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Değerli Arpaboyu okurları,
Bilişim teknolojisi bambaşka bir değerler sistemini yarattı; daha az
konuşan, okumaktan çok ekrana ya da duymaya zaman ayıran geniş
kitleler, kuşaklar oluştu. İletişimin kimi yolları anılarda yer almaya
başladı. Hızlı ancak daha mekanik araçlarla iletişim kurmak, kurumlardan yararlanmak yaygın uygulama biçimine geldi.
Ben, bu dönemde, daha sıcak iletişimin öneminin artığını düşünenlerdenim. Arpaboyu dergimizin de iletişimi güçlendiren bir araç
olduğu kanısındayım. Sayılarımız arasında aylar olsa da birlikteliğin,
kurumsallığın çok önemli olduğunu düşündüğüm bu dönemde, Rus
ozan A Voznesensky’nin Oza şiirinde dediği gibi “aramıza mesafe
koymadığı” kanısındayım:
…
kilometreler ayıramaz insanı inan
birleştirir telefon telleri gibi
ama milimetrelerse ayıran
bağışlanmaz bir yazgıdır bu
beterin beteri
…
Dergimiz, sizlerle kurumumuzu buluşturan bir araç. Bu işlevini kazanması sürecinde pek çok kişi görev üstlendi, emek verdi
Arpaboyu’na. Derginin kurumsal bir nitelik kazanması için, başta Sorumlu Müdür Nalan Ülker olmak üzere mutfağında çalışan
herkes çok çaba gösterdi. Her yönetici sahiplendi ve destekledi
Arpaboyu’nu. Sağlık hizmeti almak için Dokuz Eylül Üniversite
Hastanesi’ne gelen yurttaşlarımız; Başhekimlik, Dekanlık hatta rektörlük bürolarında bekleyen öğrencilerimiz, çalışanlarımız yandaki
sehpanın üzerine uzanıp Arpaboyu’nu ellerine aldıklarında üretilenleri, yaşananları, başarıları görebiliyorlar. Dokuz Eylül Üniversitesi
Sağlık – Sanat Yerleşkesi’nde yaşananlardan, olanaklardan haberdar
olabiliyorlar. Artık benimsenen, yeni sayısı aranan bir iletişim aracı
haline geldi Arpaboyu. Bu süreçte haberiyle, yazısıyla, dizgisiyle,
basımıyla uğraşan, editörlük yapan, izlediklerini, okuduklarını, gezip
gördüklerini bizlerle paylaşan tüm Dokuz Eylül’lülere şükranlarımı
sunuyorum.
Yine bizden haberlerle sesleniyoruz sizlere. Hastanemizde, Üniversitemizde, Tıp Fakültemizde, yerleşkemizde yaşananları, etkinlikleri,
ayrılanları, mezunları, konuklarımızı, bizimle ilgili yerel ya da ulusal
basında çıkanları derledi Arpaboyu emekçileri. Dokuz Eylül Üniversitesi sağlık çalışanlarının topluma dokunup, bütünleştikleri alanları ve olayları derleyip sunmaya çalıştık sizlere. Eğitimden sağlık
hizmetine, sanatçıların emeklerinden klinisyenlerin çabalarına kadar
Dokuz Eylüllülerin neler yaptıklarını özetlemeye çalıştık. Dokuz
Eylül’e emek verip emekliliğe ayrılanları, kurumun aldığı yolda yeni
görevler üstlenenleri anımsatmak, tanıtmak istedik sizlere.
Bu iletişim çabasını sürdüreceğiz.
Arpaboyu yol alırken, bu yolun bir bölümünde birlikte olmayı sürdüreceğiz.
Arpaboyu da Dokuz Eylüllülerin sesi, seslenişi, toplumla, İzmir’le
buluşma aracı olarak yol almayı sürdürecek.
Sağlıkla ve esen kalınız.

İÇİNDEKİLER
1-

EDİTÖRDEN

2-3-

İÇİNDEKİLER

4-7
8
9
10-13141516-2122-2324-262728-2930-31-

DEÜ’de yeni eğitim yılı Bakan Özlü ile açıldı
Rektör ve Başhekimden Külliye ve Anıtkabir ziyareti
Akıllı hastane DEÜ’de e-imza dönemi
Eczacıbaşı Tıp Ödülleri töreni DEÜ’de yapıldı
Halk Sağlığı’nda güzel bir proje
İBG’ye 150 milyon TL destek müjdesi
Başhekimlikte plaketli devir teslim
KBB’den canlı cerrahi ile Türkiye’ye eğitim
Kanser savaşçısı DEÜ Hastanesi Tümör Konseyleri ile fark yaratıyor
Doğru tercihinin adresi Dokuz Eylül Tıp Fakültesi
DEÜ Tıp öğrencileri Tıbbiyeli And’ı ile eğitime başladı
İnme tedavisinde DEÜ Hastanesi Türkiye’ye rol model

ÖZEL RÖPORTAJ
32-35- Prof. Dr. Kürşad kutluk (Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı, Sağlık Hizmetleri MYO Md.)
36-3738-404142-4344-464748-495051525354-55565758-606162-646566-6869-7172-7374-7677-79-

Avrupa üyesi tek Türk Onkoloji Enstitüsü Dokuz Eylül Üniversitesi’nde
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu’nda 25.yıl onuru
DEÜ Tıp eğitimi yeniden akredite oldu
Kanser hastaları kemoterapi için artık sıra beklemiyor
Hemşirelik Haftası’nda ‘Hemşirelik rolleri’ konuşuldu
Hastanede emeklilere plaketli teşekkür
DEÜ Hastanesi Hemşirelerine İstanbul’dan canlı yayınla insülin eğitimi
DEÜ Tıp Fakültesi simüle hasta ile doktor yetiştiriyor
Dekanlık personeli Kadir Özcan gözyaşları ile sonsuzluğa uğurlandı
DEÜ’den meslek hastalıklarında bir ilk daha
Aşırı sıcakta iş kazaları 4 kat artıyor
Meslek hastalıklarında DEÜ’den sanayiye işbirliği çağrısı
Toz solunan mesleklerde ihmal ölüme zemin hazırlıyor
Halk Sağlığı Haftası’nda 3 K (Kalp, Kanser, KOAH) ve Diyabet uyarısı
Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’nun gözdesi Dokuz Eylüllü doktorlar
50 öğrenciden 11 güzel proje
İntörn doktor organ bekleyen hastanın hayatını kısa film yaptı
DEÜ Hastanesi Park Cafe yenilendi
Hocaların hocası Prof. Dr. Hatice Durak emekliliğe uğurlandı
Halk Sağlığı Anabilim Dalı’nda duayen hoca Prof. Dr. Gazanfer Aksakoğlu’na vefa
DEÜ Hastanesi’nde Gebe Okulu
Serebral palsi tedavisinde deneyimli merkez DEÜ Hastanesi
Akut Koroner Sendroma dikkat

37-

BENİM HASTANEM

DEÜ Tıp Fakültesi eğitimi
yeniden akredite oldu

BİLİMİN IŞIĞINDA
80-81- Moleküler Pataloji Günü’ne Harvard’dan konuk
82-83- Türkiye’de bir ilk: Biyobelirteçler Sempozyumu
84-85- SAHUM’dan lise öğrencilerine ‘Olay yeri inceleme’atölyesi
86- 87- DEÜ Sağlık Günleri’nde “İşinize bakın” temalı kariyer fuarı
88-89- Çocuk Servisi’nde yangın tatbikatı
90-91- Sabancı Kültür Sarayı’nda Türk Halk Müziği rüzgarı
92Kasten Ritim çoşturdu
93Tıp öğrencileri keman öğreniyor
94-95- Sağlıklı ve dengeli yaşam için ‘Tai Chi Qigong Sibashi’
96-97- Sağlık çalışanı Meltem Arı hastanede resim sergisi açtı
98-100- Renkler kişiliğinizi söyler
101Grup Fortepiano‘dan dünya ve Türk ezgileri
102-103- Doçent Koştumoğlu’ndan PORTRELER
GEZİ SAYFASI
104-107- Liman Şehirleri
108-

BİZ OKUDUK
“Eric Orsenna’dan Pamuk Ülkelerine Yolculuk”

109-

ELEŞTİRİ
Einstein ve Schrödinger’in evreni

110-

HAYDİ GÜLÜMSEYİN
Fıkra ve Karikatürler

111-112- BASINDA BİZ

2 arpaboyu

18-19-

BENİM HASTANEM

KBB’den canlı cerrahi ile
Türkiye’ye eğitim

32-33-

ÜNİVERSİTEMİZDEN

Avrupa üyesi tek Türk Onkoloji Enstitüsü Dokuz Eylül
Üniversitesi’nde

54-56-

BENİM HASTANEM

Cumhurbaşkanlığı Bisiklet
Turu’nun gözdesi Dokuz Eylüllü
doktorlar

26-27-

BENİM HASTANEM

İnme tedavisinde DEÜ Hastanesi Türkiye’ye rol model

13-

ÜNİVERSİTEMİZDEN

İBG’ye 150 milyon TL destek müjdesi

28-31-

ÖZEL RÖPORTAJ

Prof. Dr. Kürşad kutluk
Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı ve
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O Md.
arpaboyu

3

ÜNİVERSİTEMİZDEN

DEÜ’de yeni eğitim yılı
Bakan Özlü ile açıldı
D

okuz Eylül Üniversitesi’nin 2017-2018 eğitim
öğretim yılı Sabancı Kültür Sarayı’nda düzenlenen törenle açıldı. Bilim, Sanayi ve Teknoloji
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Bakanı Dr. Faruk Özlü’nün onur konuğu olarak katıldığı tören, Rektör V. Prof. Dr. Erdal Çelik’in ev sahipliğinde bilim, akademi ve iş dünyasını bir araya ge-

ceki Rektörleri Prof. Dr. Namık Çevik ve Prof. Dr. Fethi İdiman ile çok sayıda davetlinin katıldığı törende
Bakan Özlü, İzmir’in ve Dokuz Eylül Üniversitesi’nin
Türkiye’nin gelecek projeksiyonunda önemli bir yere
sahip olduğunu ifade etti.
Bakan Dr. Faruk Özlü açılış konuşmasında,
Türkiye’nin bütün sorunlarını kısa ve uzun vadede çözecek güçte olduğunu, bilim ve teknolojiyi ana
gündem maddesi olarak gördüklerini belirterek, “Biz,
ülkemizin sürekli değişen gündemi karşısında bilimi
ihmal etmedik, etmeyeceğiz. Gündemin karışık olduğu dönemlerde zihinler, bazen kısa vadeye odaklanabilir. Ancak ülkemiz bütün sorunlarını kısa ve uzun
vadede çözebilecek güçtedir. Tarihimize bakın, çok
arpaboyu 5
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tirdi. Dokuz Eylül Üniversiteli olma onurunu yaşayan
öğrenciler, aileleri ile birlikte tatlı bir heyecan yaşadı.
Üniversitenin açılış etkinliği, Rektör Vekili Prof. Dr.
Çelik’in sabah Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk
Anıtı’na çelenk koyması ile başladı, programın ilk
bölümü İstiklal Marşı’nın okunması, saygı duruşu ve
kısa konuşmaların ardından sona erdi. Daha sonra
Rektör V. Çelik ve beraberindeki heyet, Sabancı Kültür
Sarayı’na geçti.
İzmir Vali Yardımcısı Cemil Özgür Öneği, DEÜ
Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hikmet Hüseyin Çatal,
Prof. Dr. Banu Esra Aslanertik, Ege Bölgesi Sanayi
Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, DEÜ
Genel Sekreter Vekili Yrd. Doç. Dr. Recep Yiğit, DEÜ ön-

Dr. Faruk Özlü
Bakan
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daha zor günlerden geçtik ama çok şükür kimliğimizi
ve bağımsızlığımızı her zaman koruduk. Ülkemiz sürekli sınavlardan başarıyla geçerek bugünlere geldi.
Her imtihandan güçlenerek çıktık. Yoğun gündeme
rağmen bilim ve teknoloji ana gündem maddelerimiz arasında yer aldı. Türkiye bilim, teknoloji ve akılla
büyümeye devam edecek. Bu büyümede en büyük
güvencemiz üniversitelerimizdir. Dokuz Eylül’ün de
İzmir ve Türkiye’ye katkılarının artarak devam etmesini diliyoruz” ifadelerini kullandı.
4.0 ile kritik eşiği atlamalıyız
İzmir’in Anadolu’nun Batı’ya açılan kapısı olduğunu ifade eden Bakan Özlü, Endüstri 4.0 ile aklı
iyi kullanmaları gerektiğini belirterek şöyle konuştu:
“Dünya yeni bir yöne doğru ilerliyor. Bunun odağında bilim ve teknoloji var. Türkiye olarak, bunun gerisinde asla kalamayız. Her alanda önde olmalıyız. Bu
kritik eşiği atlamak zorundayız. Endüstri 4.0, 80 milyon vatandaşımızın kaderi üzerinde etkili olacak bir
konudur. İzmir de bünyesinde barındırdığı 13 organize sanayi bölgesi, 4 teknoloji geliştirme bölgesi ve 2
serbest bölge ile yatırımcılara ideal bir yatırım olanağı
sunuyor. Ama aynı zamanda bu potansiyel, sadece
yatırımcılar için değil üniversitelerimiz için de ciddi bir
uygulama fırsatı taşıyor.”
Gençlerin işsizlik konusundaki tereddütlerine değinen Bakan Özlü konuşmalarını şöyle sürdürdü: “Bu duyguyu doğal karşılıyoruz. Ancak iyi yetişmiş personel bulmak gerçekten çok zor. Nitelikleri
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Prof. Dr. Erdal Çelik
Rektör V.

ve özellikleri olan gençlerimizin sayısında sıkıntı var.
Bu yüzden bakanlık olarak orta ve yükseköğretimde eğitim gören gençlerimizin yetişmesi ve işgücüne
nitelikli vasıflarıyla katkı sağlamaları amacıyla bir çalışma başlattık. Bu noktada bakanlığımız bünyesinde
bir daire başkanlığı da kurduk. Buradaki amacımız ise
Milli Eğitim Bakanlığı’na, üniversitelerimize ve eğitimcilerimize katkılar sunmak olacak” ifadesinde bulundu. Bakan Özlü, sözlerini şöyle sürdürdü: “Organize
Sanayi Bölgeleri’nde (OSB) teknik kolejler açacağız.
Türkiye’de 300’den fazla OSB var ve bunların hepsinde
teknik kolej açma yönünde bir proje başlattık. Milli Eğitim Bakanlığımız ile birlikte çalışıyoruz. Öğrencilerimiz
buralardan yabancı dil bilen ve pratik eğitim almış teknisyenler olarak mezun olacak.”
Yöneticilik yapmak bambaşka
Dokuz Eylül Üniversitesi Rektör Vekili Prof.
Dr. Erdal Çelik de görevi bir ay önce aldığını belirterek
başladığı konuşmasını şöyle sürdürdü: “Yaklaşık bir ay
önce, öğretim üyesi olmaktan gurur duyduğum üniversitemize Rektör Vekili olarak atandım. Yaklaşık 80
bin öğrencisi, 7 bin akademik ve idari personeli, muazzam yerleşkeleri ve milyonlarca liralık bütçesi olan bir
kurumdan bahsediyorum. Vizyon sahibi, soğukkanlı
bir bilim insanı için bile muazzam bir hadise. Üstelik
35’inci yaşını kutlayan kurumun çizgisini de zerre kadar aşağı düşürme lüksünüz yok. Tabi ki hoca olmak
ayrı bir şey, yöneticilik yapmak ise bambaşka. Bu süreçte üniversite adına zarar verecek yorum ve dav-

Türkiye’nin silikon vadisi olacağız
Dokuz Eylül Üniversitesi’ni Türkiye’nin Silikon
Vadisi yapmak için çalışmalar yürüteceklerini belirten
Rektör V. Çelik şöyle konuştu:
“Bölgemizde yoğun olarak üretim ve geliştirme faaliyetinde bulunan nanoteknolojik prosesler
kullanılarak; silikon çip ve elektronik aygıtların üretiminin yapılmasını ve teknoloji alanında gelişmelere
katkı sağlanmasını amaçlıyoruz. Böylece yerli ve yabancı sermayenin üniversitemize girmesini hedefliyoruz. Akademik makalelerin çokluğu kadar yapılan
atıfların da önem kazandığı günümüzde, dünya Endüstri 4.0 kavramını konuşuyor. Geldiğimiz noktada
ise üniversitemizin iletişim teknolojileri, moleküler tıp,
yenilenebilir enerji, havacılık, uzay ve savunma sanayi,
nano-teknoloji, yalın düşünce ve girişimcilik gibi alanlara yoğunlaşması gerektiğini düşünüyoruz. Önümüzdeki dönemde bu başlıklara yönelik çalışmaları
teşvik etmeyi amaçlıyoruz.”
Hastane borcu için radikal tedbirler
“Dokuz Eylül Üniversitesi’nin bütçesini önü-

müzdeki dönemde yeni bir yaklaşımla ele alacağız.
Denk bütçe politikası uygulanacak ve zengin bir kurum olan Dokuz Eylül’ün kar etmesi sağlanacaktır.
Bu zenginlik; hükümetimizden, hayırsever vatandaşlardan, firmalardan, yerli ve dış sermayeden, iç dinamikleri hareket ettirmesinden ve verdiği desteklerden
sağlanacaktır. Hastanenin borcunu eritmede radikal
tedbirler alacağız; kriz masası oluşturup, çözümler
üreteceğiz. Bu noktada 6 Sigma ile yalın üretim proseslerini uygulayacağız. IMF’de uygulanan politikalar
uygulanacaktır. Firmalarla anlaşmaya gidip; borçları
donduracak ve yapılandıracağız. Yeni alımlar için normal ödeme koşulları sağlayacağız. Dolayısıyla 1 TL’lik
bir malzeme 10 TL’ye alınmayacak.”
Derece alan öğrencilere hediye
Öğrenciler adına konuşan Edebiyat Fakültesi
Tarih Bölümü 4. Sınıf Öğrencisi Şeyma Yücel, saygın
bir üniversitede eğitim almanın onurunu yaşadığını,
Dokuz Eylüllü olmanın ve İzmir gibi bir kentte eğitim
almanın büyük ayrıcalık olduğunu belirtti. Yücel, gençlere daha geniş iş imkanları yaratılması gerektiğini ifade etti.
Konuşmaların ardından Rektör Vekili Çelik, Bakan Özlü’ye bir seramik tablo ile çiçek hediye ederken;
Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuarı öğrencileri de mini bir konser verdi. Program, 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılında birincilikle mezun olan öğrenciler
ve bu yıl Dokuz Eylül Üniversitesi’ne en yüksek puanla
kayıt yaptıran öğrencilere ödül verilmesi ile sona erdi.
arpaboyu 7
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ranışlardan; moral bozucu yaklaşımlardan, negatif
insanlardan da özellikle uzak durdum. Buna rağmen
‘gözünüz korktu mu” diye sorsanız, ‘tereddüt dahi etmedim’ derim. Çünkü amacınız hizmet üretip, katkı
sağlamaksa makamlar sizin için amaç değil araç olur.
Ne yapacağını bilen çiftçi topraktan korkmaz. Onun
için önemli olan mahsulün bereketli olmasıdır.”
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Rektör ve Başhekimden
Külliye ve Anıtkabir ziyareti
Dokuz Eylül Üniversitesi Rektör
V. Prof. Dr. Erdal Çelik, Cumhurbaşkanlığı
Külliyesi’nde düzenlenen Üniversiteler
2017-2018 Akademik Yılı Açılış törenine,
DEÜ’yü temsilen 10 farklı bölümden 11
öğretim üyesi ve 5 farklı fakülteden öğrencilerle birlikte katıldı. Ankara’da tüm
üniversite rektörlerinin yanı sıra ilgili Bakanlar, ilgili Kurum Başkanları, Büyükelçiler, devlet protokolünden birçok kişi ile
üniversiteleri temsilen belli sayıda akademisyen ve öğrenciler olmak üzere yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı ziyarette, DEÜ
üst yönetiminden Rektör Yardımcısı Prof.
Dr. Hikmet Hüseyin Çatal ile DEÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mete Edizer yer
aldı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe
Millet Kongre ve Kültür Merkezi’ndeki törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve YÖK
Başkanı Yekta Saraç akademik yıl açılış konuşmalarını gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve YÖK
Başkanı Saraç, “Araştırma Üniversiteleri” başlığının
önemini vurguladı. Araştırma üniversitesinin; misyonunu ve stratejik yol haritasını belirlemiş ve üniversitenin çalışma disiplinini bu plana uygun biçimde
yürütebilen bir kurum olduğu ifade edildi. Üniversitenin yalnızca araştırma başlığında mükemmeliyeti
amaçlamayacağı, eğitim ve bilginin üretimi, aktarımı
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ve paylaşımında da en iyiyi hedefleyeceği belirtildi.
Rektör V. Prof. Dr. Erdal Çelik ve Başhekim Prof.
Dr. Mete Edizer, külliye ziyaretinde farklı üniversitelerin rektörleri ile ikili işbirlikleri çerçevesinde görüşmeler yaptı. Profesör Edizer, DEÜ Hastanesi adına
diğer üniversitelerle ortak çalışmalar gerçekleştirme
konusunda fikir alışverişinde bulundu. Heyet, akademik yıl açılış töreninin ardından Anıtkabir’i ziyaret etti,
“Bilim ve fen nerede ise oradan alacağız ve ulusun
her bireyinin kafasına koyacağız” diyen Büyük Önder
Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı ve minnetle andı.

Akıllı hastane DEÜ’de
e-imza dönemi

Başhekim Prof. Dr. Mete Edizer, elektronik
imza döneminin kurumsal işleyişe hem bürokratik
işleyiş, hem de mali olarak büyük katkı sağlayacağını belirterek şöyle konuştu: “Akıllı hastane kavramı tüm sağlık işletmeleri için önemli bir kavram.
Elektronik Belge Yönetim Sistemi ve Elektronik İmza
kullanımında amaç; bilgilerin ve dökümanların çoklu kullanımına imkan veren elektronik ortamda, tek
noktadan, kolay erişilebilir biçimde kullanılmasını
sağlamak, kırtasiyeyi ve maliyeti azaltmak. Rektörlük Bilgi İşlem Dairesi bünyesindeki ekibimizin kapsamlı çalışmaları sonunda hastanemizde elektronik
imza dönemine geçtik. Evrak kayıt ve imza işlemleri bilgisayar ortamında yapılarak emek, zaman ve
masrafların en aza indirilmesi ve kurumsal verimliliğin artırılmasını yönünde büyük fayda sağlandı.
Sadece çalışan değil, hasta ve hasta yakını memnuniyetini de artıracak e-imzayı başlattığımız için mutluyuz.”
arpaboyu 9
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okuz
Eylül
Üniversitesi
Hastanesi’nde
tüm birimlerdeki yazışmalar ve imzalar, Bilgi
Teknolojileri ve Hastane
Bilgi Sistemleri uygulamaları kapsamında
dijital ortama taşındı.
Kağıt israfına son vermek amacıyla başlatılan “Kağıtsız hastane”
projesi
kapsamında
DEÜ Hastanesi’nde üç
yıl önce hayata geçirilen
Elektronik Belge Yönetim Sistemi’nin (EBYS)
ardından, 2016’da ülke
genelindeki
e-reçete
uygulamasına da geçildi. Kağıtsız hastane
kavramında
gerçekleştirilen en son yenilik
ise Başhekim Prof. Dr.
Mete Edizer önderliğinde, Rektörlük Bilgi İşlem
Daire Başkanı Yrd. Doç.
Dr. Zafer Dicle’nin koordinasyonunda yürürlüğe giren “e-imza” uygulaması oldu.
Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) Sorumlusu O. Öncel Metin, Gürkan Beyazgül, Gözde Karaca
ve Sevilay Yardım’dan oluşan ekibin çalışmaları sonunda, hastanedeki tüm imzalı evrakların (giden evrak) iletimi dijital platforma aktarıldı. Üç yıldır sadece
gelen evrakların elektronik ortamda iletildiği uygulamanın devamında, imzalanmış giden evrakların da
kağıtsız ortama geçişi sağlandı. Çevre bilincini güçlendirdiği için “Yeşil hastane” olarak da tanımlanan
uygulamalar kapsamında son yıllara ait istatistik
veriler de tasarrufu belgeledi. 2014’te ortalama 21
bin, 2015’te 20 bin evrakın kağıtsız ortamda iletildiği, aylık ortalama 1750 evrakın elektronik ortamda
paylaşıldığı, yeni başlayan e-imza ile kağıt maliyetinin daha da milimize edileceği ifade edildi. Üniversitemizin tüm birimlerinin bu sisteme dahil edilmesi
yönünde çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Eczacıbaşı
Tıp Ödülleri töreni
DEÜ’de yapıldı

ÜNİVERSİTEMİZDEN

E

czacıbaşı Topluluğu tarafından bilimsel
araştırmaları teşvik etmek amacıyla 1959
yılında başlatılan ve 2013 yılından bu
yana da topluluğun kurucusu Dr. Nejat Ferit Eczacıbaşı adıyla verilen Tıp Ödülleri, Dokuz Eylül
Üniversitesi Tıp Fakültesi Konferans Salonu’nda
düzenlenen bir törende sahiplerine sunuldu.
Toplam 6 kategoride ödüllerin verildiği törende, bu yıl ‘Tıp Bilim Ödülü, Dokuz Eylül Üniversitesi Uluslararası Biyotıp ve Genom
Enstitüsü’nden Prof. Dr. Şermin Genç’e takdim
edildi. Çocuk sağlığı ve hastalıkları alanında
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yaptığı çalışmalar ve Türk tıbbına değerli katkıları nedeniyle de Prof. Dr. Olcay Neyzi’ye Tıp
Onur Ödülü verildi. Tıp Teşvik Ödülü’nü ise Bilkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’nden Doç. Dr. Özgür Şahin, Bilimsel
Araştırma Destek Ödülü’nü de Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim
Dalı’ndan Prof. Dr. Süha Yalçın aldı. Hacettepe
Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Barış Boyraz ile Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi İbrahim Halil Gürçınar da Tıp Öğrencileri
Proje Ödülü ile onurlandırıldı.

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektör Vekili
Prof. Dr. Erdal Çelik ve Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen törene; İzmir İl Sağlık Müdürü Bediha Salnur, Eczacıbaşı Holding
CEO’su Atalay Gümrah, Eczacıbaşı Sağlık Grubu
Başkanı Elif Çelik, DEÜ üst yönetimi, dekanlar,
enstitü ve yüksekokul müdürleri, çok sayıda
akademisyen, öğrenci ve davetli katıldı.
Yerli ilaca yatırım önemli
Törende konuşan Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Eyüp Gümüş, yerli ilaç sanayiinin
ikinci kez bir dönüşüm yaşadığını ve bu gelişmelerin sadece devlet iradesi ile olamayacağını, kararlı yatırımcılarla ve yetişmiş kalifiye

arpaboyu
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Prof. Dr. Olcay NEYZİ

bilim insanları ile bu çabanın
meyvelerinin alınabileceğini ifade etti. Prof. Dr. Gümüş,
“Değer bazında baktığımızda, sürekli değer kaybeden
ürünlerin geldiğini görüyoruz.
Artık bu alanda yeni ürünlerin, biyoteknolojik ürünlerin
gelmesi yerli ilaç sanayisinin
gelişmesi gerekiyor. Tehlikeli
hastalıkları önleme konusunda çalışmalar yapan ülkeler
gelecekte kazançlı çıkacaklar.
Yerli ilacın desteklenmesi ve
teşvik edilmesi bu açıdan çok önemli” dedi.
Çelik: Ar-Ge yatırımları artmalı
DEÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Erdal Çelik de
dünyada birçok alanda olduğu gibi sağlık sektöründe de yeni gelişmeler kaydedildiğini, insan
ömrünü uzatmak için nano ve biyoteknoloji ile
hastalıklarla mücadele çalışmaları yapıldığını
belirtti. Rektör Vekili Çelik, sağlıkta 20 yıl önce
hayal olan birçok çalışmanın bugün somut adıma dönüştüğüne dikkat çekerek şöyle konuştu:
“Ar-Ge yatırımlarının artması, üniversite sanayi
iş birliğinin gelişmesi bu eksende büyük önem
arz ediyor. Özellikle yerli ilaç sanayisinde Ar-Ge
faaliyetleri artmalı, yerli üretim güçlendirilmeli, sektör stratejik yatırım teşvik uygulamala-

Prof. Dr. Eyüp Gümüş

Bülent Eczacıbaşı
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rından daha
fazla yararlanmalı. Gelecek vizyonunu ‘Güçlü
ve Bağımsız
Türkiye’ olarak ortaya
koyan ülkemizin iktisadi hayatının
zenginleşmesinde, bilimin teşvik
edilmesi ve
özel sektöProf. Dr. Şermin Genç
re
yönelik
destek mekanizmalarının geliştirilmesi büyük önem taşıyor. Bunun nedeni; Ar-Ge’ye dayalı inovatif
yaklaşımlarla katma değeri yüksek olan sektörlerin, ekonomiye ve toplumsal refaha yap-
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Prof. Dr. Erdal Çelik
Rektör V.

tığı pozitif katkı. Sektörün uluslararası rekabet
gücünü oluşturabilecek ürünlere yönlendirilmesi, ihracat hedeflerinin ortaya koyması, fason üreticilikten lisans sahibi üretici konumuna
geçiş yapması gerekiyor. İkinci nokta ise bilimsel bakış açısının bireysel algıyı güçlendirerek,
hayata dair değerleri zenginleştirmesi. Kısaca;
bilimle ilgili süreçleri tasarlamak, ortaya koymak ve değer üretmek bu işin bir yanını oluşturuyor. Esas mesele ise bilime ve bilim insanına
sahip çıkmak. Türkiye’nin saygın markalarından
biri olmayı başaran Eczacıbaşı Topluluğu ise
kurulduğu günden bu yana, yerli ilaç sanayinin
gelişmesine katkı sağlarken; sağlık alanında
özgün yatırımlarıyla sektöre örnek olmayı sürdürüyor.”
Üç çeyrek asırlık gelenek
Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı da tıp ödülleri geleneğinde 58. yılı kutlamaktan mutluluk duyduklarını belirterek, “Türkiye’nin kültür, sanat, spor

Prof. Dr. Emin Kansu

ÜNİVERSİTEMİZDEN

ortamlarını, bilimini, eğitimini geliştirmeye katkıda bulunmak, sosyal sorumluluk anlayışımızın
üç çeyrek asırdır değişmez ilkesi oldu. 2017 Dr. Nejat Eczacıbaşı Ödülleri’ne değer bulunan bilim
insanlarımızı ve genç öğrencilerimizi yürekten kutluyorum” ifadelerini kullandı.
Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Tıp Ödülleri Bilimsel Değerlendirme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Emin
Kansu da, bugüne kadar, Eczacıbaşı Bilimsel Araştırma ve Ödül Fonu tarafından toplam 177 araştırma projesinin gerekli kaynak ile desteklendiğini belirti. Profesör Kansu, bu desteğin, bilim dünyası için çok önemli bir katkı olduğunu, ülkemizin tüm bilim insanları, genç araştırmacıları ve
araştırma disiplini kazanmak isteyen başarılı tıp öğrencileri için bu ödüllerin önemli bir teşvik
unsuru olduğunu vurguladı.
Törende, ödüllerin verilmesine jüri üyelikleri ile katkıda bulunan Profesör Emin Kansu başkanlığındaki 2017 Eczacıbaşı Tıp Ödülleri Bilimsel Değerlendirme Kurulu’na birer teşekkür plaketi
verildi. Etkinlik sonunda Prof. Dr. Emin Kansu, ödül alan bilim insanları Prof. Dr. Şermin Genç,
Doç. Dr. Özgür Şahin ve Tıp Fakültesi öğrencisi İbrahim Halil Gürçınar ile kısa bir söyleşi yaptı. Üç
konuşmacı, bilimsel çalışmalara yaklaşımlarını ve yaşam disiplinlerini anlatırken, yeni şeyler keşfetmek için merak etmek ve araştırmak gerektiğini dile getirdi, en büyük teşekkürü de kendilerine
özveriyle destek olan ailelerine sundu.
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Halk Sağlığı’nda
güzel bir proje

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Balçova Kaymakamlığı
toplum için bir araya geldi, işbirliği protokolü imzaladı
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okuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi ile
Balçova Kaymakamlığı, Balçova İlçesinde “Sağlık Okuryazarlığının Geliştirilmesi”
ve toplumu daha çok bilgilendirmeye yönelik bir
proje ile işbirliği protokolüne imza attı.
İlçe Kaymakamı Süleyman Özçakıcı ile DEÜ
Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oğuz Dicle arasında imzalanan protokolle, sağlık konulu topluma
yönelik konferansların yapılması kararı alınırken, bölgede sağlık okuryazarlığını geliştirmeye
yönelik bir taslak proje için de ilk adım atıldı. 7
ilköğretim okulundan 2. Sınıf velilerinin oluşturSüleyman Özçakıcı
Prof. Dr. Oğuz Dicle
duğu bir gönüllü grubun “Sağlık Okuryazarlığını”
Balçova Kaymakamı
Dekan
geliştirmeye yönelik, sürdürülebilir bir eğitim
sistemi altyapısı oluşturması konusunda harekete geçilmesi kararlaştırıldı. Sürecin gelecek yıllarda sürekliliğini sağlamaya yönelik çalışmaların yürütüleceği belirtildi.
Çok sektörlü bir toplum sağlığı girişimi olan “Balçova İlçesinde Sağlık Okuryazarlığının Geliştirilmesi
Protokolü törenine; DEÜ Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Yeşim Tunçok, İlçe Sağlık Müdürü Uz. Dr.
Esra Duğral, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erhan Atilla, DEÜTF Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Alp
Ergör, Halk Sağlığı Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Türkan Günay, aynı anabilim dalından Dr. Işık Top
ve İl Sağlık Müdürlüğü Eğitim Birim Sorumlusu Özgür Karataş da katıldı. Balçova Kaymakamı Özçakıcı
ve DEÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dicle, toplum sağlığını korumaya yönelik başlatılan projenin birinci
yılı dolduğunda girişimin etkinliğinin değerlendirileceğini, gelecek yıllara yönelik sürecin daha iyi şekillendirileceğini belirtti.
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İBG’ye 150 milyonluk
destek müjdesi
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okuz Eylül Üniversitesi İzmir Biyotıp ve Genom Uygulama ve Araştırma Merkezi (İBG)’nin araştırma
altyapısına dönüştürülmesine ilişkin karar, Kalkınma Bakanlığı Araştırma Altyapıları Kurulu’ndan çıktı.
Araştırma Altyapıları Kurulu’nun, 6550 sayılı kararı doğrultusunda, tematik araştırma laboratuvarı
sınıfında kabul edilen DEÜ İBG’ye, yeni dönemde Kalkınma Bakanlığı’ndan 2022 yılına kadar 150 milyon TL’lik
mali destek sağlanacağı açıklandı. ODTÜ MEMS Merkezi, Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve
Uygulama Merkezi (SUNUM) ve Bilkent Üniversitesi Ulusal Nanoteknoloji Araştırma Merkezi (UNAM) ile birlikte yeterlilik başvurusu kabul edilen DEÜ İBG’nin, böylece araştırma faaliyetlerini daha kapsamlı ve detaylı
şekilde yapabileceği belirtildi.
Yaşam bilimleri ve biyotıp alanında güçlü bilimsel araştırmalar yapan İBG için yeni bir döneme geçilirken,
alınacak mali destek sayesinde özellikle kişiye özgü hassas tıp alanında yoğunlaşan translasyonel araştırmalar ile yenilikçi ürün ve teknolojilerin geliştirilmesine ağırlık verileceği, hedefe özgü biyoteknolojik ilaçların
geliştirilip ticarileştirilmesi yönünde kapsamlı faaliyet yürütüleceği ifade edildi.
İBG Müdürü Prof. Dr. Mehmet Öztürk, “6550 sayılı kanun kapsamında verilmiş olan bu karar sayesinde
İBG tüzel kişilik kazanmıştır. İBG ile birlikte, ODTÜ MEMS Merkezi, Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi(SUNUM) ve Bilkent Üniversitesi Ulusal Nanoteknoloji Araştırma Merkezi (UNAM)
de Araştırma Altyapısı statüsünü kazanmıştır. Böylece, İBG ülkemizin devletçe tanınan ilk dört mükemmellik merkezinden birisi olarak, önceden belirlenmiş yüksek performans hedefleri doğrultusunda Kalkınma
Bakanlığı’ndan maddi destek alma hakkını elde etmiştir. Temelleri 2007 yılında atılmış olan ve geçen 10 yıl içerisinde üniversitemizin tüm rektörleri tarafından sürekli destek gören, birçok akademik ve akademik olmayan
üniversite personelimizin emeklerinin meyvesi olan İBG bu yeni statü sayesinde Dokuz Eylül Üniversitesi’nin
bilim ve teknolojide evrensel boyutları yakalamasına katkı sağlayacaktır. İBG’nin misyonu, yaşam bilimleri ve
sağlık alanında Türk insanına ve tüm insanlığa hizmet etmektir. Bu başarıda emeği olan tüm çalışma arkadaşlarıma ve meslektaşlarıma teşekkür ederim” dedi.

