EDİTÖRDEN

Doç. Dr. Funda AKSU
Anatomi Anabilim Dalı

Sevgili Arpaboyu Okurları,
Ne iyi ki, gene senenin en güzel, en yaşanası zamanına kavuştuk: Bahar tüm güzelliğiyle ve ihtişamıyla
yine geldi, hoş geldi. Umudun, yeniden doğuşun, hayatı
taa içimizde hissetmenin zamanıdır bahar. Yeni başlangıçların ve kış rehavetinden silkinip kendimize gelmenin ta kendisidir. Arpaboyu ekibi olarak işte bu umut ve
heyecanla sizlere beğeneceğinizi umduğumuz bir sayı
hazırladık. Sağlık Yerleşkesi ve üniversitemizden bir çok
konu, bilimsel ve sosyal etkinlikler ile farkındalık yaratacak yazıların kaleme alındığı zengin bir içerik sunuyoruz.
Sağlık sektöründe bağışların önemine dikkat çeken
İlhan Onat Binası’nın hizmete girmesi, hastenemizin çeşitli ünitelerindeki yenilemeler, geliştirilen tedavi yöntemleri, eğitim ve hizmette kalitenin uluslararası standartlarda güncellenmesine ilişkin çalıştaylar, bilimde
son gelişmeler, konferans, seminer, toplantı, etkinlik,
açılış ve daha bir çok faaliyet derginiz Arpaboyu’nun
sayfalarında yer alıyor.
Özetle; İnciraltı Sağlık Yerleşkesi’ndeki 7/24 süren aktif yaşamı sizlere fotoğraf kareleri ve içerikleri ile yansıtan yayınımızda, Dokuz Eylül Üniversitesi
Tıp Fakültesi’nin kuruluş yıldönümü, Sağlık Bilimleri
Enstitüsü’nde mezuniyet heyecanı, hastanemizde tedavi gören küçüklere umut ışığı olan sosyal sorumluluk
projeleri ve de Dokuz Eylüllü olma ruhunu yansıtan samimi paylaşımlar gibi hızla akan yaşamın kesitlerinden
birer parça sizlere ulaşıyor…
Amacı insana hizmet olan, eğitim ve bilimde bayrağı hep daha yukarı taşımayı ilke edinen bu kurumda
üretilenler ve geliştirilenler, gelecek nesillere bırakılacak en güzel mirastır… Bu duygular içinde; bilim ve teknolojideki yeni girişimleri, üniversitemizi marka yapan
değerleri ve örnek olanları sayfalarımızdan izlemeye
devam etmenizi öneriyorum.
Sizlere baharın o sakin ve huzurlu atmosferinde
keyifli okumalar diliyorum, sağlıcakla kalın…
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Bağışla
inşaa edilen
İLHAN ONAT
BİNASI
törenle
D

okuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde merhum hayırsever İlhan Onat’ın bağışı ile inşaa edilen ve 19 yataklı bir Kök Hücre Nakil
Ünitesi’nin de içinde yer aldığı 55 yatak kapasiteli
“İlhan Onat Binası” törenle hizmete açıldı. Açılış
kurdelasını, DEÜ Rektörü Prof. Dr. Adnan Kasman,
Başhekim Prof. Dr. Erkan Derebek ve bağışçı İlhan
Onat adına Recai Saylık, Dışişleri Bakanlığı Temsilcisi Ahmet Berk, Dokuz Eylül Üniversitesi önceki Rektörleri Prof. Dr. Namık Çevik, Prof. Dr. Fethi
İdiman ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oğuz Dicle
birlikte kesti. Törene Rektör Yardımcıları, Üniversite Genel Sekreteri, öğretim üyeleri ve sağlık çalışanları katıldı.

REKTÖR KASMAN: BAĞIŞ ÇOK DEĞERLİ
DEÜ Rektörü Prof. Dr. Adnan Kasman, merhum bağış sahibi İlhan Onat adına Recai Saylık’a
bir teşekkür plaketi sunduğu açılış konuşmasında
bağışların önemine dikkat çekti. Rektör Prof. Dr.
Kasman, “Benim için son derece anlamlı bir günü
birlikte paylaşmanın heyecan ve mutluluğunu yaşıyorum. Şu anda, Rektörlüğüm döneminde biten
ilk binanın açılışını birlikte yapıyoruz. Bu bina ile
birlikte sağlık hizmeti vereceğimiz alan kapasitesi büyüyor, özellikle Kemik İliği Transplantasyon
Ünitesi’nde kapasitemiz artıyor. Bu da bölgede
önemli bir ihtiyaca yanıt vereceğimiz anlamına geliyor. Dokuz Eylül Üniversitesi zaten mararpaboyu 5
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açıldı

ka değeri olan bir sağlık kuruluşu. Türkiye’nin
önemli sağlık yatırımlarından biri de İnciraltı
Sağlık Kampusümüzde yer alıyor. Balçova ve
Narlıdere bölgesinde ciddi bir altyapımız var.
Sağlık temalı teknoparkımız, İzmir Biyotıp ve
Genom Merkezimizde (İBG İzmir) ciddi çalışmalar, araştırmalar yapılıyor. Bir süre sonra
İBG İzmir’in tüm finansmanı Kalkınma Bakanlığı tarafından karşılanacak. Buraya yaklaşık
170-200 araştırmacı istihdam edilecek. Bu
bizim tıp alanında araştırma gücümüzü daha
da artıracak. Sağlık Yerleşkemize bu binayı
kazandıran bağışçımız İlhan Onat ve kardeşi Bilge Berk Hanım’a teşekkürü borç biliyor,
merhuma Allah’tan rahmet diliyorum. Şunu
özellikle vurgulamak gerekir ki, kamunun kaynakları sınırlı, bu bağlamda bağışçılara daha
fazla ihtiyaç var. Umarım bu tür bağışlar artarak devam eder” diye konuştu.
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BAŞHEKİM DEREBEK’TEN DEĞİŞİM MESAJI
Başhekim Prof. Dr. Erkan Derebek de konuşmasına merhum hayırsever İlhan Onat,
kızkardeşi Bilge Berk ve bağışçıyı temsil eden
Recai Saylık’a teşekkür ederek başladı, “Bu
güzel binayı kurumumuza kazandırdıkları
için çok teşekkür ediyorum. Ayrıca bu projenin hayata geçirilmesinde katkıda bulunan ve
her aşamasında yer alan Prof. Dr. Mehmet Ali
Özcan Bey’e de teşekkürlerimi sunuyorum.
Ege Bölgesi’nde önemli bir ihtiyaca yanıt ve-
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recek bir bina kurumumuza
kazandırılmış durumda. Yaklaşık 4 bin metrekare kapalı
alanda 7.7 milyon TL’ye malolan bu bina, 19’u Kemik İliği
Transplantasyon Ünitesi’nde
olmak üzere toplam 55 yatak
kapasitesi ile hizmete hazırlandı. Biz kurdela kesme
aşamasında devreye girmiş
olduk, bu nedenle emeği geçenlere teşekkürlerimi iletiyorum. Şu anda bu açılış
ile Dokuz Eylül Üniversitesi,
önümüzdeki üç yıl içinde çok
ciddi değişimlerin, dönüşümlerin yaşanacağı bir sürece
girmiş oldu.”
99 MİLYON LİRALIK PROJE
“Fiziki anlamda nitelikli yataklara dönüşüm konusunda,
polikliniklerin renovasyonları
konusunda, tıbbi donanımların tümüyle yenilenmesi konusunda Kalkınma Bakanlığı
büyük bir proje aldı ve bu proje yaklaşık 99 milyon TL civarında büyük bir proje. Dolayısıyla üniversitemizin yaklaşık
10 yılına damga vurabilecek
büyük bir dönüşümün arifesindeyiz. Bu güzel binayla bu
süreci başlatmış bulunuyoruz. Üniversite Hastanemizin
şu anda toplam 1125 yatağı
var. Bu binanın kazanılması
ile birlikte toplam 1225 fiili
yatak kapasitesine ulaşacağız. Ama bu dönüşümler
ve renovasyonlardan sonra
1000 yatak kapasitesine dönüşmüş olacağız” dedi.
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HAYIRSEVER ONAT’IN VASİYETİYDİ
Bağış sahibi adına konuşan Recai Saylık da 1930 yılından itibaren İzmir’de yaşamış
emekli eczacı İlhan Onat’ın
farklı yönleri ile öne çıkan bir
kişilik olduğunu ifade ederek
şöyle konuştu: “Sayın Onat’ı
farklı kılan özelliklerden biri
çok iyi bir satranç oyuncusuydu. Türkiye’yi yurtdışında
arpaboyu 7

pılması gündeme geldi. Belli bir miktar ayrıldı ve planlanan şimdiki bina tamamlanmış
oldu. Bu bizim için çok büyük bir gurur. Bu binaya çok fazla zaman ve emek harcadık. İnanıyorum ki Dokuz Eylül Üniversitesi de aynı
emeği harcadı ve sonuçta bu bina gerçekleşti. Özellikle son aşamalarda binanın hizmete
girmesi yönünde son derece gayret sarfeden
Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Adnan Kasman ve
Başhekimimiz Prof. Dr. Erkan Derebek’e teşekkür ediyorum. İlhan Bey 2013 yılında vefat ettiğinde elimizde sadece imzalanmış bir
protokolümüz vardı. Mirasçısı kızkardeşi Bilge Berk bu sözün takipçisi oldu, İlhan Bey’in
vasiyetinin hayata geçmesine öncülük etti.
Bu çok büyük bir özveridir. Böylece verilmiş
sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu hastanenin yapımında emeği geçen
herkese teşekkür ediyorum.”
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BİNA İÇİNDE NELER VAR ?
Toplam 4118 metrekare kapalı alanda
7.7 milyon TL’ye inşaa edilen 4 katlı İlhan
Onat Binası, özellikle kemik iliği transplantasyonlarının yapılacağı Kök Hücre Nakil
Ünitesi ile bölgede çok önemli bir ihtiyaca
yanıt verecek. Kemik İliği Transplantasyon
Ünitesi’nde erişkin - çocuk hematoloji hastaları ile onkoloji hastaları da tedavi olacak.
Polikliniklerde ayaktan hastalara, 18’er yatak kapasiteli kliniklerde de yatan hastalara
uluslararası standartlardaki teknik donanım
ve güçlü akademik altyapı ile tedavi olanağı
sunulacak. Hemşire yetersizliği nedeniyle ilk
etapta 10 yatağı açılacak olan Kök Hücre Nakil Ünitesi zaman içinde tam kapasiteye ulaşacak.

bu alanda en fazla temsil etmiş kişi, aynı zamanda çok iyi bir briç oyuncusudur. Uluslararası başarılara imza atmıştır. 2007 yılında Dokuz Eylül
Üniversitesi Hastanesi Hematoloji Servisi’nde
multipl miyelom teşhisi konduktan sonra hayır
işlerine girme arzusu doğdu kendisinde. Bu hayır işleri konusunda ne yapabiliriz diye biraraya
geldik. Bunları sıraladık. Narlıdere’de 27 derslikli 600 öğrencinin eğitim gördüğü bir ilköğretim okulunu 2011-2012 yılında eğitim faaliyetine
başlamak üzere teslim ettik. Ardından bir vakıf
kuralım dedik. 2012’de bir eğitim vakfı kurduk ve
her yıl ortalama 70 ile 100 arasında öğrenciye
burs veriyoruz. Sonrasında Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Sayın Prof. Dr. Mehmet
Ali Özcan’ın da aracılığı ile hastaneye bağış ya-
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İLHAN ONAT KİMDİR ?
İlhan Onat, 1929 İstanbul doğumludur.
1930 yılında babasının İzmir-Turyağ Fabrikaları baş kimyagerliği işi nedeniyle İzmir’e taşınmış olup vefatına kadar İzmir ili Narlıdere ilçesinde yaşamıştır. Bayraklı İlkokulu, Karşıyaka
Ortaokulu ve Atatürk Lisesi’nden sonra İstanbul
Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nden 1952 yılında mezun olan İlhan Onat, 1980 yılına kadar
eczacı olarak çalıştıktan sonra eczanesini devretmiştir. Emekli olduktan sonra zaman zaman
gayrimenkul ve inşaat işiyle uğraşmıştır. Satranç sporunda Türkiye’nin ilk uluslararası usta
(International Master M) unvanına sahip oyuncusu olan İlhan Onat, pek çok kez milli oyuncu
olarak ülkemizi temsil etmiştir. Eğitim ve sağlık
hizmetlerine önemli bağışları bulunan hayırsever, 13 Mayıs 2013 tarihinde vefat etmiştir.

Hastane ‘Kalite Yönetim
Sistemi’nde revizyon

arpaboyu 9
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S

ağlık, bilim ve eğitimde birçok ilkin adresi olan Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde, “Kalite Yönetim
Sistemi”nin güncellenmesi ve yeni projelerle geliştirilmesi için kapsamlı bir çalışma başlatıldı.
Kalite Yönetim Direktörü Başhekim Yardımcısı Prof. Dr.
Ender Ellidokuz önderliğinde, Kalite Birimi İdari Sorumlusu
Hakan Savran’ın koordinasyonunda düzenlenen değerlendirme toplantısında 2017 yılı, seferberlik yılı ilan edildi. Kalite Geliştirme Komitesi’nden, Hasta Güvenliği ve İş Sağlığı Güvenliği
Komitesi’ne, Radyasyon Komitesi, Eğitim Komitesi ve Tesis
Güvenliği Komitesi’ne birçok alt komite ile faaliyetlerini sürdüren Kalite Yönetimi, sistem içinde yer alan 150 kişilik çalışan
kadrosu ile toplantılar düzenledi ve güncellemelere başladı.
Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Ender Ellidokuz, “Kurum
olarak belirlenmiş misyon, vizyon ve hedeflerimizi revize
ederek komitelerimizce yeni bir çalışma döneminin startını
verdik. Biz, hasta ve çalışan güvenliğini temel alarak Uluslararası standartlarda sağlık hizmeti sunan öncü bir kurumuz.
Misyonumuz bu. Vizyonumuzu ise şöyle özetleyebiliriz; Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi, geleceğin Türkiye’sinde; kendini kanıtlamış yetkin kadroları ve çağdaş
tesisleriyle hizmet veren, tıbbi hizmetleri en yüksek kalitede, kanıta dayalı ve standart olarak sunan,
eğitim, araştırma ve sağlık hizmetlerinde ulusal ve uluslararası düzeyde tercih edilen bir kurum olmayı tüm çalışanlarının katkısıyla başaracaktır. Temel değerlerimiz; insana ve emeğe saygı, güvenilirlik,
bilime ve akla dayalı davranmak, çalışkanlık, ekip olma bilinci, profesyonellik ve yeniliklere açıklıktır…
Kalite Yönlendirme Komitesi’nin görevi, alt komitelerden gelen kararları yönetime sunmak, çekirdek bir
gruptan oluşan Kalite Geliştirme Komitesi’nin çalışma prensibi de tüm sağlık çalışanlarından gelen geri
bildirimlerin yönetime ulaşması için aracı olmak, kalite ile ilgili süreçleri yakından takip etmektir. Tüm
birimlerle birlikte amacımız, kurumsal ve bireysel performansımızı, her zaman daha iyisi olabileceği
inancı ile iyileştirmeye devam etmektir” diye konuştu.
Tüm komite temsilcilerinin katıldığı Kalite Yönetim Sistemi genel değerlendirme toplantısında
komite başkanları da 5’er dakikalık sunumlar yaparak mevcut çalışmalarını ve hedeflerini anlattı, komitelerararası görüş alışverişinde bulunuldu.
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Kalpten bağış
hastalara şifa dağıtacak
D
okuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde 2016
yılında kalp rahatsızlığı nedeniyle 7 ay süreyle tedavi gören hayırsever Ethem Gürbüz, kendisi gibi şifa bekleyen hastalara destek olmak için yaptığı bağış ile Kardiyoloji Yoğun Bakım
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Ünitesi’ne 4 yataklı bir Günübirlik Servis kazandırdı. Anjiyoya alınan kardiyoloji hastalarının aynı
gün içinde taburcu olmalarına hizmet edecek şekilde düzenlenen Günübirlik Servis törenle hizmete açıldı. Açılış kurdelasını Başhekim Prof. Dr. Erkan
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Derebek, Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof.
Dr. Bahri Akdeniz, Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özer Badak ve bağışçı Ethem Gürbüz birlikte kesti.
Törene eşi Gülser Gürbüz ile birlikte katılan 78 yaşındaki bağışçı Ethem Gürbüz, kendisini sağlığına kavuşturan hekimlere ve tüm
sağlık personeline müteşekkir olduğunu belirterek, “Bu vatanın bir evladı olarak sağlığa böyle bir yardım yapmaktan büyük memnuniyet
duyuyorum. Doktorlarımız daha rahat koşullarda çalışsın, hastalarımız da mağdur olmasın
istedim. Bu bağışı yapmama vesile olan doktorum Prof. Dr. Özer Badak’a teşekkür ediyorum.
Katkılarım bununla sınırlı kalmayacak, bundan
sonra da devam edecek” diye konuştu.
Hayırsever Ethem Gürbüz’e bir plaket
vererek teşekkür eden Başhekim Prof. Dr. Erkan
Derebek de bu güzel davranış ve duyarlılığın
herkese örnek olmasını dileyerek şöyle konuştu: “Sayın Gürbüz hastanemiz için gerçekten
önemli bir katkı sağladı. Bu önemli yaklaşım ve
iyiliğin diğer hayırseverlere de örnek olmasını
diliyorum. Kardiyolojide yatış gerekmeyen hastalarımızın günübirlik hizmet almalarına uygun bir ünite hazırladık ve açılışını yapmaktan
büyük mutluluk duyuyorum. Bağışçımızın yeni
katkılarını da bekliyoruz.”
Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof.
Dr. Bahri Akdeniz de günübirlik hastalar için
oluşan bir ihtiyacın böyle anlamlı bir bağış ile
karşılanmasından memnuniyet duyduğunu
ifade ederek, “4 yataklı ünitemizde hastalarımızın günübirlik girişini erkenden yapabiliyoruz
ve aynı gün hiç mağdur olmadan taburcu edebiliyoruz. Böyle bir üniteye gerçekten gereksinim vardı, bağışçımız Ethem Gürbüz’e ve ailesine çok teşekkür ediyoruz” dedi.
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D

okuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde
Başhekim Prof. Dr. Erkan Derebek, son yıllarda artan mali sıkıntıyı yeni çözüm yolları ile aşmak için seferberlik ilan etti. Kurumun
önümüzdeki 3 yılına ışık tutacak köklü revizyon
planlayan Başhekim Derebek, Rektör Prof. Dr.
Adnan Kasman önderliğinde “Acil Çözüm Planı”nı
hayata geçirdi.
Göreve başladığı 7 aylık süreçte hastane
genelindeki işleyişi A’dan Z’ye analiz eden Başhe-
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kim Prof. Dr. Erkan Derebek, hasta hizmet sunumundan teknik altyapıya, faturalamadan polikliniklere bütün birimlerde neler yapılabileceğine
dair yol haritası çizdi. İnsan Kaynaklarını, Mali ve
Fiziksel yapıyı iyileştirmeyi hedefleyen çalışmalar kapsamında, bütçeyi doğrudan ya da dolaylı
etkileyen faktörler analiz edildi.
Rektör Prof. Dr. Adnan Kasman önderliğinde Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Maliye
Bakanlığı ve Kalkınma Bakanlığı ile görüşmeler
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yapılarak 2017-2018-2019 yıllarını kapsayan projeler hayata geçirildi. Yeniden yapılanma sürecinde SGK ile yapılan “Global Bütçe Anlaşması” kapsamında DEÜ Hastanesi’ne ek kaynak sağlandı.
Topyekün seferberlik dahilinde; dahili ve
cerrahi anabilim dalları öğretim üyeleri, asistanlar, hemşireler, idari personel, klinik ve poliklinik
sekreterleri dahil tüm bölümlerle grup toplantıları yapıldı, önümüzdeki üç yılda hastanede gerçekleştirilecek çalışmalar anlatıldı. Yataklı ser-

visleri yönetmelikler çerçevesinde yenileyerek
iyileştirmeler yapacaklarını ifade eden Başhekim
Prof. Dr. Erkan Derebek, tüm hedefleri gerçekleştirmek için de kurumdaki herkesten destek beklediklerini vurguladı.
Rektör Prof. Dr. Adnan Kasman, Rektör
Yardımcıları Prof. Dr. Hale Ören ve Prof. Dr. Banu
Esra Aslanertik eşliğinde öğretim üyelerine 3 yıllık projeksiyonları anlatan Başhekim Prof. Dr. Erkan Derebek, mali açıdan sıçrama yapılabilecek
bir döneme girdiklerini belirterek, akademisyenlerle görüş alışverişinde bulundu, kurumun tüm
yapı taşlarının ortak hareket etmesinin önemini
dile getirdi ve hızlı çözümler için beklentilerini
özetledi.
Başhekim Derebek, yönetim olarak büyük bir çaba, emek ve zaman harcadıklarını ifade
ederek şu bilgileri verdi:
Olmaz denileni başaracağız
“Hastanemizin 3 yıl içinde gerçekleştireceği sıçrama kurumu 8-10 yıl ileri taşır. 7 aydır hastanenin genel durumu ile ilgili bir çalışma yaptık ve
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önemli bir noktaya geldik. Bu çalışmalar, önümüzdeki üç sene içinde hastanede büyük bir yeniden
yapılanmaya yönelik… Yataklı servis katlarımızı üç yıl içinde yavaş yavaş yönetmelikler çerçevesinde
yenileme sürecinden geçireceğiz. Polikliniklerde iyileştirmeler yapıyoruz. İlhan Onat Binamızı hizmete
açtık. Tıbbi cihaz donanımını yenilemeye yönelik çalışmalarımız sürüyor. Haziran ayında 96 hemşirenin göreve başlamasını bekliyoruz. Bu açığımız kapatıldığında yatak kapasitemiz de 1223’e yükselmiş
olacak. Çok zor ve önemli bir süreçten geçiyoruz. Dolayısıyla hepimizin tam bir seferberlik içinde,
elimizden ne geliyorsa maksimumunu yapacak iş anlayışı ve ahlakı ile bu işleyişe katkıda bulunmamız gerekiyor. Burası hepimizin evi ve burada hepimizin geleceği var. Biz bu aşamada bir mucizeyi,
istisnayı gerçekleştirecek bir üniversite hastanesiyiz. Zorlukların üstesinden gelmek kurumumuzun
genetik kodlarında var. Olmaz denilen birçok şeyi Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi yaptı. Yine olmaz
denileni başaracağız. Burada önemli olan iyi planlama yapmak. Üzerimize düşeni fazlasıyla yapmaya çalışıyoruz. Sizlerin alınmış kararlara uyum sağlamanız, kararlara paralel hareket etmeniz büyük
önem taşıyor.”
Sizden beklentilerimiz neler ?
“Şunu biliniz ki, 2017 yılı içindeki performansımız 2018-2019’daki bütçeye yansıyacak. Yapılan her iş
çok önemli. Yönetsel olarak sizlerin birebir takip ettiği ve bizim yoğunlaşmamız gereken noktalar konusunda bizleri uyarmanızı istiyoruz. İdari sorumlularınızı, müdürlerinizi, sürece katkısı olabilecek
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herkesi mutlaka uyarın. Bir kurumun ayakta kalması için sadece gelirleri arttırma planı yetmez, gider
dengesi de çok önemli. Her noktada kontrollü olmalıyız. Ameliyathaneden, polikliniğe, servislerden,
yoğun bakıma her alanda bu geçerli. Hedefimiz, hasta ve çalışan memnuniyetini üst düzeyde tutmaya
devam ederken, fiziksel iyileştirmeleri her alanda gerçekleştirmek ve güçlü bir sistemi birlikte hayata
geçirmek. Bu zor süreci birlikte aşacağımıza yürekten inanıyorum.”
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Başhekim Derebek’ten
emeklilik ve
teşekkür plaketleri
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D

okuz Eylül Üniversitesİ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Erkan Derebek, idari görevlerde uzun yıllar
değerli hizmetler sunarak emekliye ayrılan, görev değişikliği olan hastane yöneticileri ve bir süre
önce Başhekim Yardımcılığı görevlerinden ayrılan Öğretim Üyelerine törenle teşekkür plaketi ver-

Kurumsallaşma anlayışında insan kaynaklarına verilen öneme vurgu yapan tören Başhekimlik
Binası Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde ilk kez böyle bir törene
ev sahipliği yapmanın heyecanını yaşayan Başhekim Prof. Dr. Erkan Derebek; Başhekim Yardımcılığı
görevlerinden kendi istekleri ile ayrılan Prof. Dr. Kazım Tuğyan, Prof. Dr. Cenk Ecevit’in yanı sıra emekliye ayrılan Başmüdür Tevfik Eser, Hastane Müdürlüğü görevinden ayrılan Teoman Aktepe, emekli olan
Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Saliha Özdöker ve Hastane Müdür Yardımcısı Ruhsar Gülçek’e birer plaket
sundu, bugüne kadarki özverili çalışmaları ve çok değerli hizmetleri için teşekkür etti.
Başhekim Derebek, 1992 yılında geldiği Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde uzun yıllar akademisyen olmanın yanı sıra yönetici pozisyonunda görevler aldığını, kurumdaşlık duygusunu en üst düzeyde
yaşadığını belirterek şöyle konuştu: “Dokuz Eylül Üniversitesi’nin kurulduğu günden itibaren geçen sürede,
yaşanmışlıklar, deneyimler kurumdaşlık bilinci artarak devam etti. Kurumumuz zor süreçlerden geçerken
pek çok başarıya imza attı. Bütün bunlar sizlerle birlikte gerçekleştirildi. Dolayısıyla bu kuruma özveri ile emek vermiş
arkadaşlarımıza
böyle teşekkür etmekten mutluyuz.
Emekliye ayrılan
arkadaşlarımız
fiziki
olarak
görevlerinden ayrılıyor
olsalar
da
yaşamları
boyunca
yine kurumumuzun birer
parçası
olarak
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di.
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görmeye
devam
edeceğiz”
diye konuştu.
		 H a s tane Başmüdürü Levent Akay konuşmasında,
kurum
kültürünün
bir
parçası haline getirmek istedikleri emeklilik ve teşekkür
plaket törenlerinin ilkini
gerçekleştirmekten mutluluk duyduğunu belirtti. Akay,
“Tüm çalışanlarımıza mutlaka küçük bir veda, kurumun
bir hatırasını vermeyi amaç
edinerek bu uygulamayı
gelenekselleştirmek istiyoruz” dedi.
Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde 30.
yılını doldurarak Başmüdür
olarak emekliye ayrılan Tevfik Eser, 46 yıllık memuriyet yaşamında pek çok
anı biriktirdiğini anlatırken
duygulu anlar yaşadı. Eser,
“Söyleyecek çok şey var.
1987 yılında bu kuruma
geldim. Çok yol aldık. Zor
ve güzel anılarım oldu. Şu
anda hastanemiz Türkiye’nin
sayılı önemli hastanelerinden biri. Bunda hepinizin
katkısı var. 27 yaşında müdür
olarak atandım, bugünlere hep birlikte geldik. Si-
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zleri tanımaktan ve Dokuz Eylül
Üniversitesi’ne hizmet etmekten
çok mutluyum. Hepinize sağlıklı,
başarılı günler dilerim” ifadelerini
kullandı.
Yedi yıl süre ile yürüttüğü Başhekim
Yardımcılığı görevinden ayrılan
Prof. Dr. Kazım Tuğyan da Dokuz
Eylül Üniversitesi’nde 1986 yılında
başlayan yolculuğunun asistanlık ve
akademisyenlikten sonra yöneticilik
görevleri ile sürdüğünü belirterek,
“Kurumsallaşmanın bir göstergesi
olan bu tören çok güzel. Bu kültürün devam etmesini diliyorum.
Çalışma hayatında herkes bayrağı
bir yere getirip devrediyor. Ben de
idari kademede beş başhekim ve 25
başhekim yardımcısı ile çalıştım, 7 yıl
hizmet verdim. Şimdi 50 yaşındayım
ve geriye dönüp baktığımda,
olgunlaşma dönemimde çok güzel
dostluklar biriktirdiğimi görüyorum.
Benim en büyük kazancım sizlersiniz. Hepinize teşekkür ediyorum”
dedi.
Başhekim Yardımcılığı görevinden ayrılırken desteğinin daim
olacağını ifade eden Prof. Dr. Cenk
Ecevit de duygularını şöyle dile
getirdi: “Başhekim Yardımcılığı bir
görevdi. Bu görevin ben veya diğer
arkadaşlarımıza verilmesinin bir onur, sizleri tanımanın kazanç olduğunu düşünüyorum, ama asıl bugünden sonrası için, insanlık için yapılan çalışmaları önemsiyorum. Bahçede duran çakıl taşından insan
kaynaklarına kadar hepimizin insanlık için bir şeyler üretiyor olmamız gurur verici. Bu kuruma hizmete
devam ediyorum, ihtiyaç duyulduğunda her türlü desteğe hazırım, bir telefon mesafesindeyim.”
Hastane Müdürlüğü görevinden ayrılan ancak Dokuz Eylül Üniversitesi’ne hizmetinin farklı bir görevle devam ettiğini belirten Teoman Aktepe de, “Böyle toplantıların başlaması milat olarak hatırlanacaktır,
eksikliğini hep hissediyorduk, başlatıldığı için teşekkür ediyoruz. Fiziki olarak burada olmasam da desteğim
sürecek” ifadelerini kullandı.
DEÜ Hastanesi’nin ilk hemşireleri arasında 1984 yılında göreve başladığını, tek bina ve tek ameliyathaneli bir sağlık kuruluşundan bugünlere gelindiğini belirten Saliha Özdöker, Hemşirelik Hizmetleri
Müdürü olarak emekliye ayrılırken Dokuz Eylüllü olma duygusu ve onurunu hep taşıyacağını belirtti. Emeklilik heyecanını törene katılan idari personelle paylaşan Hastane Müdür Yardımcısı Ruhsar Gülçek ise
“Herkese çok teşekkür ediyorum. Bu kurumda çalıştığım için çok mutluyum. Darısı başınıza” diye konuştu.

arpaboyu 19

ÜNİVERSİTEMİZDEN

YÖK Başkanı Saraç
DEÜ’ye konuk oldu
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Y

ükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) 2017 yılında ülke genelinde başlattığı “Sağlık Söyleşileri’nin ikincisi Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Kasman’ın ev sahipliğinde İnciraltı Sağlık Yerleşkesi’nde
yapıldı. YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç’ın katıldığı Tıp Fakültesi Dekanlık Binası Konferans Salonu’ndaki
etkinliği çeşitli üniversitelerin rektörlerinin yanı sıra akademisyenler, sağlık çalışanları ve öğrenciler izledi.
YÖK Başkanı Saraç, Türkiye’deki bilimsel araştırma merkezlerinin gelişimi ve teşvikine yönelik mesajlar verdiği
organizasyonda akademisyenler ve öğrencilerle sohbet ederek soruları yanıtladı. İBG İzmir Müdürü Prof. Dr.
Mehmet Öztürk de “Yeni Ufuklar: Kanser Araştırmalarında Türkiye” konu başlıklı 40 dakikalık bin sunum yaptı.
YÖK Başkanı Prof. Dr. Saraç, böyle bir etkinliği Dokuz Eylül Üniversitesi’nde gerçekleştirmekten memnuniyet duyduğunu belirterek başladığı konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Bugün İzmir’de Dokuz Eylül Üniversitesi’nde yeni bir toplantı serisinin ikincisini gerçekleştirmek için
biraradayız. 2015-2016 eğitim ve öğretim yılında Kültür ve Sanat Söyleşileri faaliyetleri ile farklı bölgelerde birçok üniversitemizi ziyaret ettik. Alanında önemli isimleri dinledik ve binlerce öğrencimiz ile üniversitelerimizde sıcak, güleryüzlü ortamlarda biraraya gelme fırsatını bulduk. Bu faaliyetlerimizde yeni
Türkiye’nin yeni YÖK’ü olarak öğrencilerimiz ve genç akademisyenlerimizle kurmak istediğimiz bağlarımızı
güçlendirmek istiyoruz. Sağlık Söyleşilerimizin ikincisini de; mezunları ve çalışmaları ile gurur duyduğumuz
Türkiye’nin en güzide üniversitelerinden birisi olan Dokuz Eylül Üniversitesi’nde yapıyoruz. Bu vesile ile sizlerle birlikte olmaktan memnuniyetimi ifade ediyor, ev sahibi Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Adnan Kasman’a
da teşekkürlerimi dile getirmek istiyorum.”
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2023 HEDEFİ 220 BİN PERSONEL
“Söyleşi başlığımızın ana temasına eşlik eden araştırma merkezlerimize değinmek istiyorum.
Araştırma merkezleri ve araştırma enstitülerinin etkin kullanımı ve de en önemlisi sürdürülebilirliklerinin
sağlanması gerekmektedir. Bilmeliyiz ki, sadece kurmak değil, yaşatmak, sürdürebilmek de önemli. Merkezler
gerek kamu kurum ve kuruluşları, gerekse özel sektör ile yakın işbirlikleri içinde olmalıdırlar… Ve bu çalışma
alanları, tüm araştırmacılara 7 gün 24 saat hizmet verebilecek şekilde düzenlenmelidir. Burada bize düşen idari
ve yasal düzenlemelerin yapılabilmesi için azami gayret içindeyiz. Yüksek Öğretim Sisteminde yaklaşık 2900
araştırma merkezi var. Sürdürülebilirlik konusunda önem taşıyan diğer bir nokta da merkezlerin güçlü yapılar
olarak inşaa edilmeleri. 2006 yılında Ar-Ge merkezlerinde çalışan personel sayısı 54 bin 400 iken, 2013’te
100 bine ulaştı. 2023 yılı için Ar-Ge’de çalışan tam zamanlı personel sayısının 220 bini bulması hedefleniyor.
YÖK olarak 102 bin doktora bursları programını başlattık. Bu, YÖK tarihinde ilk ve yepyeni proje, sıradan bir
doktora projesi değil. 2 bin araştırmacı yetiştirmek istiyoruz. Bu kişiler araştırma merkezleri ve özel sek-
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tör Ar-Ge bölümlerinde çalışacaklar. Araştırmanın
ruhuna inanan güçlü bir nesil yetiştirmek istiyoruz. Biz bu 102 Bin Projesi’ni sadece fonlama olarak
görmüyoruz. Gerçek anlamda tam zamanlı üniversitelerde çalışan, araştırmanın ruhuna inanan güçlü
bir nesil yetiştirmek istiyoruz. Netice olarak, insan
odaklı kalkınma anlayışını önümüze koyduk. Dokuz
Eylül Üniversitesi de gerçekten bu projeye büyük ilgi
gösterdi, bu vesile ile bu alanda başarısı dolayısıyla
bu üniversitemizin bütün akademisyenlerine, Sayın
Rektörümüz nezdinde memnuniyetimi ifade etmek
isterim. Bir diğer memnuniyetim de bu konuşmayı,
ülkemizin tematik ileri araştırma enstitülerinden
biri olan ve çalışmaları ile gelecek vadeden İzmir
Biyotıp ve Genom Enstitüsü’nde yapıyor olmamdır.
YÖK olarak ülke ve bölge öncelikleri ile uyumlu, sektör ihtiyaçlarına odaklanmış, disiplinlerararası ortak çalışmayı esas alan, alandaki araştırmacıların
kullanımına açık, özellikle tematik araştırma merkezlerini, enstitüleri desteklemeye devam edeceğiz.”
KALİTE KAVRAMI ÇOK ÖNEMLİ
“Tabii ki bugünkü sayıları 176’yı bulan üniversitelerimizin hepsinden her alanda yetkin
araştırma üniversitesi olma hedefini beklemiyoruz.
Bugün Türk yüksek öğretiminde 7 milyon 300 bin
öğrenci eğitim almakta. Bu rakamla Avrupa yüksek
öğretim alanında sayısal olarak ikinci büyük ülkeyiz.
Dolayısıyla güçlü ve kaliteli kitlesel eğitim yapan üni-
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versitelerimize de büyük ihtiyacımız var. Ancak bir
ülke için uluslararası arenada görülebilir olmanın ve
sürdürülebilir büyümenin ana ekseni, nitelikli insan
gücü ve araştırmacılıktan geçmekte. Bu nedenle üniversitelerimizin başarılı olabilecekleri alanları belirleyip o alanlarda yetkin olarak söz sahibi olmalarını
umuyoruz. Yeni YÖK olarak, bölgesel misyon
farklılıkları ile yürüyen üniversitelerimiz olacağı gibi,
araştırma üniversiteleri programına da ciddiyetle
önem veriyor, teşvik ediyoruz. Yeni YÖK’ün ve benim
ısrarla tekrar ettiğim konu kalite çalışmaları. Kalite
kavramının, üniversitelerimizin her alanında anlam
bulması ve denetlenmesi gerekmekte. Kalite Kurulu
ile ilgili çalışmalara başladık ve bununla ilgili yasanın
bu eğitim yılı sonlanmadan çıkacağına inanıyorum,
Meclis’in bu konuda tam desteği söz konusu. İdari
ve mali açıdan bizden tam bağımsız olmasa bile
karar alma süreçlerinde bütünü ile yetkilendirdiğimiz
bu kurul, üniversitelerimizi dış değerlendirmeye
tabi tutmakta ve bu süreçleri kendisi yürütmekte.
Yasalaştığında bir boşluk olmaması için mevzuat
çalışmalarına da hız vermekte. Devletimizin güçlü
Türkiye hedefine ulaşabilmesi için kaliteli eğitim ve
nitelikli insan gücü için katkı sunacak çalışmalara
devam edeceğiz. Genç araştırmacılarımızı ve sevgili
öğrencilerimizi sevgi ve saygı ile selamlıyorum.”
REKTÖR KASMAN: POTANSİYELİMİZ İYİ
DEÜ Rektörü Prof. Dr. Adnan Kasman da

KANSER ENGELLENEBİLİR Mİ?
“Sağlık Söyleşileri” etkinliğinde İBG İzmir
Müdürü Prof. Dr. Mehmet Öztürk, kendisine çok sık
yöneltilen “Kansere çare bulundu mu, engellenebilir
mi” sorularına ilişkin dünyada ve ülkemizde gelinen
son noktayı özetledi. Profesör Öztürk, “Yeni Ufuklar:
Kanser Araştırmalarında Türkiye” başlığı ile yaptığı
sunumda kanser tedavilerinin tarihsel sürecini şöyle
anlattı:
“Kanser M.Ö. 3 bin yılından bu yana insanlığın
bildiği ve çağlar boyunca tedavi edilemez, ölümcül
olarak kabul edilen bir hastalıktır. Kanserden çok
korkmamızın nedeni, bu tarihsel gerçeklik olmalıdır.
Günümüzde ise kanser önemli bir halk sağlığı sorunudur ve görünen odur ki insanoğlu için gittikçe
büyüyen bir sorun olacaktır. Ancak bugün kanser
korkulacak bir hastalık değildir. Çünkü kanser tedavilerinde geçtiğimiz 30-40 yıl içinde çok büyük
değişim yaşanmıştır ve tedavilerde başarı hızla artış
göstermektedir. Bundan çok daha güzel bir haber ise
mevcut bilimsel ve teknolojik gelişmeler ışığında kanser tedavisinde yepyeni ufukların açılıyor olmasıdır.
Dünyadaki kanser oranlarına baktığımızda; özellikle Kuzey ABD ve Avrupa ülkelerinde yeni ortaya
çıkan kanser oranları çok yüksektir. Türkiye’nin de
arpaboyu 23
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konuşmasında; araştırma potansiyeli yüksek bir üniversite olarak YÖK ve Kalkınma Bakanlığı’nın ciddi
desteğini aldıklarını, YÖK’ün bir süre önce başlattığı
“102 Bin Projesi ve Doktora Bursu” programından
da 95 burs almanın onurunu yaşadığını ifade etti,
araştırmacı ruhun başarıya yansıyacağını belirtti.
Rektör
Kasman,
Dokuz
Eylül
Üniversitesi’ndeki gelişmeleri şöyle özetledi:
“ Yükseköğretim Kurulu’nun Sağlık Söyleşileri’nin
ikincisine ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyorum. Dokuz Eylül Üniversitesi, yaklaşık 75 bin 600
öğrencisi ile çok büyük bir üniversite. Bunun 47 bini
lisans öğrencisi, 14 bini ön lisans, 12 bin de yüksek
lisans ve doktora öğrencisi. Öğretim Üyesi sayımız
3332, idari personel sayımız ise 3100. Devasa bir
yapı. Beni rahatsız eden durum, 3300 öğretim üyesinin bulunduğu yerde 2 bin doktora öğrencisinin
bulunması. Türkiye’nin çok ciddi doktoralı ArGe personeline ihtiyacı var. Bu kadar araştırma
altyapısına sahip bir üniversitenin çok daha verimli

çalışıp doktora öğrencisi yetiştirmesini hedefliyoruz, doktoralı Ar-Ge çalışanı yetiştirme kapasitesi ve potansiyeli var. Bunun bir örneğini yakın zamanda yaşadık. Yaklaşık 3 ay önce Yekta Hocamla,
YÖK tarafından başlatılan 102 Bin Projesi Doktora
Burs Programı ile ilgili bir toplantı yaptık. Yekta Hocam ‘Dokuz Eylül Üniversitesi’nin de başvurmasını
istiyorum’ dedi. Biz de bunu bir talimat olarak aldık
ve çalışmamızı yaptık, başvurduk. Kısa sürede 27
alanda doktora öğrenci yetiştirme potansiyelimiz
olduğunu gördüm ve bu beni çok duygulandırdı.
Bunu 10’a düşürmemiz gerekiyordu. Senatoda 5
saatlik toplantı yaparak 10 alana indirdik. 10 alanın
8’inden 95 burs aldık. YÖK Başkanımız, bu sonuç ile
ODTÜ ve Boğaziçi ile yarıştığımızı belirtti. Özetle Dokuz Eylül Üniversitesi’nde böyle bir potansiyel var.
Ben araştırmayı çok seviyorum, üretken bir insanım.
Önümüzdeki 4 yılda Dokuz Eylül Üniversitesi’ni bir
araştırma müessesine dönüştürmek istiyorum.
Sağlık Yerleşkemizde İBG İzmir son zamanlarda
ciddi atılımlar yaptı. Bu gurur kaynağımız. Bunda
Prof. Dr. Mehmet Öztürk hocanın çok büyük katkısı
var. Kalkınma Bakanlığı ile anlaşma sürecinde 5
yıllığına finans desteği alacağız. Türkiye’nin ilk Sağlık
Teknoparkı da bu kampüs içinde. Şirketlerin yaklaşık
yüzde 75’i sağlık alanında çalışıyor. Bu da büyük
gurur kaynağı. Hem Türkiye’deki patent portföyüne,
hem de bilim dünyasına ciddi katkılarımız olacak. Bu
konuda YÖK ve Kalkınma Bakanlığı’nın ciddi desteğini
alıyoruz, süreceğine de inanıyorum.”

içinde olduğu Asya ülkeleri, kanserden ölümler
sıralamasında başta görünüyor. Buradan ortaya
çıkarabileceğimiz iki konu var; birincisi medeniyet ilerledikçe kanser riskimiz artıyor, ikincisi ise kanserin
tedavi şansı da artıyor.”
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SAĞ KALIM ORANI ÇOK YÜKSELDİ
“Dünyada 2012 yılı itibarıyla kanserden ölüm
vakalarında Çin 2 milyonun üzerinde ölüm ile başı
çekiyor. Ekonomik açıdan bakılırsa Türk ilaç sanayinin yakından ilgilenmesi gereken bir ülke. Diğer
taraftan Türkiye yaklaşık 100 bin ölümle bu listede
ciddi yükseklikte yer alıyor. Bunu da özellikle kanserle mücadeleyi ciddiye almamız açısından önemli buluyorum. Bana sokakta sıkça yöneltilen sorular var.
Kansere çare bulundu mu? Buna ‘Evet ama’ diye yanıt
verilebilir. 1970’li yıllarda lösemi ile doğan çocukların
hiçbiri 1 haftanın üzerinde yaşayamıyordu. 1973’te
bu kanserin tedavisi için kemoterapi uygulanmaya
başlandı, ölüm oranı yüzde 46’ya düştü. 1985’te ise
tedavide başarı oranı yüzde 80’lere çıktı. 1990’da
neredeyse yüzde yüz sağ kalımlara ulaşıldı. Bütün
bunlar tesadüfler sonucu olmadı. Yapılan bilimsel
çalışmalar bu noktaya getirdi. Bu hastalığa neden
olan gen 1985’te keşfedildi. Körü körüne tedavi yerine
hücrenin işlevini değiştirmeye dayanan bir yöntem
devreye sokuldu. Özetle, 1970’lerde bir hafta yaşam
süresi olan hastanın 40 yıl içerisinde neredeyse yüzde yüzünün sağ kalımına giden bir yol alındı. Bence
bilimin en takdir edilmesi gereken noktası bu.”
İLAÇTA DIŞA BAĞIMLILIKTAN KURTULMALI
“Kanseri engellemek mümkün mü? Maalesef
bugün için bu mümkün görünmüyor. Çünkü eşyanın
tabiatında olan bir şey bu. İngiltere’de 1960’ta yaş
ortalaması 70 iken şimdi 85’e geldi. Bizde de bu rakamlar aynı gibi. Toplum yaşlanıyor. Kansere yakalanma
riski, yaşlandıkça logaritmik olarak artan bir risk. 80
yaşında her 100 bin kişiden 2500’ünün kanser olması
söz konusu. Dolayısıyla insanoğlu modernleştikçe
daha uzun yaşıyor, ama uzun yaşamın bedeli bize
daha fazla kanser olarak dönüyor. Kanserle olan
mücadelemizde, geliştireceğimiz teknolojilerde hiç
ara vermeden çalışmamız gerekiyor. Önemli bir konu
ise işin ekonomik yönü. Kanser vakaları arttığında ilaçla tedavi edeceğiniz insan sayısı artacak, dolayısıyla
sağlık harcamaları artacak. O bakımdan özellikle
Türkiye gibi ülkelerin bu alanlarda dışa bağımlılıktan
kurtulup, kendi ilaçlarını üretebilmeleri ve bu şekilde
sabit maliyeti sağlayabilmeleri gerekiyor.”
HEDEFE ÖZGÜN TEDAVİ DÖNEMİ
“Kanser aslında bir genom hastalığıdır. Genom, bir organizmanın genlerinin tamamına verilen isim. İnsan genomu 3 milyar çarpı 2, toplam 6
milyar nükleotit dizisinden oluşan, yaklaşık 20 bin
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kadar bir gen kütüphanesidir. Bunu bir ansiklopedi
olarak düşünürseniz, kanseri kelimelerin baskıda
bozulması şeklinde ifade edebiliriz. Bu bozulma kanserli hücrelerin ortak özelliği ve sonucunda kanser
ortaya çıkıyor. Bugün biliyoruz ki kanserli bir hücrede
milyonlarca hata oluşabiliyor.
Bugün itibarıyla insanda kanser yapan mutasyona
uğrayan genlerin tamamının bilindiğini söyleyebiliriz.
130 gen yapıyor. Bu genlerdeki mutasyonların sıklığı
tümörden tümöre değişebildiği gibi aynı hastanın
farklı tümörlerinde de değişebiliyor. Kombinasyonlar çok fazla. Kanserin tedavisine tarihsel olarak
baktığımızda, üç önemli aşama var. 200 yıl önce
anestezinin bulunması ile kanser hastalarının cerrahi
olarak iyileştirilmesi mümkün hale geldi. Bundan 100
yıl önce radyoterapi devreye girdi, yaklaşık 70 yıl önce
kemoterapi dediğimiz toksik ilaçlarla hastalıkların tedavisi gündeme geldi. Bugün itibarıyla bu üç teknolojinin, kanserli hastaları kurtarmada yapabileceğinin
en iyisini yaptığını düşünüyoruz. Şimdi kanserle
mücadelede başarı grafiğini artırabilmek için yeni
yollar bulmak gerekiyor. İşte bu yollar içerisinde 20
yıl önce resmen bir ilaç olarak devreye giren hedefe
yönelik tedaviler başladı. Ve çok daha yeni olarak da
yaklaşık 7 yıl önce, kanserli hücreleri hastadan alınan
normal hücrelerle tedavi etme yolunu açan yeni bir
uygulama çıktı. Bundan sonra tıptaki gelişmelerin,
özellikle hedefe özgün tedavilerin ve hücresel tedavilerin başı çekmesini görüyoruz. Ve bu konuda biz
kurum olarak hazır durumdayız.”
DEÜ İLK DENEMELERE HAZIRLANIYOR
“Hedefe özgün tedavi çok önemli çünkü hassas, keskin sonuçlar verebilen, cerrahiden sonra en
mükemmel sonuç veren tedavi biçimi, yan etkileri
çok az, önü açık, sınırsız bir potansiyeli var. Ama bizim gibi ülkeler için çok önemli, aşırı pahalı tedaviler.
Bugün hedefe özgün olan çok sayıda ilaç devreye
girdi. Hedefe özgün ilaç tedavisi ile yeni bir parametre daha meydana geldi, kişiye özel tedaviler dönemine girdik. ABD ve Avrupa Birliği’nde geniş sayıda
hastalarda denenmeye başlanan bir yaklaşım
ve İBG İzmir’de, Avrupa’dan birkaç tane kanser
merkezi ile (Almanya, Fransa) ortaklaşa geliştirmeyi
düşündüğümüz, AB 2020 programına sunduğumuz
büyük kapsamlı, yaklaşık 20 milyon dolarlık bir projenin konusu. Kişiye özel tedavi sisteminin ilk denemelerine burada Dokuz Eylül Üniversitesi’nde
başlayabileceğiz. Bu aslında, uzun yıllardır bu işin
deneysel yönleri ile çalışan insanların, hastaların hekimleri ile biraraya gelmesinden doğan bir yaklaşım.
İki alan arasında bilgi alışverişleri oldu, sonunda
toplu yorumlardan kanser modelleri ortaya çıktı
ve hedefe özgü aşıların geliştirilmesi de bu kanser
modellerinin hayata geçirilmesi ile oldu. Şimdi bu
yaklaşım bizzat hastada uygulanmak üzere denen-

mekte. Yaklaşık 50 kadar hedefe özgün ilaç var. Bu resmin görünen tarafı. Ama resmin görünmeyen tarafı
da şu anda dünyada kanser tedavileri için klinik denemelerin sayısı yaklaşık 50 bin. Yani klinik deneylerde
henüz adını duymadığımız çok sayıda ilaç deneniyor. Bunun, önümüzdeki yıllarda bir patlama halinde gündeme gelmesini bekliyoruz. Türkiye ne yazık ki şimdilik bu ilaçları ithal ederek hastalarına sunabiliyor. Ama
geçtiğimiz yıllarda, gerek Sağlık Bakanlığı, gerek TÜBİTAK, gerek YÖK, Kalkınma Bakanlığı, Sanayi Bakanlığı
aracılığıyla bu ilaçların yerli üretimi konusunda çok önemli kararlar alındı ve bu kararlar yavaş yavaş hayata
geçiyor. Biz Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir Biyotıp ve Genom Enstitüsü’nde temel bilimden, hasta başına kadar tüm aşamaları kapsayacak vizyonla bu araştırmaları yapıyoruz, sürdürülebilirliği çok önemli ve bu yolda
ilerleyeceğiz.”

Yeni Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Ayşe Okur
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okuz
Eylül
Üniversitesi’nde
Prof. Dr. Türkay
Baran’dan
boşalan
Rektör
Yardımcılığı
görevine
Mühendislik Fakültesi’nde uzun
yıllar akademik düzeyde hizmet veren ve
Mühendislik
Fakültesi Dekan Vekilliğini
sürdüren Prof. Dr. Ayşe
Okur atandı.
Rektör Prof. Dr.
Adnan Kasman atama ile ilgili yaptığı
açıklamada, “Üniversitemize uzun yıllar akademik düzeyde hizmet
veren ve Mühendislik Fakültesi Dekan
Vekilliğini
sürdüren
Prof Dr. Ayşe Okur
Hocamız, 7 Mart 2017
tarihi itibariyle Rektör Yardımcısı olarak
atanmıştır. Değerli Hocamıza, yeni görevinde başarılar diliyorum. Üniversitemize uzun yıllar
hizmet veren ve Rektör Yardımcım olarak önemli çalışmalara imza atan Prof. Dr. Türkay Baran
Hocamız, idari görevinden ayrılarak akademisyen olarak yoluna devam etme kararı aldı. Türkay
Hocamıza, Üniversitemize verdiği emeklerden dolayı teşekkür ediyor; bundan sonra akademik
hayatında kendilerine başarılar diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Rektör Kasman
patente dikkat çekti
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okuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Adnan Kasman, DEPARK (Dokuz Eylül
Teknoloji Geliştirme Bölgesi ve DETTO’nun
(Dokuz Eylül Teknoloji Transfer Ofisi) ortaklaşa
düzenlediği “Değişimin Farkında mısınız” başlıklı
bilgilendirme toplantısında patentin önemini
vurguladı.
Tınaztepe Yerleşkesi Denizcilik Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen
toplantıda konuşan DEÜ Rektörü ve DEPARK
AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Kasman,
büyüme ile patent arasında doğrudan bir bağ
olduğuna dikkat çekti.
DEÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Banu
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Esra Aslanertik, Prof. Dr. Hale Ören ve Prof. Dr.
Ayşe Okur ile çok sayıda firma temsilcisinin
katıldığı toplantıda konuşan Rektör Kasman,
“Türkiye’nin inovasyona harcadığı para, milli gelirimizin yaklaşık yüzde 1’ini oluşturuyor.
Diğer bir ifadeyle; 800 milyar dolar milli gelirimizin yaklaşık 8 milyar dolarını inovasyona
harcıyoruz. Bu, bizim gibi bir ülke için son derece
düşük bir rakam. Bunun ne kadarının gerçek ArGe faaliyetlerinde kullanıldığını da bilemiyoruz.
Bir örnek verecek olursak; uluslararası alanda
faaliyet gösteren üç ilaç firmasının yıllık Ar-Ge
harcamalarının toplamı, 32 milyar doları buluyor. Bunlar büyük rakamlar” dedi.

SORUMLULUĞUMUZ BÜYÜK
Türkiye’nin toplam ihracatının sadece
yüzde 2.5’luk kısmının teknolojik ürün içerdiğini
ifade eden Rektör Prof. Dr. Adnan Kasman, “Devletimiz, aslında ‘Türkiye’nin inovasyon gücünü
oluşturacak yapıyı nasıl oluşturabiliriz?’ diyerek
bu konuya ciddi şekilde eğiliyor. Teknoparklara da
bu noktada önemli sorumluluklar üstlendiği için
buralara ciddi destekler veriliyor. Örneğin Bilim,
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı BETA binamız için 7
milyon TL’lik destek verdi. Bizim de teknoparkımızı
patent üreterek, bunu ticarileştirecek bir yapıya
dönüştürmeliyiz. Bunun için çalışıyoruz. Buradaki
firmalar patent üretsin ki bunun bir değeri olsun.
Sonuçta ekonomik büyüme ile patent arasında
ciddi bir bağlantı var” ifadelerini kullandı.

altyapıyı güçlendirme çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.
BİRLİKTE ÇALIŞIP ÜRETECEĞİZ
Bilgilendirme toplantısında DEPARK A.Ş
Genel Müdürü Seyide Kurtuluş ile DETTO Koordinatörü Prof. Dr. Okan Tuna da tanıtıcı birer sunum
yaptı. DEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Banu Esra
Aslanertik de şöyle konuştu: “Biz önce çalışacağız,
sonra üreteceğiz. Daha sonra bunu paylaşarak
sizden katılmanızı isteyeceğiz. Biz hiçbir şeyin
tek başına olmayacağının farkındayız. Başarı kazanmak istiyorsak hep birlikte bu yola çıkacağız.
Bu etkinlikle sizlere ne yapmak istediğimizi anlatmak istedik. Biz, ‘Değişimin farkında mısınız?’
mottosuyla yola çıktık. Çünkü biz, değişmek ve
farklılaşmak istiyoruz.”
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DEĞİŞİM SÜRECİNDEYİZ
Dokuz Eylül Üniversitesi’nin bütün alanlarda bir değişim süreci yaşadığını belirten
Rektör Kasman, “Bizim dışa dönük bir yapımız
var. Bilgi birikimimizi, İzmir ve Ege Bölgesi’ne
nasıl aktarabileceğimizi planlıyoruz.
Doğru
giden bir yapıda, iyi niyet ve irade ortaya koyarak
çalışıyoruz. DEPARK bizim bu alandaki amiral gemimiz ve üst yönetim olarak bu işin her
noktasında yer alıyoruz” diye konuştu. Rektör
Kasman, Ar-Ge ekosistemini geliştirirken hizmet
kalitesini her alanda yükseltme misyonu ile yola
çıktıklarını ve paydaşlarının görüşlerini alarak
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30 YILLIK
EMEKTARLARA
TEŞEKKÜR

okuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Kasman, kuruma 30 yıldan fazla hizmet veren
idari personele törenle teşekkür etti. Bu yıl ilk kez gerçekleştirilen tören, 30 yıl ve üzerinde hizmeti bulunan 162 idari personeli bir araya getirdi. Kutlama töreninde konuşan Rektör Prof. Dr.
Kasman, üniversite yönetimi olarak akademisyen ve öğrenciler kadar kuruma uzun yıllar emeği geçenleri önemsediklerini belirtti.
İlk kez düzenlenen kutlama programının titizlikle hazırlandığını ifade eden Rektör Kasman, “Üniversite yönetimi olarak akademisyen ve öğrencilerimize değer verdiğimiz kadar idari personelimizi de
önemsiyoruz. Onlar işin mutfağındalar ve emek veriyorlar. Hepsine teşekkür ediyoruz. Gelecek yıllarda
bu töreni, geleneksel hale getirmeyi planlıyoruz. Akademisyen ve öğrencilerimiz neyse idari personelimiz de bizim için aynı. Rektörlüğümüzün kapısı onlara her zaman açık. Sıkıntısı olan herkesi dinleyecek
zamanımız da var sorunlarını çözmek isteyen irademiz de… Bir kurumda çalışanların mutlu ve huzurlu
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olması verimi artırır. Verim artınca üniversite daha
iyi hizmet verir. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz”
dedi.
DEÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Banu Esra
Aslanertik, Prof. Dr. Ayşe Okur ve Prof. Dr. Hale Ören
Genel Sekreter Ahmet Cevdet Oral ile çok sayıda davetlinin katıldığı törende konuşan Rektör Kasman
şöyle konuştu: “Ben, üniversitemden mezun olalı 25
yıl geçti. Uzun bir zaman, ancak burada kurumumuza
30 yıl ve üzeri hizmet veren mesai arkadaşlarımız bulunuyor. Üniversitelerde genelde akademik personel
ön plana çıkarılır ancak bu işin bir de mutfak kısmı var.
Orası ihmal ediliyormuş gibi gelebilir fakat biz, mesai
arkadaşlarımıza ve emektar personelimize her zaman
değer veririz. Şunu samimiyetle söylemek isterim ki;
yönetim olarak, mesai arkadaşlarımızı her zaman
düşünüyor; onlara değer veriyoruz. İyi gününde olduğumuz kadar kötü gününde de personelimizin yanında olmaya gayret ediyoruz.” Kurumsal aidiyete önem
verdiklerini kaydeden Rektör Kasman, personelin DEÜ
Mezunlar Derneği’ne üye olabileceğinide dile getirdi.
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BENİM HASTANEM

okuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin kuruluşunun 39. yıldönümü, İnciraltı Sağlık
Yerleşkesi Kurucu Öğretim Üyeleri Konferans Salonu’nda düzenlenen törenle kutlandı. Tıp
Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Oğuz Dicle’nin ev sahipliğindeki tören, Tıp Fakültesi tarihçesinin anlatıldığı
film gösterimi ile başladı. Acil programı nedeniyle
etkinliğe katılamayan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Adnan
Kasman’a Rektör Yrd. Prof. Dr. Hale Ören’in vekalet ettiği törende, Tıp Fakültesi’nde 30. ve 15. Yılını
dolduran akademisyenler ve idari personel ile DEÜ
Hastanesi’nde 15. Yılını dolduran sağlık çalışanlarına birer plaket verildi. Açılış etkinliği kapsamında, Tıp Fakültesi Dekanlık Binası’nda hazırlanan
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“Emekli Öğretim Üyeleri Odası” da hizmete açıldı.
Profesör Ören: Gururluyuz
Önceki Rektörler, Dekan, Dekan Yardımcıları, öğretim üyeleri, idari personel, sağlık çalışanları ve
öğrencilerin katıldığı törende konuşan Rektör V.
Prof. Dr. Hale Ören, “Bugün çok önemli bir gün. Bir
Dokuz Eylüllü olarak bu günü ben hiç kaçırmadan
törenlere katılarak kutluyorum. İlk kez Tıp Fakültesi
dışından bir Rektörümüz var Sayın Prof. Dr. Adnan
Kasman, 6 aydır kendisi ile çalışan bir yönetici olarak ifade edebilirim ki Tıp Fakültesi ve Hastanesi’ne
çok özel önem veriyor. Ben 1980 yılında DEÜ Tıp
Fakültesi’nin ilk merkezi sınav ile alınan öğrencilerinden olmanın büyük gururu ile buradayım. Dokuz Eylül
Tıp Fakültesi’nde
aldığım eğitim ve
burada gördüğüm
liyakat, meslek yaşamım
boyunca
bana ışık tuttu, çok
önemli oldu. Bunu
neden
söylüyorum, çünkü buradaki eğitimi sadece
tıp eğitimi ile sınırlı görmüyorum.

