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Değerli Nabız Dergisi Okurları,

1996 yılında bölge insanımıza daha iyi ve daha 
kaliteli sağlık hizmeti vermek için başlamış oldu-
ğumuz yolculuğumuzda, her geçen gün ivmemizi 
daha da yükselterek bugün bulunduğumuz nok-
taya geldik.

Özel Sani Konukoğlu Hastanesi, bundan böyle 
SANKO Üniversitesi Sani Konukoğlu Uygulama 
ve Araştırma Hastanesi olarak hizmet vermeye 
devam edecek. 

Güçlü hekim kadromuz, yeni hekimlerin katılımıy-
la daha da güçlenirken, yeni bölümlerimizin de 
açılmasıyla öncelikle bölgemiz, sonrasında ülke-

miz için sağlıkta dev bir adım atmış olduk. 

Bu sayımızı tüp bebek konusuna ayırdık. 2001 
yılında bölgenin ilk tüp bebek merkezini kurduk. 
Amacımız, çocuk sahibi olmak isteyip de farklı 
nedenlerle tüp bebek merkezine başvurmak zo-
runda kalan ailelerin, büyük şehirlere giderek 
hem maddi, hem de manevi anlamda yaşadıkları 
sıkıntılara bir nebze olsun çözüm üretmekti. Ara-
dan geçen 17 yılda çok başarılı sonuçlar aldık.

Yaptıklarımız, yapacaklarımızın bir göstergesidir 
diyerek, tüm hayatınızın sağlık, başarı ve huzur 
içinde geçmesini diliyoruz.

Sağlıkla kalın….

Dr. Yusuf Ziya YILDIRIM

Genel Müdür
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İÇİNDEKİLER

14 Tüp bebek tedavisi sırasında dikkat edilmesi gereken pek çok 
husus vardır. Başarı oranını arttıran en önemli faktörlerden biri 
doktor önerilerine uyulmasıdır.

24 Teknolojik gelişmeler tüp bebek tedavisinde yeni yaklaşımlar sun-
maktadır.

12 Tüp bebek ve aşılama ile elde edilen gebeliklerin takibi önemlidir.

08 İnfertilite (kısırlık), en az 1 yıl herhangi bir korunma yöntemi
uygulanmadan haftada 2-3 kere girilen ilişkiye rağmen gebelik
elde edilmemesi durumudur.

04
SANKO Üniversitesi Sani 
Konukoğlu Uygulama ve 
Araştırma Hastanesi Tüp 
Bebek Merkezi 2001 yılında 
Sağlık Bakanlığı tarafından 
ruhsatlandırılarak bölgeye 
hizmet vermeye başlamıştır.

2001 YILINDAN BU YANA SANKO TÜP BEBEK

06 Yardımla üreme teknikleri, gebe kalamayan kadınlar ve çocuk sa-
hibi olamayan çiftler için son yıllarda daha yaygın olarak kullanılır 
hale gelmiştir.

18 Normal anatomik ve fonksiyonel yapıya sahip olmak şartıyla, her-
hangi bir korunma yöntemi kullanmaksızın, düzenli cinsel ilişki ve 
vajen içine boşalmaya rağmen çocuk olmaması durumu “infertili-
te” olarak adlandırılmaktadır.

36 Niçin çocuk sahibi olmak istiyoruz
İnfertilite nedir, kimlere infertil denir?

30 Böbrek hamilelik döneminde vücutta ilk değişime uğrayan organ-
lardan biridir. Vücudun su tutmaya başlaması, böbreklerin çalışma 
oranlarında yüzde 50’ye yakın artış ve böbrek boyutlarında büyüme 
gibi değişimler görülebilir.

20 Yardımla üreme teknikleri geleneksel tedavi yöntemleri ile başarı 
elde edilemeyince uygulanan aşılamadan mikroenjeksiyon yönte-
mine kadar birçok tedavi yöntemlerini içeren yöntemlerdir.

26 Tüp bebek tedavilerindeki gelişmeler birçok aileye mutlu sonuç-
lar vermektedir. 

16 Çiftlerin büyük bir kısmında çocuk sahibi olamamanın sebepleri 
tespit edilebilirken bazen kısırlığın nedenini tam olarak buluna-
mamaktadır.
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03w w w . s a n k o t i p . c o m

Dünyanın en ileri teknolojilerini kullanarak, doğal yollardan çocuk sahibi 
olamayan ailelerin sağlıklı çocuklara kavuşmasını amaçlamaktadır. 

Infertilitenin nedenleri tespit edildikten sonra aileye en uygun tedavi yöntemi 
belirlenir (ilaçlı tedavi, inseminasyon, TESA/TESE, IVF, mikroenjeksiyon).

EKNOLOJIK gelişmeler 
her alanda olduğu gibi, 
tüp bebekte de yeni yak-
laşımlar sunmaktadır. 

Tüp bebek merkezinde tedavi-
lerindeki son gelişmeler bebek 
arzusu içinde olan birçok aileye 
mutlu sonuçlar vermektedir. Bu 
amaçla, ileri teknolojinin ürünü 
olan inkübatörler ve geliştirilmiş 
besiyerleri kullanılmaya başlan-
mıştır. Elde edilen fazla embriyo-
lar dondurularak saklanmakta ve 
ileri dönemlerde anne adaylarına 
bu embriyoları transfer edilmekte-
dir.

Sperm tetkiki sonucunda, hiç 
sperm çıkmayan hastalara, TESE 
yapılarak, sperm bulunabilmekte 
ve tüp bebek yapılarak, çocuk sa-
hibi olmaları sağlanmaktadır.

Spermin, yumurtanın ve embriyo-
nun tüm özelliklerini karşılayacak 
dünyanın en ileri besiyerlerinin 
geliştirilmesi, lazer kullanılması, 
bazı genetik hastalıkların embriyo 
aşamasında tespit edilerek önlen-
mesi (pre implantasyon genetik 
tanı), SANKO Üniversitesi Sani 
Konukoğlu Uygulama ve Araştır-
ma Hastanesi Tüp Bebek Merkezi 
tarafından başarıyla uygulanmak-
tadır.

Doğu ve Güneydoğu Anado-
lu Bölgesi’ndeki ilk Tüp Bebek 
Merkezi’ni 2001 yılında bünyesin-
de faaliyete geçiren SANKO Üni-
versitesi Sani Konukoğlu Uygula-
ma ve Araştırma Hastanesi, çocuk 
özlemi çeken birçok ailenin bu öz-
lemlerine son vermiştir.

Gebeliğin başlangıcından, bebe-

ğin sağlıklı doğumuna kadar uz-
man ve deneyimli ekibimiz, aileye, 
gerek tıbbi gerekse psikolojik des-
tek verir. 

Bebeğin sağlıklı bir şekilde doğa-
bilmesi ve yaşayabilmesi için ge-
rekli doğumhane, ameliyathane 
ve yoğun bakım koşulları sağlan-
mıştır. İnfertilitenin nedenlerinin 
tespitinde ve gebeliğin takibinde 
gerekli tüm ileri tetkikler SANKO 
Üniversitesi Sani Konukoğlu Uy-
gulama ve Araştırma Hastanesi 
bünyesinde gerçekleştirilmekte-
dir.

Sosyal Güvenlik Kurumu çerçeve-
sinde Devlet Memurları, SSK ve 
Bağ – Kur hastaları da Tüp Bebek 
Ünitesi’nden faydalanabilmekte-
dir.

T

SANKO Üniversitesi Sani Konukoğlu Uygulama 
ve Araştırma Hastanesi

Tüp Bebek Merkezi

S A N I  K O N U K O Ğ L U  U Y G U L A M A  V E  A R A Ş T I R M A  H A S T A N E S I  S A Ğ L I K  D E R G I S I
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SANKO Üniversitesi Sani 
Konukoğlu Uygulama 
ve Araştırma Hastanesi 
Tüp Bebek Merkezi 
2001 yılında Sağlık 
Bakanlığı tarafından 
ruhsatlandırılarak 
bölgeye hizmet
vermeye başlamıştır. 

YILLARDA tüp bebek teda-
visi son derece masraflıydı, 
aynı zamanda bölgemizde 
bu hizmeti veren bir mer-

kez olmadığı için daha büyük kentle-
re gidiş gelişler aileler için eziyet ve 
ek masraf demekti. Merkezimizin ku-
ruluşu ile kurucumuz merhum Sani 
Konukoğlu’nun “Hastane kapısında 
beklemeyen hastanenin kıymetini bi-
lemez” felsefesinden yola çıkılarak, 

O

2001 YILINDAN BU YANA

SANKO
TÜP BEBEK
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insanların çocuk sahibi olabilmek için kilometrelerce 
yola gidip bu amaçla varını yoğunu harcamalarının 
önüne geçilmiştir. O zamana kadar bölgemizde başka 
tüp bebek merkezi olmadığı için merkezimiz pek çok 
konuda öncü olmuş ve pek çok aileyi özlemle bekledik-
leri bebeklerine kavuşturmuştur.

17 yılımızı doldurduğumuz şu günlerde gelişen teknolo-
jinin gerisinde kalmamak ve hastalarımıza daha nezih 
bir ortamda hizmet verebilmek için, çok büyük bir ye-
nilenmeye gidilmiş hem laboratuvarımız hem de mer-
kezimizin geneli son teknoloji cihazlarla donatılmıştır. 

Amatör ruhu hiç yitirmediğimiz tertemiz bir 17 yılın ar-
dından aynı ruhla yeni bir döneme başlıyor ve başarılı 
nice yıllar diliyoruz.

Merkezimizin kuruluşu ile kurucumuz 
merhum Sani Konukoğlu’nun “Hastane 

kapısında beklemeyen hastanenin 
kıymetini bilemez” felsefesinden yola 

çıkılarak, insanların çocuk sahibi 
olabilmek için kilometrelerce yola gidip 

bu amaçla varını yoğunu harcamalarının 
önüne geçilmiştir. 

S A N I  K O N U K O Ğ L U  U Y G U L A M A  V E  A R A Ş T I R M A  H A S T A N E S I  S A Ğ L I K  D E R G I S I



ANKO Üniversitesi Sani 
Konukoğlu Uygulama ve 
Araştırma Hastanesi Kadın 
Hastalıkları ve Doğum Uz-
manı / Tüp Bebek Merkezi 

Sorumlu Hekimi Doç. Dr. İsmail Te-
mur, yardımcı üreme yöntemlerinin 
artmasıyla birlikte gebelik oranının 
da arttığını söyledi.

İlk sağlıklı tüp bebeğin doğumun-
dan,1993 yılına kadar klasik tüp 
bebek (IVF) olarak uygulanan yön-
teme, özellikle laboratuvar aşama-
sında döllenmede büyük çığır açan 
cerrahi işlemlerle sperm elde edi-
lerek, çok çok az sayıdaki testiküler 
(erkek yumurtalığı) spermlerle de 
döllenmeye imkân veren mikroen-
jeksiyon yönteminin keşfi sonrası 
daha fazla döllenmiş yumurta elde 
edilmesi ve daha yüksek oranda 
gebeliğe ulaşılmasının mümkün 
hale geldiğini belirten Doç. Dr. Te-

mur, “Gerek infertil kadının yumurt-
lama tedavisinde kullanılan daha 
gelişmiş ilaçlar ve gerekse de baş-
landığı yıllara göre çok daha geliş-
miş olan IVF laboratuvar alet, kültür 
ve havalandırma koşulları nedeniy-
le yüzde 15-20 civarındaki gebelik 
oranları, günümüzde yüzde 30-
40’lara kadar artırılmıştır” dedi.

Gebeliğin, istenmesine rağmen, 
kendiliğinden doğal yollarla oluş-
mamasının yarattığı sosyal, ruhsal, 
ailevi ve bireysel sorunların, bu tür 
uygulamaların yapılmasına karşın 
gebeliğin elde edilmemesi duru-
munda daha da arttığını ve kadın 
ile çift için yıpratıcı olduğunu kay-
deden Doç. Dr. Temur, şöyle ko-
nuştu:

“Çocuk sahibi olmayan, gebelik 
elde edilemeyen çiftlerin değerlen-
dirilmesi, teşhisi ve uygulamanın 
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Yardımcı Üreme
(Tüp Bebek)
Tekniklerine Genel Bakış
1978 yılında İngiltere‘de yapılan, sağlıklı doğum ile sonuçlanan ilk tüp 
bebek (IVF-In Fertilizasyon) uygulanması ile başlayan ve 1993 yılında 
Mikroenjeksiyon Yönteminin keşfi ile başarısı daha da artan yardımla 
üreme teknikleri, gebe kalamayan kadınlar ve çocuk sahibi olamayan 
çiftler için son yıllarda daha yaygın olarak kullanılır hale gelmiştir.

S

Doç. Dr. Ismail TEMUR

SANKO Üniversitesi Sani 
Konukoğlu Uygulama ve 
Araştırma Hastanesi
Kadın Hastalıkları ve 
Doğum Uzmanı / 
Tüp Bebek Merkezi 
Sorumlu Hekimi

Yardımcı üreme yöntemleri uygulamadan önce, kadında 
gebeliğe engel bir doğumsal rahim anomalilerinin, tubal 
fonksiyon bozukluklarının endoskopik cerrahi yöntemlerle 

giderilmesi ve tedavi edilmesi de bu yöntemlerin başarısının 
artmasında kritik öneme sahiptir. 
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iyi yapılması, gebeliği oluşturabil-
mek için mutlak gerekliliktir. Teş-
his ve uygulamaların şu ya da bu 
nedenlerle eksik, uygun ve iyi ya-
pılamaması, gereksiz işlemlerin 
ya da aynı işlemlerin uzun yıllar 
tekrar edilip, tekrar tekrar başa-
rısızlık yaşanması, bu çiftlerin te-
daviye olan inancını, doktorlara 
güvenini sarsmakta, yıllar içinde 
umudunun azalmasına neden 
olabilmektedir. Bazı çiftler, için 
kısırlığın tedavisinde birincil se-
çenek tüp bebek, mikroenjeksiyon 
uygulaması iken, bazı çiftler için 
daha basit ve ön tedaviler, aşıla-
ma ya da ameliyat ilk tedavi seçe-
neği olabilmektedir.”

Yardımcı üreme tekniklerinin (Tüp 
Bebek, Mikroenjeksiyon vs.) ba-
şarısında anne adayının yaşının 
çok önemli bir etken olduğunu 
vurgulayan Doç. Dr. Temur, “Bilin-
melidir ki anne yaşı ne kadar ile-
ri ise özellikle 37 yaş sonrasında 
üreme hücresi (yumurta) kalitesi 
ve sayısı o kadar ters etkilenmek-
te, daha az ve kalitesiz yumurta 
elde edilebilmektedir. Bu nedenle 
çocuk sahibi olmak isteyen çiftler 

evliliklerin 1’inci yılından sonra 
eğer gebelik gerçekleşmemiş ise 
bu konuda uzmanlaşmış spesifik 
merkez ve doktorlara müracaat 
etmelidirler” ifadelerine yer verdi.

Yardımcı üreme tedavilerinde 
amacın canlı tek, sağlıklı bebeğin 
eve götürülmesinin sağlanması 
olması gerektiğine dikkat çeken 
Doç. Dr. Temur, şöyle devam etti:
“Sadece gebeliğin sağlanması 
ilk aşamada sevindirici olsa da 
oluşan gebeliğin sürdürülmesi, 
gebeliğin sağlıklı gebelik olma-
sına dikkat edilmesi ve gebelik 
takibinde olası risklerin tespitinin 
de önemli olduğunu belirtmek ge-
rekir. Tedavinin başarısının abar-
tılmadan çiftlere doğru olarak 
aktarılması, tedavinin risklerinin 
açıklanması ve çocuk sahibi olma 
olasılıklarının ne olabildiğinin be-
lirtilmesi, güven kazanma ve etik 
ahlaki değerlere uyma açısından 
çok önemlidir.

Yardımcı üreme teknikleri ve üre-
me tıbbı günümüzde hızlı geliş-
mektedir. Bu yöntemler yardımıyla 
insanın gen yapısı ve taşıyabildiği 

hastalıklar açısından daha sağ-
lıklı bireylerin embriyo transferleri 
yapılmadan laboratuvar ortamın-
da seçilebilmeleri ve sağlıklı olan 
embriyoların transferi ile daha 
sağlıklı gebelikler ve bireyler elde 
edilebilmektedir. İlave olarak çok 
sayıda (2 ve üzeri) gebelik kay-
bı olması ve gebeliğini sağlıklı 
olarak devam ettiremeyen anne 
adaylarının, yumurta kaliteleri ve 
genetik yapıların açısından da 
sorun olup olmadığı anlaşılmasın 
da, yardımcı üreme yöntemleri ile 
yeni tedavi metotlarını gündeme 
gelmiştir.”

İleri derecede erkek faktörlerinde 
sperm DNA hasarların tespitinin 
ve buna yönelik yeni sperm seç-
me yöntemlerinin oluşturulması-
nın, yardımcı üreme yöntemlerin-
de gebeliği yakalayabilmek ve 
sağlıklı çocuğa sahip olabilmek 
açısından son yıllardaki gelişme-
lerden biri olduğunun altını çizen 
Doç. Dr. Temur, sözlerini şöyle ta-
mamladı:

“Yine, yardımcı üreme yöntemleri 
uygulamadan önce, kadında ge-
beliğe engel bir doğumsal rahim 
anomalilerinin, tubal fonksiyon 
bozukluklarının endoskopik cer-
rahi yöntemlerle giderilmesi ve 
tedavi edilmesi de bu yöntemle-
rin başarısının artmasında kritik 
öneme sahiptir. Yani rahim içinin 
endoskopik olarak değerlendiril-
mesi, bir kaç kez (en az iki) düşük 
ya da gebelik kaybı yaşamış anne 
adayında açıklayıcı bir nedene 
ulaşmayı ve sonraki gebeliğin 
daha sağlıklı (Term) doğum za-
manına ulaşmasının sağlanma-
sında çok büyük önemi vardır. 
Sonuç olarak her çiftin sağlıklı 
gebeliğe ve bebeğe ulaşabilmesi 
açısından yardımcı üreme yön-
temlerinin güvenle, daha kolay 
ulaşabilir fiyatlarla halka sunul-
ması ve / veya bu konuda resmi 
ya da özel sigortaların desteğinin 
artması gerekmektedir. Bebeğini-
zin mutluluğunuza katkı sağlama-
sı dileklerimle.” 

S A N I  K O N U K O Ğ L U  U Y G U L A M A  V E  A R A Ş T I R M A  H A S T A N E S I  S A Ğ L I K  D E R G I S I
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İnfertilite (kısırlık), en az 1 yıl herhangi bir korunma yöntemi 
uygulanmadan haftada 2-3 kere girilen ilişkiye rağmen gebelik 
elde edilmemesi durumudur.

ALBIN KADINA 
AIT INFERTILITE 
SEBEPLERI 

1. Tüplere bağlı sebepler
2. Yumurtlama problemleri
3. Serviksle ilgili problemler
3. Rahimle (Uterus) ilgili problemler 
4. Karın zarıyla (Periton) ilgili prob-
lemler
5. Açıklanamayan infertilite

TÜPLERE AIT NEDENLER

SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana-
bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi, Sani 
Konukoğlu Uygulama ve Araştırma 
Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Do-
ğum- İnfertilite ve Tüp Bebek Uz-
manı İbrahim Özdurak, gebeliğin 
oluşabilmesi için spermlerin ilişki 
sonrası rahim ağzı ve rahim içini 
geçerek tüplerden yumurtaya ulaş-
ması gerektiğini söyledi.

Döllenmenin tüplerin ampulla böl-
gesinde gerçekleştiğini belirten Dr. 
Öğretim Üyesi Özdurak, şöyle de-
vam etti:

“Tüplerin açık olup olmadığı ve 
fonksiyon görüp görmediğinin gös-
terilmesinin önemlidir. Tüplere ait 
bozukluklar önemli infertilite ne-
denlerinden olup yaklaşık olarak 

Dr. Öğretim Üyesi
Ibrahim Halil ÖZDURAK

SANKO Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Kadın 
Hastalıkları ve Doğum 
Anabilim Dalı Öğretim 
Üyesi
Sani Konukoğlu 
Uygulama ve Araştırma 
Hastanesi Kadın 
Hastalıkları ve
Doğum- İnfertilite ve
Tüp Bebek Uzmanı

Kadında
infertilite nedenleri

K
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hastaların 1/3’ünde karşımıza 
çıkmaktadır. Tüplerin değerlendi-
rilmesinde günümüzde altın stan-
dard yöntem histerosalpingografi 
(HSG) denilen rahim filmidir. HSG 
tetkiki ile tüplerdeki tıkanıklık ve 
hasar görülebilir. Kadınların kor-
kulu rüyası olan HSG anestezi al-
tında ağrısız bir şekilde kolaylıkla 
çekilebilmektedir. HSG filminde 
bir problem tespit edilirse tanı 
amaçlı laparoskopi yapılabilir. 
Tüplerin yapışık, kapalı veya ha-
sar görmüş olması durumlarında 

cerrahi olarak düzeltilmesi gere-
kebilir.

Tüplerdeki tıkanıklığın rahime biti-
şik bölgede olduğu tespit edilirse 
doğrudan tüp bebek yapılması en 
uygun yöntemdir. Mikrocerrahi ile 
de tüplerin açılması mümkündür. 
Tüplerin yumurtalığa yakın uçla-
rından tıkalı olması olan hidro-
salpinks durumunda laparoskopi 
yapılması gerekir. Laparoskopide 
tüpler açılmalı eğer açılamıyorsa 
da alınmalıdır. Bu şekilde tıkalı 

tüplerin varlığı tüp bebek başarı-
sını önemli ölçüde azaltmaktadır. 
Eğer operasyonun sonuç verme-
yeceği düşünülüyorsa IVF denilen 
tüp bebek yöntemi tedavide en iyi 
alternatif olarak kullanılabilir. Hid-
rosalpinks varlığı kadınlarda tüp 
bebek ile gebelik ihtimalini yarı 
yarıya azaltmaktadır.”

YUMURTLAMA 
PROBLEMLERI

Kısırlığı oluşturan nedenlerden 

İnfertilitenin neye bağlı olduğunu tespit edebilmek için çiftlerin birçoğuna yoğun 
testler uygulanmaktadır. Buna rağmen infertilitenin sebebi bulunamayabilir. 
Bu durumda açıklanamayan infertiliteden bahsedilir. Eğer infertilite sebebi 

açıklanamıyorsa aşılama ve ovulasyon indüksiyonu yöntemleri kısıtlı başarılarla 
uygulanabilmektedir. Aşılama tedavisi sonrasında deneme başına gebelik oranı 

yaklaşık olarak yüzde 10-15’tir. Deneme sayısı arttıkça başarı oranında ciddi azalma 
görülmektedir. Bu nedenle 3-4’ten daha fazla aşılama yapılması çiftlerin istemesi 

halinde, kadın yaşı çok gençse, kısa infertilite süresi gibi bazı özel durumlar dışında 
genellikle tercih edilmemektedir.
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birinin de düzensiz veya anor-
mal yumurtlamanın olduğunu 
kaydeden Dr. Öğretim Üyesi 
Özdurak, “Normal şartlarda yu-
murtalıklardaki olgunlaşmamış 
yumurtalardan bir tanesi her ay 
gelişip büyüyerek çatlar ve ovu-
lasyon dediğimiz yumurtlama 
meydana gelir. Anovulasyonda 
ise yumurtlama olmamaktadır. 
Yumurtlama olmaması adet dü-
zensizliklerinin ve infertilitenin 
en önemli sebebi olup kişi adet 
görüldüğü halde ovulasyon ol-
mayabilir. Yumurtlama olma-
masının en sık sebebi ise poli-
kistik over sendromudur” dedi. 

Dr. Öğretim Üyesi Özdurak, bir 
kadında ovulasyon olmadığının 
aşağıdaki testlerle belirlenebi-
leceğini bildirdi: 
“-Adet öncesi dönemde rahim 
içinden biyopsi alınarak ince-
lenmesi
-Ultrasonla yumurtlamanın taki-

bi
-Adetin 19., 21. ve 23. günlerinde 
progesteron düzeyi takibi 
-Vücut ısısının takibi
-Rahim ağzından alınan yayma 
(Servikal pap-smear)
-Serviks mukusunda ipliklenme 
testi.”
Yumurtlama olmadığı tespit 
edildiği takdirde ilaç tedavisi 
ile yumurtlamanın sağlanabi-
leceğini anlatan Dr. Öğretim 
Üyesi Özdurak, “Yumurtlama 
ilaçları verilen kadınların yüzde 
80’inden fazlasında düzenli yu-
murtlama sağlanabilmektedir. 
Başka bir problem yoksa vaka-
ların yarısından fazlasında ilk 6 
uygulama ile gebelik gelişebilir” 
diye konuştu.

SERVIKSLE ILGILI 
PROBLEMLER

İnfertilite oluşumunda serviks 
(rahim ağzı) bölgesinin nadi-

Tüplerdeki tıkanıklığın 
rahime bitişik bölgede 
olduğu tespit edilirse 
doğrudan tüp bebek 
yapılması en uygun 

yöntemdir. Mikrocerrahi 
ile de tüplerin açılması 
mümkündür. Tüplerin 

yumurtalığa yakın 
uçlarından tıkalı olması olan 

hidrosalpinks durumunda 
laparoskopi yapılması 
gerekir. Laparoskopide 

tüpler açılmalı eğer 
açılamıyorsa da alınmalıdır. 

Bu şekilde tıkalı tüplerin 
varlığı tüp bebek başarısını 

önemli ölçüde azaltmaktadır. 
Eğer operasyonun sonuç 

vermeyeceği düşünülüyorsa 
IVF denilen tüp bebek 
yöntemi tedavide en 
iyi alternatif olarak 

kullanılabilir. Hidrosalpinks 
varlığı kadınlarda tüp bebek 

ile gebelik ihtimalini yarı 
yarıya azaltmaktadır.
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ren tek başına önemli olduğunu 
vurgulayan Dr. Öğretim Üyesi Öz-
durak, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Spermleri öldüren veya hareket-
siz hale getiren salgılar servikal 
mukusta, spermin yüzeyinde, se-
minal sıvıda veya her üçünde de 
bulunabilir. Bu antikorların bulu-
nup bulunmadığı kadından elde 
edilen servikal mukusun, sperm 
örneğinin ve çiftten alınan kan 
numunelerinin incelenmesi sonu-
cunda tespit edilebilir. Bununla 
birlikte bu testler günümüzde eski 
önemini kaybetmiştir. Yapılabi-
lecek en uygun ve kolay tedavi 
yöntemi özel hazırlama teknikle-
riyle elde edilen spermlerin rahim 
içine verildiği ‘inseminasyon’ de-
nilen aşılama işlemidir. IVF veya 
mikroenjeksiyon gibi ileri tedavi 
yöntemleri ise üç veya üçten fazla 
aşılama işlemi ile gebelik oluşma-
ması durumunda gerekebilir.”

RAHIMLE ILGILI 
PROBLEMLER

İlaçlı rahim filminin (HSG) rahim 
içi ve tüplerin durumunu göster-
diğine dikkat çeken Dr. Öğretim 
Üyesi  Özdurak, uygulanan yön-
tem hakkında şu bilgileri paylaştı:
“HSG âdetin bitiminden sonraki 
ilk hafta içinde ve yumurtlamadan 
önce yapılır. Rahim ağzından ve-
rilen radyoopak madde tüplere 
doğru ilerleyerek karın boşluğu-
na dökülür. Böylece rahim boş-
luğu, herhangi bir yapışıklık olup 
olmadığı, rahimde myom olup 
olmadığı incelenebilir. HSG sıra-
sında verilen radyoopak madde-
nin oluşturduğu basınç ile bazen 
tüplerde bulunabilen mukus tı-
kaçları açılabileceğinden tetkik 
sonrası kendiliğinden gebelikler 

oluşabileceği konusunda da bilgi-
lendirme yapmakta fayda vardır. 
Gerekirse tanı ve tedavi için histe-
roskopi yapılabilir.”

KARIN ZARIYLA ILGILI 
PROBLEMLER

“Peritoneal (karın zarı) faktör, 
üreme organlarının veya karın 
boşluğunun iç yüzeyini kaplayan 
zarla ilgili anormalliklerle ilgilidir” 
diyen Dr. Öğretim Üyesi Özdurak, 
“Bu anormalliklerin tespiti için la-
paroskopi denilen iç organların 
görülebilmesi ve tedavisine ola-
nak sağlayan cerrahi bir işlem 
uygulanmaktadır. Laparoskopi ile 
tanısı konulabilen endometriozis 
ise kadınların yüzde 35’inde tek 
başına infertilite nedenidir” ifade-
lerini kullandı.

