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Değerli Nabız Dergisi Okurları,

Bir anne baba için dünyadaki en büyük zenginlik, 
en değerli varlık hiç şüphesiz çocuklarıdır.

Çocuklarımız söz konusu olduğunda hepimiz 
‘dünya bir yana, çocuklarım bir yana’  diyerek, yü-
zümüze kocaman bir gülücük yerleştiririz.

Onlar yemek yediğinde karnımız doyar, rahat uy-
duğunda huzur bulur, kışın kalın giyindiğinde biz 
ısınır, gülücükler attığında ne kadar şanslı oldu-
ğumuzu düşünürüz.

Bir anne babanın en büyük kaygısı ise çocukla-
rının sağlığıdır. Doğumlarıyla birlikte kaygının ne 
demek olduğunu öğretirler.

İlk diş çıkarması, ilk ateşlenmesi,… derken hepi-

miz kendimizce birer uzman olma çabası içinde 
hayatımızı devam ettirmeye çalışırız.

Sağlıklı bir toplum için, sağlıklı çocuklar yetiştir-
mek hepimizin en önemli görevidir. 

Tüm bunları düşünerek, uzman kadromuzla ço-
cuklarımız için anne babalara rehber olacak bir 
sayı hazırlamak istedik. Uzmanlarımız sizlere yar-
dımcı olmak gayretiyle, çocuklarımızın sağlığına 
yönelik bilgilerini paylaştılar.

Çocuklarımızın sağlığını farklı yönlerden ele aldı-
ğımız bu sayımızın, yaşamınıza olumlu katkı sağ-
layacağına inanıyorum.

Sağlıklı nesiller için el ele verelim.

Sağlıkla, huzurla kalın.

Dr. Yusuf Ziya YILDIRIM

Genel Müdür
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İÇİNDEKİLER

16 Çocukluk çağından itibaren kazanılan ve yaşam boyu korunan 
fiziksel sağlık vücudun fonksiyonlarını gerçekleştirmesi için ge-
reklidir. Çocuklarda koruyucu egzersiz eğitimine çocuğun ailesi 
ve öğretmenlerini anlayacak seviyede olduğunda hemen baş-
lanmalıdır.

12 Serebral palsi çocukluk çağının en sık özürlülük nedenlerinden 
biridir. Türkiye’de her 1000 canlı doğumda 4.4 sıklığında görülme 
oranına sahiptir.

10 Akantozis Nigrikans, deride belli yerlerde renk koyuluğu, kadifem-
si kalınlaşma ile kendini gösteren bir hastalıktır. Birçok farklı ne-
denle ortaya çıkabilir.

08 Akut apandisit, çocuk cerrahisinde sıkça yapılan ameliyatlardan 
biridir. En sık 6-15 yaş arası görülür. 6 yaş altı daha az, 1 yaş altı 
çok nadirdir.

26 Bu grup enfeksiyonlar (TORCH) gebelikte geçirildikleri takdirde 
bebek kayıplarına ve sakatlıklara yol açabilen hastalıklar gru-
budur.

32 Hayat boyunca kontrolümüz dışında gelişen çeşitli olaylar yaşaya-
biliriz. İnsanların konuşmaktan çekindiği, hüzünlü ve ağır bir konu-
dur ölüm ve yas.

38 Spor, sağlıklı yaşamın en önemli kurallarından birisidir. Özellikle 
çocuklar üzerindeki etkisi yetişkinlere göre daha yüksektir.

20 Çocuklarda beslenme, gelecekte sağlıklı nesillerin yetişmesi için 
en önemli faktörlerden birisi. 

04 Çocukların en sık 
karşılaştığı hastalıkların 
başında kulak enfeksiyonları 
gelir. SANKO Üniversitesi 
Sani Konukoğlu Uygulama 
ve Araştırma Hastanesi 
Kulak Burun Boğaz 
Hastalıkları Uzmanı, SANKO 
Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Kulak Burun Boğaz AD 
Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Seyit 
Mehmet Ceylan, çocuklarda 
kulak enfeksiyonlarına 
dikkat edilmesi gerektiğini 
ve doğru tedavi için erken 
tanının çok önemli
olduğunu söyledi.
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OCUKLARDA kulak 
enfeksiyonları 
nelerdir?

Kulak kepçesi ve dış 
kulak yolunu tutan enfeksiyonlar:
a) Aurikula perikondriti (Kulak kep-
çesini oluşturan kıkırdağın iltihabı),
b) Herpes zoster otikus (Uçuk virü-
sünün aurikula ve dış kulak yolunu 
tutması olup yüz felci yapabilir),
c) Dış kulak yolu follikülit ve fronkü-
lü,
d) Otitis eksterna (Yüzücü kulağı, 
dış kulak yolunun iltihabı),
e) Büllöz mirinjit (Zar ve zara yakın 
dış kulak yolunda kırmızı büllerle 
seyreden viral bir enfeksiyon),
f) Granüler mirinjit.

Orta Kulağı İlgilendiren 
Enfeksiyonlar:

a) Akut otitis media (AOM, akut 
süpüratif otitis media= orta kulak 
iltihabı),
b)  Kronik seröz otitis media (Orta 
kulak efüzyonu),
c) Nekrotizan akut otitis media (Ye-
nidoğan ve küçük çocuklarda dö-

küntülü ve/veya ateşli hastalıkların 
seyrinde ortaya çıkar. Orta kulak 
yapılarının nekrozuna yani erime-
sine neden olabilir.),
d) Kronik nonsüpüratif otitis media 
(Kulak zarında kalıcı delik oluşumu 

Çocuklarda kulak
          enfeksiyonları
Çocukların en sık karşılaştığı hastalıkların başında kulak enfeksiyonları 
gelir. SANKO Üniversitesi Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma 
Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı, SANKO Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz AD Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Seyit Mehmet 
Ceylan, çocuklarda kulak enfeksiyonlarına dikkat edilmesi gerektiğini ve 
doğru tedavi için erken tanının çok önemli olduğunu söyledi.

Ç

Dr. Öğr. Üyesi Seyit 
Mehmet CEYLAN

SANKO Üniversitesi 
Sani Konukoğlu 
Uygulama ve Araştırma 
Hastanesi Kulak Burun 
Boğaz Hastalıkları 
Uzmanı
SANKO Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Kulak Burun 
Boğaz AD Başkanı
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mevcut olup orta kulakta akıntı 
yoktur.),
e) Kronik süpüratif otitis media 
(Kulakta sebat eden perforasyon-
la birlikte akıntıya neden olan ilti-
hap vardır.),
f) Kronik kolesteatomlu kulak (Ku-
lak zarının en dış tabakası olan 
epitel, orta kulak yapıları ve kulak 
kemiğini eriterek kurumayan ilti-
haba neden olur. Tedavisi cerra-
hidir.),
g) Konjenital kolesteatomlu kulak 
(Kulak zarı sağlamdır, zarın arka-
sında kolesteatom denilen epitel 
yumağı görülebilir, işitme kaybı 
yapar.).

İç Kulak Enfeksiyonları

Labirentitler

Akut otitis media nedir? 
(Orta kulak iltihabı)

Akut otitis medianın standartlaş-
mış bir tanımı olmadığını kayde-
den Dr. Öğr. Üyesi Ceylan, “Akut 

otitis media orta kulak boşluğu-
nun enfeksiyon kaynaklı iltihap-
lanması olarak tanımlanabilir. 
İnflamasyon orta kulak boşluğunu 
döşeyen mukoperiostiumun has-
talığıdır” dedi.

Orta kulakta iltihabi birikimin sık-
lıkla görüldüğünü ancak görül-
meyebileceğine vurgu yapan Dr. 
Öğr. Üyesi Ceylan, “Normalde 
sıklıkla intakt yani sağlam bir ku-
lak zarının gerisinde gelişir ancak 
perfore (delik) kulak zarı varken 
ya da zara ventilasyon tüpü takı-
lıyken de akut otitis media gelişe-
bilir” diye konuştu.

Genel olarak akut otitis me-
dia çocuklarda hangi şekil-
lerde ortaya çıkar?

Sporadik Epizodlar:
Üst solunum yolu esnasında orta-
ya çıkar. Tedavi kolaydır.

Rezistan Akut Otitis Media:
Antibiyotik tedavisi esnasında 

belirti ve bulgular 3-5 gün devam 
eder.

Persistan Akut Otitis Media:
Bir antibiyotik kürünü bitirdikten 
sonraki altı gün içerisinde belirti 
ve bulguların sebat etmesi veya 
tekrarlaması.

Rekürren Akut Otitis Media: 
Altı ay içerisinde üç veya daha 

Kraniyofasiyal anomalili, 
Down sendromlu, immün 
yetmezliği olanlar ve 2 
yaş altında, tekrarlayan 
AOM geçiren çocuklarda 
ve ateşi 37,5°C ve 
üzeri olanlarda 
antibiyotik başlangıçta 
önerilmektedir. Komplike 
olmamış, düşük risk 
grubunda, iki yaş 
üzeri, tekrarlayan AOM 
enfeksiyonu olmayan 
ve timpan zarı sağlam 
çocuklarda 5 günlük 
antibiyotik kullanımı 
yeterli olmaktadır. Diğer 
durumda 10 günlük 
antibiyotik önerilir.



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

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

fazla otit olması veya on iki aylık 
periyotta en az dört veya altı kez 
otit geçirilmesi durumu.

Çocuklarda akut otitis 
medianın belirtileri nelerdir?

Çocukların üçte birinde kulak şi-
kayeti olmadığını, üçte ikisinde 
ise ateş görülmediğini vurgulayan 
Dr. Öğr. Üyesi Ceylan, hastalığın 
belirtilerini şöyle anlattı:

“Akut otiti düşündüren şikayetler 
ani başlayan kulak ağrısı, işitme 
kaybı, kulak akıntısı, ateş, şid-
detli ağlama, huzursuzluk, soğuk 
algınlığı belirtileri, kusma, zayıf 
beslenme, kulak çekiştirme ve 
hareket bozukluklarıdır. Şikayet-

ler soğuk algınlığı semptomları-
nın ortaya çıkmasından 3-4 gün 
sonra başlar. Üçte ikisinde kulak 
ağrısı tedavisiz geçer. Kulak akın-
tısı mevcutsa mukopürülandır ve 
kanla karışık olabilir. Sempto-
matik iyileşme tedavi almaksızın 
hastaların yüzde 88’inde dört ile 
yedi gün içerisinde gerçekleşir. 
Hastaların yüzde 30’unda 1 ay 
süreyle ve yüzde 20’sinde 2 ay sü-
reyle orta kulak efüzyonuna bağlı 
işitme kaybı görülür”.

Akut otitis media 
oluşmasında risk
faktörleri nelerdir?

Genetik

Tekrarlayan orta kulak iltihabının 
geniş ölçüde genetik tarafından 
belirlendiğine dair artan kanıtlar 
olduğuna dikkat çeken Dr. Öğr. 
Üyesi Ceylan, “Aile bireylerinden 
birinde orta kulak iltihabı gelişti-
ğinde diğerlerinde de gelişme ris-
ki artmaktadır (Risk 2,63 kat). HLA 
gruplarının bazıları artan riskle 
ilişkili bulunmuştur. Anneden ge-

çen A kan grubu bağımsız bir risk 
faktörüdür. Atopi (alerjik bünye) 
orta kulak iltihabı riskini artırmak-
tadır” ifadelerini kullandı.

Bağışıklıkla İlgili Faktörler

“Tam olarak ortaya konulmasa 
da defektif veya immatür yollar 
AOM riskini artırmaktadır” diyen 
Dr. Öğr. Üyesi Ceylan, örneğin 
TNF ve IL gibi kritik sitokinlerin 
anormal ekspresyonu geçmeyen 
enfeksiyonlara neden olduğunun 
altını çizdi.

Çevresel Faktörler

Çocuğun kreş ve okul gibi çok sa-
yıda çocuğun bulunduğu ortama 
girmesinin hastalığın oluşmasın-
daki en önemli çevresel faktörler 
olduğunu dile getiren Dr. Öğr. 
Üyesi Ceylan, şunları kaydetti:

“Görece risk 2,45’tir. Kış aylarında 
üst solunum yolu enfeksiyonları 
arttığı için orta kulak iltihabı riski 
artmaktadır. Üç ay süreyle anne 
sütü alımının koruyucu olduğu 

Akut otitis media orta 
kulak boşluğunun 

enfeksiyon kaynaklı 
iltihaplanması olarak 

tanımlanabilir. 
İnflamasyon orta kulak 

boşluğunu döşeyen 
mukoperiostiumun 

hastalığıdır. 
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gösterilmiştir. Emzik kullanımı, za-
yıf ve kalabalık ev koşulları, düşük 
sosyoekonomik düzey, pasif siga-
ra içiciliği, inek sütü alerjisi, yatar 
pozisyonda beslenme riski artır-
maktadır.”

Sendromlarla İlişkisi

Kafa tabanı anormalliklerinin kro-
nik orta kulak iltihabıyla ilişkisinin 
iyi bilindiğini ancak orta kulak il-
tihabı ile ilişkisini gösteren yayın-
ların daha az olduğunu bildiren 
Dr. Öğr. Üyesi Ceylan, “Turner 
ve Down sendromunda sıklığı art-
maktadır, yarık damakta çok az 
bir artış mevcuttur. Primer silier 

diskinezi ve kistik fibroziste sıklık 
artışı yoktur. Demir eksikliği ane-
misinde anemi derecesiyle ilişkili 
bir artış söz konusudur” uyarısını 
yaptı. 

Orta kulak iltihabı
tedavisi nasıldır?

Çocukların büyük bir çoğunluğu-
nun basit ağrı kesici ve ateş düşü-
rücülerle tedavi olduğunun altını 
çizen Dr. Öğr. Üyesi Ceylan, teda-
viyi şöyle anlattı:

“Başlangıçta antibiyotik önerilme-
miş ve 2-3 günlük takipte iyileşme 
olmamışsa antibiyotik başlanır. 
Kraniyofasiyal anomalili, Down 
sendromlu, immün yetmezliği 
olanlar ve 2 yaş altında, tekrarla-
yan AOM geçiren çocuklarda ve 
ateşi 37,5°C ve üzeri olanlarda an-
tibiyotik başlangıçta önerilmekte-
dir. Komplike olmamış, düşük risk 
grubunda, iki yaş üzeri, tekrarla-
yan AOM enfeksiyonu olmayan ve 
timpan zarı sağlam çocuklarda 5 
günlük antibiyotik kullanımı yeter-
li olmaktadır. Diğer durumda 10 
günlük antibiyotik önerilir.”

Hangi antibiyotik 
kullanılmalı?

Dr. Öğr. Üyesi Ceylan, tedavide 
“Ağız yoluyla kullanılan amoksi-
silin klavulonat veya sefuroksim 
aksetil, enjeksiyon şeklinde ise 
seftriakson” önerildiğini bildirdi.

Antibiyotik, analjezik ve 
antipiretik hariç tedavide 
başka ilaç ya da uygulama 
var mıdır?

“Antihistaminik ve dekonjestanlar 
önerilmemektedir” diyen Dr. Öğr. 
Üyesi Ceylan, miringotomi (zarın 
delinmesi işlemi) komplikasyon 

veya komplikasyon şüphesi var-
sa, çok şiddetli ağrı veya numune 
alınmasının mutlak gerekli olduğu 
hallerde uygulandığını ifade etti.

Tekrarlayan orta kulak 
iltihaplarında neler 
yapılmalıdır?

Risklerin Azaltılması 
İlk altı ay anne sütü verilmesi, 
diğer çocuklarla temasın azaltıl-
ması, emzik kullanılmaması, baş 
yüksekte besleme, pasif sigara 
dumanı maruziyetinden korunma 
gibi önlemlerin riski azaltacağını 
belirten Dr. Öğr. Üyesi Ceylan, 
alınabilecek önlemler hakkında 
şunları anlattı:

“Antibiyotik profilaksisi olarak 
terapötik dozun yarısı kadar 
amoksisilin veya sülfisoksazol 
kış dönemlerinde altı ay süreyle 
verilebilir. Influenza A aşısı viral 
üst solunum yolu enfeksiyonla-
rı için faydalı olabilir. Hemofilus 
influenza tip B aşısı potansiyel 
çözümlerden birisidir. Annenin 
son trimesterde pnömokok aşısı 
yaptırması hayatın ilk altı ayında 
bebeği koruyabilir. Risk grubun-
daki çocuklara pnömokok aşısı iki 
yaş sonrası önerilebilir. Medikal 
tedaviden sonuç alınamazsa ven-
tilasyon tüpü tatbiki profilakside 
önerilebilir. Kanıtlar zayıf olsa da 
adenoidektomi (geniz eti ameliya-
tı) ile de fayda görülmüştür.”

Hangi belirtiler akut otitin 
komplikasyonları konusunda 
uyarıcıdır?

Dr. Öğr. Üyesi Ceylan, düşmeyen 
ateş, sebat eden baş ağrısı, be-
lirgin davranış değişiklikleri, mi-
miklerin azalması gibi durumların 
komplikasyonlar açısından uyarı-
cı olduğunu sözlerine ekledi.

Akut otiti düşündüren şikayetler ani başlayan kulak ağrısı, işitme kaybı, 
kulak akıntısı, ateş, şiddetli ağlama, huzursuzluk, soğuk algınlığı belirtileri, 
kusma, zayıf beslenme, kulak çekiştirme ve hareket bozukluklarıdır. 
Şikayetler soğuk algınlığı semptomlarının ortaya çıkmasından 3-4 gün 
sonra başlar. Üçte ikisinde kulak ağrısı tedavisiz geçer. Kulak akıntısı 
mevcutsa mukopürülandır ve kanla karışık olabilir. 
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Zamanında yapılan ameliyat sonrası hasta, önemli sağlık 
sorunları yaşamaksızın 2-3 gün içinde taburcu edilir. Burada 
altını çizmemiz gereken önemli konulardan biri de, gereksiz 
apandisit ameliyatlarından nasıl korunabileceğimizdir. 
İlgili branş doktorunun (burada çocuk yaş grubu için çocuk 
cerrahisi uzmanı) görmesi ve nihai kararın onun tarafından 
verilmesi şarttır. Akut apandisit tedavisi zamanında ve yerinde 
yapılmazsa, önemli hayati sorunlara yol açabilir.
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ANKO Üniversitesi Sani 
Konukoğlu Uygulama 
ve Araştırma Hastanesi 
Çocuk Cerrahisi Uzmanı 
Opr. Dr. Nevzat Uçaner, 

“İsimlendirmede önemli olan akut 
apandisit kavramıdır. Kronik apan-
disit söz konusu değildir” dedi.

Akut apandisitin ilk olarak 1492 
yılında Leonardo da Vinci tarafın-
dan tarif edildiğini belirten Opr. Dr. 
Uçaner, sonraki yıllarda bu hastalı-
ğa birçok bilim insanının katkı sun-
duğunu söyledi.

Çocuk yaş grubunda karın ağrıları-
nın yüzde 5 kadarının cerrahi prob-
lem kaynaklı olduğunu kaydeden 
Opr. Dr. Uçaner, bunun da önemli 
bir kısmının akut apandisit olduğu-
na vurgu yaptı.

Karın ağrısı olan çocuklarda ebe-
veynlerin en büyük korkusunun 
“Acaba çocuğumda apandisit var 
mı?” sorusu olduğunu kaydeden 
Opr. Dr. Uçaner, “Bu endişe aslın-
da bir anlamda çok olumlu sonuç-
lar vermektedir. Bu sayede ailenin 
ihmali kısmen de ortadan kalkmış 

S

Opr. Dr. Nevzat UÇANER

SANKO Üniversitesi
Sani Konukoğlu Uygulama 
ve Araştırma Hastanesi
Çocuk Cerrahisi Uzmanı

Çocuklarda 
akut 
apandisit
Akut apandisit, çocuk cerrahisinde sıkça 
yapılan ameliyatlardan biridir. En sık 
6-15 yaş arası görülür. 6 yaş altı daha 
az, 1 yaş altı çok nadirdir.
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Ebeveynlerin, çocuğun karın ağrısı olduğu durumlarda dikkatli 
olmaları ve ilgili hekime en kısa zamanda götürmeleri büyük 
önem taşır. Özellikle son yıllarda ebeveynlerin bu konuda 
daha dikkatli davrandıkları gözlenmektedir. Böylece tanı ve 
tedavideki gecikmeler azalmaktadır. 1990’lı yıllara kadar akut 
apandisit tanısında yüzde 10 civarında bir yanılgı normal 
kabul edilirdi. Son yıllarda bu oran oldukça azalmıştır. 
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olur. Aynı zamanda görülebilecek 
komplikasyonlar da azalmakta-
dır. Akut apandisitten korunmak 
söz konusu değildir. Her yaşta 
farklı oranlarda olmakla birlikte, 
hepimizde apandisit görülebilir” 
diye konuştu.

SEBEPLERİ

Apandisit organının (halk arasın-
da kör bağırsak olarak da ad-
landırılır), tıkanması sonucu akut 
apandisit oluştuğunu vurgulayan 
Opr. Dr. Uçaner, “Bu tıkanıklık ge-
nellikle enfeksiyon sonucu lenfoid 
yapılarla veya dışkı taşlaşması 
(fekalit) sonucu oluşmaktadır. Na-
dir de olsa, iğne, kiraz çekirdeği 
gibi yabancı cisimler de sebep 
olabilmektedir” ifadelerini kullan-
dı.

BELİRTİLERİ

Hastalığın karın ağrısı (daha çok 
karın sağ alt), kusma ve bulantıyla 
kendini gösterdiğini anlatan Opr. 
Dr. Uçaner, şöyle devam etti:

“Ebeveynlerin, çocuğun karın ağ-
rısı olduğu durumlarda dikkatli ol-
maları ve ilgili hekime en kısa za-

manda götürmeleri büyük önem 
taşır. Özellikle son yıllarda ebe-
veynlerin bu konuda daha dikkat-
li davrandıkları gözlenmektedir. 
Böylece tanı ve tedavideki gecik-
meler azalmaktadır. 1990’lı yıllara 
kadar akut apandisit tanısında 
yüzde 10 civarında bir yanılgı nor-
mal kabul edilirdi. Son yıllarda bu 
oran oldukça azalmıştır. Bu azalış 
sağlık hizmetlerindeki düzenle-
meler yanında teknolojik gelişme-
lerin de (ultrason, tomografi, vb.) 
artmasıyla yakından ilgilidir. Tüm 
bunların sonucu olarak, operas-
yonlar zaman kaybı olmaksızın 
gerçekleştirilmektedir.

Son yıllarda perfore (patlamış) 
apandisit vakaları önemli bir şe-
kilde azaldı. Tanı ve tedavi ola-
naklarının (antibiyotikler) geliş-
mesi ölüm ve morbidite (belirli bir 
nüfustaki hasta sayısının, toplam 
nüfusa oranı) oranlarını aşağıya 
çekmiştir. Tanıda radyolojinin yar-
dımı yanında, fizik muayeneni de 
önemini vurgulamalıyız. Elle mua-
yene ciddi bir deneyim ve ustalık 
gerektir. Çocuk cerrahlarının üze-
rinde titizlikle durmaları gereken 
bir konudur. Akut apandisit dü-
şünülen hasta mutlaka aynı gün 

hastaneye yatırılmalı, tetkik ve te-
daviye başlanmalıdır.” 