3 9 YAŞINDA

Sayısız bilgi ile milyonlarca insana şifa dağıtan
kurum
1 Mart 1978’de kurulan DEÜ Tıp Fakültesi’nin 39 yıllık tarihçesinde devasa bir birikim oluşturduğunu,

nitelikli hekimler ve yurttaşlar yetiştirdiğini belirten
Tıp Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Oğuz Dicle de şöyle
konuştu: “Artık binlerle ifade edilen mezunlarımızdan, içlerinde kuruma öğrenci olarak girip, kurum
yöneticisi olan öğretim üyelerimizden, öğretim
üyelerimizin dünya tıp alanına kazandırdığı sayısız
bilgiden, şifaya kavuşturduğu milyonlarca insandan, ekmek verdiği binlerce çalışandan ve anıları
ile kurumsal birliğimizi temsil eden sayısız emekçimizden söz edebiliyoruz. Bu birikim aynı zamanda,
akademiyi akademi yapan en önemli unsurlardan
biri olan gelenek oluşturma yönüyle de öne çıkıyor. Tıp eğitimi kalitesi, 2011 yılında Ulusal Tıp Eği-
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Bana tüm bu değerleri kattığı için kurumuma ve
hocalarıma sonsuz teşekkür ediyorum. Bu kurumu bugünlere getiren herkese içten teşekkürlerimi sunuyorum. Rektörlük olarak amacımız bundan
sonraki 3 yılda kurumumuzu ulusal ve uluslararası
alanda daha ön sıralara taşımak. Bizler yaptığımız
çalışmalarla bunun olacağına yürekten inanıyoruz”
dedi.
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timi Akreditasyon Kurulu tarafından akredite edildi.
Bu süreç, şimdi 6. Yılını doldurması nedeniyle bir
kez daha yenileniyor. 19-23 Mart 2017 tarihlerinde
yapılacak denetimler ile yeniden akretide olmaya
tam olarak hazırız. Eğitimdeki kalite hedeflerimiz
kuşkusuz araştırma ve hizmet alanlarında
da geçerli. Sağlığın korunması ve hastalıkların tedavisinde yeni teknolojiler geliştirmek
adına adım adım ilerlemenin gururunu yaşıyoruz. Bu duygular ve onurla nice kutlama
törenlerinde buluşmak üzere 39. yılımızı kutluyorum.”
Bir DEÜ Tıp Fakültesi mezunu olarak
törene katılmaktan heyecan ve onur duyduğunu belirten DEÜ Hastanesi Başhekimi Prof.
Dr. Erkan Derebek de Türkiye’ye hastanecilik
anlamında rol model olan bu kurumu daha
ileriye taşımak için yoğun bir çalışma içinde
olduklarını anlattı. Başhekim Prof. Dr. Dere-
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bek, “Sürekli gelişme trendi içinde olan hastanemizi önümüzdeki 3-4 yıllık süreçte daha iyi noktalara
taşıyabilmek için tıbbi cihaz donanımımızı, hizmet
alanlarımızı iyileştirme hedefimiz var. Tüm çalışanlarımızla birlikte kurumsal bilinç ile zorlukların üs-

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin kuruluşunun 39. yıldönümü etkinlikleri kapsamında, *Emekli Öğretim Üyeleri Odası* da törenle hizmete
açıldı. Dekanlık Binası’ndaki odanın açılış kurdelasını, Dekan V. Prof. Oğuz
Dicle,kurumdan emekli olan dueyen öğretim üyelerinin katılımı ile kesti.
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tesinden geleceğimize inancım tam” ifadelerini kullandı.
Törende Mezunlar Derneği adına konuşma yapan Dr. Mustafa Apak, bugün Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu yaklaşık 5 bin kişi olduğunu, aidiyet duygu ve bilinci ile mezunları bilimsel,
sosyal, sanatsal, sportif etkinliklerde biraraya
getirme misyonu ile faaliyetlerini sürdürdüklerini
belirtti. Dr. Apak, 1990-91 mezunu 36 kişi ile kurdukları Atlas Sağlık Eğitim Vakfı olarak öğrencilere
burs vermekten mutluluk duyduklarını ifade etti.
Etkinlik, DEÜ Tıp Fakültesi ve DEÜ Hastanesi Çalışanları Halk Oyunları ekibinin sunduğu
gösteri ve kokteylle sona erdi. Ayrıca, geliri Tıp Fakültesi Burs Komisyonu’na aktarılmak üzere Halk
Sağlığı Anabilim Dalı ve Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dallarından hekimlerin hazırladığı “Doğa ve İnsan Yaşamından Kareler” isimli fotoğraf sergisi de
Derslikler Grubu Binası’nda ziyaretçilere açıldı.
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Tıp eğitiminde
yeni yönelimlere
geçiş dönemi
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Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
Dekan V. Prof. Dr.
Oğuz Dicle’nin ev
sahipliğinde,
eğitimde son durumu
revize ederek tüm
dünyada öne çıkan
güncellemeleri hayata geçirmek üzere bir “Tıp Fakültesi
Eğitim Çalıştay”ı yapıldı.
Dekanlık Binası Fuaye’de akademisyenlerin
katılımı ile gerçekleştirilen çalıştayda, dünyada
tıp eğitiminde öne çıkan trendler anlatıldı. Giderek yaşlanan nüfusla birlikte artacak yeni ihtiyaçlar, tıp eğitiminde teknolojiden sosyal medya kullanımına pek çok modern yaklaşım ile birlikte ne
gibi yeniliklerin olacağına dair görüş alışverişinde
bulunuldu. Konferans sonunda Öğretim Üyeleri,
gelecek projeksiyonuna ilişkin görüş ve önerilerini paylaştı.
Tıp Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Oğuz Dicle,
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üç ana başlıkla özetlediği interaktif sunumunda,
eğitimde daha iyi neler yapabileceklerini konuşmak üzere bu arama konferansını gerçekleştirdiklerini belirterek şu bilgileri verdi:
“Tıpta nasıl bir dünyaya doğru gidiyoruz, bugünden sonra neleri değiştirebiliriz fütürist bir
tartışma yapalım istedik. Bu konferansımızın iki
temel hedefi var; birincisi mezuniyet öncesi eğitimimizi güncel eğilimler ışığında gözden geçirmek
ve bununla ilgili geliştirici düzenlemeler yapmak.
Bu konuda eğilimlerin neler olduğu konusunda
fikir birliği geliştirmek durumundayız. İkincisi de,
mevcut işleyişte mutlaka geliştirilmesi gereken
süreçler var. Bunların neler olduğunu tartışmak
ve önerileri alarak bu hedefleri gerçekleştirmek. Daha önce de bir arama konferansı yaptık
ve buna ilişkin kitapçık hazırladık. Bu toplantının
çıktılarını da bir kitap haline getirerek yol haritası
oluşturacağız.”
YAŞLANAN NÜFUSA DİKKAT!
“Tıp alanında ne gibi gelişmelerin öngörüldüğüne bakacak olursak, gelecekte sağlık alanını
en fazla etkileyecek unsurlardan birisi ‘Yaşlanan

KİŞİSEL İLAÇLAR VE BİYOBANKALAR
“İkinci önemli konu ‘Kişiselleştirilmiş Tıp.’ Burada da moleküler biyoloji gibi kavramlar, kişilerin
verilerinin uzun yıllar saklandığı, değerlendirildiği
biyobankalar, kişisel ilaçlar ve projeler çok önemli.
Bizim bunları bugünden düşünerek eğitim programlarımıza entegre etmemiz gerekebilir. Tabi
bütün bunlar aynı zamanda yepyeni etik sorunlar
da getiriyor. Bu etik sorunları önceden görüp, ne
gibi sorunlara yol açabilecek değerlendirmeli ve
buna göre yol alınmalı. Üçünçü konu olarak da
Biyoteknolojiden kısaca bahsetmek istiyorum. Artık bilgisayarlı tanı sistemleri devreye giriyor. Yani
bizlerin vereceği kararlarda, karar destek sistemleri, çoğalan bilgiler konusunda yardımcı olmaya
çalışıyor. ABD’de tüm hastanelerde bilgisayar destek sistemleri yasal olarak zorunlu hale getirildi.
Bizde de bunlar kısa süre içinde gündeme gelecek.
Robotik cerrahi, sanal gerçekçilik kavramları tıbbın
alanına mutlaka girmesi beklenen konular olacak.
Tabii ki eğitim bundan etkilenecek ve de şüphesiz
ki yararlanacak.”
ÖĞRENMEDE SANAL MODELLER
“Öğrenme alanında da çok değişik yeni kavramlar söz konusu. Bir kısmı bildiğimiz kavramlar
da olabilir. Kanıta Dayalı Öğrenme, Otantik Öğrenme, Adaptif Öğrenme kavramları var. Bunlar yeniden çeşitlenmeye devam edecek.
Güncel müfredat Planlama Komiteleri var. Bu ko-

nuda çok büyük deneyimimiz mevcut. Güncel Müfredat Planlama Komiteleri var. Küçük Grupla Öğrenme, Klinik Beceriler Eğitimi, İletişim Becerileri
Eğitimi, Akıllı İlaç, Eğitimin Akreditasyonu, Akran
Eğitimi, Eğiticilerin Değerlendirilmesi kavramları
bizim aşina olduğumuz şeyler ve güncel trendler
olarak devam ediyor. Bizde henüz olmayan, ancak çok önerilen trendlere örnek olarak Oyunla
Tıp Eğitimi’ni verebiliriz. Öğrencilerin 360 derece
değerlendirildiği sistemler de yine güncel… Bir
de güncel olmayan ama gelecekte tıp eğitiminin trendleri neler olabilir buna bakacak olursak;
olumsuz bir trend olarak görünse de Öğrenci Sayıları Artacak, Eğitimde Teknoloji Kullanımı artacak,
Sosyal Medya Kullanımı Artacak, Öğrenme Hedeflerine Kolay Ulaşımı Sağlayan Müfredat Yazılımı, Öğrenci Sağlığı ve Mutluluğunun dikkate
alındığı programlar olacak. Eğitim Programlarının Değerlendirilmesi, Öğrencilere Tıbbi Hataları
Raporlama Becerisi Kazandırılması, Kişiselleştirilmiş Öğrenme Stratejilerinin Kullanılması, Sanal
Gerçekçilik, Sanal Hasta Kullanımı vs. gibi konular
yeni trendler olarak gündemde olacak.”
HARVARD DA YENİLİK YAPTI
“Bugün dünyada 1 numara Tıp Fakültesi olarak kabul edilen Harvard Üniversitesi de geçen
yıl eğitim programında değişiklik yaptı. Onlarda 4 yıllık farklı bir eğitim sistemi var. Eğitime,
Probleme Dayalı Öğrenmeyi (PDÖ) daha fazla
nasıl entegre edebilecekleri konusuna yoğunlaşıyorlar ve erken dönemde öğrenci ile araştırmayı nasıl buluşturabileceklerine ağırlık veriyorlar. Bizim de çalıştığımız konu bu. Onlar
araştırma işini yaz aylarına taşıyacak şekilde
programlamışlar. Bizim eğitim programımız 6
yıl. PDÖ’lerle ya da genel entegre edilmiş şekilde
uygulanan değişik unsurlardan oluşuyor. Altıncı
yıl intörnlük dönemi. Yoğun alan çalışmalarının
olduğu güzel bir program. Fakat bunun mutlaka
bugünkü tartışmalarla konuşmalarla zenginleştirilmesi gerekiyor. Özetle bu değişime mutlaka
ayak uydurmamız gerekiyor.”
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Nüfus’ olacak. Bu önemli bir gerçek. İkinci başlık,
‘Kişiselleştirilmiş Tıp.’ Önümüzdeki 20 yıl için çok
rahat öngörebiliriz ki, tıp bu alanda daha çok şekillenecek. Üçüncü başlık da ‘Bilişim Teknolojileri.’
Burada da müthiş bir gelişme var. Yaşlanan nüfusa ilişkin istatistik verecek olursak, 2010 yılında
nüfusun yüzde 16’sı 65 yaş ve üzerindeyken, 2040
yılında her 4 kişiden birinin bu grupta yer alması
öngörülüyor. 2050’ye gelince her 10 kişiden bir
kişi 80 yaş ve üzerinde olacak. Bu durum elbette
bizlere birçok yeni alan ile ilgili olarak çalışmayı,
ödevler edinmeyi gerektiriyor. Eskiden yaş 35 yolun yarısı denirken, artık bu geçerli değil…”
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DEÜ TIP FAKÜLTESİ
TOPLUMLA BULUŞUYOR
Balçova Belediyesi işbirliğinde eğitim seminerleri başladı

D
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okuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı, Balçova Belediyesi işbirliği
ile düzenlenen eğitim seminerleri, DEÜ İnciraltı Sağlık Yerleşkesi Kurucu
Öğretim Üyeleri Konferans Salonu’nda “Sigara ve Kanser” konulu etkinlikle
başladı.
Balçova Semt Evi kursiyeri hanımların katıldığı ilk seminerde, DEÜ Tıp
Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Kılınç, “Hırsızdan, Katilden Dost Olur mu?” başlıklı sunum ile sigaranın zararlarını anlattı. Prof. Dr. Kılınç, Türkiye ve dünyada sigara, tütün kullanımını istatistiklerle anlattı, ölüm oranlarına dikkat çekerek şöyle konuştu:
“Dünyada sigaradan yılda yüzbin kişi ölüyor, 7 milyon kişi de sigara yüzünden
sakat kalıyor. Tüm tütün mamulleri, enfiye, puro, elektronik sigara, katilin değişik
kıyafetler giymiş şekilleri...”
DEÜ Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlhan
Öztop da “Kanser Nasıl Oluşur, Kanserden Korunma Prensipleri Nelerdir” başlıklı
sunumunda kanser oluşumu nedir, nasıl yayılır, hangi kanserler daha sık görülüyor,
ölüm nedenleri, tedaviler ve kanserden korunma hakkında bilgi verdi. Erkeklerde
en sık görülen kanserlerin prostat ve akciğer kanseri olduğunu belirten Prof. Dr.
Öztop, kadınlarda ise meme kanserinin çok sık görüldüğünü ifade etti. Her iki seminerin de çok faydalı ve kendileri için bilgi dolu olduğunu dile getiren Balçova Semt
Evi kursiyerleri, etkinlikleri ilgiyle izleyip takip edeceklerini belirtti. Balçova Fevzi
Çakmak Semt Evi’nde de DEÜ Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Işıl Somalı, “Meme Kanserinin Farkındayım” başlıklı bir sunum yaptı.
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Eskişehir’de
‘Global Bütçe’sunumu
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okuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Başmüdürü Levent Akay, 19-20 Ocak 2017’de Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen çalıştayda, kurumun “Global Bütçe”ye
geçiş sürecini anlattı.
Türkiye genelinde 16 üniversiteden Başhekim, Başhekim Yardımcıları ve Başmüdürlerin biraraya geldiği iki günlük organizasyonda, üniversite hastanelerinde geçen yıldan itibaren hayata geçirilen
“Global Bütçe Uygulamaları”nın kurumlardaki işleyişi ele alındı. Çalıştayda, DEÜ Hastanesi’ni Hastane
Başmüdürü Levent Akay ile birlikte Müdür Yardımcı Vekili Başak Kaya temsil etti.
Başmüdür Levent Akay, “Faturalama Süreçlerinde Yaşanan Sorunlara Çözüm Önerileri ve Global
Bütçe Uygulamaları” başlıklı panelde konuşmacı olarak yer aldı. Başmüdür Akay, geçen yıl Hacettepe,
Çukurova ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’nde başlatılan Global Bütçe Uygulamalarının, 2017 yılı
itibarıyla ülke genelinde diğer üniversite hastanelerinde de hayata geçirilmeye başlandığını belirterek
şöyle konuştu:
“Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), yeni dönemde üniversite hastaneleri ile götürü bedelde bütçe
planları yapıyor ve sözleşmeler imzalıyor. İki günlük çalıştayda biz de kurum temsilcileri ile karşılıklı
fikir alışverişinde bulunduk. Örnekleri inceleyip gelişmeleri izleyerek bir yol haritası oluşturabilmek
için deneyimlerimizi paylaştık. Bu toplantıların 6 aylık dilimlerde değişik üniversitelerin ev sahipliğinde
tekrarlanması ile bilgi ve deneyimlerimizi güncelleyeceğiz.”
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DEÜ Tıp Fakültesi
mezunları kenetlendi
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okuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden bugüne kadar mezun olan hekim ve akademisyenler, Dekanlık Binası Fuayede düzenlenen
“Mezunlar Günü Etkinliği’nde keyifli bir buluşma yaşadı. Dr. Mustafa Apak başkanlığındaki DEÜTF Mezunlar Derneği ile Prof. Dr. Sema Güneri başkanlığındaki Mezunlar ile İletişim ve Dayanışma Kurulu’nun
birlikte düzenlediği etkinlikte “Dokuz Eylüllü olma
ruhu” canlandırıldı. Stantlarda satışa sunulan Tıp Fakültesi logolu ve çeşitli figürlerin yer aldığı tişörtlerle
anahtarlıklar ve yaka rozetleri ilgi gördü. Mezunlar,
Tıp Fakültesi’nin kuruluşunun 39. Yıldönümü nedeniyle düzenlenen geceye de katılarak dayanışma örneğini sürdürdü. 39 yıllık tarihinde binlerce doktoru
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ülkemize kazandıran DEÜ Tıp Fakültesi’nden bugüne
kadar mezun olan toplam 187 öğretim üyesi ve asistan hekimin halen kurum bünyesinde görev yaptığı
ifade edildi.
Aidiyet duygusunu perçinliyor
Uzmanlığını DEÜ Tıp Fakültesi’nde aldığını ve
30 yıldır bu kurumda görev yapmanın büyük onurunu
yaşadığını ifade eden DEÜ Tıp Fakültesi Dekan V. Prof.
Dr. Oğuz Dicle, konuşmasında aidiyet duygusunun
önemini anlattı. Prof. Dr. Dicle, “İnsanlar benzerleri ile
biraraya geldiklerinde hem bundan çok hoşnut olur
hem de güç alırlar. Aidiyet duygusu dediğimiz şey
hepimizi biraraya getiren, bağlayan bir çimento gibidir. Bu çok iyi bilinen kadim bir bilgidir. İnsanlar hep

Prof. Güneri’den dayanışma mesajı
Mezunlar ile İletişim ve Dayanışma Kurulu Başkanı ve Kardiyoloji AD Öğretim Üyesi Prof. Dr.
Sema Güneri de konuşmasında, “Bizim kurul olarak
amacımız mezunlarımızla iletişim ve dayanışmayı
artırmak ve bu durumu devam ettirmek. Bu bağlamda Mezunlar Derneğimizle sıkı bir işbirliği içindeyiz.
Faaliyetlerimizin ilki bu buluşma oldu. Düşündük ki,
önce kendi bünyemizde, hastanemizde mezunlarımızla biraraya gelelim, tanışalım, iletişimi artıralım.
Daha sonra daha geniş bünyede mezunlarımıza
hizmet verelim. Bizlere destek veren Dekanımıza,
Dekan Yardımcımız Prof. Dr. Yeşim Tunçok’a, DEÜTF
Mezunlar Derneği Başkanımız Dr. Mustafa Apak’a
çok teşekkür ediyorum. Sloganımız ‘Ne mutlu Dokuz Eylül Tıp Fakültesi mezunuyuz diyene” cümlesi
ile özetlenebilir. Tüm mezunlarla iyi sohbetler, iyi bir
iletişim diliyoruz” ifadelerini kullandı.
DEÜ Tıp Fakültesi’nin ilk mezunu ve mezunlar arasındaki ilk akademisyen olarak toplantıya katılan Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.

Dr. Reyhan Uçku da buluşma gününde duygulu anlar yaşadı. Profesör Reyhan Uçku, 1983 yılındaki 51
mezun arasında DEÜ Tıp Fakültesi’nde ihtisas yapan
tek isim olduğunu belirterek, çok farklı ve güzel duygular içinde olduğunu dile getirdi. Prof. Dr. Uçku, 83
mezunları adına Tıp Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Oğuz
Dicle ile DEÜTF Mezunlar Derneği Başkanı Dr. Mustafa Apak’a birer tabak hediye etti, “83 mezunları
ile sürekli iletişimdeyim. Gerek derneğimiz gerekse
burs kuruluna her türlü katkıyı sağlamaya hazırlar”
mesajını verdi.
DEÜ’yü başarıyla temsil ediyorlar
Etkinlikte, DEÜ Tıp Fakültesi’ni tamamlayan
ve halen önemli idari görevlerde bulunan isimler
arasında DEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hale Ören
ile Tıp Fakültesi önceki Dekanlarından halen İzmir
Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı olan Prof.
Dr. Hakan Abacıoğlu’nun bulunduğu belirtildi. Davete
katılan Prof. Dr. Abacıoğlu, “Şu anda farklı bir üniversitede görev yapıyorum ama fırsat buldukça Dokuz
Eylül Tıp Fakültesi’ne geliyorum. Çünkü kendimi buradan ayıramıyorum. Mezunlar Derneği’nin benim
için geçmişe dayalı bir öyküsü var. Ben de önceki dönemde Yönetim Kurulu üyeleri arasındaydım. Bugün
burada bu ruhun yeniden canlanması, kalabalığın
toplanması, gönül verenlerin burada olmasından
mutluluk duydum. Derneğe elimden geldiğince katkımı sunacağım” diye konuştu.
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni tamamlayan
en genç doktorlar olarak Nisan 2016’da asistan olarak göreve başlayan Dr. Yekta Anıl (Acil Tıp), Dr. Doğukan Koç (Çocuk Ergen Sağlığı) ve Dr. Hatice Özdamar
(Kardiyoloji AD) da eğitim hayatı boyunca güzel bir
aile içinde yer aldıktan sonra meslek yaşamını aynı
yuvada sürdürmenin çok özel bir duygu olduğunu
belirtti.
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bunun arayışı içinde olmuşlardır. Bu anlamda görev
aldığım ilk andan itibaren kurumsal aidiyet için ne yapabilirim diye düşündüm. Yaklaşık 140 öğretim üyesinin katılımı ile yaptığımız toplantıda hep bir ağızdan
bu ihtiyaç dile getirildi, Dokuz Eylüllü olma ve Dokuz
Eylül ruhunu daha fazla yaşatma isteği anlatıldı. 30
yılını aynı kurumda geçirmiş bir akademisyen olarak
bu sorumluluk bilinci ile Dokuz Eylül ruhunu daha
ileriye taşımak, birlikte yaşamak ve bizden sonraki
kuşaklara örnek olmak için harekete geçtik. Özverili çalışmaları nedeniyle Sema Güneri hocamız ve Dr.
Mustafa Apak’a çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra sık olarak Mezunlar ile İletişim Kurulu ve Mezunlar
Derneğimizin faaliyetlerini, duyurularını göreceksiniz. Hepinizi katılmaya davet ediyorum” dedi.

Kalitede yeni dönem:
Güvenlik Raporlama
Sistemi
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okuz Eylül Üniversitesi Hastanesi
Başhekimliği, hasta ve çalışan güvenliği
açısından istenmeyen, onaylanmayan
durumlar veya hataların tekrarlanmasını önlemek, pratik ve kalıcı çözümler üretmek için Hastane Bilgi Yönetimi Sistemi (HBYS) üzerinden
işleyecek “Güvenlik Raporlama Sistemi’ni (GRS)”
hayata geçirdi.
Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Ender Ellidokuz yönetimindeki Kalite Geliştirme Komitesi’nin
önderliğinde, Sağlıkta Kalite Standartlarını
geliştirmek üzere hazırlanan sistem kapsamında;
kurum bünyesinde oluşacak teknik altyapı
sorunlarından, çalışan kaynaklı hata ve eksiklere
kadar olumsuzluk yaratan tüm durumların havuz
şeklinde raporlanabileceği bir geri bildirim sistemi hayata geçirildi. Bu işleyişte tüm çalışanlar,
kimlik bilgilerini deşifre etmeden, HBYS üzerinde
oluşturulan Güvenlik Raporlama Sitemine, kurum
bünyesinde karşılaştıkları yanlışlık, eksiklik ya da
olumsuzlukları rapor
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edebilecek ve hızlı çözümler üretilmesine direkt katkıda
bulunmuş olacak.
Sistemi “Birlikte güvendeyiz” sloganı
ile tanıtan ve kurum bünyesinde el broşürleri
dağıtan Kalite Geliştirme Komitesi ekibi, işleyişi
de tüm personele gruplar halinde toplantılar
yaparak anlattı.
Yeni uygulamanın sağlayacağı avantajları, Kalite
Geliştirme Komite Üyesi Uzm. Hemşire Serap İleri
şöyle özetledi:
“Güvenlik Raporlama Sistemi, hastanelerde meydana gelen olaylardan, hatalardan
ders çıkarmak amacıyla ve bunların bir daha
yaşanmaması için hasta ve çalışan güvenliğini
tehdit edebilecek her türlü olayı kapsayacak
şekilde oluşturulan bir sistem. Literatürde hata
tanımına baktığımızda; istenmeyen, onaylanmayan davranışlar olarak özetlenebilir. Tıbbi hata ise
sunulan hizmet sırasında kasıtsız bir aksamanın
neden olduğu bir sonuç olarak tanımlanmaktadır.
Sağlık sektöründe yapılan çalışmalarda hataların
yüzde 98’inin sistem kaynaklı olduğu görülüyor.
Bu aşamada suçlu kim’i aramıyoruz, neden, nasıl
oldu ve nerede oldu kısmına bakıyoruz. Yani her
aşamada yapılan hataların neden nasıl ve nerede
olduğu ile ilgileniyoruz. Güvenlik Raporlama
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Sistemi’nin
özelliklerine bakacak olursak, anonim bir özelliği
var. Sistem bazlı cezası yok. Gizlilik ve gönüllülük esasına dayanıyor. Bakanlığın Güvenlik
Raporlama Sistemi Hata bildirim sayfası mevcut. Biliyoruz ki sağlık hizmetinin her evresinde
hata ortaya çıkabilir. Şu an çalışan güvenliği ile
ilgili olaylar Güvenlik Raporlama Sistemi’nde
yer almıyor. Sağlık Bakanlığı’nca çalışmalar
sürdürülüyor. Biz hastanemizde bunu iş sağlığı
üzerinden yürütüyoruz. Hastane internet
sayfamızda ‘dehis’ üzerinden iş kazası ve çalışan
sağlığı ‘kaza bildir‘ kısmından ekranı açıp bildirimimizi yapıyoruz. Güvenlik raporlama sistemi
hata sınıflandırma sistemlerinden oluşmaktadır.
Bu sistemlerin kodlama sistematiği; Yer, kişi, zaman ve olaydan oluşuyor. Örneğin poliklinikte
bir hastanız arıza nedeniyle asansörde mahsur
kaldıysa bunu hata olarak bildirebiliyorsunuz.
Yer poliklinik, ama hangi poliklinik olduğunu
sorgulamıyoruz. Kişi bilgisinde örneğin hangi
hemşire olduğunu sorgulamıyoruz. Olay neden
oldu, nasıl çözümlenmesi gerekiyor bununla ilgileniyoruz. Hata olmak üzereyken hem Probel
hem de Bakanlığa bilgilendirme yapabiliyoruz.
Bildirimler ilgili komitede değerlendiriliyor ve hızlı
çözümler üretiliyor. Kalite Geliştirme Komitemiz,
bu çalışmalara paralel olarak kurumsal misyonumuzu ‘Biz, hasta ve çalışan güvenliğini temel
alarak Uluslararası standartlarda sağlık hizmeti
sunan öncü bir kurumuz’ güncelledi. Bu metni
tüm personelin kimlik kartlarında taşıyabileceği
şekilde bastırıp çoğalttık. Kimlik kartlarının da
mesai süresince görünür şekilde taşınabilmesi
için tüm sağlık çalışanlarına boyun askıları
hazırlattık.”
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asistan doktor
DEÜ ailesine katıldı

okuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde son bir yıl içinde hizmet vermeye başlayan 85 yeni Tıpta
Uzmanlık öğrencisine Dekanlık Binası’nda düzenlenen iki günlük programla oryantasyon eğitimi
verildi.
Tıp Fakültesi Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Oğuz Kılınç ve Prof. Dr. Yeşim Tunçok’un ev sahipliğindeki program kapsamında önce kurum yöneticileri genç doktorlara kendilerini tanıttı. Prof. Dr. Kılınç ve
Prof. Dr. Tunçok, kurum işleyişi ve genel yapı hakkında kapsamlı bilgi verilen oryantasyonun, Türkiye’nin
değişik yerlerinden Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’ne gelen hekimler için çok yararlı bir program
olduğunu belirtti.
		
Dekan Prof. Dr.
Oğuz Dicle’nin bir
kongre için yurtdışında
bulunması nedeniyle
toplantıya katılamadığını ancak
sevgi ve saygılarını
ilettiğini
belirten
Dekan
Yardımcısı Kılınç,
“Eğitim, hizmet ve
araştırma anlamında neler yapılması gerektiğine dair kapsamlı
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gi sistemimiz var. Dekanlık ve başhekimlik olarak
sizlerle birlikte bu süreci en iyi şekilde yürüteceğiz.
Oryantasyon programının yararlı olacağına inanıyor, hepinize başarılar diliyorum.”
Asistanlarla tanıtım toplantısında Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Ender Ellidokuz, DEÜ Tıp
Fakültesi Sekreteri Yunus Karslı, DEÜ Hastanesi
Başmüdürü Levent Akay ve Hemşirelik Hizmetleri
Müdürü Seyyare Kurt da görev alanları ile ilgili bilgi
verdi, asistan hekimlerle her zaman iletişim içinde
olacaklarını belirtti. Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Oğuz
Kılınç, kurumda şimdiye kadar deneyim yaşamış
olan asistanların beklentilerini dinledi. Dahili Tıp
Bilimleri’nde 60, Cerrahi Tıp Bilimleri’nde 22, Temel
Tıp Bilimleri’nde 3 doktorun Tıpta Uzmanlık eğitimi
aldığı DEÜ Tıp Fakültesi’nde ilk kez meslek deneyimi
yaşayanlar, böyle bir eğitim programının hazırlanmış olmasından büyük memnuniyet duyduklarını,
pek çok konuda aydınlandıklarını belirtti.
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bir sunum hazırladık ve basılı materyallerden bunları takip edebilirsiniz. Daha sonra bu sunumların
video çekimi de eğitim platformunda paylaşılacak
ve güncellemeleri dönem dönem sizlere bildireceğiz” diye konuştu.
DEÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Erkan
Derebek de oryantasyon açılış toplantısında asistanlara şu mesajı verdi: “Sizler bir taraftan eğitim
süreciniz devam ederken, diğer yandan araştırmaların bir parçası olacaksınız. Üniversite hastaneleri
eğitim sistemine çok entegre olduğu için yoğun bir
hasta hizmet sürecinin içinde olacaksınız. Birçok
noktada biraraya geleceğiz. Aramızda fakültemizden mezun olanlar da vardır. Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nin diğer birçok hastaneden farklı bir
yapısı var ki, o da bir çok hizmet alanında merkezi
yapılanmamızın olması. Yataklı servislerimiz, merkez laboratuvarımız, endoskopi ünitemiz, ameliyathanemiz böyle bir yapıda. Ve yine entegre bir bil-
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İnfeksiyon Hastalıkları
Anabilim Dalı’nda