AÇIKLANAMAYAN 
INFERTILITE

İnfertil çiftlerin yaklaşık yüzde 

5-10’unda tüm testlerin normal 
bulunduğunu kaydeden Dr. Öğre-
tim Üyesi Özdurak, sözlerini şöyle 
tamamladı:

“İnfertilitenin neye bağlı olduğu-
nu tespit edebilmek için çiftlerin 
birçoğuna yoğun testler uygulan-
maktadır. Buna rağmen infertili-
tenin sebebi bulunamayabilir. Bu 
durumda açıklanamayan inferti-
liteden bahsedilir. Eğer infertilite 
sebebi açıklanamıyorsa aşılama 
ve ovulasyon indüksiyonu yön-
temleri kısıtlı başarılarla uygula-
nabilmektedir. Aşılama tedavisi 
sonrasında deneme başına ge-
belik oranı yaklaşık olarak yüzde 
10-15’tir. Deneme sayısı arttıkça 
başarı oranında ciddi azalma gö-
rülmektedir. Bu nedenle 3-4’ten 
daha fazla aşılama yapılması çift-
lerin istemesi halinde, kadın yaşı 
çok gençse, kısa infertilite süresi 
gibi bazı özel durumlar dışında 
genellikle tercih edilmemektedir.”

Kısırlığı oluşturan nedenlerden biri de düzensiz veya anormal yumurtlamadır. Normal 
şartlarda yumurtalıklardaki olgunlaşmamış yumurtalardan bir tanesi her ay gelişip 

büyüyerek çatlar ve ovulasyon dediğimiz yumurtlama meydana gelir. Anovulasyonda ise 
yumurtlama olmamaktadır. Yumurtlama olmaması adet düzensizliklerinin ve infertilitenin 

en önemli sebebi olup kişi adet görüldüğü halde ovulasyon olmayabilir. Yumurtlama 
olmamasının en sık sebebi ise polikistik over sendromudur.
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SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim 
Dalı Dr. Öğretim Üyesi İbrahim Özdurak, tüp bebek için gelen çiftlerin 
kendilerine başvurmadan önce çok zorlu bir süreçten geçtiklerini söyledi.

ANI Konukoğlu Uygulama 
ve Araştırma Hastanesi 
Kadın Hastalıkları ve Do-
ğum-İnfertilite ve Tüp Be-
bek Uzmanı da olan Dr. 

Öğretim Üyesi Özdurak, “Bazen 
uzun süredir kendiliğinden dene-
dikten, birçok farklı doktor veya kli-
niğe gittikten, maddi-manevi zor bir 
dönemden geçtikten sonra gelen 
çiftler doğal olarak stresli ve endi-
şeli olarak karşımıza çıkmaktadır“ 
dedi.

“İster normal yollarla isterse tüp 
bebek ile hamile kalınsın, her ge-
belik aile ve bizler için kıymetlidir” 
diyen Dr. Öğretim Üyesi Özdurak, 
şöyle konuştu:

“Fakat tüp bebek gebeliklerinde, 
stres faktörlerinin biraz daha fazla 
olduğu dikkate alınarak takiplerin 
ona göre yapılmasında fayda var-

dır. Aslında tüp bebek gebelikleri-
nin, ilk 3 aydaki destek tedavileri 
dışında normal gebeliklerden bir 
farkı olmadığını belirtmek gerekir.”

AĞRISIZ VE KOLAY
BIR IŞLEM

Embriyo transferinin 5 dakika sü-
ren, ağrısız, basit normal bir mua-
yene gibi kolay bir işlem olduğunu 
anlatan Dr. Öğretim Üyesi Özdu-
rak, işlem hakkında şu bilgiyi verdi:

“Embriyo, ince bir kateter yardımı 
ile ultrason eşliğinde rahim içi-
ne yerleştirilir. Embriyo transfer 
edildikten sonra 2-3 gün içerisin-
de kendine uygun bir yer bularak 
yerleşir. En çok sorulan sorular-
dan biri, ‘acaba transfer sonrası 
kateterin girdiği yoldan bebek geri 
düşer mi’ şeklindedir. Embriyonun 
transfer edildiği endometrium 

Tüp bebek ve aşılama
ile elde edilen

gebeliklerin takibi

S 

Dr. Öğretim Üyesi
Ibrahim Halil ÖZDURAK
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İster normal yollarla isterse 
tüp bebek ile hamile kalınsın, 

her gebelik aile ve bizler 
için kıymetlidir.  Fakat 

tüp bebek gebeliklerinde, 
stres faktörlerinin biraz 

daha fazla olduğu dikkate 
alınarak takiplerin ona 

göre yapılmasında fayda 
vardır. Aslında tüp bebek 

gebeliklerinin, ilk 3 aydaki 
destek tedavileri dışında 

normal gebeliklerden bir farkı 
olmadığını belirtmek gerekir.

olarak isimlendirdiğimiz bölgenin 
bal peteği şeklinde süngerimsi bir 
yapısı vardır, dolayısıyla embriyo-
nun buradan geri kayıp düşmesi 
mümkün değildir.” 

RUTIN YAŞAM TAVSIYE 
EDILIYOR

Embriyo transferi sonrası yatma-
nın veya gebelik testine kadar 
istirahat etmenin bilimsel olarak 
kanıtlanmış olumlu bir etkisi ol-
madığını vurgulayan Dr. Öğretim 
Üyesi Özdurak, hastalarına ge-
nellikle embriyo transferi sonrası 
2-3 günü evde sakin geçirmelerini 
ondan sonra tamamen normal ru-
tin yaşantılarına geri dönmelerini 
önerdiklerini kaydetti.

DESTEK TEDAVILERI 
UYGULANIYOR

Gebelik testi tarihine yakın veya 
gebeliğin ilk 2-3 ayına kadar hafif 
kanamalar, lekelenmeler olabi-
leceği konusunda çifti bilgilen-
dirdiklerini ve ilaçları ona göre 
düzenlediklerini vurgulayan Dr. 
Öğretim Üyesi Özdurak, şöyle de-
vam etti.

“Tüp bebek sürecinde yumurtala-
rı büyütmek için kullanılan ilaçlar 
nedeniyle yumurta toplama ve 
embriyo transferi sonrası embri-
yonun tutunması için bazı destek 
tedavileri uygulanmaktadır. Aslın-
da tüp bebek gebeliklerini normal 
gebelik takiplerinde ayıran belki 

de en önemli fark bu destek teda-
vileridir. Gebeliğin ilk 3 ayından 
sonra takip açısından bir fark kal-
mamaktadır. Yatak istirahati, özel 
diyetler veya önlemlerin hiçbir ya-
rarı yoktur.”

NORMAL GEBELIKLERDEN 
BIR FARKI YOK

“Tüp bebek ile hamile kaldım 
acaba normal doğum yapabilir 
miyim?” sorusuyla sık karşılaştık-
larını belirten Dr. Öğretim Üyesi 
Özdurak, normal vajinal doğum 
yapabilme kriterlerinin, kendili-
ğinden hamile kalan kadınlarda 
ne ise tüp bebek gebelerinde de 
aynı olduğunu söyledi. 

“Çatı muayenesi uygunsa, bebek 
iri değilse, bebeğin geliş pozis-
yonu elverişli, daha önceden ge-
çirilmiş normal doğuma engel bir 
operasyon yok, plasenta uygun 
bölgede ve bebekte gelişme ge-
riliği, annede hipertansiyon veya 
başka sistemik bir hastalık olma-
ması halinde rahatlıkla normal va-
jinal doğum yapılabilir ve gereksiz 
sezaryenlerin önüne geçilebilir” 
diyen Dr. Öğretim Üyesi Özdurak, 

sözlerini şöyle tamamladı: 

“Burada çoğul gebelikler açısın-
dan bir parantez açılması gere-
kir. Eskiden 3-4 embriyo transferi 
uygulanırken artık günümüzde 2 
embriyodan fazla transfer edil-
memektedir. Dolayısıyla çoğul 
gebelik oranları ciddi şekilde 
azalmıştır. İki embriyo transferi 
sonrası gebelik olduğu zaman bu 
gebeliklerin sadece Yüzde 25-30’u 
ikiz gebelik olarak karşımıza çık-
maktadır. İkiz gebeliklerde çoğu 
zaman normal zamanında doğum 
olmakla beraber, tek gebeliklere 
göre düşük ve erken doğum oran-
ları bir miktar artmaktadır. Bun-
dan dolayı ikiz gebeliklerin taki-
binde daha bir özenli davranmak, 
bebeklerin gelişimlerini, sularını 
ayrı ayrı incelemek ve özellikle ra-
him ağzı uzunluğuna dikkatli bak-
mak önemlidir. Sonuç olarak, tüp 
bebek gebeliklerinin çok küçük 
farklılıklar ve detaylar dışında nor-
mal gebeliklerden bir farkı yoktur. 
Hastalarımızın zihinlerini korku ve 
endişe ile doldurmak yerine gebe-
liklerinin keyfini çıkarmalarında 
fayda vardır.”
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Tüp bebek tedavisi sırasında dikkat edilmesi 
gereken pek çok husus vardır. Başarı oranını 
arttıran en önemli faktörlerden biri doktor 
önerilerine uyulmasıdır. 

ASTANEMIZ Tüp Bebek 
Merkezi Koordinatörü 
Ayşe Başkonuş, tüp be-
bek tedavisinde özellikle 

de anne adayının rolünün önemli 
olduğunu belirterek, “Tüp bebek te-
davisinde dikkat edilmesi gereken 
bazı durumlar bulunuyor. Çiftlerin 
dikkat etmesi gereken önemli bazı 
hususlar var” dedi.

Çiftin tüp bebek işlemi sırasında 
dikkat etmesi gereken en önemli 
hususlardan birinin yaşam kalite-
si olduğunu kaydeden Başkonuş, 
“Yaşam kalitesini arttırmayanlarda 
doğal yolla veya tüp bebek yönte-
mi ile gebelik elde edebilme şansı 
azalmaktadır. Tüp bebek tedavisi 1 
ay kadar süren meşakkatli bir yar-
dımcı üreme tedavisi yöntemidir. 
Tüp bebek tedavisinde başarı elde 
edilememesi önemli hususlara dik-
kat edilmemesinden kaynaklanabi-
lir” diye konuştu.

TÜP BEBEK TEDAVISINDE 
DIKKAT EDILMESI 
GEREKENLER

Sigara ve alkol kullanımının sağlık 

problemleri oluşumunda çok önem-
li olduğunu dile getiren Başkonuş, 
sözlerini şöyle sürdürdü:

“Gebelik sürecinde sigara ve alkol 
hem anne adayımızın hem de be-
beğin sağlığını olumsuz yönde et-
kilemektedir. Bu sebepten bebekte 
gelişme geriliği ve hatta düşük ihti-
mali de ciddi oranda artmaktadır. 
Sağlık üzerindeki bu tip olumsuz 
etkilerden dolayı sigara içilmemeli, 
pasif maruziyetten kaçınılmalı ayrı-
ca alkol de kullanılmamalıdır.

İlaç kullanımına da azami özen gös-
terilmeli. Anne adayımızın herhangi 
bir ilaç kullanımı gerekecekse tüp 
bebek uzmanını bilgilendirmesi ve 
onayı halinde ilaçları kullanması 
daha uygun olur. 

Anne adayının yoğun spor yap-

Ayşe BAŞKONUŞ

SANKO Üniversitesi 
Sani Konukoğlu 
Uygulama ve 
Araştırma Hastanesi
Tüp Bebek Merkezi 
Koordinatörü

Tüp bebek tedavisinde
önemli noktalar 
nelerdir?

H 

Anne adayına bu süreçte 
yumurta uyarma ve 

çoğaltma amacıyla bazı 
tedaviler verilmekte olup 
bu tedavilere doktorunun 

önerdiği şekilde uygulamak 
önemlidir. Embriyo transferi 

döneminde de anne 
adayının yorucu yolculuk 

yapmaması gerekmektedir. 
Hamam gibi yüksek ısı 

bulunan ortamlardan da 
uzak durulmalıdır.
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ması, özellikle de karın için ya-
pılan yoğun egzersizler bu dö-
nemde önerilmemektedir. Bu tip 
yoğun egzersizlere tüp bebek te-
davi sürecinde ve gebelik sırasın-
da ara verilmeli ve bunun yerine 
yavaş tempolu yürüyüş tercih edil-
melidir.”

DOĞRU BESLENME ÖNEMLI

Tüp bebek tedavisinde özel bir 
diyet gerekmediğini ifade eden 
Başkonuş, sağlıklı beslenme ve 
doktorun uygun gördüğü vitamin-
lerin alınmasını önerdi.

STRESTEN UZAK 
DURULMALI

Stresin bu süreçteki zararlarına 
dikkat çeken Başkonuş, “Stres 
insan sağlığına olumsuz etkiler 
yapmaktadır. Özellikle bu süreçte 
anne adayı strese maruz kalma-
malıdır. Stres hem anne adayını 
hem de anne karnındaki bebeği 
olumsuz etkilemektedir” uyarısını 
yaptı.

Bu süreçte baba adaylarından 
sperm örneği alındığını, bu örnek 
alınmadan en fazla 1 hafta önce-
sine kadar cinsel perhiz yapılması 
önerildiğine dikkat çeken Başko-
nuş “Baba adaylarının tüp bebek 
sürecinden önceki 3 ay boyunca 
sauna gibi çok yüksek ısı bulu-
nan ortamlarda bulunmamaları 
önerilmektedir. Sperm kalitesini 
arttıran diğer bir faktör de beslen-
medir” ifadelerine yer verdi.

Başkonuş, anne adaylarına yöne-
lik de şu uyarıda bulundu:

“Anne adayına bu süreçte yumur-
ta uyarma ve çoğaltma amacıyla 
bazı tedaviler verilmekte olup bu 
tedavilere doktorunun önerdi-
ği şekilde uygulamak önemlidir. 
Embriyo transferi döneminde de 
anne adayının yorucu yolculuk 
yapmaması gerekmektedir. Ha-
mam gibi yüksek ısı bulunan or-
tamlardan da uzak durulmalıdır.

Tüp bebek tedavisinde merkez 
tercihi maliyetten ziyade tedavi-

de elde edilen başarı oranlarına 
göre yapılmalı. Tüp bebek teda-
visinin tek başına maliyete göre 
tercih edilmesi uygun değildir. Fi-
yat bilgilendirmesinde yanıltıcılığı 
engellemek için maliyetle ilgili ay-
rıntılı bilgi alınmasında da fayda 
vardır.”

DOKTORUN 
BILGILENDIRILMESI 
GEREKEN DURUMLAR

Tüp bebek tedavisi öncesinde 
doktorun bilgilendirilmesi gere-
ken durumlara değinen Başko-
nuş, sözlerini şöyle tamamladı:

“Bazı durumlarda zaman kaybet-
meden doktor bilgilendirilmelidir. 
Bu durumları şu şekilde sıralaya-
biliriz:
1-Cinsel organda uçuk/enfeksi-
yon varlığı
2-Baba adayında tüp bebek teda-
visinden 2 ay öncesine geçirilmiş 
ateşli bir hastalık öyküsü
3-Sürekli kullanılan ilaç varlığı
4-Sağlık problemi.”

Gebelik sürecinde 
sigara ve alkol hem 

anne adayımızın 
hem de bebeğin 

sağlığını olumsuz 
yönde etkilemektedir. 
Bu sebepten bebekte 

gelişme geriliği ve hatta 
düşük ihtimali de ciddi 

oranda artmaktadır. 
Sağlık üzerindeki 

bu tip olumsuz 
etkilerden dolayı 
sigara içilmemeli, 
pasif maruziyetten 

kaçınılmalı ayrıca alkol 
de kullanılmamalıdır.
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NFERTILITE görülme sık-
lığının toplumlarda benzer 
oranlarda olduğunu belirten 
SANKO Üniversitesi Sani 
Konukoğlu Uygulama ve 

Araştırma Hastanesi Tüp Bebek 
Merkezi Koordinatörü Ayşe Baş-
konuş, dünyada çiftlerin yaklaşık 
yüzde 15’inin çocuk sahibi olmak 
için yardımla üreme tekniklerine 
başvurduğunu bildirdi.

Çiftlerin büyük bir kısmında çocuk 
sahibi olamamanın sebepleri tes-
pit edilebilirken bazen kısırlığın ne-
denini tam olarak bulunamadığını 
anlatan Başkonuş çiftlerin yaklaşık 
1/10’unda sebep tespit edilemedi-
ğinden bahsetti.

INFERTILITE BAZI 
TOPLUMLARDA HAYATI  
ÖNEM TAŞIR

İnfertilitenin nedenlerini anlayabil-
mek için gebeliğin oluş mekaniz-
ması üzerine durmak gerektiğini 
kaydeden Başkonuş, “Yeni evli çift-
lerin en sık karşılaştığı sorulardan 
biri ne zaman çocuk sahibi olacak-
larıdır. Geleneksel aile yapısına sa-
hip,  kadının çalışmadığı çiftlerde 
hemen çocuk sahibi olma arzusu 
duyanlar gibi çocuğu ailenin geçim 
kaynağı olarak gören veya sadece 

çocuk sahibi olmak için evlenen ki-
şiler oldukça çoktur. Çocuk sahibi 
olmanın ayrıcalık olarak görülebil-
diği bizim gibi toplumlarda inferti-
lite neredeyse hayati önem taşıya-
bilir” dedi. 

YAŞ ILERLEYINCE GEBELIK 
ORANI DÜŞÜYOR

Başkonuş, hiçbir sağlık problemi 
olmayan bir çiftte kadının tek bir 
adet döneminde gebe kalma olası-
lığının sadece yüzde 25 olduğunu, 
yaş ilerledikçe bu oranın ciddi şe-
kilde azaldığını ifade etti.
 
GEBELIK BIR
ANLAMDA ŞANS IŞIDIR

İnsanın organizma olarak üreme 
potansiyeli yüksek bir canlı olma-
dığına dikkat çeken Başkonuş, 
“Bunun birçok sebebi olabilir. Me-
sela bazı yumurtalar döllenme-
yebilir bazıları ise döllense bile 
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En az bir yıl boyunca herhangi bir korunma yöntemi uygulanmadan 
düzenli olarak girilen cinsel ilişki sonucunda gebelik elde 
edilememesine infertilite (kısırlık) denilmektedir. 

İnfertilite (Kısırlık) nedir, 
   kimlere
infertil denir?

I 

Ayşe BAŞKONUŞ

SANKO Üniversitesi 
Sani Konukoğlu 
Uygulama ve 
Araştırma Hastanesi
Tüp Bebek Merkezi 
Koordinatörü
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gelişme göstermeyebilir. Hangi 
çiftin bebek sahibi olabileceğini 
ve hangisinin olamayacağını ön-
görebilmek de imkânsızdır. Tek 
bir ilişkide yüzde 25 olan gebelik 
ihtimali, bir yılın sonunda yüzde 
85’e çıkar. Çiftlerin yaklaşık yüzde 
15’inde ise infertilite görülmekte-
dir” ifadelerine yer verdi.
Gebe kalma ihtimalini etkileyen 
birçok faktör bulunduğunu kayde-
den Başkonuş, bu faktörleri şöyle 
anlattı:

Kadının yaşı: Yaş ilerledikçe yu-
murtalıklarda bulunan yumurtala-
rın gerek sayısı gerekse de kalite-
sinde azalma ortaya çıkmaktadır. 
Bu da yaş ilerledikçe gebe kalma 
ihtimalinde azalmayla sonuçlan-
maktadır. 

Cinsel ilişki sıklığı: Cinsel ilişki 
sıklığı için ortalama sayı haftada 3 
olarak kabul edilebilir.

Zamanlama: Yumurtlamanın ol-
duğu günlerde girilecek olan ilişki 
sonrasında gebelik ihtimali daha 
yüksek olacaktır.

Süre: İnfertilitenin süresi uzadık-
ça tıbbi yardım almaksızın ge-
belik elde etme ihtimalinde ciddi 
azalma ortaya çıkacaktır.

Patoloji: Kısırlığa yol açabilecek 
yapısal bir sorun varlığı gebelik 
şansında azalmaya sebebiyet ve-
rebilir. Geçirilmiş enfeksiyon var-
lığı, ameliyat öyküsü ya da halk 
arasında çikolata kisti olarak bili-
nen endometriozis varlığı gebelik 
ihtimalini azaltabilen bazı faktör-
ler arasında sayılabilir.

ÇIFTLER DETAYLI 
INCELENMELI

Başkonuş, eğer bir çiftte fertilite-
de (doğurganlık) problem varsa 
bunun gebeliği nasıl etkileyeceği 
konusunda şunları söyledi:

“Gebe kalmayı etkileyen birçok 
faktör bulunmaktadır. Mesela 
sperm sayısını ele alırsak sperm 

sayısı beklenenin yarısı kadar 
olan bir erkekle ve normal bir 
kadından oluşan çiftte gebelik 
ihtimali yarı yarıya azdır. Bunun-
la birlikte kadında her iki tüp de 
tıkalı ise gebelik ihtimali nere-
deyse yoktur. Testislerinde sperm 
üretimi olmayan ya da sperm ka-
nallarının fonksiyonunu yapmadı-
ğı erkeklerin de doğal yollardan 
çocuk sahibi olmaları neredeyse 
imkânsız gibidir. Bu sebeplerden 
dolayı çocuk sahibi olmak ama-
cıyla doktora başvuran çiftlerde 
erkek ve kadın ayrıntılı olarak in-
celenmelidir.” 

NE ZAMAN HEKIME 
GITMELI?

Çift en az bir yıldır yumurtlama 
döneminde 2-3 günde bir düzenli 
olarak cinsel ilişkide bulunmasına 
ve herhangi bir korunma yöntemi 
uygulamamasına rağmen gebe-
lik gerçekleşmiyorsa infertil sını-
fına girdiğinin söylenebileceğini 
kaydeden Başkonuş, “Bu hiçbir 
zaman normal yollardan gebe 
kalınamaz demek değildir fakat 
şans daha düşüktür. Bu çiftin tıb-
bi yardım alması önerilmektedir” 
diye konuştu. 

Bebek sahibi olamayan çiftin, 

endişelenmeye başladığında bir 
jinekoloğa gitmesi gerektiğini vur-
gulayan Başkonuş, sözlerini şöyle 
tamamladı:

“Pek çok çift için infertilite utanıla-
cak bir durum olarak görmekte ve 
kendilerini yalnız hissetmektedir. 
Halbuki dünya genelinde pek çok 
çift benzer sorunu yaşamaktadır. 
Bazı durumlarda ise hekime mü-
racaat etmeden önce bir yıl bek-
lenmemelidir. Kadında çok kısa 
ya da çok uzun aralıklarla adet 
görme mevcutsa, kadında pelvik 
bölge denilen cinsel organla ilgili 
herhangi bir enfeksiyon geçirme 
öyküsü varsa, ikiden fazla düşük 
olduysa ve kadın belli bir yaşın 
üstündeyse, erkekte ise testisle-
rin çok küçük olması ya da pros-
tatit olarak adlandırılan prostat 
enfeksiyonu geçirmiş olması gibi 
durumlar varsa çiftler vakit kay-
betmeden profesyonel bir yardım 
almalıdır.”

Pek çok çift için infertilite 
utanılacak bir durum olarak 

görmekte ve kendilerini 
yalnız hissetmektedir. 

Halbuki dünya genelinde 
pek çok çift benzer sorunu 

yaşamaktadır. 
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Normal anatomik ve fonksiyonel yapıya sahip olmak şartıyla, 
herhangi bir korunma yöntemi kullanmaksızın, düzenli cinsel ilişki ve 
vajen içine boşalmaya rağmen çocuk olmaması durumu “infertilite” 
olarak adlandırılmaktadır.

ANKO Üniversitesi Tıp Fa-
kültesi Üroloji Anabilim 
Dalı Başkanı, Sani Konu-
koğlu Uygulama ve Araş-
tırma Hastanesi Üroloji 

Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Hatem 
Kazımoğlu, erkeklerde görülen in-
fertilitenin (kısırlık) birçok nedeni 
olduğunu söyledi.

“İnfertil hasta değerlendirilme-
sinde, öncelikle detaylı bir öykü 
alınması, ardından fizik muayene 
önemlidir. Daha sonrasında yapı-
lacak testlerle infertiliteye neden 
olabilecek faktörler araştırılmalıdır. 
Hasta değerlendirilmesinde büyük 
önem taşıdığı için ilk yapılması ge-
reken test, spermiyogram testidir” 
diyen Dr. Öğretim Üyesi Hatem Ka-
zımoğlu, spermiyogramın 2 - 5 gün 
arası cinsel perhiz sonrası verile-
cek ejakülatın(meni) değerlendiril-
mesi olduğuna vurgu yaptı. 

SPERMIYOGRAM 
BULGULARINDAKI 
BOZUKLUKLAR

“- Aspermi: Dışarıya ejakülat çık-
maması,
-  Hipospermi: Ejakülat volümü-
nün az olması, 
 - Hiperspermi: Ejakülat volümü-
nün fazla olması,

- Ejakülat koagülasyon bozukluğu,
 - Ejakülat likefaksiyon bozukluğu,
 - Azospermi: Ejakülat içinde hiç 
germinal hücre bulunmaması,
 - Oligozospermi: Sperm hücre 
sayısının az olması,
 - Astenozospermi: Normal mo-
tilitedeki sperm sayısının %60’dan 
daha az olması,
 - Teratozospermi: Morfolojideki 
bozuk sperm sayısının fazla olması,
 - Nekrozospermi: Spermlerin ölü 
olması”.

BU BOZUKLUKLARIN BIRÇOK 
NEDENI OLABILIR

Birçok faktörün bu bozukluklara ne-
den olabileceğini vurgulayan Dr. 

Dr. Öğretim Üyesi
Hatem KAZIMOĞLU

SANKO Üniversitesi 
Sani Konukoğlu 
Uygulama ve 
Araştırma Hastanesi 
Tıp Fakültesi Üroloji 
Anabilim Dalı Başkanı
Sani Konukoğlu 
Uygulama ve 
Araştırma Hastanesi 
Üroloji Uzmanı

Erkekte İnfertilite

S Tedavi yöntemleri arasında 
hormonal bozuklukların 

giderilmesi, ilaç tedavileri, 
varikoselektomi, 
vazovazostomi, 

vazoepididimostomi 
gibi cerrahi tedaviler 

bulunmaktadır. Sonuç 
alınmazsa yardımcı 

üreme teknikleri gündeme 
gelebilir. Bunlar arasında 

aşılama ve tüp bebek 
uygulamaları vardır. 
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İnfertil hasta 
değerlendirilmesinde, 

öncelikle detaylı bir öykü 
alınması, ardından fizik 

muayene önemlidir. Daha 
sonrasında yapılacak testlerle 
infertiliteye neden olabilecek 

faktörler araştırılmalıdır. 
Hasta değerlendirilmesinde 

büyük önem taşıdığı için 
ilk yapılması gereken test, 

spermiyogram testidir

Öğretim Üyesi Kazımoğlu, “Ge-
çirilmiş operasyonlar, şeker has-
talığı, ilaçlar, enfeksiyonlar, hor-
monal nedenler, kanal tıkanıkları, 
bazı kalıtsal hastalıklar, sinir sis-
temi hastalıkları, inmemiş testis, 
radyasyon, tiroid hastalıkları, va-
rikosel, travmalar, toksik madde-
ler, ısı gibi birçok durum spermin 
özelliklerini etkileyebilir” dedi.

ERKEKTE INFERTILITE 
SEBEPLERI

“Erkekte infertiliteye yol açan se-
bepler testisten kaynaklanabile-
ceği gibi diğer birçok duruma da 
bağlı olabilir” diyen Dr. Öğretim 
Üyesi Kazımoğlu, “Hipotolamik hi-
pogonadizm, hipofizer yetmezlik, 
böbrek yetmezliği, karaciğer si-
rozu, adrenal bozukluk, dışarıdan 
hormon alınması, ısı, radyasyon, 
kemoterapi, orak hücreli anemi, 
enfeksiyonlar (kabakulak, AIDS), 
beyin travmaları, vazektomi, orşit, 
inmemiş testis, testis torsiyonu, 
genital kanal tıkanıkları, cinsel 
fonksiyon bozuklukları, hipospa-
dias, penil eğrilikler bu nedenler 
arasındadır. Sigara, alkol, esrar, 
anabolizan ilaçlar da infertilite 
nedenlerindendir” diye konuştu.

BAZI TESTLER 
UYGULANMALIDIR

Dr. Öğretim Üyesi Kazımoğlu, er-
kekte infertilite araştırılmasında 
spermiyogram dışında aşağıdaki 
testlerin uygulanması gerektiğini 
söyledi:

 -Kan biyokimyası ve hormonlar 
 -Genetik faktörler
 -Mikrobiyolojik tetkikler
 -Skrotal doppler ultrason
 -Vazovezikülografi
 -TRUS 
 -Testis biyopsisi.

DIĞER SEBEPLER

Bazen bütün parametrelerin nor-
mal olduğu durumlarda da ço-
cuk olmayabileceğini anlatan Dr. 
Öğretim Üyesi Kazımoğlu, şunları 
kaydetti:

“Kadına ait faktörler, empotans 
varlığı, bağışıklık sistemi ile ilgili 
durumlar, cinsel organda enfek-
siyon varlığı, travma, seminal ka-
nalda tıkanıklık, varikosel, geçiril-
miş operasyonlar, yetersiz cinsel 
eğitim, yanlış zamanlarda ilişki 
denemeleri gibi birçok sebepten 
dolayı da çocuk sahibi olunama-
yabilir.”

