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İÇİNDEKİLER
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Cinsel yolla bulaşan hastalıklar, cinsel ilişki sırasında eşlerin bir-
birlerine bakteri, virüs, mantar veya parazitleri geçirmesiyle mey-
dana gelmektedir.

Menopoz dönemi, kadınların hayatındaki önemli dönemlerinden 
biridir. Kelime anlamı olarak kadının adetten kesilmesidir. Orta-
lama bir yıl adet görmeyen bir kadın menopoz döneminde kabul 
edilmektedir.

08 Bel ve pelvik kuşak (özellikle kasık veya alt karın bölgesinde olu-
şan ağrı) ağrısı gebelikte en çok yaşanan kas-iskelet sistemi 
şikâyetlerinden biridir.

12 Gebelik dönemi bir kadının hayatı boyunca yaşadığı en farklı dö-
nemdir. Bu dönemde kadın vücudunda gerek ruhsal gerekse de 
işlevsel birçok değişiklik oluşmaktadır. Gebeliğin başlarından iti-
baren vücudun enerji ihtiyacı belirgin ölçüde arttığından mümkün 
olduğunca farklı gıdalarla besin çeşitliliğini artırmak büyük önem 
taşımaktadır.

26 Kadınlarda en sık görülen cinsel işlev bozukluklarından biri olan 
vajinismus, cinsel birleşme sırasında vajinanın dışa yakın bölü-
münü çevreleyen kasların kasılması sonucunda cinsel birleşme-
nin imkânsız ya da ağrılı hale gelmesi sorunudur.

18

34

Çocuk sahibi olmak isteyen çiftlerin tercih ettiği tüp bebek tedavi-
sindeki yeni gelişmeler yüz güldürüyor. Teknoloji ve tıp alanında 
yaşanan bu gelişmeler, üreme tıbbı ve tüp bebek tedavisinde de 
pek çok uygulamayı beraberinde getirirken bebek sahibi olmak 
isteyen çiftlere de umut oluyor.

Dünyayı olduğu gibi ülkemizi de etkisi altına alan koronavirüs, 
gözden de bulaşabiliyor. Bu nedenle koronavirüsün gözden bu-
laşmasını engellemek için ellerin temizliği sağlanmadan ağız ve 
burnun yanı sıra, göze olan temasın da engellenmesi büyük önem 
taşımaktadır.

04
Gebelikte yapılan 
tarama testlerinin 
temel amacı bazı 
hastalıkların önceden 
tespit edilerek gereken 
önlemlerin alınmasını 
sağlamaktır.

Gebelikte
tarama testleri
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Dünya Sağlık Örgütü sağlığı, ‘Sadece hastalık 
veya sakatlığın olmaması değil, fiziksel, ruhsal 
ve sosyal yönden iyilik hali’ olarak tanımlamıştır.

Tüm dünyada ve ülkemizde yaşanan yeni tip 
koronavirüs salgını nedeniyle yaşadığımız bu 
zorlu süreçte sosyal ve ruhsal iyilik halimizi sür-
dürebilmek için sağlığımızı ciddi anlamda tehdit 
eden bu virüse karşı çok dikkatli olmalı, alınma-
sı gereken tedbirleri ihmal etmemeliyiz. En bü-
yük servetimiz olan ailemizle, sevdiklerimizle 
geçireceğimiz güzel günler için toplum sağlığı 
konusunda her birimizin alacağı tedbirler büyük 
önem taşımaktadır.

SANKO Üniversitesi ve SANKO Üniversitesi Has-
tanesi ailesi olarak, bu konudaki gelişmeler ve 
yeni bilgiler doğrultusunda hizmetlerimizle, top-
lumsal bilinç ve farkındalık sağlamak amacıyla 
web sayfalarımızdan, sosyal medya hesapları-
mızdan, yazılı ve görsel basın yayın organların-
dan sizlere ulaşmaya devam ediyoruz. 

Salgına rağmen hayat devam ediyor. Maske, 
mesafe ve hijyenin “Yeni Normal” sürecinin 
odağı olduğu bu zor günlerde de her zaman ol-
duğu gibi birlikteyiz.

Sağlıkla kalın…

Dr. Yusuf Ziya YILDIRIM

SANKO Üniversitesi Genel Sekreteri

Değerli Okurlarımız,
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Dileriz ki, doğanın kendini yenilediği, renga-
renk bir şölene dönüştüğü bu güzel günler he-
pimizin beklentilerini gerçekleştirsin. 

Dünyayı etkisi altına alan salgın nedeniyle çok 
zor ve sıkıntılı günler yaşadık ve yaşamaya da 
devam ediyoruz. Salgın riski bitmiş değil. Mas-
kemizi takarak, sosyal mesafemizi koruyarak, 
en önemlisi el temizliğimize dikkat ederek bu 
zorlu süreçle başa çıkmaya çalışıyoruz.

SANKO Üniversitesi Hastanesi olarak, 24 yı-
lın getirdiği bilgi ve deneyimle bölge halkına 
sağlıkta öncü olarak hizmet vermeye devam 
ederken, çağın gereklerini de sizlere sunmak 

için yoğun bir uğraş veriyoruz. Kadromuzdaki 
uzmanlarımıza yenilerini ekliyor, gücümüze 
güç katıyoruz.  

Bu sayımızın konusunu kadın hastalıkları ve 
doğum olarak belirledik. Her zaman olduğu 
gibi bir dergiden öte, bir rehber hazırlamaya, 
sorulamayanlara cevap olmaya, bilinmeyene 
açıklama getirmeye çalıştık. Bizden haberler 
paylaşarak, neler yaptığımızı bilin istedik.

Bu zorlu sürecin üstesinden hep birlikte el ele 
vererek, geleceğe olan inancımızla, umudu-
muzun hiç solmadığı, güneşin hep parladığı, 
sağlık dolu günler diliyorum…

Dr. Sermet KİLECİ

SANKO Üniversitesi Hastanesi Genel Müdürü

Değerli Nabız Dergisi Okurları,



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

S A N K O  Ü N İ V E R S İ T E S İ  H A S T A N E S İ  S A Ğ L I K  D E R G İ S İ

ANKO Üniversitesi Hastanesi 
Kadın Hastalıkları ve Doğum 
Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Yunus 
Emre Topdağı, toplumda bili-
nenin aksine tarama testleri-

nin bebeğin yüzde 100 sağlıklı olduğu-
nu göstermediğini söyledi.

SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın 
Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı 
Öğretim Üyesi de olan Topdağı, “Bu 
testlerle tarama yapılarak riskli grup 
belirlenmekte ve gerekirse tanı amacıy-
la ileri testler önerilmektedir. Tarama 
testleri ekonomik ve ulusal sağlık ölçüt-
leri el verdiği müddetçe tüm gebelere 
yapılmalı” dedi. 

Gebelikte tarama testlerinin başlaması 
için öncelikle gebeliğin tespit edilmesi 
gerektiğini vurgulayan Dr. Öğr. Üyesi 
Topdağı, “Genel olarak gebelik tespiti 
için idrarda ve kanda gebelik hormonu 
(bHCG) bakılması, pozitif olan durum-
larda bir kadın doğum uzmanına baş-
vurulması gereklidir. Kadın hastalıkları 
ve doğum uzmanı tarafından rahim 

Gebelikte 
tarama testleri
Gebelikte yapılan tarama testlerinin temel 
amacı bazı hastalıkların önceden tespit edilerek 
gereken önlemlerin alınmasını sağlamaktır. 

S

Dr. Öğr. Üyesi
Yunus Emre TOPDAĞI

•SANKO Üniversitesi 
Hastanesi
Kadın Hastalıkları ve 
Doğum Uzmanı
•SANKO Üniversitesi Tıp 
Fakültesi 
Kadın Hastalıkları ve 
Doğum Anabilim Dalı

Özellikle ense 
kalınlığının yüksek 

ölçülmesi tek 
başına tanı testi 
yaptırılmasını 

gerektirir. 3 mm’den 
fazla artmış fetal 

ense kalınlığı 
Down Sendromu 

başta olmak 
üzere kromozomal 

anomalilerin ve 
kardiyak anomalilerin 
erken ultrasonografik 

bulgusu olabilir



içerinde ultrason cihazı ile fetal yapılar ve 
fetal kalp atımı izlenmesi ile gebelik takibi-
ne başlanmaktadır” diye konuştu. 

GEBELİK TAKİP EDİLMELİ

Dünya genelinde anomali görülme sıklığı-
nın yüzde 2-3 arasında olduğunu belirten 
Dr. Öğr. Üyesi Topdağı, şunları kaydetti:

“Tarama testlerinde bebekte herhangi 
bir anomali tespit edildiğinde perinatolo-
ji (riskli gebelik birimi) heyetinin görüşü 
alınmaktadır. Anomali yaşam ile bağ-
daşmıyorsa gebeliğin sonlandırılması 
daha uygundur. Aile gebeliğin devamını 
istiyorsa bu şekilde gebelik takip edilme-
li ve doğum sonrası bebeğin sağlığı, ya-

şam kalitesi ve tıbbi medikal tedavi süreci 
planlanmalıdır.” 