20. yıl onuru
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Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları
ve Klinik Mikrobiyoloji
Anabilim Dalı, kuruluşunun 20. Yılını sempozyumla
kutladı.
Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Nur Yapar, 7
Nisan 1997’de kurulan
İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı’nın
Kurucu
Anabilim
Dalı Başkanı Prof. Dr.
Ayşe Yüce ile Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Nedim
Çakır’a birer plaket
vererek bilime katkı
ve hizmetleri için teşekkür etti. Prof. Dr.
Nur Yapar, 20 yılda
hem hastaneye hem
de lisans ve uzmanlık
öğrencisi yetiştirerek
eğitime hizmet verdiklerini, 20 uzman
yetiştirdiklerini belirtti ve “Uzmanlarımızın
her biri Türkiye’nin değişik yerlerinde, değişik kademelerde hizmet veriyorlarr. Bu
sene bu sayı 23’e çıkacak. Şu anda 5 öğretim üyesi ve 9 asistanımızla hizmetlerimiz
sürüyor. Bugün burada 6. Sempozyumumuzu yapıyoruz ve tüm destek verenlere
teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.
“İnfeksiyon Hastalıklları’nda yenilikler: Profilaksiden Tedaviye”
konulu
sempozyumda: üç başlık altında “Akciğer
İnfeksiyonları”, “Aşı ile Önlenebilen İnfek-
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siyonlar” ve “Kronik Hepatitler
ve HIV’de Yenilikler” konularında
sunumlar yapıldı. Sempozyuma
konuk olan Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları
Derneği Başkanı Prof. Dr. Alpay
Azap da böyle organizasyonların kurumsallaşmanın bir parçası olduğunu vurguladı, 31 yıl önce
kurulmuş bir dernek olarak bu
yapılanmaya çok önem verdiklerini ifade ederek şöyle konuştu:
“Bu anlamlı günü organize eden
değerli arkadaşlarıma teşekkür
ediyorum. Bu sempozyum, son
yıllarda eksikliğini hissettiğimiz
kurumsallaşma kültürünün hatırlatılması açısından oldukça
önem taşıyor. Aslında kurumlara
hayat veren insanlar, ama bir süre sonra kurum işler hale gelmeye başladıktan sonra kurum insanları
belirlemeye başlıyor. Bu süreç, kurumların bireyleri, bireylerin de kurumu beslemesi ile devam ediyor.
Gelişmiş toplumların bilimde, sanatta sporda kısaca her alanda kurumlarını oluşturduklarını görüyoruz.
Bizim de gurur duyabileceğimiz böyle kurumlarımızın olması çok güzel. Ben dernek ve yönetim kurulumuz adına tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.”
Tıp Fakültesi Dekan V. Prof. Dr.
Oğuz Dicle de bu yıl 39. yaşını kutlayan DEÜ Tıp Fakültesi’nde İnfeksiyon
Hastalıkları Anabilim Dalı’nın önemli
bir kilometre taşı olduğunu ifade etti.
Prof. Dr. Dicle, anabilim dalının kurulma sürecinin 1996 yılında Doç. Dr. Ayşe
Yüce’nin Dekanlığa verdiği bir dilekçe
ile başladığını ve özverili çalışmalarla bugünlere gelindiğini anlattı. Dekan
V. Dicle, başta kurucu öğretim üyeleri olmak üzere İnfeksiyon Hastalıkları
Anabilim Dalı’na tüm emeği geçenlere
teşekkür etti, nice 20 yıllar dilediğini
belirtti.
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Yeşil sevgisini
ağaç dikerek anlattılar
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okuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Yönetim Kurulu ile
Öğrenci Toplulukları ve Sosyal Kültürel Etkinlikler Kurulu Üyeleri, nisan ayının ilk haftasında düzenlenen “Ağaç
Dikme” etkinliğinde çevre ve yeşile olan duyarlılıkları ile örnek
oldu.
Doğa sevgisini Dekanlık binası çevresindeki çim alanlara ağaç dikerek ifade eden Dokuz Eylüllüler, her baharda
yeniden canlanan bitki örtüsüne yeni fidanlar eklemenin heyecanını yaşadı. Şenlik havasında geçen etkinlikte ağaçlara
can suyu verildi, her bir seremoni büyük bir keyif ve alkışlarla
izlendi.
Tıp Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Oğuz Dicle, Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Oğuz Kılınç, Prof. Dr. Yeşim Tunçok ve Tıp Fakültesi Yönetim Kurulu üyeleri, öğrenci ve çalışanlarla birlikte
ağaç dikti. Dekan V. Prof. Dr. Dicle, “Yeşil doğa ve temiz çevre
için toplum olarak daha fazla ağaç dikelim” mesajı verdi.
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Etkinlikte; 13 başlık altında faaliyet gösteren Dokuz Eylül Tıp Oyuncuları (DETO) DEÜTP Bilim
ve Sanat Topluluğu, Atatürkçü Düşünce Topluluğu,
Dokuz Eylül Çocuk Etkinlikleri Topluluğu (DEÇET),
Genç Yeryüzü Doktorları, Müzik Topluluğu (DEMÜT),
Bilimsel Araştırmalar Topluluğu (DEBAT), Satranç
Topluluğu, Aktif Yaşam Topluluğu, Fotoğraf ve Medya Topluluğu, EMSA, Genç DEPARK Topluluğu ve
TURKMUSIC öğrencilerinin tatlı telaş ve sevinci fotoğraf karelerine yansıdı. Genç doktor adayları yeni
fidanları toprağa bırakırken, “Bu ağaçlar büyüyüp
yükseldiğinde gölgesinde bilim sohbetleri yapılsın”
ifadelerini kullandı.
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Plastik Cerrahi
Polikliniği’nde
fiziksel alanlar
iyileştirildi

D

okuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde 1989 yılında kurulan Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik
Cerrahi Anabilim Dalı’nın fiziksel altyapısı baştan aşağı yenilenerek daha modern ve konforlu bir ünite olarak hasta hizmet sunumuna başladı.
Klasik operasyonlar dışında, Mikrocerrahi, El
Cerrahisi, Kranio-Maksillofasiyal Cerrahi, Yara Bilim
Dalı ve Endoskopik Cerrahi için gerekli tüm olanakların
mevcut olduğu Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi
Anabilim Dalı’nda uluslararası standartlarda sunulan
poliklinik hizmetleri, güçlü akademik kadro önderliğinde bölgede çok önemli bir ihtiyaca yanıt veiyor.
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Tıbbi
Onkoloji
Polikliniği
yenilendi

anser tedavilerinde Türkiye’nin referans merkezleri arasında yer alan Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Tıbbi Onkoloji Polikliniği, çağın koşullarına uygun şekilde modernize edildi. Güçlü
akademik kadrosu ve yoğun deneyimi ile bölgenin en
önemli tedavi merkezleri arasında yer alan Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı, DEÜ Hastanesi Poliklinikler Binası’ndaki
modern fiziki alanda hizmet sunumuna devam ediyor.
Bekleme salonundan poliklinik ve hekim odalarına kadar tüm hizmet alanlarının yenilendiği ünitede, onkoloji
hasta ve yakınlarına daha ferah bir ortamda daha konforlu hizmet sunulmaya devam edilmektedir.
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DEÜ, ADLİ TIP’TA
7/24 HİZMET VE
BİREYSEL BAŞVURU İLE
FARK YARATTI
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urulduğu 1997 yılından bu yana yirmi yıllık güçlü bilgi ve deneyimiyle oluşturduğu eğitim ve hizmet altyapısı ile alanında
Türkiye’nin en önemli referans merkezleri arasında bulunan Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
Adli Tıp Anabilim Dalı; son yıllarda rutin hizmet
üretiminde sağladığı büyük artışın yanı sıra son
üç yıldır “Bireysel Başvuru Hizmeti” de sunarak
ülke çapında fark yarattı.
Türkiye’de, üniversite bünyesinde bu hizmeti veren ikinci merkez olma özelliği taşıyan DEÜ
Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı; trafik kazaları,
darp, insan hakları ihlalleri, aile içi şiddet gibi bir
çok konuda yapılan travma başvurularına 7/24
bilirkişi ve danışmanlık hizmeti veriyor. Psikiyatri,
ilgili klinikler ve Acil Tıp Anabilim Dalı ile ortaklaşa
çalışma yürüten Adli Tıp Öğretim Üyeleri ve asistanları, travmaya uğrayan kişi ya da yasal temsilcilerinin Adli Tıp Kliniği’ne başvurmaları sonrası
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değerlendirme yaparak, süreçle ilgili bilgi veriyor,
iddialar/savlarla ilgili gerekli ön incelemenin ardından muayene ve diğer değerlendirmeleri gerçekleştiriyor. Poliklinikte yapılan travma başvuru
hizmeti, Poliklinik Sorumlusu Doç. Dr. İsmail Özgür Can koordinatörlüğünde öğretim üyelerince
dönüşümlü olarak yürütülüyor.
Prof. Dr. Erdem Özkara başkanlığındaki
Adli Tıp Anabilim Dalı’nda; adli makamlarca gönderilen olguların medikolegal değerlendirmeleri
yapılarak tıbbi bilirkişilik hizmeti veriliyor. a
Ayrıca Adli Tıp Anabilim Dalı tarafından DEÜ
Hastanesi’nin diğer servislerince istenen adli olgulara konsültasyon hizmeti ve bireysel başvuru
olgularına medikolegal değerlendirme hizmeti de
sunuluyor.
Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Erdem Özkara tarafından kurulmuş olan DEÜ Sağlık Hukuku ve Uygulama Araştırma Merkezi (SAHUM)

manda faaliyete geçirilmesi planlanmaktadır.
Adli Tıp nedir ?
Adli Tıp; insanı ilgilendiren hukuksal sorunların çözümünde hukuk sistemine bilirkişilik
hizmeti veren tıp alanıdır. Adli Tıp, hukuka bilirkişilik hizmeti vermeyi temel görev olarak edinmiş
bir tıp alanıdır.
Bireysel Başvuru Hakkı nedir ?
Adli süreçler için veya adli süreçlere başlamadan önce, adli tıbbi yönden belgelemeleri
yapabilmek ve uzman bilimsel görüşü oluşturmak amacıyla; üniversite hastanesinde adli tıp
birimi yönetiminde, psikiyatri, fizik tedavi ve rehabilitasyon gibi diğer birimlerle yürütülen işbirliğidir.
Kişiler veya yasal temsilcileri DEÜ Adli Tıp
Kliniği’ne başvurduklarında süreçle ilgili bilgilendirilmekte ve iddialar/savlarla ilgili gerekli ön incelemenin ardından muayene ve diğer değerlendirmeler yapılabilmektedir.
Düzenlenen resmi bir adli bilimler alanı
raporuna itiraz edilmesi veya yeni bir görüş oluşturulması veya medikolegal yönü olan bir konuda
fikir edinilmesi amacıyla da başvuru yapılabilir.
Hukuksal temeli nedir ?
Ceza
Muhakemeleri
Kanunu’nda
(Md.67/6), çözümü uzmanlığı, özel veya teknik
bilgiyi gerektiren hallerde bilirkişinin oy ve görüşünün alınmasına, cumhuriyet savcısının, katılanın, vekilinin, şüphelinin veya sanığın, müdaafinin
veya kanuni temsilcinin istemi üzerine, uzmanından bilimsel görüş alınabileceği belirtilmektedir.
Hukuk
Muhakemeleri
Kanunu’nda
(Md.293) taraflar, dava konusu olayla ilgili olarak,
uzmanından bilimsel mütalaa alabilirler. Sadece
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ise alanında en etkili merkez olma başarısını kazanarak tıp hukuku ve tıbbi bilirkişilik konularında ulusal düzeyde kongre ve eğitimler düzenlemekte, ayrıca danışmanlık hizmeti sunmaktadır.
Türkiye’de ilk kez DEÜ Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı ve Sağlık Hukuku ve Uygulama Araştırma Merkezi’nin (SAHUM) katkıları ile hukuk
fakültesi öğrencileri ve uygulayıcılarına yönelik
bir de kitap yayınlanmıştır.
Ayrıca Adli Tıp Anabilim Dalı bünyesinde Adli Genetik incelemeler için temeller atılmış, kurulma
aşamasında olan laboratuvarımızın yakın za-

den itibaren araştırma görevlileri ve uzmanlar
tarafından ilgili öğretim üyesi danışmanlığında 7
gün 24 saat konsültasyon hizmeti verilmektedir.
. Travmaya maruz kalmış olgular,
. Trafik kazası mağdurları,
. Tıbbi malpraktis,
. İnsan hakları ihlalleri,
. Cinsel şiddet,
. Çocuk ve yaşlı istismarı gibi konularda taraflara
danışmanlık ve bilirkişilik hizmetleri verilmektedir.
Ayrıca yukarıdaki konulara ek olarak hukukçulara ve vatandaşlarımıza Adli belge inceleme (yazı-imza vb) konularında özel bilirkişilik (Uzman
Bilimsel Mütalaa) ve danışmanlık hizmetleri de
anabilim dalımız bünyesinde verilmektedir.

İŞLEYİŞ NASILDIR?
Hastanemiz acil servisinde 04.02.2013 tarihin-

Anabilim Dalımızda Yapılan Değerlendirmelerde;
Uluslararası protokollere uygun şekilde tıbbi ka-
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Hâkim, talep üzerine veya resen, kendisinden rapor alınan uzman kişinin davet edilerek dinlenilmesine karar verebilir. Uzman kişinin çağrıldığı
duruşmada hâkim ve taraflar gerekli soruları sorabilir olarak belirtilmektedir.
Bir davada veya olayda, hakimin bilgisi dışında
kalan, özel ve teknik bilgi gerektiren hallerde, görüşüne başvurulan ve görüşü resmiyet kazanan
kişiye “Bilirkişi” denir. Bireysel başvuru yapan kişilere de bilirkişilik ve danışmanlık hizmeti sunulmaktadır.
Uzman görüşü (mütalaa), alternatif rapor olarak
veya resmi bilirkişi raporunu kontrol etmek için
de kullanılabilir. Bu durum uzman mütalaasının
en azından resmi bilirkişi görüşü kadar değerli
olduğunun göstergesidir.
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nıtlar araştırılmaktadır. İstanbul Protokolü, İstanbul Sözleşmesi, Cinsel Saldırı Mağdurlarında
Örneklerin Alınması Kılavuzu, Çocuk İstismarına
Yaklaşım Kılavuzları, Minnesota Otopsi Protokolü
bunlardan bazılarıdır.
Adli yönden araştırma konusu olabilecek ölümlerde, ölümün mekanizması, ölüm nedeni, ölümde
rolü olabilecek faktörleri ve ölümün nasıl meydana geldiğine ışık tutabilecek bulguları araştırmak
amacıyla incelemeler yapılabilmektedir.
Poliklinik Telefon Bilgisi /
BAŞVURU 7 GÜN 24 SAAT
Tel: 0232 4122851 -4122881 ve 4122867

AKADEMİK KADRO
Anabilim Dalımız halen 7 Öğretim Üyesi ve 8
Araştırma Görevlisi ile hizmet vermektedir.
Öğretim üyeleri
Prof.Dr.Erdem ÖZKARA (BAŞKAN)
Prof.Dr.Yücel ARISOY
Prof.Dr.Mehmet Hakan ÖZDEMİR
Prof.Dr.Akça Toprak ERGÖNEN
Doç.Dr.İsmail Özgür CAN
Yrd.Doç.Dr.Zehra DEMİROĞLU UYANIKER
Yrd.Doç.Dr.Yalın KILIÇ
Yrd. Doç. Dr. Yasemin Soysal (Sağlık Bilimleri Enst.
Görevlendirmesi)

Adli bilimler çalışma alanlarından bazıları;

Web adreslerimiz:
Anabilim dalı ve http://sahum.deu.edu.tr/

- Adli Biyoloji/ Adli genetik: Vücut sıvıları, kan,
sperm vb. her türlü biyolojik materyalde özellikle kimliklendirme amaçlı olmak üzere incelemeler yapar. Başta DNA incelemeleri, kan grup ve alt
grupları tayini, plankton incelemeleri bu kapsamdadır. Biyoloji, genetik, tıp gibi mesleklerden konu
ile ilgili uzmanlar görev yapar.
- Adli Toksikoloji /Adli Kimya: Zehirlenme olaylarını inceler. Alkol, uyuşturucu madde, ilaç ve her
tür zehir niteliğindeki maddenin vücut dokularındaki miktarını, özelliklerini, ölüm veya zarar oluşturma mekanizmalarını belirlemeye çalışır. Adli
toksikolojide klinik ve postmortem incelemeler
hekimler, laboratuar incelemeleri ise kimya, eczacılık, farmakoloji vb. ilgili uzmanlar tarafından
yapılmaktadır.
- Sağlık/Tıp Hukuku: Sağlık ve hukuku ortak ilgilendiren konuları birlikte ele alır. Sağlık çalışanlarının yasal sorumluluklarını, tıbbi uygulama hataları
(malpraktis), hasta ve hekim hakları, sağlık sistemindeki yapısal değişiklikleri incelemektedir.
- Adli Diş Hekimliği/ Adli Odontoloji: Dişlerin yapısını inceleyerek kimliklendirme ve travma ile ilgili bulguları ele alır.
- Adli Antropoloji: Kemik kalıntılarından kimliklendirme ve travma analizine yönelik incelemelerde
bulunur.
- Adli Psikiyatri (Psikiyatrik Adli Tıp): Ülkemizde
son yıllarda oldukça ilgi gören bir alandır. Medeni
ehliyet, ceza ehliyeti, travmanın ruhsal etkileri ana
konularıdır.
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- Adli Balistik: Ateşli silah, mermiler, patlayıcı
maddelerin özellikleri ve bunların insan vücudunda yol açtığı yaraların ilişkisini inceler.
- Adli Belge İncelemeciliği: Ülkemizde multidisipliner bir çalışma alanıdır. Yazı ve imzaların kime ait
olduğunu; para, çek, senet, sözleşme, kredi kartı,
kimlik ve pasaport gibi değerli belgelerde sahtecilik bulunup bulunmadığını araştırır.
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Adli Tıp Anabilim
Dalı yeni poliklinik
binasına taşındı
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D

okuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
Adli Tıp Anabilim Dalı’nda poliklinik
hizmetleri, Adli Tıp binası girişinde
düzenlenen yeni ünitede verilmeye başlandı.
İnciraltı Sağlık Yerleşkesi’nde yer alan poliklinikte, hastanemizin diğer servislerinden
istenen adli olgulara konsültasyon hizmeti, adli makamlarca gönderilen ve bireysel
başvuru yapan olgulara görüş bildirilmesi hizmetleri verilirken, hastanemiz Acil
Servisi’nde araştırma görevlileri ve uzmanlar
tarafından ilgili öğretim üyesi danışmanlığında
7 gün 24 saat konsültasyon hizmeti de verilmektedir.
Acil Servis’te adli olgu niteliği taşıyan
hastaların adli olgu bildirimi yapılmakta ve
resmi makamlardan yazılı talep geldiğinde bu
hastaların adli raporları düzenlenmektedir.
Tıbbi Malpraktis, İnsan Hakları İhlalleri, Cinsel
Şiddet, Çocuk ve Yaşlı İstismarı konularında
taraflara danışmanlık ve bilirkişilik hizmetleri
verilmektedir.
Adli belge inceleme (imza vb) konularında
bilirkişilik ve danışmanlık hizmeti, Özel
Bilirkişilik (Uzman Bilimsel Mütalaa) hizmetleri
ve hukukçulara yönelik tıbbi bilirkişilikle ilgili özel danışmanlık hizmetleri de Anabilim
Dalımız bünyesinde verilmektedir.

Deprem senaryosu ile
D
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okuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde, Afet ve Acil Durum Planı kapsamında düzenlenen deprem senaryolu masa başı tatbikat Dekanlık Binası toplantı salonunda yapıldı. Sivil Savunma Amiri Mesut Dibek’in koordinasyonunda hazırlanan Hastane Afet Planı (HAP) senaryosu, Başhekim
Prof. Dr. Erkan Derebek ve Başhekim Yardımcıları Prof. Dr. Ender Ellidokuz ve Prof. Dr. İbrahim Öztura’nın
katıldığı toplantıda kapsamlı bir prova ile uygulandı.
Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Ender Ellidokuz ve Acil Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr.
Rıdvan Atilla’nın komutasında yapılan deprem senaryolu tatbikatta, HAP’ta görevle idari personelin nasıl bir iş akışı ve plan uygulayacağı, güncel çözüm önerileri adım adım test edildi.
Tatbikatı, İl Sağlık Müdürlüğü’nden Afetlerde Sağlık Kurulu Üyesi Dr. Dr. Elif Kalaycı ve Hemşire Esra
Çalapkulu da gözetmen olarak izledi. Senaryo gereği deprem sonrasında DEÜ Hastanesi Acil Servisi’ne
gelen yaralıların tedavisinden, kurum bünyesindeki idari önlemlere kadar tüm ayrıntıların zamana karşı
yarışarak kısa sürede planlanması için gerekli planlar oluşturuldu. Bu çalışmanın, çözümlerin ne kadar
gerçekçi ve faydalı olduğunun görülmesi, yaşanan sorunlara ne kadar kısa zamanda cevap verilebildiğini görmek açısından yararlı olduğu belirtildi. İl Sağlık Müdürlüğü yetkilisi Dr. Elif Kalaycı tatbikat sonunda
izlenimlerini katılımcılar ile paylaşırken, tüm ayrıntıların düşünülerek çok başarılı bir uygulama yapıl-
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masa başı tatbikat
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dığını ifade etti. Kalaycı,
“Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi, Hastane
Afet Planı organizasyonunda bizim her zaman
örnek gösterdiğimiz bir
kurum. Bu uygulamada
da en küçük ayrıntıların
bile düşünülmüş olduğunu, tüm sorumluların iş akışına hakim bir
şekilde organizasyonu
sağladığını gördük. Başarılı çalışma için tüm
ekibi kutluyorum” dedi.
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Görmeyen gözlerden
görünmeyen mikroplara
savaş
D
okuz Eylül
Üniversitesi Hastanesi bünyesindeki Türkiye’nin
ilk
Merkezi
Sterilizasyon
Ünitesi’nin engelli iki çalışanı
Eylem Akay (40)
ve İsa Filiz (36),
görmeyen gözleriyle görünmeyen mikroplara
karşı savaş veriyor. Engelli dostu
DEÜ Hastanesi’nde 2004 yılından itibaren çalışmaya başlayan İsa Filiz ve Eylem Akay, 2011 yılından itibaren görev aldıkları Merkezi Sterilizasyon
Ünitesi’nde, ameliyathanelerde kullanılan steril
tamponların 10’arlı paketler halinde hazırlanması
sürecinde titiz bir performans sergileyerek engellerin nasıl aşılacağına dair güzel bir örnek sunuyor.
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Dünya standartlarında uygulamaların yapıldığı Merkezi Sterilizasyon Ünitesi’nin 32 çalışanı
arasında yer alan Filiz ve Akay, burada tüm ekip
arkadaşları ile uyum içinde mesai yaparken, alın
teri ile para kazanmanın da mutluluğunu yaşıyor.
İki görme engelli çalışan, hastanenin en hassas işlerinin yapıldığı 24 saat aktif olan bölümde günde
7 bin adet tamponu iğneleyip paketlemesini yapıyor. İki iyi mesai arkadaşı olan İsa ve Eylem, engellilere şans verilmesi halinde santral dışındaki
farklı alanlarda da çok faydalı olabileceklerine dair
mesaj veriyor.
Merkezi Sterilizasyon Ünitesi Sorumlusu
Hülya Erbil, “Onlara inanarak ve güvenerek bu görevi verdik. Her ikisi de her zaman en doğru şekilde
görevlerini yerine getiriyorlar. İletişimde asla sorun yaşamadık. ‘Görme engelliler sadece şu alanda çalışır’ gibi bir sınırlamamız olmadı. Bu sayede
biz de onların çalışması ile iyi bir iş çıkarmış oluyoruz” dedi.
Kurumumuzda çok mutluyuz
Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nin

Bu merkez Türkiye’ye rol model
Merkezi Sterilizasyon Ünitesi Sorumlusu Hülya Erbil, 1997 yılından itibaren uluslararası
standartlarda hizmet veren bu ünitenin Türkiye’ye
rol model olduğunu belirterek şu bilgileri verdi: “İlk
etapta hastanenin belli bölümlerinde yapılan steri-

lizasyon işlemleri ilk kez 1997’de Avrupa’dan örnek
alınarak merkezi uygulamaya geçildi. Türkiye’de ilk
olan bu sistemi pek çok kentte eğitimler vererek
anlattık. Ünitemiz; kirli bölge, temiz bölge ve steril
bölge olmak üzere üç kısma ayrılıyor. Bize bölümlerden kullanılmış malzemeler geliyor. Temizleme- dezenfeksiyon, kurulama, paketleme ve son
olarak sterilizasyon dediğimiz mikropların öldürülmesi işlemini yaptıktan sonra en güvenilir şekilde hasta için kullanıma iletiyoruz. Tıbbi malzemelerden, tekstil ürünlerine, çeliklerden, plastiklere
kadar her malzemeyi steril ediyoruz. Ünitemiz bin
metrekarelik bir alanda kurulu ve cihaz parkımız
çok fazla. 24 saat esasına göre çalışıyoruz. Buradaki döngümüz, kirli malzemenin bize ulaşmasıyla
başlıyor, sterilize edilmiş malzemenin kullanıcıya
ulaşmasıyla sonlanıyor. Hastanede kullanılan tüm
tıbbi malzeme ünitemize geliyor. Bu malzemenin
güvenilir ve hastaya en doğru şekilde ulaşması
için sarf edilen çaba eğer mikroplarla savaşmaksa,
evet biz bu savaşı veriyoruz.”
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kendilerine tanıdığı çalışma imkanının aslında
tüm kurumlar için örnek teşkil ettiğini ifade eden
İsa Filiz ve Eylem Akay, “Dokuz Eylül Üniversitesi
Hastanesi’ne teşekkür ediyoruz. Kurumumuzdan
çok memnunuz. Bu kurum, diğer kuruluşlara engellilerin nasıl çalışabileceğini gösteriyor. Yeter ki
engelli arkadaşlarımıza imkan tanınsın. Diğer insanlar gibi biz de kaynaşarak hep beraber çalışıyoruz ve görme engelli arkadaşlarımızın değişik
alanlarda çalışabileceklerini düşünüyoruz” dedi.
İsa Filiz de “Akşamları başımı yastığa koyduğum
zaman alın teri dökerek para kazandığım için rahat
uyuyabiliyorum. Bu en büyük mutluluk” ifadelerini
kullandı.
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Okul taraması
sayesinde
sağlığına kavuştu

M

anisa’nın Salihli ilçesinde bu yıl
ilköğretime başlayan 6 yaşındaki Hatice
Girgin, öğretmenlerinin Sağlık Ocağı’na
düzenlediği gezide yapılan kontrol muayenesi
sayesinde daha önce farkedilmeyen rahatsızlığını
öğrendi. Doğuştan kalbinde delik saptanan küçük
kız, DEÜ Hastanesi’nde yapılan ameliyatla sağlıklı
yaşama şansı buldu.
Salihli’ye 14 kilometre uzaklıktaki Çapaklı
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Mahallesi’nde oturan ve Kemal Akış İlköğretim
Okulu’na giden Hatice Girgin, sınıf öğretmenlerinin
sağlık ocağını tanımak ve doktorlarla tanışmak için
düzenlediği gezide kontrolden geçti. Muayenede,
küçük Hatice’nin kalbinde sorun olduğu anlaşıldı.
Ritm bozukluğu gözlenen küçük öğrencinin
daha kapsamlı bir hastanede muayene edilmesi
gerektiği aileye belirtildi. Hacice’nin annesi Semiha Girgin, durumun kendilerine iletmesi üzerine

ameliyat şansının ortadan kalkabileceğini belirterek şöyle konuştu:
“Hastamızı önce Çocuk Kardiyolojisi’nde Prof. Dr.
Nurettin Ünal hocamız kontol etti, kesin tanıdan
sonra Hatice’yi ameliyat ettik. Dağ köyünde
yaşayan Hatice’nin daha önce doktorlarla bir
teması olmamış, şansına okul sağlık taraması
sırasında problem olduğu anlaşılmış, mutlaka daha
ileri bir inceleme yapılmasını önerilmiş. Ailemiz de
zaman kaybetmeden ilçede hemen bir hastaneye
başvurmuş, sonrasında bize geldiler. Kontrollerde
Hatice’nin kalbindeki deliğin büyümüş olduğu ve
ameliyatsız tedavi edilemeyeceği tespit edildi, bunun üzerine biz de çok bekletmeden hemen ameliyata aldık. Yaklaşık 2 saat süren bir operasyonla
delik kapatıldı. Hatice’nin durumu şimdi ortaya
çıkmasaydı belki 10 yıl sonra tesbit edilecekti. Bu
durumda çok daha ağır bir tablo ile karşılaşılacak
ve belki ameliyat şansı olmayacaktı. Burada özellikle okullarda yapılan sağlık taramalarının büyük
önem taşıdığını söyleyebiliriz. Erken yaşta
müdahale Hatice için büyük şans
oldu.”
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hemen Salihli ilçe merkezindeki bir hastaneye
başvurdu. Burada yapılan kontrollerin ardından
Semiha Girgin, kızının tedavisi için daha ileri tetkik
olanağı sunan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Tıp
Fakültesi Hastanesi’ne yönlendirildi.
Girgin ailesinin apar topar Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’ne getirdiği küçük Hatice, DEÜ
Hastanesi Çocuk Kardiyoloji Anabilim Dalı’nda
Prof. Dr. Nurettin Ünal tarafından muayene edildi,
kalbinde 3 santim büyüklüğünde delik saptandı.
Minik Hatice, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim
Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Baran Uğurlu’nun
gerçekleştirdiği başarılı bir operasyonla sağlığına
kavuştu.
Prof. Dr. Baran Uğurlu, bu tarz doğumsal
rahatsızlıkların genellikle çocukluk döneminde belirlenip tedavi edildiğini, ileri yaşlarda farkedilmesi
durumunda
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Çocuk ve
Ergen
Psikiyatri’de
Ek Birim
hizmete açıldı

D

okuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Çocuk – Ergen Ruh Sağlığı Polikliniği Ek Ünitesi, Erişkin Poliklinikler binasında hizmete girdi. Çocuk ruh sağlığı alanında 1986 yılında hizmet vermeye
başlayan ve 1995 yılından itibaren de Çocuk Psikiyatrisi Anabilim Dalı olarak hasta hizmet sunumunu sürdüren Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde, 0-18 yaş arasındaki çocuk ve gençlerin ruhsal
problemleri değerlendirilerek tedavi olanakları sunuluyor. 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren çocuk
araştırmalarının artması ve bu alandaki gelişmelere paralel olarak hızla artan gereksinime yanıt vermek üzere geliştirilen ünitede randevulu ve acil olgular değerlendirmektedir.
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Yara tedavisinde
dünyada bir ilk

Türkiye’de her yıl 20 bin kişi
Prof. Dr. Barutçu, Türkiye’de Sağlık Bakanlığı medula
sistemine kayıtlı 5 milyon diyabet hastası ve 1 milyon iyileşmeyen yarası olan hasta bulunduğunu
ifade ederek, “Ülkemizde her yıl yaklaşık 20 bin
ayak, kapanmayan yaralar nedeniyle kesiliyor. Tüm
dünyayla aynı anda ülkemizde de uygulanmaya
başlayan PRF tedavisi, Türkiye’nin tek Yara Bilim
Dalı olan İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Yara Bilim
Dalı’nda uygulanıyor. Şimdiye kadar 12 hastamızda
PRF yöntemini kullandık. Hepsinde de iyi sonuçlar elde ettik. Bu konuda dünyadan oldukça ileri
olduğumuzu söyleyebiliriz” diye konuştu.
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D

okuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, yara
iyileştirme tedavisinde dünyada bir ilki
gerçekleştirdi. Tıp dilinde iyileşmeyen yaralar (diyabetik ayak gibi) olarak bilinen kapanmayan
yaralar, dünyada ilk kez DEÜ Tıp Fakültesi Plastik
Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Yara
İyileşmesi Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Barutçu’nun
uyguladığı “Antibiyotikli PRF Uygulaması” ile tedavi edildi. Uygulamadan alınan başarılı sonuçlar
hastaların yüzünü güldürdü.
Prof. Dr. Barutçu, özellikle diyabet kaynaklı
kapanmayan yaralar için etkili olan Antibiyotikli
PRF’yi, dünyada ilk kez İzmir’in yakından tanıdığı
Örnek Kıdemli Vatandaş Ödülü sahibi Sancar
Maruflu’ya uyguladı. Tüm dünya ile aynı anda ülkemizde de uygulanmaya başlayan hastanın kendi
kanı ile tedavisi anlamına gelen PRF tedavisinin DEÜ
Hastanesi Yara İyileştirme Bilim Dalı’nda şimdiye
kadar 12 hastaya uygulandığı belirtildi.
Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünyada her 20 saniyede bir insanın ayağının iyileşmeyen
yaralar nedeniyle kesildiğini belirten Prof. Dr. Ali Barutçu Antibiyotikli PRF uygulamasını şöyle anlattı:
“Yatak yarası, diyabet ve toplar damar yetmezliği
yaralarının iyileştirilmesinde kullanılan tedavide, hastadan alınan 100cc’lik kanın, bu iş için

özel
tasarlanmış
cihazlar yardımıyla işlemlerden
geçirilmesi sonucunda 6 cc’lik
bir trombositten zengin fibrin (PRF) elde ediyoruz. Açık
yara üzeri ölü dokulardan
temizlendikten sonra, PRF’yi
tüm yarayı kaplayacak şekilde
yara üzerine uyguluyor ve
işleme uygun yara örtüleriyle
sarıyoruz. Tedavisi 1 yıldan fazla sürebilen kronik yaraların
kapanmaya başlamasını birinci
seans sonrasında görmeye
başlıyoruz ve 3’üncü seans
bittikten sonra, vivostat PRF
ile tetiklenen iyileşme süreci aynı hızla devam ediyor. PRF’nin en büyük özelliği, bir mikro litresinde
1 milyon aktive edilmiş trombosit bulunması ve
uygulama yapılan yara üzerinde 1’inci gün iyileşme
sürecini başlatması, sonrasında ise en az dört gün
boyunca iyileşmeyi desteklemesidir. Aktive edilmiş
trombositler ile doldurulmuş olan bu fibrin ağın
içine sıvı antibiyotikler de eklenerek yarada oluşmuş
enfeksiyonların tedavisine de imkan veriyor”
Birçok hasta için umut ışığı olan bu tedaviyi
geliştirmeye yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”