Ameliyat kararı verilen hastanın 
ameliyat öncesi hazırlıklarının ta-
mamlanarak, en uygun ve en kısa 
zamanda ameliyat edilmesi ge-
rektiğini vurgulayan Opr. Dr. Uça-
ner, şu uyarılarda bulundu:

“Zamanında yapılan ameliyat 
sonrası hasta, önemli sağlık so-
runları yaşamaksızın 2-3 gün için-
de taburcu edilir. Burada altını 
çizmemiz gereken önemli konu-
lardan biri de, gereksiz apandisit 
ameliyatlarından nasıl korunabi-
leceğimizdir. İlgili branş doktoru-
nun (burada çocuk yaş grubu için 
çocuk cerrahisi uzmanı) görmesi 
ve nihai kararın onun tarafından 
verilmesi şarttır. Akut apandisit 
tedavisi zamanında ve yerinde ya-
pılmazsa, önemli hayati sorunlara 
yol açabilir.”
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Deride belli yerlerde renk koyuluğu, kadifemsi 
kalınlaşma ile kendini gösteren bir hastalıktır. 
Birçok farklı nedenle ortaya çıkabilir.

AKANTOZİSN nigrikans”ın 
vücudun en çok kıvrım yer-

lerinde görüldüğünü belirten SAN-
KO Üniversitesi Sani Konukoğlu 
Uygulama ve Araştırma Hastanesi 
Cilt Hastalıkları Uzmanı, SANKO 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Cilt Has-
talıkları AD Başkanı Dr. Öğr. Üyesi 
Almıla Tuncel Cesur, “Koltuk altı, 
boyun ve kasıkta kahverengi, ka-
difemsi kalınlaşmalar ve yanında 
bazen de et benleri görülür” dedi. 

PEK ÇOK ETKEN HASTALIĞA 
NEDEN OLABİLİR

Amerikan Diyabet Topluluğunun, 
2000 senesinde akantozis nigrikan-
sı çocuklarda şeker hastalığının 
oluşumu açısından bir risk faktörü 
olarak kabul ettiğini anlatan Dr. 
Öğr. Üyesi Cesur, “Obezite, insülin 
direnci, şeker hastalığı, bazı iç or-
gan kanserleri, ilaçlar, hipotiroidi, 

genetik yatkınlık sebepler arasın-
dadır. Obezite ile ilişkili olan tip en 
sık görülendir ve genellikle ergen-
lik çağında başlar” diye konuştu.

Dr. Öğretim Üyesi Cesur, “Böbrek 
nakilli hastalarda da görülebilir. 
İlaçlardan doğum kontrol hapları, 
kortizon, nikotinik asit, insülin, tes-
tosteron en çok sebepler arasın-

Akantozis
   Nigrikans

Dr. Öğr. Üyesi Almıla 
TUNCEL CESUR

SANKO Üniversitesi Sani 
Konukoğlu Uygulama ve 
Araştırma Hastanesi Cilt 
Hastalıkları Uzmanı
SANKO Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Cilt Hastalıkları 
AD Başkanı

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



Deride belli yerlerde renk koyuluğu, kadifemsi 
kalınlaşma ile kendini gösteren bir hastalıktır. Birçok 
farklı nedenle ortaya çıkabilir.   Bu hastalık vücudun 
en çok kıvrım yerlerinde görülür. Koltuk altı, boyun 
ve kasıkta kahverengi, kadifemsi kalınlaşmalar ve 
yanında bazen de et benleri görülür. 
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dadır. Mide, genitoüriner bölge, 
akciğer ve meme kanserleri de 
akantozis nigrikans hastalığına 
neden olabilir” ifadelerine yer 
verdi.

KALITSAL DA OLABİLİR

Hastalığın çocukluk çağında orta-
ya çıkan ve ailesel kalıtımla geçen 

bir formunun daha bulunduğuna 
dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Ce-
sur, şunları söyledi:

“Bu formun herhangi bir hasta-
lıkla ilişkisi yoktur. Koltuk altında 
deodorantlara karşı bir irritan re-
aksiyon olarak da ortaya çıkabi-
lir. Tedavide altta yatan sebebin 
bulunması önemlidir. Obezite ile 

ilişkili olanda kilo vermeyle, ilaca 
bağlı olanda ilacın kesilmesiyle, 
insülin direnci olanda bu durumun 
tedavisiyle hastalık gerileyebilir. 
Sistemik retinoidler, kalsipotriol, 
salisilik asit de tedavide kullanıla-
bilir. Akantozis nigrikans pediatrik 
hastalarda metabolik sendromun 
erken belirtisi olabileceğinden 
ayrı bir önem kazanmaktadır.”



EREBRAL palsiyi, “Geliş-
mekte olan beyinde mey-
dana gelen bir hasara 
bağlı olarak hareket ve 

duruş gelişiminin bir grup kalıcı bo-
zukluğu” olarak tanımlayan SAN-
KO Üniversitesi Sani Konukoğlu 
Hastanesi Uygulama ve Araştırma 
Merkezi Fiziksel Tıp ve Rehabilitas-
yon Uzmanı, SANKO Üniversitesi 
Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyote-

rapi ve Rehabilitasyon AD. Öğretim 
Üyesi Dr. Öğretim Üyesi Türkan 
Turgay, serebral palsiye neden 
olan beyin hasarının doğum önce-
si, doğum esnası ya da doğum son-
rası oluşabileceğini söyledi.

Dr. Öğretim Üyesi Turgay, “Beyin 
hasarı için belirli bir yaş sınırı ol-
mamakla birlikte yaşamın ilk 2-3 
yılı daha önemlidir. Serebral pal-
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Serebral palsi çocukluk çağının en sık özürlülük nedenlerinden biridir. 
Türkiye’de her 1000 canlı doğumda 4.4 sıklığında görülme oranına sahiptir. 

SEREBRAL PALSİ 
(BEYİN FELCİ)

S  

Dr. Öğr. Üyesi
Türkan TURGAY

SANKO Üniversitesi 
Sani Konukoğlu 
Uygulama ve 
Araştırma Hastanesi 
Fiziksel Tıp ve 
Rehabilitasyon Uzmanı
SANKO Üniversitesi
Sağlık Bilimleri 
Fakültesi Fizyoterapi 
ve Rehabilitasyon AD. 
Öğretim Üyesi

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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side beyin hasarı değişmez ancak 
çocuk büyüdükçe bazı vakalarda 
klinik durum değişir” dedi.

RİSK FAKTÖRLERİ

Gerçek nedeninin her zaman tam 
olarak anlaşılamasa da belli risk 
faktörlerinin hastalığın meydana 
gelişine katkıda bulunduğuna dik-
kat çeken Dr. Öğretim Üyesi Tur-
gay, bu risk faktörleri hakkında şu 
bilgiyi verdi: 

“Bu faktörler arasında erken do-
ğum, uzamış ya da zor doğum öy-
küsü, doğum sırasında oksijensiz 
kalma, düşük doğum ağırlığı, çok-
lu doğum, uzamış sarılık, doğum 
sırasında travmaya bağlı beyin 
yaralanması olabileceği gibi an-
neye bağlı rahim içi enfeksiyon-
lar, plasenta yetmezliği ve tiroid 
hastalığı gibi endokrin bozukluk-
lar yer alır.” 

Serebral palsi için en yaygın risk 
faktörünün erken doğum olarak 

bilindiğini belirten Dr. Öğretim 
Üyesi Turgay, 28 hafta öncesinde 
doğan ya da 1000-1500 gr. gibi dü-
şük doğum kilosuna sahip bebek-
lerin risk altında olduğuna vurgu 
yaptı.

KLİNİK BULGULAR 
DEĞİŞKENLİK GÖSTERİR

Serebral palsinin klinik bir tanı 
olduğunu kaydeden Dr. Öğretim 
Üyesi Turgay, şöyle devam etti:

“Serebral palsi için başlıca tutu-
lan kol ya da bacak dağılımına, 
kas tonusuna veya hareket bozuk-
luğuna göre sınıflandırma yapılır. 
Klinik her hasta için değişkenlik 
gösterir. Bir çocuğun özellikle de 
bebeklikten bu yana santral sinir 
sistemi ve kas iskelet sisteminde 
kendi yaş grubuna göre gerilik 
olması, baş –boyun kontrolünde 
güçsüzlük, oturma ya da yürü-
me güçlüğü, denge problemleri, 
istemsiz kas kasılmaları, anor-
mal kas hareketleri, azalmış ya 

da artmış kas tonusu izlenmesi, 
uyanıklık ve dikkatlilik oranı, el 
becerilerinde bozulma, konuşma 
ve sosyal ortamlardaki farklılıklar 
serebral palside yer alan klinik 
bulgulardandır. Bununla birlikte 
değişen kas tonusu ve harekete 
bağlı farklı yürüyüş şekilleri orta-
ya çıkabilir. Bükük diz yürüyüşü, 
sıçrama yürüyüşü, parmak ucun-
da yürüme, yürürken ayakların 
içe ya da dışa dönmesi bunlardan 
en sık görülenleridir.”

Oyun ve çeşitli 
aktivasyonlar ile el 
becerileri, giyinme, 

yemek yeme vs. gibi 
kendine bakım aktiviteleri 

kazandırılır. Kendisi 
bağımsız yapamasa da 
bu aktivitelere katılımı 

cesaretlendirilir. Gerekli 
olgularda hastanın 

yürümesine yardımcı 
olabilecek alt bacak 

ya da ayak ortezlerinin 
yanında baston ya da 

yürüteç desteği gibi transfer 
desteği verilmelidir. İki 

yaşından önce bağımsız 
oturabilen çocuklar cihazla 

ya da cihazsız sonunda 
yürüyebilirler. 
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TEDAVİNİN ANA PRENSİBİ 
FİZYOTERAPİDİR

Hastalarda beyin hasarı değişme-
mesine rağmen çocuk büyüdükçe 
sekonder kas iskelet sistemi prob-
lemlerinin ortaya çıktığını vurgu-
layan Dr. Öğretim Üyesi Turgay, 
“Buna en çok ayak ve diz deformi-
teleri eşlik eder. Zamanla sereb-
ral palsili çocuklarda fonksiyonel 
bozukluklar kötüleşebilir” ifadele-
rine yer verdi. 

Serebral palside tedavinin ana 
prensibinin fizyoterapi olduğunun 
altını çizen Dr. Öğretim Üyesi Tur-
gay, tedavi hakkında şu bilgileri 
paylaştı:

“Amaç beyin hasarının tedavisi ol-
mayıp hastanın var olan nörolojik 
kapasitesi ile gerçekleştirebilece-
ği en iyi fonksiyonu kazandırmak 
ve hastalığa bağlı gelişebile-
cek istenmeyen klinik durumları 
azaltmaktır. Aileye de bu mesaj 
verilmelidir. Rehabilitasyon er-
ken doğum sonrası dönemde 
başlar, ergenliğe kadar devam 
eder. Baş ve gövde kontrolü, den-
ge problemleri, duruş ve yürüme 
bozuklukları, kas güçsüzlüğü ve 
anormal kas tonusu olan kaslar 
ile hastanın ortez gereksinimi de-

ğerlendirilir. Tedavi için santral 
sinir sistemini uyararak normal 
hareket paternini oluşturmaya 
yönelik çeşitli tedavi yaklaşımları 
kullanılır.” 

EGZERSİZLER HASTAYA 
ÖZGÜ REÇETELENİR

Aktif ve pasif eklem hareket açık-
lığı egzersizleri, germe ve güçlen-
dirme egzersizleri ile kalp ve da-
mar kapasitesini arttıran aerobik 
egzersizlerin her hastaya özgü 
reçetelendiğinin altını çizen Dr. 
Öğretim Üyesi Turgay, sözlerini 
şöyle sürdürdü:

“Oyun ve çeşitli aktivasyonlar ile el 
becerileri, giyinme, yemek yeme 
vs. gibi kendine bakım aktiviteleri 
kazandırılır. Kendisi bağımsız ya-
pamasa da bu aktivitelere katılımı 
cesaretlendirilir. Gerekli olgular-
da hastanın yürümesine yardımcı 
olabilecek alt bacak ya da ayak 
ortezlerinin yanında baston ya 
da yürüteç desteği gibi transfer 
desteği verilmelidir. İki yaşından 
önce bağımsız oturabilen çocuk-
lar cihazla ya da cihazsız sonun-
da yürüyebilirler. Tedavi sırasında 
artmış kas tonusunu azaltmaya 
yardımcı ağız yolu ile alınan bazı 
ilaçlardan, botox gibi girişimsel 

kas içi enjeksiyonlardan ve cerra-
hi yöntemlerden yararlanılır.” 

Cerrahinin zamanlamasında 
hasta yaşı ve hastanın öncelikli 
ihtiyaçlarının belirleyici olduğunu 
belirten Dr. Öğretim Üyesi Tur-
gay, “Tedavide en iyi sonucu elde 
etmek için fiziksel tıp ve rehabili-
tasyon hekimi ile birlikte ortopedi, 
beyin cerrahı, çocuk nöroloji uz-
manı, fizyoterapist ve iş-uğraş te-
rapistinden oluşan multidisipliner 
takım çalışması gerekir” diyerek 
sözlerini tamamladı. 

Gerçek nedeni her zaman 
tam olarak anlaşılamasa 

da belli risk faktörleri 
hastalığın meydana 

gelişine katkıda bulunur. 
Bu faktörler arasında erken 
doğum, uzamış ya da zor 

doğum öyküsü, doğum 
sırasında oksijensiz kalma, 

düşük doğum ağırlığı, 
çoklu doğum, uzamış 

sarılık, doğum sırasında 
travmaya bağlı beyin 

yaralanması olabileceği 
gibi anneye bağlı rahim 

içi enfeksiyonlar, plasenta 
yetmezliği ve tiroid hastalığı 

gibi endokrin bozukluklar 
yer alır.
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İLAN
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ÜNÜMÜZDE ergenlik 
döneminde ve çocuk-
larda yapılan düzen-
li fiziksel aktivitenin 
faydalarına değinen 

SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimle-
ri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabili-
tasyon Anabilim Dalı Başkanı Prof. 
Dr. Nevin Ergun, “Uzun dönem fay-
dalarının çoğunlukla pediatrik ori-
jinli erişkin dönem hastalıklardan 
(ateroskleroz, osteoporoz, obezite) 
korunmada önemli bir role sahip 
olduğu bilinmektedir” dedi. 

“Ateroskleroz, hipertansiyon, di-
yabet, obezite, osteoporoz yaşam 
boyu oluşan bir süreçte ve temeli 
çocukluk veya adolesan dönemde 
başlamaktadır” diyen Prof. Dr. Er-
gun, şunları söyledi:

“Bunların önlenmesinde çocukların 
benimseyecekleri fiziksel aktivite 
ve spor yaşam biçimi olarak sür-
dürüldüğünde mental iyilik hali ve 

fiziksel performanslarını geliştirdiği 
gösterilmiştir. Gelişen teknoloji ile 
çocuk ve gençlerde fiziksel aktivi-
te alışkanlığı azalmıştır. Kanıtlara 
göre çocuklar arasında görülen 
obezitenin artması, çocukların fi-
ziksel aktivite içeren oyunlar oyna-
maması, beden eğitimi ders saatle-
rinin azalması, spor olanaklarının 
yetersiz oluşu, televizyon izleme ve 
özellikle bilgisayar kullanım süresi-
nin artması ve diğer sedanter uğra-
şılar bu görüşü desteklemektedir.”

Çocuklarda koruyucu egzersiz eği-
timi için 3 farklı strateji önerildiğini 
kaydeden Prof. Dr. Ergun, bu stra-
tejileri şöyle sıraladı:

“ 1-Uzun dönemde gelişecek kronik 
hastalıkların oluş sürecini baskıla-
mak,  
  2-Yaşam boyu alışkanlık yarata-
cak aktiviteyi oluşturmak,
  3-Fiziksel aktivite eğrisinin yönünü 
değiştirmek.”

Adolesan (Ergenlik) çağındaki 
çocuklarda koruyucu egzersiz
Çocukluk çağından itibaren kazanılan ve yaşam boyu korunan 
fiziksel sağlık vücudun fonksiyonlarını gerçekleştirmesi için gereklidir. 
Çocuklarda koruyucu egzersiz eğitimine çocuğun ailesi ve öğretmenlerini 
anlayacak seviyede olduğunda hemen başlanmalıdır.

G

Prof. Dr. Nevin ERGUN

SANKO Üniversitesi Sağlık 
Bilimleri Fakültesi 
Fizyoterapi ve 
Rehabilitasyon Anabilim 
Dalı Başkanı

13-14 yaşlarında fiziksel faaliyetlerin yüksek seviyede 
olup daha sonraları azaldığını belirterek, erkek çocukların 
kızlardan daha zorlu aktiviteleri seçtikleri tespit edilmiştir. 

Araştırmacılar okuldaki fiziksel eğitim ve organize sporlara 
katılım derecesinin gençlikte yapılan fiziksel faaliyetlerle 
birlikte ileriki yaşlar için önemli olduğunu bildirmişlerdir. 
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STRATEJİ I  

Prof. Dr. Ergun, uzun dönemde 
gelişecek kronik hastalıkların 
oluş sürecini baskılamak ve fizik-
sel olarak çocukluk ve adolesan 
dönemde aktif hayat stiline sahip 
olunması gerektiğini vurguladı.

NEDEN? 

a-İleri yaş hastalıklarının gelişme-
si gecikir.
b-Daha az risk faktörüne sahip 
olunur.
c-Hastalıklara yakalanma riskini 
düşürür. 

Prof. Dr. Ergun, çocuğun bu yarar-
lı etkilere sahip olmak için eşit bir 
aktivite seviyesinin olması gerekti-
ğini bildirdi.

NASIL?

• Aktivite ve sağlık sorunlarının 
doz-cevap ölçümlerinin belirlen-

mesi gerekiyor.
• Gençlerde gerekli egzersiz dozu 
ile gerçekte bir araştırma yok!

Prof. Dr. Ergun, bu dönemdeki ço-
cukların her gün aktif olmalarının 
istendiğini ve aşağıdaki program-
ların önerildiğini kaydetti:

“ * Haftada 3 gün, 20 dakika süre 
ile orta ve yoğun şiddette egzer-
siz, 
  * Günde 1 saat, orta şiddette eg-
zersiz,
  * Haftada her gün 60 dakika veya 
birkaç saat yaşa uygun fiziksel 
aktivite.”

AKTİVİTE TİPİ NE OLMALI?

Kemik sağlığını artırmak için -  
Ağırlık verilen egzersizler
Kan basıncını düşürmek için  -  
Endurans eğitimi
Vücut yağını düşürmek için -  
Düşük-orta şiddet aktivite

Hareketsiz zamanı azaltmak gerek-
tiğine dikkat çeken Prof. Dr. Nevin 
Ergun, “Televizyon izleme ve bilgi-
sayar kullanma süresini azaltılmalı. 
Burada davranışsal faktör önemli. 2 
saat ve üstünde inaktif olan çocuk 
için şansın azaldığı belirtilmekte-
dir” diye konuştu.
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Okullardaki fiziksel eğitim programlarının ülkeden ülkeye 
değişiklik gösteriyor. Okul sonrası spora katılımın azalması 
evrensel bir sorundur. Çocukluk çağında sağlığı korumak 
amacıyla yapılması gereken fiziksel faaliyetin tipi ve miktarı 
hakkında yeterli bilgi yoktur. Önerilecek programlarda 
en uygun sıklık, süre ve yoğunluğun ne olacağı tartışma 
konusudur. Böyle bir kriterin olmaması nedeniyle erişkinlerden 
elde edilen veriler çocuklara uygulanmaktadır.
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STRATEJİ II: Yaşam boyu 
alışkanlık yaratacak 
aktiviteyi oluşturmak 

Prof. Dr. Ergun, “Çocuklar ve 
gençler zaten aktif olup fiziksel 
aktiviteyi yapmışlardır. Buradaki 
problemin büyük bir kısmı ileriki 
dönmede bu aktivitelere devam 
etmemeleridir” uyarısını yaptı.

NE YAPMALI?

Aktivitenin bir yaşam biçimi olma-
sı gerekliliğinin ve kronik hasta-
lıklardaki koruyucu rolünün anla-
tılmasının önemine dikkat çeken 
Prof. Dr. Ergun, şu değerlendir-

meyi yaptı:      
        
• Günlük fiziksel aktivitenin ne ka-
dar olacağı ile ilgili varsayım yok,
• Egzersizin davranışsal olarak 
kazandırılması amaçlanıyor,
• Aşırı yoğun aktiviteden kaçınılı-
yor,
• Aktivitenin nasıl görüldüğü 
önemli,
• Aile desteği önemli,
• Kişi tarafından aktivitenin seçil-
mesi,
• Karizmatik danışmanlar,
• Bu stratejinin geçerliliği, ço-
cuğun yaptığı aktivite şekli 40 
yaşında ne kadar aktif olacağı 
tahmininde kullanılabilirse, kuv-

vetlendirilmiş olur.
• Bununla birlikte yarış şeklinde 
veya eğlencesiz ise başarısız olu-
nacaktır.”

STRATEJİ III: Fiziksel aktivite 
eğrisinin yönünü değiştirmek

5-15 yaş arasındaki çocukların 
vücut ölçüsüne göre total günlük 
enerji harcamasının yarıya indiği-
ni belirten Prof. Dr. Ergun, bu du-
rumun, ”Juvenil tembelliği” olarak 
tanımlandığını kaydetti.

Prof. Dr. Ergun, yaş-aktivite eğrisi-
nin yukarıya çevrilmesinde “çev-
resel faktörlerin ve ailenin model 
olmasının” önemli olduğunu dile 
getirdi.

Rekreasyonel (Eğlendirici 
ve destekleyici aktiviteler) 
olanaklar

• Daha önceki çalışmalar fizik-
sel aktiviteyi etkileyen faktörlerin 
tanımlanması (fiziksel uygunluk, 
etnik) ile yaş-aktivite eğrisinin yu-
karı yönde değiştirileceğini sa-
vunmuştur.
• Etkili değil fakat aktivite seviye-
sinin azalmasını geciktirebilir!
• Amaç eğriyi sağa ve yukarı gö-
türecek dış faktörleri saptamaktır.
• Eğriyi daha hassas yönlendi-
recek kritik yaş var mıdır? Varsa 
bunu saptamak çok önemlidir.

NE YAPMALIYIZ?

Bu yaştaki bireyleri sporun fark-

Gelişen teknoloji ile çocuk ve gençlerde 
fiziksel aktivite alışkanlığı azalmıştır. 
Kanıtlara göre çocuklar arasında 
görülen obezitenin artması, çocukların 
fiziksel aktivite içeren oyunlar 
oynamaması, beden eğitimi ders 
saatlerinin azalması, spor olanaklarının 
yetersiz oluşu, televizyon izleme ve 
özellikle bilgisayar kullanım süresinin 
artması ve diğer sedanter uğraşılar bu 
görüşü desteklemektedir.”
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lı dalları için yönlendirmenin en 
doğru yol olacağını kaydeden 
Prof. Dr. Ergun, “Hızlı büyümenin 
gerçekleştiği dönem olan kızlarda 
9,5-15 yaş, erkeklerde11-17 yaş 
sonuna kadar çocuklar keyif ala-
rak spor yapması sağlanmalıdır. 
Bu dönem sonuna kadar tek bir 
spor dalına yoğunlaşamayabilir-
ler” dedi.

