedir.
Kronik hastalıklara egzersiz programı
Spor yaralanmaları tedavisi ve rehabilitasyonunun yanı sıra kişiye özel egzersiz reçetesi düzenlenmesi, spora katılım öncesi bireyin sağlık durumunun ve egzersize uygunluğunun değerlendirilmesi,
sporcu lisans muayeneleri, hipertansiyon, diyabet,
obezite gibi tedavisinde egzersizin rol aldığı kronik hastalıklarda ve kardiyak hastalıklarda egzersiz
programının düzenlenmesi hizmetleri verilmektedir.
Türkiye’de ilk dernek 1965’te kuruldu
İnsanlık tarihinde Spor Hekimliği, İzmir bölgesinden köken almıştır. Bergamalı Galen ilk spor hekimi olarak kabul edilmektedir. Kaynaklara göre MÖ 2.
Yüzyılda yaşamış olan Galen Bergama’da gladyatörlerin doktorluğunu yapmış ve bu dönem içerisinde
çok daha az gladyatör arena dışında hayatını kaybetmiştir. Galen ayrıca hareketsizliğin insan sağlığı
üzerindeki olumsuz etkileri üzerinde de durmuştur.
Türkiye’de Spor Hekimleri Derneği 1965 yılında kurulmuştur ve 1966 yılından beri yılda 4 sayı çıkarmakarpaboyu 33

ta olan Spor Hekimliği Dergisi’ni yayınlamaktadır.
2013 yılından beri DEÜ Spor Hekimliği AD Öğretim
Görevlisi Yrd. Doç. Dr. Oğuz Yüksel’in de yönetim
kurulu üyesi olduğu Türkiye Spor Hekimleri Derneği 2 yılda bir yapılan ve 2017’de 16.’sı yapılacak
Ulusal Spor Hekimliği Kongresi’ni düzenlemektedir. Ayrıca 2009 yılında Avrupa ve 2016 yılında da
Dünya Spor Hekimliği Kongresini düzenlemiştir.
Türkiye’de spor hekimliği ilk olarak Ege
Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde “Spor hekimliği Enstitüsü” olarak 1973 yılında kurulmuştur
ve Spor Hekimliği Anabilim Dalı olarak isimlendirilmesi 1996 yılında gerçekleşmiştir. Günümüzde bizim üniversitemizle beraber 9 üniversitede
Spor Hekimliği uzmanlık eğitimi verilmektedir ve
bugüne kadar 79 doktor spor hekimliği uzmanlığı
almıştır.
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KİMLER SPOR HEKİMLİĞİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURABİLİR?
- Profesyonel ve Amatör Sporcular,
- Fiziksel olarak aktif bir yaşamı olan sağlıklı bireyler,
- Spora başlamak isteyen sedanter bireyler,
- Diyabet, obezite, hipertansiyon, hiperlipidemi, koroner arter hastalığı, kanser, depresyon gibi kronik rahatsızlıkları olan, tedavi ya da
eğlence amaçlı egzersiz yapmak isteyen hastalar
polikliniğimize başvurabilir.
SAĞLADIĞIMIZ HİZMETLER:
I.
Spora katılım öncesi değerlendirme
II.
Sporcu performans değerlendirmesi ve
takibi
- Kardiyopulmoner egzersiz testi (aerobik
kapasite ölçümü)
- Submaksimal aerobik güç testi
- Anerobik kapasite ölçümü (Wingate)
- Kan laktat testi
- Vücut yağ ve kas analizi
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- Antropometrik ölçümler
- Solunum fonksiyon testleri
- İzometrik dinamometrik ölçüm
- Treadmil ve egzersiz bisikleti testleri
- Statik ve dinamik denge/koordinasyon/
propriosepsiyon testleri
- Yıldız denge testi
- Fonksiyonel hareket taraması analizi
- Eklem hareket açıklığı ölçümü
III.

Spor yaralanmaları tedavisi
- Spor sakatlıklarının fonksiyonel rehabilitasyonu:
- ESWT: Şok dalga tedavisi
- PRP: Santrifüj yöntemiyle elde edilen
trombositten zengin plazmanın enjeksiyonu
- Proloterapi: İnflamasyonu uyaran yeniden iyileşmeyi hızlandıran proliferatif ve irritan
hipertonik solisyonların (dekstroz vs.) enjeksiyonu
- Nöralterapi: Vücudun kendi nörovejetatif
sistemini aktive ederek iyileşmeyi hızlandıran lokal anestezik enjeksiyonu
- Mezoterapi
- Kuru iğneleme
- Eklem içi enjeksiyon
- Bandlama ve Kinesiotape uygulanması
IV.
Egzersiz reçetesi düzenlenmesi
V.
Sporcu beslenmesi ve ergojenik yardım
düzenlenmesi
VI.
Kronik hastalıklarda egzersiz düzenlenmesi
Spor hekimliği Anabilim Dalı olarak 2 yıl içerisinde
geniş bir sportif rehabilitasyon salonu ve tedavi
salonu oluşturmak için çalışıyoruz. 5 yıl içerisinde
rehabilitasyon salonumuza yerçekimsiz koşu bandı, performans analizi laboratuvarımıza İzokinetik
dinamometre kazandırmayı planlıyoruz. Üniversitemize bir yüksek irtifa odası, bir tüm vücut kriyoterapi odası ve egzersiz havuzu kazandırmak da
10 yıllık planlarımız içerisinde yer almaktadır.

Dokuz Eylüllüler Günü
10 Ekim’de kutlandı
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okuz Eylül Üniversitesi Mezunlar Derneği’nin girişimi ile bu yıl
ilk kez düzenlenen “Dokuz Eylüllüler Günü” 10 Ekim’de kutlandı.
Rektör Prof. Dr. Adnan Kasman ve Dokuz Eylül Mezunlar Derneği
Başkanı Ali Özalp’ın Atatürk Anıtı’na çelenk sunması ile başlayan kutlama, Rektörlük Senato Salonu’nda düzenlenen etkinlikle devam etti.
Dokuz Eylüllüler Günü kutlama etkinliğine, Rektör Prof. Dr. Adnan
Kasman, Rektör Yardımcıları Prof Dr. Türkay Baran ve Prof. Dr. Banu
Esra Aslanertik, Genel Sekreter Ahmet Cevdet Oral, Genel Sekreter
Yardımcısı Fulya Tantaş, DEÜDER Başkanı Ali Özalp, DEÜDER Başkan
Yardımcısı Doç. Dr. Özlem Çakır ile üniversitenin çeşitli birimlerindeki
dekanlar, dernek yönetim kurulu üyeleri ve dernek üyeleri katıldı.
Rektör Prof. Dr. Kasman, günün anlam ve önemini ifade eden konuşmasında, Dokuz Eylül Üniversitesi’nin 200 bini geçen mezunu ve
80 bine ulaşan öğrencisi ile Türkiye’nin önemli eğitim kurumlarından
biri olduğunu belirtti. Gelenekselleşmesi planlanan kutlamalar kapsamında Mezunlar Derneği’nin gelişmesi için gereken desteği vereceklerini ifade ederek şöyle konuştu: “Dokuz Eylül olarak marka üretme amacımız var. Bu kapsamda DEÜ logolu ürünler üretmeyi planlayan DEÜDER ile de ortak çalışmalar
yapabiliriz. DEVAK’ı ayağa kaldırmak, canlandırmak da çalışmalarımız arasında yer alıyor. Dokuz Eylül
Üniversitesinin mezunu, mensubu ve yöneticisi olmaktan gurur duyuyorum, üniversitemizi bulunduğu
noktadan ileriye taşıyacak her proje ve girişimi destekleyeceğiz.”
DEÜDER Başkanı Ali Özalp, 34 yıl boyunca İzmir’de birbirinden ünlü sanatçı, oyuncu, politikacı,
bürokrat, iş ve bilim insanı yetiştiren Dokuz Eylül Üniversitesi’nin ilk resmi “Dokuz Eylüllüler Günü” kutlamalarını başlattıklarını belirtti. Özalp, çalışmalarını üniversitenin tanınırlığını artırma, öğrencilere burs
desteği sağlama, yeni mezunlara istihdam yaratma gibi hedeflerle sürdüreceklerini belirtti.
Kutlama etkinliklerinde Dokuz Eylül Üniversitesi’nden mezun olan ünlü tiyatro oyuncusu Hakan
Bilgin öğrencilerle bir araya geldi. Bilgin, başarıya ulaşmada en önemli faktörün farkındalığı fark etmek
olduğunu belirtti, “Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme bölümü mezunuyum, İzmir’de okumak çok büyük
bir keyifti. Zamanımın büyük bölümünü tiyatro çalışmalarına katılarak geçirdim. Kendimi bu yönde keşfettim” dedi. Program kapsamında ayrıca Dokuz Eylül Üniversitesi’nde dekanlıK yapmış önceki öğretim
üyelerinden Ordinaryus Prof. Dr. İlter Akat “Dokuz Eylül ve Aidiyet” konulu konuşma yaptı.

Tıp Fakültesi’nde
25 yıllık multidisipliner
deneyim kutlaması

Prof. Dr. Adnan Kasman
Rektör
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Prof. Dr. Oğuz Kılınç
Dekan Yardımcısı

okuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, “Kanser Tedavilerinde Multidisipliner
Yaklaşım”ın 25. Yıldönümünü iki günlük
kapsamlı bir sempozyumla kutladı. Kanser hastalıklarının tedavisinde birden çok branşın etkin
rol oynadığı multidisipliner yaklaşımın DEÜ Tıp
Fakültesi’ndeki dünden bugüne gelişimi, uluslararası standartlardaki uygulamalar ve yıllar içinde kazanılan büyük deneyimle başarı, duayen
hocaların da yer aldığı sunumlarla anlatıldı.
Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı’nın ev
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Prof. Dr. Fadime Akman
Radyasyon Onkolojisi AD Bşk.

sahipliğindeki etkinlikte; Onkoloji’nin Yapılanması, Geçmişten Günümüze Multidisipliner Tümör Grupları, Radyasyon Onkolojisi’nde dünden
bugüne gelişmeler hakkında bilgiler verildi. Kolorektal Kanser Grubu, Akciğer Kanserleri Grubu, Jinekolojik Onkoloji Grubu, Baş Boyun Kanserleri Grubu, Pediatrik Onkoloji Grubu ve Meme
Tümörleri Grubu Öğretim Üyeleri; tanı ve tedavi
yöntemleri, cerrahi yaklaşımlar, radyoterapi ve
kemoterapide son gelişmeler, uygulanan en yeni
teknikleri anlattı.

ilkesinin sigortası olduğunu düşünüyorum. Bu
şekilde, mevcut kanıtlara dayalı en iyi, etkin tedaviyi planlayıp uygulamak mümkün.” Etkinlikte,
Onkoloji Enstitüsü önceki Müdürü Prof. Dr. Münir
Kınay, geçmişten günümüze multidisipliner tümör gruplarını anlattı.
Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Fadime Akman da konuşmasında şu
bilgileri verdi: “1991 yılında Namık Çevik hocanın
gayretleri ile kurulmuş bir kliniğiz. Zamanla büyüdük, geliştik, tümör gruplarımız oluştu, klinik fiziki
altyapıyı yeniledik. 2004 ve 2014 yıllarında Aygıt
altyapısı ve sistemi tamamen yeniledik. Kalkınma Bakanlığı’na ilettiğimiz proje kapsamında, şu
anda Türkiye ve dünyada olabilecek tüm modern
radyoterapi tedavilerini yapmaya elverişli aygıtı
bölüme kazandırdık ve ciddi bir adım atmış olduk.
Arkasından Türk Radyasyon Onkoljisi Derneği’ne
başvuran ilk klinik olduk. 2015 Ekim ayında akredite edildik. Bugüne kadar 27 Radyasyon Onkolojisi Uzmanı (8’i akademik hayatta), 260 Radyoterapi Teknikeri (ki bu Türkiye’de çalışanların 4’te
biri) ve 33 Tıbbi Fizik Uzmanı yetiştirdik. Sürekli
geliştirdiğimiz eğitim programlarımız düzenli
olarak sürüyor.”
Bu sempozyumun multidisipliner grupların
ilk büyük buluşması olduğunu belirten Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.
Dr. İlknur Bilkay Görken, DEÜ Tıp Fakültesi’nde
birlikte çalışan 11 multidisipliner tümör grubu
bulunduğunu hatırlatarak, “Biz bu sempozyumu tümör grupları içinde, kuruluşunun 25. Yılını
tamamlamış 6 grubu seçerek düzenledik. Diğer
gruplarla da yıllar içinde böyle etkinlikler yapılacaktır” diye konuştu.
arpaboyu 37
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Deneyimli akademisyenler, gerek modern
cihaz donanımı, gerekse güçlü bilimsel altyapısı
ve bilgi birikimi ile DEÜ Hastanesi’nin Türkiye’de
ilkleri gerçekleştiren lider tedavi merkezlerden
biri olduğunu kaydetti.
DEÜ Rektörü Prof. Dr. Adnan Kasman açılış
konuşmasında, “Kanser tedavisinde multidisipliner alanda 1991’den günümüze yapılan çalışmalar gurur verici. Bu tür sempozyumların üç yararı
var, birincisi network, ikincisi güncel bilgileri takip
etmek, üçüncüsü de yeni fikirler geliştirmek. Bunlardan en iyisi, burada yeni fikirlerin nasıl geliştirileceğidir. Rektörlük olarak biz gelişim sürecine
destek sağlamak için elimizden geleni yapacağız.
Verimli ve etkin bir sempozyum olmasını diliyorum” dedi.
Sempozyumda, Dokuz Eylül Üniversitesi’nin
sağlıkta öncü kimlik kazanmasında önemli yeri
olan DEÜ önceki Rektörlerinden Prof. Dr. Namık Çevik’in, Onkoloji’nin Yapılanması sürecindeki büyük katkılarını, kendisi şehir dışında olduğu için yerine önceki Rektör Prof. Dr. Mehmet
Füzün anlattı. Duayen Rektör Çevik’in, tümör
konseylerini ilk başlatan ve Türkiye’de ilk kez bir
devlet kurumuna MR’ı Dokuz Eylül Üniversitesi
Hastanesi’nde kazandıran isim olduğu belirtildi.
Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Oğuz
Kılınç da şöyle konuştu: “Bugün, dünden sonraki,
yarından önceki gündür. Bugünü iyi değerlendirebilirsek geleceğimizi kurabiliriz, bugünü iyi değerlendirmek için de geçmişi iyi anlamamız gerek.
Onkoloji tıp alanında zor bir iş. Tek başınıza bu işe
kalkışırsanız hata yapma riskiniz yüksek ve hekimliğin birinci prensibi ‘önce zarar verme’ ilkesi.
İşte multidisipliner yaklaşımın, önce zarar verme

MEDİKAL FİZİK
Anabilim Dalı 10 yaşında
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okuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde 2006 yılında multidisipliner yaklaşımla kurulan Medikal Fizik
Anabilim Dalı’nın 10. Kuruluş Yıldönümü, kurucu
öğretim üyelerinin de katıldığı bir etkinlikle kutlandı. Uluslararası Medikal Fizik Günü kutlamaları
kapsamında 7 Kasım 2016 tarihinde Dokuz Eylül
Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen panelde;
ABD, Avrupa ve Türkiye’de Medikal Fizik alanındaki son durum, yeni gelişmeler, eğitim ve istihdam
olanakları konuşuldu.
Çalışma alanları Radyasyon Onkolojisi,
Nükleer Tıp, Radyoloji ve Sağlık Fiziği olan Medikal
Fizik Anabilim Dalı’nın 10. Yıl kutlamasına; Kurucu
Öğretim Üyelerinden Tıp Fakültesi Dekan V. Prof.
Dr. Oğuz Dicle, emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Münir
Kınay, Prof. Dr. Hatice Durak, Yrd. Doç. Dr. Kadir Akgüngör, Yrd. Doç. Dr. Ayşegül Yurt, Öğretim Görevlisi Zafer Karagüler ve Uzman Fizikçi Bağnu Uysal’ın
yanı sıra DEÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Erkan
Derebek, Sağlık Yerleşkesi’nden akademisyenler
ve öğrenciler katıldı.
Panel öncesi açılış konuşmasını yapan Tıp
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Fakültesi Dekan V. ve Radyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Dicle, Medikal Fizikte
Radyoloji, Radyasyon Onkolojisi ve Nükleer Tıp’ın
birbirini tamamlayan üç önemli alan olduğunu belirtti. Dekan V. Dicle, dünyada X ışınlarının 1895’te
bulunduğunu, ülkemizde ise bundan bir yıl sonra
fizikçi Esat Fevzi tarafından üretildiğini, 1924’te
Türkiye’de ilk kurulan Radyoloji Derneği’nin kuruluş aşamasında da yine bir tıbbi fizikçi olan Mehmet Şevki Bey’in yer aldığını ifade ederek şöyle konuştu: “Dokuz Eylül Üniversitesi’nin Medikal Fizik
alanında 10 yıldır yaptığı çalışmalar çok değerli.
Hızlı gelişimin, yeni çalışmalar ve güçlü altyapı ile
artarak süreceğine inanıyorum.”
Medikal Fizik Anabilim Dalı Başkanı Prof.
Dr. Ayşe Nur Demiral da
Türkiye’de Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde
açılan ilk multidisipliner
Prof. Dr. Oğuz Dicle
Anabilim Dalı’nın DEÜ SBE
Dekan V.
Medikal Fizik Anabilim

2006 yılında ilk Medikal Fizik Yüksek Lisans öğrencilerini kabul etti. Üç yıl önce de Medikal Fizik Doktora eğitimi başladı. Öğretim elemanları dağılımına
baktığımızda; Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Fen Fakültesi Fizik Bölümü, Tıp Fakültesi’nden
Radyoloji, Radyasyon Onkolojisi, Nükleer Tıp ve Biyofizik Anabilim Dalları olarak geniş bir yelpazeyi
görüyoruz. Ayrıca üniversitemiz dışından doktoralı
fizikçi öğretim elemanı desteği de alarak eğitim
programımızı güçlendirdik. Bugüne dek 33 yüksek
lisans mezunu verdik. Doktora programında da 1 -2
yıl içinde ilk mezunlarımızı vereceğiz. Halen eğitim
görmekte olan 14 Yüksek Lisans, 7 Doktora öğrencimiz bulunuyor. Anabilim Dalımız çeşitli BAP projeleri gerçekleştirdi ve bu projelerle aynı zamanda
bazı dozimetri ve kalite kontrol cihazlarına sahip
oldu. Ayrıca DEÜ Medikal Fizik Anabilim Dalı, 17-19
Kasım 2011’de Çeşme’de 13. Ulusal Medikal Fizik
Kongresini düzenledi. 2013’te yapılan Ulusal Medikal Fizik Kongresi’nde de Yüksek Lisans öğrencimiz
Türkan Alkan’ın tez çalışması “En İyi Sözlü Sunum”
ödülünü aldı. Anabilim Dalımızın kuruluşundan bu
yana çeşitli bilimsel toplantılarda 47 ulusal ve 10
uluslararası bildiri sunuldu. Ulusal dergilerde yayınlanmış 4, uluslararası dergilerde yayınlanmış 10
makalesi bulunan Anabilim Dalımızın bilimsel yayın
arpaboyu 39
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Dalı olduğunu belirterek
şu bilgileri verdi: “Medikal
Fizik, sağlıkta multidisipliner bir uygulama bilimidir. Tıpta fizik ilkeleri, yöntemleri ve tekniklerinin
uygulanması ile ilişkilidir.
Medikal fizikçiler; radyoterapi aygıtları, x-ışını ile
görüntüleme, ultrason,
tomografi,
Prof. Dr. Ayşe Nur Demiral bilgisayarlı
manyetik rezonans göMedikal Fizik AD Bşk.
rüntüleme, vb. cihazlarda analitik, bilgisayar-destekli biyomühendislik
tekniklerini kullanırlar. Avrupa Birliği; Medikal Fizik
uzmanını, özellikle ışınlama uygulayan, radyasyon teknolojilerinden ve hastaların, çalışanların
ve çevrenin radyasyon güvenliğinden sorumlu uzman olarak tanımlamaktadır. Medikal Fizik eğitimi; Radyasyon Onkolojisi, Nükleer Tıp, Radyoloji
ve Sağlık Fiziğini içerir. Bu alanlar, giderek gelişen teknolojinin de etkisi ile iç içe geçmektedir.
Ülkemizde bu üç disiplini kapsayacak şekilde
eğitim veren kurumların sayısı azdır ve Dokuz
Eylül Üniversitesi Medikal Fizik Anabilim Dalı bu
anlamda bir öncüdür. Anabilim Dalımız kurulduğu
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Prof. Dr. Münir Kınay

Prof. Dr. Hatice Durak

üretimi son yıllarda artan tempoda sürüyor. 10. Yıl
toplantımızda amacımız mezun ve öğrencilerimizle
bir araya gelmek, bilgiyi paylaşmak ve birlikte gelişmektir.
Medikal Fizik Anabilim Dalı Kurucularından DEÜ Radyasyon Onkolojisi AD kurucu Öğretim Üyesi Prof. Dr. Münir Kınay, 10. yılda böyle bir
kutlamada yer almaktan büyük heyecan duyduğunu belirtirken, “Tedavilerin doğruluğu ancak
tıbbi fizik uzmanının yapacağı doğru planlama ile
mümkündür. Tıbbi fizik eğitimi bir üniversite için
çok gereklidir” vurgusu yaptı. Ayrıca ülkemizde
Medikal Fiziğin tarihçesine değinen Prof. Dr. Kınay, Medikal Fiziğin Radyasyon Onkolojisi disiplininin gelişimine olan katkısından söz etti. Fizikçi
Prof. Dr. Friedrich Dessauer ve Prof. Dr. Seyfettin
Kuter’in Medikal Fizik alanındaki başarılarını aktardı.
Kurucu Öğretim Üyelerinden DEÜ Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr.
Hatice Durak da 10 yıl önce DEÜ’de temelleri atılan
Medikal Fiziğin klinik uygulamalarında başarıyı yakalamaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi,
“Bilimin yapmak istediği şey, gerçeğin daha iyi reprezentasyonunu sağlamak, gerçeğin rezolüsyonunu
(netliğini) artırmak. Benim gençlere akademik vasiyetim, lütfen bu rezolüsyonu artırarak devam ettirin”
diye konuştu.
Medikal Fizik Anabilim Dalı kurucularından
Yrd. Doç. Dr. Ayşegül Yurt ise 2005 yılında doktorasını tamamladığında tıp ve fizik alanında multidisipliner
bir çalışma yapılması fikrini ilk kez Prof. Dr. Gül Güner’e
ilettiği zaman hemen olumlu yanıt aldığını, kuruluş
sürecinin çok hızlı işlediğini anlattı. Etkinliğe katılan
Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nün önceki müdürlerinden
Prof. Dr. Gül Güner, böyle bir günde böyle başarılı bir
sürece tanık olmaktan büyük keyif aldığını dile getirdi. Medikal Fizik Anabilim Dalı’nda 2011 yılında yüksek
lisansını tamamlayıp doktoraya başlayan Oğuzhan
Ayrancıoğlu da genç medikal fizikçilerin ancak güçlü
iletişim ve ekip çalışması ile dünyadaki hızlı gelişmeye
ayak uydurabileceğinin altını çizdi.
Daha sonra TURKMED (RTI) firmasından Olle
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Mattsson, Türk Medikal
Fizik Derneği Başkanı Prof.
Dr. Hatice Bilge Becerir,
Bozlu Sağlık Grubu Medikal Fizik Sorumlusu Salih
Gürdallı’nın
konuşmalarının yer aldığı bilimsel
program gerçekleştirildi. Son olarak “Gelecekte Medikal Fiziği Nerde
Görüyorsunuz?“ konulu
Yrd. Doç. Dr. Ayşegül Yurt tartışma paneli mezun
ve öğrencilerin katılımıyla
gerçekleştirildi.
Akşam yemeğinde ise Medikal Fizik AD Ailesi
anıları tazeleme ve keyifli bir beraberlik geçirme fırsatı buldu.
Neden Medikal Fizik?
Sağlık personelleri arasında radyasyon farkındalığının yetersizliği yaygın bir şekilde
bilinmektedir. Radyasyondan korunma ve
dozimetri bilgisinin eksikliği tedavi ve görüntülemede kazalar, hamile hastalarda kaza
ışınlamalarından dolayı tedavi kürtajları, BT
ve floroskopi rehberli uygulamalarda yüksek dozlar ve gereksiz X ışın uygulamalarına
neden olabilir. Bu olayların gerçek sosyal ve
ekonomik maliyeti nedir? Hiç kimse bilmiyor.
Nükleer bir kazanın direkt maliyeti tahmin
edilebilir. Bununla birlikte medikal kazalar
için aynısını söylemek mümkün değildir. Kazalar veya kasıtsız tıbbi uygulamaları içeren
bazı olaylar, analiz edilemez ve kayıt edilmeden kalır. Dahası görüntüleme ve tedavideki kazaların görünebilirliği düşük kalır. Tıpta
belli bir uygulama için radyasyonun zararı
kişisel olduğundan dolayı tıpta bir radyasyon
kazası nükleer sektörden daha az duyulur.
Geliştirilmiş bir Medikal Fizik eğitim ve öğretim; iyonize radyasyonu içeren uygulamaları
gerçekleştiren diğer personel ve doktorların radyasyondan korunması, mümkün olan
en düşük radyasyon dozunda tanısal değeri
yüksek görüntülemenin yapılmasının sağlanması ve radyasyonla ilgili olay ve/veya
kazaları önlemede önemli bir anahtardır.
Medikal Fizikçiler tedavi uygulamaları ve görüntülemenin güvenliği ve kalitesini garantilemek ve tıbbi radyasyon teknolojilerinin
uygulamaları ve geliştirilmesinde önemli rol
oynar. Bunun yanı sıra Medikal Fizikçiler, radyasyonla çalışan cihazları için gerekli kalite
temini ve kalite kontrol çalışmalarını yaparak
hem radyasyon güvenliğini hem de cihazların etkin kullanımını sağlar.

Sağlık Hizmetleri’nde yeni müdür
ağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda Prof. Dr. Atila Akkoçlu’nun
emekli olması ile boşalan müdürlük görevine, DEÜ Tıp Fakültesi Radyoloji
Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Pınar Balcı atandı. Okulun Müdür
Yardımcıları Yrd. Doç. Dr. Ayşegül Yurt ve Yrd. Doç. Dr. Dilek Çımrın görevlerine
devam ediyor.
KİMDİR ?
7 Eylül 1964’de İzmir’de doğan Pınar Balcı, ilk öğrenimini Denizli ve orta
öğrenimini İzmir’de tamamladı. 1986 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden
mezun oldu. Edirne SSK Hastanesi’ndeki iki yıllık mecburi hizmetin ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı’nda uzmanlık eğitimine başladı. 1992’de radyoloji uzmanı
olan Dr. Pınar Balcı, 1997 yılında doçent, 2003 yılında profesör unvanını aldı. Halen DEÜ Tıp Fakültesi
Radyoloji Anabilim Dalı’nda, Meme ve Akciğer Radyolojisi bölümlerinin sorumlu öğretim üyesi olarak
hizmet veriyor. Türkiye, Avrupa ve Amerika’daki radyoloji derneklerine üye olan Prof. Dr. Pınar Balcı,
mesleki derneklerin yönetim kurullarında yoğun olarak yer almakta olup; Türk Radyoloji Derneği ve
Toraks Radyolojisi Derneği’nde iki dönem yönetim kurulu üyeliği, İzmir Meme Hastalıkları Derneği’nde
bir dönem başkanlık yapmıştır. Ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanmış çok sayıda bilimsel makalesi ve kitap bölümleri bulunmaktadır. Evli ve ve 22 yaşında bir çocuk annesidir.
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Prof. Dr. Pınar Balcı
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Terör senaryolu
masa başı tatbikat

D
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okuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde
2016 yılı ‘Hastane Afet Planı (HAP) Masa
Başı Tatbikatı’, Acil Tıp Anabilim Dalı’ndan
öğretim üyeleri, hastane müdürleri, idareciler ve
birim sorumlularının katılımı ile Dekanlık Binası 3.
Kat Toplantı Salonu’nda yapıldı.
Senaryo gereği, canlı bomba eylemi sonrasında Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’ne
sevk edilen yaralıların Acil Servis’e kabulü ve
müdahale sürecine ilişkin diğer tüm aşamaların
işleyişi ile ilgili teorik tatbikat yapıldı. İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerinin de gözlemci olarak katıldığı
tatbikatta birimler arasındaki koordinasyon, tüm
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alanlarda gerekli uygulamaların eksiksiz yapılması, çoklu yaralanmalı ve ölümlü bir terör olayında nasıl bir plan takip edileceği aşama aşama
test edildi.
Hastane Sivil Savunma Birimi Sorumlusu
Mesut Dibek’in koordinasyonunda düzenlenen
tatbikatın senaryosunda şöyle bir kurgu izlendi:
Sabah saat 09.20 sularında metro istasyonunun
yoğun olduğu sırada bir canlı bombanın kendini
patlatması sonucunda ortaya çıkan çoklu yaralanmalı ve ölümlü terör olayı yaşandı. 25 kişinin hayatını kaybettiği, 262 kişinin yaralandığı olayda DEÜ
Hastanesi’ne ilk etapta 20 yaralı ve 8 ölü sevk edil-

Mesut Dibek

Hastane Masa Başı Tatbikatını, İl Sağlık Müdürlüğü yetkillileri de izledi.
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di. DEÜ Hastanesi’nde
yaralılara acil müdahale
planı, yatak sorunu olan
Acil Servis’te nasıl bir
çözüm üretileceği, yaralı
sayısındaki artışa hazırlıklı olunması, il yerel yöneticileri ile iletişim halinde olunması, yardıma
gelen gönüllüler, hasta
yakınları ve basının bilgilendirilmesi, ilaç ve tıbbi
malzeme konusundaki
sıkıntının giderilmesi gibi
öncelikli çözüm isteyen
konular çalışıldı. Tatbikat sonunda katılımcılar;
sorunlar karşısında en
hızlı ve en iyi nasıl çözüm
üretebilecekleri, hangi
konularda eksik kaldıkları ve nelerin yapılması
gerektiğine ilişkin paylaşımlarda bulundular.
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Küçük
bedenleri
DEÜ
Hastanesi’nde
hayata
tutundu
N
edeni bilinmeyen doğumsal safra kanalları gelişim bozukluğu ve doğumsal karaciğer
yetmezliği nedenleriyle Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Hastanesi’nde son bir yıl içinde karaciğer
nakli yapılan 1-5 yaş arasındaki Defne Aygün, Memiş
Arda Bahar, Agadayı Nuriyev (Azerbaycanlı) ve Abdil Akkaş, başarılı geçen operasyonların ardından
sağlıklarına kavuşarak ailelerinin yüzünü güldürdü.
Sağ kalım oranı en riskli olan 10 kilogram altındaki
küçüklerin operasyonunu, DEÜ Hastanesi Organ Nakil Merkezi Mesul Müdürü Prof. Dr. İbrahim Astarcıoğlu önderliğindeki Karaciğer Nakli Ekibi ve başarılı
bir multidisipliner çalışma sergileyen Anesteziyoloji,
Gastroenteroloji, Çocuk Yoğun Bakım, Radyoloji ve
Enfeksiyon Hastalıkları ekipleri gerçekleştirdi. Küçük
bedenlerin yaşam mutluluğunu tüm ekip kutladı.
İzmir’de yaşayan Aygün ailesinin kızı Defne
Aygün’e; henüz 4 ay 10 günlükken, 05.011.2015 tarihinde, doğumsal safra kanalları gelişim bozukluğu
(Konjenital biliyer atrezi) nedeniyle nakil yapıldı. Babasından alınan sol lob karaciğer grefti, ameliyat sırasında iki kez küçültülerek hastaya nakledildi. Ameliyat sırasında 6 kg olan Defne, şimdi 9 kg 100 grama
ulaştı.
Memiş Arda Bahar; henüz 1 yaşındayken
18.02.2015 tarihinde, nedeni bilinmeyen doğumsal
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karaciğer yetmezliği nedeniyle nakil oldu. Babasından alınan sol lob karaciğer grefti, ameliyat sırasında
küçültülerek hastaya nakledildi. Ameliyata girerken
7.5 kg olan Memiş Arda şu anda 10.5 kilogram.
Azerbaycan Bakü doğumlu olan Agadayı
Nuriyev’e de 22.12.2015 tarihinde 4 yaşındayken nedeni bilinmeyen doğumsal karaciğer yetmezliği nedeniyle DEÜ Hastanesi’nde nakil yapıldı. Nuriyev’e,
babaannesinden alınan sol lob karaciğer grefti ile
karaciğer nakli yapıldı. Ameliyat sırasında 13 kg olan
Agadayı Nuriyev şimdi 14 kilogram.