GEREKLİ TESTLER VE 
İNCELEMELER YAPILMALI 

Gebelik boyunca takip sıklığının hastala-
ra göre değiştiğini anlatan Dr. Öğr. Üyesi 
Topdağı, şöyle devam etti:

“Genel olarak önerilen ilk 28 haftada 
ayda, 28 ve 36. haftalar arasında ise iki 
haftada bir kez ve 36. haftadan sonra 
haftada bir kez kontrol edilmesidir. Kont-
rollerde kan basıncı ölçümü, ağırlık artışı, 
fundus yüksekliği ve bebeğin durumu de-
ğerlendirilmeli. İlk başvuruda, özellikle ilk 
14 hafta içerinde risk analizi yapılmalıdır. 
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İkili tarama 
testi, gebeliğin 
11 ile 14. 
haftaları 
arasında anne 
kanından 
bakılan 
biyokimyasal 
belirteçler ve 
ultrasonografi 
kullanılarak 
yapılan tarama 
testidir.  



Gebenin tahmini doğum tarihi he-
saplanarak genel muayene yapıl-
malıdır. Gebeden serviks (rahim 
ağzı) kanseri tarama testi olan 
pap smear testi alınmalı, bazı kan 
tahlillerine bakılmalıdır. Halk ara-
sında zeka testi olarak bilinen ikili 
tarama testi 11 ile 14. haftalar ara-
sında yapılmalıdır. 15- 20. hafta-
larda ise kromozomal anomaliler 
ve nöral tüp defektleri denilen si-
nir sistemi hasarları ilgili durumla-
rın tarandığı 3’lü test yapılmalıdır. 
22. hafta civarında detaylı ultraso-
nografik inceleme yapılmalıdır.”

GEBELERE 2’Lİ VE 3’LÜ 
TESTLER ÖNERİLMEKTEDİR

Gebeliğin 20. haftasından önce 
2’li ve 3’lü testlerin yapılmasının 
tüm gebelere önerildiğine dikkat 
çeken Dr. Öğr. Üyesi Topdağı, 
testler hakkında şunları kaydetti:

“Tarama testleri ile fetustaki kro-
mozomal anomaliler (Down send-

romu, Patau sendromu, Edwards 
sendromu) yüksek oranda tespit 
edilmektedir. Yalancı pozitiflik 
oranları yani hastalık yok iken 
hastalık var olarak test pozitifliği-
nin gelme oranı yaklaşık yüzde 5 
düzeyindedir. 35 yaşın üzerindeki 
gebeler, daha önce kromozomal 
anomalili bebek doğuranlar, anne 
ve babaları ya da yakın akraba-
larında kromozomal anomalisi 
olanlar, ultrasonda anormal fetüs 
bulgusu görülenlere tarama test-
leri mutlaka yapılmalıdır. Anormal 
tarama testi sonucu olanlar ileri 
tetkiklere yönlendirilmelidirler. 
Anomalili bebek tespit edildiğinde 
gebelik sonlandırılabilmektedir.”

BU TESTLER BEBEK 
AÇISINDAN RİSK 
TAŞIMAMAKTADIR

“Güncel tartışmalara sebep olan 
glikoz tolerans testi denilen şeker 
yükleme testi 24 ile 28. haftalar 
arasında tüm gebelere yapılmalı-

dır” diyen Dr. Öğr. Üyesi Topda-
ğı, bu testin yapılmasının bebek 
açısından hiçbir riski olmadığına 
vurgu yaptı.

Bu test sayesinde fark edilmemiş 
diyabet hastalarının saptanarak 
tedavi edildiğini ve bebek ve an-
nenin komplikasyonlardan koru-
nabildiğini dile getiren Dr. Öğr. 
Üyesi Topdağı, sözlerini şöyle sür-
dürdü:

“Kan uyuşmazlığı tespit edilen 
gebelere 28. haftada indirekt co-
ombs denilen test yapılıp negatif 
olduğu görüldükten sonra kan 
uyuşmazlığı iğnesi (anti-D im-
munglobulin) yapılmalıdır. 29- 41 
haftalar arasında fetüs büyüme 
takibi ve 35- 37 haftalar arasında 
grup B streptokok denilen bir bak-
teri kültürü yapılmalıdır. 

Bahsedilen genel tarama testleri-
ne ek olarak son yıllarda yaygın-
laşan fetal DNA (cell free DNA) 
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Tarama testlerinde bebekte herhangi bir anomali tespit edildiğinde perinatoloji (riskli 
gebelik birimi) heyetinin görüşü alınmaktadır. Anomali yaşam ile bağdaşmıyorsa 

gebeliğin sonlandırılması daha uygundur. Aile gebeliğin devamını istiyorsa bu şekilde 
gebelik takip edilmeli ve doğum sonrası bebeğin sağlığı, yaşam kalitesi ve tıbbi 

medikal tedavi süreci planlanmalıdır.
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fragmanları 9. gebelik haftasın-
dan sonra anne kanından bakı-
labilmektedir. Anneden alınan bir 
tüp kan genetik inceleme için fe-
tal DNA’ları ayrıştırılabilmektedir. 
Bu DNA fragmanları incelenerek 
kromozomal anomaliler ve kan 
grubu tespiti yüksek güvenilirlik-
le yapılabilmektedir. İleride tüm 
tarama testlerinin yerini bu DNA 
incelemelerinin alacağı düşünül-
mektedir.”

İKİLİ TARAMA TESTİ  

Bu testlerin, gebeliğin 11 ile 14. 
haftaları arasında anne kanından 
bakılan biyokimyasal belirteç-
ler ve ultrasonografi kullanılarak 
yapılan tarama testi olduğunu-
bildiren Dr. Öğr. Üyesi Topdağı, 
“Ölçümler bir bilgisayar progra-
mına yüklenerek risk analizi yapıl-
maktadır. Daha erken haftalarda 
11. haftaya yakın yapılırsa testin 
duyarlılığı artmaktadır.  2’li test 
yapılırken anne kanında serbest 
HCG ve PAPP-A (gebelikle ilişki-
li plasenta proteini-A) adında iki 
biyokimyasal belirteç bakılmakta-
dır. Bu belirteçlere ense kalınlığı 
(NT: Nuchal Translucency) ölçü-
mü de eklenir. Bu bilgiler bir bilgi-
sayar programında hesaplanarak 
gebenin risk analizi belirlenir. Risk 
durumuna göre gebeye tanı testi 
önerilmelidir” ifadelerine yer verdi. 

İkili tarama testinin tanı testi ol-
mayıp tarama testi olduğunun 
altını çizen Dr. Öğr. Üyesi Top-
dağı, “Özellikle ense kalınlığının 
yüksek ölçülmesi tek başına tanı 
testi yaptırılmasını gerektirir. 3 
mm’den fazla artmış fetal ense 
kalınlığı Down Sendromu başta 
olmak üzere kromozomal ano-
malilerin ve kardiyak anomalile-
rin erken ultrasonografik bulgusu 
olabilir” açıklamasında bulundu.

ÜÇLÜ VE DÖRTLÜ
TARAMA TESTİ

Bu testlerin de gebeliğin 15 ile 20. 
haftaları arasında yapıldığına işa-
ret eden Dr. Öğr. Üyesi Topdağı, 
şu bilgileri paylaştı:

“Anne kanından HCG, östriol (E3) 
ve alfa feto protein (AFP) bakıl-
maktadır. Bu üç adet biyokimya-
sal belirteç ile beraber ultraso-
nografi ölçümleri birleştirilerek 
risk hesaplanmaktadır. 3’lü testte 
de 2’li test gibi kromozomal ano-
maliler ve bunlara ek olarak nöral 
tüp defektleri araştırılmaktadır. 
Üçlü tarama testine inhibin- A 
(İnhibin kadınlarda overde erkek-
lerde ise testislerde üretilen bir 
hormondur) düzeyinin eklenmesi 
dörtlü tarama testi adını almakta-
dır. Böylece testin doğruluk oranı 
yükselmektedir.”

Tarama testlerinde yüksek risk 
çıkan gebelerin koryon villus bi-
yopsisi veya amniosentez (anne 
karnından ince ve uzun bir iğne 
yardımıyla amniyon sıvısının alın-
ması işlemi) gibi tanısal işlemlere 
yönlendirilmesi gerektiğini belir-
ten Dr. Öğr. Üyesi Topdağı, sözle-
rini şöyle tamamladı:

“Kordon villus biyopsisi 10 ile 13. 
gebelik haftaları arasında yapıl-

makta olup iğne yardımıyla be-
beğin eşi denilen plasentadan 
biyopsi materyali alınarak genetik 
inceleme yapılmaktadır. 15-20. 
gebelik haftaları arasında yapılan 
amniosentez ile amnion sıvısında-
ki fetal hücrelerin incelenmesi ya-
pılabilmektedir. Bazı durumlarda 
kordosentez (umblikal kan örnek-
lemesi) ve fetal biyopsi gibi testler 
de uygulanabilir. Bu testlerdeki 
temel mantık fetusun kromozomal 
anomalisi veya belli bir hastalığı 
taşıyan gen dizisini tespit etmek-
tir. En iyi şartlarda ve en deneyimli 
ellerde tarama testleri ile anomali 
tespit etme oranı yüzde 80-90’dır.”