Başhekimlikte
plaketli
devir teslim
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Prof. Dr. Mete Edizer
Başhekim
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Prof. Dr. Erkan Derebek

okuz Eylül Üniversitesi
Hastanesi’nde üst yönetim
değişti. Rektör V. Prof. Dr.
Erdal Çelik’in atadığı Başhekimlik
görevine Anatomi Anabilim Dalı
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mete Edizer getirildi. Başhekim Yardımcılıklarına da; Prof. Dr. Aynur Akay
(Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
AD), Prof. Dr. Recep Bekiş (Nükleer
Tıp Anabilim Dalı), Prof. Dr. Leyla
İyilikçi Karaoğlan (Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD), Prof. Dr.
Bahri Akdeniz (Kardiyoloji Anabilim Dalı), Prof. Dr. Sedat Yanturalı (Acil Tıp AD) ve Doç. Dr. Serdar
Bayrak (Onkoloji Enstitüsü Klinik
Onk. Bilim Dalı) atandı.
Başhekim Prof. Dr. Mete Edizer,
Başhekimlik Toplantı Salonu’nda

Prof. Dr. Erdal Çelik
Rektör V.

düzenlenen tören ile önceki Başhekim Prof. Dr.
Erkan Derebek, önceki Sağlık Yerleşkesi Koordinatörü Prof. Dr. İlknur Bilkay Görken, önceki
Başhekim Yardımcıları Prof. Dr. Ender Ellidokuz, Prof. Dr. İbrahim Öztura, Prof. Dr. Özlem
Gencer Kıdak ve Doç. Dr. Özhan Özdoğan’a birer teşekkür plaketi verdi.
Rektör V. Prof. Dr. Erdal Çelik ve Rektör
Yardımcısı Prof. Dr. Banu Esra Aslanertik de
toplantıya katılarak yeni yöneticilere başarılar
diledi, önceki yöneticilere teşekkür etti.
Rektör V. Prof. Erdal Çelik yaptığı konuşmada hastaneyi mali açıdan borçlu değil karlı
seviyeye getirmeye kararlı olduklarını belirterek şöyle konuştu: “Mali sıkıntıyı gidermeyi
hedefliyoruz. Buna bağlı olarak adaptasyon
konusunda elimizden ne geliyorsa yapmaya
çalışacağız. Borcun giderilmesi için bir kriz
masası oluşturacağız. Geçmişte çalışan hocalarımız, mevcut hocalarımız bu konu ile ilgili
kim varsa toplayıp, nasıl çözebileceğimize yö-

Prof. Dr. Mete Edizer
Başhekim

nelik bir ekip oluşturacağız. Bu kapsamda en
kısa zamanda hastanenin borcunu sıfırlamak
değil merkez bankasına dönüştürmeyi amaçlıyoruz. Bunlar hakikaten gerçekleştirebileceğimiz konular. Buna ilişkin yüzde 70 civarında
tasarruf sağlayan firmalar var. YÖK Başkanı
ile konuşup bilgilendireceğiz. Dolayısıyla gerçekten güzel şeyler yapılacak. Ben sizlerden
yüksek derecede desteklerinizi bekliyorum.
İnsanlara değil, problemlere odaklanacağım.
Geçmiş geçmişte kalmıştır. Problemleri çözmeye çalışacağız. Burada sizlerin desteği çok
önemli olacak.”
Aslanertik: Amiral gemisi hastane
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Banu Esra
Aslanertik de Rektörlük olarak hastanedeki
süreçleri her zaman yakından takip ettiklerini
belirterek, “Erdal hocamız kavrayıcı ve kapsayıcı yaklaşımı ile burada. Uzmanlık alanımız tıp
değil ama sizler bize anlatacaksınız biz anla-
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Prof. Dr. Banu Esra Aslanertik
Rektör Yrd.
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yacağız. Rektörümüz ve ben her türlü desteği vermek
için buradayız. Hocam ekip çalışmasına çok önem veriyor. Hiçbir şey tek başına yapılamaz. Dokuz Eylül
Üniversitesi çok büyük bir yapı ve amiral gemisi de
hastane. Dolayısıyla bu yapıda bir şeyleri tek başımıza, birkaç kişi ile başarmamız hiçbir zaman mümkün
değil. O yüzden ekiple, destekle hareket etmek çok
önemli. Sizlerin desteğini bizlerden esirgemeyeceğine inanıyoruz, teşekkür ederiz” dedi.
Başhekimlik görevini Profesör Edizer’e devreden Prof. Dr. Erkan Derebek de, toplantıda kurumun
mali ve idari yapısını, gelir gider dengesi, maliyetler,
ödemeler, insan kaynakları, yenilenen ve yenilenecek bölümler, klinik araştırmalar, bilgi sistemleri, ilaç, tıbbi malzeme, klinik araştırmalar ve eğitim
gibi ana başlıklarda toparladığı kapsamlı bir sunum
yaptı. Yeni Başhekim Prof. Dr. Mete Edizer, tüm çalışmaların çok değerli olduğunu kaydederek, “Çok çalışılmış ve emek verilmiş. Elbette bizler de işlerin sıkı
takipçisi olacağız. Çıtamız daha da yükseldi. Daha
iyi şeyler yapmaya birlikte devam edeceğiz. Değerli
hizmetleri için tüm hocalarımıza teşekkür ediyorum”
diye konuştu.
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DEÜ Hastanesi’nde
yeni Başhekim
Prof. Dr. Mete Edizer

okuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde Başhekimlik görevine Anatomi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr.
Mete Edizer getirildi.
1968 İzmir doğumlu olan Mete Edizer, lisans eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 1991
yılında tamamladı. 2003-2010 yılları arasında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim
Dalı’nda Yardımcı Doçent olarak görev yaptı. 2010 yılında Doçent olduktan sonra tekrar Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı’nda hizmete başladı. 2012-2013’te DEÜ Hastanesi’nde Başhekim
Yardımcılığı görevini yürüttü. 2015 yılında Profesör olan Edizer, Eylül 2017’de Başhekimlik görevine atandı. Evli
ve bir çocuk babasıdır.

Başhekim Yardımcıları kimdir

1968, Aydın, Nazilli doğumlu olan Aynur Akay, lisans eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 1991 yılında
tamamladı. Daha sonra DEÜ Tıp Fakültesi Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’nda 1999 yılında uzman oldu.
DEÜ Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı’nda 2006 yılında
Doçent unvanını aldı, 2011’de Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve
Hastalıkları Anabilim Dalı’nda Profesör oldu. 2011- 2014 yılları
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Prof. Dr. Aynur AKAY
Başhekim Yardımcısı Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

arasında Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim
Dalı Anabilim Dalı Başkanlığı yaptı. 2012-2015 yılları arasında Sağlık Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma
Kurulu Üyeliği yaptı. 2014-2016 yılları arasında Çocuk Ruh
Sağlığı ve Hastalıkları Derneği Başkan Yardımcılığı yapan Aynur Akay, 2016 yılından bu yana Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Derneği yönetim kurulu üyeliğini sürdürmektedir. Eylül
2017’de Başhekim Yardımcılığı görevine atandı, evli ve 1 erkek
çocuk annesidir.

Prof. Dr. Recep BEKİŞ
Başhekim Yardımcısı –
Nükleer Tıp Anabilim Dalı
1967 Sivas doğumlu olan Recep Bekiş, lisans eğitimini Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 1991 yılında tamamladı.
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim
Dalı’nda 2000 yılında uzman oldu. Aynı bölümde 2002 yılında
Yardımcı Doçent, 2006 yılında da Doçent unvanını aldı. Kariyerini 2011 yılından itibaren Profesör olarak sürdüren Bekiş,
Mart 2017 tarihinden itibaren Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp
Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı görevini yürütmektedir. Eylül 2017 tarihinde başhekim yardımcılığı görevine
atanan Bekiş, evli ve iki çocuk babası.

Prof. Dr. Leyla İYİLİKÇİ KARAOĞLAN
Başhekim Yardımcısı Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı

BENİM HASTANEM

13 Nisan 1965 İzmir doğumlu. İlk ve Orta öğretimini İzmir’de
tamamladı.1982 yılında, İzmir Kız Lisesi, 1988’de Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 1994 Ekim
-1995’te Fransız Dışişleri Bakanlığı Bursu ile - CIES Bursu,
Paul Brousse Hospital, Paris, Fransa, Hepatobiliyer Merkezi
Karaciğer Transplantasyonu Yoğun Bakım ve Genel Anestezi
uygulamaları üzerine 1 yıl eğitim gördü. Uzmanlık tezi “Orthotopik karaciğer transplantasyonunda Total Porta Kaval
Klempaj ve Lateral Klempaj Tekniklerinin Peroperatuvar Dönemde Hemodinamik Etkilerin Karşılaştırmalı Olarak Araştırılması” konusundadır. 1996 yılında DEÜTF Anesteziyoloji ve
Reanimasyon uzmanı ve 2005 yılında Anesteziyoloji ve Reanimasyon doçenti unvanını aldı. 2011 yılında aynı üniversitede
profesörlük kadrosuna atandı. Halen aynı üniversitede Anesteziyoloji ve Reanimasyon profesörü olarak görev yapmaktadır. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği üyesi ve
Günübirlik Anestezi Komite Başkanı, Klinik Toksikoloji Derneği
Yönetim Kurulu Üyesi, DEÜTF Palyatif Bakım Merkezi Yönetim
Kurulu Üyesi, İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi, ARUD
(Ankara, Anestezi ve Reanimasyon Derneği) ve Europen Society of Anesthesiology üyesidir. Evlidir.
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Prof. Dr. Bahri AKDENİZ
Başhekim Yardımcısı –
Kardiyoloji Anabilim Dalı
1969 Trabzon doğumlu olan Bahri Akdeniz, lisans eğitimini
Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Tıp Fakültesi’nde 1991 yılında
tamamladı. Uzmanlık eğitimini 1997’de Ankara Üniversitesi
Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Bölümü ve 2000 yılında DEÜ Tıp
Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı’nda bitirdi. 2003 yılında
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Yardımcı Doçent,
2006 yılında Doçent oldu. Aynı bölümde 2013 yılında Profesör unvanını aldı. Ocak 2015’ten itibaren Kardiyoloji Anabilim
Dalı Başkanlığını, Eylül 2016’dan itibaren de Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Solunum Dolaşım Blok Başkanlığı
görevini yürütüyor. Eylül 2017’de Başhekim Yardımcılığı görevine atanan Prof. Dr. Bahri Akdeniz’in, Türk Kardiyoloji Derneği
(TKD), Akciğer Damar Hastalıkları Derneği üyelikleri, TKD’de
Pulmoner Vasküler Hastalıklar Proje Grubu’nda üyelikleri bunuluyor. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

Prof. Dr. Sedat YANTURALI
Başhekim Yardımcısı Acil Tıp Anabilim Dalı
1970 Balıkesir doğumlu olan Sedat Yanturalı, Ege Üniversitesi
Tıp Fakültesi’nden 1994 yılında mezun olduktan sonra Dokuz
Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı’nda 1999
yılında uzmanlık eğitimini tamamladı. Aynı bölümde 2005 yılında Yardımcı Doçent, 2006 yılında Doçent ve 2016 yılında
Profesör oldu. 2007-2013 yılları arasında Acil Tıp Anabilim
Dalı başkanlığı, 2005-2011’de DEÜ Sağlık Hizmetleri Meslek
Yüksekokulu Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği Programı Başkanlığı görevlerini yürüttü. 2012-2017 yılları arasında
“Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nda Tur doktoru olarak görev yaptı. Eylül 2017’de Başhekim yardımcılığı görevine
atanan Yanturalı’nın yabancı dili İngilizce. Bir çocuk babasıdır.

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 1999 yılında mezun oldu. Tıpta uzmanlık eğitimini 2005 yılında İzmir Atatürk
Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı’nda tamamladıktan sonra aynı kurumda kariyerini
sürdürdü ve 2013 yılında Doçent unvanını aldı. Dokuz Eylül
Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim
Dalı’nda çalışmalarına devam eden Doç. Dr. Serdar Bayrak,
Temmuz 2017’den itibaren Başhekim Yardımcısı olarak görev
yapıyor.
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Doç. Dr. Serdar BAYRAK
Başhekim Yardımcısı –
Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı

T
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ıp eğitiminin yanı sıra tıpta uzmanlık
sonrası eğitim faaliyetleri ve cerrahide
öncü kurumlar arasında yer alan Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi, Kulak Burun
Boğaz (KBB) Anabilim Dalı’nın gerçekleştirdiği
ulusal bir canlı cerrahi uygulamasına ev sahipliği yaptı.
KBB Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. M.
Cenk Ecevit ve ekibi, uyku hastalıkları tedavisi kapsamında iki hastada cerrahi uygulama
gerçekleştirdi. ‘Ekspansiyon sfinkter farengo
plasti’ ve ‘Anterior pfalato plasti’ ameliyatlarını online olarak Türkiye genelinde 400’e yakın KBB hekimi baştan sona izleyerek pratikte
bilgi güncelleme olanağı buldu. Uzun yıllara
dayanan bilgi ve deneyimleri ulusal ölçekte
paylaşmak üzere planlanmış interaktif eğitimde Prof. Dr. M. Cenk Ecevit, ülkenin dört
bir yanındaki meslektaşlardan gelen soruları
yanıtladı. Cerrahi işlem gerçekleştirirken aynı
anda yapılan işlemler hakkında bilgiler veren
Prof. Dr. M. Cenk Ecevit’e çok sayıda geri bildirimde bulunuldu.
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Canlı cerrahi uygulamalarının hasta değerlendirme süreçlerine katkıda bulunduğunu, uygun
hastalara ne tür cerrahi
uygulanacağına ilişkin
karar verme süreçlerine
önemli katkı sağladığını
belirten KBB Anabilim
Dalı Başkanı Prof. Dr.M.
Cenk Ecevit şu bilgileri
Prof. Dr. M. Cenk Ecevit
verdi:
KBB Anabilim Dalı Bşk.
“Ülkemizde Kulak Burun
Boğaz alanında uzmanlık sonrası eğitim kapsamında canlı cerrahi uygulamaları yaygın olarak yapılmaktadır. Bu çalışmalarda,
genelde uzmanların öğrenmek istediği güncel konular hakkında sunumlar planlanır. Dokuz Eylül Üniversitesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı olarak bizler
de yıllardan beri uzmanlık sonrası eğitimi faaliyetlerini yürütüyoruz. Bu kapsamda kadavra kursları, seminer, sempozyum ve kongreler düzenliyoruz. Bugüne
kadar ulusal ölçekte düzenlenen kongrelere geniş

katkılı destekler sağladık. Son olarak 3 Ekim 2017’de
Rektörlüğümüz ve Başhekimliğimizin de destekleri
ile canlı cerrahi uygulamamızı gerçekleştirdik. Uyku
hastalıkları tedavisinde, hastaların bir kısmına tedavisinde cerrahi uygulamalar yapıyoruz. Bu cerrahiler,
KBB hastalıkları alanında geniş olarak merak edilen
ve öğrenilmesi istenilen bir konudur. Kliniğimizde de
uzun yıllardır uyku hastalarının takip tanı ve tedavilerini gerçekleştiriyoruz. Edinilmiş bilgi ve deneyimleri
ulusal ölçekte paylaşmak için iki hastamızın cerrahi
yayınını planlayarak uygulamaya koyduk. Ameliyathane 5 B ve 5 C salonlarında tüm Türkiye’den meslektaşlarımızın izleyebileceği şekilde bağlantı sağlandı ve soru cevaplarla uygulamalarımızı aktardık.
İlk aşamada hastalar hakkında bilgilendirme yaptık.
Bu cerrahilerin yararlı olabileceği hasta grubu hakkında teorik bilgiler sunduk. Eş zamanlı olarak gelen
sorulara da yanıtlar verdik. Ameliyatları yaklaşık 400
meslektaşımız izledi. KBB uzmanlarının hasta değerlendirme süreçlerine katkı sağlaması ve meslektaşlarımızın günlük uygulama becerilerini arttırmaya
yönelik katkı sağlaması bakımından böyle kapsamlı
organizasyonları önemsiyoruz.”
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KBB’den
canlı cerrahi
ile Türkiye’ye
eğitim

Kanser
savaşçısı
DEÜ Hastanesi
Tümör
Konseyleri ile
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fark yaratıyor
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D

okuz Eylül Üniversitesi Hastanesi, çağımızın zorlu hastalığı
kanser tedavisinde 26 yıldır
hizmet veren “Tümör Konseyleri” ile Türkiye öncüsü
oldu. Birden fazla uzmanlık
alanını ilgilendiren hastalıkların tedavisinde birden
fazla disiplinin ortak değerlendirme ile ortak karar
alarak tanı ve tedavi süreçlerini yönlendirdiği (multidisipliner)
yaklaşımlarla
kansere savaş açan DEÜ
Hastanesi, 10 ayrı konseyle
yönettiği tedavi süreçlerinde yüksek başarı oranları ile
fark yarattı. Onkoloji alanında pek çok ilki gerçekleştiren kurum; sürekli güncellenen modern cihaz parkı,
hekim kalitesi, bilgi, deneyim ve üstün nitelikleri ile
Sağlık Bakanlığı tarafından

En fazla konsey DEÜ Hastanesi’nde
Halen ülke genelinde en fazla konsey ile
çalışan üniversite hastanesi olan Tümör Konseyleri hakkında şu bilgiler verildi: 1992 yılında
Meme Tümörleri Grubu, Baş- Boyun Tümörleri
Grubu, Kolorektal Tümörler Grubu, Akciğer Tümörleri Grubu, Pediatrik Tümör Grubu, Jinekolojik Onkoloji Grubu adı altında altı tümör grubu
kurularak başlatıldı. 26 yıl öncesinde multidisipliner çalışmalara önderlik eden kurum, takip
eden yıllarda liderliği sürdürdü. Ürolojik Tümör
Grubu (Prostat, Mesane Kanserleri), Kemik-Yumuşak Doku Tümörleri Grubu, Santral Sinir Sistemi Tümörleri Grubu, Üst-GİS Tümör Grubu-1
(Karaciğer-Safra Kesesi, Pankreas Tümörleri),
Üst-GİS Tümör Grubu-2 (Özefagus, Mide Tümör-

leri), Endokrin Tümörler Grubu kuruldu ve gruplar konseylerde aktif çalışmaya başladı. DEÜ
Hastanesi’nde aktif çalışan 10 ayrı tümör konseyinde hastalar yüksek başarı oranları ile tedavi
edilirken, dünya literatürüne uygun, uzun ve kaliteli yaşam şansına kavuştu.”
Hızlı ve doğru karar çok önemli
Hastaneye başvurudan itibaren başlayan süreçte, kanser tanısı almış tüm hastalar,
tanı aldıkları tarihten itibaren bu konseylere
sunuluyor. Tanı ve tedavi süreçleri bir hekimin
kararına bırakılmadan konseye katılan en az
10 öğretim üyesinin katılımı ile belirleniyor. Her
konseye, ilgili alanda özelleşmiş, genel cerrahi uzmanı (meme, tiroid, kolorektal, karaciğerpankreas, özefagus –mide), kadın hastalıkları
ve doğum uzmanı (jinekolojik onkolojik cerrah),
üroloji uzmanı, gastroenteroloji uzmanı, kulak
burun boğaz uzmanı, ortopedi uzmanı, beyin
cerrahisi uzmanı, göğüs hastalıkları uzmanı, pediatrik onkoloji uzmanı, radyoloji ve patoloji uzmanı, radyasyon onkolojisi ve medikal onkoloji
uzmanı, nükleer tıp uzmanı, tıbbi genetik uzmanı
öğretim üyeleri (profesör, doçent, yardımcı do-
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“Kapsamlı Onkoloji Merkezi” olarak tanımlandı.
Kansere meydan okuyan DEÜ Hastanesi’ni dünya standartlarında başarıya taşıyan en önemli unsur da alanlarında Türkiye çapında en iyi
akademisyenlerin yer aldığı Tümör Konseyleri
oldu. Her biri en az 10 akademisyenden oluşan
Tümör Konseyleri, kanserle mücadelede DEÜ
Hastanesi’ni zirveye taşıdı.
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çent) ve uzmanlık öğrencileri katılıyor. Her hasta
kurumumuza başvurusu sonrası bu konseylerde tanı süreçlerinden başlayarak ayrıntılı olarak
tartışılıyor ve uygulanacak tedaviler konusunda
ortak karar alınıyor. Bu şekilde hasta için en doğru tedavi kararı alınarak en hızlı biçimde tedaviler başlatılıyor. Hastaya evreleme amaçlı olarak
yapılacak tetkiklere bile ortak karar verilerek gereksiz, yararsız tetkiklerin yapılması engelleniyor. Kanserde tedavi kararının doğru ve hızlı bir
şekilde alınması ve en hızlı şekilde uygulanması
önem taşıyor. İlk tedavi planının yanlış, eksik ve
gecikmeli olması ise tedavi sonuçlarını çok kötü
etkiliyor.”
Tedavi sürecinde neler var?
“Hastaya ameliyat gerekip gerekmediği, ameliyat yapılacak ise yapılacak ameliyatın
türü konseylerde belirleniyor. Hastalar ameliyat
sonrasında; ameliyat bulguları, patolojik tanı,
evreleme amaçlı yapılan görüntüleme bulguları ile tekrar tartışılıyor. Her hasta için hastalıkla
ilgili tüm faktörler belirlendikten sonra uygulanması gereken ek tedavi kararı ortak olarak veriliyor, uygulanacak radyoterapi ve/veya kemoterapinin gerekçeleri konsey üyelerine açıklanıyor.
Daha sonra kemoterapi ve/veya radyoterapi
uygulanacak olan hastalar hızlı bir şekilde ilgili
kliniklere yönlendiriliyor. Konsey kararları hastalara ilgili klinikte çalışan uzmanlar tarafından
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ayrıntılı olarak açıklanıyor ve kararlar hasta ile
de tartışılıyor.”
Modern cihazlarla yüksek başarı
“Son derece modern cihaz parkı sayesinde radyoloji kliniğimizde mamografik tomosentez
ile meme kanserinde daha hassas ve daha doğru tanı konabiliyor. Erkeklerde kansere bağlı ölüm
nedenleri arasında ikinci sırada olan prostat kanseri tanısında multiparametrik MR ile prostat bezi
içindeki tümör odağı yüksek doğruluk ile belirlenebiliyor. Nükleer Tıp Anabilim Dalı’nda yapılan PSMA
PET tetkiki ile tüm metastatik odaklar saptanabilirken, Luthesium PSMA ile bu metastatik odaklar
hedeflenerek ortadan kaldırılabiliyor. Girişimsel
Radyoloji ünitesinde, ulaşılması zor bölgelere yerleşen tümörlerde yüksek başarı ile biyopsi yapılıyor. Radyasyon Onkolojisi Kliniğimizde en son teknoloji ürünü olan cihazlar ve alanında deneyimli
hekimlerle klasik yoğunluk ayarlı radyoterapi, volümetrik ark tedavileri, sterotaktik radyocerrahi,
sterotaktik beden radyoterapileri yüksek doğrulukla uygulanıyor ve uygun hastalarda cerrahi
uygulanamayacak bölgelerdeki tümörler radyasyon tedavisi ile başarılı bir şekilde tedavi ediliyor.
Alanında son derece deneyimli cerrahi kadro ile en
zor operasyonlar, laparoskopik kanser cerrahileri
yüksek başarı ile uygulanıyor. Bütün bu deneyimli
kadronun bir arada toplandığı konseylerde 26 yıllık
tecrübe ile uluslararası standartlarda en iyi tedavi olanakları sunuluyor.”

Doğru tercihin adresi
Dokuz Eylül Tıp Fakültesi
mında öğrenmesini sağlayan özgün bir yöntemdir. Eğitimimizin kalitesi, ilk olarak 2011’de,
ikinci kez ise 2017’de Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu (UTEAK) tarafından akredite edilerek tescillenmiştir. Yaklaşık 500 öğretim üyesinden oluşan ve en güncel bilgi ve becerileriyle
sizleri geleceğe en iyi şekilde hazırlamanın heyecanını taşıyan eğitici kadromuzdan eğitim
alacak olmanız gerçek bir ayrıcalıktır. Ülkemizin
en güzel kentlerinden birinde bulunan Fakültemiz, en ileri teknolojiye sahip laboratuvarları,
ameliyathaneleri, görüntüleme sistemleri ve
servisleri ile haklı bir üne sahip hastanesi, eğitim amaçlı kurulmuş örnek mesleksel beceri
laboratuvarları, öğrenme kaynakları merkezi
ve kütüphaneleriyle, çok sayıda öğrenci kulübü,
yüzme havuzu ve spor salonlarıyla gururlanacağınız bir ortam sunmaktadır. Mezunlarımızın
insani ve mesleki yetkinlikleri meslek yaşamlarına başladıklarında kendileri ve toplum tarafından da fark edilmektedir. Bu nedenlerle Tıp
eğitiminde doğru tercih ve doğru adres: DOKUZ
EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ diyoruz. “
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D

okuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. Oğuz Dicle, üniversite
tercihlerini yaparak DEÜ’ye gelen öğrencilerin gelecekleri için en doğru ardrese
geldiklerini belirtti. Dekan Dicle, genç hekim
adaylarının yetkin bir kurumda seçkin öğretim
üyelerinin gözetiminde, en çağdaş yöntemlerle
eğitilerek saygın bir meslek edineceklerini ifade
etti.
Gençlerin tatlı bir telaş içinde eğitime
başladıklarını belirten Prof. Dr. Oğuz Dicle, DEÜ
Tıp Fakülteli olmanın bir ayrıcalık olduğunu
vurgulayarak şunları söyledi:
“Fakültemizde Tıp Eğitimi, 10- 14 kişilik
küçük gruplarla, öğrenci merkezli olarak probleme dayalı öğrenim yöntemiyle verilmektedir.
Bu eğitim, dünyanın en seçkin tıp fakültelerinde
uygulanmakta olan eğitim modelidir. Bu yöntem öğrenmeyi öğreten, merak ve gereksinime
dayalı, insanı sadece biyolojik olarak değil, sosyal, kültürel ve psikolojik boyutları ile ele alan,
mesleki becerileri eksiksiz olarak edindirmeyi
hedefleyen ve öğrencinin gerçek yaşam orta-
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Prof. Dr. Erdal Çelik
Rektör V.