Abdil Akkaş; ilaç toksisitesine bağlı gelişen
akut karaciğer yetmezliği nedeniyle 09.01.2016 tarihinde 3,5 yaşındayken DEÜ Hastanesi’nde acil operasyona alındı. Hastaya annesinden alınan sol lob
karaciğer ile acil canlı vericili karaciğer nakli yapıldı.
Ameliyata girerken 17 kilogram olan Abdil, şimdi 4,5
yaşında… Dört küçük, baba ve annelerinden karaciğer nakli yapılarak yaşama sarılırken, vericilerin de
sağlıklı bir şekilde hayatlarını sürdürdüğü ifade edildi.
Türkiye’de ilk canlı vericiden sağ karaciğer
naklini DEÜ Hastanesi’nde (1999) gerçekleştiren ve
yıllardır bu alanda çalışmalarını sürdüren DEÜ Hastanesi Organ Nakli Merkezi Mesul Müdürü Prof. Dr.
İbrahim Astarcıoğlu, çocuk yaştaki organ nakilleri ile
ilgili şu bilgileri verdi:
“Çocuklarda en sık doğuştan safra yolları gelişmemiş olan hastalara ön ameliyatlarla kilo kazandırıp,
10 kiloyu bulduktan sonra nakil olma şansı verilmek
isteniyor. Kilo artırma şansı verilemeyenlere de 6 –
6.5 kilogram civarında nakil yapılıyor. Çocuk hastalar
içerisinde 10 kilo barajı çok önemli. 10 kilogramın altında ciddi komplikasyon ve mortalite (ölüm oranı)
artıyor. Çocuk cerrahlarının bu işe el atmaları lazım
ya da erişkin grubun içerisinde çocuk cerrahlarının
ve çocuk yoğun bakımcılarının birlikte olması lazım.

Bugün ülkemizde yılda 1200’ün üzerinde karaciğer
nakli yapılıyor ve bunun yüzde 10’u çocuk nakilleri. Bu
da yılda ortalama 150 kadar çocuk anlamına geliyor.
10 kilo altındaki nakilleri zor, 10-20 kilo arası orta derecede, 20 kilogramın üzeri ise daha avantajlı olarak
ifade edebiliriz. Türkiye bu konuda iyi durumda, ancak
kamu sektörü ve özel sektörde nakilleri gerçekleştirenler arasında gelir anlamında özel sektörde çalışanlar lehine ciddi bir dengesizlik olduğu için Kamu
Hastanelerinde bir süre sonra nakiller iyice azalacak
ve bu alandaki önemli bir eğitim kaynağı da yitirilmiş
olacaktır.. Üniversite hastanelerinin nakil merkezleri, özel merkezler ile rekabet edemez duruma geldi.
Yılda 100’ün üzerine çıkmayı hedeflediğimiz karaciğer nakilleri son 4-5 yıldır tüm kamu hastanelerinde
ciddi oranda düştü. Dört yıldır, yılda yaklaşık 25 nakil
yapabiliyoruz. Özetleyecek olursak; bugün yılda yapılan 1200’ün üzerindeki nakilin yüzde 75’i canlı verici
kaynaklı ve yüzde 60’a yakını özel nakil merkezlerinde yapılıyor. Yüzde 9’u yabancı hastalar. Yabancı
hastalara canlı verici kaynaklı nakil yapılıyor, kadavra
sisteminden organ verilmiyor. Onlara, kendi vericilerinden aldığımız karaciğerler takılıyor. Bir başka
özellik de; şu anda tüm nakillerin yüzde 40’ına yakını
İstanbul’da yapılıyor. Bu nakillerin de yüzde 95’i özel
nakil merkezlerinde yapılıyor.”
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Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi Mesul Müdürü Prof. Dr. İbrahim Astarcıoğlu önderliğindeki Karaciğer Nakli Ekibi ve multidisipliner ekipler, karaciğer nakilli minikler Defne Aygün ve Memiş Arda
Bahar’ı sağlığına kavuşturmanın mutluluğunu aileleri ile paylaştı. Keyifli buluşmaya; Doç. Dr. Tarkan Ünek,
Yrd. Doç. Dr. Mücahit Özbilgin, Öğr. Gör. Uzm. Dr. Tufan Egeli, Uzm. Dr. Cihan Ağalar’dan oluşan Genel Cerrahi
ekibi, Anestezi Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Sevda Özkardeşler, Prof. Dr. Leyla İyilikçi, Doç. Dr. Ferim Günenç,
Gastroenteroloji’den Prof. Dr. Mesut Akarsu, Enfeksiyon Hastalıkları’ndan Prof. Dr. Vildan Avkan Oğuz, Çocuk
Gastroenterolojosi’nden Prof. Dr. Yeşim Öztürk, Uzm. Dr. Betül Aksoy, Çocuk Yoğun Bakım’dan Prof. Dr. Tolga
Köroğlu, Radyoloji’den Prof. Dr. Funda Obuz, Uzm. Dr. Canan Altay’dan oluşan geniş kadro katıldı.

Diyabetli çocuklar
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okuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı bünyesinde Tip 1 Diyabet tedavisi gören çocuklar, İzmir’in köklü spor kulübü Altınordu ile birlikte düzenlenen “14 Kasım Dünya
Diyabet Günü” etkinliğinde Altınordu Futbol Eğitim Kurumu’nun (AFEK) küçük sporcuları ile futbol
maçı yaptı. Tip 1 Diyabetli çocukların da spor yapabilecekleri, bunun herhangi bir engel teşkil etmediğini
göstermek amacıyla yapılan etkinlikte çocuklar hem spor yapıp eğlendi, hem de kendilerine eşlik eden
doktorlar sayesinde bilgilendi.
Tedavi gören küçükler, Yeşilyurt’taki Sait Altınordu Yerleşkesi’nde misafir edildi. Altınordu Futbol
Eğitim Kurumu’nun (AFEK) 2001, 2003, 2005 ve 2007 doğumlu çocukları ile diyabetli çocuklar arasındaki
karşılaşmadan önce, devre arasında ve maç sonralarında diyabetli çocukların kan şekeri testleri yapıldı.
Maçlar, 2001 – 2003 yaş grupları ve 2005 - 2007 yaş grupları olmak üzere iki kategoride oynandı. Her
iki kategoride de diyabetli çocuklar karşılaşmadan galip ayrılırken, tedavi gören küçüklerin attığı her gol
sonrasında Altınordu Futbol Eğitim Kurumu’nda forma giyen çocuklar yere diz çökerek alkışlarla akranlarına destek olduklarını gösterdiler.
Zevkli mücadeleyi; DEÜ Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı ekibinden Prof. Dr. Ece Böber,
Doç Dr. Korcan Demir, Doç. Dr. Ayhan Abacı, Uzm. Dr. Sezer Acar, Uzm. Dr. Ahu Petekçi, Çocuk Diyabet
Eğitim Hemşiresi Hatice Aslan, Altınordu Kulübü Sportif Etkinlikler Yöneticisi Gökhan Göktürk, Altınordu
Futbol Okulu Merkez Direktörü İsmail Sütçü, Gönüllü Diyetisyen Hasan Yıldız, DEÜ Hemşirelik öğrencileri, Ege Üniversitesi Spor Yöneticiliği Bölümü’nden öğrenciler ve diyabetli çocukların aileleri izledi.
DEÜ Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Korcan Demir 14 Kasım Dünya Diyabet Günü’ne ilişkin şu mesajı verdi: “Dünya Diyabet Günü’nde çocuklarımızın spordan
uzak kalmamasını vurgulamak istedik. Altınordu Kulübü ile temasa geçtik. Onlar da fikrimizi beğendiler.
Amacımız diyabetli çocuklarımızın spordan uzak kalmaması gerektiğini çocuklarımıza ve ailelerimize
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göstermekti. Ailelerin bu hastalıkta en çok çekindikleri konu, spor sırasında ve sonrasında kan şekeri
oranı düşmesi durumu. Bu durumu nasıl önleyebileceğimizi göstermek amacıyla burada çocuklarımız
ve ailelerimizle birlikte bir çalışma yaptık. Diyabet takibinde hem kan şekeri yüksekliğini engellemek istiyoruz hem de düşüklüğünü önlemek istiyoruz. Buna yönelik olarak spor öncesinde çocuklarımıza kan
şekeri testi yaptık. Spor arasında da yine bir kan ölçümü yaptık ve gıda takviyesinde bulunduk. Spor sonrasında yine bir kan şekeri testi yaparak kan şekeri testinde değişikliklere göre çocuklarımıza ikramlarda bulunuldu. Bizleri burada ağırlayan
Altınordu Spor Kulübü Başkanı Sayın
Seyit Mehmet Özkan ve Altınordu ailesine çok teşekkür ediyorum” diye
konuştu.
Altınordu Sportif Etkinlikleri Yöneticisi Gökhan Göktürk de çok anlamlı
bir etkinlik düzenlendiğini belirterek,
“Bu etkinliğin bir paydaşı olmak bizleri çok mutlu etti. Daha önce de farklı
çocuk gruplarıyla bu tarz etkinlikler
yaparak toplumda farkındalık yaratmıştık. Dünya Diyabet Günü için yeniden bir araya gelip güzel, eğlendirici
ve bilgilendirici bir çalışma gerçekleştirdik” dedi.
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da spor yapar

Dr. Cenk Tezcan’dan Tıp ve Gelecek yorumu:

Robotlu yaşama
hazır olun
BENİM HASTANEM

D

okuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin eğitim yılı açılış haftasına Tıp Doktoru ve Bilişimcisi, Hastane Tasarımcısı Dr. Cenk Tezcan konuk oldu, Dr.Tezcan tıp öğrencilerine sağlıkta gelecek vizyonunu anlattı.
Dünyayı 2025 ve 2050’lerde çok önemli değişikliklerin
beklediğini belirten ve “Geleceği tahmin etmenin en iyi yolu
onu yaratmaktır” ifadesini kullanan Dr. Tezcan, hızlı değişimlerin günlük hayatı ciddi ölçüde etkileyeceğini dile getirdi.
Tezcan, bugün dünya üzerinde var olan 2 milyar işin 2025’te
olmayacağını, yok olmayacak mesleklerden birinin ise doktorluk olduğunu, güçlü olabilmek için 50 yıl öncesinden A, B, C
planları oluşturmak gerektiğini vurguladı.
Dr. Cenk Tezcan’ın tıpta beklenen önemli değişimlere ilişkin
bilgi özetleri ve gençliğe önerileri şöyle:
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Yüklü maliyetler ve yeni arayışlar
“Bizler hekim olarak hastalıkları iyileştirmeyi,
hastaları düzeltmeyi öğrendik. Sizler, artık insanların
hasta olmaması konusuna kafa yoracaksınız. Çünkü
artık sağlık sistemleri maliyetlerin altından kalkamıyor. Amerika Birleşik Devletleri’nde 2014 yılında sağlık
harcamaları 2,8 trilyon’du. Bugün Türkiye’nin bütçesi 1
trilyon Türk Lirası. Bu, bütün dünyada kazandığımız her
100 doların 10 dolarını sağlığa aktardığımız anlamına
geliyor. Çünkü hastalıklarla uğraşıyoruz. Ömürler uzayacak. Şu anda Türkiye’de erkeklerde 71, kadınlarda 74
yaş ortalaması var. Bilim adamları, 2009 yılında doğan
çocukların ortalama 100 yaşına kadar yaşayacaklarını
söylüyor. Tıp ve Biyoteknoloji sayesinde olacak bu. Üç
boyutlu organlar üretilmeye başlandı. Şöyle bir döngü var, eğer insanları 100 yaşına kadar yaşatacaksak
bu, kronik hastalıkların artması, maliyetlerin de yüzde
70’inin kronik hastalara harcanması anlamına geliyor.
O zaman bunlarla nasıl başa çıkacağız ?
Sağlık okur yazarlığına dikkat!
Parmak uçlarınızın dünyanın her tarafındaki bilgiye kolaylıkla ulaşabildiği bir ortamda yaşıyoruz ama
en büyük eksikliğimiz merak eksikliği. Aslında siz bir
meslek seçmediniz, bir yaşam biçimi seçtiniz. Doktorluk
diğer bütün mesleklerden farklıdır. Kendisine en yakın
meslek hukuktur. Dünyanın en pahalı binası da hastane binasıdır. Manhattan’da bir hastane binası yapmak
isterseniz, metrekare birim fiyatı 15 bin ile 40 bin dolar
arasında değişir. Kendisine maliyet olarak en yakın olan
bina da oteldir. Metrekare başına bin dolar verirseniz
harika otel yaparsınız. Şöyle bir ülkede yaşıyoruz; 4,5
milyon okuma yazma bilmeyen insanımız var. 22 milyon da ilkokul mezunu ya da olmayan var. Bu insanlarla
siz karşı karşıya geleceksiniz. Dolayısıyla bir göreviniz,
bu insanların hastalıklarının iyileştirilmesi değil, sağlık okur yazarlıklarını en azından yükseltmek olmalı.
Türkiye’de sağlık okur yazarlığı düzeyi ilkokul 3’tür. Bunlar bizim sorunumuz. Günümüzde sağlık iletişimi dersleri var. Bizim zamanımızda yoktu. Artık robotbar giriyor
hayatımıza. Bugün dünya üzerinde var olan 2 milyar iş,
2025 yılında olmayacak. Şanslısınız, doktorluk bunlardan bir tanesi değil.
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Hedefleyip plan yapmalısınız
Biz bir doğu toplumuyuz. Kötü mü, hayır. Ama
baktığınız zaman maalesef Müslüman ülkelerle diğer
ülkeler arasındaki teknoloji ve gelişmişlik endeksi farkı
çok fazla. Güçlü olmak için planını 50 yıl önceden yaparsın, A, B, C planı oluşturur, birinde tıkanırsan diğerine
geçersin ve illa ki tasarladığın geleceğin oluşması için
mücadele edersin. Benim üniversitelerde gelecek bilimi olarak anlattığım kısaca fütürizm (gelecekçilik) çok
kısaca budur. Siz de kendiniz, aileniz için, şehriniz, ülkeniz için hedeflerinizi belirlemek ve planlama yapmak
zorundasınız.
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Dünya çok hızlı değişiyor
Okumak, öğrenmek, çözüm üretmek ve
kendinizi geliştirmek zorundasınız. Çünkü kilonuzun altın edeceği kısım orada. Hastaneye gelip
sadece doktorluk yapmak yetmeyecek. ‘Ben acaba bölümümdeki maliyetleri nasıl düşürürüm’ü
çalışmak zorundasınız. Çok güzel bir eğitim alacaksınız. Hem sosyal eğitim alacaksınız, hem de
analitik kafaya sahip olacaksınız. Çünkü tıp matematiktir, istatistiktir. Önünüzde, 4 yıl ihtisası da
sayarsanız 10 yılınız var. Planlarınızı şimdiden
yapacaksınız. Teknolojiden, bilişimden anlamak
zorundasınız. Aranızdan bazıları hastane yöneticisi olacak.
Yıkıcı teknolojiler öne çıktı
Günümüzde öne çıkan gelişmelerden biri
“Yıkıcı Teknolojiler…” Niye yıkıcı diyoruz, çünkü çok
çabuk değişiyoruz. Tüm sektörü baştan sona değiştiren yeni teknolojiler gelişiyor. Örneğin Facebook içerik üretiyor ama içeriği size ürettiriyor...
Siz sağlıyorsunuz dökümanı ve halen dünyanın
en değerli dördüncü şirketi... Bir başka örnek Netfix… Bir tane sineması yok!. Abone oluyorsunuz,
istediğiniz filmi diziyi TV’den izleyebiliyorsunuz.
Apple Google… Dünya böyle değişiyor. Siz de
doktorluğun ötesinde bir şeyler yapmak, daha
ileriye gitmek istiyorsanız böyle düşünmeye başlamalısınız. ‘Ben ne yaparım da yabancı hastayı
Türkiye’ye daha fazla çekebilirim’i düşünmeniz
gerekiyor. Çünkü Sağlık Turizmi yükselen bir değer.
Genlerimize takılan çipler uyaracak
İhtiyaçtan yola çıkılarak yapılmış yepyeni uygulamalar dünyada hızla hayata geçiriliyor.
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Günümüzde nesnelerin internetinden söz ediyoruz. 2030 yılında dünyada yaşayan her insanın ortalama 12 tane kendisi olmaksızın internet
üzerinden birbiri ile çalışan cihazı olacak. Bu ne
demek? Benim arabam eve yaklaşırken evdeki
sensörü uyaracak, ısınma sistemi açılacak. Bunun gibi 12 cihaza sahip olacağız ve en az 4-5’i
sağlıkla ilgili olacak. Vücudumuzda çipler taşıyacağız. Yutulabilir ilaçlarla kanser gelişimimizi
izleyecekler. 2050 senesinde genlerimize takılan
çiplerle kanser oluşmadan kanserin oluşacağı
uyarısı alabileceğiz. Bizi böyle bir dünya bekliyor. Sürücüsüz otomobiller geliyor ve bunu BMW,
Ford, Mercedes değil “Google” yapıyor. Bir akü firması olan Hesla, ilk sürücüsüz aracını piyasaya
çıkardı. Bu ne demek? Bundan 10 sene sonra şoförlük diye bir mesleğin olmaması demek. Özetle,
dünyadaki tüm bu gelişmeleri öngörerek bizler de
çözümlerimizi üretmek zorundayız.”
KİMDİR: Dr. Cenk Tezcan’ın çok sayıda uzmanlık alanı var. Tıp Doktoru, Hastane Tasarımcısı, Tıp Bilişimcisi, ODTÜ, Bilgi ve Medipol Üniversiteleri’nde Öğretim
Görevlisi. Fütürist tıbbi cihaz projeleri, anahtar teslim
hastane projeleri ve tıp bilişimi ile ilgili projelerde çalışıyor. Bu alanda uzman. Ortak akıl, paylaşım ekonomisi, sağlıklı yaşam eğitiminin Türkiye’de yaygınlaşması için çalışıyor. Dünya Bankası, İslam Kalkınma
Bankası ve çeşitli Bakanlıklar için danışmanlık görevlerinde bulundu. Sağlığa Yenilikçi Bir Bakış Açısı: Mobil Sağlık kitabının yazarı. Sağlıkta inovasyon, sağlık
turizmi ve gelecek konularında profesyonel konuşmacı. TRT’de gelecek üzerine 13 bölümlük bir televizyon programını yönetti ve sundu. Yazılarını ise
www.cenktezcan.com adresinden bulabilirsiniz.

BİR BAĞIŞ, BİR HEKİM,
BİNLERCE YAŞAM

D
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okuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Burs Kurulu “Bir
Bağış, Bir Hekim, Binlerce Yaşam”
diyerek başta Tıp Fakültesi Mezunları
olmak üzere tüm İzmir’li hayırseverleri
öğrencilere katkıda bulunmaya davet
etti.
Yaklaşık 16 yıldır 1600 öğrenciye
burs sağlayan Dokuz Eylül Üniversitesi
Tıp Fakültesi Dekanlığı Burs Kurulu bu
yıl da 210 öğrenciye daha burs verilmesi için çalışmalara başladı. Burs kurulunun her yıl toplam 210 öğrenciye ihtiyaç
veya yemek bursu sağladığını belirten
DEÜ Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof.
Dr. Yeşim Tunçok fakülte burs gelirlerinin fakülte öğretim üyeleri, öğretim elemanları ve kurum dışı duyarlı bireylerin
katkıları ile oluştuğunu söyledi. Firmalar ve bağış yapan bireylerin katkılarının
da önemsenmeyecek düzeyde olduğunu belirten Prof. Dr. Tunçok “Ne yazık ki başvuru yapan ve ihtiyacı olduğu belirlenen her öğrenciye
yetecek kadar burs geliri toplanamamakta. İhtiyacı olan tüm öğrencilerimize burs verebilmemiz için
sizlerin katkılarını bekliyoruz. Biz de Fakülte Burs Kurulu olarak çalışmalarımıza başladık. Balçova
Belediyesi ve Egeli Tenis Veteran Derneği’nin (ETV) düzenlediği “Cumhuriyet Çocukları” ödüllü tenis
turnuvasının tüm geliri son iki yıldır olduğu gibi bu yıl da Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Burs
Kurulu’na bağışlanacak. Bunun dışında da öğrencilerimize destek olmak isteyen herkesin katkılarını
bekliyoruz” dedi.
“Bir Bağış, Bir Hekim, Binlerce Yaşam” davetine katkıda bulunmak isteyenler için
Burs Kurulu Hesap No:
İş Bankası Dokuz Eylül Şubesi Hesap No:34810194274 IBAN: TR56000640000013481
TEB Hesap No: 37515126 IBAN: TR34000320000000037515126
ve iletişim için DEÜ Tıp Fakültesi 4129871 numaralı telefondan bilgi alınabilir.
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Hemşirelik Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Samiye
Mete’den yeni öğrencilere mesaj:

‘Önce iyi vatandaş
yetiştiriyoruz’
ÜNİVERSİTEMİZDEN

D

Prof. Dr. Hale Ören
Rektör Yardımcısı
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Prof. Dr. Samiye Mete
Dekan V.

okuz
Eylül
Üniversitesi
Hemşirelik
Fakültesi’nde 2016-2017 eğitim yılı, Kurucu Öğretim Üyeleri Konferans Salonu’nda
düzenlenen törenle açıldı. Dekan V. Prof. Dr. Samiye Mete’nin ev sahipliğinde düzenlenen törene,
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hale Ören, Tıp Fakültesi
Dekan V. Prof. Dr. Oğuz Dicle, Hemşirelik Fakültesi Dekan Yrd. Doç. Dr. Zekiye Çetinkaya Duman,
Hemşirelik Fakültesi Dekan Yrd. Doç. Dr. Murat
Bektaş, öğretim üyeleri, idareciler, öğrenciler ve
veliler katıldı. Bir Pediatri hekimi olarak Hemşirelik
Fakültesi açılışlarına her zaman katıldığını ve Rektör Yardımcısı olarak gençlerin heyecanını bir kez

yaparken iyi insan olmanın özellik ve değerlerine
sahip olmanız olmazsa olmaz. Dürüst, adaletli,
duyarlı ve sevgi dolu olmanız gerek. Dört yılın sonunda mezun olup giderken gönül rahatlığıyla ‘biz
iyi hemşireler, iyi vatandaşlar yetiştirdik’ diyoruz
ve iş bulmakla ilgili hiçbir sorununuz olmayacağını
da belirtmek istiyorum. Hepinize başarılı, sağlıklı,
mutlu bir eğitim dönemi diliyorum.”
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daha paylaştığını belirten Prof. Dr. Hale Ören, “Bir
hekim olarak iyi hemşirenin ve hemşireliğin önemini çok iyi bilen bir insanım. Çok iyi bir fakülteye
geldiniz. Sizleri kutluyor, başarılar diliyorum” dedi.
Açılış konuşmasında; yeni kayıt yaptıran
257 öğrenciye seslenen Dekan V. Prof. Dr. Samiye
Mete, Dokuz Eylül Üniversitesi’ni tercih eden gençlerin Türkiye’nin en iyi Hemşirelik Fakülteleri’nden
birine geldiğini vurgulayarak eğitim anlayışlarını
şöyle özetledi:
“Hepinizi kutluyorum, çok iyi bir tercih yaptınız. Çünkü çok özel bir fakülteyiz, çünkü biz öğrencilerimizi öğrenci merkezli eğitimle, özenle
yetiştiriyoruz. Üzerinde durduğumuz en önemli
konu, sizleri iyi vatandaşlar olarak yetiştirmek.
Çünkü inanıyoruz ki iyi insan, iyi vatandaş olmadan iyi hemşire olunamaz. Alanında en iyi olan
güçlü eğitim kadrosu ve idari çalışanlarımızla beraber sizleri hayata iyi vatandaş olarak hazırlamayı hedefliyoruz. Buradan, vatanını seven, Türkiye Cumhuriyeti’nin değerini bilen, Mustafa Kemal
Atatürk’ün ilkelerinin ışığı ile yolu aydınlanmış
hemşireler olarak mezun olmanızı istiyoruz. Biz,
lider hemşireler yetiştirmek istiyoruz. Bunun için
değişime açık, araştırmacı, bilgili, bilinçli birey olmak, mücadeleci olmak gerek. Sorunun parçası
değil, çözümün parçası olmak gerek. Tabii bunları
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Açılışa konuk olan Türk Hemşireler Derneği
İzmir Şube Başkanı Yrd. Doç. Dr. Fatma Vural ve Öğrenci Hemşireler Derneği Başkan Yardımcısı Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi son sınıf öğrencisi Can
Berk Akdeniz, hemşirelik mesleğine gönül vererek
hayallerini gerçekleştiren gençlere profesyonelliğin
ve örgütlü hareket etmenin önemini anlattı, mesleği
hep birlikte daha ileriye taşımak için çalışacaklarını
söyledi. Hemşirelik Fakültesi son sınıf öğrencisi Helin
Adsay da öğrenciler adına verdiği mesajda “Hemşirelik kutsal bir meslek. Çok şanslıyız ki, Türkiye’nin en
özgür ruhlu kentinde bizi her konuda destekleyen iyi
bir eğitim kurumunda yetişiyoruz. Bizleri yalnız bırakmayan tüm hocalarıma teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
Müzik dinletisinin sunulduğu törende, DEÜ
Hemşirelik Fakültesi’ne en yüksek puanla kayıt yaptıran Havva Acar, Erkan Aşık ve İrem Karaman ile
2015-2016 eğitim yılını başarı ile tamamlayan 2. Sınıf
öğrencisi Yonca Sezen, 3. Sınıf öğrencisi Betül Oktar
ve 4. Sınıf öğrencisi Gamze Oğur’a Dekan V. Prof. Dr.
Samiye Mete başarı belgesi ve hediye verdi. Akademik ve sportif faaliyetlerde bulunan öğrencilere de
başarı belgeleri ile teşekkür edildi. Fakültede 10. Yılını
dolduran Yrd. Doç. Dr. Yaprak Sarıgöl Ordin ve Gülhizar Özdemir’e Dekan V. Prof. Dr. Samiye Mete birer
teşekkür plaketi sundu. 2016-2017 eğitim yılı açılış
töreni, Hemşirelik Fakültesi Halk Oyunları gösterisi
ile sona erdi.
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okuz Eylül Üniversitesi’nin 29
Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinliklerine dünyaca ünlü
Rus Keman Virtüözü Alexander Markov
konuk oldu. Dokuz Eylül Üniversitesi
Senfoni Orkestrası’nın (DESO) katkıları
ile Sabancı Kültür Sarayı’nda düzenlenen konserde Markov, Rock Konçertosu
ile izleyenleri coşturdu.
DEÜ Rektörü Prof. Dr. Adnan Kasman’ın
ev sahipliğinde düzenlenen konseri, Vali
Yardımcısı Mustafa Harputlu, Dokuz
Eylül Üniversitesi’nin önceki Rektörleri
Prof. Dr. Namık Çevik, Prof. Dr. Fethi İdiman, Prof. Dr. Emin Alıcı, Prof. Dr. Mehmet Füzün, DEÜ Rektör Yardımcıları Prof.
Dr. Türkay Baran, Prof, Dr. Banu Esra Aslanertik, Prof. Dr. Hale Ören, Genel Sekreter Ahmet Cevdet Oral,
ve Genel Sekreter Yardımcısı Fulya Tantaş ile çok sayıda davetli izledi.
Büyük ilgi gören konserin ilk bölümünde Vivaldi, Titali gibi klasik müzik parçaları seslendiren Alexander Markov, ikinci bölümde ünlü Rock Konçertosu’nu altın elektro kemanıyla seslendirdi, izleyenlere
keyifli anlar yaşattı. Dokuz Eylül Üniversitesi Senfoni Orkestrası ve Markov, alkışlarla izlendi.
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Alexander Markov ile
Rock Konçertosu
D
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FTR eğitim açılışında
‘Toplumsal Sağlık’
söyleşisi
D