Yoğun fiziksel aktivitenin hızlı 
büyüme döneminde ve kızlarda 
mensturasyon (adet) zamanında 
etkisinin tartışma konusu olduğu-
nu söyleyen Prof. Dr. Ergun, “Bir-
çok sporcuda yoğun egzersizin 
büyüme ve gelişmeye etkisi olma-
dığı gösterilmiştir. Mensturasyo-
nun başlaması ile genç bazı sos-
yal ve biyolojik etkilenmeye maruz 
kalabilmektedir” diye konuştu.

Eğitim sistemi ve boş zaman 
içinde çocuk ve adolesanlar 
nasıl aktif olacaklar?

Birçok gelişmiş ülke, okul ve ko-
lejlerde hükümet politikası olarak 
fiziksel eğitim saatlerinin azaltıl-
dığını belirten Prof. Dr. Ergun, ge-
çen 10 yıl içinde yapılan bu uygu-
lamaların sonucunda çocukların 
boş zamanlarında spora daha az 
yöneldiklerini ifade etti.

15 yaş grubu erkek çocuklarda 

spor kulüplerine eğilimde artış 
gözlendiğini bununla birlikte bu 
artışın yeterli olmadığını anımsa-
tan Prof. Dr. Ergun, sözlerini şöyle 
sürdürdü:

“13-14 yaşlarında fiziksel faaliyet-
lerin yüksek seviyede olup daha 
sonraları azaldığını belirterek, 
erkek çocukların kızlardan daha 
zorlu aktiviteleri seçtikleri tespit 
edilmiştir. Araştırmacılar okuldaki 
fiziksel eğitim ve organize sporla-
ra katılım derecesinin gençlikte 
yapılan fiziksel faaliyetlerle birlik-
te ileriki yaşlar için önemli olduğu-
nu bildirmişlerdir. 

Okullardaki fiziksel eğitim prog-
ramlarının ülkeden ülkeye deği-
şiklik gösteriyor. Okul sonrası spo-
ra katılımın azalması evrensel bir 
sorundur. Çocukluk çağında sağ-
lığı korumak amacıyla yapılması 
gereken fiziksel faaliyetin tipi ve 
miktarı hakkında yeterli bilgi yok-
tur. Önerilecek programlarda en 
uygun sıklık, süre ve yoğunluğun 
ne olacağı tartışma konusudur. 
Böyle bir kriterin olmaması nede-
niyle erişkinlerden elde edilen ve-
riler çocuklara uygulanmaktadır.”

Prof. Dr. Ergun, sağlıklı toplumla-
rın geleceğinin fiziksel olarak aktif 
olan ve bunu yaşam boyu devam 
ettiren çocuk ve gençlerle müm-
kün olacağını, aileler, eğitimciler 
ve sağlık profesyonelleri olarak 
hedefin hep birlikte belirlenmesi 
gerektiğini sözlerine ekledi.

Çocuklar ve gençler 
zaten aktif olup fiziksel 
aktiviteyi yapmışlardır. 

Buradaki problemin büyük 
bir kısmı ileriki dönmede 

bu aktivitelere devam 
etmemeleridir.



OCUK beslenmesinde 
amaçlananın bebeklik 
döneminden itibaren 
doğru beslenme alış-
kanlıkları kazandırmak, 
sağlıklı büyüme ve ge-

lişme sağlamak olduğunu belirten 
Canlı, “Çocukların büyüme ve geliş-
mesi yetişkinlerden farklı olduğu için 
besinlerin yemek olarak hazırlanma-
sı özel hazırlama yöntemi gerektirir” 
dedi.

Çocuklara doğumdan itibaren ve-
rilecek en yararlı ve temel besinin 
anne sütü olduğunu anımsatan Can-
lı, “Anne sütü steril olup bebeğin sin-
dirim sistemine uygundur. Herhangi 
bir hazırlık işlemi gerektirmediğin-
den anne için pratik ve ekonomiktir. 
Emzirmede anneyle bebek arasında 
duygusal bağ oluştuğu için bebeği 
rahatlatır. Çocuk beslenmesinde an-
nenin sütü varsa, iki yaşına kadar ek 
besinlerle beraber kullanılmalıdır” 
diye konuştu.
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Çocuk beslenmesi
Çocuklarda beslenme, gelecekte sağlıklı nesillerin yetişmesi için 
en önemli faktörlerden birisi. SANKO Üniversitesi Sani Konukoğlu 
Uygulama ve Araştırma Hastanesi Uzman Diyetisyeni Gülen Mavi 
Canlı, çocuğun sağlıklı gelişmesinde sağlıklı beslenmenin katkısının 
çok fazla olduğunu söyledi.

Ç

Uzm. Diyetisyen
Gülen MAVİ CANLI

SANKO Üniversitesi Sani 
Konukoğlu Uygulama ve 
Araştırma Hastanesi
Beslenme ve Diyet Uzmanı
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Yeterli ve dengeli 
beslenen çocukların 
dikkat dağınıklarının 
daha az olduğu ve 
okul başarılarının 

daha yüksek olduğu 
tespit edilmiştir. Okul 
çağında edinilen kötü 
beslenme alışkanlığı 
ileriki yaşlarda bazı 

kronik hastalıklar 
gelişebilmesine yol 

açabilmektedir. Kahvaltı 
yapılmadan evden 
çıkılması, beslenme 

çantasına konulan ya 
da dışarıdan alınan 

yüksek kalorili besinlerin 
tüketilmesi yetersiz ve 

dengesiz beslenmeye yol 
açmaktadır.
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İçecek olarak hazır meyve suları ve çay yerine süt, taze sıkılmış meyve suyu, bitki 
çayı, ayran tercih edilebilir. Diğer yandan kolalı ve gazlı içeceklerin tüketimi ve 
bu konuda alışkanlık edinilmesi önlenmeli, bunun yerine taze sıkılmış meyve suyu 
içme alışkanlığı geliştirilmelidir. 
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BESLENME DÖNEMLERİ

0 ve 6. Ay: 
Canlı, 0-6 aylık bebeğin gelişimi-
nin takip edilerek anne sütü veril-
mesi, bu dönemde annenin özenli 
beslenmesi ve annenin sütü yoksa 
bebeğin ayına uygun mama ve ek 
besinlerle beslenmesi gerektiğini 
ifade etti.

6. Ay:   
Bu dönemde anne sütüne devam 
edilmesinin önemli olduğunu dile 
getiren Canlı, anne sütü yok veya 
yetersizse bebeğin ayına uygun 
mama ve ek besinler kullanıla-
bileceğini, yoğurt, sebze suyu, 
meyve suyu, pekmez ve yumurta 
sarısının ¼’ünün verilebileceğine 
dikkat çekti.

7. Ay:   
Anne sütünün verilmeye devam 
edilmesi gerektiğini söyleyen 
Canlı, çocuğa bu ayda verilecek 
diğer besinleri şöyle sıraladı:

“- Ev yapımı meyve püresi,
- Pirinç, ekmek içi,
- Ev yapımı meyve suyu, 
- Muhallebi,
- Balık, tavuk, kırmızı et, 
- Yumurta sarısı,
- Ev yapımı yoğurt, 
- Bitkisel yağlar,
- Mama (Bebeğin ayına uygun),
- Sebze çorbası veya püresi,
- Pekmez”.

8. Ay:
Anne sütüne bu dönemde de de-
vam edileceğini kaydeden Canlı, 

bu ayda çocuğa şu besinlerin ve-
rilmesini önerdi:

“- Kıyma veya sebzeyle yapılmış 
ev yemekleri ezilerek verilebilir.
- Pastörize peynir veya tam yu-
murta, 
- Kuru baklagil ezmeleri, 
- Tahıl,
- Pekmez,
- Yoğurt,
- Bebeğin beslenmesine devam 
mamaları eklenmelidir”.

12. Ay:    
Anne sütüne devam edilmesi ge-
rektiğine işaret eden Canlı, çocu-
ğun bu ayda aile bireyleriyle birlik-
te sofraya oturtulmasının sağlıklı 
beslenme alışkanlığı edinmesin-
de önemli olduğunu bildirdi.
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0-1 Yaş:
Bebek için en iyi besinin anne sütü 
olduğunu ve anne sütünün bebe-
ğe ilgi göstererek verilmesi gerek-
tiğinin altını çizen Canlı, önerileri-
ni şöyle sıraladı:

“- 4-6 aylık bebeğin gelişimi takip 
edilerek, mümkünse anne sütü ve-
rilmelidir. 

- Bu dönemde anne özenli beslen-
melidir. 

- Bebek yeterli kilo almıyorsa, ayı-
na uygun mama doktorun öneri-
siyle verilebilir.

- Ek besinler 4-6 aydan önce veril-
memelidir.

- Bebeklerin altıncı ayda doğum 
ağırlığı iki katına çıkınca anne 
sütü tek başına yetmeyecektir. Bu 
nedenle uygun ek besinlere 4-6 
aydan sonra azar azar başlanma-
lıdır. Ek besinlere başlandığında 
da anne sütü devam etmelidir. 

- Ek besinler verilirken bazı nokta-

lara dikkat etmekte fayda vardır. 
0-1 yaş aralığında şekerli ve tuz-
lu besinlerden kaçınmak gere-
kir. Şekerli gıdalar anne sütünün 
bırakılması, ek gıdalara geçişte 
zorluklar ve bebeğin şekerli gıda 
almak istemesine ve böylelikle de 
fazla kalori almasına yol açar.

- Bebek ayına uygun bebek ma-
ması ile besleniyorsa uygun kı-
vam ve miktarda verilmeli, tarifine 
uygun olarak steril su ile hazırlan-
malıdır. Bebek daha iyi beslensin 
diye mamanın süt ile hazırlanma-
sı, bebeğin alması gerekenden 
fazla ölçüde toz mama ile mama 
hazırlanması bebeği sağlığını 
olumsuz etkileyecektir.

- Hazır bebek mamalarına ekmek, 
bisküvi, şeker, yağ, tahıl unu ek-
lenmemelidir. Bebeğin alacağı 
fazla kalori yağ kitlesi ve kiloda 
artışa yol açacaktır.

- Bebeğe ihtiyacından fazla besin 
alması için zorlanmamalıdır.

- Bebekler kaşık ve bardak kulla-

nılarak beslenmelidir.

- Biberon kullanımı fazla besin alı-
mına neden olabileceğinden sa-
kıncalıdır.

-Her çocuğun beslenmesi kendi-
ne özgü olduğundan bebeği diğer 
bebeklerle kıyaslamak doğru de-
ğildir.

- Bebeğin büyüme-gelişmesi iz-
lenmeli ve doktor kontrollerine dü-
zenli gidilmelidir.” 

1-5 Yaş:
Bu yaş grubundaki çocukların ge-
nellikle üç öğün beslenmesi ge-
rektiğini vurgulayan Canlı, “Ço-

4-5 Yaş:
SABAH

1 yumurta veya 1 kibrit 
kutusu beyaz peynir
2 küçük dilim ekmek

1 bardak süt (su bardağı)
1,5 yemek kaşığı pekmez

1 orta boy domates

ÖĞLE
1/2 porsiyon etli veya 

yumurtalı kuru baklagil 
yemeği 

1/2 porsiyon sebze 
yemeği 

Yarım kâse yoğurt
1 dilim ekmek

AKŞAM
1/2 porsiyon etli veya 

yumurtalı kuru baklagil 
yemeği 

1 porsiyon meyve veya 
sebze 

Yarım kâse yoğurt
1/2 porsiyon pilav veya 

makarna
1 dilim ekmek

Aralarda: 1 bardak süt 
veya yoğurt 



cuğa ara öğünlerde özellikle ikindi 
vaktinde süt, meyve, taze sıkılmış 
meyve suları verilebilir. Yemek 
aralarında şekerli besinler veril-
memeli. Bu besinler diş çürümele-
rine yol açmakta, çocuğun yeterli 
ve dengeli beslenmesini engelle-
mektedir” uyarısını yaptı.

Aile yeterli ve dengeli besleniyorsa 
çocuk için ayrıca özel besin hazır-
lanmasına gerek olmadığına vur-
gu yapan Canlı, şunları kaydetti:

“Çocuğun yeterli ve dengeli bes-
lenip beslenmediği büyüme ve ge-
lişmesinden anlaşılır. Büyüme ge-
lişmesi normal olan çocuğa daha 
fazla yedirmek doğru değildir. Ço-
cukların metabolizma hızı kendi-
lerine özgü olup büyüme durumu 
çocuğun beslenmesinde rehber 
alınmalıdır. Özellikle iki yaşından 
itibaren her türlü besine alışkın 

olması gerekir. Zamanında ek be-
sinlere başlanmamış olan çocuk-
lar, iki yaşına geldiklerinde yeterli 
besin alımında zorlanmaktadırlar. 
Çocukları ek gıdalara azar azar 
alıştırmak gereklidir. Çocuk ek gı-
daya alıştırıldıktan sonra günlük 
ihtiyacı tam olarak karşılanabilir. 
2,5 yaşından itibaren çocuk kendi 
kendine yemek yemek isteyebilir. 
Bu istek yerine getirilmelidir. Ço-
cuk 2,5 yaşından itibaren bardak 
ile kendi kendine su içebilir. Bu 
dönemde çocuğa farklı besinlerin 
önemi her fırsatta anlatılmalıdır. 
Farklı besinlerin alınması konu-
sunda yetişkinlerin de çocuklarına 
örnek olması gerekmektedir.”

Çocuk sütü tercih etmiyorsa aynı 
ölçüde sütten sütlaç veya muhal-
lebi hazırlanabileceğini belirten 
Canlı, “Süt yoksa çökelek veya 
peynir verilebilir. Yemekler ız-
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1-3 Yaş:
SABAH

1 yumurta veya 1 kibrit 
kutusu beyaz peynir
Yarım ya da 1 küçük 

dilim ekmek
1 bardak süt (su bardağı)
1 yemek kaşığı pekmez
1 küçük boy domates

ÖĞLE 
1/3 porsiyon etli/

yumurtalı kuru baklagil 
yemeği 

1/3 porsiyon sebze 
yemeği 

Yarım kâse yoğurt
1/2 dilim ekmek

AKŞAM
1/3 porsiyon etli veya 

yumurtalı kuru baklagil 
yemeği 

1 porsiyon meyve veya 
sebze 

Yarım su bardağı yoğurt
1/3 porsiyon pilav veya 

makarna
Aralarda 1 bardak süt 

veya yoğurt

Ebeveynler her gün çocuklarının çantalarını kontrol etmeli 
ve çantalarına konulan ara öğünün tüketilmesi gerektiğini 
onlara hatırlatmalıdır. Öte yandan çocuk okul açılmadan 
önce az ve sık yemeye alıştırılırsa okul döneminde ara 
öğün tüketiminde bir güçlük yaşanmaz. 
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gara, fırın veya haşlama şeklinde 
pişirilmelidir. Kıymalı yemekler ya 
da küçük parça et yemekleri tercih 
edilmelidir. Çocuklar kemikli et ve 
büyük parça et yemeklerini yeme-
de zorluk çekebilirler” dedi.

OKUL ÇAĞINDA BESLENME

Büyüme ve gelişme süreçlerinin 
devam etmesi ve fiziksel aktivite-
nin artışının okul çağı çocuklarının 
almaları gereken enerji ve besin 
öğeleri gereksinimi de arttırdığını 
kaydeden Canlı, şöyle devam etti:

“Yeterli ve dengeli beslenen çocuk-

ların dikkat dağınıklarının daha az 
olduğu ve okul başarılarının daha 
yüksek olduğu tespit edilmiştir. 
Okul çağında edinilen kötü beslen-
me alışkanlığı ileriki yaşlarda bazı 
kronik hastalıklar gelişebilmesine 
yol açabilmektedir. Kahvaltı yapıl-
madan evden çıkılması, beslenme 
çantasına konulan ya da dışarıdan 
alınan yüksek kalorili besinlerin tü-
ketilmesi yetersiz ve dengesiz bes-
lenmeye yol açmaktadır.”

Sağlıklı ara öğün beslenme se-
çeneği olarak; süt, meyve, pey-
nirli-domatesli sandviç, ton balıklı 
sandviç gibi besin çeşitlerini 

Çocuğun yeterli ve 
dengeli beslenip 

beslenmediği büyüme 
ve gelişmesinden 
anlaşılır. Büyüme 
gelişmesi normal 
olan çocuğa daha 

fazla yedirmek doğru 
değildir. Çocukların 

metabolizma hızı 
kendilerine özgü 

olup büyüme durumu 
çocuğun beslenmesinde 

rehber alınmalıdır. 
Özellikle iki yaşından 

itibaren her türlü 
besine alışkın olması 

gerekir. Zamanında ek 
besinlere başlanmamış 

olan çocuklar, iki 
yaşına geldiklerinde 

yeterli besin alımında 
zorlanmaktadırlar. 
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öneren Canlı, okul çağında beslenme 
ile ilgili şu önerilerde bulundu:

“İçecek olarak hazır meyve suları ve 
çay yerine süt, taze sıkılmış meyve suyu, 
bitki çayı, ayran tercih edilebilir. Diğer 
yandan kolalı ve gazlı içeceklerin tüke-
timi ve bu konuda alışkanlık edinilmesi 
önlenmeli, bunun yerine taze sıkılmış 
meyve suyu içme alışkanlığı geliştiril-
melidir. Ebeveynler her gün çocukları-
nın çantalarını kontrol etmeli ve çanta-
larına konulan ara öğünün tüketilmesi 
gerektiğini onlara hatırlatmalıdır. 

Öte yandan çocuk okul açılmadan önce 
az ve sık yemeye alıştırılırsa okul döne-
minde ara öğün tüketiminde bir güçlük 
yaşanmaz. Öğretmenlerin birçoğunun 
hazırladığı haftalık beslenme listele-
rinde önemli olan, bu listelerin sağlıklı 
olmayan besinleri içermemesidir. Bazı 
listelerde sıklıkla kızartma, çikolata kre-
malı ekmek gibi kötü örneklere rastlanı-

labilmektedir. Bunun için ebeveynlerin 
mutlaka öğretmen ile düzenli ilişki için-
de olmaları ve önerilerini sunmaktan 
çekinmemeleri gerekir.”

Canlı, okul çağı çocuklarının her öğün-
de mutlaka tüketmeleri gereken besin 
gruplarını ise şöyle sıraladı:
“*En az bir porsiyon yumurta, et, tavuk, 
balık, kuru baklagil, peynir gibi protein-
den zengin bir besin,
*En az bir porsiyon nişastadan zengin 
(ekmek, pilav, patates vb. gibi) bir be-
sin, 
*En az bir porsiyon çiğ ya da pişmiş 
sebze,
*En az bir porsiyon süt -yoğurt seçene-
ğinden bir besin ve ara öğünlerde bir 
porsiyon meyve.

Bu besin öğelerinin hangilerinden ne 
miktar alınacağı; çocuğun yaşı, boyu, 
ağırlığı, fiziksel aktivite ve genel sağlık 
durumuna göre değişmektedir.”

Çocuklara doğumdan itibaren verilecek en yararlı ve temel besin 
anne sütüdür. Anne sütü steril olup bebeğin sindirim sistemine 
uygundur. Herhangi bir hazırlık işlemi gerektirmediğinden anne için 
pratik ve ekonomiktir. Emzirmede anneyle bebek arasında duygusal 
bağ oluştuğu için bebeği rahatlatır. Çocuk beslenmesinde annenin 
sütü varsa, iki yaşına kadar ek besinlerle beraber kullanılmalıdır.
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Bu grup enfeksiyonlar (TORCH) gebelikte geçirildikleri takdirde 
bebek kayıplarına ve sakatlıklara yol açabilen hastalıklar grubudur. 
SANKO Üniversitesi Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma 
Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları – Çocuk Enfeksiyon 
Hastalıkları Uzmanı, SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı 
ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı, Prof. Dr. Fadıl Vardar bu 
enfeksiyonlar hakkında önemli bilgiler verdi.

İRİŞ

“İn utero ya da doğum 
süreci boyunca kazanı-
lan enfeksiyonlar peri-

natal mortalite ve sonraki çocukluk 
dönemindeki morbidite (hasta olma 
oranı) için önemli” diyen Prof. Dr. 
Fadıl Vardar, annede hafif seyirli 
olan enfeksiyonlarının bebek için 
yıkıcı olabileceğine dikkat çekti.

TORCH

Toxoplasma Gondii, Rubella (kıza-
mıkçık) virüs, Sitomegalovirüs, Her-
pes Simpleks Virüs. Diğer; sifiliz, 
varisella zoster (su çiçeği), Hepatit 
B virüs (HBV), Humanimmun yet-
mezlik virüsü (HIV).

Diğer perinatal enfeksiyonlar; Liste-
ria Monocytogenes, Parvovirus B19 
(beşinci hastalık), Plasmodium (sıt-
ma), Mycobacterium Tuberculosis 
ve diğer…

Enfeksiyon doğum öncesi İn Utero 
Konjenital, doğuma yakın / doğum 
sonrası Postpartum Perinatal geçişi 

olmaktadır. 

Seyri için etkili faktörler; Organo-
genez üzerinde patojenin yarattığı 
etki, Gestasyonel yaş, Maternal im-
munite, enfeksiyonu kazanma şekli 
(intrauterin, genital yoldaki lezyon-
dan ve anne sütü),

Bu enfeksiyonlar süt çocukluğu dö-
neminde bulgu vermeyebilir, uzun 

Prof. Dr. Fadıl VARDAR

SANKO Üniversitesi Sani 
Konukoğlu Uygulama ve 
Araştırma Hastanesi 
Çocuk Sağlığı ve 
Hastalıkları – Çocuk 
Enfeksiyon Hastalıkları 
Uzmanı
SANKO Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Çocuk Sağlığı 
ve Hastalıkları Anabilim 
Dalı Başkanı

Konjenital ve Perinatal Enfeksiyonlar:

‘Eski TORCH’ için
                ‘Yeni Bir Işık’

G  
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Konjenital ve perinatal 
enfeksiyonların tanınması, 
hepsinin değişik prognostik 

etkilere sahip olması ve 
bir kısmının önlenebilir/ 
tedavi edilebilir olması 

nedeni ile önemlidir.  
Erken tanı ve tedavileri 

morbidite ve mortalitenin 
azaltılabilmesi için 

önemlidir. HBV, varisella ve 
rubella gibi enfeksiyonların 
eliminasyonu için evrensel 
ve ulusal aşı programları 

oldukça yararlıdır.
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20. gebelik haftasından önce primer maternal enfeksiyon, konjenital 
varisella sendromu, skatrisyel deri lezyonları, ekstremitelerde 
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dönemde sekellere neden olabilir.

CMV (CYTOMEGALOVİRUS) 
ENFEKSİYONU:

Uzun dönemde nörogelişimsel 
bozukluklara neden olan başlıca 
konjenital enfeksiyondur. Sosyo-
ekonomik düzeyi düşük ülkelerde 
sıktır. Hindistan’da seroprevelans 
yüzde 80-100. Maternal yüksek 
seroprevelans  ⁄  yüksek konjeni-
tal enfeksiyon riski olduğu bildiril-
mektedir.

Gebelik seyrinde; Primer maternal 
enfeksiyon durumunda risk yüzde 
30-40, maternal reaktivasyon du-
rumunda yüzde 1-3, erken gebelik 
döneminde geçirilen enfeksiyon 
ciddi fetal etkilenmeye/hasara ne-

den olmaktadır. Hindistan’da kon-
jenital CMV enfeksiyonunun yüz-
de 1.8-2.1 olduğu bildirilmektedir.