TEDAVI YÖNTEMLERI

Tedavide infertiliteye neden ola-
bilecek hastalıkların tespiti ve 

tedavisinin büyük önem taşıdığı-
nı vurgulayan Dr. Öğretim Üyesi 
Kazımoğlu, infertilitenin altında 
yatan olumsuz faktörlerin gideril-
mesi gerektiğini anımsattı.

Tedavi yöntemleri hakkında bilgi 
veren Dr. Öğretim Üyesi Kazımoğ-
lu, sözlerini şöyle tamamladı:

“Tedavi yöntemleri arasında hor-
monal bozuklukların giderilmesi, 
ilaç tedavileri, varikoselektomi, 
vazovazostomi, vazoepididimos-
tomi gibi cerrahi tedaviler bulun-
maktadır. Sonuç alınmazsa yar-
dımcı üreme teknikleri gündeme 
gelebilir. Bunlar arasında aşılama 
ve tüp bebek uygulamaları vardır. 
Aşılama, spermin hazırlandıktan 
sonra rahim içine direkt olarak 
yerleştirilmesidir. Kolay ve ucuz 
olması, poliklinik şartlarında yapı-
labilmesi avantajlarıdır. Ejakülat 
sıvısında canlı hücre olmaması 
durumunda ise TESE/TESA gibi 
yöntemlerle testisten sperm elde 
edilmesi ve tüp bebek uygulan-
ması tedavide önemli bir para-
metredir.”
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ARDIMLA üreme tek-
nikleri içinde aşılama, 
tüp bebek uygulaması 
ve mikroenjeksiyon gibi 

yöntemlerin bulunduğunu belirten 
SANKO Üniversitesi Sani Konukoğ-
lu Uygulama ve Araştırma Hastane-
si Tüp Bebek Merkezi Koordinatörü 
Ayşe Başkonuş, bu yöntemlerden 
aşılama hakkında şunları söyledi: 
 
“Sperme ait problem varlığında, 
rahim ağzı ile ilgili bazı sorunlarda 
ve sebebi tespit edilemeyen kısırlık 
varlığında kullanılabilen aşılama 
yöntemi yumurtlama döneminde 
olan kadın rahmine ince bir tüp 
yardımı ile sperm verilmesi işlemi-
dir. 

Tabi bu işlemin uygunluğuna karar 
verilmesi için hekim önceden rahim 
filmi görmekte ve tüplerin açık ol-

duğu durumda bu işlem uygulana-
bilmektedir. Uygun olan hastalarda 
kaliteli yumurta oluşmasının sağ-
lanması ve doğru zamanlama için 
yumurtlamayı uyarıcı ilaç verilmek-
tedir. İstenen büyüklüğe ulaşan yu-
murtaya sonrasında çatlamasının 
sağlanması için iğne yapılmakta ve 
bu iğneden de 24-36 saat sonra aşı-
lama işlemi gerçekleştirilmektedir.

Bu arada erkekten sperm alınarak 
çeşitli işlemler sonrasında canlı 
ve hareketli olanlar ayrılmaktadır. 
Uygun görülen zamanda da bu 
spermler rahim içine ince bir tüpten 
verilerek yumurtaya ulaşma şansı 
bulan sperm sayısı arttırılmakta-
dır. Bu yöntemin başarı şansını 

Yardımla üreme teknikleri geleneksel tedavi 
yöntemleri ile başarı elde edilemeyince uygulanan 
aşılamadan mikroenjeksiyon yöntemine kadar birçok 
tedavi yöntemlerini içeren yöntemlerdir. 

Yardımla üreme 
teknikleri

Y 

Kadına uygulanan işlem ve tedavi açısından tüp bebek veya 
mikro enjeksiyon arasında bir fark bulunmamaktadır. Burada 
esas fark yumurta toplanma işleminden sonra laboratuvarda 

yapılan işlemdir. Tüp bebek işleminde her yumurtanın 
çevresine çok sayıda sperm bırakılıp, bu spermlerin yumurtayı 

döllemesi beklenirken, mikro enjeksiyonda tek bir spermle 
döllenme sağlanmaktadır.

Ayşe BAŞKONUŞ

SANKO Üniversitesi 
Sani Konukoğlu 
Uygulama ve 
Araştırma Hastanesi
Tüp Bebek Merkezi 
Koordinatörü
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altta yatan problemin ne olduğu 
ve sperm sayısı gibi bazı sperm 
özelliklerine göre etkilemektedir. 
Aylık başarı oranı yaklaşık olarak 
yüzde 15’tir.” 

TÜP BEBEK 

Başkonuş, “İlk kez 1970’li yılların 
sonlarında uygulanmaya başla-
nan tüp bebek yöntemi ile tüple-
rindeki problem sebebiyle gebe 
kalma şansları çok düşük hatta 
imkânsız olan kadınların gebe 
kalmaları mümkün olmaya başla-
mıştır “ dedi.  

Tüp bebek uygulaması sırasında 
bazı işlemler yapıldığını anlatan 
Başkonuş sözlerine şu sözlerle 
devam etti:

“İşlem bazı basamaklar içermek-
tedir. Bunlardan ilki yumurtalıkla-
rın baskılanması olup ardından 
yumurtalıklar uyarılmakta, uygun 

yumurtalar toplanmakta, spermle 
yumurtanın döllenmesi sonrasın-
da da embriyo transferi yapılmak-
tadır.

Klasik tüp bebek yöntemi ilk 
etapta tüplerinde problem olan 
kadınlarda düşünülen bir teda-
vi yöntemidir. Tüp bebek yönte-
mi geliştirilmeden önce tüplerde 
problem olan kadınlarda cerrahi 
işlemler yapılarak son derece 
sınırlı başarı elde edilirdi. Günü-
müzde ise tüplerdeki problemleri 
olanlarda kullanılmasının yanı 
sıra açıklanamayan kısırlık, sperm 
bozuklukları gibi durumlarda da 
başarıyla uygulanmaktadır.”  

Yumurtalıkların 
baskılanması

Bu işlemin yumurta gelişiminin 
doktor kontrolünde olması için 
yapıldığını vurgulayan Başkonuş, 
“Kadının özelliklerine bağlı ola-

rak âdet gününden 1 hafta önce 
veya âdetinin ilk gününden itiba-
ren ilaçlar kullanılmaya başlanır. 
Bu ilaçlar burun spreyi ya da cilt 
altına yapılan enjeksiyonlar şek-
lindedir” diye konuştu. 
  
Yumurtalıkların uyarılması

Normalde yumurtalıktan her ay 
bir yumurtanın olgunlaşarak atıl-
dığını ve yumurtanın döllenmesi 

Yumurtalık kapasitesi 
kişinin yaşından bağımsız 

olarak da yüksek ya da 
düşük bulunabilir, mesela 
genç bir kadında düşük, 

daha ileri yaştaki bir 
kadında da iyi yumurta 

kapasitesi mevcut 
olabilir. Bu kapasitenin 

belirlenmesinde 
yumurtalığın ultrasonla 

değerlendirilmesi ve 
hormon tetkikleri fikir 

verebilir.
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ile gebelik meydana geldiğini vur-
gulayan Başkonuş, şunları kay-
detti:

“Yardımla üreme yöntemlerinde 
hedeflenen ise çok sayıda yumur-
tanın gelişmesi ile gebelik şansı-
nın arttırılmasıdır. Elde edilen en 
iyi embriyoların transfer edilmesi 
mümkün hâle gelir. Oluşan fazla 
embriyoların dondurulması ve bu 
şekilde saklanması sağlanabilir. 
Sık kontrollerle yumurta gelişim 
izlenir. Bu kontrollerde ultrason ile 
yumurta gelişimi izlenirken kanda 
hormon seviyesine bakılarak bu 
yumurtaların kalitesi değerlendi-
rilir. Yumurtaları içeren folliküller 
istenilen sayı ve büyüklüğe ula-
şılınca ilaçlar kesilir ve yumurta-
yı çatlatmak için başka bir iğne 
yapılır. Belli bir süre sonra da 
yumurta toplanma işlemi gerçek-
leştirilir.” 

Yumurta toplanması

Yumurta toplama işleminin sıklıkla 
genel anestezi altında yapıldığına 
dikkat çeken Başkonuş, uygulama 
hakkında şu bilgileri paylaştı:

“Bu işlem yapılırken ultrason 
eşliğinde hazneden bir iğne ile 
girilerek yumurtalıklara ulaşılır. 
Yumurta hücresi etrafındaki sıvı 
ile birlikte alınır. Bu sıvı laboratu-
varda kontrol edilerek içinde yu-
murta hücresi olup olmadığı tespit 
edilir. Yaklaşık 20 dakika kadar 
süren bu işlem esnasında 5-20 
civarında yumurta toplanır. Top-
lanan yumurtalar uygun ortamda 

muhafaza edilir”.

Yumurtanın sperm
tarafından döllenmesi

Kadının yumurtaları toplanırken 
eşinden de sperm alındığını be-
lirten Başkonuş, “Spermler bazı 
işlemlere tabi tutulur ve normal 
ve hareketli olanlar seçilir. Klasik 
tüp bebek yönteminde her yumur-
tanın etrafına fazla sayıda sperm 
bırakılarak bunlardan birinin yu-
murtayı döllemesi beklenir” ifade-
lerine yer verdi. 

Embriyo transferi

Döllenme gerçekleşmesi duru-
munda uygun zamanda embriyo 
transferinin yapıldığının altını çi-
zen Başkonuş, sözlerini şöyle sür-
dürdü:

“Transfer edilecek embriyo sayısı 
birçok ülkede olduğu gibi ülke-
mizde de yasalarla sınırlandırıl-
mıştır. Bununla birlikte transfer 
edilecek embriyo sayısına kısırlık 
sebebi gibi bazı faktörlere göre 
de kadar verilir. Kaliteli ve fazla 
sayıda embriyo elde edildiği tak-
dirde artan embriyolar ailenin izni 
ile dondurulabilir. Embriyo trans-
fer edildikten 11 gün sonra kanda 
gebelik testi yapılır.” 

TÜP BEBEK KIMLERE 
YAPILABILIR? 

1.Tüplerle ilgili problem tespit edi-
lenler
2.Başka yöntemlerle sonuç alına-
mamış kısırlık  

3.Spermde problem varlığı 
4.Endometriozis (Çikolata kisti) 

TÜP BEBEK TEDAVISINDE 
BAŞARIYI ETKILEYEN 
FAKTÖRLER 

KADININ YAŞI 

Kısırlık tedavisi gören çiftlerde 
başarıyı etkileyen en önemli fak-
törlerden birinin kadının yaşı ol-
duğunu bildiren Başkonuş, “Genç 
kadınlarda yumurta sayısı ve 
kalitesi genellikle daha iyi olup 
gebelik geliştiğinde de düşük ihti-
mali daha azdır. Kırk yaş üstünde 
gebelik şansı, tedaviye, hatta tüp 
bebek gibi yöntemler uygulanma-
sına rağmen çok daha düşüktür” 
uyarısında bulundu.  

YUMURTALIK KAPASITESI 

Yumurtalık kapasitesinin ilerleyen 
yaşla birlikte azaldığını ancak tek 
faktörün yaş olmadığına vurgu 
yapan Başkonuş, “Yumurtalık ka-
pasitesi kişinin yaşından bağım-
sız olarak da yüksek ya da düşük 
bulunabilir, mesela genç bir ka-
dında düşük, daha ileri yaştaki bir 
kadında da iyi yumurta kapasite-
si mevcut olabilir. Bu kapasitenin 
belirlenmesinde yumurtalığın ult-
rasonla değerlendirilmesi ve hor-
mon tetkikleri fikir verebilir” diye 
konuştu.
 
SEMEN KALITESI

Semen analizi ile erkeğin çocuk 
sahibi olabilme potansiyelinin iyi 
şekilde belirlenebildiğini belirten 
Başkonuş, mikro enjeksiyon yön-
teminin uygulanmaya başlanması 
ile birlikte tüp bebek yönteminde 
erkek faktörünün öneminin azal-
dığını bildirdi. 

INFERTILITE
(KISIRLIK) SÜRESI

İnfertilitenin süresinin başarıda 
etkili olduğuna dikkat çeken Baş-
konuş, bu süre uzamışsa başarı 
şansının azaldığını ancak daha 

Yardımla üreme yöntemlerinde hedeflenen ise çok sayıda 
yumurtanın gelişmesi ile gebelik şansının arttırılmasıdır. Elde 
edilen en iyi embriyoların transfer edilmesi mümkün hâle 
gelir. Oluşan fazla embriyoların dondurulması ve bu şekilde 
saklanması sağlanabilir. Sık kontrollerle yumurta gelişim 
izlenir. Bu kontrollerde ultrason ile yumurta gelişimi izlenirken 
kanda hormon seviyesine bakılarak bu yumurtaların kalitesi 
değerlendirilir. Yumurtaları içeren folliküller istenilen sayı ve 
büyüklüğe ulaşılınca ilaçlar kesilir ve yumurtayı çatlatmak 
için başka bir iğne yapılır. Belli bir süre sonra da yumurta 
toplanma işlemi gerçekleştirilir.
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önce tedavi uygulanmamış ve bu 
tedavi uygunsa umutsuzluğa ge-
rek olmadığını kaydetti. 

ÖNCEKI GEBELIKLER

Başkonuş, eğer daha öncesine ait 
canlı doğumla sonuçlanmış gebe-
likler varsa tedavi başarı şansının 
daha yüksek olduğunu belirtti. 
 
MIKROENJEKSIYON 

“Mikroenjeksiyon tek bir spermin 
yumurta hücresine enjeksiyonu-
dur” diyen Başkonuş, işlem hak-
kında şunları söyledi:

“Mikro enjeksiyon işlemi klasik 
tüp bebek işlemlerinin başarısız 
olması durumunda veya erkek kı-
sırlığı durumunda uygulanmakta-
dır. Bu teknik ile sperm problemi 

olan erkeklerin testislerinden elde 
edilen az sayıdaki spermle çocuk 
sahibi olabilmeleri mümkün hâle 
gelmiştir. Kadına uygulanan iş-
lem ve tedavi açısından tüp bebek 
veya mikro enjeksiyon arasında 
bir fark bulunmamaktadır. Bura-
da esas fark yumurta toplanma 
işleminden sonra laboratuvarda 
yapılan işlemdir. Tüp bebek işle-
minde her yumurtanın çevresine 
çok sayıda sperm bırakılıp, bu 
spermlerin yumurtayı döllemesi 
beklenirken, mikro enjeksiyonda 
tek bir spermle döllenme sağlan-
maktadır.”

YUVALAMA 

Embriyoyu çevreleyen zarın bir 
bölgesinin bazı yöntemlerle in-
celtilmesi işlemine ‘yuvalama’ 
denildiğine işaret eden Başkonuş, 

“Bu işlem yumurtanın rahim iç za-
rına tutunmasını kolaylaştırabilir. 
Daha önce başarısız tüp bebek 
girişimi varlığında ya da belli bir 
yaşın üstündeki (>35 yaş) kadın-
larda bu işlem denenebilmekte-
dir” diyerek, sözlerini tamamladı.

Uygun olan hastalarda 
kaliteli yumurta 

oluşmasının sağlanması 
ve doğru zamanlama 

için yumurtlamayı 
uyarıcı ilaç verilmektedir. 

İstenen büyüklüğe ulaşan 
yumurtaya sonrasında 

çatlamasının sağlanması 
için iğne yapılmakta ve 

bu iğneden de 24-36 saat 
sonra aşılama işlemi 

gerçekleştirilmektedir.
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EKNOLOJIK gelişmeler 
tüp bebek tedavisinde 
yeni yaklaşımlar sun-
maktadır. 

Tüp bebek yönteminde embriyo-
nun oluşması için öncelikle yu-
murta ve sperme ihtiyaç olduğunu 
belirten Hastanemiz Tüp Bebek 
Merkezi Laboratuvar Sorumlusu 
Embriyolog Şükrü Yaylagül, yu-
murtanın steril olarak ameliyat or-
tamında yumurtalıklardan alınan 
sıvılardan elde edildiğini söyledi.

Erkekten genellikle mastürbas-
yon ile alınan spermlerin ‘yıka-
ma’ denilen birtakım işlemlerden 
geçirildikten sonra kullanıldığını, 
spermin olmadığı durumlarda ise 
TESA veya TESE işlemiyle sperm 
elde edilebileceğini kaydeden Ya-
yalagül, şöyle konuştu:

“Laboratuvar, tüp bebekte en ay-
rıntılı ve en hassas işlemlerin yapıl-
dığı özel ortamdır. Temizliği, fiziki 
şartları ve donanımı son derece iyi 
olmalıdır. Uygulamadan bir gün 
önce hasta dosyası incelenerek, 

Laboratuvarda 
embriyonun oluşturulması 
ve geliştirilmesi
Teknolojik gelişmeler tüp bebek tedavisinde 
yeni yaklaşımlar sunmaktadır.

T

Şükrü YAYLAGÜL

SANKO Üniversitesi Sani 
Konukoğlu Uygulama ve 
Araştırma Hastanesi 
Embriyolog / Tüp Bebek 
Merkezi Laboratuvar 
Sorumlusu

Spermin, yumurtanın ve 
embriyonun tüm özelliklerini 

karşılayacak özel 
besiyerleri oluşturulması, 

lazer kullanılması, 
kök hücre çalışmaları, 

“preimplantasyon genetik 
tanı” olarak adlandırılan 

genetik hastalıkların embriyo 
aşamasında erkenden tespit 
edilmesi gibi uygulamalar 
SANKO Üniversitesi Sani 
Konukoğlu Uygulama ve 
Araştırma Hastanesi Tüp 
Bebek Merkezi tarafından 

başarıyla uygulanmaktadır.            
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gerekli hazırlıklar yapılır. İşlem 
günü kadından yumurta toplanır. 
Toplanan yumurtalar kültür orta-
mına alınarak 3 – 4 saat dinlen-
meye bırakılır. Erkekten sperm 
alınarak yıkanır.”

LABORATUVARDA EMBRIYO 
NASIL OLUŞTURULUYOR

1. In Vitro Fertilizasyon (IVF) 
Bu yöntemin “Spermin özellikleri 
bakımından normal veya norma-
le yakın hastalarda yumurta ve 
yıkanmış spermlerin bir araya 
konularak, yumurtaların kendili-
ğinden (doğal yolla olduğu gibi) 
döllendirilmesi işlemi” olduğunu 
anlatan Yaylagül, şu bilgileri pay-
laştı:

“İlk tüp bebek uygulaması IVF ile 
başlamıştır. Bu yöntemde yumur-
taların yaklaşık yüzde 50 kadarı 
döllenmektedir. IVF uygulamasın-
dan 16 – 18 saat sonra, yumurta-
lar kontrol edilerek normal döllen-
miş olanlar tespit edilip, başka bir 
kültür ortamına alınırlar. Gelişim-
leri takip edilerek, transfere ka-
dar bu ortamda kalırlar. Bu yön-
tem yumurta sayısının az olduğu 
hastalarda, sperm parametreleri 
normalin altında olan hastalarda, 
yumurtanın döllenmeme veya az 
sayıda döllenme riski olması dola-
yısıyla, günümüzde çok fazla kul-
lanılmamaktadır.”

2.Intra Sitoplazmik Sperm In-
jeksiyonu (ICSI) 
Spermin yumurta içine özel mik-
roskop altında enjekte edilmesi 
işleminin Intra Sitoplazmik Sperm 
Injeksiyonu) “ICSI” olarak adlan-
dırıldığını ifade eden Yaylagül, 
yumurta sayısı ve spermi uygun 
olan hastalarda IVF ve ICSI işlem-
lerinin birlikte de yapılabileceğine 
vurgu yaptı.

Toplanan yumurtaların ICSI işle-
mi öncesi birtakım enzimatik ve 
mekanik işlemlerden geçirilerek, 
etraftaki besleyici hücrelerden te-
mizlendiğine dikkat çeken Yayla-
gül, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Olgun yumurtalar tespit edilerek 
ICSI için ayrılırlar. Toplama işle-
minden 3 – 4 saat sonra, her bir 
yumurtaya morfolojisi düzgün bir 
sperm seçilerek özel mikroskop 
altında enjekte edilir. Enjeksiyon 
sonrası yumurtalar, önceden ha-
zırlanmış ve inkübatör denen alet-
lerin içinde dengelenmiş kültür 
ortamlarına alınır. ICSI işlemin-
den 16 – 18 saat sonra döllenme 
kontrolleri yapılır. Normal dölle-
nen yumurtalar tespit edilerek, 
yeni bir kültür ortamına alınırlar. 
Bunların gelişimleri günlük olarak 
takip edilir. Normal döllenen sağ-
lıklı embriyolar, ikinci günde 2 – 4 
hücre, üçüncü günde 6-8 hücre, 
dördüncü günde >10 hücre veya 
daha kompakte olmuş, beşinci 
günde blastokist aşamasına ula-
şırlar.

Elde edilen embriyo sayısı ve ka-
litesine bağlı olarak, hastaya ne 
zaman transfer edileceğine ekip 
olarak karar verilir. Transfer, du-
ruma göre ikinci, üçüncü veya 
beşinci gün yapılabilir. Hastaya 
yumurtalar toplandığı günden iti-
baren yapılan işlemler ve sonuç-
ları hakkında günlük bilgi verilir. 
Transfer edilecek embriyo sayısı, 
yasal olarak çoğul gebeliği önle-

mek açısından 35 yaş altı hasta-
lara 1’inci ve 2’inci denemede bir 
embriyo transfer edilir. 35 yaş altı 
iki ve daha fazla denemesi varsa 
iki embriyo transfer edilebilir. 35 
yaş ve üstü hastalara iki embriyo 
transfer edilebilir. İki embriyodan 
fazlası yasaktır.”

Tüm bu işlemlerin yetkili kişilerce 
ve titizlikle yapılması gerektiğinin 
altını çizen Yaylagül, sözlerini şöy-
le tamamladı:

“Elde edilen embriyo kalitesi ve 
başarı oranları ile doğrudan il-
gilidir. Az da olsa yumurtadan, 
spermden veya her ikisinden 
birden kaynaklanabilecek olum-
suzluklar (yumurta çıkmaması, 
sperm bulunmaması, döllenme-
nin olmaması, embriyo transfe-
rinin yapılamaması, gibi) çiftlere 
iyi anlatılmalıdır. Transfer başına 
gebelik oranı ortalama yüzde 50-
60 kadar olup, bu oran hastaya 
göre biraz daha artmakta veya 
azalmaktadır. Tüp bebek uygula-
maları ülkemizde yasal olarak evli 
çiftlere yapılmakta olup, kadın ve 
erkeğin kendi yumurta ve sperm-
leri kullanıldığı için, doğacak ço-
cuk kendi öz çocukları olacaktır.”           
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Bebek sahibi olmak isteyen çiftler için büyük bir umut ışığı olan tüp bebek 
tedavilerindeki gelişmeler birçok aileye mutlu sonuçlar vermektedir. Zaman 
geçtikçe tedavi yaklaşımları hakkında yeni adımlar atılmakta ve imkânsız 
gibi görünen vakalarda bile yüz güldürücü sonuçlar alınabilmektedir.

ASTANEMIZ Tüp Bebek 
Merkezi Laboratuvar So-
rumlusu Embriyolog Şük-
rü Yaylagül, tüp bebek 

tedavilerindeki gelişmelerle birlik-
te yeni uygulamaların da kullanıl-
maya başladığını belirterek, “Bu 
amaçla teknolojik cihazlar ve geliş-
tirilmiş besiyerleri kullanılmaktadır. 
Kullanılmayan uygun embriyolar 
çiftlerin talebi olursa dondurularak 
saklanabilmekte ve daha sonraki 
dönemlerde anne adaylarına bu 
embriyolar transfer edilebilmekte-
dir” dedi.

Birden çok tüp bebek uygulaması 
yapılmasına rağmen sonuç alına-
mayan durumlarda başlıca sorun-
lardan birinin embriyoların anne 
rahmine tutunamaması olduğunu 
ifade eden Yaylagül, şunları kay-
detti:

“Anne rahmine tutunamama soru-
nu embriyoya bağlı sebeplerle ya 
da anne rahminin embriyoyu red-
detmesine bağlı olabilir. Günümüz 
teknolojisiyle embriyo kalitesi artı-
rılabilir. Embriyo kendi zarını açıp 
tomurcuklanamıyorsa lazer ile bu 

süreç sağlanabilir. Embriyoların 
rahim dokusu üzerinde büyütül-
mesi ve bazı büyüme faktörleri 
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oranla düşük maliyetlidir. Bu 
teknikler SANKO Üniversitesi 
Sani Konukoğlu Uygulama 
ve Araştırma Hastanesi Tüp 
Bebek Merkezi’nde başarı 
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açmaktadır.
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ile embriyo gelişimi sağlanabilir. 
Embriyonun bir hücresi analiz edi-
lerek herhangi bir problem olup 
olmadığı ve kromozom yapısı de-
ğerlendirilir.”

YARDIMLA 
TOMURCUKLANMA
YÖNTEMI 

Tüp bebek tedavisinde embriyo-
ya uygulanan işlemlerden birinin 
yardımla tomurcuklama yöntemi 
olduğunu anlatan Yaylagül, bu 
yöntemin hangi durumlarda ve 
kimlere uygulandığına ilişkin şu 
bilgileri paylaştı: 

“Embriyonun çevresinde ‘Zona 
Pellucida’ denilen koruyucu bir 
zar bulunmaktadır. Bir süre son-
ra bu zarın yırtılmasıyla embriyo 
rahim içine tutunmaktadır. Ba-
zen embriyo gelişmiş olmasına 
rağmen bu zarı yırtarak dışa çı-
kamamaktadır. İşte bu durumda 
embriyo transfer edilmeden önce, 
dış zar inceltilmekte gerekirse 
de delinmektedir. Lazer ile uygu-
lanan bu işlem embriyo zarı ka-
lınsa, >35 yaş kadınlarda, daha 
önceki gebelik gelişmemiş emb-
riyo transferi uygulamalarında ve 
dondurulmuş embriyo transferin-
de yapılmaktadır.”

RAHIM IÇI DOKU KÜLTÜRÜ 

İlerleyen teknolojik gelişmeler ile 
birlikte infertilitesi olan hastalarda 
uygulanan yeni yöntemlerin ar-
dından başarı oranlarının da art-
tığını kaydeden Yaylagül, bununla 
birlikte bazen önceki tüp bebek 
tedavi girişiminde kötü kalitede 
embriyo gelişimi sonrası gebe-
liğin gerçekleşmediği durumlar 
olabildiğine vurgu yaptı.

Böyle durumlarda embriyo gelişi-
minin daha iyi bir ortamda sağ-
lamak için kullanılan destekleyici 
bir kültür ortamı oluşturulabil-
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Kriyoprezervasyon olarak da adlandırılan dondurma işlemi spermlere de uygulanabilir. 
‘TESE’ diye adlandırılan işlemle testislerden (yumurtalıklardan) elde edilen spermler 

dondurulabilir. Kanser tedavisi amacıyla ilaç tedavisi uygulanacak ya da ışın tedavisi 
verilecek erkeklerde sperm kalitesi bozulabileceğinden hastaların çocuk sahibi olabilmesi 
imkânı bu şekilde sağlanabilir. Merkezimizde taze denemede gebe kalamamasına rağmen 
embriyo dondurulması ile elde edilmiş birçok gebelik ve taze tüp bebek denemesinde gebe 

kalıp doğurmuş sonra çocuğuna dondurulmuş embriyo ile kardeş doğurmuş birçok anne 
bizleri dondurmaya daha da teşvik etmiştir.
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Birden çok tüp bebek uygulaması yapılmasına rağmen 
sonuç alınamayan durumlarda başlıca sorunlardan biri 

embriyoların anne rahmine tutunamamasıdır. Anne rahmine 
tutunamama sorunu embriyoya bağlı sebeplerle ya da 
anne rahminin embriyoyu reddetmesine bağlı olabilir. 

Günümüz teknolojisiyle embriyo kalitesi artırılabilir. 
Embriyo kendi zarını açıp tomurcuklanamıyorsa lazer ile 

bu süreç sağlanabilir. Embriyoların rahim dokusu üzerinde 
büyütülmesi ve bazı büyüme faktörleri ile embriyo gelişimi 

sağlanabilir. Embriyonun bir hücresi analiz edilerek herhangi 
bir problem olup olmadığı ve kromozom yapısı değerlendirilir. 
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diğinin altını çizen Yaylagül, “Ra-
himden âdetin belirli bir gününde 
alınan hücrelerin laboratuvar or-
tamında çoğaltılarak kültür orta-
mında embriyo gelişimi sağlanır. 
Bu şekilde daha kaliteli embriyo 
gelişimi sağlanmakta ve sonuç 
olarak da gebelik oranlarında ar-
tış görülebilmektedir” diye konuş-
tu. 