Prof. Dr. Hale Okçay
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okuz Eylül Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Yüksekokulu’nda 2016-2017 eğitim ve öğretim yılı, Kurucu
Öğretim Üyeleri Konferans Salonu’nda düzenlenen törenle
açıldı. 1992 yılında kurulan ve toplam 769 öğrencisi bulunan okulda 4 yıllık eğitim sürecine yeni katılan öğrencilere açılış konferansını Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Genel
Sosyoloji ve Metodoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hale Okçay
verdi.
Profesör Okçay, sağlık hizmetinde öne çıkan “Toplumsal
sağlık” konusunu anlattı. Prof. Dr. Okçay, birçok bileşeni olan toplumsal sağlığın karmaşık bir konu olduğunu ifade etti, “Bizim dışımızda, bizim entegre olduğumuz, toplum dediğimiz karmaşık
bir yapı var. Bizi belirliyor, önümüze ket vuruyor ya da tam tersi
önümüzdeki kapıları açıyor, imkanlar sağlıyor bize… Ya da bizim
için yük, problem ve varlık nedenimizi kısıtlama unsuru oluyor. İktisadi yarar, daha fazla üretebilmek, daha eşit gelir düzeyi ile gelirler arasındaki uçurumu azaltmak, diğer sosyal kuruluşlardaki

dir ki, bizim başımızı yıllardır ağrıtmaya devam ediyor. Hem bireysel, hem toplumsal sağlığınızın iyilik
halinin daha iyiye taşınması dileklerimle yeni öğretim yılınızı kutluyorum” dedi.
Müzik dinletisinin sunulduğu açılış töreninde, Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Sema Savcı, FTR
Yüksekokulu’nu en yüksek puanlarla kazanan Mustafa Öğretici, Ömer Faruk Fidan ve Çağla Sinecik ile
kurumdan bu yıl emekli olan idari personeller Saniye Topçil ve Hasan Hüseyin Temirel‘e kurum adına
birer hediye ve teşekkür plaketi verdi. Ayrıca FTR
Yüksekokulu’nun logosunun yenilenmesi için düzenlenen yarışmada ilk üç sırada olan Canberk Yurt,
Mehseti Celilova ve Tuğba Erkocaoğlu’na da teşekkür belgeleri verildi.
Açılış konuşmalarında, Dokuz Eylül Üniversitesi Fizik tedavi ve Rehabilitasyon Yüksek Okulu’nun
1993 yılından beri sürdürdüğü lisansüstü eğitimle
birlikte, Türkiye’de Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
lisans eğitimi veren 67 Üniversite arasında, 6 anabilim dalı olan tek bölüm olduğu ifade edildi. ISQAR
2001 Kalite Yönetim Sistem Sertifikası’na sahip kurumda, 19 Öğretim Üyesi, 7 asistan, 21 idari ve 5 hizmetli personelin görev yaptığı belirtildi.
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tüm farklı dinamikleri aşağı yukarı dengeliyor çabasına girebilmek tabii ki sağlık kurumu açısından
herkese sürdürülebilir, eşit ve sürekli, nitelikli sağlık
hizmetini eriştirebilmek. Bunları yaptığımız ve yapmaya yaklaşıyor olabildiğimiz sürece o toplumun
sağlığından söz edebiliriz. Toplumsal sağlığa erişebilecek sosyal kalemlere, yönetim sistemleri olarak
yaklaşmanın yollarını arayalım. Eğitimi ön plana
çıkaralım. Aile dediğimiz çekirdek toplum modeli
içerisinde sağlıklı bir topluma sağlıklı bir birey nasıl
yetiştirilebilir bunun çarelerini arayarak işe başlayalım. Diğer bütün destek sosyal kurumları devreye
koyalım ve ondan sonra da toplumsal sağlığın nereye doğru yavaş yavaş iyileşebildiğini gözlemeye
başlayalım. Ama bir rüzgar eser, sizin hamle yaptığınız nokta çok hızlı geri dönüşlerde de bulunabilir, değişkendir, çok etkilenendir, aynı zamanda da
çok etkileyen bir sosyolojik kavramdır. Hep çareler
üretmeye çalışırız, kuramlar oluştururuz, sokağın
nabzını tutarız ama toplumsal sağlık için herkesin
söyleyecek bir sözü, çıkış yolu, çözüm önerileri vardır. Her televizyon programcısı bir sosyologdur, her
kahvede Türkiye ve dünya bir kez kurtarılır ! Onun
için o kadar karmaşık, enteresan, çok yönlü bir şey-

FTR Yüksekokulu
yeni logosunu
yarışma ile seçti

Eski Logo

Yeni Logo

Ç

ağdaş nitelikleriyle yüksek eğitim standartlarına sahip bir Yüksekokul olma yolunda kendini sürekli yenileyen ve geliştiren Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, 2016-2017 eğitim ve öğretim yılına yeni logo ile
başladı. Kurumun modern vizyonunu yansıtacak özgün
yeni bir logo hazırlamayı planlayan Akademik Kurul ve
Yönetim Kurulu, oy birliği ile karar aldıktan sonra ödüllü
bir logo yarışması düzenledi. Yarışmaya katılan 72 eser,
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu akademik ve
idari personeli ile öğrencilerinin katıldığı anket oylaması
sonucuna göre sıralandı.
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Canberk Yurt’un tasarımı birinci oldu
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu akademisyenleri ile Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü Öğretim Üyelerinden oluşan 7 kişilik seçici kurulun
da değerlendirmesi sonucunda: ilk üç sırada Canberk
Yurt, Mesheti Celilova ve Tuğba Erkocaoğlu’nun hazırladığı logolar yer aldı. 1000 TL ödüllü yarışmanın birincisi Canberk Yurt’un tasarladığı logo, yüksekokulun yeni
logosu olarak 2016-2017 öğretim yılında kullanılmaya
başlandı.
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Prof. Dr. Arzu Genç
Müdür Yardımcısı

Doç. Dr. Özge Ertekin
Müdür Yardımcısı

Fizik Tedavi
Yüksekokulu’nda
görev değişimi

nciraltı Sağlık Yerleşkesi’nde eğitim öğretim
hizmeti sunan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Yüksek Okulu’nda yönetim yenilendi. Yüksek
Okul Müdürlüğüne Prof. Dr. Nihal Gelecek, Müdür
Yardımcılıklarına da Prof. Dr. Arzu Genç ve Doç. Dr.

Özge Ertekin atandı. Yeni yönetim, önceki Müdür
Prof. Dr. Sema Savcı ile Müdür Yardımcıları Prof. Dr.
Didem Karadibak ve Yrd. Doç. Dr. Nursel İlçin’e değerli hizmetleri için kurum adına çiçek ve plaketle
teşekkür etti.

ÜNİVERSİTEMİZDEN

İ

Prof. Dr. Nihal Gelecek
FTR Y.O Müdürü
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ÖZEL RÖPORTAJ

Hazırlayan: Nalan Ülker

Doç. Dr. Ebru Özpelit
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
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DEÜ’lü Doçentin çalışmasını dünya basını
manşetlere taşıdı:

Kalp sağlığınız için saat
19.00’dan sonra yemeyin

D

okuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç.
Dr. Ebru Özpelit’in (38) 27 – 31 Ağustos’ta
İtalya’nın başkenti Roma’da düzenlenen ve kardiyolojinin en büyük kongresi olarak ifade edilen Avrupa Kardiyoloji Kongresi’ne (ESC Kongresi) gönderdiği “Gece geç yemek yemek ve non-dipper
hipertansiyon (Late night eating and non-dipper
hypertension. Could this be a reason?)” başlıklı poster sunumu, başta İngiliz basını olmak üzere
dünya medyasında ses getirdi, manşetlere taşındı.
Doç. Dr. Özpelit, toplumun her kesimini ilgilendiren çalışmasında; akşam saat 19.00’dan sonra yemek yemenin kalp krizi riskini büyük ölçüde
artırdığını, yaşları 18 ile 65 arasındaki 721 hasta
üzerinde yaptığı araştırma ile belgeledi. Beslenme ve kalp sağlığı ilişkisinde yeni bir ışık olan bu

çalışmaya, İngiltere’de Daily Telegraph, The Independent, Daily Mirror, The Sun gibi gazeteler sütunlarında yer verdi. Haber daha sonra Türkiye’den
Yeni Zelanda’ya, Rusya’dan Çin‘e ve Japonya’ya kadar ulusal ve uluslararası pek çok basın organında
dünyaya sunuldu.
İngiliz Daily Mirror gazetesi bu bilimsel çalışmayı, “Kalp krizi geçirmek istemiyorsan akşam
7’den sonra yeme” başlığı ile manşetinde duyurdu.
Doçent Dr. Özpelit, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin ismini de vitrine taşıyan araştırmasında; geç saatlerde yemek yemenin başta
‘adrenalin’ olmak üzere stres hormonlarının salgılanmasına neden olduğunu anlattı, uyku ve dinlenmeye ihtiyaç duyulan saatlerde stres hormonu
salgılanmasının vücut ritmine zarar verdiğini ifade
etti. Dünyada hala kalpten ölümlerin yüzde 45 oran
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ile birinci sırada yer aldığını vurgulayan Özpelit, bu
oranı azaltmanın formülünün de en başta doğru
beslenme ve yaşam tarzından geçtiğini özetledi.
Doç. Dr. Ebru Özpelit, bu çalışmayı yaparken
nasıl bir rota çizdiğini derginiz Arpaboyu’na şöyle
anlattı:
“Son iki yıldır, kalp sağlığı ve beslenme alışkanlıkları konulu çalışmalarımız Londra ve İtalya’daki
kardiyoloji kongrelerinde yer aldı. Bu araştırmaya
başlarken benim için önemli olan gerçek ve daha
önce değerlendirilmemiş bir soruya yanıt bulmaktı. Baktım ki, literatürde yaşam tarzı ve beslenme
alışkanlıklarımız ile birçok şeye bakılmış olmasına
rağmen, yeme davranışlarımız ile ilgili bir çalışma
yapılmamış. Yani mevcut çalışmalar daha çok ne
yediğimiz ve ne kadar yediğimiz ile ilgiliyken, ben
nasıl yediğimizin de bir önemi var mı, bunu araştırmak istedim. Kimi hızlı, kimi yavaş yiyor, bazılarımız
sabah kahvaltısını atlıyor, bazıları ara öğün yiyor,
bazılarının gece yeme alışkanlığı var, atıştırmalık
alıyor… Dolayısıyla tüm bu yeme davranışlarımızı
sorgulayan bir anket hazırladım. En kolay ve hızlı-

62 arpaboyu

ca sonuca ulaşabilmek için de, bunları Ritim Holter
ve Tansiyon Holter verileriyle kıyasladık. Londra’da
geçen yıl yaptığımız çalışmanın başlığı şuydu “How
we eat may be important as much as what we
eat . Eating behaviours and heart rate variability yani ‘Ne yediğimiz kadar, nasıl yediğimiz de
önemli.” Çalışmamızın özeti, yeme davranışlarımız
ve kalp hızı değişkenliği arasındaki ilişkiydi. O zaman bu sunumumuz da çok ilgi görmüştü. Bu yılki
çalışmamızda ise Tansiyon Holter verilerini değerlendirdik. Başlığı, “(Late night eating and nondipper hypertension. Could this be a reason?
(Gece geç yemek ve non-dipper hipertansiyon. Bu
bir neden olabilir mi?) ‘’ idi. Yani gece geç yemek
yemek ile uyku sırasındaki hipertansiyon arasındaki ilişkiye baktık. Tansiyonumuzun gece uyuduğumuzda, normalde gündüz ortalamasının yüzde
10’u kadar düşmesi gerekir. Eğer bu düşüş yüzde
10’un altındaysa buna non-dipper hipertansiyon
diyoruz. Tüm hipertansiyon hastalarının yaklaşık
yüzde 35’i non-deeper tip hipertansiyondur. Bunun
önemi de şu, bu tip hipertansiyonu olan hastalarda
daha çok damar sertliği, kalp krizi inme ve kronik
böbrek yetmezliği ortaya çıkıyor. Yani bu hastalardaki kardiyovasküler risk daha fazla.
721 HASTADA ARAŞTIRDIK
“ Bu araştırmamızı toplam 721 hipertansif hastada
gerçekleştirdik. 376 non – dipper hipertansiyonlu
hastaya karşı 345 dipper hipertansiyon oranı ile iki
grup ortaya çıktı. Bu iki grubun ne yediklerine de
baktık. İzmir’de yaşadığımız için Akdeniz tipi diyete
uygunluk kriterlerini değerlendirdik. Düzenli kahvaltı yapma alışkanlığı, gece geç yemek yeme, tuz
kısıtlaması yapıyor mu sorularına yanıt aradık ve
hastaların fiziksel aktivitesini değerlendirdik. Sedanter bir hayatı mı var, aktif bir kişi mi? Emekli mi
değil mi? Uyku kalitesi nasıl? (Altta yatan böbrek,
kalp ve kronik hastalık olmasını değerlendirme
dışı bıraktık.) Ve iki grubu kıyasladığımızda, non
–dipper olanların daha yaşlı olduğu ortaya çıktı.
Yine bu hastaların hipertansiyonları dipper gruba
göre daha uzun süredir devam ediyordu ve bunlar
daha obezdi. Yeme davranışlarında gece geç yemek yeme daha fazlaydı. Non- dipper’ların yüzde

24’ünde yani yaklaşık her dört kişiden birinde gece
geç yeme alışkanlığı vardı, dipper’larda bu oran
yüzde 14’tü. Aradaki fark da istatiksel olarak anlamlı idi. Bunu çoklu analize koyduğumuzda hipertansiyonun süresi ve gece geç yeme alışkanlığının,
bağımsız prediktör olarak, yani non- dipper hipertansiyonun başka faktörlerden etkilenmeden
belirleyen değişkenler olduğu sonucunu ortaya
çıkardı. Bunu bulmak gerçekten heyecan vericiydi,
çünkü bu daha önce hiç değerlendirilmemiş bir konuydu. Ve çok da hayatın içindendi.”
STRES HORMONU RİTMİ BOZUYOR
“Her ne kadar bu çalışmada aradaki ilişkinin mekanizması ile ilgili veri toplamamış olsak da bazı
potansiyel mekanizmalardan bahsetmek mümkün. Bunlardan en önemlisi; geç saatlerde yemek
yememiz, sirkadiyen (vücudun biyolojik saati) ritmimizi bozuyor. Ve bu çok bazal düzeyde, genler,
proteinler düzeyinde bozukluklara yol açıyor. Bu
bozukluk da hücrelerde yaşlanma, dejenerasyon,
metabolik hastalıklar, şeker hastalığı, demans gibi
çok sayıda hastalığa yol açıyor. Yeme alışkanlıklarımızı daha erkene çekerek yani saat 19.00’dan
sonra hiçbir şey yemeyip uzun açlık dönemi yaratarak bunu önleyebiliriz. Yatmadan önce en az 4
saat bence bir şey yemememiz lazım. Buna meyve vs gibi atıştırmalıklar da dahil. Uzun açlık dö-

nemleri hem hücreyi strese adapte ediyor, hem de
kanserli hücrelerin yok edilmesi, enfekte hücrelerin yok edilmesi, dejenerasyonun engellenmesine
imkan sağlıyor. Nitekim bu seneki tıp dalındaki Nobel ödülünü de bu konudaki (uzun açlık ve otofaji)
araştırmalarıyla Japon bilim adamı aldı. Gece geç
yemek yememek; sirkadiyen ritmimizin bozukluğunu geri döndürme, uyku sırasında vücudu tam
rahatlatma ve dinlenme imkanı sağlıyor. Nitekim
bizim çalışmamızda da gece beslenme alışkanlığı
olanların tansiyonunda, uyku sırasında yeterli düşüş olmadığı ortaya çıkmıştı.
YEME DÖNGÜSÜNE DİKKAT !
“1 yıl önce ritim holter hastalarında yaptığımız çalışmada kahvaltıyı atlamak kötü çıkmıştı. Ama ikisi
birbirine paralel aslında, gece geç yemek yerseniz,
kahvaltıyı da atlarsınız. Son çalışmamızda kahvaltıyı atlayanların yüzde 70’i gece geç yemek yiyordu. Dolayısıyla bunlar birbirine paralel davranışlar. Yeme döngümüzü düzenlerken, ne yediğimiz
kadar, nasıl yediğimizi de normalleştirebilmeliyiz.
Yatmadan 4 saat önceki açlık döneminde bitki çayı
gibi sıvı içecek alınabilir, gazlı içecekler de içmeyin.”
KALPTEN ÖLÜMLER NEDEN AZALMIYOR!
“Tıptaki son gelişmelerle baktığımızda da aslında
bir paradoks olduğunu görüyoruz. Son 40 yılda
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tıp çok ilerledi ama kalp hastalıklarından ölümler
azalmadı. Erişkinlerde en sık ölüm nedeni halen
kardiyovasküler hastalıklar. Tüm erişkinlerdeki
ölümlerin yaklaşık yüzde 40 – 45’i kardiyovasküler hastalıklar. Kanser ikinci sırada. 80’li yılların
öncesinde stent diye bir şey yoktu. Yapay kalpler,
cerrahi gelişmeler, tıbbi cihaz teknolojileri son hızla ilerliyor, buna karşın kardiyovasküler ölümler
azalmıyor. Çünkü obezite sorunu artarak sürüyor.
Beslenmemiz doğaldan uzaklaştı. Yaşam tarzımız
daha sedanter (fiziksel aktiviteden yoksun) oldu.
Biz klinisyenler genel olarak hep ilaç tedavisi,
ameliyatlar, cihaz tedavileri yani hep hastalıkları
tedavi yönüne odaklanıyoruz. Oysa hastalıkların
altyapısında yaşam tarzlarımız çok önemli. Son
dönemde güzel olan şey, toplumun diyet ve beslenme konusuna ilgisi yoğun.
Artık doğru bildiğimiz bazı yanlışların da farkına
vardık. 2015 Amerikan Diyet Kılavuzu’nda önemli
düzenlemeler yer aldı. Bir dönem bütün dünyada
katı yağ ve total yağ kullanımını azaltma üzerine
bir sağlık politikası uygulandı. Bu ne pahasına yapıldı? Daha fazla karbonhidrat ve daha fazla şeker yeme alışkanlığı pahasına yapıldı. Eskiden bu
kadar çok fast food yoktu. Yağlı, etli, sebzeli yemeklerimizi yerdik. Modern hayat, sanayileşme,
teknoloji toplumu giderek doğal yeme davranışlarından uzaklaştırdı. Geç saatlere kadar televizyon izleniyor, içeriğinde işlenmiş karbonhidrat
olan besinler, atıştırmalıklar alınıyor. Yapay ışık
hayatımıza girmeden önce insanlar erken saatlerde yiyor, erken uyuyor, erken uyanıyordu. Yani
gün ışığına paralel bir günlük döngü vardı. Sirka-
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diyen ritmimiz değişen dünya koşullarına paralel bozuldu. Şu anda dünya obezite ile uğraşıyor..
Karbonhidrat, basit şekerli gıdalar yiyorsun 2 saat
sonra acıkıyorsun. Bunlar glisemik indeksi yüksek
besinler. Doymak için yediğin şey seni acıktırıyor.
Oysa protein ağırlıklı beslenirseniz 2 saat sonra
acıkmazsınız. Bu gelişmelere paralel olarak görüldü ki, obezitenin kendisi kalp hastalığı, diyabet
yapıyor. Kalori saymadan beslenmek için karbonhidratı, şekeri hayatımızdan mümkün olduğu kadar çıkarmalıyız. Erişkin hayatta her yıl yarım kilo
alındığını düşünürseniz bu 20 yılda 10 kilo yapar.
Kendinize bir yaşam tarzı edinin. Bizler çok şanslıyız ki Akdeniz diyetini biliyoruz. Dünyada ölümü
azalttığı gösterilen tek diyet tipi Akdeniz Diyetidir
ve UNICEF Akdeniz Tipi Diyeti Dünya Kültür Mirasları arasına almıştır. ABD’de insanlar sebzeyi
nasıl kullanacaklarını bilmiyorlar ve daha çok işlenmiş gıda ile besleniyorlar. Bulunduğumuz coğrafyada geleneklerimizi kaybetmeyip besinlerin
doğalına dönmek en doğrusu. Son diyet klavuzu
diyor ki, ‘Sen Akdeniz diyetini yap, şundan zengin
besleneceğim, bundan zengin besleneceğim diye
odaklanma, kalori sayma. Mümkün olduğu kadar
herşeyin doğalına ulaş. Bir ara herkes yağsız süt,
yağsız yoğurt yemeye yöneldi. Şimdi yaklaşımlar tamamen değişti. Artık yağsız süt ürünleri pek
önerilmiyor. Normal yağlı süt, peynir, yoğurt yiyin
deniliyor. Hatta tereyağ bile bir miktar aklandı. Yine
son kılavuzlar, tereyağ kardiyovasküler hastalıklar
açısından nötr diyor. Biz yaşadığımız coğrafya açısından şanslıyız, kalp sağlığı açısından yararlı olan
zeytinyağı bölgemizde mevcut. Artan nüfus nede-

niyle, artan besin ihtiyacını karşılamak için genetiği değiştirilmiş gıdalar ortaya çıktı. Bugün obezitenin bir nedeni de genetiği değiştirilmiş buğday.
Yapacağımız iş, mümkün olduğunca doğanın bize
sunduğuna dönmek.”
BİR ÜNLÜ ÖLDÜĞÜNDE PANİK BAŞLIYOR
“Toplumda kalp sağlığı konusundaki duyarlılık genelde önemli bir isim kalpten öldüğünde artıyor,
hastalar hemen doktorlara koşuyor. Kemal Sunal, Barış Manço, Ahmet Piriştina, Mustafa Koç
gibi ünlü kişiler kalp nedenli aniden vefat ettiğinde sağlıklı bireyler de panikle kardiyologlara gitti,
kontrol yaptırdı. Biz ne yapıyoruz, öncelikle hastanın risk profilini çıkarıyoruz ve yaşam tarzını sorgulayarak koruyucu yaklaşımları sunuyoruz.” Ama
burada klinisyenlere çok iş düşüyor. Çünkü ‘Benim
kalbimde bir sorun var mı- acaba sağlıklı mıyım’
diye hasta klinisyene geliyor, kardiyoloğa soruyor.
Yaşam tarzı ile ilgili bilimsel verileri pek çok halk
sağlığı uzmanı, epidemiolog çok iyi biliyor, ancak
halkla iletişim halinde olan biziz. Dolayısıyla bu
konuya gereken önemi vermeliyiz ve gerek çalışmalarımızda gerekse söylemlerimizde bu konuya
daha çok eğilmeliyiz diye düşünüyorum.”
DAHA BÜYÜK ÇALIŞMALARA İHTİYAÇ VAR
“Tabii, daha net konuşabilmek için toplum temelli,
epidemiyolojik çalışmalar yapmamız lazım. İleriki
dönemlerde yine benzer konularda, bu sefer ülke
çapında çalışmalar yapmayı hedefliyoruz.”
MAKALE HAZIRLIYORUM
“Geçen yıl Londra’da sunduğumuz çalışmamız,
Aralık ayında bir Avrupa dergisinde yayınlanıyor.
Bu son sunumun analizini de derinleştirip makale yazma aşamasındayım. Bu çalışmamıza İngiliz
basınının bu kadar ilgi göstermesi, manşetlerine
kadar taşıması benim için gerçekten çok şaşırtıcı
oldu. Bu tarz şeyler insana daha fazla sorumluluk duygusu veriyor… Şimdi ben de bundan sonra
bu yönde, daha iyi, daha güzel ne yapabilirim diye
düşünüyorum... The Times’ın Sağlık Editörü Chris
Smyth’e gönderdiğim teşekkür mailinde ‘Mesajımızı tüm dünyaya iletmekteki büyük katkınız
için çok teşekkür ediyorum. Gerçekten işlerin bu
noktaya geleceğini düşünemezdim ve tüm bunlar bana daha ileriye gitmek için daha büyük sorumluluk ve ilham kaynağı oldu’ ifadelerini kullanmıştım. Editör Smyth de, “Ben de çok mutluyum
ki haber çok büyük ilgi gördü, lütfen beni sonraki
çalışmalarınızdan haberdar edin” diye yanıt verdi.
Bu tarz çalışmaları daha büyük çapta gerçekleştirirsek, klinisyenler olarak bu yönde daha fazla
çalışırsak, halkı aydınlatırsak, bu konuyu medyada, hiçbir bilimsel temeli olmayan isimlerin eline

vermemiş oluruz. Hergün pek çok medya organında, benzer konularla ilgili bir sürü program, bir
sürü haber yapılıyor. Ve bunların çoğunda da bilgi
kaynağı olarak, bu konuda çok da yetkin olmayan
kişiler kullanılıyor. Bence bunu değiştirmek biraz
da bizlerin elinde diye düşünüyorum.”
DOKUZ EYLÜL’Ü TEMSİL ETMEK BÜYÜK ONUR
“Tabii ki bu bir ekip çalışması. Bu çalışmayı İzmir
Medikalpark Hastanesi Kardiyoloji kliniği ile beraber yürüttük. Emeği geçen herkese çok teşekkür
ediyorum. Parçası olmaktan büyük mutluluk duyduğum Dokuz Eylül Üniversitesi’nin ismini, bilimsel bir çalışma ile bir kez daha dünyaya duyurmaya vesile olmak benim için büyük onur. İnternette
bu haberin bir anda tüm dünyadaki gazetelerde
yayınlandığını görünce, “Dünya ne kadar küçükmüş” dedim. Genç meslektaşlarıma vereceğim
mesaj, yapılmamış olanı araştırsınlar. gerçek bir
soruya yanıt arasınlar. Çalışmayı iyi bir iletişim ile
sunmak da çok önemli. Doğru bir başlık, yalın ve
net bir içerik çok önemli bence. Öğrencilerime de
her zaman ‘Dünya insanı olduğunuzu bilin ve bunu
yaşayarak öğrenin. Bunu erken yaşta fark edin, ufkunuzu açın, hayalleriniz büyük olsun. Hayal ederseniz başarırsınız’ diyorum.”

KİMDİR ?
1978 Aydın doğumlu Ebru Özpelit, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. Uzmanlık eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp
Fakültesi’nde tamamladı. Daha sonra Burdur Bucak Devlet Hastanesi’nde 3 yıl mecburi hizmet yaptı. 2009 yılı sonunda DEÜ
Tıp Fakültesi’ne Uzman olarak geri döndü.
Burada 2015 yılında Doçent oldu. Kardiyoloji hekimi Uzm. Dr. Mehmet Emre Özpelit ile
evli olan Doç. Dr. Ebru Özpelit, 10 yaşında bir
kız ve 3,5 yaşında bir erkek çocuk annesi.
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BİLİMİN IŞIĞINDA

Odyoloji’de
Dokuz Eylül farkı

K
Prof. Dr. Günay Kırkım
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uruluşu Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı
bünyesinde 1980’li yıllara dayanan Odyoloji (İşitme Bilimi) Kliniği, profesyonel
kadrosu ve başarılı hizmet sunumu ile Ege Bölgesi’nde lider ünite olarak öne
çıktı. Bölge çapında bünyesinde en fazla odyolog bulunduran merkez olma özelliği taşıyan DEÜ Tıp Fakültesi İşitme, Konuşma ve Denge Ünitesi; yenidoğan taramasından
ileri yaş işitme kayıplarına kadar geniş bir yelpazede başarılı tedavi olanakları sunarak
Türkiye’nin gözde merkezleri arasında yer aldı.
1984 yılında bölgenin ilk Odyoloji Yüksek Lisans Programı’nı açan Dokuz Eylül
Üniversitesi’nin bu branştaki ilk mezunu da, halen KBB İşitme, Konuşma, Denge Ünitesi
Sorumlu Öğretim Üyeliğini yürüten Prof. Dr. Günay Kırkım oldu. Yılların birikim ve deneyimine yeni odyologlar yetiştirerek güçlü eğitim altyapısını da ekleyen DEÜ Hastanesi
Odyoloji Kliniği ekibi; İş Sağlığı Güvenliği’nden Onkolojiye, Enfeksiyon Hastalıkları’ndan
Geriatri’ye pek çok bölümle multidisipliner çalışmalar yürüterek tedavi süreçlerinin
önemli parçası oldu.