Gebelik boyunca takip 
sıklığı hastalara göre 
değişir.Genel olarak 

önerilen ilk 28 haftada 
ayda, 28 ve 36. haftalar 
arasında ise iki haftada 
bir kez ve 36. haftadan 
sonra haftada bir kez 

kontrol edilmesidir. 



ANKO Üniversitesi Sağlık 
Bilimleri Fakültesi Fizyo-
terapi ve Rehabilitasyon 
Bölümü Arş. Gör. Uzm. Fzt. 
Meltem Uzun, bel ve pelvik 

kuşak ağrısının gebelik boyunca 
görülme sıklığının yüzde 24-90 ora-
nında olduğunu söyledi.

Fizyoterapistlerin gebelere en çok 
destek verebileceği sorunların ba-
şında bel ve pelvik kuşak ağrısının 
geldiğini belirten Uzm. Fzt. Uzun, 
“Bu ağrılar uyku kalitesinin bozul-
ması, günlük yaşamdaki aktivitele-
rin azalması ve iş gücü kayıplarına 
yol açabilmektedir. Bu durumun 
daha sonraki gebeliklerde de tek-
rarlama olasılığı çok yüksektir. Bel 
ve pelvik ağrılar gebeliğin herhan-
gi bir döneminde görülebilmekle 
birlikte çoğunlukla 4- 7. aylarda 

ortaya çıkmaktadır. Ayakta durma, 
ağırlık taşıma, eğilme, oturma gibi 
durumlarda şiddetlenebilmekte-
dir.” dedi.

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

Bel ve pelvik kuşak (özellikle kasık veya alt karın 
bölgesinde oluşan ağrı) ağrısı gebelikte en çok 
yaşanan kas-iskelet sistemi şikâyetlerinden 
biridir. Bel ve pelvik ağrısının kontrolünde 
en önemli yaklaşım gebenin erken dönemde 
eğitilmesidir. Anne adayını gebelikte ortaya çıkan 
değişikliklerle ilgili bilgilendirmek ve problemlerle 
baş edebilmesi için desteklemek fizyoterapistler 
için önemli bir görevdir.

Gebelikte bel ve
pelvik kuşak ağrısı

S     
Arş. Gör. Uzm. Fzt. 
Meltem UZUN

• SANKO Üniversitesi 
Sağlık Bilimleri 
Fakültesi
Fizyoterapi ve 
Rehabilitasyon Bölümü

S A N K O  Ü N İ V E R S İ T E S İ  H A S T A N E S İ  S A Ğ L I K  D E R G İ S İ

Gebelik ve doğum 
sürecinin konforlu 
geçmesi için doğru 

bilgilendirme ve 
gerektiğinde doğru 

uygulamalara ulaşmak 
önemlidir.  Anne adayını 

gebelikte ortaya çıkan 
değişikliklerle ilgili 
bilgilendirmek ve 

problemlerle baş etmek 
için desteklemenin 
fizyoterapistler için 
önemli bir görevdir.



GEBELİK BOYUNCA 
GEBENİN VÜCUDUNDA 
NE TÜR DEĞİŞİMLER 
GÖRÜRÜZ?

Anne karnında fetüsün büyüme-
si ile birlikte annenin vücudunun 
ağırlık merkezinin öne doğru yer 
değiştirdiğini vurgulayan Uzm. 
Fzt. Uzun, gebelikte vücutta görü-
lebilecek diğer değişimler hakkın-
da şunları anlattı:

“- Bel çukuru ve sırt kavisi artar. 
Omuzlar öne doğru yuvarlanır, 
baş kıvrımı artarak baş öne doğru 
yer değiştirir, dizler geriye doğru 
pozisyonlanır.
- Gebelik boyunca değişen hor-
monlar sebebi ile eklemleri des-

tekleyen bağlarda gevşeme olu-
şur.
- Fetüs büyüdükçe göğüs kafesi 
öne ve yanlara doğru genişler, di-
yafram kası yukarı doğru yer de-
ğiştirir.

-   Karın kasları uzar ve zayıflar.
- Karın bölgesindeki organları 
aşağıdan destekleyen kas yapı-
larının oluşturduğu pelvik taban 
kasları aşağı doğru çöker ve za-
yıflar.”

BEL VE PELVİK AĞRISI 
DURUMLARINDA 
FİZYOTERAPİST 
YAKLAŞIMLARI NELERDİR? 

Bel ve pelvik ağrısının kontrolün-
de en önemli yaklaşımın gebenin 
erken dönemde eğitilmesi olduğu-
nu kaydeden Uzm. Fzt. Uzun, “Bu 
eğitimlerde vücut farkındalıklarının 
artırılması, günlük yaşamlarında 
vücut mekaniklerini nasıl kullana-
cakları ve nelere dikkat edecekleri 
ile ilgili önerilerde bulunulur” dedi.

Bel, pelvis ve karnı destekleyen 
kemerlerin omurgayı ve eklemleri 
destekleyerek ağrının giderilme-
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Bel ve pelvik ağrısının 
kontrolünde en önemli 
yaklaşımın gebenin erken 
dönemde eğitilmesidir. 
Bu eğitimlerde vücut 
farkındalıklarının 
artırılması, günlük 
yaşamlarında vücut 
mekaniklerini nasıl 
kullanacakları ve nelere 
dikkat edecekleri ile ilgili 
önerilerde bulunulur.
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sinde kullanılabileceğini bildiren 
Uzm. Fzt. Uzun, bu ağrılarda uygu-
lanabilecek fizyoterapist yaklaşım-
lar hakkında şu bilgileri paylaştı:

“- Yumuşak dokuları destekleye-
rek dolaşımın düzenlenmesine 
yardımcı olan kinesio bant gibi 

özel bantlama teknikleri uygula-
nabilir.
- Ağrı giderici bir akım olan TENS, 
gebelerde hiçbir yan etkisi olma-
dığından kullanılabilir. 
- Nefes ve gevşeme teknikleri ağrı 
kontrolünde etkili yöntemlerdir.
- Gerekli kasların kuvvetlendi-

rilmesi ve esnetilmesine yönelik 
gebeye özel egzersiz yaklaşımları 
etkilidir.
- Uzman fizyoterapist eşliğinde 
grupla yapılan klinik yoga ve pi-
lates gibi bütüncül egzersizler ge-
benin motivasyonu ve sosyalleş-
mesi açısından uygulanabilecek 
yöntemlerdir.
-Uzman fizyoterapistler tarafın-
dan elle yapılan tedavi teknikleri 
ağrının kısa sürede azalmasında 
oldukça etkilidir.
- Sıcak- soğuk uygulamalar doğru 
bölgelere, doğru sürelerde uygu-
lanarak ağrı şiddetinin azalma-
sında katkıda bulunabilir.
- Uzman ve deneyimli kişiler ta-
rafından yapılacak uygun masaj 
yaklaşımları ağrı kontrolünde kul-
lanılan yöntemler arasındadır.”

KORUYUCU PRENSİPLER 
NELERDİR?

Uzanma ve uyuma sırasında des-
tekli ve rahat pozisyonların tercih 
edilmesi gerektiğine dikkat çeken 
Uzm. Fzt. Uzun, yatış pozisyonla-
rında bütün eklemleri içerecek şe-
kilde yastık benzeri destekler kul-
lanılması gerektiğine vurgu yaptı.

Desteksiz bir şekilde gövdenin 
döndüğü hareketlerden kaçınıl-
ması gerektiğinin altını çizen Uzm. 
Fzt. Uzun, gebelerin bu ağrılardan 

Bu ağrılar uyku kalitesinin 
bozulması, günlük yaşamdaki 

aktivitelerin azalması 
ve iş gücü kayıplarına 
yol açabilmektedir. Bu 
durumun daha sonraki 

gebeliklerde de tekrarlama 
olasılığı çok yüksektir. Bel 
ve pelvik ağrısı gebeliğin 
herhangi bir döneminde 
görülebilmekle birlikte 

çoğunlukla 4-7. aylarda 
ortaya çıkmaktadır. Ayakta 

durma, ağırlık taşıma, eğilme, 
oturma gibi durumlarda 
şiddetlenebilmektedir.
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kendini koruması için dikkat etmesi 
gereken hususları şöyle sıraladı:

“- Dönme hareketleri pelvisi oluştu-
ran eklemlere daha az yük binecek 
şekilde bacaklar açık dizler bükülü 
şekilde yapılmalıdır. 
- Uzun süreli oturma ya da ayakta 
durma pozisyonundan kaçınılmalı-
dır.
- Tansiyon düşüklüğüne sebep ola-
bileceğinden uzun süreli sırt üstü 
pozisyonda kalınmamalıdır. 
- Oturma pozisyonunda pelvis otura-
ğın arkasına tam dayanacak, ayak-
lar düz şekilde zemin tarafından tam 
destekli, uyluk destekli, uyluk bacak 
açısı 90 derece, omurga eğrilikleri 
korunacak ve bel küçük bir yastıkla 
destekli şekilde olmalıdır.
- Ayakta durma pozisyonunda ağır-
lık her iki ayağa eşit, ayaklar bir mik-
tar ayrı ve hafif dışa dönük, dizler 
hafif gergin, omurga eğrileri koru-
nacak ve simetrik şekilde pozisyon-
lanmalıdır.
- Ev süpürülürken elektrikli süpürge 
aleti gövdeye mümkün olduğunca 

yakın tutulmalı ve itip çekme hareke-
ti yaparken gövde bükülmeden ileri 
geri hareket edilmelidir.
- Yerden bir cisim alırken bir ayak 
yerle temasta diğer diz bükülü ola-
cak şekilde yüzey teması geniş tutul-
malıdır.
- Diz üstü pozisyondan kalkmak için 
önce tek diz üzerine geri gelinip 
sonra her iki bacağa eşit ağırlık ve-
recek şekilde zemini iterek iki bacak 
düzeltilmelidir.
-  Ağırlık taşırken her iki tarafa eşit 
ağırlık dağılımı olmalı, ağırlık vücu-
da yakın tutulmalı ve gövde bir tara-
fa eğilmemelidir.”