Prof. Dr. Oğuz Dicle
Dekan

DEÜ Tıp öğrencileri Tıbbiyeli
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D

okuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 20172018 eğitim dönemi, Kurucu Öğretim Üyeleri
Konferans Salonu’nda düzenlenen törenle açıldı.
Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oğuz Dicle’nin ev sahipliğindeki törene, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektör V. Prof. Dr.
Erdal Çelik, İzmir Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Fehmi Akçicek, dekanlar, DEÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mete
Edizer, enstitü ve yüksekokul müdürleri, akademik ve
idari personel ile öğrenciler ve velileri katıldı.
Kuruluşunun 40. Yılına gelen ve aktif eğim modelinde 20. yılını geride bırakan DEÜ Tıp Fakültesi için farklı
anlam taşıyan 2017-2018 eğitim dönemi açılışında Dekan Prof. Dr. Dicle, fakülteyi ilk üç sırada kazanan öğrenciler Nuh Melih Özsu, Hayrettin Selçuk Vurgun ve Hilal
Gündoğdu’ya beyaz önlük giydirdi. Dekan Dicle, 20172018 dönem birincileri Hacer Uysal, Gökçe Nuran Cengiz,
Merve Çetin, Gülfem Nur Akın ve Mehmet Korkut’a da
Fakülte Burs Komisyonu’nun hazırladığı hediye çeklerini
vererek kutladı. Genç hekim adayları daha sonra Dekan
Yardımcısı Prof. Dr. Yeşim Tunçok’un okuduğu Tıbbiyeli
And’ını içerek alkışlarla beyaz önlük giydi. Fakültede özel
çalışma modülleri ile başarılı olan öğrencilere de bu yıl ilk
kez ödül verildi. Ayrıca, DEÜ Tıp Fakültesi Kurucu Öğretim
Üyelerinden Prof. Dr. Mithat Özer’in anısına Özer ailesi de
en başarılı olan öğrencilere ödül verdi.
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DEÜ Rektör V. Prof. Dr. Erdal Çelik açılış konuşmasında, “Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi; uluslararası
standartlardaki eğitim kalitesi, nitelikli akademik kadrosu, bilimsel altyapısı, fiziksel donanımı ile sadece İzmir’in
değil, aynı zamanda Türkiye’nin marka kurumlarından
birisidir. Ulusal eğitim standartlarına göre akredite olan
8 fakülteden birisi olan kurumumuz günümüzün hekimlik anlayışına uygun şekilde eğitim vermektedir. Mesleki
beceri ve davranışların kazandırılmasında ön plana çıkan
fakültemiz bu noktada ülkemize örnek teşkil etmektedir.
Aktif eğitim modelini benimseyen fakültemiz öğrenci
merkezli anlayışla hekimler yetiştirmekte, bizlerin gurur
kaynağı olmaktadır. Sağlık alanında eğitim almak zor ve
fedakârlık gerektiren bir süreçtir. Kavramların ağırlığı ve
detayların fazlalığı tıp biliminin mesleki anlamda ağırlığını daha da artırır. Ancak sonuçları itibarıyla alınan karşılık, hastaların sağlığına kavuşmasıdır ki insana faydalı
olmanın verdiği mutluluk hiçbir meslekte kendisini bu
kadar göstermez. Bu kimi zaman bir söz ile hastadan işitilir, kimi zaman bir bakışta gülen gözlerde anlaşılır. Dolayısıyla hekim olmanın özeti insanlara yardımcı olmaktır.
Bunun da hiçbir karşılığı olmaz. Dokuz Eylül Üniversitesi,
başarılı ve istikrarlı uygulamalarıyla dikkat çekmektedir.
Elbette ki şartların güncellenmesi eğitim metodunun
temelinde yer almaktadır. Fakültemizin altyapısını güç-

lendirecek çalışmalar bizim önceliğimiz olacaktır. Sevgili
öğrenciler, hayat her zaman gülen yüzünü göstermiyor.
Esas mesele hayatı derinlemesine anlayabilmektir. Sizler prestijli bir üniversiteden mezun olacaksınız. Olumlu
olmaya, insani değerleri içselleştirmeye ve mutlu olmaya öncelik vermeniz gerekecektir. Kaygı ve korkulardan
uzak durun. Neşter kullanmak mesleki gerekliliktir, insana yardım etmek hayatın ta kendisidir. Bunu yaparsanız
ülkenize hakikaten güzel şeyler kazandıracaksınız” dedi.
Bu yıl 202 genci karşılamanın heyecan ve mutluluğunu yaşadıklarını belirten Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr.
Oğuz Dicle de şöyle konuştu: “Sevgili gençler, öncelikle
şunu söyleyeyim çok doğru bir adrese geldiniz. Mensubu
olduğunuz Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, çağdaş
Türk eğitiminin tüm gereklerini yerine getiren, yetiştirdiği
hekimlerin toplumda fark edildiği bir fakülte. Eğitime ve
araştırmaya gönül vermiş en ileri tıp eğitimini gerçekleştirme becerisine sahip dev bir eğitici kadrosuna sahip. 6
yıllık eğitim sürecinizde iyi birer hekim olmanın yanı sıra
iyi birer insan ve yurttaş olmanız, hastalarınıza empati ile
yaklaşmanız bizim en büyük hedefimiz. Eğitim programımız da 6 yılın sonunda bütün bu değerleri kazanmanız için kurgulandı ve tasarlandı. DEÜ Tıp Fakültesi’nin
ülkemizde ikinci kez ulusal akreditasyon belgesini almış
az sayıdaki kurumdan biri olduğu bilgisini gururla sun-

mak istiyorum. Ülkemizde yaklaşık 100 adet Tıp Fakültesi
var. Ancak fakültemiz aktif eğitim modeli ile öncü, yenilikçi eğitim sistemi ile diğerlerinden ayrılmaktadır. Bu yıl
aktif eğitimde 20. Yılımızı geride bırakıyoruz. Aldığımız bu
belge, kurumumuzun eğitim standartlarını layıkıyla karşıladığının bir kanıtıdır. Değerli gençler, üniversiteli olmak,
aklın ve bilimin yolunda olmak demektir. Çok yönlü bakış
açısı ile her alanda kendinizi geliştirmenizi, birden fazla
yabancı dil öğrenmenizi öneriyorum. Bu duygu ve düşüncelerle sizlere hoşgeldiniz diyorum.”
Dönem 1 Kurul Başkanı Prof. Dr. Bekir Ergör, Dokuz Eylül Üniversitesi’ne yeni başlayan öğrencilere örnek
bir fakülteye geldiklerini ifade ederek kurumla ilgili bilgiler verdi. Öğrenci temsilcisi Furkan Duru da, zorlu ama
onurlu bir meslek seçen öğrencilerin Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden iyi birer hekim, araştıran ve
sorgulayan bireyler olarak mezun olacaklarını ifade etti.
Açılışın son bölümünde; Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sait Eğrilmez “Türkülerle
Hekimlik” konulu bir konferans verdi. Profesör Eğrilmez,
DEÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Aykut Sifil ve
Prof. Dr. Dayimi Kaya ile bağlama çalarak gerçekleştirdiği açılış dersinde hekimlik mesleğini toplumda yücelten
önemli değerlere ve iletişim becerilerine vurgu yaptı. Tören, konuklara yiyecek içecek ikramı ile sona erdi.
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DEÜ Hastanesi
inme tedavisinde
Türkiye’ye rol model
Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde 20 yıldır hizmet veren ve 2016 yılında yenilenerek Türk
Beyin Damar Hastalıkları Derneği tarafından akredite edilen İnme Ünitesi, özellikli tedavilerde
Türkiye’nin gözde merkezi oldu.
Nöroloji Anabilim Dalı bünyesinde güçlü
akademik kadro önderliğinde yüksek kalitede hizmet veren DEÜ Hastanesi İnme Ünitesi, tersiyer
merkez olarak (bu olanaklara sahip olmayan çevre merkezlerden hasta kabul edilen) gerekli bütün
tıbbi tedavi, girişim ya da ameliyat gibi uygulamaların gerçekleştirildiği bir ünite olarak tüm ülkeye
örnek oldu. Türk Nöroloji Derneği, DEÜ Hastanesi
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İnme Ünitesi’ni, bu yıl ‘Özellikli tedavilerin öğrenileceği eğitim merkezleri arasında’ göstererek bu
alanda görev yapan nöroloji uzmanlarına eğitim
bursları da sağladı. Uzun yıllara dayanan bilgi ve
deneyimleri ile sağlık sektörüne hem tedavi hem
de eğitimde büyük katkı sunan Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Kürşad Kutluk ve ekibi,
başarılı çalışmaları ile Dokuz Eylül Üniversitesi
Hastanesi’nin ulusal ve uluslararası platformdaki
gücüne güç kattı.
Prof. Dr. Kürşad Kutluk, inme ünitelerinin,
sadece inme hastalarının kabul edildiği, genel
nöroloji servisi ile yoğun bakım arasında bir yapı-

önemlidir. Bu süre içinde, damar içine uygulanan
pıhtı çözücü tedavilerle hastaların sağ kalma ve
bağımsız yaşama şansları yükselmektedir. Bunun
dışında kateterle pıhtı çekme yöntemi de son yılların önemli gelişmeleri arasındadır. Hastaları inmeden korumak ise en önemli konudur ve toplum
bilincinin risk faktörleri konusunda arttırılması
gerekmektedir. İnme için en önemli risk faktörleri;
başta hipertansiyon olmak üzere, diyabet, sigara
içmek, hareketsiz yaşam, obezite ve kan yağlarındaki dengesizliktir. Bunların kontrolü, inmeden
korunmak için esastır. Ülkemizde inme tedavisini
yüksek kalitede veren kapsamlı inme merkezleri
olmakla birlikte yeterli sayıda değil ve düzenli, denetimli bir planlama içinde geliştiği söylenemez.
Konuyla ilgili yetkililerle inme tedavisi yapan hekimler arasında işbirliğinin sağlanması, yapılandırılmış sevk sistemleri kurularak hastane öncesi
hizmetlerin çabuklaştırılması ve iyileştirilmesi,
hastane içi organizasyonların planlanması, sürekli
eğitim programlarının düzenlenmesi ve yazılı protokollerin oluşturulması gerekir. Biz, 1997 yılında
açılan ve 2016 yılında yenilenen kapsamlı inme
merkezimizde tedavilerin yanı sıra nöroloji uzmanlarına eğitim veriyoruz. Burada amaç, merkezimizde yapılan uygulamaların planlı ve programlı
biçimde altyapıları uygun olan diğer merkezlerde
de yapılmasını sağlamak.”
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lanma gösteren, ayrı doktoru ve hemşiresi olan,
hastaların yaşamsal fonksiyonlarının yakın takip
edildiği özel birimler ollduğunu belirtti. İnme hastalarının bakımında deneyimli bir etkibin çalıştığını
ifade eden Prof. Dr. Kutluk, dünya genelinde ikinci
ölüm nedeni olan inme hastalığı, tedavisi ve korunma yollarına ilişkin şu bilgileri verdi:
“İnme, damar tıkanması ya da yırtılmasına
bağlı olarak beyinde oluşan hasar ve bunun meydana getirdiği ani gelişen tablodur. Hastalarda felç
ya da konuşma bozukluğu gibi nörolojik belirtiler
görülür. Dünya genelinde ikinci ölüm nedeni, erişkin çağda birinci engellilik nedenidir. Türkiye’de
inme, toplam ölümler içinde %15 sıklığıyla ikinci sıradadır. İnme hastalarında ilk birkaç saat çok

ÖZEL RÖPORTAJ
Hazırlayan: Nalan Ülker

DEÜ Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı
ve Sağlık Hizmetleri MYO Müdürü

Prof. Dr. Kürşad Kutluk
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Profesör Kutluk
inme tedavisinde
Türkiye’yi
Avrupa üyesi yaptı
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Kürşad Kutluk, Avrupa İnme Birliği’nin 16 kişilik yönetiminde yer alan ilk Türk akademisyen oldu. 2018-2030 yılları arasında
Avrupa’da inme tedavisine yön verecek isimler arasına alındı

D

okuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı’nın kıdemli öğretim üyesi
Prof. Dr. Kürşad Kutluk, 25 yıldır DEÜ Hastanesi bünyesinde gerçekleştirdiği inme tedavisindeki başarılı çalışmalar sonrasında ülkemizi
‘Avrupa İnme Birliği’ne ait “İnmede Aksiyon Planı”
organizasyonunda temsil eden ilk Türk profesör
olarak bir adım daha öne çıktı.
Uzun yıllara dayanan bilgi ve deneyimle üç yıl
önce İstanbul’daki Dünya İnme Kongresi’ne başkanlık yapan Profesör Kutluk, bu yıl da Avrupa İnme
Birliği’nin 16 kişilik yönetim kuruluna dahil edilen
ilk Türk hekim oldu. Prof. Dr. Kutluk, Avrupa İnme
Birliği’nin (Europan Stroke Organisation) 20182030 yılları arasında Avrupa ülkelerinde inme tedavisindeki yaklaşımların nasıl olması gerektiği,
nasıl bir standart sağlanacağı ve bu standardın
nasıl yükselmesi gerektiği gibi stratejileri belirleyecek otorite isimler arasında yer aldı. Birliğin “İnmede Aksiyon Planı” adı altındaki çalışmalarını, 16
kişilik yönetim kurulunun, 8-10’ar kişiden oluşan
çok sayıdaki alt çalışma grupları ile koordine ederek yürüteceği, inmeden korunma ve inme tedavisi
gibi stratejilerin standardize edileceği belirtildi.
DEÜ Hastanesi’ne geldiği 1992 yılından itibaren takım disiplini ve örnek performansı ile ala-

nında önemli yeniliklere imza atan Prof. Dr. Kutluk,
Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Vesile Öztürk ve Prof. Dr. Erdem Yaka’nın da yer aldığı
güçlü ekip çalışmaları ile ülke sınırlarını aştı.
Başarının sırrını, “Tek başınıza hiçbir şey yapamazsınız, çok yalnız kalırsınız. Multidisipliner çalışmak
şart” diye özetleyen Prof. Dr. Kürşad Kutluk, Dokuz
Eylül Üniversitesi’nde 25 yılda aldıkları mesafeyi
derginiz Arpaboyu’na şöyle özetledi:
Son yıllarda çok ivme kazandık
“Türkiye’de inme hastasına iyi hizmet veren kaliteli
merkezler ve değerli çalışmalar var. Biz, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde çok yol aldık ve bundan büyük memnuniyet duyuyorum. Yani en ideal
standartları, ölçüleri tutturmanın ötesinde misyonumuz, bu uygulamaların planlı şekilde yaygınlaşmasına öncülük etmek. İnme hastalarına ideal
tedavileri sunabilen merkez sayısı artsın ve inme
hastasına bakan hastaneler eğer tam tedavi yapamıyorsa da bunu donanımlı (tersiyer) merkezlere sevkedebilsin istiyoruz. Bir de tabii yapılandırılmış bir sevk sistemi olsun. Bu anlamda akredite
edilmiş Kapsamlı İnme Merkezimiz tersiyer merkezlerin başında geliyor. Son yıllarda ülkemizde bu
alandaki gelişme dikkat çekici ve sevindirici. Çünkü
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Prof. Dr. Vesile Öztürk

biz artık inmenin tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu biliyoruz. Eskiden daha çaresiz kalırdık. Risk
faktörü olan yaşlı bir birey inme geçirir ve bir süre
sonra ne kadar fonksiyonu geri kazanır, rehabilitasyonla ne kadar düzelme olur diye beklerdik. Tek
ilacımız vardı, onu verir beklerdik. Şimdi öyle değil. Hem ilk saatlerde serumla verilen pıhtı çözücü
tedaviler var. Onun yeterli olmadığı durumlarda
kateterle pıhtının çekilip çıkarıldığı tedavi yöntemleri var. Bunların dışında cerrahi yöntemler de var.
İnme tedavisinde; Nöroloji, Acil Tıp, Beyin Cerrahisi, Radyoloji, Fizik Tedavi, Kardiyoloji gibi bir çok
bölümün multidisipliner çalıştığı bir süreç var. Bizim hastanemizde bu alanda yaptığımız ilk önemli
düzenleme, tüm konsültanlara ulaşabildiğimiz bir
ekip kurmak oldu. Şimdi inme ünitemizde bu kapsamlı tedavileri uyguluyoruz.”
Farklı bölgelerden uzmanlar geliyor
“Uyguladığımız modelin de Türkiye’de yaygınlaşmasına çabalıyoruz. Sistem bu aşamaya gelmeden önce, dernek toplantılarında, kongrelerde,
olması gereken işleyişi anlattık yıllarca. Şimdi çalışmalarımızın karşılığını alıyoruz. Türk Nöroloji
Derneği, ülke çapında bu tedavilerin uygulandığı,
5 ideal merkez belirledi. Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi İnme Ünitesi’ni de bu alanda eğitim
vermeye uygun Kapsamlı İnme Merkezi olarak
tanımladı, bir de burs programı ayarladı. Spesifik
tedavileri öğrenmek üzere istekli nöroloji uzmanlarını bu merkezlere gönderiyor. İki haftalık kısa bir
eğitim, ama 10 vakaya tamamlanması planlanıyor.
İki hafta içinde benimle birlikte 3-4 vakaya erken
spesifik tedavileri uygularsa, iki haftadan sonra
ayrıldığında kendi merkezinde 10 vakaya kadar
danışmanlık görevim var. Böyle bir burs programı
hem pratik, hem de kolay.”
Geriye bakınca deneyim çok
“Benim tıp eğitimim ve devamındaki süreçlere ba-
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kacak olursak, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp
Fakültesi mezunuyum. Nöroloji ihtisasımı Hacettepe Üniversitesi’nde yaptıktan sonra bir yıl Frauburg
Üniversitesi’nde Nöroradyoloji bölümünde ziyaretçi klinisyen olarak bulundum. 2010-12, 20132015 yılları arasında Türk Beyin Damar Hastalıkları
Derneği Başkanlığı yaptım. 2014 yılında İstanbul’da
yapılan Dünya İnme Kongresi’ne başkanlık yaptım.
Bu organizasyon, Türkiye’nin ev sahipliği yaptığı ilk
dünya kongresi oldu. 90 ülke katıldı. 2500 kişinin
üye olduğu, 1500 bildirinin sunulduğu güzel bir organizasyondu, ses getirdi. Farkındalığın artması,
Türkiye’deki inme tedavisinin gelişmesi anlamında
güzel bir kongre oldu. Dünyada iki yılda bir farklı
ülkelerde yapılıyor ve bizde de gerçekleşmiş olması önemli. Şu anda inme ünitesinin sorumlusuyum. Nöroloji Anabilim Dalı Başkanlığı ve Dahili Tıp
Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nı yürütüyorum. Dokuz
Eylül Üniversitesi’nde 25 yılım doldu. Kurumda ilk
göreve başladığım dönemde Beyin Damar Hastalığı Polikliniği açtık. 2007 yılında İnme Ünitesi’ni
açtık. Daha sonra Yoğun Bakım Ünitesi açıldı. Şimdi
de İnme Ünitesi daha donanımlı ve kapsamlı hale
getirilerek hizmet veriyor. Kapsamlı İnme Merkezi
adını taşıyoruz. Yani yıllar içinde bütün tedavilerin
uygulanabildiği bir yapılanmaya ulaştık. Bu açıdan
çok mutluyum.”
Eğitim faaliyetlerine dernek desteği
“Türk Nöroloji Derneği Beyin Damar Hastalıkları
çalışma grubu olarak da 2015 yılında inme tedavisi ile ilgili klavuzlar yayınladık. Kongreye katılan
uzmanlara dağıttık. Bunun dışında hem Türk Nöroloji Derneği Beyin Damar Hastalıkları Çalışma
Grubu bu aktiviteleri sürdürüyor, hem de Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneğimiz 1 yıl kongre ve
1 yıl okul olmak üzere eğitim faaliyetlerini yürütüyor. Okulda hemşire kurslarımız var. İnme Hemşireliğine çok önem veriyoruz. Güçlü yapılanmanın
önemli parçaları olan uzman personel, doktor,

hemşire ve ekibin yer aldığı merkezleri yaygınlaştırmaya çalışıyoruz.”
Birlikte başarıyoruz
“İnme tedavisi mutlak şekilde multidisipliner çalışmayı gerektiriyor. Bence her alanda beraber çalışmayı becerebilmek lazım. Tek başınıza hiçbir şey
elde edemezsiniz. Ben bu konuda elimden geleni
yapıyorum. Birçok organizasyonda örnek olduk. İyi
ki birçok çalışmayı başlattık. Örneğin, akut dönem
dışında Karotis Konseyimiz var. Karotis beyne giden
ana damarlardan birisi. Beyin damar hastalıkları
konseyi gibi ifade edebiliriz. Damarlarında ileri darlık olan hafif felç geçirmiş ya da geçirmemiş risk altında olan hastaların değerlendirildiği bir konsey bu.
Nöroloji, Radyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi katılıyor.
Kendi hastalarımız dışında başka merkezlerden de
hastalar sevk ediliyor ve bu hastalara yapılacak tedaviler burada kararlaştırılıyor. Ya medikal tedaviye devam ediliyor, ya ameliyata gönderiliyor ya da
stentleme yapılıyor. Sonunda bu hastalar yine inme
polikliniği tarafından düzenli olarak takip ediliyor.
Yani sürekli bu çabaların devam etmesi lazım. Kliniğimizde Prof. Dr. Vesile Öztürk ve Prof. Dr. Erdem
Yaka ile beraber iyi bir ekip çalışması yürütüyoruz.
Bahsettiğim girişimleri Türkiye’de Vasküler Nörolog
adı altında nöroloji uzmanları da yapıyorlar. Ancak her merkezin kendi yapılanması, örgütlenmesi
farklılık arz edebiliyor. Bizim ekibimizin tamamlayıcı
isimleri arasında Girişimsel Radyoloji’den Prof. Dr.
Süleyman Men var. Ayrıca Acil Servis’in bütün ekibi,
cerrahi, kardiyoloji, fizik tedavi gibi çok sayıda bölümden hekim ve teknikerlerin çok emeği var. Yani
iki kelime ile söylersek: Birlikte başarıyoruz…”
Yorulmadan bir şey olmaz
“Genç meslektaşlarımıza bu yolda önereceğim şey,
çok çalışıp iyi öğrenmeleri ve hasta ile hasta yakınları ile iletişime özen göstermeleri. Genelde yorulmaktan şikayet edilir. Ancak yorulmadan bir şey
olmaz. Doktor adaylarımız madem bu onurlu, güzel

mesleği seçtiler, en iyisini yapmak zorundalar. Çok
çalışacaklar ve hastalarına iyi bakacaklar. Bunun
başka yolu yok. Çok iyi öğrenmeliler ve neden öğrendiklerini iyi anlamalılar. Hasta yakınları ile kurulan iletişime çok önem veriyorum. Hastaya ve hasta
yakınına olayın ne olduğunu anlatamazsanız tedavi
güzel olmaz, hasta da konuyu anlamaz. Hekimlik
pratiğinde retorik çok önemli. Hekimler genel olarak fedakar ve zor koşullar altında çalışıyorlar. Bir
de bunlara son zamanlarda çok üzüldüğümüz hekimlere olan şiddet olgusu eklendi. İlgili otoritenin
bir an önce gereken önlemleri alması lazım.”
Çok yönlü akademisyen, gitar çalarak dinleniyor
“Bu mesleği yaparken beni dinlendiren ve zor zamanlarda bana enerji katan hobim müzik oldu.
Müziğe ilgi ve sevgim aileden gelen bir şey. Babam
üniversitede keman hocasıydı, annem çok güzel
saz çalar, kardeşim de üniversitede müzikoloji
profesörü. Bütün ailem müzikle uğraşınca benim
doktor olmam da biraz rastlantı (!) oldu aslında.
Ben öğrencilerime, asistanlarıma hep şöyle söylüyorum; çok iyi doktor olun ama bu zaten bir sorumluluk. Asıl hayattan keyif alacağınız uğraşılar
edinin. Yani ayrıca bir şeyler yapın ve mutlu olun…
Mesela gitar çalın, futbol oynayın, senaryo yazın,
yürüyüş yapın. Mutlu olmayı bilin, sağlayın. Bütün
bu uğraşlar ruhu besliyor, mesleki başarıyı çok artırıyor. Buna kesinlikle inanıyorum. Ben en yoğun,
sıkıntılı dönemlerimde daha fazla gitar çaldım ve
müzikle uğraştım. Şimdi yaşımız ilerledikçe işlerin yoğunluğundan biraz daha uzak kalıyoruz ama
geçtiğimiz yıllarda fakültemizin çeşitli etkinliklerinde konserlere çıktım, umarım yakında tekrar
çalarım. Müzik çalışmalarıma klasik gitar eğitimi
ile başladım, sonra popüler müzik, türküler, her
türden gitara uyarlayabileceğim parçalar çaldım
ve söyledim. Hatta yıllar önce bir klasik müzik konserinde amatör olarak sahne aldım. 2001 yılında El
Hamra’da opera korosunda söyledim. Böyle anılar
biriktirmek çok güzel.”
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Avrupa üyesi tek
Türk Onkoloji Enstitüsü
DEÜ’de
K

anser alanında uzmanlaşmış bilim insanı
yetiştiren Türkiye’deki yetkili üç onkoloji
enstitüsünden biri olan Dokuz Eylül Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü, 15 yıldır ‘Avrupa
Onkoloji Enstitüler Birliği’ne üye tek Türk kurum
olarak sağlık sektörüne ismini altın harflerle
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yazdırdı. Doktora ve yüksek lisans öğrencileri
yetiştirirken, bilimsel araştırmalarda da bayrağı ön saflarda taşıyan DEÜ Onkoloji Enstitüsü; Türkiye’de ilk kez çocukluk çağı kanserleri
konusunda kohort çalışmalarına öncülük etti,
2015 yılından itibaren de Ukrayna Kanser Ens-

şöyle özetledi: “Enstitümüz kanser alanında
uzmanlaşmış bilim insanı yetiştiriyor. 5 lisansüstü programda halen 55 kayıtlı öğrencimiz
yer alıyor. 21 doktoralı, 7 yüksek lisans mezunumuz var. 2011 yılından itibaren yaz dönemlerindeki Temel Onkoloji Okullarında da lisans
öğrencilerine ileri araştırma teknikleri eğitimi
veriyoruz. Uluslararası klinik araştırma altyapımızla kanser tedavilerinde yenilikçi yaklaşımları hayata geçiriyor, tümör immünolojisi,
kanser kök hücre çalışmaları, çocukluk çağı
kanserleri ve başta akciğer, kolorektal kanser araştırmaları gibi erişkin kanserlerinde de
ülkemiz için önemli çalışmaların yürütülmesine katkı sağlıyoruz. Özellikle çocukluk çağı
kanserlerinden olan böbrek üstü bezi tümörü tedavisi, 2003 yılından itibaren tarafımdan hazırlanan bir protokolle tüm Türkiye’de
uygulanmakta. Bu protokol çerçevesinde
Türkiye’nin her noktasından gelen doku örnekleri enstitümüz laboratuvarlarında çalışılarak
tedavi yönlendirilmesi yapılıyor. 2003’ten bu
yana bu çocukların yaşam oranlarının artmasına enstitümüz öncülük etmektedir. Son
10 yılda SCİ dergilerde (Uluslararası akademik dergi) 824 yayını yer alan, sağlık alanında
prestijli ödüller alan akademisyenlerimiz ise
bizim en büyük güç kaynağımız. Enstitümüzün
başarılarının gerisinde ise bugüne kadar görev
yapmış rektörlerimiz ve müdürlerimizin desteği sonsuzdur. Enstitümüzün içinde yer aldığı
Onkoloji Hastanesi’ni üniversitemize bağışlayan Muzaffer Müfit Kayhan ve Arife Seda
Kayhan ailesinin katkıları da bu bağlamda çok
önemlidir.”
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titüsü ile işbirliği içinde faaliyetler yürüterek
sınırlarını genişletti. Uzun yıllara dayanan bilgi
ve deneyimler DEÜ Onkoloji Enstitüsü’nü dünya çapında stratejik bir noktaya getirdi.
Prof. Dr. Namık Çevik tarafından 1992’de
kurulan ve kuruluşundan itibaren örnek çalışmalara imza atan enstitü, müdürlük görevini
yürüten Prof. Dr. Nur Olgun ve 22 akademisyenin disiplinli çalışmaları ile çıtasını yükseltmeyi sürdürdü. DEÜ Onkoloji Enstitüsü, kanser
tedavilerine yön veren birçok ulusal ve uluslararası kuruluşun da üyeleri arasında yer aldı.
Yurtdışında; Avrupa Onkoloji Enstitüler Birliği,
Ortadoğu ve Akdeniz Ülkeleri Çocuk Onkoloji
Grup Üyeliği, Uluslararası Pediatrik Tümörler
Grubu üyeliği, Amerikan Hematoloji Derneği
üyeliği, yurtiçinde de; Türkiye Kanser Enstitüsü Bilim Kurulu, Sağlık Bakanlığı Kanser Danışma Kurulu, Türk Pediatrik Onkoloji Grubu, Türk
Onkoloji Grubu, Türk Hematoloji Derneği, Türk
Aferez Derneği ve Türk Radyasyon Onkolojisi
Grubu üyelikleri kurumsal kimliği güçlendirdi. DEÜ Onkoloji Enstitüsü akademisyenlerinin
birçoğu uluslararası ağlarda yönetim kademesinde görev aldı. Avrupa Birliği’nde geçerli
bireye özgü kanser tedavilerinin üretildiği laboratvurar çalışmaları ile güncel yaklaşımlar
Türkiye’de de uygulandı.
Temel hedeflerinin eğitimin yanı sıra
sorun çözücü klinik araştırmalar yapmak olduğunu belirten DEÜ Onkoloji Enstitüsü Müdürü
Prof. Dr. Nur Olgun, bu yıl kamu hastanelerinin
de yer aldığı İzmir Akciğer kohortu çalışmalarına katılarak yine öncü çalışmalar yaptıklarını ifade etti. Prof. Dr. Nur Olgun, faaliyetlerini
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Fizik Tedavi ve
Yüksekokulu’nda
D
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okuz Eylül Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu’nun kuruluşunun
25. Yıl kutlaması, 2017-2018 eğitim yılı açılışı
ve Prof. Dr. Mehtap Malkoç’un emeklilik töreni Sağlık Yerleşkesi Kurucu Öğretim Üyeleri Konferans
Salonu’nda yapıldı.
Kurulduğu 11 Temmuz 1992’den itibaren
birçok ilki gerçekleştirerek örnek eğitim adresi olan
DEÜ FTR Yüksekokulu’nun bu özel gününde, kuruma 20 yıl ve üzerinde hizmet vermiş olan akademik
ve idari personel ile yüksek puanla giriş yapan ilk
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üç öğrenciye teşekkür plaketleri sunuldu. Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Nihal Gelecek’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen törene; Rektör Yardımcısı Prof.
Dr. Banu Esra Aslanertik, akademik ve idari personel, öğrenciler katıldı, programın onur konukları
ise FTR Yüksekokulu’nun Kurucu Rektörü Prof. Dr.
Namık Çevik ve Kurucu Müdürü Prof. Dr. Candan Algun oldu. Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Nihal Gelecek, “Çeyrek Asırlık Ömrümüz” başlıklı sunumunda
okul tarihçesini anlattı, Profesör Çevik ve Profesör
Algun’a çok değerli hizmetleri için birer plaket ve çiçekle teşekkür etti. Ayrıca kuruluş sonrasında FTR
Yüksekokulu binasını Dokuz Eylül Üniversitesi’ne
kazandıran Özgörkey ailesine de; aileyi temsilen
törene katılan Yalçın Özgörkey’e plaket verilerek
teşekkür edildi. Yüksekokul Kurucu Yönetim Kurulu
Üyelerinden DEÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.
Dr. Kürşad Kutluk da yöneticilerin heyecanını paylaştı.
Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Nihal Gelecek,
Türkiye’nin üçüncü Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Yüksekokulu olarak ülke genelinde 6 anabilim dalı
bulunan tek FTR Yüksekokulu olduklarına dikkat
çekti. Yönetim ve idari hizmetler açışından ISO 9001
kalite belgesine sahip Türkiye’deki tek yüksekoku-

Rehabilitasyon
. yıl onuru
Prof. Dr. Aslanertik: Üniversitenin pırlantası
DEÜ FTR Yüksekokulu’nu en yüksek puanla
kazanan Burcu Değirmenci, Can Ayçelik ve Saniye
Yıldız’a plaket ve çiçek vererek kutlayan, Profesör
Mehtap Malkoç’a değerli hizmetleri için teşekkür
eden Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Banu Esra Aslanertik şöyle konuştu “Bugün bu açılışta konuşuyor
olduğum için çok mutluyum. Yoğun programı nedeniyle aramızda olamayan Sayın Rektör Vekilimiz
Prof. Dr. Erdal Çelik’in hepinize sevgi ve selamlarını
iletiyorum. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulumuzun, üniversitemizin pırlantalarından biri
olduğunu düşünüyorum. Gerçekten uygulamaya dönük bir birimimiz olduğu için de Dokuz Eylül
Üniversitesi’nin dışa açılan en önemli yüzlerinden
biri. Okulumuza yeni başlayan öğrencilerimize
hoşgeldiniz diyorum. Üniversitemiz hem inovasyona hem eğitime çok önem veren, öğrencileri ile

ortak çözümler bulmaya çalışan, onları kavrayan,
kapsayan bir üniversite. Siz de zaman içerisinde
burada eğitim aldıkça hem üniversitemizi hem bizleri iyi tanıyacaksınız. Biz yönetim olarak sizler için
buradayız. Sizlerin en iyi eğitimi alması için üniversitemizin çok daha üst sıralara taşınması için çalıştık, çalışıyoruz. Emekli olan Mehtap hocamıza verdiği emekler için teşekkür ediyorum. Ben deneyimin
çok önemli olduğunu düşünüyorum. Zorlandığımız,
belirsizliğin olduğu noktalarda tecrübe bizlerin
kurtarıcısı. Emekli olan hocalarımız da yol gösterici
olarak deneyimleri ile her zaman yanımızda olmalılar. Ahde vefanın insan hayatındaki önemi büyük.
Bu törende sizlerle olup ahde vefanın önemini vurgulamak istedim. Hepinize başarılar diliyorum.”
1217 Fizyoterapist yetişti
Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Nihal Gelecek
de 1997’de ilk olarak 20 mezun veren kurumun
mezun sayısının 2017’de 143’e yükseldiğini, bu yıl
mezunların 230’a yükseleceğini belirtti. Devlet
Planlama Teşkilatı, TÜBİTAK gibi Proje birimlerinin
destekleri ile kurulmuş 5 laboratuvarda, DEÜ Hastanesi gibi kıymetli bir uygulama alanında, güçlü
akademik kadro eşliğinde üstün nitelikli fizyotearpaboyu 39
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lun DEÜ FTR YO olduğunu belirten Profesör Nihal
Gelecek, başarı öyküsünün mimarlarının, başta
Kurucu Rektör Profesör Namık Çevik ve Kurucu
Müdür Profesör Candan Algun olmak üzere 25 yıldır hizmet veren tüm kurum mensupları olduğunu
ifade etti.