Eczacılık Fakültesi mezunu olan İşitme,
Konuşma, Denge Ünitesi Sorumlu Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Kırkım, Kubak Burun Boğaz Anabilim Dalı
ile iç içe hizmet veren Odyologlar arasında fizyoterapist, psikolog ya da biyolog gibi farklı branş mezunlarının bulunabildiğini belirtti. Profesör Kırkım,
Dokuz Eylül Üniversitesi’nde yeni kurulan Sağlık
Bilimleri Fakültesi bünyesinde Odyoloji Programı
açılması için de çalışmalara başladıklarını ifade
etti.
Prof. Dr. Kırkım, KBB Anabilim Dalı’nın olmazsa olmazı Odyoloji’yi (İşitme Bilimi), tedavi
yöntemlerini ve Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’ndeki gelişim sürecini derginiz Arpaboyu’na
şöyle anlattı:
Odyoloji nedir?
Kısaca işitme bilimi olarak tanımladığımız
Odyoloji, işitme kaybının tipini, miktarını, lezyonun
yerini belirleyen, gerektiğinde rehabilitasyonunu yapan bir bilim dalıdır. İşitme kaybı doğumdan
itibaren veya yaşamın herhangi bir döneminde
ortaya çıkan, kişinin iletişim, sosyal, duygusal ve
akademik yaşamı gibi pek çok alanda olumsuzluklara neden olur. Bu olumsuzlukların en aza
düşürülmesi için işitme kaybının erken ve doğru
tanılanması önemlidir. Odyoloji Bilim Dalı sadece
işitme kayıpları ile değil, baş dönmeli hastalarda
vestibüler testler, ses bozuklukları terapisi, akustik
analiz, konuşma bozuklukları terapisi gibi pek çok
konuyla da ilgilenmektedir.
İşitme kaybının doğuştan olması ile sonradan
ortaya çıkması arasında ne gibi farklılıklar vardır?
Bebeklerde derecesi ne olursa olsun doğumdan sonra ilk 3 ayda işitme kaybının varlığı anlaşılır, en geç 6. ayda gerekli tedavi ve işitme cihazı
uygulaması yapılırsa, normal işitenlere yakın düzeyde dil ve konuşma becerisine kavuşabilir. İşitme cihazlı ya da işitme cihazının yeterli olmadığı
durumda ameliyatla koklear implant yerleştirilen
çocuklarda konuşma ve dil eğitiminin erken uygulanmasıyla hemen hemen tüm alanlardaki gelişmenin olabildiğince normal işitenlerle aynı veya
yakın olması mümkündür. Konuşmanın öğrenildiği 0-3 yaş döneminden sonra işitme kaybının tespit edilmesi, hem konuşma hem de işitmeye yönelik çift engelin ortaya çıkmasına neden olmaktadır.
Sonradan ortaya çıkan İşitme kaybı sonucunda yetersizleşmiş olan iletişim kurma yeteneklerinin tekrar kazanılması, işitme rehabilitasyonu sürecinde işitme cihazları ve/veya koklear
implantlar aracılığı ile gerçekleşmektedir. İleri yaş
gruplarında da yapılan pek çok çalışmalarla işitme
cihazlı rehabilitasyonun önemi ortaya konulmuştur.
İşitme cihazlarının hangi durumlarda kullanılması uygundur? Kişiden kişiye farklılık gösterir
mi?
İşitme kaybının ortaya çıktığı, medikal veya
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cerrahi tedaviyle de müdahale edilemeyecek her durumda işitme cihazı kullanılması uygundur. İşitme cihazları
işitme kaybını tedavi etmez, kullanıldığı sürece çeşitli nedenlerle yitirilmiş olan işitme duyusunu telafi eder. İşitme
cihazı kullanılmazsa bebeklerde dil ve konuşma gelişimi
normaller gibi olmaz, çocuklarda olduğu gibi yetişkinlerde de uzun dönem uyaran yoksunluğuna bağlı işitmede
bozulmalar ortaya çıkar, daha sonra işitme cihazı kullanılsa bile yeterince yarar sağlayamaz. İşitme kaybına ve
kişiye özel bir yöntemle seçilen ve ayarlanan işitme cihazı
kullanımındaki hedef, özellikle konuşma seslerinin daha
iyi anlaşılmasını sağlamaktır. İşitme cihazı İşitme kaybının tipine, derecesine, bireyin yaşına ve mental durumuna
bağlı olarak farklı tip ve modellerde seçilir. İşitme cihazlı
rehabilitasyonun başarısında, KBB hekimleri ve odyoloji
uzmanlarının yanı sıra ekibin bir parçası olan işitme cihazı
sektörünün de önemli bir yeri vardır.
İşitme kayıplı bir kişi cihaz alabilmek için hangi süreçlerden geçer?
Öncelikle, işitme kayıplı kişi KBB hekimine muayene olur. KBB muayenesi sonrası, odyolojik değerlendirme için odyologa (yoksa odyometriste) yönlendirilir. Odyolojik değerlendirme sonucuna göre, KBB hekimi medikal
veya cerrahi tedavi uygular. Tedavi ile düzelemeyecek bir
işitme kaybı varsa, işitme cihazlı rehabilitasyon için odyoloğa yönlendirerek, uygun işitme cihazının seçimi yapılır.
İşitme cihaz endikasyonunun konması, hangi cins cihazın
tercih edilmesi gerektiği, cihazın seçim ve ayarlanması,
satın alınma sonrası uygulamaları da kapsayan süreçle
ilgili bilgilendirmede de odyolog yer almaktadır. Böylece,
işitme cihazlı rehabilitasyon sürecinde düzenli takiplerle kişinin cihazdan maksimum düzeyde yarar görmesi
mümkün olur. İşitme sorunu olan kişilere sunulacak bu
sağlık hizmetinde uluslararası standartlara ulaşmış, bilgi
ve tecrübelerin paylaşıldığı, yeterli test cihazlarının ve uzmanların bulunduğu odyoloji kliniklerine ihtiyaç vardır.
Dokuz Eylül Üniversitesi İşitme Konuşma Denge
Ünitesi’nin kuruluşu, gelişimi ile ilgili neler söyleyebilirsiniz?
Odyoloji uzmanlığına ilişkin mesleki eğitim, kendi
alanlarının yanı sıra spesifik bir düzeyde anatomi, nöroanatomi, fizyoloji, tıp, fizik, psikoloji ve elektronik eğitimleri
de içermesi gerekmektedir. Bu amaçla başta ABD olmak
üzere dünyadaki gelişmiş ülkelerin büyük çoğunluğunda
‘’odyolog’’ unvanı 4 yıllık temel bir eğitimin ardından 2 yıl
uzmanlık ve daha sonrasında süpervizör eşliğinde yapılan
staj eğitimleriyle alınmaktadır. Türkiye’de ise 1960’lı yılların sonunda Hacettepe Üniversitesi’nde başlamış, daha
sonra 2010 yılına kadar Dokuz Eylül Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi gibi belli başlı
üniversitelerin Sağlık Bilimleri Enstitüleri’nde KBB Anabilim Dalı altında açılan ‘Odyoloji Yüksek Lisans Programları’ ile devam etmiştir. Yüksek lisans çatısı altında, ancak
3 tam yıla yayılan teorik ve klinik eğitimle uzman odyolog
eğitimi verilmiştir. Yüksek lisans programına hangi bölüm
mezunlarının alınacağı, üniversitelerin kendi senato kararlarıyla belirlenmiş, biyoloji, fizik, tıp, çocuk gelişimi, fizik
tedavi ve rehabilitasyon, psikoloji ve eczacılık gibi sağlık
alanları ilgili bölümlerle sınırlandırılmıştır. İlk olarak İstanbul Üniversitesi’nde 2009 yılında, daha sonra Hacettepe
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Üniversitesi’nde ve birçok vakıf üniversitelerinin sağlık bilimleri fakültelerinin ‘Odyoloji Lisans Bölümleri’ açılarak
odyologlar mezun edilmiştir.
Üniversitemizde, hatta Ege Bölgesi’nde Odyoloji
Yüksek Lisans Programı ilk kez 1984 yılında başlatılmıştır. O dönem Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü olan Prof.
Dr. Melahat Okuyan ve KBB AD Başkanı Doç. Dr. Mustafa
Palandöken’in önderliğinde başlatılan odyoloji programının ilk mezunuyum. Ege Üniversitesi İzmir Tıp Fakültesi
Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı’nda 1981 yılında işitme testleri yapmak üzere başladığım görevime, 1986’da
(daha sonra Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi olarak
kurulan) Uzman Odyolog olarak devam ettim. Prof. Dr.
Kerim Ceryan Hoca’mızın Anabilim Dalı Başkanlığı ile kliniğimizdeki Odyoloji Ünitemizin de gelişimi gerçekleşti.
Geniş vizyona sahip olan Kerim Hocamızın yönlendirmesi
ile daha sonra İşitme Konuşma Denge Ünitesi’nin sorumlu
öğretim üyesi olacak olan KBB Anabilim Dalı asistanı Dr.
Bülent Şerbetçioğlu 1989 – 1995 yılları arasında Manchester Üniversitesi’nde odyoloji konusunda yüksek lisans
ve doktora eğitimini tamamladı. Dr. Bülent Şerbetçioğlu
döndükten sonra, ben de 1996-2003 yılları arasında Marmara Üniversitesi Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Bilim
Dalı’nda doktora eğitimimi tamamladım.
Dokuz Eylül Üniversitesi Odyoloji Ünitesi’nin bugünlere gelmesinde ve akademik gelişiminde başta Hocamız Prof. Dr. Kerim Ceryan olmak üzere her zaman bizi
destekleyen ve yanımızda olan tüm KBB öğretim üyelerimize şükran duymaktayız. Odyoloji Yüksek Lisans Programı, o dönem KBB uzmanlığını almış olan bugün kliniğimizin değerli öğretim üyeleri Prof. Dr. Ahmet Ömer İkiz ve
Prof. Dr. Enis Alpin Güneri ile devam etti. Günümüze dek
KBB Odyoloji yüksek lisans eğitimini farklı meslek gruplarından toplam 26 kişi tamamlayarak Türkiye’nin çeşitli
bölgelerinde göreve başlamışlardır. Bu eğitimi tamamlayanlar arasında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB öğretim üyelerinden Prof. Dr. Fatih Öğüt ve Prof. Dr. Cem Bilgen,
Adnan Menderes Üniversitesi KBB öğretim üyelerinden
Prof. Dr. Onur Odabaşı ve Celal Bayar Üniversitesi KBB öğretim üyelerinden Prof. Dr. Onur Çelik de bulunmaktadır.
KBB kliniğimizden de Doç. Dr. Ersoy Doğan ve Uzm. Dr.
Yüksel Olgun Odyoloji yüksek lisans eğitimi almaktadır.
Ayrıca DEÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu bünyesinde 2008-2009 eğitim öğretim yılında Odyometri Teknikerliği Programı açılmış, öğrencilerin pratik
ve teorik olarak eğitimleri üstlenilmiştir. Odyoloji Kliniğimizin gelişiminde büyük emekleri olan Prof. Dr. Bülent
Şerbetçioğlu’nun 2014 yılında emekli olması ile başlayan
SHMYO’da Odyometri Program Başkanlığı ve Hastanemiz
KBB AD İşitme Konuşma Denge Ünitesin’de sorumlu öğretim üyesi görevimi sürdürmekteyim.
Yüksek lisans programında olduğu gibi, Ege
Bölgesi’nde ilk kez 2011 yılında üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü KBB Odyoloji doktora eğitimi de başlamıştır.
Doktora programının ilk mezunları olan Serpil Mungan
Durankaya, Başak Mutlu ve Selhan Gürkan SHMYO Odyometri Programı’nda ve hastanemiz KBB AD İşitme Konuşma Denge Ünitesi’nde öğretim görevlisi olarak görevlerini
sürdürmektedirler. Haziran 2016 yılında SHMYO emekli
müdürü Prof. Dr. Atilla Akkoçlu’nun önderliğinde 2 yıl süren çalışmalarla Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin kurulması
için çalışmalar yapılmıştır. Sağlık Bilimleri Fakültesi bün-

yesinde Odyoloji lisans programının kurulması için gerekli
alt yapı tamamlanarak Üniversitemiz Senatosu’na başvurulmuştur. Haziran 2016’da YÖK tarafından Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin kurulması onaylanmıştır. Bundan sonraki
hedefimiz konusunda uzman kişiler yetiştirmek amacıyla
lisans programı içerisinde yerimizi almaktır.
İşitme-Konuşma-Denge Ünitesi; işitme, konuşma ve denge bozuklukları alanında hastaların tanı, cerrahi dışı tedavisi ve rehabilitasyonun yürütülmesini sağlamaktadır. Pek çok bilimsel projelerde görev almakta, Ege
Bölgesi’ndeki Ulusal Yenidoğan İşitme Taraması Programı
koordinatörlüğünü yürütmekte, uzman odyolog ihtiyacını karşılayan eğitim kurumu işlevini yerine getirmektedir.
Ünitemizdeki öğretim elemanları “eğitimci” görevleri ile
de Ulusal Yenidoğan İşitme Taraması Programı’na katkıda
bulunmaktadırlar.
Kliniğimizde odyolojik, vestibüler, ses ve konuşma değerlendirmelerine yönelik aşağıda belirtilen testler yapılmaktadır:
Saf Ses ve Yüksek Frekans Odyometrisi, Konuşma
Odyometrisi, Rahatsız Edici Ses Seviyesinin Belirlenmesi
Testi, İşitme Cihazlı/ Cihazsız Serbest Alan Fonksiyonel
Kazanç Testi, İşitme Cihazlı Gerçek Kulak Kazanç Ölçümü,
Koklear İmplant Serbest Alan Testleri, Görsel Şartlandırma Odyometrisi, Akustik Admittansmetri, Orta Kulak Rezonans Frekansının Belirlenmesi, Geniş Band Timpanometri, Eustachii Tübü Fonksiyon Testleri, Akustik Refleks
Erime Testi, ECochG (Elektrokokleografi), VEMP (Vestibüler Uyarılmış Myojenik Potansiyeller), İşitsel Uyarılmış
Beyinsapı Potansiyelleri, ASSR (İşitsel Devamlı-Durumda
Uyarım Testi), MLR (Orta Latans Testler), Geç Latans Testler (Kortikal Potansiyel Testi), Çocukluk dönemi dil ve değişik alanlardaki gelişim testleri (PLS4, DENVER, MAISS,
MUSS, TİFALDİ), Koklear Implant Fitting Uygulaması, Koklear Implantlının Rehabilitasyonu ve Eğitimi, Distorsiyon

Ürünü Oto Akustik Emisyon Testi, Transient Uyarılmış Oto
Akustik Emisyon Testi, Yenidoğan İşitme Taraması, Tinnitus Şiddet ve Frekansının Belirlenmesi, Tinnitus Terapi,
Videonistagmografi, Vestibuler değerlendirme, Vestibuler
Rehabilitasyon, Konuşma Bozuklukları Terapisi, Akustik
Ses Analizi, Videolaringostroboskopi.
Ses Bozuklukları terapisi kliniğimizde de işitme
problemi olan hastaların yanı sıra dengesizlik ve baş dönmesi şikayeti olan hastaların da değerlendirilmesi yapılmaktadır. Nöroloji, Onkoloji, Geriatri ve Enfeksiyon Anabilim Dalları ile multidisipliner çalışmalar yapılmaktadır.
Ünitemizde; 1 öğretim üyesi, 3 öğretim görevlisi,
1 uzman odyolog, 8 yüksek lisans öğrencisi ve 2 sekreterimizle birlikte hizmet vermekteyiz.
İŞİTME-KONUŞMA - DENGE ÜNİTESİ EKİBİ
-Prof. Dr. Günay KIRKIM ( Sorumlu Öğretim Üyesi)
-Dr. Odyolog Başak MUTLU
-Dr. Odyolog Serpil Mungan DURANKAYA
-Dr. Odyolog Selhan GÜRKAN
-Uzman Odyolog Hande EVİN
-Odyoloji Yüksek Lisans öğrencisi Nilgün AKSAKAL
-Odyoloji Yüksek Lisans öğrencisi İclal GENÇTEN
-Odyoloji Yüksek Lisans öğrencisi Didem ERKAN
-Odyoloji Yüksek Lisans öğrencisi Kıvanç KARAAĞAÇ
-Odyoloji Yüksek Lisans öğrencisi Merve USTA
-Odyoloji Yüksek Lisans öğrencisi Göknil ÜNAL
-Odyoloji Yüksek Lisans öğrencisi Betül KOSKA
-Odyoloji Yüksek Lisans öğrencisi Tuğçe Sıla BAYTOK
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10 Kasım’da
Ata’ya büyük
sevgi
U
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lu Önder Mustafa Kemal Atatürk, aramızdan ayrılışının 78. yıldönümünde Dokuz
Eylül Üniversitesi Sağlık Yerleşkesi’nde
saygı ve özlemle anıldı. Tıp Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. Oğuz Dicle’nin ev sahipliğinde düzenlenen törende akademik ve idari personel ile öğrenciler, saat 9’u 5 geçe Ata’ya saygı duruşunda
bulundu, İstiklal Marşı’nı söyledi.
Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Topluluğu’ndan Gamze Köksalar’ın sunumundaki törende Sağlık Yerleşkesi Kreş öğrencileri Atatürk’ün manevi huzurunda şiirler okudu.
Tıp Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Oğuz Dicle
günün anlam ve önemini şöyle anlattı: “Bugün 10
Kasım Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa
Kemal Atatürk’ün ölümünün 78. Yıldönümü. Bizler
için bugün Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte yaşayacak olan Büyük Önder Atatürk’ü anma ve düşüncelerini bir kez daha hatırlama ve anlama günü.

Prof. Dr. Oğuz Dicle
Dekan V.
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Onu anarken ve anlamaya çalışırken, üzerinde
durmamız gereken en önemli husus; Atatürk’ün
‘En büyük eserim’ dediği Cumhuriyet’e yön veren
kurucu ilkeler olmalı. Cumhuriyetçilik, devletçilik, laiklik, halkçılık, devrimcilik ve milliyetçilik gibi
unsurlardan oluşan bu temel ilkeler, güncelliğini hiçbir zaman yitirmeyen ilkeler olmuş ve bu
öz değerler, toplumu en ağır darbeler karşısında
her seferinde bir arada tutmayı başarmıştır. Bu
ilkelerin ışığında yazılmış olan Anayasamız, ikinci maddesi ile demokratik bir toplum olmayı da
hedeflemiş ve Türkiye Cumhuriyeti’nin toplumun
huzuru, ulusal dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine
bağlı, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti
olduğunu da kabul etmiştir.
Bizler Mustafa Kemal Atatürk’ün sayesinde eşsiz bir Kurtuluş Savaşı vererek Türkiye
Cumhuriyeti’ni kuran ayrıcalıklı bir toplumun bireyleriyiz. Atatürk bunu ‘Ya istiklal, ya
ölüm’ anlayışı ile yok olmaya ramak
kala bir halkı yeniden ayağa kaldırarak
ve büyük bir bağımsızlık savaşı ile bizlere sağlamıştır. Diğer taraftan, kazanılan zaferden sonra ortaya koyduğu duruşla, yani ‘Yurtta Barış, Dünyada Barış’
diyerek önce kendi ulusuna, sonra tüm
dünyaya insanlık için tek kurtuluş yolunun barış olduğunu haykırmıştır. Onun
bize bıraktığı bir diğer miras ise hayatta en hakiki yol göstericinin bilim ve fen
olduğu gerçeğidir. Başka bir yol gösterici aramanın gaflet, dalalet ve cehalet

Tıp Fakültesi öğrencileri adına konuşan
Dönem IV öğrencisi Elif Ünal da her zaman akıl ve
bilimi rehber edineceklerini belirttiği konuşmasında şu ifadelere yer verdi;
“Bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 78. ölüm
yıldönümünde onu saygı ile anmak ve bize emanet ettiği değerlerin bir kez daha farkına varmak
için biraradayız. Birkaç yıl önce internette Mustafa Kemal Atatürk’le ilgili bir içeriğe rastlamıştım.
Dünyanın farklı yerlerindeki Atatürk heykelleri, Atatürk’ün isminin verildiği şehir meydanları, okullar, Atatürk ile ilgili dünya müzelerindeki
eserler, dünya liderlerinin çok önce ya da yakın
zamanda onun hakkında söyledikleri… Bambaşka coğrafyaların hepsinde Atatürk kendi sesini
bulmuştu. Bu durumun karşılığı tek bir sözcük,

Elif Ünal
Dönem IV öğrencisi

arpaboyu 71

BENİM HASTANEM

olduğunu söyleyerek bizlere eşi bulunmaz bir
düstur bırakmıştır. Bir bilim yuvasında geleceğin hekimlerini ve insanlarını yetiştiren bizler bu
mirasın öneminin farkındayız ve başka bir yol olmadığının da bilincindeyiz. İçinde bulunduğumuz
sıcak gelişmeler, Cumhuriyetimize yönelik tehditler ve bölgesel savaşların kıskacında bir kez daha
görülen, onun rehberliği ve yaklaşımlarına her
zamankinden daha çok gereksinimimiz olduğudur. Büyük Önder Atatürk, dün olduğu gibi bundan
böyle de yolumuzu aydınlatmaya devam edecek,
ilke ve devrimleri ülkemizin geleceğine yön vermeyi sürdürecektir. Buna hiçbirimizin en ufak
bir şüphesi yoktur. Cumhuriyetimizin kurucusu
Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü
minnet ve şükran duygusuyla anıyoruz.”
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Evrensellik. İnsan dediğimizde türümüzün her bir
üyesini aynı kavram altında topluyor gibi görünsek de insan çok renkli, çok sesli. Buna rağmen
bizi aynı noktada buluşturan, doğruluğuna inanıp
idealize ettiğimiz değerlere sahibiz. İşte Mustafa
Kemal Atatürk’ün kendi ülkesi ile sınırlı kalmaması ve sayılı önderde gördüğümüz tüm dünyada saygı görme hali, ortaya koyduğu değerleri ile
insanlığın evrensel dilini yakalayabilmiş olmasından ileri geliyor.
İlkeleri, yaptıkları, pratikliğini kaybetmemiş fikirleri, bunca yılın ardından minnetle söz
ettiğimiz büyük insan Mustafa Kemal Atatürk’ü
işaret ediyor bize. Yakup Kadri Karaosmanoğlu,
Atatürk’ten ‘Büyük insan’ diye söz eder. Bu parçayı sizinle paylaşmak istiyorum. Büyük insan
odur ki, sevdiklerine karşı ölünceye kadar vefalıdır. Sevmediklerine karşı da kalbi pas tutmasını
bilmez. Şahsi, küçük ihtiraslara ise asla yakasını
kaptırmaz ve hiçbir vakit iç güdülerinin hükmü
altına girmez. Her hareketine, yalnız akıl, insaf
ve ruh asaleti rehberlik eder. Böylelerine eskiler
Sage yani Hakim adını verirlerdi.
Mustafa Kemal Atatürk’ün 20. Yüzyılın en başarılı liderlerinden biri olması, kazandığı büyük

72 arpaboyu

ve zorlu savaşlardan ötürü değil, Yakup Kadri’nin
söylediği gibi büyük insanlığından. Savaştan sonra düşmanlarına elini uzatabilecek kadar vicdanlı
olması. Savaşı bir zorunluluk hali dışında reddetmesi. Dumlupınar gibi bir askeri başarının 1. yıldönümünde savaşın yapıldığı yerde, zaferle övünmek yerine geçen yıl burada bir intidam olmuştu
derken sesinin hüzünlenmesi. Fikirlerinden taviz
vermemesi. Zor durumda kaldığında dahi iktidar
güçlerle anlaşmaya girmek yerine, kendi yolunu açmaya çalışan devrimci ruhu. Şahsi varlığını
milletinin varlığı için göze alabilmesi. Aklı, bilimi
kendine rehber edinmesi. Sanattan vazgeçmeyen
asil ruhu onun büyük insanlığı. Mustafa Kemal’i
anmak için yapılacak en doğru şeyin onu anlamak
olduğuna inandım her zaman. Aynı ömrü süren
iki insanın hiçbir zaman eşit yaşadığına inanmadım. Kendi halinde tamamlanacağı günü bekleyen ömürle, bilime, sanata insanlığa adanmış bir
ömür eşit yaşanmamıştır. Bir de yaşadığı ömrün
dışına taşanlar, aşkın olanlar var. Fikirleriyle yaşayan ve yaşatılacak olanlar. Mustafa Kemal’in
değerleri, ilkeleri zamanla sapasağlam durmaya,
kök salmaya devam edecek…”

Tiyatro oyuncusu
Hakan Gerçek’le
yüz yüze
izliyorsunuz. Türkiye’de de bugün bir tiyatro bileti
satmak için de epey çaba sarf ediyorsunuz ne yazık ki! Bizde şöyle bir alışkanlık var, tiyatrolar kapanmasın deniyor, ama salonlar boş kalıyor. Sizler izlemeyi bırakırsanız tiyatrolar kapanır. Destek
lafla kalmasın.”
Başarılı sanatçı sunumunda, Cemal
Süreyya’nın bir şiirini de okudu, dizelere ruh katan
profesyonelliği ile alkışlandı. Tıp Fakültesi Dekan
Yardımcısı Prof. Dr. Yeşim Tunçok, etkinlik sonunda
değerli oyuncuya Sağlık Yerleşkesi’ne gelerek deneyimlerini paylaştığı için teşekkür etti. Profesör
Tunçok, “Sanatçımızı burada görmek bizim için büyük onur. Nilgün Yener hocamızın da Sosyal Komite Başkanı olarak bu etkinliklere katkısı çok büyük,
kendisine de ayrıca çok teşekkür ediyorum. Sosyal
etkinliklerimiz her çarşamba burada var. Öğrencilerimizin zaman ayırıp bu güzel sunumları kaçırmamalarını öneriyorum” diye konuştu.
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nlü tiyatro oyuncusu ve yönetmeni, seslendirme sanatçısı Hakan Gerçek, Dokuz Eylül
Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Çarşamba
Etkinlikleri’ne konuk oldu. Özellikle tek kişilik oyunları ile Türk tiyatrosunun önemli isimleri arasında
yer alan Hakan Gerçek, Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Koordinasyon Kurulu’nun düzenlediği Kurucu
Öğretim Üyeleri Konferans Salonu’ndaki interaktif
söyleşide akademisyenler ve öğrencilerle biraraya
geldi.
Yrd. Doç. Dr. Nilgün Yener’in moderatörlüğünde, tiyatro hayatına ilişkin kesitleri anlatan deneyimli oyuncu, 8 yıldır sahnelediği tek kişilik oyun
Van Gogh’u, 5 sezondur devam eden “Üstü Kalsın”
oyununun kariyerindeki önemini özetledi.
Hakan Gerçek, hem sahnedeki hem de hayattaki idolünün, babası gibi gördüğü Müşfik Kenter olduğunu belirtti, her işte olduğu gibi tiyatroda
da başarının sırrının çok çalışmak olduğunu ifade
etti.
Tıp doktorlarının sanat yönü güçlü kişilikler
olarak dikkatini çektiğini ve gerek müzik gerekse
diğer branşlarla ilgilenen çok hekim arkadaşı bulunduğu için mutlu olduğunu ifade eden Hakan
Gerçek, “Sizler salonları doldurun ki tiyatrolar kapanmasın” mesajını verdi. Konuklardan gelen soruları da yanıtlayan Hakan Gerçek şöyle konuştu:
“Van Gogh oyununda ünlü ressamın hayatı boyunca hiçbir resmini satamamasını, çektiği acıları
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okuz Eylül Üniversitesi Sosyal ve Kültürel
Etkinlikler Koordinasyon Kurulu’nun düzenlediği Çarşamba Etkinlikleri’nde, Edebiyat Fakültesi Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı Öğretim
Üyesi Doç. Dr. Bi,lgin Çelik, “Modernleşme ve Cumhuriyet” konulu sunum yaptı.
Modernleşmenin 250 yıllık sürecini anlatan Doçent Çelik, 1920’lerin Türkiyesi’nde eğitim
alanında kadın hakları alanında Cumhuriyet’in
kazanımlarının tarihte çok büyük önem taşıdığını,
çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmanın temel hedef
olduğunu ve bu yolda çok emek sarfedildiğini anlattı.
Modernleşme kavramının aslında sanılandan çok eski döneme dayandığını belirten Doç. Dr.
Bilgin Çelik şu bilgileri verdi:
“Biz sanıyoruz ki modern kavramı 19. Yüzyılda falan kullanılıyor. Hayır, çıkış noktası MS.5.
Yüzyılda dağılan Roma dönemine rastlıyor. Modern kavramı, Roma’nın dağılışından önceki ve
sonraki sürecini tanımlamak için kullanılıyor. Sonraki süreçte modernleşme, 17. Yüzyıl ile 19. Yüzyıl
arasında batının yaşadığı sosyo ekonomik, kültürel
ve siyasal dönüşümlerin bir bütünü. Modernleşme kavramının tarihte değişik değerlendirmelerle tanımlandığını görüyoruz. Kodak’ın tanımında
modernleşme ikiye ayrılıyor; birisi kültürleşerek
modernleşme, diğeri güdümlü modernleşme. Birincisi, kendiliğinden gelişen ve batının yaşadığı
tecrübeler, yani sınıfsal değişim.
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Avrupa kendiliğinden nasıl dönüşüme uğradı sorusuna cevap aradığımızda burada dört
temel unsur görüyoruz bunlar; ekonomik, sosyal,
kültürel ve siyasal etkenler. 19. Yüzyıla gelindiğinde Avrupa’da ticaret ve sanayi ekonomisi geçerli
olmaya başlıyorı yani ekonomik modelde bir değişim yaşanıyor. Osmanlı’da ise 19. Yüzyılda hala
tarım ekonomisi hakim, bu değişime ayak uyduramamış. Avrupa’da o döneme soylular açısından
baktığımızda, yönetenler ve yönetilenler diye ikiye
ayrılmış bir grup var. Bu grubun içinde aristokrasi ve ruhban sınıfı yönetenler sınıfında. Yönetilenlere baktığımızda, küçük burjuvazi dediğimiz
ticaretle uğraşan sınıf ve tarlada çalışan köylüler
var. 19. Yüzyıla geldiğimizde burjuvazinin mevcut
yapıyı değiştirmek adına başlattığı mücadele ki bu
aydınlanmadır, özellikle eşitllik, özgürlük ve adalet kavramlarını ön plana çıkararak köylüyü, halkı
yanına çekmeyi amaçlamıştır. Bunda da en etkili
yardımcı güç aydınlar olmuştur. Fransa ve Almanya gibi toplumlar için bu şekilde belli bilinçlenme
süreçlerinden sonra ulusal kimliklerinin geliştiğini
görebiliyoruz.
Osmanlı modernleşmesi ya da Türk modernleşmesi ise aslında geç modernlikler olarak
tanımlanabilir. Osmanlı modernleşmesine baktığımızda, yıkılışından 200 yıl öncesine yani günümüzden 300 yıl öncesine bakacak olursak, modernleşme 1700’lü yıllarda başlamış bir süreçtir.
200 yıl boyunca Osmanlı’yı kurtarmak için çeşitli

“Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararlılığı
kurtaracaktır” söylemi çok önemlidir. Bu süreçler
içinde statükocu yapı varlığını sürdürmeye çalışıyor...
Devrimci adımlara baktığımızda Türk devreimi hızlı adımlar atmış, radikal davranmıştır. Hızlı
şekilde dönüşüm yaratmıştır. Hukuki, sosyal, siyasi alanda değişimler görülmektedir. 1930’lu yıllarda Cumhuriyet’e yönelik karşı hareketler söz konusudur. Bu karşı hareketlerin ortaya çıkmasında
çeşitli güçlerin etkisi vardır. Çağdaş, modern toplumun yaratılmasını sağlayacak en etkili yaklaşım,
Atatürk’ün öğretmenlerden istediği, “Cumhuriyet
sizden fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür nesiller ister”
cümlesinde anlatılıyor. Kurumlara baktığımızda
bankalardan fabrikalara önemli bir sanayileşme
hamlesi yapılmıştır. Cumhuriyetin ilanı, hilafetin
kaldırılması gibi devrimlerin yarattığı etki ile İstanbul basınında halifeliğin kaldırılmaması için yazılar
yazıldığını, Ankara’nın başkent olmaması yönünde
yazılar yazıldığını da görüyoruz. Tüm bu gelişmelerin yansımalarına bakacak olursak, Avrupalı
akademisyenler, bilim adamları, “Bizim 350-400
yılda katettiğimiz mesafeyi Türkler Atatürk sayesinde 10 yılda katetti” diyorlar ki Yunan lider Venizelos Atarük’ü 1934 yılında Nobel Barış Ödülü’ne
aday gösteriyor… Ve aday gösterirken gerekçesi
dünya barışına yaptığı katkılar, toplumu çağdaş
uygarlık seviyesine ulaştırmadaki çabalarıdır. Çağdaş toplumsal yapının dönüşümünü sağlamak için
çeşitli kurumlar kurulmuştur, bunlar arasında Halk
Evleri ve Köy Enstitülerinin topluma yayılmasında
önemli rolü vardır. Görüldüğü gibi modernleşme
Türkiye’de oldukça uzun soluklu, gel gitleri olan bir
süreç. Ne olursa olsun modernleşme bir çok yönü
ile önemli değişimler yaratıyor... “Hayatta en hakiki
mürşit ilimdir, fendir” diyen bir Cumhuriyet kurucumuz olduğunu, bunlardan uzaklaşmamak gerektiğini hatırlatarak sunumumu tamamlıyorum.”
KİMDİR?
1972 doğumlu Bilgin Çelik, lisans eğitimi 1993’te
Buca Eğitim Fakültesi’nde aldı. Yüksek lisansını Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü’nde
1996’da, doktorasını aynı enstitüde 2003 yılında
tamamladı. Halen Edebiyat Fakültesi Yakınçağ
Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi olan Doçent
Çelik’in araştırma alanları Yakınçağ Osmanlı Tarihi,
Balkan Tarihi, Milliyetçiliktir. Yüksek lisans ve doktora tezleri, Cumhuriyet Döneminde Aydının Sosyo
Ekonomik, Kültürel Yapısıdır. Çelik’in yayınlanan iki
kitabından ilki, ‘İttihatçılar ve Arnavutlar’ başlığını
taşıyor, ikinci kitabı Dağılan Yugoslavya Sonrasında Kosova ve Makedonya Türkleri de 2013’te yayınlanmıştır.
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modernleşme çabalarının ortaya konulduğunu ve
öncülerinin de padişahlar olduğunu görüyoruz.
Padişahların, Osmanlı mülkünü korumak, devletin
ortadan kalkmasını önlemek adına modernleşmeyi belli aşamalarla geliştirmeye çalıştıkları görülüyor. Bu çabalar da çok önemli etkiler yaratıyor.
Askeri alanda başlayan modernleşme, geleceğin
ittihatçılarını ortaya koyacak, Kemalistlerini yaratacak, sonraki kuşakların yeni hareketlere yönelmesine zemin hazırlayacaktır. Bu da modern
eğitim sayesinde gerçekleşmiştir. Klasik dünya
görüşünden uzaklaşmaya başlayıp, batıyı tanımaya başlayacaklardır. Modernleşme zaman içinde
sosyal, hukuki diğer alanlara girerek daha geniş
bir boyuta ulaşmıştır. Halife Padişah 2. Mahmut
kılık kıyafet değişikliği yapmış, fesi, ceketi, pantalonu getirmiştir. Fesi getirmesinin amacı, Fransız
Devrimi’nin etkisi olan eşitliği bir anlamda topluma yaymaktır. En azından erkeklerin birbirinden
ayrılamayacak bir dış görünüşe sahip olmasını
amaçlıyordu. Sonucunda Hristiyan ya da Müslüman, fesi taktığı zaman ayrım olmayacak, onlar
kendilerini Osmanlı tebası sayacaklardı. Bu açıdan
özellikle hukuki alanda tanzimat ve islahatla eşitlik ilkesinin yaratılmaya çalışılması oldukça önemlidir.
Modernitenin araçlarına baktığımızda; eğitim kurumları, askeri ve sivil bürokrasi, basın yayın
ve iletişim, ulaşım araçları, örgütler, propaganda
bunların hepsi modern bir toplumun oluşturulmasında çok etkilidir. Laik eğitimle toplumsal zihniyeti
değiştirirsiniz, iletişim ve ulaşımla kitleyi yakınlaştırırsınız. Bu da etki alanınızı artırır, fikirlerinizin
en ücra köşeye kadar gitmesini sağlar. Nitekim
Telgraf Osmanlı’da 1853’lerde etkin bir haberleşme aracı olarak kullanılıyor. Tanzimat döneminde
çeşitli modernleşme araçları kullanılarak kitleye ulaşılmaya çalışılır, özellikle basın yayın çok
önemlidir. Okur yazarlık oranı düşük olduğu için
kent kültüründe tüm kesimlere hitap edebilecek
tiyatro büyük bir etkiye sahiptir.
1908’de ilan edilen Meşrutiyet bir anlamda
Cumhuriyet’in laboratuvarı olarak adlandırılır. Çok
önemli bir deneyimdir. Çok partili hayata ilk kez
geçilmiş, seçimler yapılmıştır. Sansür kalktığı için
çok sayıda gazete ve dergi çıkarılmıştır. 1912 seçimlerinde ittihat terakki iktidarı kaybetmemek için
ciddi baskı uygulamıştır. İktidarı ele geçirmiş ancak birkaç ay sonra hükümet düşürülmüş, Balkan
Savaşları ortaya çıkmıştır. Mustafa Kemal bu bozuklukları bizzat yaşamış biri olarak Cumhuriyet’i
toplumda ayrılıklar ve ikiliklerin olmaması için
elinden gelen gayreti gösterecektir. Samsun’a çıktığında temel hedefi milli iradeyi gerçekleştirmektir. Bütün yapacağı işlerde milletin iradesini esas
almıştır. Amasya Genelgesi’ne bakacak olursak,

Sanatı bilimle yücelten orkestra:

DEÜ SENFONİ ORKESTRASI
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ürkiye’de bir devlet üniversitesinin kurduğu ilk senfoni orkestrası olarak 2001 yılında faaliyete geçen Dokuz Eylül Üniversitesi
Senfoni Orkestrası (DESO), 2016-2017 sezonuna
ilk günkü ruh ve heyecanla iddialı başladı. Ülkenin sanatçı fabrikası olarak adlandırılan Dokuz
Eylül Üniversitesi’nde, güçlü akademik altyapı
ile yükselen değer olan DEÜ Konservatuvarı ve
DEÜ Senfoni Orkestrası Senfonik Müzik Uygulama ve Araştırma Merkezi; deyenimli Müdür Prof.
Ümit İşgörür, Müdür Yardımcıları Rezzan Ayşe
Ergen ve Behice Cansu Baygün’ün yönetiminde
yoğun ve hareketli bir konser ve eğitim programı
için start verdi.
Cumhuriyet Konseri ile başlangıç
Güçlü kadro, sezonun ilk performansını
Sabancı Kültür Merkezi’nde DEÜ Rektörlüğü’nün
ev
sahipliğinde
düzenlenen
Cumhuriyet
Konseri’nde sergiledi. 27 Ekim 2016 Perşembe
akşamı gerçekleştirilen özel etkinlikte DESO; Keman Sanatçısı Alexander Markov’un Rock Con-
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certosu ve Şef İsmail Bilen yönetimindeki Türkiye Opera ve Bale Vakfı’nın (TOBAV) Çocuk Korosu
eşliğinde sahne aldı, Dokuz Eylüllülere unutulmaz bir gün yaşattı. Ardından İzmir Valiliği’nce
DEÜ Rektörlüğü’nün ev sahipliğinde yapılan 10
Kasım töreninde İzmirlilerle buluştu.
DESO’nun kuruluş sürecinde aktif rol alan
ve sağlam temeller üzerinde yeni projelere hazırlanan Profesör Ümit İşgörür, Rektör Prof. Dr.
Adnan Kasman’ın da güçlü desteği ile yeni yapılanma sürecine girdiklerini açıkladı.12 kişilik sanatçı kadrosunu 40-50’ye yükseltip daha zengin
sunumlarla sanatseverlerin karşısına çıkacaklarını müjdeleyen Prof. İşgörür, Dokuz Eylül Üniversitesi Senfoni Orkestrası’nın misyonunu ve
devam eden çalışmalarını şöyle anlattı:
Kadrolu sanatçı sayısı artacak
“DESO’yu arkadaşlarımla birlikte 2001’de
kurduk. Devlet üniversitesi bünyesinde kurulmuş ilk senfoni orkestrasıyız. İlk kurulduğumuz
yıllarda yoğun kadrolar vardı. O zaman Devlet

Senfoni Orkestraları ve Operaları daha revaçtaydı. Şimdi tam aksi bizler daha revaçtayız,
senfoni orkestraları ve operalar sınav açmıyorlar. Ama geçtiğimiz dönemlerde çok kan kaybı
yaşadık, ayrılan arkadaşlarımız oldu. Sayımız
18’den 12’ye düştü. Şu anda kadrolu 12 sanatçımız var. Kadromuzu genişletme yönündeki müjde Rektörümüzden geldi, çok mutlu olduk.”
Gençlere büyük deneyim sağlıyor
“DESO hem üniversitenin gözbebeği, hem de
Türkiye’de önemli bir senfoni orkestrasıdır. İşimiz bilim üreterek sanat yapmak. Bu anlamda
Türkiye’de bir çok yere gittik, konserler verdik,
yurtdışı çalışmalarımız oldu. Sorumluluğumuz
büyük. Bana gore sanat yönü eksik olan bir üniversite sıkıcı ve tatsızdır. İzmir gibi bir kentte,
Türkiye’nin en batısında DESO gibi bir yapılanmanın bulunması bu anlamda çok önemli. Kadro
eksiğimizi şimdiye kadar biraz senfoni ve biraz
da operalardan aldığımız takviyelerle gidiyorduk. Ama sayıyı artırmak her zaman kolay olmuyor. Öğrencilerin okul sorumlulukları, dersleri
var. Onlar için en önemli avantaj ise büyükleriyle
birlikte çalma deneyimi yakalamak. Bizim kadromuzda var olan sanatçıların çoğalması çalışmalarımızı kolaylaştıracak. İdeal olanı, en az 40-50
kişilik sanatçı kadrosu ile çalışmak. Önümüzdeki
dönemde bu sayıya yaklaşacağımızı düşünüyo-

rum.”
Konser, turne ve etkinlik çok
“Bu sezonun açılış konserini Cumhuriyet
Bayramı etkinliği kapsamında verdik. Bundan
sonra da konserlerimiz Sabancı Kültür Merkezi ve Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde devam
edecek. Bir yurtiçi bir de yurtdışı turnemiz olacak. İstanbul Festivali’nden bir davet aldık, ilk
kez bu organizasyona katılacağız. ‘Festival Solistini Arıyor” başlıklı bir konser tasarımı içinde
yer alacağız. Burada bir yarışma yapılacak ve
kazanan öğrenciler bizim orkestramızda solist
olarak çalacak. Çok heyecan verici. Bir de Rusya
St. Petersburg Başkonsolosluğumuzdan bir davet var. Burada da daha önce hiçbir Türk orkestrası yer almamış. Büyük çaplı bir organizasyon.
Dış İşleri Bakanlığı, Üniversitemiz Rektörlüğü
işbirliği içinde Mart 2017’de bu programı gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Ayrıca Kıbrıs turnemiz
olacak. Hazırlıklarımız sürüyor. Üniversitemiz
bünyesinde de programlarımız olacak. Örneğin Tıp Fakültesi’nin bir Çarşamba Etkinliği’nde
yer alacağız. Program listemiz sadece bununla sınırlı değil, eğitim faaliyetleri kapsamında
workshop’lar yapılacak. Ayrıca 2001 yılından bu
yana çok sayıda program yaptık, iyi bir arşvimiz
var. Artık bir CD yapma zamanımız da geldi. Dokuz Eylül Üniversitesi yayınlarından veya Kültür
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Bakanlığı destekli bir çalışma planlıyoruz. Amacımız
daha geniş kitlelere ulaşmak.”
Konser programında neler
var ?
“Konserlerimize; 20
Aralık 2016 Salı günü Saat
20:00’de (Sabancı Kültür
Merkezi) Piyano Sanatçısı
Özgür Aydın, 09 Şubat 2017
Perşembe Saat 20:00 (Sabancı Kültür Merkezi) ve
Opera Sanatçısı Eralp Kıyıcı, 22 Mart 2017 Çarşamba Saat 20:00’de (Sabancı
Kültür Merkezi) Viyolonsel
Sanatçısı Nil Kocamangil
ile devam edeceğiz. Sezonumuzda yer alacak diğer
solist sanatçılarımız; Rüya
Taner, Piyano Sollini-Barbatano, İtalyan 2 piyano Prof.
Tahir Sümer, Kontrabas Doç.
Talia Özlem Bayoğlu, Piyano
Doç. Dr. Beste Tıknaz Modiri,
Viyola olacak. Bir diğer projemiz de, yetenekli genç solistler adı altında yer vermek
istediğimiz genç müzisyenlerle yapacağımız bir konser
olacak.”
Gençlere mesajım, hayal
kursunlar
“Gençlere
mesajım, bol bol hayal kursunlar.
Toplum genelde daha fazla
yapmak istemediğimiz işlere zorluyor bizi. Bir gencin
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önce hayal kurması ve kendini bir yerde görmesi lazım. Çoğu gencimizle görüştüğümde bunu
eksik buluyorum. Çocukların yaratıcı zekalarını,
hayal güçlerini geliştirebilecek bir takım şeylere ihtiyaç var. Şu çağda hepimizin elinde tabletler, cep telefonları varken çocukların beynini
bu kadar uyuşturuyorken bunu yapmak zor…
Üniversitemizde şu anda yapılan şey de aslında
bu, hem bugünü hem geleceği planlamak. Bizler
hocalarımızla biraraya geldiğimizde de hayaller
kuruyoruz. Gelişime, yeniliklere daima açık olmak lazım.”

DESO 2016 2017 KONSER PROGRAMI
EKİM
Ta r i h : 2 7 E k i m 2 0 1 6
Solist: Alexander Markov
Ye r : S a b a n c ı K ü l t ü r S a r a y ı
Saat: 19:00
KASIM
Ta r i h : 2 3 K a s ı m 2 0 1 6
Şef: Münif Akalın
S o l i s t : R ü y a Ta n e r
Ye r : İ z m i r S a n a t
Saat: 20:00
ARALIK
Ta r i h : 1 9 A r a l ı k 2 0 1 6
Solist: Özgür Aydın
Ye r : A . A . S . S . M . B ü y ü k S a l o n
Saat: 20:00
OCAK
Ta r i h : 2 5 O c a k 2 0 1 7
Şef: Hakan Şensoy
S o l i s t : B e s t e Tı k n a z M o d i r i
Laçin Modiri
Barış Kerem Bahar
Ye r : S a b a n c ı K ü l t ü r S a r a y ı
Saat: 20:00
Ş U B AT:
Ta r i h : 9 Ş u b a t 2 0 1 7
Ş e f : Tu l i o G a g l i a r d o V a r a s
Solist: Eralp Kıyıcı
Aslı Kıyıcı
Ye r : S a b a n c ı K ü l t ü r S a r a y ı
Saat: 20:00

NİSAN
Ta r i h : 2 1 N i s a n 2 0 1 7
Şef: Münif Akalın
S o l i s t : Ta h i r S ü m e r
Ta l i a Ö z l e m B a l t a c ı l a r
Ye r : S a b a n c ı K ü l t ü r S a r a y ı
Saat: 20:00
Ta r i h : 2 9 N i s a n 2 0 1 7
Şef: Hakan Şensoy
Solist: Sollini-Barbatano Duo
Ye r : A . A . S . S . M . B ü y ü k S a h n e
Saat: 20:00
M AY I S
Ta r i h : 1 1 M a y ı s 2 0 1 7
Şef: Vladimir Lungu
Solist: Matias de Oliveira Pinto
Zeynep Akdil
A s l ı Tu n c a y
Ye r : A . A . S . S . M . K ü ç ü k S a h n e
Saat:20:00
arpaboyu 79

ÜNİVERSİTEMİZDEN

KİMDİR:
DEÜ Devlet Konservatuvarı’ndan 1985
yılında mezun oldu. Bir süre operada
çalıştıktan sonra ABD’ye giderek MIichigan State University’de 1991 yılında
Yüksek Lisansını tamamladı. Burada bir
süre orkestralarda çalıştı, daha sonra
Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müzik Anasanat Dalı’nda
akademik kariyerini sürdürdü. DEÜ
Devlet Konservatuvarı’nda 2002’de Doçent, 2008 yılında da Profesör unvanını aldı. Halen Dokuz Eylül Üniversitesi
Konservatuvarı Müdürü ve DEÜ Senfoni
Orkestrası Senfonik Müzik Uygulama
ve Araştırma Merkezi’nin (DESO) Müdürü olarak görev yapıyor.

MART
Ta r i h : 2 2 M a r t 2 0 1 7
Şef: Hakan Şensoy
Solist: Nil Kocamangil
Ye r : S a b a n c ı K ü l t ü r S a r a y ı
Saat: 20:00

Prof. Dr. Oğuz Dicle

Prof. Dr. Aykut Sifil

Prof. Dr. Dayimi Kaya

Tıp profesörlerinden
sahne sürprizi
Öğrencilere bu kez Türk Halk Müziği dinletisinde
enstrüman çalıp ezgi söyleyerek seslendiler
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Prof. Dr. Sait Eğrilmez
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EÜ Tıp Fakültesi’nin eğitim yılı açılış etkinliklerinde, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu sene de Ege Üniversitesi Göz
Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sait
Eğrilmez “Türkülerle Hekimlik” adlı Müzikal Konferans ile özel
bir sunum yaptı. Türkülerle Hekimlik adlı kitabı Sağlık Bakanlığı
tarafından 2010 yılında basılan ve 10 yıldır Türkiye’nin 25 farklı tıp fakültesinde bu alanda eğitimler veren Profesör Eğrilmez,
İnciraltı Yerleşkesi’ndeki programında bu kez süpriz bir ekiple
öğrencilerin karşısına çıktı.
Kurucu Öğretim Üyeleri Konferans Salonu’ndaki etkinlikte;
Kornea nakli ameliyatını yaptığı sanatçı hastası Cem Kansız ile
kurduğu Kornea İkilisi Grubu olarak yer alan Profesör Eğrilmez’e;
20 yıl önce asistanlığı döneminde birlikte saz çalıp türküler söylediği, şimdi DEÜ Tıp Fakültesi’nde önemli görevler yürüten akademisyen arkadaşları eşlik etti.
DEÜ Tıp Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Oğuz Dicle (Radyoloji
AD Öğretim Üyesi) kemençesi ile Prof. Dr. Dayimi Kaya (Kardiyoloji AD Öğretim Üyesi) ve Prof. Dr. Aykut Sifil (Nefroloji AD Öğretim Üyesi) de bağlamaları ile sahne aldı. Akademisyenler grubu
, Anadolu’dan ezgileri büyük bir ustalıkla sunarken Türkülerle
Hekimlik dersine ayrı bir anlam kattı. Enstrüman ve sesli performanslardaki profesyonel yorumlar bol bol alkışlandı.
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1969 yılında Sivas’ın Divriği İlçesi
Özbağı Köyü’nde dünyaya gelen Prof. Dr.
Sait Eğrilmez, Göz hekimi olmasına sebep
olan Aşık Veysel için yazdığı şiiri seslendirdi ve bağlaması ile bir dinleti sundu.
Türküleri tıp eğitiminde ders aracı olarak
kullanan ilk kişi olan Prof. Dr. Eğrilmez,
konferans alt başlıkları olarak ‘Hekimin
yüz ifadesi’, ‘Sıra – para ve sınıf farkları’,
‘Çocuk hastalar’, ‘Empati’, ‘Sağlık Kurulları’, ‘Kader ve hekimlik’, ‘Sevda yaraları
ve hekimlik’ konularını tarihsel süreçten
örneklerle anlattı. Başarılı akademisyen,
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni
kazanarak bu okula gelen gençlere çok
şanslı olduklarını belirterek “Buraya gelmekle en doğru kararı vermişsiniz ve ayrıca başka bir şansa sahipsiniz ki Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp
Fakültesi’nde çok güzel bir eğitimci kadrosunun öğrencileri olacaksınız” dedi.
Tıp Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Oğuz Dicle de keyifli sunumun ardından Prof. Dr. Sait Eğrilmez’e çiçek
taktim ederek teşekkür etti. Prof. Dr.Dicle, “20 yıl sonraki buluşmayı bu şekilde gerçekleştirmekten çok
çok heyecan duydum. Sait hocamız fakültemiz eğitim açılışlarına her zaman geliyor ve hekim olmanın
ne anlama geldiğini bambaşka bir bakış açısından bizlere hissettiriyor. Bunca yıllık hekim olmama rağmen onun sözlerinden, paylaştığı karelerden, ezgilerinden bir kez daha çok derinden etkilendim. Yürekten alkışlıyorum, Umarım siz gençlerin de yolunu aydınlatır ” diye konuştu.
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Amatör ruhtan
şampiyonluğa
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Özgür Kahraman Yrd. Doç. Dr. Erkan Günay

82 arpaboyu

okuz Eylül Üniversitesi Spor Kulübü bünyesinde 2 yıl
önce amatör duygularla kurulan Yıldız Erkek Su Topu
Takımı, bir yıl önce Yıldız Milli Takım Antrenörü Özgür Kahraman’ın Başantrenörlüğe getirilmesi ile bambaşka
kimliğe büründü. Üniversite akademik ve idari personelinin
çocuklarının da yer aldığı 20 kişilik yüzme öğrenci grubu ile
başlayan Su Topu mücadelesi, Akademik Koordinatör Yrd.
Doç. Dr. Erkan Günay ve Başantrenör Kahraman’ın profesyonel yaklaşımı ile hedef büyüttü, Kaleci Antrenörlüğünü Haris
Algadiç’in yürüttüğü su topu branşında öğrenci sayısı 61’e
yükselirken, 2003-2004 yaş grubu ekibi Haziran 2016’da ilk
resmi müsabakası olan Federasyon Kupası’na katıldı. Dokuz
Eylül Üniversitesi sporcuları, A ve B olmak üzere iki gruptaki mücadelenin B Grubu Şampiyonu oldu. Toplam 16 takım
arasından sıyrılan takım, 25-0 gibi farklı skorlara imza atarak fırtına gibi esti. Bu karşılaşmaların ardından A Grubu’na
yükselerek Galatasaray ve ENKA gibi üst klasman ekiplerinin
rakibi oldu.
Bu motivasyonla çalışmalarını sürdüren DEÜ Spor
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Kulübü Su Topu Takımı, ardından deplasmanlı liglere
katıldı. Bunların bir ayağı olan ve 36 takımın mücadele
ettiği Samsun’daki Grup Birinciliği’nde de İzmir’i yine
örnek başarıyla temsil etti. 1-4 Eylül 2016’da düzenlenen 2003-2004 Yaş Grubu Erkekler mücadelesinde Şampiyonluk Kupası, Dokuz Eylül Üniversitesi Su
Topu Takımı’nın oldu. Art arda gelen başarılarla çıtayı
yükseltmeye devam eden Yrd. Doç. Dr. Erkan Günay
ve ekibi, bu branştaki çalışma saatlerini artırdı, küçük
yaştakilere eğitim imkanı sağlayacak bir altyapı kurdu, bir de Su Topu Bayan Takımı açarak yelpazeyi genişletti. Kız Takımı, 15 yaşını aşmamış hızlı yüzebilen
öğrencilerin katılımı ile çalışmalara başladı.
Toplumsal eğitim ve hizmet anlayışı ile profesyonel eğitimi şehre de açan koordinasyon ekibi ve
teknik kadro, su topu branşında Balçova, Narlıdere,
Güzelbahçe ve Göztepe bölgesindeki yetenekli gençlere kapılarını açtı. Yüzde 50 oranında dışarıdan katılımla kadro güçlendi. Yüzde 95’lik başarı ve memnuniyet oranı yüzleri güldürdü.
Günay: Potansiyelimiz çok iyi
Dokuz Eylül Üniversitesi’ne yüzme branşında
onlarca milli sporcu ve şampiyon yetiştiren Akademik
Koordinatör Yrd. Doç. Dr. Erkan Günay, su topu branşında 4 yıldır Yıldız Milli Takım Antenörlüğünü sürdüren Başantrenör Özgür Kahraman’ın gelmesi ile profesyonelliği ve kuralları öğrendiklerini belirterek şöyle
konuştu:
“İki sene önce su topu ile ilgili bir altyapı oluşturalım
istedik. Burada Aşkın Şentürk hocanın desteği ile yüzme harici bir faaliyet başlatmak amacıyla yola çıktık.
O dönem yaklaşık 20 öğrenci potansiyelimiz vardı. Çocuklarımız 11-17 yaş aralağındaki çocuklardı. Biz önce
temel eğitime gelen çocukları yüzdürdük, bunların
arasından bir grubu su topu branşında değerlendirdik.
Amatör ruhla başlatılmış bir çalışma idi. Sutopu kuralları, nasıl maç yapılacağı gibi konulara hakim değildik.
Tamamen sportif amaçla başladı. Daha sonra işler
bir noktaya gelince teknik destek almak gerekli oldu.
Yeni sayfa açtıktan sonra kısa zamanda çok yol aldık.
Baktık ki iyi gidiyoruz, su topunun buradaki çalışma
imkanlarını, saatini artırmakla beraber, küçük yaşlara
eğitim verebileceğimiz yeni bir altyapı kurduk, ayrıca
bayanlar su topu takımını açtık. Ben, Özgür ve Haris
hocanın çalışmalarını kondisyoner olarak desteklemeye çalışıyorum. Çocukların temel spor becerilerinin
artırılması lazım. Spor işi sürekli yukarıya doğru giden
bir iş, Yenilikçi, yeniliğe adapte olabilen, gelişimi kabul
eden çalışma anlayışı gerekli. Kendimizi güncelleyerek
yeni başarılara odaklanacağız. Bu sene yüzme branşımızda 2004’lü çok iyi bir erkek takımımız var. Bu kadronun hepsi Türkiye’nin ilk 10’unda. Dolayısıyla burada
hızlı olan sporcularımızdan su topuna takviye yaparak
Enka, Galatasaray gibi rakipler karşısına güçlü çıkmak
istiyoruz. Lig maçlarımız sömestrden sonra başlayacaktır. Çok iyi olacağımıza inancım tam.”
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Kültür kenti
					
’e
hoşgeldiniz

Yrd. Doç. Dr. Ahmet Uhri
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Türkiye’nin dört bir yanından gelerek Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp
Fakültesi’nde eğitime başlayan gençlere Dekanlığın düzenlediği tanıtım etkinliklerinde; Batı uygarlıklarının tarih boyunca önemli kültür ve
ticaret merkezi olan İzmir’in tarihçesi anlatıldı.
Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ahmet Uhri, 250 bin yıl önce ilk insan izlerine
rastlanan İzmir’in çok önemli bir coğrafik bölgede yer aldığını, yüzyıllar içinde üzerinde taşıdığı medeniyetler ve yaşam biçimleri ile önemli
bir kültürel mirasa sahip güzel bir yaşam merkezi olduğunu anlattı.
Yrd. Doç. Dr. Ahmet Uhri özetle şu bilgileri verdi: “Victor Hügo İzmir
için ‘Güzel bir prenses’ diyor. Ünlü şair Cahit Külebi şiirinin dizelerinde,
‘İzmir’in denizi kız, kızı deniz kokar, sokakları hem kız hem deniz kokar’
diye bahsediyor… İzmir böyle bir kültür kentidir ve kültürlerin kesiştiği
yerdir. Aynı zamanda bir ticaret kentidir. Ünlü filozof, ekonomist Karl
Marx, ‘Doğanın yarattıklarına karşı insanın ürettiği her şey kültürdür’
diyor. Aslında bu anlatım, en geniş kültür tanımıdır. İşte insanın ürettiği her şeyi biz İzmir’de bulabiliyoruz. Bu nedenle İzmir’e kültür kenti
diyoruz. Belki uzaktan baktığınızda size çekici gelmeyebilir, ama herhangi bir konu hakkında ne kadar çok şey bilirseniz, ondan alacağınız
haz da o kadar artar. Kitap okumak gibi… İzmir’i aslında yarımada olarak düşünürseniz son derece uzun bir geçsmişi var. İlk insan izlerine
250 bin yıl öncesinde rastlıyoruz. Ama yerleşik yaşama geçiş 9 bin yıl

Batı edebiyatının ilk büyük eserleri kabul edilen
İlyada ve Odysseia destanlarının yazarı, dünya
edebiyatını etkilemiş önemli isim Homeros’un İzmirli olması. Seferihisarlı şair Yorgo Seferis de bir
Rumdur ve İzmirlidir. Türk şair ve düşünür Atilla
İlhan da İzmirlidir. Ve İzmir üç dinin birarada olduğu yerdir. Camiler var, Kemeraltı’nda Havra
(Yahudilerin ibadethanesi) Sokağı yer almaktadır.
İzmir’in boyozu da onlardan gelmedir. Hristiyanlar da var İzmir’de ve kiliselerinde ibadet ediyorlar. İzmir’in sembolü olan Saat Kulesi Konak’tadır.
Osmanlı padişahı II. Abdülhamid’in tahta çıkışının
25. yıldönümünü kutlamak için 1901’de inşa edilmiş tarihi saat kulesini Fransız Asıllı İzmir Vatandaşı Raymond Charles Péré tasarlamıştır.
Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Yerleşkesi’nin
bulunduğu İnciraltı ve çevresine bakacak olursak,
İnciraltı tarihte bir koydur ve Narlıdere’nin iskelesi
gibi düşünebiliriz. İlerde Alevi köyleri var. Değişik
Türkmen cemaatlerinin gelip yerleştiği yerler. Balçova civarı eskiden bataklık ve Balçık Ovadır. Göztepe, Güzelyalı eski adı Kokaryalı’dır Sultan Reşat
döneminden… Bir de Ilıca Agamemnon Kaplıcaları
var. İzmir 7 milyon yıl önce aslında bir yanardağ
krateri içinde volkanik bir arazidedir. Onlardan biri
kaplıca bölgesidir. Hellenistik ve Roma dönemine
ait bu civarda taşlar da mevcut. Teleferik 1973’lerde yapılmıştır, günümüzde tekrar tamir edilerek
hizmete açıldı. İzmir’i en iyi görebileceğiniz yerlerden birisi de yukarıdaki Teleferiktir...”
Sunumun ardından DEÜ Tıp Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. Oğuz Dicle, İzmir’in tarihçesine kısa bir
gezinti yaptıran Yrd. Doç. Dr. Ahmet Uhri’ye çiçek
vererek teşekkür etti, Prof. Dr. Dicle, kenti daha
iyi anlamak ve tanımak için bu tür etkinliklerin
önemli olduğunu ifade etti.