POLSCOPE

Mikroenjeksiyon esnasında en 
çok dikkat edilen konulardan bi-
rinin de mitoz mekiğinin hasar 
görmemesi olduğunu vurgulayan 
Yaylagül, “Mitoz mekiği genelde 
polar cismin altında bulunduğun-
dan enjeksiyonlar polar cisme 

belli bir açıyla yapılır. Fakat her 
zaman bu yerleşimde değildir. 
Polscope cihazı ile mitoz mekiği 
gözlenip doğru yere enjeksiyon 
yapılır. Bu uygulama merkezimiz-
de tekrarlayan başarısız IVF uygu-
lamalarında kullanılır” ifadelerine 
yer verdi.

EMBRIYO DONDURMA 
YÖNTEMI 

“Çeşitli yöntemlerle elde ettiği-
miz fazla sayıdaki embriyonun 
dondurularak daha sonraki uy-
gulamalarda da kullanılabilmesi 
mümkün. Bu embriyoların ileride 
kullanılmak istenildiğinde özel 
kimyasallar yardımı ile çözüldüğü-
nü ve normal gelişimlerine devam 
eden embriyolar ana rahmine 
transfer edilebilir” diyen Yaylagül, 
sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kriyoprezervasyon olarak da 
adlandırılan dondurma işle-
mi spermlere de uygulanabilir. 
‘TESE’ diye adlandırılan işlemle 
testislerden (yumurtalıklardan) 
elde edilen spermler donduru-
labilir. Kanser tedavisi amacıyla 
ilaç tedavisi uygulanacak ya da 
ışın tedavisi verilecek erkekler-
de sperm kalitesi bozulabilece-
ğinden hastaların çocuk sahibi 
olabilmesi imkânı bu şekilde 
sağlanabilir. Merkezimizde taze 
denemede gebe kalamamasına 
rağmen embriyo dondurulma-
sı ile elde edilmiş birçok gebelik 
ve taze tüp bebek denemesinde 
gebe kalıp doğurmuş sonra ço-
cuğuna dondurulmuş embriyo ile 

kardeş doğurmuş birçok anne 
bizleri dondurmaya daha da teş-
vik etmiştir.”

PREIMPLANTASYON 
GENETIK TANI 

Günümüze kadar genetik riskli 
gebeliklerin tanınmasında amni-
on sıvısı örneği alınması, plasen-
tadan doku örneği temini, göbek 
kordonun kan alınması gibi yön-
temlerin kullanıldığını anımsatan 
Yaylagül, artık gebeliğin anne 
rahmine yerleşmesine kadar ge-
çen dönemde genetik değerlen-
dirme yapılabildiğine işaret etti. 

Bu yöntem sayesinde insan emb-
riyolarının bir hücresinin alınarak 
anne rahmine yerleştirilmeden 
daha önceki dönemde embriyo-
nun kromozom özellikleri, önemli 
gen kusurları ve cinsiyetin belirle-
nebildiğine vurgu yapan Yaylagül 
bu yöntemin FISH ve PCR gibi tek-
niklerle yapılabildiğini söyledi. 

PREIMPLANTASYON 
GENETIK TANININ 
AVANTAJLARI 

1. Anormal bebek gelişimine bağlı 
gebelik sonlandırmalarının azal-
tılması: Anne yaşı ilerledikçe ge-
netik olarak anormallik içeren be-
bek oranı artmaktadır. Özellikle 
40 yaşından sonra bu oran biraz 
daha yüksek olarak görülmekte-
dir. Bu yöntemle bu olguların yüz-
de 90’ını birkaç saat içinde tespit 
edilebilmektedir. Riskli gruplarda 
amniyosentez gibi diğer yöntem-
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lerin uygulanması gerekebilir. 
2. Düşük oranında azalma: 35 yaş 
üzerindeki gebelerin en az 1/3’ü 
düşük yapar. Bu düşüklerin yak-
laşık yarısı anormal embriyoya 
bağlı olmaktadır. Genetik test sa-
yesinde normal embriyo transferi 
yapılınca doğan bebek oranı da 
artacaktır.

3-Tüp bebek ile daha fazla gebe-
lik: IVF ile gebelik oranını etkileyen 
faktörlerden biri kadının yaşı olup 
yaş arttıkça gebelik oranı ciddi 
oranda azalma göstermektedir. 
Genç yaşlarda (20–33 yaş) emb-

riyo başına gebelik ihtimali yak-
laşık 1/3 iken daha ilerleyen yaş-
larda bu oran 1/10’a düşmektedir. 
Bu düşüşün esas nedeni anormal 
embriyolardır. Genetik tanı ile bu 
embriyolar ayrılırsa gebelik ihti-
mali belirgin derecede artacaktır. 

IN VITRO MATURASYON

“Yumurtaların laboratuvar orta-
mında olgunlaştırılması” demek 
olan “In vitro maturasyon” yönte-
minden bahseden Yaylagül, in-
fertilite tedavisinde uygulanmaya 
başlanan ve olgunlaşmamış yu-
murtalara uygulanan bu işlem ile 
hiç ilaç kullanılmadan veya kısa 
süreli ilaç uygulaması sonrası 
toplanan olgunlaşmamış yumur-
taların; laboratuvarda hazırlanan 
özel kültür ortamları içerisinde bir 
gün bekletilerek olgunlaşmasının 
sağlandığını kaydetti.  

Bu sürenin sonunda olgun haldeki 
yumurtalara işlem uygulandığını 
anlatan Yaylagül, sözlerini şöyle 
tamamladı:

“Bu yöntem genellikle tüp bebek 
tedavisinde kullanılan ilaçlara 
karşı aşırı cevap veren bir durum 
olan polikistik over sendromu bu-
lunan hastalarda kullanılmakta-
dır. Böylelikle hormon ilaçlarına 
bağlı oluşabilecek karında şişlik, 
kilo alma, meme dokusunda ger-
ginlik, sinirlilik, bulantı, kusma gibi 
yan etkiler görülmemektedir. İlaç 
kullanımının olmamasından dola-
yı klasik tüp bebeğe oranla düşük 
maliyetlidir. Bu teknikler SANKO 
Üniversitesi Sani Konukoğlu Uy-
gulama ve Araştırma Hastanesi 
Tüp Bebek Merkezi’nde başarı ile 
uygulanmakta olup infertil çiftlerin 
bebek sahibi olabilmeleri için yeni 
ufuklar açmaktadır.”

Mikroenjeksiyon esnasında 
en çok dikkat edilen 
konulardan biri de 

mitoz mekiğinin hasar 
görmemesidir. Mitoz mekiği 

genelde polar cismin 
altında bulunduğundan 

enjeksiyonlar polar cisme 
belli bir açıyla yapılır. Fakat 

her zaman bu yerleşimde 
değildir. Polscope cihazı ile 

mitoz mekiği gözlenip doğru 
yere enjeksiyon yapılır. Bu 
uygulama merkezimizde 
tekrarlayan başarısız IVF 

uygulamalarında kullanılır.
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ANKO Üniversitesi Tıp 
Fakültesi İç Hastalıkları 
AD Öğretim Üyesi, Sani 
Konukoğlu Uygulama ve 
Araştırma Hastanesi Nef-

roloji Uzmanı Doç. Dr. Selman Ün-
verdi, hamilelik döneminin sağlıklı 
geçirilmesi için hekim kontrolünün 
önemli olduğunu söyledi.

“Bir kadına bahşedilen en büyük 
mucizelerden birisi yeni bir hayatın 
başlangıcı olan hamileliktir. Büyük 
bir heyecanla başlanan bu sürecin 
sağlıklı olarak sürdürülmesi her 
ebeveynin vazgeçilmez isteğidir” 
diyen Doç. Dr. Ünverdi, hamileliğin 
öğrenilmesinden itibaren herhangi 
bir sorunla karşılaşmadan bu sü-
reci tamamlamak amacıyla anne 
adaylarının bir hekimin takibine 
girmesi gerektiğine dikkati çekti. 

Hamilelik esnasında vücudun bir-
çok organında önemli değişiklik-
ler olduğu gibi böbreklerde de 
hamilelik döneminin daha sağlıklı 
sürmesini sağlayacak değişimle-
rin meydana geldiğini vurgulayan 
Doç. Dr. Ünverdi, “Vücudun su tut-
maya başlaması, böbreklerin çalış-
ma oranlarında yüzde elliye yakın 
artış, böbrek boyutlarında büyüme 
bunlardan birkaçıdır” dedi.

Yapılan tetkiklerde idrarla protein 
atılımında iki katına kadar artış, 
şeker hastalığı olmaksızın idrarda 
glikoz varlığının da görülebileceği-
ni anlatan Doç. Dr. Ünverdi, “Kan 
basıncı hormonların damarları ge-
nişletici etkisi ile kısmen düşüş gös-
terir. Bunlar sağlıklı bir hamilelikte 
olması gereken değişikliklerdir” 
ifadelerine yer verdi.

Hamilelik ve böbrek
Böbrek hamilelik döneminde vücutta ilk değişime uğrayan 
organlardan biridir. Vücudun su tutmaya başlaması, böbreklerin 
çalışma oranlarında yüzde 50’ye yakın artış ve böbrek 
boyutlarında büyüme gibi değişimler görülebilir.

S

Doç. Dr. Selman
ÜNVERDI

SANKO Üniversitesi Tıp 
Fakültesi İç Hastalıkları 
AD Öğretim Üyesi
Sani Konukoğlu 
Uygulama ve Araştırma 
Hastanesi Nefroloji 
Uzmanı

Gebelik zehirlenmesi açısından başlıca risk faktörleri; 
ileri yaşta gebelik, çoklu gebelik, daha önce gebelik 
zehirlenmesi öyküsü, şeker hastalığı, hipertansiyon, 
obezite, yardımcı üreme teknikleriyle hamile kalma, 

sigara kullanımı, idrar yolu enfeksiyonları, mental stres, 
altta yatan böbrek hastalığının varlığı ve polikistik over 

hastalığıdır. Bu hastaların mutlaka kadın doğum ve 
nefroloji uzmanı tarafından takibi gerekmektedir.
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Hamilelik süresinde ortaya çıka-
bilecek böbrek ve idrar yolları ile 
ilişkili sorunlara değinen Doç. Dr. 
Ünverdi, hamilelikte kansızlıktan 
sonra en çok karşılaşılan ikinci 
sorunun idrar yolu enfeksiyonları 
olduğuna vurgu yaptı.

“İdrar yolu enfeksiyonları hamile 
kalan kadınların yaklaşık yüzde 
10’unda karşımıza çıkmaktadır” 
diyen Doç. Dr. Ünverdi, şöyle de-
vam etti:

“Üç şekilde görülmektedir; idrar-
da bakteri varlığı (asemptomatik 
bakteriüri), idrar kesesi iltihabı 
(sistit) ve böbrek iltihabı (piyelo-
nefrit). İdrarda bakteri bulunması 
durumu dâhil tüm enfeksiyonlar 
tedavi edilmelidir. Zira idrarda 
bakteri bulunan hastalarda ge-
belik zehirlenmesi ve bebek ölüm 
riskinin arttığı gösterilmiştir. Bu 
tablonun geliştiği hastalar ka-
dın doğum doktorları, üroloji ya 
da nefroloji doktorları tarafından 
mutlaka değerlendirilmeli ve te-
davi edilmelidirler.”

BÖBREK BÜYÜMESI 
(HIDRONEFROZ)

Gebelik ilerledikçe bebeğin karın 

içerisinde kapladığı yerin de arttı-
ğını anımsatan Doç. Dr. Ünverdi, 
“Buna bağlı olarak bazı hamile-
lerde bebek ve kesesi bir ya da 
her iki böbrek kanalına bası yapa-
bilir. Bu basıya bağlı olarak böb-
reğin idrarı mesaneye aktarması 
bozulur ve o tarafta böbrek şişer. 
Buna hidronefroz denir ve genel-
likle hamileliğin yarısından sonra 
ortaya çıkar” diye konuştu. 

Burada önemli olanın hidronef-
rozun derecesi olduğunun altını 
çizen Doç. Dr. Ünverdi, şunları 
kaydetti:

“Eğer ikinci derece bir hidronef-
roz varsa takip önerilir. Üçüncü 
ve dördüncü derece hidronefroz 
var ya da böbrek fonksiyonların-
da bozulma söz konusu ise bu 

hastalara küçük bir cerrahi işlem 
olan ‘double J stent’ uygulaması 
yapılarak böbrekte basınç azal-
ması sağlanabilir. Hidronefroz 
varlığı idrar yollarındaki basit 
enfeksiyonların kolaylıkla böb-
reğe yayılması açısından önemli 
bir risk oluşturur ileri derecedeki 
hidronefrozlar geçici ya da kalıcı 
böbrek hasarlanmasına yol aça-
bilirler. Bu hastalar mutlaka ha-
milelikleri süresince yakın takip 
edilmelidirler.”

GEBELIKTE HIPERTANSIYON

Gebelikte hipertansiyonun ge-
nellikle üç şekilde ortaya çıktığını 
kaydeden Doç. Dr. Ünverdi, sözle-
rini şöyle sürdürdü:

“İlk olarak, hipertansiyon tanısı 

Gebeliğin yarısından sonra 
ortaya çıkan tansiyon 

yüksekliği, idrarda protein 
kaçağı ve ödem ile karakterize 

olur. Ciddi olgularda havale, 
bayılma gibi nörolojik 

durumlara yol açabilir. Bu 
hastalarda erken dönemde 
ortaya çıkan kontrol altına 
alınamayan problemler ve 

organ hasar bulguları varsa 
anne hayatının korunması 

adına gebeliğin sonlandırılması 
gerekebilir. Gebeliğin sonuna 

doğru görüldüğü ve daha ılımlı 
olgularda ise gereğinde yatış 

verilerek bebeğin gelişmesi için 
süre kazanılması ve sonrasında 

hamileliğin erken doğumla 
sonlandırılması sağlanabilir.
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olan bir kadın hamile kalabilir. 
Bunlar daha önce tansiyon ilacı 
kullanan ya da kullanmayan hi-
pertansiyon hastalarıdırlar. Hasta 
eğer tansiyon ilacı kullanıyorsa 
bu kullanılan ilaçların bebeğe bir 
zararı olup olmadığının mutlaka 
kontrol edilmesi gereklidir. Eğer 
planlı bir hamilelikse bu ilaçlar 
hamile kalınmadan değiştirilmeli-
dir. Zira bu tansiyon ilaçlarından 
bir kısmı anne karnındaki bebe-
ğin işitme ve böbrek gelişimi açı-
sından sorunlara yol açabilirken, 
bir kısmı da amniyon sıvısının 
azalmasına yol açabilir. 

Hipertansiyon tedavisiz bırakı-
lırsa bebeğin gelişimi ve ileride 
gebelik zehirlenmesi riski ortaya 
çıkabilir. İkinci olarak daha önce 
hipertansiyonu olmayan bir has-
tada gebelik esnasında hipertan-
siyon ortaya çıkabilir. Bu durum 
ileri yaş gebeliklerinde, aşırı kilolu 
olanlarda, hamilelik esnasında 
şeker hastalığı ortaya çıkanlarda 
ve hamilelik esnasında aşırı kilo 
alanlarda daha fazla görülür. Bu 

hastalar da uygun tansiyon ilaçla-
rı ile mutlaka tedavi edilmelidirler. 
Sonuncu ve en önemlisi gebelik 
zehirlenmesidir.”

GEBELIK ZEHIRLENMESI

Gebelik zehirlenmesinin hamileli-
ğin 20’inci haftasından sonra orta-
ya çıkan ciddi bir sorun olduğuna 
dikkat çeken Doç. Dr. Ünverdi, bu 
hastalığın annelerde ciddi kalıcı 
sağlık sorunlarına yol açabilece-
ği gibi bebek ölümlerine, erken 
doğumlara ve bebek gelişim so-
runlarına da neden olabileceğini 
ifade etti. 

Bu hastalığın gebeliğin yarısın-
dan sonra ortaya çıkan tansiyon 
yüksekliği, idrarda protein kaçağı 
ve ödem ile karakterize olduğunu 
belirten Doç. Dr. Ünverdi, sözlerini 
şöyle tamamladı:

“Ciddi olgularda havale, bayıl-
ma gibi nörolojik durumlara yol 
açabilir. Bu hastalarda erken dö-
nemde ortaya çıkan kontrol altına 

alınamayan problemler ve organ 
hasar bulguları varsa anne haya-
tının korunması adına gebeliğin 
sonlandırılması gerekebilir. Ge-
beliğin sonuna doğru görüldüğü 
ve daha ılımlı olgularda ise ge-
reğinde yatış verilerek bebeğin 
gelişmesi için süre kazanılması 
ve sonrasında hamileliğin erken 
doğumla sonlandırılması sağ-
lanabilir. Gebelik zehirlenmesi 
açısından başlıca risk faktörleri; 
ileri yaşta gebelik, çoklu gebelik, 
daha önce gebelik zehirlenmesi 
öyküsü, şeker hastalığı, hipertan-
siyon, obezite, yardımcı üreme 
teknikleriyle hamile kalma, sigara 
kullanımı, idrar yolu enfeksiyonla-
rı, mental stres, altta yatan böbrek 
hastalığının varlığı ve polikistik 
over hastalığıdır. Bu hastaların 
mutlaka kadın doğum ve nefroloji 
uzmanı tarafından takibi gerek-
mektedir.”

Bir kadına bahşedilen 
en büyük mucizelerden 
birisi yeni bir hayatın 

başlangıcı olan 
hamileliktir. Büyük bir 
heyecanla başlanan 

bu sürecin sağlıklı 
olarak sürdürülmesi her 
ebeveynin vazgeçilmez 

isteğidir. 
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Konuya niçin çocuk sahibi olmak istiyoruz sorusuyla başlarsak, 
toplumumuzda çocuk sahibi olmanın ne kadar önem taşıdığını, çocuk 
sahibi olamayan çiftlerin nasıl bir yükün altına girdiğini sanırım daha 
net bir şekilde anlayacağız. Bunun için yapılan bir anketten ve verilen 
cevaplardan alıntılarla çocuk sahibi olmanın hayatımızdaki önemine 

değinerek konuyu netleştirelim.

NİÇİN ÇOCUK SAHİBİ 
OLMAK İSTİYORUZ

İnfertilite nedir, kimlere infertil denir?
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OCUK sahibi olma 
nedenleri konusunda 
farklı kesimlerden pek 
çok kişiye sorulan soru-

lara şu şekilde yanıtlar gelmiş.

NIÇIN ÇOCUK SAHIBI 
OLMAK ISTIYORUZ?

1. Gerçekten bir anne ve baba 
olma isteğiyle, yani o sorumlulu-
ğu almak ve o duyguyu yaşamak 
için.
2. Evliliği pekiştirsin diye. Korku-
lan sonu ayrılıkla sonuçlansın is-
tenmeyen bir yapıyı bağlayıcı se-
bep olarak çocukta görmek.
3. Kendi yaşadığı mutsuzluğu ha-
yata dair yapamadıklarını kendi-
sinden bir parça taşıyacak çocu-
ğa yaptırarak ona yaşatarak. 
4. Gerçekleştiremediği umutları-
nı hayallerini olması gerektiğine 
inandığı her şeyi onda görerek 
bir nevi mutlu olmak. Kendini iyi 
hissetmek.
5. Ölüm gerçekliği ile sonuçlana-
cak bu yaşamdan ayrılırken arka-
sından onu sürdürecek bir neslin 
olmasını istemek.
6. İleri yaşlarda “Ne olurum ne 
yaparım” kaygısıyla teminat için 
bakılan bir çocuk anlayışı. 

- Geleceğe kendimizden daha iyi 
bir birey yetiştirmek için bence. 

Belki içimizde kalmış, başarmak 
istediklerimizi birisinin başarma-
sını istediğimiz için. Belki kendi-
miz yaşayamazsak bile kendi ka-
nımızı taşıyan birinin yaşamasını 
istediğimiz için...

- Üremenin temel amacı genle-
rimizi yeni nesillere aktarmak, 
dünyaya kendimizden bir şeyler 
bırakmak, var kalabilmek...

- Evliliklerin çok sağlıksız yaşandı-
ğı günümüzde çocuk sahibi olma 
konusu hem hassas hem ciddi bir 

konu. İnsanlar ne yazık ki birbirle-
rini çok daha iyi tanıyıp anlama-
dan çocuk yapıyorlar. Ben ayrılan 
çiftlerin çocuklarına çok üzülüyo-
rum. Bunu bencilce buluyorum. 
Bir çocuk yapıp (sadece çocuk 
zevkini tatmak için) ayrılma fikri 
beni ürpertiyor. Geleneksel pen-
cereden bakarsak, çocuk sahibi 
olmayı istemek anne babaların 
hem aile olma isteği, sonrasında 
ise ilerisi için kendine bir güvence 
yaratma isteği olarak algılana-
bilir ki, bu son derece bencilce. 
Ancak, bu çocukların sağlıklı bir 
psikolojiyle ve sorumluluk anlayı-
şıyla bencil olmayan yaklaşımlar-
la yetiştirilmesinin ve bu bilinçle 
hareket edilmesinin gerekliliğine 
inanıyorum.

- Onunla yeniden çocukluğumu 
yaşamak için.

- Bence bütünün oluşumunu ta-
mamlaması için, bizler yapbozda-
ki yerimizi doldurmak için çabala-
mamız ve sürekliliği sağlamamız 
gerekir. Sürekliliğin sağlanması 
için çocuk sahibi olmak istiyoruz. 
Bu isteğin genetik kodlamamız-
dan geldiğini düşünüyorum.

- Bence soyun devamı, yalnız kal-
mamak ve “yaşlandığımızda bize 
bakar” düşüncesi.
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Ç Hayatımızda yaşamak 
için birçok güzel sebep 

olduğu gibi çocuk sahibi 
olmak da yaşama 

kaynağıdır. O çocuğun 
varlığı bile insanın ne 

denli değişebileceğinin 
kanıtıdır sizin bir 

parçanız ve onun hayatı 
için elinizden geleni 
yapmanız demektir 

neden hayatımıza ışık 
saçacak bir çocuk yerine 

yalnız kalmayı hayatı 
tek kişiyle paylaşmayı 

yeğleyelim ki.
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- Neden okuduğumuzu, neden ça-
lıştığımızı, neden evlendiğimizi vb. 
birçok şeyi sorgularken vardığı-
mız tek nokta buydu ki. Tek amaç 
“üremek”ti. İnsanoğlu varlığını 
tehdit eden her şeyden kendini 
korumaya çalışır, bu doğamızda 
var. Birinden bize fiziksel olarak 
zarar geleceğini hissetsek anında 
reflekslerimiz devreye girer. Bu-
rada varmak istediğim nokta şu 
ki: insanoğlu varlığını ve soyunu 
sürdürmeye programlanmış gibi. 
Bu bizim doğamızda var. Okuyo-
ruz, öğreniyoruz, paylaşıyoruz, 
üretiyoruz. Yok, olacağımızı bile 
bile yapıyoruz bunları. Anneleri-
miz babalarımız biz “çocuklarını” 
düşünerek hala çalışmaya devam 
ediyor. Tek amaç “varoluşumuzu 
sürdürmek”. Biz buna program-
lanmışız… Varlığımızı tehdit eden 
her türlü unsura karşı kendimizi 
korumamız doğamızda var…

- Ne yazık ki bilmiyorum. Bildiğim 

tek şey çocukların en güzel varlık-
lar olduğu, acaba bu yüzden mi? 
Evli çiftlere neden çocuk yapmı-
yorsunuz, yapsanıza denilmesine 
de anlam veremiyorum. Sana ne 
kardeşim, onun bunun çocuğu ol-
muşmuş olmamışmış!

- Çocuk insan yaşamında apayrı 
bir dönem bence, kendimizi ne 
kadar gelişmiş artık bir birey ye-
tiştirebiliriz olgunluğunda görsek 
de çocukla birlikte yeniden yetişi-
yoruz. Daha da büyüyoruz hatta. 
Neslimizin devamı ve o aşkı sev-
giyi daha yakından tatmak, yaşa-
mak için çocuk sahibi oluyoruz. 
8 aylık bir bebeğim var ve hayat 
daha güzelmiş.

- Çocuk evliliğin meyvesidir, ne-
şesidir. Aynı anda neslin devamı 
içinde önemlidir. İyi bir toplum 
hedefleyenler daha çok çocuğun 
kıymetini bilir ve eğitimini de ona 
göre yapar. Bu hamur çok su ister. 

- Toplumuzda çocuk sahibi olma 
isteğini iki farklı bakış açısıyla de-
ğerlendirebiliriz. Birincisi, çocuk 
sahibi olmak istiyoruz çünkü ben-
liğimize dönüyoruz onunla. En saf, 
en sade ruh halimize, sevginin en 
karşılıksız durumunu buluyoruz 
onda hem de sınırsız haliyle. İkin-
cisi ise, çocuk sahibi olmak istiyo-
ruz çünkü genlerimizi geleceğe 
taşımak istiyoruz! Toplumdaki güç 
gösterimizi herkese göstermek is-
tiyoruz. Çoğalmak, çocuksuzu ez-
mek ve babalık egolarımızı tatmin 
etmek istiyoruz…

- Ben bu duyguyu bilmiyorum ama 
ailemden tahmin edebiliyorum, ai-
lemin bana olan davranışlarından 
çıkarabiliyorum. Hayatta tattığın 
hiçbir güzellik ona denk değildir 
bence, düşünsenize yaptığınız kü-
çük bir eserde bile ne kadar mutlu 
oluyoruz ama şimdi bir çocuktan 
bahsediyoruz bu tarif edilemez bir 
şeydir. 
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- Sevgiyi sıcaklığı paylaşabilmek 
için.

- Kavuk teslim etmek gibi bir şey 
geliyor aklıma. Babam bana verdi 
kavuğunu. Ben de bana baba di-
yeceklere vereceğim!

- Evin neşesi herkesi eve bağlayan 
güzel şey… Cinsiyeti ne olursa ol-
sun çok güzel bir duygu. Benim 1 
yaşında kızım var, her şeyimi ona 
göre ayarlıyorum ve o çok güzel 
bir duygu. Bazen kızsam da onu 
seviyorum.

- Çocuklarımız bir ailenin, bir yu-
vanın meyveleridir. Mutluluk kay-
nağımızdır. Lakin çocuk dünyaya 
getirirken bir kere değil, bin kere 
düşünmemiz gerekir. Mesele ço-
cuk doğurmak değil, önemli olan 
kendilerine, ailelerine, memlekete 
hayırlı evlat yetiştirmek ve onlara 
güzel gelecek sunmamızdır. Ba-
zılarımız yarına kalmak, soyunu 
ilerletmek için çocuk dünyaya 
getirir. Kimi de ne istediğinin far-
kında olmadan, kimisi erkek ço-
cuk dünyaya getirmek için, kimi 
“kendi yatıp çocuklarımızı çalıştır-
mak” için dünyaya çocuk getirir. 
Nerden baktıklarıyla, bilinçleriyle, 
eğitimleriyle alakalıdır.

- Annelik duygusunu tatmak ve 
eşimden bir parça dünyaya getir-
mek.

- İnsan toplumsal bir varlıktır ve 
insanın toplumdan soyutlanmış 
bir şekilde yaşaması mümkün de-
ğildir. Çocuk doğurmak da bana 
göre kişinin kendine benzeyen 
varlıklar dünyaya getirerek çem-
berini genişletmesidir. Çocuk sa-
hibi olmanın sadece toplumsal 

boyutu yok tabi ki de. Dünyaya 
bir varlık getirmek ve buna neden 
olmak kişinin egosunu da tatmin 
eden bir durumdur aynı zaman-
da. Ama her şeyden önemlisi de 
sevdiğinizden türeyen bir varlığın 
can bulmasıdır. Yaşamı yaşanılır 
kılan budur işte.

- Çocuk hayatın anlamı olduğu 
için anamızı babamızı daha iyi 
anlamak için. Çocuk sahibi ola-
madım belki doğuramadım ama 
evlatlık aldım, o da benim yüre-
ğim bir parçam.

- Hayat bir ailedir eğer hayattay-
sak ve hayata bağlıysak aile kur-
mak zorundayız. Bunun içinde ilk 
adım evlilik ikinci adım ise evlat 
sahibi olmaktır.

- İnsan sevdiğiyle bir bütün olup, 
kendilerinden bir parça oluştur-
mak ister diye düşünüyorum.

- İnsanın doğasın da var olan ve 
eski zamanlarda çocuk ne kadar 

çok olursa o kadar güç demek-
miş. Şimdi ise geleceğimiz olarak 
görüyorum.

- Bana sorarsanız dürtülerimizden 
kaynaklanıyor derim. Yaradılı-
şımızda var böyle bir fiziksel ve 
psikolojik dürtü. Yani üreme veya 
çoğalma isteği. Temel faktör, işin 
özü bahsettiğim bu yaradılış özel-
liğidir. Başka bir neden olamaz.