Gebelik ve doğum sürecinin konfor-
lu geçmesi için doğru bilgilendirme 
ve gerektiğinde doğru uygulama-
lara ulaşmanın önemli olduğuna 
vurgu yapan Uzm. Fzt. Uzun, “Anne 
adayını gebelikte ortaya çıkan de-
ğişikliklerle ilgili bilgilendirmek ve 
problemlerle baş etmek için destek-
lemenin fizyoterapistler için önemli 
bir görevdir” diyerek sözlerini ta-
mamladı.

Uzman fizyoterapist 
eşliğinde yapılan 
grupla yapılan 
klinik yoga ve 
pilates gibi bütüncül 
egzersizler gebenin 
motivasyonu ve 
sosyalleşmesi 
açısından 
uygulanabilecek 
yöntemlerdir. Uzman 
fizyoterapistler 
tarafından elle 
yapılan tedavi 
teknikleri ağrının 
kısa sürede 
azalmasında 
oldukça etkilidir.
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ANKO Üniversitesi Has-
tanesi Kadın Hastalıkları 
ve Doğum Uzmanı Opr. 
Dr. Çağdaş Demiroğlu, 
“Normalde hepimiz gün-

de 3 kez ana öğün ile besleniriz. Bu 
besinler vücudumuzda parçalanıp 
enerji kaynağı ve gerekli dokularda 
yapıtaşı olarak kullanılır. Gebeler-
de ise bu süreç annede değişim-

lerle birlikte bebekte de hızlı bir bü-
yüme olduğundan gebe olmayan 
insanlara göre daha hızlı ve yoğun 
bir şekilde işlemektedir” dedi.

Bebeğin anne karnında birçok vita-
min ve minerale ihtiyaç duyduğunu 
belirten Opr. Dr. Demiroğlu, gebe-
lere beslenme ile ilgili şu öneriler-
de bulundu:

Gebelik
ve beslenme

Gebelik bir kadının hayatı boyunca yaşadığı en 
farklı dönemdir. Bu dönemde kadın vücudunda 
gerek ruhsal gerekse de işlevsel birçok değişiklik 
oluşmaktadır. Gebeliğin başlarından itibaren 
vücudun enerji ihtiyacı belirgin ölçüde arttığından 
mümkün olduğunca farklı gıdalarla besin 
çeşitliliğini artırmak büyük önem taşımaktadır.

S  
Opr. Dr. Çağdaş
DEMİROĞLU

• Kadın Hastalıkları ve 
Doğum Uzmanı
SANKO Üniversitesi 
Hastanesi 

Gebelik dönemde ihtiyaç duyulan 
E vitamini brokoli, ıspanak, 

tuzsuz yer fıstığı, badem, fındık ve 
cevizden alınabilir.



“Gebelerin kahvaltı, öğle ve ak-
şam yemeğinden oluşan 3 ana 
öğün yanında 3 ara öğün yapma-
ları gerekmektedir. Ara öğünler 
meyve, karışık kuruyemiş, haş-
lanmış sebzeler, süt, yoğurt gibi 
besinlerden oluşabilir. Bu sayılan 
besinlerden bir ya da birkaçını 
az miktarlarda birleştirerek ara 
öğünler oluşturulabilir. Ara öğün-
ler kişinin kendi uyku ve uyanıklık 
saatlerine göre ayarlanmalıdır.”

GEBELİKTE SU İHTİYACI

Gebeliğin tansiyonun düşmesi-
ne yol açan bir durum olduğuna 
dikkat çeken Opr. Dr. Demiroğlu, 
“Gebelikte bebeğin su ihtiyacı da 
anneden karşılanacağından gün-
lük 2 litrenin üzerinde sıvı alımı ha-
yati önem taşımaktadır. Bu kliniğe 
gelen gebelere olmazsa olmaz ilk 
önerimizdir” ifadelerini kullandı. 

GEBELİKTE DİYET 
YAPILABİLİR Mİ? 

Gebelik sürecinin anne ve bebe-
ğin enerji, vitamin, mineral ve pro-
teinlere yoğun ihtiyaç duyduğu 
bir dönem olduğunu, bu nedenle 
gebelikte diyet yapmanın ve öğün 
atlamanın uygun olmadığını vur-
gulayan Opr. Dr. Demiroğlu, şöyle 
devam etti:

“Bununla birlikte gebelikte kilo 
verilmesi mümkün olup bu kişi-
nin öğünlerinin ve yiyeceklerinin 
ayarlanması sonucunda kendi-

liğinden gelişebilir. Fazla kilolu 
bir gebenin beyaz ekmekten ka-
çınması, tam buğday ekmeğine 
geçmesi ve aynı zamanda günlük 
alınan ekmek miktarını azaltması 
önerilebilir. 

Günlük alınan su miktarı gebe-
likteki kilo düzenlemesinde çok 
önemlidir. Bazı gebelerde ara 
öğün sayısını 3’ten 2’ye indirmek, 
bazılarında ise öğün içeriklerini 
kısmadan yenilen miktarı düzen-
lemek yeterlidir. Bu şekilde bir 
gebe kilo ayarlamasını doğuma 
kadar yaparak hem gerekli be-

sinleri almış olur hem de kilosunu 
kontrol altına almış olur.” 

GEBELİKTE KARBONHİDRAT 
ALIMI NASIL OLMALI?

Gebelikte hem anne hem de be-
bek için temel enerji kaynağının 
karbonhidratlar olduğunu dile ge-
tiren Opr. Dr. Demiroğlu, günlük 
tüketilen karbonhidrat miktarının 
175 gramın altına düşmemesi ge-
rektiğini belirtti.
 
Karbonhidratın hangi yolla ve 
hangi besinlerle alınacağının 
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İklim uygunsa bolca güneşe çıkmak 
ve açık havada çok yormayacak 

yürüyüşler yaparak güneş ışığı almak 
D vitamini düzeyini artıracaktır. 

Gebeliğin 16. haftasından sonra ise 
demir takviyesi yaparak gebenin 
demir eksikliğinden korunması 

çok önemlidir. Bu takviyeye 
doğumdan sonraki 3 aya kadar da 
devam edilerek kansızlık gelişimi 

önlenmelidir.



önemli olduğunu vurgulayan Opr. Dr. 
Demiroğlu, şunları söyledi:

“Ülkemizde çokça tartışılan gebelik 
şekeri de bu haftalarda ortaya çıktı-
ğından bu konuya ayrıca dikkat etmek 
gerekir. Kliniğimizde anne adaylarına 
karbonhidrat alımı konusunda her-
hangi kısıtlama getirmiyoruz ancak 
karbonhidratı yani şekeri hangi yollar-
la alacağını anlatıyoruz. 

Gebelerde rafine yani işlenmiş şeker-
lerin kullanımı hem ani kan şekeri de-

ğişikliklerine yol açıp hem de gereksiz 
kilo alımına neden olarak gebelik sü-
recine zarar vermektedir. Çaya atılan 
küp şeker dahi bu duruma yol açabil-
mektedir. Liften zengin ve posalı yiye-
cekler tüketerek kan şekerinin daha 
yavaş yükselmesi gebelik şekeri olu-
şumunu belirgin olarak azaltmaktadır. 
Bu nedenle günlük beslenmede sebze, 
meyve, tahıllı gıda ve baklagiller mut-
laka bulunmalıdır.”

GEBELİKTE PROTEİN ALIMI 
NEDEN ÇOK ÖNEMLİ?

Gebelik döneminin hem annenin vü-
cudunun ihtiyaçlarının artması hem 
de bebeğin büyüme ve gelişme süre-
cinde olması nedeniyle yoğun yapım 
aşaması ile geçtiğini vurgulayan Opr. 
Dr. Demiroğlu, “Vücudun temel yapı 
taşı proteinler olduğunu, bu nedenle 
de gebeliğin hangi ayı olursa olsun 
besinlerle protein alımı çok önem taşı-
dığını bildirdi.