rapistler yetiştirdiklerini dile getirerek şöyle konuştu: “Sağlık Bilimleri Enstitüsü çatısı altında biri
İngilizce olmak üzere 8 yüksek lisans ve bir doktora programımız var. Yüksekokulumuz lisans düzeyinde bugüne kadar 1217 fizyoterapisti toplumumuza kazandırdı. Şu anda bu yıl gelenlerle birlikte
638 öğrencimiz eğitimini sürdürmekte. Bugünleri
hazırlayan kurucu rektörüm, kurucu müdürüm ve
emeği geçen herkese gönül dolusu teşekkürler sunuyorum. 25 yıllık öykümüz onlar olduğu için var.”
Kurucu Rektör Çevik’in heyecanı
25. yıl kutlamasında büyük heyecan ve
duygu dolu anlar yaşayan Kurucu Rektör Prof. Dr.
Namık Çevik de üniversiteye böyle bir eğitim yuvası kazandırırken yaşanan süreçleri, anılarını
anlattı. Profesör Çevik, “Bugün burada olduğum
için şanslıyım. Sağlıklıyım, yaşıyorum ve 25. Yılı
görüyorum. Türkiye’de ilk Fizik Tedavi Rehabilitasyon Yüksekokulu’nu kuran isim rahmetli İhsan
Doğramacı’dır. Biliniz ki, Türkiye’de bu okul varsa,
bu kadar hasta sizin ellerinizde tedavi görüyor şifasına kavuşuyorsa bu, Doğramacı’nın geniş öngörüsü ve zekası ile olmuştur. 1959 yılında Tıp Fakültesinden mezun olup aynı gün asistan olarak o
büyük insanın yanında çalışmaya başlayarak ben
de bu vizyonu kazandım. O zamanın en güzel binasını üniversitemize ve yüksekokulumuza kazandıran Özgörkey ailesine ve emeği geçen herkese
teşekkür ediyorum” diye konuştu.
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Yüksekokulun ilk Doçenti Balcı
DEÜ FTR Yüksekokulu’ndan mezun olarak
kurumun yetiştirdiği ilk Doçent olan Birgül Balcı’yı
da Kurucu Müdür Prof. Dr. Candan Algun plaket ve
çiçekle kutladı. Çok sayıda akademisyen ve fizyoterapisti Türk sağlık sektörüne kazandırmanın mut-
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luluk ve heyecanını anlatan Profesör Algun, “Müthiş bir heyecan içindeyim. Sayın rektörüm Namık
Çevik’in bir telefonu ile bu göreve başladım ve burada olmamı kendisine borçluyum. İyi ki başlamış
ve burada hizmet vermişim. Hepimiz çok çalıştık.
Siz yeni gelen öğrencileri kutluyorum. Çok değerli
hocalarınız var ve hakikaten yıllar içinde çok iyi bir
gelişim gösteren kuruma geldiniz. Elimin değdiği,
çalıştığım herkese tek tek teşekkür ediyorum. Mehtap Malkoç hocamızı iyi ki tanıdım ve iyi ki birlikte
çalıştık, özel ve güzel günler diliyorum” ifadelerini
kullandı.
Prof. Dr. Mehtap Malkoç emekli oldu
Törenin son bölümünde, Prof. Dr. Mehtap Malkoç da emekliliğe uğurlandı. 1967’de Kıbrıs
Limasol’da doğan, ilk orta ve lise öğrenimini burada tamamlayan Profesör Malkoç’un özgeçmişini,
çalışma disiplini ve özelliklerini uzun yıllar birlikte
görev yaptığı akademisyenlerden Prof. Dr. Salih
Angın anlattı. Meslek yaşamını farklı bir kurumda sürdürecek olan Prof. Dr. Malkoç, Dokuz Eylül
Üniversitesi’nden fiziki olarak ayrılsa da kalben her
zaman Dokuz Eylüllü kalacağını ve ihtiyaç duyulduğunda desteğe hazır olduğunu belirtti. Profesör
Malkoç, “Bugün heyecandan uyumadım. Çok güzel
anılarla ayrılıyorum ve her zaman sizinleyim” dedi.
Ayrıca törende, daha önce 25 yıllık geçmişin
bir döneminde DEÜ Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Yüksekokulu’nda çalışan farklı nedenlerle kurumdan ayrılan ve törene katılan tüm akademik ve idari
kadrodaki misafirlere de kuruma olan katkılarından dolayı Yüksekokul Müdürü tarafından teşekkür
belgeleri verildi. Etkinliğe, Dokuz Eylül Üniversitesi
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu öğrencilerinin oluşturduğu “Yüksek Doz Grubu” da mini
bir konserle renk kattı.

DEÜ Tıp eğitimi
yeniden akredite oldu
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okuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi eğitimi, “Tıp Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon
Derneği (TEPDAD) tarafından ikinci kez akredite edildi. Daha önce 2011 yılında akredite edilen tıp eğitiminin 6 yıl
sonra yeniden akredite olmasının büyük onur olduğunu ifade eden DEÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oğuz Dicle, Kurucu
Öğretim Üyeleri Konferans Salonu’nda düzenlenen törende
heyecan ve mutluluğunu akademisyenlerle paylaştı.
Prof. Dr. Hale Ören, DEÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oğuz
Dicle, Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Yeşim Tunçok, TEPDAD Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İskender Sayek, Prof. Dr. Erkan
Derebek, Prof. Dr. Tülay Canda, Prof. Dr. Gamze Çapa Kaya,
öğretim üyeleri ve çalışanların katıldığı törende Dekan Dicle
2017 yılında yaptıkları kurumsal öz değerlendirme için öncelikle Tıp Fakültesi Öz Değerlendirme Kurulu’na teşekkür etti.
TEBDAD Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İskender Sayek de
akreditasyon belgesini Dekan Prof. Dr. Oğuz Dicle’ye sunarak
şöyle konuştu: “Akreditasyon sürecinin sonu daima aydınlık, çünkü amaç ortak; toplum sağlığını daha
iyiye götürmeyi amaçlayan iyi hekimler yetiştirmek.”
Dekan Prof. Dr. Oğuz Dicle, bundan sonra hedeflerinin kalite ile en iyiye ulaşmak olduğunu belirterek duygularını şöyle ifade etti: “Üniversite tarihinde iz bırakacak bir olaya şahitlik etmek için bir araya
geldik. Tıp Fakültesi Öz Değerlendirme Kurulu’nun hazırladığı raporu TEPDAD’a ilettik ve UTEAK (Ulusal
Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu) ekibi tarafından ziyaret edildik. Bütün parametrelerde yetkinlik ve yeterlilik olumluydu ve bu şekilde ikinci kez akreditasyon belgesi almaya hak kazandık. Bu süreçte emeği
olan öğretim üyeleri, çalışanlar ve öğrencilere sonsuz teşekkür ediyorum. Şimdi gururlanma zamanı ve
hedef, kalite ile en iyiye ilerlemek. Çalışmalarımız aynı heyecanla sürecek”.

DEÜ Hastanesi’nde
kemoterapi için artık
D

BENİM HASTANEM

okuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde,
daha çok kanser hastalarının tedavi edildiği Gündüz Tedavi Merkezi’nde son yıllarda artan hasta yoğunluğuna bağlı olarak oluşan
bekleme sorunu, yapılan yeni düzenlemelerle
giderildi. Randevuların bir haftalık sürelere uzaması üzerine Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü
ile birlikte yapılan yeni mesai düzenlemesi kapsamında tedaviler, saat 08.00 ile 18.00 arasındaki zaman diliminde gerçekleştirilecek şekilde
düzenlendi. Daha önce günde ortalama 90-100
hastaya hizmet verilirken, yeni yapılan düzenle-
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me ile kazanılan iki saatlik ek süre sayesinde yüzde 20 oranında daha fazla hastaya tedavi olanağı
sunulmaya başlandı. Böylece, bir haftaya kadar
uzayan tedavi randevuları da iki güne çekilmiş
oldu. Hasta konforunun en üst düzeyde tutulduğu, alanında deneyimli hekim ve hemşirelerin
büyük özveri ile hizmet sunduğu ünitedeki işleyiş,
hasta ve hasta yakınlarının yüzünü güldürdü.
Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Bahri Akdeniz, büyük bölümünü onkoloji hastalarının oluşturduğu hasta gruplarının, merkezi olarak hizmet
verilen Kemoterapi Ünitesi’nde en iyi koşullarda

kanser hastaları
sıra beklemeyecek
önemli bir hastalıkta tedaviye olabildiğince vakitlice başlamak hepimizin ortak arzusudur. Onkoloji Servisinde ve Gündüz Tedavi Merkezi’nde bu
hizmet süreci onkoloji hekimlerinin, sınırlı sayıda
hemşirenin ve personelin özverili yaklaşımlarıyla gerçekleştirilmektedir. Yapılan yeni düzenleme
ile Gündüz Tedavi Merkezi’nde randevular erkene
çekildi ve bu düzenleme hasta ve hasta yakınlarımız için de moral kaynağı oldu. Hemşire arkadaşlarımız başta olmak üzere, tüm hekimlerimize ve
personelimize yoğun çabaları için ayrı ayrı teşekkür ediyoruz.”
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ve zamanında tedavi olduğunu belirtti. Prof. Dr.
Akdeniz, hem hastalar hem de hasta yakınlarının
işleyişten memnuniyet duyduğunu ifade etti.
Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr.
İlhan Öztop da kanser tedavilerinin sadece onkolojik tedavi ile sınırlı olmadığını, beraberinde psikolojik destek, sosyal destek ve beslenme desteği ile birlikte bir bütün olarak verilen kapsamlı bir
tedavi olduğunu belirterek şöyle konuştu:
“Son yıllarda sağlıkta en hızlı gelişmelerden biri kanser tedavileri alanında olmuştur.
Tıbbi Onkoloji bölümümüzde kemoterapi, hedef
tedaviler ve son yılların güncel konusu olan
immünoterapi
tedavileri en güncel bilimsel gelişmelerin ışığı
altında uygulanmaktadır. Büyük çoğunluğu Gündüz Tedavi
Merkezi’nde uygulanan
bu tedaviler hastalığın
durumuna ve tedavinin
türüne göre haftada
bir, 14 günde bir ya da
21 günde bir gibi belli aralıklarla uygulanmaktadır. Kanser gibi
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Hemşirelik Haftası’nda
hemşirelik rolleri konuşuldu

Prof. Dr. Şeyda Seren İntepeler
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Yrd. Doç. Dr. Fatma Vural

Yük. Hem. Seyyare Kurt

Prof. Dr. Hülya Okumuş

okuz Eylül Üniversitesi’nde Hemşirelik Haftası; Hemşirelik Fakültesi ve DEÜ Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü’nün işbirliğinde düzenlenen etkinlikte kutlandı. Her yıl 12-18
Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen Hemşirelik Haftası etkinliği Kurucu Öğretim Üyeleri
Konferans Salonu’nda yapıldı. Farkındalık seminerleri ile mesleğin küresel anlamda önemine ilişkin mesajlar verildi.
Türk Hemşireler Derneği İzmir Şubesi Başkanı Yrd. Doç. Dr. Fatma Vural açılış konuşmasında, “Bizler hepimiz bireysel ve profesyonel mesleki rollerimizle çok güçlü bir role sahibiz. Yani
özünde insan yaşamına dokunuyoruz, dolayısıyla da insanın var olduğu her yerde varız. Bu gücümüzle, içinde yaşadığımız tüm topluma daha yaşanabilir dünya bırakmamız ve bu konuda çaba
sarf etmemiz gerekiyor. Bu rolümüzü en iyi şekilde yerine getirmemiz için de çalışma koşullarımızın çok iyi olması ve de bizim çok motive olmamız büyük önem taşıyor. İstihdamın yeterli olduğu,
daha nice yıllarımızın olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.
Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şeyda Seren İntepeler açılış konuşmasında şu bilgileri
verdi: “Hemşirelik haftası kutlamalarının tarihçesine bakarsak, ABD’de 1923’lerde kutlama gündeme gelmiş ancak
pek kabul görmemiş.
12 Mayıs 1974 yılından itibaren resmi
olarak
kutlanmaya başlanmış. Ülkemizde de 1964 yılından beri kutlanıyor.
Hemşireliğin ne kadar önemli olduğu,
toplum içinde tedavi
hizmetlerine destek
olarak her yerde ne
kadar önemli olduğuna ilişkin temalarla
kutlamalar yapılmakta. Meslektaşlarımız
gece gündüz demeden çalışıp yoğun
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koşullarda elinden geleni yapmaya çalışıyorlar.
Akademik anlamda çalışmalarımızı sürdürürken, hemşire yetersizliği konusunda yönetim de
yoğun çaba sarf ediyor. Sorunların çözümünde
öğrencilerimize ve yeni nesile büyük görev düşüyor. Hızlı düşünebilen ve pratik çözümler üreten
bir nesil geliyor. Gelecek günlerde daha büyük
bir güç olarak alanda yer alacaklarına inanıyor
ve tüm meslektaşlarımızın Hemşirelik Haftası’nı
kutluyorum.”
DEÜ Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri
Müdürü Yük. Hem. Seyyare Kurt da, “Hemşirelik
Haftası dünyada 12-18 Mayıs haftasında çeşitli etkinliklerle kutlanırken, Türkiye’de genellikle
sorunlarımızın tartışıldığı ve bir türlü çözüme
ulaştırılamayan toplantılar şeklinde devam etmektedir. Hemşirelik mesleğine ilişkilerin sorunların çözümü, sağlık ve hemşirelere yönelik
planlamalarda hemşirelerin olması ve yeterince
temsil edilmesi ile mümkün olacaktır. Uluslararası Hemşireler Birliği (ICN) 2017 Dünya Hemşireler Günü temasını, Sürdürülebilir Kalkınma
Hedeflerine Ulaşmada Hemşirelerin Rolü olarak belirlemiştir. 193 ülke tarafından onaylanan
2030 hedefleri arasında, özellikle sağlıklı yaşam
ve sağlığın geliştirilmesinde hemşireliğin rolü
olduğu özellikle belirtilmiştir. Sağlığın sosyal
belirleyicileri olan eğitim ve yoksulluk gibi konularda hemşireliğin rolünün önemli olduğuna bir
kere daha dikkat çekilmiştir. Ülkemizdeki hemşire sayısına, hem hasta bakımı hem de sosyal
projelerde yer almak için yeterli hemşireye sahipmiyiz diye bakacak olursak 1000 kişiye 1.8
hemşire düşmektedir. OECD raporlarına göre
bu rakam 1000 kişiye 9 şeklinde belirtilmekte.
İsviçre gibi gelişmiş ülkelerde de 1000 kişiye 14
şeklinde belirlenmiştir. Buradan da anlaşıldığı
üzere bizler hemşirelikte insan gücünün önemini
ortaya koyarak yeterli sayıda hemşireye ihtiyacımız olduğunu anlatmak zorundayız. Dokuz Eylül
Üniversitesi Hastanesi hemşireleri olarak hedef-
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lerimiz, Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği kriterlere
uygun hemşire sayısı ile çalışmak, sağlıklı ortamların sağlanması, hasta bakımında teknoloji
kullanımının hemşire memnuniyetini sağlayacak
şekilde düzenlenmesi. Bu hedeflere ulaşmada
bize destek veren tüm yöneticilerimize teşekkür
ediyorum” dedi.
Açılış konferansında Hemşirelik Fakültesi
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hülya Okumuş, “ICN 2017
Teması: Kalkınma Hedeflerinin Sürdürülebilirliği,
Farkındalık ve Hemşirelik Rolleri” konu başlığı ile
mesleğin toplumdaki güçlü imajı ve güvenilirliğine dikkat çekti. Hemşirelik Eğitimi Derneği Başkanlığını da yürüten Prof. Dr. Okumuş, “Hemşirelik
Haftası’nda sorunlar hep enine boyuna tartışılıyor.
Ama halen ne eğitimde ne de mesleki yaşamda
istediğimiz noktada olduğumuz söylenemez. Yine
de çok güzel işler yapıyoruz. Bizim konumuz tüm
olumsuz koşullara rağmen sürdürülebilirliği sağlamak. Uluslararası Hemşireler Birliği (ICN) her
yıl bir tema belirliyor ve bütün dünya hemşireleri
her yıl bir temayı konuşuyor. Hemşirelik mesleği
profesyonellikle ilişkili bir konu. Profesyonellik
özetle, meslek örgütlerinin belirlediği değerleri,
kuralları içselleştirme süreci. Hemşirelikte profesyonellik, mesleğe ilişkin tutumlar ve adanmışlıkları gösteren davranışları içeriyor. Biz ülkemizde bunu adanmışlık olarak ifade ediyoruz ama
İngilizcede tutku anlamına geliyor. Yani bir mesleği tutku ile yapmak çok önemli ve güzel. İşimizi
tutku ile yapmak bizi profesyonel yapıyor. Hizmet
verdiğimiz alan toplum. Toplumun da hemşireliğin ne olduğuna ilişkin farkında olması gerekiyor.
Ben özellikle son yıllarda toplumda hemşireliğe
ilişkin bakış açısının epeyce değiştiğini, güven
oluştuğunu görüyorum. Toplumun bizi anlaması
için sürekli bir şeyler yapmamız gerekiyor. Dünya
hemşireleri hep toplumu konuşuyor. Biz de öyle
olmalıyız. Toplumdaki hemşirelik imajı, profesyonellik kavramını bir kere daha geliştiriyor. Yani
toplum bir kere değer verdi mi, güvenle baktı mı
biz daha fazla tutku ile profesyonelliğimizi inşaa
ediyoruz. Bu nedenle hemşirelerin mesleklerine
ilişkin toplum imajı için de çok çalışmaları gerekiyor” diye konuştu.
Etkinlikte, DEÜ Hastanesi hemşirelerinden
Uzm. Hemşire Ebru Melek Benligül de, “Mesleki
Farkındalık Yaratmada Teknoloji Kullanımı” konulu
bir konferans verdi. Benligül sunumunda, gelişen
sağlık teknolojilerinden en çok yararlananların
hemşireler olduğunu belirtti. Bilimsel çalışmaları
ile ödül alan araştırmacılara teşekkür belgelerinin
verildiği kutlama gününde, DEÜ Hastanesi’nden
emekli olan hemşirelere de değerli hizmetleri için
birer teşekkür plaketi ve çiçek sunuldu. Hemşirelik
Haftası etkinlik programı kokteylle sona erdi.
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Hastanede emeklilere
plaketli teşekkür
D

Törene katılamayan Sevim Kocaman (Tabip), Ayşe
Özcan Keskin (Sağlık Teknisyeni), Bilgin Üzeyiroğlu
(Hemşire) ve Semra Aytekin’e (Veri Haz. İşl. Kon.)
de plaketleri iletildi. Başhekimlik 4. kat toplantı
salonunda düzenlenen törende; akademisyenler,
Hastane Başmüdürü Levent Akay, Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Seyyare Kurt, emektarların duygu
ve heyecanını paylaştı, kuruma aidiyet duygusunun önemi bir kez daha ifade edildi. Emekli hemşire Handan Doğan, mesleğe başlangıç sürecindeki
anılarını mizahi dille anlatırken katılımcıları bol bol
gülümsetti, keyifli paylaşımlarda bulundu.
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okuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde, kuruma değişik görevlerde uzun yıllar hizmet
vererek emekliye ayrılanlara törenle teşekkür plaketi takdim edildi.
Geleneksel hale getirilerek ikincisi düzenlenen emeklilik töreninde; Handan Doğan (Hemşire), Özlem Kaya (Hemşire), Ferihan Atacan (Kimyager), Sezin Mutlu (Laborant), Nurullah Özyılmaz
(Veri Haz. İşl. Kon.), Halil Oğur (Veri Haz. İşl. Kon.),
Zehra Köroğlu (Veri Haz. İşl. Kon.), Tevfik Gümüş
(Sağlık Memuru), Fatma Gümüş (Hizmetli) yaşamlarının yeni dönemine güzel dileklerle uğurlandı.
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Hemşirelere video konferansla
insülin uygulamaları eğitimi

D

BENİM HASTANEM

okuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde görev
yapan hemşirelere, Hemşirelik Hizmetleri
Müdürlüğü ve Diyabet Hemşireliği Derneği
işbirliği ile yurt içinde farklı bölgelere yönelik gerçekleştirilen “Online İnsülin Uygulamaları” eğitimi verildi. Program kapsamında; DEÜ Hastanesi
Uzm. Hemşiresi Belgin Bektaş, Türkiye çapında
400 hemşireye yönelik video konferans ile diyabeti ve insülin uygulamalarında güncel yaklaşım-
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ları anlattı. Canlı yayını, Dokuz Eylül Üniversitesi
Hastanesi’nden eğitime katılan hemşire grubu da
Başhekimlik Toplantı Salonu’nda online olarak izledi.
Hemşirelerde diyabet farkındalığını geliştirmeye yönelik gerçekleştirilen eğitim programında; diyabet hemşiresinin diyabet tiplerine göre
uygulaması gereken yöntemler detaylı olarak anlatıldı. Diyabette beslenme, egzersiz, ilaç kullanı-

DEÜ Hastanesi’ndeki diyabet eğitimlerinin;
sertifikalı uzman diyabet hemşireleri tarafından Endokrinoloji Polikliniği ve Servisi içinde verildiği, ayrıca
tüm servislerde konsültasyon istenen diyabetlilere
de eğitimler verildiği belirtildi. Bu eğitimlerin; Tip 1
diyabet eğitimi, Tip 1 pompa kullanan hastaların eğitimi, Tip 2 diyabet OAD kullanan hastaların eğitimi,
Tip 2 diyabet insülin kullanan hastaların eğitimi ve
diyabetik ayak eğitimler şeklinde hastaların homojen gruplara ayrılması ile sürdürüldüğü ifade edildi.
Diyabet hemşiresi tarafından hastanın diyabet tipine
göre oluşturulan veri toplama formlarnının da düzenli takip edilerek arşivlendiği belirtildi.
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mı, ayak bakımı konularında yapılması gerekenleri
dile getiren Uzm. Hemşire Bektaş, insülin kullanan
hastaya verilecek bireysel eğitim ve diyabetik ayak
sorunu olan bireylere yapılacak bakım korularının
ayrıca dikkat ve özen istediğini vurguladı. Hipoglisemi, kan şekeri ölçüm cihazı eğitimi ile sonuçları kaydetmenin bireysel eğitimlerde önemli faktör olduğu ifade edildi. Eğitime, Türkiye’nin çeşitli
bölgelerinden katılan hemşireler hasta ve hasta
yakınlarından sıkça gelen soruları Uzm. Hemşire
Belgin Bektaş’a yöneltti, bu alanda en doğru yaklaşımların nasıl olması gerektiği konusunda bilgi
alışverişinde bulundu.
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Simüle hastalar
doktor yetiştiriyor
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okuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 20 yıldır uygulanan Probleme Dayalı Öğrenme eğitimi metodu ile doktor adayları simüle hasta
ile eğitim görüyor. Hasta rolü oynayan 15 erkek ve 10
kadın simüle hasta, eğitimden geçtikten sonra, fakültede eğitim alan öğrencilerin derslerine girerek hasta
rolü yapıyor. Genç hekim adaylarının iletişim becerilerini geliştiren bu eğitimler, farklı hasta profilleri ile gerçeğine birebir uygun rollerle hasta-doktor iletişiminin
sorunsuz yürütülmesine yardımcı oluyor. Bir öğrenci,
6 yılın sonunda 270 saate yakın iletişim becerisi eğitimi ile mezun ediliyor.
İletişim becerisini geliştiriyor
Kliniğe Giriş ve İletişim Becerileri Derslerinin,
1’inci sınıftan 6’ncı sınıfa kadar yapılandırılmış bir şekilde ve tüm klinik uygulamaları içine dahil edilerek
yapıldığını belirten Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof.
Dr. Oğuz Kılınç, simüle hasta uygulamasının yararlarını şöyle anlattı:
“Bu sistem diğer üniversitelerde de kısmen
uygulanıyor. Bizde 1997 yılından itibaren Probleme
Dayalı Öğrenme eğitimi mevcut. Bu kapsamda, müfredata uygun şekilde dikey ve yatay entegrasyonun
yapıldığı tüm hasta değerlendirme aşamalarında entegre olarak fakültemizde simüle hasta uygulaması
gerçekleştiriliyor. Simüle hastalar üzerinden eğitim
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alan öğrencilerimiz bir nevi tatbikat yapmış gibi oluyor. Öğrencilerimiz, en sık karşılaşılan problemlerle
ilgili eğitim aldıkları için alanda daha az sorun yaşıyorlar. Hasta iletişim kazalarını da daha az yaşıyorlar.”
Deü Tıp Fakültesi Kliniğe Giriş Uygulamaları Sorumlusu Prof. Dr. Nilgün Özçakar da şu bilgileri
verdi: “İlk üç yılda hastalarımıza ve öğrencilerimize
normal bir eğitim programı planlıyoruz. Bunun içinde
simüle hastalarımız her aşamada var. Simüle hastalarımız bize başvuruyorlar, biz de onlarla görüşmeler
yapıp eğitim almalarını sağlıyoruz. Ardından da uygulamalarımıza dahil ediyoruz. 2’nci sınıftan itibaren
öğrencilerimiz gerçek ortama hazırlanmış oluyorlar.”
Farklı hasta profilleri çalışılıyor
Fakülteye girdikleri andan itibaren simüle
hastalar ile eğitim aldıklarını ve bunun pratikte çok
büyük yarar sağladığını belirten Dönem 6 öğrencisi
İntörn Dr. Kamer Turgut, “Bizim hammaddemiz insan.
Bu eğitim bizler için antrenman ya da prova oluyor.
Hasta profilleri değişiklik gösterebiliyor, öfkeli, yakınını kaybetmiş olabiliyor, gerçekten ajite durumu olan
hastalar gelebiliyor. Bizim simüle hastalarımız bunların hepsine hazırlıklı ve kendilerine verilen senaryoyu
uyguluyorlar. Biz de fakültemizden bu eğitimleri alarak, gerçek hayatta karşılaşacağımız hastalara hazırlıklı olarak çıkıyoruz” dedi. Dönem 4 öğrencisi Stajyer

Simüle hasta işçi emeklisi 56
yaşındaki Bülent Koyunsever,
6 yıldır bu eğitimlerde yer aldığını belirterek şöyle konuştu: “Bize çeşitli rahatsızlıklarla
ilgili öyküler veriliyor. Başım
ağrıyor, karnım ağrıyor gibi.
Öğrenciler de bu hastalıklar
üzerinden bize sorular soruyor. Biz de onlara detayları
anlatıyoruz. Bazen sinirli olabiliyoruz, tepkilerini ölçüyoruz.” Yaklaşık 9 yıldır simüle
hasta olarak çalıştığını ifade
Sevinç Fotbol
Bülent Koyunsever
eden 50 yaşındaki Sevinç Fotbol da doğaçlama hasta rolü
yaptıklarını belirterek, “Yaklaşık 9 yıldır simüle hasta olarak
Dr. Merve Birge de hastaya nasıl yaklaşılacağını, ne
çalışıyorum.
Hocalarımız,
o gün hangi konu işleniyorsöylemeleri gerektiğini, nasıl iletişim kuracaklarını bu
uygulamalarla öğrendiklerini belirtti, “Kliniğe geçtiği- sa bize onunla ilgili öykü veriyor. Doğaçlama senaryo
mizde bu öğrendiklerimizi gerçek hastalarımıza uy- ile öğrencilerin eğitimine yardımcı olmaya çalışıyoruz.
Bazen asabi hasta rolü de yapıyoruz” diye konuştu.
guluyoruz” diye konuştu.

Dekanlık personeli
Kadir Özcan gözyaşlarıyla
sonsuzluğa uğurlandı
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okuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 35 yıldır değişik kademelerde teknik personel olarak görev yapan Kadir Özcan, 5 Ağustos 2017’de kalp krizi sonucu
hayata gözlerini yumdu. 1964 doğumlu Özcan’ın ani vefatı Sağlık Yerleşkesi’nde büyük üzüntü yarattı. Dokuz Eylül
Üniversitesi’nde Kasım 1982 yılından itibaren Metal İşleri Teknisyeni olarak hizmet veren, Hastane Teknik Atölye Sorumluluğunun ardından Dekanlık Teknik Atölyesi’nin Sorumlusu olarak
görev yapan evli ve iki çocuk babası Özcan, 6 Ağustos 2017’de
gözyaşları ile Zeytinalanı Mezarlığı’na defnedildi. Dekanlıkta
düzenlenen törende, Dokuz Eylül Üniversitesi ailesinin değerli
çalışanı Özcan’ın, kuruma ilk adım
attığı Kasım 1982’den kadroya
geçtiği Şubat 1983 yılına kadar hiç
ücret almadan özveri ile çalışmış
olduğuna dikkat çekildi.
Vefat eden Kadir Özcan
anısına Tıp Fakültesi Dekanlığı
çalışanları tarafından Derslikler
Grubu önünde bin kişilik lokma
ikramı yapıldı.

DEÜ’den
meslek hastalıklarında
bir ilk daha
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ilim ve sağlıkta Türkiye’nin öncü kurumları arasında yer alan Dokuz Eylül Üniversitesi, Meslek
Hastalıkları alanında ülkenin ikinci, kurumunda ilk uzman hekimini yetiştirerek örnek bir başarıya
daha imza attı. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İş ve Meslek Hastalıkları’nda üç yıllık ihtisasını tamamlayan Ayşe Çoşkun Beyan, kurumda branşın ilk
uzmanı olurken, Türkiye’nin yetiştirdiği ikinci Meslek
Hastalıkları Uzmanı olarak mesleğe adım atan isim
oldu. Uzm. Dr. Ayşe Beyon Coşkun’u İş ve Meslek
Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Arif Çımrın ve
öğretim üyeleri kutladı.
Meslek Hastalıkları Uzmanları Derneği’nin
(İMUD) de Başkanlığını yürüten Prof. Dr. Çımrın şöyle
konuştu: “Dokuz Eylül Üniversitesi’nde 2013 yılında
Türkiye’nin ilk İş ve Meslek Hastalıkları Bilim Dalı’nı
kurarak başladığımız bu alandaki çalışmalarımızda
ciddi adımlar atmaya devam ediyoruz. Uzmanımız
Ayşe Coşkun Beyan, önce Göğüs Hastalıkları Anabilim
Dalı’nda üç yıl ihtisas yaptı, daha sonra Meslek Hastalıkları Bilim Dalı’nda yandal uzmanı olarak yetişti.
Branşımız; Dahiliye, Halk Sağlığı ve Göğüs Hastalıkları Anabilim Dallarının yan dalı olduğu için, eğitim süreci de tüm bu bilim dallarının sorumluluğunda Fizik
Tedavi, Nöroloji, Göz Hastalıkları, Dermatoloji, Kulak
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Burun Boğaz gibi diğer anabilim dallarında rotasyonlarla devam etti. Günümüzde meslek hastalıkları uzman hekimliği evrensel olarak gelişmesi gereken çok
önemli bir branş, özellikli bir alan. Çalışma alanında
çalışanların sağlığının korunması, yönetilmesi konularında kalitenin daha da artması ve organizasyonel
olarak bu süreçlerin yönetiminde yer alacak nitelikli
iş gücü yetiştiriyoruz. Halen 4 asistanımız daha eğitime devam ediyor. Türkiye’nin değişik bölgelerinde
de toplam 24 asistan eğitim görüyor. Ülkemize ikinci
meslek hastalıkları uzmanını Dokuz Eylül Üniversitesi bünyesinde kazandırmaktan mutluyuz ve onurluyuz” diye konuştu.