1.Milli Teknoloji
Çalıştayı
DEÜ’de start aldı

S
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osyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığı’nın
2017 yılı içerisinde farklı şehirlerde yapmayı
planladığı Milli Teknoloji Çalıştayı’nın ilk
toplantısı, Bioİzmir ev sahipliğinde İzmir’de yapıldı.
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu (SADEFE) ve Bioİzmir (Ulusal Sağlık
Teknolojileri Hızlandırıcı Merkezi) desteği ile
gerçekleştirilen ilk toplantıda, İzmir Sağlık Sektörü
(Biyoküme vb) ve ilgili paydaş temsilcilerinden
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oluşan odak bir grup ile sağlık alanında yerel ve
ulusal teknoloji ve inovasyon geliştirmeye yönelik
konular ele alındı.
İnciraltı Sağlık Yerleşkesi’ndeki DEÜ İBGİzmir binasında yapılan tarihi toplantıya; Sosyal
Güvenlik Kurumu (SGK) Başkan Yardımcısı Op. Dr.
Orhan Koç, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Adnan Kasman, SGK İzmir İl Müdürü Ekrem Gülcemal, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Fed-
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erasyonu temsilcisi Murat Ataman, İBG İzmir Müdürü
Prof. Dr. Mehmet Öztürk, Bioİzmir Proje Koordinatörü
Prof. Dr. Adile Öniz, Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO),
İzmir Ticaret Odası (İTO) Meclis Üyeleri, Biyoküme
Derneği Başkanı, MEDİSİAD Başkanı ve sağlık
alanından çeşitli firma temsilcileri katıldı.
Çalıştayda, Ar-Ge alanında Türkiye’nin en
büyük yatırım merkezi olarak 2015 yılında kapılarını
açan İzmir Uluslararası Biyotıp ve Genom Enstitüsü
(DEÜ İBG-İzmir), Bioİzmir ve Türkiye’nin ilk Sağlık
Teknoparkı DEPARK’ın tanıtımları yapıldı.
SGK Başkan Yardımcısı Op. Dr. Orhan Koç,
bugün tüm dünyada ilaç, tıbbi cihaz, teknolojik üretim, tıbbi malzeme ve sarf malzemesi gibi alanlarda
yerli üretimlerin büyük önem kazandığını, böyle bir
çalıştay ile ülke çapında yapılabilecek çalışmaları
planlamak üzere biraraya geldiklerini belirtti. Op.
Dr. Koç, “Dünyanın gittiği yer, biobenzer ilaçlar ve biyoteknolojik ilaçlar. Bunlar çok pahalı ilaçlar ve biz
de yapabiliriz. Teşvik etmeliyiz. SGK olarak hepsini
konuşarak bir yerden başlamalıyız. Bugün bu çalıştay
ile sosyal güvenlik tarihinde bir ilke imza atıyoruz.
Yapacağımız değerlendirmelerle hedefimizde belli bir noktaya gelmek. Bir örnek verecek olursak,
geçtiğimiz günlerde Küba’yı ziyaret ettik. Küba 1970’li
yıllarda tıbbi cihaz üretmeye başlamış. Şimdi ilaç
üretiyor. Yıllar öncesine dayanan bu çalışmalar çok
önemli. SGK olarak biz de sizlerle toplantılar yaparak,
sivil toplumun da önderliğinde buradan aldığımız
sonuçları bakanlığımıza arz ederek bir politika yapma
yönünde hareket edeceğiz. Biz yerli üretimi teşvike
hazırız” dedi.
DEÜ Rektörü Prof. Dr. Adnan Kasman da böyle
bir toplantıya ev sahipliği yapmaktan onur duyduklarını
belirterek, “Şu anda bu toplantıyı gerçekleştirdiğimiz
İBG binamız, Kalkınma Bakanlığı’nın çok büyük desteği
ile kuruldu. Çok ciddi bir araştırma merkezimiz. Sağlık
Kampüsümüzde teknoparkımız ve patent çalışmaları
yapan firmalar var. Teknoloji yatırımı yapabilmek için
Ar-Ge yatırımlarına çok büyük ihtiyaç var. Sağolsun
devlet ciddi destek veriyor. Beş yıl sonra patent konusunda burada büyük atılımlar yapılacak. Üniversitemizde şu anda iyi bir ekip çalışmalarını sürdürüyor.
Ben bu çalıştayın verimli ve faydalı olacağına yürekten inanıyorum” dedi.
Sağlık alanında yerli üretimin önündeki
engellerin kaldırılmasına önemli katkılar sağlayacağı
kuşkusuz olan ve son derece verimli geçen toplantıda:
- Ülkemizin ithal ettiği ve bütçeye en çok yük getiren
tedaviler ve hastalık tipleri,
- Türkiye’nin vizyonunu oluşturacak milli teknolojilerin neler olması gerektiği,
- Ülkemizin Ar-Ge ve üretim kapasitesi,
- Üreticinin önündeki engeller,
- Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) gibi hususlar tüm
detayları ile tartışıldı.
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Doktora yaptıkları enstitüye
yönetici oldular
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okuz Eylül Üniversitesi’nde 1982 yılında kurularak lisansüstü eğitim veren Sağlık Bilimleri
Enstitüsü’nün yönetim kadrosu Eylül 2016’da yenilendi. Yeni yönetimde, 1990’lı ve 2000’li yıllarda
bu enstitüde doktoralarını tamamlayan akademisyenler görev aldı.
DEÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde (SBE) 1993’te doktora yapan ve kariyerini DEÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi olarak sürdüren, ayrıca SBE’de 2003-2009 yılları arasında
müdür yardımcılığı görevinde de bulunan Prof. Dr. Mine Doluca Dereli, Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nün 8.
Müdürü olarak atandı. Müdür Yardımcılıklarına da, 2001 yılında Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı Anabilim Dalı’nda doktorasını bitiren Prof. Dr. Yücel Demiral ile DEÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Parazitoloji Anabilim Dalı
Öğretim Üyelerinden Doç. Dr. Soykan Özkoç getirildi.
Prof. Dr. Mine Doluca Dereli kimdir?
Lisans eğitimini Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 1987 yılında tamamlayan Prof. Dr. Mine Doluca Dereli,
1993’te DEÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’nda doktorasını tamamladı. Daha sonra
DEÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’nda 1996’da Yardımcı Doçent, 1997’de Doçent, 2002 yılında Profesör oldu. Prof. Dr. Mine Doluca Dereli, bir dönem Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde müdür yardımcılığı görevini de yürüttü.
Prof. Dr. Yücel Demiral kimdir ?
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Yücel Demiral 1991’de Uludağ Üniversitesi Tıp
Fakültesi’nden mezun oldu. Doktorasını 2001’de DEÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı Anabilim
Dalı’nda tamamladı. 2003 yılında DEÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı’nda Yardımcı Doçent, 2008’de
aynı bölümde Doçent, 2013 yılında da Profesör unvanını aldı.
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Doç. Dr. Soykan Özkoç kimdir ?
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 2000 yılında mezun olan Dr. Soykan Özkoç, lisansüstü eğitimini Dokuz
Eylül Üniversitesi Tıbbi Parazitoloji Anabilim Dalı’nda 2004 yılında tamamladı. Kariyerini, 2011 yılından itibaren DEÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Parazitoloji Anabilim Dalı’nda Doçent olarak sürdürüyor.
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İlk ve Acil Yardım
öğrencilerine
şok cihazlı eğitim
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ağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve
Acil Yardım Programı öğrencilerine, hastane
öncesi Ani Kardiyak Arrest (AKA) durumunda
Temel Yaşam Desteği (TYD) sağlamak üzere “Otomatik Eksternal Defibrilatör (OED)” eğitimi verildi.
22 Aralık Paramedik Günü kapsamında SHMYO

Konferans Salonu’nda düzenlenen eğitimde,
Amerikan Kalp Derneği (AHA) eğitim sertifikalı
firma Genel Müdürü Erman Peker öğrencilere
Otomatik Eksternal Defibrilatör cihazını tüm
teknik ayrıntıları ile tanıttı. Uygulamada nelerle
karşılaşılabileceği, neler yapılması gerektiği maket
üzerinde ayrıntılı olarak anlatıldı.
Program Başkanı Prof. Dr. Gürkan Ersoy ve Program Başkan Yardımcısı Öğr. Gör. Tuğba Gültekin’in
ev sahipliğinde gerçekleştirilen eğitimde; OED
kullanımının etkin Kardiyopulmoner Resüsitasyona (KPR) ile birlikte sağ kalımı artırdığı ve bu
istatistiklerin Amerikan Kalp Derneği (AHA) 2015
kılavuzunda yer aldığı belirtildi. Ayrıca Kardiyak Arrest ile defibrilasyon arasında geçen süre arttıkça,
kazazedenin sağ kalım şansının azaldığı ifade
edildi. Bu yüzden şok tedavisi gerektiren ölümcül
ritimlerden olan Ventriküler Fibrilasyon (VF) ve
nabızsız Ventiriküler Taşikardi (VT) tedavisinde
defibrilasyonun çok önemli olduğu vurgulandı. İlk
ve Acil Yardım Program Başkanı Prof. Dr. Gürkan
Ersoy, ilk yardımda büyük önem taşıyan bu eğitimi
öğrencilere en donanımlı şekilde aktarabilmek için
okula bir Powerheart OED G5 cihazı aldıklarını belirterek şöyle konuştu: “Böylelikle programımızda
ilk defa öğrencilerimizin eğitimi amacı ile OED
alınmış oldu. Hedefimiz, hayat kurtaran modern teknik donanım ve uygulamalarla alanında
en iyi şekilde yetiştirilmiş uzmanları mesleğe
kazandırmak.”
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Sağlık Bilimleri
Enstitüsü’nde
diploma sevinci

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mine
Doluca Dereli mezunları kutladı.

D

okuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri
Enstitüsü’nde 2015-2016 eğitim öğretim yılı
mezunları, Tıp Fakültesi Kurucu Öğretim Üyeleri Konferans Salonu’nda düzenlenen törenle
diplomalarını aldı.
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Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr.
Mine Doluca Dereli, Enstitü Müdür Yardımcıları
Prof. Dr. Yücel Demiral, Doç. Dr. Soykan Özkoç ve
Enstitü Sekreteri Asiye Zengin’in ev sahipliğinde
gerçekleştirilen törende, derece alan mezunlara ödül
verildi.
Rektör Prof. Dr. Adnan Kasman konuşmasında,
bilimde, eğitimde ve teknolojide her zaman öncü
kimliği ile öne çıkan Dokuz Eylül Üniversitesi’nin,
Sağlık Bilimleri Enstitüsü ile Türk bilimine çok önemli
hizmetler sunduğunu, böyle bir günde mezuniyet onuru yaşayan akademisyenlerin heyecanını
paylaşmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr.
Mine Doluca Dereli de enstitünün yıllar içindeki
gelişimini anlattığı sunumunda, 2015-2016 eğitim
öğretim yılında 70 yüksek lisans, 29 doktora olmak
üzere toplam 99 öğrencinin mezun olduğunu belirtti.

ile ülkemizin önder kurumlarından biridir. Enstitümüz,
8 Ekim 2015 tarihinde doktora eğitimini güçlendirme
amacının bir parçası olarak, doktora eğitimi veren
kurumlara bu programların kalitesinin tanınması
anlamına gelen ORPHEUS etiketini almış ve doktora eğitiminde iyi uygulamalar kriterlerini yürürlüğe
koymuştur. Enstitümüzün, bilimsel nitelikte yazıların
kabul edildiği hakemli İngilizce dergisi olan “Journal of
Basic and Clinical Health Sciences”in ilk sayısı da Ocak
2017’de basılacaktır.”
Mezuniyet gününde, 2015-2016 eğitim dönemi birincisi Gizem Çalıbaşı Koçal plaketini Rektör Prof.
Dr. Adnan Kasman ve Danışman Öğretim Üyesi Doç.
Dr. Yasemin Baskın’dan aldı. Törende, ‘Örnek olanlar’
kategorisinde de ödüller verildi. Müzik dinletisinin renk
kattığı etkinliğin bitiminde tüm mezunlar günün anı
fotoğrafını çektirirken, diploma heyecanını yakınları
ve akademisyenlerle paylaştı.
arpaboyu 69

ÜNİVERSİTEMİZDEN

Prof. Dr. Dereli; Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nün
1982 yılından bu yana Tıp, Hemşirelik, Fizik Tedavi
ve Rehabilitasyon, Onkoloji, Beden Eğitimi ve Spor
dallarında yüksek lisans ve doktora veren bir eğitim
kurumu olduğunu ifade ederek şu bilgileri verdi:
“Toplam 29 anabilim dalımızda 55 yüksek
lisans, 32 doktora programı bulunmaktadır. İzmir
Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü ile ortak programımız da mevcuttur.
Enstitümüz programlarında 793 lisansüstü öğrenci
eğitim görmektedir. Enstitümüz, ülkemiz Sağlık Bilimleri Enstitüleri arasında ilkleri oluşturan ‘multidisipliner’ özellikte yüksek lisans programları (Biyomekanik,
Laboratuvar Hayvanları Bilimi, Medikal Fizik, Medikal İnformatik, Moleküler Tıp, Perfüzyon Teknikleri,
Radyofarmasötik Bilimler, Sağlıkta Kalite Geliştirme
ve Akreditasyon, Sinirbilimler, Transasyonel Tıp, Uyku
ve Bilinç Durumları) ve özellikli lisansüstü programları

FTR Yüksekokulu’ndan
Türkiye’de
bir ilk

D
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okuz Eylül Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, 24-25 Mart 2017’de
tarihi bir sempozyuma ev sahipliği yaptı.
Türkiye’nin ilk “Fizyoterapist Araştırma Görevlileri
Sempozyumu (FARGÖS) 2017”, İnciraltı Sağlık Yerleşkesi Kurucu Öğretim Üyeleri Konferans Salonu’nda,
farklı üniversitelerden gelen 301 katılımcı ile yapıldı.
DEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hale Ören başta olmak üzere Sağlık Yerleşkesi’ndeki akademisyenlerin
yoğun katılımı ile gerçekleştirilen iki günlük organizasyonda, geçmişten günümüze gelen bilgi birikimi
ve deneyimler paylaşıldı.
Sermayemiz bilgi ve deneyim
Sempozyum I. Başkanı Prof. Dr. Nihal Gelecek, Sempozyum Düzenleme Kurulu ve konuşmacıları Araştırma Görevlilerinden oluşan FARGÖS
2017’nin, aslında dünyada bir ilk olduğunu ifade ederek, “Bir kurumun yeri doldurulamaz sahip olduğu
yegane sermayesi, o kurumda çalışanlarının bilgi
düzeyi ve yeteneğidir. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Yüksekokulumuz da bu anlamda önemli bir zenginliğe sahiptir” ifadelerini kullandı.
Sempozyum II. Başkanlarından Dr. Fzt. Seher Özyürek, “Bizler, Dokuz Eylül Üniversitesi Fizik Tedavi ve
Rehabilitasyon Yüksekokulu Araştırma Görevlileri
olarak; görev tanımımız olan mesleki araştırma ve
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incelemelerde
aldığımız rolleri ve bu süreçte
edindiğimiz bilgi
ve deneyimleri
birbirimize aktarmak, eğitim ve araştırma bünyesinde tecrübe ettiğimiz problem ve çözümleri paylaşmak ve elbette
ki birbirimizi daha iyi tanımak adına FARGÖS 2017’nin
gerçekleşmesinde görev almanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz’’diye konuştu.
Sempozyumun diğer II. Başkanı Araş. Gör. Uzm. Fzt.
Ata Elvan ise bu önemli etkinliğin gerçekleşmesinde
katkıları olan akademik ve idari personelin yanı sıra
Balçova Belediyesi’ne ve sponsorlara maddi ve manevi destekleri için teşekkür etti.
Organizasyonun ilk gününde Türkiye’den ve
Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti’nden (KKTC) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon’un farklı alanlarında özelleşmiş 14 araştırma görevlisi, “Fetal General Movement” , “Teknolojinin biyomekaniğe yansımaları; ve
ülkemizdeki fizyoterapistlerin multidisipliner ekipler
ile geliştirdikleri “Rehabilitasyon teknolojilerinde yeni
ürünler: Use-It ve MarVAJED” ile Hematopoetik kök
hücre nakli olan hastalarda, Kanama diatezli hastalarda, Mekanik allodinili hastalarda fizyoterapi uygulamaları gibi fizyoterapinin son yıllarda özel alanlarındaki çalışmalarını anlattı.
Tarihten bugüne fizyoterapi ve asistanlık
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Bölümü’nden Prof. Dr. Mehmet Gürhan Karakaya ise
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‘’Hoca Gözüyle Nasıl Bir Asistan’’ başlıklı sunumunda, tarihteki ilk araştırma görevlisinin bu bölge topraklarındaki
“İyon Uygarlığı” döneminde Thales’in öğrencisi Anaksimandros ile başladığını anlattı, sürecin günümüze kadar
nasıl bir evrim geçirdiğini bilimsel ve mizahi bir dille özetledi.
FARGÖS 2017’de yenilikçi bir yaklaşım ile oturumlara, ‘’Hocalar ve Asistanlık Anıları’’ ile başlandı. Farklı
kentlerden onur konuğu olarak gelen deneyimli akademisyenler Prof. Dr. Nevin Ergun, Prof. Dr. Gül Baltacı, Prof.
Dr. Mehmet Gürhan Karakaya, Prof. Dr. Nazan Tuğay, Prof.
Dr. Yavuz Yakut, Prof. Dr. Arzu Razak Özdinçler ve Doç. Dr.
İlkşan Demirbüken oturum başkanlıkları yaptı.
FARGÖS 2017’nin ikinci gününde de FTR Yüksekokulu bünyesinde 7 farklı çalıştay yapıldı. 72 katılımcının yer aldığı çalıştaylarda, Araştırma Görevlilerinin klinik
deneyimleri ve güncel fizyoterapi yöntemleri sentezlendi. Çalıştaylarda ‘’Fasya, Omurga Sağlığı, Su İçi Egzersiz
Dizaynı, Yenidoğanda Pozisyonlamalar, Bronşial Drenaj
Teknikleri, Spor Yaralanmalarının Önlenmesi ve Denge
Değerlendirmesinde Güncel Yaklaşımlar’’ konuları yer aldı.
Etkinliğin
kapanışında
da
Dokuz
Eylül
Üniversitesi’nin sanata bakışını yansıtan gelenek sürdürülerek özel tiyatro topluluğu “Doğaçhane” , ‘Doğaçlama
Tiyatro’ adlı oyununu sundu. Seyircileri de oyuna dahil
ederek interaktif bir gösteri yapan Doğaçhane topluluğu
performansları ile göz doldurdu. Sempozyuma sponsor
olan firmaların standları ve Balo Salonunda Decathlon
Balçova Mağazası tarafından gerçekleştirilen spor aktiviteleri de büyük ilgi gördü. Katılımcılar, Fizyoterapi ve Rehabilitasyonun sloganı olan ‘’Aktif Dinlenme’’nin örneklerini uygulama fırsatı buldu.
arpaboyu 71

Paramedik Günü
coşkuyla kutlandı
Ü
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lkemizde
yaklaşık
10
yıldır
kutlanılan 22 Aralık Dünya Paramedikler Günü, Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek
Yüksekokulu’nda da etkinliklerle kutlanarak farkındalık sağlandı. İlk ve AcilYardım
Teknikerliği (Paramedik) öğrencileri ve
eğitimcilerinin düzenlediği etkinlik, 1. ve
2. sınıf öğrencilerinin katıldığı etkinlikler
Program Başkanı Prof. Dr. Gürkan Ersoy ve Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Pınar
Balcı’nın açılış konuşmaları ile başladı.
Acil sağlık müdahalelerinin vazgeçilmezi
olarak her geçen gün biraz daha önem
kazanan paramedik mesleğinin önemi ve
misyonunun anlatıldığı kutlama gününe;
DEÜ’lü öğretim üyeleri ve öğrencilerin
yanı sıra Herkes İçin Sağlık Derneği
Başkanı Dr. Ülkümen Rodoplu da konuk
oldu. Dr. Ülkümen Rodoplu, öğrencilere
mesleki heyecanlarını hiç kaybetmemelerini, bu mesleği geliştirme yolunda her
türlü gayreti göstermelerini öğütledi.
İkinci sınıf öğrencilerinin hazırladıkları ve
sergiledikleri tiyatro gösterisi programa
renk kattı.
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içerisinde acil tıp hizmetlerinin her geçen
gün yardımlaşması ve topluma yakınlaşması
ile sizler giderek artan bir gereklilikle ve
vazgeçilmez konumdasınız. Mesleki becerilerinizin üst düzeyde olmasının yanı sıra
hızlı ve doğru karar verme noktasındaki
yeteneklerinizin de geliştirilmesi eğitim ve
öğretim programlarımızın önemli bir noktasını
oluşturuyor.
Unutmayınız ki, mesleğe atıldığınızda
sağlık ortamını paylaşacağınız diğer sağlık
personeli ile uyumlu ve karşılıklı saygıya dayanan bir ilişki oluşturmak başarınızın önde
gelen anahtarı olacaktır” ifadelerini kullandı.
Etkinlikte, Öğretim Görevlisi Dr. Sinan Yenal’ın hazırladığı “Dünden Bugüne Dokuz Eylül Paramedik Programı” isimli slayt
gösterisi ile paramedik eğitiminin DEÜ’deki
tarihçesi anlatıldı. Devamında, “Paramedik Programında Öğrenci ve Eğitici Olmak”
konulu panel yapıldı. Öğretim Görevlisi Dr.
Sinan Yenal’ın moderatörlüğündeki panelde;
Öğr. Gör. Mehtap Yıldız, 2. Sınıf Paramedik
Öğrencisi Yunus Yalçın ve 1. Sınıf Paramedik
Öğrencisi Ceren Dönertaş, öğrencilik ve eğitim
süreçlerinde yaşadıkları deneyim, duygu ve
düşüncelerini paylaştı.

ÜNİVERSİTEMİZDEN

Acil Tıp Program Başkanı Prof. Dr. Gürkan Ersoy konuşmasında öğrencilere, “Bugün
sizin gününüz. İyi ki varsınız. Dokuz Eylül Üniversitesi, Türkiye’deki paramedik proramının
açılmasında tarihi bir öneme sahiptir. Bu
bölüm, Türkiye’deki Acil Tıbbın da kurucusu
Sayın Prof. Dr. Namık Çevik ve eşi Prof. Dr.
Necla Çevik hocalarımızın kurduğu 1993-94
yılında barakalardan başlayarak buralara
gelmiştir. Şimdi aramızda yüksekokulumuzun
yeni müdürü, çok değerli arkadaşım Prof. Dr.
Pınar Balcı ile misyonumuzu kaldığı yerden
sürdürüyoruz. Ben programımız adına kendisine ve bu etkinliğe emeği geçen herkese çok
teşekkür ediyorum. Paramedik gününüz kutlu
olsun” dedi.
Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Pınar
Balcı da yaşam ile ölüm arasındaki çizgide en
çok ihtiyaç duyulan bu mesleği icra edenlerin
konumun büyük bir onur kaynağı olduğuna
dikkat çekerek, “Paramedik arkadaşlarımın
gününü kutluyorum. Hastane öncesi acil
bakımın önemli bir parçasını oluşturan kritik durumdaki hastaya ve yaralıya ilk anda
müdahale eden sağlık profesyonelleri olarak
omuzlarınızda çok önemli bir sorumluluk
taşımaktasınız. Sağlık hizmetlerinin ve onun
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Psikiyatri’de
yapılan
el işi
ürünler
sergilendi

D
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okuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Yetişkin
Psikiyatri
Servisi’nde
tedavi
gören
hastaların
hazırladıkları
ahşap
boyama, seramik ve takı gibi çeşitli
el işi ürünler, Hastane Servisler
Girişi’nde açılan sergide beğeniye
sunuldu. Psikiyatri Servisi ile Balçova Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde
gerçekleştirilen çalışmada, Halk
Eğitim Merkezi eğitimcileri Adile
Atav ve Eda Öztuzcu önderliğinde
hazırlanan obje ve ürünler büyük
ilgi gördü.
El
İşi
Sergisi’nin
açılış
kurdelasını İlçe Milli Eğitim
Müdürü Erhan Atilla, Balçova
Halk Eğitim Merkezi Müdürü
Eyüp Bekmezci, Halk Eğitim
Merkezi Müdür Yardımcısı Mitat
Şener, Şube Müdürü Erdal Bayhan, DEÜ Hastanesi Başhekim
Yardımcısı Prof. Dr. Ender Ellidokuz ve Psikiyatri Servisi Sorumlu Hekimi Yrd. Doç. Dr. Neşe
Direk birlikte kesti.
İlçe Milli Eğitim Müdürü
Erhan Atilla, toplum sağlığına
katkı sağlayan bu güzel ve
önemli çalışma için Kurs
Öğretmenleri Adile Atav ve
Eda Öztuzcu’ya çiçek vererek teşekkür etti. Atilla, “Bu
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çalışmada emeklerini, yüreklerini ortaya koyan öğretmenlerimizi
ve tüm ekibi kutluyorum” dedi.
Balçova Halk Eğitim Merkezi
Müdürü Eyüp Bekmezci de ilçe
genelinde 30 değişik yerde böyle
kurslar düzenlediklerini ifade etti.
Bekmezci, “İlçemizin güzide kurumu olan Dokuz Eylül Üniversitesi
Hastanesi sadece ilimiz değil, ülkemizin birçok kentinden gelen hastalara deva olmakta. Halk Eğitim olarak
buradaki gerek çocuk, gerek yetişkin
hastaların tedavisine kurslarımızla bir
nebze faydamız oluyorsa ne mutlu bize.
Bugün burada olmayı çok isteyen İlçe
Kaymakamımız ani bir toplantısından
dolayı katılamadı. Ama bilmenizi isterim ki, gerek ilçe kaymakamımız, gerek ilçe milli eğitim müdürümüz bizden
kurslarımız hakkında sürekli bilgi almakta. Hastanemizden gelecek her türlü yeni
öneriye de açığız, işbirliği ile daha nice güzel çalışmalar gerçekleştirmeyi dileriz” dedi.
Yrd. Doç. Dr. Neşe Direk de
konuşmasında,
“Psikiyatri
Servisi’ndeki
hastalarımızın yapmış olduğu ve Balçova Halk
Eğitim Merkezi’nden eğitmen arkadaşlarımızın
desteği ile gerçekleştirdiği bu el işi çalışmaların
burada sergilenmesinden mutluluk duyuyoruz.
Tüm emek veren arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
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Gönülden teşekkürler
panoda
H

BENİM HASTANEM

er gün binlerce hastaya şifa dağıtan Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde
tedavi gören hastalar, memnuniyet
duygularını iletişim panolarına astıkları mektuplarda en samimi ifadeleriyle dile getiriyor. Gönülden teşekkürlerin el yazısı metinlerle
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anlatıldığı birbirinden anlamlı mesajlar görenleri
duygulandırıyor. Şükran duygularını sözle ifade
etmekle yetinmeyip yazıya aktaran hasta ve hasta
yakınlarının memnuniyet ve teşekkür cümleleri,
sağlık çalışanlarını motive ederken, büyük özveri
ile sunulan emekleri de daha anlamlı kılıyor.

Nükleer Tıp’ta Dr. Emine Acar’ın
uzmanlık sevinci

arpaboyu 77

BENİM HASTANEM

D

okuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin genç hekimlerinden Emine Acar, Nükleer Tıp Anabilim Dalı’ndaki ihtisasını tamamlayarak Uzman Doktor unvanı almanın mutluluğunu yaşadı. DEÜ Tıp Fakültesi’nden,
1 yıl İngilizce hazırlık okuduktan sonra 2012 yılında mezun
olan Acar, Ocak 2013’ten itibaren başladığı uzmanlık eğitimini Şubat 2017’de başarıyla tamamladı. Uzmanlık sınavını
geçen Acar, heyecan ve mutluluğunu Nükleer Tıp’ta hocası olan DEÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Erkan Derebek,
Nefroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aykut Sifil’in
de katıldığı bölüm içindeki kutlamada tüm mesai arkadaşları ile paylaştı. Uzm. Dr. Acar, Dokuz Eylül Üniversitesi ailesi
içinde yetişmiş bir hekim olmaktan büyük onur duyduğunu
ifade etti.
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Kurtuluş ve kuruluşta
Atatürk ve Hekimler

İ

zmir’de bu yıl Tabip Odası’nın koordinatörlüğünde
düzenlenen 14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri kapsamında Araştırmacı - Yazar İlknur Güntürkün Kalıpçı,
DEÜ Tıp Fakültesi’nde “Kuruluş ve kurtuluşta Atatürk
ve Hekimler” konulu bir konferans verdi.
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Ege Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlıkları, İl Sağlık Müdürlüğü ve
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin birlikteliği ile düzenlenen Tıp Bayramı konferans etkinliği Kurucu Öğretim Üyeleri Konferans Salonu’nda yapıldı. Araştırmacı
– Yazar İlknur Güntürkün Kalıpçı sunumunda, Büyük
Önder’in hekimlik mesleğine verdiği önemi, kurtuluş
mücadelesinde lider özelliği taşıyan doktorlarla yaptığı tarihi çalışmaları ve önemli diyalogları örnekler
vererek anlattı.
1974 Ankara Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Felsefe tarihinden mezun olan ve Atatürkçülük üzerine
eğitim alarak bu konuda konferanslar veren, bu çalışmaları ile “Yılın Kadını” ödülü de alan İlknur Güntürkün
Kalıpçı, sunumunda Mustafa Kemal Atatürk’ün tüm
dünyada saygı ve hayranlık uyandıran liderlik özelliklerini anlattı. Kalıpçı, Büyük Önder’in hekimler ve hekimlik mesleği ile ilgili çeşitli dönemlerde söylediği,
arşivden yeni çıkmış ve pek sunulmamış sözlerini de
aktardı, Atatürk’ün askeri dehası, devlet adamlığı ile
dünyada benzeri olmayan tek örnek olduğunu ifade
etti. İlknur Güntürkün Kalıpçı’ya konferans sonunda
Tıp Fakültkesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Yeşim Tunçok,
katılımları, bilgi ve deneyimlerini paylaştığı için çiçek
vererek teşekkür etti.