- Kişiye, kültüre göre değişiyor 
ama Türk kültüründe genellikle 
ego tatmini ve gelecekte kendi-
lerini oyalayacak kukla sahibi ol-
mak için bu içgüdüsel dürtü halini 
almış…Sadece insanlarda, uzun 
yıllar içerisinde, belirli kalıba so-
karak gerçekleştirdiği bir birleşme 
haline gelmiş. Yani türün devamı 
için gerekli olan şeylerin başın-
da çocuk sahibi olmak yatmıyor. 
Önce üremeye elverişli biyolo-
jik olgunluğa erişmek gerekiyor. 
Sonra, yine içgüdüsel olarak eşin 
seçimi, çiftleşme ve yine evrensel 
enerjinin (tanrının, tabiatın) gerek 
ve yeter şartları uygunsa doğal 
ortamda çocuk sahibi olabiliyo-
ruz. Sonra da yine genlerde kayıt-
lı bilgilerle çocuğu büyütüp türün 
devamını sağlamak için, doğaya 
salmak geliyor. Erkekteki babalık, 
dişideki analık içgüdüsü sorumlu 
yani. Başka bir deyişle hormonlar 
sorumlu. Evrensel enerji sorumlu. 
Bütün sorumlu (‘biz istiyoruz’ sanı-
yoruz).

- İnsanlığın devamına karşı olan 
sorumluluğumu elimden geldi-
ğince yerine getirebilmek için, 
dünyada emeğimle büyüttüğüm 
bir parçamı bırakabilmek için, 
sevgiyi paylaşabilmek, karşılıksız 
sevgiyi tatmak için, sevdiğim 

Neden mi çocuk doğurmak istiyoruz? Doğamız gereği, neslin devamına katkıya 
güdülenmiş varlıklarız da ondan. İkinci cevabımsa şöyle olabilir: “O adamı o kadar 
çok sevdim ki, ondan bir çocuğum olsun istiyorum” dediğimi varsayalım. Yani aşk 

var ve bu aşkın büyüklüğünü bu şekilde ispatlamak istiyorum, kendimce. Ya da 
başka bir deyişle; bu aşkın bir meyvesi olsun istiyorum da denebilir, komik olmazsa.
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insanla ortak bir hayat (bir insan) 
oluşturmak için çocuk sahibi ol-
mak istedim.

- Beni olgunlaştıracağına inan-
dığım için anne olmak istiyorum. 
Üniversite mezunuyum. Yıllardır 
okuyorum, araştırıyorum yazıp çi-
ziyorum. Bunları öğretebileceğim 
ve daha iyi yaşamasını sağlayabi-
leceğim biri olsun, çocuğum olsun 
istiyorum.

- Öğrenmek, öğretmek, yaşamın 
sağlamasını yapmak. Genetik ve 
deneyimsel bilgi aktarımı yap-
mak, duygu ve vicdanımızı sürekli 
kılmak, canlı yaşamın üst düzey-
de korunmasına yönelik türümüzü 
geliştirerek çoğalmak.

- Tam olarak bir aile olabilmek 
için, soyumuzu devam ettirebil-
mek için… Çocuk sevgisini ve 
mutluluğunu tadabilmek için. Ona 
da, bu mutlulukları yaşatabilmek 
için.

- Benim çocuğum yok, olmuyor. 
Bence yaşlanıldığında yalnız kal-
mamak için istendiğini düşünü-
yorum. Tabii ki herkes için değil, 
bazıları için yaşam, bazıları için 
olması gereken, bazıları için de 
hayatın bir parçası. Benim ço-
cuğum olsaydı kendine, herkese 
faydalı, çok iyi bir birey olarak 
yetiştirmek isterdim… Şimdi bunu 
okulumda çocuklarımda görmek 
için çalışıyorum.

- Kendimi bildim bileli çocukları 
çok seviyorum, nedenini hiç dü-
şünmedim soruyu okuyunca dü-
şünmeye başladım. Benim anne 

ve babam sevgisini hissetmeyi 
bilmiyorlardı acaba diyorum ben 
sevgimi gösterebileceğim ve ce-
vabını alacağım için mi çocukları 
sevdim bilmiyorum. Ama bildiğim 
tek şey onları isteyerek dünyaya 
getirdiğim. Çocuk sahibi olmak 
dünyanın en güzel duygusu, iyi ki 
hayatımda varlar.

- 4 yaşında bir oğlum var. O’nu bu 
iğrenç dünyaya neden getirdiğimi 
defalarca sordum kendime. Şart-
ların her geçen gün olumsuzlaştı-
ğı günümüzde sanırım önce kendi 
egom için dünyaya getirdim onu. 
Şimdi bu kararımdan asla piş-
man değilim. Gerçekten dünya 
bir yana oğlum bir yana. Ama bu 
kararı verirken düşünmüyorsunuz 
neden diye. Sonra sorguluyorsu-
nuz kendinizi.

- Neslimizi devam ettirmek için, 
anne ve baba olmak için, içgüdü-
sel bir duygu bu, engellenemez.

- Bence herkesin farklı nedenle-
ri vardır. Sadece tek bir sebepte 
toplamanın eksik olacağını düşü-
nüyorum. Benim aklıma gelenler 
ise:

1-Bu da öğrenilmiş bir davranış 
olabilir. Örneğin doğudaki aileler-
de çocuk sayısı daha fazla ya da 
Avrupa ülkelerinde ailedeki çocuk 
sayısı daha az. Yani burada da 
kültürün etkisinden bahsedebili-
riz. Bu arada doğu bölgemizdeki 
çok çocuk yapan insanlar daha 
fazla nüfus daha fazla güç istiyor 
olabilirler. Bu söylediğimin çocuk 
yapmayla ilgili değil de çocuk sa-
yısıyla ilgili olduğu düşünülebilir.

2-Olaya din açısından bakarsak 
Müslümanlar peygamberlerinin 
çocuk yapma hakkındaki hadisin-
den dolayı çocuk yapmak istiyor 
olabilirler. 

3-Üstün DÖKMEN bir kitabında 
“İnsanların amacı yarına kalabil-
mektir” diyor.
İnsanlar yarına kalmak için nasıl 
ki eserler meydana getiriyorlarsa 
aynı amaç için çocuk yapmak isti-
yor olabilirler. 

4-Çevremde gördüğüm şeylerden 
birisi şu ki insanlar bazen de evli-
liklerini kurtarmak için, boşanma-
mak için bazen kendi akıllarıyla 
bazen de anne-babaların, çevre-
nin aklıyla çocuk yapıyorlar. 

5-Bunu da bizim insanımız için 

Toplumuzda çocuk sahibi olma isteğini iki farklı bakış açısıyla değerlendirebiliriz. 
Birincisi, çocuk sahibi olmak istiyoruz çünkü benliğimize dönüyoruz onunla. En 

saf, en sade ruh halimize, sevginin en karşılıksız durumunu buluyoruz onda hem 
de sınırsız haliyle. İkincisi ise, çocuk sahibi olmak istiyoruz çünkü genlerimizi 

geleceğe taşımak istiyoruz! Toplumdaki güç gösterimizi herkese göstermek istiyoruz. 
Çoğalmak, çocuksuzu ezmek ve babalık egolarımızı tatmin etmek istiyoruz…
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diyorum çünkü diğer ülkelerin 
kültürünü bilmiyorum. İnsanlar 
toplumsal baskıdan dolayı da ço-
cuk yapmak istiyorlar. Yani bizim 
kültürümüzde evliliğin anlamların-
dan birisi de çocuk yapmak. Yeni 
evlilere sorulan soru genelde şu 
“Çocuk ne zaman?” 

6-Bir de çocuk sahibi olamayan 
insanlardan bahsetmek istiyorum. 
Bu insanlar çocuk sahibi olmak 
için acaba neden çok fazla uğraş 
sarf ediyorlar? Acaba neden ço-
cuğum yok diye üzülüyorlar? 

a) Çocuk sahibi olmak doğuştan 
gelen, insanın doğuştan getirdiği 
bir ihtiyaç olabilir. 
b) Bu bir nevi imrenti bir nevi ek-
siklik olabilir. Yani düşünsenize 
çevrenizdeki insanların çocukları 

var ama sizin olmuyor (Burada da 
toplumsal bir baskı olabilir. Alay 
konusu edilme, dışlanma gibi).

- Ben çocuk sahibi olmayı düşün-
müyorum çünkü “ne kadar iyi bir 
baba olabilirim” kuşkusundayım. 
Ne yaparsam onu etkiyeceğimin 
farkındayım. Hayatının belli bir 
döneminde benimle beraber ola-
cak kişiliğinin gelişimine olumlu 
ya da olumsuz katkı olacak ve ben 
bu sorumluluğu alacak cesareti 
kendimde göremiyorum. Çoğu 
insan gibi ben de hayata bakışta 
çelişkilerle doluyum. Bu çelişkileri 
halledebilirsem evlenip çocuk sa-
hibi olmayı düşünürüm tabi ki. 

- İnsanın sevdiği kişiyle hiç kop-
mayacak bir bağ kurması için en 
iyi yol çocuktur herhalde. Sadece 

iki kişiye ait bir şeylerin olması 
farklı bir duygu olsa gerek, tabi 
bu işin duygusal yönü. Biyolojik 
açıdan da bakmak lazım. Bütün 
canlılar üremek ister. Sanırım 
altında yatan şey de güçlü olma 
arzusudur. Ve tabi ki nesli devam 
ettirmek için. Ayrıca eski zaman-
lara bakarsak özellikle köylerde 
tarlada çalışacak, hayvanlara ba-
kacak, ev işlerini görecek birileri 
olsun diye çocuk yaparlarmış. Bu 
da çocuk sahibi olmak istemenin 
bir başka temel nedeni olabilir.

- Çocuk sahibi olmak istiyoruz 
çünkü bilinçaltımızda bunun bir-
çok nedeni var. Örneğin hayatta 
bizi temsil eden bir eser olsun is-
tiyoruz. İnsanın doğasında sev-
mek ve sevilmek duygusu var ve 
bunu da tadabileceği en iyi varlık 
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çocuklardır. Bence bu nedenlerle 
çocuk sevgisine ihtiyaç duyarız.

- Biyolojik neden üremenin birinci 
koşulu. Sonra çocuk sayısından 
tutun da eğitimine kadar birçok 
neden değişen koşullarla bire 
bir örtüşüyor. Kimine göre çocuk 
ailenin altıntopudur. Kimine göre 
amele eksikliğini gidermesi için 
bir seçenektir, tütün tarlaların 
da. Bazen de anaların altında-
dır cennet. Savaş yıllarında çok 
çocuk soyunu devam ettirmektir. 
Filistin’de, Irak’ta. Barut ve kan 
kokusunda. Acılara tutunmaktır, 
umutla umutsuzluğun karıştığı 
duygu karmaşasında. Çocuklar 
umuttur, gelecektir. Onların gele-
ceğinden o kadar kaygılıyızdır ki; 
eğitimi, kalacağı ev ve evliliği. Ve 
torunlar bile kaygıdır. Ve kendini 
bilime adadığı için evlenmeyen, 
evlenip de çocuk sahibi olmayı 
geciktirenler, fiziksel görüntüsü 
bozulmasın diye doğurmak iste-
meyen kadınlar nasıl bir psikoloji 
içindedirler? Çocuk sahibi olmak 

istemenin de istememenin de 
çok farklı sebepleri var. Bir baba 
olarak iki oğlum olmasından çok 
mutluyum. Onların ateşli gecele-
rinde uykusuz kalışımızdan, onla-
rın üşümemesi için mücadele edi-
şimizden, iyi bir eğitim almaları 
için verdiğimiz savaştan. Sorgula-
yan, ayaklarının üstünde durmayı 
becerebilen bir çocuk, mutlu anne 
ve baba adayları, benim için ço-
cuk sahibi olmanın nedenlerinden 
sadece birisi.

- Sırf olsun diye doğurduğum bi-
rinci çocuğumu öyle sevdim ki 
ikincisini de sırf sevmek için do-
ğurdum. Tek karşılık beklenme-
yen sevgi.

- İstem dışı, içgüdüsel, dünya baş-
ka nasıl varlığını sürdürebilir ki?

- Bence kendi canımızdan bir can 
meydana getirmek isteğimiz.

- Annelik duygusunu tadabilmek 
ve bir insan yetiştirebilmek mut-

luluk için çocuk sahibi olmak is-
tedim. İyi ki de çocuklarım var. 
Yoksa şimdi mutsuz bir kadın 
olurdum.

- Karşılıksız sevebileceğim, benim 
kanımdan canımdan, iyi yetiştire-
bileceğim bir canlı olsun diye.

- Çocuk sevgisinin dünyanın en 
güzel şeyi olduğuna inanıyorum. 
Bu sevginin hiçbir şeyle ölçütü 
yok. İnsanın doğasında olan ebe-
di olma isteğinin geride bıraktığı 
bir parçası ile sürdürülüyor olma-
sı da bir başka bakış açısı diye 
düşünüyorum. 

- İnsanın yarı canının güveni için.

- İnsanoğlu bir şeyler ürettiğinde, 
başardığında kendini mutlu his-
seder. Bu bazen bir sanat eseri 
olur, bazen de başka bir şey. Ama 
insan her zaman bir şeyleri yönet-
mek, ona şekil vermek güdüsüyle 
doludur. Çocuk da bir hamur gibi-
dir. Dolayısıyla ona şekil verecek, 

Çocuklarımız bir ailenin, 
bir yuvanın meyveleridir. 
Mutluluk kaynağımızdır. 

Lakin çocuk dünyaya 
getirirken bir kere değil, 

bin kere düşünmemiz 
gerekir. Mesele çocuk 

doğurmak değil, önemli 
olan kendilerine, 

ailelerine, memlekete 
hayırlı evlat yetiştirmek 
ve onlara güzel gelecek 

sunmamızdır. 
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onu istediği türde yetiştirecek olan 
kişiler, şüphesiz ki ebeveynleridir. 
İşte insanlar kendilerinden bir 
parça görmek, kendi sanat eser-
lerinin hayatlarına tanık olmak 
için çocuk sahibi olurlar diye dü-
şünüyorum. 

- İnsan, varoluşunda tanrıyı ba-
rındırır. Çocuk sahibi olmak bir 
yaratmışlık hissine sebep olur. 
Her canlı varoluş amacına uygun 
yaşadığı kadarıyla mutlu ve iç hu-
zur sahibi olur. Örneğin; bir kuş 
uçabildiği kadarıyla, şahin gö-
rebildiği kadarıyla ya da bir keçi 
süt verdiği sürece daha mutludur. 
İnsanoğlunun varoluş amaçların-
dan bir tanesi; benlik düzeyinde 
her seferinde bir üst basamağa 
çıkmaktır. Bu amaca hizmet eden 
her türlü davranış size daha çok 
mutluluk ve de huzur verecek-
tir. Bunlarla beraber, üremek ve 
ürerken yaratıyormuş hissini pe-
kiştirmek bizim, yani tüm canlıla-
rın, varoluş amacının kaçınılmaz 
bir sonucudur. Sadece bu değil 
tabi ki; aynı zamanda çoğalmak, 
çoğalıyorken daha güçlü ve gü-
vende hissetmek de üreme gü-
düsünü ciddi düzeylerde tetikler. 
Hemen hemen her toplumdaki 
azınlıkların diğerlerine göre daha 
çok üremeleri bunun bir kanıtı ni-
teliğindedir. Sadece eğitimsizlikle 
açıklanamayacak bir davranış bi-
çimidir bu. 

- Bence biz insanlar bize ait bir 
şeylerin olmasından mutlu oluyo-
ruz. Bence bizim olması bizden 
olması mutlu ediyor bizi. Yoksa 
sokakta bir sürü çocuk açıkta, ço-
cuk esirgeme kurumunda birçok 
çocuk var, onlardan birini kurta-
rırdık. Ama egomuz izin vermiyor 
buna. Çocuk sevdiğimiz için ço-
cuk sahibi olsaydık sizce de kur-

tarılmaz mıydı bu çocuklar?

- İçimizdeki sevgiyi çocuğumuza 
vermek için ya da sevgi potansi-
yelini aktarmak için. Bence teme-
linde sevgi var, çocuktan beklenti 
değil de, bir çocuğun bizden bek-
lediği şeyleri verebilme içgüdü-
sü… Sahip olma, eğitme, kendine 
daha yakın bir insan olması, ken-
dinden bir parça olma duygusu-
dur galiba…”Çocuğumda tüm 
sevgiyi yaşıyorum, onun verdiği 
mutluluk sevgi neşe, dünyanın 
tüm derdini alıp götürüyor”, ben 
sevgi diyorum, çocuk sahibi olma-
nın nedenine.

- Ben bu konuda toplum tarafın-
dan koşullandırılmış olduğumuzu 
düşünüyorum. Farklı kültürlerde 
nasıldır bilmiyorum ama bizim 
insanlarımız belirli dönemlerde 
önce “evlilik var mı?” sorusunu 
sorup aradan bir kaç yıl geçince 
de “çocuk yok mu?” diyorlar. Ül-
kemizde yasalar önünde bir insa-
nı sevebilme özgürlüğüne sahip 
olduğunuzda yani evlendiğinizde, 
aileye ait bir de çocuk olmalı ki 
gerçekten aile olabilesiniz. Çocuk 
yapmayı düşünmediğiniz takdirde 
“yoksa bir anormallik mi var?” so-
rusuyla karşılaşıyorsunuz. Hatta 
bir süre sonra bu soruyu kendini-
ze sormaya başlıyorsunuz ve hiç 
kimse tek başına toplum kuralla-
rının karşısında ayakta kalabilme 
gücüne sahip değil. Kısaca ülke-
mizde her evli insanın topluma 
karşı ilk görevi çoğalmak gibi gö-
rünüyor. 

- Öyle derin ve ince bir konu ben-
ce bazıları sadece ego tatmini 
için, bazıları gerçekten neslin de-
vamı için, bazıları aileler istediği 
için, bazıları kazara olduğu için, 
bazıları miras için vs daha da 

artırılabilir bunlar bence. İnsanın 
kendine ait bir hamura şekil ver-
mesi, çaba göstermesi ayrı bir 
haz sonuçta… Aile olmanın temeli 
ya çocuk sahibi olmak işte ondan.

- Yaradan ve toplum olarak be-
denen ve ruhen çocuk yapmaya 
şartlandırılmışız. (Şartlı Refleks)

- Yaşayamadığımızı onlara yaşat-
mak, hayat arkadaşımla onun et-
rafında yaşlanmak.

- Cahillikten başka niye olsun ki?

- Bence bu sorunun en temelin-
de yatan neden biyolojik. Çünkü 
her canlının temel amacı soyunu 
devam ettirmektir. Ancak bunun 
dışında sayılabilecek birçok sos-
yal ve kültürel nedenler de var. 
Sanırım önemli olan bu neden-
lerin hepsini sıraladıktan sonra 
gerçekten bir çocuk sahibi olup 
olmamak konusunda kendi içi-
mizde doğru bir değerlendirme 
yapabilmemiz. Çünkü hiçbirimizin 
dünyaya getireceğimiz çocuğa bu 
dünyada bizim sağlayacağımız 
ya da sağlayamayacağımız im-
kanlarda yaşamak istiyor musun 
diye sorma şansımız yok. Üzerin-
de çok iyi düşünüp karar verilmesi 
gereken bir konu.

- Evliliğin meyvesini alabilmek, so-
yunun devamını sağlamak, emek 
sonucu elde edilmiş mirasın senin 
kanından olan birisine bırakmak. 
Yeryüzünün halifesi olan bir insan 
yetiştirmek, çocuğa iyi bir eğitim 
vererek kendin öldükten sonra 
arkandan sana iyilikler yaparak 
amel defterinin kapanmamasını 
sağlayacak bir birey bırakmak, 
aile yaşamında eşler arasındaki 
bağı güçlendirip onları ömür boyu 
birbirine bağlanmaları için bir 

Bütün canlılar üremek ister. Sanırım altında yatan şey de güçlü olma arzusudur. Ve tabi 
ki nesli devam ettirmek için. Ayrıca eski zamanlara bakarsak özellikle köylerde tarlada 

çalışacak, hayvanlara bakacak, ev işlerini görecek birileri olsun diye çocuk yaparlarmış. Bu 
da çocuk sahibi olmak istemenin bir başka temel nedeni olabilir.
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ortak payda oluşturmak gibi ne-
denlerden dolayı çocuk sahibi ol-
mak isteriz.

- Her şeyin bir amacı vardır. Ya-
şamanın asıl amacı da çocuktur. 
İçindeki ben duygusunu hisset-
tirmektir. Ben anne değilim, 22 
yaşındayım ama çocuk insanın 
içindeki tutkudur, sınırsız sevgidir, 
içindeki ben duygusu sevgi bağı-
dır. Allah’ın takdiri, doğanın ka-
nunu, yaşamanın asil rengidir. Bir 
tutkudur, yaşamanın vazgeçilmez 
tutkusudur. 

- Soyun devamı falan diyoruz ya, 
bence yanlış, çok dolaylı yollar-
dan belki soy devamıyla bağdaş-
tırabiliriz ama bu da çok bencilce 
olur gibi. İnsan bir birey meydana 
getirmek istiyor kendisinden bir 
parça. Belki bu çocuğun kendi 
genlerini taşıması insana haz ve-
riyor olabilir. Aslında şu an düşü-

nünce ben çocuk sahibi olmayı 
hayata belki dünyaya yararlı bir 
vatandaş kazandırmak için ister-
dim. Ama soy devamı kelimesi 
bana yanlış geliyor. Bizim saye-
mizde olan bir varlık dünyaya 
getiriyoruz ve onu kullanıyoruz, 
bizden bir parça geleceğe kalsın 
diye, soyumuz devam etsin diye.

- Ben çocuk sahibi olmayı (bizim 
toplumumuzda) evlendikten sonra 
cinselliğin yaşanması olarak görü-
yorum. Çocuğa hamile kalınma ve 
doğum sürecinden sonra kişi anne 
baba olmanın da sevinciyle çocu-
ğunun olduğunu fark ediyor. Eğer 
aksi bir durum söz konusu olsaydı, 
yani daha cinselliği yaşamadan 
çocuk sahibi olmanın sorumlulu-
ğunu omuzlarında hissetmiş ol-
saydı anne ve babalar, psikolog-
lar şu son yıllarda bu kadar para 
kazanmazdı. Kendim evli olmadı-
ğım halde düşüncem bu. 

- Tüm canlılarda olduğu gibi üre-
mek bence tamamen iki kişi ara-
sında oluşan bir içgüdünün oluşu-
mudur.

- Geriye bir şey bırakmak dünya-
da hatırlanmak...

- Çünkü insanlar çoğalmak zo-
rundadır çoğalmayan üremeyen 
insanlar hor görünür. Bu artık bir 
zorundalık halindedir. Neslimizin 
devamı için bu gereklidir.

-  Bu dünyadaki aidiyetimizi tescil 
etmek biraz. Biraz da yüreğimizde 
ve zihnimizde biriktirdiklerimiz-
le şekillenen bir miras bırakmak 
dünyaya. Ama galiba sahiplen-
meyle gelen bencillik duygusu. 
Sadece bir şeyin bize ait olduğu-
nu bilme dürtüsü. Bir gece kapı-
mızı nedensiz çalıp bizden onu 
alamayacaklarını bilmenin rahat-
lığını yaşama. Sadece bizden 

İnsan, varoluşunda 
tanrıyı barındırır. 

Çocuk sahibi olmak 
bir yaratmışlık hissine 

sebep olur. Her canlı 
varoluş amacına uygun 

yaşadığı kadarıyla 
mutlu ve iç huzur 

sahibi olur. 
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(Kaynak: Doğan Cüceloğlu 27 May 2007
Niçin Çocuk Sahibi Olmak İstiyoruz yazısından)

olan ve bize ait olan bir parça. 
Ama her şeyden önce damarla-
rında kanımızın dolaştığı bir var-
lıkla yaşama duygusunun bile bizi 
heyecanlandırması, mutlu etmesi 
ve ikiyüzlülüklerle kirlettiğimiz 
şu dünyada masumiyetin timsali 
olan bebeğimizde koşulsuz sev-
menin anlamını yaşatma gayesi.

- İnsanlığın devam edebilmesi için 
Allah tarafından içimize konmuş 
bir istek bu.

- Doğanın kanunu ve Allah vergisi 
bence yeterli cevap. Çünkü sa-
dece bizim çocuğumuz olmuyor, 
hayvanların da çocuğu oluyor.

- Hakiki insan sadece doğup, ya-
şayıp ölmez. Kanımca; insan do-
ğar, yaşar, yaşatır.

- Bence bir şeyleri ispatlamak için 
insanlara ve de yalnızlıktan kork-
tuğumuz için.

- Neden mi çocuk doğurmak is-
tiyoruz? Doğamız gereği, neslin 
devamına katkıya güdülenmiş 
varlıklarız da ondan. İkinci ceva-
bımsa şöyle olabilir: “O adamı o 
kadar çok sevdim ki, ondan bir 
çocuğum olsun istiyorum” dedi-
ğimi varsayalım. Yani aşk var ve 
bu aşkın büyüklüğünü bu şekilde 
ispatlamak istiyorum, kendimce. 
Ya da başka bir deyişle; bu aşkın 
bir meyvesi olsun istiyorum da de-
nebilir, komik olmazsa. 

Schopenhaur’un “Aşkın metafizi-
ği” kitabından yola çıkarak, aşk, 
insanın kendisi için en yakışıklı, en 
güzel, en yetenekli, en erkeği ya 
da kadını seçmeye ve güzel nesil-
ler üretmeye kurgulandığımız so-
nucuna da varabiliriz. Bu cevapsa 
aşktan yola çıkan bir neslin deva-
mı teorisi açıklaması olur.

- İnsanlar yıllarca ölümsüz olmak 
için uğraşmışlardır. Bir bebek iki 
insanın genlerini geleceğe taşıya-
rak insanları ölümsüz kılar. Bizler 
belki içgüdüsel olarak belki de 
gerçekten ölümsüzleşmek için ço-
cuk sahibi olmak isteriz.

- Niçin bilmiyorum ama anne ba-
baların gelecekte yalnız kalma 
korkusu ve ayrıca yaşlandıkların-
da onlara bakacak birileri olsun 
isteği… 

- Uzun süren yaşamımız bir eşle 
bir noktadan sonra sıradanlaşır. 
Bebek sıradanlık dışıdır, her an 
gelişir, bir şeyler öğrenir, hayatı-
mıza renk katar ve istediğimiz gibi 
yetiştirme şansına sahip olmak da 
ayrıca çekici kılar yaşamı.

- Ben bu doğaya ya da kendi do-

ğama galiba ters düşünüyorum 
ve ters bir kimyaya sahibim. Çün-
kü çocuk sahibi olmak istemedim 
ve olmadım. Onun için bir şey di-
yemiyorum.

- Çocuk, insanoğlunun yaşama 
bıraktığı ölümsüzlüğün ilkidir diye 
düşünüyorum. “Çocuk, yaşama 
bırakılan bilimin birimidir”. Doğa-
da ne hissediyorsunuz? Neyi ha-
yal ediyorsunuz? Doğa sizce nasıl 
bir rüyadır? Soyut ya da somut 
olsun, gördüğünüz, duyduğunuz, 
işittiğiniz her şey yaşam için kul-
lanılan her türlü araç gereç dev 
yapılar, yaşayan, hisseden alan 
algılayan insanlığın üzerine yön-
lendirilen ölümsüz büyük gücün 
kaynağı bu çocuktur. Çünkü “Bi-
limin birimi olan bu çocuk” aynı 
zamanda ölümsüzlüğün büyük 
keşifçisidir. Çocuk, insanın doğa-
sına, dokularına, organik sistemi-
ne en elverişli ölümsüz, evrensel 
hiç bitmek bilmez SEVGİ gücünün 
de bir kaynağıdır. Çocuk yapmak 
kadar, yapmamakta sorumluluk 
ister.

- Erkekler için genel anlamda so-
yun devamı için. Kadınlara göre 
ise annelik güdüsünü tatmin et-
mek için. Benim içinse bir insan 
ama gerçek bir insan yetiştirmek 
için. Gerçi bu dünyaya bir çocuk 
getirmek ne kadar doğru onu da 
çokça tartışıyorum kendi içimde!

- Hayatımızda yaşamak için birçok 
güzel sebep olduğu gibi çocuk sa-
hibi olmak da yaşama kaynağıdır. 
O çocuğun varlığı bile insanın ne 
denli değişebileceğinin kanıtıdır 
sizin bir parçanız ve onun haya-
tı için elinizden geleni yapmanız 
demektir neden hayatımıza ışık 
saçacak bir çocuk yerine yalnız 
kalmayı hayatı tek kişiyle paylaş-
mayı yeğleyelim ki.

İnsan toplumsal bir 
varlıktır ve insanın 

toplumdan soyutlanmış 
bir şekilde yaşaması 

mümkün değildir. Çocuk 
doğurmak da bana göre 
kişinin kendine benzeyen 

varlıklar dünyaya 
getirerek çemberini 

genişletmesidir. Çocuk 
sahibi olmanın sadece 

toplumsal boyutu yok tabi 
ki de. Dünyaya bir varlık 
getirmek ve buna neden 

olmak kişinin egosunu da 
tatmin eden bir durumdur 

aynı zamanda. Ama 
her şeyden önemlisi de 

sevdiğinizden türeyen bir 
varlığın can bulmasıdır. 
Yaşamı yaşanılır kılan 

budur işte.
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ANKO Üniversitesi ile Özel 
Sani Konukoğlu Hastanesi 
arasında imzalanan işbirli-
ği ve ortak kullanım proto-

kolünün YÖK Başkanlığı’nın 5 Ekim 
2017 tarih ve 2017.15.545 sayılı ka-
rarı ile uygun görülmesinin ardın-
dan, SGK Başkanlığı ile 15 Aralık 
2017 tarihinde yeni Sağlık Hizmet-
leri Alım Protokolü imzalandı.