CMV-klinik
Prematürite, Intrauterin geliş-
me geriliği, sarılık, Hepato-sple-
nomegali doğumda olguların 
yüzde 10’u semptomatik, yüzde 
10-25’inde ilerleyen dönemlerde 
işitme kaybı, görme kaybı, nöro-
gelişimsel bozukluklar… Nörolojik 
olarak Mikrosefali, Nöbet, Hipoto-
ni, Letarji,  Koryoretinit, İntrakra-
niyal kalsifikasyon görülebilmek-
tedir.

CMV-tanı
Yeni doğanda virüsün izolasyonu; 
İdrar kültürü, idrarda CMV-DNA 
PCR, hayatın ilk 3 haftasında tü-

kürük ve Beyin Omurilik Sıvısında 
CMV IgM, öncesinde asemptoma-
tik seyreden ve uzun dönemde se-
kel gelişen hastalarda CMV DNA 
bakılabilir (Yeni doğan dönemin-
de alınıp saklanan guthrie kağıt-
larından!).

CMV-korunma-tedavi
Gansiklovir, sidofovir, foskarnet? 
Deneyim az, gansiklovir işitme 
üzerine olumlu etkileri (+), toksisi-
te açısından dikkatli olunmalı,
Aşı yok (Aşı çalışmaları var),
Gebelikte el yıkama dışında bili-
nen korunma önlemi yok.

RUBELLA

Vertikal yolla (karın içinde anne-
den bebeğe) geçtiği gösterilen 



enfeksiyonlar arasında en erken 
tanımlanmış olandır. Gelişmekte 
olan ülkelerde insidans her 1000 
doğumda 0.6-2.2 bağışık olmayan 
anneden ilk trimestırda vertikal 
bulaş yüzde 80-90. Gestasyonel 
12. haftadan sonra organogenez 
tamamlandığından, bu dönemde 
enfekte olan bebekte tek bulgu 
sağırlık olabilmektedir.

Rubella-klinik
Üçte ikisi asemptomatik olup ilk 5 

yılda gelişme geriliği oluşmakta-
dır.

Semptomatik; Düşük doğum ağır-
lığı, katarakt, sağırlık, PDA (Patent 
Duktus Anteriosuz), pulmoner 
arter stenozu, aort koarktasyo-
nu, purpura, mikroftalmi, korneal 
opasite, glokom, HSM, trombosi-
topeni. Geç dönemde; işitme kay-
bı, pankreas yetmezliği, davranış 
bozuklukları görülmektedir.

Rubella-tanı
Hayatın ilk 3 ayında serumda ya 
da ağız sıvısında rubella-spesifik 
IgM (+) saptanması. 6-12 aylık dö-
nemde rubella IgG’nin serumda 
persiste etmesi, 1 yıla kadar olan 
dönemde nazofarengeal sürün-
tüde / idrarda / BOS’da ve kanda 
rubella PCR (+) saptanması.

Rubella-Tedavi
Spesifik tedavisi yok. Aşı (+). Aşı-
nın uygulandığı pek çok ülkede 

hastalık elimine edilmiştir.

TOKSOPLAZMOZİS

Dünya çapında yaygın. Et, et ürün-
leri ve kontamine su ile bulaşır. 
İnsanlarda çoğunlukla asempto-
matik seyretmesine rağmen fetus 
için ciddi sonuçlar doğurabilmek-
tedir. Hindistan’da seroprevelans 
yüzde 45 olarak bildirilmiştir. Ge-
belikte primer enfeksiyon (teda-
viye rağmen) geçirenlerin yüzde 
25-30’unda fetal enfeksiyon geliş-
mektedir.

Toksoplazmozis-klinik
Yeni doğanların çoğu başlangıçta 
asemptomatik. Yüzde 80-90’ında 
ilerleyen dönemlerde göz tutulu-
mu, nörolojik hastalık gelişebil-
mektedir.

Klasik triadı; Koryoretinit+hidrose
fali+intrakraniyal kalsifikasyon
Diğer bulgular; Anemi, sarılık, 
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Neonatal herpes 
enfeksiyonundan asıl 

sorumlu olan HSV-2 olmasına 
rağmen son yayınlarda 
HSV-1’in de rol oynadığı 
gösterilmiştir. Annedeki 
reaktivasyondan ziyade 

primer enfeksiyon halinde 
neonatal herpes riski 

yüksektir. Annenin genital 
lezyonları ile direk temas ile 

enfeksiyon gelişmektedir. 
İntrauterin kazanılan 
enfeksiyon nadirdir.



HSM, LAP, mikrosefali.
Nonspesifik bulgular; HSV, CMV, 
rubella ile benzer.

Toksoplazmozis-tanı
Gebelik döneminde; Maternal 
T.gondii-spesifik IgG ve IgM (+) 
+ Toxo IgG düşük avidite göster-
mesi.

T.gondii-spesifik IgM primer en-
feksiyondan sonra 12 ay boyunca 
serumda saptanabilir!

Bebekte; T.gondii-spesifik IgM (+) 
IgG’nin 12 aydan fazla persiste 
etmesi.

Toksoplazmozis-tedavi
Gebelikte geçirilen enfeksiyonun 
tedavisinde ilk trimestırda spira-
misin önerilmektedir.

Fetal enfeksiyon kanıtlanırsa ilk 
trimestırdan sonra primetamin  + 
sulfadiyazin + folinik asit doğuma 

kadar verilmelidir. Yenidoğanda 
saptanan enfeksiyon için; prime-
tamin + sulfadiyazin + folinik asit 
tedavilerine 1 yıl devam edilmesi 
önerilmektedir.

KONJENİTAL SİFİLİZ

‘Eski’ bir enfeksiyon. Etken Tre-
ponema Pallidum. Plasentadan 
geçerek 6. gestasyonel haftadan 
önce bile fetüsü enfekte edebi-
lir. Fetal etkilenme maternal en-
feksiyonun derecesi ile ilişkilidir. 
Primer ve sekonder enfeksiyonda 
vertikal geçiş ve fetal etkilenme 
latent enfeksiyona oranla çok faz-
la olmaktadır.

Konjenital sifiliz-klinik
İntra-uterin ölüm, ölü doğum, hid-
rops fetalis, erken doğuma neden 
olabilmektedir. Canlı doğanların 
çoğu asemptomatiktir. Yaşayan 
bebeklerde; Erken dönem (İlk 2 
yılda); Düşük doğum ağırlığı, des-
kuamasyon ile seyreden döküntü, 
rinit, HSM, pnömoni,  kemik tutu-
lumu (osteokondrit, periostit), SSS 

tutulumu görülmektedir. Diğer 
konjenital viral enfeksiyonlar ve 
sepsis ile ayırıcı tanısı yapılmalı-
dır.     
                      
Geç dönemde (2 yıldan sonra); 
Dental anomaliler (Hutchinson 
dişleri), interstitial keratit, 8. sinir 
etkilenimi-sağırlık, nörosifiliz, pa-
rezi, frontal bossing, ağrısız artrit, 
(Kılıç kını tibia) gibi bulgular görü-
lebilir.

Konjenital sifiliz-tanı
Karanlık alan mikroskopi ile direk 
identifikasyonu mümkün.
Cilt lezyonları,
Plasenta DFA,
Umblikal Kord, 
Non-trepenomal testler; VDRL, 
RPR sensitif, hızlı, ucuz. 
Spesifik trepenomal testler; MHA-
TP, FTA-ABS spesifiteleri yüksek, 
doğrulamak için kullanılabilir.

Konjenital sifiliz-tedavi
Yeni doğan: Kristalize pen G 
50.000 U/kg/doz, 12 saatte bir, 7 
gün. 50.000 U/kg/doz, 8 saatte 
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Toksoplazmozis, et, et 
ürünleri ve kontamine 

su ile bulaşır. İnsanlarda 
çoğunlukla asemptomatik 

seyretmesine rağmen 
fetus için ciddi sonuçlar 

doğurabilmektedir. 
Hindistan’da seroprevelans 

yüzde 45 olarak 
bildirilmiştir. Gebelikte 

primer enfeksiyon (tedaviye 
rağmen) geçirenlerin yüzde 
25-30’unda fetal enfeksiyon 

gelişmektedir.
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bir, 10 güne tamamlanır ya da 
prokain pen 50.000U/kg/doz 1x1 
im 10 gün, ilk 3 ayda yapılan teda-
vi ile geç komplikasyonların önü-
ne geçilebilir!

Geç dönemde; Kristalize pen G 
50.000U/kg/doz, 4-6 saatte bir, 10 
gün verilmelidir. Semptomatik 
bebekler 6 ay izlenmelidir. Uy-
gun tedavi ile 3 ay sonra klinik 
bulgularda düzelme izlenebilir. 
Non-trepenomal testlerde de 3 ay 
sonra gerileme beklenir, 6. ayın 
sonunda testler non-reaktif hale 
gelir.

HERPES SİMPLEKS VİRÜS

Neonatal herpes enfeksiyonun-
dan asıl sorumlu olan HSV-2 ol-
masına rağmen son yayınlarda 
HSV-1’in de rol oynadığı gösteril-
miştir. Annedeki reaktivasyondan 
ziyade primer enfeksiyon halinde 
neonatal herpes riski yüksektir. 
Annenin genital lezyonları ile di-
rek temas ile enfeksiyon geliş-
mektedir. İntrauterin kazanılan 
enfeksiyon nadirdir.

HSV-klinik
Perinatal enfeksiyon: Postnatal 
2-3. haftada deri, göz, ağız tutu-
lumu. SSS tutulumu letarji, bes-
lenme güçlüğü, RDS (Respiratu-
ar Distres Sendromu), dissemine 
enfeksiyon (sepsis benzeri klinik), 
tipik veziküller sadece yüzde 
70’inde saptanabilir.

Tanı
Tzanck cilt testi; Multinükleer dev 
hücreler görülmesi,
Kültür (cilt lezyonları, konjonktiva, 
nazofarenks, rektum, BOS),
BOS; HSV DNA. Serolojisi değer-
li değildir (çapraz reaktivasyon, 

IgM’nin geç belirmesi).

HSV-tedavi 
Parenteral asiklovir 60mg/kg/gün 
3 dozda,
Göz tutulumu için topikal tedavi,
Deri, göz, ağız tutulumu.14 gün,
SSS, Dissemine hastalık. 21 gün,
Annedeki lezyonların erken tanın-
ması, uygun tedavisi ve sezaryen 
doğum şekli neonatal herpesin 
önlenmesi için önemli.

DİĞER KONJENİTAL 
ENFEKSİYONLAR

VARİSELLA

20. gebelik haftasından önce pri-
mer maternal enfeksiyon, konjeni-
tal varisella sendromu, skatrisyel 
deri lezyonları, ekstremitelerde kı-
salık, oküler defektler, mikrosefali, 
nöbetler görülebilir.

Maternal varisella 14-33. haftalar 
arasında geçirilirse bebekte ha-
yatın 1. ya da 2. yılında zona ge-
lişebilir. Maternal herpes zoster 
fetus için önemli etki oluşturma-
maktadır.

Neonatal varisella ciddi seyirli ve 
yüksek mortalite ile ilişkili. Neo-
natal varisella maternal varisella 
enfeksiyonunun doğumdan 5 gün 
öncesi ile doğumdan 2 gün sonra-
sına kadar olan sürede geçirilme-
si ile gelişir. Neonatal varisellaya 
dissemine veziküler lezyonlar, 
pnömoni, hepatit, meningoense-
falite neden olabilir.

Klinik tanı 
Annedeki öykü ve tipik veziküler 
lezyonlar ile konabilir.

Tanı; IgM pozitifliği yardımcı, lez-
yonlarda virüsün kültür yardımı 

Rubella, vertikal yolla geçtiği gösterilen enfeksiyonlar arasında 
en erken tanımlanmış olandır. Gelişmekte olan ülkelerde 
insidans her 1000 doğumda 0.6-2.2 bağışık olmayan anneden 
ilk trimestırda vertikal bulaş yüzde 80-90. Gestasyonel 12. 
haftadan sonra organogenez tamamlandığından, bu dönemde 
enfekte olan bebekte tek bulgu sağırlık olabilmektedir.

Gebelikte geçirilen 
enfeksiyonun tedavisinde 
ilk trimestırda spiramisin 

önerilmektedir.
Fetal enfeksiyon kanıtlanırsa 

ilk trimestırdan sonra 
primetamin + sulfadiyazin 

+ folinik asit doğuma kadar 
verilmelidir. Yenidoğanda 
saptanan enfeksiyon için; 
primetamin + sulfadiyazin 
+ folinik asit tedavilerine 

1 yıl devam edilmesi 
önerilmektedir.



ile tespiti. DNA PCR ve DFA da kullanılabilir.

Korunma 
Maruz kalan bebeklere VZIG. Gebelikte aşı yapılma-
malı, gebelik öncesi aşılanma önemli!

Tedavi
Enfekte yeni doğan parenteral asiklovir 30mg/kg/
gün 3 dozda 10 gün.

Sonuç

Konjenital ve perinatal enfeksiyonların tanınması, 

hepsinin değişik prognostik etkilere sahip olması ve 
bir kısmının önlenebilir/ tedavi edilebilir olması ne-
deni ile önemlidir.

Erken tanı ve tedavileri morbidite ve mortalitenin 
azaltılabilmesi için önemlidir. HBV, varisella ve ru-
bella gibi enfeksiyonların eliminasyonu için evrensel 
ve ulusal aşı programları oldukça yararlıdır.

HIV, HBV, CMV, TOXO ve sifiliz için antenatal tarama 
yapılmalıdır. Perinatal dönemde de bu enfeksiyon-
lardan korunmanın başlıca yolu iyi bir hijyen sağla-
maktan geçmektedir.
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ANKO Üniversitesi Sani 
Konukoğlu Uygulama 
ve Araştırma Hastanesi 
Uzman Psikoloğu Gözde 
Kıratlı, ölümün yaşamın 

kaçınılmaz doğal bir sonu olduğunu 
ve herkesin bir diğerinin sağ 
kalmayacağını bilse de çoğunlukla 
ölümden korktuğunu ve ölümü 
düşünmekten kaçındığını söyledi.

Kıratlı, “Kendimizin ve sevdikleri-
mizin sonsuza kadar yaşayacağı-
nı varsayarız. Fakat er ya da geç 
ölüm yaşamımıza girer ve sevdikle-
rimizi kaybederiz” dedi.

Sevilen birinin kaybı ile yaşanan 
derin üzüntünün yas dönemi ola-
rak tanımlandığını kaydeden Kırat-

lı, “Yas dönemi 3 ile 6 ay arasında 
süren, olayın inkârından kabulle-
nilmesine kadar geçen bir süreçtir. 
Bedensel, duygusal, ruhsal, bilişsel 
ve davranışsal olarak bazı tepkiler 
görülür. Depresyon semptomları-
na benzer tepkilerin de görüldüğü 
bu dönem, kişinin yakın çevresi 
tarafından yanlış yorumlanarak 
bir sorun olarak algılanabilir” diye 
konuştu. 

Yas tutmanın kaybın ardından veri-
lebilecek en doğal tepki olduğunu 
ve buna müdahale edilmemesi ge-
rektiğine vurgu yapan Kıratlı, şöyle 
devam etti:

“Bu süreçte kişinin günlük yaşam 
işlevlerine dönmesi biraz zaman 

Sevilen kişinin kaybı
ile yaşanan yas süreci
Hayat boyunca kontrolümüz dışında gelişen çeşitli olaylar yaşayabiliriz. 
İnsanların konuşmaktan çekindiği, hüzünlü ve ağır bir konudur ölüm ve yas.

S

Gözde KIRATLI

SANKO Üniversitesi 
Sani Konukoğlu 
Uygulama ve Araştırma 
Hastanesi 
Uzman Psikoloğu
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Kayıpla birlikte yaşanan yas sürecinin daha kolay 
atlatılabilmesi için yetişkinlerin çocuğun olayı 

anlamlandırmasına yardımcı olması gerekir. Bu olayın 
herkesin başına gelebileceğini, dünyanın her yerinde 

gerçekleşebileceğini, verdiği tepkilerin normal olduğu ve 
zamanla hafifleyeceği anlatılmalıdır. Onlara güvenli bir 
ortam yaratılmalı, belirsizlikler konuşulmalıdır. Çocuğun 

duygu ve düşüncesini ifade etmesi için bir ortam 
yaratılarak karşılıklı duygu ve düşünce paylaşımında 
bulunulmalıdır. Çocuk bu süreçte dinlenmez, duygu 

ve düşüncesini ifade etmesi sağlanmazsa ileride ona 
psikolojik olarak zarar verebilir.
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alabilir. İşine ya da okuluna dön-
mesi birkaç hafta, öz bakımını 
gerçekleştirmesi birkaç ay süre-
bilir. Bu durum kişiden kişiye de-
ğiştiği için süresi hakkında kesin 
bir bilgi vermek doğru değildir. 
Kayıp henüz kabullenilememiş, 
normal hayat işlevlerine geri dö-
nülmekte zorlanılıyorsa ve bu bir 
yıldan daha uzun sürüyorsa dep-
resyondan şüphelenmek gerekir. 
Bu artık yas süreci kapsamında 
değerlendirilmez, bir uzmandan 
yardım alınması gerekir.” 

Kıratlı, yas sürecinin inkâr, kızgın-
lık, pazarlık, depresyon ve kabul-
lenme olmak üzere beş evreden 
oluştuğunu belirtti.

1. İNKÂR EVRESİ 

Ölüm haberinin alınmasının ar-
dından ölüm gerçeğinin anlaşıl-
masında zorluk yaşandığını ve bu 

evrenin birkaç saat ya da birkaç 
hafta sürebileceğine dikkat çeken 
Kıratlı, bu süreci şöyle değerlen-
dirdi:

“Kişi yaşadığı kaybın kendi başı-
na geldiğini kabullenmekte güç-
lük çeker, hala kaybedilen kişinin 
bir yerlerden çıkıp gelebileceğine, 
yaşananların gerçek olmadığına 
inanmak ister. Kişi şaşkın, donuk 
ya da tepkisiz olabilir. Göğüste 
sıkışma hissi, nefes almada ve 
yutkunmada zorlanma, karın ağ-
rısı gibi bedensel bazı tepkiler ve 
hatırlamakta güçlükler gibi biliş-
sel tepkiler görülebilir. Bu süreçte 
kaybın gerçekliğinin anlaşılma-
sı için cenaze törenine katılarak 
kaybedilen kişiyle vedalaşmak 
önemlidir. Törenlerin bir başlan-
gıcı bir de sonu olduğundan yaşa-
nan duyguların yoğunluğu törenle 
birlikte daha rahat açığa çıkarak 
yaşanan üzücü olayın kabullenil-

mesini kolaylaştırır.” 

2. KIZGINLIK EVRESİ

Kaybın acısının giderek daha faz-
la hissedildiği bu evrenin günler 
ve haftalar alabileceğinin altını 
çizen Kıratlı, şunları kaydetti:

“Bazı sorgulamaların başladığı 
bu evrede ölen kişinin yaptığı ya 
da yapmadığı şeyler için kızgınlık 
duyulabilir. Kişi onunla paylaştığı 
ya da paylaşamadığı şeyler için 
pişmanlık ve suçluluk duyabilir. 
‘Neden bu başımıza geldi?’ diye 
adalet sorgulanır. Kaybın bir şe-
yin bedeli olup olmadığı anlaşıl-
maya çalışılarak bir bedel bulun-
mayınca isyan edilir. Bu süreçte 
yaşanılan ya da yaşanılamayan 
şeyleri kabul ederek ölümün ya-
şam akışının bir parçası olduğu 
ve hak edilecek bir ceza olmadı-
ğının farkına varmak yaşanan 

Birçok anne-baba 
bu süreçte çocukları 
üzülmesin diye 
duygularını saklama 
eğiliminde olurlar. Aynı 
zamanda kendileri de 
yas sürecinde oldukları 
için eski ilgilerini onlara 
karşı gösteremeyebilirler. 
Bu süreçte çocuklara, 
duygulardan bahsederek 
neden onunla daha 
az ilgilenildiğinin 
anlatılmasıyla çocuk 
kendisine neden öyle 
davranıldığını anlayabilir. 



olumsuz duygu ve düşünceleri za-
manla hafifletir.”

3. PAZARLIK EVRESİ 

Bu evrede ölen kişinin ardından 
çok daha yoğun üzüntü ve özlem 
yaşandığını anlatan Kıratlı, “Hu-
zursuzluk, öfke, korku, heyecan, 
keyif alınan şeylere yönelik istek-
sizlik gibi duygusal tepkiler, kon-
santrasyon güçlüğü ve ölen kişiyi 
düşünmeye engel olamama gibi 
bilişsel tepkiler görülür. Ölümün 
nedeni anlaşılmaya çalışılır. ‘Şöy-
le yapılsaydı böyle olmazdı’ gibi 
düşüncelerle hala ölümün geri 
dönülmez olduğunun bir çeşit 
inkârı yaşanır. Kaybın gerçekliği 
anlaşıldıkça yapılan hiçbir hesa-
bın gerçeği değiştiremeyeceği 
anlaşılır” ifadelerine yer verdi.

4. DEPRESYON EVRESİ

“Bu evrede kaybedilen kişinin geri 
dönmeyeceği giderek daha iyi an-
laşılmıştır” diyen Kıratlı, kişinin bu 
evrede yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Bu durum kişide umutsuzluk ve 

çaresizlik gibi hislerin ortaya çık-
masına, ilgi kaybı, isteksizlik, bit-
kinlik gibi bazı duygusal tepkilerin 
görülmesine yol açar. Değişen 
hayat düzeniyle birlikte ortaya çı-
kan kaygılar yoğun olarak hisse-
dilir. Günlük yaşam aktivitelerini 
gerçekleştirmede isteksizlik, sos-
yal geri çekilme gibi davranışsal 
tepkiler görülür. Kişi işe ya da 
okula gitmek istemeyebilir, yaptı-
ğı işten verim alamaz, öz bakımını 
aksatabilir, bazen en yakınında-
ki kişiyle bile konuşmak istemez. 
Depresyon aşamasına en uzun 
süren aşama olması sebebiyle 
dikkat edilmesi gerekir. Bu du-
rumda kişinin kendisine güvenli 
bir alan yaratması, beslenmeye 
dikkat etmesi, uyku düzenini sağ-
laması, sosyal destek kaynakla-
rını kullanarak hayat düzeni için 
yeni bir plan yapması süreçte ya-
şanan olumsuz duyguları zaman 
içinde hafifletir.”

5. KABULLENME EVRESİ 

Bu evrenin durumun kabullenildi-
ği ve hayatın normal akışına dö-
nülmesi beklenen evre olduğunu 

vurgulayan Kıratlı, sözlerini şöyle 
sürdürdü:

“Hatırlama kişiye artık daha az 
acı verirken, özlemle birlikte or-
taya çıkan güzel anılar daha çok 
hatırlanır. Sorun ölen kişinin ka-
yıptan hemen önceki haliyle sık 
sık hatırlanması, yoğun üzüntü 
halinin azalmadan devam etmesi 
ve kişinin günlük yaşam işlevleri-
ne bir türlü dönememesiyle orta-
ya çıkar. Yas sürecinde kişinin en 
çok sosyal ortamı etkilendiği için 
ilk evrelerde yaşanan sosyal geri 
çekilme bu evrede kişinin kendi-
sini aşama aşama iş, okul ve ar-
kadaş çevresine dâhil etmesiyle 
sonuçlanır. Bu şekilde hayatın 
normal işleyişine geri dönülür.” 
 