Aşırı sıcakta
iş kazaları
4 kat
artıyor
bilgi verdi. Çalışma nedeniyle artan vücut sıcaklığı düşünüldüğünde özellikle inşaat işçileri, tünel,
asfalt işçileri ve tarım çalışanları gibi açık havada
uzun süre çalışanların çok dikkatli olması gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Arif Çımrın şöyle konuştu:

D

okuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Meslek
Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı ve Meslek
Hastalıkları Uzmanları Derneği (İMUD) Başkanı Prof. Dr. Arif Çımrın, aşırı sıcakta, iş kazaları
ve sıcağa bağlı gelişen hastalıklarda çarpıcı artış
görüldüğüne dikkat çekti, basit önlem olarak da
yeterli düzeyde sıvı almanın büyük önem taşıdığını belirtti.
Prof. Dr. Çımrın, tüm yurtta sıcak hava dalgası etkili olduğunda, artan nemle birlikte hissedilen sıcaklığı 50 derecelere çektiğini belirterek
sıcakta stres yönetimi ve alınacak önlemlerle ilgili
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Prof. Dr. Arif Çımrın

İdrarınızın rengini kontrol edin
“Yapılan çalışmalarda, sıcağın etkisiyle dikkatsizlik, halsizlik, yorgunluk ve kişisel koruyucu
donanımların düzensiz kullanımı nedeniyle iş kazalarında 4 ila 6 kat artış görülmektedir. Amerika,
tarım işçilerinde yapılan araştırmada 15 yıllık süre
içinde 423 tarım işçisinin sıcaklığa bağlı öldüğünü bildirmiştir. Sıcak çarpması, sıcak yorgunluğu,
kramplar, halsizlik ve yorgunluk gibi erken bulgular, dikkat edilmemesi halinde ölümle sonuçlanabilir. 35,5 dereceden sonra her bir derece sıcaklık
artışı bu hastalıkların ortaya çıkışını 12 kata kadar
artırmaktadır. Bunun yanında aşırı sıcaklarda çalışan performansının düştüğü ve iş kalitesinin azaldığı da bilinmektedir. Sıcaktan korunmak için açık
renk ve vücudu tamamen kaplayan, terletmeyen
kıyafetler tercih edilmeli, mümkünse yüksek koruma faktörlü güneş kremleri sürülmeli ve özellikle
11.00-14.00 arası çalışmaya ara verilmelidir. Sıcaklara bağlı hastalıklardan korunmanın en önemli
yolu yeterli sıvı alımıdır. Çalışanların susamasa
bile 15 dakikada bir su içmesi önerilmektedir. Basitçe idrarınızın rengini kontrol ederek vücudunuzun su ihtiyacını anlayabilirsiniz.”
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Meslek Hastalıkları’nda
DEÜ’den sanayiye
işbirliği çağrısı
D

Prof. Dr. Yücel Demiral
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Prof. Dr. A. Hikmet Çımrın

okuz Eylül Üniversitesi bünyesinde 2013 yılında kurulan ve iki yıldır poliklinik hizmeti de veren Türkiye’nin İlk
Meslek Hastalıkları Bilim Dalı; dünya standartlarındaki
bilgi birikimi, bilimsel ve teknik altyapısı ile öne çıkan kaliteli
hizmet anlayışını toplumun her kesimine ulaştırmak için sanayi kuruluşlarına işbirliği çağrısı yaptı.
İş ve Meslek Hastalıkları alanında Türkiye’de önemli
bir referans merkezi olduklarını, tüm sektörlerden meslek
hastalıklarına yönelik testler ve risk analizleri yönünde başvurular aldıklarını belirten Meslek Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Arif Hikmet Çımrın ve Meslek Hastalıkları Bilim
Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yücel Demiral, uluslararası standartlardaki hizmet sunumu ile sanayinin ihtiyaçlarına yanıt
vermeye hazır olduklarını belirtti.
Türkiye’de halen bir üniversite bünyesinde bu kapasitede hizmet veren tek merkez olduklarını ifade eden Prof. Dr.
Çımrın ve Prof. Dr. Demiral çalışmalarını şöyle özetledi:
“Dokuz Eylül Üniversitesi bünyesinde iş sağlığı ko-

nusunda, koordinasyon içinde çalışan dört farklı
yapı var. Bunlar; İş Sağlığı Araştırma ve Uygulama
Merkezi (İSAMER), İş ve Meslek Hastalıkları Bilim
Dalı, Halk Sağlığı Anabilim Dalı İş Sağlığı Doktora
Programı ve İşyeri Sağlık Güvenlik Birimi. Öncelikli araştırma alanlarımız; iş yeri ortamında toz,
gürültü, ağır metaller ve psikososyal riskler. İtalya ve Hollanda gibi ülkelerle ikili araştırmalar ve
eğitim projeleri yürütüyoruz. Ayrıca hastanemizde laboratuvar hizmeti olarak rutin hematolojik
ve biyokimyasal testler yapılıyor. İşyeri ortamında
ölçümler yapmak üzere yapılandırılan iş hijyeni laboratuvarının geliştirilmesi çalışmaları da devam
ediyor. Ağır metaller ve diğer mesleksel toksik
maddelerin ölçümlerinin yapılması için çalışmalarımız var. İşitme (Odyoloji) laboratuvarının yanı
sıra çağdaş bir altyapıya sahip Radyoloji (radyodiagnostik) bölümü çalışmalarımıza büyük destek
sağlıyor.”

gerektiğini gösteren bir sonuç. 10 yıldır İtalya İş Hijyenistleri Derneği ile ortak geliştirilen uluslararası
akredite edilmiş ‘İş Hijyeni” eğitimleri ve OSHNETSchool adı verilen eğitimleri yürütüyoruz. Üniversitemizin mühendislik bölümleri ile de iş hijyeni ve
iş güvenliği alanlarında işbirliği içindeyiz. Tüm bu
çalışmalar ve deneyimler ışığında, üniversitemiz
bünyesinde son 5 yıldır yapılan ‘Risk Analizleri ve
Çalışanların Sağlığının İzlemi’ daha da genişletildi.
Amaç, tüm üniversiteye İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG)
hizmetlerinin verileceği merkezi bir birimin kurulması. İş ve Meslek Hastalıkları yan dal uzmanlık
eğitimimiz de Göğüs Hastalıkları, Halk Sağlığı ve İç
Hastalıkları Anabilim Dallarının yaptığı protokolle
devam ediyor. Bu bağlamda Türkiye’nin ilk Meslek
Hastalıkları Uzmanlık öğrencisini bölümümüzde
yetiştirmekten mutluyuz.”
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Üç yılda 1000 hasta değerlendirildi
“Hemen tüm sektörlerden meslek hastalığı kuşkusu ile gelen başvurular doğrultusunda son üç yılda İş ve Meslek Hastalıkları Bilim Dalı Kliniğimizde
1000’in üzerinde olguyu değerlendirdik. Astım ve
toza bağlı akciğer hastalığı (pnömokonyoz) gibi
solunum sistemi, kas iskelet sistemi, dermatolojik
sorunlar başta olmak üzere hemen tüm sistemlerle ilişkili mesleksel hastalık ortaya çıktığını gözledik. Bu meslek hastalıklarının varlığı, İşyerlerinde
sağlık sorunlarının ortaya çıkmaması için iş sağlığı
ve güvenliği hizmetlerinin daha da güçlendirilmesi
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Toz solunan mesleklerde
ihmal ölüme zemin hazırlıyor
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D

okuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Meslek Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı ve Meslek Hastalıkları Uzmanları Derneği (İMUD)
Başkanı Prof. Dr. Arif Çımrın, önlenebilir bir hastalık olan toz soluma hastalığı ‘Pnömokonyoz’un
ülkemizde en sık görülen meslek hastalığı olarak
yaşamı tehdit etmeyi artarak sürdürür duruma
geldiğini belirtti.
2013 yılından itibaren pnömokonyoz
şüphesi ile DEÜ Meslek Hastalıkları Polikliniği’ne
sevkedilen 201 olguya pnömokonyoz tanısı koyduklarını ve iş yerlerinde hala toz hastalığına yol
açan maruziyetlerin devam ettiğini belirten Prof.
Dr. Çımrın, “Pnömokonyoz, mesleksel ve çevresel
ortamda solunan tozun akciğerlerde birikmesi
ile akciğerde ortaya çıkan bozukluktur. Tamamen
önlenebilir olmasına rağmen, maalesef günümüzde halen en sık görülen meslek hastalığıdır.
Türkiye’de, resmi istatistiklere göre pnömokonyoz açısından riskli iş kollarında yüzbinlerce kişi
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çalışmaktadır. Son dört yılda polikliniğimizde aldığımız veriler, işyerlerinde hala toz hastalığına
yol açan tehlikeli durumların devam ettiğini göstermektedir ki, bu durum gelecekte birçok eve
ateş düşebileceğine işaret etmektedir. Çözüm
yolu bellidir. Pnömokonyoza yol açan iş ortamındaki toz kontrol edilirse hastalık önlenebilir.
Maske kullanmak tek başına çözüm değil” dedi.
Prof. Dr. Çımrın, pnömokonyoz hastalığında
DEÜ Meslek Hastalıkları Polikliniği’nde tanı alan
201 olgunun meslek gruplarına göre dağılımında
en fazla oranın seramik üretiminde (54) olduğunu, ikinci sırada diş teknisyeni (53) bulunduğunu
açıkladı. Bu sıralamanın, kaynakçı (16), maden
(16), vitrifiye üretimi (13), kot kumlamacılık (11),
taş kırma operatörü (10), metal kumlama (8),
metal döküm (6), cam-silah kumlama (5), kimyasal madde üretimi (3), sentetik mermer üretimkesim (3) ve tuğla-çimento üretimi (3) şeklinde
dağılım gösterdiğini belirtti.

Halk Sağlığı’nda
Profesör Gül Ergör’den
3K ve Diyabet uyarısı

D

okuz Eylül Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Gül Ergör, ülkemizde her yıl 3-9 Eylül tarihlerinde kutlanan
Halk Sağlığı Haftası’nda topluma 3K (Kalp, Kanser, KOAH) ve Diyabet konusunda farkındalık mesajı verdi. Üniversitelerin toplumla bütünleşerek koruyucu hekimlik hizmeti sunan öncü kuruluşlar olması gerektiğini
ve Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı’nın bu
misyonu örnek bir sorumluluk anlayışı ile yerine getirdiğini belirten Prof.
Dr. Ergör, Balçova Belediyesi ile son 10 yıldır yürüttükleri çalışmalardan
önemli sonuçlar aldıklarını, sağlık taramalarından çıkan istatistiklerin
hastalıkların tedavisine ışık tutacağını ifade etti.
Uzun yıllardır Sigara Bırakma Polikliniği, Kanser farkındalık programları, toplum sağlığı merkezleri ile koruyucu hekimlik hizmeti verdiklerini,
2008 yılından itibaren de İzmir Balçova bölgesinde yaşayanlara yönelik
taramalarda kalp, kanser, KOAH ve diyabete ilişkin önemli bir veri tabanı
oluşturduklarını belirten Profesör Gül Ergör elde ettikleri sonuçları şöyle
özetledi:

Kalp krizinde riskli grup erkekler
“2008 yılında Balçova Belediyesi ile Balçova’nın Kalbi adlı bir proje başlattık; 30 yaş ve üzeri kişilerde kalp
sağlığı riskini ortaya çıkarmak için 16 bin 800 kişiyi taradık. Boy kilo, tansiyon, sigara, beslenme, laboratuvar analizleri ile kalp krizi riski açısından değerlendirdik. Kalp krizi riski orta ve yüksek olanlar erkeklerde %
55 kadınlarda % 16 bulundu. Ayrıca Balçova Belediyesi çalışanları ile masa başında görev yapanların ergonomik oturma ve sağlıklı çalışmalarına yönelik projemiz ve Sigara Bırakma Polikliniği çalışmalarımız oldu.
2010 yılında İzmir Kalkınma Ajansı projesi olarak kurulan Sigara Bırakma Polikliniğimizde, diğer polikliniklerden farklı olarak sigara içenleri biz arayarak davet ettik. Sigara bırakma çağrımıza ilk yıldan itibaren katılım
yüksek oldu. 750 kişiye hizmet verdik ve çalışmalarımız devam ediyor. Bu uygulamalarımız, Sağlık Bakanlığı
Sigara Bırakma Poliklinikleri sistemi içine dahil edilmiş durumda ve Prof. Dr. Türkan Günay başkanlığında
asistanlarımız eşliğinde yürütülüyor.”

‘Esnafa hijyen eğitimi verdik’
“Geçen yıl yine Halk Eğitim Merkezi ile ortak çalışma düzenleyerek tüm ilçe esnafına hijyen eğitimi verdik. Bu
yıl da; Balçova Kaymakamlığı, İlçe Sağlık Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Tıp Fakültesi Dekanlığı ve
Halk Sağlığı Anabilim Dalı olarak bir protokol imzaladık ve 7 ilköğretim okuluna annelere “sağlık okuryazarlığı
eğitimi” vereceğiz. Sık görülen hastalıklar, sağlık hizmeti kullanımı, hijyen gibi temel konularda sağlıkla ilgili
bilgileri anlama ve doğru bilgi kaynaklarına ulaşma konusunda annelerin daha bilinçli olmalarını sağlayacak
bu proje Ekim ayında başlayacak.”
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D vitamini takip edilmeli
“Balçova’nın Kalbi Projesi kapsamında yer alan bir diğer proje de, 2008 yılında yaptığımız taramalarda D vitamini düzeyini ölçtük ve 2017 yılında bu kişiler içinde kanser tanısı alan ve kanser olmayanların arasında fark
olup olmadığını araştırdık. Bu şekilde kanserin D vitamini ile ilişkisini değerlendirdik ve akciğer kanserinin,
düşük D vitamini düzeyi ile ilişkisi olduğunu gösterdik. Yine bir başka çalışmada 2008’de diyabet başlangıcı
olanların % 42’sinin 8 yıl içinde diyabet hastası olduklarını, bu oranın şişmanlık derecesiyle doğru orantılı
olarak arttığını belirledik.”
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DEÜ Hastanesi Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Sedat Yanturalı ve ekibi,
tüm dünyanın izlediği 53. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’nda Acil Sağlık ekibi olarak ülkemizi başarıyla temsil etti. Yanturalı, üst üste 5. kez
görev yaptığı dev organizasyonda eksiksiz performansı ile öne çıktı

Nefes kesen
Cumhurbaşkanlığı
Bisiklet Turu’nun gözdesi
Dokuz Eylüllü doktorlar

U

luslararası platformda sayısız başarılara imza atan Dokuz Eylül Üniversitesi, bu yıl
World Tour kategorisine yükselen ve dünyanın tek kıtalararası bisiklet turu olan 53. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nda Acil Tıp hizmetinde
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sergilediği başarılı performans ile zirveye çıktı. Dünyaca ünlü sporcu ve takımların üst düzey mücadelesine sahne olan Alanya-İstanbul arasındaki 1025
kilometrelik yarışta, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Sedat Yanturalı ve

Prof. Dr. Erdal Çelik
Rektör V.

ekibi, İzmir 112 ekibi ile birlikte Acil Yardım (Acil Sağlık)
hizmeti sundu. İzmir ve Dokuz Eylül markasının öne
çıktığı dev yarış dünya televizyonlarında canlı yayınlandı. Profesör Yanturalı ile DEÜ Acil Tıp Anabilim
Dalı’nda yetişen Uzm. Dr. Ömer Çanacık ve Uzm. Dr.
Emre Karslı’nın örnek takım çalışması, kaza ve yaralanmalara anında müdahalede etkin koordinasyonları tam not aldı.
Toplam 6 etaptan oluşan yarışın Selçuk – İzmir
etabı finalini Dokuz Eylül Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Erdal Çelik de Karşıyaka’daki finiş parkurunda izleyerek DEÜ sağlık ekibini kutladı. Rektör V.
Prof. Dr. Çelik, DEÜ’lü doktorların başarısını kutlarken, dereceye giren sporculara da ödül vererek heyecanlarını paylaştı. 2015 yılında görev yaptığı 51.
Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’nda en hızlı Acil Tıp
müdahalesi ile Dünya Rekoruna da imza atmış olan
Prof. Dr. Sedat Yanturalı, deneyimleri ile bir kez daha
başarısını ortaya koymanın onurunu yaşadı.
İtalya, Polonya, Rusya, Brezilya, Belçika ve
İspanya’dan profesyonel kıta takımlarının mücade-

le ettiği, Türk Milli Takımı’nın da 7 ay-yıldızlı bisikletçi
ile katıldığı World Tour’da toplam 13 takımdan 104
bisikletçi ter döktü. Her etapta ayrı heyecan fırtınası
esti. Alanya-Kemer, Kumluca-Fethiye, Fethiye-Marmaris, Marmaris-Selçuk, Selçuk-İzmir ve İstanbul
etapları 6 gün süren çekişmeli mücadelelere sahne
olurken, yarışlara Kazakistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Almanya ve Amerika Birleşik Devletleri de dünya
turu takımları ile katıldı.
Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’nda 2012 yılından
itibaren (2012, 2013, 2014, 2015, 2017) 5. kez görev
yaptığını belirten DEÜ Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve Acil Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr.
Sedat Yanturalı, böyle bir sorumluluğu yürütmenin
Acil Tıp doktorluğuna çok ayrı bir heyecan ve misyon
kattığını belirterek şöyle konuştu: “Bisiklet sporu özel
yaşamımda benim için hep önemli bir uğraş oldu. Acil
Tıp doktorluğunu böyle bir alanda ve üstelik de uluslararası platformda yer aldığımız Cumhurbaşkanlığı
Bisiklet Turu’nda gerçekleştirmekten ise çok büyük
mutluluk duyuyorum. 2017 yılının bu önemli orgaarpaboyu 59
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Prof. Dr. Sedat Yanturalı
Başhekim Yrd.
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nizasyonunda, 53. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’nda
toplam 3 acil tıp uzmanı, İzmir 112’den iki hekim arkadaşımız ve yaklaşık 10 paramedik (Acil Tıp destek ekibi) olmak üzere 15 kişilik sağlık ekibi olarak görev yaptık.
Türkiye Bisiklet Federasyonu’nun tahsis ettiği doktor
aracı ile tüm etapları çok yakından izledik. Biz iki uzman
doktor, pelaton dediğimiz bisikletlerin toplu halde sürüş yaptığı ana grubu sürekli yakından takip ettik. Onun
dışında arkada yine üç ambulansla motorize ekip bize
destek verdi. Yaralanmalara ve kazalara önce biz müdahale ettik, yaralanma ağırsa veya hastaneye transport
gerekiyorsa da ambulansla en yakın hastaneye yönlendirdik. Medikal yönden zengin bir ekip görev yaptı. Bu yılki organizasyonda bir sporcu Manisa parkurunda kaza
yaptı. Akciğer yaralanması olmaması şanstı, kazayı sol
kaburgada bir iki kırık ile atlattı. İlk yardım hizmetini sağladıktan sonra Manisa Devlet Hastanesi’ne gönderdik.
10 bisikletlinin aynı anda düştüğü kazalar da oldu, küçük
tıbbi yardımlarla müdahale ettik, gerekli olanları da hastaneye yönlendirdik. Bu yıl ilginç bir şey daha oldu, pelatonda bisikletliler değil, bu kez arka tarafta turun destek
ekipleri arasında yer alan lojistik gruptan iki motosikletli
kaza yaptı. Bir sürücüde kırık, diğerinde omuz çıkığı oldu.
Bu yaralılarımızı da ilk yardım sonrası bölge hastanelere
transport ettik. Adrenalini çok yüksek olan bu üst düzey
mücadeleyi genel anlamda sıkıntısız ve başarılı bir performansla tamamlamak tüm ekibimiz için onur verici.
Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Erdal Çelik’e de böyle
önemli bir görev sürecinde bizleri yalnız bırakmayarak
heyecanımıza katıldığı için kendisine teşekkürlerimiz sunuyoruz. Dokuz Eylül Üniversitesi büyük ve güçlü bir kurum. Üniversitemiz adı altında Cumhurbaşkanlığı Türkiye
Bisiklet Turu gibi uluslararası, saygın bir spor organizasyonunda ülkemiz adına yer almak, hizmet etmek onur ve
gurur vericiydi ”
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ağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SHMYO) Radyoterapi
Programı öğrencilerinin Sosyal Sorumluluk Projeleri kapsamında hazırladığı posterler, okul zemin kat fuayesinde düzenlenen “Kelebek Etkisi Sosyal Sorumluluk Projeleri Sergisi”nde
sunularak farkındalık sağlandı. Prof. Dr. Pınar Balcı ve Radyoterapi
Program Başkanı Öğr. Gör. Zafer Karagüler’in önderliğinde, Öğretim
Görevlisi Narfide Mergen’in koordinasyonu ile bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen serginin açılışında 50 öğrencinin hazırladığı 11 projeye
ilişkin bilgi verildi.
Serginin açılış kurdelasını kesen Prof. Dr. Pınar Balcı, “Bireyselliğin dayatıldığı günümüz dünyasında insanın sosyal bir varlık
olduğunu, biyopsikososyal bir varlık olduğunu unutuyoruz. İnsan,
sadece beden ve ruhtan ibaret bir varlık değil. Sosyal bir varlık olarak yaşıyor ve içinde yaşadığı topluma, çevreye karşı sorumlulukları var. Sevgili öğrencilerimize, bunları hatırlatarak insanlığa dair
umutlarımızı tazeledikleri için çok teşekkür ediyorum” dedi.
Açılış konuşmasının ardından öğrenciler, posterlerde yer
verdikleri konulara ilişkin kısa sunumlar yaptı, topluma iletmek
istedikleri mesajları anlattı. “Konuşan Kitaplık: Bir Kitap Bir Umut”,
“Evimizdeki Davetsiz Misafir: Radon Gazı”, “İlişkilerin Kanseri: İletişimsizlik”, “Engelim Engel Tanımaz: Tohum Toprağa Engelli Topluma
Emanettir”, “Minik Eller Minik Patilerde”, “Mutlu Sokaklar”, “Sokakta
Kış: Dışarıdaki Hayatlara Duyarsız Kalma”, “Soğuk Odalarda Sıcak
Bakışlar”, “Yaşamak Farketmektir” ve “Sağduyu” konu başlıklı projeler ilgiyle izlendi.
Öğrenciler bu projelerle; herkesin yaşadığı topluma, çevreye karşı sorumluluğu olduğunu ve herkesin yapabileceği bir
şeyler olduğuna dikkat çekmek istediklerini belirttiler. 11 proje grubunda 1 öğrencinin Nükleer Tıp Teknikleri, 2 öğrencinin Odyometri Programı’ndan olduğu belirtildi. Öğrencilere danışmanlık yapan
Öğr. Gör. Narfide Mergen de “Keyifli bir etkinlik oldu. ‘Yalnızca yaptıklarımızdan değil, yapmadıklarımızdan da sorumluyuz’cümlesinden yola çıkarak bu çalışmayı gerçekleştirdik” dedi.
arpaboyu 61

ÜNİVERSİTEMİZDEN

50 öğrenciden
11 güzel proje
S

BENİM HASTANEM

İntörn doktor
organ bekleyen hastanın
hayatını kısa film yaptı

İnt. Dr. Metin Biçen
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Yusuf Eneç

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp
Fakültesi’nde 6. Sınıf öğrencisi
olan İntörn Dr. Metin Biçen, DEÜ
Hastanesi’nde organ nakli beklediği sırada tanıştığı Yusuf Eneç’in
yaşama tutunuş sürecini kısa film
yaparak anlattı. Şimdi 21 yaşında olan Yusuf Eneç’in hastanede
kalp nakli beklediği süreçte yaşadığı duyguları, 4 yıllık tedavi sürecini 18 dakikalık filmle anlatan
genç doktorun eseri, Rektörlük ve
İnciraltı Yerleşkesi’nde gerçekleştirilen gösterimlerle Dokuz Eylüllülere sunuldu. Kısa filmin hika-

kan Dicle, genç doktor ve yönetmen Metin Biçen’i
örnek çalışması için kutladı.
Kadavra bağışının önemine dikkat çekti
DEÜ Tıp Fakültesi’ndeki rotasyon eğitimi sırasında kalp cihazı ile yaşatılan bir hasta olan Yusuf
Eneç’in öyküsünden esinlenerek kısa filmi çeken
Dr. Metin Biçen, “yönetmenlik mi yoksa doktorluk
mu ?” sorusuna henüz karar veremediğini belirtti.
Biçen, senaryo yazmanın ve bir film ortaya çıkarmanın kendisi için vazgeçilmez olduğunu ifade etti.
Batman’da ilk kez sinemaya gittiğinde yaşadığı büyülü anın etkisinden hala kurtulamadığını belirtirken, öğretim üyeleri de; “Sinema virüsü bulaşmış,
iyi de olmuş” diyerek Biçen’i kutladılar. Konuşmacılar, bu kısa filmin özellikle hasta ve hasta yakınlarına yaklaşım, empati, ölüm haberini verebilmek
konuları açısından müfredat için çok uygun olduğunu belirtti, filmin eğitim için kullanılmasını önerdi. Çalışmasında organ bağışının önemini anlatmak
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yesi ve hazırlanış sürecini anlatan İnt. Dr. Biçen’in
eserini Sağlık Yerleşkesi’ndeki söyleşide; sanatsal
ve toplumsal yönleri ile Tıp Fakültesi ve Güzel Sanatlar Fakültesi’nden akademisyenler değerlendirdi.
Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oğuz Dicle, Dekan
Yardımcısı Prof. Dr. Yeşim Tunçok, akademisyenler,
sağlık çalışanları ve öğrenciler duygu yüklü filmi
büyük beğeni ve ilgiyle izledi. Gösterimin ardından,
DEÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Alp Ergör moderatörlüğünde; Prof. Dr.
Can Cimilli (Psikiyatri AD), Yrd. Doç. Dr. Faik Kartelli (Güzel Sanatlar Fakültesi Film Tasarım Bölümü)
ve Öğr. Gör. Dr. Cemal Güvercin (Tıp Tarihi ve Etik
AD), “Ölüm ve Ölmek” temasını yorumladı, organ
bağışının önemine dikkat çekti. İnteraktif sunumda konuklardan gelen sorulara da yanıt verildi. Tıp
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oğuz Dicle, tıpta empati
duygusunun derinlemesine kurulması ile bu film
projesinin ortaya çıktığına inandığını söyledi. De-

istediğini ifade eden Dr. Biçen: “Ülkemizde yaşarken yapılan bağışlar, kadavradan yapılan bağışlara oranla daha yüksek. Yurt dışında bu oran tam
tersi. Bazı organlar sadece kadavradan alınabiliyor
ve dolayısıyla bağışlar çok önemli. Filmi tamamen
kendi imkanlarımızla tamamladık. İzleyenler çok
etkilendi, hatta organ bağışına bakışı değişenler
oldu. Bu anlamda başarıya ulaştığını düşünüyorum” dedi.
Yusuf Eneç’in filme konu olan tedavi sürecinin
özeti şöyle:
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Yusuf’un yaşadıkları örnek olacak
Gaziantep’te ailesiyle birlikte yaşayan ve 2011
yılında tedavi için İzmir’e gelen Yusuf Eneç için zorlu tedavi dönemi başladı. 7 aylık sürecin sonunda
2012 yılında Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Öztekin Oto ve ekibinin gerçekleştirdiği başarılı bir operasyonla total yapay
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kalp nakli yapıldı, 3 yıl boyunca hayatına bu şekilde
devam etti. Hastanede kalp nakli bekleyen 3 genç
hastadan biri olan Yusuf’un diğer iki arkadaşı, nakil
için organ beklerken yaşam savaşını kaybetti. Tedavi süresince DEÜ Tıp Fakültesi’nde birçok öğrenciye ders konusu olan Yusuf Eneç, yapay kalp takıldıktan sonra o dönemde Tıp Fakültesi 4’üncü sınıf
öğrencisi olan Metin Biçen ile tanıştı. Genç hekim
adayı Biçen, hikayesinden etkilendiği, bir yıl boyunca yakından ilgilendiği Yusuf’un yaşadıklarına şahit
oldu. Aynı zamanda sinemayla da ilgilenen Biçen,
Yusuf Eneç’in hikayesini senaryolaştırıp kısa film
çekmek istediğini söyledi. Yusuf, organ bağışına
yardımı dokunacağını düşünerek teklifi kabul etti.
Bu sırada 24 Haziran 2015 tarihinde Yusuf’a uygun
kalp bulunarak nakledildi. Metin Biçen, kalp naklinin ardından kurduğu ekiple, bağış kalple hayata
bağlanan gencin yaşadıklarını 2 yıl süren çekimle
18 dakikalık kısa filme dönüştürdü.

DEÜ Hastanesi
Park Cafe
yenilendi

D
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okuz Eylül Üniversitesi Sağlık Kampusü’nde 24
saat hizmet veren Park Cafe, yenilenen yüzü
ve zengin menüleri ile ziyaretçilerden tam not
aldı. Vatandaşlar, öğrenciler, akademisyenler ve idari personelin yararlandığı klinikler girişinde yer alan
DEÜ Hastanesi Park Cafe baştan aşağı yenilenerek
güncellendi. Tadilat çalışmaları süresince hizmet vermeye devam eden kafeteryada ürün çeşidi dört katına
çıkarıldı, iç ve dış oturma grupları yenilenerek üretim
ve satış alanlarında iyileştirmeler yapıldı. Park Cafe
yetkilileri, kantin, kafeterya, restoran ve sosyal tesis
işletmeciliğini, standartların üzerine taşımayı hedefleyen bir yönetim anlayışıyla çalıştıklarını ifade ettiler.
Tüketicilerin talep ve önerilerini dikkate alarak iç dekorasyondan menülere kadar değişiklik yaptıklarını belirten kafeterya yetkilileri, kahvaltı tabağı, öğle yemeği,
meze, taze meyve, soğuk salata, unlu mamüller, taze
meyve suları, tatlı gibi ürünlerle çeşitliliği arttırarak her
bütçe ve tercihe hitap etmeyi hedeflediklerini söyledi.
Üniversiteye ait sosyal tesislere yönelik hijyen, kalite, uygun fiyat ve memnuniyet odaklı düzenlemelerin önümüzdeki günlerde de devam edeceği
açıklandı.
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Prof. Dr. Mete Edizer
Başhekim

Prof. Dr. Recep Bekiş
Başhekim Yrd.