SGK Başkanı Dr. Mehmet Selim 
Bağlı, SANKO Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Güner Dağlı ve Özel Sani 
Konukoğlu Hastanesi Genel Müdü-
rü Dr. Yusuf Ziya Yıldırım arasında 
imzalanan bu protokol çerçevesin-
de, bölge halkı için de sağlıkta dev 
bir adım atılmış oldu.

Güçlü hekim kadrosuna yeni he-
kimlerin katılımı ve yeni bölümle-
rin açılmasıyla daha da güçlenen 
Özel Sani Konukoğlu Hastanesi, 
“SANKO Üniversitesi Sani Konu-
koğlu Uygulama ve Araştırma Has-
tanesi” adıyla, 3’üncü Basamak 

hastane statüsünde hizmet verme-
ye başladı.

SANKO Üniversitesi Sani Konukoğ-
lu Uygulama ve Araştırma Hasta-
nesi, bundan böyle SGK Sağlık Uy-

gulama Tebliği’nde sadece 3’üncü 
Basamak Hastanelerin yapmasına 
izin verilen her branştan özellikli 
sağlık hizmetlerini de vererek böl-
ge halkına hizmet sunmaya devam 
edecektir. 

SAĞLIKTA DEV ADIM 
1996 yılından bu yana bölge halkına hizmet veren Özel Sani Konukoğlu Hastanesi, 

2013 yılında kurulan SANKO Üniversitesi ile İşbirliği ve Ortak Kullanım Protokolü 
(Afiliasyon) imzaladı.

S
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ROF. DR. Ayşe Müni-
fe Neyal, 1959 yılında 
Lüleburgaz’da doğdu. 
1977 - 1983 yılları arasında 

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp 
Fakültesi ‘nde eğitim gördü. 1983 
- 1985 yılları arasında Demirköy 
Sağlık Ocağı’nda hekim olarak, 
mecburi hizmeti görevini yerine 
getirdi. 1985 - 1991 yılları arasında 
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakül-
tesi Nöroloji Anabilim Dalı’nda uz-
manlık eğitimi tamamladı. 

1991 - 1995 yılları arasında İnönü 
Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji 
Anabilim Dalı’nın Kurucu Öğretim 
Üyesi olarak görev yaptı, Baylor 
Tıp Fakültesi, Nöroloji Departmanı 
ve Nöroloji Departmanı Nöromüs-
küler Laboratuarı’nda çalışmaları-
nı sürdürdü. Ekim 1995’te “Doçent 
Doktor”, Nisan 2004 tarihinde ise 
“Profesör Doktor” unvanını aldı.

1996 - 2017 yılları arasında Gazi-
antep Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Nöroloji Anabilim Dalı’nda Öğretim 
Üyesi olarak çalışan Prof. Dr. Ne-
yal, Ekim 2017 tarihinden itibaren 
SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Nöroloji Anabilim Dalı’nda Öğretim 
Üyesi ve SANKO Üniversitesi Sani 
Konukoğlu Uygulama ve Araştırma 
Hastanesi’nde ise Nöroloji Uzmanı 
olarak olarak görev aldı.

11 Nöroloji uzmanlık öğrencisi 
tez danışmanılığı yapan Prof. Dr. 
Neyal’in dernek ve çalışma grubu 
üyelikleri;

1. Türk Nöroloji Derneği
a) Türk Nöroloji Derneği Başağrısı 
Çalışma Grubu üyeliği, 
b) Türk Nöroloji Derneği Multipl 
Skleroz Çalışma Grubu üyeliği,
c) Türk Nöroloji Derneği Nöromüs-
küler Hastalıklar Çalışma Grubu 
üyeliği, 
d) Türk Nöroloji Derneği Nöropatik 
ağrı Çalışma Grubu üyeliği, 
e) Türk Nöroloji Derneği Algoloji 
Çalışma Grubu üyeliği
2.Türkiye Epilepsi ile Savaş Derne-
ği, 
3. Türk Beyin Damar Hastalıkları 
Derneği, 
4. Türkiye Kas Hastalıkları Derneği,
5. Ankara Nöroimmünoloji Derneği,
6. European Federation of Neurolo-

gical Societies (Nöropatik Ağrı Tür-
kiye Üyesi- 2013-2014).

Uluslararası hakemli 32 dergide, 
ulusal hakemli 50 dergide yayını, 
uluslararası 25 kongre bildirisi, ulu-
sal 62 kongre bildirisi, 3 kitap, 22 
adet düzenleme/ bilimsel kurulda 
yer alınan kongre/sempozyumlar 
bölümleri bulunan Prof. Dr. Neyal, 
130 bilimsel toplantıda konuşmacı 
ve oturum başkanı olarak yer al-
mıştır. 

İlgi alanları demyelinizan hastalık-
lar, başağrısı, nöromüsküler hasta-
lıklar ve epilepsi olan Prof. Dr. Ne-
yal, evli, 1 çocuk annesidir. 

Prof. Dr. Münife Neyal
hasta kabulüne başladı

SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Ayşe Münife Neyal, SANKO Üniversitesi Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma 

Hastanesi Nöroloji Polikliniği’nde hasta kabulüne başladı.
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ANLIURFA Birecik’te ya-
şayan ev hanımı 3 çocuk 
annesi Hamide Taze (55), 
atriyal fibrilasyon (ritim 
bozukluğu) sonucu tekrar-

layan çarpıntı atakları nedeniyle 
yaklaşık 3 yıl önce bir sağlık ku-
ruluşuna başvurduğunu ve ilaç 
tedavisi uygulandığını söyledi.

İlaç tedavisinin bir süre sonra 
yanıt vermediğini belirten Taze, 
“Tavsiyeler üzerine SANKO Üni-
versitesi Sani Konukoğlu Uygu-
lama ve Araştırma Hastanesi’ne 
geldim. Kardiyoloji Uzmanı Doç. 
Dr. Mustafa Çetin, ablasyon işlemi 
uygulanmasına karar verdi” dedi. 
Operasyon öncesi ataklarının çok 
arttığını ve çarpıntı ataklarını ilaç-
larla durdurmaya çalıştıklarını 
kaydeden Taze, “Genelde sabah 
çok erken saatlerde ve akşam 
uyumak üzereyken bu atakları 
yaşıyordum. Çok zor bir süreçti 
benim için. O ataklar sonrasında 
dahi birkaç gün boyunca kendime 
gelemiyordum” ifadelerini kullan-
dı.

Ankara, İstanbul gibi illerde ger-
çekleştirildiğini duyduğu ope-
rasyonun Birecik’e yakın olan 
Gaziantep’te SANKO Üniversi-
tesi Sani Konukoğlu Uygulama 
ve Araştırma Hastanesi’nde de 
yapıldığını öğrenince çok mutlu 
olduğunu vurgulayan Taze, şöyle 
devam etti: “Doktorumuz Doç. Dr. 

Mustafa Çetin sayesinde tekrar 
sağlığıma kavuştum. Hastanede 
bir gün kaldıktan sonra, herhangi 
bir sıkıntı yaşamadan yürüyerek 
evime döndüm. Artık rahat uyuya-
biliyorum, huzurluyum, mutluyum. 
Doktorumuz ve hastanenin tüm 
çalışanlara teşekkür ediyorum.” 

Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Çetin 
ise AF’nin toplumumuzda çok sık 
gözlenen ritim bozukluğu olduğu-
nu ve görülme oranının yaşlandık-
ça arttığına vurgu yaptı.
AF’yi ortaya çıkaran uyarıların 
kalbin elektriksel sistemi dışında-
ki kalp dokularından kaynaklandı-
ğını ve bu uyarıların oluşması ile 
çok hızlı ve düzensiz bir kalp ritmi 
meydana geldiğini anlatan Doç. 
Dr. Çetin, “Atriumdaki (kalbin ku-

lakçığı) uyarı sayısı dakikada 300-
600 arasındadır. Ancak kalbin ileti 
sistemi geçen uyarı sayısını sınır-
layıcı özelliğe sahiptir. Sonuçta 
nabız sayısı genellikle dakikada 
150’nin altında olmakla beraber 
şikâyete yol açabilecek kadar da 
hızlı olabilir” diye konuştu.

FELÇ NEDENI

AF’nin yaşlılarda en büyük felç 
(inme) nedenlerinden biri oldu-
ğunun altını çizen Doç. Dr. Çetin, 
sözlerini şöyle sürdürdü: “Kalpten 
kaynaklanan felç nedenlerinin ise 
başında gelir. Tüm felçlerin yakla-
şık yüzde 20’sinden sorumludur. 
Ritim bozukluğu ile hastaneye 
yatan hastaların 1/3’ünü AF oluş-
turur. Genel popülasyondaki 

Soğuk balon yöntemi
ile Af-Ritim bozukluğu 

tedavisi yapıldı
SANKO Üniversitesi Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde, 

Cryo Ablasyonla (Soğuk Balon Yöntemi) Atriyal Fibrilasyon (AF - Ritim 
Bozukluğu) Tedavisi gerçekleştirildi

Ş
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sıklığı yüzde 0,4 civarında olmakla 
birlikte, oran yaşla artar ve 80 yaş 
üstünde yüzde 10 görülür.

AF, ek bir kalp hastalığının oldu-
ğu durumlarda kalbin pompala-
ma gücünde yaklaşık yüzde 20-30 
azalmaya neden olabilir. Ablas-
yon tedavisi, ilaç tedavisi ile şika-
yetleri gerilemeyen veya ilaçların, 
normal ritmi sağlamakta başarı-
sız olduğu hastalarda uygulanır. 
Bazen de yan etkilerinden dolayı 
ilaç kullanamayan hastalarda uy-
gulanması gerekmektedir.”

TEDAVI 

Ablasyon sırasında aritmiye yol 

açan odağın ya da odakların orta-
dan kaldırılmasında ya ısı üreten 
enerjiler (radyofrekans) ya da so-
ğutucu (cryo ablasyon, dondurma 
işlemi) etkiye sahip enerjiler kul-
lanıldığına dikkati çeken Doç. Dr. 
Çetin, şu bilgileri verdi: 

“Radyofrekans ablasyonda radyo 
dalgaları kullanılarak hedef bölge 
50-70 derece arasında ısıtılarak 
elektriksel yönden işlev göremez 
hale getirilir. Diğer yöntem ise 
dondurma işlemidir. Bu yöntemle 
de hedef bölge (-50) ila (-70) dere-
ceye kadar dondurulmaktadır. Bu 
yöntemlerle birlikte başarı şansı 
tüm dünyada hastanın durumuna 
göre değişmekle birlikte yüzde 80 

civarındadır.

Hastanemizde uyguladığımız bu 
yöntemle hastamız sağlığına ka-
vuşmuş ve kontrolünde herhangi 
bir şikâyeti olmadığı görülmüştür. 
Cryo ablasyon yöntemi sadece 
3’üncü basamak sağlık hizmeti 
veren kuruluşlarda, (üniversitele-
re bağlı eğitim ve araştırma has-
taneleri) bu konuda özel eğitim 
almış kardiyoloji uzmanları tara-
fından gerçekleştirilmektedir.” 
Doç. Dr. Çetin, etkin, güvenilir, ba-
şarılı sonuçlar veren bu yöntemde 
yan etki görülme oranının çok dü-
şük olduğunu ve bu tip hastalarda 
güvenle uygulandığını da sözleri-
ne ekledi.

49w w w . s a n k o t i p . c o m

ARDIYOLOJI Uzmanı 
Doç. Dr. Mustafa Çe-
tin, SANKO Üniversitesi 
Sani Konukoğlu Uygula-

ma ve Araştırma Hastanesi’nde 
göreve başladı. 

Doç. Dr. Çetin, 1981 yılında Gazi-
antep/Nizip’te doğdu. İlk, orta ve 
lise öğrenimini Nizip’te tamam-
ladı. 1998 yılında Ankara Üni-
versitesi Tıp Fakültesi’nde eğiti-
me başladı. 2004 yılında mezun 
olup, Tıpta Uzmanlık Sınavında 
Türkiye 2’incisi olarak Yüksek 
İhtisas Eğitim ve Araştırma Has-
tanesi Kardiyoloji Bölümü’ne 
yerleşti. 2010-2012 yılları ara-
sında Kahramanmaraş Devlet 
Hastanesi’nde zorunlu hizmetini 
tamamladı. 2012’de Adıyaman 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardi-
yoloji Bölümü’nde kurucu öğre-
tim görevlisi ve Yrd. Doç. olarak 
görev yaptı. 2015 yılında Doçent 
oldu, 2016 – 2017 yıllarında Gazi-
antep Dr. Ersin Arslan Eğitim ve 

Araştırma Hastanesi’nde görev 
yaptı. 

Girişimsel kardiyoloji (koroner 
anjiyografi, koroner stent), elekt-
rofizyoloji (ritim bozuklukları) ve 
kalp pilleri özel ilgi alanları olan 
Doç. Dr. Çetin, SANKO Üniversi-
tesi Tıp Fakültesi’nde kardiyoloji 

anabilim dalında öğretim üyesi 
olarak görev yapıyor.

Ocak 2018 tarihi itibariyle SAN-
KO Üniversitesi Sani Konukoğlu 
Uygulama ve Araştırma Hasta-
nesi Kardiyoloji Kliniği’nde has-
ta kabulüne başlayan Doç. Dr. 
Çetin’in, ulusal ve uluslararası 
birçok bilimsel makalesi bulunu-
yor.

Uluslararası birçok prestijli kardi-
yoloji dergisinde yayın hakemliği 
yapan ve iyi derecede İngilizce, 
bilgisayar ve biyoistatistik bilen 
Doç. Dr. Çetin, evli ve 3 çocuk 
babasıdır. Doç. Dr. Çetin’in de 
hasta kabulüne başladığı SAN-
KO Üniversitesi Sani Konukoğlu 
Uygulama ve Araştırma Hasta-
nesi Kardiyoloji Kliniği’nde, Prof. 
Dr. Zarema Karben, Yrd. Doç. 
Dr. Alper Serçelik, Yrd. Doç. Dr. 
Fikret Besnili, Uzm. Dr. Beyhan 
Tiryaki ve Uzm. Dr. İlyas Gökşen 
de görev yapmaktadır. 

Kardiyoloji Uzmanı
Doç. Dr. Mustafa Çetin, SANKO’da 
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ROF. DR. Vardar, 1949 
yılında Üsküp’ün (Make-
donya) Venican Köyü’nde 
doğdu. İlk ve orta öğreni-

mini İzmir’de tamamladı. 1974 yılın-
da Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni 
bitirerek, Tıp Doktoru oldu. 1980 
yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakül-
tesi (EÜTF) Çocuk Sağlığı ve Has-
talıkları Anabilim Dalı’nda “pediatri 
eğitimini” tamamlayarak “Çocuk 
Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı” 
oldu. Aynı klinikte pediatri uzmanı 
olarak çalışırken, 1998 yılında ‘Ço-
cuk Enfeksiyon Hastalıkları’ Yandal 
Uzmanlığını aldı. 24 Kasım 1998 
tarihinde Doç. Dr. unvanını alarak, 
EÜTF Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 
Kliniği’nde eğitim ve öğretim göre-
vini yürüttü.

1980-1998 yılları arasında EÜTF 
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana-
bilim Dalı’nın birçok klinik depart-
manında (Nefroloji, Sağlıklı Çocuk, 
Kardiyoloji, Neonatoloji, Genel Pe-
diatri, Çocuk Enfeksiyon Hastalık-
ları) uzman doktor olarak çalıştı. 

1982-2000 yılları arasında klinik ça-
lışmaları yanında muayenehane 
hekimliğine devam etti. 06 Ağustos 
2004 tarihinde Profesörlüğe yük-
seldi. Öğretim üyeliği süresinde 
üçü yüksek lisans ve yedisi dokto-
ra olmak üzere 10 adet tez yönetip 
sonuçlandırdı. Yönettiği tezlerin ta-
mamı uluslararası ve ulusal kong-
relerde sunularak, yayınlandı.

Prof. Dr. Vardar’ın toplam 143 yayını 
bulunmaktadır. 81 makalenin 32’si 
uluslararası, 49’u ulusal hakemli 
dergilerde yayınlandı. 18’i ulus-
lararası kongrelerde, 44’ü ulusal 
kongrelerde olmak üzere, toplam 

62 bildiri sunmuştur. Yayınlarının 
çoğunluğu; enfeksiyon hastalıkları, 
yenidoğan, genel pediatri, sosyal 
pediatri, epidemiyoloji konularını 
içermektedir. Uluslararası yayınla-
rının 15’i araştırma niteliğindedir.  

Yurt dışı ve yurt içi kongre, sempoz-
yum ve etkinliklere aktif olarak ka-
tılan Prof. Dr. Vardar’ın, çoğunluğu 
enfeksiyon konuları olmak üzere, 
genel pediatri eğitimi içerikli kon-
feransları bulunmaktadır. Prof. Dr. 
Vardar’ın çoğunluğu enfeksiyon 
konularında ve genel pediatri içe-
rikli 26 kitap bölümü yazarlığı, yayın 
ve çalışmalarıyla ulusal kongreler-
de 4 ödülü bulunmaktadır.

Türkiye Milli Pediatri Derneği, Türk 
Pediatri Kurumu, Çocuk Enfeksiyon 
Hastalıkları Derneği üyelikleri de-
vam etmektedir. Bilim Dalı Başkan-
lığı, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları 
Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği, 

EÜTF Dahili Bilimler Bölüm Başkan 
Yardımcılığı ve Ege Üniversitesi 
Hastanesi döner sermaye Değer-
lendirme ve İtiraz Komisyon Baş-
kanlığı görevlerinde bulundu.

Prof. Dr. Fadıl Vardar, halen Doç. 
Dr. Ünal Sarıkabadayı (Yenido-
ğan Yoğun Bakım Sorumlusu), 
Uzm. Dr. Hamide Palaz, Uzm. Dr. 
Beyhan Levent Erdoğan, Uzm. Dr. 
Mehmet Almacıoğlu ve Uzm. Dr. 
Ayşe Demirçubuk’un görev yaptığı 
SANKO Üniversitesi Sani Konukoğ-
lu Uygulama ve Araştırma Hasta-
nesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 
Kliniği’nde hasta kabul etmeye 
başladı.

Prof. Dr. Vardar, Enfeksiyon Hasta-
lıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzma-
nı olan Dr. İlknur Vardar ile evlidir. 
Makine mühendisi olan bir oğlu ve 
İngilizce öğretmeni olan bir kızı ol-
mak üzere 2 çocuğu vardır.

Prof. Dr. Fadıl Vardar
hasta kabulüne başladı

SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı 
Başkanı Prof. Dr. Fadıl Vardar, Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi 
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Pediatri) Bölümü’nde hasta kabul etmeye başladı.
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EMIRBAKAN, 1978 yılın-
da Antalya’da doğdu. İlk, 
orta ve lise öğrenimini 
Antalya’da tamamladı. 

2001 yılında Ege Üniversitesi Tıp 
Fakültesi’nden mezun oldu. 2007 
yılında Akdeniz Üniversitesi Tıbbi 
Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’ndan 
uzmanlığını aldı. 

2007-2008 yılları arasında Kasta-
monu Şerife Bacı Kadın Doğum ve 
Çocuk Hastanesi’nde, 2008-2017 
yılları arasında da Şehitkamil Dev-
let Hastanesi’nde merkez labora-
tuvarlarında mikrobiyoloji uzmanı 
olarak görev yaptı. 2014 yılında 
Paris Hopital de Bicêtre Service de 
Bactériologie’de bir süre araştır-
macı çalıştı. Eş zamanlı olarak Ga-
ziantep Kamu Hastaneler Birliği’ne 

bağlı hastanelere hizmet veren 
Merkez Laboratuvarı’nda 2014-
2015 yılları arasında koordinatör 
olarak görev aldı. Haziran 2017 iti-
bariyle SANKO Üniversitesi Tıp Fa-
kültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim 
Dalı’nda çalışmaya başladı.

Özellikle bakteriyoloji, viroloji ve 
moleküler testler alanlarına ilgisi 
olan, parazitoloji, seroloji, mikoloji 
gibi alanlarda da çalışmaları bulu-
nan Demirbakan, SANKO Üniversi-
tesi Sani Konukoğlu Uygulama ve 
Araştırma Hastanesi Mikrobiyoloji 
Laboratuvarı’nda günümüz tekno-
lojisine uygun sistemlerle daha faz-
la alanda hızlı ve güvenilir sonuçlar 
verilmesine katkı sağlamak istedi-
ğini belirtti.

ANKO Üniversitesi Sani 
Konukoğlu Uygulama 
ve Araştırma Hastanesi, 
GAPFOOD Gıda, Gıda 

Teknolojileri ve Ambalaj Fuarı ile 
GAPTARIM Tarım, Tarım Teknolo-
jileri ve Hayvancılık Fuarında stant 
açtı.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) 
tarafından Ortadoğu Fuar 
Merkezi’nde düzenlenen ve Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ah-
met Eşref Fakıbaba’nın da ka-
tılımıyla açılışı yapılan fuarda, 
SANKO Üniversitesi Sani Konu-
koğlu Uygulama ve Araştırma 
Hastanesi’nce kurulan stant, ka-
tılımcılardan olduğu kadar, ziya-
retçilerden de yoğun ilgi gördü. 
Stantta, dileyen katılımcı ve ziya-

retçilerin ücretsiz kan şekeri ve 
tansiyon ölçümü yapılırken, has-

tanede verilen sağlık hizmetleri 
hakkında bilgiler verildi.  

Dr. Öğr. Üyesi
Demirbakan SANKO’da… 

GAPFOOD VE GAPTARIM FUARLARI

Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üy. Hadiye Demirbakan, SANKO Üniversitesi 
Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde göreve başladı.
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IRATLI, 8 Mayıs 1990’da 
Gaziantep’te doğdu. Lise 
öğrenimi 2009 yılında 
eşit ağırlık bölüm ikincisi 

olarak tamamladı. Okan Üniver-
sitesi Psikoloji Bölümü’nü yüzde 
100 tam burslu olarak kazandı, 
2014 yılında Yüksek Onur Dere-
cesiyle mezun oldu. Aynı yıl Klinik 
Psikoloji Enstitüsü Derneği’nden 
zekâ, gelişim ve kişilik envanterle-
rini içeren eğitimle Objektif Testler 
Uygulayıcı Sertifikası’nı almaya 
hak kazandı. Ardından Marmara 
Üniversitesi’nde pedagojik formas-
yon eğitimini tamamladıktan sonra 
özel bir okulda çalıştı.

2015 yılında başladığı FMV Işık Üni-
versitesi Klinik Psikoloji (Çocuk ve 
Ergen Alt Dalı) yüksek lisans prog-
ramından 2017 yılında mezun oldu. 
“Ergenlerin Problem Çözme Bece-
risinin Ebeveyn Tutumlarıyla İliş-
kisi” konulu yüksek lisans bitirme 
projesini Prof. Dr. Ayten Erdoğan 
süpervizörlüğünde tamamladı. 

Aynı yıl süpervizyon kapsamında 
FMW Işık Üniversitesi psikolojik 
danışmanlık ve rehberlik birimin-
de ücretsiz olarak danışan gördü. 
Çocuk ve ergen psikoterapisi ve 
ebeveyn danışmanlığı üzerine sü-
pervizyon sürecini oyun terapisi 
ve bilişsel davranışçı terapi odaklı 
olarak Uzman Klinik Psikolog Ser-
gül Oğur Çaydamlı’nın süpervi-
zörlüğünde tamamladı. Bu sürece 
kadar yaptığı çeşitli stajlarla ana-
okulu, ilkokul ve lise öğrencilerini 
okul ortamında gözlemledi. 

Bunların yanı sıra, 2012 yılında Ga-
ziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Psikiyatri Ana bilim Dalı, 2014’ye 

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakül-
tesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi 
Anabilim Dalı ve 2017 yılında Eren-
köy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri 
Anabilim Dalında yaptığı stajlarla 
yetişkin, çocuk ve ergen hastalarla 
çalışma ve gözlemleme fırsatı oldu.  

2016 yılında MAYA Vakfı “Project 
Lift” kapsamında dans, müzik ve 
sanat terapisi uygulanan Suriyeli 
Mülteci çocuklarla, bir yıl boyun-
ca gönüllü olarak çalıştı. Yine bu 
süreçte Türk Psikologlar Derneği 
1’inci Travma Sempozyumu’na ka-
tılarak Çocuk ve Ergenlerde Trav-
ma Atölye Çalışmasında yer aldı. 

Bugüne kadar mesleki gelişimi 
destekleyen pek çok kongre ve se-
minere katılan Kıratlı’nın ayrıca üç 
farklı yılda hazırladığı, üniversite 

öğrencilerinde kaygı, depresyon 
ve yalnızlıkla ilişkili olan faktörleri 
incelediği araştırma makaleleri bu-
lunmaktadır. 

2017 yılında Türk Psikologlar 
Derneği’nden aldığı eğitimle WISC-
IV Uygulayıcı Sertifikası’nı almaya 
hak kazandı. Yine aynı yıl Sığın-
macılar ve Göçmenlerle Dayanış-
ma Derneği’nde Birleşmiş Milletler 
projesi olan UNFPA kapsamında 
Suriyeli mültecilerle kadın ve çocuk 
sağlığı üzerine yapılan çalışmada 
bulundu. 

Kıratlı, Türk Psikologlar Derneği 
üyesidir. Çalışma alanları travma, 
anksiyete bozuklukları, depresyon, 
uyum ve davranış sorunları, geli-
şimsel sorunlar, dikkat eksikliği ve 
hiperaktivite bozukluğudur. Çocuk, 
genç ve yetişkinlerle çalışırken 
bilişsel davranışçı terapi, çocuk 
odaklı oyun terapisi ve yönlendi-
rilmiş oyun terapisi kullandığı yön-
temler arasındadır. 

WISC-IV, AGTE, MMPI, Standartize 
Mini Mental Test, Gesell Gelişim 
Testi, Peabody Resim Kelime Testi, 
Metropolitan Okul Olgunluk Testi, 
Bender Gestalt Algı Testi, Benton 
Görsel Bellek Testi, Draw a Per-
son ve Good Enough Testi, MOXO 
ADHD Testi uygulayıcı sertifikasına 
sahip olarak uyguladığı testler ara-
sındadır.

Gözde Kıratlı halen Uzman Psiko-
log Melis Tümer Süyür ve Melisa 
Özturan’ın görev yaptığı SANKO 
Üniversitesi Sani Konukoğlu Uygu-
lama ve Araştırma Hastanesi Psiki-
yatri Kliniği’nde uzman klinik psiko-
log olarak göreve başladı.

Uzman Klinik Psikolog
Gözde Kıratlı SANKO’da

Uzman Klinik Psikolog Gözde Kıratlı SANKO Üniversitesi Sani Konukoğlu 
Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde göreve başladı.
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ANKO Üniversitesi Sani Konukoğlu Uygula-
ma ve Araştırma Hastanesi, 7. Penye Tekstil 
ve Teknolojileri (PENTEX) Fuarı’nda stant açtı.

PENTEX Fuarı, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şim-
şek, Vali Ali Yerlikaya, Büyükşehir Belediye Başkanı 

Fatma Şahin ve TOBB Türkiye Tekstil Sanayi Mecli-
si Başkanı Abdulkadir Konukoğlu’nun da katılımıyla 
açıldı. Fuarda, SANKO Üniversitesi Sani Konukoğlu 
Uygulama ve Araştırma Hastanesi de stant açtı. Ka-
tılımcılardan olduğu kadar, ziyaretçilerden de yoğun 
ilgi gören stantta, dileyen katılımcı ve ziyaretçilerin 
ücretsiz kan şekeri ve tansiyon ölçümü yapıldı. Ayrı-
ca stantta hastanede verilen sağlık hizmetleri ile ilgili 
de bilgiler paylaşıldı.

PENTEX FUARI
S

R. DAMLA Sarıgüney, 23 
Mart 1978’de Ankara’da 
doğdu. İlkokul, orta-
okul ve lise eğitimini 

Ankara’da tamamladı. 1994-2000 
yılları arasında Gazi Üniversitesi 
Tıp Fakültesi’nde yükseköğrenim 
gördü. 2001 yılı Eylül ayında girdiği 
tıpta uzmanlık sınavında, Gazi Üni-
versitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji 
ve Reanimasyon Anabilim Dalı’nda 
Araştırma Görevlisi unvanı ile gö-
reve başladı, 2006 yılında Gazi 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Aneste-
ziyoloji ve Reanimasyon Anabilim 
Dalı’ndaki ihtisasını tamamlayarak 
uzman oldu. Devlet hizmeti yüküm-
lülüğünü Kasım 2006 - Ağustos 2008 
tarihleri arasında Diyarbakır Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi Anestezi-
yoloji ve Reanimasyon Kliniği’nde, 

tamamladı. Ağustos 2008 – Mart 
2016 tarihlerinde Gaziantep Şehit-
kamil Devlet Hastanesi’ndeki gö-
revinin ardından, farklı özel sağlık 
kuruluşlarında görev yaptı. 