Yas sürecinin bastırılmış duygu-
larla değil, duyguları paylaşarak, 
yası tutarak atlatıldığını vurgula-
yan Kıratlı, şu önerilerde bulundu:

“Değiştiremediğiniz gerçeklerle 
başa çıkmada kendinize zaman 
tanıyarak, olumsuz yaşam olay-
larıyla baş etmeyi sağlayan içi-
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Çocuğun duygularını 
hafifleteceği 
düşünülerek söylenen 
‘O melek oldu’, ‘O 
cennette bizi izliyor’, 
‘O derin bir uykuya 
daldı’ gibi söylemler 
ölünün geri döneceğini 
düşündürtebileceği 
için kullanılması uygun 
değildir. Özellikle 
ölümün uyku üzerinden 
anlatılması çocuğun 
uykudan korkar hale 
gelmesine yol açabilir. 



nizdeki güce inanarak eski yaşa-
mınıza geri dönebilirsiniz. Yitirilen 
kimse geri gelmez, kabullenmek 
sizi hafifletir. Kaybı kabullendiği-
nizde tek başınıza bir şeyler ya-
pacak güce kavuşmuş olursunuz. 
Bu zaman zarfında yeni bir hayat 
planı oluşturmak, sosyal destek 
kaynaklarınızı kullanmak, kay-
bedilen kişinin fotoğraflarını evin 
görülebilen alanlarına koyarak fo-
toğraflar üzerinden anılarınızı ve 
duygularınızı diğer aile üyeleriyle 
paylaşmak sizi duygusal olarak 
hafifletecektir.”

ÇOCUKLARDA YAS SÜRECİ

Çocuklardaki yas sürecinin ye-
tişkinlerden biraz farklı olduğuna 
işaret eden Kıratlı, 0-6 yaş arasın-
daki çocukların bilişsel becerileri 
ve dil gelişiminin yetişkinlerinki 
kadar iyi olmadığını, dolayısıyla 
yetişkinler gibi soyut düşüneme-
yen çocukların ne hissettiğini tam 
olarak bilemediğini ve sıkıntılarını 
yeterince iyi ifade edemediklerini 
söyledi.

Çocukların yaşadıklarını daha 
çok fiziksel tepkiler göstererek 
dile getirdiklerini ve kayıp habe-
rini alan çocukların birbirinden 
farklı tepkiler gösterebileceğini 
belirten Kıratlı, şu değerlendirme-
yi yaptı:

“Kimi çocuklar olayın ardından 
duygusal patlamalar yaşayabi-
lir, haberi veren kişiye öfkeyle 
vurarak tepki gösterebilir. Kimi 
çocuklar ise tepkisiz kalabilir. Bu 
yetişkinlere olayın anlaşılmadı-
ğını düşündürtebilir. Haberin ar-
dından tepki göstermeyen, hatta 
oyun oynamak için izin isteyen bir 
çocuk için bu durum haberi sindir-
mek için zamana ihtiyacı olduğu-
nu, kaybedilen kişinin geri gelme-
yeceğini anladığını ve sonuçlarını 

düşünmeyi ertelediğini gösterir. 
Bu durum daha çok okul öncesi 
çocuklarda görülür. 

Yaşanan kaybı yetişkinler gibi hız-
la anlamlandırıp günlük hayata 
kolayca geri dönemeyen çocuklar 
kaybın sonuçlarını ancak yaşaya-
rak öğrenirler. Kayıpla birlikte yas 
tutmaya başlayan çocuklar ken-
dilerinden hiç beklenmedik bir 
şekilde veya olay öncesi hallerinin 
tam tersi davranışlar sergileyebi-
lirler. Çocuklar bu süreçte içlerine 
kapanabilir, olduğundan daha 
alıngan olabilir.”

Kıratlı, çocukların gösterebilece-
ği diğer tepkileri ve onlara karşı 
dikkat edilmesi gereken konuları 
şöyle anlattı:
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Yas dönemi 3 ile 6 ay arasında süren, olayın inkârından 
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“Yaşından daha küçük davra-
nışlar sergileyebilir, kayıpla ilgili 
gerçekdışı bir suçluluk duyabilir, 
çevreden kendini soyutlamak için 
eylemde bulunabilir, uyku düzeni 
bozulabilir, kabuslar görebilir ya 
da olanlarla ilgili çeşitli oyunlar 
oynayabilir. Kayıpla birlikte artan 
güvenlik ihtiyacıyla çocuk kendi-
ni güvende hissetmediği durum-
larda kızgınlık ve öfke patlaması 
yaşayabilir. Verilen tepkiler, korku 
ve endişenin bir sonucudur. Süre-
ci anlamlandırmak ve nasıl dav-
ranabileceğini bilmek çocuklar 
için zor bir durumdur. Bu süreçten 
sonra çocuklar daha çok çevreyi 
gözlemleyerek olayı algılamaya 
ve yakınında bulunan insanları 
model alarak onların stres tepkile-
rine benzer tepkiler vermeye baş-
larlar. Bu süreçte çocuğun verdiği 
tepkileri kabul ederek, onu belli 
bir tepki vermeye zorlamadan ‘Bu 
durum seni öfkelendirdi, kardeşin 
de öfkeli, onun ölümüne bizler de 
çok üzülüyoruz’ gibi duygu ve dü-
şüncesinin yansıtmasını yaparak 
çocuğun tepkilerinin kabul edildi-
ğini ve anlaşıldığını hissettirebili-
riz.” 

ÇOCUKLARA ÖLÜM 
KAVRAMINI ANLATMAK

Ölümün soyut bir kavram olduğu-
nu, çocukların ancak ilkokul dö-
nemi itibariyle ölümü yetişkinlere 
benzer biçimde algılayarak, anla-
yabileceğine dikkat çeken Kıratlı, 
şöyle konuştu:

“Okul öncesinde yetişkinler gibi 
soyut düşünemeyen çocuklar 
ölümün ne olduğunu bilemez. 
Ölümü ancak onlara somut bir 

şekilde anlattığımızda anlayabi-
lirler. Okul öncesinde çocuklar 
ölümün evrensel olduğunu, bir 
gün bütün canlıların öleceğini 
anlamakta zorlanırlar. Çocuğun 
ölümü anlayabilmesi için öncelik-
le biri öldüğünde neler olduğunu 
bilmesi, ölümün yaşamın bir sonu 
olduğunu ve ölen kişinin geri gel-
meyeceğini anlaması gerekir. İki 
yaşından küçük bebekler ölüm 
kavramını bilemez ve anlayamaz-
lar. 

Okul öncesindeki çocuklar doğ-
ru bilgilendirilirse ve kavram so-
mutlaştırılırsa ancak ölümün ne 
olduğunu iyi anlayabilirler. Örne-
ğin yetiştirdiğimiz bir bitki üzerin-
den çocuğa canlılığı anlatabiliriz. 
Canlıların nefes aldığını, beslen-
diğini, büyüdüğünü ve bu şekilde 
hayatta kalabildiğini, su vermedi-
ğiniz bitkinin solarak kuruduğunu, 
onun artık öldüğünü, nefes ala-
mayacağını, beslenemeyeceğini, 
ölen canlıların bütün canlılık fonk-
siyonlarının durduğunu anlatarak 
çocuğun zihninde ölüm kavramını 
şekillendirebiliriz.

Eğer çocuğun kaybettiği bir evcil 

hayvanı varsa da ‘O hayvanı köye 
verdik, veterinere bıraktık’ gibi 
söylemlerle çocuğu üzmekten 
korkup onu kandırmak yerine, o 
hayvanın yaşıyorken nefes aldı-
ğını, beslendiğini, uyuduğunu, tu-
valetini yaptığını ancak ölümüyle 
birlikte artık bu canlılık faaliyet-
lerini gösteremeyeceğini, bütün 
vücut fonksiyonlarının durduğunu 
anlatabiliriz. Çocuk bu şekilde 
ölümün bir son olduğunu ve ölen 
kişinin geri dönmeyeceğini iyi an-
layabilir.”  

Çocuğa ölüm anlatılırken gerçek-
çi söylemler kullanılması gerekti-
ğinin altını çizen Kıratlı, şu örnek-
leri verdi:

“Çocuğun duygularını hafifletece-
ği düşünülerek söylenen ‘O melek 
oldu’, ‘O cennette bizi izliyor’, ‘O 
derin bir uykuya daldı’ gibi söy-
lemler ölünün geri döneceğini dü-
şündürtebileceği için kullanılması 
uygun değildir. Özellikle ölümün 
uyku üzerinden anlatılması çocu-
ğun uykudan korkar hale gelmesi-
ne yol açabilir. Çocuk, anne ya da 
babasının uyurken uzun uzun izle-
yip hayatta olduğunu anlamak 

Hatırlama kişiye artık daha az acı 
verirken, özlemle birlikte ortaya çıkan 
güzel anılar daha çok hatırlanır. Sorun 
ölen kişinin kayıptan hemen önceki 
haliyle sık sık hatırlanması, yoğun üzüntü 
halinin azalmadan devam etmesi ve 
kişinin günlük yaşam işlevlerine bir türlü 
dönememesiyle ortaya çıkar.



için nefes alıp almadığını kontrol 
eder hale gelebilir. Belirsizlikle 
birlikte kendini kaygılı hisseden 
çocuk kendini güvende hisset-
mez. Zihni tehlike aramakla meş-
gul olur ve gerçekte ne olduğunu 
anlayamaz. Dolayısıyla çocuğa 
ölüm gerçekçi ifadelerle anlatıla-
rak, soru sormasına izin verilmeli-
dir. Bu belirsizliğin ortadan kaldı-
rılması için faydalı olacaktır.”

ÇOCUKLARA ÖLÜM
HABERİNİ VERMEK

Çocuğa ölüm haberini vermeden 
önce onu bu habere hazırlamak 
gerektiğini anlatan Kıratlı, şu uya-
rıları yaptı:

“Ona, ‘Sana anneannenle ilgili 
üzücü bir haber vereceğim’ deni-
lebilir. Daha sonra çocuğa yaşa-
nılan kaybı uygun bir dille anlatıp 
ölüm nedenini açık bir şekilde 
ifade ederek, bundan sonra neler 
olacağı hakkında bilgi verilmeli-
dir. Cenaze töreni hakkında da 
bilgilendirilen çocuğun sadece 
cenaze evinde bulunması ölen 
kişiyle vedalaşması için yeterli-
dir. Daha küçük yaştaki çocuklar 
mezarlıkta bulunmaktan korkabi-
leceğinden 11 yaşından itibaren 
çocuklara cenaze törenlerine is-
terlerse gelebilecekleri söylen-
melidir. Cenaze ritüelleriyle, tö-
renlerin bir başlangıcı ve sonu 
olduğundan çocuk ölen kişiyle ve-
dalaşacak ve duygularıyla daha 
rahat başa çıkmayı öğrenecektir. 
Vedalaşma ve duyguların ifade 
edilmesi yas sürecinin atlatılması 
için önem arz eder. Bazı ailelerde 
ölen kişinin ardından onun konu-
sunun ya da isminin geçmemesi-
ne dikkat edilebilir. Olayı drama-
tik hale getirmeden varsa ortaya 
çıkan yoğun bir duygunun payla-
şılmasını teşvik etmek gerekir.

Çocuklar bir ölümün nasıl gerçek-
leştiğini öğrendiğinde kendisinin 
de ailenin diğer üyelerinin de öle-
ceğini düşünebilir. Ölüm şekli bir 
kaza, hastalık, afet olabilir, çocuk 
bunlardan daha fazla korkar hale 
gelebilir. Çocuk kendisinin ya da 
aile üyelerinin ölüp ölmeyeceğine 
dair soru sorarsa ona ölümle ilgili 
bilgi verilerek kendisinin ve diğer 
aile üyelerinin güvende olduğu 
mesajı verilmelidir. Kaybedilen 
anne ya da babaysa çocuk bun-
dan sonra kendisine ne olacağı, 
nasıl bakılacağı konusunda endi-
şeye kapılabilir. Bu durumda ona 
hayatında nelerin aynı kalacağını 
ve nelerin değişebileceğini açıkla-
mak gerekir. Mümkünse çocuğun 
ev ve okul düzeninin değiştirilme-
mesi çocuğun kendini güvenli bir 
alanda hissetmesi için önemlidir.”

Çocukların bilgilendirildikçe ve 
güvende hissettikçe kaygılarının 
azalacağını, verdikleri tepkiler an-
layışla karşılandıkça kendi duygu-
larını daha rahat ifade edecekleri-
ni belirten Kıratlı, şunları söyledi:

“Birçok anne-baba bu süreçte 

çocukları üzülmesin diye duygu-
larını saklama eğiliminde olurlar. 
Aynı zamanda kendileri de yas 
sürecinde oldukları için eski ilgile-
rini onlara karşı gösteremeyebilir-
ler. Bu süreçte çocuklara, duygu-
lardan bahsederek neden onunla 
daha az ilgilenildiğinin anlatılma-
sıyla çocuk kendisine neden öyle 
davranıldığını anlayabilir. Evin 
görülebilen alanlarına kaybedilen 
kişinin fotoğraflarını koyarak, anı-
ları paylaşmak bastırılmış duygu 
ve düşünceleri ortadan kaldıra-
rak, çocuğa bu konuda yalnız ol-
madığını hissettirecektir.” 

Kayıpla birlikte yaşanan yas sü-
recinin daha kolay atlatılabilmesi 
için yetişkinlerin çocuğun olayı 
anlamlandırmasına yardımcı ol-
ması gerektiğini vurgulayan Kırat-
lı, sözlerini şöyle tamamladı:

“Bu olayın herkesin başına gele-
bileceğini, dünyanın her yerinde 
gerçekleşebileceğini, verdiği tep-
kilerin normal olduğu ve zamanla 
hafifleyeceği anlatılmalıdır. On-
lara güvenli bir ortam yaratılma-
lı, belirsizlikler konuşulmalıdır. 
Çocuğun duygu ve düşüncesini 
ifade etmesi için bir ortam yaratı-
larak karşılıklı duygu ve düşünce 
paylaşımında bulunulmalıdır. Ço-
cuk bu süreçte dinlenmez, duygu 
ve düşüncesini ifade etmesi sağ-
lanmazsa ileride ona psikolojik 
olarak zarar verebilir. İnsana acı 
veren bir durum ve üzüntüye ve-
rilen en doğal tepki ağlamaktır. 
Ağlamayan bir kişi yası olması ge-
rektiği gibi yaşayamıyor demek-
tir. Çocuklar yasla birlikte ortaya 
çıkabilecek olumsuz duygularla 
baş etmeyi ancak bu duygularla 
karşılaştığında öğrenir. Dolayısıy-
la çocuğun yas yaşamasına izin 
verilmesi duygu düzenleme bece-
risini geliştirecektir.” 
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Kişi yaşadığı kaybın kendi başına geldiğini kabullenmekte güçlük çeker, hala 
kaybedilen kişinin bir yerlerden çıkıp gelebileceğine, yaşananların gerçek olmadığına 
inanmak ister. Kişi şaşkın, donuk ya da tepkisiz olabilir. Göğüste sıkışma hissi, 
nefes almada ve yutkunmada zorlanma, karın ağrısı gibi bedensel bazı tepkiler ve 
hatırlamakta güçlükler gibi bilişsel tepkiler görülebilir. Bu süreçte kaybın gerçekliğinin 
anlaşılması için cenaze törenine katılarak kaybedilen kişiyle vedalaşmak önemlidir. 
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ETİŞKİNLERİN sporu 
fit kalma, sağlığını 
koruma ve kilo verme 
düşüncesiyle yaparken, 
sporun çocukta çok 

daha fazla etkilere neden olduğunu 
belirten SANKO Üniversitesi Sani 
Konukoğlu Uygulama ve Araştırma 
Hastanesi Sağlıklı Yaşam Merkezi 
Fitness Eğitmeni Ahmet Akgün, 
“Spor büyüyen çocuğun fiziksel 
gelişiminin yanında psikolojik 
ve sosyal yönden gelişimine 
doğrudan katkı sağlamaktadır. 
Fiziksel aktivite büyümeyi tetikler 
ve daha iyi bir fiziksel yapı sağlar. 
Yapılan araştırmalarda her gün 
fiziksel olarak aktif olan çocukların 
ileride tansiyon, diyabet, kolon 
kanseri, çağımızın hastalığı obezite 
ve kalp hastalıkları riskinin azaldığı 
gözlenmiştir” dedi.

Orta derecede fiziksel aktivite 

yapan bir çocukta matematik, 
okuma ve ezber becerilerinde 
gelişme görüldüğünü ve sporun 
çocuklarda sosyal ve psikolojik 
olarak da büyük katkı sağladığını 
kaydeden Akgün, “Spor çocukların 
en iyi öğrenme yeridir ve kendine 
olan güvenleri gelişir. Hemen 
hemen her çocuğun bir spor dalına 
becerisi vardır. Onu keşfedip ona 
göre yönlendirilmelidir. Aile kendi 
sevdiği spor dalını veya popüler 
olan bir spor dalını değil de çocuğun 
keyif alacağı ve becerisinin olduğu 
spor dalına yönlendirmelidir” diye 
konuştu.

Günümüzde çocukların teknolojiye 
olan ilgisinin onları hareketsiz 
ve sağlıksız bir yaşamın içine 
yönlendirdiğini dile getiren Akgün, 
şöyle devam etti:

“Teknolojiyi  hayatımızdan 

Çocuklara hangi
yaşta hangi spor?
Spor, sağlıklı yaşamın en önemli kurallarından birisidir. Özellikle çocuklar 
üzerindeki etkisi yetişkinlere göre daha yüksektir. 

Y

Ahmet AKGÜL

SANKO Üniversitesi 
Sani Konukoğlu 
Uygulama ve Araştırma 
Hastanesi 
Sağlıklı Yaşam Merkezi 
Fitness Eğitmeni
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tamamen çıkaramayız ama çocukların teknolojilinin 
bir yaşam biçimi olmadığını bilmesi gerekir. Spor 
çocukların fiziksel olarak gelişmesinin yanında 
bilişsel, duyusal gelişmelerine de yardımcı 
olmaktadır. Çocuklarda bireysel spor, çocukların 
özgüven ve disiplin duygusunun gelişmesine, dikkat 
becerisi, fiziksel denge ve kilo kontrolünü sağlar. 
Bireysel sporlarda çocukları binicilik, yüzme, tenis, 
jimnastik gibi spor dalına yönlendirilebilir. Takım 
sporlarında ise çocukların stratejik düşünme 
yeteneğini, yardımlaşma duygusunu, aynı zamanda 
disiplin algısının gelişmesine yardımcı olur. 
Sorumluluk duyguları gelişir. Takım sporlarına futbol, 
basketbol, voleybol gibi sporlar yönlendirilebilir.”

SPOR YAPAN ÇOCUKLARDA
OLUŞAN GELİŞİMLER 

Sporla ilgilenen çocukların az stres yaşadığını ve 
özgüvenlerinin de yüksek olduğunu anlatan Akgün, 
sözlerini şöyle sürdürdü:

“Çocuk sporla uğraştığında fiziksel efor sarf 
edeceğinden depresyon ve kaygı gibi durumlardan, 
spor yapmayanlara göre daha az etkilenecektir. 
Sporla ilgilenen çocuk sağlıklı gelişir. Çocuk spor 
esnasında yüksek enerji harcayacağından bu 

enerjiyi geri almak için dengeli ve düzenli beslenmek 
zorundadır, bu da kas ve kemik gelişimini olumlu 
yönde etkiler. Spor yaparken vücudun birçok yeri 
çalıştığından çocukların beyin gelişimi desteklenmiş 
olur.

Spor yapan çocuklar disiplinli olur ve hedefe 
odaklanır, bireysel ve takım sporlarıyla ilgilenen 
çocuklar disiplin konusunda başarılı olur. Çocuklar 

Çocukların sağlıklı bir yaşam sürmeleri ve geleceklerinin hastalıksız, ruh 
ve beden açısından sağlıklı, sosyalleşen ve başarılı olmaları açısından 
çocukların sporla iç içe olmaları ve yaşamın bir parçası olarak hayatlarına 
spor ile devam etmeleri önemlidir.
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spor sayesinde başarı kazanmak 
için kendisine hedef belirlemesi 
ve bu doğrultuda sürekli çaba 
sarf etmesi gerektiğini öğrenir. 
Refleksleri güçlü ve odaklanma 
becerileri yüksek olur. Spor yapan 
çocuk ilgilendiği spor dalı ile çok 
özel özellikler kazanma ile birlikte 
güçlü reflekslere sahip olur.

Zorluklarla daha kolay baş 
ederler. Çocuklar kazanmak 
kadar kaybetmenin de doğal bir 
sonuç olduğunu kavrar. Yetersiz 
kaldığında rakibini geçebilmek için 
kendini zorlamaya alışan çocuklar 
hayatlarındaki zorluklarla daha 

iyi mücadele edebilme özelliği 
kazanır.”

Spor yapan çocukların daha az 
sağlık sorunu yaşadıklarını, düzenli 
spor yapan çocukların bağışıklık 
sistemlerinin diğer çocuklara göre 
daha güçlü olduğunu vurgulayan 
Akgün, “Obezite gibi sağlık 
sorunu yaşamazlar. Efor sarf eden 
sporları düzenli olarak yapmaları, 
kemik ve kas gelişimi sağladığı 
gibi akciğer ve kalplerinin de 
güçlenmesine yardımcı olur” 
ifadelerine yer verdi.

Spor yapan çocukların liderlik 

ÇOCUKLAR SPOR YAPARKEN DİKKAT 
EDECEKLERİ NOKTALAR

* Yapılan egzersizler belirli sayıda tekrar 
edilmeli, örneğin kuvvet eğitim programlarında 
tekrar sayıları 8-10 arası olmalıdır.
* 8-10 farklı egzersiz 1-2 sette yapılmalı ve setler 
arası 1-2 dakika arası dinlenme olmalıdır.
* Haftada en az 2 kez, 30 dakika çocuğun 
spor yapması sağlanmalı, egzersizler düzenli 
yapılmalıdır.
* Çocuğun düzenli olarak spor yapabilmesi için 
yürüme, koşma, ip atlama, futbol, sıçrama gibi 
sevdiği egzersizler yapılmalıdır.

Spor büyüyen çocuğun 
fiziksel gelişiminin yanında 
psikolojik ve sosyal yönden 
gelişimine doğrudan katkı 
sağlamaktadır. Fiziksel 
aktivite büyümeyi tetikler 
ve daha iyi bir fiziksel yapı 
sağlar. Yapılan araştırmalarda 
her gün fiziksel olarak aktif 
olan çocukların ileride 
tansiyon, diyabet, kolon 
kanseri, çağımızın hastalığı 
obezite ve kalp hastalıkları 
riskinin azaldığı gözlenmiştir.
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ÇOCUKLARIN YAŞLARINA GÖRE 
SPOR DALINA BAŞLAMA VE 
BRANŞLAŞMA YAŞI

Atletizm                       10-12 /13-14
Basketbol                    7-8 /10-12
Bisiklet                         14-15 /16-17
Jimnastik (kız)             4-6/ 10-11 
Jimnastik ( erkek)       6-7 /12-14
Kayak                          6-7 /10-11
Futbol                          10-12/11-13
Yüzme                         3-7 /10-12
Tenis                            6-8 /12-14
Voleybol                      11-12/ 14-15

özelliklerinin geliştiğini vurgulayan Akgün şunları kaydetti:

“Çocuklar takım sporlarıyla ilgilendiklerinde zamanı 
geldiğinde tüm takıma liderlik yapma ve takımı 
yönlendirmesi gerektiğini bilir. Bu yüzden çocuklar liderlik 
vasfına sahip olmakla beraber takım ile çalışma ve 
paylaşımcılığı öğrenir. Dışa dönük olur ve bu yüzden de 
sosyalleşirler.”