Proteinin yeterli alınmadığı takdirde 
bebekte gelişme problemleri, annede 
ise kas kayıplarının ortaya çıkabildiği-
ni anımsatan Opr. Dr. Demiroğlu, “Ge-
belerde protein alımı kırmızı et, balık, 
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Gebelikte bebeğin 
su ihtiyacı anneden 
karşılanacağından 

günlük 2 litrenin 
üzerinde sıvı 

alımı hayati önem 
taşımaktadır. 

Bu kliniğe gelen 
gebelere olmazsa 

olmaz ilk önerimizdir.        



yumurta, yoğurt, peynir, süt gibi 
hayvansal kaynaklardan sağlana-
bilmektedir. Bitkisel kökenli pro-
tein içeren besinlerle bu gıdaları 
bir arada kullanmak protein alı-
mını artıracak ve daha sağlıklı bir 
öğün ortaya çıkaracaktır. Bitkisel 
kökenli protein içeren yiyecekler 
arasında bulgur, nohut, mercimek 
gibi tahıl ve baklagiller bulunmak-
tadır. Örneğin bir öğünde et ve 
balık tarzı bir protein kaynağı ana 
yemeğinizse yanına bulgur pilavı 
ya da mercimek çorbası eklenebi-
lir. Bu gıdalara yoğurt ya da ayran 
eklenerek bitkisel ve hayvansal 
protein alımı dengelenebilir” diye 
konuştu.

GÜNLÜK ÖĞÜNLERİNİZDEKİ 
YAĞ KULLANIMINA DİKKAT!

Gebelik sürecinde yağ alımının 
önemli olduğuna işaret eden Opr. 
Dr. Demiroğlu, sözlerini şöyle sür-
dürdü:

“Gıdaları hazırlarken kullanılan 
yağların, gebeliğin her haftasında 
büyük önem taşımaktadır. Bebeği-
nizin ve sizin ilk enerji kaynağınız 
glikoz, yani şeker olup ikinci enerji 
kaynağı ise yağlardır. Bu nedenle 
her gebede kolesterol ve yağ de-
ğerleri normal insanlardakinden 
daha yüksektir. Özellikle hayvan-
sal yağların alımı gebelikte anne-
den kilo alımında bozulmaya yol 
açmaktadır. Bu nedenle gebelik 
sürecinde hayvansal yağların 
azaltılmasını ve daha çok bitkisel 
yağların kullanımını öneriyoruz. 
Yemeklerin zeytinyağı, fındık veya 
kanola gibi bitkisel yağlarla yapıl-
ması sağlık açısından önemlidir. 
Balık, ceviz, keten tohumu gibi 
gıdalarla da doymamış yağ alımı 
artırılabilir.”

GEBELİK SÜRECİNDE 
KALSİYUM VE
K VİTAMİNİ ALIMI

Annenin kemik yoğunluğunun ko-
runması ve bebeğin gelişiminde 
aksama olmaması için kalsiyum 
alımının çok önemli olduğuna dik-
kat çeken Opr. Dr. Demiroğlu, ge-
belikte yeterli kalsiyum almayan 
anne adaylarında halk arasında 
gebelik zehirlenmesi olarak bili-
nen preeklampsi riskinin, bebekte 
ise gelişme geriliği ihtimalinin art-
tığını vurguladı.

Yeterli kalsiyum almayan kadın-
larda ileri yaşlarda osteoporoz 
yani kemik erimesi gelişme riski-

nin arttığının altını çizen Opr. Dr. 
Demiroğlu, şunları kaydetti:

“Öğünlere süt, yoğurt, ayran, ke-
fir, pekmez, tuzsuz fındık, fıstık, 
badem, ceviz, yeşil yapraklı seb-
zeler ve yeşilbiber ekleyerek gün-
lük kalsiyum alımı artırılmalıdır. K 
vitamini vücuttaki pıhtılaşma fak-
törlerinin çalışmasını sağlamakla 
birlikte gebelik sonrası iyileşmeyi 
kolaylaştırmaktadır. Bu nedenle 
özellikle gebeliğin son ayların-
da K vitamini alımının arttırılması 
önemlidir. Balık yanında kuru bak-
lagiller, fesleğen, tere, maydanoz 
gibi sebzelerin tüketimi K vitamini 
alımı için önemlidir.” 
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Hamilelerde kafein alımı günlük 200 miligramı geçmemelidir. Bu değer 5 fincan 
kahve, 7- 8 bardak çaya denk gelmektedir. Bu miktarların üzerindeki kafein alımının 

düşük riskini artırabileceği, düşük doğum ağırlığına ve bebeğin gelişiminde 
bozulmaya yol açabileceği gösterilmiştir. Tatlandırıcılarla ilgili yeterli bilimsel 

çalışma olmadığından gebelikte kullanımı önerilmemektedir.
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GEBELİKTE KAHVE
VE BİTKİ ÇAYLARI

Hamilelerde kafein alımının gün-
lük 200 miligramı geçmemesi ge-
rektiğini ifade eden Opr. Dr. De-
miroğlu, uyarılarını şöyle sıraladı:

“Bu değer 5 fincan kahve, 7- 8 
bardak çaya denk gelmektedir. 
Bu miktarların üzerindeki kafein 
alımının düşük riskini artırabile-
ceği, düşük doğum ağırlığına ve 
bebeğin gelişiminde bozulmaya 
yol açabileceği gösterilmiştir. Tat-
landırıcılarla ilgili yeterli bilimsel 
çalışma olmadığından gebelikte 
kullanımı önerilmemektedir.
 
Gebelikte bitkisel çay kullanımı 
ile ilgili yeterli bilimsel çalışma 
bulunmamakla birlikte 2 fincana 
kadar ıhlamur, zahter, nane- li-
mon çayı, papatya çayı tüketile-
bilir. Bağırsak sorunları yaşayan 
gebelerde 2 fincana kadar rezene 
çayı önerilebilir. Gebelikte zayıfla-

ma çayları veya ödem atıcı çaylar 
kesinlikle içilmemelidir.” 

GEBELİĞİN İLK ÜÇ
AYINDA BESLENME

“Gebeliğin ilk 3 ayı bebeğin tüm 
organlarının oluştuğu, beyin ve 
omurilik açıklıklarının kapandığı 
ve çoğu anomalinin ortaya çıktığı 
belki de gebeliğin en önemli dö-
nemidir” diyen Opr. Dr. Demiroğ-
lu, bu dönemde beslenmenin çok 
büyük önem taşıdığını belirtti. 

Bu dönemin bulantının en fazla 
görüldüğü bir dönem olduğunu, 
bu nedenle beslenme bozukluğu 
açısından dikkatli olunması ge-
rektiğini vurgulayan Opr. Dr. De-
miroğlu, “Kilo alımına dikkat edil-
meli ve gerekli besinler mutlaka 
günlük öğünlerden sağlanmalıdır. 
Gebeliğin ilk aylarında A, D, E, K, 
C, B6, B12 gibi vitaminleri; ome-
ga 3 gibi doymamış yaş asitlerini 

(Bitkisel yağlardan sağlanabi-
lir); bakır, çinko, kalsiyum, fosfor, 
magnezyum gibi mineralleri ve 
proteinden zengin gıdaları besin-
lerle almak çok önemlidir” ifade-
lerine yer verdi. 

Bu besinlerle birlikte folik asit alı-
mının da çok önemli olduğunu 
kaydeden Opr. Dr. Demiroğlu, ye-
şil yapraklı sebzelerde, mercimek 
ve kuru baklagillerde bolca folik 
asit bulunduğunu anlattı. 

Bu dönemde ihtiyaç duyulan A 
vitamininin süt ürünleri, yumurta, 
sarı veya turuncu renkli sebze ve 
meyvelerden; E vitamininin ise 
brokoli, ıspanak, tuzsuz yer fıstığı, 
badem, fındık ve cevizden alına-
bileceğine vurgu yapan Opr. Dr. 
Demiroğlu,önerilerini şöyle sıra-
ladı:

“K vitamini için yeşil yapraklı seb-
zeler, kuru baklagiller ve balık 

Gebelikte kilo verilmesi mümkün olup bu kişinin öğünlerinin ve yiyeceklerinin 
ayarlanması sonucunda kendiliğinden gelişebilir. Fazla kilolu bir gebenin beyaz 

ekmekten kaçınması, tam buğday ekmeğine geçmesi ve aynı zamanda günlük alınan 
ekmek miktarını azaltması önerilebilir. 



tüketebilir, C vitamini için ise tu-
runçgiller, yeşilbiber, domates ve 
lahanadan faydalanabilirsiniz. 
Tam buğday içeren ekmekler, ke-
pekli makarnalar, tahıl ve bakla-
giller B6 vitamini yönünden olduk-
ça zengindir. B12 ihtiyacını et, süt 
ve süt ürünlerinden, yumurtadan 
karşılayabilirsiniz. Bu sayılan be-
sinlerden farklı günlerde değişen 
miktarlarda günlük öğün ve ara 
öğünlere katılırsa çeşitli vitamin-
lerden yeterli miktarlarda alınmış 
olur. Vitaminlerin yanı sıra, çeşitli 
mineral ve proteinler için et, balık 
ve yumurta yenilmelidir. Fosfor 
açısından en zengin balıklar so-
mon ve uskumrudur. Tüm bunla-
rı içeren bir beslenme programı 
oluşturursanız ayrıca vitamin tak-
viyesine ihtiyaç kalmayacaktır. Fo-
lik asit bebeğin beyin ve omurilik 
gelişimine katkıda bulunacak ve 
sinir sistemi anormallikleri yaşa-
ma ihtimalini azaltacaktır. Bu se-
beple folik asit takviyesi gebeliğin 
ilk 3 ayında mutlaka yapılmalıdır.” 