Rejyonel anestezi konusuyla ilgile-
nen Dr. Sarıgüney’in hobileri ara-
sında piyano çalmak bulunuyor. 
Dr. Sarıgüney, iki çocuk annesidir.

SANKO Üniversitesi Sani Konukoğ-
lu Uygulama ve Araştırma Hasta-
nesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon 
Kliniği’nde Dr. Damla Sarıgüney’in 
yanı sıra, Prof. Dr. Güner Dağlı, 
Yrd. Doç. Dr. Betül Kocamer Şim-
şek, Yrd. Doç. Dr. Soner Karadaş, 
Yrd. Doç. Dr. Ahmet Aykut Akyıl-
maz ve Dr. Yunus Baydilek de gö-
rev yapıyor.
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Anesteziyoloji ve Reanimasyon 
Uzmanı Dr. Sarıgüney, SANKO’da

D
nesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Damla Sarıgüney, SANKO Üniversitesi Sani 

Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde göreve başladı.
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BDULKADIR Konukoğlu 
Kültür Merkezi’nde dü-
zenlenen SANKO Üni-
versitesi Tıp Fakültesi 

birinci sınıf öğrencilerinin beyaz 
önlük giyme töreninde konuşan Ko-
nukoğlu, tıbbın en iyi, en modern ci-
hazlarıyla eğitim verilmesine özen 
gösterdiklerini söyledi.

Üniversite kampüsünü Serince’de 
kuracaklarını kaydeden Konukoğ-
lu, “Devlet kampüs alanı vermek 
istedi. Ancak kendi arazimizde ya-
pacağımızı belirttik” diye konuştu. 

Beyaz rengiz barışın, dürüstlüğün, 
hoşgörünün simgesi olduğuna dik-
kati çeken Konukoğlu, şöyle devam 
etti:

“Bu önlüğü giyerken sakın ‘ben bu 
önlükle zengin olacağım’ deme-
yin. Mümkün olduğu kadar gücü 
olmayandan parayı almayın. Onu 
da Allah için yapın. Çünkü oradan 
almadığınız her lira başka yerden 
fazlasıyla size gelir. Bunu yapa-
cağınıza inanıyorum. Hastayı an-
neniz, babanız, kardeşiniz olarak 
görün. Öğrencilerimizi ve onları ye-

tiştiren ailelerini tebrik ediyorum.”  

REKTÖR PROF.
DR. GÜNER DAĞLI

Rektör Prof. Dr. Güner Dağlı ise 
güçlü bir ülke, güçlü bir devlet ol-
mak için ilk yapılması gerekenin 
bilgiyi üretmek ve bunu topluma 
yansıtmayı öğrenmek olduğuna 
vurgu yaptı.

“Biz çocuklarımıza bilgiyi veriyoruz 
zaten. Bilgiyi nasıl kullanacakla-
rını da öğretiyoruz. Ama bunun 

SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Beyaz Önlük Töreni

SANKO Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, sağlık 
ve eğitim alanlarında sosyal sorumluluk amaçlı hizmet verdiklerini belirterek, 

“Üniversitemizde öğretim üyelerinin en iyileri, tıbbın en modern cihazlarıyla üst 
düzey eğitim veriyoruz” dedi.   

A
Prof. Dr. Güner Dağlı Prof. Dr. Salih Murat AkkınAbdulkadir Konukoğlu
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yanında bilgiyi nasıl üreteceklerini 
öğretmek zorundayız” diyen Prof. 
Dr. Dağlı, sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Bunun için de yurt dışındaki ba-
şarılı akademisyenleri misafir ola-
rak üniversitemize davet ederek, 
birikimlerini paylaşmalarını sağlı-
yoruz. Amacımız bilgiyi üretmenin 
yanı sıra yerimize geçecek genç 
akademisyenleri, genç hocaları, 
dekanları hatta bu öğrencilerimizin 
arasından rektörlerimizi yetiştir-
mektir.” 

İnsan en değerli varlığı olan canını 
hiç tanımadığı bir hekime, üzerin-
de beyaz önlüğünden, yetkisinden 
dolayı teslim ettiğine dikkat çeken 
Prof. Dr. Dağlı, özetle şu görüşleri 
paylaştı: “İnsanlar, doktorlar kar-
şısında gerek fiziksel gerek psiko-
lojik olarak tüm mahremini ortaya 
koyabiliyorlar. Çünkü dünyada in-
san vücuduna müdahale etme yet-
kisi verilmiş tek meslek hekimliktir. 
Bu kadar kutsal bir mesleğe sahip 
olacak çocuklarımız için biz eli-
mizden gelen çabayı gösteriyoruz. 
Dört yıl önce gövdesi Gaziantep’te 
dalları ve yapraklarıyla Türkiye’yi 
kucaklayan ama meyvelerini tüm 
dünyaya dağıtmaya hazırlanan 
üniversitemizde eğitim gören tüm 
çocuklarıma, öğrencilerime ve 
meslektaş adaylarıma Allah zihin 
açıklığı versin.”

TIP FAKÜLTESI DEKANI PROF. 
DR. SALIH MURAT AKKIN

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih 
Murat Akkın da beyaz önlük giyme 
töreninin temelinde yatan usta-çı-
rak ilişkisinin köklü tıp eğitimi ge-
leneğinin bir parçası olduğunun 

altını çizdi. Genç meslektaş aday-
larının önlüklerinin bizzat hekimlik 
sanatındaki meslek “Ustası” he-
kimler ve “Hocaları” tarafından 
giydirilmesinin, bir “çıraklık onayı” 
verilmesi olduğuna dikkat çeken 
Prof. Dr. Akkın, beyaz önlük giye-
cek öğrencilere şöyle seslendi:

“Ustalarınızın elinden giyeceğiniz 
ilk önlükler, insana hizmet eden en 
kutsal mesleklerin başında gelen 
hekimlik mesleğinde, beyaz renk-
leri ile saflığı, tarafsızlığı ve temiz-
liği ifade eder. Önlük doktor kimliği 
ile birlikte önemli bir sorumluluk 
yükler. 

Bugünlerden itibaren yaşamınız 
boyunca omuzlarınızda taşıyaca-
ğınız ve artarak devam edecek 
bu sorumluluk tıp fakültesine gi-
rişle başlayan ama tıp fakültesi ile 
bitmeyen, sürekli edinilen bilgi ve 
geliştirilmesi gereken görgüyü ge-
rektiren, yaşam boyu devam eden 
zorlu bir süreç.” Prof. Dr. Akkın, 
güçlü eğitim kadrosu olarak amaç-
larının tıbbı çok iyi bilen mezunlar 
olmaları yanında, ülkemizin sağlık 
sorunlarını bilen ve çözüm getirebi-
len aynı zamanda dünya ölçeğinde 
rekabet edebilen, “iyi ve nitelikli” 
birer hekim olmaları olduğunu bil-
dirdi.

SANKO Üniversitesi Tıp Fakülte-
si olarak birçok güçlü yöne sahip 
olduklarını ve bunların başında 
SANKO adının güçlü iradesiyle 
birlikte üniversite yönetiminin tıp ve 
sağlığa odaklanmış güçlü vizyonu 
geldiğini anımsatan Prof. Dr. Akkın, 
şunları kaydetti: “İkinci olarak çok 
güçlü bir öğretim kadrosuna sahi-

biz. Farklı köklü ekollerden gelen 
birikimli ve deneyimli öğretim üye-
lerini, çok iyi yetişmiş genç aka-
demisyenlerle buluşturduğumuz 
50’nin üzerinde öğretim elemanı-
mızdan oluşan kadromuz var. Bu 
kadroya 2018 yılında 20 kadar ho-
camız daha eklenecek. 

Üçüncü olarak ifade etmek istedi-
ğim güçlü yönümüz, SANKO Tıp 
Fakültesinde duvarlar ve kapılar 
sadece fiziksel olarak var; ben 
dahil her hocamıza öğrencileri-
miz ihtiyaç duyduklarında en kısa 
sürede erişebiliyorlar. Temelinde 
usta-çırak ilişkisinin yattığı hekimlik 
mesleğinin eğitiminde bunun öne-
mi büyük. Bir diğer önemli fark, üni-
versitemizde dünyanın farklı nokta-
larında başarılı çalışmalar yürüten 
bilim insanlarımızı periyodik olarak 
öğrencilerimizle buluşturuyoruz. 
Böylece öğrencilerimiz farklı rol 
modellerle yakından tanışıp yeni 
ufuklar hayal edebiliyorlar.” 

Prof. Dr. Akkın, “Son olarak, bir baş-
ka güçlü yönümüz de öğrencileri-
mizin eğitimleri sırasında, ülkemi-
zin kapasite ve donanım açısından 
en büyük özel hastanelerinden biri 
olan Sani Konukoğlu Hastanesi-
nin klinik, poliklinik, ameliyathane, 
klinik laboratuvar vb. birimlerinde 
uygulama olanaklarının varlığıdır” 
diyerek sözlerini tamamladı.  

Konuşmaların ardından SANKO 
Üniversitesi Tıp Fakültesi birinci sınıf 
öğrencilerinin çalışmalarından ke-
sitlerin yer aldığı slayt gösterisi, mü-
zik dinletisi eşliğinde sunuldu, öğ-
rencilere beyaz önlükleri giydirildi. 
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ROF. DR. Budak, SANKO 
Üniversitesi tarafından, 
SANKO Üniversitesi Sani 
Konukoğlu Uygulama ve 

Araştırma Hastanesi Toplantı 
Salonunda düzenlenen Bariatrik 
Cerrahi Diyetisyenliği Kursunda, 
“Şişmanlık Epidemiyolojisi ve Te-
davi Yöntemleri” konusunda su-
num yaptı. Ülkemizde her geçen 
yıl hızla artan bir hastalık olan 
şişmanlığın tedavi maliyetinin de 
her yıl arttığını belirten Prof. Dr. 
Budak, şöyle devam etti:

“Türkiye’de her 3 yetişkinden biri 
şişman. Vücutta sağlık için risk 
oluşturacak düzeyde aşırı mik-
tarda yağ birikmesi olarak ta-
nımlanan şişmanlık kadınlarda, 
erkeklerden çok daha yaygın. Şiş-
manlık, vücuda besinlerle alınan 
enerji miktarının, vücutta harca-
nan enerji miktarından fazla ol-
ması ve hareketsiz yaşam tarzın-
dan kaynaklanmaktadır. 

Yeterli ve dengeli beslenme ile 
hareketli yaşam tarzı şişmanlığın 
oluşmasını önleyebilir. Şişman-

lığın tedavisinde anahtar rolü, 
diyetisyen kontrolünde gerçek-
leştirilen diyet tedavisi oynar. An-
cak ağır derecede şişmanlığın 
tedavisinde, ‘bariatrik cerrah’ uy-
gulamaları etkilidir ve ülkemizde 
başarılı olarak gerçekleştirilmek-
tedir.”

DR. ÖĞR. ÜY. BAŞAR AKSOY

SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğ-
retim Üyesi Dr. Öğr. Üy. Başar Ak-
soy “Obezite ve Metabolik Cerrahi 
Nedir? Kimlere Uygulanır?” konu-
larına değindi. 

SANKO Üniversitesi Sani Konu-
koğlu Uygulama ve Araştırma 
Hastanesi Obezite ve Metabolik 
Cerrahi Kliniği Sorumlusu da olan 
Dr. Öğr. Üy. Aksoy, “Obezite, gü-
nümüzde yaygın hale gelen global 
bir sağlık problemi. Kozmetik ve 
sosyal hayatı etkileyen bir sorun 
olmaktan öte, Tip 2 diyabet (DM), 
hipertansiyon, dislipidemi (kan-
daki doğal kan yağlarının olması 
gerekenden fazla miktarda bulun-

ması), koroner arter hastalıkları, 
eklem rahatsızlıkları ve uyku apne 
sendromu gibi ek hastalıklara da 
neden olarak hem yaşam süresini 
anlamlı derecede kısaltır, hem de 
tedavi maliyetlerini artırır” dedi.

Kansere bağlı ölümlerin ve kanser 
insidansında (bir hastalığın belli 
zaman aralığında eklenen yeni 
olgu sayısı) artışının da obeziteye 
paralel olduğunu kaydeden Dr. 
Öğr.  Üy. Aksoy, “Erkeklerde kolon 
kanseri, kadınlarda meme kanse-
ri görülme oranları obez bireyler-
de anlamlı derecede fazladır. Vü-
cut ağırlığında yüzde 10 kadar bir 
azalma bile obeziteyle ilişkili risk 
faktörlerinde çok önemli oranda 
azalma sağlamaktadır” diye ko-
nuştu.

İstatistiksel verilere göre obezite 
tedavisi uygulanan ve kilo veren 
kişilerin yüzde 95’inden fazlasının 
yeniden kilo aldığına vurgu yapan 
Dr. Öğr. Üy. Aksoy, “Morbid obez 
hastaların yaşam tarzı değişiklik-
leriyle (tıbbi beslenme tedavisi, 
egzersiz ve davranış terapileri 

SANKO Üniversitesi’nde
Bariatrik Cerrahi Diyetisyenliği kursu

SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurten Budak, Türkiye’nin, önlenebilir bir hastalık olan 

şişmanlığın tedavisi için her geçen yıl daha fazla para ve emek harcadığını söyledi.
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ile) tedavi edilmeye çalışılması 
hem hastanın sağlık sorunlarının 
çözümü, hem de maliyeti açısın-
dan düşündürücüdür. Bu nedenle 
bariatrik cerrahi uygulamaları bu 
hasta grubu için çok daha etkin 
sonuçlar verebilmektedir” ifadele-
rini kullandı. 

PROF. DR. HALIL COŞKUN

SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğ-
retim Üyesi Prof. Dr. Halil Coşkun 
da obezitede ve metabolik cerra-
hinin sonuçları ile ilgili sunum ger-
çekleştirdi.

“Obezite cerrahisinin, kilonun çok 
daha düşük seviyelere düşürül-
mesinde, uzun vadede kilo kaybı-
nın sürdürülmesinde ve obezite ile 
ilişkili yandaş hastalıkların iyileş-
mesi için de iyi sonuçların alındığı 
etkili bir tedavi seçeneği olduğu-
nu vurgulayan Prof. Dr. Coşkun, 
şu bilgileri verdi: 

“Obezite cerrahisi kabul edilebilir 
maliyet etkinliği ile birlikte obezi-
tenin tıbbi tedavisinden daha et-
kilidir. Bugünkü verilerle en fazla 
kilo kaybettiren ve kaybedilen ki-
lonun uzun vade de korunmasını 
sağlayan obezite tedavi yöntemi, 
obezite cerrahisi prosedürleridir.” 

ARŞ. GÖR. DIYETISTEN 
SAADET ÖZEN

“Bariatrik Cerrahide Diyetisyenin 
Rolü” konusuna değinen SANKO 
Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakül-
tesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü 
Araştırma Görevlisi Diyetisyen 
Saadet Özen, bariatrik cerrahi 
öncesi hastanın, multidisipliner 
(birçok branşın yer aldığı) bir ekip 
tarafından değerlendirilmesi ge-
rektiğinin altını çizdi.

Bu ekibin; hasta ve hastalıkla be-
raber gelen diğer sağlık sorunları 
ile birlikte obezite cerrahı, hem-
şire, diyetisyen, fizyoterapist, psi-
kiyatrist, psikolog, endokrinolog, 

uyku bozuklukları uzmanı, kardi-
yolog, gastroenterolog, anestezist 
ve radyologdan oluştuğuna dik-
kati çeken Özen, konuşmasında 
özetle şu görüşleri paylaştı: 

“Ameliyat başarısı, hastanın ame-
liyat öncesi ve sonrası uygula-
yacağı diyete uyumu ile ilgilidir. 
Ekip çalışmasına yatkın, iletişim 
becerileri güçlü diyetisyenler ope-
rasyonun başarısına ciddi katkı 
sağlar. Bariatrik cerrahi ekibinde-
ki diyetisyen hastanın şişmanla-
ma nedenlerini irdelemeli, Beden 
Kütle İndeksini saptamalı, daha 
önceki kilo verme öyküsü dinle-
meli, vücut ağırlığı ölçümlerini ve 
beslenme durumunun klinik de-
ğerlendirmesini yapmalı. Hasta-
nın ameliyat öncesi kilo kayıpları 
ve beslenmesini planlamalı, ope-
rasyon sonrası uzun bir dönem 
beslenme danışmanlığı vererek, 
beslenme planı yapmalı, kan şe-
keri kontrolünü sağlamalı, takip 
etmeli ve kişinin normal beslenme 
düzenine geçene kadar geçirece-
ği tüm aşamalarda yardımcı ola-
rak şikâyetlerine uygun çözümler 
önermelidir.”

DIYETISYEN NIDA YILDIZ

Bariatriklab Obezite ve Metabolik 
Cerrahi Merkezi’nden Diyetisyen 
Nida Yıldız ise “Ameliyat Öncesi 

Beslenme İlkeleri” konulu bir su-
num yaptı.

Yıldız, obez hastalarda laparosko-
pik cerrahinin, viseral yağ (göbek 
yağı), karın duvarının kalınlığı, 
intraabdominal (karın içi) obe-
zite ve hepatomegali (karaciğer 
büyümesi) nedeniyle zorlayıcı” 
olduğunu anımsattı. Kalınlaşmış 
karın duvarlarının, laparoskopi 
sırasında cerrahi hareketleri sı-
nırlayabileceğini hatırlatan Yıldız, 
sunumunda şu bilgilere yer verdi:

“Bariatrik cerrahi öncesi kilo kay-
bı, viseral yağ düzeylerini ve ka-
raciğer boyutunu etkili bir şekilde 
azaltır, bu da cerrah için daha 
fazla erişim sağlar ve açık prose-
düre dönüşme olasılığını azaltır. 
Ameliyat öncesi kilo kaybı olum-
lu sonuçlar verir. Hipertansiyon, 
hiperlipidemi (kan yağlarındaki 
yükseklik), insülin direnci, hiperg-
lisemi, uyku apnesi gibi obezitenin 
komorbiditeleri üzerinde olumlu 
etkileri olacaktır. Bu yararlı etkiler 
genellikle kilo kaybının derecesi-
ne bağlıdır. Ameliyat öncesi has-
tanın başlangıç ağırlığının yüzde 
5-10’u kadar kilo kaybı önemli fay-
da sağlayacaktır.”

UZMAN DIYETISYEN
NAZLI ACAR

Bariatriklab Obezite ve Metabo-
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ANKO Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Cilt Hastalıkla-
rı Anabilim Dalı Öğretim 
Üyesi Dr. Öğr. Üy. Fatma 

Elif Yıldırım, plazma enerjisinin, 
uygulandığı bölgede ortamda gaz 
halinde bulunan azot ve su buharı-
nın yüksek enerji ile plazma haline 
dönüştürülmesi sonucu ortaya çı-
kan etki olduğunu söyledi.

Etkileşim sonucu oluşan iyon bulu-
tunun, cilt yüzeyini etkileyerek, çok 
hızlı yenilenme sağladığını belirten 
Dr. Öğr. Üy. Yıldırım, “Beautyteck, 
alt ve üst göz kırışıklıklarından şika-
yetçi olmasına rağmen ameliyat ol-
mak konusunda kararsız kişilerde, 
yüzde ‘smoker line’ olarak da ifade 

edilen üst dudak kırışıklığı, boyun 
- kulak önü çizgilerinden ve kırı-
şıklıklarından, güneş ve hamilelik 
lekelerinden, akne skarı gibi yara 
izlerinden şikayetçi olanlarda, yaş 
ve cinsiyet farkı olmaksızın kullanı-
labiliyor” dedi.

ÇALIŞMA SISTEMI

Beautyteck’in cihazla cilt arasında-
ki potansiyel farkını kullanıp, ha-
vadaki oksijeni plazma enerjisine 
dönüştürdüğünü ve ortadan kaldı-
rılmak istenen lezyona değmeden 
bir ark oluşturmak suretiyle, doku-
yu süblimleştirerek (buharlaştıra-
rak) etkileyen bir sistem olduğuna 
dikkat çeken Dr. Öğr. Üy. Yıldırım, 

“Yani bir nevi gücünü havadan ala-
rak, hastayı enerjinin 4.’üncü hali 
olan plazma enerjisi ile tedavi edi-
yor” diye konuştu. 

AVANTAJLARI

Botox gibi uygulamaların yapılma-
sına rağmen bazen göz kapakla-
rında sarkmaların ve kırışıklıkların 
kalabildiğine vurgu yapan Dr. Öğr.
Üy.Yıldırım, “Beautyteck, genç yaş-
larda bu nedenden dolayı tercih 
edilebilecek bir yöntem. Düşük göz 
kapaklarında da uygun vakalarda 
yaşa bağlı olmaksızın çözüm suna-
biliyor” ifadelerine yer verdi. 

Başlı başına bir sorun olan le-

Plazma Enerjisi İle
Cilt Yenileme

SANKO Üniversitesi Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi
Cilt Hastalıkları Polikliniğinde, “Plazma Enerjisi İle Cilt Yenileme Cihazı 

Beautyteck” kullanılmaya başlandı.

S

lik Cerrahi Merkezi’nden Uzman 
Diyetisyen Nazlı Acar ise “Ameli-
yat Sonra Beslenme İlkeleri” ko-
nulu sunumunda, obezitenin, ge-
lişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin 
en önemli sağlık sorunu haline 
geldiğine dikkat çekti.

“Obezitenin tedavi yöntemlerin-
den biri olan bariatrik cerrahi, 
ağırlık kaybı ve kronik hastalık-

ların iyileştirilmesi bakımından 
en etkili yollardan biridir” diyen 
Acar, şunları kaydetti: “Bariatrik 
cerrahi sonrası beslenme ilkeleri, 
kişilerin beslenme alışkanlıklarını 
değiştirebilmesi için son derece 
önemlidir. Sleeve Gastrektomi ve 
Gastrik Bypass sonrası beslenme 
prosedürleri genel hatları ile ay-
nıdır. Ancak hastaların ameliyat 
sonrası besin toleransları kişiden 

kişiye farklılık gösterebilir. İlk 2 
hafta hastalar sıvı diyet ile bes-
lenmelidir. Bu sıvılar protein ve 
karbonhidrat içermelidir. Protein 
takviyesi önerilirken kişilerin hid-
rasyonları (sıvı desteği) göz önün-
de bulundurulmalıdır.”

SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Ayşen 
Bayram, genç bir üniversite olma-
larına rağmen birçok organizas-
yon gerçekleştirdiklerine işaret 
ederek, kursu düzenlemekten 
duydukları memnuniyeti dile getir-
di. Sağlık Bilimleri Fakültesi Bes-
lenme ve Diyetetik Bölümü Öğre-
tim Görevlisi Nezihe Otay Lüle’nin 
sunduğu kursa, Gaziantep’in yanı 
sıra farklı illerden çok sayıda diye-
tisyen ve üniversitelerin beslenme 
ve diyetetik bölümü öğrencileri 
katıldı.
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kelere karşı, çeşitli kozmetikler, 
ilaçlar kullanılmasına, lazer yapıl-
masına karşın sonuç alınamadığı-
nı kaydeden Dr. Öğr. Üy. Yıldırım, 
bu tür durumlar için Beautyteck’in 
avantajlarını şöyle özetledi: 

“Beautyteck ile plazma enerjisi yü-
zeysel lekelerde tek seansta, de-
rin yani dermal olan lekelerde ise 
iki-üç seansta çözüm olabiliyor. 
Elbette leke tedavilerinin tümünde 
olduğu gibi çok iyi bir güneş koru-
yucu kullanmak gerekiyor. Sadece 
lokal anestezik kremlerle uyuşturu-
larak yapılabilmesi ve kısa sürede 
iyileşme sağlaması, ağrı ve acı gibi 
işlem sonrası sorunları olmaması 
ile Beautyteck, hasta konforu açı-
sından da avantajlar sağlıyor. Be-
lirlenen bir yan etkisi olmaması da 
bir diğer avantaj.

Dolgu ile kırışıklıkların giderilme-
sinde zorluk yaşanan dudak üstü 
sigara çizgilerinin tedavisinde 
alınan olumlu sonuçlar bulunu-
yor. Boyun bölgesi kırışmaları ve 
sarkmaları da bu yöntemle sorun 
olmaktan çıkıyor. Ortalama olarak 

ayda bir yapılan seanslarla tek ila 
üç seans arasında izlerden ve kı-
rışıklıklardan kurtulmak mümkün. 
Gençlerde ve kırışıklıkları henüz 
ameliyat olma seviyesine gelme-
miş göz kapaklarında, tek seans 
da yeterli olabiliyor. Kişinin ve kı-
rışıklıkların durumuna göre seans 
süreleri değişiklik gösteriyor. Duru-
muna göre gerektiği zamanlarda 
uygulanabilme olanağı sunması 
da yöntemin diğer bir avantajı.”

KALICILIK DURUMU

Göz kapağı için ameliyat olunan 
durumlarda 5-10 yıl kalıcılık sağla-
nabildiğini anlatan Dr. Öğr. Üy. Yıl-
dırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Tedavisi her zaman için zor olan 
lekeler için uygulandığında çok 
iyi korunurlarsa aynı yerde tekrarı 
oluşmuyor. Kırışıklıklar içinse yaşa 
ve duruma bağlı olarak 1-2 sene 
ortalama süre verilebiliyor. Akne 
ve yara izi gibi skar (doğal bir ya-
ralanmanın ya da bir ameliyat sıra-
sındaki cerrahi insizyonun ‘keserek 
açma’ ardından, derinin dermis ta-

bakasındaki yaralanmanın doğal 
bir sonucu olup, iyileşme sırasında 
fonksiyonel deri dokusunun bağ 
dokusu ile yer değiştirmesi saye-
sinde ortaya çıkan bir belirti, bir 
izdir) dokularında tekrarlama gö-
rülmüyor. Yüzeyel benlerde ve si-
ğil gibi lezyonlarda da tekrarlama 
beklenmiyor.”

KULLANIM ALANLARI

Dr. Öğr. Üy. Yıldırım, Beautyteck’in 
kullanım alanları şu şekilde sırala-
dı:

“Üst-alt göz kapağı kırışıklıkları,
Göz çevresi kaz ayakları,
Dudak üstünde oluşan çizgi ve kı-
rışıklıklar
Kulak önü kırışıklıkları,
Akne skarları ve akneler,
Ciltten kabarık lezyonlar,
Ciltte lekeler,
Siğil-et benleri,
Yara veya ameliyat kesi izi,
Yağ kistleri,
Karın çatlak çevresi kırışıklıklar.”
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ANKO Üniversitesi Tıp Fa-
kültesi tarafından, “Dün-
den Bugüne Tıbbiye” 
konulu, “14 Mart Tıp Bay-

ramı ve 18 Mart Çanakkale Zafe-
ri Anma Toplantısı” düzenlendi. 
Ülkemizin önde gelen fikir, sanat 
ve bilim insanlarından Prof. Dr. H. 
Hüsrev Hatemi, etkinlik kapsamın-
da “Ülkemizde Tıp Eğitiminin Ge-
çirdiği Devreler” konulu konuşma 
yaptı. “Türk tıbbı, Anadolu’daki 
yaşamında hiç geri gitmemiş, ba-
zen duraklamış fakat her zaman 
bilimsel tıp olarak kalmış, sihir-
bazlığa dönmemiştir” diyen Prof. 
Dr. Hatemi, şöyle devam etti:

“Anadolu’da Selçuklu Devleti ku-
rulduğunda, Selçuklular Akdeniz 
Medeniyeti çevresine geçtikler. 
Artık onların da düşünce biçimleri 
ve bilim felsefe anlayışları, Akde-
niz Medeniyet çevresinin bilim ve 
felsefe anlayışı ile aynı idi. Bu ba-
kımdan Anadolu tıbbında Şama-
nist veya Budist Tıp bilimi dönemi 
yoktur. Selçuklular Tıp Bilimi uy-
gulamalarına Hipokrat, Galen ve 

İbn-i Sinâ yolunda başladılar ve 
Osmanlı da aynı yolda devam etti. 
Fakat 15’inci yüzyılda Avrupa’da 
başlayan Rönesans karşısında, 
yeni gelişmelere uymakta geç 
kalındı. Ancak bu bir gecikmeydi 
yani Osmanlı bilimde sadece geç 
kalmıştı, yol değiştirip Şamanizm 
tıp yöntemlerine asla geri dönül-
medi.”