Hocaların hocası
Prof. Dr. Hatice Durak
emekliliğe uğurlandı

okuz Eylül Üniversitesi Nükleer Tıp Anabilim
Dalı’nın Kurucu Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hatice
Durak, bölümde düzenlenen törenle emeklilik yaşamına uğurlandı. Dokuz Eylül Üniversitesi’ne
1990 yılında gelen ve 1991’de Nükleer Tıp Anabilim
Dalı’nı kurarak halen 12’si akademisyen toplam 27
Nükleer Tıp Uzmanı yetiştiren Profesör Durak; akademik personel, bölüm çalışanları, ailesi ve dostlarının katıldığı törenle kuruma veda etti. Prof. Dr. Hatice
Durak’ın ismi, Anabilim Dalı içindeki eğitim salonuna
verilerek ölümsüzleştirildi, bir slayt gösterisi ile özgeçmişi sunularak anıları konuklarla paylaşıldı.
Ulusal ve uluslararası çok sayıda önemli çalışma gerçekleştiren ve bilime kattığı değerler nedeniyle “Hocaların hocası” olarak adlandırılan Profesör
Hatice Durak’a; Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oğuz
Dicle, DEÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mete Edizer
ve öğrencisi olan DEÜ Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve Nükleer Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Recep Bekiş, plaket ve çiçek vererek teşekkür etti.
Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dicle, bu emekliliği bir yıldız kayması olarak ifade ederek şöyle konuştu:
“Sevgili Hatice Durak hocamızın ayrılışı çok erken
bir ayrılış. Bir yıldız kayması olarak düşünüyorum.
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Eğitim ve araştırma ordumuzdan azalan kuvvetler
anlamına geliyor. Hatice hocamızın çok ayrı üstün
özellikleri var. Mesleki anlamda örnek olan, mesleğin haklarını almak için gecesini gündüzüne katan
bir arkadaşımız. Araştırmacılıkla son derece parlak
bir özgeçmişi var. Fakülte dergimizde, farklı anabilim dallarının kurulmasında, yönetiminde çok değerli
katkıları oldu. Ben kendisine bundan sonraki yaşamında sağlıklı günler diliyorum. Kendisini her zaman
aramızda görmek isteriz.”
Üniversitenin önemli değerlerinden birisinin
kurumdan ayrıldığını ifade eden Başhekim Prof. Dr.
Mete Edizer de, “Sayın hocam bizi çok erken bırakıyorsunuz, ama siz burada olacaksınız. Bu kadar kişinin bugün burada olması çok anlamlı. Burası her zaman sizin. Eşiniz çok değerli İsmet hocamız burada,
bırakmaya niyetimiz yok” diye konuştu.
Prof. Dr. Hatice Durak’ın öğrencilerinden biri
olmanın mutluluğunu dile getiren DEÜ Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve Nükleer Tıp Anabilim Dalı
Başkanı Prof. Dr. Recep Bekiş de duayen hoca ile ilgili
şu ifadeleri kullandı:
“Değerli hocam, sizin öğrenciniz olabilmenin onurunu ve gücünü her zaman taşıdık ve taşıyacağız.
Bugüne kadar ben dahil 27 nükleer tıp uzmanı ye-

raşlar için zaman bulabileceği bir zaman dilimine
geçtiğini belirterek şöyle konuştu: “Benim için önemli
bir gün. Bana kattıklarınız için hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Aslında sonlara inanmıyorum. Sonlar
biraz zahiri. Yani bu döngüler kaçınılmaz. Dolayısıyla
akademik olarak hayatlarına dokunduğunuz insanlarda yaşamaya devam ediyorsunuz. O nedenle aslında bu bir veda değil. Eminim bayrağı devrettiğim
arkadaşlarım bundan sonra beni hiç aratmayacak
şekilde işlerini yapmaya devam edecekler. Bölüm
kurmak üzere göreve başladığım 1990’dan itibaren
oldukça yorucu bir yolculuk yaptım. Bölümü kurarken, istedim ki bu bölüm iyi ve doğru şeyler yapsın. Hastalar,‘iyi hizmet aldık’ diyerek mutlu ayrılsın.
Doğru ve güzel araştırmalar yapılsın, her şey sorgulansın. Ortak akılla yönetilsin. Çalışanlar kendini
mutlu, kuruma ait hissetsin. Herkes kendi işinin en
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tiştirdiğiniz ve bunların 12’si halen akademik olarak
görevlerini en iyi şekilde yapmaktadırlar. Sadece üniversitemiz değil, Türkiye’de Nükleer Tıp alanında çığır
açan gelişmelere imza atmış olup, bizler için de çıtayı çok yükselttiniz. Akademik alanda gösterdiğiniz
üstün başarılarınız, öğretileriniz, bizlere bıraktığınız
örnek insanlığınız için size çok teşekkür ederim. Öğrencileriniz olarak, devraldığımız görevi en iyi şekilde
sürdüreceğimizden emin olabilirsiniz. Eğitim salonumuzda isminizle sizi aramızda yaşatmaya devam
edeceğiz. Yeni yaşamınızda gönlünüzden geçen ne
varsa, güzel ailenizle, tüm sevdiklerinizle birlikte
sağlıklı mutlu bir şekilde gerçekleştirmenizi dilerim.”
Duayen hoca Prof. Dr. Hatice Durak da veda
gününde kendisini yalnız bırakmayan tüm akademisyenler, çalışma arkadaşları ve ailesine teşekkür
ederken, yeni bir yaşama başlayacağını ve farklı uğ-
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iyisi olsun… Şimdi Dinlenme zamanımın geldiğini
düşünüyorum. Başka şeyler yapabilirim. Onlar için
yola çıkma zamanı. Hepinize çok teşekkür ediyorum.
Hoşçakalın.”
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KİMDİR?
6 Şubat 1959’da İstanbul’da doğdu. İlk, orta ve lise
eğitimini İzmir Amerikan Kız Koleji ve Ankara Fen
Lisesi’nde tamamladı. Hacettepe Üniversitesi Tıp
Fakültesi’nden 1983 yılında mezun oldu. 1989 yılında aynı üniversitede Nükleer Tıp Uzmanı unvanını
aldı. 1991 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı’na kurucu öğretim
üyesi olarak atandı. Aynı yıl Amerika’da John Hopkins Medikal Enstitüsü’nde çalışan Hatice Durak,
1991 yılında DEÜ Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı’nda Doçent, 1997’de Profesör oldu. Türkiye
Nükleer Tıp Derneği Başkanlığı ve bir çok anabilim
dalı ve bilim dalı başkanlığının yanı sıra birçok bilimsel kurulda ve merkezde yöneticilik yaptı. Sağlık Meslek Yüksekokulu’nun Nükleer Tıp Teknikerliği
programının kurucusudur. Ulusal ve uluslararası
dergilerde editörlük ve çok sayıda ulusal ve uluslararası kongrelerde başkanlık yapmıştır. 150’den
fazla yayını, 300 civarı kongre tebliği, 3 kitap bölümü, çok sayıda atıf, ödül ve tez yöneticiliği bulunmaktadır. Ülkemiz için prestij kaynağı olan Avrupa
Nükleer Tıp Kongresi’nin yapılmasını sağlayarak bu
kongrenin başkanlığını yürütmüştür. Prof. Dr. Hatice Durak, DEÜ Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmet Durak ile evli
ve iki çocuk annesidir.
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EÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim
Dalı’nın duayen Öğretim Üyesi Prof. Dr.
Gazanfer Aksakoğlu, Kurucu Öğretim
Üyeleri Konferans Salonu’nda düzenlenen törenle emekliliğe uğurlandı. 1981 yılında kurulan
Halk Sağlığı Anabilim Dalı’na 1982 yılında gelen
ve alanındaki çalışmaları, yönetim kademelerinde yürüttüğü çok sayıda görev ile simge
isim olan Prof. Dr. Aksakoğlu, yetiştirdiği akademisyenler, kurum yöneticileri ve sağlık çalışanlarının katıldığı törende duygu dolu anlar
yaşadı. Ulusal ve uluslararası birçok kuruluşa
üyeliği bulunan, çok sayıda bilim insanı yetiştiren Profesör Aksakoğlu’nun ismi Halk Sağlığı
Anabilim Dalı’nda açılan kitaplığa verildi. Bilim
dolu sohbetlerin yapılması dileği ile hazırlanan
kitaplığın açılış kurdelasını Profesör Aksakoğlu bölüm hocaları ile birlikte kesti. Halk Sağlığı
Anabilim Dalı’nın kurucusu Prof. Dr. A. Sevin Ergin Özdeniz’in ismi de bölümde açılan seminer
salonuna verildi. Profesör Özdeniz, açılış kurdelasını Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oğuz Dicle
birlikte kesti.

Dekan Dicle’den sembolik anahtar
Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oğuz Dicle de,
Profesör Aksakoğlu’na Dekanlık binasında açılan emekli öğretim üyelerine ait odanın sembolik anahtarı ile bir teşekkür plaketi sunarak şöyle konuştu: “Ben Gazanfer hocama Gazanfer
Abi diye hitap ediyorum. 39 yıllık Tıp Fakültesi
olarak önemli değerlere sahibiz. Yenilikçi, öncü
fakülteyiz. Hep bilim yolunda olduk. Etik değerler bizim için en önemli değerleri oluşturdu.
Demokrat bir kitle, emeğe saygılı, üreten kurum
olduk. Bunlar bizi ortak paydada buluşturan
değerler. İşte bu değerleri, kuruma kazandıran
da yıllarını bu kuruma vermiş, rol model olmuş
kişilerdir. Tabii ki Gazanfer Abimiz bu isimlerin
başında yer alıyor. Çok yönlü hoca ve iyi eğitimci. Aynı zamanda yönetici olarak kuruma
katkıları büyük. Aydın kişi, sorgulayan, düşünen
birey ve hepsinden önce insan olarak önemli
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Halk
Sağlığı’nda
duayen
Profesör
Aksakoğlu’na
vefa

Hocaların hocasına saygı
Prof. Dr. Hale Ören, emeklilik töreni konuşmasında duygularını şöyle dile getirdi: “Ben
1986 yılı Tıp Fakültesi mezunuyum ve o yıl Halk
Sağlığı stajımı yaparken Gazanfer hocamla çalışma fırsatı buldum. Bu araştırmayı ben hiç
unutmadım. Çünkü bir araştırma nasıl yapılır
hocamın önderliğinde çok iyi anladım. Kendisinin tıp eğitimine büyük katkıları var. Bu yönde
çok çalıştı. Hocaların hocası olarak Gazanfer
hocamızı saygı ve sevgi ile emekliliğe uğurluyoruz.”

bir değer. Kitaplarını çok iyi biliyoruz. El kitabı tüm
öğrencilere kaynak oldu. Yenilikçi yaklaşımları ile
kuruma çok büyük katkıları olan hocamıza bundan
sonraki yaşamında sağlıklı günler diliyorum.“

BENİM HASTANEM

Prof. Ergör: Seçkin, sıra dışı akademisyen
Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr.
Alp Ergör de heyecan duyduğunu belirterek yaptığı konuşmada, “Gazanfer hoca ile yolu kesişen
çok sayıda insanı burada görüyorum. Bu da iki şeyi
vurguluyor; birincisi Gazanfer Abi’nin anabilim dalımızın yapılanmasında iki temel taştan biri olması.
Diğeri de Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin
kurumsal kimliğinde çok önemli bir bileşen olması.
Gazanfer Aksakoğlu’nun lisans düzeyindeki genç
insanlara etkisini bizzat yaşayanlardan birisi de
benim. Güçlü ve sorgulayıcı kişiliği, derin entelektüel birikimi ve toplum sağlığına bakış açısı, beni
ve aynı akrandaki pek çok insanı halk sağlığına
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yönlendirdi. Bu çok önemli bir kazanım. Bu etki,
1. basamaktan 3. basamağa uzmanlaşmış sağlık hizmeti sunumunda yer alan pek çok kişi onun
yaşam içindeki duruşundan, toplum sağlığına bakışından etkilenip kendi meslek deneyimlerini, uygulamalarını biçimlendirdiler. Bu, atıf indeksleri
ile ölçülemeyecek kadar önemli, değerli ve öznel
bir etkidir. İkinci değinmek istediğim nokta da bir
akademisyen olarak Halk Sağlığı Anabilim Dalı’na
kattığı değer ve ivme. Sevin hoca ile birlikte yetiştirdikleri çok güçlü bir ekip var. Bizim dışımızdaki
üç disiplinin daha bu ekibin üyelerince kurulduğunu görüyoruz. Bugün Halk Sağlığı Anabilim Dalı’nın
kendi alanındaki seçkin niteliklerinin altında çok
sade bir ifade ile Gazanfer Aksakoğlu hocanın katkısı ve imzası vardır. Seçkin ve sıradışı bir akademisyendir” dedi.
Salondaki konuklarca ayakta alkışlanan Prof.
Dr. Gazanfer Aksakoğlu da duygularını, “Burada

Prof. Dr. Hale Ören

Prof. Dr. Oğuz Dicle

Prof. Dr. Alp Ergör

bulunduğunuz için hepinize çok teşekkür ederim. Yaş gelince süreç bitiyor. Bunu yerine getirdik. Hepinize saygılar sunuyorum” diye ifade etti.
Törende Doç. Dr. Hatice Şimşek Keskin, Profesör
Aksakoğlu’nun özgeçmişini anlatırken, serbest
konuşmalarda Profesör Aksakoğlu’nun öğrencileri, meslektaşları anılarını paylaştı, düşüncelerini
dile getirdi. Yetiştirdiği hocalar, çeşitli hediyeler
vererek teşekkürlerini iletti.
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KİMDİR ?
4 Şubat 1950 yılında doğdu. Ankara İlkokolu, Bornova Anadolu Lisesi’ni bitirdi. 1968’de
Ankara Fen Lisesi’nden mezun oldu. 1975’te Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirdi. 197579 yılları arasında uzmanlık eğitimini Hacettepe
Üniversitesi Toplum Hekimliği Enstitüsü’nde yaptı. 1979-80 yıllarında Liverpool Üniversitesi’nde lisansüstü öğretimde konuk öğretim üyesi, tez danışmanı, alan danışmanı olarak İngiltere, Galler ve
Türkiye’de görev aldı. 1980’de askerliğini tamamladı. 1980-82 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Toplum Hekimliği Enstitüsü’nde uzman olarak çalıştı. Sağlık ocağı, hastane ve başkanlıklarda
hekim ve yönetici olarak çalıştı. 1982’de Dokuz
Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne Yrd. Doç. olarak
atandı. Narlıdere Eğitim Araştırma Sağlık Grubu
Başkanlığı görevini yürüttü. 1984’te Doçent, 1991
yılında Halk Sağlığı Profesörü unvanı aldı. Türk Tabipleri Birliği, Sağlık Bakanlığı, TÜBİTAK, UNICEF
ve WHO danışmanlıkları yaptı. DEÜ Uygulama ve
Araştırma Hastanesi Başhekimliği, Prevantif Onkoloji Anabilim Dalı Başkanlığı, Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanlıkları, Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Müdür Yardımcılığı görevlerini yürüttü. TTB gibi
ulusal ve uluslararası çok sayıda kurum üyesi
olan Prof. Dr. Aksakoğlu 4 Şubat 2017’de emekli
oldu. Evli, iki kız babası ve bir torun sahibidir.
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DEÜ Hastanesi’nde
GEBE OKULU

okuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde,
Sağlık Bakanlığı’nın başlattığı “Anne Dostu Hastane” uygulamasına hazırlık kapsamında, normal doğumu teşvik etmeye yönelik
eğitim programlarını içeren “Gebe Okulu” açıldı.
Yirmi yıldır bu alanda önemli bilimsel çalışmalara
imza atmış olan DEÜ Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı ile DEÜ Hemşirelik
Fakültesi’nin birlikte hayata geçirdikleri uygulama ile anne adayları 4 haftalık “Doğuma Hazırlık
Kursu’na katılıyor. Hamilelik sürecinin 24. Haftasından itibaren başlayan kurslarda; haftada 2’şer
saatlik eğitimle anne ile bebeğin konforunun ön
plana çıktığı egzersizler, nefes alıp verme teknikleri ve psikolojik destek gibi normal doğuma
faydalı olacak çalışmalar gerçekleştiriliyor. Dünya standartlarındaki doğuma hazırlık kurslarına
anne adaylarının yanı sıra eşleri de katılabiliyor.
Heyecanlı süreci en doğru şekilde yönetmeye yönelik kanıta dayalı pratik bilgiler veriliyor, Gebe
Okulu’na katılan anne adaylarının kendi ifadeleri
ile bebeklerini “gülerek” karşılamalarına yönelik
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keyifli bir program uygulanıyor.
DEÜ Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Erbil Doğan,
“Tüm dünyada ve ülkemizde artan sezaryen oranları alarm verici düzeyde. Biz kadın doğum hekimleri olarak anne adayları ve bebekler için en güvenli ve rahat yoldan doğumu gerçekleştirmeliyiz.
Türkiye’de son 15 yılda anne ve bebek ölüm hızlarında çok anlamlı azalmalar oldu. Buna karşılık
sezaryen oranlarında kabul edilemez artışlar var.
Biz ülke olarak anne ve bebek ölüm hızlarındaki
bu azalmaları da koruyarak artık sezaryen oranlarımızı daha makul düzeylere çekmeliyiz. Dokuz
Eylül Üniversitesi Hastanesi olarak da uzun yıllardır elde ettiğimiz birikimi ve deneyimi kullanarak
bu yönde adımlar atmak istiyoruz. Bu kapsamda” Gebe Okulu” uygulamamızı başlattık. Sağlık
Bakanlığı’nın “Anne Dostu Hastane” projesine katılmak için de hastane ve bölüm olarak hazırlıklarımızı yürütüyoruz” diye konuştu.
2009 yılında “Doğuma Hazırlık”, 2015’te
de “Doğal Doğum” isimli iki kitabı yayınlanan, 20

dayalı uygulamaları kullanma ve gebe okulu gibi
uygulamalar sağlık profesyonellerinin yürüttüğü
önemli girişimlerdir. Kanıta dayalı uygulamaların sonuçlarını başarılı ve ümit verici buluyoruz.
Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, bu
eğitimlerde uluslararası sertifikaları bulunan öğretim üyeleri ile önemli bir kimliğe sahip ve bu eğitim programlarını 1998 yılında ilk başlatan, halen
de sürdürmekte olan bir fakültedir. Kursiyerimiz
olan anne baba adaylarına, program sonunda birer sertifika ile katılımları için teşekkür ediyor, ileride çocuklarına, onlara verdikleri değeri gösteren
bir belge sunuyoruz.”

BENİM HASTANEM

yıldır sayısız anne adayı ile doğal doğuma yönelik eğitim çalışmaları yapan Hemşirelik Fakültesi
Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim
Dalı Başkanı Prof. Dr. Hülya Okumuş da şu bilgileri
verdi:
“Sezaryen doğumların artışı ülkemizde
anne, bebek ve toplum sağlığını etkileyen önemli
bir problemdir. Giderek artan sezaryen oranlarını
iyileştirmek için Sağlık Bakanlığı tarafından ‘Anne
Dostu Hastane’ uygulaması başlatılmıştır. Hedefimiz, bu unvanı alacak ilk üniversite hastanesi olmak ve toplumumuza hizmet sunmak. Güvenli ve
kaliteli gebelik izlemi, doğum hizmetinde kanıta

Prof. Dr. Hülya Okumuş
Prof. Dr. Erbil Doğan
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Serebral palsi
tedavisinde
deneyimli merkez
DEÜ Hastanesi
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ürkiye’de yaklaşık 300 bin kişide bulunan ve
3-18 yaş grubu verilerine göre de 108 bin
kişinin tedavi edildiği serebral palsi hastalığında Dokuz Eylül Üniversitesi hastanesi 16 yıldır
süren hizmet ve deneyimleri ile Ege Bölgesi’nde
referans merkez oldu. Çocukluk çağında engelliliğe
neden olan, tedavisi ömür boyu süren ve aktivite
kısıtlaması, postür bozuklukları, güç kaybı, denge
sorunları gibi belirtilerin öne çıktığı serebral palsi hastalığı; fizik tedavi ve rehabilitasyon, ortopedi
ve travmatoloji anabilim dalları ve çocuk nörolojisi bilim dalı’nın ortak çalışmaları ile tedavi ediliyor.
DEÜ Hastanesi, alanında deneyimli akademik kadro
önderliğinde 2001 yılından itibaren sunduğu tedavi
hizmetleri ile bu alanda öne çıkarken, “Ege Bölgesi Serebral Palsi Çalışma Grubu”nun kurulmasına
da önderlik ederek deneyimlerini diğer kurumlarla
paylaştı. Çocuğun erken gelişim döneminde hasara
neden olan; doğum öncesi veya doğum dönemlerinde ortaya çıkabilen serebral palsi tedavisinde
haftada iki gün poliklinik ve botilinum toksin uygulama hizmetiyle 1000’i aşkın hastanın arşivlerinde
olduğu ve izlendiği belirtildi.
Ortopedi ve travmatoloji, fizik tedavi ve rehabilitasyon ile çocuk nörolojisi uzmanları ve fizyoterapistlerin yer aldığı Ege bölgesi Serebral Palsi
Çalışma Grubu’nun yılda dört kez yapılan toplantılarına, İzmir’deki tüm üniversite ve eğitim hastanelerinin yanı sıra Celal Bayar Üniversitesi, Adnan Menderes Üniversitesi ve Pamukkale Üniversiteleri’nin
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katıldığı belirtildi. DEÜ Hastanesi serebral palsi ekibi, çalışmalarını halen Prof. Dr. Haluk Berk ve Prof.
Dr. Can Koşay (Ortopedi ve Travmatoloji AD), Prof.
Dr. Özlen Peker, Prof. Dr. Özlem El, Doç. Dr. Ebru Şahin (Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon AD) ve Doç. Dr.
Erhan Bayram’dan (Çocuk Hastalıkları, Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı) oluşan akademik kadro ile yürütüyor.
Serebral palsi bulguları nelerdir?
Serebral palsi çocukluk çağında engelliliğe
neden olan hastalıkların başında gelmektedir. Hastalarda mevcut olan motor fonksiyon bozuklukları
tabloya eklenen duyu, kognitif fonksiyon, iletişim,
algılama problemleri ve epileptik nöbetlerin varlığı ile çok daha ağırlaşmakta ve engellilik daha da
artmaktadır. Ayrıca çocuğun büyümesi ile birlikte
klinik durumda değişiklikler ortaya çıkabilmektedir.
Çocuğun erken gelişim döneminde oluşan hasar
kavramı serebral palsi’de temeldir ve hasarın ortaya çıkışı için hayatın doğum öncesi, hamilelik süreci
ve doğum sonrası dönemlerinde olabilir. Pratik açıdan serebral palsi’ye neden olan bozukluk, etkilenen fonksiyon gelişmeden ortaya çıkmaktadır. Bu,
serebral palsi’yi çocuklarda daha geç olarak ya da
erişkin dönemde ortaya çıkan ve klinik görünüm
olarak serebral palsi’ye benzeyen durumlardan
ayırmaktadır.
Görülme sıklığı 2-2,5 /1000 olarak literatürde bildirilmektedir. Türkiye’den yapılmış bir
çalışmada, sıklığı 1000 canlı doğumda 4.4 olarak

büyüme geriliği), çoğul gebelik (erken doğum, ikiz
eşi ölümü), anneye ait faktörler (alkol, kokain, ilaç
kullanımı) enfeksiyonlar (TORCH), genetik faktörler
(trombofili, inflamasyon ve koagülasyon proteinlerini kodlayan genlerde polimorfizm) gibi öncül faktörler mevcuttur. Doğum sırasında ve sonrasında
çocuğun hipoksik (oksijensiz) kalması önemli bir
nedendir.
Yaşam boyu sürüyor, yaşlılıkta artıyor
Yaşam boyu devam eden bu hastalık sürecinde disabilitenin yaşlanma ile arttığı bilinmektedir. Bunun en önemli nedeni beyindeki hasara bağlı
kas tonusu değişiklikleri, denge sorunları, güç kaybı
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bildirilmiştir. Yapılan araştırma sonuçları göz önüne alındığında Türkiye’de yaklaşık 300 bin serebral
palsili bireyin bulunduğu, 3-18 yaş grubu nüfus verilerine göre ise bu yaş grubunda 108 bin serebral
palsili bireyin olduğu tahmin edilmektedir. Günümüzde gelişen teknolojiler ile yoğun bakım ünitelerinde çok düşük doğum ağırlıklı ve çok erken doğan
bebeklerin bakımı çok iyi yapılmaktadır. Bu bebekler
serebral palsi için yüksek riskli olduğundan serebral palsi’nin görülme sıklığında bir azalma olmamaktadır.
Hastalığa sebep olan öncül faktörler neler?
Miadından önce veya sonra doğum, hamilelikteki vasküler sorunlar (preeklampsi, intrauterin
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ve seçici hareket yetersizliği gibi birincil sorunların
neden olduğu kontraktürler ve kemik deformiteler
gibi ikincil sorunlardır. Ayrıca epileptik nöbetler, yutma sorunlarına bağlı olarak ortaya çıkan beslenme
bozuklukları, görme ve işitme sorunları da hem
başlangıçta ve hem de ilerleyen süreçte artmış disabilitenin önemli nedenleridir.
Erkan tanı ve tedavi çok önemli
Hastalığın farklı klinik görünümleri mevcuttur
ve buna göre spastik, diskinetik, ataksik ve mikst tip
şeklinde sınıflandırılmaktadır. Hastalık ayrıca gövde
ve ekstremiteleri de farklı şekilde etkiler ve buna göre
hemiplejik, diplejik ya da tüm vücut tutulumu olabilir.
Tanının erken konması rehabilitasyon sürecinin olabildiğince erken başlaması için çok önemlidir. Emme
güçlüğü, etraftan gelen uyarılara yanıt vermeme, havale geçirme, huzursuzluk ilk aylarda dikkati çekecek
bulgular olabilir. Yine sırt üstü yatırılan çocuğun vücudunda anormal kasılma olması, 3 aylık bir bebeğin
baş kontrolünün yetersiz olması, ifadesiz yüz şekli,
elini sürekli yumruk pozisyonunda ve baş parmağı
avuç içinde tutma, 8-9. aylarda halen dönememe,
bacakların belirgin çaprazlaması, sesli ve görsel uya-
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ranlara tepkisizlik, bir yaş öncesinde el dominansının
gelişmesi önemli bulgulardır.
Serebral palsili çocukların değerlendirme ve izlem
süreci pek çok disiplinin yer aldığı bir süreçtir ve hasta
ve ailenin de içinde olduğu disiplinler arası yaklaşım
temeldir. Çocuğun düzenli olarak izlenmesi, gelişiminin takibi ve ortaya çıkan yeni tedavi gereksinimlerinin
zamanında fark edilmesi açısından önemlidir. Pediatrik nöroloji, fiziksel tıp ve rehabilitasyon ve rehabilitasyon, ortopedi ve travmatoloji, göz hastalıkları, çocuk
psikiyatrisi, KBB uzman hekimleri, diş hekimleri, fizyoterapist, konuşma ve iş uğraşı terapisti, özel eğitim
uzmanı ve ortotist bu ekibin elemanlarıdır.
Günümüzde serebral palsili hasta rehabilitasyonunda başarılı olmanın ön koşulları olarak; zamanında, yoğun, sürekli ve aile merkezli bir tedavi yaklaşımı gerektiği bilinmektedir. Tedavi planı yapılırken kısa
sürede ulaşılabilecek hedefler seçilmesi ve bu sürecin
objektif olarak izlenmesi, hastanın mevcut fonksiyonel durumunun değerlendirilmesi ve tedavi hedeflerinin yaşa göre planlanması önemlidir. Böylece çocuğun sağlıklı kalmasını sağlamak ve çocuk ve ailenin
yaşam kalitesini arttırmak mümkün olabilmektedir.

Akut Koroner
Sendroma dikkat
D

okuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve Kardiyoloji Anabilim Dalı
Başkanı Prof. Dr. Bahri Akdeniz, kalp krizi
için risk grubundaki sağlıklı kişilerin 40’lı yaşlardan itibaren düzenli kontroller yaptırarak kalbin
ciddi olarak hasarlanması anlamına gelen “Akut
Koroner Sendrom”dan korunabileceklerini belirtti.
Kalp krizinin, “Akut Koroner Sendrom”un
‘bir alt grubu olduğunu ve krizin de tiplerinin olduğunu ifade eden Prof. Dr. Akdeniz, “Akut Koroner
Sendrom, kalbi besleyen koroner damarlarının ani
olarak tıkanması ya da ciddi oranlarda daralması

sonucunda kalbin hasarlanması durumudur. Yani
kalp krizini de kapsayan geniş bir yelpazeyi ifade
ediyor. Damarların ani tıkanması kalp kasını besleyen miyokardın tehlikede olmasına yol açar ve
dolayısıyla hastanın yaşamı tehlikeye girer. Damar sertliği yapan aterosklerotik plaklar aslında
20’li 30’lu yaşlardan itibaren oluşmaya başlar ve
yaklaşık 50’li yaşlardan itibaren de damarı daraltmaya başlar. 5-10 dakikayı geçmeyen ve daha
çok efor sırasında gelen ağrılar koroner damarın
kalp kasını geçici olarak yeterince besleyemediği
durumdan kaynaklanan ağrılardır, stabil (kararlı)
arpaboyu 77
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Başhekim Yardımcısı ve Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr.
Bahri Akdeniz: “Kalp sağlığında düzenli kontrol hayat kurtarır”

BENİM HASTANEM

Göğsünde ağrı şikayeti ile DEÜ Hastanesi’ne getirilen ve burada anjiyo yapılarak damarı stentle açılan 67 yaşındaki
Ali Elçi, başarılı müdahale ve Kardiyoloji Yoğun Bakım Ünitesi’ndeki tedavisi sonrası taburcu edildi. Prof. Dr. Bahri
Akdeniz, “Hastamız çok kısa sürede hastanemize getirildiği için bu olayı çok az bir hasarla atlatmış oldu” dedi.

