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Değerli Nabız 
Dergisi Okurları,
50. sayımızda sizlerle birlikte olmanın heye-
canı ve mutluluğu içindeyiz.

Yıllardır sizlere sadece sağlık hizmeti vere-
rek değil, aynı zamanda dergimiz aracılığıy-
la koruyucu sağlık hizmetleri konusunda bil-
gilendirmeler yaparak yanınızda olmaktan 
büyük mutluluk duyduk. 

Sizlerin de desteği ile yayın sayımızı 100’lere 
200’lere çıkarabilmek için dergimizin her 
sayısını büyük bir titizlikle hazırlıyoruz.

50. sayımızın özel dosyasını günümüz şartla-
rını düşünerek özel bir konuya, ”teknoloji”ye 
ayırdık. Teknoloji çağında yaşayıp da tek-
nolojiyi sağlıktan ayırmak çok da mümkün 
değil. Pek çok hastalığa sebep olduğu düşü-
nülen teknoloji, aynı zamanda pek çok has-
talığın teşhis ve tedavisinde de hayatımızın 
önemli bir parçası olmaya devam ediyor.  

Sizlere ulaşırken bile web sayfasını, twitter 
ve facebook hesaplarını kullanmak, hatta 
bunu cebimize sığan telefonlar aracılığıyla 
gerçekleştirmek, teknolojinin ne kadar için-
de yaşadığımızın bir göstergesi.

Dergimizde teknoloji yanında farklı konulara 
da yer verdik. Sağlığın emektarı hemşirele-
rin haftasını kutladık. Sanko Üniversitesi’yle 
birlikte sadece ilimizde değil, bölgemizde 
de adından söz ettiren bilimsel organizas-
yonlar yaptık. Organ Nakli Merkezimiz ara 
vermeden hastalara umut olmaya devam 
ediyor. Halka açık konferanslar ve fuarlar-
da sizlerle buluştuk. Güzel ve sıcacık bahar 
güneşi, yerini yazın kavurucu sıcaklarına bı-
rakmaya hazırlanırken, birlikte nice 50. sayı-
larda olmak dileğiyle.

Sağlıklı günler dilerim…

Dr. Yusuf Ziya YILDIRIM

Genel Müdür
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Elektromanyetik aletlerin 
sinir sisteminde oluşturduğu 
görünmez tehlikeler

Teknoloji her geçen gün yaşamı-
mıza biraz daha fazla girmektedir. 
Birçok alanda kullandığımız tekno-
lojik aletler, yaşam standardımızı 
yükseltirken diğer yandan yaydık-
ları elektromanyetik enerji ile sağ-
lığımızı da tehdit etmektedir.

20 Dünya Sağlık Örgütü tarafından yayımlanan ‘’Fiziksel Aktivite 
Raporu’’na göre her yıl hareketsizlik nedeniyle dünyada ortalama 3,2 
milyon kişi hayatını kaybediyor ve her üç yetişkinden biri fiziksel olarak 
aktif yaşam tarzı sürmüyor.

Teknolojik gelişmeler o kadar baş döndürücü bir hızla gerçekleşi-
yor ki insanoğlunun anatomik özellikleri ve fiziksel yapısı bu geliş-
melere uyum sağlamakta zorlanıyor.

12 Günümüzde insanlar, pek çok teknolojik aletle birlikte yaşamak duru-
munda. Bunlardan hangilerinin zararlı olduğu, hangilerinin bir sakın-
ca arz etmediği ise özellikle anne adaylarının kafasını en fazla meşgul 
eden sorular.

26 Oturarak çalışanlar, uzun süreli aynı pozisyonda oturmadan kaynak-
lanan, kemik zayıflığı, kan damarlarında daralma ve kaslarda şekil ve 
güç bozuklukları gibi sağlık problemleriyle karşı karşıya kalıyorlar.

16 Zamanımızın büyük bir kısmını bilgisayar başında geçiriyoruz. Bilgisa-
yar kullanımı gözlerde kuruluk, kızarma, yanma ve baş ağrısı gibi göz 
problemleri meydana getiriyor.

28 Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte her eve bilgisayar ve internet girdi. 
Teknoloji çağında bunlardan uzak kalmak düşünülemez. Ancak uz-
manlar çocukların teknolojik bağımlılığı konusunda aileleri uyarıyor.

Sanko Üniversitesi Kurucu
Rektörü Prof. Dr. Ahmet Sınav, CMI34
2014-2015 eğitim öğretim dö-
neminde tıp bilimleri alanın-
da eğitim vermeye başlaya-
cak olan Sanko Üniversitesi, 
Gaziantep’e eğitim ve sağlık 
alanında önemli bir katma de-
ğer kazandıracak.
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eKNOLOjideKi gelişmelerin bir so-
nucu olarak elektromanyetik dal-
gaların kullanımının her geçen gün 
arttığını kaydeden Hastanemiz Nöro-
loji Uzmanı Dr. Gönül Çakmak, bunun 

neticesinde doğada bulunanın çok üstünde se-
viyelerde elektromanyetik dalgalara maruz ka-
lındığını bildirdi.

Günlük hayatımızda kullandığımız elektronik 
aletlerin sağlığımız açısından bir tehlike oluştur-
duğunu ifade eden Dr. Gönül Çakmak,  “Mikro-
dalga fırın, saç kurutma makinesi, tüplü televiz-
yon, buzdolabı gibi elektrikli aletler, TV–radyo 
antenleri, cep telefonları ve bilgisayar elektro-
manyetik dalga yaymaktadır. Araştırmalar bu 
elektromanyetik dalgaların çeşitli sağlık sorun-
larına sebep olduğunu ortaya koymuştur” diye 
konuştu.

BeyiN fONKSiyONLarıNı etKiLiyOr

“Son yıllarda yaygın olarak kullanılmaya baş-
lanan cep telefonları ve uzantısında baz 
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Teknoloji her geçen gün yaşamımıza biraz daha fazla gir-
mektedir. Birçok alanda kullandığımız teknolojik aletler, 
yaşam standardımızı yükseltirken diğer yandan yaydıkları 
elektromanyetik enerji ile sağlığımızı da tehdit etmektedir.

t

dr. Gönül ÇaKMaK

Nöroloji Uzmanı

sinir sisteminde oluşturduğu 
görünmez tehlikeler

Elektromanyetik 
aletlerin 

5 yıl 
elektromanyetik 

alana 
maruziyette 
tüm beyin 

tümörlerinde 
1.6 kat artış 

saptanmıştır.



istasyonlarına ilişkin soru işa-
retleri kamuoyu gündeminin ön 
sıralarına yerleşmiştir” diyen Dr. 
Çakmak, “Elektromanyetik alan kir-
liliğinin gözle görülemeyişi, etkisinin 
çoğu zaman doğrudan hissedilme-
yişi ve uzun zaman sonra birikerek 
görülmesi nedeniyle elektromanye-
tik maruziyetin etkileri bugüne ka-
dar yeterince önemsenmeyen bir 
konu oldu. Ancak cep telefonlarının 

baz istasyonlarının yaygınlaşması 
sonrasında elektromanyetik alanın 
sinir sistemi ve beyin fonksiyonları 
üzerine olumsuz etkileri olduğunu 
gösteren birçok araştırma olduğunu 
görüyoruz” ifadelerini kullandı. 

KaNSerOjeN etKi 
GöSterMeKtedir

Norveç’te yapılan bir çalışmada 

‘menerjiom’ türü beyin tümörlerinde 
3 kat artış görüldüğünün saptandı-
ğını ifade eden Dr. Çakmak, “5 yıl 
elektromanyetik alana maruziyette 
tüm beyin tümörlerinde 1.6 kat artış 
saptanmıştır. Kanada’da yapılan bir 
diğer araştırmada manyetik alan 
maruziyetinin özellikle ‘glioblasto-
ma multiforme’ türü beyin tümörü-
nün gelişiminde rol oynadığı ifade 
edilmektedir. Bu etkiler özellikle 

07w w w . s a n k o t i p . c o m



08 w w w . s a n k o t i p . c o m

Elektromanyetik alanın 
sinir sisteminde ileti-
mi sağlayan kimyasal 
maddelerin etkilenmesi 
sonucu bir takım belirti-
ler ortaya çıkabileceğini 
belirten Dr. Çakmak, bu 
belirtileri şöyle sıraladı:
- Baş ağrısı
- Baş dönmesi
- Uyku bozuklukları
- Konsantrasyon ve dikkat 
bozuklukları
- Kulak çınlaması 
- Yorgunluk
- Depresyon
- Davranış değişiklikleri
- Sırt ağrısı
- Parkinson hastalığı
- Hafızada zayıflama 
- Alzheimer hastalığı
- Beyin tümörleri 

yaşlı ve çocuklarda daha belirgin-
dir” dedi.

“Elektromanyetik alanların kansere 
neden olduğu kesin kanıtlanama-
mıştır” diyen Dr. Çakmak, sözlerini 
şöyle sürdürdü:

“Ancak elektromanyetik alanların 
insan vücudundaki etkileri ve yapı-
lan gözlemler kanserojen etki yö-
nünden güçlü deliller oluşturmak-
tadır. Bağışıklık sistemi üzerindeki 
baskılayıcı etkileri, hücrelerin büyü-
mesi, gelişmesi ve vücudun hormon 

salgısı üzerindeki etkileri, metabo-
lizma üzerinde yaptığı değişiklikler 
sonuçta kanser yapıcı etkiye neden 
olmaktadır.”

KOrUNMa

Bilgisayar, telsiz telefon, cep tele-
fonu, mikrodalga fırın, saç kurutma 
makinesi gibi aletlerin uzun süreli 
kullanmaması gerektiğini vurgula-
yan Dr. Çakmak, “Ev alırken yüksek 
gerilim hatlarının nerelerden geç-
tiğine ve bu hatların evimize en az 
500 metre uzaklıkta olmasına dikkat 
etmeliyiz. Baz istasyonlarının bu-
lunduğu noktaların karşısında veya 
hemen yanlarındaki yerleri tercih 
etmemeliyiz” uyarısını yaptı.

Bilgisayar kullanırken hem X ışın-
larından hem de elektromanyetik 
alandan korunmak için arada belli 
bir mesafe bulunması gerektiğine 
vurgu yapan Dr. Çakmak, şu uyarı-
larda bulundu:
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“Manyetik alanların duvarlardan 
geçebileceği göz önüne alınarak 
yatak odalarımız veya uzun süre 
oturduğumuz yerlerin yakınında çok 
akım çeken aletleri bulundurmama-
lıyız. Elektrikli tıraş makinesi veya 
saç kurutma makinesi gibi aletlerin 
çok kısa süreli kullanılmasına karşın 
yaydıkları elektromanyetik radyas-
yon yüksektir. Bu nedenle elektrikli 
tıraş makinesini mümkünse şarjlı 
kullanmalıyız. Saç kurutma maki-
nesini uzun süreli kullanmamalıyız. 
Ayrıca uyku düzenimizin yatmadan 
önce kullanılan saç kurutma maki-
nesi ile bozulacağını bilmeliyiz. 

Elektrikle çalışan radyolu çalar sa-
atleri ve cep telefonlarını yattığımız 
yerden mümkün olduğunca uzak 
tutmamız gerekir. Dinlendirici bir 
uyku için yatak odasında televizyon 
ve bilgisayar bulundurmamalıyız. 
Özellikle yatarken bu cihazları ta-
mamen kapatmalıyız. Açma-kapa-
ma düğmelerinden tam olarak ka-
patılan aletler elektromanyetik alan 
yaymaz ancak fişleri takılı olduğu 
sürece elektrik alanı oluşturmaya 
devam edebilirler. Bu nedenle elekt-
rikli cihazı ya açma-kapama düğ-
mesinden ya da fişinden çekmeliyiz. 
Halojen ve floresan lambalar çok 
elektromanyetik radyasyon yaydı-
ğından kullanmamaya özen göster-
meliyiz.” 

KONtrOL aLtıNa aLıNMaSı 
GereKeN Bir KirLiLiK

Cep telefonuyla konuşurken telefo-
nun yüz ile temasının engellenmesi 
gerektiğinin altını çizen Dr. Çak-
mak, şöyle konuştu:

“Telefonla konuşurken başparma-
ğımızı cep telefonuyla kulağımızın 
arasına koyarak telefonumuzun ku-
lağımıza yapışmasına engel olma-
lıyız. Ya da kulaklık kullanmalıyız. 
Eğer telefonumuz çekmiyor ya da 
düşük anten seviyesinde gösteri-
yorsa arama yapmakta ısrar etme-
meliyiz. Çünkü cep telefonu, şebe-

keyi aramak için çok daha güçlü 
bir elektromanyetik alan yayacak, 
vücudumuz her aramada elektrik 
yüklemesine maruz kalacaktır.” Dr. 
Çakmak, Birleşmiş Milletler İnsan ve 

Çevre Koruma Konferansı’nın, elekt-
romanyetik dalga radyasyonunu 
kontrol altına alınması gereken bir 
kirlilik olarak belirlediğini de sözle-
rine ekledi.



10 w w w . s a n k o t i p . c o m

Teknolojik gelişmelerin insanoğlunun hayatını kolaylaştırdığı, yaşam kalitesini 
artırdığı yadsınamaz bir gerçek. Fakat hayatımızı kolaylaştıran teknolojik geliş-
meler o kadar baş döndürücü bir hızla gerçekleşiyor ki insanoğlunun anatomik 
özellikleri ve fiziksel yapısı bu gelişmelere uyum sağlamakta zorlanıyor.

aStaNeMiz Fizik Tedavi 
ve Rehabilitasyon Uzmanı 
Dr. Rıdvan Sami Acar,   in-
sanoğlunun yeryüzündeki 
tarihi boyunca yaptığı her 

şeyin temel sebebinin genetik olarak 
kendisinde var olan bir ‘Temel içgü-
dü” olduğunu söyledi.

Dr. Acar, hayatiyetini ve neslini devam 
ettirme içgüdüsü şeklinde tanımladı-
ğı bu temel dürtünün günlük hayat-
ta “‘Var olma mücadelesi”, “Yaşam 
kavgası” hatta “Ekmek kavgası” gibi 
kavramlarla ifade edildiğini ve canlı 
tutulduğuna dikkati çekerek, “Nitekim 
hepimiz hayatımızı bu temel prensip 
üzerinde yaşarız” ifadelerini kullandı. 

Hayatta insanların ilk hedefini, “Bes-
lenme ve korunma ihtiyaçlarını karşı-
layarak hayatta kalma, bu ihtiyaçların 
temininde olabildiği kadar uzun gele-
ceğimizi garanti altına alarak, nesli-
mizi devam ettirme, hatta mümkünse 
neslimizin geleceğini de garanti altı-
na alma mücadelesi” olarak yorum-

layan Dr. Rıdvan Sami Acar, şunları 
kaydetti:

“İşte bu hedefleri gerçekleştirme 

H

dr. rıdvan Sami aCar

Fizik Tedavi ve 
Rehabilitasyon Uzmanı

Teknoloji sağlığımıza
dost mu, düşman mı?

Hayatlarının zorluk derecesi 
daha yüksek olan atalarımızın 

daha kısa boylu, daha kaslı 
ve sağlam yapılı olduklarını 
biliyoruz. Teknolojik gelişme-
ler sayesinde günlük hayatın-
da fiziksel güç ve dayanıklılık 
ihtiyacının azalması günümüz 
insanının daha uzun boylu ve 

daha narin yapılı olmasına 
sebep olmuştur. Bugün tekno-
lojik gelişmenin ulaştığı seviye 

insanların hayat kalitesinde 
çok olumlu değişikliklere yol 
açmıştır. Örneğin insanoğlu-
nun ortalama yaşam süresi 

son yüzyıl içerisinde bile 10 yıl 
kadar artmıştır.



mücadelesi insanlık tarihi boyunca 
hedeflere ulaşmayı kolaylaştıran 
birçok teknolojik gelişmenin sebebi 
de olmuştur. İnsan hayatını kolay-
laştıran ve yaşam kalitesini yüksel-
ten tüm olguların toplamına biz ‘Me-
deniyet’ diyoruz.” 

OrtaLaMa yaşaM
SüreSi Uzadı

Çağlar boyunca insanoğlunun 
hayatını kolaylaştıran ve yaşam 
kalitesini yükselten tüm teknolojik 
gelişmelerin insanların fiziksel özel-
liklerini de değiştirdiğini anlatan Dr. 
Acar, şöyle devam etti:

“Hayatlarının zorluk derecesi daha 
yüksek olan atalarımızın daha kısa 
boylu, daha kaslı ve sağlam yapı-
lı olduklarını biliyoruz. Teknolojik 
gelişmeler sayesinde günlük ha-
yatında fiziksel güç ve dayanıklılık 
ihtiyacının azalması günümüz insa-
nının daha uzun boylu ve daha na-
rin yapılı olmasına sebep olmuştur. 
Bugün teknolojik gelişmenin ulaştığı 
seviye insanların hayat kalitesinde 
çok olumlu değişikliklere yol açmış-
tır. Örneğin insanoğlunun ortalama 
yaşam süresi son yüzyıl içerisinde 
bile 10 yıl kadar artmıştır.” 

Hayatı KOLayLaştırıyOr

Sağlık hizmetlerindeki bilimsel ve 
teknolojik gelişmenin insanların or-
talama yaşam süresindeki belirgin 
artışın sebeplerinden biri olduğu-
nu belirten Dr. Acar, teknolojik ge-
lişmelerin insanoğlunun hayatını 
kolaylaştırdığı, yaşam kalitesini ve 
yaşam süresini artırdığını anımsattı.

Teknolojik gelişmelerin olumlu ta-
rafları kadar olumsuz tarafları da 
olduğunu vurgulayan Dr. Acar, şu 
değerlendirmeyi yaptı:

“Çok önemli bir sorunla karşı kar-
şıyayız. Hayatımızı kolaylaştıran 
teknolojik gelişmeler özellikle son 
yüzyıl içerisinde o kadar baş dön-
dürücü bir hızla gerçekleşiyor ki 
insanların anatomik özellikleri ve 
fiziksel yapısı bu gelişmelere uyum 

sağlamakta zorlanıyor. Gün boyun-
ca bedenen birçok fiziksel aktivite 
gerektiren bir hayat tarzına uygun 
olarak dizayn edilmiş olan ve yüz-
yıl öncesine kadar az çok bu ya-
radılışa uygun yaşamış olan insan 
bedeni, birkaç nesildir sürdürdüğü 
hareketsiz yaşam tarzına uymakta 

zorlanıyor. İnsanlık tarihi boyunca 
karşılaşılmayan bambaşka sağlık 
sorunları ile karşı karşıyayız.” 

daHa az HareKet ediyOrUz

Teknolojinin insanları hareketsiz ya-
şama yönelttiğine vurgu yapan Dr. 
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Acar, şu örnekleri verdi: 

“Atalarımızın gün boyu bedenen ça-
lışarak ürettiği işlerin çoğunu biz bir 
tek tuşa basarak yapıyoruz. Ataları-
mızın gün boyu harcamak zorunda 
kaldıkları enerjinin çok daha azını 
harcayarak yaşıyoruz. Vücudu-
muzun fiziksel yapısının taşıyıcı ve 
destekleyici yapıları olan omurga, 
kemikler, eklemler ve kaslarımızı 
günlük hayatımızda çok daha az 
kullanıyoruz. Buna karşılık mesela 
boyun ve sırt kaslarımızı çok yoran 
fakat antrene etmeyen (okumak, 
yazmak, bilgisayar başında çalış-

mak gibi) entelektüel meşguliyet-
lerimiz neredeyse tüm günümüzü 
dolduruyor. Bütün bunlara karşılık 
daha çok gıdaya daha kolay erişe-
biliyoruz. Kısaca daha çok gıda alı-
yor ancak daha az enerji yakıyoruz”.

OBezite KaÇıNıLMaz

Bu dengesizliğin en önemli ve ürkü-
tücü sonucunun ‘Obezite’ olduğu-
nu, obezitenin sadece bir şişmanlık 
sorunu olmayıp şeker, tansiyon ve 
kalp hastalıkları başta olmak üzere 
çok ciddi ve tehlikeli birçok sağlık 
sorunun genel adı olduğunu ifade 

eden Dr. Acar, hareketsiz hayat tar-
zının aynı zamanda hücresel seviye-
de strese yol açtığının altını çizdi.

Hareketsizlik sonucu gün boyunca 
pek az kullanılan veya hiç kullanıl-
mayan fiziksel kapasitenin azaldı-
ğını vurgulayan Dr. Acar, bunun ne-
den olduğu soruların şöyle sıraladı:  

“Kullanılmayan organ, doku ve hüc-
relerimiz kendilerini yenilemiyor 

Her ne kadar hiç yok-
tan iyi olsa da, haf-

tada birkaç kez spor 
salonlarına gitmekle 

bu sorunun çözüleme-
yeceğini bilmeliyiz. Bu 
sorunun çaresi günlük 
hayatımızı ‘Hareketli’ 
hale getirmektir. Bu 

ise toplumsal yapılan-
ma ve iş hayatında 

organizasyon konusu-
dur ve sadece sağlık 

profesyonellerinin 
çözebileceği bir sorun 
değildir. Önce birey-
sel olarak bu konuda 
bilinçlenmemiz sonra 
sivil toplum kuruluş-
ları ve nihayet devlet 
organizasyonu olarak 
hayat tarzımızı yeni-

den ve ‘Yaradılışımıza 
uygun’ olarak organi-
ze etmenin çarelerini 

aramalıyız.
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ve atrofiye oluyor. 
İnsanoğlunun fiziksel kapasitesinin gide-
rek azalması artık çok sık karşılaştığımız 
bel, sırt, boyun ve bacak ağrıları ile duruş 
bozukluklarına sebep olmakla kalmıyor. 
Ayrıca günlük hayatımız boyunca çok az 
fiziksel aktivitede bulunmamız, başta kalp-
damar sistemimiz olmak üzere tüm organ, 
doku ve hücrelerimizde ‘yetmezlik’ sebebi 
oluyor. 

Bu konu ciltler dolduracak kadar devasa 
bir sorun fakat temel olarak şunu söyleye-
rek bu konuyu gözümüzde canlandıralım. 
Yıllardır pek kullanmadığınız bel kaslarınız 
o kadar tembelleşir ve zayıflar ki bir gün 
küçük bir zorlanma sonucu bel fıtığı olabi-
lirsiniz. Aynı şekilde yıllardır merdiven çık-
mayan, yürüyüş yapmayan birisi de bir gün 
halı sahada maç yaparken tembelleşmiş 
ve fiziksel aktiviteye hazırlıksız kalbinin iha-
netine uğrayabilir.” 

GüNLüK HayatıMızı
HareKetLeNdirMeLiyiz

Teknolojinin hayatımızı kolaylaştırırken ha-
reketsiz bir yaşam tarzını da beraberinde 
getirdiğini kaydeden Dr. Acar, sözlerini 
şöyle tamamladı:

“Her ne kadar hiç yoktan iyi olsa da, haf-
tada birkaç kez spor salonlarına gitmekle 
bu sorunun çözülemeyeceğini bilmeliyiz. 
Bu sorunun çaresi günlük hayatımızı ‘Ha-
reketli’ hale getirmektir. Bu ise toplumsal 
yapılanma ve iş hayatında organizasyon 
konusudur ve sadece sağlık profesyonelle-
rinin çözebileceği bir sorun değildir. Önce 
bireysel olarak bu konuda bilinçlenmemiz 
sonra sivil toplum kuruluşları ve nihayet 
devlet organizasyonu olarak hayat tarzımı-
zı yeniden ve ‘Yaradılışımıza uygun’ olarak 
organize etmenin çarelerini aramalıyız.