18’INCI YÜZYILIN IKINCI 
YARISINDA UYANMA 
BAŞLADI

18. yüzyılın ikinci yarısında bir 
uyanmanın başladığını, kara ve 
deniz mühendishaneleri kuruldu-
ğunu, 1827 ve 1838 yıllarında da 
tıp eğitimi modernleştirilmesiyle, 
tıptaki geri kalmışlığın önünün 
alındığın vurgulayan Prof. Dr. Ha-
temi, sözlerini şöyle tamamladı:
“Bu modernleşme Mekteb-i 
Tıbbiye’nin kurulmasıyla oldu. 
1928’de Tıphane olarak açılan 
ilk modern tıp okulundan son-
ra 1838’de kurulan Tıp Mektebi, 
Fransızca Tıp Eğitimi yaparken, 

1870 yılında Türk dilinde eğiti-
me geçildi. 1908’de Tıp Mektebi, 
Darülfünun Tıp Fakültesi adını 
aldı.1933 Üniversite Reformu ile 
bir modernleşme hamlesi daha 
yapılmış oldu.” 

DEKAN PROF. DR. AKKIN

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sa-
lih Murat Akkın ise “Hem 14 Mart 
Tıp Bayramı dolayısıyla ülkemiz-
de tıp eğitiminin gelişimini yani 
1933’e kadar yaklaşık bir asır Tıb-
biye olarak adlandırılan tıp okulu-
nun kimi zaman ilginçliklerle dolu 
öyküsünü, hem de 18 Mart Çanak-
kale Şehitleri Anma programı çer-
çevesinde Çanakkale Zaferimizin 
ardındaki binlerce kahramandan 
özellikle Tıbbiyelileri anmak, onla-
rın cesaret dolu öyküsünü tazele-
mek üzere toplandık” diye konuş-
tu.

PROF. DR. SIRMALI
 
SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Histoloji ve Embriyoloji Anabilim 

 “DÜNDEN BUGÜNE 
TIBBİYE”

Prof. Dr. H. Hüsrev Hatemi, Türk tıbbının, Anadolu’daki yaşamında hiç geri 
gitmediğini, bazen durakladığını, fakat her zaman bilimsel tıp olarak kaldığını, 

sihirbazlığa dönmediğini söyledi. 

S
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Dalı Başkanı Prof. Dr. Şahin A. Sır-
malı, “Çanakkale ve Tıbbiye” ko-
nulu paylaşımda bulundu.

Cumhuriyetimizin Kurucusu Bü-
yük Önder Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk’ün “Çanakkale geçilmez” 
sözünün, tek yürek halindeki bir 
savunmayla elde edilen zaferi 
ifade ettiğine dikkat çeken Prof. 

Dr. Sırmalı, Tıp Fakülteleri öğ-
rencilerinin 29 Nisan 1914 tarihli 
“Mükellefiyet–İ Askeriye Kanun–u 
Muvakkati” adlı Kanun’un 43’üncü 
Maddesi hükümleri uyarınca sila-
haltına alınarak, kıtalarına gönde-
rildiğinin altını çizdi.

Sunuculuğunu Tıp Fakültesi 3. sı-
nıf öğrencisi Cansu Türkmen’in 

yaptığı toplantı,  Prof. Dr. H. Hüs-
rev Hatemi ve Prof. Dr. Şahin A. 
Sırmalı’ya SANKO Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. 
Metin Bayram ve Tıp Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Salih Murat Ak-
kın tarafından teşekkür edilerek, 
armağan ve teşekkür belgelerinin 
takdimiyle sona erdi.
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ANKO Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Tıbbi Biyokimya 
Anabilim Dalı ve Sağlık 
Bilimleri Enstitüsü Mole-

küler Tıp Anabilim Dalı Başkanı 
Prof. Dr. İlker Saygılı’nın açılı-
şını yaptığı programa, SANKO 
Üniversitesi’nin yanı sıra Gazian-
tep Üniversitesi ve Kilis 7 Aralık 
Üniversitesi’nden akademisyene-
ler ve öğrenciler de katıldı.
 
Saarland Üniversitesi’nin yanı 
sıra CAU-Kiel Üniversitesi’nde de 
görev alan Doç. Dr. Aktaş, “Malze-
melerin nano ve makro düzeyde-
ki fiziksel özellikleri arasında çok 
büyük farklılıklar gözlenmektedir. 

Bu özelliklerin anlaşılması ve kont-
rol edilebilir hale getirebilmesi 
için yapılan çalışmalarla birlikte 
nanobilim artık birçok teknoloji-
de aranan anahtar çözüm olarak 
karşımıza çıkmaktadır” dedi.

Nanomalzemelerin genel özellik-
leri ve bu malzemelerin tıpta farklı 
alanlarında uygulamaları hakkın-
da genel bir bilgilendirme yapan 
Doç. Dr. Aktaş, günümüzde nano-
teknolojinin enerji, savunma, tıp 
ve biyomedikal uygulamalarında 
farklılıklar yaratarak, bu alanlar-
da çığır açtığını ifade etti.

 “Nanoteknoloji uygulamaları sağ-

lık alanında da birçok çalışmanın 
merkezinde yer almakta, farklı bi-
yomedikal ve tıp alanlarında ino-
vatif çözümler sunmaktadır” diyen 
Doç. Dr. Aktaş, özellikle boyutla-
rı sayesinde nanomalzemelerin 
hücre ve hücre-altı boyutlarda ya-
pılan çalışmalarda büyük avantaj-
lar sağladığına vurgu yaparak, bu 
malzemelerin ileri görüntüleme ve 
medikal terapilerde kullanımına 
ilişkin örnekler sundu. Nanoyapılı 
yüzeylerin implantlarda uygula-
malarını ele alan Doç. Dr. Aktaş, 
özellikle kemik, kardiyo ve neuro 
implanlatlarda sağladığı yararlar-
la ilgili örneklemeler yaptı.

SANKO Üniversitesi 
“SANKONUK” Programı
SANKO Üniversitesi tarafından düzenlenen SANKONUK (SANKO Üniversitesi Onur 

Konuğu) Programı kapsamında Almanya Saarland Üniversitesi’nden Doç. Dr. Oral Cenk 
Aktaş, “Nanomateryaller ve Tıpta Nanoteknoloji Kullanımı” konusunda bilgiler paylaştı.

S
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AHIN, “Beşeri sermaye 
çok önemli. Çünkü bu şe-
hir diğer şehirlerden farklı 
olarak Türkiye’nin genç 

nüfusunda 4’üncü sıradayız. Bize 
düşen temelden çocuklarımıza 
fırsat eşitliği verip doğuştan ge-
len yeteneğini keşfedip ‘ben iyi bir 
futbolcu olmak istiyorum’ diyen 
bir gencimiz varsa onu alt yapıya 
hazırlamak. Bunun için her semt-
te spor salonları açıyoruz. Birde 
ulusal, uluslararası ve yerel tur-
nuvalar düzenleyerek bir sinerji 
oluşturmaya çalışıyoruz. İnsan 
odaklı bir spor kenti olma nokta-
sında büyük bir gayret gösteriyo-
ruz. Marka olmak başka bir şey” 
diye konuştu.

SANKO Üniversitesi, Gazişehir 
Gaziantep Futbol Kulübü (GFK) 
işbirliği, Spor Fizyoterapistle-
ri Derneği ve Türkiye Futbol 
Federasyonu’nun katkılarıyla dü-
zenlenen sempozyumda konuşan 
Gazişehir GFK Yönetim Kurulu 

Başkanı Adil Sani Konukoğlu, 
“Futbol tüm dünya için çok önemli 
bir spor dalıdır. Bu nedenle futbol-
daki sağlık konusunun ele alın-
ması gerektiği düşüncesiyle bu 
sempozyumu düzenledik.  Sem-
pozyum sonucunda ortaya çıka-
cak sonuç doğrultusunda hem 
kulübümüz hem de kentimizdeki 
sporla uğraşanlar için elimizden 
gelen çabayı göstereceğiz” diye 
konuştu.
 
PROF. DR. GÜNER DAĞLI
SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Güner Dağlı da konuşma-
sında şunları söyledi: “Biz sağlık 
üniversitesiyiz. Ama böyle kal-
mayacağız. Mutlaka gelişeceğiz 
büyüyeceğiz. Bu maçla da sağlık 
üniversitesi olarak bölge insanı 
için neler yapabiliriz diye sürekli 
bir arayış içindeyiz. Sağlık ve spor 
birbirinden ayrı düşünülemeye-
cek iki kavram. Sağlıklı nasıl kalı-
nabilir. Bunun içerisine bilim nasıl 
katılabilirden yola çıkarak,  futbol-

la bilimi bir araya getirme çabası 
içindeyiz. Mutlaka bu bölge insa-
nına bilim ışığı altında futbolu öğ-
retmek istiyoruz. Bu ülke dişiyle tır-
nağıyla kazandığını yurtdışından 
aldığı oyuncu için harcıyor. Ama-
cımız, şehrimizdeki genç nüfusu 
her spor dalında bilimin ışığında 
yetiştirerek, sağlıkla bir toplum 
oluşmasında yol göstermektir”.

PROF. DR. NEVIN ERGUN
Sempozyum Başkanı da olan 
SANKO Üniversitesi Sağlık Bilim-
leri Fakültesi Fizyoterapi ve Re-
habilitasyon Bölüm Başkanı Prof. 
Dr. Nevin Ergun ise günümüzde 
spor, sporcu sağlığı ve sporcunun 
performansını artırmaya yönelik 
değerlendirme ve eğitim prog-
ramlarının, bilimsel çalışmalarla 
desteklenerek son derece popüler 
hale geldiğine dikkat çekti.

“TÜRKIYE’DE FUTBOLA 
GÜNCEL YAKLAŞIMLAR” 
Açılış konuşmalarından sonra 

Futbol, Bilim ve
Sağlık Sempozyumu 

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, SANKO Üniversitesi tarafından 
düzenlenen “1’inci Futbol, Bilim ve Sağlık” sempozyumunun açılışında yaptığı 

konuşmada, sempozyumların bilim ışığında bir meseleyi analiz etmek ve çözüm odaklı 
yol haritası çıkarmak için çok önemli olduğuna vurgu yaptı.

Ş
Fatma Şahin Prof. Dr. Güner DağlıAdil Sani Konukoğlu
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moderatörlüğünü Prof. Dr. Nevin 
Ergun’un yaptığı panele geçildi. 
Panelistlerden SANKO Üniversi-
tesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, 
“SANKO Üniversitesi olarak, fut-
bolun ve tüm sporların bilimsel 
temellere oturtulması ve sağlık 
ekibinin yetiştirilmesi konusunda 
SANKO Üniversitesi her türlü des-
tek ve bilimsel katkıya hazırdır” 
ifadelerine yer verdi.

Bu amaçla Gazişehir GFK’da alt-
yapı ve A Takımı değerlendirilme-
lerini başlattıklarını vurgulayan 
Prof. Dr. Dağlı, bunun periyodik 
olarak devam edeceğini bildirdi. 
Prof. Dr. Dağlı, SANKO Üniversi-
tesi bünyesinde tüm bölge ve ülke 
için büyük bir rol oynayacak bir 
araştırma laboratuvarı projesini 
Kalkınma Bakanlığı’na sundukla-
rını da sözlerine ekledi.

PROF. DR. MEHMET BINNET
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 
Sağlık Kurulu Onur Üyesi Prof. Dr. 
Mehmet Binnet de TFF içerisinde 
futbol takımlarında yer alan sağlık 

ekibinin eğitimlerini başlattıklarını 
söyledi. Prof. Dr. Binnet, bu ekip ta-
rafından gerçekleştirilen bilimsel 
araştırmanın sonuçlarının UEFA 
ve FIFA tarafından “Türk Araştır-
ması” olarak kabul gördüğünün 
altını çizerek, “Bu araştırma sonu-
cunda bugün futbol takımlarında 
hakemin özel izniyle futbolcular 
sıcak aylarda 22’inci dakikada ve 
gerektiğinde saha kenarına ge-
lerek, su içebilmelerine izin veril-
mektedir” diye konuştu. 

MURAT GÜNERI
Gazişehir GFK Genel Sekteri 
Murat Güneri de yönetime yeni 
geldiklerini ifade ederek, şunla-
rı kaydetti: “Altyapı çalışmala-
rına yönetim olarak hız verdik. 
Oyuncularımızı altyapıdan ye-
tiştirmeyi hedefliyoruz. SANKO 
Üniversitesi’nin bu çalışmalarımı-
za verdiği destekten dolayı mem-
nunuz.” 

ÖMER ÜRÜNDÜL
Spor yazarı Ömer Üründül, med-
yanın gelişimiyle birlikte haberleş-
me ve bilgi paylaşımının da geliş-
tiğini belirtti. Günümüzde haber 
almanın çok daha hızlı ve etkin bir 
hale geldiğini vurgulayan Ürün-
dül, şöyle devam etti:

“Oyun sahaları eskiden uygun de-
ğildi. Günümüzde futbol için ge-
rekli bütün altyapı ve fiziki koşul-
lar sağlanmış durumda. Bugünkü 
sözlü ve yazılı basın etik davran-
mamakta, eleştiriler çok ağır ol-
makta. Futbol bir oyun olarak ka-
bul edilmediği için seyredilmesi 
de keyifli değil, bir küfür edebiyatı 
var. Şu an ülkemizde farklı bir fut-

bol anlayışı maalesef var. Bu hem 
sporcular hem de seyirciler açı-
sında hoş olmayan bir ortam ya-
ratıyor. Hakemler baskı altında.”

ERDEM YÖRÜKOĞLU
Milli Takımda görev almanın çok 
büyük bir gurur olduğuna dikkati 
çeken A Milli Futbol Takımı Fizyo-
terapist Erdem Yörükoğlu, şu bil-
gileri paylaştı:

“Sürekli kendini yenilemek ve bi-
limsel olarak gelişim sağlamak 
gerekir. Takım başarısı için sağlık 
ekibini oluşturan her bireyle etkili 
iletişimde bulunmak çok önemli-
dir. Ayrıca sağlık ekibiyle, teknik 
yönetimin, sporcuların birlikteliği 
gereklidir. Ülkemizde futbol ta-
kımlarındaki sağlık ekipleri sıkça 
değişmekte. Halbuki yurtdışında, 
oturmuş bir sağlık ekibi vardır. 
Antrenör ve yönetim değişse bile 
bu ekip görevine devam eder. Biz-
de uygulama bu şekilde değil.”
 
DR. SAVAŞ KUDAŞ
Spor Hekimi Dr. Savaş Kudaş, 
2004 yılından bu yana futbol ku-
lüplerinde görev yaptığını, başarı 
için, sağlık ekibi kendine düşen 
görev kadar yetki ve sorumluluk 
alması gerektiğini kaydetti.

GÜRKAN GÜNAYDIN
Ampute Milli Futbol Takımı Fiz-
yoterapist Gürkan Günaydın, ise 
“Önemli olan kulübün oyuncusu-
nun ve teknik ekibinin, sizlerle be-
raber hareket edebilmesidir. Aksi 
takdirde verim alınamaz ve ba-
şarıya ulaşmak mümkün olmaz” 
şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Nevin Ergun
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ANKONUK Programı’nın bu 
ayki konuğu olan Stanford 
Üniversitesi Genom Tekno-
loji Merkezi’nde görevli Dr. 

Naşide Gözde Durmuş, SANKO 
Üniversitesi ve çevre illerden ge-
len akademisyenlerle, “Geleceği 
Hayal Etmek ve Değer Yaratmak” 
konulu çalıştayda bir araya geldi.

SANKO Üniversitesi Sani Konu-
koğlu Uygulama ve Araştırma 
Hastanesi’nde düzenlenen çalış-
tayda, Türkiye ve Amerika’daki 
kariyeri hakkında bilgiler veren Dr. 
Durmuş, “Harvard, Brown, MIT ve 
Stanford gibi dünyanın en iyi okul-
larında eğitimimi sürdürürken, bu 
okullardan çok değerli ödüller al-
dım” dedi.

2015 yılında MIT (Massachusetts 
Institute of Technology) Technology 
Review Dergisi’nin her sene dünya 
çapında seçtiği “35 Yaş Altı Yenilik-
çiler Listesi”ne (Innovators Under 
35, TR35), “öncüler (pioneers)” ka-
tegorisinde tıp ve biyoteknolojinin 
geleceğini etkileyecek en önemli 35 
genç liderden biri olarak seçildiği-
ni belirten Dr. Durmuş, “Bu listede 
daha önce yer alan araştırmacıla-
rın çoğu yaptıkları buluşlarla dün-
yayı değiştirmiştir” diye konuştu.

Araştırmalarını kanser ve antibiyo-
tik direnci gibi dünyayı tehdit eden 
sağlık problemlerinin erken teşhisi 
uygulamaları üzerine yoğunlaştır-
dığına dikkati çeken Dr. Durmuş, 
araştırmalarının mühendislik, bi-
yoloji, tıp ve malzeme bilimi gibi 
birçok farklı alanın birleşiminden 
oluştuğunu söyledi.

Dr. Durmuş, bu disiplinler arası 

araştırma ortamında, nano/mikro 
boyutlu teknolojilerin kanser ve an-
tibiyotik direnci gibi dünyayı tehdit 
eden global sağlık problemlerinin 
erken tanı ve tedavisine olanak 
sağlayacak sade, düşük maliyetli 
ve kolay kullanılabilir teknolojiler 
geliştirerek, önemli katkılar sağla-
dığına vurgu yaptı.

Çalışmalarının, Nature Materials, 
PNAS, Advanced Materials da 
dahil olmak üzere, pek çok dergi 
yanında, Science, New Scientist, 
Popular Mechanics, AIP News, 
Tech Times, Focus Magazine gibi 
dünyanın en saygın bilim dergile-
rinde duyurulduğunu anlatan Dr. 
Durmuş, çok sayıda ulusal ve ulus-
lararası konferansta da davetli ko-
nuşmacı olarak yer aldığının altını 
çizdi.

Bilimsel başarıları ile Stanford Üni-
versitesi Tıp Fakültesi Genç Araş-
tırmacı Ödülü, NSF (Ulusal Bilim 
Vakfı)- RI-EPSCoR and Slater Tech-
nology Fund Girişimcilik Bursu, So-
ciety for Biomaterials STAR Ödülü, 

Brown Üniversitesi Biyoloji ve Tıp 
Bölümü Doktora Öğrencisi Takdir 
Ödülü (Graduate Student Recog-
nition Award) gibi pek çok sayıda 
prestijli ödül kazandığını vurgula-
yan Dr. Durmuş, 2012 yılında Ame-
rika genelinde düzenlenen CIMIT 
Sağlık Teknolojileri Ödülü’ne fina-
list olarak seçildiğini sözlerine ek-
ledi.

DR. NAŞIDE
GÖZDE DURMUŞ, 
1985 İzmir doğumlu. Farklı disip-
linleri buluşturan araştırmalarıyla 
biyoteknoloji alanında dünyanın 
önde gelen mucitleri arasında gös-
teriliyor. 

2003-2007 yılları arasında ODTÜ 
Moleküler Biyoloji ve Genetik 
Bölümü’nde lisans eğitimini ta-
mamladı. 2006 yılında Harvard Tıp 
Fakültesi’nde doku mühendisliği 
üzerine araştırmalar yaptı. 2007’de 
ODTÜ’den yüksek şeref derecesiy-
le mezun olduktan sonra Fulbright 
bursunu kazanarak yükseköğre-
nimi için Amerika’ya gitti. Yüksek 
lisansını Boston Üniversitesi, dokto-
ra eğitimini ise Brown Üniversitesi 
Biyomedikal Mühendisliği bölü-
münde tamamladı. 2017’de ODTÜ 
Senatosu tarafindan verilen ODTÜ 
Takdir Ödülü’ne layık görülen en 
genç mezundur.

Araştırmalarını dünyanın en 
önemli üniversitelerinden Stan-
ford Üniversitesi’nde sürdüren 
Dr. Durmuş’un yaptığı çalışmalar 
2017 yılında ürünleşme aşamasına 
gelmiş ve kendisi hem bir akade-
misyen hem de bir girişimci ola-
rak kanserdeki buluşlarını Silikon 
Vadisi’nde bir ürüne dönüştürmek 
üzere çalışmalar başlatmıştır.

Dr. Naşide Gözde Durmuş
SANKO Üniversitesi’ne konuk oldu

SANKO Üniversitesi, SANKONUK (SANKO Üniversitesi Onur Konuğu Programı) 
kapsamında, ABD ve Avrupa’da başarılarıyla adından söz ettiren Türk bilim 

insanlarını konuk etmeye devam ediyor. 

S

Dr. Naşide Gözde Durmuş
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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 bunundışında Kamu 
Hastanelerinde yer olmaması durumunda
112 sevk belgesi ile gelebilirler.)

TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLISI

BANKALAR
• Akbank T.A.Ş.
• Esbank Emekli Sandığı
• Garanti Bankası Emekli Sandığı
• Halk Bankası (Çalışan ve Emeklililer)
• Şekerbank
• Türkiye İş Bankası
• T.C. Ziraat ve Halk Bankası (Em.San.)
• Vakıflar Bankası T.A.O.
• Yapı ve Kredi Bankası Emekli Sandığı

TAMAMLAYICI SAĞLIK SIGORTALARI
• Axa Sigorta A.Ş.
• CGM
• Doğa Sigorta
• Ethica Sigorta
• Ergo Sigorta A.Ş.
• Groupama Sigorta A.Ş.
• Güneş Sigorta
• Halk Sigorta
• Mapfre Genel Sigorta
• Ray Sigorta
• Türk Nippon Sigorta
• Unıco Sigorta

ÖZEL SAĞLIK SIGORTALARI  
• Acıbadem Sigorta A.Ş.
• Allianz Sigorta A.Ş.
• Anadolu Sigorta A.Ş.
• Ankara Anonim Türk Sigorta
• Axa Sigorta A.Ş.
• Cigna Finans Emeklilik
• Demir Hayat Sigorta A.Ş.
• Ergo Sigorta A.Ş.
• Eureko Sigorta A.Ş.
• Fiba Sigorta A.Ş.
• Fortis Bank A.Ş. Em.Sn.Vak.(Türk Dış Tic.)

• Generali Sigorta
• Güneş Sigorta A.Ş.(Mednet)
• Groupama  Sigorta A.Ş.
• HDI Sigorta
• Inter Partner Assistansce (IPA)
• İmece Destek Danışmanlık
• Mapfre Genel Sigorta A.Ş.
• Med-Line Sigorta A.Ş.
• Promed Sağlık Hizmetleri (CGM)
• Ray Sigorta
• Sompo Japan Sigorta
• AceEuropean Sigorta
• Ace Group Sigorta
• AIG Sigorta
• Assist Line
• Türk Nippon Sigorta
• Ziraat Sigorta 
• Ziraat Hayat ve Emeklilik 
• Zurich Sigorta

YABANCI SIGORTA ŞIRKETLERI
• Zilveren Kruis Achmea
• Euro Center Yerel Yardım Hizmetleri 
• Marm Asistance 
• Remed Asistance

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

ANLAŞMALI ODALAR VE DIĞER KURUMLAR
• Gaziantep Basın Yayın Gazeteciler Derneği
• Gaziantep Çağdaş Gazeteciler Derneği
• Gaziantep Sanayi Odası Çalışanları
• Gaziantep Ticaret Odası Çalışanları
• Gaziantep Güneydoğu Gazeteciler Derneği
• Kamu Yararına Çalışan Türkiye Polis Emeklileri 
Sosyal Yardım Derneği Gaziantep Şubesi
• Nizip Ticaret Borsası (Şahıs Ödemeli)
• Nizip Ticaret Odası (Şahıs Ödemeli)
• Türkiye Odalar,Borsalar ve Birlik Personeli Sigorta 
ve Emekli Sandığı (TOBB)
• Türkiye Barolar Birliği Sosyal Yardım
ve Dayanışma Fonu
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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)
   *TIBBİ / KLİNİK MİKROBİYOLOJİ
   *NÜKLEER TIP

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

ACIL SERVIS
Dr. Öğr. Üy. Demet ARI YILMAZ
Uzm. Dr. İsmail TOĞUN
Uzm. Dr. Mecit UYGUN
Dr. M. Fatih KORKMAZ
Dr. İhsan DENGİZ
Dr. Shirinkhanım ALİYEVA 

ANESTEZIYOLOJI VE REANIMASYON
Prof. Dr. Güner DAĞLI 
Dr. Öğr. Üy. Betül KOCAMER
Dr. Öğr. Üy. Soner Karadaş 
Dr. Öğr. Üy. Ahmet Aykut AKYILMAZ
Uzm. Dr. Fatih ERBAĞCI
Uzm. Dr. Yunus BAYDİLEK
Uzm. Dr. Damla SARIGÜNEY

BEYIN VE SINIR CERRAHISI
(NÖROŞIRURJI)
Dr. Öğr. Üy. Murat ULUTAŞ
Opr. Dr. Kadir ÇINAR

ÇOCUK CERRAHISI
Opr. Dr. Nevzat UÇANER

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
(PEDIATRI)
Prof. Dr. Fadıl Vardar
Doç. Dr. Ünal SARIKABADAYI 
Uzm. Dr. Hamide PALAZ
Uzm. Dr. Beyhan Levent ERDOĞAN 
Uzm. Dr. Mehmet ALMACIOĞLU
Uzm. Dr. Ayşe DEMİRÇUBUK

DERMATOLOJI (CILDIYE)
Dr. Öğr. Üy. Almıla TUNCEL CESUR
Dr. Öğr. Üy. Fatma Elif YILDIRIM

ENDOKRINOLOJI VE METABOLIZMA
Prof. Dr. Mehmet BAŞTEMİR

ENFEKSIYON HASTALIKLARI
Uzm. Dr. Rezan HARMAN GÜNERKAN

FIZIK TEDAVI VE REHABILITASYON
Dr. Öğr. Üy. Türkan TURGAY

GASTROENTEROLOJI
Dr. Öğr. Üy. Nimet YILMAZ

GENEL CERRAHI
Prof. Dr. Göktürk MARALCAN
Dr. Öğr. Üy. Hasan BAKIR
Dr. Öğr. Üy. Başar AKSOY
Dr. Öğr. Üy. Erdal UYSAL
Opr. Dr. Ahmet Orhan GÜRER

GIRIŞIMSEL RADYOLOJI

GÖĞÜS CERRAHISI
Opr. Dr. İbrahim NACAK

GÖĞÜS HASTALIKLARI
Prof. Dr. Meral UYAR
Dr. Öğr. Üy. Nevhiz GÜNDOĞDU

GÖZ HASTALIKLARI

IÇ HASTALIKLARI
Uzm. Dr. Lütfi BARAN
Uzm. Dr. Dilek SARSU

LABORATUVAR
*Patoloji
Prof. Dr. Kemal BAKIR
Dr. Öğr. Üy. Mehmet SÖKÜCÜ
*Biyokimya
Uzm. Dr. İsmet MAHMUTOĞLU
* Tıbbi / Klinik Mikrobiyoloji
Dr. Öğr. Üy. Hadiye DEMİRBAKAN
Uzm. Dr. Rezan HARMAN GÜNERKAN 

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM
(JINEKOLOJI)
Doç. Dr. İsmail TEMUR
Dr. Öğr. Üy. İbrahim Halil ÖZDURAK
Dr. Öğr. Üy. Ş. Esra ÖZKAPLAN
Opr. Dr. Engin PALAZ
Opr. Dr. Sevgi KANDEMİR

KARDIYOLOJI
Prof. Dr. Zarema KARBEN
Doç. Dr. Mustafa ÇETİN
Dr. Öğr. Üy. Alper SERÇELİK
Dr. Öğr. Üy. Fikret BESNİLİ
Uzm. Dr. Beyhan TİRYAKİ
Uzm. Dr. İlyas GÖKŞEN

KARDIYOVASKÜLER CERRAHI
Doç. Dr. Gökhan GÖKASLAN
Doç. Dr. Erkan KAYA 
Dr. Öğr. Üy. Murat YARDIMCI
Dr. Öğr. Üy. Feragat UYGUR

KULAK BURUN BOĞAZ
Dr. Öğr. Üy. Seyit Mehmet CEYLAN
Opr. Dr. İlyas DİŞİKIRIK

NEFROLOJI
Doç. Dr. Selman ÜNVERDİ

NÖROLOJI
Prof. Dr. A. Münife NEYAL
Dr. Öğr. Üy. Gökhan ÖZER
Uzm. Dr. Gönül ÇAKMAK

NÜKLEER TIP
Dr. Öğr. Üy. Şinasi ÖZKILIÇ

ORGAN NAKIL MERKEZI
Opr. Dr. Ahmet Orhan GÜRER

ORTOPEDI VE TRAVMATOLOJI
Dr. Öğr. Üy. Cenk CANKUŞ
Opr. Dr. Levent BOSTANCI
Opr. Dr. Faruk AYKANAT
Opr. Dr. Gökhan SEVER

PSIKIYATRI
Uzm. Dr. Ş. Neslihan Gürz YALÇIN
Psikolog Gözde KIRATLI
Psikolog Melis SÜYÜR
Psikolog Melisa ÖZTURAN

PLASTIK VE REKONSTRÜKTIF
CERRAHI
Dr. Öğr. Üy. Recep ANLATICI

RADYOLOJI
Prof. Dr. M. Metin BAYRAM
Dr. Öğr. Üy. Mehmet Ali İKİDAĞ
Uzm. Dr. Zülküf EKŞİ
Uzm. Dr. Mehmet Ali CÜCE

ÜROLOJI
Dr. Öğr. Üy. Hatem KAZIMOĞLU
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