GEBELİĞİN
3-6. AYINDA BESLENME

Hamileliğin 12 ila 24’üncü hafta-
ları arasını kapsayan bu süreçte 
bebeğin organ gelişimini tamam-
layarak büyüme evresine girdiğini 
anlatan Opr. Dr. Demiroğlu, “Bu 
haftalarda ilk 12 haftadaki öneri-
lere ek olarak demir ve D vitami-
ni alımı özellikle önemlidir. Anne 
adayları bulantının azalmasıyla 
birlikte iştah artışı yaşayacakla-
rından kilo artışına dikkat etmek 
gerekir. Özellikle bu aylarda de-
mir içeren gıda almaya özen gös-
terilmelidir. Demir ıspanak, laha-
na gibi bazı sebzelerde, et ve et 
ürünlerinde bolca bulunabilmek-
tedir. Süt iyi bir demir ve kalsiyum 
kaynağıdır.” şeklinde konuştu.

Gebeliğin bu aylarında D vitamini 

başlanması Sağlık Bakanlığı tara-
fından da önerildiğini kaydeden 
Opr. Dr. Demiroğlu, “İklim uygun-
sa bolca güneşe çıkmak ve açık 
havada çok yormayacak yürüyüş-
ler yaparak güneş ışığı almak D 
vitamini düzeyini artıracaktır. Ge-
beliğin 16. haftasından sonra ise 
gebede demir takviyesi yaparak 
gebenin demir eksikliğinden ko-
runması çok önemlidir. Bu takviye-
ye doğumdan sonraki 3 aya kadar 
da devam edilerek kansızlık geli-
şimi önlenmelidir.” uyarısını yaptı. 

GEBELİĞİN 6. AYINDAN 
SONRA BESLENME

Bu dönemin gebeliğin 24- 40. haf-
taları arasını kapsadığına işaret 
eden Opr. Dr. Demiroğlu, sözlerini 
şöyle tamamladı:

“Beslenme için genel olarak ilk 6 
ayda anlatılan öneriler geçerlidir. 
Bu haftalar gebelik sürecindeki en 
önemli besin ihtiyacının olacağı 

haftalardır. Bebek bu haftalardan 
sonra (özellikle son 2 ayda) belir-
gin şekilde kilo kazanacak, karnı-
nız hızla büyüyecek ve bebek he-
def kilosuna ulaşacaktır. Kabaca 
bebeğin kilo alımını şöyle hesap-
layabiliriz; 6 aya kadar (gebeliğin 
24. haftası) bir bebek yaklaşık ola-
rak 600 gram ağırlığa ulaşacaktır, 
bundan sonraki 4 aylık sürede ise 
ortalama 3000 gramın üzerine çı-
kacaktır.

Gebeliği ikiye ayıracak olursak 
bebeğinizin organ gelişimi 6. aya 
kadar gerçekleşirken, bebeğin 
asıl kilo alımı ise 6. aydan sonra 
olmaktadır. Yani bebeğin doğum 
ağırlığının büyük çoğunluğu bu 
haftalarda oluşmaktadır.

Beslenme gebeliğin her dönemin-
de hem anne adayı hem de bebek 
sağlığı için çok önemlidir. Gebe-
liğin doktor gözetiminde takibi sı-
rasında gerekli besin takviyeleri 
önerilebilir.”
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Gebelerde protein alımı kırmızı et, balık, yumurta, yoğurt, peynir, süt gibi 
hayvansal kaynaklardan sağlanabilmektedir. Bitkisel kökenli protein içeren 
besinlerle bu gıdaları bir arada kullanmak protein alımını artıracak ve daha 

sağlıklı bir öğün ortaya çıkaracaktır. 
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ANKO Üniversite-
si Hastanesi Kadın 
Hastalıkları ve Do-
ğum Uzmanı / Tüp 

Bebek Merkezi Sorumlu He-
kimi Doç. Dr. İsmail Temur, 
dünyada başarılı ilk tüp be-
bek (IVF in-vitro fertilizasyon) 
yöntemi ile elde edilen gebe-
likten bu yana 42 yıl geçtiğini, 
bu süre zarfında gerçekleşen 
teknolojik yeniliklerin tüp be-
bek uygulamalarına da yan-
sıdığını söyledi. 

SANKO Üniversitesi Tıp Fa-
kültesi Kadın Hastalıkları ve 
Doğum Anabilim Dalı Başka-
nı da olan Doç. Dr. Temur, bu 
yöntemle ilk olarak 1978 yılın-
da İngiltere’de, daha sonra 
da Amerika’da meydana 

Tüp bebekte
son gelişmeler
Çocuk sahibi olmak isteyen çiftlerin tercih ettiği tüp bebek tedavisindeki 
yeni gelişmeler yüz güldürüyor. Teknoloji ve tıp alanında yaşanan bu 
gelişmeler, üreme tıbbı ve tüp bebek tedavisinde de pek çok uygulamayı 
beraberinde getirirken bebek sahibi olmak isteyen çiftlere de umut oluyor.

S     

Doç. Dr. İsmail TEMUR

•SANKO Üniversitesi 
Hastanesi 
Kadın Hastalıkları ve 
Doğum Uzmanı / Tüp 
Bebek Merkezi Sorumlu 
Hekimi
•SANKO Üniversitesi 
Tıp Fakültesi 
Kadın Hastalıkları ve 
Doğum Anabilim Dalı 
Başkanı  

Anne adayının yaşı ne kadar 
ileriyse, özellikle 35-37 yaş 
sonrasında üreme hücresi 
(yumurta) kalitesi ve sayısı 
azalmakta, yani daha az 
ve kalitesiz yumurta elde 

edilebilmektedir. Bu nedenle 
çocuk sahibi olmak isteyen 

çiftlerin evlenmeden önce ya 
da evliliklerinin ilk yılında 
üreme sağlığı açısından 

mutlaka değerlendirilmesi, 
üreme potansiyelinin 

tespitinin ardından gerekli 
uygulamaların ne zaman 

yapılacağına karar verilmesi 
gereklidir.
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Tüp bebek uygulaması, 
eşlerin kadında yumurta, 
erkekte spermden oluşan 
kendi döl-soy hücrelerinin 
elde edilerek, bu iki hücrenin 
laboratuvar ortamında 
birleşmesine izin vermek 
ya da mikroenjeksiyonla 
birleştirmek, döllenme 
oluşumunu takip edip, 
gelişen gebelik sağlayıcı yeni 
canlı hücreyi anne rahmine 
geri yükleme (transfer etme) 
işlemidir.

gelen sağlıklı canlı doğumların, 
üreme sağlığında yeni gelişmelere 
yol açarak, 1993 yılında Belçika ve 
İtalya’da mikro enjeksiyon işleminin 
keşfine vesile olduğunu kaydetti.
 
TÜP BEBEK YÖNTEMİ

Tüp bebek uygulamasını, “Eşlerin 
kadında yumurta, erkekte sperm-
den oluşan kendi döl- soy hücrele-
rinin elde edilerek, bu iki hücrenin 
laboratuvar ortamında birleşmesi-
ne izin vermek ya da mikroenjek-
siyonla birleştirmek, döllenme olu-
şumunu takip edip, gelişen gebelik 
sağlayıcı yeni canlı hücreyi anne 
rahmine geri yükleme (transfer 
etme) işlemidir” şeklinde açıklayan 

Doç. Dr. Temur, bu uygulamanın 
kadındaki döngüye ve aylık üreme 
periyoduna göre ayarlandığını ve 
gebelik sağlanana kadar aralıklar-
la devam edilebilen bir tedavi yön-
temi olduğunu belirtti. 

Tüp bebek öncesinde insan yumur-
tasına işlem yapmak, onun döllen-
mesine tanıklık etmek ve gelişen 
embriyoyu izlemek mümkün değil-
ken günümüzde bu yöntemler rutin 
olarak yapılabildiğini anlatan Doç. 
Dr. Temur, “Gelişen laboratuvar ko-
şullarındaki teknolojik iyileşmeler 
ve ilaç sanayindeki paralel geliş-
meler doğrultusunda gebelik oran-
ları hızla yükselmiş, günümüzde iyi 
ve tecrübeli yerlerde, uygulamanın 
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Kadına uygulanan yumurtlama 
tedavisinde daha gelişmiş 
ileri gen teknolojisi ile üretilen 
ilaçlar ve başlandığı yıllarla 
kıyaslanmayacak kadar daha 
gelişmiş olan IVF laboratuvar 
alet, kültür ve havalandırma- 
iklimlendirme koşulları nedeniyle 
yüzde 20-30 civarındaki gebelik 
oranları, günümüzde yüzde 
50’lere kadar artırılmıştır.



başarısı hemen hemen başvuran has-
taların yarısına ulaşmıştır” ifadelerini 
kullandı.