Hayat tarzımızı gözden geçirmeliyiz. ‘Şe-
hiriçi ulaşım’ yaklaşımından, başta konut-

larımız olmak üzere ‘Yaşam alanlarımızın’ 
ve iş yerlerimizdeki  ‘Çalışma düzenleri-
mizin’ tekrar dizayn edilmesine kadar her 
şeyi yeniden gözden geçirmeli ve ileriye 
dönük temel değişiklikler için çaba sarf et-
meliyiz. Yine de bu konuda bireysel olarak 
yapabilecek çok şey var. Hayatınızda bazı 
değişiklikler yaparak hayatınızı ‘Daha ha-
reketli’ hale getirebilirsiniz. Hayatınıza ha-
reket katmak için bireysel olarak yapabile-
cekleriniz konusunda başta fizik tedavi ve 
rehabilitasyon birimleri olmak üzere sağlık 
profesyonellerinden yardım almanızı öneri-
rim.”

Vücudumuzun fiziksel yapısının taşıyıcı ve destekleyici yapıları olan 
omurga, kemikler, eklemler ve kaslarımızı günlük hayatımızda çok daha 
az kullanıyoruz. Buna karşılık mesela boyun ve sırt kaslarımızı çok yoran 
fakat antrene etmeyen (okumak, yazmak, bilgisayar başında çalışmak gibi) 
entelektüel meşguliyetlerimiz neredeyse tüm günümüzü dolduruyor. Bütün 
bunlara karşılık daha çok gıdaya daha kolay erişebiliyoruz. Kısaca daha çok 
gıda alıyor ancak daha az enerji yakıyoruz.
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Gebelik ve Teknoloji
Günümüzde insanlar, pek çok teknolojik aletle birlikte yaşamak durumunda. Bun-
lardan hangilerinin zararlı olduğu, hangilerinin bir sakınca arz etmediği ise özel-
likle anne adaylarının kafasını en fazla meşgul eden sorular. 

aMaNıMızda artan tek-
nolojik araçlar sağlığımızı 
ne ölçüde etkiler? Yaşamı-
mızı kolaylaştıran bilgisa-
yarlar, cep telefonları, te-

levizyonlar, müzik setleri, mikrodalga 
fırınlar, uzaktan kumanda aletleri, 
kablosuz telefonlar, çamaşır makine-
leri, fotokopi aletleri, yazıcılar, Wi-Fi 
bağlantılar, bluetooth kullanımı sağlı-
ğımızı ne kadar tehdit eder? Bu tekno-
lojik aletlerin kullanımı hamileler için 
zararlı mıdır? Hamileler nelere dikkat 
etmelidir? Hastanemiz Kadın Hastalık-
ları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Engin 
Palaz, teknolojik ürünlerin anne sağlı-
ğı üzerindeki etkileri hakkında açıkla-
malarda bulundu.

dOKU BOzUKLUĞUNa
yOL aÇıyOr

“Tüm bu aletlerin ortak özellikleri 
elektromanyetik dalgaları yaymaları 

veya algılamalarıdır” diyen Opr. Dr. 
Palaz, “Teknolojiler sayesinde elektro-
manyetik dalgalara maruz kalıyoruz. 
Aletler bu dalgalar sayesinde çalışı-
yor ve birbirlerine enerji aktarıyorlar. 
Elektromanyetik dalgaların yaydığı 
enerji kendisinin frekansı ve dalga 
boyu ile ilgili. Frekans ve dalga boyu 
arttıkça taşıdığı enerji de artıyor” ifa-
delerini kullandı.

Zamanla bu etkinin çoğaldığını ve ilet-
tikleri enerji ile vücudumuzda, hücre-
lerimizde ısı artımına neden olduğunu 
belirten Opr. Dr. Palaz, “Eğer daha 
güçlülerse iyonizasyona yani doku 
bozulmasına neden olabiliyorlar. Bi-
limsel olarak iyonizan veya iyonizan 
olmayan elektromanyetik dalgalar 
diye ikiye ayrılıyorlar. İyonizan olanlar 
atomik düzeyde kimyasal bağları bo-
zabiliyorlar. Ultraviyole ve X-ışınları, 
gama ışınları yüksek frekansa sahip 
olduklarından iyonizan etkiyle bu tip 

Z

Opr. dr. engin PaLaz

Kadın Hastalıkları
ve Doğum Uzmanı

Teknolojiler sayesinde elektromanyetik dalgalara maruz 
kalıyoruz. Aletler bu dalgalar sayesinde çalışıyor ve 

birbirlerine enerji aktarıyorlar. Elektromanyetik dalgaların 
yaydığı enerji kendisinin frekansı ve dalga boyu ile ilgili. 
Frekans ve dalga boyu arttıkça taşıdığı enerji de artıyor
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zararları olabiliyor. Aslında en fazla 
zararı güneş yanığı şeklinde gös-
teriyorlar ki bu da yılda dünyada 1 
milyon yeni cilt kanserine neden olu-
yor” şeklinde konuştu. 

üÇ tiP zararı var

Elektromanyetik radyasyon zararla-
rının genelde üç tip olduğunu bildi-
ren Opr. Dr. Palaz, bu zararları şu 

şekilde anlattı: 

“İlki direkt elektriksel şok ile olabi-
liyor. Güneş fırtınaları bile elektro-
nik sistemleri bozup aletleri zararlı 
hale getirebiliyor. İkinci tehlikesi 
aşırı güç yüklenmesi ile elektronik 
aletlerin birden yanıcı hale gelme-
leri. Etraflarında patlayıcı gaz gibi 
ortam varsa patlamalara bile neden 
olabiliyor. Üçüncü zararı biyolojik 

yönde. Mikrodalga fırın gibi dokuda 
ısı artımına neden oluyor. Ayrıca ısı 
dışında biyolojik maddelere elektro-
manyetik dalgaların nasıl etkilediği 
tam bilinmiyor.”

etKiLeri araştırıLıyOr

Radyo dalgaları, yüksek gerilim hat-
ları, bilgisayarlar ve cep telefonları-
nın genelde uzun dalga boyunda 

Bilgisayarlardan yayılan 

orta derecedeki mikrodalga 

yayımların gebeye ve 

bebeğe bir zarar vermediği 

çeşitli araştırmalarla 

gösterilmiştir. Wİ-Fİ 

ağlarını kullanan kablosuz 

bilgisayarların da güvenli 

olduğu Amerika, Fransa, 

Almanya ve İsviçre’deki 

çalışmalarla ortaya çıkmıştır. 

Bluetooth teknolojisi 

de kablosuz iletişimde 

kullanılmakta, gebe ve 

bebeğe bir zararı olmadığı 

düşünülmektedir. 
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Güvenlik için kapı girişlerindeki 
cihazlardan geçmek çok kısa süreli 
olması nedeniyle gebeleri ve anne 
adaylarını tehlikeye atmıyor. Ancak 
hamile olduklarını söyleyerek 
görevlilerden izin alınabilir, ayrıca 
kontrol olunabilir. Sonuç olarak yaygın 
kullanılan teknoloji anne adayı ve 
doğmamış bebek için ciddi bir tehdit 
oluşturmamaktadır.

oldukları için zararsız göründüğünü 
anlatan Opr. Dr. Palaz, şöyle devam 
etti:

“Her aletin, özellikle cep telefonla-
rını ne kadar enerji aktardıklarını 
belirleyen bir ölçüm var. Spesisfic 
Abaorbsion Rate kısaca SAR deni-
len değer kilogram başına Watt ola-
rak verilen değer ne kadar fazlaysa 
o kadar tehlikeli olabileceği ifade 
ediyor. Belçika yasalarına göre (1 
Mart 2014) cep telefonlarını 7 yaşın-
dan küçük çocukların kullanması 
yasaklanmış, SAR değerlerinin be-
lirtilmesi zorunlu hale getirilmiştir. 
Cep telefonlarının olası beyin tümö-
rü yapması dikkate alınmıştır. 

yüKSeK dOzda OLaN 
daLGaLar teHLiKeLi

Sadece yüksek dozda iyonize elekt-
romanyetik dalgaların kansere, 
düşüklere ve doğumsal anomalile-
re neden olabileceğini vurgulayan 
Opr. Dr. Palaz, şunları söyledi: 

“Mikrodalga fırınlar genelde iyi 
izole edilmiş aygıtlardır, bu neden-
le güvenlidirler. Ancak SAR değeri 
düşük örneğin 4 w/kg bile olsa vü-
cutta zararlı etki yapabilir. Güvenli 
SAR değeri belirlemek halen tartış-
malıdır. Rusya ve Doğu Avrupa’da 
bu nedenle SAR değeri daha düşük 
tutulmuştur. Bedenimizin iki yeri 

gözler ve testisler bu konuda daha 
duyarlıdır. Aşırı uyarılarda katarakt 
ve sperm sayı ve hareketliliğinde 
azalma nedeni olabilmektedir. Cilt-
te yanıklara yol açabilir. 

Bilgisayarlardan yayılan orta dere-
cedeki mikrodalga yayımların ge-
beye ve bebeğe bir zarar vermediği 
çeşitli araştırmalarla gösterilmiştir. 
Wİ-Fİ ağlarını kullanan kablosuz 
bilgisayarların da güvenli olduğu 
Amerika, Fransa, Almanya ve İsviç-
re’deki çalışmalarla ortaya çıkmış-
tır. Bluetooth teknolojisi de kablosuz 
iletişimde kullanılmakta, gebe ve 
bebeğe bir zararı olmadığı düşü-
nülmektedir. Keza fotokopi makine-
lerin, yazıcılardaki florasanın ve la-
zerin hamilelikte bir zararı olmadığı 
bilinmektedir.”
 
Ciddi Bir teHdit deĞiL

“Cep telefonu gibi kullanılan dijital 
kablosuz telefonların da gebelikte 
düşük veya doğumsal anomali ris-
kini arttırmadıkları kabul ediliyor” 
diyen Opr. Dr. Palaz, “Güvenlik 
için kapı girişlerindeki cihazlardan 
geçmek çok kısa süreli olması ne-
deniyle gebeleri ve anne adaylarını 
tehlikeye atmıyor. Ancak hamile ol-
duklarını söyleyerek görevlilerden 
izin alınabilir, ayrıca kontrol oluna-
bilir. Sonuç olarak yaygın kullanılan 
teknoloji anne adayı ve doğmamış 
bebek için ciddi bir tehdit oluştur-
mamaktadır. Ancak hiç risk yokken 
bile 35 yaş altındaki doğumların 
yüzde 3 oranında zaten anomali 
olasılığı vardır” diyerek, sözlerini ta-
mamladı.
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aStaNeMiz Göz Has-
talıkları Uzmanı Op. Dr. 
Mehmet Alper Evişen 
teknolojinin gözlerimize 
verdiği zararı ve gözleri-

mizi korumak için neler yapılabilece-
ğimizi anlattı.

Göz yOrGUNLUĞU ve
Göz KUrULUĞU GörüLür

Bilgisayar ekranına ya da televizyona 
uzun süre bakmanın sanılanın aksine 
herhangi bir göz kusuruna sebep ol-
madığını belirten Op. Dr. Mehmet Al-
per Evişen, “Ancak gizli hipermetropi 
ya da erken-başlangıç yaşlılık hiper-
metropisi varsa, belli belirsiz olan göz 
rahatsızlıkları belirgin hale gelir” dedi.

Bilgisayar ekranlarının sürekli titreşen 
yapıda olmasının görme güçlüğüne 

ve bunun da bilgisayar başında olan 
kişilerde yorgunluğa neden olduğunu 
ifade eden Opr. Dr. Evişen, “Normalde 
dakikada 12-15 arası olan göz kırpma 
sayımız dikkatli bakış aktivitelerinde 
yaklaşık dakikada 5-6’ya kadar iner. 
Gözümüzü her kırptığımızda gözle-
rimizdeki gözyaşı dağılımı optimum 
seviyeye gelerek gözlerin nemlenme-
sini sağlar. Kırpma refleksinin dik-
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Teknolojik aletlerin
göz sağlığı üzerine etkileri
Zamanımızın büyük bir kısmını bilgisayar başında geçiriyoruz. Uzmanlar 
bilgisayar kullanımının göz rahatsızlıklarına neden olan en büyük etmenlerden 
biri olduğunu vurguluyor. Gözlerde kuruluk, kızarma, yanma ve baş ağrısı ise göz 
problemlerinin başlıca semptomları arasında yer alıyor.

H

Opr. dr. Mehmet alper 
evişeN

Göz Hastalıkları 
Uzmanı

Bilgisayar ekranına ya da 
televizyona uzun süre bakmak 
sanılanın aksine herhangi bir 
göz kusuruna sebep olmaz. 
Ancak gizli hipermetropi ya 
da erken-başlangıç yaşlılık 
hipermetropisi varsa, belli 

belirsiz olan göz rahatsızlıkları 
belirgin hale gelir.



katli bakıştaki azalması gözümüzün 
nemlenmesini sağlayan mekaniz-
mayı yavaşlatarak göz kuruluğuna 
yol açar. Bu nedenle bilgisayar kul-
lanıcılarında göz yorgunluğu ve göz 
kuruluğuna sık rastlamaktadır” diye 
konuştu.

GözLer SüreKLi 
diNLeNdiriLMeLi

Bilgisayar başında belli bir süreden 
fazla zaman geçirmenin göz sağlığı 
açısından olumsuz sonuçlar ortaya 
çıkarabileceğini vurgulayan Opr. 

Dr. Evişen, şu uyarılarda bulundu: 

“Günümüzde kişiler maalesef ki za-
manlarının çoğunu bilgisayar, tab-
let, akıllı cep telefonları karşısında 
geçiyor. Araştırmalar gösteriyor ki 
iki saatten fazla bilgisayar kullanan-
ların hemen hemen hepsinin göz 
sağlığı tehlikededir. Bilgisayarda 
20 dakika çalıştıktan sonra, gözleri 
kapatarak ya uzağa bakarak 20 sa-
niye dinlenmek gözleri korur. Ayrıca 
daha sık göz kırpmaya çalışılmalı. 
Karanlık ortamlarda ekrana bak-
maktan kaçınmak gerekiyor.”

aKıLLı teLefONLarıN
eKraNı Mat OLMaLı

“Daha küçük ekrana sahip olan 
akıllı telefonlar yatkınlığı olan kişi-
lerde miyopinin tetiklenmesinde ve 
artmasında etken olabilir” diyen 
Opr. Dr. Evişen, şöyle devam etti:

“Bu cihazlar genellikle standart oku-
ma mesafesi olan 40-50 santimetre-
den daha yakında tutuluyor, sıklıkla 
da daha küçük cisimleri görmek 

19

Bilgisayar kullanan 
kişilerde görülen baş 

ağrısı herhangi bir göz 
rahatsızlığının belirtisi 
olabilir. Gözlerde ağrı, 

yorgunluk, kuruluk hissi, 
beraberinde kızarıklık ve 
yaşarma gibi problemler 

ortaya çıkabilir. Kişide 
ayrıca odaklanma sorunu, 

bulanık veya çift görme 
gibi belirtiler görülebilir.

Daha küçük ekrana sahip 
olan akıllı telefonlar 

yatkınlığı olan kişilerde 
miyopinin tetiklenmesinde 

ve artmasında etken 
olabilir.
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için bizleri zorluyor. Bu da miyopinin 
ortaya çıkmasında ve ilerlemesinde 
yepyeni bir risk faktörü olabilir. Bu-
nun yanında bilgisayar karşısında 
fazla zaman geçirenlerde sıklıkla 
rastlanan göz kuruluğu, tablet bil-
gisayar ile akıllı telefon kullanıcıla-
rında da görülür. Akıllı telefonların 
ekranların biraz mat olması daha 
uygundur. Göz sağlığı açısından 
kullanılan ekranların yüksek çözü-
nürlüklü ve düşük parlaklık orantılı 
olmalıdır. Karanlıkta bu tür cihazları 
kullanmak uygun değildir. Oda ay-
dınlatması gözü yormayan, rahatça 
görmeyi sağlayacak şekilde ayar-
lanmalıdır.” 

eKraN Göz SeviyeSiNi 
aşMaMaLı

Göz yorgunluğu ve yakınmalarını 
önlemek için bilgisayar ekranının 
üst seviyesinin, göz seviyesini aşma-
masına dikkat edilmesi gerektiğini 
belirten Opr. Dr. Evişen, “Bu sayede, 
gözünüzün çalışma sırasında hafif-
çe aşağı bakar pozisyonda olmasını 
sağlayabilirsiniz. Bu durum da göz 
kapak aralığınızın bir miktar dar 
kalmasını sağlayarak, gözyaşını-
zın buharlaşabileceği göz yüzeyini 

azaltacaktır” vurgusunu yaptı. 

BeLirtiLer diKKate 
aLıNMaLı

Çoğu rahatsızlıkta olduğu gibi göz 
yorgunluğunun da farklı kişilerde ve 
farklı şekillerde gelişebileceğini an-
latan Opr. Dr. Evişen, sık bilgisayar 
kullanan kişilerde görülen baş ağrı-
sının da herhangi bir göz rahatsız-
lığının belirtisi olabileceğine dikkati 
çekti. 

Gözlerde ağrı, yorgunluk, kuruluk 
hissi, beraberinde kızarıklık ve ya-
şarma gibi problemler ortaya çı-
kabileceğini vurgulayan Opr. Dr. 
Evişen, kişide ayrıca odaklanma 
sorunu, bulanık veya çift görme gibi 
belirtiler görülebileceğini kaydetti.

3 BOyUtLU GözLüKLer 
UzUN SüreLi 
KULLaNıMLarda Gözde 
HaSar OLUştUraBiLir 

3D görüntü izleme imkanı sağlayan 
gözlüklerle, iki saat film izlemenin 
göz sağlığına zarar vermeyeceğini 
belirten Opr. Dr. Evişen, sözlerini 
şöyle tamamladı:

“Ancak 3D gözlükler 2 saatten fazla 
takılırsa astenopik şikayetler dedi-
ğimiz baş ağrısı, çift görme, den-
gesizlik hissi gibi şikayetlere neden 
olabilir. Ayrıca 7 yaşından küçük ço-
cukların 3 boyutlu gözlük takmaları 
stereopsis gelişimini etkileyebile-
ceğinden dolayı uygun değildir. Üç 
boyutlu gözlükler uzun süre takılıp 
yüksek ışığa maruz kalındığında 
gözlerde hasar oluşabilir.”

Günümüzde kişiler 
maalesef ki zamanlarının 
çoğunu bilgisayar, tablet, 

akıllı cep telefonları 
karşısında geçiyor. 

Araştırmalar gösteriyor ki 
iki saatten fazla bilgisayar 

kullananların hemen 
hemen hepsinin göz sağlığı 
tehlikededir. Bilgisayarda 

20 dakika çalıştıktan 
sonra, gözleri kapatarak 

ya uzağa bakarak 20 
saniye dinlenmek gözleri 

korur. Ayrıca daha sık 
göz kırpmaya çalışılmalı. 

Karanlık ortamlarda ekrana 
bakmaktan kaçınmak 

gerekiyor.
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Dünya Sağlık Örgütü tarafından yayımlanan ‘’Fiziksel Aktivite Raporu’’nda, 
yetersiz fiziksel aktivitenin birçok hastalığın gelişmesinde etkili olduğu belirti-
lerek, her yıl hareketsizlik nedeniyle dünyada ortalama 3,2 milyon kişinin ha-
yatını kaybettiği ve her üç yetişkinden birinin fiziksel olarak aktif yaşam tarzı 
sürdürmediği ifade edildi.

iziKSeL aktivitenin sağ-
lıklı yaşam için gerekli ve 
önemli olduğunu anlatan 
Hastanemiz Sağlık Merke-
zi Fitness Eğitmeni Ahmet 

Akgül, düzenli yapılan egzersiz ile 
pek çok hastalıktan korunabileceği-
ni kaydetti. 

Sporsuz ve hareketsiz bir yaşam 
tarzının kalp ve damar hastalıkların-
dan diyabete kadar birçok hastalı-
ğa neden olduğunu bildiren Akgül, 
“Uzmanlar sporun ruhsal sağlığa 
da katkısı olduğunu belirterek dü-
zenli olarak spor yapan gençlerin 
şiddete daha az başvurduklarını 
söylüyor” dedi.

teKNOLOji HareKetSizLiĞi 
tetiKLiyOr

Teknolojinin insanlarda hareketsiz 
yaşama neden olduğunu belirten 
Akgül,
“Günümüzde teknolojinin sunduğu 
araçlar, asansör ve yürüyen mer-
diven gibi olanaklar yüzünden ha-

reket etmeyi adeta unuttuk. Oysa 
hareketsiz bir yaşam kalp hastalığı 
oluşmasında önemli bir risk faktö-
rüdür. Dolayısıyla kalbinizi korumak 
için düzenli olarak egzersiz yapma-
ya özen gösterin” diye konuştu. 

“Son yıllarda kalp ve damar hasta-
lıklarından korunmada düzenli eg-
zersizin olumlu etkileri daha sıkça 
vurgulanıyor” diyen Akgül, “Eskiden, 
kalp rezervini harcamamak adına 

f

ahmet aKGüL

Sağlık Merkezi 
Fitness Eğitmeni 

Hareketsiz Yaşam

Uzmanlar sporun ruhsal 
sağlığa da katkısı 

olduğunu belirterek 
düzenli olarak spor 

yapan gençlerin şiddete 
daha az başvurduklarını 

söylüyor
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Günümüzde teknolojinin sunduğu 
araçlar, asansör ve yürüyen 

merdiven gibi olanaklar yüzünden 
hareket etmeyi adeta unuttuk. 

Oysa hareketsiz bir yaşam kalp 
hastalığı oluşmasında önemli bir 

risk faktörüdür. Dolayısıyla kalbinizi 
korumak için düzenli olarak egzersiz 

yapmaya özen gösterin
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Egzersizi hayatımızın bir parçası 
haline getirmek adına:

• Haftada en az 3 kez 45-50 dakika 
veya mümkünse 5 kez 30’ar dakikalık 
zamanınızı fiziksel aktiviteye ayırın.
• Fiziksel aktivite olarak yapmaktan 
zevk alacağınız, yaşam tarzı haline 

getirebileceğiniz sportif
faaliyetleri seçin.

• Egzersize yeni başlayacaksanız 
ilk defada kendinizi yormayın. Kalp, 
tansiyon gibi problemleriniz varsa 

doktora danışın. (Maksimum kalp atım 
hızınızı 220’den yaşınızı çıkararak 

yaklaşık olarak bulabilirsiniz).
• Haftalık sporunuzu aksattığınızda 

suçluluk duygusuna kapılmayıp diğer 
hafta devam edin. Önemli olanın 
devamlılık olduğunu unutmayın.
• Aç ya da tok karnına egzersiz 

yapmayın. Egzersizi ana öğünden 1 
saat sonra veya ara öğünden sonra 

yapabilirsiniz. (Egzersize başlamadan 
en az 4 saat önce ana öğününüzü 

tüketmiş olmanız gerekir).
• Otuz dakikadan sonraki her 30 
dakika için 15 gram karbonhidrat 
içeren bir ara öğün alın (1meyve/1 

dilim ekmek/3-4 kraker gibi).
• Egzersiz öncesinde ve sırasında 
bol su içmeye özen gösterin. Su 
içmediğiniz takdirde laktik asit 

vücuttan atılamaz ve ödeme neden 
olabilir. Egzersizden önce 2-3 bardak 

su tüketmiş olun. Ayrıca egzersiz 
sırasında her 20 dakikada bir yarım su 

bardağı su için.
• Egzersiz öncesinde fazla miktarda 
çay, kahve tüketiminde kaçının. Bu 

vücutta su tutulumuna neden olabilir.
• Çalışıyorsanız öğle tatillerini 

yürüyüşle değerlendirin.
• Eviniz  iş yerine fazla uzak değilse 

yürüyerek gidip gelin ya da bir durak 
önce inip yürüyün.