Onkoloji’de
renkli yılbaşı
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Dokuz Eylül Üniversitesi Onkoloji
Hastanesi’nde tedavi gören hastalar 2017’ye
renkli bir yeni yıl organizasyonu ile girmenin
heyecanını yaşadı. Onkoloji Hemşireliği
ile Anabilim Dalı intörnlerinin düzenlediği
yılbaşı etkinliğinde, sağlık durumları nedeniyle hastanede kalan onkoloji hastaları,
aileleri ile birlikte iyi vakit geçirme imkanı
buldu. Yiyecek içecek ikramının yapıldığı
keyifli etkinlikte gitar dinletisi sunuldu. Ebru
sanatından örneklerin sergilendiği mini
gösteri de ilgi ile izlendi. Yüzleri gülen hasta
ve hasta yakınları, yeni yıla sağlık ve mutluluk dilekleri ile girdi. Akademisyenlerle sağlık
çalışanlarının da katıldığı kutlamada sergilenen dayanışma, kocaman sıcak bir aile ve
sevgi ortamı yarattı. Küçükler ve büyükler
eğlenceli vakit geçirdi.
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nciraltı Sağlık Yerleşkesi’nde son yıllarda
8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle
geleneksel olarak sahne alan “Kadınlar
Korosu”, şef Selmin Günöz yönetiminde
keyifli bir konsere daha imza attı.
Derslikler Grubu Binası Kurucu
Öğretim Üyeleri Konferans Salonu’nda
gerçekleştirilen etkinliği Tıp Fakültesi Dekan
V. Prof. Dr. Oğuz Dicle’nin ev sahipliğinde
akademisyenler, sağlık çalışanları ve
öğrenciler alkışlarla izledi.
Piyanoda Emrah Sayın ve bateride
Koray Ahıska’nın performans sergilediği
özel günde akademisyenler birbirinden güzel eserleri başarı ile seslendirdi. Ayşegül
Özerdem, Aylin Yaman, Aygül Çiftçi, Çiğdem
Bediz, Deniz Fer, Gülgün Oktay, Nilgün
Yener, Özen Sercan, Tijen Özcan, Zehra
Demiroğlu ve Zeynep Özbek’ten oluşan koronun enerjisi ve sahne deneyimi izleyenlerden tam not aldı. Solo söyleyen Prof. Dr.
Ayşegül Özerdem de klasik eserlerdeki usta
yorumu ile bol bol alkışlandı. Keyifli konsere tango dans gösterisi renk kattı.
Etkinlik sonunda şef Selmin Günöz
başta olmak üzere tüm koristleri başarılı
sunumları için kutlayan Tıp Fakültesi Dekan

V. Prof. Dr. Oğuz Dicle şöyle konuştu:
“Gelen istek üzerine şu sözü verebilirim,
önümüzdeki yıl biz erkeklerde sahnede
olacağız. Ben tüm kadınlarımızın 8 Mart
Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum ve
Neşet Ertaş’ın çok beğendiğim şu sözünü
hatırlatmak istiyorum, ‘Kadınlar insandır,
erkekler ise insanoğlu.’ Ben kadınlar için
hep güzellik, sevgi, aşk, şefkat gibi sözler
duymak istiyorum ve dileğim tüm dünyada kadınlara yönelik şiddet dursun sadece
insanlık varolsun.”
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İ

Kadınlar Korosu
8 Mart’ta coşturdu
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DEÜTF Burs Kurulu Başkanı ve Sağlık Yerleşkesi
Koordinatörü

Prof. Dr. İlknur Bilkay Görken
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Tıp öğrencilerinin
hayatına en içten
dokunuş
Burs Kurulu Başkanı Prof. Dr. İlknur Bilkay Görken ve
ekibi, doktor adaylarına umut ve sevgi aşılıyor

D

okuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
Dekanlığı bünyesinde 19 yıldır öğrencilere mali destek için faaliyet gösteren
DEÜTF Burs Kurulu, 1 yıl önce başkanlık görevini devralan Prof. Dr. İlknur Bilkay Görken
önderliğinde genç hekim adaylarının derdine
deva olmak amacıyla emek veriyor.
Türkiye’nin her yerinden Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne eğitim almak üzere gelen gençlerden yılda en az 200’üne aylık burs ve yemek bursu sağlayan komisyon
üyeleri, yetiştirdikleri hekimlere sadece maddi değil manevi olarak da “Yalnız değilsiniz”
mesajı vererek rol model oluyor.
Burs Kurulu’na 1998 yılından itibaren
örnek bir gönüllülükle hizmet ve katkı sunan
Prof. Dr. Görken, şimdi başkan olarak yeni
projeleri hayata geçirmek üzere Tıp Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Oğuz Dicle ve kuruldaki
diğer öğretim üyeleri ile birlikte yoğun çaba
harcıyor.
“Amacımız öğrencilerimize her zaman
güvenip tutunabilecekleri birer dal olmak”
diyen Prof. Dr. İlknur Bilkay Görken, “Ben de
bir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunuyum. Türkiye’nin dört bir yanından gelen

öğrencilerimiz var. Öğrencilerimiz ilk yıllarda, yeni bir şehir ve ortamda kendilerini çok
yalnız hissediyorlar. Bizler öğrencilerimize
maddi destek yanında, sosyal hayata katılmalarına yönelik de yaşam koçluğu yapmaya
özen gösteriyoruz” dedi.
DEÜ Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı öğretim üyesi olarak sadece
eğitim değil hasta tedavi süreçlerinde de yoğun tempo içinde olan Prof. Dr. Görken, ayrıca yaklaşık 7 ay önce başlayan Dokuz Eylül
Üniversitesi Sağlık Yerleşkesi Koordinatörlüğü görevini de üst yönetimle çalışarak sürdürüyor. Özellikle hastane bünyesinde teknik ve
fiziksel altyapıda revizyon konusunda idari
süreçleri yürütme sorumluluğu olan Prof. Dr.
İlknur Bilkay Görken, aynı zamanda Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği’nde Yönetim Kurulu Üyesi, İzmir Tabip Odası’nda Onur Kurulu
Üyesi olarak da mesleki faaliyetlerde bulunuyor.
Uzun yıllar Dokuz Eylül Üniversitesi’ne
hizmet etmenin onurunu yaşayan Prof. Dr.
Görken, Dokuz Eylüllü olma ruhunu ve çok
yönlü çalışmalarını derginiz Arpaboyu’na anlattı, sorularımızı şöyle yanıtladı:
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- Tıp Fakültesi Burs Kurulu ne gibi ça- sonunda kayıt döneminde yapılıyor. Başvuru
yapan öğrencilerimizi Eylül ayından itibaren
lışmalar yapıyor, hedefte neler var?
- Burs Kurulumuz, gönüllülük esası ile yıllar
önce temeli atılmış bir yapılanma. Kuruluş ve
yapılanmasında bir önceki Dekanımız Prof. Dr.
Tülay Canda hocamızın çok büyük emeği var.
Bayrağı kendisinden devralarak çalışmalarımızı yürütüyoruz. Mali kaynaklarımızı sivil toplum
kuruluşlarının (STK) yanı sıra öğretim üyelerinin maaşlarından gönüllülük esası ile yaptıkları katkılar ve Sağlık Yerleşkemizdeki tahsisli
otoparklardan yıllık olarak alınan ücretler oluşturmaktadır. Farklı dönemlerde kermes veya
ikinci el giysi satışı yaparak ek gelir kaynakları yaratmaya çalışıyoruz. Dekanımız Prof. Dr.
Oğuz Dicle ile her ay bir kuruluşu ziyaret ediyor,
faaliyetlerimizi, amaçlarımızı anlatıyoruz, her
ay burs verdiğimiz öğrenci sayısını belirterek
gönüllü ağımızı genişletmeye çalışıyoruz. Toplamda 200 öğrenciye burs sağlıyoruz. Farklı burslarımız var, bunlardan biri Tıp Fakültesi
bursu; bu bursu almaya hak kazanan öğrencilere her ay 200 TL ücret veriyoruz. Bunun dışında yemek bursu ve yemek katkı burslarımız var.
Öğrencilerin ihtiyaç durumuna göre bu burslarımızı dağıtıyoruz. Ayrıca talep eden öğrencilere çalışma karşılığı burslar olanağı yaratıyoruz.
Çalışma alanlarımızdan bir tanesi kütüphane,
öğrencilerimiz burada gözetmen olarak bulunuyor. Kütüphanemiz her gün saat 22.00’ye kadar açık ayrıca hafta sonlarında nöbet sistemi
ile çalışma düzeni var. Burada görev alan öğrencilerimize nöbet karşılığı ödeme yapıyoruz,
ayrıca Rektörlüğümüz de burs desteği sağlıyor. Burs başvurularımız her yıl Ağustos ayının
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karşılıklı mülakatlara çağırıyoruz. Burs Kurulumuz, mülakatları en az üç kişi ile birlikte yürütüyor ve değerlendirme yapıyor. Öğrencilerden
gelir durumlarını ifade eden belgeler istiyoruz.
Bu görüşmelerde ilk başvuru yapan ve daha
önceki dönemlerde bizden burs almaya hak kazanmış öğrenciler birlikte değerlendirilmektedir. Burslar ilk yıldan itibaren 5. sınıfın sonuna
dek Ekim-Haziran ayları arasında düzenli olarak yapılmaktadır. Altıncı sınıfta intörn olarak
polikliniklerde çalışan öğrencilerimiz düzenli maaş almaya başladıkları için burs kapsamı
dışında kalmaktadır. İlk yıllarda burs almayan,
ancak süreç içinde maddi olarak zorlanma yaşayan (anne babanın hastalanması ve hastalık
nedenli çalışamaması veya kaybı gibi) öğrencilerimiz ara dönemlerde de başvuruda bulunabiliyor, onlara da burs sağlamaya çalışıyoruz.
Amacımız öğrencilerimize sadece maddi değil,
manevi olarak güçlü destek sağlamak. Onları
eğitim alanında hayata hazırlarken, sosyal yaşama da iyi birer vatandaş olarak katılmalarına
yardımcı olmak istiyoruz. Bu konuda DEÜ Tıp
Fakültesi mezunlarının kurduğu Atlas Vakfı ile
ortak çalışmalara başladık ve hatta bu sene ilk
defa bu vakfa öğrenci verdik. Öğrencilerin sosyal faaliyetlere katılımlarını, sinemaya, tiyatroya gitmeleri, kitap okumaları ve aktif sosyal yaşam içinde olmalarını sağlamak için çalışmalar
yapıyoruz. Kurumumuzda da gönüllü olacak
öğretim üyeleri ile böyle bir projeyi başlatarak,
her öğrenci için belirlenecek danışman öğretim
üyesi aracılığı ile bursiyerlerimizle iletişimi artırmayı hedefliyoruz.

- Bir DEÜ Tıp Fakültesi mezunu olarak
öğrencilerle etkileşiminiz, duygularınız nasıl ?
- Ben de bir Dokuz Eylül
Üniversitesi Tıp Fakültesi
mezunuyum. 1984 yılından itibaren buradayım.
1990’da mezun oldum.
Amerika’da 7 aylık gözlemcilik sürecim dışında
kesintisiz olarak bu kurumda çalıştım. Bizler az
sayıda öğrencinin eğitim
aldığı süreçte eğitime başladık ve hocalarımızın çok büyük desteğini gördük. Dokuz Eylül
Üniversitesi Tıp Fakültesi ikinci yuvamız gibiydi.
Burada ailemden daha fazla zaman geçirdim.
Son 25 yıllık süreçte kurumumuzun gelişimini
birebir gözlemleme şansım oldu. Dokuz Eylül Tıp Fakültesi mezunu olmaktan her zaman
gurur duydum. Akademisyen olarak ulusal,
uluslararası kongrelerde, sempozyumlarda
kurumumuzu en iyi şekilde temsil etmeye özen
gösterdim. Kurum olarak eğitim ve sağlık alanında çok iyi olduğumuza her zaman inancım
tam olmuştur. Doksanlı yıllarda kurumumuzun
önderlik ettiği aktif eğitim, günümüzde birçok
üniversite tarafından benimsenmiş ve uygulamaya konulmuştur. Bu kurum çok güçlü, kurumdaşlık duygusu da öyle. Öğrencilerimizi yetiştirirken aidiyet duygusunun önemini sıklıkla
vurguluyoruz. Onlar toplumun zeki, çalışkan,
özverili, üretken bir grubu, ileride fikir lideri
olarak kurumumuzu en iyi şekilde temsil edecekler.”

- Akademisyen kimliğinizin yanı sıra
Sağlık Yerleşkesi Koordinatörlüğü görevini yürütüyorsunuz. Bu alandaki
çalışmalarınız neler ?
- Sağlık Yerleşkesi Koordinatörlüğü 7 ay önce
başladı. Başta Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi olmak üzere yerleşkemizde fakülteler,
yüksekokullar, araştırma merkezleri var. Son
yıllarda başta yataklı servisler olmak üzere
birçok bölümün teknolojik ve fiziksel olarak
yenilenme gereksinimleri öne çıkmaktadır. Üst
yönetim ile bu faaliyetlerin idari yönden koordinasyonunu sağlamak üzere çalışma yapıyorum. Bölümlerin rutin hizmet sunumunda

kullandığı pek çok cihaz
teknolojik ömrünü tamamlamış durumda. Yataklı servisler, bazı poliklinikler fiziksel koşullar
bakımından kötü durumda. Her bölüm ve birim
sorumluları ile birebir
görüşerek ihtiyaçları belirlemeye
çalışıyoruz.
Bu ihtiyaçlar doğrultusunda üretilen projelerin koordinasyonu ve üst
yönetim birimlerine iletilmesini sağlamaya çalışıyorum. Kısa vadede
öncelikle hastane yataklı
servislerinde kapsamlı
revizyon olacak. 1, 2 ve 3. Bloklarda 17 yataklı servisimiz var. İhtiyaçları belirledik. Sağlık
Bakanlığı’nın tanımladığı “nitelikli hastane” kriterlerine uygun olarak mümkün olduğu ölçüde
en fazla 2 yataklı odalara dönüşüm sağlanacak. Teknolojik ömrünü tamamlamış tüm cihaz
parkı yenilenecek. Bakanlık, hastaneleri A, B,
C, D,E grubu hastaneler olarak sınıflandırıyor.
Biz de bu kapsamda en önemli kriterlerden biri
olan oda başına düşen yatak sayısını azaltmayı hedeflemekteyiz. Proje takvimimiz toplam
olarak önümüzdeki üç yıllık süreyi kapsamakta.
Proje takvimine uymak için var gücümüzle çalışıyoruz.

- Radyasyon Onkolojisi Anabilim
Dalı’nda 4 branşın yer aldığı polikliniğin sorumluluğunu yürütüyorsunuz.
Neden bu alanı seçtiniz? Hasta- hekim
iletişimi ve buradaki hizmet yoğunluğu nasıl gidiyor ?
- Öğrencilik yıllarımda Radyasyon Onkolojisi Türkiye’de yeni yerleşmeye başlayan bir
uzmanlık alanı idi. Ben tıp fakültesi 5. sınıfta
okurken, annemin hastalığı nedeniyle radyasyon onkolojisi ile tanıştım ve annemin İstanbul’daki tedavisi sırasında ilk kez bir Radyasyon
Onkolojisi Kliniğini görme ve inceleme fırsatım
oldu. Buradaki gözlemlerimle, o dönemde henüz gelişmekte olan bu branşa yönelmeye karar verdim. Asistanlık dönemi başlarında biraz
sarsılmış olsam da takip eden yıllarda onkoloji
alanında çalışmayı çok sevdim. Yirmibeş yıldır
onkoloji alanında çalışıyorum. Hastalarımız
için hem onkolog hem de psikolog olmak zorundayız. Onlar hayatlarının en zor döneminde
bizlerle tanışıyorlar, onlara umut olmak gibi bir
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misyonumuz var. Kanser hastalarının tanı ve
tedavi süreçleri uzun ve gerçekten zorlu, bizler bu alanda çalışan sağlık personeli olarak
her zaman onların yanında olmak zorundayız. Anabilim Dalımızda üç ana poliklinik olarak hizmet veriyoruz. Ben jinekolojik tümörler,
meme tümörleri, kolorektal ve ürolojik tümörler alanında çalışıyorum. Polikliniğimizin hasta
potansiyeli oldukça fazla. Poliklinik endikasyonlarımız içindeki kanser türleri gelişmiş toplumlarda daha sıklıkla görülüyor, İzmir ve çevresi de bu profile uyuyor. Kanserin gelişiminde
genetik faktörler kadar yeme içme alışkanlıklarımız, yaşam tarzlarımız vs. önemli etkenler.
Sağlık Bakanlığı verilerine göre İzmir ve çevresinde kadınlarda meme kanseri görülme oranı
yüz binde 45. Tarama ve farkındalık çalışmaları
ile erken tanı hayat kurtarıcı bir faktör. İzmir
Meme Hastalıkları Derneği ile birlikte farkındalık etkinlikleri planlayarak halkımızı erken tanı
konusunda bilgilendirmeye çalışıyoruz. Kliniğimize Türkiye’nin her yerinden hastalar başvuruyor. Samsun, Artvin, Erzurum, Antalya, hatta İstanbul’dan bile hastalarımız geliyor. Şunu
söyleyebilirim, kliniğimizdeki cihaz parkımız ve
akademik ekibimizle çok iyi bir referans merkezi durumundayız.

- Üniversitede tıp eğitimi almak isteyen gençlere mesajınız nedir ?
- Ben çok küçük yaştan itibaren doktor olmak
düşüncesi ile büyüdüm ve hayalimdeki mesleği
yapmaktan çok mutluyum. Tıp bana göre sadece bir meslek değil aynı zamanda bir sanattır,
yaşam tarzıdır. Bazen çevremde arkadaşlarım
arasında çocuklarının doktor olmasını asla istemeyenlerin olduğunu görüyorum. Tıp çok zor
bir alan, fakülte eğitimi ağır, mezuniyet sonrası
mecburi hizmet ve tıpta uzmanlık sınavı gibi çok
zor aşamalar var. Ancak ben tüm bu zorluklara
rağmen bu fikre asla katılmıyorum. Şu an başa
dönme şansım olsa yine tıp fakültesini seçerdim. Eşim Dr. Cenk Görken de bir plastik cerrah.
18 yaşındaki kızımın tıp okumasını isterdim, o
mimarlık eğitimi alıyor. Ben gençlere hekimliği,
hekim olmayı kesinlikle tavsiye ediyorum, bizden sonra bu bayrağı taşıyacak iyi hekimlere
ihtiyacımız var ve biz de öğrencilerimizi en iyi
şekilde yetiştiriyoruz. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi şu anda Türkiye’nin en gözde
tıp fakülteleri arasında yer alıyor, uluslararası
standartlarda eğitim kadrosu ve eğitim kalitesine sahibiz. Bu yıl eğitim sistemimiz tekrar akredite edilecek, dekanlığımız bu konuda yoğun
bir şekilde çalışıyor. ”
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KİMDİR ?
1967 yılında İzmir’de doğdu. 1984’te DEÜ
Tıp Fakültesi’nde eğitime başladı, mezun
olduktan sonra 1991’de burada ihtisasa
başladı. 1995’te uzman olduktan sonra 7
ay ABD’de gözlemci olarak yer aldı. DEÜ
Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı’nda 2004’te Doçent, 2010’da
Profesör oldu. Prof. Dr. Görken, halen
DEÜ Sağlık Yerleşkesi Koordinatörlüğü,
Tıp Fakültesi Burs Komisyonu Başkanlığı görevlerini de yürütürken, Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği’nde Yönetim
Kurulu Üyesi, İzmir Tabip Odası’nda Onur
Kurulu Üyesi. Dr. Cenk Görken ile evli ve
bir çocuk annesi.

DESO’dan üflemeli
çalgılar dinletisi

D

BENİM HASTANEM

okuz Eylül Üniversitesi Senfoni Orkestrası (DESO), Tıp
Fakültesi’nin ev sahipliğindeki Sağlık Kampusü etkinliğinde
keyifli bir konser verdi. Öğretim üyeleri ve sağlık çalışanlarına
müzik ziyafeti sunan DESO Üflemeli Çalgılar grubunda; İpek Kurteş
(flüt), Gökmen Nacaroğlu (obua), Yonca Alpay (klarinet) ve Erdoğan
Turanlı (fogot) sahne aldı.
Yrd. Doç. Dr. Nilgün Yener’in sunumunda gerçekleştirilen etkinlikte birbirinden güzel eserleri seslendiren Üflemeli Çalgılar Grubu, başarılı performansları ile alkışlandı. Sanatçı Erdoğan Turanlı,
üflemeli çalgılar ile ilgili merak edilenler hakkında bilgi vererek,
konukların sorularını da yanıtladı.
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İYTE’li konuk Ahmet Altan
inovasyonu anlattı
İ
zmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Öğretim Görevlisi Ahmet Altan, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Sosyal
ve Kültürel Etkinlikler Koordinasyon Kurulu’nun düzenlediği söyleşide tarihten bugüne inovasyonun gelişimini
anlattı. DEÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oğuz Dicle’nin ev
sahipliğinde gerçekleştirilen interaktif etkinlikte Altan, icat
(buluş) ile inovasyon arasındaki farkı dile getirdi. İYTE’de 2
yıldır “Girişimcilik ve İnovasyon” dersi veren Altan, “İnovasyon Dedikleri” konu başlıklı sunumunda, icat ve inovasyonun insanlık tarihindeki gelişiminden örnekler verdi. Altan,
“İcat dediğimiz şey, yepyeni bir şey bulmak, inovasyon ise
mevcut olan bir şeyin üzerine bir şey koymak. Yani arada
fark var. Bunun için de bir bakış açısı gerekiyor” İfadelerini
kullandı.
Dünyayı tarih boyunca en çok etkilemiş buluşlardan
örnekler veren Ahmet Altan, insanlık için en önemli buluşlardan birinin sıfır (0) olduğunu ve sıfırın icadı ile metematiğin çözüldüğünü belirterek şöyle konuştu:
“Buluşlar ile ilgili internete baktığınızda liste çok uzun. İlk
akla gelenler; kara saban, çivi, tekerlek, matbaa, ampul,
penisilin, para, elektrik, telefon, radyo, televizyon, internet,
cep telefonu. İnovasyon ise aslında bir bakış açısı…
Dünya sanki biz doğduğumuz gün böyleydi, ondan önce
de böyleydi ve hep öyle kalacakmış gibi bir varsayım var
kafamızda, ama öyle değil. Tarih boyunca bakış açıları diğerlerinden farklı olanlar oldu ve inovasyon dediğimiz
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çalışmalar bir yere varma çabası ile gelişti. İhtiyaçlardan yola çıkılarak yapılan geliştirmeler
bazen de fantastik oldu. Çok eski zamanlardan
kalma ilk tıbbi inovasyon olarak; ağrıların dindirilmesi amacıyla kafada deliklerin açıldığı kafatası örneğini görüyoruz, sonra anestezi var.
Avustralya’da 1958’de bulunan kalp pili günümüzdeki bu alanda bir takım inovasyonlara kaynaklık etmekte. Kalp pilinin takıldığı kişi
hayatı boyunca 26 kez ameliyat geçiriyor ve
2001’e kadar pil sayesinde yaşamını sürdürüyor. Sağlıktaki son gelişmelerin ardından 5-10
yıl içinde kanser gibi hastalıkların gündemden
çıktığı yepyeni bir çağ bekliyor bizi. Tarih boyunca inovasyona baktığımızda; bugün insanlık medeniyeti dediğimiz şey aslında çok kısa sürede
sadece 2-3 kuşak öncesinden itibaren teknoloji
ile çok hızlı gelişim gösterdi. Ateş MÖ. 400 binlerde bulundu, oldukça eski, ticaret MÖ 17 bin,
İpek Yolu MÖ 3 bin, yerleşik tarım ve hayvanların
evcilleştirilmesi MÖ 15 bin, deniz ticareti MÖ 4
binde başladı. Tekerlek MÖ 3400, yazının icadı
MÖ 2900, alfabe MÖ 1050, matbaa 1040’da bulundu. Elektriğin icadı 1600’lerde. İlk doğalgaz
kuyusu ABD’de 1859’da açılıyor. Telefon 1860’da
bulunuyor. Tarihteki bu hızlı ilerlemelerin ardından inovasyonun ticari yaşamda büyük önem
taşıdığını görüyoruz ve de ticarileştirmesi çok
zor olan bir şey. Özel bir sorunla karşılaşıp çözüm bulacaksınız belki ama onu ticarileştirmek
bambaşka bir dünya. Sermaye gereksinimleri,
işletme ihtiyaçları vs. yorucu ve yıpratıcı olabilir.
Ama ticari yaşamda bir malın ürün haline gelmesi inovasyon ile mümkün. Üzerine inovasyon,
insan emeği, entellektüel birikimin eklenmesi ile
ürün dediğimiz şeyler bambaşka fiyatlardan konuşulmaya başlanıyor. Dolayısıyla günümüzde
bu alanı çok iyi değerlendirmek kaçınılmaz…”
DEÜ Tıp Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Oğuz
Dicle, modern dünyanın kaçınılmaz gereksinimi
olan inovasyon konusundaki bilgi ve deneyimlerini Dokuz Eylüllülerle paylaştığı için Ahmet
Altan’a teşekkür etti.

KİMDİR?
1970 – 77’de Bornova Anadolu Lisesi’nden mezun oldu. 1977-78’de Münih Üniversitesi Güzel Sanatlar’da Heykelcilik eğitimi aldı. 197779 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi’nde
Makine Mühendisliği eğitimi aldı. 1979-83
yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi İş İdaresi ve Pazarlama’dan mezun oldu. Profesyonel
kazanımları şöyle, bilgisayar veri tabanı kullanım konusunda uzman. Botanik konusunda bilgi birikimi ile bilinen Ahmet Altan’ın ilgi
alanları ve çalışmaları arasında halıcılık (döşeme), mobilya tasarımı, oymacılık, makine
ve mekanizma tasarımı, endüstriyel tasarım,
güzel sanatlar ve el oymacıcılığı inovasyonu
konuları yer alıyor.
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DEÜ Tıp Fakültesi
öğrencisine birincilik
getiren kompozisyon

D

okuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi 3.
Sınıf öğrencisi Serap Kaya, Türk Nöroloji
Derneği’nin düzenlediği “2050 Yılında
Nöroloji” temalı kompozisyon yarışmasında
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birincilik ödülünü almanın onurunu yaşadı. Serap
Kaya, “Modern Beyin ve Gelecek Kuramı” başlıklı
yazısı ile gelen ödülünü Antalya’da düzenlenen
52. Ulusal Nöroloji Kongresi’nde aldı.

İşte birinci olan yazı:
MODERN BEYİN VE GELECEK KURAMI
Tarihin büyük bir kısmı boyunca insan beyninin ne olduğu ya da nasıl çalıştığını
anlamakta zorlandık. Eski Mısırlılar sanat ve
bilimdeki tüm o görkemli başarılarına karşın
firavunları mumyalarken beyni attılar. Aristo, ruhun beyinde değil de tek işlevi kardiyovasküler sistemi soğutmak olan kalpte
olduğuna inanıyordu. Descartes gibi kimileri
ise ruhun vücuda “epifiz” denilen minik salgı
bezinden girdiğini düşünmekteydi. Aksini savunan düşünceleri kanıtlamak için beyni canlı
vücudunda inceleyecek görüntüleme sistemlerine ancak 1990’lı yılların ortalarında sahip
olduk. Bu teknolojik gelişme sinirbilimde bir
dönüm noktasıydı. Beyin hakkında son 15 yılda,
tüm insanlık tarihi boyunca bildiğimizden daha
fazla şey öğrendik. Bununla birlikte nörolojik
hastalıkların mekanizmasının çözümlenmesi ve alternatif tedavi yollarının keşfi ciddi bir
ivme kazandı.
“Tahmin zordur, özellikle de gelecek
söz konusu olduğunda…” der, ünlü fizikçi Niels
Bohr. Geleceğin sınırlarını tahmin etmek her ne
kadar inandırıcı olmasa da önümüzdeki 20-30
yıllık süreçte nöroloji, ciddi atılımlara gebe. Bunun sancılarını yapılan son çalışmalarla iyice
hissetmeye başladık.
Bu çalışmaların en önemlilerinden olan ve
beynin tersine mühendisliğinin yapılabilmesine
olanak sağlayan “Nöron Haritası Projesi”ni
2013’ün ocak ayında hem ABD Başkanı Barack
Obama hem de Avrupa Birliği, milyarlarca dolarlık fon ile duyurdu. Bu proje, beynin
bağlantılarının kapsamlı bir haritasını ortaya
koymakla birlikte “connectomics” adı ile yeni bir
bilim alanı olmaya başlayan, beyindeki trilyonlarca nöron bağlantılarını daha geniş çözünürlükte haritalandırmaya devam etmek için diğer
bilim insanları tarafından kullanılabilecek
non-invaziv bir tekniğin uygulamasına olanak sağlıyor. Çalışmada yer alan Indiana
Üniversitesi’nden Olaf Sporns açıklamasında:
“Bu çalışma, insan beyninde hastalık veya
iyileşme aşaması gibi takip edilmesi zor
olan süreçleri takip edebilmeye ve anlamaya
yardım eden geniş ölçekli bilgisayar modelini
oluşturmak adına atılan ilk önemli adımdır.” diyor. Bu proje ile ortaya çıkacak çözümleme ve
teknolojik yazılım işbirliğiyle felçli hastaların
yapay uzuvlarını beyin dalgalarıyla hareket
ettirebilmesine olanak sağlayacak “Nöroprotez” dünyasının kapılarını aralıyor. Bunun en
ilkel örneği, yakın tarihte kozmolog Stephan
Hawking’in gözlüklerine eklenen nörosensör-

ler. Bu sensörler bir EEG cihazı gibi çalışarak
Hawking’in basit komutlarını bilgisayara aktarabiliyor. Çalışmanın ileri evrelerinde giyilebilir robotik uzuvlar tasarlanarak kısmi felçli
hastaların hareket özgürlüğü sağlanabilir.
Duke Üniversitesi’nden Dr. Miguel Nicolelis
“Walk Again Project” ile tam da bunu hedefliyor. Yakın zamanda Stephan Hawking’i robotik
kıyafetleriyle göremeyebiliriz ama önümüzdeki 20-30 yılda felci nedeniyle bakıma muhtaç,
toplumdan tamamen soyutlanmış, kendini
yetersiz gören insanlar yerine; sınıflarda eğitim
gören, çalışma hayatı olan ve toplumda aktif
yer alan kısmi felçli arkadaşlar edinebiliriz.
Nörolojik tetkiklerin vazgeçilmezi olan
MRG (Manyetik Rezonans) de gelişen bilgisayar teknolojisiyle yakın gelecekte pratik
bir hal alacağa benziyor. Gelişmelerin nasıl
gerçekleşeceği sorusuna cevap verebilmek
için bilgisayarların gücünün her 18 ayda bir
ikiye katlandığını öne süren Moore Yasası’nı
bilmek önemli. MRG makinelerinin şu an
büyük boyutlara sahip olmasının nedeni, iyi
çözünürlük elde etmek için stabil manyetik
alana gereksinim duymasıdır. Mıknatıs ne kadar büyükse o kadar sabit alan yaratır ve kaliteli görüntü oluşur. Ama fizikçiler farklı bir
alternatif üretti. 1993’te Almanya’da Dr. Bernhard Blümich ve meslektaşları, bir evrak
çantası boyutunda dünyanın en küçük MRG
makinesini oluşturdular. Makine zayıf ve çarpık
bir manyetik alan kullanıyor. Bilgisayarlar
ise bu manyetik alanı analiz edip verileri düzeltebiliyor. Bu sistem önümüzdeki yıllarda
MRG cihazını bir telefon uygulaması olarak
kullanmamıza fırsat verebilir. Böylece zahmetli
ve maliyetli radyolojik incelemeler, rutin kontrollerimizin arasında yer alabilir. Zaten birçok
bilim insanının gelecekten beklentisi tıbbi
hizmetlerin uzaktan yapılabilmesi. Savaşlarda,
doğal afetlerde veya birçok imkandan yoksun doğu ülkelerinde ölümleri en aza indirmek
için böyle bir teknoloji oluşturmak ahlaki bir
zorunluluk. Eminim dünya barışını beklemek,
bu teknolojileri geliştirmekten daha uzun sürecektir. İşte tam da bu sebepten ötürü uzaktan tedavinin bize global doktorlar olma
imkanı sunacağını ve dünyaya hizmet etmenin
kapılarını aralayacağını düşünüyorum.
Birçok nörolog için yüzyılın hastalığı
olarak kabul edilen Alzheimer, şu an çoğu
araştırmanın temelini teşkil ediyor. Amerika’da
şu an 5,3 milyon Alzheimer hastası var ve bu
sayının 2050 yılında 4 katına çıkması bekleniyor. Açık risk faktörü olmasa da 65-75 yaşları
arası insanların %5’inde, seksen yaşının üzeriarpaboyu 91

ndekilerin %50’sinde Alzheimer hastalığı var.
Günümüzde ise Alzheimer’ın amansız ilerleyişini
durduracak bir yol bilinmiyor. Ancak son zamanlarda temel mekanizması anlaşılmaya
başlandı. 2012’de beta amiloid oluşumunu
hızlandıran ve beyne zarar veren “tau proteini” varlığıyla Alzheimer’ın başladığı ortaya
çıktığında büyük bir atılım gerçekleşti. Önümüzdeki yıllarda bu deforme olmuş proteinleri
hedef alan antikorlar veya aşılar oluşturmak,
tedavide kesin sonuçlar sağlayabilir.
Yakın tarihte pek mümkün gözükmese
de Alzheimer tedavisi için bir başka yol da kısa
dönem belleklerin onarılması amacıyla bireyler
için 3D yazıcı Bioprinting ile yapay hipokampus
yaratmak olabilir. Wake Forest Üniversitesi ve
Southern California Üniversitesi bilim insanları,
2011’de fareler tarafından yapılmış deneyde
bir anıyı kaydedip depoladı. Şu an yapay hipokampus ilkel bir aşamada. Bir seferde yalnızca
bir tek anı kaydedebiliyor. İnsanlarda belleğin
işlenmesinde hipokampus işin içinde olduğu için
bilim insanları beynin bu bölgesinde bir hasar
ya da bozulma olduğunda felçleri, Demans’ı,
Alzheimer’ı ve diğer birçok problemi tedavi etmede hipokampusu geniş bir potansiyel uygulama alanı olarak görüyor. Bu teknoloji bize
yapay bir MSS (Merkezi Sinir Sistemi) oluşturma
imkanı da sunabilir. Peki yapay beyin bir zihni
temsil eder mi? Dualizmi bir kenara bırakıp
materyalist yaklaşımla değerlendirmek bilim
adına en doğrusu olacak. Yapay beyni bir zihin
sahibi yapmak için ise kişisel anıları ve deneyimleri kaydedip sonrasında bu beyne yüklemek
gerekecek. Bu sayede ölen bir yakınınızın zihni
başka bir beden veya bilgisayarda yaşamaya
devam edecek. Hiç görmediğiniz büyük büyük
büyükanneniz ile tanışıp konuşabilecek, tarihteki olayları yaşayanlardan dinleyebileceksiniz. Hatta ruhlar kütüphanesine torunlarınız
için güzel anılar kaydedebileceksiniz.
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Bahsettiğimiz birçok gelişme devrim
niteliğinde ama genetik çalışmalar nörolojiye
farklı bir bakış açısı kazandırıyor. 1999’da Dr.
Joseph Tsien ile Princeton, MIT ve Washington Üniversiteleri’nden meslektaşları, tek bir
fazladan gen eklemenin bir farenin bellek ve
yeteneklerini önemli ölçüde arttırdığını keşfetti.
Bu “akıllı fareler” labirentlerde yollarını daha
hızlı bulabiliyor, olayları daha iyi hatırlıyorlar
ve pek çok farklı testte diğer fareleri geçiyor.
Etik tartışmaları bir kenara bırakırsak bilim kurgunun konusu olan “dahi insanlar yaratma” işi
sandığımızdan daha yakın zamanda mümkün
olabiir.
Dünyayadaki pek çok laboratuvarda
meydana gelen bütün bu gelişmeler bir
ütopya oluşturmaya yetecek nitelikte. Bu
ütopyanın adı gelecek ve mimarı da nöroloji.
Burada insanlar telepati ile iletişim kurabiliyor, sosyal medya hesaplarını zihinlerinden takip edebiliyor, yaşadıkları anıları
ve duyguları paylaşabiliyor, istemedikleri
anıları beyninden silebiliyor, ruhlar kütüphanesinde gezip ölü yakınlarının zihinleriyle konuşabiliyorlar. Eğitim sistemi de teknik
bir hal aldı. Artık istediğiniz bilgiler beyninize kolayca yüklenebiliyor. Hatta sabah
kalktığnızda odanızdaki ayna siz farkına bile
varmadan rutin kontrollerinizi yapmış bile.
Siz kahvenizi bitirmeden sonuçları doktorunuzla görüşebilirsiniz.
Tüm bunların fazla abartılı fikirler olduğunu düşünebilirsiniz ama nöroloji
geleceğin bilimi dalı olmaya aday. Henüz yeni
yeni adını duyduğumuz kuantum bilgisayarlarla beraber nörobilim bize zihnin sınırlarını
zorlama imkanı tanıyacak, hayatımızı yeniden
şekillendirecek ve sosyal ilişkilerimizi farklı
boyutlara ulaştıracak. Winston Churchill’e
katılıyorum; gelecekteki imparatorluklar zihin imparatorlukları olacak.