Sporun çocuk gelişimine olan etkisinin her gün daha fazla 
arttığını anımsatan Akgün, sözlerini şöyle tamamladı:

“Çocukların sağlıklı bir yaşam sürmeleri ve geleceklerinin 
hastalıksız, ruh ve beden açısından sağlıklı, sosyalleşen ve 
başarılı olmaları açısından çocukların sporla iç içe olmaları 
ve yaşamın bir parçası olarak hayatlarına spor ile devam 
etmeleri önemlidir.”
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EFROLOJİ Uzmanı Doç. 
Dr. Selman Ünverdi, has-
tanemizde düzenlenen 
konferansta yaptığı ko-
nuşmada, kronik böbrek 

yetmezliğinin ülkemizde gün geç-
tikçe arttığına dikkat çekti.

Doç. Dr. Ünverdi, toplantıyı düzen-
leme amaçlarının böbrek nakli 
yapan bir merkez olarak, kronik 
böbrek yetmezliğine dikkat çek-
menin yanı sıra, vericisi olan has-
talarda organ naklinin teşvik edici 
bir uygulama olması açısından 
farkındalık yaratmak olduğunu 
belirtti.

Kronik böbrek yetmezliğine bağlı 
olarak ülkemizde yaklaşık 70 bin 
kişini diyaliz tedavisi gördüğünü 
anımsatan Doç. Dr. Ünverdi, “Di-
yaliz tedavisi gören hastalarımızın 
diyalizden dolayı ortaya çıkan ha-

yat kalitelerindeki düşüş ve hayat 
sürelerindeki azalma günümüzün 
en önemli problemlerinden birisi-
ni oluşturmaktadır” dedi. 

Organ naklinin teknolojik geliş-
meler sayesinde günümüzde çok 
başarılı bir tedavi seçeneği haline 
geldiğini kaydeden Doç. Dr. Ün-

verdi: “10 yıllık yaşam beklentisi 
kronik böbrek yetmezliği nedeniy-
le diyalize giren hastalarda yüzde 
30 iken, organ nakli olan hastalar-
da yüzde 70’tir. Organ nakli nede-
niyle yaşam süresinin uzamasıyla 
birlikte, hayat kalitelerinde çok 
ciddi bir artış söz konusudur” diye 
konuştu. 

“ORGAN NAKLİ:
YENİ BİR BAŞLANGIÇ”
SANKO Üniversitesi Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Uzmanı 

Doç. Dr. Selman Ünverdi ile Genel Cerrahi Uzmanı ve Organ Nakil Merkezi Sorumlu 
Hekimi Opr. Dr. Ahmet Orhan Gürer, halka açık sağlık konferansları kapsamında 

“Organ Nakli: Yeni Bir Başlangıç” konusunu anlattı.

N
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Dr. Yusuf Ziya Yıldırım, Prof. Dr. Güner Dağlı,
Doç. Dr. Selman Ünverdi, Opr. Dr. Ahmet Orhan Gürer



SANKO Üniversitesi Sani Ko-
nukoğlu Uygulama ve Araş-
tırma Hastanesi Organ Nakli 
Merkezi’nin bölgede organ nak-
linin başarılı bir şeklide en fazla 
yapıldığı yerlerden birisi olduğu-
na vurgu yapan Doç. Dr. Ünverdi, 
şöyle devam etti:

“Türkiye başarı ortalamasının 
üzerinde başarı gösteren bir 
merkez olarak hastalarımıza ve 
bölgeye hizmet veriyoruz. Başarı 
ortalamasında dünya standartla-
rını yakalamış bir merkez olarak 
Gaziantep’te bu hizmeti vermek-
ten dolayı da ayrıca büyük bir mut-
luluk duyuyoruz. Canlı vericilerin 
yanında merkezimiz, kadavradan 
yapılan nakiller açısından da çok 
başarılı. Türkiye’deki kadavradan 
yapılan nakiller konusunda da ilk 
5 merkezden birisi olarak hizmet 

vermeye devam ediyoruz.

Bölgemizde kronik böbrek yet-
mezliği tedavisi gören hastaların 
büyük bir bölümü organ nakli için 
merkezimizi tercih etmektedir. 
Rahatlıkla söyleyebiliriz ki organ 
nakli ve sonrasındaki takipler ko-
nusunda da çok başarılı sonuç-
lar almaktayız. Her türlü tedaviyi, 
tedavi seçeneğini hastanemizin 
organ nakil merkezimizde ger-
çekleştirebilmekteyiz. Hayata yeni 
bir başlangıç için önemli bir adım 
olan organ nakli olmaya bütün 
kronik böbrek hastalarını davet 
ediyoruz.” 

Kadavradan nakillerin artması-
nın büyük önem taşıdığının altını 
çizen Doç. Dr. Ünverdi, “Kadav-
radan nakillerin artması en büyük 
temennimizdir. Ne kadar çok ka-
davra başvurusu ve ne kadar çok 
nakil için kayıtlı hastamız olursa 
hastalarımızın şansının da o dere-
ce arttığını tekrar belirtmek istiyo-
rum” diyerek sözlerini bitirdi.

OPR. DR. AHMET
ORHAN GÜRER

Genel Cerrahi Uzmanı ve Organ 
Nakil Merkezi Sorumlu Hekimi 
Opr. Dr. Ahmet Orhan Gürer ise 
“Bir gün herkes organ nakli has-
tası olmaya adaydır. 18 yaşını 
doldurmuş, belirli şartları taşıyan, 
beden ve akıl sağlığı yerinde olan 
herkes organ bağışçısı olabilir” 

diyerek konuşmasına başladı.

Canlıdan canlıya nakillerde, nakil 
öncesi alıcı ve vericiye yapılacak 
tetkiklerle hem operasyonel, hem 
de doku uyumu açısından uygun-
luğun araştırıldığını, kadavra nak-
linde ise kadavra ve alıcının doku 
uyumlarının araştırılıp tetkik so-
nuçlarına göre, uygun olan hasta-
lara organ naklinin gerçekleştiril-
diğini vurgulayan Opr. Dr. Gürer, 
sözlerini şöyle sürdürdü:

“Toplumumuzda maalesef kadav-
ra bağışı, canlı bağışın çok geri-
sinde. Batı ülkelerinde kadavra 
bağışı daha çok ön plandadır. 
Halkımızın organ bağışı konusu-
na bakış açısı nedeniyle, kadav-
ra bağışında istenilen rakamlara 
ulaşılamamaktadır. Ülkemizde 
sık görülen kronik hastalıkların 
başında gelen hipertansiyon ve 
diyabet, böbrek yetmezliğinin ana 
sebebidir. Buna bağlı olarak bin-
lerce insan her yıl diyalize aday 
hale gelmektedir. Bu nedenle 
kadavra bağışı, toplum sağlığı 
açısından büyük önem taşımak-
tadır.” 

Konferansın sonunda Doç. Dr. Ün-
verdi ve Opr. Dr. Gürer, katılım-
cıların sorularını yanıtladı. Yoğun 
ilgi gören konferansa Gaziantep 
Böbrek Nakli ve Hemodiyaliz Has-
taları Derneği de katılım sağladı.
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OÇ. DR. EDEER, SANKO 
Üniversitesi tarafından 
düzenlenen SANKONUK 
Programı kapsamında, 

halka açık konferansta “Egzersiz 
Yaşlanmayı Önler mi” konusunu 
anlattı.

Güncel çalışmaların, sedanter 
(hareketsiz) bir yaşam tarzıyla 
hücrelerin daha hızlı yaşlandığını, 
kronolojik yaşla biyolojik yaşın her 
zaman eşleşmediğini gösterdiğini 
anlatan. Doç. Dr. Edeer, “Araştır-
malar gösteriyor ki, kendinizi ne 

kadar genç hissederseniz o kadar 
uzun yaşıyorsunuz. Yani, kronolojik 
gerçek yaşınızla size canlılık veren 
yaşınızı eşitlemeniz gerekiyor. Bunu 
yapabilmenin en kolay yollarından 
biri de düzenle egzersiz yapmaktır” 
diye konuştu. 

Düzenli fiziksel egzersize (hem 
aerobik hem de kuvvetlendirme 
egzersizleri) katılımın sağlıklı yaş-
lanmaya katkı sağlayan bir seri 
olumlu yanıt ortaya çıkardığını vur-
gulayan Doç. Dr. Edeer, “Düzenli 
egzersiz metabolizmanızı düzene 
sokar, kalp damar sağlığınızı ko-
rur, insülin direncinizi kırar, kemik 
erimesini (osteoporoz) önler, kas-
ları kuvvetlendirir, duruşu düzeltir, 
stresi atar, moral verir, yaşlanmayı 
geciktirir” ifadelerini kullandı.

Egzersizle beraber mitokondrial 
faaliyetler artarak, insanların ken-
dilerini daha zinde hissettiklerini 
anımsatan Doç. Dr. Edeer, şöyle 
devam etti:

“Ayrıca yeni ve genç mitokondriler 
enerji üretirken daha az serbest 
radikal bırakır. Bu da hücre yaş-
lanmasını yavaşlatır. Bu nedenle 
düzenli egzersizin, yaşlanma so-
nucu ortaya çıkan fonksiyonel dü-
şüşü önlediğini veya yavaşlattığını 

söyleyebiliriz. Bununla birlikte fi-
ziksel aktivitelerin gerçek anlamda 
‘egzersiz olarak’ algılanabilmesi 
için, düzenli (haftada en az 3 kere 
40 – 45 dakika) uygulanması gerek-
mektedir.”

Sunumunun ardından katılımcıla-
rın sorularını yanıtlayan Doç. Dr. 
Edeer’e, SANKO Üniversitesi Rek-
törü Prof. Dr. Güner Dağlı tarafın-
dan hediye ve teşekkür belgesi tak-
dim edildi. 

Egzersiz yaşlanmayı önler mi?
ABD New York Dominican Üniversitesi Fizik Tedavi Programı Araştırma Komitesi 

Başkanı Doç. Dr. Fizyoterapist Ayşe Özcan Edeer, “Kronolojik (takvim) yaşı 
kontrol edemeyiz ama bize canlılık veren yaşımızı kontrol edebiliriz” dedi.  

D
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ROF. DR. Kubilay Er-
tan, Sani Konukoğlu Uy-
gulama ve Araştırma 
Hastanesi’nde düzenlenen 

konferansta “Kadınlarda Kanser 
Tarama Testleri” hakkında bilgiler 
verdi.

Meme kanserinin kadınlarda en 
sık görülen kanserlerden olduğunu 
anımsatan Prof. Dr. Ertan, “Avru-
pa ülkelerinde her 8 kadından biri 
yaşamı boyunca meme kanseri ile 
karşı karşıya kalmaktadır. Kadın-
larda meme kanserinin yanı sıra 
serviks kanseri (rahim ağzı), over 
kanseri (yumurtalık), rahim kanseri 

ve vulva kanseri de görülmektedir” 
dedi.

Kanser tedavisinde en önemli yak-
laşımın erken teşhis olmakla birlik-
te bilhassa rahim ağzı kanserinde 
aşılama yönteminin kanserin oluş-
masını engelleyen çok önemli bir 
seçenek olduğunu belirten Prof. Dr. 
Ertan, HPV aşılamasının önemi ve 
diğer kanserlerdeki tarama ve er-
ken tanı yöntemi hakkında da bilgi-
ler paylaştı.

PROF. DR. NAİM KADIOĞLU

Prof. Dr. Naim Kadıoğlu ise “Meme 
Kanseri” konusunda bilgiler vere-
rek, meme kanseri tedavisinin gü-
nümüzde çok büyük bir değişime 
uğradığını söyledi.

“Günümüzde hastaların ancak 
yüzde 20 – 30 kadarında memenin 
tamamen alınması söz konusudur. 
Oysaki yüzde 70 – 80 hasta gru-
bunda meme koruyucu ameliyat 
uygulanmaktadır” diyen Prof. Dr. 
Kadıoğlu, şöyle devam etti: “Ameli-
yatlarda öncelik, onkolojik emniyet 
ve kozmetik birlikteliktir. Memeyi al-
dığımız durumlarda da aynı seans-

ta rekonstrüksiyon (yeniden meme 
yapma) uygulanmaktadır. Özellikle 
kadının kendi yağ dokusunu kulla-
narak memeyi yeniden oluşturmayı 
tercih etmekteyiz.  Meme kanseri, 
günümüzde 8 kadından birinde 
görülmekte ve erken tanı ile meme 
kanserinin, kâbus oluşturmasının 
önüne geçilmektedir.”

Konferans sonunda katılımcıların 
sorularını yanıtlayan Prof. Dr. Ertan 
ve Prof. Dr. Kadıoğlu’na SANKO 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gü-
ner Dağlı teşekkür ederek, hediye 
ve üniversite rozeti takdim etti.

Kadınlarda kanser tarama testleri 
ve kanser cerrahisi

Almanya Leverkusen Hastanesi’nden, Alman Robotik Cerrahi Derneği Başkanı, 
Türk Alman Jinekoloji Derneği 2’inci Başkanı Prof. Dr. Kubilay Ertan ve İngiltere 
Imperial College / Karayip Amerikan Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Naim Kadıoğlu, SANKO Üniversitesi’nde, “Kadınlarda Kanser Tarama 

Testleri ve Kanser Cerrahisi” konusunu anlattılar.

P
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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 implantlar-
da uygulamalarını ele alan Doç. 
Dr. Aktaş, özellikle kemik, kardiyo 
ve neuro implanlatlarda sağladığı 
yararlarla ilgili örneklemeler yap-
tı.

Sunumunun ardından katılımcıla-
rın sorularını yanıtlayan Doç. Dr. 
Aktaş’a, SANKO Üniversitesi Rek-
tör Yardımcısı Prof. Dr. M. Metin 
Bayram paylaşımları için teşekkür 
ederek, armağan takdim etti.

 “Nanomateryaller ve
tıpta nanoteknoloji kullanımı

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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Doç. Dr. Oral Cenk Aktaş
Prof. Dr. İlker Saygılı
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ANKO Üniversitesi tara-
fından SANKONUK Prog-
ramı kapsamında Sani 
Konukoğlu Uygulama ve 

Araştırma Hastanesi’nde “Şeker 
Hastalığı: Adı Gibi Tatlı Olmayan 
Bir Hastalığın Hikayesi” başlıklı 
sunum yapan Dr. Engin, “Hare-
ketsiz yaşam, çevresel faktörler 
ve sağlıksız beslenme, obezite ve 
diyabette görülen hızlı artışın te-
melini oluşturmaktadır” dedi.

İnsülin direnci ve obezitenin Tip2 
diyabet gelişmesinin altında ya-
tan önemli nedenlerden olduğunu 
kaydeden Dr. Engin, “Ülkemizde 
ve dünyada diyabet görülme sıklı-
ğı ciddi bir artış göstererek toplum 
sağlığını ve sağlık ekonomisini bü-
yük ölçüde tehdit etmektedir” diye 
konuştu.

“İnsülin direnci, insülin hormo-

nunun etki ettiği hedef dokuların 
insüline cevap vermeyerek, hi-
perglisemiye ve pankreatik beta 
hücrelerinden daha fazla insülinin 
salgılanmasına neden olur” diyen 
Dr. Engin şöyle devam etti: 

“İnsülin direncinin uzun vadede 
birçok organı etkileyerek metabo-
lik sendrom adını verdiğimiz diya-
bet, hipertansiyon, koroner arter 
hastalığı gibi sistemik bozukluk-
lara neden olduğu bilinmektedir. 
Tip2 diyabet birçok komplikasyon-
lara yol açabilen ciddi bir hastalık 
olmasına rağmen, sağlıklı yaşam 
tarzı, yani diyet, egzersiz, karın 
bölgesi yağ dokusunun normal 
seviyede tutulması ile birlikte ilaç 
tedavisiyle de büyük oranda ge-
ciktirilebilir veya önlenebilir. Bu 
yüzden risk grubundaki bireylerin 
bu konuda bilinçlendirmesi, di-
yabet ile mücadelede önemli bir 
adım olacaktır.

Tip1 diyabet ise, Tip2 diyabetten 
farklı olarak çocuklar da ve yetiş-
kinlerde görülebilen ve bağışıklık 
sisteminin etkisiyle insülin üreten 
beta hücrelerinin geriye dönüle-
mez bir şekilde tahrip olması ve 
insülin üretememesi ile ortaya çı-
kan bir hastalıktır. Bu hastaların 
insüline bağımlı hastalar ve risk 
grubundaki bireylerin yaşam tarzı 
değişiklikleri hastalığın oluşumu-
nu önlemede etkili olmamaktadır.

Bugüne kadar bağışıklık sistemini 
hedef alan birçok klinik araştırma 
uzun vadede etkili bir sonuç gös-
terememiş ve bu hastalığın önlen-
mesinde ya da tedavisinde yeni 
yöntemlerin ve stratejilerin gerek-
sinimi ise kaçınılmaz olmuştur. Biz 
de yapmış olduğumuz son bilim-
sel araştırmalarımızda bağışıklık 
sistemini hedef almak yerine, in-
sülin üreten beta hücrelerindeki 
stresi azaltmayı hedefledik.”

“Farmakolojik ve genetik çalış-
malarımızda beta hücrelerindeki 
stresi azalttığımızda ise Tip1 di-
yabeti fare modellerinde etkin bir 
şekilde önleyebileceğimizi gös-
termiş bulunmaktayız” diyen Dr. 
Engin, Tip1 diyabetin önlenmesi 
ve tedavisine yönelik bu yeni ve 
heyecan verici buluşun şu anda 
Amerika’da hastalar üzerinde de 
denendiğine vurgu yaptı.

Sunumunun ardından katılım-
cıların sorularını yanıtlayan Dr. 
Engin’e, SANKO Üniversitesi Sağ-
lık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Türkan Pasinlioğlu armağan 
takdim etti.

“Şeker hastalığı: adı gibi tatlı 
olmayan bir hastalığın hikayesi”

ABD Wiskonsin-Madison Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp ve Biyomoleküler Kimya ABD, 
Endokrinoloji, Diyabet ve Metabolizma Bölümü’nden Asistant Prof. Dr. Feyza Engin, 

Türkiye’de ve dünyada diyabet hastalığı sıklığının hızla arttığını söyledi.

S
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Dr. Feyza Engin

Dr. Feyza Engin,
Prof. Dr. Türkan Pasinlioğlu
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ÜRKİYE genelinden uz-
manların katılımı ile SAN-
KO Üniversitesi Sani Ko-
nukoğlu Uygulama ve 

Araştırma Hastanesi Toplantı 
Salonu’nda düzenlenen sempoz-
yumun açılışına, SANKO Üniversi-
tesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, 
Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sa-
lih Murat Akkın, Sağlık Bilimleri 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Türkan 
Pasinlioğlu, Gaziantep Gençlik 
Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ök-
keş Demir, Türkiye Diyetisyenler 
Derneği Başkanı Prof. Dr. Muhittin 
Tayfur, çok sayıda uzman, diyetis-
yen ve öğrenci katıldı.

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Güner Dağlı, yaptığı konuşma-
da, sporun ve beslenmenin tartışı-
lacağı bu sempozyuma ev sahipli-
ği yapmaktan büyük bir mutluluk 
duyduklarını söyledi.

Vücudun sağlıklı kalması için uz-
manların spor yapılmasını önerdi-
ğini belirten Prof. Dr. Dağlı, “Aynı 
şekilde beynimizdeki bilgilerin 
de tazelenmesi ve güncellenmesi 
için ise dernekler, üniversiteler ta-

rafından düzenlenen bu tür geliş-
tirme kurslarına hepimizin ihtiyacı 
var. Bu nedenle katılımlarınız için 
çok teşekkür ediyorum” dedi. 

Yeni kurulan bir üniversite olduk-
larını ve ilk mezunları bu yıl vere-
ceklerini kaydeden Prof. Dr. Dağlı, 
“Mütevelli Heyet Başkanımız Ab-
dulkadir Konukoğlu’nun bir sözü 
var; Dünyada Türkiye, Türkiye’de 
Gaziantep, diye. Bu anlayışla şeh-
rimiz, bölgemiz ve ülkemiz için her 
şeyi yapmaya hazırız. Buna da gü-
cümüz var. Türkiye Diyetisyenler 
Derneği’ne böyle bir sempozyum 
düzenledikleri için teşekkür ede-
riz” diye konuştu.

Prof. Dr. Dağlı, bu gibi organizas-
yonlarda değerli bilim insanlarıy-
la bir araya gelebilmenin önemi-
ne değindi. 

PROF. DR. MUHİTTİN TAYFUR

Türkiye Diyetisyenler Derneği 
Başkanı Prof. Dr. Muhittin Tayfur 
da diyetisyenlik mesleğinin 20’inci 
yüzyılın başında ABD’de başladı-
ğını, Türkiye’de ise 52 yıllık geçmi-
şi olduğuna vurgu yaptı.

Diyetisyenliğin öncelikle sağlık 
sektörü içerisinde yapılandığını, 
diyetisyenleri bir takım bilgi ve 
yeteneklerle, uygulama standart-
ları kazandırarak yetiştirmeye 
çalıştıklarını ifade eden Prof. Dr. 
Tayfur, günümüzde yeni alanlar 
geliştiğini ve bu alanlarda kendi-
lerinden de beklentiler olduğuna 
dikkati çekti.

Genç diyetisyenler ve diyetisyen 
adaylarından sporcu beslenmesi 
alanına özellikle eğilmelerini iste-
yen Prof. Dr. Tayfur, şu önerilerde 
bulundu:

“Sporcu beslenmesi ve sporcu 
sağlığı çok önemlidir. Multidi-
sipliner dediğimiz takım çalış-
masını gerektiren bir alandır. 
Mezun olduktan sonra Sağlık 
Bakanlığı’ndan kadro ataması 
için beklemek yerine kendinizi 
geliştirmek, futbol, basketbol, vo-
leybol gibi farklı spor alanlarında 
uzmanlaşmak gerekmektedir. 
ABD’yi ele alalım. Olimpiyatlarda, 
şampiyon olmuş basketbol, hokey, 
hentbol gibi her takımda doktoralı 
en az 3-4 diyetisyen var. Kendi-

Farklı spor dallarında egzersiz
ve beslenme sempozyumu

SANKO Üniversitesi ve Türkiye Diyetisyenler Derneği işbirliği ile “Farklı Spor 
Dallarında Egzersiz ve Beslenme Sempozyumu” düzenlendi.

T
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mizi geliştirmek, güncel bilgi ve 
uygulamalara sahip olmak, bunu 
yansıtmak ve profesyonel düşün-
mek durumundayız. 

Bu toplantının düzenlenmesinde 
emeği geçenlere, yönetim kuru-
lundaki arkadaşlarıma, bilgileri-
ni bizimle paylaşacak araştırıcı 
akademisyenlere katkılarından 
dolayı teşekkür ediyorum. Ancak 
özel bir teşekkürüm var ki altını 
çizmeden geçemeyiz. SANKO 
Üniversitesi’ne özellikle Prof. Dr. 
Güner Dağlı’ya olumlu yakla-
şımlarından ve bize destek ver-
melerinden, iletişimi sağlayarak 
sempozyumun düzenlenmesine 
katkıda bulunmasından dolayı 
da Araştırma Görevlisi Saadet 
Özen’e teşekkür ediyorum.”