• Asansör yerine merdivenleri kullanın.
• Televizyon, bilgisayar başında 30 

dakikayı aşan sürelerde bulunmayın.
• Ev işlerinizi kendiniz yapmaya

gayret edin.

zamanının çocuğu istirahatte 
geçirmesi tavsiye edilen kalp 
yetersizliği olan hastalarda bile 
günümüzde düzenli egzersizin 
yararlı etkileri konusunda görüş 
birliği var. Artık fiziksel aktivitesi 
olmayan bir yaşam tarzı, sigara, 
kolesterol yüksekliği, hipertansi-
yon gibi majör risk faktörleriyle 
eşdeğer bir risk faktörü olarak 
değerlendiriliyor” ifadelerini kul-
landı.

SPOr NedeN öNeMLi?

Düzenli yapılan egzersizlerin 
kalp ve akciğer fonksiyonlarını 
olumlu yönde etkilediğini anla-
tan Akgül, şöyle devam etti: 

“Hipertansiyonda kan basın-
cının düşürülmesine yardımcı 
olur. Vücuttaki yağ oranını azal-
tır, total ve LDL (kötü huylu ko-
lesterol) düzeyini düşürür HDL 
(iyi huylu kolesterol) düzeyini ar-
tırır, stres ve depresyona direnci 
artırır, ortopedik yaralanmaların 
oranını azaltır. Yapılan araş-
tırmalar kalp krizi geçirdikten 
sonra egzersiz programına katı-
lan hastalarda ölüm riskinin ka-
tılmayanlara göre yüzde 20-25 
oranında azaldığını gösteriyor.” 

HareKet azLıĞıNıN 
zararLarı

Hareketsiz yaşamı tetikleyen di-
ğer faktörlere de değinen Akgül, 
bu faktörleri şöyle sıraladı:

“Uygar yaşam dediğimiz, sü-
rekli teknolojik ve endüstriyel 
gelişim içerisinde olan, kent ya-
şamında kırsal yaşantının din-
lendirici, güç verici görüntü ve 
ortamı kaybolur. Bir beton yığını 
şekline dönüşmüş evler, yeşile 
hasret alanlar, sanayi artıkları, 
dumanları, gürültü ile dolu bir 
yaşam... Korna, daktilo, telefon 
sesleri, çığlıklar, bağırışlar… 
Dar ve pislik kokuları ile sokak-
lar... Konserve kutusu gibi ta-
şarcasına doldurulmuş ulaşım 
araçları... Asık suratlı insanların, 

hızlı adımlarla dolaştığı cadde-
ler… Geçim derdi, işini kaybet-
me korkusu… Ve bunlara ben-
zer sıralayabileceğimiz, çeşitli 
nedenlerle oluşan psiko-sosyal 
baskılar. Hareket azlığına bir 
de bu tip psiko-sosyal baskılar 
eklenince, organizmanın duyar-
lılığı artmakta, dayanma gücü 
azalmaktadır.’’ 

KaSLar zayıfLar

İnsan organizmasının merkezi 
sinir sistemi tarafından düzen-
lendiğini belirten Akgül, bu sis-
temin, dışarıdan gelen bir etki-
ye karşı organizmanın tepkisini 
ayarladığını kaydetti.

“Rahatsız edici bir stres karşı-
sında insanda, anksiyete adını 
verdiğimiz bir davranış biçimi 
oluşur” diyen Akgül, “Yine ha-
reket azlığından kaslar atrofiye 
(zayıflamaya) uğrarlar. Eklemle-
rin fleksibilitesi (esnekliği) azalır. 
Kasları yöneten sinirler aktivite-
lerini azaltır” dedi. 

Postür bozuklukları, kireçlen-
meler ve şeker hastalıkları gibi 
rahatsızlıkların da egzersiz nok-
sanlığından oluştuğunu söyle-
yen Akgül, hareketsizliğin zarar-
ları hakkında şunları anlattı:

“Konumuzun hareketsizlikten 
oluşan rahatsızlıklara karşı 
hareket ile mücadele etmek 
olduğuna göre, tıbbın babası 
diyebileceğimiz ünlü Yunan bil-
gin Hipokrat’ın bir deyişinde, 

Hareket azlığından kaslar 
zayıflar. Eklemlerin 
fleksibilitesi (esnekliği) 
azalır. Kasları yöneten 
sinirler aktivitelerini 
azaltır. Postür bozuklukları, 
kireçlenmeler ve şeker 
hastalıkları oluşur. Sürekli 
sağlıklı kalmak istiyorsak 
hareket etmeliyiz. İlk ve tek 
parolamız, Sağlıklı yaşam 
için harekettir.
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‘Kullanılan gelişir, kullanılmayan 
kaybolur’ der. Daha önceki satır-
larda vermeye çalıştığımız bilgiler, 
Hipokrat’ın ünlü deyişini kanıtla-
maktadır.  Bu hastalıklardan tek 
kurtuluş yolumuz var. O da hareket 
etmektir. Sürekli sağlıklı kalmak is-
tiyorsak hareket etmeliyiz. İlk ve tek 
parolamız, ‘Sağlıklı yaşam için ha-
rekettir’. ” 

yaşaM tarzı

Hareketsiz yaşamın 21.yüzyıl insa-
nının en büyük sorunlarından biri 
olarak nitelendirilebileceğine dikkat 
çeken Akgül, şu değerlendirmeyi 
yaptı:

“Yaşamak hareket etmekse, günü-
müz insanlarının daha az ‘yaşadı-
ğını’ söylemek yanlış olmayacaktır. 
Uygarlık her gün daha büyük geliş-
meler gösteriyor. Artık otomasyon 
ve mekanizasyon insan yaşantısın-
da büyük bir yer tutuyor. Her gün 
insanın rahatlığı için yeni bir alet 
geliştiriliyor. Öyle ki artık yürümeye 
erinenler için bile sokakta yürür gibi 
gezmelerini sağlayacak tekerlekli 
aletler var. Gerek genel üretimde, 
gerekse günlük yaşantıda insan her 
dakika daha az aktif. Şöyle bir düşü-
nün gündelik yaşantınızda ne kadar 
hareket ediyorsunuz? Çok az değil 
mi? Bu tamamen sizin suçunuz de-
ğil, çağımızda hareket etmemeniz 
için her şey düşünülmüş durumda.”

fiziKSeL aKtivite
OraNı düşüyOr

Yapılan araştırmalara göre genel 
üretimdeki insanların fiziksel akti-
vitesinin 19. yüzyılda yüzde 92 ora-
nında iken, bu oranın günümüzde 
gelişmiş ülkelerde yüzde 28’in altına 
düştüğünü vurgulayan Akgül, şunla-
rı kaydetti:

“Ürkütücü bir düşüş değil mi? Bu 
oranlar üretimde insan gücünü 
gösteriyor. Her gün daha az hare-
ket ediyoruz, bizi daha az hareket 
ettirecek ne varsa büyük bir istekle 
alıyoruz, almaya çalışıyoruz. Hare-
ket azlığının organizma üzerindeki 

olumsuz etkileri düşünülmeden, her 
geçen gün yeni bir alet geliştiriliyor. 
İnsanlar, rahatlığımız için deyip, bu 
aletleri kapışıyorlar. Elbette medeni-
yetin nimetlerinden faydalanacağız 
ama bunu abartırsak o nimetler bi-
zim için bir belaya dönüşür.”

Hareketsizlik ölümlere sebep oluyor
Akgül, hareketsizliğin insan bede-
nindeki olumsuz etkilerini ise şöyle 
anlattı:

“Çok eski çağlarda insan, yaşamı-
nı sürdürebilmek, vahşi hayvanlara 
karşı savaşabilmek, güç doğa ko-
şullarına göğüs gerebilmek ve bes-
lenebilmek için güçlü olmak zorun-
daydı. Sürekli bir savaşın içindeydi. 

O zamanın insanı çok güçlü bir 
fiziksel yapıya sahipti. Tüm kasları 
büyük bir gelişim göstermişti. Daha 
güçlü, daha süratli, daha dayanık-
lıydı. Sürekli bir hareketlilik içerisin-
deydi. 

İlkel çağlardan sonra da durum çok 
fazla değişmedi, yine yaşam şartla-
rı insanı fiziksel olarak aktif olmaya 
zorluyordu. Bugün ise insanlar ya-
şamını sürdürmek için çok daha az 
hareket etmektedir. Günümüzdeki 
bu hareketsizlik yeni bir hastalık 
grubunun doğmasına neden oldu. 
Bu hastalık grubuna ‘Hareket azlığı 
hastalıkları’ (Hypokinetic Disease) 
adı veriliyor. Bu hastalıklar günü-
müzde çok can alan bir hastalıklar 
grubu haline geldi. Kalp-Damar 
hastalıkları bu grubun başını çeki-
yor.”

SPOr HayatıMızıN
ParÇaSı OLMaLı

Hareketsizlikle başa çıkmak, yaşam 
kalitesini yükseltmek, fiziksel an-



lamda günlük yaşamdaki etkinlikleri 
daha kolay yapar hale gelebilmek, 
daha sağlıklı bir yaşam sürebilmek 
amacıyla sporu hayatımızın geçici 
değil kalıcı bir parçası haline getir-
mek zorunda olduğumuzu belirten 
Akgül, şu uyarılarda bulundu:

“Dikkat edin iş yerlerimizde, akşam 
evimizde, hafta sonları hareketsiziz. 
Ulaşımı araçlarla sağlıyoruz. Ço-
cuklarımız bile açık havada koşup 
oynamak yerine bilgisayar ya da TV 
karşısında oyunlar oynamayı tercih 
ediyorlar. Elbette çocuklarımız tele-
vizyonu, bilgisayarı tanıyıp bilmeli 
ama bu süreç bilinçli olmalı, ana 
babalar bilgisayarlar çocuk bakıcı 
olarak kullanmamalıdır. Bu alışkan-
lıklarımızı kontrol altına alıp hayatı-
mıza hareketliliği sokmadığımız sü-
rece kalp damar sorunları yaşama 
riskimiz maalesef artacaktır.”

daHa HareKetLi OLMaK 
adıNa PratiK OLaraK NeLer 
yaPaBiLiriz?

Fiziksel hareketsizliğin son yılların 
en büyük sorunlarından olduğunu 
ifade eden Akgül, bunda büyük öl-

çüde gelişen teknolojinin, iş haya-
tına katılımın ve masa başı işlerde 
çalışma oranının artmasının etkili 
olduğunu söyledi.

Günümüzde yaşlıların yanı sıra 
gençlerde de kronik hastalık görül-
me sıklığının günden güne arttığını 
kaydeden Akgül, sözlerini şöyle sür-
dürdü:

“Bunda gelişen teknoloji, maruz ka-
lınan kimyasallar, yanlış beslenme 
büyük rol oynamakta ancak en bü-
yük etkenlerden birisi de iş hayatına 
katılımın artmasıyla birlikte fiziksel 
aktivitenin azalmasıdır. Ofis orta-
mında, masa başı işlerde çalışan 
bireyler ekstra fiziksel aktivitede bu-
lunmadıklarında kilo alımının yanı 
sıra eklem hastalıkları, tansiyon, 
kanser gibi pek çok kronik hastalı-
ğın risk oranını da arttırmaktadırlar. 
Bu nedenle bireylerin sedanter ya-
şamdan orta aktif yaşama geçmele-
ri pek çok sağlık faydalarını berabe-
rinde getirecektir. Ancak yaptığımız 
egzersizden maksimum fayda sağ-
layabilmek adına bunu düzgün bir 
beslenme programıyla destekleme-
miz gereklidir.”

Sporun, vücudun karşılaması zo-
runlu ihtiyaçlarından birisi olduğu-
na dikkat çeken Akgül, spor yap-
manın vücut için ne kadar faydası 
varsa yapmamanın o kadar zararlı 
olduğunun altını çizdi.

Hareketsiz bir yaşam tarzının 
v ü c u d u n 
farklı sis-
t e m l e r i n e 
zarar ve-
rebileceği-
ni belirten 
akgül, spor 
yapmama-

nın zararları hakkında şunları 
anlattı:

Merkezi Sinir Sistemi: Hareketsizlik 
halinde bulunan tepikler, davranış-
lar yavaşlar ve durgun hale gelir ve 
tepki vermeyi yeteneği gün geçtikçe 
azalır.
Kas sistemi: Kullanılmayan kaslar 
hızla zayıflamaktadır. Sonuç olarak 
vücudumuzun içi boş bir çuval gibi 
sarkmakta ve gücünü kaybetmekte-
dir.
Kemikler: Kemik yapısını güçlendi-
ren şey onları normal çalışma sis-
teminden biraz daha zorlamaktır. 
Onları zorlamadığınız sürece incelir 
ve taşıma güçleri azalır.
Eklemler: Hareket ve spor bir bakı-
ma eklemleri yağlar ve onların her 
zaman oynak kalmasını sağlar.
Kan dolaşımı ve kalp: Hareketsiz 
olmak kalp kaslarının zayıf düşme-
sine neden olmaktadır. Buna bağlı 
olarak diğer organlara kan pompa-
lanması güç hale gelir. Kanda pıhtı-
laşma ve kasın basıncı bozulur. 
Solunum: Sürekli hareketsiz olmak 
nefesin gitgide daralmasına neden 
olur. Yeteri kadar hava ve oksijen 
alamazsanız bu öksürme yeteneği-
nizin de azalmasına sebep olur. Ök-
sürmeden akciğerinizi korumanız 
kolay olmayacaktır.
Sindirim sistemi: Hareket etmeyen 
bir kişi için kabızlık kaçınılmaz ola-
caktır. Zaman içinde böbreklerin fa-
aliyeti de yavaşlar ve idrarda azal-
ma görülür.
Enzimler ve hormonlar: Hareketsiz 
yaşam sürdüğünüzde yaşlanmanız 
hızlanır. Vücut bu noktada kendini 
yenilemekten aciz kalır. 

Dünya Sağlık Örgütü’nün verileri-
ne göre, ölümlerin ve özürlülüğün 
yüzde10’unun hareketsiz yaşamdan 
kaynaklandığına vurgu yapan Ak-
gül, “Şeker ve obezite hastası olma 
riskini 2 katına çıkaran hareketsiz 
yaşam ayrıca kanser, anksiyete ve 
depresyon riskini de yükseltiyor. Eg-
zersiz yapma alışkanlığı, temeli ço-
cukluk döneminde atılması gereken 
önemli bir sağlıklı yaşam koşuludur. 
Artan hayat sorumlulukları arasında 
ihmal ettiğiniz, önem vermediğiniz 
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Ofis ortamında, masa başı işlerde çalışan bireyler ekstra fiziksel 
aktivitede bulunmadıklarında kilo alımının yanı sıra eklem 
hastalıkları, tansiyon, kanser gibi pek çok kronik hastalığın risk 
oranını da arttırmaktadırlar. Bu nedenle bireylerin sedanter 
yaşamdan orta aktif yaşama geçmeleri pek çok sağlık 
faydalarını beraberinde getirecektir. 
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spor ve egzersizlerden uzak durulması 
ise birçok sağlık problemine  davetiye 
çıkarıyor” diye konuştu. 

HareKetSizLiĞiN MeydaNa 
GetirdiĞi SaĞLıK 
PrOBLeMLeri: 

•Sürekli halsizlik ve yorgunluk hissi.
•Bağışıklık sisteminde zayıflama ve di-
renç kaybı.
•Obezite.
•Tansiyon hastalıkları.
•Vücuttaki su oranında azalmaya para-
lel olarak sindirim sisteminde bozukluk, 
ciltte kuruma ve kırışma.
•Kas kaybıyla birlikte bel fıtığı, disk kay-
ması, bel ağrıları ve duruş bozuklukları
•Kan değerlerinde bozulma, faydalı 
kolesterol (HDLc)’ün düşerek zararlı 
kolesterol (LDLc)’ün yükselmesine bağlı 
olarak koroner damar hastalığı tehlike-
si.
•Kalp-damar rahatsızlıkları ile diyabet 
riskinin artması.
•Basen ve karın bölgesinde yağlanma 
ve selülit.
•Sinir sisteminde bozulma ile seyreden 
kişilik bozuklukları, sinirsel rahatsızlık-
lar
•Kaslarda sarkma ve gevşeme.
•Fiziksel deformasyon ve yaşlılıkta hız-
lanma.
•Aşırı yağlanmış vücutlarda ten teması-
na karşı duyarsızlaşma.
•Cinsel iktidarsızlık (ABD kaynaklı araş-
tırmalara göre)

Tüm bu tehlikelere karşı önceden önlem 
alarak hiç vakit kaybetmeden egzersiz 
yapmaya başlanması gerektiğini vurgu-
layan Akgül, şu önerilerde bulundu

“Spor yapma alışkanlığını yavaş yavaş 
bir rutine sokabilirsiniz. Egzersiz yapar-
ken amacınız bir anda yağ yakmaya 
çalışmak değil, yağ kütlelerini kademeli 
olarak yok edip yerlerine kas dokularını 
koyarak yağ yakma görevini kaslarınıza 
bırakmak olmalıdır.  Her gün zorlanma-
dan yapabileceğiniz  yarımşar saatlik 
hafif egzersizler sizi pek çok riskten 
kurtaracaktır. Sandığınızın aksine, eg-
zersiz yaparak, kendinizi daha da yor-
muş olmaz, metabolizmanızın işleyişini 
hızlandırmak suretiyle  daha zinde tu-
tarsınız.” 

Yapılan araştırmalara göre genel üretimdeki insanların fiziksel 
aktivitesinin 19. Yüzyılda yüzde 92 oranında iken, bu oran 
günümüzde gelişmiş ülkelerde yüzde 28’in altına düşmüştür.



Zun süreli hareketsiz kal-
manın solunum ve dolaşım 
sistemi yetersizliği ve fizik-
sel kondisyon kaybına ne-
den olabileceğini belirten 

Hastanemiz Kalp ve Damar Cerrahisi 
Uzmanı Opr. Dr. M. Murat Yardımcı, 
hareketsiz kalmak ve aynı pozisyonda 
uzun süre bulunmanın bel ağrılarının 
en sık görülme nedenlerinden olduğu-
nu söyledi.

Opr. Dr. Yardımcı,  bel ağrısı kişinin 
günlük aktivitesini bozduğunu ve teda-
vi edilmediğinde kronikleşebileceğini 
bildirdi.

eGzerSiz HaStaLıKLardaN 
koRuYoR

400 binden fazla Tayvanlı kadın ve er-
keğin ortalama 8 yıl izlendiği bir araş-
tırmaya değinen Opr. Dr. Yardımcı, 
bu araştırmanın, günde 15 dakikalık 
egzersizin sağlığa olumlu etkilerini or-
taya çıkardığını kaydetti. 

Egzersizin şiddeti ve süresi arttıkça 
kansere, kalp hastalıklarına ve diya-

bete bağlı ölümlerin de azaldığının 
anlaşıldığını anlatan Opr. Dr. Yardım-
cı, şöyle devam etti: 

“Uzun süreli oturarak çalışmanın za-
rarları bilinen bir gerçektir. 1950’ler-
de Londra’daki aynı otobüste çalışan 
şoför ve biletçiler üzerinde yapılan bir 
araştırmada, sürekli oturmanın haya-
tı kısalttığı görülmüştü. Yine benzer 
bir çalışmada yaklaşık 800 bin kişinin 
sağlık durumunun oturarak geçirdik-
leri zamanla ilişkisi var mı acaba so-
rusuna cevap arandı. İşyerinde ve 
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Oturmak neden zararlı!
Oturarak çalışanlar, uzun süreli aynı pozisyonda oturmadan kaynaklanan, 
kemik zayıflığı, kan damarlarında daralma ve kaslarda şekil ve güç bozuklukları 
gibi sağlık problemleriyle karşı karşıya kalırlar. Uzun süre oturmanın getirdiği 
sağlık problemlerine maruz kalmamak için nelere dikkat etmeliyiz? Gelin hep 
birlikte öğrenelim.

u

Opr. dr. M. Murat 
yardıMCı

Kalp ve Damar 
Cerrahisi Uzmanı

İşyerinde ve evde çoğunlukla 
oturan kişilerin şeker ve 
kalp hastası olma riskinin 2 
katın üzerinde arttığı, ölüm 
riskinin de bu grupta yüzde 
50 daha yüksek olduğu 
ortaya çıktı. Günde 30 dakika 
spor yapanlar bile oturarak 
geçirdikleri saatlerden 
olumsuz etkilenmektedir.



evde çoğunlukla oturan kişilerin şe-
ker ve kalp hastası olma riskinin 2 
katın üzerinde arttığı, ölüm riskinin 
de bu grupta yüzde 50 daha yük-
sek olduğu ortaya çıktı. Günde 30 
dakika spor yapanlar bile oturarak 
geçirdikleri saatlerden olumsuz et-
kilenmektedir.” 

tv öNüNde GeÇiriLeN 
zaMaNa diKKat

TV seyretme süresinin uzamasıyla 
birlikte şeker hastalığı riskinin de 
arttığını ifade eden Opr. Dr. Yar-
dımcı, günlük hayatta hareketsizlik 
arttıkça da hastalanma riskinin de 
aynı oranda yükseldiğini belirtti. 

“Hem hareketsiz bir yaşam sürüyor 
hem de saatlerce TV seyrediyor-
sanız o zaman şeker hastalığına 
yaldızlı bir davetiye çıkarmış olu-
yorsunuz” diyen Opr. Dr. Yardımcı, 
bu konuda yapılan bir araştırmaya 
değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Televizyonun karşısından saatler-
ce kalkmamak, oturmanın en zarar-
lı şekli. 2001 yılında yayınlanan ve 
5 bin İskoç’un üzerinde yapılış bir 
araştırmaya göre; günde iki saatten 
fazla TV, kalp damar hastalıklarını 
ikiye katlıyor. İş veya okul dışında 
ekran önünde dört saatten fazla za-
man geçirenlerde kalp hastalıkları 
üçe, ölüm riski ikiye katlanıyor. Bü-
tün günü oturarak geçirenlerde ise 
risk iyice artıyor. Düzenli egzersiz 
yapanlarda bile uzun süre TV sey-
retmenin kalbe olumsuz etkisi var. 

Yapılan bir başka çalışmada uzun 
saatler TV önünde oturmanın ne ka-
dar zararlı olabileceğini gösterdi. 
12 bin Avustralyalının sağlık dosya-
larını inceledikten sonra varılan so-
nuçlar korkutucuydu. Ekran önünde 
geçirilen her saat ömrümüzden 22 
dakika götürüyor. Yaptıkları hesap-
lar, ömür boyu günde ortalama altı 
saat TV seyredenle, hiç seyretme-
yen birinin beklenen yaşam süreleri 
arasında 5 yıl fark olduğunu göste-
riyor. 

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun 
2009 yılında yaptığı televizyon izle-
me araştırmasına göre Türkiye’de 
günde ortalama TV izleme süresi 
4 - 4,5 saat arasında değişiyor. Bu 
çalışmada ankete katılan 2 bin 500 
kişinin yarısından fazlası günde en 
az iki saat televizyon seyrettiğini be-
lirtmiş.” 

Hareketsiz kalmanın yol açabilece-
ği kondisyon kaybını önlemek için 
yüzme, bisiklete binme, yürüyüş gibi 
egzersizlerin yapılabileceğine vur-
gu yapan Opr. Dr. Yardımcı, “Bu eg-
zersizlere günde 20 dakika ile baş-
lanıp, her hafta bu süreye 5 dakika 
ekleyerek ideal süre olan haftada 
3-5 gün, 30-45 dakikalık egzersiz 
kapasitesine ulaşılabilir” diyerek, 
egzersizin önemini dile getirdi.
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Hareketsiz kalmanın yol 
açabileceği kondisyon 
kaybını önlemek için 

yüzme, bisiklete binme, 
yürüyüş gibi egzersizlerin 
yapılabileceğine, bu eg-

zersizlere günde 20 dakika 
ile başlanıp, her hafta bu 
süreye 5 dakika ekleyerek 
ideal süre olan haftada 3-5 
gün, 30-45 dakikalık egzer-
siz kapasitesine ulaşılabilir
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Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte her eve bilgisayar ve internet girdi. Teknoloji 
çağında bunlardan uzak kalmak düşünülemez. Ancak uzmanlar çocukların tek-
nolojik bağımlılığı konusunda aileleri uyarıyor. 