Önceki yıllarda cerrahi olarak sperm 
elde etme yöntemleri ile gebelik sağ-
lanamadığını, mikroenjeksiyon yönte-
mi ile bu sorunun çözülmesiyle birlikte 
yüksek döllenme ve gebelik oranı gö-
rülmeye başlandığını kaydeden Doç. 
Dr. Temur, şöyle devam etti: 

“Kadına uygulanan yumurtlama te-
davisinde daha gelişmiş ileri gen tek-
nolojisi ile üretilen ilaçlar ve başlan-
dığı yıllarla kıyaslanmayacak kadar 
daha gelişmiş olan IVF laboratuvar 
alet, kültür ve havalandırma- iklim-
lendirme koşulları nedeniyle yüzde 
20-30 civarındaki gebelik oranları, 
günümüzde yüzde 50’lere kadar yük-
seltilmiştir. 

Embriyoların laboratuvar ortamında 
geliştirilmesi ve izlenmesindeki de-
ğişiklikler, sürekli embriyo izlenmesi 
(embriyoskop), bunların kayıt edilebil-
mesi de son yıllardaki önemli değişik-
lerdendir. 

Criobiyolojideki gelişmeler embri-
yonun (bebek hücresi) tekrar tekrar 
dondurulup çözülmesine, bazı gerek-
li durumlarda üzerinde genetik ince-
leme yapılmasına olanak sağlamıştır. 
İlave olarak genetik biliminde ilerle-
meler paralel olarak embriyoda ge-
netik analizler daha geniş uygulama 
alanı bulmuş ve total embriyo geneti-
ği çalışılabilir hale gelmiştir. Özellikle 
bazı hastalıkların varlığında bu sa-
yede sağlıklı bebeğe ulaşma imkânı 
artmıştır.”

YARDIMCI ÜREME 
TEKNİKLERİNDE BAŞARI İÇİN 
GEREKLİ KOŞULLAR

Yardımcı üreme tekniklerinin (tüp be-
bek, mikroenjeksiyon, vb.) başarısın-
da anne adayının yaşının çok önemli 
olduğunu anımsatan Doç. Dr. Temur, 
sözlerini şöyle tamamladı:

“Anne adayının yaşı ne kadar ileriyse, 
özellikle 35-37 yaş sonrasında üreme 
hücresi (yumurta) kalitesi ve sayısı 
azalmakta yani daha az ve kalitesiz 
yumurta elde edilebilmektedir. Bu ne-
denle çocuk sahibi olmak isteyen çift-
lerin evlenmeden önce ya da evlilikleri-
nin ilk yılında üreme sağlığı açısından 
mutlaka değerlendirilmesi, üreme po-
tansiyelinin tespitinin ardından gerekli 
uygulamaların ne zaman yapılacağı-
na karar verilmesi gereklidir.”

SANKO ÜNİVERSİTESİ 
HASTANESİ TÜP BEBEK 
MERKEZİ

SANKO Üniversitesi Hastanesi Tüp 
Bebek Merkezi yeni gelişmeler eşli-
ğinde son sistem cihazlar, yetişmiş 
tecrübeli ekibi ile çocuk sahibi olama-
yan çiftlerin, her zaman hizmetindedir. 
Uygulamalar sonucunda dünya ile 
yarışır gebelik oranları ve Tüp Bebek 
Yönetmeliği’ne göre çiftlerin devlet 
yardımı ile tüp bebek yaptırabilmesi 
için gerekli işlemleri hastane bünye-
sinde yapabilmektedir. Çiftlerin üç kez 
(resmi raporlu) tüp bebek uygulaması 
için uygulama raporu ve ilaç raporları 
düzenlenebilmektedir.  
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Tüp bebek uygulaması öncesinde insan yumurtasına işlem 
yapmak, onun döllenmesine tanıklık etmek ve gelişen 
embriyoyu izlemek mümkün değilken günümüzde bu 

yöntemler rutin olarak yapılabilmektedir. Gelişen laboratuvar 
koşullarındaki teknolojik iyileşmeler, ilaç sanayindeki paralel 

gelişmeler doğrultusunda gebelik oranları hızla yükselmiş, 
günümüzde iyi ve tecrübeli yerlerde, uygulamanın başarısı 

hemen hemen başvuran hastaların yarısına ulaşmıştır.
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ANKO Üniversitesi Has-
tanesi Kadın Hastalıkları 
ve Doğum Uzmanı Opr. 
Dr. Engin Palaz, cinsel 
yolla bulaşan hastalıkla-

rın dünyada ve ülkemizde tarihsel 
olarak önemini koruduğunu ve gi-
derek yaygınlaştığını kaydetti.

Bu hastalıkların başta HIV olmak 
üzere çok çeşitli şekillerden hafif-

ten ciddi durumlara kadar geniş 
spektrumda klinik tablolar oluşa-
bildiğini belirten Opr. Dr. Palaz, 
cinsel yolla bulaşan hastalıklardan 
en yaygın görülenlerin trikomonas 
vaginalis, klamidya, bel soğukluğu 
ve frengi olduğunu söyledi.

Cinsel yolla bulaşan hastalıkların 
ortaya çıkmasındaki risk faktörle-
rine değinen Opr. Dr. Palaz, “Bir 

Cinsel yolla bulaşan 
hastalıklar 
Cinsel yolla bulaşan hastalıklar, cinsel ilişki sırasında eşlerin 
birbirlerine bakteri, virüs, mantar veya parazitleri geçirmesiyle 
meydana gelmektedir.

S

Opr. Dr. Engin PALAZ

• SANKO Üniversitesi 
Hastanesi 
Kadın Hastalıkları ve 
Doğum Uzmanı 

Şeker hastalarında, güçlü antibiyotikler kullanıldığında, 
AIDS gibi bağışıklığın azaldığı durumlarda mantar 
hastalıkları ihtimali daha da artmaktadır. Bozulan 

flora nedeniyle anaerop bakteriler de devreye girerek 
birden fazla etkenin rol aldığı iltihaplar ortaya çıkabilir. 

Normalde vajen Ph’ı asidik iken bazik olacak mikropların 
üremelerine yol açacaktır. Bu nedenle tek doz topikal 

tedaviler genellikle yeterli olmamaktadır.



yıl içinde birden fazla partnerle ilişki, 
ticari cinsel ilişki öyküsü, ilişki yaşının 
küçülmesi, cinsel eğitiminin yetersizli-
ği, evlilik öncesi kontrolsüz cinsel ilişki, 
kondomsuz ilişki, cinsel davranışlarda 
değişiklikler, HIV enfeksiyonu varlığı, 
kan verilmesi ve erkeğin homoseksüel 
ilişki öyküsü bulunmaktadır” dedi.

Cinsel yolla bulaşan hastalıklarda mik-
roorganizmaların vücuda vajenden, 
rahim ağzından, rektumdan (makat), 
idrar yolundan ve boğazdan (farenks) 
girdiğine vurgu yapan Opr. Dr. Palaz, 
“Gebe kadında bebeğe kan yoluyla ve 
vajinal doğum sırasında geçebilir, has-
talık kan nakli ile de bulaşabilir” uyarı-
sını yaptı.

CİNSEL YOLLA BULAŞAN 
HASTALIKLARDA ÖNEMLİ 
ETKENLER

Bakteriler: N. Gonore, T. Pallidum 
(frengi), Klamidialar, H. Ducrei, C. 
Granulomatis, U. Ürealitikum, Micop-
lazmalar, Gardnerella Vaginalis, Sal-
monella, Şigella.
Virüsler: HPV, HIV, Herpes Simpleks 
(uçuk), Hepatitler A, B, C, D, CMV, Eps-
tein Barr, M. Kontagiosum, bağırsak 
virüsleri.
Parazitler: Trikomonas Vajinalis, E. 

Histolitika, Giardia, uyuz.

Etkenlerden Hepatit B ve HIV’in kandan 
da geçebileceğini vurgulayan Opr. Dr. 
Palaz, “Bilinen hayvan rezervuarı yok-
tur. Hiç şikâyeti olmayan insanlar en 
önemli kaynaktır.

Cinsel yolla bulaşan hastalıkların en 
önemli komplikasyonu ‘PIH’ yani pelvik 
inflamatuvar hastalık olup kısırlık, dış 
gebelik, HPV ile gelişen genital kanser-
ler de görülebilmektedir. Bu hastalık-
ların sonucu olarak gebelerde düşük 
gelişimi, bebekte ise gelişme geriliği 
ya da anomali görülebilir” ifadelerini 
kullandı.