GENÇLİK HİZMETLERİ VE 
SPOR İL MÜDÜRÜ
ÖKKEŞ DEMİR

Gençlik Hizmetleri ve Spor 
İl Müdürü Ökkeş Demir ise 
Gaziantep’in gastronomi ve sana-
yi açısından marka şehir olduğu-
nu anımsatarak, “Fakat Gazian-
tep obezite açısından da büyüyen 
şehir. Hem gastronomi, hem de 
obezite şu an paralel bir şekilde 
önümüzde duruyor” diyerek spo-
run ve düzenli beslenmenin öne-
minin altını çizdi. 

Sporsuz hayat ve düzensiz bes-
lenmenin sonucu olan obezitenin, 

günümüzde gelişmiş ve gelişme 
yolundaki ülkelerin en büyük sağ-
lık sorunu olduğunu vurgulayan 
Demir, şöyle devam etti:

“Gaziantep için bu durum gast-
ronomi kenti olduğu için daha 
önemli. Bu durumdan etkilenenler 
ise ilk sırada çocuklar, büyüme 
ve gelişme çağındaki gençler ile 
sporculardır. Gaziantep Gençlik 
Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü 
olarak bu anlamda çalışmalarımı-
zı yürütüyoruz.

Bu tür sempozyumların sayısının 
artırılması gerekir. Vatandaşları-
mızın bilinçlenmesi, sağlıklı bes-
lenme ve spora teşvik için cazip 
hizmetler sunmalıyız. Yeterli ve 
dengeli beslenme, bir sporcu için 
en önemli etkendir. Sağlıklı bir 
birey olmak için beslenme kadar 
hareket etmeye ve hareketli olma-
ya da özen göstermemiz gereki-
yor. Buna Gaziantep’in, ülkemizin, 
herkesin ihtiyacı var.”

Açılış konuşmalarının ardından 
Doç. Dr. Hüsrev Turnagöl “Spor 
Diyetisyeni Kimdir, Güç ve Kuvvet 
Sporlarında Beslenme İlkelerinin 
Temelleri”, Prof. Dr. Efsun Kara-
budak “Güç ve Kuvvet Sporların-
da Egzersiz Fizyolojisi ve Beslen-
me İlkelerinin Temelleri Oturum 
Başkanı”, Doç. Dr. Tahir Hazır 
“Güç ve Kuvvet Sporlarında Eg-
zersiz Fizyolojisi”, Uzm. Dr. Cahi-
de Elif Orhan “Sağlık Bakanlığı 

Temsilcisi - Akılcı İlaç Kullanımı”, 
Prof. Dr. Ayşe Kin İşler “Dayanıklı-
lık Sporlarında Egzersiz Fizyolojisi 
ve Beslenme İlkelerinin Temelleri 
Oturum Başkanı”, Prof. Dr. Nevin 
Aysel Güzel “Dayanıklılık Spor-
larında Egzersiz Fizyolojisi”, Dr. 
Öğr. Üyesi Neşe Toktaş “Daya-
nıklılık Sporlarında Beslenme İl-
kelerinin Temelleri” konularında 
sunumlar yaptı.

Sempozyumun ikinci günü ise 
Prof. Dr. Nevin Aysel Güzel “Fut-
bolda Egzersiz Fizyolojisi ve Bes-
lenme İlkelerinin Temelleri Otu-
rum Başkanı”, Araştırma Görevlisi 
Gören Köse “Futbolda Egzersiz 
Fizyolojisi”, Öğretim Görevlisi Dr. 
Beril Köse “Futbolda Beslenme 
İlkelerinin Temelleri”, Diyetisyen 
Coşku Mutlu “Uydu Sempozyu-
mu Sporcu Performansını Artıran 
Supplementler”, Doç. Dr. Tahir 
Hazır “Basketbolda Egzersiz Fiz-
yolojisi ve Beslenme İlkelerinin 
Temelleri Oturum Başkanı”, Prof. 
Dr. Ayşe Kin İşler “Basketbolda 
Egzersiz Fizyolojisi”, Öğretim Gö-
revlisi Dr. Duygu Sağlam “Basket-
bolda Beslenme İlkelerinin Temel-
leri”, Doç. Dr. Hüsrev Turnagöl 
“Voleybolda Egzersiz Fizyolojisi 
ve Beslenme İlkelerinin Temelleri 
Oturum Başkanı”, Dr. Öğr. Üyesi 
Nazan Koşar “Voleybolda Egzer-
siz Fizyolojisi”, Uzman Diyetisyen 
Hande Seven Avuk “Voleybolda 
Beslenme İlkelerinin Temelleri” 
konularında paylaşımda bulundu.
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R. BEYAZ, Sanko Üni-
versitesi tarafından dü-
zenlenen SANKONUK 
Programı kapsamında 

Şehitkamil Kültür ve Kongre Mer-
kezi gerçekleştirilen konferans-
ta, “Kansere Etki Eden Faktörler: 
Gerçekler ve Yalanlar” konusunu 
anlattı.

Kanserin yıllardır insan sağlığını 
tehdit eden hastalıkların başında 
geldiğini belirten Dr. Beyaz, “Çok 
karmaşık bir hastalık olarak kan-
ser, dokuların içinde belli kural-
lara göre bölünen ve farklılaşan 
hücrelerin kontrolsüz bir şekilde 
bölünerek dokunun işlevini kay-
betmesine ve dokunun oluşturdu-
ğu organda hasara neden olur” 
dedi.

Şu ana kadar insanda tanımla-
nan 200’un üzerinde farklı kanser 
turu bulunduğuna işaret eden 
Dr. Beyaz, bir dokuda başlayan 
kanserin zamanla farklı özellikler 
kazanarak farklı doku ve organ-

lara yayıldığını ve hastanın temel 
yaşamsal işlevlerini tehdit ettiğine 
vurgu yaptı.

KANSERİ ETKİLEYEN 
FAKTÖRLER

Kanserin, beslenme, genetik de-
ğişimler, yaşlanma ve bağışıklık 
sistemi gibi faktörlerin etkisine 
göre şekillenebilen bir hastalık ol-
duğunu bildiren Dr. Beyaz, şöyle 
devam etti:

“Son yıllarda bilim dünyasında 

yankı uyandıran araştırmalar 
kanser oluşumuna ve seyrine etki 
eden hücresel ve moleküler me-
kanizmaları ortaya koyma konu-
sunda önemli ilerlemeler kaydetti. 
Kansere etki eden faktörler ile il-
gili yaptığımız bilimsel çalışma-
lardan örnekler vererek, kanserin 
hücresel ve moleküler düzeyde 
doğru bir şekilde anlaşılmasına 
katkı sağlamayı amaçlıyoruz.

Bu çalışmaların sonuçları önemli 
bir umut ışığı olsa da doğrudan 
hastalara uygulanması için daha 

 “Kansere etki eden faktörler: 
gerçekler ve yalanlar”

ABD Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi İmmünoloji Bölümü’nden Dr. Semir Beyaz, şu ana 
kadar insanda tanımlanan 200’un üzerinde farklı kanser turu bulunduğunu söyledi.
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çok zamana ve hem temel bilim-
lerde hem de klinikte ilave çalış-
malara ihtiyaç var. Bu noktada 
hem ülkemizde hem de dünyada 
bilimsel araştırmalara verilen 
desteğin, bu hastalıklardan mus-
tarip insanların tedavisi için ne 
kadar önemli olduğunun altını çiz-
mek isterim.”
 
KÖK HÜCRE VE
KANSER İLİŞKİSİ

Yakın zamanda yapılan çalışma-
ların, kök hücrelerin uğradığı ge-
netik değişikliklerin kansere yol 
açan temel etkenlerin başında 
geldiğini anımsatan Dr. Beyaz, 
“Bu değişikliklerin neticesinde 
farklı bir kimlik kazanan kök hüc-
relerin veya diğer bir deyimle kan-
ser başlatıcı hücrelerin tanımlan-
ması kanser teşhisi için büyük bir 
umut vaat etmektedir” ifadelerine 
yer verdi. 
 
BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ VE 
KANSER İLİŞKİSİ

Bağışıklık sisteminin bünyeyi za-
rarlı etkenlerden koruyan vücu-
dun savunma sistemi olduğuna 
dikkat çeken Dr. Beyaz, sözlerini 
şöyle sürdürdü:
“Bu zararlı etkenler bulaşıcı has-
talıklara sebep olan mikroplar 
olabileceği gibi aynı zamanda 
doku hasarı yaratan ve kontrol-
süz büyüyen kanser hücreleri de 
olabilir. Normal şartlarda, sağlıklı 
bir insanda bağışıklık sistemi hüc-
releri kontrolsüz bir şekilde bölü-
nen ve doku hasarına neden olan 
hücreleri algılayıp yok edebilmek-
tedir. Ancak, son yıllarda yapılan 
çalışmalar, kanser hücrelerinin 
uğradığı genetik değişiklikler so-
nucunda bağışıklık sisteminden 
kaçabildiğini ve bağışıklık siste-
minin kanser ile savaşmasını en-
gelleyebildiğini gösterdi. 

Bu çalışmaların ışığında, su anda 
kanser hastalarında bağışıklık 
sistemini aktif hale getirecek te-
davi yöntemleri geliştirilmektedir. 

Henüz ilk aşamalarında olan bu 
çalışmalar bazı kanser türlerinde 
(melanoma) oldukça olumlu so-
nuçlar verse de diğer kanser tür-
lerinde bağışıklık sistemi yoluyla 
kanser tedavisi için yeni çalışma-
lara ihtiyaç duyulmaktadır.”
 
BESLENME, METABOLİZMA 
VE KANSER İLİŞKİSİ

Beslenme, metabolizma ve kan-
ser arasındaki ilişkinin yakın za-
mandaki bilimsel çalışmaların 
ışığında çok sağlam bir temele 
oturduğunu anlatan Dr. Beyaz, 
şunları kaydetti:

“Bu çalışmalarda, kanser hüc-
relerin kontrolsüz çoğalmaları 
surecinde özel olarak bağımlı ol-
dukları besinler ve bu besinlerin 
kansere has metabolizmasında 
rol oynayan faktörler belirlen-
miştir. Şu anda, kanser metabo-
lizmasını hedef alan tedavi yön-
temlerine yönelik çalışmalar bilim 
dünyasında büyük yankı uyandır-
maktadır.” 
 
YENİ TEKNOLOJİLER
VE KANSER

“Kansere sebep olan en önemli 
etkenlerin başında genetik deği-
şiklikler gelmektedir ve bu genetik 

değişiklikler aynı kanser türünde 
bile hastadan hastaya büyük fark-
lılık göstermektedir” diyen Dr. Be-
yaz, bu nedenle, son yıllarda has-
taya özel kanser teşhis ve tedavisi 
için yeni teknolojilerin geliştirildi-
ğini anımsattı.

DNA dizi analizi teknolojisindeki 
gelişmelerin, kanser hastasına 
özel genetik değişikliklerin an-
laşılmasına ve daha akıllı tedavi 
yöntemlerinin geliştirilmesine ve-
sile olacağını vurgulayan Dr. Be-
yaz, sözlerini şöyle tamamladı:

“Bunun dışında, yakın zamanda 
yapılan çalışmalar kanser hüc-
relerinin çok heterojen bir yapıya 
sahip olduğunu gösterdi. Bu yüz-
den, kanserin tek hücre düzeyinde 
çalışılmasına olanak tanıyan yeni 
teknolojiler, kanseri hem daha iyi 
anlamamıza, hem de onu yenmek 
için yeni yöntemler geliştirmemize 
yardımcı olacaktır.
 
Kanser büyük bir yapboz ve bu 
yapbozu çözmek için tek bir mu-
cizevi yoldan ziyade, değindiğim 
bilimsel araştırmaların ışığında, 
bu yapbozun birden fazla parça-
sını ele alan birleştirici yaklaşım-
lar kanserin teşhis ve tedavisinde 
çok başarılı sonuçlar vermektedir. 

Bu alanda çalışan bilim insanla-
rı olarak kansere karşı savaşla-
rında bütün kanser hastalarının 
yanındayız ve yılmadan, azimle 
çalışmalarımıza devam edeceğiz. 
Onlardan da isteğimiz; yılmadan, 
azimle ve umutlarını ne olursa 
olsun kaybetmeden savaşsınlar. 
Sadece kazanmak için değil, aynı 
zamanda vazgeçmemiş olmak 
için.”

Sunumunun ardından katılıcıların 
sorularını yanıtlayan Dr. Semir 
Beyaz’a SANKO Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabi-
lim Dalı ve Sağlık Bilimleri Ensti-
tüsü Moleküler Tıp Anabilim Dalı 
Başkanı Prof. Dr. İlker Saygılı ar-
mağan takdim etti.
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OÇ. DR. ULUTAŞ, ödüle 
konu sunumuna ilişkin 
yaptığı değerlendirme-
de, daha az doku hasarı 

ile anevrizmaların cerrahi tedavi-
sinde yeni bir cerrahi yaklaşım ge-
liştirdiklerini söyledi.

Anevrizmanın beyin kanamasına 
neden olarak, ciddi sakatlık veya 
ölümle sonuçlanabilecek bir beyin 
damar hastalığı olduğunu anımsa-
tan Doç. Dr. Ulutaş, “Klasik anev-
rizma cerrahisi, saçlı deriye geniş 
kesi ve kafatasına açılan geniş bir 
pencere aracılığı ile gerçekleştiri-
lirken, geliştirdiğimiz yöntemle göz 
çukuru kemiğinin hemen yanına 
2-3 cm büyüklüğünde bir kesi yapıl-
makta ve kafatasına geniş pencere 
açılmadan yaklaşık 2 cm büyüklü-
ğündeki anahtar deliğinden yapıl-
maktadır” dedi.

Daha az doku hasarı ile literatürde 
bildirilmiş başka teknikler de bu-

lunduğunu anlatan Doç. Dr. Ulutaş, 
“Geliştirdiğimiz bu teknik, diğerle-
rinden farklı bir yaklaşım olmakla 
birlikte cerrahi sırasında önemli 
bazı avantajlar da sağlamaktadır” 
diye konuştu. 

Daha az doku hasarı ile uygula-
dıkları kapalı yöntem anevrizma 
ameliyatının hasta açısından en 
önemli avantajlar sağladığına vur-
gu yapan Doç. Dr. Ulutaş, şunları 
kaydetti:

“Kozmetik sonuçlar çok iyi, yara iyi-
leşmesi sürecinde olası sorunların 
olmaması (dren ihtiyacı, kanama, 
su toplanması gibi), pansuman 
ihtiyacının olmaması, kafatasında 

çukurluk-çökme gibi şekil bozuklu-
ğu olmaması şeklinde sayabiliriz. 
Hastalığın doğal seyrine hiç bir 
olumsuz etki yaratmayan bu yön-
temi geliştirmeden ve uygulama-
dan önce konu ile ilgili yaptığımız 
anatomik çalışmanın büyük katkısı 
oldu. Anevrizma cerrahisinde yeni 
bir yaklaşım olarak tanımladığı-
mız ve 32’inci Ulusal Nöroşirürji 
Kongresi’nde yılın bildirileri sırala-
masında birinci seçilen bu teknik, 
uluslararası hakemli dergide ya-
yınlanacak.” 

Doç. Dr. Ulutaş’ın belgesini, Türk 
Nöroşirürji Derneği Yönetim Kurulu 
Başkanı Prof. Dr. Şükrü Çağlar tak-
dim etti.

Doç. Dr. Murat Ulutaş’a
yılın bildirisi birincilik ödülü

SANKO Üniversitesi Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi Beyin ve 
Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Murat Ulutaş, 32’inci Ulusal Nöroşirürji Kongresi’nde 

“Anevrizma Cerrahisinde Yeni Bir Key-Hole Girişimi: Frontozigomatik Yaklaşım” 
başlıklı bildirisiyle Yılın Bildirisi Birincilik Ödülü kazandı.
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ROF. DR.
CELAL AYAZ

1953 yılında Diyarbakır’ın 
Bismil İlçesi’nde doğdu. 

İlkokulu Bismil, ortaokul ve lise 
eğitimini Batman’da tamamladı.  

1980 yılında Dicle Üniversitesi 
Tıp Fakültesi’nden mezun ol-
duktan sonra 18 ay Muğla Sağ-
lık Ocağı’nda çalıştı. Ankara’da 
vatani görevini tamamladı. 
1985–1989 yılları arasında Dicle 
Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 
uzmanlığını aldı. Aynı üniversi-
tede 1990 yılında Yardımcı Do-
çent, 1993 yılında Doçent ve 1998 
yılında Profesörlüğe atandı. Tıp 
fakültesinde bir dönem yönetim 
kurulu üyeliği, bir dönem Dâhili 
Bilimler Bölüm Başkanlığı ve 
uzun süre Ders Kurulu Başkanlığı 
görevlerinde bulundu. 

24 yıl Anabilim Dalı Başkanlığı 
görevini yürüten Prof. Dr. Ayaz, 
bu süre içinde 25’ten fazla uz-
manlık tezine danışmanlık yaptı. 
Uzun yıllar Enfeksiyon Kontrol 
Komitesi Başkanlığını, dört dö-
nem Türk Klinik Mikrobiyoloji ve 
Enfeksiyon Hastalıkları Derneğin 
(KLİMİK) Yönetim Kurulu Üyeliği 
ve bir dönem başkanlık görevini 
üstlendi.

Prof. Dr. Ayaz’ın, viral hepatit, 
menenjit, salmonelloz, bruselloz 

ve hastane enfeksiyonları başta 
olmak üzere çeşitli konularda 
ulusal ve uluslararası yayınlarda 
200’ün üzerinde makalesi, ulus-
lararası dergilerde 100’ün üze-
rinde posteri bulunuyor. 

Bazı ulusal kongrelerde kongre 
başkanlığı ve düzenleme komite-
lerinde görev alan Prof. Dr. Ayaz, 
ulusal birçok kongrede konuş-
macı ve oturum başkanlığı yaptı. 
Birçok hakemli dergide yayın in-
celeme görevinde bulundu. 

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon 
Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyolo-
ji Anabilim Dalı Başkanlığı göre-
vinden Mayıs 2018 tarihi itibarı ile 
emekli olan Prof. Dr. Ayaz, SAN-
KO Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 
Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim 
Dalı Başkanı olarak görev aldı.

Prof. Dr. Ayaz, SANKO Üniversi-
tesi Sani Konukoğlu Uygulama 
ve Araştırma Hastanesi Enfeksi-
yon Hastalıkları ve Klinik Mikro-
biyoloji Bölümü’nde hasta kabul 
etmeye başladı. 

P

Prof. Dr. Celal Ayaz
SANKO’da hasta kabulüne başladı

SANKO Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji 
Uzmanı Prof. Dr. Celal Ayaz, Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma 

Hastanesi’nde hasta kabulüne başladı.
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ANKONUK Programı’nın 
bu ayki konuğu olan Stan-
ford Üniversitesi Genom 
Teknoloji Merkezi’nde gö-

revli Dr. Naşide Gözde Durmuş, 
SANKO Üniversitesi ve çevre il-
lerden gelen akademisyenlerle, 
“Geleceği Hayal Etmek ve Değer 
Yaratmak” konulu çalıştayda bir 
araya geldi.

Sani Konukoğlu Hastanesi’nde 
düzenlenen çalıştayda, Türkiye ve 
Amerika’daki kariyeri hakkında bil-
giler veren Dr. Durmuş, “Harvard, 
Brown, MIT ve Stanford gibi dün-
yanın en iyi okullarında eğitimimi 
sürdürürken, bu okullardan çok 
değerli ödüller aldım” 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 

Geleceği hayal etmek
ve değer yaratmak

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

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

Dr. Naşide Gözde Durmuş



Sağlık Teknolojileri Ödülü’ne fina-
list olarak seçildiğini sözlerine ek-
ledi.

Çalıştayın sonunda SANKO Üni-
versitesi Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. M. Metin Bayram, SANKONUK 
Porgramı’nın düzenlenmesi ve 
gösterilen ilgiden duyduğu mem-
nuniyeti dile getirerek, Dr. Gözde 
Durmuş’a teşekkür belgesi takdim 
etti.

DR. NAŞİDE
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.
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ALATYA 1978 doğum-
lu olan Doç. Dr. Öz-
yol, 1995-2002 yılları 
arasında Hacettepe 

Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tıp 
eğitimini, 2003-2008 yılları arasın-
da Ankara Üniversitesi Tıp Fa-
kültesi Göz Hastalıkları Anabilim 
Dalı’nda Göz Hastalıkları ihtisa-
sını tamamladı. Askerlik hizmeti 
ve mecburi hizmeti sonrası Muğ-
la Üniversitesi Eğitim ve Araştır-
ma Hastanesi Göz Hastalıkları 
Kliniği’nde görev aldı.

2013 yılında Ankara Numune 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
Retina Kliniği’nde Vitreoretinal 
Cerrahi eğitimi, 2016 yılında Dr. 
Agarwal’s Eye Hospital, Chen-
nai, Hindistan’da Vitreoretinal 
Cerrahi ve Glued IOL Cerrahisi 
eğitimi aldı.

2017 yılında “Doçentlik” unvanını, 
2018 yılında ise Paris/Fransa’da 
düzenlenen “European Board 

of Ophthalmology” sınavında 
başarılı olarak “FEBO” unvanını 
kazandı. 

2018 yılı Mayıs ayı itibariyle ile 
SANKO Üniversitesi Tıp Fakül-
tesi Göz Hastalıkları Anabilim 
Dalı’nda öğretim üyesi olarak 

göreve başlayan Doç. Dr. Özyol, 
Sani Konukoğlu Uygulama ve 
Araştırma Hastanesi Göz Hasta-
lıkları Kliniği’nde hasta kabulüne 
başladı.

Doç. Dr. Özyol’un ulusal ve ulus-
lararası indeksli oftalmoloji der-
gilerinde yayınlanmış çok sayıda 
makalesi, oftalmoloji kitap bölüm 
yazarlığı, ulusal ve uluslararası 
oftalmoloji kongrelerinde sunul-
muş çok sayıda bildirisi bulun-
maktadır. Ayrıca ulusal ve ulus-
lararası oftalmoloji dergilerinde 
danışman ve konsültan editör 
olarak da görev yapmaktadır. 
Türk Oftalmoloji Derneği, TOD 
Katarakt ve Refraktif Cerrahi Bi-
rimi, Avrupa Katarakt ve Refraktif 
Cerrahi Derneği üyelikleri bulu-
nan Doç. Dr. Özyol’un temel ilgi 
alanları vitreoretinal cerrahi, ka-
tarakt cerrahisi ve glokomdur. 

Doç. Dr. Özyol, evli ve 2 çocuk 
babasıdır.

M

Doç. Dr. Erhan Özyol
göz hastalıkları kliniğinde göreve başladı

SANKO Üniversitesi Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi Göz 
Hastalıkları Kliniği’nde Doç. Dr. Erhan Özyol hasta kabulüne başladı.
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NKARA 1986 doğumlu 
olan Didem Cengiz, or-
taokul ve lise eğitimini 
Balıkesir’de tamamla-

dı. İlk lisans eğitimini Balıkesir 
Üniversitesi’nde, ikinci lisans eği-
timini Gaziantep Hasan Kalyoncu 
Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde 
tamamlayan Cengiz, aynı üniver-
sitede Klinik Psikoloji Yetişkin Alt 
Dalı Yüksek Lisansına devam etti.