OCUKLarıN küçük yaş-
larda teknoloji ile tanışıp, 
bağımlı hale gelmeleri bel-
ki de çağımızın en önemli 
sorunlarında biri. Hastane-

miz Pediatri Uzmanı Dr. Medeni Asma, 
çocuklardaki teknoloji bağımlılığını ve 
dikkat edilmesi gereken hususlar hak-
kında önemli bilgiler verdi.

Çocukların teknolojiyi ve iletişim araç-
larını erişkinlerden daha farklı bir şe-
kilde kullandığını belirten Dr. Medeni 
Asma, “Teknoloji artık o kadar ilerledi 
ve fonksiyonel oldu ki sadece iletişim 
aracı olarak değil oyunlar, klipler, soh-
bet etme gibi çok farklı nedenlerle kul-
lanılabiliyor. Teknoloji,  dolaylı soyut 
düşüncesi tamamlanmış her çocuk 
için ilgi alanıdır. Neden- sonuç ilişkisi 
kurabilen, kendisi ile ilgili isteklerini 
ortaya koyabilen ve gerçekleştiren ço-

cuk soyut kavramını oturtmuş oluyor” 
diye konuştu. 

Ç

dr. MedeNi aSMa

Pediatri Uzmanı

Teknoloji ve 
çocuklar

Anne babalar bilinçli olmalı, 
çünkü böyle bir durumla 

karşı karşıya kaldıklarında 
ne yapacaklarını bilemiyor ve 
çocuklarıyla yeterince zaman 
geçirme durumları olmadığı 

için de bocalıyorlar. Hem 
iş yoğunluğu hem de kendi 

çocukluklarındaki oyunların 
zaman kavramı ile çelişmesi 
onları zor durumda bırakıyor. 
Diğer taraftan dışarıda oyun 

oynamak ya da sinemaya 
gitmek artık çocukların 

ilgilisini çekmiyor. Bu değişim 
eskiden nesil farklılığı ve yaşla 
ilgiliydi şimdi ise teknolojinin 

gelişimiyle ilgili. 
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aiLeLere BüyüK 
SOrUMLULUK düşüyOr

Çocuklardaki teknoloji bağımlılığı 
ve zararları konusunda anne ve ba-
baların bilinçli olmaları gerektiğinin 
altını çizen Dr. Medeni Asma, şöyle 
devam etti:

“Anne babalar bilinçli olmalı, çünkü 
böyle bir durumla karşı karşıya kal-
dıklarında ne yapacaklarını bilemi-
yor ve çocuklarıyla yeterince zaman 
geçirme durumları olmadığı için de 
bocalıyorlar. Hem iş yoğunluğu hem 
de kendi çocukluklarındaki oyun-
ların zaman kavramı ile çelişmesi 
onları zor durumda bırakıyor. Diğer 
taraftan dışarıda oyun oynamak ya 
da sinemaya gitmek artık çocuk-
ların ilgilisini çekmiyor. Bu değişim 
eskiden nesil farklılığı ve yaşla ilgi-
liydi şimdi ise teknolojinin gelişimiy-
le ilgili. Biz uzmanlar da teknolojide 

kötüye kullanım, bağımlılık ve tek-
nolojinin ileride olumsuz kişiliklere 
sebep olup olmayacağı gibi konu-
ları tartışıyoruz. Burada en önemli 
husus çocukların teknoloji ile uğra-
şacağı zamanın kısıtlanmasını ve 
istenilmeyen alanlara girmemesini 
sağlamak.”
 
öLÇüyü BeLirLeMeK 
GereKiyOr

“Çocukların normalde ne kadar 
uyarıma maruz kalıyorsa, uyaran 
yoğunluğu da çocuklarda beden-
sel ve zihinsel gelişimi etkiliyor” di-
yen Dr. Asma, “Zihinsel gelişimin 
uyarana maruz kalmasıyla ilgili bir 
durum. İlk yaşam yıllarında oluşan 
beyin dokusu belli bir zaman sonra 
değişmez ve çocuk hep onu kulla-
nır. O süreçlerde o uyaran kalması 
gerekiyor. Burada da anne babaya 
büyük rol düşüyor. Çocukların tele-

vizyon ve internet gibi mecraları öl-
çülü kullanmalarını sağlamaları ge-
rekiyor. Çocuklarına olan sevgilerini 
göstermek için onların istediklerini 

’Teknolojiyi doğru kullanmak 
gerekiyor. Ailelerin de bu 
konuda eğitimli olmaları 

gerek. Teknolojiden 
eğitim anlamında elbette 

yararlanacaklar ancak saati 
olmalı. Her yaş grubuna 

göre gün içerisinde internet 
ve televizyon kotası olmalı. 

Beyinde dopomin yani 
kimyasal madde üreten 
bölüm var. Bu beynin ön 
bölgesini besliyor. Biz ya 
da çocuklar zevk verici 

şeyler yaptığımızda bölge 
uyarılıyor. Daha fazla 

almak için de beyin istekte 
bulunuyor. Bu da çocuklar 

için öyle bir durum. Bilimsel 
olarak yararlanmalıyız tabii 

ama bağımlılık merkezini 
uyarmayacak şekilde 

yapmalıyız. Fazla kullanım 
erken olgunlaşmaya neden 

oluyor. 
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yaparken kontrolü kaybediyorlar 
ve çocuk bu kontrolü ele geçiriyor. 
Böylece bağımlılık oluşuyor. Bunu 
önlemek için anne, baba daha du-
yarlı olmalı. Sanal ortamdan tama-
men uzak tutmak değil ancak ölçü-
yü belirlemek gerekiyor” ifadelerini 
kullandı.

Sanal ortamda iletişim kurmaya 
alışan çocukların gerçek ortamda 
iletişim kurma sorunu yaşamaya 
başladığını anlatan Dr. Asma, tek-
noloji bağımlılığının çocuk üzerinde-
ki olumsuz etkileri konusunda şunla-
rı söyledi:
“Çocuğun teknoloji ile iletişim kur-
maya 6 yaşında başlaması da çok 

önemli. 6 yaşına kadar çocuklarda 
soyut kavram gelişmiyor. Sanal or-
tamda, bilgisayarda ve bazı çizgi 
filmler de bu soyut düşünceyi destek-
lediği için çocuk düşünsel anlamda 
kargaşa yaşıyor. Gerçek ile sanalı 
karıştırmaya başlıyor. Bir çocuğun 
kendini Süperman sanarak, bal-
kondan atlaması bu duruma örnek 
olarak verilebilir. Aileler de bize bu 
durumu engelleyemediklerini ve ça-
resiz kaldıklarını iletiyorlar. Haklılar 
ancak çocuklar ellerine IPAD aldık-
larında ya da internete girdiklerinde 
mümkün olduğunca onlara vakit 
ayırıp, onlarla birlikte incelemeliler. 
Çocuğa neyin soyut ve sanal olduğu 
konusunda bilgi vermeliler. Çocuk-

larda soyut kavramlar 12 yaşından 
sonra oturuyor. Dolayısıyla o döne-
me kadar dikkat etmek gerekiyor.”

fazLa KULLaNıM erKeN 
OLGUNLaşMaya NedeN 
oLuYoR 
Dr. Asma, teknolojiyi doğru kullan-
mak gerektiğine işaret ederek, açık-
lamasını şöyle sürdürdü:

‘’Teknolojiyi doğru kullanmak gere-
kiyor. Ailelerin de bu konuda eğitimli 
olmaları gerek. Teknolojiden eğitim 
anlamında elbette yararlanacaklar 
ancak saati olmalı. Her yaş grubu-
na göre gün içerisinde internet ve 
televizyon kotası olmalı. Beyinde do-
pomin yani kimyasal madde üreten 
bölüm var. Bu beynin ön bölgesini 
besliyor. Biz ya da çocuklar zevk ve-
rici şeyler yaptığımızda bölge uyarı-
lıyor. Daha fazla almak için de beyin 
istekte bulunuyor. Bu da çocuklar 
için öyle bir durum. Bilimsel olarak 
yararlanmalıyız tabii ama bağımlı-
lık merkezini uyarmayacak şekilde 
yapmalıyız. Fazla kullanım erken 
olgunlaşmaya neden oluyor. Çocuk 
12-13 yaşına gelince seks ve uyuş-
turucu kullanımına başlıyor. Flörtü 
kaldırıp direk cinselliğe girmek is-
tiyor. Bunu kontrol edebilmek için 
kontrollü kullanmalarını sağlamak 
gerek.

Bu bağımlılık trajikomik ve vahim 
bir durum. Anne ve babaların bu 
konuda eğitim alması gerekiyor. 5 
yaşında bir çocuğa IPAD alıp, 10 ya-
şındaki çocuğa 2 bin liralık telefon 
alamayız. Bu durum ebeveynlerin 
tatminsizlik duygusundan kaynak-

’Televizyon izleme yaşı ise 
2’ye düştü. Uzun süre TV 
izleyen küçük çocuklarda 
gelişim geriliğine neden 
oluyor. Bilgisayar ve internet 
bağımlılığı hem yaydığı zararlı 
dalgalarla çocuğun fizyolojik 
sağlığını olumsuz etkiliyor hem 
de çocuğun tüm gelişimini ve 
ruh sağlığını olumsuz etkiliyor. 
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lanıyor. ‘Benim zamanımda yoktu, 
çocuğumun olsun’ mantığı ile hare-
ket ediyorlar. Yeni nesil gerçekten 
konuşmaktan aciz, kişiler arasında 
iletişim kurmaktan yoksun, sevgi 
paylaşımını bilmeyen ve önündeki 
materyal ile tatmin olan kişiler ordu-
su yetişiyor. Selamlaşmayı unutan 
bir nesil bu. Aslında ebeveynler bu 
materyalleri çocuklarına bilinçli ola-
rak alıyor. Aman bana dokunmasın, 
sussun da ne olursa olsun mantığı 
ile ellerine susturucu olarak veriyor.

Ebeveynleri tarafından duygusal 
tatmin edilemeyen çocuklar bu 
yoksunluklarını farklı araçlarla gi-
dermeye çalışıyor. Bunun en hızlı, 
kolay ve popüler olanı internet ve 
oyun araçlarıdır. IPAD popüler olan-
dır ve ebeveynleri tarafından sıkça 
kullanılır. İnternet iletişim aracıdır 
sorumluluk gerektirmeden iletişim 
kurularak birçok arkadaşlık kurula-
bilir en önemlisi de kişinin oturduğu 
yerden gözlerini, kulaklarını, vücu-
dunu, duygularını yani tüm duygu-
larını tatmin edebilecek en güzel 

buluştur. Rekabet toplumunda ya-
şadığımızdan ebeveynler de kendi 
yaklaşımlarını sorgulamayıp çocuk-
ların bu uyuşuk ve oyuna düşkün du-
rumlarını eleştirir ve sorgularlar. An-
cak biraz daha çocuklarımızla güler 
yüzlü, kaliteli zaman geçirmeliyiz. 
Unutmayın çocuklar çoğu zaman 
ebeveynlerin kötü kopyaları haline 
gelirler.’’

ÇOCUKLarıN teKNOLOji 
BaĞıMLıLıĞı Her GeÇeN 
GüN daHa OLUMSUz
HaL aLıyOr 

‘’Çocukların teknoloji bağımlılığı 
her geçen gün daha olumsuz bir 
hal alıyor’’ diyen Dr. Asma, sözlerini 
tamamlarken ailelere şu uyarılarda 
bulundu: 

‘’Televizyon izleme yaşı 2’ye düştü. 
Uzun süre TV izleyen küçük çocuk-
larda gelişim geriliğine neden olu-
yor. Bilgisayar ve internet bağımlı-
lığı hem yaydığı zararlı dalgalarla 
çocuğun fizyolojik sağlığını olumsuz 

etkiliyor hem de çocuğun tüm geli-
şimini ve ruh sağlığını olumsuz et-
kiliyor. Çocukların pasif bir şekilde 
televizyon ve bilgisayar karşısında 
zaman geçirmesi obezite riskini art-
tırıyor ve çocukların sanal ortamda 
vakit geçirmesi, sosyal becerilerinin 
gelişmesine engel oluyor. Bu konu-
da aileler çok dikkatli olmalı. Bilgi-
sayar kullanımı kısıtlanmalı ve TV 
izlemek yerine daha fazla dışarıda 
arkadaşlarıyla zaman geçirmesine 
fırsat vermeliler.’’ 

Çocuğun teknoloji ile iletişim kurmaya 6 yaşında başlaması da çok 
önemli. 6 yaşına kadar çocuklarda soyut kavram gelişmiyor. Sanal 
ortamda, bilgisayarda ve bazı çizgi filmler de bu soyut düşünceyi 
desteklediği için çocuk düşünsel anlamda kargaşa yaşıyor. Gerçek 
ile sanalı karıştırmaya başlıyor. Bir çocuğun kendini Süperman 
sanarak, balkondan atlaması bu duruma örnek olarak verilebilir. 

Anne babaya büyük rol 
düşüyor. Çocukların televizyon 
ve internet gibi mecraları ölçülü 
kullanmalarını sağlamaları 
gerekiyor. Çocuklarına olan 
sevgilerini göstermek için 
onların istediklerini yaparken 
kontrolü kaybediyorlar ve 
çocuk bu kontrolü ele geçiriyor. 
Böylece bağımlılık oluşuyor. 
Bunu önlemek için anne, baba 
daha duyarlı olmalı. Sanal 
ortamdan tamamen uzak 
tutmak değil ancak ölçüyü 
belirlemek gerekiyor



34 w w w . s a n k o t i p . c o m

Uluslararası bilim cami-
asında iyi tanınan, tüm 
programları akredite, 
yaptığı araştırmalar 
diğer üniversitelerde 
kaynak olarak kullanılan, 
üniversite-sanayi işbirli-
ğini etkin olarak uygula-
yan, ulusal ve uluslara-
rası olarak tercih edilen 
bir üniversite olmak 
istediklerini belirten San-
ko Üniversitesi Kurucu 
Rektörü Prof. Dr. Ahmet 
Sınav, “Hayalimiz büyük! 
İstiyoruz ki Ortadoğu’da 
tıp eğitimi, sağlık hizmeti 
ve bilimsel araştırma 
deyince akıllara ilk San-
ko Üniversitesi gelsin” 
diye konuştu. 

anko ÜnivErsitE-
si kurucu rektörlü-
ğe kadar uzanan sü-
reçte eğitiminizden 
ve akademik kariye-

rinizden bahseder misiniz?

1961 yılında, Burdur’un Yeşilova 
ilçesinin Düden köyünde doğ-
muşum. Köyümüz Toroslar’ın 
batı ucunda, 1300 metre yüksek-
te, kışın üç-dört ay ulaşımın çok 
zor olduğu bir köy...

S

Sanko Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Ahmet Sınav, CMI

Hayalimiz büyük

Sanko Üniversitesi Kurucu Rektörü 
Prof. Dr. Ahmet Sınav, CMI



Eğitime köyümüzün ilkokulunda 
başladım. İlk üç sınıf birlikte okur-
duk. Sabah okula koltuğumuzda bir 
odunla giderdik, ısınmak için.. Öğ-
retmenimiz İsmet Özdemir sağol-
sun, babamı ikna edip bizi köyden 
şehire göçmemize ve okumamıza 
vesile oldu. Hak ondan razı olsun, 
selamette yaşasın...

Denizli’de büyüdüm. Sırasıyla Res-
sam İbrahim Çallı İlkokulu, Cumhu-
riyet Ortaokulu ve Denizli Lisesi’nde 
okudum. Sonra Ankara Üniversitesi 
Tıp Fakültesi’ni kazanıp ilk beş yılı 
orada askeri öğrenci olarak oku-
dum ve sonrasında Gülhane Aske-
ri Tıp Fakültesi’nden mezun oldum. 
Anatomi ihtisasımı Hacettepe’de 
yaptım.1995 yılında Anatomi Do-
çentliği. Sonra 12 yıl süren mecbu-
ri Amerika serüveni başladı. Turist 
vizesiyle gittiğim USA’da; önce 8 ay 
kadar İngilizce öğrendikten sonra 
doçentliğimin 8 yılı New York’daki 
Columbia University’de geçti. Ar-
kasından da 2007 yılında Medical 
College of Georgia’da Profesörlük. 
3 yıl da orada hocalık yaptıktan son-
ra 2010 yazında Türkiye’ye döndüm 
ve Trakya Üniversitesi’nde çalışma-
ya başladım. Kariyerimin bu bölü-
münde Tıp Fakültesi’ndeki Anatomi 
hocalığımın yanı sıra 3 yıla yakın 
asaleten Güzel Sanatlar Fakültesi 
Dekanlığı da yaptım...
Sonrası malum 19 Aralık 2013’ten 
beri Sanko Üniversitesi Rektörlüğü 
görevimi sürdürüyorum.

isminizin sonuna bir de CMI yazı-
yorsunuz. nedir CMI?

CMI, Certified Medical illustrator 
demek. Bu unvan Amerika’da board 
sınavını geçip tıbbi ressamlık serti-
fikası almış profesyonellere verilir. 

Henüz ülkemizde pek tanınmayan 
ama gittikçe ihtiyaç duyulan bir 
meslek bu. Dünyada 1000 kadar tıp 
ressamı, 250 kadar da CMI ünvanı-
na sahip profesyonel var. Türkiye’de 
sadece bendeniz var maalesef... 
Yaptığımız iş tıp bilgisini resmede-
rek görülebilir hale getirmek. Tıp 
kitapları, anatomi atlasları resimsiz 
olmaz. Yani tıp eğitiminin olmazsa 
olmazlarından...

Üniversitenin kuruluş aşaması ve 
şu anki durumu hakkında bilgi ve-
rir misiniz? Akademik kadro, do-
nanım gibi.

Sanko Üniversitesi kuruluş kanunu 
2013 Haziran ayında çıkmış. Aralık 
ayında göreve başladıktan sonra 

kuruluş çalışmalarımızı hızlandırdık. 
Mart ayı ortasında öğrenci alabil-
mek için gereken asgari koşulları 
karşılayacak şekilde, akademik ve 
idari kadromuzu tamamlamış ola-
rak YÖK müracatımızı yaptık. YÖK 
heyeti mayıs ayında gelip inceleme-
lerini tamamladı ve  2014-2015 aka-
demik yılında öğrenci alabilmemiz 
için resmi onayımızı aldık.

Şimdi yoğunlaştığımız konu inşa-
atımız. Günde ortalama 70-80 kişi 
çalışıyor. Binamızı ve eğitim tesis-
lerimizi Ramazan Bayramı’na bitir-
meyi hedefliyoruz. Bayramlaşmayı 
inşallah yeni binamızda yapacağız.
Laboratuvarlarımızı en seçkin, en 

kaliteli ekipmanla donatıyoruz. Her-
şeyimiz Amerikan tabiriyle “state of 
the art” kalitesinde olacak. Kaliteli 
kadro, kaliteli müfredat ve kaliteli 
ekipman ve kaliteli bir eğitim hedef-
liyoruz. Zaten SANKO adına bir şey 
üretiyorsanız sizden beklenen en 
üst düzey kalitedir.  

sanko Üniversitesi’nin farkı nedir? 
Gaziantep eğitim hayatına nasıl 
bir katkı sunacak?

Gaziantep özel sektörün örnek bir 
başarı sergilediği bir kentimiz. Do-
layısıyla üniversite konusunda da 
özel sektör dinamiklerinin yine etkili 
olacağını düşünüyorum. En azından 
Sanko Üniversitesi için bundan emi-
nim. Mevcut üniversiteler şehrimiz-

de çıtayı belli bir yüksekliğe taşımış 
zaten. Bizim yapacağımız onu biraz 
daha kaldırıp uluslararası bir karak-
ter kazandırmak. 

Diğer üniversitelerden farkımız 
bağlamında, hamimiz olan Sani 
Konukoğlu Vakfı’nın kuruluş amacı 
ile üniversitemizin kuruluş amacı 
dikkat çekicidir. Vakfımız 1989 yılın-
da bölge insanımıza hizmet etmek 
amacıyla kurulmuş. Arkasından 
vakfın kurucusu rahmetli Sani Bey, 
1993 yılında ülkemizin en büyük özel 
hastanesinin temelini, para kazan-
mak amacından öte, bölgemiz insa-
nına kaliteli sağlık hizmeti sağlamak 
amacıyla atmış. Şimdi de üniversi-
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2014-2015 eğitim öğretim döneminde tıp bilimleri 
alanında eğitim vermeye başlayacak olan Sanko 
Üniversitesi, Gaziantep’e eğitim ve sağlık alanında 
önemli bir katma değer kazandıracak.

Dünyada 1000 kadar tıp ressamı, 250 kadar da CMI ünvanına 
sahip profesyonel var. Türkiye’de sadece bendeniz var 

maalesef... Yaptığımız iş tıp bilgisini resmederek görülebilir hale 
getirmek. Tıp kitapları, anatomi atlasları resimsiz olmaz. Yani tıp 

eğitiminin olmazsa olmazlarından...
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temiz aynı amaçla kuruldu. 
Biz gerçek bir sosyal sorum-
luluk projesiyiz ve inşallah 
öyle kalarak başarılı olmayı 
hedefliyoruz. 

Üniversite bünyesinde 
hangi bölümler var.  ileri-
de olması düşünülen bö-
lümler var mı?

Tıp bilimleri alanında faali-
yet göstermeyi hedefleyen 
tematik bir üniversiteyiz. 
Kanunumuzda yazılı üç fa-
kültemiz ve iki enstitümüz 
var. Tıp, Diş Hekimliği ve 
Hemşirelik, Beslenme ve Di-
yetetik ile Fizyoterapi ve Re-
habilitasyon bölümlerinden 
müteşekkil Sağlık Bilimleri 
Fakültemiz var. Sağlık Bi-
limleri Enstitüsü ve Fen Bi-
limleri Enstitüsünün faali-
yetleri ile de yüksek düzey 
bilimsel araştırma yapma-
nın yanısıra mezuniyet son-
rası yüksek lisans ve dokto-
ra programları açacağız. 

Şimdilik programlarımız 
böyle. Ancak, büyüme he-
defimizde tıp ve ilgili bilim-
lerin her alanında eğitim ve-
recek tüm bölümleri açmak. 
İstiyoruz ki ülkemiz sağlık 
sektöründe kaliteli eğitim ile 
yetişmiş profesyoneller art-
sın, hastabakıcımızdan, he-
kimimize, laboratuvar tek-
nisyenimizden hemşiremize 
bu sektörde hizmet üreten 
herkes iyi yetiştirilmiş pro-
fesyoneller olsun.

Özel sani konukoğ-
lu Hastanesi’nin sanko 
Üniversitesi’nin eğitim ka-
litesi açısından avantajları 
neler?

Öncelikli farkımız eğitim 
anlayışımız olacak. Ezbere 
dayalı değil uygulamaya 
dayalı bir eğitim planlıyo-
ruz. Bizim öğrencimiz bil-
giyi neden öğrendiğinin, 

onu nerede kullanacağının 
bilinci ile öğrenecek. Bilgiyi 
öğrenciye depolamak yeri-
ne ona nasıl ulaşacağını ve 
onu nerede, nasıl kullana-
cağını öğreteceğiz.

Bizim öğrencimiz sadece 
bilgi öğrenmekle yetinme-
yip, o bilginin nasıl üretil-
diğini de öğrenecek. Yani 
daha öğrencilik yıllarında 
laboratuarda araştırma 
yapmayı da öğrenecek.