BENİM HASTANEM

öncesine dayanıyor. Sonra ilk yazılı kaynaklarda
adı geçen kent İsmurna… Bu adı tabletlerde görüyoruz. Tismurna daha sonra Smyrna’ya ve İzmir’e
dönüşecektir.
Bir çok uygarlık İzmir’de varoluyor; Homeros’un
doğduğu yer... Ve tabii 3 dinden milletin birarada
yaşadığı bir kent burası. Körfez’e baktığımızda
bir sürü yerleşim görüyoruz. En eski buluntular
Karaburun’un en uç noktasından geliyor. İki ayağı
üzerinde yürüyen ilk canlı burada yer almış. 250
bin yıl öncesinde bu civarda ilk insanların yaşadığı kanıtlanmış durumda. Bugünkü Sakız Adası’na,
Midilli’ye o dönemin coğrafyasında buradan yürüyerek gidilebilirdi. Çok uzun süre sonunda yani
bundan 10-12 bin yıl önce İzmir civarında insanlar tarıma başladılar. Höyükler oluşmaya başladı.
M.Ö. 500’lerde bir şey olur, Lidyalılar Perslere yenilirler. Persler gelir İzmir’i alırlar ve sonrasında
dışa kapalı bir medeniyetle buradan 200-300 yıl
haber alınamaz. Çünkü Persler ticaretle uğraşmazlar. Daha önce 72 milletten insan gelen liman
şehri İzmir’in dünya ile bağları kesilir. Ne zamana kadar? Büyük İskender’in M.Ö 334’te İzmir’e
gelişine kadar. Büyük İskender Anadolu’ya girer,
İzmir’e kadar ulaşır ve İzmir’i bulunduğu yerden alır, Kadifekale dediğimiz eski adı ile Pagos
Dağı’na taşır…
Bugün Kemeraltı’nda Hisar Camii’nin bulunduğu yere giderseniz bir kale var. Arka tarafına biraz
ileri geçerseniz başka bir hikaye ile karşılaşırsınız, İzmir’in meşhur Agora’sı bu bölgede. Bu ticari
bir merkez… İzmir MS. 178’de meydana gelen büyük depremle yerle bir oluyor. Sonra kent yeniden
inşaa ediliyor, ayağa kaldırılıyor. Bugün İzmir’in
Agora’sına giderseniz bir sürü işaretler göreceksiniz. İzmir’le ilgili en önemli şeylerden biri de
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Sağlık
Yerleşkesi’nde
İlhan Şeşen
Vedat Sakman
rüzgarı
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okuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Koordinasyon Kurulu’nun düzenlediği Çarşamba
Etkinlikleri’ne ünlü müzisyenler İlhan Şeşen ve
Vedat Sakman konuk oldu. 1968 yılında müziğe
başlayan ve oyunculuk yönü ile de vizyonda yer
alan İlhan Şeşen Tıp Fakültesi akademisyenleri
ve öğrencilerine hitap ettiği söyleşide hayata
dair dipnotlar verdi. Müzisyen bir babanın oğlu
olarak İzmir’de lise çağlarında davul çalarak
müzik yaşamına başlayan, sonra gitarla yola
devam eden Vedat Sakman da okuduğu şiir ve
mesajları ile sohbete renk kattı.
Yrd. Doç. Dr. Nilgün Yener’in moderatörlüğünde gençlere hitap eden müzik dünyasının “Amca” lakaplı ustası İlhan Şeşen, “Nasihat
etmek benim ömrümde olmayan bir şey. Ama
madem ki buldum sizi, şunu söylüyorum; hepiniz birer bireysiniz. Unutmayın, bireysel olarak
yalnızken yaptıklarınızla varsınız. O çekildiğiniz
yalnızlıklarda ne kadar depresif olursanız olun
mutlaka çalışın. Çünkü yalnızken yaptıklarınızla toplumda da varsınız. Çalışmaktan başka yol
yok. Bir diğer konu da, yeni nesiller yetiştirirken
hiç aklınızdan çıkarmamanız gereken bir cümle
söyleyeceğim; çünkü yapılması halinde iyi şeyler olacağından eminim. Gençsiniz, ilerde çocuklarınız olacak. Çocuklarınız olduğu zaman
yapacağınız bir tek şey var, çocuğunuzu ciddiye
alarak güler yüzle ona her gün tekrar ederek,
‘Ne olursan ol, ben seni seveceğim’ deyin. Bu
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cümleden tek bir kelimeyi
kaldırırsanız olmaz. Siz bu
sevgiyi verin, mutlak şekilde geri dönüşün olduğunu
göreceksiniz. Çocuk zaman
içinde diyor ki, “Beni seven
biri var o da annem ve babam..” İşte bu güven, çocuklarınızın iyi birer insan
olmasına zemin hazırlayacaktır ve onlar iyi insan olduktan sonra zaten daha iyi
şeyler mutlak gelecektir. Ve
de sizler ne olursanız olun
ben sizleri seveceğim” diye
koştu.
Kurucu Öğretim Üyeleri Konferans Salonu’ndaki
etkinlikte soruları da yanıtlayan iki sanatçıya daha
sonra Tıp Fakültesi Dekan
Yardımcısı Prof. Dr. Yeşim
Tunçok birer hediye ile teşekkür etti. Profesör Tunçok, “Bu keyifli sohbet ve
verdiğiniz güzel mesajlar
hepimizi daha da zenginleştirdi. Bizlere güzel bir
gün yaşattığınız için çok teşekkür ediyoruz, onur duyduk” ifadelerini kullandı.
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Tıp Fakültesi’nde
canlı karikatür şov
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okuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çarşamba Etkinlikleri’nde karikatürün usta isimlerinden Bülent Akarsu, öğrenci ve akademisyenlere öğle arasında canlı sunum yaparak farklı bir etkinliğe
imza attı. Ayvalık’tan davetli olarak İzmir’e gelen Akarsu, “Canlı Portre Karikatür Gösterisi”nde, Tıp
Fakültesi öğrencileri ve akademisyenleri arasından kura sonucu belirlenen 4 katılımcıyı, dakikalar içinde
çizdiği canlı portrelerle resmederek büyük yeteneğini sergiledi.
Salona girişte dağıtılan şans numaraları arasından yapılan çekiliş sonrası karikatürleri çizilen öğrenci ve akademisyenler unutamayacakları bir deneyim yaşadı. Akarsu, bir iki dakika gözlemleyip hobilerini sorduğu katılımcıları, ilgi alanlarını yansıtan bu özelliklerini de tuvale aktararak resmetti, başarılı
çalışmalar büyük beğeniyle izlenerek alkışlandı.
Etkinliğin sunumunu interaktif iletişim tekniği ile gerçekleştiren Yrd. Doç. Dr. Nilgün Yener de katılımcıları karikatür üzerine mini sohbetlere dahil etti, okuduğu şiirlerle güzel atmosfere
renk kattı. Karikatüre olan merakı ve yeteneği ile bilinen DEÜ Tıp
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oğuz Dicle de gösteri sonunda başarılı karikatürist Bülent Akarsu’ya değerli çalışmaları için teşekkür
etti.
Dekan Prof. Dr. Dicle, tıp ve karikatür arasında anatomi ilişkisi olduğunu belirterek, “Karikatür yapmak ancak güçlü bir gözlem becerisi ile olabilen bir yetenek. Bu gözlem becerisi aslında
hekimlerde de olmalı ve geliştirmeli. Örneğin ABD’de dünyanın
en eski ve prestijli üniversitelerinden Yale’de öğrencilerin gözlem
becerilerini geliştirmelerine yönelik bu tür eğitim programları
uygulanıyor. Sayın Akarsu’ya, böyle keyifli bir sunumla verdiği
katkı ve fakültemize konuk olduğu için teşekkür ederim” dedi.
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Bülent Akarsu, 1977 yılında Gazi
Eğitim Fakültesi resim bölümünü bitirerek Muğla’ya öğretmen
olarak atandı. Burada 10 yıl görev
yaptı. Bu süre içinde iki kişisel bir
karma karikatür sergisi açtı. Daha
sonra uzun yıllar İzmir’de görev
yaptı ve emekli olduktan sonra çalışmalarını portre karikatür alanında yoğunlaştırdı, halen bu alandaki faaliyetlerine devam ediyor.
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Acil Tıp hocasından

Prof. Dr. Sedat Yanturalı
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Bisiklet sporuna gönül veren Prof. Dr. Yanturalı, Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’nda ekibi ile Dünya Rekoru kırdı.

okuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil
Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr.
Sedat Yanturalı, son 5 yıldır yaşamının bir
parçası haline gelen bisiklet hobisi ve Tıp Fakültesi
bünyesinde bir grup bisiklet sevdalısı ile kurdukları TıpSiklet Kulübü’nü, Dekanlık Binası Konferans
Salonu’nda düzenlenen söyleşide Tıp öğrencilerine
anlattı.
Fakültenin yeni eğitim yılı açılış etkinliklerinde deneyimlerini gençlerle paylaşan Acil Tıp Profesörü, doktorluk mesleğinin yanında böyle bir sosyal
etkinlik içinde yer almasının yaşamına çok şey kattığını, 2012 yılından itibaren Uluslararası Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’nun resmi doktorlu olarak
bir Dünya Rekoruna da imza attıklarını belirtti.
Kurucusu olduğu Tıp Fakültesi Bisiklet
Topluluğu’nda (TıpSiklet) herkesi pedallamaya davet eden Prof. Dr. Sedat Yanturalı, ‘Tıp ve Bisiklet’
başlıklı sunumunda bisiklete binmenin ve turlara
katılmanın yararlarını şöyle anlattı:
“Yıllardır içinde yer aldığım hekimlik mesleğinde yoğun tempo, nöbetler ve spordan uzak yaşamın içinde kendime yeterince zaman ayırmadığımı fark ettim. 2011 yılında daha önceden de ilgim
olan bisiklete yönelmeye karar verdim. İlk iş olarak
gidip kendime Basmane’den bir bisiklet aldım. Sonra sosyal medyada çeşitli bisiklet gruplarını görerek
bu gruplara katıldım. Haftanın değişik günlerinde
farklı isimlerle biraraya gelen bisiklet gruplarından
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bir ikisinde yer alarak çok deneyim kazandım. Keyifli
bir kaç kilometrelik tırmanışlar, şehir içi parkurlarla
başlayan bisiklet sürme merakı giderek artan mesafelerle şehir dışı yakın bölgelere turlar yaparak
devam etti. Önceleri Güzelbahçe gibi 20-40 kilometrelik mesafeler, sonra Selçuk gibi biraz daha
uzak mesafelerle pedalladık. Hafta sonlarında bazen çadırlarla konaklamalı gittiğimiz yerler oldu.
Benim rekorum 130 kilometrelik Kuşadası Davutlar
turu oldu. Topluluklarda yer alan arkadaşlar, bir hekimle birlikte seyahat etmenin güvenini duyuyordu,
zamanla farklı platformlara katıldım. İzmir Bisiklet
Derneği Yönetim Kurulu’na seçildim. Çeşitli projelerin hayata geçirilmesi açısından böyle bir kimlik
içinde yer almak sadece bisiklet sürmenin dışında
bir organizasyon ve çok keyifli. Tüm bu gezi ve etkinliklere katılırken nöbetler ve akademik yaşam da
devam etti.
Bizler yarışmıyoruz, bisiklete biniyoruz. Bu
anlamda farklı bölgelerde bir kaç günlük bisiklet
festivallerine katılarak doğayla iç içe orginazyonlarda yer aldım. En bilinenler arasında Gökova Bisiklet Festivali, Kapadokya, Çanakkale Şehitlere
Saygı Turu’nu söyleyebilirim... Sonrasında fakültemizde de bir bisiklet grubu olsun dedik ve Dokuz
Eylül Bisiklet Topluluğu TıpSiklet’i kurduk. Grup olarak sosyal medyadan paylaşımlar yapıyoruz. 15-20
kişilik bir ekibiz. Mesela Bornova’ya çemenli tost
yemeye gidiyoruz ya da Güzelbahçe’ye turluyoruz.

bisiklete davet var
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Baharda Urla’ya gittik. Kulübümüz tüm Tıp Fakültesi öğrencilerine açık. İlgi duyanları bekliyoruz.
Büyük heyecan ve keyif alarak içinde yer aldığım bu faaliyetlerin devamında, 2012 yılında bir gün
internette Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu hakkındaki bilgileri incelerken “Bizimle çalışmak ister misiniz” başlıklı bir anons gördüm ve “Burada olmalıyım” düşüncesi ile başvurumu yaptım. Sonra Acil Tıp
Doçenti olarak organizasyona davet edildim. Sonrasında 2012, 13, 14 ve 15’te ardışık olarak Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turları’nda hekimlik yaptım. İlk yıl ambulansta görev aldım, sonrasında grup lideri olarak
çok özel deneyimler yaşadım. 1250 kilometrelik, 7 ili kapsayan ve 8 gün süren bu turda en son katıldığım
organizasyonda meydana gelen bir kazaya 12. Saniyede müdahale ettik. EuroSport’tan tüm dünyaya canlı
verilen bu olayda bu kadar kısa süre ile yapılan müdahale Dünya Rekoru olarak kayıtlara geçti. Bunca yıldır
sayısız önemli vakaya müdahale etmiş bir doktor olarak burada yaşadığım duygular tarifsizdi. Daha sonra
İtalya’da uluslararası bir Acil Tıp kongresinde dört asistan arkadaşımla bunu sunduk, saygın bir dergide
yayın yaptık ve gururumuz olan bu olayı beraber taçlandırmış olduk. Öğrenci arkadaşlarıma tavsiyem, hayal etmek çok önemli, mutlaka hayal edin, uzak şeyleri, güzel şeyleri düşleyin. Bunlar için elinizden geleni
yapın, İngilizce bilin, bilgisayara hakim olun, sosyal medyayı takip edin ve çok çok önemli bir şey de insan
ilişkileriniz iyi olsun. Dürüst ve samimi olun, mutlaka çok çalışın başarı gelecektir.”
Renkli sunumun ardından Prof. Dr. Sedat Yanturalı’yı, Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Yeşim Tunçok örnek çalışmaları için kutladı. Prof. Dr. Tunçok, “Sedat hocamıza, bisikletin çevreye ve sağlığa katkısını yanında, verdiği güzel mesajlar için de teşekkür ediyorum. Kendisiyle 21 sene birlikte çalıştık, iyi bir hekim,
iyi insan. Ben bisiklet konusunda yurtdışından bir gözlemimi aktarmak istiyorum; 1998’de Hollanda’ya
bir eğitim programı için gittiğimde herkesin bisiklet kullandığını gördüm. Arkalarındaki sepetlerde çocuklarını taşıyorlardı. Orada yağmur, soğuk olsa da bisiklete biniyorlar. Bisiklet yerine otomobil kullanmak da görgüsüzlük olarak yorumlanıyor. Burada çok önemli bir çevreci yaklaşımı vede ne kadar ciddiyetle yaklaşıldığını görüyorsunuz” diye konuştu.

Prof. Dr. Yeşim Tunçok
Dekan Yardımcısı
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Rektör Kasman’dan bayram mesajı:

BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ
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Prof. Dr. Adnan Kasman
Rektör

BENİM HASTANEM

Prof. Dr. Oğuz Dicle
Dekan V.
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okuz Eylül Üniversitesi’nin yeni Rektörü Prof. Dr. Adnan Kasman, Kurban Bayramı kutlamasında biraraya geldiği Sağlık Yerleşkesi mensuplarına, “Ben çok umutluyum, desteğinizle daha iyi günler yaşayacağız ve hep birlikte başaracağız” mesajı verdi.
9 Eylül’de düzenlenen bayramlaşma töreni, Tıp Fakültesi Dekanlık
binası 4. Kat fuayede, öğretim üyeleri ve idari personelin kalabalık katılımı
ile gerçekleştirildi. Bayramlaşma; Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oğuz Dicle,
Hemşirelik Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Samiye Mete, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Gürkan Ersoy, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof.
Dr. Mine Doluca Dereli, Onkoloji Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Nur Olgun, İBG
İzmir Müdürü Prof. Dr. Mehmet Öztürk, Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O Müdür
V. Prof. Dr. Günay Kırkım, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Y:O Müdürü Prof. Dr.
Sema Savcı, Spor Bilimleri ve Teknolojisi Y.O Müdürü Prof. Dr. Osman Açıkgöz ve DEÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Erkan Derebek’in ev sahipliğinde
yapıldı.
Yoğun katılım ve ilgiden büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden
Rektör Prof. Dr. Adnan Kasman şöyle konuştu: “Dokuz Eylül Üniversitesi’nin
Tıp Fakültesi dışından seçilmiş ilk rektörü olarak buradayım ve bu ilk bayram kutlamasında sizlerle birarada olmaktan mutluyum. Ülke olarak zor
bir dönemden geçiyoruz. Ama ben umutluyum. Tıp Fakültesi amiral gemisi
ve desteğinize çok ihtiyacımız var. Buranın iyi çalışması demek, Dokuz Eylül Üniversitesi’nin iyi çalışması demek. Dolayısıyla rektörlük olarak nasıl bir
destek istiyorsanız o destek mutlaka verilecek. İyi bir ekip kurduğumuzu düşünüyorum. Bizler Dokuz Eylül Üniversitesi’ni daha iyi bir yere nasıl getirebi-
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liriz bunun üzerinde çalışıyoruz. Kendi iş yapma
alışkanlığımızı makro planlar çerçevesinde arkadaşlara tanıtıyoruz. Bundan sonra akademik toplantılarımız olacak, kendimizi anlatmaya devam
edeceğiz. İnanıyorum ki bizi daha iyi günler bekliyor. Umarım daha huzurlu, barış dolu bir üniversite ve ülkeye kavuşuruz. Bu bir tek adam şovu
değil, ekip işi ve hep birlikte başaracağız. Siz bana
destek verirseniz Dokuz Eylül Üniversitesi’ni daha
iyi yerlere getiririz. Bugün burada bulunduğunuz
için çok teşekkür ediyorum. Bu kadar kalabalık katılımlı bir toplantı aslında umudun da belirtisi. Bu
beni daha da tetikleyecek. Daha çok çalışacağız.
Bayramınızı kutluyor, neşe ve barış dolu günler diliyorum” dedi.
DEÜ Tıp Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Oğuz
Dicle de bayramlaşmada şöyle konuştu:
“Rektörümüzün Tıp Fakültesi ile ilgili söyledikleri, bizim için büyük bir sorumluluk anlamına geliyor. Desteğimizi sonuna kadar vereceğiz ve bütün
enerji ve birikimimizi üniversitemizin daha iyi yere
gelmesi için kullanacağız. Ondan hiç şüpheniz olmasın. Defalarca bunu ispatladık. Bundan sonra da
bu katkıyı üniversiteye vermeye devam edeceğiz.
Katılımlarınız için teşekkür ediyor, bayramınızı kutluyor ve güzel günler diliyorum.”
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BİZ İZLEDİK

ADANIN
BÜYÜSÜ

Yönetmen: Rob Reiner
Oyuncular: Morgan Freeman, Emma Fuhrmann, Virginia Madsen
Morgan Freeman’ı severim, oynadığı filmleri ise, daha
çok severim. Nedeni şu: Freeman filmlerinde bize her
zaman ‘gerçek’ karakterler sunar, oynadığı kişilerle
orda veya burda karşılaşmış, tanımış olabiliriz, o denli
hayatın içinden portrelerdir. Abartısız oyunculuğu ile
canlandırdığı karakteri adeta bir elbise gibi üzerine giyer ve her nasılsa her seferinde bizi o kişi olduğuna
inandırır. İşte Adanın Büyüsü filmindeki Monte Wildhorn karakteri de böyle bir Freeman klasiğiydi.
Filmin Konusu: Huysuz bir ihtiyar olan Monte (Morgan
Freeman), genç yaşta geçirdiği bir kazadan sonra tekerlekli sandalyeye mahkum olmuş, ünlü bir yazardır.
Karısının ölümünden sonra hayatla olan bağını koparmış, alkol bağımlılığı nedeniyle yazmayı bırakmış ve
altın yıllarını değerlendirmek üzere Belle Isle’a taşınmıştır. Komşusu Charlotte (Virginia Madsen) ve kızları
ile tanıştıktan sonra yavaş yavaş değişmeye başlar.
Bakmakla yükümlü olduğu ev sahibinin köpeği de ona
yaşanın ne denli güzel bir şey olduğunu yeniden hatırlatacaktır. Monte tekrar yazmaya başlar, komşunun
yetenekli küçük kızına hikaye yazmayı öğretir ve daha
önce yazdığı bir hikaye film yapılmak üzere yüklü bir
fiyata satılır..
Film göl manzaralı çok güzel bir tatil beldesinde geçiyor. Manzaralar gerçekten muhteşem. İnsanların
müzik yoluyla da anlaşabileceğini gösteren sahneler bence çok iyiydi. Monte’nin köpeğiyle olan diyalogları da yüzünüzde tatlı bir gülümsemeye neden olacak.
Son söz: Hayatın artık bitti zannedildiği noktada, umudun ve güzelliklerin nasıl insanın karşısına bir
anda çıkıvereceği ve aslında yaşadıkça hiç bitmeyecek bir devinim içinde olduğumuzu hatırlatan çok
çarpıcı bir filmdi..
Bu filmi izlerseniz mutlu olacaksınız :-)
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ÇADOR

BİZ OKUDUK

1

Murathan Mungan

Okumaktan büyük zevk aldığım bir ozan Murathan Mungan, Yalnız şiirleri değil romanlarını ve
denemelerini de aynı heyecanla okuyorum.
Çador kısa bir roman, belki kimi eleştirmenlerin
vurguladığı gibi “uzun öykü” olarak da tanımlanabilir.
Çador, yıllarını gurbette geçirmiş, sevdiğinden,
kültüründen, insanlarından dahası kimliğinden
sürgün Akhbar’ın öyküsü. “Sözcüklerden korkan” Akhbar’ın ailesini, evini, kentini arayışındaki
umutsuz yolcuğu izliyoruz kitap boyunca. Bir
yanıyla Akhbar’ın kendini arayışına tanıklık ediyoruz. Zorlu bir kitap Çador, Akhbar’ın arayışının
bir kaçış olup olmadığını sorguluyoruz okurken.
Kaçışın içinde çadorun rolüne irkilerek tanık oluyoruz.
Adını vermeden İran olduğunu düşüneceğimiz
toraklarda, savaş, rejim değişikliği, kökten dinci
bir yönetim biçiminin baskıları ve tüm bunların
etkisiyle insanların tükenişini ele alıyor. Zamanın ve mekânın adının konmadığı roman ilerledikçe ancak ipuçlarıyla okurda “tanıdık olma”
duygusu yaratıyor. Yalnızca coğrafya ile değil üstelik… Mungan’ın incelikle ördüğü tümceler ve paragraflarda günümüzdeki politik süreçle ilişkilendirebileceğimiz pek çok gönderme buluyoruz:
“Sonuçta öyle ya da böyle yasalar bellidir, ama keyfi uygulamalarda bulunabilmek olanağı, elinizdeki
gücü sürekli kılar. Neyi, ne zaman yapacağınız belli olmaz.”
Mungan keskin kalemiyle eleştirilerini yerleştirmiş sayfalara:
“Burkaya giden yolu çador açar … Çador, annelerimizin, ninelerimizin geleneksel ve masum başörtüsü
değildir yalnızca. Kafalarımızdaki köprüdür. Örtünmek bir ahlak haline getirildiğinde, arkası mutlaka
gelir. Örtünmenin sonu yoktur. Kadınlar kefene kadar örtünmek zorunda kalırlar.”
İlk basımı 2004 yılında yapılan kitap Metis Yayınlarından 2014 yılında yeniden basıldı. Keyifli okumalar dilerim.
1

Çador, Farsça bir sözcük, Fars kültürünün egemen olduğu coğrafyada kadınların örtünmek için kullandıkları bir giysi.
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ELEŞTİRİ

3D (ÜÇ BOYUTLU) YAZICILAR
VE GELECEĞİMİZ
(Doku ve organ üretimi ile gelecekte sonsuz
yaşam mümkün olabilir mi?)