koroner damar hastalığı olarak adlandırdığımız
bu durum kalp krizi değildir. Ancak koroner damar
içindeki plağın aniden yırtılması veya zedelenmesi
ile kısa zaman içinde damar içinde pıhtı oluşması
ve damarı tıkaması akut koroner sendrom dediğimiz duruma neden olur. Koroner damar hastalıklarında yıllardan beri bilinen beş risk faktörü vardır. Hipertansiyonu, şeker hastalığı olanlar, sigara
içenler, kolesterol yüksekliği olanlar ve beşincisi de
ailesinde erken yaşta kalp ve damar hastalıklarından birini (inme dahil) geçirmiş olanlar. Günümüzün hareketsiz yaşam koşulları ve bel bölgesinde
yoğunlaşmış obezite de riski artıran diğer unsurlardır. Bu faktörlerden bir kaçının birlikte olması
riski de katlamalı olarak artmaktadır. O nedenle bu
grupta olanların belli aralıklarla kontrole gelmeleri, risk faktörlerini azaltmak için çok önemli. Özellikle sigara içmek, satüre yağ dediğimiz doymuş
yağlı gıdalarla beslenmek, stres, fazla kilolar, uykusuz kalmak da riski artırır. Kalp sağlığı için riskli
hasta grubunda 40’lı yaşlardan itibaren yılda bir
kez kontrol koruyucu yaklaşımlar için çok önemlidir. Kan tahlili ile şeker ve kolesterol ölçümü, EKG
ve efor testi ile değerlendirmeler yaparak gerekli
önlemleri alabiliyoruz” dedi.
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Akut Koroner Sendrom belirtileri nelerdir?
Prof. Dr. Bahri Akdeniz, Akut Koroner Sendromun belirtilerini, hastanede yapılan uygulamaları ve sağlıklı bireyler için koruyucu önlemleri
şöyle anlattı:
“Ağrı genellikle göğüs bölgesinde, halk
arasında iman tahtası denilen sternum kemiğinin
altında baskı hissi ve sıkışma tarzında olmaktadır,
bazen sırtta, iki kürek kemiğinin arasında da olabilir, çeneye sol kola yayılabilir, bazen de kolda uyuşukluk şeklinde tezahür edebilir. Kalbin arka cidar
enfarktüslerinde olduğu gibi mide ağrısı, bulantı
şeklinde de gelebilir. Göğüsteki ağrıya; bulantı hissi, nefes darlığı, solukluk, çarpıntı, fenalık hissi eşlik ediyorsa kesinlikle kalp krizi olma riski yüksektir. Ağrı 20 dakikayı geçiyorsa dilaltı hapına yanıt
vermiyorsa belki geçer diye beklemek çok zaman
kaybıdır. Vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna
gidilmelidir. Bunun için de en iyi yöntem 112’yi aramaktır. 112 hizmetinde, en yakın sağlık kuruluşları
ile hızlı koordinasyon sağlandığı için zaman kaybetme riski azalır.”
Hastanede ne gibi işlemler yapılıyor?
“Hasta hastaneye geldiğinde bu damarın bir an
önce açılması önemlidir. Damarın açılması da; ya

rede anjiyo laboratuvarının ve ekibin uygun olduğunu ve koroner yoğun bakımda boş yer olup
olmadığını görebilmekte ve ona göre hastayı en
yakın sağlık kuruluşuna getirmektedir.”
Koruyucu önlemler neler?
Prof. Dr. Bahri Akdeniz koruyucu önlemleri de şöyle
özetledi:
“Akut Koroner Sendrom ile ilgili en önemli koruyucu faktörlerin başında sigarayı bırakmak geliyor.
İkincisi beslenme önemli. Özellikle yağlı, kolestrolü
yüksek besinlerden, satüre yağ dediğimiz doymuş
yağlı gıdalardan uzak durulmalı. Hatta bu konuda
Türk Kardiyoloji Derneği’nin sunduğu bir de yemek
tarifleri kitabı var. Kilolu bireylerin ve şeker hastalığına meyilli olanların özellikle glisemik indeksi yüksek karbonhidratlı gıdalardan uzak kalması gerekli.
İdeal kiloda beden kitle endeksi 25 civarında olmalı.
30’un üzerinde olanlara diyet ve düzenli egzersiz
yapmalarını öneriyoruz. Düzenli egzersiz, haftanın
5 günü 30’ardan 150 dakika şeklinde aşırı yorulmadan yapılmalı. Belli bir tempoda kalp hızı yaklaşık 130
civarında nefes nefese kalmadan tempolu yürüyüş
olabilir. Stresten uzak durmak, geceler boyunca uykusuz kalmamak önemli. Biz buna yaşam şartlarını
düzenlemek diyoruz. Düzenli yaşam ile riski son derece azaltmış oluyorsunuz.”
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damardan verilen ilaçla olur ya da hastanın
anjiyoya alınıp, tıkalı
damara stent takılması ile mümkün olabilir ki, bu yöntem daha
etkilidir. Hastaneye en
kısa sürede gelmek
ne kadar önemliyse,
hastanın acil servisten bir an önce anjiyo
laboratuvarına intikali
ve burada damarının
açılması da o kadar
önemlidir. Çünkü burada da ‘zaman eşittir
kalp kası’ demektir. Her
geçen dakika kalp kasından geri dönüşümsüz olarak bir şeyler
alıp götürür. Çok erken
müdahale kalp krizini önleyebilir. Çok geç
gelirseniz de o damarı
açsanız bile artık giden
kas geri gelmez. Bu durumda hastalar ileriki
yaşamlarında kalp yetmezliği olarak karşımıza gelebilirler. Damar
açıldıktan sonra büyük oranda ani ölüm riski veya
aritmiler sona ermiştir. Hastanın acil servise nakli
ve buradan da acil olarak primer perkutan koroner
girişim yapacak ekibin toplanması 112 ekibinin de
dahil olduğu bir organizasyonu gerektirir. İzmir’de
İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde yapılan bir organizasyon ile hastanın oturduğu bölgeye göre 112
ekipleri hastayı hangi hastaneye getireceğini, ne-
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Dr. Ömer Yılmaz
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Moleküler Patoloji
Günü’ne
Harvard’dan konuk

okuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, Amerika Harvard
Üniversitesi’nden Dr. Ömer Yılmaz’ın da
konuşmacı olarak katıldığı “Moleküler Patoloji
Günü”ne ev sahipliği yaptı. Patoloji Anabilim Dalı
Başkanı Prof. Dr. Sülen Sarıoğlu’nun önderliğinde düzenlenen bilimsel etkinlikte, kanser tedavilerinde moleküler patolojinin önemi, güncel
gelişmeler ve yaklaşımlar değerlendirildi.
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Tıp Fakültesi Dekanlık Binası Kırmızı
Amfi’de gerçekleştirilen ve çok sayıda akademisyenin katıldığı etkinlikte; Massacusets Institute
of Technology ve Harvard Üniversitesi moleküler patoloğu Dr. Ömer Yılmaz, Next Generation
Sequencing (Yeni Nesil Dizileme) uygulamalarını
İngilizce sunum yaparak genç akademisyenlere
anlattı. MIT’de kendi adıyla açılan laboratuvarda
bağırsak kanseri üzerinde yürüttüğü çalışmalar-

la “Dünyayı Değiştirecek 37 Bilimadamı” arasında gösterilen Doç. Dr. Yılmaz, kanser tedavisinde
DNA’lardaki mutasyonları irdeleyen çalışmalar
yürütüldüğünü, bunun da her bir hasta için farklı tedavileri gündeme getirdiğini belirtti. Genetik
hataların son 30 yıldır kansere yol açan en büyük nedenlerden biri olduğunu belirten Dr. Yılmaz, geçmişte gen mutasyonlarına tek tek bakıldığını ancak yeni nesil dizileme teknolojisiyle
işlemlerin hızlandığını ve maliyetinin düştüğünü
ifade etti.
Kişiselleştirilmiş tedavinin anahtarı olarak belirtilen Moleküler Patoloji ile ilgili gün boyu
alanında deneyimli akademisyenler tarafından

sunumlar yapıldı, bilgi ve deneyimler paylaşıldı.
Hasta tedavisini belirleyen tanısal işlemler arasında patolojik tanının çok önemli rol
oynadığını belirten DEÜ Tıp Fakültesi Patoloji
Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sülen Sarıoğlu,
patolojik tanının da histokimya, immünhistokimya, immünflöresan gibi pek çok özel yöntem
kullanılarak gerçekleştirildiğini ifade etti. Prof.
Dr. Sarıoğlu, günümüzde moleküler patoloji yöntemleri uygulamaları olmazsa, birçok durumda
patolojik tanının yetersiz kalacağını vurguladı.
DEÜ Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim
Dalı’nda kapsamlı moleküler patolojik incelemelerin yapıldığını belirten Prof. Dr. Sülen Sarıoğlu, “Moleküler patoloji yöntemleri in situ
hibridizasyon, polimeraz zincir reaksiyonu, sekanslama gibi farklı tanı aşamalarında uygulanan yöntemleri içeriyor. Özellikle kanserde
kişiselleştirilmiş ve hedefe yönelik tedavilerin
belirlenebilmesi için moleküler patoloji uygulamaları mutlaka gerekli. Buna ek olarak bazı
hastalıkların tanısında ve gelişim mekanizmalarının belirlenmesinde bazen tek yöntem
moleküler patoloji olabiliyor. Hastalara doğru
ve eksiksiz, en iyi tedavi seçimini sağlayacak
patolojik tanıyı oluşturmak tüm Anabilim Dalları hekimlerinin ve tüm çalışanların öncelikli
hedefidir. Bunun için de Moleküler Patoloji uygulamalarına en üst düzeyde önem veriyoruz”
diye konuştu.
Prof. Dr. Sarıoğlu’nun editörlüğünü
üstlendiği, çevirmenlerinin çoğunu Dokuz Eylül Üniversitesi Patoloji Anabilim Dalı öğretim
üyelerinin oluşturduğu Moleküler Patoloji kitabının da yayınladığı belirtildi. Türkiye’de bir ilk
olan kitabın orijinalinin Cambridge Üniversitesi yayınları arasında 2016’da, Türkçesinin O’Tıp
Kitabevi’nde 2017 yılında basıldığı ifade edildi.
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Prof. Dr. Hale Ören

Doç. Dr. Doğan Yücel

Prof. Dr. Hilal Koçdor

Prof. Dr. Mine Doluca Dereli

Türkiye’de bir ilk:
Biyobelirteçler Sempozyumu

ÜNİVERSİTEMİZDEN
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okuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri
Enstitüsü ile Türk Biyokimya Derneği İzmir
Şubesi’nin birlikte düzenlediği “Hastalıkta ve Sağlıkta Biyobelirteçler Uluslararası Katılımlı II. Türkiye in vitro Diyagnostik Sempozyumu” 10-12 Mayıs tarihlerinde DEÜ İnciraltı Sağlık
Yerleşkesi’nde yapıldı.
Sempozyuma Türk Biyokimya Derneği Genel Başkanı Doç. Dr. Doğan Yücel, İzmir Şubesi
Başkanı Prof. Dr. Hilal Koçdor, Onkoloji Derneği
Yönetim Kurulu üyelerinin yanı sıra, Türkiye’nin
dört bir tarafından gelen akademisyenler ve öğrenciler katıldı.
Türk Biyokimya Derneği İzmir Şube Başkanı
Prof. Dr. Hilal Koçdor açılış konuşmasında şu bilgileri verdi: “İzmir’de geçen yıl şubat ayında I. İn
vitro Diyagnostik Sempozyumunu gerçekleştirdik. Bu sempozyum ülkemiz kapsamında yapılmış ilk etkinliktir. İn vitro Diyagnostik; tıbbi cihazlar, vücut dışı tanı, teşhis araçlarıdır. Laboratuvar
testlerinin yapılmasında, kullanılan kit, antikor,
kalite kontrol materyalleri, enstrüman gibi çok
çeşitli ürünleri kapsamaktadır. Dünya IVD (İn Vitro Diyognastik) pazarının yüzde 41’ini ABD elinde
tutmaktadır. Ülkemizde de IVD tıbbi cihazları olarak adlandırılan materyallerin yüzde 90’dan fazlası yurtdışına bağımlıdır. Geçtiğimiz yıl düzenlediğimiz sempozyumda ülkemizde IVD’nin yeri
ve geleceğine yönelik planların yapılması konusunda, süreçlerde yer alan paydaşları biraraya
getirdik ve sempozyumun bilimsel çıktılarını, so-
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nuç raporu olarak yayınladık. Biyolojik belirteçler
normal biyolojik ve patolojik süreçleri tedaviye
yönelik girişimlere verilen farmakolojik yanıtların göstergeleridir. Biyobelirteçlerin nesnel bir
şekilde ölçülüp değerlendirmeleri gerekir. Biyobelirteçler sağlık alanının tümünde kullanılmakta, disiplinler kendi alanlarında artık sıkça konu
ile ilgili oturumlara yer vermektedirler. Gelişmiş
ülkelerde pek çok disiplinin kapsamlı tartıştıkları
sempozyum ve kongreler gerçekleştirilmektedir.
Açılışını yaptığımız sempozyum, kapsamı göz
önüne alındığında ve dünyadaki benzerleri ile kıyasladığımızda ülkemizde ilktir. Sempozyum katılımcı sayımız 69’u İzmir dışından olmak üzere
220. Bu sayının 80’i öğretim üyesi, 95’i öğrenci,
22’si firma yetkilisi, 13’ü uzman. Sempozyuma
toplam 68 bildiri kabul edildi. Sözlü ve poster
tüm bildiriler, ikişer hakemin değerlendirmesinden geçirildi. Sempozyum Bilimsel Programı’na
kabul edilen tüm sözlü sunu ve poster bildiriler
SCI expendet kapsamında da yayınlanacaktır.
Planlama ve düzenlenme aşamasında emeği
geçen herkese, desteklerini esirgemeyen Balçova Belediyesi’ne teşekkür ediyorum.”
Prof. Dr. Hale Ören de konuşmasında, bir klinisyen hekim olarak biyobelirteçlerin çok önemli
olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu: “Bu sempozyum biz hekimler için çok önemli. Başlığı da
öyle, biyobelirlteçler. Biz hekimler bazen kapıdan
içeri girerken hastaya tanı koyuyoruz ama bazen
hastanın hastane hastane dolaştığını, tanı ala-

Prof. Dr. Mine Doluca Dereli de, “Günümüzde önemli bir interdisipliner ve multidisipliner
alan olan biyobelirteçler bu sempozyumda değerli katılımcılarımız, saygıdeğer hocalarımız ve
konuşmacılarımız ile hepbirlikte detaylı tartışılacaktır. Eminim çok verimli ve hepimizin bir şeyler
aldığı sempozyum olacaktır. Başta Hilal hocamız
olmak üzere tüm emeği geçenlere çok teşekkür
ediyor, verimli bir sempozyum olmasını diliyorum” diye konuştu.
Üç günlük organizasyonun açılış konferansını,
Akdeniz Üniversitesi’nde Rektör Yardımcılığı, Üniversitelerarası Kurul Üyeliği, Biyokimya Anabilim
Dalı Başkan Yardımcılığı ve Başkanlığı, İlaç Araştırmaları Etik Kurul Üyeliği, Merkez Laboratuvarı
Çalışma Grubu Üyeliği, Biyokimya Laboratuvar
Sorumlusu, ve Merkez Laboratuvarı Genel Koordinatörü görevlerini yürütmüş olan Prof. Dr. Tomris Özben verdi. Konferansa Prof. Dr. Gül Güner
Akdoğan ve Prof. Dr. Aysun Pabuçcuoğlu oturum
başkanlığı yaptı.
Uluslararası etkinliğe, Dans İzmir Ritim (DİR)
grubunun gösterisi renk kattı. Zeybek, Teke Yöresi,
Karadeniz ve Kafkas yöresi oyunlarındaki etkileyici performansları ile alkışlanan grup, bir de davul
şov sundu.
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madığını, günler içinde hastanın yatışı yapılmasına rağmen bir takım verilere ihtiyacımız olduğunu
hepimiz biliyoruz. Bu nedenle hem sağlıkta, hem
de hastalıkta biyobelirteçlerin ayrı bir önemi var.
Çünkü günümüzde erken tanı ve tedavi bazı biyobelirteçlere bağlı. Bunları biz kullanmaya başladıkça tedavi protokollerimize girdi ve klinisyenlerin de çok önemli birer aracı olarak eğitimimize
dahil oldu. Ben Hilal hocam ve onun nezdinde
emeği geçen, katkıda bulunan herkese teşekkür
ediyorum” dedi.
Sempozyum için Ankara’dan gelen Türk Biyokimya Derneği Genel Başkanı Doç. Dr. Doğan
Yücel, “Başkentten İzmir’e hep coşku dolu gelirim,
insanı, iklimi güzel ve de Dokuz Eylül Üniversitesi
çok güzel. İzmir’deki hocalarımıza tüm destekleri için çok teşekkür ediyorum. İn vitro Diyagnostik
Sempozyumunun birincisi geçen yıl yapıldı. Üreticiler, araştırmacılar, uygulayıcılar bütün tarafların katıldığı bir toplantıydı. Raporla da taçlandı.
İkincisi biraz daha spesifik bir alana biyobelirteçlere odaklandı. Çok zengin bir bilimsel program
hazırlandı. Ben klinik laboratuvarcılarcıyım ve işin
uygulayıcılar tarafındayım. Bu çok zengin programın hazırlayıcıları ve tüm destekçilerine teşekkür
ediyorum. Çok yararlı olacak” ifadelerini kullandı.
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SAHUM’dan lise öğrencilerine
‘Olay yeri inceleme’atölyesi
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okuz Eylül Üniversitesi’nde 2012 yılından
itibaren faaliyet gösteren Sağlık Hukuku
Uygulama ve Araştırma Merkezi (SAHUM),
İzmir Özel Türk Koleji (İTK) öğrencilerini “Olay yeri
inceleme” atölyesine konuk ederek farklı bir eğitim çalışmasına ev sahipliği yaptı. SAHUM’un
kurucusu ve 5 yıldır müdürü olan DEÜ Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Erdem
Özkara’nın önderliğinde gerçekleştirilen atölyede,
İTK’lı öğrenciler bir cinayeti çözmenin püf noktalarını, maket ceset ve kurgu olay yeri setinde yapılan Adli Tıp incelemelerine tanıklık ederek öğrendi.
Eğitim programının önemli konuğu ise İstanbul Tıp
Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve
aynı zamanda Adli Tıp Uzmanları Derneği Yönetim
Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nadir Arıcan oldu.
Gençlere Adli Tıp’ın tarihçesini anlatan ve
dünyada birçok filme konu olmuş gizemli yönlerine ilişkin bilgiler veren Prof. Dr. Nadir Arıcan, “Adli
tıp gizleri tespit etmeye çalışır ve Adli Bilimler adı
altında daha büyük bir çatısı var aslında. Yani biz
işin bir kısmını yapıyoruz, işin içinde biyolog, psikolog, olay yeri inceleme ekibi de var. Birlikte, organize çalışırsak olayları çözebiliyoruz. Adli Tıp
ya da Adli Bilimler alanının tarihi de Mısır’a kadar
dayanıyor. Ama Çin, Hindistan sonra Roma ve Bizans döneminde çok ciddi çalışmalar yapılmış.
Ta ki 1900’lü yılların başına kadar bu çalışmalar
devam etmiş ve 1900’lü yıllarda ilk polis kriminal
laboratuvarının kurucusu Edmond Locard’ın ‘Her
temas bir iz bırakır’sözü günümüze kadar gelmiş-
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tir. Yaptığımız iş, izleri tespit etmek. Bu
bazen bir travma izi,
bazen parmak izi
ya da DNA izi oluyor. Bunları tespit
edip, yorumlama,
değerlendirme ve
olayların çözümüne
katkıda bulunmaya
çalışıyoruz. Adli Tıpçılar bilirkişilerdir.
Tabii Adli Tıp dediğimizde ilk aklımıza
Prof. Dr. Erdem Özkara
gelen şey otopsi.
Ama çalışma alanlarından birisi, tıbbi uygulamalarla ilgili yapılan
hatalar. Ruhsal durumla ilgili değerlendirmeler de
Adli Tıp’ın konusu içine giriyor. Birçok alanda çalışmamız var. Filmlerde, dizilerde çokça izliyorsunuz. Sanatla çok yakınız ve bizden destek alıyorlar. Bununla da sınırlı değil, bir çok yerde adli tıp
ile ilgili işler yapılıyor. Adalet Bakanlığı ya da Sağlık
Bakanlığı’na bağlı kuruluşlar, üniversiteler bunlar arasında… Şimdi kafanızda bir çok soru ile eve
döneceksiniz ve belki ilerde aranızdan bu alanda
yetişerek Adli Tıp dünyasına katılanlarınız olacak.”
diye konuştu. Prof. Dr. Arıcan, Hukuk Fakültesi’nde
de dersler verdiğini belirtti.
SAHUM Müdürü ve DEÜ Tıp Fakültesi Adli
Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Erdem Özkara
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da her yıl çeşitli kongreler, eğitim çalışmaları, kitap ve yayınlarla bölgede ciddi bir faaliyet programı yürüttüklerini,
bir çok akademik çalışmaya ışık tutan
önemli bir merkez olduklarını anlattı.
Kendi olanaklarını da seferber ederek
dinamik bir çalışma yürüttüklerini ifade
eden Prof. Dr. Özkara, mesleğe önemli katkılar sağladıklarını vurguladı, bu
alana ilgi duyan gençlere de inanarak,
azimle çalışmalarını önerdi.
Adli Tıp Anabilim Dalı Öğretim
Üyesi Doç. Dr. Özgür Can da ‘Olay yeri
inceleme atölyesi’nde teknik olarak neler yapıldığını anlattı. Bantlarla çevrilen
alanda; parmak izi, ayak izi, saç, leke vs
gibi izlerin incelenmesi, kesitler alma,
mermi çekirdekleri, kovanları karşılaştırmak, objelerin nerede durdukları gibi
çeşitli ipuçlarının saptanarak numaralandırılması ve tüm detayların fotoğraflanması gibi süreçleri anlattı. Daha sonra
DNA tespitinin de yapıldığı laboratuvarda
neler yapıldığı anlatıldı, bir de National
Geografic’ten Adli Tıp’ın tarihsel gelişimini özetleyen bir film gösterimi yapıldı.
Öğrenciler büyük merak ve heyecanla izledikleri olay yerinde, soru işareti yaratan
tüm konulara ilişkin bilgileri konunun uzmanlarına sorarak öğrendi.
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DEÜ Sağlık Günleri’nde
“İşinize bakın” temalı
kariyer fuarı

ÜNİVERSİTEMİZDEN

okuz Eylül Üniversitesi Kariyer Planlama
ve Mezunlarla İlişkiler Koordinatörlüğü, bu
yıl ilk kez İnciraltı Sağlık Yerleşkesi’nde yer
alan Hemşirelik Fakültesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu ile Sağlık Hizmetleri Meslek
Yüksekokulları’nın tanıtımına yönelik kariyer fuarı
düzenledi. Sağlık Günleri adı altında “İŞinize bakın”
sloganı ile gerçekleştirilen, Hemşirelik Fakültesi ve
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Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu binası Giriş Fuayesi’nde yapıldı. Açılan stantlarda hemşire,
fizyoterapist ve sağlık teknikeri adaylarına iş hayatına başlamadan önce değerlendirebilecekleri
fırsatlar anlatıldı, tanıtım yapıldı. İki gün süren Kariyer Fuarı’nda özellikle son sınıf öğrencileri sektör temsilcileri ile biraraya geldi. Acıbadem Sağlık
Grubu, Allianz Sigorta, Amerikan Hastanesi, Baş-
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kent Üniversitesi Hastanesi, Ekol KBB, LÖSEV,
Medical Park İzmir Hastanesi, Pegem Akademi
ve İŞKUR İzmir İl Müdürlüğü stantlarında gençlere bilgiler verildi, bu kuruluşlardan Ekol KBB,
Allianz Sigorta ve Medical Park İzmir Hastanesi
öğrencilerle iş görüşmeleri de gerçekleştirdi.
Sağlık Günleri’ne katılan kuruluş temsilcileri,
Hemşirelik Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Konferans Salonları’nda eş
zamanlı olarak insan kaynakları politikaları, işe
alım süreçleri ve çalışma koşulları, sağlık sektöründe mülakat teknikleri vb. konularda öğrencilere sunumlar yaptı. Ayrıca, İŞKUR İzmir İl
Müdürlüğü de iş arama becerileri ve iş başı eğitim programları hakkında iş yaşamına hazırlanan öğrencileri bilgilendirdi. Sağlık kuruluşları
temsilcilerine merak ettiklerini soran gençler,
iş yaşamında nelerle karşılaşabilecekleri konusunda aydınlatıldı. Geçen yıl sadece Hemşirelik
Fakültesi bünyesinde gerçekleştirilen, bu yıl ise
üç okulun katılımı ile genişletilen organizasyonun önümüzdeki yıllarda da kapsamlı olarak
sürdürüleceği belirtildi.
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Çocuk Servisi’nde
yangın tatbikatı
D

okuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde
periyodik olarak tekrarlanan yangın tatbikatlarından biri de Çocuk
Servisi’nde yapıldı. Üst yönetim ve idari kadroların görev yaptığı Hastane Afet ve Acil Durum Planı (HAP) Koordinasyon Kurulu’nun
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önderliğinde gerçekleştirilen tatbikat, gerçeğine uygun bir senaryo ile yapıldı. Senaryo
gereği servis içinde meydana gelen yangında, akademik ve idari personel başta olmak
üzere çalışanlar alarma geçirildi, durum ihbarı yapılan itfaiye ekibi de anında müdahale
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ile dumanı yükselmeye başlayan yangını büyümeden önledi. HAP yöneticileri kriz masası
oluşturarak olayla ilgili bilgileri takip ederken,
anında çözümler üretilmesi konusunda titiz bir
çalışma sergilendi. Müdahaleler sırasında yaşanan aksaklıklar konusunda notlar alınarak
eksik olan noktalara daha kapsamlı çözümler
üretilebileceği konusunda fikir alış verişinde
bulunuldu.
Yangın tatbikatını Acil Servis yöneticileri ve Sivil Savunma Amiri Mesut Dibek ile
birlikte koordine eden hastene yöneticileri, uygulanabilecek ek düzenlemeler ve hızlı
çözümlerle ilgili notlar aldı. Tatbikatı İl Sağlık Müdürlüğü’nden gelen yetkililer de izledi,
görüş ve önerilerini iletti. İyi analiz edilmiş ve
uygulamaya konulmuş gerçeğine çok uygun
bir tatbikat izlediklerini ifade ederek, başarılı
koordinasyon için de yöneticilere teşekkür etti.

arpaboyu 89

Sabancı’da
Türk
Halk
Müziği
rüzgarı

ÜNİVERSİTEMİZDEN
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okuz Eylül Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nın düzenlediği Türk Halk Müziği
Konseri, Sabancı Kültür Merkezi’nde zengin bir
repertuarla Dokuz Eylüllülere özel bir gün yaşattı. Şef
Aclan Evyapan yönetiminde sahne alan Dokuz Eylül
Üniversitesi Türk Halk Müziği Korosu; Batı ve Orta Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun Türk Halk Müziği
mozayiğini yansıtan eserler sundu. Solistler Yaşar Akar,
Pınar Denizhanoğulları, Aleyna Naz Yıldırım, Elif Öztürk,
Nur Şahin, Tuba Arslan, Müjde Ceran, Cansu Gündoğan
ve Onur Oral, seslendirdikleri ezgiler ve başarılı performanslarıyla alkışlandı. Konserin final bölümünde sahne alan DEÜ Hastanesi Müdürü Yaşar Akar’ın söylediği
hareketli türkülere konuklar da salonda halay çekerek
eşlik etti, keyif dolu atmosfer sergilendi. Zengin repertuar ve Anadolu’dan ezgiler, Sabancı Kültür Merkezi’ne
konuk olanlara nostalji yaşattı.
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ÜNİVERSİTEMİZDEN

Kasten Ritim coşturdu
İ

zmir Barosu’nun Perküsyon Ritim Grubu “Kasten Ritim”, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Sosyal ve
Kültürel Etkinlikler Koordinasyon Kurulu’nun düzenlediği çarşamba etkinliğine konuk oldu. “Kasten Ritim”
ekibinin konseri, Sağlık Yerleşkesi çalışanlarını kıpır kıpır
performansla coşturdu. İzmir Barosu ekibi, 1990’lı yıllarda kurularak Türk müziğinde sempati toplayan Grup
Laçin’in Ritim Sazlar vokalisti Teoman Dalcı’nın şefliğinde sahne aldı. Kurucu Öğretim Üyeleri Konferans
Salonu’ndaki etkinlikte birbirinden hareketli parçalar
sunuldu, grup üyelerinin başarılı performansı beğeniyle
izlendi. Kasten Ritim Grubu üyesi olarak sahneye çıkanlar arasında DEÜ Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve aynı zamanda Tıp Fakültesi Sosyal
ve Kültürel Etkinlikler Koordinasyon Kurulu Üyesi Prof. Dr. Taner Çamsarı da yer aldı. Vurmalı çalgıların
hareketli ritmine konuklar alkışları ve zaman zaman dansları ile eşlik etti, unutulmaz bir gün yaşandı.
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Tıp öğrencileri
keman öğreniyor
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okuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde
sanata gönül veren öğrencilerden kemana ilgi duyanlar, Müzik Topluluğu (DEMÜT)
bünyesinde eğitim almaya başladı. Sosyal etkinliklere katılarak iyi vakit geçiren genç hekim adayları, 6 ay devam ettikleri kurs sonrasında mini bir
konser programı ile sahne alarak öğrendiklerini
sunma fırsatı buldu. Sosyal ve Kültürel Etkinlikler
Koordinasyon Kurulu’nun düzenlediği etkinlikte, öğrenciler Pınar Denizhanoğulları, Seher Ata,
Mehtap Rıdvanoğulları, Merve Can, Hasan Gündüz, Eda Tutku Elmakuşağı, Furkan Göktaş, Dilşan
Özcanoğlu ve Ecem Çetiner farklı klasik eserlerden küçük örnekler verdi. Çok kısa süreli eğitim
almalarına rağmen becerilerini sergileyen grup
üyeleri, eğitime devam ederek yeteneklerini geliştirecekleri yönünde mesaj verdi.
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Ayhan Güler

Sağlıklı ve dengeli yaşam için
‘Tai Chi Qigong Sibashi’
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okuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
Sağlık Kampusü etkinliklerine konuk
olan Ayhan Güler, Uzakdoğu’da çeşitli hastalıkların tedavisini destekleyici olarak
uygulanan Tai Chi Qigong Sibashi’yi anlattı.
7’den 70’e her yaştan herkesin uygulayabileceği Tai Chi Qigong Sibashi’nin, müzik eşliğinde hafif ve yumuşak figürlerden oluşan temel
hareketlerle yapıldığını anlatan Ayhan Güler,
Tai Chi sayesinde dinginlik ve vücut akıcılığıın
hedeflendiğini belirtti. Çi’nin yaşam enerjisi
anlamına geldiğini, gong’un ise sabırla yapılan
egzersiz ve çalışmalar sonucu elde edilen fay-
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dalar olduğunu belirten Güler, bu meditasyonun, stres, tansiyon, romatizma, uykuzluk sorunu, depresyon, fizik tedavi, dikkat eksikliği,
denge bozukluğu gibi bir çok sağlık sorununun
iyileştirilmesinde faydalı etkilerinin bulunduğunun bilimsel olarak ortaya konulduğunu
belirtti.
Tai Chi’nin, Çin’de özellikle orta yaş ve
daha çok yaşlı grupların sabah erken saatlerde parklarda yaptıkları egzersizler olduğunu
ifade eden Ayhan Güler, Çigong (Qigong) kelimesinin temel olarak yaşam enerjisi anlamına
geldiğini anlattı. Çigong’un “enerji ile çalışma”

egzersizleri olarak Uzakdoğu’da son 100 yıldır
yaygın şekilde uygulandığını dile getirdi. 1976
İsviçre doğumlu olan ve 8 yıl önce bu konu ile
ilgilenmeye başlayıp eğitim aldığını belirten
Ayhan Güler, Avrupa ve ABD’deki uzmanlarla
iletişime geçerek yaptığı çalışmalar sayesinde
bu alanda kendi altyapısını oluşturduğunu anlattı. Öncelikle kendi sağlığı üzerinde çok olumlu etkiler gördüğünü belirterek şöyle konuştu:
“Bu egzersizler nefes ve bedenin bütün halinde yapılan egzersizler. Çi, yaşam enerjisi. Gong
ise sabırla yaptığımız egzersizler ve çalışmalar
sonucu elde ettiğimiz faydalar. Ben faydalarını önce kendimde gördüm, 10 kilo fazlam vardı, gitti. Omurga problemlerimde de faydasını
gördüm, depresyon konusunda iyileştirici etkisi
büyüktü.”
Konuklara Tai Chi Qigong Sibashi esneme hareketlerini yaptırarak sunumunu tamamlayan Ayhan Güler’e DEÜ Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Yeşim Tunçok teşekkür
etti.
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Meltem Arı

Sağlık çalışanından
hastanede resim sergisi
D
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okuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Merkez Laboratuvarı’nın sanata görül vermiş çalışanı Meltem Arı, yağlıboya tablolarından oluşan resim koleksiyonunu, İnciraltı
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Yerleşkesi’nde açtığı iki sergi ile sağlık çalışanlarının beğenisine sundu.
“Renklerle Özgürleşmek” adını verdiği sergi, önce DEÜ Hastanesi binasındaki yemek salonu
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girişinde akademik, idari personel ve
tüm çalışanlara müzik eşliğinde sunuldu. Aynı çalışmalar ertesi gün de Ven
Cafe’de sergilendi. Geçtiğimiz yıllarda
da tablolarının yer aldığı sergiler açan,
deniz kenarından topladığı taşlarla
doğal taş tasarım çalışmaları gerçekleştiren Laborant Meltem Arı, bu kez
heyecanını sağlık çalışanları ile paylaşmanın mutluluğunu yaşadı. Meltem
Arı’nın soyut ve sürreal eserleri, yemek
salonunda yer alan kapalı devre ekranda da farklı günlerde yayınlanarak sanatın günlük yaşamı renklendiren pozitif etkisi vurgulandı.
Meltem Arı faaliyetlerini şöyle
anlattı: “Çocukluğumdan itibaren ilgi
duyduğum resim çalışmalarına 2014
yılında A.G.A Sanat Atölyesi’nde ressam
Şengül Adsalan’ın öğrencisi olarak, soyut ve sürreal çalışmalarla başladım.
2014 - 2016 yılları arasında Karşıyaka
Çarşı Sanat Galerisi, 2015 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Sabancı Kültür
Merkezi’nde karma sergilerde tablolarımı sergiledim. Soyut çalışmanın
ve tablolarımda kendimi yansıtmanın
inanılmaz bir mutluluk olduğunu gördüm. Mesleğim icabı mikroskop altında
gördüğüm hücrelerden çok etkilenerek, hocamın da yönlendirmesiyle kendi tarzımı bulmuş oldum. 2016 yılında
Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi
Merkez Laboratuvarı’nda arkadaşlarıma ‘Doğanın Sanatla Birleşmesi’ konulu doğal taş çalışmalarımın yer aldığı
bir sergi açtım ve sanatsal bir söyleşi
gerçekleştirdim. Şimdi hayalim, farklı
soyut ve sürreal çalışmalarımla daha
büyük sergiler açmak.”
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RENKLER
KİŞİLİĞİNİZİ
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SÖYLER
KİMDİR ?
1969’da Akhisar’da doğdu. 1991 yılında Dokuz
Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Ana Sanat Dalı Sahne Tasarımı Sanat Dalından mezun oldu.1991-1994 yıllarında Prof.
Dr. Özdemir Nutku’nun kurduğu İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, İzmir’de Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu ve Türk Amerikan Derneği Tiyatrosu’nda sahne tasarımcısı
olarak çalıştı. 1994 - 2008 yıllarında Atatürk
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne
Sanatları Bölümü’nde Öğretim üyesi olarak çalıştı.1995 yılında 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü’nde
“ İzmir Devlet Opera ve Balesi’nin Opera Uygulamalarında Mekan Sorunu ve Çözümleme
Modelleri (1982/83 – 1992/93) “ adlı tezle yüksek lisansını, 2003 yılında da “ Sahne Kostümünde Tasarım ve Osmanlı Sarayını Konu Alan
Tarihsel Oyunlarda Kostüm Analizi “ adlı tezle
doktorasını tamamladı. 1995-2008 yıllarında
Sahne Sanatları Bölümü Sahne Tasarımı Sanat
Dalı Başkanlığı , 2005-2008 yılları arasında da
Dekan Yardımcılığı görevini yürüttü. 2008’den
itibaren Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü’nde Öğretim üyesi ve Sahne Sanatları Bölümü Sahne
Tasarımı Sanat Dalı Başkanıdır. Şimdiye kadar
çeşitli devlet, şehir ve özel tiyatrolarda onbir
oyunun sahne tasarımını, altı oyunun kostüm
tasarımını, Sahne Sanatları Bölümü çalışmalarında da on oyunun sahne tasarımını gerçekleştirdi. Karma altı sergiye katıldı. 2002 yılında
M.S. M.-Beşiktaş Belediyesi Tiyatro Okulları Buluşmasında kostüm tasarımını yaptığı
Aristophanes’in ”Lysistrata” Oyunu En İyi Kostüm Tasarımı ödülünü almıştır.
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Güzel Sanatlar Fakültesi
Sahne Sanatları Bölümü
Öğretim Üyesi Profesör
Selda Kulluk Yerdelen,
renklerin hayatımızdaki
anlamını ve önemini anlattı