Sporcu duyarlılığı

T

edavileri nedeniyle yılbaşını Dokuz Eylül
Üniversitesi Onkoloji Hastanesi’nde geçiren küçüklere, voleybolcu gençler moral

verdi.

Galatasaray Yıldız Voleybol Takımı’nda forma giyen Ece Günesen, Arkas Spor Kulübü’nden
Nejla Basırlı, Rota Koleji’nden Melissa Chammas
ve Alperen Erten, Türkiye Voleybol Federasyonu
ile çeşitli spor kulüplerinin Sosyal Sorumluluk
Projesi kapsamında gönderdiği forma ve topları,
DEÜ Onkoloji Hastanesi ile İzmir’deki çeşitli sağlık
kurumlarında tedavi gören küçüklere hediye
ederek şifa diledi.
Toplumsal duyarlılıkları ile takdir edilen
genç voleybolcular ve projenin hayata geçirilmesini sağlayan sporcu velileri Ufuk –Esra Günesen
çifti, güzel bir yeni yıl temennisinde bulundu, sev-

gi mesajlarını iletti.
Genç voleybolcular, bu sosyal
sorumluluk
çalışması için Galatasaray,
Arkas,
Rota,
Karşıyaka,
Eczacıbaşı
Vitra,
Vakıfbank,
Fenerbahçe ve Ziraat
Bankası gibi kulüplerin
voleybol
takımlarından kendilerine iletilen forma ve topları tedavi
gören küçüklere hediye ederek örnek davranış
sergiledi.
Günesen ailesi, tedavi gören küçüklere
mutlu bir dokunuş fikri ile başlattıkları projeye destek veren başta Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ olmak
üzere İzmir Voleybol İl Temsilcisi Hakan Gürsu
ve diğer kulüp yöneticilerine duyarlı yaklaşımları
için teşekkür ederek şöyle konuştu: “Amacımız
sağlık durumlarından dolayı yılbaşını hastanede
geçirmek zorunda olan hasta çocuklarımızı mutlu edip, sporla hayata bağlamaktı. Küçükleri sevindirmek bizim sevincimiz oldu.”
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Melek Kalpler
iyilik için atıyor
D
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okuz Eylül Üniversitesi
Hastanesi Merkez Laboratuvarı çalışanları Meltem Başverdi, Bahar Esen, Anıl
Öztürk ve Züleyha Kuran‘ın “Bizim Bir Hayalimiz Var” diyerek
ihtiyaç sahibi küçüklere yardım
amacı ile başlattığı “Melek Kalpler Projesi” Türkiye’nin dört bir
yanındaki küçük yüreklerin hayallerini gerçekleştirdi.
Hastane çalışanlarının
yanı sıra arkadaş çevresinin verdiği desteklerle toplanan yardımlar ile alınan kırtasiye malzemeleri, bot, ayakkabı, çanta,
atkı bere gibi giysiler, el işi örgüler İzmir’den Ağrı’ya, Van’dan
Samsun’a farklı bölgelerde yaşayan çocuklara umut oldu. Üç ay
içinde 16 okuldan 655 öğrenciye
kolilerle hediyeler ulaştırıldı, küçüklerin yüzlerindeki mutluluk
ifadeleri öğretmenlerinin çektiği
fotoğraf karelerine yansıdı.
Sevgilerini katarak yola
çıktıkları bu sosyal sorumluluk
projesinde miniklere umut ışığı
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olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten
Merkez Laboratuvarı ekibi duygularını şöyle ifade etti:
“Tek bir çocuğu gülümsetmek bizim hayalimiz oldu. Bu güler yüz, ülkemizin en uzak
köylerine kadar ulaşıyor. Minik kalpleri ısıtabilmek için sevgimizi de katarak atkı ve
bereler ördük. Merkez Laboratuvarı’nda ilk
adımını attığımız proje, katkı sağlayan hocalarımız ve projemizi duyarak destek veren
arkadaş dost çevremizin katılımı ile daha da
anlamlı oldu. Hediyeleri alan miniklerin heyecan ve mutluluğunu öğretmenlerin bize
ulaştırdığı fotoğraflarda görerek duygulandık, umutlandık, sevindik. Küçüklerin hayallerini gerçekleştirmeye devam edeceğiz.”
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Fizik Tedavinin duayeni
Prof. Dr. Mete Alpbaz
sonsuzluğa uğurlandı
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okuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizik
Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı’nın
Kurucusu Prof. Dr. Salih Mete Alpbaz (82)
gözyaşları ile sonsuzluğa uğurlandı. 27 Aralık Pazartesi günü hayata gözlerini yuman Profesör Alpbaz için DEÜ Tıp Fakültesi Kurucu Öğretim Üyeleri
Konferans Salonu’nda tören yapıldı.
Yurtdışı ve yurtiçinde fizik tedavi alanındaki
deneyim ve değerli hizmetleri ile önemli bir kilometre taşı olan Profesör Alpbaz, 1980 yılında İzmir Tıp
Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği’ni
bölüm başkanı olarak kurdu ve bu klinik 1982 yılında
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp
ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı olarak gelişimini
sürdürdü. Ani vefatı DEÜ Tıp Fakültesi’nde büyük
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üzüntü yaratan Profesör Alpbaz’ı ailesi, sevenleri ve
öğrencileri gözyaşları ile uğurladı. Duayen hocanın,
bilimsel çalışmalarının yanı sıra doğa ve insan sevgisi, hoşgörü anlayışı, iyiliksever yönleri ile örnek
insan olduğu ifade edildi.
DEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hale Ören
konuşmasında, 1986 mezunu bir DEÜ Tıp Fakültesi
mezunu olarak Mete Alpbaz hocanın öğrencileri
arasında bulunduğunu ifade etti ve “Bizler Dokuz
Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Mete hocanın
ilk öğrencileriydik. Daha iki gün önce 86 mezunları
olarak buluştuk ve hocamızı samimiliği, içtenliği
ile andık. Maalesef bir gün ara ile hocamızı
kaybettiğimizi öğrendik. Tüm 86 mezunları ve
Rektörlüğümüz adına hocamızı saygı ile anıyor,

sevenlerine, yakınlarına başsağlığı diliyorum”
dedi..
Tıp Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Oğuz Dicle de
şöyle konuştu: “Dün aramızdan ayrılan Mete
Alpbaz Hocamızı sonsuzluğa uğurlamak için
burada toplanmış bulunuyoruz, hepimizin başı
sağolsun. Mete Hocamız çok coşkulu bir insandı.
Bu fakültenin kuruluşundan beri uzun yıllar
büyük hizmetleri içerisinde bu coşkuyu hep bize
hissettirdi. Özellikle derslerde öğrencileri ile
buluştuğunda ders saatleri ona yetersiz gelirdi.
Bu enerjisini her zaman görmemiz mümkündü.
Önemli bir özelliği, çok doğal bir insandı. O samimiyetini her zaman görürdünüz. Hepimize
örnek bir kişilik oluşturdu. Şüphesiz katmış olduğu
en önemli değerlerden birisi de bugün ülkemizin
önemli tedavi alanlarından biri olan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı’nı bugünlere hazırlamış
olmasıdır. Kendisinin hayali esasında gerçekleşti. Bizler onun bu arzularını daha üst seviyeye taşımak için
tüm çabamızla çalışmaya devam edeceğiz.”
Hocaların hocası büyük kurucularını kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan DEÜ Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri adına Prof. Dr. Sema Öncel ve Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Selmin Gülbahar da kurumdan 2001 yılında emekli olan Profesör Alpbaz’ın fizik tedavi ve kaplıca
tedavisi konusundaki öncü çalışmalarını, çalışkanlığını anlattı. FTR Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Selmin
Gülbahar, “Mete hocamız aniden bir melek gibi aramızdan ayrılarak hepimizi üzüntüye boğdu. Doğaya insanlara sonsuz bir sevgisi vardı, hoşgörülü, esprili, duygu ve düşüncelerini insanlarla paylaşmaya kendini
adamış bir insandı. Tanısın, tanımasın herkese iyilik yapmaya çalışırdı. Huzursuzlukları, ihtirasları hiç sevmezdi, ruhu şad olsun. Tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum” dedi. Törende, Profesör Alpbaz’ın
kendisi gibi birer bilim insanı olan kardeşleri, akademisyen arkadaşları da üzüntü ve duygularını ifade
ederek anılarını paylaştı.
Prof. Dr. Alpbaz’ın cenazesi, DEÜ Tıp Fakültesi’nde yapılan törenden sonra Aydın Karacasu Çarşı
Camii’nde kılınan ikindi namazını müteakip Yaren Dede Mezarlığı’na defnedildi.
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KİMDİR ?
1934 Aydın Karacasu doğumlu olan Prof. Dr. Salih Mete Alpbaz, Aydın Lisesi’nden mezun olduktan sonra
1954 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde başladığı tıp eğitimini 1963 yılında tamamladı,
Askerlik görevi sonrası Denizli ve Aydın’ın ilçelerindeki Hükümet Tabibliği hizmetlerinin ardından 1969’da
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı’nda uzmanlık eğitimine
başladı.1973’te uzmanlığını tamamladı ve Almanya’ya gitti. Burada görev yaptığı klinikte 1 yıl misafir doktor olarak çalıştı. 1979’da Ege Üniversitesi’nde Doçent unvanını aldı, 1980’de İzmir Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp
ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı kuruluş çalışmalarını yürüttü. Kurulan bu klinik, 1982 yılında Dokuz Eylül
Üniversitesi Tıp Fakültesi çatısı altına girdi. 1988’de profesörlük unvanını alan Mete Alpbaz, emekli olduğu
2001 yılına kadar DEÜ Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı başkanlığını yürüttü. Evli ve
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ıp Fakültesi Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Koordinasyon Kurulu’nun düzenlediği Çarşamba etkinliğine, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden
1998’de Uzman Doktor olarak ayrılan Yazar Serra Menekay konuk oldu. Yrd. Doç. Dr. Nilgün Yener’in moderatörlüğünde sağlık çalışanları ile deneyimlerini paylaşan
Menekay, “Hekim ve Yazar Olmak” konulu söyleşide, 2011
yılından itibaren kaleme alıp yayınladığı iki kitabına konu
olan yaşanmış hikayeleri özetledi. Menekay, hekimlik
mesleğine ara verecek kadar yaşamının bir parçası olan
yazarlığa nasıl başladığını anlattı.
		
DEÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim
Dalı’nda uzman doktor olduktan 20 yıl sonra fakülteye
konuk olmanın heyecanını yaşayan Menekay, Kırım’da 2.
Dünya Savaşı döneminde yaşayan akrabalarının 1944 yılındaki sürgün sırasında yaşadığı gerçek olayları kaleme
aldığını belirtti. Ankara doğumlu olan ama baba tarafından Kırım, Ödemiş’te yaşaşan anne tarafından Selanikli olan Menekay, tarihe yolculuk yaptıran etkileyici sunumunda yaşanmış öykülerden paragrafları okudu. Yürekleri acıtan yaşam hikayelerine dikkat çekti.
Bir Kırım türküsünden ismini alan ilk kitabı ‘Aluşta’dan Esen Yeller’i yayınladıktan sonra ikinci kitabı ‘Kuşbakışı’nı yazan Dr. Serra Menekay, hekimlikten yazarlığa geçiş sürecini anlattı. Menekay,
“Benimkisi mesleği bırakıp da kitap yazmak değil. Sadece ara verdim. Hekimliğe dönmeyi planlıyorum,
çünkü çok güzel bir meslek. Ama kitap yazmak ayrı bir keyif. Her şey 2011’de başladı. Kırım’da akrabalarımızın yaşadığını öğrenip, 60 yıl sonra gidip orada yaşayan halamı buldum. Eserde hikayesi geçen Fatma benim halam. Bana bahsedilen hikayeleri ayrıntıları ile yerinde dinleyip yazmak için 6 ay
Kırım’da yaşadım. Sürgündeki yılları anlattılar bana. Herkes elinde fotoğraf albümleri ile gelip kendi
hiyakesini anlattı. Hep duyardım kan çeker diye. İnanmazdım ama gerçekten varmış bu. Kırım’a aşık
oldum. O insanların herbirinin dirayetine aşık oldum. Hikaye o kadar birikti ki, kendi kendime sormaya
başladım. 2. Dünya savaşında niye Kırım’daki bu sürgün insanların aklına gelmiyor diye düşündüm
ve gerçek hikayelerin yer aldığı konuyu işledim. Yürek yaralayıcı o kadar insanın içine dokunan bir şey
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Uzm. Dr. Menekay
hekim ve yazar
olmayı anlattı

KİMDİR ?
Ankara doğumlu Serra Menekay, Ege üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 1993’te mezun oldu,
DEÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim
Dalı’nda 1998’de uzman oldu. Sonra çeşitli illerde Uzman Doktor olarak görev yaptı. Pilot
eşi ile birlikte ABD’ye gitti. Ülkeye döndükten
sonra da roman yazmaya başladı. Yayınlanan
iki romanı var. İlki Aluşta’dan Esen Yeller, ikincisi Kuşbakışı. Üçüncü romanı İğne Oyası adı
ile tamamlandı.
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ki, sonuçta 1944’ten başlayıp 1994’e kadar devam
eden 50 yılın öyküsünün yer aldığı böyle bir eser
ortaya çıktı. Ama o kadar kolay çıkmıyormuş tabii.
Roman yazmak ayrı bir olay. Biraz uzun soluklu,
maraton koşmak gibi. O nedenle Ankara’da bir laboratuvarda yoğun tempoda olan doktorluğa biraz ara verdim ve yazmaya yoğunlaştım. İlk kitabın ardından yakın tarihimize, tarihi olaylara ışık
tutan, inceleme, araştırma ve belgelere dayanan
‘Kuşbakışı’ yayınlandı. Şimdi üçüncü kitabım İğne
Oyası’nı tamamladım” diye konuştu.
Sunumun ardından Tıp Fakültesi Dekan
Yardımcısı Prof. Dr. Yeşim Tunçok, yıllar sonra
DEÜ Sağlık Yerleşkesi’ne konuk olarak söyleşiye
katılan Dr. Yazar Menekay’a çiçek vererek teşekkür etti.

Yeni yıla ‘Bir umut
bir gülümseme’ ile
girdiler
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ağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Radyoterapi Programı 2. Sınıf
öğrencileri Atakan Baybaş, Fatih Günerhan ve Sevdet Eşit’in yılbaşında
hayata geçirdiği “Küçük bir armağan, kocaman bir gülücük” sloganlı sosyal
sorumluluk projesi, tedavi gören küçükler ve ailelerine büyük moral verdi.
DEÜ Hastanesi’nde onkoloji tedavisi gören 0-17 yaş grubundaki küçükler ve
gençler için özel bir gün planlayan üç öğrenci, Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi
Anabilim Dalı’nın ev sahipliğinde güzel bir etkinliğe imza attı. “Bir umut, bir gülümseme” mesajı ile farkındalık yaratmak isteyen öğrencilerin örnek sosyal sorumluluk projesine İzmir Büyükşehir Belediyesi de dahil olmak üzere pek çok kesimden destek geldi. Duyuru, afişler ve sosyal medya üzerinden yayınlanan “Yeni
yılda çocuk hastaları sevindirmek ister misiniz” sorusuna başta Sağlık Hizmetleri
Meslek Yüksekokulu ve DEÜ Hastanesi mensupları olmak üzere duyarlı herkes
büyük ilgi gösterdi. Hediyeler toplandı, ikramlar hazırlandı, yılbaşında Radyasyon Onkolojisi Anabilim
Dalı’nda keyifli, renkli bir etkinlik yapıldı. Sağlık çalışanından velilere, kocaman bir aile ortamı oluşturuldu.
Tedavi gören çocuklarla birlikte yakınları da bu mutlu günde bol bol moral depoladı.
Hasta ve yakınlarına hitaben duygusal bir konuşma yapan Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı
Başkanı Prof. Dr. Fadime Akman, 27 yıl önce kızının tedavisi sırasında aynı duyguları yaşadığını belirterek,
“1989 yılında, şu anda sizin yaşadıklarınızı kızımla yaşadım. Bugün bir kez daha çok duygulandım. Şu anda
Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Başkanı ve aynı zamanda sizler gibi bir anne olarak buradayım. Kızım
şimdi 32 yaşında, üniversiteyi bitirdi, yüksek lisansını yapıyor. Kızım, hastanede kutladığımız doğumgününü,
daha sonraki bir sohbette bana şöyle bir cümle sarfederek hatırlatmıştı, “Değil mi anne ne güzel günlerdi…” diye. O dönemden böyle güzel bir anı kalabilmesi gerçekten önemli. İnşallah küçüklerimiz ileride bu
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günleri güzel bir şekilde anarlar. Onları ileride işlerinin başında, eğitimlerini tamamlamış olarak görelim.
Umut çok önemli. Biraz da umut olsun diye yaşadıklarımı sizinle paylaşmak istedim. Biraz güç sarfetmek
gerekiyor. O gücü, el ele birlikte buluyoruz” diye konuştu.
Medikal Fizik Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ayşe Nur Demiral da böyle anlamlı bir günde, tedavi gören küçükler, aileleri, teknikerler, fizikçiler, hekimler olarak birarada olmaktan mutluluk duyduğunu
belirterek, “Bu tür güzel etkinliklerin tekrarlanmasını, mutluluğun paylaşarak çoğalmasını istiyoruz.
Öğrencilerimiz bu güzel projenin kahramanı oldu. Herkese teşekkür ediyor, yeni yılınızı kutluyorum” dedi.
Radyoterapi Programı 2. Sınıf öğrencisi Atakan Baybaş da yaptıkları çalışmayı şöyle anlattı: “Okulumuzdaki sosyal sorumluluk dersi kapsamında yaklaşık 3 ay önce bir proje planlamak ve uygulamak üzere
yola çıktık. Hangi projeyi hazırlayacağımızı çok düşünmedik aslında. Birer Radyoterapi teknikeri adayı olarak
kendi meslek alanımızla ilgili bir konuda farkındalık çalışması yapmak istedik. Projemizde, eğitimlerimiz
sırasında sık karşılaştığımız çocuk hastalar için bir şeyler yapmak istedik. Çünkü onlar
bize vazgeçmeme konusunda çok güzel bir örnektiler. Düşündük ki yeni yıl bizlere bir
umut verir. Her şeyin güzel olacağı inancı ve umudunu küçük kardeşlerimizle birlikte
yaşamayı düşledik. Gerek yüksekokulumuz, gerekse Radyasyon Onkolojisi Anabilim
Dalı’nın desteği ile Onkolojisi Hastanesi’nde tedavi gören çocuklar için armağan
topladık. Sosyal medya aracılığıyla çağrımıza pek çok kişi yanıt verdi,
projemiz beklediğimizden daha fazla
destek gördü. Bir çok armağan geldi. Bugün bu küçük armağanları
alan kardeşlerimizin yüzünde
gördüğümüz
mutluluk
bizleri
de
fazlasıyla
umutlandırdı, sevindirdi.”
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Antik Çağ’dan
Osmanlı’ya şifa
merkezlerine bakış
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DEÜ Tıp Fakültesi’nin Sağlık Kampüsü etkinliklerine konuk olan Sanat Tarihi ve Arkeoloji Doktoru
Z. Çiğdem Alas, “Antik Çağdan Osmanlı Dönemine Şifa
Merkezleri”nin tarihçesini slayt gösterisi eşliğinde anlatarak tarihe keyifli bir yolculuk yaptırdı. Ülkemizde çeşitli
tarihi yapıların restorasyon çalışmalarına danışmanlık
yapan ve 2014 yılından itibaren de bir sivil toplum kuruluşu olan Afrodisyas’ı Sevenler Derneği’nin başkanlığını
yürüten Dr. Alas, hekimlik mesleğinin yüzyıllar öncesinden başlayarak insanlık için çok önemli süreçlerden
geçtiğini antik kalıntılardan daha iyi anladıklarını özetledi. Şifa arayışının farklı kültürlerde değişik yöntemlerle
hayata geçirildiğini belirten Dr. Alas, özellikle kaplıca tedavi merkezlerinin inşaa edildiğini, antik çağda bazı ünlü
hekimlerin tıbbın gelişiminde sembol isimler olarak öne
çıktığını anlattı.
Dr. Alas sunumunda şu bilgileri verdi: “Aslında
ben bir Ortaçağ uzmanıyım fakat şifa ve sağlık ile ilgili
kavramlar insanlığın başlangıcından itibaren hepimizin
ilgisini çektiği için biraz derinine inerek bu sunumu hazırladım. Muhteşem bir alan bu. İlk yerleşik düzeni ve
medeniyetin gerçekleştiği yer olarak Mezopotamya’daki Hammurabi Kodeksi’ni görüyoruz. Biz ilk defa burada
sağlık ile ilgili bilgiler buluyoruz. İnsan sağlığının önemli
olduğunu ve sağlığa zarar verenlerin cezalandırılması
gerektiği gibi bir takım ciddi kanun niteliğindeki maddeler
var. M.Ö 2000’lerde yani bundan 4 bin yıl öncesine baktığımızda ‘arp’a benzeyen bir müzik aleti var resimlerde.
Buradan müziğin tedavide kullanıldığını anlıyoruz. Tedavinin o dönemde şaman geleneği ile yapıldığı gibi bir
bilgiye sahip oluyoruz. Kybele çiziminde karşımıza çıkan
iki yılan var biri dişi, diğeri erkek. Yılanın sağlık ile ilgili
alanda kendini yenileyebilen bir hayvan olması nedeniyle sembolleştirildiğini görüyoruz. Tıp, eczacılık, dişçilik
gibi alanlarda sembole dönüşen çizimler ilk bu görselle
karşımıza çıkıyor. Hayat ağacındaki yılan figürü yeniden
doğuşu, gençliği sembolize ediyor. Mezopotamya’da
600 tane tablet karşımıza çıkıyor ve bu tabletlerde hangi hastalığa neyin iyi geldiğine dair metinleri görüyoruz.
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Ayak tırnak batmasından timsah ısırmasına kadar ilginç
bir takım bilgilerden söz ediliyor. O dönemlerde başhekim aynı zamanda baş büyücü oluyor, mevsimleri gözlüyor. Mevsimsel bir takım hastalıkları anlayabiliyor…”
Hipokrat ile yeni dönem
“Hititlerin başkenti Hattuşaş’ta kanalizasyon sistemlerinin yapıldığını ve temizliğe büyük önem verdiklerini,
yıkandıklarını görüyoruz. Hastalıkların büyük bir çoğunluğunun kirden geldiğini düşünüyorlar. Bir takım bulaşıcı hastalıklardan söz ediliyor tabletlerde. Aynı zamanda
Hattuşaş’ta bayan hekim de var. Bayan hekimler savaşa
çıkmadan önceki kutsama görevi yapıyor. İşin sihir tarafı ile ilgilendiklerini görüyoruz. Klasik dönemlere geldiğimizde karşımıza çıkan önemli bir figür var; Asklepion.
Asklepion hangi bitki neye iyi gelir, hastalar nasıl iyileşir
konusunda yol gösteci, koruyucu tanrı. Şifa merkezlerine ilişkin görsellere baktığımızda kupa çekme işleminin
o zamanlarda yapıldığını görüyoruz. Bergama’da rüya
odaları var. Buralarda ‘Tanrı geldi bana şu tedaviyi önerdi’
şeklinde anlatımlar mevcut. Tabi gerçekçi olan şeyler de
var. Bir hekimin bir gladyatörün bacağındaki oku çıkardığı
resimde bunu görüyoruz. Burada tanıdık bir isim çıkıyor
karşımıza Hipokrat. Kos doğumlu bir hekim. Babası da bir
hekim. Çünkü o zamanlarda hekimlik babadan oğula geçen bir meslek. Yani bir lonca sistemi. Bu sistemde ustaçırak ilişkisi vardır. O loncaya girerken onlar da Asklepion
adına yemin ediyorlar. Birinci kural da hastaya zarar vermemek. Daha sonrasında Hipokrat büyü gibi şifa dışında daha gerçekçi bir takım unsurları ortaya koyuyor. Bir
dörtleme var. Yaz kış, soğuk sıcak gibi dörtlüyü, kusma,
balgam, kara safra ve kan gibi bir dörtlemeden yola çıkıyor ve bunlar önemli unsur haline geliyor. Bilimsel yaklaşımın ilk nüvelerini o dönemde belirliyor.”
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Sağlık için yıkanmak önem taşıyor
“Hekimler o dönemde geziyor, farklı coğrafyaları, mevsimleri keşfediyor, endemik yapıyı, beslenme pratiklerini
inceliyerek şifa dağıtıyor. İnsanlar zaman içinde şifa bulmak için termallerden, kükürtlü sulardan yararlanıyor.
Bergama bu anlamda çok önemli bir bölge. Sıcak suların
insanlara getirdiği şifa keşfedilerek Hellenistik döneminde burada ciddi anlamda yapı faaliyetleri ortaya çıkıyor.
Şifa ile bağlantılı olarak Roma’da termallerin yanı sıra
hamam yapıları var. Yıkanma, toksinlerden arınma önem
taşıyor. Osmanlı dönemine ilişkin mimari eserlerden de
özellikle bugün kalıntılarını görebileceğimiz çok sayıda
şifa merkezinin bulunduğunu anlıyoruz. Çeşitli kutsal
alanlara insanların şifa bulmak için gittiklerini görüyoruz. Özetle, uygarlıkların beşiği Anadolu topraklarında
tıbbın gelişimine ilişkin zengin bir mozaik mevcut…”
4 bin yıllık tarihe yolculuğun ardından Dr. Alas’a
güzel sunumu için Tıp Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Oğuz
Dicle ve Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Yeşim Tunçok teşekkür
etti, zengin bilgi paylaşımından sağlık çalışanları olarak
pek çok yeni şey öğrenme imkanı bulduklarını belirtti.
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Profesör Aktaş’tan
“Aşk ve Para” analizi
D
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okuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin ev
sahipliğindeki Sağlık Kampüsü etkinliklerine şubat ayında, “Aşk ve Para” konulu söyleşisi ile Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Para Koleksiyoneri Prof. Dr. Ekin Özgür
Aktaş konuk oldu.
Adli Tıp profesörü ve nümismatik (sikke
veya kağıt para koleksiyonculuğu) konusunda bilirkişi olan Aktaş, slayt gösterili sunumunda tarih
boyunca aşk ve para arasındaki ilişkiye ışık tutan
antik dönem eserlerden örnekler verdi. Profesör
Aktaş, birçok medeniyette kutsal sayılan aşkın,
iktidar sahiplerince paralar üzerine resmedilerek
ölümsüzleştirildiğini anlattı.
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Dillere destan aşklar paralarda
Prof. Dr. Aktaş şu bilgileri verdi: “Yunan Mitolojisinde Zeus’un Europa’ya aşkını görüyoruz. Zeus’un boğa figürü üzerinde
bindirilmiş resmi o gün olduğu gibi bugün
de Yunanistan’ın bastığı 2 euroluk parada aşkı anlatılır. Paralar üzerine yansımış
güzel aşklardan birisidir. Bir başka aşk da
Kleopatra ile Antonius arasındaki dramatik
öyküdür. Bu aşk, Roma paralarının bir yüzünde Kleopatra’nın, diğer yüzünde Marcus
Antonius’un resmi ile belgelenmiştir.
Bir başka aşık da ‘para, para, para’
sözü ile tarihe geçen Napolyon Bonapart’tır.
Bonapart, Paris’in en gözde bekarı
Josephine’e aşıktır. Bu aşk, paraların üzerinde Napolyon’un diz çökmüş olarak Josephin’e
taç takma figürü ile resmedilmiştir.
Romeo ve Jüliet’in aşk öyküsü ise lirik
bir İtalyan şiirine dayanır. Kıta Avrupası’nda
bu tür aşk öykülerini para üzerine yazarak
ölümsüzleştirmek artık zaman içinde bir
gelenek haline gelmiştir. Bizim güncel paralarımızda halen bir aşk figürü olmadığını
görüyoruz. Dünyada 1800’lü yıllardan itibaren paralarda kalp figürü kullanılmaya başlanıyor. 1800’lerin sonuna doğru kalp figürü
evrilmeye başlamış ve 19. yüzyılda çikolata
paketleri içinde kalp simgesi kullanıldığını görüyoruz ve zaman içinde bütün dünya
aşkı sembolize etmek için kalp figürünü kullanıyor. Para ve aşk başlı başına bir nümismatik konusu. Bazı ülkeler parayı tamamen
kalp şeklinde basmayı da tercih etmiş. Malta
böyle mesela. Özellikle İngiliz ekolünde sevgililer günü anısına basılan paralar var.”
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Zenginlikte aşk hayal kırıklığı !
“Para ve aşkın gözden kaçan bir ilişkisi var. Aşk bir fenomen. Neden insanlar delice bağlanıyor bunu açıklamaya çalışan çok
sayıda araştırmacı olmuş, halen de arıyorlar
‘Neden acaba’ diye… Tabii iki sebeple arıyorlar; acaba suyuna iki damla bir şey atsam
aşık olabilir mi ya da suyuna iki damla bir şey
atsam aşkından vazgeçebilir mi diye… Aşk
eğer tatmin edilemezse kara sevdaya dönüyor. Son yıllarda yapılan çok sayıda araştırma var, aşık olunduğunda beynin hangi
bölgelerinin aktive olduğuna dair. Bu konu
ile ilgili çok da güzel deyişler var; üç şey saklanamaz duman, yoksulluk ve aşk… İlginç bir
şekilde çok fazla paraya sahip olanlardan
çok delice aşk beklemek de hayal kırıklığı
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oluyor. Yani aşk ile paranın aslında böyle ilginç bir ilişkisi var. Paraya aşık olmak diye bir şey var.
Bununla ilgili yazılmış çok sayıda
makale var. Acaba zenginlik ve
refah ile beyinde uyarılan bölge
aşka yakın mı? Zengin ve mutlu
olduğunuzda aşkınızı tetikleyebilir mi diye araştırılmış ve hiç
ilgisi olmadığı bulunmuş. Hatta
zenginlikte çok sık partner değiştirildiğini söyleyenler var. Şöyle
de bir gerçek var, para ile saadet
olmuyor ama parasız da hiçbir
şey olmuyor. Aşk ile para biraraya geldiğinde ortaya oldukça güzel bir tablo çıkıyor. Aşkın ömrü
var mı diye çok sık soruluyor. Bir
süre sonra bu hormonlar kabul
edilebilir bir seviyeye geliyor. Bu
seviyeye de sevgi adını veriyoruz. Biraz daha aşağıya inerse o
zaman ‘çok mutlu bir evliliğimiz
var, birbirimize saygı duyuyoruz’
şeklinde ifade ediliyor…”
Tıp Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. Oğuz Dicle, antik çağlara uzanan bu etkileyici sunumun
ardından Prof. Dr. Ekin Özgür
Aktaş’a değerli paylaşımları için
teşekkür etti.