Tabi burada akademik kad-
ro çok önemli. Akademik 
personelimizin seçiminde 
uluslararası tecrübelerine 
önem veriyoruz. Sadece ya-
bancı dili bilen değil, o dili 
kullananlara, yani uluslara-
rası kaliteli bilimsel faaliyet-
ler yapmış akademisyenleri 
öncelikle kadromuza katma 
gayreti içerisindeyiz. Ay-
rıca, her ay Amerika’dan 
alanında yetkin bir akade-
misyeni getirip öğrencileri-
mizle tanıştırmayı, onların 
birikimlerini paylaşmalarını 
hedefliyoruz. Daha kuruluş 
yılı bütçemizde bile buna 
önemli bir miktar kaynak 
ayırdık...

Üniversitelerin bulundu-
ğu şehre sunduğu katkı 
hakkında neler söylemek 
istersiniz? Üniversitelerin 
amacı ne olmalı?

Bilimin amacı insanın ya-
şam kalitesini arttırmaktır. 
Eğitim de hayatın daha ya-
şanır, daha konforlu olabil-
mesi için katma değer üre-
ten profesyoneller yetiştirir. 
Üniversitenin de temel işlevi 
de zaten budur, yani bilim 
üretmek ve o bilimi insanlık 
için kullanan profesyoneller 
yetiştirmek... Şimdi bunu siz 
yaşadığımız bölgeye uyar-
layıp üniversitenin hayatı-
mıza neler katabileceğini 
tasavvur edin.

Diğer üniversitelerden farkımız bağlamında, 
hamimiz olan Sani Konukoğlu Vakfı’nın 
kuruluş amacı ile üniversitemizin kuruluş 
amacı dikkat çekicidir. Vakfımız 1989 yılında 
bölge insanımıza hizmet etmek amacıyla 
kurulmuş. Arkasından vakfın kurucusu rahmetli 
Sani Bey, 1993 yılında ülkemizin en büyük 
özel hastanesinin temelini, para kazanmak 
amacından öte, bölgemiz insanına kaliteli 
sağlık hizmeti sağlamak amacıyla atmış. Şimdi 
de üniversitemiz aynı amaçla kuruldu. 



sanko Üniversitesi’nin öğrencilere 
sunacağı avantajlar neler olacak? 
akademik kariyer, araştırma, ba-
rınma, burs vs konularda. 

Üniversitemiz bir vakıf üniversitesi 
olduğundan burslu ve ücretli öğ-
rencilerimiz olacak. Mevzuat gereği 
zorunlu olduğumuz öğrenci sayımı-
zın yüzde 10’u oranında tam burslu 
öğrencimiz olacak.LYS sınavında 
başarılı olan ilk 5000 öğrenciye çe-
şitli oranlarda ücret muafiyeti tar-
zında burslarımız ve nakit harçlık 
imkanları olacak. Ayrıca şehit ve 
gazi çocuklarına yüzde 50 muafiyet 
sağlayacağız. Burslarımız hakkında 
detaylı bilgiler www.sanko.edu.tr 
adresindeki web sayfamızdan bulu-
nabilir.

Öğrencilerimizin barınma ihtiyaçla-
rı için yeni, tertemiz, modern ve her 
türlü ihtiyaçlarını kolayca karşılaya-
bilecekleri öğrenci evleri hazırladık. 
Kampüsümüzün şehir içinde olması 
başka bir avantaj. Öğrencilerimiz 
her an şehrin içinde, şehirin sundu-
ğu imkanlara yürüme mesafesinde 
olacaklar.

Bir başka avantajımız da Türkiye’nin 
halen en büyük özel hastanesi konu-
munda olan, en modern teknoloji ile 
donatılmış 611 yatak kapasiteli Özel 
Sani Konukoğlu hastanemizde eği-
tim görecek olmaları...

Kardeş eğitim kurumumuz olan Özel 
Sanko Okullarının modern spor ve 
kültür tesislerinden de yararlanma 
imkanımız var. Sosyal tesislerimiz 
arasında spor salonumuzu, kapalı 
yüzme havuzlarımızı, futbol sahamı-
zı, tenis kortlarımızı, tarihi konağımı-
zı ve diğer tesislerimizi sayabiliriz.

Yabancı öğrenci alacak mısınız?

Uluslararasılaşmak bir üniversite-
nin kalite göstergelerinden önemli 
bir kriterdir ve biz de kaliteyi hedef-
lediğimize göre, EVET, yabancı öğ-
renci alacağız. Bu yıl tıp fakültemize 
alacağımız 60 öğrenciden 10 tanesi 
yabancı olacak. Eğitim dilimiz Türk-
çe olduğundan öncelikle Türkçe bi-
len öğrencilere öncelik tanıyacağız.

son mesajınız?

Başarı için ya herkesin yaptığının en 
iyisini yapmak, ya da kimsenin ya-
pamadığını yapmak gerekir. Bizim, 
Sanko Üniversitesi ekibi olarak ikisi-
ni de yapacak birikimimizin olduğu-
na inanıyorum. Nasreddin Hoca’nın 
dediği gibi; unumuz da şekerimiz de 
yağımız da var. Hem de en kaliteli-
sinden. Helva yapmayı da biliyoruz! 
Ve inşallah en iyisini yapıp hep bir-
likte yiyeceğiz.
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sanko ÜnivErsitEsi’ni ilEriki sÜrEçtE nErEdE GÖrMEk 
istErsiniz? nasIl bir ÜnivErsitE HaYal EdiYorsunuz?

Hayalimiz büyük! İstiyoruz ki Ortadoğu’da tıp eğitimi, sağlık hizmeti ve bilimsel araştırma 
deyince akıllara ilk Sanko Üniversitesi gelsin. Uluslararası bilim camiasında iyi tanınan, tüm 

programları akredite, yaptığı araştırmalar diğer üniversitelerde kaynak olarak kullanılan, 
üniversite-sanayi işbirliğini etkin olarak uygulayan, ulusal ve uluslararası olarak tercih edilen

bir üniversite olalım istiyoruz.
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Cildiye 
Kliniği

Hastanemizin diğer birimlerinde olduğu 
gibi kliniğimiz de, kendi alanında oluşan 

gelişmeleri izleyerek tanı ve tedavideki 
yenilikleri hasta bakımına yansıtmayı ve 
hastaların her zaman güler yüz ve saygı 

gördükleri bir ortam yaratmayı ilke edinmiştir. 

öLüMüMüZDe 
hem erişkin hem 
de çocuk hasta-
ların muayenele-
ri yapılmaktadır. 

Poliklinik hizmetleri dışında 
hastanede tedavi edilme-
si gereken hastalarımız için 
üst düzey otelcilik hizmetle-
rinin sunulduğu hastanemiz 

servisinden yararlanmak 
mümkündür. Kliniğimiz deri 
kanserlerinin erken tanısına 
olanak sağlayan digital der-
matoskopik tanı yönteminin 
ülkemizde ilk kez uygulandı-
ğı hastane kliniklerinden biri 
olup bu yöntemle özellikle 
“ben” kanserlerinin erken ta-
nısı mümkün olabilmektedir. 

B
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telefon:
0 (342) 211 50 00
(5336 - 5337) 

randevu:
444 4 765

e – randevu:
www.sankotip.com

kliniğiMizdE 
vErilEn tIbbi 
HizMEtlEr:
- Girişimsel 
dermatoloji: 
Radyofrekans cerrahisi
Elektrokoterizasyon
Kryoterapi
Biyopsi 
- laser:
Light Sheer Duet Laser 
Nd: YAG Laser
Lynton IPL
-kozmetoloji 
-digital dermatoskopi 
-allerji testleri 
Fototerapi:
Darbant UVB
PUVA
-CibH (Cinsel ilişki ile 
bulaşan Hastalıklar)

KLiNiĞiMizde veriLeN tıBBi 
HizMetLer

Girişimsel dermatoloji 

Kliniğimizde tanısal amaçlı olarak de-
ğişik yöntemlerle (dikişli veya dikişsiz) 
biyopsiler (parça) alınmakta ve pato-
loji uzmanı tarafından ilgili lezyonun 
değerlendirilmesi sağlanmakta olup 
aynı zamanda yüzeysel deri tümörleri-
nin ve pigmente lezyonların (ben) tanı 
ve tedavileri cerrahi olarak çıkartılarak 
gerçekleştirilmektedir.
Siğil, molloskum ve iyi huylu çeşitli deri 
tümörlerinin tedavileri için elektrokoter 
(yakma), kriyoterapi (dondurma) ve RF 
(radyofrekans) cerrahisi yöntemleri ile 
hastalarımıza tedavi olanağı sunul-
maktadır. 

ağrısız Laser Uygulamaları

Diğer laser uygulamalarından fark-
lı olarak, özellikle epilasyon amaçlı 
laser uygulamalarında, ağrısız teda-
vi olanağı sağlayan Lynton IPL +Nd 
– YAG laser sistemi, hastanemizde 
halkımızın hizmetine sunulmuştur. Epi-
lasyon dışında özellikle ince varislerin, 
damarsal kökenli doğumsal benlerin, 
deride renk değişikliği ile karakterize 
hastalıkların ve yüzdeki kılcal damar 
genişlemelerine bağlı, ortaya çıkan 
kızarıklıkların tedavisinde de kullanı-
lan hastanemizdeki laser tedavi uygu-
lamaları sistemi, hastanemiz uzman 
doktorları denetiminde yapılmaktadır.

Kozmetoloji 

Hastanemiz bünyesinde yer alan cilt 
bakım merkezinde tüm kozmetik işlem-
ler yapılmakta olup gereken durumlar-
da uzman hekim desteği sağlanmak-
tadır. Uygulanan yöntemler arasında 
cilt bakımı, iğneli epilasyon, kimyasal 
peeling, LPG işlemleri hekim denetimi 
altında deneyimli uzmanlar tarafından 
yapılmaktadır.
Cilt bakım merkezimizde kozmetik uy-

gulamaların yanında PRP, dolgu, bo-
tox, dermapen uygulamaları da mev-
cuttur. 

digital dermatoskopi 

Dermatoskopi, pigmente lezyonların 
(benlerin) iyi ya da kötü huylu olup 
olmadığını söyleyebilme ve buna da-
yanarak ilgili lezyonun cerrahi ola-
rak çıkarılıp çıkarılmayacağına karar 
vermede yardımcı olan bir sistemdir. 
Çoğu merkez de el dermatoskopisi 
ile çalışılırken ülkemizde ilk kez iki yıl 
önce hastanemizde hizmete sunulan 
Rodenstock Dermogenuis digital der-
matoskopi sistemi ile objektif sonuçlar 
olmaktadır.

alerji testleri
 
Kliniğimizde patch (deri yama) ve To-
tal IgE, Spesifik IgE gibi alerji testleri 
yapılmaktadır. Patch test, kontakt der-
matit ya da ekzema adı ile adlandırılan 
temas alerjilerinde günlük yaşamda 
hangi maddelerle temasın ekzemaya 
neden olduğu belirlemede kullanılan 
bir testtir. Bu test sırasında özel bölüm-
lere yerleştirilen allerjen maddeler sır-
ta uygulanır. 48 saat sonra reaksiyon 
varlığı araştırılır. 
Öte yandan atopik dermatit ve besin 
alerjileri gibi diğer alerjik hastalıklar 
için kanda alerjiye ait toplam antikor 
(Total IgE) miktarı ve hangi alerji yapıcı 
maddeye karşı antikor oluşturduğunu 
(spesifik IgE) saptayarak mevcut aler-
jik hastalığın nedeni, şiddeti ve seyrini 
tayine olanak veren in vitro sistemler 
de hastanemizde uygulanmaktadır.

CiBH (Cinsel ilişki ile
Bulaşan Hastalıklar)

Kliniğimizde genital siğil, genital her-
pes (uçuk), Kondiloma, frengi, gono-
re (bel soğukluğu) gibi cinsel ilişki ile 
bulaşabilen her türlü hastalığın tanı ve 
her türlü tıbbi cerrahi tedavileri yapıl-
maktadır.

Randevu Almak İçin: Dermatoloji poliklinik muayeneleri hafta 
içi her gün 08:30-17:30 saatleri arasında, cumartesi günleri 

09.00-13:00 saatleri arasında yapılmaktadır. 
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dr. almıla tUNCeL CeSUr

1976 yılında Kadirli’de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini 
Adana’da tamamladı. 2000 yılında Çukurova Üniversitesi 
Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 2005 yılında Gaziantep 
Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Dermatoloji İhtisası’nı ta-
mamladı. Aynı yıl Hastanemizde Cilt Hastalıkları Uzmanı 
olarak görev yapmaya başlayan Dr. Cesur evli ve iki ço-
cuk annesidir, İngilizce bilmektedir.

dr. fatma elif YILDIRIM

1979 yılında Konya Ereğli’de doğdu. 2002 yılında Hacettepe Üniversite-
si Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 2002–2007 yılları arasında Hacettepe 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı uzmanlık eğitimini 
tamamladı.
Dr. Yıldırım, 2002 – 2007 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji 
AD Araştırma Görevlisi, 2007 – 2009 yılları arasında Tunceli Devlet Hasta-
nesi, 2009 – 2010 yıllarında Avukat Cengiz Gökçek Devlet Hastanesi’nde 
uzman doktor, 2010 – 2011 yıllarında İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi’nde Başasistan, 2011 yılında Avukat Cengiz Gökçek Devlet 
Hastanesi’nde, 2011 – 2012 yıllarında Başkent Üniversitesi Adana Uygu-
lama ve Araştırma Merkezi’nde uzman doktor olarak görev yaptı.
Temmuz 2012 itibariyle Hastanemizde Cilt Hastalıkları Uzmanı olarak 
görev yapmaya başlayan Dr. Yıldırım, evli olup İngilizce bilmektedir. 

dr. Sait Mavi

1953 yılında Gaziantep’te doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini 
Gaziantep’te tamamladı. 1978 yılında Hacettepe Üniver-
sitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 1981 yılında yine 
aynı üniversitede ihtisasını tamamladı. İhtisas sonrası 
Kahramanmaraş’ta görev yaptı. 1998 yılından bu yana 
Hastanemizde Cilt Hastalıkları Uzmanı olarak görev ya-
pan Dr. Sait Mavi, evli ve iki çocuk babasıdır. 
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zEYtinYağI kilo aldIrMaz

Zeytinyağı da dâhil tüm yağların 1 gramı 9 kalori 
içerir. Yağlar, tüm besinler arasında en çok 

kalori içeren çeşittir. Bu nedenle aşırı zeytinyağı 
tüketmek kilo artışına neden olur.

kEndi başIMa da

sağlIklI zaYIflarIM

Sağlıklı kilo kaybetmek için öncelikle bir 

doktor kontrolünden geçmeli ve gerekli 

testleri yaptırmalısınız. Sonrasında bir 

diyetisyen eşliğinde kendi metabolik 

hızınıza ve yaşam tarzınıza uygun bir 

beslenme programına başlayarak 

kilo vermeli, mümkünse beslenme 

programınızı düzenli egzersiz ile 

desteklemelisiniz.

EkMEk YEMEk
kilo aldIrIr

Eğer günlük almanız gereken 
kalorinin üzerine çıkarsanız 

kilo almanız kaçınılmazdır. Bu 
fazla enerjinin, ekmekten veya 
herhangi başka bir besinden 
gelmesi gerçeği değiştirmez. 

Ekmek, en temel enerji 
kaynaklarından biridir ve B 
grubu vitaminlerini içerir.

Doğru bilinen
yanlışlar
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EsMEr şEkEr kilo 
aldIrMaz

Bir gram esmer şeker 3,5 
kaloriyken 1 gram beyaz şeker 
4 kaloridir. Yani çayınıza 2 adet 

esmer küp şeker attığınızda 
14 kalori, 2 küp beyaz şeker 
attığınızda 16 kalori alırsınız. 

Aşırı şeker tüketimi, kilo almaya 
ve karın bölgesinde yağlanmaya 

sebep olur.

liGHt sÜtlEr 
sağlIksIzdIr

Light sütlerin üretiminde sütten 
yağ tabakası ve kolesterol 

ayrılır. Bu nedenle sütün kalori, 
kolesterol ve doymuş yağ içeriği 
azalır ve kalsiyum içeriği artar.
Özellikle menopoz dönemine 

giren kadınlarda ve kan 
kolesterolü yüksek olan 
kişilerde birçok sağlık 

örgütü light süt tüketimini 
önermektedir.



aStaNeMiz Genel Mü-
dürü Dr. Yusuf Ziya Yıldı-
rım, “Gerçekleştirdiğimiz 
nakiller sonucu hastala-

rımızın yüzündeki hayata yeniden 
başlamış olmanın mutluluğu gör-
dükçe, ne kadar doğru bir karar 
verdiğimizi düşünüyoruz. Hastala-
rımıza umut olmaya devam edece-
ğiz” dedi.
60 yaşındaki bir hastanın hayatında 
sağlıklı yeni bir sayfa açabildikleri 
için mutlu olduklarını belirten Hasta-
nemiz Organ Nakli Merkezi Başkanı 
Doç. Dr. Mehmet Fatih Yüzbaşıoğlu 
ise “Merkezimizde başarılı bir nakil 
daha gerçekleştirdik. Organ bağışı 
olmadan, organ nakli gerçekleştiri-
lemez. Bir gün herkesin ihtiyacı ola-
bileceği düşünülerek, organ bağışı 
konusunda halkımızın daha duyarlı 
olması gerekiyor” diye konuştu.

’Her şeye yeNi BaştaN 
BaşLıyOrUM’’

6 çocuk, 23 torun sahibi Gaziantep-
li Mehmet Vurucu (60) 15 yıldır şe-
ker hastası. Şeker hastalığının göz 
damarlarını etkilemesi nedeniyle 
gözünden 3 ameliyat geçiriyor. Bun-
dan 6 yıl önce Vurucu’nun ayakları 
şişmeye başlıyor, bir süre sonra 
ağzından kan geliyor. Başvurduğu 
sağlık kuruluşlarında böbrek yet-
mezliği teşhisi konan Vurucu, diya-
lize girmeye başlıyor. 
“Gittiğim sağlık kuruluşunda böb-
reklerimin ikisinin de çalışmadığı ve 
diyalize girmem gerektiği söylenin-
ce, haftada 3 gün 4’er saatten diya-
lize başladım.  Altı yıl süren diyaliz 

dönemi hayatımın en zor günleriydi. 
Su, çay daha doğrusu sıvı bir şeyler 
içemiyor, kafama estiği gibi yiye-
miyordum. Kilo almamak için çok 
dikkat ediyordum. Zaten insanın 
canı hiçbir şey istemiyor. Diyaliz-
deki doktorumuz ve diğer çalışan-
lar olmasa hiç çekilir gibi değildi. 
Ama mecbursun. Tüm hayatın di-
yalize bağlı” diye konuşan Mehmet 
Vurucu’nun talihi, diyaliz merkezin-
de, Hastanemizde organ naklinin 
yapıldığını öğrenmesiyle değişiyor.
Yaklaşık 2 yıl önce nakil için ka-
yıt yaptıran Vurucu, nakil sürecini 
şöyle anlatıyor: “Daha önceden 
göz ameliyatı geçirdiğim Özel Sani 
Konukoğlu Hastanesi’nden 10 gün 
önce beni arayarak, böbrek nakli 
için çağırdılar. İnanamadım. He-
men çıkıp geldi. Doktorum Fatih Bey 
ve tüm personel bizle çok ilgilendi, 
bilgiler verdiler ve nakil için yatışım 
yapıldı.”

‘’OrGaN BaĞışı NiCe 
CaNLar KUrtarıyOr’’

Nakilden sonra Doç. Dr. 
Yüzbaşıoğlu’nun böbreğin uyduğu-
nun ve çalıştığını söylemesi üzerine 

Vurucu, “Çok heyecanlandım. Her 
şeye yeni baştan başlıyorum. Allah 
düşmanımı diyalize düşürmesin. Ar-
tık diyaliz yok. Eşimle gezip, tozup, 
torunlarımızı seveceğiz. Önceden 
beri tedavimi devam ettiren Dr. Er-
kan Mahsereci hocama ve naklimi 
gerçekleştiren Doç. Dr. Fatih Yüz-
başıoğlu hocama, hemşiresine, ça-
lışanlarına çok teşekkür ediyorum. 
İyi ki Gaziantep’te böyle bir merkez 
kurulmuş. Yoksa emekli maaşıyla 
bir yere gidemez ve nakli de ger-
çekleştiremezdik. Allah organları 
bağışlayanlardan razı olsun, organ-
ları bağışlananların mekanı Cennet 
olsun. Organlar çürüyüp, toprağa 
karışacağına, cana can veriyor. Or-
gan bağışı nice canlar kurtarıyor” 
diye konuştu.
40 yıllık eşini yalnız bırakmayan Ha-
tice Vurucu (54) da yaşadıkları sü-
reçle ilgili duygularını, “Diyaliz sü-
reci çok zordu. Ne aile ortamına ne 
de farklı ortamlara giremiyorduk. 
Eşim sürekli bir başağrısı, gergin-
lik ve uyku halindeydi. Üzüntüden 
bende de şeker hastalığı çıktı. Nakil 
için haber geldiğinde sevinçten ağ-
ladık. Organ bağışlayıp, hayat kur-
taralım” sözleriyle paylaştı. 
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Organ Nakli Merkezimiz ba-
şarılı nakillerle Gaziantep ve 
bölgedeki hastalar için umut 

olmaya devam ediyor.

“Hastalarımıza umut 
olmaya devam edeceğiz’’

H



eneL MüDüR Dr. Yu-
suf Ziya Yıldırım, “Has-
tanemiz 18 yıldır sağlık 
alanında yaptığı başa-

rılı işlere organ naklindeki başa-
rılarını da ekleyerek, hizmet ver-
meye devam ediyor” dedi.
Genç bir hasta olan Kahraman-
maraşlı Eşref Saygılı (26) için 
yeni bir hayat anlamına gelen 
organ naklinin Özel Sani Ko-
nukoğlu Hastanesi’nde gerçek-
leştirilmesinden duydukları mem-
nuniyeti dile getiren Organ Nakli 
Merkezi Başkanı Doç. Dr. Mehmet 
Fatih Yüzbaşıoğlu ise “Eşref gibi 
gençlerin hayatta yaşayacakları 
çok şey var. Onların diyalize bağlı, 
sıkıntılı bir hayat sürmelerindense 
uygun koşullarda gerçekleştirilecek 
nakillerle yaşlarının gerektirdiğini 
yaşamaları için hastane olarak eli-
mizden gelenin en iyisini yapmaya 
çalışıyoruz” diye konuştu.

KardeşLeriN KaderiNi 
deĞiştirdi

8 yıldır diyaliz hastası olan Eşref 

Saygılı, böbrek yetmezliğinin aile-
den gelen genetik bir durum oldu-
ğunu belirtti. Saygılı, anne tarafında 
böbrek yetmezliği olduğunu ifade 
ederek, şunları anlattı:

‘’Biz 6 erkek, 5 kız 11 kardeşiz. Ben 
on numaralı evladım. Ailemizde 18 
– 20 yaşına gelen kardeşlerde böb-
rek yetmezliği görülmeye başlıyor. 
2 kardeşimi bu şekilde kaybettik. 
18 yaşındayken börek yetmezliği 
bende de başladı. 6 aylık tedaviye 
rağmen böbrekleri kurtaramadık ve 
hemen diyalize girmeye başladım. 
18 yaşındayım daha diyalizin ne 
olduğunu bile bilmiyorum. Haftada 

3 gün, 4’er saat… Tüm hayatım 
buna bağlı. İçtiğim su bile kana 
karışıyor, zaten insanda iştah 
bile kalmıyor, psikolojin bozulu-
yor.’’