D

EÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Selda Kulluk Yerdelen, Tıp Fakültesi Sağlık Kampüsü etkinliklerine konuk
olarak sağlık çalışanları ve akademisyenlere
renklerin dilini anlattı. Akademik kariyerinde sahne kostümleri tasarımları ve bu alanda aldığı
ödüller ve yazdığı kitaplarla öne çıkan Profesör
Selda Kulluk Yerdelen, “Renkler kişiliğinizi söyler”
başlıklı bir konferans verdi.
Prof. Dr. Yerdelen şöyle konuştu: “Sahne tasarımlarımızda renklerden hep yararlanırız. Sanatçılar, fotoğrafçılar, ressamlar, sinema yönetmenleri farklı açılardan renkleri kullanırlar. Biz
de tiyatroda rengi hem dekor, hem de kostümde
kullanırız. Bu bizim için çok önemli gösterge. Seyirciye karakteri daha doğru algılatmamızı sağlar. Tarih boyunca çeşitli kültürler ve inançlarda
da renkleri görüyoruz. Renklerde meditasyon
teknikleri de var. Mesela tasarımcıların rengin
meydana getirdiği psikolojiyi iyi bilmesi önemli. Verilmek istenen mesaja renkler güç katıyor.
Renklerin sıcaklıkları, soğuklukları, olumlu ve
olumsuz özellikleri var ve biz renkleri sahnede bu
yönü ile kullanıyoruz. En güçlü renk olarak da kırmızı karşımıza çıkıyor. Renklerin kişilik özelliğine

Pembe: Tutku içermeyen, sevgi ve şefkati sembolize ediyor. Kırmızının daha hafif niteliklerini
kucaklıyor. Pembeyi tercih eden kadınların anaç
olma eğilimleri var. Özel muamele ve korunaklı bir
yaşam arzusu duyuyorlar. Pembe insanları sevilmekten ve güvende hissetmekten hoşlanıyorlar,
hassas ve kırılgan olmayı seviyorlar. Uyumlu, neşeli, şirinliğin ve sevginin simgesi bir renk olarak
görüyoruz. Örneğin oyunlarda biz genç kızı çok
açık toz pembe ile sahnede var ederek masumluğunu, sevecenliğini vurguluyoruz. Günlük yaşamda bazı mağazalar müşteriler kendilerini rahat
hissetsinler diye tezgahtarlarına pembe üniformalar giydiriyorlar.
Beyaz: Saflık, gençlik ve masumluktur. Yaşlı bir
insansanız beyaz tercihiniz, mükemmelliğe ve
imkansız hayallere olan arzunuzu, belki de kayıp
gençliği ve tazeliği yeniden elde etme isteğinizi
vurguluyor. Sadeliğe olan özlemi de sembolize
ediyor. İstikrarı, devamlılığı simgeliyor. Politikacı-

lar beyazı çok seviyor çünkü temiz ve dürüst görünmek istiyorlar.
Turuncu: Rahatın ve keyfin rengi. Çok canlı ve
aktif karakterdeki insanlar turuncuyu seçiyorlar.
Sosyal çevreden çok hoşlanıyorlar. Havalı, eğlence düşkünü kişiler. Biraz da abartma eğilimi içinde olabiliyorlar ve bu yüzden insanların dikkatini
çekebiliyorlar. Turuncu sevenler popüler kişiler
ama biraz kararsız, tereddütlü olabiliyorlar. Özellikle neşeyi, pozitif gücü ve dayanıklılığı, bilgelik
ve olumlu düşünceyi sembolize ediyor. Uzmanlar, turuncuyu yeşil ve mavinin tonları ile birlikte
kullanıyorlar. Sinir sistemini olumsuz etkilediği
için bu şekilde kullanıldığını söylüyorlar.
Sarı: Güneşli günlerde sarı renk bizi çok etkiliyor.
Daha canlı oluyoruz ve mutluluk veriyor bize. Hayal gücünün rengi. Zihinsel olarak da maceracı,
yenilik ve kişisel tatmin arayışı içinde olan kişiler
sarıyı seçiyorlar. Özellikle spor arabalarda, sportif ürünler satan mağazalarda bu rengin yoğun
olduğunu görüyoruz. Neşeli kişiliklerde sarıyı görüyoruz. Güçlü mizah duygusu olanlara da sarı
hitap ediyor. Yüksek amaçları olan, açık ve net
düşünen tipler. Bazı anlarda düşünce ve eylem
özgürlüğünü tercih ediyorlar ve biraz sorumluluktan uzak durma eğilimleri olabiliyor. Ama bununla birlikte pratik ince zekanın sembolü olarak
görüyoruz. Geçiciliğin ve dikkat çekiciliğin sembolü. Bundan dolayı da taksilerde sarı renk tercih
ediliyor. Aynı zamanda hüzün ve özlemin rengi
olarak da sarı rengi görüyoruz.
Yeşil: Umudu, yenilenmeyi ve huzuru sembolize
ediyor. Genelde samimi, toplum zihniyetli, sosyal
sayılabilecek ama bedeli ne olursa olsun huzuru
tercih eden kişiler yeşili tercih ediyor. Yeşil insanları kendinden çok ödün veren, mütevazı ve sabırlı, incelikli, medeni ve saygıdeğer kişiler olarak
karşımıza çıkıyor. Doğa rengi, baharın rengi bize
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yansımasını özetleyecek olursak;
Kırmızı: Güç, kuvvet, sağlık ve canlılığın rengi.
Genelde dışa dönük ama bununla birlikte kavgacı insanların, atılgan ve coşkulu kişilerin rengi. Oyundaki karakter bu özellikteyse biz kırmızı
giydiriyoruz. Alabilecekleri her şeye kararlı, alabilecekleri her kararı alırken de insanları yargılarken de aceleci olabiliyorlar. Objektif olmak onlara
zor gelebiliyor. Kırmızı genelde açık ve karmaşık
olmayan kişiliğe sahip insanlar tarafından seçiliyor. Bir işi sonuna kadar götüren azmi ve kararlılığı gösteriyorlar. Bu renk canlılık ve dinamizm
getiriyor, mutluluğu da temsil ediyor. Kırmızının
iştah açtığını da görüyoruz, bu yüzden fast food
yiyecek firmalarının genelde kırmızı dekor kullandığını görüyoruz. Kırmızı aynı zamanda tansiyonu
yükseltiyor, gençliğe hitap eden ürünlerde tercih
ediliyor. Kırmızı renkli arabaların da dikkat çektiği
için daha az kaza yapıldığı görülüyor.

güven veriyor bu ortamlar. O nedenle bankaların
logolarında güven versin diye yeşil renk kullanılıyor. Yeşilde yaratıcılık var. Lokanta mutfaklarında
da özellikle yeşil kullanılıyor. Hastanelerde yeşil
rahatlatıcılığı nedeniyle kullanılıyor. Yeşil ortamda
olan insanların daha az mide rahatsızlığı çektiği
belirtiliyor.
Mavi: Merhametli ve ilgili olanların, muhafazakarlığın ve görev duygusunun rengi. Maviyi seven
insanlar sabırlı, azimli, vicdanlı, hassas, kontrollü
ve inançlılar. Gökyüzünü, sınırsızlığı simgeliyor,
huzuru temsil ediyor. Örneğin batıda intiharları
azaltmak için köprü ayaklarını maviye boyuyorlar.
Duvarları mavi olan okullarda da çocukların daha
az yaramazlık yaptıkları saptanmış.
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Mor: Morlar benzersiz ve farklı olmaya dair kuvvetli arzu içinde. Çok zor beğenen ve de hassas
insanların rengi. İncitmekten ve incinmekten hoşlanmıyorlar. Kırılmaktan korunmaya çalışıyorlar.
O yüzden eşleri tarafından mağdur edilen kadınları korumaya yönelik mor çatı evleri var. Duyarlı,
doğası zayıf ve kibar olan insanlar. Sanatçılar da
moru çok tercih ediyor. Siz moru tercih ediyorsanız, sıradışı, hoşgörülü ve ağır başlı olma eğiliminiz
var.
Kahverengi: Toprağın rengi. İnsana sabır ve tahammül veriyor. Toprakla uğraşan insanlar çok
sabırlılar. Kahverengiler atılgan değiller ama sorumluluğu severler. Güvenilir ve iyi niyetlidirler.
Toplumsal düzene ve aileye ihtiyacı olduğunda
insanlar kahverengiyi tercih ediyorlar. Dünyadaki
pek çok fast food restoranda sandalyeler kahe-
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verengiye boyanıyor. Bu renk, çok yiyin ve hemen
kalkın mesajı veriyor.
Gri: Uzlaşmanın rengi gri. Griler çalışkan kişiler. Huzur ve dinginliği arayanlar griyi seçiyor. Toplumsal
yaşamda kişiliklerini bastırıyorlar. Devlet dairelerinde genelde bu renk seçiliyor ve hareketsizliği, yavaşlığı, ciddiyeti temsil ediyor. Bir oyunda eylemsiz
bir karakterse, nötr olarak gri giydiriyoruz. Girişimde
bulunmamak, yaşamda rol almaya istekli olmamak
grileri anlatıyor. Kimseye karışmıyorlar, kimsenin
de kendisine karışmasını istemiyorlar.
Siyah: Gösterişi olmayan, ağırbaşlı ve etkileyici
insanlar. Gizemli bir imaj yaratıyorlar siyah giyen
insanlar. Duygusallığı ve hüznü simgeliyor, karamsarlığı çağrıştırıyor. Aynı zamanda duyguları
bastırıcı yalnızlığı da simgeliyor. Biraz ürkütücü ve
korkutucu gücü de temsil ediyor. Tragedyalarda ürkütücü olsun diye renkleri siyaha doğru götürür ve
sahneyi karartırız. Bizde ve batıda matemi temsil
ediyor. Ama Japonya’da siyah mutluluk, matemin
rengi beyazdır. Siyah ayrıca hırsın da rengi.
Lacivert: Nazar boncuklarında çok yoğun olarak
kullanılıyor lacivert. Kozmik bir renk olarak kabul
ediliyor. İnsanların kendilerini çalışmaya adadığını
gösteriyor bu renk. Otoriteyi ve güveni simgeliyor.
Dünyanın neredeyse bütün liderleri lacivert takım
elbise giymeyi tercih ediyorlar. Hepsi kendine güvendikleri imajını veriyor, çok verimli çalışmalar
yürüttükleri mesajını aktarıyor. Aynı zamanda sonsuzluğu, huzuru ve özellikle de otoriteyi çağrıştırıyor lacivert. O yüzden dünyadaki firmaların yarısından fazlası logolarında lacivert kullanıyor.

Grup Fortepiano’dan
dünya ve Türk ezgileri
D

oluşan müzik sevdalısı ekip, Romanya’dan
Azerbaycan’a farklı coğrafyalardan esintilerin
yer aldığı eserleri seslendirdi. Gitar, piyano ve
keman eşliğindeki birbirinden farklı yorumlar
keyifle alkışlandı. Konser sonunda Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Yeşil Tunçok, genç
yetenekleri başarılı çalışmaları için kutladı.
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okuz
Eylül
Üniversitesi
Müzik
Topluluğu’nun (DEMÜT) genç ekibi Grup
Fortepiano, Kurucu Öğretim Üyeleri Konferans Salonu’nda düzenlenen konserle izleyici
karşısına çıktı. Aytaç Hidayetzade, Ali Anıl Öztürk, Buket Altınçekiç, Sevilay Yerlikaya, Görkem
Doğan, Hasan Gündüz ve Alperen Yakup’tan
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Doçent Koştumoğlu’ndan
PORTRELER
D

Doç. Dr. Mehmet Koştumoğlu
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okuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Temel Eğitim
Bölüm Başkanı Doç. Dr. Mehmet Koştumoğlu; DEÜ Tıp Fakültesi
Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Kurulu’nun düzenlediği etkinlikte
“Mekansal Portre ve Türk Sinemasından Portreler” konulu bir sunum
yaptı.
Anadolu Üniversitesi Uygulamalı Güzel Sanatlar Yüksek
Okulu’ndan mezun olarak 1991 yılında DEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi’ne
Öğretim Görevlisi olarak atanan ve yüksek lisansını “Türk Fotoğrafında
İzlenimci Etkiler”, doktorasını “Sayısal Fotoğraf ve Sanatsal Yaratıcılık”
konularında tamamlayan Doç. Dr. Koştumoğlu, 1995 yılından itibaren
görüntülemeye başladığı Türk sinema sanatçıları ve çalışanlarına ilişkin 20 bin karelik arşivi kitap haline getirdi. Temel fotoğrafçılık konusundaki deneyimlerini bu tarihi karelere yansıtan Doçent Koştumoğlu,
2015 yılı Haziran ayında yayınladığı Türk Sinemasından Portreler” kitabını ve deneyimlerini Sağlık Yerleşkesi’nde anlattı. Bugüne kadar 60
adet kişisel, karma ve toplu sergilere katılmış olan, fotoğraf alanında
makale, kitap ve yayınlar yapan Doç. Dr. Mehmet Koştumoğlu, Sağlık
Yerleşkesi çalışanlarına yaptığı sunumda, bilinen fotoğraf çekimlerinin dışında insanların mekanlarında nasıl çekilebileceğine ilişkin bilgiler verdi. Güzel Sanatlar Fakültesi’nde akedemisyenden asistana pek
çok çalışma arkadaşını mekanlarında görüntülediğini ve farklı bir arşiv oluşturduğunu belirten Koştumoğlu, “Biz bu fotoğrafları geleceğe
miras bırakıyoruz. Diğer sanat eserleri gibi bugün çok şeyi fotoğraf-
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lardan görüyoruz. Ben “Pazartesi” adını verdiğim mekânsal
fotoğraflarımı pazartesi günleri odalarda, kantinde, dışarda
pek çok yerde çekiyorum. Şu anda 110 kişiyi çektim. Bunlar
vesikalık değil, birebir mekânsal portreler” dedi.
Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
ve İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde fotoğraf eğitimi veren,
Anadolu Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ve Yaşar
Üniversitesi’nde de fotoğraf laboratuvarları kurarak eğitimler veren deneyimli akademisyen, Tıp Fakültesi Kurucu
Öğretim Üyeleri Konferans Salonu’nda yaptığı sunumda
fotoğraf çekmenin inceliklerini anlatırken, Türk sinemasının
ünlüleri ile yaptığı çekimlerde yaşadığı ilginç diyalogları dile
getirdi. Koştumoğlu, günümüzde dijital fotoğraf makinelerinin hafızasının çok kapasiteli olduğunu da hatırlatarak “Bir
insanı fotoğraflarken tek bir kareye sığdırmayın, belki 100
kare çekimden en iyi kareyi çıkarabilirsiniz” diye konuştu.
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LİMAN ŞEHİRLERİ
Prof. Dr. Haluk Berk

Ortopedi ve Travmatoloji AD

Oldum olası yaşadığım şehirlerde bir “su” olmuştur. İzmir’e göç etmemizde, dahası bunu fikren kabul etmemizde en önemli etmen İzmir’in
bir liman şehri, denize kıyısı olan şehir olmasıydı
hiç şüphesiz.
San Sebastian, veya yöresel dilde Donostia
İspanya’nın Bask bölgesinde şirin bir liman...
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Okuduklarım, İspanyol arkadaşlarımdan duyduklarım aklımda yer etmiş olmalı ki bu liman bizi kendisine bir mıknatıs gibi çekti.
Erdemli Kral Sancho, kraliyetinin denize
açılan bir kapı hayalini San Sebastian’ı 1180 de
kurarak gerçekleştiriyor. Korunaklı konumu sayesinde de kısa zamanda deniz ticareti merkezi ve
balina avcılarının sığınağı olmayı başarıyor. Süre-

giden savaşlar sırsında stratejik önemi nedeniyle
giderek kale duvarlarıyla çevrilen kasaba kendisini karadan gelen sayısız kuşatmadan 1719 yılına
dek koruyor ancak Fransızlara karşı şehri koruyamayıp teslim oluyorlar ve işgal 2 yıl sürüyor.
Yaklaşık 70 yıl sonra Fransızlar tekrar limanı ele
geçiriyorlar, bu kez 20 yıllığına. 1813’de sevinsinler mi üzülsünler mi anlayamadan Anglo-Portekiz askerleri şehri ve limanı Fransızlardan “kurtarıyor”; taş üstünde taş bırakmamacasına. Yakılan
ve yıkılan şehirde birkaç bina sağlam kalıyor, nerdeyse tüm şehir küllerinden inşa ediliyor. Günümüzde eski şehir “parte vieja” diye bilinen bölge
o dönemde yapılanan bölge olarak karşımızda
durmaktadır.
1845 ve sonrasında Liman ve kıyı şehir olan Donostia bu kez bir sağlık sorununun
yol açtığı “iyilik” dalgasına tutuluyor. İspanya
Kraliçesi’ne (Isabella II) mağdur olduğu cilt hastalığı nedeniyle (olasılıkla yıkanmamaktan kaynaklanan) doktorlar tarafından “deniz banyosu”
önerilmesi ile Donostia’nın kaderi değişiyor. Nehir
boyuna ve sahile yeni saraylar ve oteller konduruluveriyor hemen. Kraliçeye yakın olmak isteyen
devlet erkânı ve aristokratlar hiç vakit kaybetmeden şehirdeki yerlerini alıyorlar.
Doğal olarak, duvarlarla çevrili olan şehir genişlemesini ancak duvarların yıkılması ile
sağlayabileceğinden kale duvarları yıkılıyor. Bu
dönemde liman hala balina ve kod balığı avcılarına barınaklık yapmaya devam etmesine ediyor
ama balıkçılar ister istemez barınakları, tersaneleri ile birlikte şehirden 5 kilometre doğuya doğru Pasaia’ya kayıyorlar. Yeri gelmişken, Pasaia’da
inşa edilmiş olan San Juan okyanus aşırı ilk balina avı gemilerindendir; 1565 yılında bir av seferi
sırasında Kanada’nın Newfoundland açıklarında
Red Bay’de batıyor. 400 yıl sonra Kanadalı deniz
arkeologları batığa ulaşıyorlar. 2016’ da Nao San
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Juan, Donostia Avrupa Kültür Başkenti etkinlikleri ve Kanada hükümeti desteği ile tekrardan kızağa konuyor. Projenin tamamlanması
ve Nao San Juan’ın tekrar Kanada’ya doğru
yelken basması heyecan verici bir etkinlik
olacaktır.
Anımsarsanız, 2009 yılında 360 derece Tarih Araştırmaları Derneği, tarihsel
özelliklerine uygun yeniden inşa ettiği Kybele gemisi ile Foça’dan yola çıkarak yelken
ve kürek ile Phokaia’lıların koloni kurduğu
Marsilya’ya tarihsel yolculuğu gerçekleştirmişti.
20. yüzyıl başlarında “Belle époque”
dönemini yaşayan şehir Avrupa aristokrasisi ve sosyetesinin gözde yeri oluveriyor. 19.
Yüzyıl sonlarından bu yana süregiden değişim, ister istemez endüstriyi şehir dışına
iterek kendisine turizm kimliğini yakıştırıyor.
Dönemin mimari özelliklerini Kraliçe Maria
Cristina’nın Miramar sarayında görebiliyoruz.
Birinci Dünya Savaşı’nın patlak vermesiyle Donostia bu kez Mata Hari, Leon
Troçki, Moris Ravel gibi birçok ünlüye sığınacak liman oluyor. 2. Dünya Savaşı sonrasında şehrin kültürel yaşamına baktığımızda bir
grup işadamının ekonomiyi canlandırması
amacıyla 1953 yılında başlattıkları San Sebastian film festivalini, (resim 7) 1966 yılında başlayan İspanya’nın ilk uzun soluklu caz
festivalini görüyoruz. Festivallerle birlikte
şehir heykellerle de bezenmeye başlıyor. En
meşhurlarından bir tanesi doğma büyüme
San Sebastianlı olan ve sanatçı aileden gelen Eduardo Txillida Jauntegi ve mimar Luis
Pena Ganchegui’ni “Rüzgârın tarağı” isimli
çalışmasıdır. Eduardo, Real Sociedad futbol
takımında kaleci olarak spor yaşamını oldukça parlak bir şekilde sürdürürken yaralanması ve üst üste geçirdiği 5 ameliyat spor
yaşamını sonlandırıyor ve mimari okumaya
karar veriyor. Mezun olduktan sonra heykel
uğruna mimari yaşamını da sonlandırarak
Paris’te soluğu alıyor.
İtiraf etmek gerekir ki günümüzde
San Sebastian’a yolu düşen turist ne caz
ne de film festivali için oraya gidiyor. Dünya
üzerinde nüfus başına en fazla Michelin yıldızlı restoranını düştüğü yer demek herhalde yanlış olmaz. Sayıca Kyoto’dan sonra ve
Paris ve Lyon’un oldukça önünde üçü 3 yıldız
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olmak üzere 16 Michelin yıldızlı restorana sahip olması ve yüzlerce Pintxos bar kısacası Bask gastronomisinin kalbi olması
gastronomi sevdalılarını kendisine çekiyor. Bu yoğunlukta bir
gastronomi geleneğinin temelinde ne yatıyor diye bakıldığında kökeni 1870’lere dayanan Tzoko’ları görüyoruz. Tzoko Bask
dilinde “kuytu” “rahat köşe” anlamına gelen gastronomi kulüpleri (sociedades gastronomicas) ve erkek egemen kapalı
kulüpler. Günümüzde dahi %90’ından fazlası kadın üye kabul
etmiyor. Üyelerin bir araya gelerek birlikte yemek pişirdikleri,
yeni tarifleri denediği, eski tariflerin yaşamasını sağladıkları
bu kulüplerin günümüz Bask gastronomisinde çok önemli bir
yer tuttuğunu söylemek herhalde yanlış olmaz.
San Sebastian liman olma özelliğini günümüzde de
sürdürüyor, gastronomi tutkunlarının sığınacağı bir liman...
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Prof . Dr. Alp ERGÖR
Halk Sağlığı AD

BİZ OKUDUK

“Eric Orsenna’dan
Pamuk Ülkelerine Yolculuk”
Siyaset bilimi ve ekonomi kökenli bir Fransız
aydın Eric Orsenna. Mitterand hükümetinde
görev üstlenmiş bir politikacı ve “Académie
Française” üyesi bir yazar.
Dilimize çevrilen kitapları “Dokuz Gitarda
Dünya Tarihi, Can Yayınları”, “Uzun Zamandan Beri, Can Yayınları”, “Pamuk Ülkelerine
Yolculuk, Metis Yayınları” ve “Kağıt Yolunda,
Metis Yayınları”.
Derin bir birikimle beslenen gözlem gücünü
dile ve yazıya egemenliği ile harmanlıyor,
yalın ve akıcı yazıyor Orsenna. Umarım diğer
eserleri de dilimize kazandırılır.
Söke Ovasından, Çukurova’ya, Iğdır’a ülkenin tarım emekçileri açısından çok önemli bir ürün pamuk. Yazınımızda Yaşar Kemal’le yerini almış.
Giysilerimizden ev eşyalarına dek günlük yaşamımızın bir parçası.
Pamuk Ülkelerine Yolculuk, kanıksanan, sıradan bir tarım ürünü
pamuğun bir artı değer üretim aracı, üzerine küresel bir sömürü
sistemi inşa edilen bir öğeye dönüşümünü irdeliyor. Mali, Fransa,
Özbekistan, Amerika Birleşik Devletleri, Mısır, Çin yolculuk boyunca Orsenna’nın bizi götürdüğü ülkeler. Günlük yaşamın içinden küresel politikalaragenetik biliminden ulaşım teknolojilerine dek pek çok
düzlemin birbiriyle kesişmesini ve iç politika dinamiklerine etkisini son derece akıcı bir dilde aktarıyor.
Yerkürenin farklı bölgelerindeki değişimlerin birbirini nasıl ve hızla etkilediğini, pamuğun öyküsü üzerinden ve tarihin derinliklerinden bu güne dek ele alıyor yazar. Dönemler, yerler arasındaki bu sıçramalar
hiçbir kesinti duygusu yaratmıyor kanımca, soluksuz okuyorsunuz pamuğun öyküsünü, üretildiği farklı
coğrafyaları, sosyo-ekonomik ve kültürel uçurumları yaşarcasına duyumsuyorsunuz.
Pamuğun öyküsü üzerinden küresel sömürüyü göz önüne sererken çözümleri ve “iyi uygulama örneklerini” de aktarıyor ve yorumluyor Orsenna:
“… Burkina Faso fazla güçlük çekmeden krizi ve dünya çapında fiyatların düşüşünü atlatmışa benzer.
Sırrı nedir? Anlatmaya değer bir hikayedir bu, zira özelleşme ile devlet kolhozu arasında üçüncü bir yolun varlığını ve (yaşayabilirliğini) gösterir.”
Pamuk Ülkelerine Yolculuk kitabını bir “küreselleşme ders kitabı” olarak da tanımlayabilirim. Hammadde, pamuk üzerinden emek ve sermaye ilişkisi bu denli yalın kaleme alınmış kitap 2006 yılında “Ekonomi Kitabı Ödülü” almış.
Günümüzde küreselleşme kavramını ve birey olarak yaşamımıza etkisini anlamak için aydınlanma süzgecinden damıtılmış duru ve akıcı yazılmış kitabı şiddetle öneririm. Kitabı doyumsuz bir Türkçe ile dilimize kazandıran Sosi Dolanoğlu’na da teşekkür etmek gerekir.

108 arpaboyu

Doç. Dr. Funda Aksu
Anatomi AD

ELEŞTİRİ

Einstein ve Schrödinger’in evreni

Kırmızı Kedi Yayınları’ndan 2015 yılında çıkmış olan Paul Harpern’in kitabı ‘Einstein’in Zarı ve
Schrödinger’in Kedisi’ kitabını yeni bitirdim. Fiziğin bu iki
devinin bilimsel yolculuklarını, başarılarını, başarısızlıklarını ve bitmeyen dostluklarını anlatıyordu bu kitap.
Serhat Atay’ın çevirisini ne yazık ki çok beğenmedim, pek
çok yerde anlam boşlukları ve hataları vardı. Daha iyi bir
çeviriyle, çok daha keyifli bir okuma olabilirdi, ama her
neyse, benim için her zaman sonuç önemlidir: Lezzetli
bir kitaptı.
10 yıldan fazla süren dostlukları 1947 yılındaki bir medya savaşının sonucunda kesintiye uğrayan bu dahi ikili,
doğadaki birliği tek bir formülle açıklama yolunda epey
çalışmışlar, fakat bir sonuca ulaşamamışlardı. Özellikle
Einstein, kütle-çekim ve elektromanyetizmanın pek çok
ortak yanı olduğuna hükmetmiş ve hayatının sonuna
kadar bu ikisinin aslında tek bir kuvvetin eseri olduğunu
kanıtlamak için uğraş vermişti. Schrödinger’in ise ‘insanların ortak bir köke sahip olduğuna ve doğadaki her şeyin aslında tek bir varlık olduğuna ilişkin derin bir sezgisi
vardı’.
Benim esas bilmediğim ve derin bir hayretle kitaptan öğrendiğim şey, bu iki dahi fizikçinin gerek hayat
görüşlerinde, gerekse temellerini attıkları fizik kuramlarının üzerinde çok büyük etkisi olan, felsefe sevgileri ve
bilgileri oldu. Evrenin işleyiş mekanizmasını açıklamaya
çalışan 10. Yüzyıl Alman filozofu Arthur Schopenhauer ve
doğulu filozofların, Schrödinger’i fazlasıyla etkilediği

belirtiliyordu kitapta. Öyle ki, Schödinger Schopenhauer’ı
‘Batı’nın en büyük fikir insanı’ olarak nitelendirmiş ve
doğu felsefelerini de içine alan fikirlerini ‘Dünya Görüşüm’ adlı kitapta toplamıştı.
Einstein’a gelince, kuantum belirsizliği üzerine
sorulan bir soruya yanıt olarak: ‘Tanrı asla zar atmaz!’
demişti. Tanrı derken, Hollandalı 17. Yüzyıl filozofu Baruch Spinoza’nın tarif ettiği Tanrı’yı kastediyordu: Olası en
iyi düzenin simgesi. Spinoza, doğayla aynı anlama gelen
Tanrı’nın rastlantıya yer bırakmayacak şekilde sabit ve
sonsuz olduğunu savunuyordu. Einstein’a göre evrenin
işleyişi aslında tek bir kuvvetin eseriydi. Bulunan tüm
formüllerin aslında tek bir formülle izah edilebileceğine olan inancını hiçbir zaman kaybetmedi. Ve dünyanın
rastlantıyla yönetildiğini kabul etmeyi reddetti.
Ömer Hayyam’ın ‘Rubailer’indeki bir dörtlük,
Einstein inancını özetliyor gibiydi:
Olanların olacağı belliydi çoktan,
İyiyi kötüyü yazmış kaderi yazan,
Ta baştan gereği düşünülmüş her şeyin,

Neden boşuna uğraşır, dertlenir insan?..
Schrödinger’in mezarında da ‘Her şey, tek bir
şeydir’ yazısı yer almaktadır.
Bu iki bilim insanının dünya görüşleri ve siyasi
olaylar karşısında aldıkları tavırlar da gerçekten oldukça
etkileyicidir. Naziler çok etkin ve sert tutumlarına rağmen ne bir Yahudi olan Einstein’i, ne de Yahudi olmayan
Schrödinger’i tutsak edebilmişlerdi. Aynı dönemde yaşamış olan başka bilimcilerin aksine, özellikle Schrödinger,
ikinci vatanına dönmemek pahasına da olsa, bilimsel
platformda Nazilerle işbirliği yapmayı reddetmiştir.
Çokça fizik teoremlerinin de anlatıldığı, bazılarını
anlayıp bazılarını bilgi yetersizliği nedeniyle çok da anlayamadığım kitaptan benim aldıklarım hemen hemen
bunlar oldu. Ha bir de Einstein’in aort anevrizmasıyla yaşayıp hastanede kalmak yerine evinde yaşamayı tercih
etmesi ilginç geldi bana. Bilimle iç içe ve tüm olasılıkları
bizim kat kat üstümüzde hesaplayabilen dahi birinin bu
tercihi, üzerinde düşünülmeye değer olabilir kanımca.
Eğer dâhilerin de hatalar yapabileceğine inanıyorsanız, bu kitabı okumanızı öneririm :)
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Büyük Laf
Misafirlere Temel’in akıllandığını kanıtlamak isteyen babası:
-Uşağum Temel, hadi emicelerine büyük bi laf et
da, senin ne kadar büyuduğuni görsunlar.
Küçük Temel tek kelimeyle cevap vermiş:
-Fil.

Saat Neden Geride
Öğretmeni Temel’e sordu:
-Söyle bakalım Temel... Amerika’da saatler
Avrupa’ya göre neden 5 saat geridir?
Temel cevabı bilmese de yine hazır cevaplılığını
konuşturur:
-Amerika daha geç keşfedildi da ondan
öğretmenum :)

110 arpaboyu

BASINDA BİZ
2

3

1

6

5
4

8

7

9

arpaboyu

111

11

12

10

13

16

14

17

19

18

112 arpaboyu

15