KİMDİR ?
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Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Dekan Yardımcısı olarak görev yapan ve Adli Tıp Anabilim
Dalı Başkanlığını yürüten Prof. Dr. Ekin Özgür
Aktaş, branşına ek olarak birçok idari ve akademik görevi yürütmüştür. Hizmetleri arasında; Tabip Odası Onur Kurulu Üyeliği, Cezaevi
İzleme Komisyon Üyeliği, İnsan Hakları İl Kurul
Üyeliği, Başhekim Yardımcılığı bulunmaktadır.
Türkiye’nin sayılı nümismatları (sikke veya kağıt
para koleksiyoncusu) arasında bulunan Profesör Aktaş, dünya paralarından oluşan yaklaşık
20 bin civarında özel koleksiyona sahiptir ve bu
alanda danışmanlık hizmeti vermektedir. Dokuz
Eylül Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Temel Onkoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Safiye Aktaş ile evli olan Prof. Dr. Ekin Özgür Aktaş’ın 82
deneysel makale, 1 kitap ve 4 kitap bölümü bulunmaktadır. Sağlık hukuku, malpraktis ve etikle
ilgili 200’den fazla konferans vermiştir.
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Uz.Dr.Erdem Erkoyun
Halk Sağlığı Anabilim Dalı

G

BİZ İZLEDİK

Ağ (2016)
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üney Koreli yönetmen Kim Ki
Duk’un son filmi Ağ, ailesini
geçindirmek amacıyla Kuzey
Kore ve Güney Kore sınırındaki bir
gölde balıkçılık yapan, Kuzey Koreli
yoksul Namchulwoo’nun kayığının
motorunun bozulmasının ardından
Güney Kore tarafına geçmesiyle
başlıyor. Savaş nedeni sayılmasın
diye sınır koruyucular Güney Kore’ye
geçen yurttaşlarını vuramıyorlar ve
Nam Chul-woo Güney Kore’de gözaltına alınıyor ve bir sorgu süreci
başlıyor.
Namchulwoo’yu yakından
izlemekle görevli olan Lee Won Gun,
Nam Chul-woo’ya yakınlık gösteriyor. Kendisine yapılan sığınmacılık
teklifini kabul etmeyen Nam Chulwoo ülkesine iade ediliyor ve yeni
bir sorgu süreci başlıyor.
Dilleri ve kültürleri birbirinin
aynı olan iki ülkenin aradan bir sınır geçmesiyle ne kadar farklılaşsa
da birbirinden kopamadığını güçlü
bir dille anlatan filmde, bazı duygu ve tepkilerin evrensel olduğu da
izleniyor. Daha önce Yay, Boş Ev,
Fedakâr Kız filmleriyle Türkiye’de
beğeni kazanmış, 2005 yılında 42.
Altın Portakal Film Festivali’nde
Özel Onur Ödülü almış olan Kim Ki
Duk, uzak bir ülkeden yabancı ve
tanıdık duyguları izlememizi sağlıyor. Nam Chul-woo’yu canlandıran
Seung-bum Ryoo’nun oyunculuğu
da başarılı.

arpaboyu 107

Kalp cerrahının macera dolu gezisi:

Lapland - Finlandiya
D

okuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp
ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Özalp Karabay, Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Kurulu’nun düzenlediği Çarşamba Etkinliği’nde; Kuzey Avrupa’da Finlandiya, İsveç
ve Norveç topraklarını kapsayan karlar bölgesi
Lapland’a yaptığı geziyi etkileyici bir sunumla anlattı.
Profesör Karabay, “Karların Kraliçesi Lap-
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land - Finlandiya” başlıklı sunumunda, ilk kez bir buz
otelde konaklama deniyimini, Ren geyikleri ve Sibirya kurdu Husky’lerin çektiği kızaklarla yapılan çevre
turunu, buzkıran gemilerle Baltık Denizi’nde seyahat,
Noel Baba’nın mektuplarının tüm dünyaya gönderildiği postaneden görseller ve hava sıcaklığı -40 dereceye kadar düşen bölgeden ilginç karelerin yer aldığı
kuzey keşfini keyifli bir anlatımla özetledi.

Profesör Karabay, Kuzey Kutbu ışıklarının yaz
aylarında (Haziran ve Temmuz) güneş hiç batmadığı
için Gece Yarısı Güneşi olarak bilinen fenomene neden olduğu bölgenin dünyanın her yerinden gelen
turistlerin ilgisini çektiğini belirtti, Finlandiya’nın cazibesini şöyle özetledi:

Prof. Dr. Özalp Karabay

Ren geyiği ve Husky’lerle tur
“Son 10 yıldır aldığım temel fotoğrafçılık
eğitimimin de katkısı ile doğa ve gezi fotoğrafçılığını geliştirmeye odaklandım. Geziler yaşantımın bir
parçası, olmazsa olmazı haline geldi. Amatör ruhla
gördüklerimi fotoğraflayıp, arkadaşlarımla paylaşmayı çok seviyorum. Bu durum, özellikle bana gezme fırsatı bulduğum ülkeleri daha iyi tanıma, güzelliklerini görsellerle paylaşma fırsatı sundu. Bugüne
kadar 55 ülke, iki katı kadar da şehir görme fırsatım
oldu. Her geçen gün, uzaklara gitme fikri daha cazip
hale geldi. Dokuz Eylül Üniversitesi’nde 25 yılı geride
bıraktım ve bu deneyimleri burada paylaşmaktan da
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çok mutluyum. Lapland’a gitme fikrini, fakültemiz Biyokimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Pınar Tuncel’in de önerisi ile hayata
geçirdik. İyi ki de gitmişiz. Gezdiğim 55 ülke
arasında en çok memnun kaldığım ilk üç yer
arasında bu bölge oldu. Çok etkileyiciydi, çok
beğendik, mutlu olduk. Lapland, kuzeydeki birkaç ülkenin topraklarından ibaret olan
yani Finlandiya, İsveç, Norveç’i kapsayan bir
bölge. Bölgenin yerlilerine Sami deniyor. Samiler, Ren geyiği kaynaklı göçebe olarak yaşıyorlar. Günümüzde sayılarının 60 bin kadar
olduğu söyleniyor. Tek geçim kaynakları Ren
geyiği. Derileri, sütleri, etleri, boynuzlarından
faydalanıyorlar. Tamamen karlarla kaplı Kuzey Kutbu halkası içinde yer alan ve uçakla
gidilen son durağa kadar gittik. Toplam 7 gece
8 günlük bir gezi oldu. Doktor ağırlıklı kafilemizle, kar, ayılar ve geyiklerle kaplı bölgede
hiç alışık olmadığımız çok farklı deneyimler
yaşadık.”
Buz otelde -5 derecede konakladık
“Bölgenin en önemli özelliği, mayıs
ile temmuz arasındaki dönemde hiç hava
kararmıyor. Her yer orman kaplı. Turumuzun
bir etabında donmuş dere üzerinde balık avlamaya çıktık, burada balık nasıl tutulur gösterildi. Husky safaride hoş görüntülere tanık
olduk. Çok kalın giysiler giymemize rağmen
bizim gittiğimiz dönemde -15 derece sıcaklıkta bunlar son derece yetersiz oldu. O nedenle
ek giysiler verdiler. Finlandiya’daki görüntüler
hoşumuza gittikçe soğuğun bizdeki etkisi de
azaldı. Baltık Kıyısı’nda her yıl 4 ay açık olan ve
sürekli -5 derecede tutulan buz otelde konaklamak çok özel bir deneyimdi. Uyku tulumları
içinde bere ve eldivenlerimizle uyumaya çalıştık. Bu bölgede akşamları gün batımı olmuyor. Gece boyunca çok az bir karanlık var
parlament mavisini yakalıyorsunuz. 12 odalı
buz otel için rezervasyon da aylar öncesinden
yapılıyor. Dışarda normal otellerde konaklayanlar ise çoktu. Bu deneyimden keyif aldık
ama bir daha gitsem, normal sıcak bir otelde
kalmayı tercih ederim.”
Buzkıran gemi ile Baltık turu
“Gezimizde, dünyada sadece 7-8 adet
olduğu belirtilen buzkıran gemilerle seyahat
etme fırsatımız da oldu. 1,5 saat buz kırarak
Baltık Denizi’nde gidilen bir yolculuktu. Sonra
dalgıç giysisine benzer soğuğa karşı korumalı
özel giysilerle kısa süreli de olsa denize girdik.
Beyazların içinde yine hoş görüntüler içindeydik. Bize bu deneyim için birer diploma verdiler. Asıl heyecanlandıran da kar motorları ile
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yapılan turlardı. 7-8 motor buz üzerinde 70
kilometrelik bir parkuru 5-6 saatte tamamladık. Birini ben kullandım. Ormanların içinden
gitmek ayrı bir keyifti. Mutlak bir sessizlik hakimdi ve soğuk nedeniyle kuş sesi bile yoktu.”
Noel Baba köyünden İzmir’e kartpostal
“Gezinin devamında bir geyik yetiştirme çiftliğinde ikişerli gruplar halinde ehlileştirilmiş geyiklerin çektiği kızaklara binerek parkurda dolaştık. Burada da Ren geyiği kullanma
diploması verdiler. Bu arada bölgede her şeyin
çok kurallı olduğunu hatırlatalım. Gezinin devamında Husky safariye katıldık. İkişer kişilik
ekipler halinde 6-8’erli sevimli Husky’lerin
çektiği kızaklarla safarimizi yaptık, bu da gerçekten çok keyifliydi. Ren geyiği ve ayı etini
denemek için yedik ama önermem. Dünyaya
yılbaşında Noel baba mektuplarının gönderildiği Santa Claus’a gittik. Kuzey Kutbu çizgisi bu
bölgeden geçiyor. Biz buradaki postaneden,
yılbaşında İzmir’deki evimize ulaşmak üzere
kartpostal gönderdik ve eve döndüğümüzde bize ulaştı. Özetleyecek olursam, Lapland
bölgesi bize gerçekten maceralı ve son derece
eğlenceli bir gezi fırsatı sundu, bu deneyimlerimizi sizlerle paylaşmak da ayrı bir keyif
oldu...”
Prof. Dr. Özalp Karabay’a esprili ve
güzel sunumunun ardından Sağlık Bilimleri
Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Gürkan Ersoy tüm
Sağlık Yerleşkesi ailesi adına çicek vererek teşekkür etti.
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Profesör Öktem’in
objektifinden
Srilanka’da
Yaban Hayatı
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D

ünyanın değişik ülkelerinde ‘doğa ve yaban hayatı’ temalı geziler yaparak farklı
coğrafyalardan ilginç örnekleri objektifine taşıyan Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ali Öktem,
1 ay süren Srilanka gezisinde görüntülediği
Yaban Hayatı fotoğraflarını Sağlık Yerleşkesi
mensuplarına sundu.
DEÜ Tıp Fakültesi Sosyal ve Kültürel Etkinlikler
Kurulu’nun düzenlediği Çarşamba Etkinliği’ne
öğretim üyeleri ve öğrenciler büyük ilgi gösterdi. Profesör Öktem, 48 dakika 36 saniye süren
bir meditasyon müziği eşliğinde slayt gösterisi
ile sunum yaptı. Eşsiz güzellikteki doğal yaşamı
toplam 35 bin 336 kare fotoğraf ve 360 segment
video çekimi ile arşivine taşıdığını belirten Pro-

fesör Öktem, birbirinden güzel seçkilerle doğal
yaşamın gizemli yönlerini sergiledi. Aralarında
bir cerrah ve iki biyoloğun da bulunduğu ekiple Srilanka’da 3 hafta, Malezya’da da bir
haftalık bir serüven yaşayan Profesör Öktem,
kuş gözlemciliği, anonim kelebekler ve anonim memeliler çekimleri ile ilgili deneyimlerini
anlattı. Özellikle yakın plan leopar fotoğrafları
çekimi ile heyecan yarattı. Profesör Öktem,
İzmir’de ve Türkiye’de kuş fotoğrafçılığı için
çok güzel yerler bulunduğuna dikkat çekti,
Türkiye’nin anonim yaban hayatı ile ilgili görsellere de internet üzerinden yayın yapılan
www.trakus.org , www.tramem.org ve www.
tramem.org, www.yabanhayati.org sitelerinden ulaşılabileceğini belirtti.
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Halk arasında allı turna olarak bilinen filamingoların İzmir’de özellikle İnciraltı bölgesinde
gözlemlenebileceğini ifade ederek yaban hayatı çekimlerini şöyle özetledi: “Burada sözü edilen anonim kelimesi, kimseye ait olmayan, özgür ortamda, tutsak olmayan yaban hayvanlarının
görüntülenmesini ifade ediyor. Hiçbiri tutsak ve evcil hayvan değil. Bir kare çekim için 7-8 saat
beklediğimiz zamanlar oluyor. Leopar çekimi de böyle. Aslında yaban hayatında bu tür özgür
kediler insana saldırmaz. Saldırdığına yönelik söylemler şehir efsanesi, bu bilgiyi bilmek lazım.
İnsana saldıran kediler tutsak ya da davranış bozukluğu geliştirmiş kedilerdir. Kuş fotoğrafçılığı da
yine sabırlı bir gözlemle yapılabilecek bir konu. Dünyada ve ülkemizde bununla ilgili el değmemiş
coğrafyalar var. Biz ekip olarak bu tür gezilerde uzun ön araştırmalar yapıyoruz. Gittiğimiz yerdeki su kaynaklarının durumu, korunma önlemi alınması gereken mikroorganizmalar, özellikle sıtma
gibi konularda hazırlıklı oluyoruz. Bölgedeki türler hakkında bilgi topluyoruz. Çok fazla habitat var.
Bunların hangisinde hangi hayvanı arayacağımız çok önemli. Çünkü aramazsanız bulamazsınız,
bakınır gidersiniz. Özetle gideceğimiz her bölge için sıkı ders çalışıyoruz” diye konuştu.
Tıp Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Oğuz Dicle, bu etkileyici sunumun ardından Prof. Dr. Öktem’i
kutlayarak, “Ben de takipçilerinizden biriyim. Sunumu izlemek çok büyük keyifti, deneyimlerinizi
paylaştığınız için çok teşekkür ederiz” dedi.
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DESO’dan yeni
D

BENİM HASTANEM

okuz Eylül Üniversitesi Senfoni Orkestrası (DESO), DEÜ Tıp
Fakültesi’nin düzenlediği etkinlikte Sağlık Yerleşkesi mensuplarına yeni yıl konseri verdi, müthiş performansı ile gönülleri fethetti. Tıp Fakültesi Kurucu Öğretim Üyeleri Konferans
Salonu’nda gerçekleştirilen konserde solist Erdoğan Turanlı eşliğinde sahne alan DESO sanatçıları birbirinden güzel eserleri büyük
ustalıkla sundu.
Önce piyano, sonra gitarla klasik ve rock eserler çeşitlemesi yapan DEÜ Konservatuvarı Öğretim Görevlisi ve DESO sanatçısı
Erdoğan Turanlı, duyguyu aktaran sahne dinamizmi ile izleyenleri
mest etti. Salonu dolduran Dokuz Eylüllüler, Senfoni Orkestrası ile
sanatçı Erdoğan Turanlı’yı keyifle izleyip dakikalarca alkışladı. Konser bitiminde DESO Müdürü Prof. Ümit İşgörür genç sanatçıları tek
tek tebrik etti.
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yıl hediyesi

BENİM HASTANEM

DEÜ Tıp Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. Oğuz Dicle de böyle güzel ve
başarılı bir ekibi Sağlık Yerleşkesi’nde
ağırlamaktan büyük mutluluk ve onur
duyduklarını belirterek, “DESO’yu
ne zaman davet etsek hep yanımızdalar. Geçenlerde Güzel Sanatlar Fakültesi’nde duyduğum bir yazarın sözünü burada tekrarlamak
istiyorum, ‘Umudunu yitirmek bir
insanlık suçudur’ diyor. Demekki
umutlu olmamız gerekiyor. Bizlere
umudu hissettiren Dokuz Eylül Senfoni Orkestrası’na bir kez daha teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
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Kuvayi Milliye Destanı
ayakta alkışlandı
D
BENİM HASTANEM

okuz Eylül Üniversitesi Sosyal ve Kültürel Etkinlikler
Koordinasyon
Kurulu’nun düzenlediği Çarşamba
Etkinliği’nde Nazım Hikmet’in “Kuvayi Milliye Destanı” beğeniyle izlendi.
Opera Sanatçısı Yunus
Kırılmış’ın bağlaması ile konuk olduğu program, “Kuvayi Milliye Destanı ve Türküler” başlığı ile sunuldu. Usta sanatçı Yunus Kırılmış’ın
seslendirdiği Anadolu’dan ezgilere, şiire ruh katan özel yorumu ile
Yrd. Doç. Dr. Nilgün Yener eşlik etti.
Yener, Kuvayi Milliye Destanı’nı
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slayt gösterisi eşliğinde sundu. Akademisyenler, sağlık çalışanları ve öğrenciler, deneyimli ikilinin başarılı performansını büyük
keyifle izleyerek ayakta alkışladı.
Derslikler Grubu Binası Kurucu Öğretim Üyeleri Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen etkinlik sonunda DEÜ Tıp Fakültesi
Dekan V. Prof. Dr. Oğuz Dicle, sanatçı Yunus
Kırılmış ve Öğretim Üyesi Nilgün Yener’i etkileyici sunumları için kutladı. Prof. Dr. Dicle,
alanında isim yapmış çok değerli bir sanatçıyı daha İnciraltı Sağlık Yerleşkesi’nde konuk
etmekten büyük mutluluk duyduklarını ifade
etti.
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Sağlık Yerleşkesi
huzur diledi

D

BENİM HASTANEM

okuz Eylül Üniversitesi Sağlık Yerleşkesi mensupları, yeni yıl öncesi Dekanlık Binası 4. Kat Fuaye’de
düzenlenen etkinlikte biraraya geldi.
Sağlık Kampusü ailesi, DEÜ Tıp Fakültesi Dekan V. 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 Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Pınar Balcı,
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Nihal Gelecek, Spor Bilimleri ve Teknolojisi
Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Osman Açıkgöz ve DEÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Erkan Derebek’in
evsahipliğinde yeni yıla iyilik dilekleri ile girdi.
Rektör Prof. Dr. Adnan Kasman konuşmasında, “Çok kötü bir yılı geride bırakıyoruz. Bir darbe geçirdik,
her gün şehit veriyoruz. Umarım gelecek yıl huzurlu daha iyi bir sene olur. Bu dönemlerde yılbaşı kutlamak anlamlı gelmiyor ama ümidimizin var olduğunu göstermemiz gerekiyor, o nedenle buradayız. Hepinizin yeni yılını kutluyor, gelecek yılın herkese sağlık, ülkemize barış ve huzur getirmesini diliyorum.
Gelecek yıl 2017’yi 2018’e bağlarken yapacağımız konuşmanın çok daha neşeli olmasını diliyorum. Bizler
yönetim olarak yeni yılda, üniversitemizdeki gelişmeleri, fakülte fakülte gezip sunumlar yaparak sizlere
anlatacağız” açıklamasını yaptı.
Sağlık Yerleşkesi evsahiplerini temsilen yeni yıl konuşmasını gerçekleştiren Sağlık Bilimleri
Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Gürkan Ersoy da şöyle konuştu: “Ben de sayın Rektörümüzün yeni yıl için
belirttiği iyi dileklerine yürekten katılıyorum. İnşallah 2017 yılı hepimiz için sağlıklı ve çok daha huzurlu
bir yıl olur. Yeni bir yönetim ve yeni bir ruhla bu yıl çalışmaya başladık. Biz gelecek için çok umutluyuz,
inşallah daha güzel şeyler yapacağız. :Başta sayın Rektörümüz olmak üzere hepinize çok teşekkür ediyor ve iyi yıllar diliyorum.”
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Doç. Dr. Funda Aksu
Anatomi Anabilim Dalı

BİZ OKUDUK

EL DUENDE
J

ohn Berger adını ilk kez Tıp Fakültesi ikinci sınıfa giderken, 1987’de duymuştum. O sıralar bizim kuşak arasında
popüler bir kitabı vardı: ‘Görme Biçimleri’. Bu kitap sayesinde ilk kez bir ressam-yazarın olağanüstü görüş yeteneğiyle bizlere sunduğu pencereden bakıyorduk dünyaya.
Klasik anlamda bir ‘yazar’ sayılmasa da, Berger, benim unutulmaz yazarlarım arasına çoktan girmişti. Berger’i geçtiğimiz Ocak ayında, 91 yaşında yitirdik..
Şimdilerde iki kitabını daha okuyorum, ‘Hoşbeş’ ve
‘Sanatla Direniş’. Berger bu kitaplarda, eskiden olduğu gibi
sanki yazmıyor da, okuyucuyla bir diyaloğa giriyor; adeta
sohbet ediyor. Hem öyle dostane, öyle candan bir sohbet ki
bu, kitaba ara verdiğinizde onunla tekrar buluşup konuşmak
için büyük bir istek duyuyorsunuz. Okurken yazar hakkında
bir şeyi daha fark ettim: Berger kendi muhteşem, sözcüklere
sığmaz derinlikteki bakış açısını yavaş yavaş size de bulaştırıyor, kitabı okuduktan sonra aynı kişi olarak kalmanız çok
zor..
‘Hoşbeş’ adlı küçük denemelerden oluşan kitabının
bir yerinde, Berger, bir Flamenko şarkıcısından bahsederken ‘el duende’ diye bir kavramdan söz ediyor. ‘Duende, bir
performansı unutulmaz kılan bir özellik, bir titreşimdir. Şarkıcı kendi dışından gelen bir güç ya da cebir tarafından ele
geçirildiğinde, içine bir şeyler yerleştiğinde meydana gelir.
Duende geçmişten gelen bir hayalettir. Unutulmaz olmasının sebebi geleceğe hitap etmek için şimdiyi ziyaret etmesidir’ diyor. Bu büyülü sözcük, ilk kez 1933 yılında İspanyol
şair Garcia Lorca tarafından anlamlandırılmıştı; ‘Bütün sanatlar’ demişti Lorca, ‘duende’ye muktedirdir, fakat
doğal olarak en çok müzikte, dansta ve sözlü şiirde kendine yer bulur, zira bunlar yorumlanmak için etten bir
bedene ihtiyaç duyarlar, zira sürekli bir şekilde doğan ve ölen hatlarını kesin bir şimdiki zamana yayan biçemlerdir bunlar.’ Bana kalırsa bütün büyük yazarlarda, müzisyenlerde, ressamlarda, dansçılarda ‘el duende’yi
deneyimleyebiliriz. Berger’in kitaplarında satırlardan taşıp size doğru akan o içten enerjisini hissetmemeniz
mümkün değil. Peki Orhan Pamuk’un kitaplarındaki o mahrem, derin ve gizemli titreşimlerini deneyimlemeyen okur var mıdır?
Ferzan Özpetek, bir söyleşisinde ‘duende’nin ancak doğuştan var olabileceğini söylemiş, ona katılıyorum. Her türde sanatın iyisine, çok iyisine tanık olabiliriz, ama ancak bizi heyecanlandıran ve uzun süre
hafızalarımızdan silinmeyen, hatta izledikten/okuduktan sonra bizi başka biri yapan performanslar vardır,
işte onlar ‘el duende’ olarak nitelendirilebilir ancak..
John Berger’in anısına saygıyla..
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Öğr.Gör.Şirin YAYLALI DEMİRER
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Y

ELEŞTİRİ

1 KAVRAM ADALET

aşanan bir olaya, bir duruma, bir söze, bir işe, oluşa hepimiz farklı farklı tepkiler verip, birbirinden
değişik anlamlar yükleyebiliyoruz, yanıtlarımız ve çıkarımlarımız da birbirinden farklı oluyor. Çünkü
hepimiz hayatı kendi bakış açımızla yorumluyoruz. Bizim penceremizden görülen ne ise davranışımızı,
sözümüzü, tepkimizi de o belirliyor. Yani her şey algılarda başlıyor ve bitiyor aslında...
Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri ile ders kapsamında yukarıda kısaca
belirttiğimiz ifadeler doğrultusunda bir çalışma yaptık. Farklı sanat dallarında eğitim gören, dolayısıyla
uzmanlıkları ve bakış açıları birbirinden farklı olan öğrencilerin “Adalet” kavramını kendi sanat dalları
ile yorumlamalarını ve kısaca anlatmalarını istedik.
“ADALET” in farklı sanat dallarındaki yansımalarına bir örnektir aşağıda sunulan.
Öğr.Gör.Şirin YAYLALI DEMİRER
İzmir’de Kıbrıs Şehitleri Caddesinde arkadaşlarla ödev için fotoğraf çekiyorduk. Kalabalık
caddelerde güzel fotoğraflar çıkar yüzlerce insan, yüzlerce düşünce ve yüz
ifadeleri vardır.
Böyle kalabalık bir caddede çekilen yukarıdaki fotoğrafa baktığınızda aklınıza
ilk gelen nedir?
Fotoğraftaki çocuğun üşüyor olması
ya da dileniyor olması olabilir. Aslında,
resimdeki çocuk oyun oynuyor diğer
arkadaşları kadrajın dışında kaldığı için
durum biraz farklı görünüyor.
Yakaladığım bu fotoğraf karesi beni
çok düşündürdü. Bu çocuk neden parkta oynamıyor? Bu çocuk neden sokakta bulduğu koliyle oynuyor? Çocuk neden okula gitmiyor ya da
gidemiyor? Parkta oynarsa muhtemelen dışlanacak çünkü üstü başı kirli, oradaki çocuklardan farklı.
Sokakta bulduğu koliyle oynuyor çünkü oyuncağı yok. Belki okula da gitmiyor, gönderilmiyor ya da gitmek istemiyor kendisini farklı hissettiği için ya da imkânsızlıklar nedeniyle bilmiyorum. Ama tek şey
biliyorum nerede olursa olsun dünya üzerindeki tüm çocukların doğuştan sahip olduğu; eğitim, sağlık,
yaşama, barınma; fiziksel, psikolojik veya cinsel sömürüye karşı korunma haklarına sahip oldukları... Ve
çocuklara bu hakların verilmesi ve uygulanması ise biz yetişkinlerin sorumluluğunda. O zaman dönüp
kendimize soralım yeniden
bu çocuk niçin burada, bu şekilde?
Ali GÜNEŞ
Fotoğraf bölümü
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YAŞ HESABI

_Altan sen kaç yaşındasın oğlum?
_Onbeş yaşındayım amca.
_Nasıl olur canım!...
_Evet onbeş yaşındayım.
Geçen yıl yedi yaşındaydım.
Bu yıl da sekiz.
Yedi sekiz daha on beş et mez mi?

CÜMBÜŞ

Temel, Demir Yolları’na makasçı olmak
üzere başvurmuş ve sınava girmiş…
Sormuşlar: - Aynı tren yolunun bir yanından saatte 150 km. hızla bir katar geliyor,
karşı yönden de 100 km. hızla bir başka
tren geliyor. Bu durumda ne yaparsın?
- Fadime’yi çağirurum, demiş Temel... Fadime de kim?- Benum hanim... - Oğlum,
hanımı çağırmanın sırası mı iki tren ha
çarpıştı, ha çarpışacak... Temel sırıtmış:Eh, o da görsun cümbüşü daa...
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NE ZAMAN ?
Öğretmen mevsimleri anlatıyordu.öğretmen bakın çocuklar dedi.döt mevsim
vardır. ilkbahar - yaz - sonbahar - kış.
ilkbaharda her taraf yeşil olur, çiçekler
açar. Yaz sıcaktır. Sonbaharda meyveler
olur, yapraklar sararır. kış soğuk olur, kar
yağar.
öğretmen,afacan Özcan’ı suçüstü yakalayarak sordu.
- Kalk bakalım ayağa ders dinlediğin yok.
-dinliyorum öğretmenim
-peki öyleyse,söyle bakalım,elmalar ne
zaman toplanır?
Kızardığı zaman öğretmenim

FOTOĞRAF !
Temel bir gün fotoğrafını çektirmek istemiş. Fotoğrafçıya;
- Ben fotograf çektirmek istiyorum. Lakin
vesikalık olmayacak.
Fotoğrafçı;
- Olur efendim. 24 çarpı 18 e ne dersiniz?
Temel;
-432 eder de, haçan punin konimuzlan ne
alakasi vardur?
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