Kendinden 4 yıl sonra küçük 
kardeşi Ayhan Saygılı’nın da 
diyalize girmeye başladığını 
anımsatan Eşref Saygılı, şunla-
rı kaydetti: ‘’Diyalize girdiğimiz 
merkezde Özel Sani Konukoğlu 

Hastanesi’nde böbrek nakli yapıldı-
ğını söylediler. Kardeşim Ayhan ka-
yıt yaptırdı ve bir hafta sonra karde-
şimi böbrek nakli için hastaneden 
çağırdılar. Nakil sonrası kardeşim 
gayet sağlıklı. 2 ay önce de ben 
kayıt yaptırdım. Nakil için aradık-
larında inanamadım. Bir fabrikada 
çalışıyorum. Hemen çıktık geldik.  
Allah bu hastaneyi yaptıranlardan, 
doktorumuzdan, hemşiremizden, 
tüm çalışanlarından razı olsun. Her-
kesi organ bağışına çağırıyorum. 
Benim 31 yaşındaki ağabeyim hala 
diyalize giriyor. Organlar toprakta 
çürüyeceğine, hayat için yeniden 
can olsun.’’
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Gaziantep ve 
bölge halkına 
kaliteli sağlık 
hizmeti sunan 
Özel Sani Ko-
nukoğlu Has-
tanesi, Organ 
Nakli Merkezi-
mizde gerçek-
leştirilen başa-
rılı nakillerle de 
adından sıkça 
söz ettirmeye 
devam ediyor.

İki kardeş organ
nakliyle hayat buldu

G



aStaNeMiz Genel Mü-
dürü Dr. Yusuf Ziya Yıl-
dırım, organ bağışının 
önemine dikkati çekerek, 

“18 yıldır Gaziantep ve bölgede 
halkımızın sağlığı için çok başarılı 
işlere imza attık. Hastanemiz organ 
nakli merkeziyle de başarılarına ye-
nilerini ekliyor. Gaziantep ve bölge 
için böbrek nakilleriyle hayata umut 
olmaya devam edeceğiz. Başarılı 
nakillerimizle hastalarımızın yüzünü 
güldürüyoruz” dedi.

Organ Nakli Merkezi Başkanı Doç. 
Dr. Fatih Yüzbaşıoğlu da “Merkezi-
miz, kardeşler arasındaki güçlü bağ 
sayesinde genç bir hastaya daha 
umut oldu. Halkımızın duyarlılığı 
arttıkça, hastaların umudu olaca-
ğız. Gençlerimizin, çocuklarımızın, 
her yaştan hastamızın hayata ye-
niden tutunabilmeleri için halkımı-
zı organ bağışına davet ediyoruz” 
şeklinde konuştu.

Kardeş dayaNışMaSı

10 yıldır böbrek tedavisi gören Kah-
ramanmaraşlı Harun Babuççu’ya 
(40) kardeşi Faruk Babuççu (38) 
böbreğini bağışladı. 

Harun Babuççu’ya rahatsızlanarak 
gittiği sağlık kuruluşunda böbrek-
lerinde taş olduğu ve tedavi için 
Ankara’ya gitmesi gerektiği söyleni-
yor. Ankara’ya giden Babuççu, böb-
reklerinden birinde taş, diğerinin 
ise işlevini yapamayacak durumda 
olduğunu öğreniyor. Böbreğindeki 
taşlar alınan Babuççu, sonraki yıl-
lar boyunca böbreği taş üretmeye 
devam ettiği için sürekli müdahale 
edilerek, hayatını devam ettirmeye 
çalışıyor. 

Bundan 3 ay önce böbreğindeki 
sıkıntılar artınca diyalize girmeye 

başlayan Babuççu’ya, daha önce 
de 38 yaşındaki oğullarını böbrek 
yetmezliğinden kaybeden ailesi 
destek olmaya çalışıyor. Diyaliz dö-
neminin çok sıkıntılı geçtiğini söy-
leyen Harun Babuççu, “Haftada 3 
gün, 4’er saat diyaliz beni çok zor-
luyordu. Nefes darlığı, baş ağrısı, 
halsizlik gibi bir sürü sorunla uğra-
şıyordum. Sürekli diyalize girdiğim 
ve kendimi iyi hissetmediğim için 
sosyal hayatım kalmamıştı” diyerek 
diyaliz sürecini anlattı.

’HerKeSteN ayNı 
dUyarLıLıĞı BeKLiyOrUz’’

Bu süreç içinde Doç. Dr. Fatih 
Yüzbaşıoğlu’nun, daha önce başa-
rılı organ nakli operasyonlarıyla da 
adını duyuran Hastanemizde görev 
yaptığını duyan Babuççu, kardeşi 
Faruk Babuççu’dan böbrek nakli 
için böbreğini bağışlamasını istiyor. 
Özel Sani Konukoğlu Hastanesi’ne 
müracaat ediyorlar. Hastanede son 
derece sıcak ve olumlu bir şekilde 

karşılanan Babuççu kardeşler, ba-
şarılı bir şeklide gerçekleşen nakil 
sonrası sağlıklı bir şeklide taburcu 
ediliyor. 

Harun Babuççu, duygularını şöyle 
paylaştı: “Hastanede doktorumuz, 
hemşiremiz, danışmanımız bizimle 
son derece yakından ilgilendi. Şu 
anda diyalize girmeden önceki sağ-
lığımdan, çok daha sağlıklı ve mut-
luyum. Allah razı olsun, diyaliz çok 
zor bir süreç. Umarım organ bağışı 
sayesinde herkes benim kadar sağ-
lıklı olur.” 

2 çocuk babası Faruk Babuççu ise 
“Biz 7 kardeştik. Ağabeylerimden 
birini genç yaşta böbrek rahatsızlı-
ğından, diyalize girdiği dönem kay-
bettim. Harun ağabeyimin de başı-
na aynı şeyin gelmesini istemedim. 
Diğer kardeşlerimle verilerinde 
uyumsuzluk oldu. Benim böbreğimi 
verebileceğimi öğrenince hiç tered-
düt etmedim. Benim de iki çocuğum 
var. İleride ne olacağı belli olmaz. 
Ama ağabeyimin ihtiyacı varken, 
hiç düşünmeden olur dedim. Her-
kesten de aynı duyarlılığı bekliyo-
ruz” dedi.
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Halkımızı organ bağışına 
davet ediyoruz

H
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Acil Tıp Uzmanı Dr. İsmail Toğun Hastanemiz 
Acil Servisi’nde hasta kabulüne başladı. 

1975 yılında Şanlıurfa’da doğan Dr. İsmail Toğun 2001 yı-
lında Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 
2002 yılında Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp 
AD’da başladığı uzmanlık eğitimini 2008 yılında tamam-
layan Dr. Toğun, Gaziantep Av. Cengiz Gökçek Devlet 
Hastanesi’nde mecburi hizmetini yaptı. 2010 Aralık ayında 
Şanlıurfa’da özel bir hastanenin acil servisinde uzman ola-
rak çalışmaya başlayan Dr. Toğun, Mart 2014 tarihinden iti-
baren Özel Sani Konukoğlu Hastanesi’nde görev yapmaya 
başlamıştır. Dr. Toğun evli ve 2 çocuk babasıdır.

Kurulduğundan beri Gaziantep’in yanı 
sıra bölgede sağlık alanında birçok başa-
rıya imza atan Özel Sani Konukoğlu Has-
tanesi, güçlü ve başarılı hekim kadrosunu 
genişletmeye devam ediyor. 

Aydın’ın Söke ilçesinde 1956 yılında doğan Dr. Rıd-
van Sami Acar, 1982 yılında İstanbul Üniversitesi 
Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. İhtisasını Eskişehir 
Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesinde yapan Dr. 
Acar, 1988 yılından itibaren Fizik Tedavi ve Rehabi-
litasyon Uzmanı olarak görev yapmaktadır.
“Sağlıksız Beslenme ve Hareketsiz Yaşam Tarzı”nın 
yol açtığı obezite ve ilişkili sağlık sorunları yanında 
boyun, bel ve bacak ağrıları ile seyreden duruş 
(postür) bozuklukları gibi son yıllarda giderek artan 
sağlık sorunlarını tedavi edici ve önleyici tıp uygula-
malarına önem veren Dr. Acar, Hastanemizde has-
ta kabulüne başladı.

Uzm. Dr. İsmail 
Toğun hastanemizde

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı
Dr. Rıdvan Sami Acar, hasta kabul 
etmeye başladı
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aNeLiN açılış konuşma-
sını yapan Sanko Üni-
versitesi Sağlık Bilimleri 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 

Nalan Akbayrak, tüm hemşirelerin 
hemşirelik haftasını kutladı.

Prof. Dr. Akbayrak, Sanko Üniversi-
tesi olarak iyi eğitimli hemşire yetiş-
tirerek, önemli bir açığı kapatmayı 
amaçladıklarını söyledi.

Panelin yoğun ilgi görmesinden 
duyduğu memnuniyeti dile getiren 
Sanko Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Ahmet Sınav ise hemşire ifadesinin 
‘’kız kardeş’’ anlamına geldiğini 
anımsatarak, Türkiye’de hemşire-
liğe Batı’dan çok daha fazla önem 
verildiğine dikkati çekti. Prof. Dr. 

Sınav, Sanko Üniversitesi olarak 
amaçlarının hazır bilgiyi kullanmak 
değil, bilim üretmek olduğuna vur-
gu yaptı.  

’BaKıM, iyiLeştiriCi 
BütüN eyLeMLeri iÇiNde 
BarıNdırır’’

Moderatörlüğünü Sanko Üniversite-
si Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim 
Üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Müyesser 
Erdem’in yaptığı panelin bilimsel 
kısmında ise “Yatak Başı Liderlik” 
konulu sunumuyla Emekli Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Nurgün Platin, hem-
şirelik görevini yerine getirirken 
iletişim, eğitim, değişim, problem 
çözme, liderlik, yardım etme süreç-
lerinin önemine değindi.
Prof. Dr. Platin, liderliğin tavandan 
tabana doğru değil, tabandan tava-
na doğru gitmek olduğunu ve yatay 
bir şekilde yayılması gerektiğini 

“Hemşireliğin Görünmeyen Yüzü: 
Bakım” 

P
Sanko Üniversitesi’nde Hemşirelik Haftası kapsamında “Hemşireliğin Görün-

meyen Yüzü: Bakım” konulu panel düzenlendi. 



anımsatarak, liderliğin hemşirelik 
mesleğinin aynası olduğuna işaret 
etti.

Kocaeli Üniversitesi Sağlık Yük-
sekokulu Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Süreyya Karaöz de “Sağlık Hiz-
metlerinde Bakımın Anlamı” konulu 
sunum yaptı. Prof. Dr. Karaöz, “Bir 
şeyi anlamak, öğrenmek düşünmeyi 
gerektirir, düşünmek için bilgi gere-
kir. Bilgiyi kitaplardan okuyarak öğ-
renebiliriz. Ancak bir mesleği doğru 
yapabilmek için mesleğin geçmiş-
ten günümüze değişimini bilmek 
gerekir. Tarihi araştırarak ve bazı 
soruları sorarak bu gerçekleşir” 
şeklinde konuştu.
Bakımın özellikleriyle ilgili bilgi ve-
ren Prof. Dr. Karaöz, bakımın insanı 
bir özellik olduğunu söyledi. 

Karaöz, şöyle devam etti: “Bakım 
ahlaki bir yükümlülüktür. Aynı za-
manda empati ve şefkat gibi çeşitli 
duyguları içinde barındırır. Kişiler 
arası ilişki sürecidir. İyileştirici bütün 
eylemleri içinde barındırır.”

‘’HeMşireLiK aLaNıNda 
ezBerLeriN BOzULMaSı’’

Sanko Üniversitesi Sağlık Bilimle-
ri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Gülşen Vural da “Hemşirelik Ala-
nında Ezberlerin Bozulması” başlıklı 
sunumunda ezberin artı yönünün 

hızlı ve kısa sürede sorun çözdüğü-
nü, ancak aylarca ve yıllarca bütün 
bireylere aynı ezberi uygulamanın 
olumsuz yönü olduğunu bildirdi.

Bilgilerin çok hızlı değiştiğine dikkati 

çeken Prof. Dr. Vural, ezbere bu bil-
gileri katkı sağlaması gerektiğinin 
altını çizdi. ‘’Niçin biz ezbere dayalı 
hizmet veriyoruz’’ sorusuna cevap 
veren açıklamalar yapan Prof. Dr. 
Vura, bilginin kendini bulması ve yö-
netmesi olduğun ve bilgiye soru so-
rularak ulaşılabileceğini anımsattı.

Ezber bozarken en önemli özelliği-
nin zarar vermemek ve mutlaka oku-
yarak, kanıta ve bilimsel makalelere 
dayanarak yapılması gerektiğini 
vurgulayan Prof. Dr. Vural, hemşi-
renin hasta savunuculuğunu içsel-
leştirmesi gerektiğini ancak bunu 
yaparken hastayı pasifize ederek 
değil, doğru yolu gösterip, destek-
lemek şeklinde yapması gerektiğini 
sözlerine ekledi.

Sanko Üniversitesi Mütevelli Heyeti 
Başkanı Abdulkadir Konukoğlu,  İl 
Sağlık Müdürü Prof. Dr. Metin Ka-
rakök ve Türkiye Hemşireler Derne-
ği Gaziantep Şube Başkanı Rabia 
Sohbet’in de katıldığı panel, katılım-
cıların sorularının yanıtlanması ve 
konuşmacılara plaket verilmesiyle 
son buldu. 
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Bakım ahlaki bir yükümlülüktür. Aynı zamanda empati ve 
şefkat gibi çeşitli duyguları içinde barındırır. Kişiler arası 
ilişki sürecidir. İyileştirici bütün eylemleri içinde barındırır.
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aStaNeMiz Genel Müdürü ve Başhekimi 
Dr. Yusuf Ziya Yıldırım’a karanfil takdim 
eden Tabipler Odası yöneticileri, hastane-
deki çalışmalar ve bu yıl öğrenci almaya 

başlayacak olan Sanko Üniversitesi hakkında bilgi 
aldılar. Hastanemiz hekimlerini de ziyaret eden oda 
yöneticileri, hekimlerin tıp bayramlarını kutlayarak, 
karanfil takdim ettiler.

H

Gaziantep-Kilis Tabipler Odası Yönetimi, 14 
Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Hastanemize 

ziyarette bulundu.

Gaziantep – Kilis Tabipler Odası Yönetimi 
hastanemizi ziyaret etti
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aNKO üNiverSiteSi Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Ayşen Bayram, üniversitede görev ya-
pan bayan personelin 8 Mart Dünya Kadın-
lar Günü’nü kutlayarak, bunun yeni ve gü-

zel başlangıçlar için bir adım olması temennisinde 
bulundu. Hastanemiz Genel Müdürü Dr. Yusuf Ziya 
Yıldırım, Başhekim Yardımcısı Dr. İbrahim Nacak, 

Hastane Müdürü Yaşar Değirmenci ve Başhemşire 
Ceylan Özyılmaz da hastanede görev yapan bayan 
personeli birimlerine ziyaret ederek, karanfillerini 
takdim etti. Dr. Yıldırım, kutlama sırasında bayan 
personelin çalışmalarından duyduğu memnuniyeti 
dile getirerek, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kut-
ladı.

S

Hastanemizde ve Sanko Üniversitesi’nde Sanko Holding adına dağıtılan karanfillerle 
“8 Mart Dünya Kadınlar Günü” kutlandı. 

Dünya Kadınlar Günü’nü kutladık
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eneL MüDüR Dr. Yusuf 
Ziya Yıldırım, Mesul Mü-
dür Dr. İbrahim Nacak 
ve Başhemşire Ceylan 

Özyılmaz,  12-18 Mayıs Hemşire-
lik Haftası dolayısıyla, büyük bir 
özveri ve fedakarlıkla görevini ye-

rine getiren hemşireleri tek tek ge-
zerek, hemşirelik haftasını kutladı 
ve Sanko Holding adına karanfil 
dağıttılar. Ayrıca Hastanemizde 
görev yapan hemşireler, Mesul 
Müdür Dr. İbrahim Nacak, Satış 

Pazarlama Müdürü Orhan Ahi ve 
Başhemşire Ceylan Özyılmaz’ın 
eşliğinde Halfeti gezisine katıldı-
lar. Gönüllerince bir gün geçiren 
hemşireler, gezi sırasında yorgun-
luk attılar.

Hastanemizde ve Sanko 
Üniversitesi’nde “Hemşirelik 
Haftası” düzenlenen çeşitli 

programlarla kutlandı. 

Hemşirelik Haftası kutlandı

Hemşirelik Haftası kutlama mesajları

Merkezi Gaziantep’te bulunan Anadolu Sağlık İşletmele-
ri Derneği Genel Başkanı Dr. Yusuf Ziya Yıldırım, hemşi-
relik mesleğinin tüm insanların saygı duyması gereken 
onurlu bir meslek olduğunu söyledi. Dr. Yıldırım, sağlık 
sektörünün en önemli değerleri olarak tanımladığı hem-
şirelerin Hemşirelik Haftası’nı kutlamak amacıyla yaptığı 
açıklamada “Bu güzel ve onurlu mesleği yerine getirir-
ken, hemşirelerimizin gece – gündüz demeden, en zor 
şartlar altında bile, hoşgörü ve büyük bir fedakârlıkla ça-
lıştıklarını biliyoruz” dedi.

ASİD Genel Başkanı Dr. Yusuf Ziya Yıldırım

“Hemşirelik tüm insanların 
saygı duyması gereken 
onurlu bir meslektir”
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Sanko Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Sınav, kutsal bir 
mesleği yerine getirdiklerini belirttiği hemşirelerin, Hemşire-
lik Haftası’nı kutladı.
Prof. Dr. Sınav yaptığı açıklamada,  “Büyük bir sevgi ve din, 
dil, ırk gözetmeksizin büyük bir fedakarlıkla görevini yerine 
getiren hemşirelerimizin Hemşirelik Haftası’nı kutluyoruz” 
dedi. Prof. Dr. Sınav, 2014-2015 eğitim – öğretim döneminde 
eğitime başlayacak olan Sanko Üniversitesi’nde hemşire-
lik bölümünün de bulunacağına dikkati çekerek, böylesine 
kutsal bir mesleğe Sanko Üniversitesi öğrencileri ile katkı 
sağlayacaklarının altını çizdi.

Sanko Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Ahmet Sınav

“Tüm hemşirelerimizin
Hemşirelik Haftası kutlu olsun”

Hastanemiz Başhemşiresi Cey-
lan Özyılmaz, hemşireliğin; insan 
sevgisiyle dolu, şefkatle, sabırla 
yapılan kutsal ve onurlu bir mes-
lek olduğunu söyledi.
12-18 Mayıs Hemşirelik Haftası 
dolayısıyla bir mesaj yayımlayan 
Özyılmaz, “Bu hafta değerlendi-
rilirken, hemşirelik mesleğinin 
sorunları ortaya konulur ve çö-
zümler üretilir. Sağlık, bireylerde 
zorunlu, vazgeçilmez ve hayatın 
her döneminde aynı önemi koru-
yan temel ihtiyaçlardan biridir. 
Bu ihtiyaca cevap veren personel 
içinde en önemli meslek grubu 
ise hemşirelerdir” dedi.

Hemşireliğin güç çalışma şart-
larını gerektiren, özveri, sabır, 
hoşgörü kavramlarını içinde bu-
lunduran zor bir meslek olduğunu 
belirten Özyılmaz şöyle devam 
etti: “Hemşirelik, diğer meslek-
lerde olduğu gibi, toplumsal ihti-

yaçlardan doğan, insan hayatıyla 
yakından ilgili bir meslektir. Ekip 
çalışması, el becerisi, hızlı çalış-
ma ve hünerli eller ister. Teme-
linde sevgi, saygı yatar. Hemşire 
din, dil, ırk ayrımı gözetmeksizin, 

birey, aile ve topluma sağlığını 
kazandırmak için çalışır.
Sevgiden, şefkatten, disiplin ve 
ciddiyetten uzak bir kişinin hemşi-
relik mesleğini icra etmesi müm-
kün değil. Hemşire, sağlığı ye-
rinde olmayan, yardıma muhtaç 
insanlara hizmet vermektedir. Bu 
yönü düşünüldüğünde, hemşire-
lerin, hem eğitim açısından hem 
de psikolojik, sosyal ve ekonomik 
açıdan desteklenmesi gereken 
bir meslek grubu olduğu ortaya 
çıkmaktadır.”  

Özyılmaz, “Önce İnsan” diyerek 
halka hizmeti şiar edinmiş, in-
sanların sağlıkları için çok önemli 
ve kutsal bir görevi ifa eden, bu 
yüce mesleğin mensubu bütün 
fedakâr, cefakâr hemşirelerimi-
zin Hemşireler Günü’nü kutlar, 
meslek hayatlarında başarılar 
dilerim” diyerek sözlerini tamam-
ladı.

Özel Sani Konukoğlu Hastanesi Başhemşiresi Ceylan Özyılmaz

“Hemşirelik,  İnsan Sevgisi, Şefkat ve Sabırla 
yapılan meslektir” 



MenoPoZun bir hastalık 
olarak kabul edildiği günü-

müzde, kadın yumurtalık hormon-
ları laboratuvar koşullarında üretil-
mektedir” diyen Opr. Dr. Göymen, 
böylece menopozda ortaya çıkabi-
lecek olumsuzlukların önlendiğini 
söyledi.

Menopozun; “Son adet kanaması” 
demek olduğunu anımsatan Opr. 
Dr. Göymen, “Genelde 45 yaşından 
sonra, genellikle 55 yaşa kadar ge-
çen süre içinde görülen, önceleri 
adet kanamalarının düzensizleş-
mesi, daha sonraları ise kesilmesiy-
le biten bir dönemdir. 45 yaşından 

önce menopoz gerçekleşirse buna 
erken menopoz denir” dedi.

MeNOPOzUN BeLirtiLeri

Kadınların ancak dörtte birinin me-
nopozu, olması gereken belirtilerin 

dışında, başka bir rahatsızlık ol-
madan yaşayabildiğini ifade eden 
Opr. Dr. Göymen,  yumurtalıklarda-
ki hormon üretiminin azalması so-
nucu adet kanamalarında düzen-
sizlik ortaya çıktığını, bu hormon 
üretiminin azalmasıyla vücuttaki 
ısıyla ilgili alanlar etkilenir ve terle-
me, ateş basması gibi durumların 
ortaya çıktığını belirtti. 

Menopozun en dikkat çeken be-
lirtilerinden birinin adet düzeninin 
bozulması ve kanama miktarı azal-
ması olduğunu anlatan Opr. Dr. 
Göymen, şöyle devam etti:

“Östrojen hormonunun azalması-
na bağlı olarak çeşitli bozukluklar 
da görülür. Gece terlemesi, ateş 
basması, çarpıntı, yüzde kızarıklık-
lar olabilir. Yalnız bu belirtiler bü-
tün hastalarda olmayabilir. Zaten 
menopoz dönemi ilerledikçe 3-5 yıl 
sonra, bu belirtiler azalmaya başla-
maktadır.” 

Menopozda psikolojik rahatsızlıkla-
rın da ön plana çıktığını, gerginlik, 
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“MENOPOZ” anlatıldı
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sinirli olma, depresyon gibi bulgular 
ve uyku kalitesinde azalma görüldü-
ğünü kaydeden Opr. Dr. Göymen, 
“Uyku kalitesi azalması derken 
kastedilen, uykuya dalma süresinin 
uzaması ve uykunun REM fazının kı-
salmasıdır. Bunların dışında baş ve 
eklem ağrısı, cinsel isteksizlik, kas 
ağrıları görülebilir. Bütün bu saydık-
larımız menopozun klasik belirtileri-
dir” diye konuştu.