2015 yılında Üsküdar Üniversitesi 
Sürekli Eğitim Merkezinde dü-
zenlenen Tıbbi Hipnoz eğitimini 
ve 2018 yılında Gaby Golan’dan 
Hipnoanalitik Teknikler eğitim-
lerini tamamlayan Cengiz, 2017 
yılından bu yana Üsküdar Üni-
versitesi GETIPMER (Geleneksel 
ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama 
ve Araştırma Merkezi) Danışma 
Kurulu ve GETIPMER Hypnosis-
Complementary Dergisi Bilimsel 
Danışma Kurulu Üyeliği görevleri-
ni yürütmektedir.

2016-2018 yılları arasında, World 
Confederation of Existential The-
rapy (WCET) ve Federation of 
Existential Therapists of Europe 
(FETE) kurucu üyesi Varoluşçu 
Akademi ve Varoluşçu Psikotera-
piler Derneği onaylı, iki yıl süren 
Temel Varoluşçu Analiz Eğitimini 
tamamlayarak Psikoterapist un-
vanı almaya hak kazandı.

2016 yılında Cinsel Sağlık Ensti-
tüsü Derneği’nin düzenlediği 120 
saatlik Cinsel Terapi Eğitimini ta-
mamlayan Cengiz, kadın cinsel iş-
lev bozuklukları, cinsel isteksizlik, 
cinsel tiksinti bozukluğu, anorgaz-
mi; erkek cinsel işlev bozuklukları, 

prematüre ve retarde ejekülasyon, 
empotans, cinsel isteksizlik ve cin-
sel tiksinti bozukluğu konularında 
çalışmalarını sürdürmektedir.

Çeşitli anaokulu, kreş ve rehabili-
tasyon merkezlerinde ‘Çocuklar-
da Cinsellik Eğitim’, ‘Çocuklarla 
Cinsellik Nasıl Konuşulur’, ‘Ço-
cuklarda Mahremiyet Eğitimi’ ve 
‘Özel Gereksinimli Çocuklarda 
Cinsellik’ konulu seminerler veren 
Cengiz, 2016 yılında Evlilik ve Çift 
Terapisi eğitimlerini yine Cinsel 
Sağlık Enstitüsü Derneği’nde ta-
mamladı. 

Cengiz, çift ilişkisi, evlenme, bo-
şanma evlilik sözleşmeleri, ileti-
şim problemleri, çatışma çözümü 
ilişkide yakınlık kurma problemle-
ri, cinsel yönelimlerle evlilik ilişki-
si, konularında terapi hizmeti ver-
mektedir. 

ALDIĞI DİĞER EĞİTİMLER

- Oyun Terapisi Eğitimi, Türk Pe-
dagoji Derneği Başkanı Klinik Psi-
kolog Mehmet Teber
- Çocuklarla İlk Görüşme Eğitimi, 
Türk Pedagoji Derneği Başkanı 
Klinik Psikolog Mehmet Teber
- Çocuklarla Bilişsel ve Davranışçı 
Terapi Eğitimi, Doç. Dr. Nevin Dö-
lek
- Çocuk Değerlendirme Testleri 
Eğitimi, Yrd. Doç. Dr. Ezel Avcı
- Bilişsel Davranışçı Terapi Eğiti-
mi, Prof. Dr. Mehmet Hakan Türk-
çapar, 
Prof. Dr. Levent Sütçigil
- Bilişsel Davranışçı Terapi Eğiti-
mi, Yrd. Doç. Dr. Itır Tarı Cömert

UYGULADIĞI ÖLÇEKLER
VE ENVANTERLER: 

Scl90 Semptom Tarama Ölçeği, 
Griss-Kadın Cinsel Doyum Ölçeği, 
Griss- erkek cinsel doyum ölçeği, 
cinsel inançlar ölçeği, KENT EGY, 
AGTE, frankfurter dikkat testi, bur-
don dikkat testi, standartize mini 
mental test, gessel gelişim testi, 
peabody resim kelime testi, ben-
der geştalt algı testi, draw a per-
son ve good enough testi

Halen Psikiyatrist Dr. Şehnaz Nes-
lihan Gürz Yalçın’ın hasta kabul 
ettiği SANKO Üniversitesi Sani Ko-
nukoğlu Uygulama ve Araştırma 
Hastanesi Psikiyatri Kliniği’nde 
göreve başlayan Psikolog Didem 
Cengiz’in yanı sıra, Uzman Psi-
kolog Melis Tümer Süyür, Uzman 
Psikolog Melisa Özturan ve Uz-
man Psikolog Gözde Kıratlı da gö-
rev yapmaktadır.
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Psikolog Didem Cengiz
SANKO’da göreve başladı 

Psikolog Didem Cengiz, SANKO Üniversitesi Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma 
Hastanesi Psikiyatri Polikliniği’nde göreve başladı.



OÇ. DR. PELİN ÖZYOL
1980 yılında Kilis’te 
doğdu. 1998-2004 yıl-
ları arasında Anka-
ra Üniversitesi Tıp 

Fakültesi’nde tıp eğitimini, 2005-
2010 yılları arasında Ankara Üni-
versitesi Tıp Fakültesi Göz Has-
talıkları Anabilim Dalı’nda Göz 
Hastalıkları ihtisasını tamamladı.

Mecburi hizmetin ardından aka-
demik hayatına Muğla Üniversi-
tesi Tıp Fakültesi Göz Hastalık-
ları Anabilim Dalı’nda yardımcı 
doçent olarak başladı. 2015 yı-
lında Ege Üniversitesi Tıp Fakül-
tesi Göz Hastalıkları Anabilim 
Dalı’nda “Kornea Hastalıkları ve 
Kornea Nakli” konusunda eğiti-
mini tamamlayarak “Sağlık Ba-
kanlığı Göz Bankası Tıbbi Müdür 
Yeterlilik Belgesi” aldı.

2017 yılında “Doçentlik”, 2018 yı-
lında ise Paris/Fransa’da düzen-
lenen “European Board of Oph-
thalmology” sınavında başarılı 
olarak “FEBO” unvanını kazandı. 

Mayıs 2018 itibari ile SANKO 
Üniversitesi Sani Konukoğlu Uy-
gulama ve Araştırma Hastanesi 
Göz Hastalıkları Kliniği’nde göz 
hastalıkları uzmanı olarak hasta 
kabulüne başlayan Doç. Dr. Öz-
yol, aynı zamanda SANKO Üni-

versitesi Tıp Fakültesi Göz Hasta-
lıkları Anabilim Dalı’nda öğretim 
üyesi olarak görev yapmaktadır. 

Doç. Dr. Özyol’un ulusal ve ulus-
lararası indeksli oftalmoloji der-
gilerinde yayınlanmış ve çok 
sayıda atıf alan 50’nin üzerinde 
makalesi, oftalmoloji kitap bölüm 
yazarlığı, ulusal ve uluslararası 
oftalmoloji kongrelerinde sunul-
muş çok sayıda bildirisi, davetli 
konuşmacı, oturum başkanlığı ve 
eğitmenlik gibi görevleri bulun-
maktadır. Ayrıca ulusal ve ulus-

lararası oftalmoloji dergilerinde 
danışman ve konsültan editör 
olarak da görev yapmaktadır. 

Türk Oftalmoloji Derneği, TOD 
Katarakt ve Refraktif Cerrahi Bi-
rimi, Avrupa Katarakt ve Refraktif 
Cerrahi Derneği üyelikleri bulu-
nan Doç. Dr. Özyol’un temel ilgi 
alanları kornea hastalıkları, kor-
nea nakli, katarakt cerrahisi ve 
glokomdur. 

Doç. Dr. Özyol evli olup, 2 çocuk 
annesidir.

D

Göz Hastalıkları Kliniğinde
Doç. Dr. Pelin Özyol
hasta kabulüne başladı

SANKO Üniversitesi Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi Göz 
Hastalıkları Kliniği’nde Doç. Dr. Pelin Özyol hasta kabulüne başladı.
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ZM. DR. ŞEHNAZ 
NESLİHAN
GÜRZ YALÇIN

1979 yılında Ankara’da doğdu ve 
ilk, orta ve lise eğitimini Ankara’da 
tamamladı. 1997 yılında Anka-
ra Ayrancı Yabancı Dil Ağırlıklı 
Lisesi’nden, 2003 Hacettepe Üni-
versitesi Tıp Fakültesi’nden me-
zun oldu.

2004-2010 yılları arasında Dokuz 
Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Psikiyatri Anabilim Dalı’nda uz-
manlık eğitimini tamamladı. 2007 
yılında 3 ay süreyle ABD Teksas 
Üniversitesi’nde beyin görüntü-
leme üzerine araştırmacı olarak 
çalıştı.

Uzmanlık eğitimini tamamladık-
tan sonra 2010-2011 yıllarında 
Aksaray Devlet Hastanesi’nde 
mecburi hizmetini tamamladı. 
Ardından 2011-2013 yılları arasın-
da Etlik Zübeyde Hanım Kadın 
Hastalıkları Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi’nde çalışmıştır. Bura-
daki çalışma süreci boyunca ka-
dın ruh sağlığı alanında (gebelik, 
lohusalık, menopoz, kısırlık tedavi-
leri, kanser, cinsel işlev bozukluk-
ları) deneyim kazandı.

2014 – 2016 yılları arasında 
Ankara’da özel bir hastanede gö-
rev yaptı. 2016 yılında Gaziantep’e 
yerleşerek, muayenehane açtı, 
2018 yılı Nisan ayı itibariyle 
SANKO Üniversitesi Sani Konu-
koğlu Uygulama ve Araştırma 
Hastanesi’nde çalışmaya başladı.

2005-2008 yılları arasında İzmir 
Halime Odağ Psikanaliz ve Psiko-
terapi Derneği’nin Psikodinamik 

Yönelimli Grup Psikoterapisi, Kav-
ramsal Eğitim ve Grup Süperviz-
yonu Eğitimlerine katıldı.

2018 Ocak- Mart aylarında 3 aylık 
ACT (Kabul ve Kararlılık Eğitimi)’ni 
tamamladı. Evli ve bir çocuk anne-
si olan Dr. Yalçın’ın hobileri yağlı-
boya resim yapma, kitap okuma, 
ahşap boyama ve yeni yerler keş-
fetmektir.
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U

Psikiyatri Uzmanı
Dr. Şehnaz Neslihan Gürz Yalçın

hasta kabulüne başladı
SANKO Üniversitesi Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi güçlü uzman 

kadrosuna yeni isimler ekliyor. Psikiyatri Uzmanı Dr. Şehnaz Neslihan Gürz Yalçın 
hasta kabulüne başladı.



OÇ. DR. İsmail Temur, 
Ankara Üniversitesi Tıp 
Fakültesi’nden 1989 yılın-
da mezun oldu. 1993 yılı-

na kadar pratisyen hekim olarak 
görev yaptı ve askerlik görevini 
tamamladı. 1993- 1999 yılları ara-
sında Ege Üniversitesi Tıp Fakül-
tesi Kadın Hastalıkları ve Doğum 
Anabilim Dalı’nda uzmanlık eğiti-
mi aldı. 

2000-2001 yıllarında Gülhane 
Askeri Tıp Akademisi Yardımla 
Üreme Merkezi (Tüp Bebek) ser-
tifikasyon Programı’nı tamamladı.  
2001-2008 yılları arasında özel Tüp 
Bebek (IVF) Merkezlerinde sorum-
lu hekim olarak görev yaptı. 2003 
yılında Finlandiya Oulu Üniversi-
tesi Yardımla Üreme Merkezi’nde 
2 ay gözlemci olarak bulundu. 

2008 yılında Kafkas Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve 
Doğum Anabilim Dalı’nda Yardım-
cı Doçent olarak göreve başladı. 
2011 yılında 6 ay süre ile Amerika 
Birleşik Devletleri Missouri – Co-
lumbia Üniversitesi’nde Deneysel 
Over (Yumurtalık) Transplantas-
yon çalışmaları gerçekleştirdi. 

2011 yılı sonunda Kafkas Üniversi-
tesi’ndeki görevine döndü. 2014 yı-
lında “Doçent” unvanı alarak, aynı 
üniversitenin Kadın Hastalıkları ve 
Doğum Kliniği Bölüm Başkanlığı’nı 
ve Diş Hekimliği Fakültesi Dekan 

Yardımcılığı görevini yürüttü. 2015 
yılında üniversitedeki görevinden 
ayrılarak, özel sektörde tüp bebek 
uygulamaları konusunda çalışma-
larını sürdürdü. 

Yurtiçi ve yurtdışı 60’a yakın kong-
reye katılan Doç. Dr. Temur’un 
40’a yakın yurtiçi ve yurtdışı bilim-
sel yayını bulunmaktadır. Kısırlık 
konusunda uluslararası yayınla-
nan 2 ayrı dergide editöryal gö-
revi bulunmaktadır. Çalışmalarını 
özellikle tüp bebek, endoskopik 
cerrahi ve riskli gebelikler üzerine 
yoğunlaştırmıştır.  

Doç. Dr. İsmail Temur, 2018 yılı Ni-
san ayı itibariyle SANKO Üniversi-
tesi Sani Konukoğlu Uygulama ve 
Araştırma Hastanesi Kadın Hasta-
lıkları ve Doğum Kliniği’nde hasta-
larını kabul etmeye ve Tüp Bebek 
Merkezi Sorumlu Hekimi olarak 
görev yapmaya başladı.

SANKO Üniversitesi Sani Konu-
koğlu Uygulama ve Araştırma 
Hastanesi Kadın Hastalıkları ve 
Doğum Kliniği’nde Doç. Dr. İsmail 
Temur’un yanı sıra, Dr. Öğretim 
Üyesi Esra Özkaplan, Opr. Dr. En-
giz Palaz ve Opr. Dr. Sevgi Kande-
mir hasta kabul etmektedir. 
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D

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı
Doç. Dr. İsmail Temur,
hasta kabulüne başladı

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. İsmail Temur, SANKO Üniversitesi Sani 
Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde hasta kabulüne başladı.
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ANKO Üniversitesi 
tarafından bu yıl dör-
düncüsü düzenlenen 
“SANKO UNİFEST4” 

yoğun bir katılımla gerçekleş-
ti. Abdulkadir Konukoğlu Spor 
ve Kültür Merkezi’nde gerçek-
leşen festival, günler önce-
sinden turnuvalarla başladı. 
Dostça rekabetlerin yaşan-
dığı turnuvalarla öğrenciler 

yılın yorgunluğu ve stresini de 
atma fırsatı yakaladı.

Festivalde ayrıca mozaik ve 
ebru atölye çalışmaları ger-
çekleştirdi. Yoğun ilgi gören 
stantlar gün boyunca ziyaretçi 
akınına uğradı. SANKO Üni-
versitesi Mütevelli Heyet Baş-
kanı Abdulkadir Konukoğlu, 
yaptığı konuşmada, bu yıl 

SANKO Üniversitesi’nde yoğun ve başarılı bir akademik yılın ardından, öğrenciler 
bahar şenliği coşkusu yaşadı.

S

SANKO UNIFEST 4’te 
Yüksek Sadakat coşkusu yaşandı
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Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin, iki yıl son-
ra Tıp Fakültesinin ilk mezunlarını ve-
receğini belirterek, “Üniversiteyi kurar-
ken, ilimizdeki ve bölgemizdeki sağlık 
hizmeti çıtasını yükseltmeyi hedefledik. 
Sizlerden, iyi çalışarak, işinizi iyi öğre-
nerek, hastalarınıza anneniz, babanız-
mış gibi bakmanızı bekliyoruz” dedi.

Sunuculuğunu Sağlık Bilimleri Fakül-
tesi Hemşirelik Bölümü 2’inci sınıf öğ-
rencisi Nurcan Bağatur’un yaptığı fes-
tivalde konuşan Rektör Prof. Dr. Güner 
Dağlı ise SANKO Üniversitesi’ni kökleri 
Gaziantep’te olan, dallarıyla Türkiye’yi 
kuşatan ve meyvelerini tüm dünyaya 
dağıtmaya hazır bir ağaca benzeterek 
başladı.

“Bu yıl ilk mezunlarımızı veriyoruz” di-
yen Prof. Dr. Dağlı, şöyle devam etti:

“Halil Cibran, ‘Her kışın yüreğinde titre-
yen bir bahar vardır. Her gecenin peçe-
sinin ardında tebessümle bekleyen bir 
şafak vardır’ diyor. Her gecenizin aydın-
lık, her kış başınızın bahar gibi olmasını 
diliyorum. Mezuniyetten sonra gittiğiniz 
yerlere baharın kokusunu, baharın coş-
kusunu sizler götürün.”  

Festivalde, turnuvalarda dereceye gi-
ren öğrenciler düzenlenen madalya 
töreniyle hem madalyalarını hem de 
armağanlarını aldı.  SANKO Üniversi-
tesi öğrencilerinden oluşan Müzik Ku-
lübü performanslarını sergilerken, halk 
oyunları gösterisi sonrası konuklar Bi-
polar Project’i de dinleme fırsatı buldu.
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ANKO Üniversitesi ta-
rafından SANKONUK 
Programı kapsamında 
düzenlenen Halka Açık 

Konferansta, “Güneşin Karanlık 
Yüzü: Melanom’un Belirtileri ve 
Korunma Yöntemleri” konusunu 
anlatan Prof. Dr. Ekmekçioğlu, Me-
lanomun cilde rengini veren mela-
nositlerin kontrolsüz büyümesi ile 
ortaya çıkan bir cilt kanseri olduğu-
na vurgu yaptı.

Prof. Dr. Ekmekçioğlu, “Bazen, me-
lanom kişinin zaten cildinde olan 
normal bir benden de gelişebilir. 
Ciltte gözlenen kanserlerin en na-
dir türü olmakla birlikte, en öldürü-
cü tipi olması nedeniyle çok dikkatli 
olmamız gerekir” dedi.

Melanomun görülme sıklığının bü-
tün dünyada son 30 yılda ciddi bir 
şekilde arttığına dikkati çeken Prof. 
Dr. Ekmekçioğlu, “Korunmasız gü-
neş maruziyet ve solarium kullanı-
mının özendirilmesi, daha önceki 
yıllarda genellikle ileri yaşlarda 
gözlenen bu kanserin, gençlerde 
artışına yol açmıştır” diye konuştu.

Melanomun en sık rastlanan türü-
nün ciltte (kutanoz melanom) ol-
masına rağmen, ağız içi ve göz içi 
gibi bölgelerde de gelişebildiğini 
belirten Prof. Dr. Ekmekçioğlu, yaş, 
cinsiyet ve coğrafi yerleşim farklılığı 
göstermeksizin herkesi hedef ala-
bildiğini kaydetti.

Korunma yöntemlerine değinen 
Prof. Dr. Ekmekçioğlu, “Korunma 
yöntemlerinin başında güneşten 
korunma gelir. Güneşin direkt ya-
yıldığı bölgelerde ve gününün bü-
yük çoğunluğunu dışarıda geçiren 
kişilerde bu tür cilt kanserine ya-
kalanmamak için gerekli önlemler 
alınabilir” ifadelerine yer verdi. 

“Güneşe maruziyet gibi çevresel 
faktörlerin yanı sıra, bu faktörlerin 
de yardımıyla artan genetik deği-
şikliklerin birikimi, tümöre yardım-
cı genlerin aktifleşmesi ve tümörü 
baskılayan genlerin de inaktif ol-
ması, hastalığın seyrini etkileyen 
önemli faktörlerdir” diyen Prof. Dr. 
Ekmekçioğlu, şöyle devam etti:

“Melanom erken teşhis edilebildi-

ğinde, genellikle cerrahi yaklaşım 
ile tedavi edilebilir. Fakat erken 
evre teşhisi yapılamaz ve invaziv 
melanom dönemine girerse, deri-
nin alt bölgelerinden başlayarak, 
lenf nodlarını ve kan damarları ara-
cılığı ile vücudun uzak organlarını 
istila edebilir.”

Sunumunun ardından katılımcıla-
rın sorularını yanıtlayan Prof. Dr. 
Ekmekçioğlu’na, SANKO Üniversi-
tesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, 
armağan takdim etti.

Melanom’un belirtileri
ve korunma yöntemleri
ABD, Teksas Üniversitesi, MD Anderson Kanser Merkezi Tıbbi Onkoloji – 

Melonoma Bölümü’nden Prof. Dr. Sühendan Ekmekçioğlu, korunmasız güneş 
maruziyeti ve solarium kullanımının özendirilmesinin, gençlerde bir cilt kanseri 

olan melanom artışına yol açtığını söyledi.

S
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ANLAŞMALI KURUMLAR
SGK (SSK - DEVLET MEMURLARI BAĞ-KUR - EMEKLİ SANDIĞI)

SOSYAL GÜVENLİK 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.)

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

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 SİGORTALARI
• 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 SİGORTALARI  
• 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 SİGORTA ŞİRKETLERİ
• Zilveren Kruis Achmea
• Euro Center Yerel Yardım Hizmetleri 
• Marm Asistance 
• Remed Asistance

AMBULANS ŞİRKETLERİ
• 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 DİĞER 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

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

ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON
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

BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ
(NÖROŞİRURJİ)
Doç. Dr. Murat ULUTAŞ
Opr. Dr. Kadir ÇINAR

ÇOCUK CERRAHİSİ
Opr. Dr. Nevzat UÇANER

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

DERMATOLOJİ (CİLDİYE)
Dr. Öğr. Üy. Almıla TUNCEL CESUR
Dr. Öğr. Üy. Fatma Elif YILDIRIM

ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA
Prof. Dr. Mehmet BAŞTEMİR

ENFEKSİYON HASTALIKLARI
Prof. Dr. Celal AYAZ

FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON
Dr. Öğr. Üy. Türkan TURGAY

GASTROENTEROLOJİ
Dr. Öğr. Üy. Nimet YILMAZ

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

GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ

GÖĞÜS CERRAHİSİ
Opr. Dr. İbrahim NACAK

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

GÖZ HASTALIKLARI
Doç. Dr. Erhan ÖZYOL
Doç. Dr. Pelin ÖZYOL

İÇ 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
Prof. Dr. Celal AYAZ
Dr. Öğr. Üy. Hadiye DEMİRBAKAN 

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

KARDİYOLOJİ
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

KARDİYOVASKÜLER CERRAHİ
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

NEFROLOJİ
Doç. Dr. Selman ÜNVERDİ

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

NÜKLEER TIP
Dr. Öğr. Üy. Şinasi ÖZKILIÇ

ORGAN NAKİL MERKEZİ
Opr. Dr. Ahmet Orhan GÜRER

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ
Dr. Öğr. Üy. Cenk CANKUŞ
Opr. Dr. Levent BOSTANCI
Opr. Dr. Faruk AYKANAT
Opr. Dr. Gökhan SEVER

PSİKİYATRİ
Uzm. Dr. Ş. Neslihan Gürz YALÇIN
Psikolog Didem ÇİÇEK
Psikolog Gözde KIRATLI
Psikolog Melis SÜYÜR
Psikolog Melisa ÖZTURAN

PLASTİK VE REKONSTRÜKTİF
CERRAHİ
Dr. Öğr. Üy. Recep ANLATICI

RADYOLOJİ
Prof. Dr. M. Metin BAYRAM
Prof. Dr. Ahmet Selim KERVANCIOĞLU
Dr. Öğr. Üy. Mehmet Ali İKİDAĞ
Uzm. Dr. Zülküf EKŞİ
Uzm. Dr. Mehmet Ali CÜCE

ÜROLOJİ
Dr. Öğr. Üy. Hatem KAZIMOĞLU
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