2

010 yılında Repo Men adlı ilginç bir film izlemiştim. Filmde, günümüzden çokta ileride olmayan bir yakın gelecekte, ‘The Union’ adında
bir şirket, insanların hayatlarını sürdürebilmeleri
için yüksek teknolojiye sahip yapay organlar üretiyor fakat bu organları neredeyse hiç kimsenin
ödeyemeyeceği kadar çok yüksek fiyatlara satıyordu. Yine bu şirket, insanların zor durumlarından faydalanarak bir şekilde bu organları onlara
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satıp hayatlarını kurtarıyor, ancak
satın alınan tıbbi ürünün ödemesi geciktirilirse veya uzun bir süre
ödenmezse, devreye Repo Men
denen şirket elemanları giriyor ve
ürünü her ne pahasına olursa olsun geri alıyorlardı. Filmin bu kısmı oldukça ürkütücüydü doğrusu..
Güzel haber şu ki, bu günlerde artık yapay organ üretmek bir
ütopya olmaktan çıkmış durumda. 3D baskı teknolojisi son yıllarda çok hızlı bir gelişme gösterdi
ve neredeyse duymayan kalmadı.
3D yazıcılar, teknolojinin el verdiği boyutlarda, yaratıcı fikirleri ve
tasarımları hızlı bir şekilde gerçek
modellere dönüştürüyor. Günümüzde başta endüstriyel üretim
olmak üzere birçok alanda yaygın
olarak kullanılan bu teknoloji, tıp
alanında çığır açan yeni bir gelişmeye de imza atıyor: İnsan hücrelerinin kullanıldığı 3D bio-yazıcılar ile canlı doku ve organ üretimi,
hayal gücüne sınır tanımayan bu
teknoloji, doku ve organ nakli ile
hayat kurtarmak gibi can alıcı bir
noktada insanlığa hizmet etmeye
devam edeceğe benziyor.
Günümüzde birçok insan,
çeşitli hastalıklar sonucunda organ yetmezliği
ile karşı karşıya kalıyor. Ayrıca kanser veya yaralanmalar neticesinde birçok kişinin çeşitli vücut
parçaları, doku ve organları mecburen ameliyatla
alınıyor. Tüm bu insanlar için tek çare, kaybettiklerinin yerini alabilecek yeni bir parça, doku veya
organ nakli. Dünya genelinde yaklaşık 400 bin kişi
organ nakli için sırada bekliyor. Türkiye’de ise bu

sayı 30 bin civarında. Organ nakli bekleme listesinde ilk sırada böbrek yer alıyor. Böbreği karaciğer, kornea, kalp, akciğer, pankreas ve kalp kapakçığı izliyor. Organ bağışı ve uygun donör sayısı ise
ihtiyacı hiçbir zaman karşılamaya yetmiyor. Her
yıl binlerce kişi organ nakli beklerken yaşamını yitiriyor. İşte tam da bu noktada, ihtiyaç duyulduğu
anda gerçek doku ve organları hızlı ve seri bir şekilde üretebilecek bir teknolojinin varlığı gerçekten
çok işe yarardı.
3D yazıcılar özellikle tıp alanında yeni atılımların yapılmasına olanak verdi. Bugüne kadar
üç boyutlu yazıcılarda canlı dokuya ve biyolojik
işlevlere zararlı olmayan malzemeler kullanılarak
üretilen biyo-uyumlu protezler ve vücut parçaları,
birçok insan için umut kaynağı olmuştu. Hastaların çeşitli nedenlerle parçalanan, kaybedilen ya
da cerrahi müdahale ile çıkarılan kafatası, göğüs,
çene, el, kol, bacak, kalça ve diz kapağı kemiklerinin ya da kıkırdak dokuların yerine titanyum tozu
kullanılarak 3D yazıcıda üretilen vücut parçaları
ekleniyordu. Titanyum vücuda uyum sağlayabilen
bir madde olduğu ve doku tarafından reddedilme
riski bulunmadığı için sıklıkla tercih edilen bir malzemeydi. Örneğin, kanserli bir çocuğun boyun kısmındaki hastalıklı kemik dokusu çıkarılarak yerine
3D yazıcıdan çıkan parça yerleştirilebiliyor. Gene
aynı şekilde 2 yaşındaki bir çocuğa biyo-polimer
bir malzeme kullanılarak üretilen bir soluk borusu
takılabiliyor. 3D yazıcıyla kemik ve kıkırdak dokusu
üretmekte en büyük gelişme ise Hollandalı bilim
insanlarının, 2015 yılında ürettikleri kafatası implantıdır. Bu hastaya özel, dayanıklı plastik malzemeden üretilmiş olan implant, 22 yaşında, kemik
rahatsızlığı olan bir hastaya yerleştirilmiştir. 3D
yazıcılarda üretilen yüz, deri, burun ve kulak gibi
vücut parçası örnekleri de vardır. 3D yazım, sadece sağlık sektöründe değil, aynı zamanda otomotiv, havacılık ve savunma endüstrilerinde ve daha
birçok alanda birçok yeni uygulama imkânı bulan
nispeten yeni ve hızla genişleyen bir üretim yöntemi oldu.
3D Bio-Yazıcılarla Canlı Doku ve Organ üretimi
Gün geçtikçe daha da önem kazanan ve insanların daha çok ilgisini çeken üç boyutlu yazıcı
teknolojisi hızla gelişmeye devam ediyor. Şüphesiz şu anda en çok ilgi çeken konu ise 3D bio-yazıcılarda canlı organ ve doku baskısı alabilmek. Bir-

kaç yıldır bilim insanları 3D bio-yazıcılar sayesinde
canlı hücrelerin kullanıldığı çeşitli insan organları tasarlıyorlar. İlk 3D yazıcı ile canlı doku üretimi
2009’da Novagen 3D Printing Technology’le başlamıştır. İlk zamanlarda sadece doku baskısı alınabilirken artık bugünlerde organ baskısı alınabiliyor.
Bu baskı teknolojisi en çok kemik ve kıkırdak dokusu baskısı için kullanılıyor. Hangzhou Elektronik
Bilimler ve Teknoloji Üniversitesi’nde ise araştırmacılar 3D yazıcı sayesinde kulak ve burun doku
baskısı alabiliyorlar. Araştırmacılar, 3 boyutlu doku
veya organları bio-yazıcı kartuşu içindeki hücre ve
benzeri bio-materyallerle sağlıyor. Örneğin bir çift
insan kulağı çıkarabilmek için osteosit’leri kullanıyor. Araştırmacılar 3D bio-yazıcı kartuşu içindeki
hücre ve benzeri bio-materyallerle kulak, burun
ve yüz gibi çeşitli uzuvlar yapabiliyor. 3 boyutlu
yazıcıda kemik ve kıkırdak dokusu dışında diğer organlar için de baskı teknolojisi geliştiriliyor.
2012 yılında 3D bio-yazıcı ile foto çapraz
bağlama tekniği kullanılarak iç çapları domuz aort
kapağından alınan hücreleri ile çapları 12-22 mm
olan anatomik aort kapak iskeletleri 21 gün gibi
kısa bir sürede üretildi. Aynı yıl başka bir çalışmada, bir insan kalbinden alınmış alginat jel yüklü
kardiyomiyosit progenitör hücresi ile % 92 yaşayabilirliği olan invitro kalp üretmek için kullanıldı.
3D bio-yazım, Wake Forest Regenerative
Tıp Enstitüsü’nden Dr. Anthony Attala tarafından
başlatılmıştır ve kalp ve böbrek organ dokularını
üretmek üzere uygulamaya konulmuştur; ve daha
sonra Oxford Üniversitesi’nden Gabriel Villard, 4D
bi0-yazıcı adını verdiği iki katmanlı farklı hücre
baskısı yapan cihazı geliştirilmiştir.
2015 yılında 3 boyutlu yazıcıda (NovoGen
MMX Bioprinter-Organovo) kullanılarak kalınlığı
500 mikron ‘a kadar olan karaciğer dokusu üretildi.
Bu karaciğer en az 40 gün doğal fiziksel yapısını
koruyabiliyor ve tamamen işlevselliğini sürdürebiliyordu. Üretilen ilk karaciğerin sadece medikal
çalışmalar ve ilaç araştırmaları için kullanılması
planlanıyor.
Yine 2015 yılında, 3D bio-yazıcılarla insan gözünün optik performansını yakından taklit
edebilen gözün şematik modelini tasarlamak için
bilgisayar destekli tasarım kullanılmıştır. Laboratuvarlarda insan korneası taklitleri üretmek için,
doğal kollajen ve fosfolipidler, donör insan kornealarının yapay ikame maddeleri olarak lazer proarpaboyu 97

filli ve desenli sağlam hidrojellere basılmıştır.
Bio-yazıcıları diğer üç boyutlu yazıcılardan
ayıran en önemli özellik kullanılan baskı malzemesi yani biyomürekkeptir. Mürekkep tüplerinin yani
kartuşların içine doldurulan biyomürekkebin içeriğini metal, polimer ve termoplastik yerine canlı
insan hücreleri oluşturuyor. Bu amaçla ya embriyonik kök hücreler ya da doku biyopsisi yöntemi ile
herhangi bir organdan elde edilen yağ, kas, sinir,
kemik iliği ve bağ dokusu hücreleri kullanılıyor. Kök
hücrelerin 3D doku yapımında önemli bir rolü vardır, çünkü çeşitli araştırma gruplarının vurguladığı
gibi karmaşık yapılar oluşturma potansiyeline sahiptirler.
Nature Biotechnology’de yayımlanan bir
araştırmaya göre (2016), canlı hücrelerden 3D yazıcı ile kulak üretildi. Araştırmacılar daha önceden
de canlı hücreler kullanarak 3D printer çıktıları
üretmeyi başarmıştı, ancak bu çalışmaya kadar
jelatinimsi küçük canlı materyal parçalarından
fazlası üretilememişti. Bu zorluğun ise iki temel
sebebi vardı; birincisi canlı parçalar büyüdükçe
parçalanmaya daha müsait oluyorlar çünkü birbirlerine tutunmalarını sağlayan moleküler organizasyondan mahrum olabiliyorlardı. İkincisi ise
daha iç kısımlarda veya yüzeyden uzak kısımlarda
kalan hücrelerin oksijen yetersizliğinden ölmesi
veya sağlıklı biçimde yaşamına devam edememesi sorunuydu. Son yıllarda, Dr. Atala ve arkadaşları bir şekle sahip, dengeli, insan ölçeğinde doku
yapıları üretebilen entegre bir doku organ yazıcısı
üretmeyi başardı (ITOP). ITOP (integrated tissueorgan printer) sistemi , bugünkü bilinen yaşamsal
boyutlarda, üstelik hücrelerin bir arada sağlıklı şekilde yaşayabildiği vücut parçalarının üretilmesini
sağlıyor. Sistem ilk olarak, yapısal destek sağlayabilecek sertlikte bir madde ile hücre-dostu (hücre sağlığına zararsız) bir hidrojel (su bazlı jelimsi)
yapışkanı birbirine karıştırıyor. Daha sonra bu yapay dokunun içinde oksijen kanalı olarak işleyecek
boşluklar bırakıyor, böylelikle yüzeyden uzak kalan hücreler de oksijen yetmezliğinden ölüme terk
edilmemiş oluyor. Araştırmacılar ITOP ile üretilmiş
olan kemik, kas ve kıkırdak dokuyu farelere ve sıçanlara implant ettiklerinde, yazıcı ürünü bu materyallerin kan tedariği aldıklarını ve içyapılarının
doğal dokuya benzemeye başladığını gözlemlediler. Keşfi gerçekleştiren bilim insanları şimdi FDA
(Food and Drug Administration) ile işbirliği içinde
insan deneylerine başlamayı hedefliyor. Bununla
amaçlanan şey ise, ihtiyacı olan insanlara ihtiyaç
duydukları vücut kısımlarını sağlıklı şekilde sağlamak ve hatta belki değiştirmek.
2016 Ağustos’unda BBC internet yayınında
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duyurulan bir habere göre, bir Fransız kozmetik firması, Organovo adlı biyo-mühendislik kuruluşunu
yanına alarak 3D bio-yazıcıyla insan cildi üretmek
üzere bir araya geliyor. Firma, basılı cildi ürün testlerinde kullanacağını bildirdi. Organovo, daha önce
(2015) insan karaciğeri için 3D baskı yapabileceği
iddialarıyla zaten adını duyurmuştu ancak bu durum kozmetik endüstrisi ile ilk bağlantısını oluşturuyor. Bu kozmetik firması şu anda plastik cerrahi
hastaları tarafından bağışlanan dokulardan her
yaşa ve etnik kökene göre cilt numuneleri üretiyor.
Diğer yandan, organ nakli bekleyen hastalar için 3D bio-yazıcı teknolojisi kolay ulaşılması ve
maliyetinin düşük olması sebebiyle büyük önem
taşıyor. Günümüzde bilim insanları minicik doku
ve organ örneklerini 3D bio-yazıcılarda başarıyla
üreterek bunların canlılığını korumayı başardılar.
Üretilen bu dokuların ve minyatür organların kısa
vadede ilaç denemelerinde, doku mühendisliğinde, toksikolojide ve tedaviye yönelik yenileyici tıp
çalışmalarında kullanılması planlanıyor.
Bio-yazıcılarla doku üretiminde karşılaşılan ve organ üretilmeye başlanmadan önce aşılması gereken en büyük engellerden biri üretilen
dokunun canlılığını koruyabilmesiydi. Canlı bir dokunun yaşamını sürdürebilmesi için dokunun besin ve oksijen iletimini ve atıkların uzaklaştırılması
işlemini kendi kendine gerçekleştirmesi gerekiyor.
Bu da ancak dokunun damarlaşması yani kan damarlarının oluşması ile mümkün olur. Son zamanlarda yapılan araştırmalarda 3D bio-yazıcılarda
kan damarlarına sahip dokular da üretildi. Kan
damarlarının üretiminde endotel, düz kas ve bağ
dokusu hücreleri kullanıldı. Şimdilerde ise uzmanlar bio-yazıcılarda üretilen damarlı kas dokularını
yapay olarak sürekli çalıştıracak ve güçlendirecek
küçük cihazlar geliştirmeye çalışıyor. Bu cihazlar
bio-yazıcıda üretilen kas dokusunun hastaya nakledilene kadar işlevini korumasına yardımcı olacak.
Bazı bio-yazıcılar ise hücreleri doğrudan
hastanın hasar görmüş dokuları üzerine uygulayacak şekilde geliştiriliyor. Örneğin bio-yazıcı kafasındaki kartuşlara yerleştirilen deri hücreleri yanma
veya yaralanma sonucu tahrip olmuş cilt yüzeyine doğrudan püskürtülebilecek. Kim bilir belki de
önümüzdeki 20 yıl içinde ameliyatlarda kullanılan
robotik kolların ucuna yerleştirilecek. Yüksek teknoloji ürünü bio-yazıcı kafaları hastanın vücudundaki
hasarlı veya kanserli dokunun uzaklaştırılmasının
ardından, sağlıklı hücreleri hedeflenen bölgeye
doğrudan püskürterek dokunun hızlı bir şekilde iyileşmesine ve kendini yenilemesine olanak sağlayacak.
Bilim insanlarının uzun vadedeki hedefi ise,
tedavisi sadece doku veya organ nakli ile mümkün olan çok daha fazla sayıda hastanın hayatını
kurtarmak ve bunu da 3D bio-yazıcılarda üretilen
dokular ve organlarla başarmak. Bio-yazıcılarda
kişinin kendi vücut hücreleri kullanılarak üretilecek
doku ve organların hastanın vücuduna nakledildikten sonra bağışıklık sistemi tarafından reddedilme
riski de en aza indirilmiş olacak.
Tüm bu hızlı gelişmeler karşısında insan düşünmeden edemiyor: Tüm doku ve organların yenilenebilmesi mümkün olduğunda, insanoğlu sonsuz
yaşamın kapılarını ardına kadar açabilecek mi?

Meltem Başverdi’den
Doğaltaş ve Resim Sergisi

S

anat sevgisini iki yıldır açtığı resim sergileri ile zenginleştiren Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Merkez Laboratuvarı
Teknikeri Meltem Başverdi, sadece resimle yetinmeyip Doğaltaş çalışmalarını da beğenilere
sundu. Geçtiğimiz baharda Sanat Atölyesi’nin
açtığı Resim Sergisi’nde soyut yağlıboya çalışmalarını meraklıları ile buluşturan Başverdi, geçtiğimiz günlerde de büyük bir keyif ve

özenle hazırladığı Doğaltaş eserlerini Merkez Laboratuvarı’nda açtığı sergide tanıttı.
Başverdi’nin, “Doğal Taşın Sanatla Birleşmesi”
adını verdiği ve bir sunum yaparak çalışma tekniğini, atölye aşamasını anlattığı renkli eserler
ilgi ile izlendi. Doğa ve aşk temasını sanatla
bütünleştirdiğini ifade eden Meltem Başverdi,
“Hedefim her iki alanda da çalışmalarımı geliştirerek yeni sergiler açmak” dedi.
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VOLGA

MUHTEŞEM VOLGA’DA
BEYAZ GECELER
Çar Büyük Pedro

Öğr. Gör. Dr. Ahmet Soysal
Halk Sağlığı Anabilim Dalı

tarafından birçok Avrupa kentinin incelenmesinden sonra Neva Nehri’nin kıyılarında 1703’de
‘yeni Rusya’nın Avrupa’ya açılan penceresi olarak’ kurulan St. Petersburg ile Moskova’yı Volga
Nehrini kullanarak birbirine bağlamak düşüncesi hemen o yıllarda ortaya çıkmış. Ancak o döne-
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min mühendislik olanakları imkan vermeyince
Ruslar her ikisi de kendilerine başkentlik yapan
bu iki muhteşem şehri başta Volga Nehri olmak
üzere çeşitli göl ve su yollarını kullanarak birbirine bağlamak için 2. Dünya Savaşı’nın sonuna
kadar beklemek zorunda kalmışlar.
3500 km uzunluğu ile Avrupa’nın en uzun nehri olan Volga, St. Petersburg ve Moskova arasındaki Valday tepelerinden doğuyor ve Hazar
Denizi’ne dökülüyor; Avrupa’nın en büyük iki
gölü Ladoga ve Onega’yı kanallarla birbirine
birleştirerek ve buradan da Volga’ya uzanan bir
kanal açarak Ruslar sonunda St. Petersburg ve
Moskova’yı birbirine bağlamışlar ve Moskova’yı
Dünya’nın sayılı limanlarından biri haline getir-

mişler.

Volga suyolu ve Volga turunun muhteşem
rotası
Kış mevsiminde Volga donduğu için üç ay kadar suyolu kapanıyor; bu arada suyolu dediğime bakmayın çok geniş ve derin; üzerinde büyük
ticari gemiler vızır vızır çalışıyor. St. Petersburg Moskova arasında Mayıs ayından itibaren
Eylül’ün sonuna kadar nefis manzaralar arasında Rusya’yı nehirden gezebiliyorsunuz. Sadece
bu turlar için yapılmış son derece güzel nehir
gemileri ile bu 11-12 günlük geziler yapılıyor; en
güzel zamanı ise özellikle beyaz gecelerin doruğuna ulaştığı Temmuz ayı; gece 11.00’den sonra
sadece birkaç saat süren bir karanlık olduğu için
gemiden çevrenizi çok geniş bir zaman aralığında izleyebiliyorsunuz. Üçer gün gezmeniz için St.
Petersburg ve Moskova’da kalan gemi iki muhteşem kent arasında da 6 günlük bir yolculuk
yapıyor. Muhteşem doğa manzaraları arasında
yol alan gemi; her biri Rus tarihinde önemli yer
tutan beş kente ve Kiji Adası’na uğrayıp; buraları
gezmenizi sağlıyor. Gezi St. Petersburg’dan başlayıp Moskova’ya da uzanabiliyor; Moskova’dan
başlayıp St. Petersburg’da da bitebiliyor.
Benim katıldığım tur St. Petersburg’da başlamıştı… Çar Büyük Pedro tarafından kurulan St.
Petersburg; Baltık Denizi kıyısında, Neva nehrinin yaptığı delta üzerinde 40’dan fazla adaya
yayılmış ve uzun süre Rusya’ya başkentlik yapmış çok güzel bir kent… Kenti kuruluşundan önce
Çar Pedro’nun gizlice birçok Avrupa kentini gezerek yeni kent için model aradığı söyleniyor; bu
ne kadar doğru bilinmez ama St. Petersburg’un
Amsterdam’ı çok andırdığı bir gerçek… Kentin
birçok güzelliği ve tarihi dokusu arasında Hermitage Müzesi’ne ayrı bir yer açmak gerek…
Hermitage Çariçe Katherina tarafından 1754’de
kışlık saray olarak yaptırılmış; Çariçe’nin sanata
ve sanat eserlerine düşkünlüğü ve iyi bir koleksiyoner olması kısa sürede sarayın devasa bir
müzeye dönüşmesine neden olmuş… Bugün için
3,5 milyondan fazla eser bulunan dünyanın en
büyük ve en önemli dört müzesinden biri… Altı

bölümden oluşan müze; haftalarca hatta aylarca gezseniz de bitmeyecek büyüklükte… O nedenle müze ile ilgili rehberlerden bir tane edinip;
bir güne sığacak kadar salon seçmekte fayda
var. Göz kamaştırıcı müzede benim en çok ilgimi çeken İtalyan, Hollandalı, Fransız ve İspanyol
ressamların eserlerinden oluşan Rönesans ve
sonrası dönem ile empresyonistlerin tablolarının yer aldığı salonlar oldu. St. Petersburg’da
diğer görmeniz gereken yerlerin başında ise soğan tarzı tipik kubbeleri ile Kanlı Kilise geliyor;
Çar III. Alexander tarafından 1883’de yaptırılmaya başlayan ve yapımı 24 yıl süren kilise, inşaat
sırasında Çar’ın öldürülmesi nedeni ile kırmızıya boyanmış. Bu arada St. Petersburg’da gece
24.00’den sonra geminizin bağlı bulunduğu bölgeye geçmeniz gerekiyor; aksi halde gemi trafiği
nedeni ile açılan köprüler sizi bir adada sabaha
kadar mahsur bırakabilir…
Üçüncü günün akşamı St. Petersburg’dan ayrılan gemimiz devasa Lodega gölünü geçerek
sabah Sivastroy’a ulaşıyor. Bu şirin Rus kasabasında Rusların günlük yaşamından kesitler
görmek mümkün… Daha sonra ise Onega gölündeki muhteşem Kizhi adasına doğru hareket ediyoruz. Kizhi adası ise tam anlamı ile açık
hava müzesi; üzerinde yer alan 22 kubbeli ahşap
‘İsa’nın Işığa Bürünüşü Kilisesi’ ve yanındaki küçük kilise UNESCO tarafından ‘Dünya Kültür Mirası’ listesine alınmış. Tamamen ahşap olan bu
muhteşem kilise 1714’de sadece balta ve birkaç
ahşap işçilik aleti kullanılarak yapılmış. Hemen
belirtelim; kilisenin yapımında hiç çivi kullanılmamış… Yaygın bir inanışa göre kilisenin planlarını bizzat Çar Büyük Petro çizmiş. Yanındaki 10
kubbeli daha küçük kilise ise yaklaşık 50 yıl sonra aynı teknik kullanılarak; kış aylarında kullanılmak üzere yapılmış. Biz adayı ziyaret ederken
22 kubbeli kilise restorasyon nedeni ile ziyarete
kapalı idi; ancak dışarıdan görebildik; yanındaki
10 kubbeli küçük kiliseyi gezebildik. Adanın üzerinde XVIII. yüzyıldan kalma Karelya Ruslarının
yaşamını aksettiren çok sayıda ahşap köy evleri
de var; bu evlerde o dönemki Rus köy yaşamına yakından tanıklık edebiliyorsunuz. Bu arada
küçük bir sürpriz de karşılıyor sizi ada da; artan
Türk turist sayısı nedeni ile mükemmele yakın
Türkçe öğrenen adalı bir rehber karşılıyor sizi ve
başlıyor anlatmaya bu muhteşem ahşap kiliselerin öyküsünü… Gemimizin bir sonraki durağı
ise Kostroma; çok eski bir tarihe sahip olan kent
Romanov hanedanının Çarlığa getirildiği İpatyev
Manastırını barındırıyor. Manastırı ve Romanov
Hanedanını çarlığa seçen Rus aristokratların
yaşam alanlarını gördükten sonra gemimiz bir
dönem Rus Çarları tarafından yazlık mekan olaarpaboyu 101

rak da kullanılan Yaroslav’a doğru yola çıkıyor.
Volga’yı takip ederek Yaroslav’a ulaşıyoruz. Kent
UNESCO koruması altında olan bin yıllık bir şehir; kısa bir süre de olsa Rusya’nın başkentliğini
de yapan kent en ihtişamlı günlerini XVII. yüzyılda yaşamış. Günümüzde en görkemli yapısı ise
‘Kurtarıcı İsa Kilisesi’… Akşam Volga’dan Rybinsk
Rezervuarına; Uglich’e doğru yolumuza devam
etmek için geri dönüyoruz. Uglich Çar Korkunç
İvan’ın balta ile oğlu Dimitri’yi öldürdüğü yer; bu
olayla İvan’ın hanedanı sona ermiş. Bugün bu
korkunç olayın gerçekleştiği nokta da kanlı kilise
olarak da bilinen St. Dimitri kilisesi var.
Uglich’den sonra gemimiz son durağımız
Moskova’ya doğru hareket ediyor. Moskova Volga Suyolu sistemi ile Baltık Denizine bağlanarak
adeta devasa ticaret limanına dönüşmüş. Üç
güne yakın bir süremiz var Moskova’da… Ama
kente görülecek, gezilecek o kadar çok yer var
ki… Kalanları için bir daha ki sefere diyerek; aralarından bu kadar zamana sığdırabileceklerimizi seçiyoruz: Nazım Hikmet’in sonsuz uykusunu
uyuduğu Novodeviçi Mezarlığını, Kızıl Meydanı,
Kremlini ve Moskova Metrosunu..
İlk olarak Novodeviçi Mezarlığı’na gidiyoruz…
Büyük şairimizin mezarı mezarlığın girişine çok
yakın bir noktada; mezarlık görevlilerinden birine sorduğunuz zaman size kolayca bulabileceğiniz şekilde tarif ediyor ve ekliyor; ‘insanları
takip edin; çoğu oraya gidiyor..’ Mezarın başına
gittiğinizde görevlinin hiç de abartmadığını anlıyorsunuz; her dakika mezarın başında önemli
bir kalabalık var; öyle ki mezarın tek resmini çekebilmek için epeyce beklemek ve insanlara rica
etmek zorunda kaldım. Yolu Moskova’ya düşen
hemen hemen her Türk Nazım’ı ziyaret etmeden geri dönmüyor… Koca şair burada eşi Vera
ile birlikte sonsuz uykusunda… Herkes mezarın
başında mahzun; gözler nemli, başlar önde…
Sanırım herkesin içinde büyük şairin bize son
vasiyetini yerine getirememenin büyük üzüntüsü var; son arzusu idi; Anadolu’da bir köy mezarlığında başucunda bir ceviz ağacı ile yatmak;
onu bile gerçekleştiremedik; çünkü başarısız bir
nesiliz; her anlamda… Akşam saatlerinde indiğim Moskova Metrosunun her istasyonu büyüleyici bir güzellikte… Sovyet döneminde yapılan
istasyonlar ‘saraylar halk içindir’ yaklaşımı ile
yapılmış ve kelimenin tam anlamı ile muhteşem… Sonra hep televizyonlardan görüp merak
ettiğim Kremlin ve Kızıl Meydanı geziyorum; büyük bir ilgi ile…
Gemide son akşam; İtalyan, Fransız tüm yolcularla beraber dostluğa kadeh kaldırıyoruz…
Sonra başta Kalinka olmak üzere Rus Halk Müziğinin güzel parçaları ile veda konseri; konserin
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önemli bir bölümünü karışık misafir koroları veriyor bu arada.. Ve ertesi sabah; dönüş vakti; bir
daha gelmeliyim; daha görecek o kadar çok şey
var ki diyerek…
*(Bu yazı Alakarga’nın‘Benim Kentlerim, Benim
Müzelerim’ köşesinde çeşitli sayılarda yayınlanan ‘Beyaz Geceler, Onega Gölü ve Kizhi Adası,
Moskova’da bir dev Nazım Hikmet, St. Petersburg ve Hermitage Müzesi’ yazıları birleştirerek
oluşturulmuştur.)

St Petrsburg; Kanlı kilise, 24 yılda bitirilebilen kilise 4,5 milyon rubleye mal olmuş

Hermitage Müzesi; taht odası

St Petersburg-Moskova Volga suyolu çok geniş
ve üzerinde ticaret yapılıyor; kot farklılıkları ise
havuzlar sistemi ile çözülmüş.

Moskova; Kremlin ve Kızıl Meydan.

Bölgenin ormanlardan zengin olması nedeni ile
ahşap işçiliği de önemli ölçüde gelişmiş; ahşap
bir Rus köy evi.

Moskova metrosu

Volga suyolu; açılırken birçok yerleşim bölgesi
su altında kalmış. Bu arada resimin gece 23.00
civarında çekildiğini belirtelim.

Volga suyolu açılırken; birçok yerleşim de su altında kalmış; bazen karşınıza bir kilisenin su üstünde kalan çan kulesi çıkabiliyor.