Menopozda görülen belirtilerin lo-
kal olarak görüldüğüne vurgu ya-
pan Opr. Dr. Göymen, sözlerini şöy-
le sürdürdü:

“Cinsel ilişki sırasında ağrı duyma 
bunlardan biridir. Çünkü bu dönem-
de vajenin kayganlığını sağlayan 
sıvı miktarı azalır. Vajenin incelmiş-
tir ve elastikiyetini kaybetmeye baş-
lamıştır. Bu yüzden ilişki sırasında 
ağrı, yanma, tahriş ve hafif kanama 
görülebilir. Östrojen tedavisiyle dü-
zelebilir. Ayrıca cinsel ilişkisini sür-
düren kişilerde bu bulgular daha az 
görülür.” 

Opr. Dr. Göymen, menopozun uzun 

dönem belirtileri hakkında şu bilgi-
leri verdi: “Menopozun uzun dönem 
belirtilerinin başında ise kemik eri-
mesi ve kalp-damar hastalıkları gel-
mektedir. Kadınlarda kalp-damar 
hastalıklarının daha geç yaşlarda 
görülmesinin sebebi östrojen hor-
monudur. Menopozdan sonra bu 
hormon azalacağından kalp hasta-
lıkları riski de artmaktadır. Çünkü 
düşük dansiteli kolesterol (LDL) art-
mıştır.”

MeNOPOz taNıSı

Adet kanamasının 1 yıldır gerçek-
leşmiyor olması durumunda meno-
poz tanısının düşünülmesi gerektiği-
ni, fakat her adet düzensizliği veya 
kanama olmamasının menopoz 
anlamına gelmediğinin altını çizen 
Opr. Dr. Göymen, mutlaka doktora 
başvurularak, ayrıntılı hormon testi 
yapılması gerektiğine dikkati çekti.

“Saydığımız olumsuz belirtiler öst-
rojen ve progesteron hormonunun 
azalmasına bağlı olarak ortaya çık-
maktadır. Yapılan tedavide bu hor-
monlar kullanılır ve yerine konur. 

Böylece hayat kalitesini olumsuz et-
kileyecek birçok rahatsızlık düzeltilir 
ya da en aza indirgenir”  diyen Opr. 
Dr. Göymen, şunları kaydetti:
  
“Östrojen tedavisi ağızdan ya da cil-
de yapıştırma yöntemi olmak üzere 
iki şekilde gerçekleştirilir. Bu teda-
viye kalsiyum ve progesteron ekle-
nebilir. Östrojen tedavisiyle Alzhe-
imer hastalığı ve bağırsak kanseri 
görülme ihtimali azalmaktadır. Kalp 
damar hastalıklarının azalması sağ-
lanır. Toplumda bilinenin aksine 
östrojen verilmesi rahim kanserine 
neden olmaz. Ağrılı ilişki, yanma, 
kaşıntı gibi problemler östrojen te-
davisiyle 1 yıl içinde düzelir. Fakat 
son çalışmalar meme kanseri, pıh-
tılaşma bozuklukları ve karaciğer 
hastalığı riskini artırmaktadır.”

Östrojenin verilmesi ile menopoz 
sonrası görülen kemik erimesi prob-
leminin de bir ölçüde engellenmiş 
olduğunu belirten Opr. Dr. Göymen, 
bu tedaviye kalsiyum eklenince etki-
nin daha da arttığını sözlerine ekle-
di.

“14 Mart Tıp Bayramı’’ etkinlikleri kapsamında hastanemizde görev yapan hekimlere gül verildi.

14 Mart Tıp Bayramı güllerle kutlandı 

aStaNeMiz Genel Müdürü Dr. 
Yusuf Ziya Yıldırım ve Başhekim 
Yardımcısı Dr. İbrahim Nacak, 
hastanede görev yapan hekimlere, 

Sanko Holding Onursal Başkanı Abdulkadir 
Konukoğlu, Sanko Holding Yönetim Kurulu 
Başkanı Zeki Konukoğlu ve Hastane Kurucu 
Temsilcisi Adil Sani Konukoğlu adına gül 
dağıttı. Dr. Yıldırım, hekimlerin çalışmala-
rından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 
büyük bir özveriyle görevlerini sürdüren tüm 
sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı’nı kutladı 
ve başarılarının devamını diledi.
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Sanko Üniversitesi, “Omuz Ekleminin Ultrasonografik Değerlendirilmesi ve Omuz Art-
roskopisi” konulu eğitim toplantısına ev sahipliği yaptı.

aStaNeMiz Konferans 
Salonu’nda, uluslararası dü-
zeyde gerçekleşen eğitim top-
lantısında, konunun uzmanı 

pek çok akademisyen konuşmacı ve katı-
lımcı bir araya geldi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan 
Sanko Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fa-
kültesi Dekanı Prof. Dr. Nalan Akbayrak, 
katılımcılara teşekkür ederek, şunları 
söyledi: ‘’Sağlık Bilimleri alanında eğitim 
öğretime başlayacak olan üniversitemiz 
eğitimin yanında toplumsal sağlık alanın-
da da şehrimize katkı sunacak. Hastane-
miz bünyesinde bugüne kadar pek çok 
konuda konferans oldu. Bundan sonra 
da üniversite ve hastane işbirliğiyle kon-
feranslarımız ve eğitim toplantılarımız de-
vam edecek.’’

OMUz aNatOMiSi

Açılış konuşmasının ardından Hastane-

miz Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı 
Opr. Dr. Gökhan Sever, “Omuz Anatomi-
si;  Anatomik Nedir? Patolojik Nedir?’ ko-
nulu bir sunum yaptı.

Katılımcılara omuz anatomisi hakkında 
bilgi veren Opr. Dr. Gökhan Sever, “Omuz 
eklemleri hareket genişliği en yüksek olan 
eklemlerdir. Dolayısıyla yumuşak doku 
stabilitesi ağırlıktadır ve bu durum yumu-
şak doku deformasyonuna sebep olmak-
tadır” dedi.

Toplantıda Hastanemiz Ortopedi ve Trav-
matoloji Uzmanı Opr. Dr. Levent Bostan-
cı, “Artroskopik Portaller; Hangi Portal? 
Ne Zaman?” konulu sunumunda, omuz 
artroskopisinin uygulanış şekli hakkında 
bilgi verdi.

Yumuşak dokuların kolaylıkla zedelene-
bildiğine dikkati çeken Opr. Dr. Bostancı,  
“Omuz eklemleri geniş bir eklem açıklığı 
ve zayıf kemik desteği olan geniş yumu-

H

Sanko Üniversitesi,
bilimsel toplantıya evsahipliği yaptı
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şak dokudan oluşan eklemlerdir. Bu 
eklemler çok kolay zedelenebilir” 
diye konuştu.

Omuz artroskopisinin iki pozisyon-
da uygulanabileceğini belirten Opr. 
Dr. Bostancı, “Tedavi hasta daha 
çok şezlong pozisyonundayken uy-
gulanır. Hasta omuz eklemi dışarıda 
kalacak şekilde oturtulur. Omuz art-
roskopisi portalları hasar görecek 
dokudan uzak olmalı ve referans 
noktaları önceden belirlenmeli. Re-
ferans noktaları çizilmeden omuz 
artroskopisi uygulanmamalı. Aksi 
takdirde ne kadar tecrübeli olursak 
olalım dokular zarar görebilir” şek-
linde konuştu.

Opr. Dr. Bostancı, ‘’Referans nokta-
ları ve çizimler’’, ‘‘Kanülün yerleşti-
rilmesi’’, ‘‘Lateral ve Superier giriş’’ 
gibi konularda katılımcıları bilgilen-
dirdi.

‘’aMeLiyatıN eN KiLit
NOKtaSı düĞüM atMaK’’

“Artroskopik Düğüm Teknikleri ve 
Anchor Seçimi” konulu sunumun-
da ameliyatın en kilit noktalarından 
birinin ‘’Düğüm atmak’’ olduğunu 
belirten Hastanemiz Ortopedi ve 
Travmatoloji Uzmanı Opr. Dr. Aydın 
Büdeyri, “Cerrahide çok fazla dü-
ğüm tekniği var. En güvenilir teknik 
hangisidir? Düğüm attıktan sonra 
nasıl ameliyathaneden emin bir 
şekilde çıkarız? sorularına cevap 
bulmamız gerekiyor. Açık cerrahide 
kullanılan düğüm kapalı uygulama 
için uygun değildir. Düğüm kaliteli 
olmalı ve güven vermelidir” dedi.

Düğüm teknikleri hakkında bilgi ve-
ren Opr. Dr. Büdeyri, iyi düğüm at-
mak için neler yapılması gerektiğini 
anlattı.

“Amaç sağlam düğüm atmak” diyen 
Opr. Dr. Büdeyri, “Düğüm neden 
gevşer, doku neden iyileşmez…? 
Ya doku yırtılmıştır ya yanlış ip ya 

da yanlış düğüm tercihi yapmışızdır 
veya ilmik kaymıştır. Bu seçenekler 
artabilir. Önemli olan düğümün gi-
deceği yolu görmek ve bilmektir. 
Beklenmeyen durumda organize 
kalmak çok önemlidir. Daha güçlü 
ve dayanıklı düğüm atmak için dik-
kat şarttır” ifadelerini kullandı.

“Rotator Manşet Yırtıkları ve Omuz 
İnstabilitesi” konulu bir sunum ger-
çekleştiren Dokuz Eylül Üniversite-
si Ortopedi Bölümü’nden Prof. Dr. 
Mustafa Özkan ise konuşmasında, 
adalelerin senkronize halde ça-
lıştığını ifade ederek, “Herhangi 
bir adalede meydana gelebilecek 
problem diğer adaleleri de etkiler. 
Bu da omuz biyometrisinin bozulma-
sına sebep olur. O bölgede oluşan 
yırtık zamanla daha da büyür. Yırtık 
meydana geldikten sonra diğer ten-
donlara binen yük, yırtıkta büyüme 
oluşturur. Hasar 2-2.5 senede ortaya 
çıkar” dedi.

Bu vakaların görüldüğü hastaları 
tedavi ederken yağlı dejenerasyon 

olmadan müdahalenin büyük önem 
taşıdığını söyleyen Prof. Dr. Özkan, 
“Yağlı dejenerasyon fazlalaştıkça 
yırtık dikilse bile sonra tekrarlama 
riski artar. Tendonun yapısında bo-
zukluk meydana gelir. Fonksiyonel 
açıdan bir fayda sağlamaz” diye 
konuştu.

Tedavide yırtığın şeklinin iyi tespit 
edilmesi gerektiğinin önemli oldu-
ğunu vurgulayan Prof. Dr. Özkan, 
yırtığın derecesine göre tamiri konfi-
güre etmek gerektiğini kaydetti.

yırtıĞıN tedavi aşaMaLarı

Cerrahi işlem dışındaki tedavi yön-
temlerinin tedavinin faydası açı-
sından tercih edilmediğini söyle-
yen ABD’li Dr. Joseph C. Tauro ise 
“Omuz Ultrasonografik Değerlendi-
rilmesi, İleri Retrakte Yırtıklar Artros-
kopik Retrakte Subscapularis Ta-
miri’ konulu sunumunda, ameliyat 
görüntüleri ışığında, yırtığın tedavi 
aşamalarıyla ilgili bilgi verdi.

Omuz eklemleri hareket genişliği en yüksek olan eklemlerdir. Do-
layısıyla yumuşak doku stabilitesi ağırlıktadır ve bu durum yumu-
şak doku deformasyonuna sebep olmaktadır



Tedavide cerrahi işlemlerin sağlıklı 
sonuç vereceğini belirten Dr. Joseph 
C. Tauro, “Tedaviye geç kalındığın-
da iyi bir sonuç elde edemezsiniz. 
Hasta size gelene kadar yırtık büyü-
yebilir. Fizik tedavi de çözüm olmaz. 
Yırtık daha da kötüleşebilir” uyarısı-
nı dile getirdi.

Hastanın yaşı ve yırtığın derecesi-
nin tedavide önemli yer tuttuğuna 
dikkat çeken Dr. Joseph C. Tauro, 
“Bütün yapıların konumunu iyi bil-
mek tedavide başarı şansını artırır. 
Yırtığın şekli tam olarak belirlenmeli 
ki tamiri de ona göre belirlenebilsin” 
diye konuştu.

Konuşmasının ardından Dr. Joseph 
C. Tauro’ya, Sanko Üniversitesi Ku-
rucu Rektörü Prof. Dr. Ahmet Sınav 
tarafından toplantıya katılımından 
ötürü teşekkür belgesi takdim edildi. 
Prof. Dr. Sınav tüm konuşmacı ve ka-
tılımcıları katkılarından dolayı teşek-
kür ederek, Sanko Üniversitesi’nin 
bu tür bilimsel organizasyona ev 
sahipliği yapmaktan duyduğu mem-
nuniyeti dile getirdi.

‘’GüNüMüzde aÇıK 
CerraHi ÇOK fazLa terCiH 
ediLMiyOr’’

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı 

Prof. Dr. Mehmet Demirtaş da top-
lantıda  “Masif Cuff Yırtıkları ve Art-
roplasti” konusunda bilgi verdi.

Günümüzde açık cerrahinin çok 
fazla tercih edilmediğini belirten 
Prof. Dr. Demirtaş, bilgi ve deneyi-
min önemine vurgu yaptı.

“MR değerlendirilirken klinik bul-
gulara hâkim olmak gerekir” di-
yen Prof. Dr. Demirtaş, “Tedavide 
‘Cerrahi mi yoksa artroskopi mi?’ 
tercihinden ziyade uygulanacak 
prensipler çok daha büyük önem 
taşıyor. Artroskopik uygulamada 
temel prensiplerin uygulanmaması 
durumunda faciaya yol açabilirsi-
niz. Doğru bilgi ve doğru prensiple 
hastaya faydalı olursunuz fakat yan-
lış bilgi ve yanlış prensiple hastaya 
zarar verirsiniz. Emek ve deneyimle 
başarı oranı da yükselir” diye ko-
nuştu.

Hastanemiz Ortopedi ve Travmato-
loji Uzmanı Opr. Dr. Cenk Cankuş 
da “Omuz Ekleminin Ultrasonogra-
fik Değerlendirilmesi ve Omuz Art-
roskopisi” konulu eğitim toplantısı-
na katılan tüm katılımcılara teşekkür 
ederek, böyle bir organizasyonda 
yer almaktan duyduğu memnuniyeti 
dile getirdi.

Toplantının son bölümünde Hasta-
nemiz Radyoloji Uzmanlarından Dr. 
Zülküf Ekşi “İnteraktif Omuz Ultra-
son Pratiği” konusunda bilgiler ver-
di. Toplantı ortopedide güncel tek-
nikler ve son gelişmelerle ilgili “vaka 
tartışması” ile son buldu.
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Herhangi bir adalede meyda-
na gelebilecek problem diğer 

adaleleri de etkiler. Bu da 
omuz biyometrisinin bozul-
masına sebep olur. O böl-

gede oluşan yırtık zamanla 
daha da büyür. Yırtık mey-
dana geldikten sonra diğer 

tendonlara binen yük, yırtıkta 
büyüme oluşturur. Hasar 

2-2.5 senede ortaya çıkar”
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aĞLıK BaKaNLıĞı, Tür-
kiye Moda ve Hazır Giyim 
Federasyonu ve Türkiye 
Organ Nakli Kuruluşları 

Koordinasyon Derneği’nin ortak-
laşa kurdukları Can Dostu Organ 
Bağışına Evet Platformu, Hastane-
miz Organ Nakli Merkezi ev sahip-
liğinde ‘’Organ Bağışı ve Organ 
Nakli’’ konulu toplantı düzenledi. 
Sanko Holding’in ambalaj sektörün-
deki şirketi Süper Film’in salonunda 
gerçekleştirilen toplantının mode-
ratörlüğünü, Türkiye Organ Nakli 
Kuruluşları Koordinasyon Derneği 
Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Ta-
mer Sağıroğlu yaptı.

Böyle bir toplantıya ev sahipliği yap-
maktan memnuniyet duyduklarını 
dile getiren Doç. Dr. Fatih Yüzba-
şıoğlu, ‘’Özel Sani Konukoğlu Has-
tanesi Organ Nakli Merkezi olarak 
yapmış olduğumuz başarılı nakille-
re halkımızın organ bağışına verdik-
leri destekle yenilerini ekleyeceğiz” 
diye konuştu. Türkiye Moda ve Hazır 
Giyim Federasyonu Başkanı Hüse-
yin Öztürk de konuşmasında,  2012 
yılında sosyal sorumluluk anlayışın-
dan hareket ederek, böyle bir plat-
form kurduklarını söyledi.Öztürk, 
‘’İnsan, hayatın içinde var olmalıdır. 
Çünkü, insan sadece çalışan de-
ğil yaşayan bir varlık. Toplantının 
sonunda bu konuyla ilgili çok ka-
zancınız olacaktır. Sanko Holding’e 
katkılarından dolayı teşekkür ederiz. 
Nakillerle insan insanı tamamlıyor” 
diyerek, memnuniyetini dile getirdi.  

‘’BöLGeDe De Çok 
BüyüK ve BaşarıLı işLer 
GerÇeKLeştiriyOrUz’’

Sanko Üniversitesi Rektör Danışma-
nı Doç. Dr. Nezih Hekim ise böyle 
bir organizasyona katılmaktan duy-
dukları memnuniyete vurgu yaptı. 
Tıp ağırlıklı eğitim vermeye hazır-
lanan Sanko Üniversitesi hakkında 
bilgi veren Doç. Dr. Hekim, Sanko 
Üniversitesi’nin sağlık, eğitim ve 
araştırma alanında büyük bir ihtiya-
cı gidereceğine dikkati çekti.  Özel 
Sani Konukoğlu Hastanesi’nin sa-
dece Gaziantep’te değil bölgede 
de çok büyük ve başarılı işler ger-
çekleştirdiğini vurgulayan Doç. Dr. 
Hekim’e, sunumunun ardından, Can 
Dostu Organ Bağışına Evet Platfor-
mu tarafından Sanko Holding adına 
bir plaket takdim edildi. 

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Gastroenteroloji ve Hepatoloji Uz-
manı Doç. Dr. Murat Taner Gülşen 
ise karaciğer naklinden bahsetti.  
Doç. Dr. Gülşen, dini olarak organ 
bağışlamanın bir yükümlülüğü ol-
madığını aksine sevabının çok bü-
yük olduğunu anımsatarak, organ 
nakli yapan kurumların son derece 
organize çalıştığını ve ortak bir dil 
kullandığını söyledi.  

’CaNa CaN KatıN’’

Hastanemiz Nefroloji Uzmanı Er-
kan Mahsereci de “Organ ve Doku 
Nakli” konulu sunumunda organ 

nakli olmadan organ bağışı olama-
yacağına dikkati çekti. Canlıdan ve 
kadavradan yapılan nakillerle ilgili 
bilgiler veren Dr. Mahsereci, ‘’Ülke-
mizde en büyük sorun bağışlanan 
organ sayısının yetersizliğidir. Bu 
konuda eğitim eksiğimiz var. Bağış-
lanan böbrek sayısının giderek düş-
mesine karşın, böbrek bekleyenlerin 
sayısı giderek artmaktadır” sözleri-
ne yer verdi. Böbrek naklinin hem 
en ideal hem de en ucuz tedavi şekli 
olduğunu söyleyen Dr. Mahsereci, 
“Organ nakline din, dil, ırk, yaş zen-
gin–fakir ayrımı olmaksızın herkesin 
ihtiyacı olabilir. Organ bağışlayın 
cana can katın. Dini yönden hiçbir 
sakıncası yok. Hatta bu konuyla il-
gili ayetlerimiz var” diyerek sözleri-
ni bitirdi. Hastanemiz Anesteziyoloji 
ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Yunus 
Baydilek’in de konuşmacı olarak 
katıldığı toplantıda, Hastanemiz Or-
gan Nakli Merkezi’nde 2,5 yıl önce 
böbrek nakliyle hayata yeniden baş-
layan Hasan Yıldırım da söz aldı. 

Yıldırım, yaşadıklarına ilişkin şun-
ları paylaştı: “6 yıl diyalize girdim. 
Öğretmen olduğum için derslerde 
çok sıkıntı yaşıyordum. 2.5 yıl önce 
Özel Sani Konukoğlu Hastanesi’nde 
böbrek nakli operasyonu geçirdim. 
Allah herkesten razı olsun. Sağlığı-
ma tekrar kavuştum. Şimdi ben söy-
lemesem nakil gerçekleştirdiğime 
kimse inanmaz. Ben okulda görev 
yaptığım için öğrencilerime bu ko-
nunun ne kadar önemli olduğunu 
anlatmaya çalışıyorum.’

S

“Organ Bağışı ve Organ Nakli’’ anlatıldı
Hastanemiz Organ Nakli Merkezi Başkanı Doç. Dr. Fatih Yüzbaşıoğlu, ‘’Yaptığımız başarılı 

nakillere halkımızın organ bağışına verdikleri destekle yenilerini ekleyeceğiz” dedi. 
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Psikiyatri Uzmanı Dr. Bülent Çekem, öğrencilere tavsiyede bulunarak, ‘’Sınava 
puana odaklı değil yapılan çalışmanın karşılığını görme bakış açısıyla yaklaşmak 

kaygıyı azaltır’’ dedi. 

zeL SaNKO Koleji 12. sınıf 
öğrencilerine, Hastane-
miz Psikiyatri Uzmanı Dr. 
Bülent Çekem tarafından 
‘’Sınav Kaygısı’’ konulu 

seminer verildi.  Özel Sanko Okul-
ları Mezunlar Derneği işbirliğiyle 
düzenlenen seminerde,  öğrencile-
rin kaygı düzeylerini tanımaları ve 
çözüm yolları konusu anlatıldı. 

Bir miktar kaygının kişinin perfor-
mansını olumlu yönde etkilediği-
ni, baş edilmesi gerekenin ise ileri 
boyutta yaşanan kaygı olduğunu 
söyleyen Dr. Çekem, yapılan araş-
tırmalara göre, hissedilen sınav 
kaygısının ameliyat öncesi kay-
gıdan daha yüksek olduğunu, kız 
öğrencilerde erkek öğrencilerden 
daha büyük oranda görüldüğünü 
bildirdi.

Kaygının gerginlik, sinirlilik, karam-
sarlık, korku, panik, güvensizlik gibi 

duygusal belirtiler gösterdiğine işa-
ret eden Dr. Çekem,  kalp atışların-
da hızlanma, ağız kuruması, bulan-
tı, kusma, terleme, üşüme şeklinde 
fizyolojik, davranışsal olarak da 
kaçma, kaçınma gibi birçok belirti-
leri olduğunu anlattı.

Dr. Çekem, ‘’Sınav kişide kaygı 
uyandırmaz, inanışlar ve olasılıklar 
kaygıyı yaratır. Anne, baba ve öğ-
retmen davranışları kaygı düzeyin-
de önemli etkendir” diye konuştu. 

‘’KeNdiNi iyi taNıMaK ve 
POtaNSiyeLiNi iyi BiLMeK 
GereKir’’

Klinik tecrübelerine göre çok ders 
çalışan öğrencilerde kaygı düzeyi-
nin daha fazla olduğunu ifade eden 
Dr. Çekem, “Bu öğrenciler bir yeri 
kazandığına ve onun da elinden alı-
nacağına inanıyor gibi bir davranış 
sergiliyor” dedi.  

Temel çalışmanın okulun başladığı 
dönemde yapılması, sınava doğru 
çok fazla iş bırakılmaması, olumsuz 
düşünce ve inanışların sorgulanma-
sı gerektiği tavsiyesinde bulunan 
Dr. Çekem, sözlerine şöyle devam 
etti:

‘’Gün içinde öğrenilenler hafızaya 
gece işleniyor. Bu nedenle yeterli 
uyku alınmalı. Bu bir yarış değil-
dir, bu bir tercih sınavıdır. Başarıya 
ulaşmanın ilk aşaması kişinin kendi 
potansiyelini doğru değerlendirme-
sidir. Herkesin çalıştığının sonu-
cunda elde edeceği değer farklıdır. 
Kendini tanımak ve potansiyelini iyi 
bilmek gerekir. Gevşeme ve nefes 
egzersizleri ile fizyolojik belirtiler 
kaygıyı azaltılabilir. Derin nefes alıp 
4 saniye tuttuktan sonra yavaşça 
vermek rahatlatır. Bu sınav esna-
sında da yapılabilir. Puana odaklı 
değil yapılan çalışmanın karşılığı-
nı görme bakış açısıyla yaklaşmak 
kaygıyı azaltır.”

Sınav öncesinde kaygıyı 
azaltmanın yolları

’Gün içinde öğrenilenler 
hafızaya gece işleniyor. Bu 

nedenle yeterli uyku alınma-
lı. Bu bir yarış değildir, bu 

bir tercih sınavıdır. Başarıya 
ulaşmanın ilk aşaması kişinin 

kendi potansiyelini doğru 
değerlendirmesidir. Herke-
sin çalıştığının sonucunda 

elde edeceği değer farklıdır. 
Kendini tanımak ve potan-
siyelini iyi bilmek gerekir. 

Gevşeme ve nefes egzersizleri 
ile fizyolojik belirtiler kaygıyı 

azaltılabilir.
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PENTEx Fuarı’na katıldık

Gaptarım ve Gapfood Fuarı’a katıldık
Eşzamanlı olarak düzenlenen ‘’5. 
Tarım, Tarım Teknolojileri ve Hay-
vancılık Fuarı” (GAPTARIM) ve ‘’10.  
Gıda, Gıda Teknolojileri ve Ambalaj 
Fuarı’nda (GAPFOOD) stant açtık. 
Gaziantep Ortadoğu Fuar 
Merkezi’nde Vali Erdal Ata’nın da ka-
tıldığı törenle açılan fuarda yer alan 
Hastanemizin standında, sağlık hiz-
meti sunuldu. Dileyen katılımcılara ve 
ziyaretçilere ücretsiz tansiyon ölçümü, 
şeker kontrolü hizmeti verilen stantta, 
hastanenin tanıtımı da yapıldı.

 ‘’3. Penye, Tekstil ve Teknolojileri Fuarı’nda (PEN-
TEX) ‘’ stant açtık. 

Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi’nde, Vali Erdal 
Ata ve Türkiye Moda Hazır Giyim Federasyonu 
Başkanı Hüseyin Öztürk’ün de katıldığı törenle açı-

lan fuarda yer alan Hastanemiz standında, sağlık 
hizmeti sunuldu. 

Dileyen katılımcılara ve ziyaretçilere ücretsiz tansi-
yon ölçümü, şeker kontrolü hizmeti sunulan stant-
ta, hastanenin tanıtımı da yapıldı. 
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Halka Açık Konferanslar kapsamında “Eklem Kıkırdağı Tedavisine Güncel 
Yaklaşımlar” anlatıldı.

aStaNeMiz Genel 
Müdürü Dr. Yusuf Ziya 
Yıldırım, toplantının 
açılış konuşmasında, 
Sanko Üniversitesi’nin 

faaliyete geçmesiyle birlikte yapılan 

bu tür toplantıların artarak devam 
edeceğini söyledi. Gerçekleştir-
dikleri bilimsel toplantıların sosyal 
sorumluluk anlamında hem top-
lum hem de Sanko Holding adına 
kendileri için çok önemli olduğunu 
belirten Dr. Yıldırım, “Bu önemi do-
layısıyla saygın konuşmacılarımıza, 
toplantımıza katılımlarından dolayı 
özellikle teşekkür ediyoruz” dedi.

Sanko Üniversitesi Rektör Danış-
manı Doç. Dr. Nezih Hekim ise 
Sanko Üniversitesi’nin bir tıp üni-

versitesi olduğuna dikkati çekerek, 
“Üniversitemizin kurucusu Sani 
Konukoğlu Vakfı, sağlık ve eğitim 
alanlarındaki çalışmalarından do-
layı 1997 yılında yılın vakfı seçildi” 
diye konuştu. “Yaptığınız işin neye 

dönüşeceğini düşünerek yapmak 
gerekir” diyen Doç. Dr. Hekim, San-
ko Üniversitesi’nin misyonu, vizyonu 
ve yapılanması hakkında bilgiler 
aktardı.

Konuşmaların ardından toplantının 
moderatörlüğünü üstlenen Has-
tanemiz Ortopedi ve Travmatolo-
ji Uzmanlarından Opr. Dr. Cenk 
Cankuş, programın ilk konusu olan 
“Osteoartrit’te tek sorumlu kıkırdak 
doku mu?” oturumunu yönetti.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim 
Dalı’ndan Prof. Dr. Mahmut Nedim 
Doral, kişinin genetiğinde eklem 
harabiyeti varsa kireçlenmenin ön-
lenemeyeceğini ifade ederek, ki-

reçlenmede uygulanan işlemlerin 
ağrıya yönelik girişimler olduğuna 
vurgu yaptı.

Son yıllarda ağrı klinikleri ve aka-
punktur gibi alternatif tedavi yön-
temleri kullanıldığına dikkat çeken 
Prof. Dr. Doral, şunları kaydetti:

“Şekil bozukluğu olmadığı takdir-
de ameliyata gerek duyulmadan 
tedavi yoluna gidiliyor. Yaşlanmak-
tan korkmayın. Vücudumuz ‘kirada 
oturan kiracı’. Sağlığımıza özellik-

“Eklem Kıkırdağı Tedavisine 
Güncel Yaklaşımlar” anlatıldı

H

Kıkırdağı iyileştirmek için kıkırdak dokusuna ihtiyaç var. Bunun için de o bölgeyi iyi 
değerlendirmek gerekiyor. Kas dengesinin bozulmaması önemli. Yine aynı şekilde cerrahın 

tecrübesi de önemli. İçlerinden biri aksadığında verimli sonuç alamayız. Sadece lezyona ve MR’a 
bakarak ‘ameliyat gerekir’ demek doğru değil.
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le de vücudumuza dikkat etmeliyiz. 
Kilomuz varsa vereceğiz, şekerimiz 
varsa dikkat edeceğiz. Konforlu ya-
şama şansı kendi elimizde. Dokula-
rımız zamanla eskiyor. Önemli olan 
beynimizin fonksiyonlarını kaybet-
memesi”.

türKiye’de diz şiKÂyet 
OraNı yüKSeK

Hastanemiz Ortopedi ve Travmato-
loji Uzmanı Opr. Dr. Cenk Cankuş 
da yaptığı sunumda “Diz kireçlen-
mesi nasıl engellenir?” sorusuyla 
çok sık karşılaştıklarına değinerek, 
45 yaş üzeri diz hasarının 10-20 yıl 
içerisinde diz protezine doğru ilerle-
diğini ve bunun engellenemediğini 
bildirdi.

Dünyada diz hastalıkları şikâyeti 
oranının yüzde 8-9 iken bu oranın 
Türkiye’de yüzde 12-13’lere ulaştığı-
nı vurgulayan Opr. Dr. Cankuş, söz-
lerini şöyle sürdürdü:

“Biz neyi yanlış yapıyoruz diye dü-
şünmemiz gerekiyor. İlk akla gelen 
hareketsizlik ve güneşten uzak dur-
mak. Bizim örf ve adetlerimiz dizi 
zorlayan hareketler içeriyor. Bu da 
doğal olarak kireçlenmeye sebep 
oluyor. Dizin dayanamadığı tek şey 
uzun süre sabit kalmaktır. Bağdaş 
kurup oturmak bu açıdan büyük 
risk. Dizlerimizi zorlayan her türlü 
yanlış hareketten uzak durmalıyız.

Aşırı kilo diz kireçlenmesi açısından 

riskli. Fazla kilodan uzak durma-
lıyız. Kilo dizlerde basınç yaparak 
kıkırdağın bozulmasına sebep olur. 
Yapılan çalışmalar yüzde 5 oranın-
da verilen kilonun ağrının yüzde 
50’sini azalttığını ortaya koymuştur. 
Bir insanda hem aşırı kilo hem de 
diz kireçlenmesi varsa ölüm riski 6 
kat artmaktadır. Diz kireçlenmesinin 
önüne geçmek için kilo vermek, den-
geli beslenmek, güneşten faydalan-
mak az da olsa sürekli egzersiz yap-
mak ve dizi kollamak gerekir.”

UyGULaMaLar iLe
aĞrı azaLtıLaBiLir

Hastanemiz Ortopedi ve Travmato-
loji Uzmanlarından Opr. Dr. Gökhan 
Sever ise “Eklem Kıkırdağı Tedavi-

sinde Dünyadaki Son Gelişmeler 
ve Protezsiz Çözümler” konusunda 
bilgiler verdi.

Eklem içi enjeksiyon yöntemi hak-
kında konuşan Opr. Dr. Sever, bu 
yönteminin hangi durumlarda uy-
gulandığını anlattı. Opr. Dr. Sever, 
“Eklem içi enjeksiyon yöntemi eklem 
ağrısını gidermek için kullanılır. Bu 
yöntem tedavi amaçlı değildir” dedi.
Eklem içi enjeksiyon yöntemi içeri-
sinde yer alan uygulamalara dikkat 
çeken Opr. Dr. Sever, bu uygulama-
lar ile ağrının azaltılabildiğini anım-
sattı.

Bir kök hücre tedavi yöntemi olan ve 
kireçlenmede de uygulanan PRP’nin 
günümüzde çok popüler olduğunu 
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vurgulayan Opr. Dr. Sever, sözlerini 
şöyle tamamladı:

“PRP yeni kullanılmaya başlanan 
bir uygulama. Hastanın kendi ka-
nından hazırlanan doğal bir tedavi 
yöntemi. Ağrı kesici değil iyileştirici 
bir tedavi yöntemi. Kıkırdağın teda-
visinde faydalı olacağına inanılıyor. 
İyileşme süreci 3-12 ay arasında 
değişiyor ve herhangi bir yan etkisi 
bulunmuyor.”

eN yayGıN NedeNi 
HareKetSizLiK

İkinci bölümde “Eklem Kıkırdağı Te-
davisine Güncel Yaklaşımlar” konu-
su ele alındı. Gaziantep Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabi-
litasyon Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. 
Savaş Gürsoy “Osteoartritte Güncel 
Medikal Yaklaşımlar” konusunda 
bilgilendirme yaptı.

Kireçlenmenin vücudun her yerinde 
görülebileceğini fakat yaygın olarak 
diz ve kalçada kendini gösterdiğini 
belirten Prof. Dr. Gürsoy, “Kireçlen-
menin en yaygın nedeni hareketsiz-
liktir. Toplum olarak egzersiz yap-
mayı sevmiyoruz. Bu tembellik de 
bedel ödetiyor bize” dedi.

Her hastanın ayrı ayrı değerlendiril-
mesi gerektiğini kaydeden Prof. Dr. 
Gürsoy, “Gün boyu ayakta duran 
bir öğretmen ya da ev hanımı farklı 
değerlendirilmelidir. Hastalığın her-
keste oluşum şekli farklıdır” şeklin-
de konuştu.

Kireçlenmede ilaçlı ve ilaçsız teda-
vi yöntemleri uygulandığını anlatan 
Prof. Dr. Gürsoy, şu görüşleri dile 
getirdi: “Hastanın dikkat etmesi ge-
reken hususlar var. Her şeyden önce 
hastanın eğitilmesi, sağlığı için ne 

yapması gerektiğini iyi bilmesi gere-
kir. Bir hasta kendisi için ne yapabi-
lir? Her şeyden önce yaşam tarzını 
değiştirmelidir, sigara içmemelidir. 
Kilo vermeli ve egzersiz yapmalıdır. 
Bilinçli bir egzersiz kireçlenmeden 
korunmada çok önemlidir.” . 

Gen tedavisinin önemine de dikkati 
çeken Prof. Dr. Gürsoy, hastalığın 
genetik şifresinin tespit edilmesinin 
tedavide önemli etken olduğunu 
söyledi.

KiLOya diKKat

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim 
Dalı’ndan Prof. Dr. Mahmut Nedim 
Doral “Osteoartrit – Minimalinvaziv 
ve Diğer Cerrahi Tedavileri baş-
lıklı sunumunda “Bugün cerrahide 
sentetik girişimler yapıyoruz ancak 
zaman içinde biyolojik tedaviler ön 
planda olacak. Kiloya dikkat” dedi.

Hastanemiz Ortopedi ve Travmato-
loji Uzmanlarından Opr. Dr. Aydın 
Büdeyri ise “Laboratuvardan Ame-
liyathaneye” konulu sunumuna “Kı-
kırdak aslında 55-60 yıllık bir bina-
dır” dedi.

Sağlıklı hücreleri üretmenin kolay 
olmadığını ifade eden Opr. Dr. Bü-
deyri, şöyle devam etti:

“Kıkırdağı iyileştirmek için kıkırdak 
dokusuna ihtiyaç var. Bunun için de 
o bölgeyi iyi değerlendirmek gere-
kiyor. Kas dengesinin bozulmaması 
önemli. Yine aynı şekilde cerrahın 
tecrübesi de önemli. İçlerinden biri 
aksadığında verimli sonuç alama-
yız. Sadece lezyona ve MR’a baka-
rak ‘ameliyat gerekir’ demek doğru 
değil.

Kıkırdakta meydana gelebilecek en 
ufak bir hasar ya da aşırı kilo doku-
lara zarar verir. Dizdeki kıkırdakla-
rın zarar görmemesi için hareketle-
rimize dikkat etmeliyiz. Zarar gören 
kıkırdak sağlıklı olmayan hücreler 
üretmeye başlar ve kireçlenme ka-
çınılmaz olur.”
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ANLAŞMALI KURUMLAR
SGK (SSK - DEVLET MEMURLARI BAĞ-KUR - EMEKLİ SANDIĞI)

SOSyaL GüveNLiK KUrUMU (SGK)
• SSK 
• Bağ– Kur
• Emekli Sandığı 
• Devlet Memurları 
• Yeşil Kart, 2022, Köy Koruyucuları
(Trafik Kazası ve Ani Acil Hal(Hayati tehlike) 
durumunda doğrudan bunun dışında Kamu 
Hastanelerinde yer olmaması durumunda
112 sevk belgesi ile gelebilirler.)

reSMi KUrUMLar
• TBMM

BaNKaLar
• Akbank T.A.Ş.
• Esbank T.A.Ş.
• Halk Bankası (Çalışan ve Emeklililer)
• Şekerbank
• Türkiye İş Bankası
• T.C. Ziraat ve Halk Bankası (Emk.San.)
• Vakıflar Bankası T.A.O.

taMaMLayıCı SaĞLıK SiGOrtaLarı
• Mapfre Genel Sigorta
•Axa Sigorta A.Ş.
•Ergo Sigorta A.Ş.
•Groupama Sigorta A.Ş.

özeL SaĞLıK SiGOrtaLarı 
• Acıbadem Sigorta A.Ş.
• Ak Sigorta A.Ş.
• Allianz Sigorta A.Ş.
• American Life Alico Hayat Sigorta
• Anadolu Sigorta A.Ş.
• Axa Sigorta A.Ş.
• Benefit Global (Diyetisyen, Sağlıklı Yaşam ve 
Psikolojik Danışmanlık)
• Demir Hayat Sigorta A.Ş.
• Ergo Sigorta A.Ş.
• Eureko Sigorta A.Ş.
• Fiba Sigorta A.Ş.

• Finans Emeklilik A.Ş.
• Fortis Bank A.Ş. Em.Sn.Vak.(Türk Dış Tic.)
• Güneş Sigorta A.Ş.(Mednet)
• Groupama  Sigorta A.Ş.(Başak)
• Inter Partner Assistansce (IPA)
• Işık Sigorta 
• Mapfre Genel Sigorta A.Ş.
• Med-Line Sigorta A.Ş.
• Promed Sağlık Hizmetleri (CGM)
• Ray Sigorta
• Ace European Sigorta
• Care &Create (C&C)
• Yapı Kredi Yaşam Sigorta A.Ş.
• Zurich Sigorta

aMBULaNS şirKetLeri 
• Alarm Ambulans ve Sağlık Hizmetleri
• Dolunay Ambulans ve Sağlık Hiz.
• Marm Assistance  Ambulans ve Sağlık Hiz.
• Med-Line Ambulans ve Sağlık Hiz.
• Mondial Assistance Sağlık Hiz.
• Flaş Ambulans
• S.O.S. International Ambulance

yaBaNCı SiGOrta şirKetLeri 
• Agis Zorgvezekrinngen
• Euro Center 
• Marm Asistance 
• Remed Asistance
• Turquie Asistance

aNLaşMaLı OdaLar ve diĞer KUrUMLar 
• Gaziantep Sanayi Odası Çalışanları
• Gaziantep Ticaret Odası Çalışanları
• Türkiye Petrolleri A.O. Personeli Vakfı
• Nizip Ticaret Borsası (Şahıs Ödemeli)
• Nizip Ticaret Odası (Şahıs Ödemeli)
• Gaziantep Güneydoğu Gazeteciler Derneği
• Anadolu Spor Gazeteciler Derneği
Gaziantep Şubesi
• Avrupa Gazeteciler Cemiyeti
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TEŞHİS VE TEDAVİ ÜNİTELERİMİZ

DOKTORLARIMIZ

ACİL SERVİS
AMBULANS HİZMETLERİ
AMELİYATHANELER
ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON
BESLENME VE DİYETETİK
CHECK-UP POLİKLİNİĞİ
ÇOCUK CERRAHİSİ
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLAR
E.E.C.P
ENDOKRİNOLOJİ
ENFEKSİYON HASTALIKLARI
FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON
GASTROENTEROLOJİ
GENEL CERRAHİ
GÖĞÜS CERRAHİSİ

GÖĞÜS HASTALIKLARI
GÖZ HASTALIKLARI
İÇ HASTALIKLARI
İNFERTİLİTE (TÜP BEBEK) MERKEZİ
KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM
KARDİYOLOJİ
KARDİYOVASKÜLER CERRAHİ
KULAK BURUN BOĞAZ
LABORATUVARLAR
   *BİYOKİMYA
   *EEG
   *EMG
   *ENDOSKOPİ LABORATUVARI
    (VIDEO ENDOSKOPİK SYSTEM)
   *KLİNİK MİKROBİYOLOJİ
   *NÜKLEER TIP

   *ODYOLOJİ
   *PATOLOJİ
   *UYKU
NEFROLOJİ
NÖROLOJİ
NÖROŞİRURJİ
(BEYİN OMURİLİK VE SİNİR CERRAHİSİ)
ORGAN NAKİL MERKEZİ
ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ
PSİKİYATRİ
PLASTİK VE REKONSTRÜKTİF CERRAHİ
RADYOLOJİ
ÜROLOJİ
SAĞLIK MERKEZİ
YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİ

aCiL ServiS
Uzm. Dr. İsmail TOĞUN

aNeSteziyOLOji ve reaNiMaSyON
Uzm. Dr. Fatih ERBAĞCI
Uzm. Dr. Ahmet Aykut AKYILMAZ
Uzm. Dr. Yunus BAYDİLEK
Uzm. Dr. Olga DOKUZLUOĞLU
Uzm. Dr. Soner KARADAŞ 
Uzm. Dr. Betül KOCAMER
Uzm. Dr. Ayşe ÖZBOZ

BeyiN ve SiNir CerraHiSi
(NörOşirUrji)
Opr. Dr. A. Murat GEYİK
Opr. Dr. Murat ULUTAŞ

ÇOCUK CerraHiSi
Opr. Dr. Nevzat UÇANER

ÇOCUK SaĞLıĞı ve HaStaLıKLarı
(Pediatri)
Uzm. Dr. Hamide PALAZ
Uzm. Dr. Medeni ASMA
Uzm. Dr. Çağatay KABAK
Uzm. Dr. Ünal SARIKABADAYI

derMatOLOji (CiLdiye)
Uzm. Dr. Sait MAVİ
Uzm. Dr. Almıla Tuncel CESUR
Uzm. Dr. Fatma Elif YILDIRIM

eNfeKSiyON HaStaLıKLarı
Uzm. Dr. Rezan HARMAN

fiziK tedavi ve reHaBiLitaSyON
Uzm. Dr. Rıdvan Sami ACAR

GeNeL CerraHi
Opr. Dr. Hasan BAKIR
Opr. Dr. Ahmet Orhan GÜRER
Opr. Dr. Erdal UYSAL
Opr. Dr. Başar AKSOY

GirişiMSeL radyOLOji
GöĞüS CerraHiSi

Opr. Dr. İbrahim NACAK

GöĞüS HaStaLıKLarı
Uzm. Dr. Nevhiz GÜNDOĞDU

Göz HaStaLıKLarı
Uzm. Dr. Mehmet Alper EVİŞEN

iÇ HaStaLıKLarı
Uzm. Dr. Azmi SERİN (Gastroenteroloji)
Prof. Dr. Zeynel BEYHAN
(Endokrinoloji ve Metabolizma)
Doç. Dr. Mehmet BAŞTEMİR
(Endokrinoloji ve Metabolizma)
Uzm. Dr. Lütfi BARAN
Uzm. Dr. Dilek SARSU

LaBOratUvar
*Biyokimya
Uzm. Dr. İsmet MAHMUTOĞLU
*Klinik Mikrobiyoloji
Uzm. Dr. Rezan HARMAN
*Patoloji
Uzm. Dr. Mehmet SÖKÜCÜ

KadıN HaStaLıKLarı ve dOĞUM
(jiNeKOLOji)
Opr. Dr. Ali TAHTACI
Opr. Dr. Engin PALAZ
Opr. Dr. Sevgi KANDEMİR
Opr. Dr. Ş. Esra ÖZKAPLAN
Opr. Dr. İbrahim Halil ÖZDURAK
Opr. Dr. Abdullah GÖYMEN

KardiyOLOji
Uzm. Dr. Alper SERÇELİK
Uzm. Dr. Zarema KARBEN
Uzm. Dr. Fikret BESNİLİ
Uzm. Dr. Beyhan TİRYAKİ
Uzm. Dr. Serdar TÜRKMEN

KardiyOvaSKüLer CerraHi
Opr. Dr. Cemil Cahit ÖĞÜTMEN
Opr. Dr. Feragat UYGUR
Opr. Dr. Murat YARDIMCI

KULaK BUrUN BOĞaz
Opr. Dr. İlyas DİŞİKIRIK
Doç. Dr. Altan YILDIRIM

NefrOLOji
Uzm. Dr. Erkan MAHSERECİ

NörOLOji
Uzm. Dr. Gönül ÇAKMAK
Uzm. Dr. Mehmet Cem DÖNMEZ

NüKLeer tıP
Uzm. Dr. Şinasi ÖZKILIÇ

OrGaN NaKiL MerKezi
Doç. Dr. M. Fatih YÜZBAŞIOĞLU

OrtOPedi ve travMatOLOji
Opr. Dr. Cenk CANKUŞ
Opr. Dr. Gökhan SEVER
Opr. Dr. Levent BOSTANCI
Opr. Dr. Aydın BÜDEYRİ

PSiKiyatri
Uzm. Dr. Nüket Beler PAMUKÇU
Uzm. Dr. A. Bülent ÇEKEM
Psikolog Melis TÜMER
Psikolog Melissa BAŞEL
Psikolog Gökçe DERTLİ

PLaStiK ve reKONStrüKtif
CerraHi
Opr. Dr. Recep ANLATICI

radyOLOji
Uzm. Dr. Zülküf EKŞİ
Uzm. Dr. Mazlum YILDIZ
Uzm. Dr. Mehmet Ali İKİDAĞ
Uzm. Dr. Mehmet Ali CÜCE

ürOLOji
Opr. Dr. Hatem KAZIMOĞLU
Opr. Dr. Mehmet Necmettin MERCİMEK



01w w w . s a n k o t i p . c o m



01w w w . s a n k o t i p . c o m