Moskova; Novodeviçi Mezarlığı; Nazım Hikmet
sonsuz uykusunda…
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KOŞA KOŞA KAPADOKYA;
BİR ULTRA-MARATON SERÜVENİ

B

enden koşu anılarımı yazmam istendiğinde
önce biraz şaşkınlıkla karşıladım ama karşımdakinin ciddi tavrı bunun bir şaka olmadığını açıkça ortaya koyuyordu. Derhal durumumu
değiştirip bu durumdan kibarca nasıl sıyrılabilirim
diye düşündüm, yalvarır bir bakışla vazgeçirebileceğimi düşündüm, yanılmıştım. Çok kibar bir
şekilde katkım için teşekkür edip koşunun hemen
sonrası yazının dergiye ulaştırılması gerekliliğini hatırlatarak zaman sayacını başlatmış oldu.
Stresli anlarda yaptığım gibi derin bir nefes aldım
ve durumu sindirmeye çalıştım. Şimdi önceliğimi
23 Ekim’de koşacağım Kapadokya ultra-maratonuna vermeliydim anıları yazmak sonrası düşünülecek bir durumdu. Aslında yazma eylemi benim
için yapılması en zor eylemlerden birisi. Bunun bir
nedeni bu konuda deneyimim olmaması diğeri ise
düşünce sistematiğim. Ne zaman bir şeyleri yazıya dökmeye çalışsam kendimi çözümsüz bir durumda buluyorum. Yazmak yerine bunları bir çırpıda sözlü olarak aktarsam daha kolay değil mi?
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Tam söze dökmeye başladığımda düşüncelerim
sözcüklerin önüne geçiyor ve ben bütün söyleyeceklerimi zaten düşüncelerimde çoktan aktarmış
oluyorum, bu durumda olan biteni söylemenin de
cazibesi kalmıyor. Sanki kendimi tekrarlıyor gibi
hissediyorum. Bilemiyorum belki de koşmaya bu
yüzden başladım düşüncelerime yetişebileyim
diye, telepatik iletişimi uygulamaya sokabilsem
işim çok kolaylaşacak. Yani, demem odur ki tam bir
yazma tembeliyim. Bunun asıl nedeninin de durarak bir eylem gerçekleştirme sürecinin bana göre
olmaması.
Hareketlilik benim bir tür hayat felsefem
haline dönüşmüş durumda durağanlık kişinin gelişimini engelleyen bir durum olarak algılarım hep
ve bu durumdan kurtulmanın en iyi yolunun da
hareket etmek olduğuna inanırım. Bir defasında
Londra’dan başlayıp dünyanın çevresini kat edip
tekrar Londra’da bitecek uzun ve bir o kadar yıpratıcı tek kişilik yelken yarışı hakkında bir hikaye dinlemiştim. Hikayenin beni etkileyen en önemli kısmı

varış noktasına birkaç mil kala öndeki yelkencinin
“eğer başladığım noktaya tekrar döneceksem ilerlemenin ne anlamı var” diyerek dümenini tekrar
açık denizlere çevirmesi olmuştu. Bu eylemsellik
güdüsü beni sporun merkezine iten en önemli unsur oldu Kendimi bildim bileli sporun bir yönüyle
ilgilendim, önceleri basketbol ile başlayan aktivitelerim daha sonra dağcılık gibi doğa sporlarına
kaydı. Bununla yetinmem mümkün olmadığı için
buna bisiklet, dalış, kano, yelken gibi diğer aktiviteler de eklendi. Bunların hiç birisini düşünerek,
planlayarak seçmedim. Hayatın akışı içerisinde bir
şekilde tesadüfen karşıma çıktılar ve ben kendimi alıkoyamadım. Buna bir türlü genetik yatkınlık
diyebiliriz belki, diğer taraftan bunun patolojik bir
durum olduğu gerçeğini de itiraf etmeliyim. Bir
süre sonra sadece eylemi gerçekleştirmek yeterli
gelmedi benim için. Zaman içinde daha uzun soluklu etkinliklere döndürdüm aktiviteleri. Önceleri
iki günde yükseğe çıkılan dağın zirvesine çıkışı bir
güne indirmek, bisiklet ile 100 km. gidebildiğim
mesafeleri 2000km.ye çıkarmak sonrasında kıtaları aşmak, kanoyla nehirler yoluyla Avrupa’yı baştan aşağı kat etmek gibi fikirlerim oluştu, bunların
bir kısmını gerçekleştirebildim, bir kısmını da gelecek planlarıma dâhil ettim. Bu açıdan bakıldığında daha kısa mesafeli koşular yerine ultra-maraton koşmam çok da garipsenecek bir durum değil
doğrusu. Ultra-maratonların diğer maratonlardan
farkı belirlenmiş bir zaman sürecinde 60-80-110160-240 km. gibi daha uzun mesafelerin engebeli,
eğimi değişen koşullarda yapılmasıdır. Doğal olarak bu mesafelerin hepsini koşarak geçebilmek
mümkün olmaz. Koşmak, yürümek veya zaman
zaman dinlenmek koşucunun tercihine bırakılır,
istenen belirlenmiş süre içerisinde bitiş noktasına
ulaşmaktır. Bu süre mesafeye, parkurun zorluğuna göre değişkenlik gösterir.
Bir macera filminde kahraman gibiydim…
Kapadokya ultra-maratonu uluslararası
katılımı olan saygın bir yarış olmasının yanı sıra
koşulacak coğrafyanın muhteşemliği de değerini
arttıran bir nokta. İlk ultra maraton deneyimimi 16
Nisan’da İznik koşusuyla yaşamıştım. İlk kez 80 K
koşacaktım, her açıdan bilinmeyenlerle dolu tamamı 88K olan bu parkuru gecenin karanlığında
koşarak yaklaşık 15 saatte tamamlamayı başarabilmiştim. Yarış bittiği andaki duygularımı çok net
hatırlıyorum, özellikle son 5-6 kilometresi dizlerimin iflas ettiği değil koşmanın yürümenin bile
işkenceye döndüğü anlarda zorlu mesafeleri bir
taraftan aşmaya çalışıyor diğer taraftan zaman
sınırına nasıl takılmadan bitirebileceğimi düşünüyordum. Kendimi adeta bir macera filminin
içerisinde patlamaya hazır bir bombayı son anda
durdurmaya çalışan bir kahraman gibi hissedi-

yordum. Bitiş çizgisini bitirdiğimde aslında mutlu
olmam gerekiyordu ama kendimi bir boşluk içinde
hissediyordum, yaptığım davranışların farkında
olmadan beynim adeta boşaltılmışçasına etrafa
boş gözlerle bakıyor gülümsemeye çalışıyordum.
Boynuma bitiriş madalyasını taktıklarında tek istediğim bir an önce kaldığım otele dönmekti ama
aradaki o 1,5 kilometreyi nasıl gidecektim. Geride
kalan 88K’den daha uzun görünmüştü gözüme
neyse ki arkadaşlar beni almaya gelmişlerdi. Biraz
olsun etrafımda olup bitenleri ayırt etmeye başladığımda belirsizliğin yerini yaygın kas ağrıları
almıştı. Ayaklarımı çekiştirip duruyor rahatlatıcı
bir pozisyon bulmaya çalışıyordum. Nasıl uyduğumu çok net hatırlamıyorum ama sabah kalktığımda inanılmaz keyifliydim. Kendimce çok zor
bir şey başarmıştım, çok güzel parkurlarda kendi
maceramı yaratmıştım. Ağrılarım hafiflemiş yerini
mutluluğa bırakmıştı serotoninin etkisi yeni yeni
ortaya çıkıyordu. Bu heyecanla daha İzmir’e dönmeden bir sonraki yarışın planlarını yapmaya başlamıştım. Yeni hedefim Kapadokya ultra olacaktı.
Döndükten bir ay sonra yarışa kaydımı yaptırdım.
Buradaki koşu mesafeleri 30, 60 ve 110K olarak
belirlenmişti. Kısa bir süre hangisine katılmam gerektiğini düşündüm. 30K çok kısaydı onu doğrudan
eledim, 88K bitirdiğime göre ve önümde hazırlanmak için yeterli süre olduğunu da düşünerek 110K
yarışını seçmiştim. Eşimin o dönemki hastalığı
nedeniyle yarışa katılamama durumunu da gözeterek 15 Eylül tarihine kadar yatırdığım parayı geri
alabileceğim bir opsiyonu seçmiştim. İznik ultraya
giderken de benzer bir belirsizlik vardı ve ben son
anda katılmaya karar vermiştim. Seçim işi bittikten
sonra sıra antrenmanlara kalıyordu.
Çabam kendi oluşturduğum çıtayı aşmak
Hayat her zaman bizim istediğimiz şekilde
gitmiyordu maalesef, bildiğim ama gelmesini hiç
istemediğim gerçekle yüzleşmek zorunda kalmıştım. Doğa sporları yaparken birçok kaza atlatmıştım çığın altından kurtulmuş, bisiklet kazası sonrası yüzümdeki kırıklar nedeniyle ameliyat olmak
zorunda kalmıştım. Tüm bunlar belki de doğanın
verdiği enerjinin de etkisiyle kendimi kırılmaz, bükülmez, zarar görmez bir demir adam gibi hissediyordum. Hiç bir şey zarar veremezdi bana ama
yanılmıştım hayat beni hiç beklemediğim bir yerden yakalamıştı sevgilimi hayat arkadaşımı elimden almıştı ve ben buna hiç hazırlıklı değildim.
Parçalanmış iç dünyamı nasıl toplayacağımı düşünürken sığınacağım çok fazla seçeneğim yoktu,
yapmaktan en çok zevk aldığım şeyi yapmalıydım
kendimle baş başa kalmalı tekrar mutlak hiçliğe
ulaşabileceğim o eşsiz ana dönmeliydim. Uzun
koşular kazanmanın ötesinde benim için kendimi
tanıma, evreni algılama, olgunlaşma gibi bir içsel
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eğitim süreci aslında. Amacım yarışı kazanmak
değil, çünkü yarışmak rekabet duygusunu kamçılarken sonuçta kazananın ödüllendirildiği kaybedenin de hayal kırıklığına uğrattığı bir an. Birisinin
mutluluğu diğerinin mutsuzluğu haline dönüşüveriyor aniden. Hedefinizi nasıl belirlediğiniz ile ilişkili
durum bu, aslında ben herkesin kazandığı sadece
başarmanın verdiği mutluluğun yeterli olduğunu
hedefleyenlerdenim. Çabam kendi oluşturduğum
çıtayı gücüm yettiği kadar kademe kademe aşmak.
İstediğim antrenmanları yapamamıştım
bu arada sadece Erciyes Gran Fondo yol bisiklet
yarışına katılmış zor da olsa etabı zamanında bitirmeyi başarabilmiştim üstelik her ikmal noktasında durarak ufak ikramların hepsinin tadına tek
tek bakarak ve bir yığın süre kayıp etmeme rağmen. Kulüpten yarışa katılacak arkadaşlarla birlikte Kayseri’ye uçak biletini almıştım. Yarış organizasyonu bizi oradan alarak yarışın yapılacağı yer
olan Ürgüp’e götürecekti. Havaalanında buluştuk
kızlar kavuniçi fosforlu formalarını bizlerde mavi
formalarımızı giymiştik. Tam bir takım görüntüsü veriyorduk. Sanırım uzaktan bizi görenler üst
düzey profesyonel bir takımın sporcuları olarak
düşünmüşlerdir. Oysa hemen hemen hepimiz ilk
kez bu mesafelere katılacaktık hatta bazılarımız
ilk kez koşacaktı, bizim heyecanımız o coşkuyu
yaşamaktan ibaretti. Kayseri’de bizi güneşli güzel
bir hava üzerinde kısa bir süre önce yağmış karıyla
Erciyes dağı karşıladı. Servis bizi Ürgüp’te kalacağımız öğretmen evinin kapısı önünde indirdi. Yörenin karakteristik taşlarından inşa edilmiş tarihi
öğretmen evi inanılmaz konuksever çalışanlarıyla
bizi ağırlamaya hazırdı. Bir ilkokul olarak 1911 yılında kurulmuş bu bina daha sonra kısmi yenileme
geçirerek konuk evine dönüştürülmüştü. Kısa bir
yerleşme süresinden sonra merkeze yarış alanına
doğru yöneldik. Kaldığımız yer, yarışın başlangıç
yerine oldukça yakın bir mesafedeydi. Meydana
indiğimizde yarış parkuru hazırlıkları devam ediyordu, şehrin merkezindeki alanın ortasına firmaların stantları kurulmuş diğer köşede dereceye
giren yarışmacılar için ödül platformu duruyordu.
Henüz üzeri boştu fırsat bu fırsattır deyip hemen
üzerine çıkarak bir fotoğraf çektirdim nasıl olsa
yarış sonrası burası bir hayli kalabalık olacaktı
ama ben çağrılma fırsatını bulamayacaktım.
1100 sporcudan oluşan renkli bir kalabalık
Kısa bir zaman geçirdikten sonra içerisinde takipçiplerinin ve göğüs numaralarının da olduğu yarış çantalarını almaya gittik. Kayıt kontrol
için bizi bekleyen görevlilere yarış sırasında bulunması gerekli malzemeleri tek tek göstermek
zorundaydık. Bunlar arasında koşu çantası, bir litre su, bardak, düdük, acil yardım battaniyesi, alın
lambası, yedek pilleri ve koşu için uygun ayakka-

106 arpaboyu

bı bulunuyordu, sıram geldiğinde benden istenen
malzemeleri göstermeye başladım. Görevli alın
lambası lütfen dedi, kendimden emin bir şekilde
çantadan çıkardım ve gösterdim. “ Yakalım lütfen”
dedi aynı ses, lambayı daha yeni almıştım pillerini
de bir gece öncesinden şarj etmiştim yine emin bir
şeklide lambanın düğmesine bastım ama bir ışık
yoktu. Karşımdaki kıza utangaç utangaç bakmaya
çalıştım durumu izah etmeye çalışıyordum ki “siz
kaç koşacaktınız? ” diye sordu “110K” diye cevapladım. “Tamam, o zaman zaten bütün gece feneriniz
olmadan koşmanız mümkün olamayacağına göre
yedekleri ile birlikte yeni pil almanız gerekecek” diyerek yarış için uygunluk belgesini imzaladı. Çantanın içerisindeki tişörtü çıkartıp üzerime geçirdim
artık ben de resmen bir katılımcıydım.
Akşam yarış öncesi makarna partisi verilecek yere
ulaştık. Burası çıkışın verileceği noktanın hemen
arkasında sırtını içinde küçük mağaraların bulunduğu kaya bloğuna dayamış uzun tahta masaların
yerleştirilmiş olduğu bir alan. Panayırdan farksız
olan alanı, her renkten her ülkeden insanlar doldurmuş sohbet sesleri kahkahalar yükseliyor.
Sohbet konuları yarınki yarışla ilgili, parkurun zorlukları, nasıl bir strateji izlenmesi gerektiği, geçen
seneki yarışın anıları. Sıkça katılan yarışçılar tanıdık yüzlerle karşılaştıklarında sezonun koşulan
koşuları, gelecek yarışlar gecenin konusu oluyor.
İçerik olarak gayet zengin olan yemeği yerken etrafımı meraklı gözlerle seyrediyorum, biliyorum ki
yaklaşık 1100 sporcudan oluşan bu renkli kalabalık kısa bir süre sonra dinlenmek üzere dağılacak.
Teker teker yuvalarına çekilecekler ve meydan sabahın ilk ışıklarına kadar sessizliğe bürünecek ve
saat sabahın altısını gösterdiğinde aynı kalabalıklar sessizce kaldıkları yerlerden çıkacaklar, bu
meydanı yine heyecanlı ama bir o kadar da coşkulu seslerle dolduracaklar. Çıkışın verileceği saat
07.00’ den 15 dakika önce yarış alanına geliyoruz
60 ve 110K’lar birlikte çıkış alacaklar ve 60K noktasına kadar birlikte koşacaklar. Dakikalar hızla

geçiyor anonsun sesiyle birlikte hep beraber geriye doğru saymaya başlıyoruz ve çıkış başladı
anonsu ile birlikte, grup Ürgüp dışına doğru uzanan yokuşu koşmaya başlıyor. İlk etap kısmen düz
olan İbrahimpaşa, yaklaşık 10K’lık bir parkur. Kısa
bir süre sonra Ürgüp arkamızda kalıyor ve kendimizi çorak arazinin içerisinde peribacalarının tek
tük etrafa dağılmış olduğu arazide buluyoruz. Bir
anda sırtıma batan hisle rahatsız oluyorum, çantamın kenarına bağladığım batonların sivri uçları
koştukça batıyor. Daha koşmaya başlayalı 15 dakika olmadan kenarda durup çantamı çıkartıyorum
batonları tekrar yerleştiriyorum ama beş dakika
sonra aynı batma yineliyor. Tekrar duruyorum bu
sefer batonu ters çevirip sivri uçları yukarı enseme
gelecek şekilde yerleştiriyorum. Bu sefer de kafama batmaya başlıyorlar canım fena halde sıkılıyor
yarışla mı baş edeceğim batonlarla mı? Deneyim
ve doğru malzeme burada hemen kendini gösteriyor bu telaş arasında etrafıma baktığımda benden
başka hiç kimse kalmadığını fark ediyorum. Öndeki
grubu bir an önce yakalamalıyım derken bu sefer
de sabah aldığım sıvıları çıkartma zamanının geldiğini kasıklarımdaki basınç hissi hissettiriyor. Etrafta pek de saklanacak ağaç yok ama yapacak bir
şey de yok nasılsa kimse olmadığına göre. Tüm sorunları kısmen çözmüşken hızlanıp öndeki grubu
–tabii ki en öne değil arkada kalan grubu-bir süre
sonra yakalıyorum. Hafifçe bir sırtı tırmandığımızda sağ tarafımda ufka doğru uzanan peri bacalarının üzerinde havada süzülen rengârenk balonları
görüyorum. Manzara muhteşem, sağ elimde tuttuğum go-proyu çalıştırıyorum, bir taraftan koşuyorum diğer taraftan bu eşsiz görüntüyü kayıt
etmeye çalışıyorum. İbrahimpaşa uzaktan görünüyor bu ilk mola noktasının yaklaştığının işareti. O anda belime bağlı olan zarar görmesin diye
poşet dosyanın içindeki yarış numaramın düşmüş
olduğunu fark ediyorum. Kendi kendime söyleniyorum daha başka ne gelebilir başıma diye.
Peribacalarının arasından süzülüyorum
Yarış zamanlamasını ve geçilen parkurun takip edilmesi için gerekli çip bu numaranın üstünde
ve yarış boyunca taşınması zorunlu. Durumu hakemler fark etmeden kendim anlatmam gerektiğini düşünüyorum. Tek umudum sırt çantama bağlı
ikinci çip. İbrahimpaşa girişinde araçları durdurup
bize yol veren hakeme durumu izah ediyorum “Kaç
koşuyorsun” diye soruyor “110” diyorum. Bundan
sonra neler olabileceğini iyi bildiği için bana acınır
gözlerle bakıp devam edebileceğimi arkadan gelen ekibin düşen numarayı arkan getirip bir sonraki
mola noktasında bana ulaştırabileceklerini söylüyor. Tamam, baton krizinden sonra ikinci krizi de atlatıyorum. İlk mola yerine beklenen zamandan 30
dakika önce ulaşıyorum. Beklediğimden kötü ama

aksilikleri düşününce yine de makul bir süre. Bolca
su içiyorum, biraz üzüm ve kola içtikten sonra yola
koyuluyorum. Köyün içerisinde dar sokaklarda eski
yıkık evlerin üzerinden atlayarak, bazen de bahçelerin içinden koşarak geçiyoruz. Evlerin arasındaki
sonra keskin dönüşlü dar bir merdivenden aşağıya
doğru iniyoruz. Aşağıda sağlı sollu peribacalarının
arasındaki dar patikada koşuyoruz. Koşayım mı
etrafı mı seyir edeyim şaşırıyorum. Kendimi farklı bir gezegende hissediyorum. Bu parkur en uzun
parkur yaklaşık 16K. Koş koş bitmiyor bir aşağı bir
yukarı koşup duruyoruz. Bir peribacalarının üzerine çıkıyor bir aşağıya iniyoruz. Koşmaya devam
ediyorum belirtilen zaman süresinden önce ulaşmam gerek ikinci mola noktasına çünkü kazanacağım her süre yarışın ortalarından sonra hızımın
kesildiği noktalarda bana gerekecek. Hızımı biraz
arttırıyorum önümdeki Yusuf’u yakalayıp geçiyorum biraz ilerde yokuşun ortasında Hüseyin’i yakalıyorum. Ekibin diğer kalanlarının yerlerini öğrenmeye çalışıyorum. İki bacanın ortasında uzanan
dik sırtı aştıktan sonra önümüzde Uçhisar’a uzanan taş yol çıkıyor. Biraz daha yükseldikçe detaylar
beliriyor. Uçhisar’ın en uç noktasına doğru uzanan
her bir teras rengârenk çiçeklerle dolu. Bir an masallarda adı geçen Babil’in asma bahçeleri burası
olsa gerek diye düşünüyorum. Parke taşlı yolun
sağ tarafında vadiye yayılmış yüzlerce peribacaları manzarayı daha da zenginleştiriyor. Fotoğraf
çekmek için duruyorum yanıma Koreli olduğunu
zannettiğim birisi yanaşıyor birbirimizin dillerini
anlamadığımız için homurdanmaya benzer sesler
çıkartarak manzara karşısında duyduğumuz hayranlığı paylaşıyoruz.
Yokuşun ortasında Soner’i görüyorum elinde fotoğraf makinasıyla gelenleri çekiyorum. Beni teşvik eder ses tonuyla iyisin diyor. Bir hevesle öndeki
Ümit ve Burak’ı soruyorum. Benden 30 dakika önce
buradan geçtiklerini söyleyince durumumun hiç te
iç acıcı olmadığını fark ediyorum. Döne döne yükselen oldukça dik yokuşu üfleye üfleye çıkıyorum
tam tepede ikinci mola noktası görünüyor. Bir pearpaboyu 107

ribacasının içine kurulmuş, burada ilk mola yerine
göre daha fazla yiyecek var, var da bende yiyecek
hal yok. Batonları bir köşeye atıp helva, üzüm, kola,
muz, çorba ne bulursam yemeğe çalışıyorum. Biraz sonra Hüseyin geliyor söylene söylene. “Yavuz
abi, ben bittim bacaklarım beni taşımıyor” diye
söyleniyor, aynı durum benim için de geçerli ama
belli etmemeye çalışıyorum. İkimiz de ortada duran sandalyelere kendimizi atıyoruz. Karşıdan bizi
gören birisi sesleniyor “Süpersiniz yahu aynı sahilde şezlongda güneşleniyor gibisiniz.” Biz de bu anı
kaçırmıyor ve birer fotoğraf çektiriyoruz.
Yaklaşık 20 dakika kaldıktan sonra ben Hüseyin ve Yusuf’tan ayrılıp yola devam ediyorum. Yol
belli belirsiz dik bir patikadan aşağıya doğru iniyor, kaymamak için mümkün olduğunca durmadan koşarak iniyorum. Aşağıdaki düzlükte yolları
gösteren bayraklar kayboluyor, imdadıma o an
gezmeye gelen öğrenciler yetişiyor, meğerse bir
peribacasının içindeki geçitten geçmem gerekiyormuş. Aşağıya doğru gitmekte olan yolu takip
ediyorum karşıma asfalt yol çıkıyor karşıya geçip
yine aşağıya doğru devam eden patikaya yöneliyorum. Artık peribacalarının üzerindeki zımparası
bir zeminden aşağı doğru koşuyorum. Bir sağa bir
sola basarak sıçraya sıçraya iniyorum. Vadi tabanına ulaştığımda zemini kumlu etrafında peribacalarının olduğu bir patikaya ulaşıyorum. Bundan
sonrası çok zevkli aynı Indiana-Jones sahnesindeyim, dar geçitlerden, tünellerden, geçiyoruz bazen
tünellerin yükseklikleri o kadar kısa ki çömelerek
geçmek gerekiyor. Önümde Fransız bir grup var
birlikte koşuyoruz patikanın darlığından birbirimizi
geçmemiz mümkün değil, yolun biraz genişlediği
yerlerde öndeki arkadan gelene yol veriyor. İlerde
birikmiş bir insan yığınıyla karşılaşıyoruz. Nedenini anlamak uzun sürmüyor oldukça dik bir yerden
daha önceden kurulmuş ipe tutunarak inmemiz
gerekiyor doğal olarak bu da yığılmaya neden oluyor. İniş dik olmasına rağmen çok uzun değil ama
çoğu yarışçının dağcılık deneyimi olmadığı için ipe
girmesi ve aşağıya inmesi oldukça zaman alıyor.
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Neyse ki bir şekilde diğerlerinin arasına girip hızla
aşağıya iniyorum.
34 km sonra Göreme’deyim
Patika sazlıkların arasında dolana dolana devam ediyor ileride ikinci bir insan yığılmasıyla karşılaşıyorum. Bu sefer ipin yerini tahta bir
merdiven almış ancak merdivenin ilk üç basamağı
varken alt üç basamağı yerinde görünmüyor, onun
yerine yanlardaki çivileri basamak olarak kullanmak gerek veya yüksekten atlamak. Yukarıdan
atlamayı ayak bileğimi burkma olasılığına karşı
tercih etmeyip yanlardaki çivileri kullanıyorum.
Artık vadinin tabanındayım zemin ince kumlu bir
plajı anımsatıyor. Burada koşmak oldukça yorucu
ben de yürümeyi tercih ediyorum. Uzunca bir yürüyüşten sonra üçüncü mola noktası Göreme’ye
ulaşıyorum, yolun 34 kilometresini bitirdim. İçeride kendimi bir koltuğa atmış bir şeyler atıştırırken
ekibin geri kalan kısmı Devlet, Elvan ve Yusuf geliyor. Buda durumumun oldukça kötü olduğunun
ikinci göstergesi. Birlikte oturuyoruz Elvan kola ile
kahveyi karıştırmayı öneriyor deniyorum. Bir süre
dinlendikten sonra birlikte yola koyuluyoruz yolda
siyah takım elbiseli papyonlu ilk görüşte garsonu
çağrıştıran iki yarışçıyla karşılaşıyoruz. Elbiselerinin üzerinde HÜBO arması dikilmiş. Merakla kim
olduklarını bu olayın anlamını soruyorum. Kendilerinin sürekli böyle yarışlara katıldıklarını, amaçlarının herkesin koşabileceğini göstermek olduğunu söylüyorlar. HÜBO’nun anlamını sorduğumda
Hüseyin ve Bülent isimlerini temsil ettiğini öğreniyorum. İnanılmaz enerjik pozitif insanlar, onlar da
110 K koşacaklar. Onları görmüş olmam bana biraz moral veriyor yalnız olmadığıma seviniyorum.
Ancak bir süre sonra midemde gerginlik başlıyor,
o kadar karıştırdıktan sonra kendimi sabah gökyüzünde gördüğüm balonlar gibi hissediyorum
tek sorun benim uçamıyor olabilmem. Artık yalnız
kalmamın herkes tarafından daha iyi olacağı gerçekliliğiyle onlardan ayrılıyorum. Tekrar inişli çıkışlı yollar bu sefer peribacalarının arasında uzanan
“Red Valley” olarak bilinen üzüm bağlarının içlerin-

den gidiyoruz.
Yol düzleştikçe hafif hafif koşuyorum biraz dikleşti mi yürüyorum. Oldukça dik bir parkuru tırmanıp ardından yamaçları yan yan geçerek
yavaş yavaş iniyoruz. Bu arada HÜBO ekibi beni
geçiyor aşağıdaki araba yoluna ulaştığımda orada bulunan manavdan Nar suyu içmek üzere mola
verdikleri için ben onları tekrar geçiyorum. Biraz
sonra Yusuf ile Elvan yetişiyor bana kâbus gibi
bir türlü uzaklaşıp yol kat edemiyorum. Tekrar bir
çıkışa geldiğimizde onları geride bırakıp göreceli olarak hızlanıyorum ve dördüncü mola noktası
olan Çavuşin’e ulaşıyoruz. Köyün biraz dışında bir
kır kahvesi içerisinde mola yeri. Havuz kenarına
oturuyorum yine kola, muz, helva yedikten sonra
kenarda duran muslukla bacaklarımı ve başımı yıkayarak vücudumu soğutuyorum, çok geçmeden
kızlar ve Yusuf geliyor. Bitkinim biraz daha kalmak
istiyorum burada… Ancak Devlet çıkmamız gerektiğini söyleyince yola düşüyorum. Önümüzde Akdağ var birden 300 m. İrtifa çıkacağız. İşte burada
batonlar gerçekten işe yarıyor yokuşu diğerlerinden daha rahat çıkıyorum. Bizim ekip HÜBO artık
gerilerde platonun üzerine çıktığımda arkada kalan manzara muhteşem. Kat ettiğimiz bütün yol
üzerindeki bacaları vadileri görmek mümkün.
Birbirini tanımayanların yardımlaşma örneği
Güneş giderek etkisini kaybedip yerini yavaş
yavaş akşama bırakmaya yüz tutuyor. Uzunca bir
süre dağın üzerindeki düzlükte yürüyoruz ileride
tek tük yürüyen insanlar var. Koşmaya çalışıyorum
fena değil kısmen de olsa gidebiliyorum. Yaklaşık
üç kilometre aralıksız koştuktan sonra yokuştan
aşağıya daha hızlanarak iniyorum. Yokuşun hemen bitiminde kıl bir çadıra kurulmuş 5. İstasyon
Akdağ’a ulaşıyorum. İçerde beş-altı kişi var herkes boylu boyunca yere uzanmış dinleniyor. Geleneği bozmamak adına ben de kendimi yere atıyorum. Atıyorum diyorum çünkü oturma eylemini
gerçekleştirebilmem mümkün değil. Eklemlerimi
esnetmeye çalışırken HÜBO geliyor hemen arkasından benden biraz daha irice ben boylarında
bir Alman kadın içeri giriyor. HÜBO ekibinin HÜ’sü
Türkçe Alman kadın İngilizce sohbet etmeye başlıyorlar. Onun da 110K koşacağını öğreniyorum. Bu
durumun moralimi düzelmesi gerekirken bir şey
hissetmiyorum. Çadırdaki herkes birbirini tebrik
ediyor birbirlerini gayrete getirecek sözler söylüyor işte beni buraya çeken en önemli neden de bu
aslında. Birbirlerini tanımayan insanların çıkar gözetmeksizin tek bir amaç için birbirlerini desteklemesi. Daha çadıra gelmemin üzerinden beş dakika
geçmeden bizim ekip çadırda beliriyor. İstikamet 6.
İstasyon Ürgüp, bir 10K daha yürüyeceğiz onlar için
bu 60K’nın sonu benim için ise 110K’nın tam ortası
demek. Düz sayılabilecek stabilize bir yolda tar-

laların arasından yürüyoruz ama benim açımdan
buna artık yürüme değil debelenme diyebilirim.
Zihinsel olarak kendimi tükenmiş hissediyorum,
gözümde gerisi gece devam edecek bir 50K daha
var üstelik rota üzerine üç tane çok dik 300m. İrtifa
çıkılacak tepe. Bunları düşünürken artık 110K’cılar
için çanta değiştirme ve dinlenme alanına yaklaşırken ya aldığım yoğun kafein nedeniyle veya tükenmişlik nedeniyle nabzımda atım bozukluğu olduğunu hissediyorum. Bir süre kendimi dinliyorum
çok emin değilim ama rahat da değilim. Bir karar
vermem gerek ya yola devam edeceğim veya bırakacağım. Yarışa başlamadan önce bir planım
vardı 60. kilometredeki “Drop Bag” denilen çanta
bırakma noktasına gece için yedek kıyafetlerimi ve
sevgili eşim Özlem’in bir fotoğrafını koymuştum.
Buraya ulaştığımda kıyafetlerimin yanı sıra onun
resmini de çantama koyup birlikte bitiş noktasına
yaklaşık 23 saatlik bir süre sonunda sabah 06.00
civarında ulaşmayı hedefliyordum. Onun adına
koyulduğum bu yarışı sonlandırmayı istiyordum
ama kaslarım bunu kaldıracak güçte değildi ve devam etmem ciddi riskler oluşturabilirdi. İstediğim
şeye ulaşamamıştım ama hep yanımda olmasını
istediğim kişiye ulaşmıştım benim için bu da yeterliydi. Ürgüp’teki 60K bitiş noktasına kalan 3 kilometreyi de yürüdüm ve o zaman ne kadar doğru
karar verdiğimi anladım.
Bitiş çizgisine geldiğimde tek istediğim odaya gitmek ve duş yapmaktı. Öğretmenevini merdivenlerini çıkmam çok zor oldu bacaklarımı kaldıramıyordum. Yol boyunca bu işin ne kadar yıpratıcı
olduğunu bir daha tekrarlamanın akıllıca bir şey
olmadığını söyledim kendime. Odaya geldiğimde yarıştan geriye kalan tek şey kas ağrılarım ve
bembeyaz toza iyice bulanmış bir çift çorap ve
ayakkabım idi. Yatağa uzandım geçen zamanı gözümde canlandırdım ve bundan sonra katılacağım
koşunun hayaliyle uykuya daldım.
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KİM DAHA AKILLI
Küçük Temel’le arkadaşları sınıfta
aralarında
kim daha zeki diye
tartışıyorlarmış.
Küçük Temel:
- Ben çok zekiyimdir, üç aylıkken
Yürüme başlamişum demiş.
Oradan Dursun söze atılmış:
- Sen ha puna zeka mi diysun daaa!
Haçan ben üç yaşuna kadar
Kendimi kucakta
taşitmuşum!!!
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