KLİNİK:
Hastalarda genital, sistemik veya oral 
belirtiler olabileceğini anlatan Opr. Dr. 
Palaz, en sık görülenlerin genital akın-
tı, genital ülserler ve siğiller olduğuna 
vurgu yaptı.

AKINTI: 
İdrar yaparken ağrı ve mukoid pürülan 
akıntı olabildiği gibi hiç şikâyet olma-
yabileceğine de dikkat çeken Opr. Dr. 
Palaz, erkeklerde en çok bel soğuklu-
ğunun etken olduğunu ve tanının akın-
tıdan alınan kültürle konabileceğinin 
altını çizdi.
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HPV’nin 16-18-31-33-
35 tipleri rahim ağzı 
kanseri nedenidir 
ve bu tiplere karşı 
aşılar geliştirilmiştir. 
Genç kızların, hatta 
erkeklerin cinsel 
yaşam başlamadan 
bu aşıları olmaları 
önerilmektedir. 
Ses tellerinde 
bile siğil 
görülebilmektedir. 
Siğillerin tedavisi 
dondurma, 
yakma veya ilaçla 
olmaktadır.



SERVİSİT VAJİNİTLER: 
Kadınlarda sarı, kokulu akıntı, ağrı 
olabilmekle birlikte bazen de hiç 
şikâyet görülmeyebileceğini işa-
ret eden Opr. Dr. Palaz, “Gonore 
(cinsel temasla bulaşan erkek-
lerde sıklıkla üretrit -idrar kanalı 
iltihabı- ve bel soğukluğu, kadın-
larda ise sıklıkla servisit -rahim 
ağzı bölgesi iltihabı- yapan bir 
hastalık) ve klamidyalar (cinsel 
yolla bulaşan bir enfeksiyon has-
talığı) en sık etkendir. Vajenin do-
ğal florası olup korunmalıdır. Aşırı 
temizlik ve bazı antibiyotiklerin 
kullanımı da bu dengeyi bozarak 
enfeksiyona yol açabilir. İdrar ya-
parken yanma, vajinal akıntı, ka-
şıntı en sık görülen yakınmalardır” 
ifadelerine yer verdi.

“Vulvavajinal mantar, bakteri ve 
Trikomonaslar vajen iltihaplarının 
en sık nedenidir” diyen Opr. Dr. 
Palaz, şu uyarılarda bulundu:

“Şeker hastalarında, güçlü antibi-
yotikler kullanıldığında, AIDS gibi 
bağışıklığın azaldığı durumlarda 
mantar hastalıkları ihtimali daha 
da artmaktadır. Bozulan flora ne-
deniyle anaerop bakteriler de dev-
reye girerek birden fazla etkenin 
rol aldığı iltihaplar ortaya çıkabilir. 
Normalde vajen Ph’ı asidik iken ba-
zik olacak mikropların üremelerine 
yol açacaktır. Bu nedenle tek doz 
topikal tedaviler genellikle yeterli 
olmamaktadır.”

PELVİK İLTİHABİ
HASTALIK (PİH): 
Bu hastalığın ani geliştiğine dikkat 
çeken Opr. Dr. Palaz, sözlerini şöy-
le  sürdürdü: 

“Endometrit, salpenjit, tubaovarian 
abse, pelvik peritonit denilen has-
talıkların hepsi bu adla anılmak-
tadır. Genellikle aşağıdan yukarı 
doğru yani vajenden karnın alt böl-
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Cinsel yolla bulaşan 
hastalıklar dünyada 
ve ülkemizde tarihsel 

olarak önemini 
koruyor ve giderek 
yaygınlaşıyor. Bu 
hastalıklar başta 

HIV olmak üzere çok 
çeşitli şekillerden 

hafiften ciddi 
durumlara kadar 
geniş spektrumda 

klinik tablolar 
oluşabilmektedir. 

Cinsel yolla bulaşan 
hastalıklardan en 

yaygın görülenlerin 
ise Trikomonas 

vaginalis, klamidya, 
bel soğukluğu ve 

frengidir.
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gelerine doğru yayılır. Ani olarak 
gelişir. Anaerop ve gram + bak-
teriler, Streptokok, üreaplazmalar 
gibi birden fazla etkenle gelişebi-
leceği tedavide göz önünde bu-
lundurulmalıdır. 

PIH’ta çok eşlilik, 30 günde yeni 
eş, sık cinsel ilişki, adette ilişki, 
sigara içimi, uyuşturucu kullanımı 
gibi etkenler rol oynayabilir. Ra-
him içi araç (RİA) kullanımının ilk 
3 ayında da PIH gelişme riski art-
mıştır. Doğum kontrolünde meka-
nik ve kimyasal bariyerlerin kulla-
nımının ise önleyici etkisi vardır.”

Klinik olarak akıntı, alt karın ve 
kasıkta ağrı görüldüğünü anlatan 
Opr. Dr. Palaz, “Ateş yüksekliği 
ve enfeksiyonu gösteren kan de-
ğerlerinde hastalığın şiddetiyle 
paralel bir artış görülebilir. Te-
davide sefalosporin, tetrasiklin ve 
anaeroplara yönelik antibiyotikler 

hastanın kliniğine göre IM veya IV 
olarak başlanır” dedi. 

GENİTAL ÜLSER: 
Opr. Dr. Palaz, çeşitli belirtilerle 
kendini gösteren ve antijen test-
lerle tanısı konan genital ülserler 
hakkında özetle şu bilgileri aktar-
dı:

“Herpes simpleks (HSV), fren-
gi, Lenfogranuloma venereum, 
Donovanosis’te gelişen yara-
lardır. En sık nedeni uçuklardır. 
HSV-1 ve HSV-2 diye iki tipi var-
dır. Hastaların çoğunda şikayet 
bulunmazken 2- 20 gün içerisinde 
kaşıntı ve yanma meydana gelir. 
Sonra ağrılı veziküller (içi sıvı dolu 
baloncuklar) oluşur. Bu balon-
cuklar patlayarak ülsere yaralar 
meydana gelir. Erkekte penis başı 
veya gövdesinde, kadında genital 
bölge dış kısımda, vajen içinde 
veya rahim ağzında görülür. Ba-
zen ateş, halsizlik, ağrı, bezeler 
olabilir. 3- 4 hafta sürüp tekrarla-
yabilir. Tanıda antijen testleri ya-
rarlıdır.” 

SİFİLİZ (FRENGİ):
Sistemik bir hastalık olan fren-
ginin 3 evresi olduğuna dikkat 
çeken Opr. Dr. Palaz şu bilgileri 
verdi:

“- İlk evresi birinci yılda ülser dö-
nemidir. Temastan 3 ay sonra (2-6 
hafta) temas bölgesinde tek ağrı-
sız ülser gelişir. Bölgesel beze ele 
gelebilir. Birinci dönemde VDRL 
testi pozitiftir. FTA-ABS veya TPFA 
kanda bakılır. 
- İkinci evrede saç dökülmesi, dö-
küntüler, kondülama lata, yaygın 
bezeler meydana gelir. 
  -Üçüncü evre sistemik tutulumun 
ön planda olduğu bir evre olup 

günümüzde pek görülmemekte-
dir.
- Şankroid ise ağrılı ülser olup et-
keni H. Ducrei’dir. Hastalarda ül-
serleşmiş bezeler de bulunabilir.”

GENİTAL SİĞİLLER

“HPV virüslerin tip 6-11 en sık tip-
leri ile oluşur” diyen Opr. Dr. Pa-
laz, şunları söyledi:

“Bazen tek bazen çok, karna-
bahar gibi ağrısız lezyonlardır. 
HPV’nin 16-18-31-33-35 tipleri ise 
rahim ağzı kanseri nedenidir ve 
bu tiplere karşı aşılar geliştirilmiş-
tir. Genç kızların, hatta erkeklerin 
cinsel yaşam başlamadan bu aşı-
ları olmaları önerilmektedir. 

Ses tellerinde bile siğil görülebil-
mektedir. Siğillerin tedavisi don-
durma, yakma veya ilaçla olmak-
tadır” şeklinde konuştu. 

MOLLUSCUM 
CONTAGIOSUM: 

Bu lezyonların küçük, ortası pem-
be beyaz, sıkınca peynir gibi mad-
de çıkan lezyonlar bulunduğunu 
ifade eden Opr. Dr. Palaz, tedavi-
sinin dondurma veya yakma oldu-
ğunu, cinsel dışı yollarla da bula-
şabileceğini kaydetti.

CİNSEL YOLLA BULAŞAN 
HASTALIKLARDAN 
KORUNMA

Korunma için kondom kullanımı-
nın çok önemli olduğunu belir-
ten Opr. Dr. Palaz, sağlıklı cinsel 
yaşam biçiminin desteklenmesi, 
riskli kişilerin taramadan geçiril-
melisi, tedavide eşlerin birlikte te-
davisi gerektiğini sözlerine ekledi. 

Cinsel yolla bulaşan hastalıkların ortaya çıkmasında çeşitli risk 
faktörleri bulunmaktadır. Bir yıl içinde birden fazla partnerle 
ilişki, ticari cinsel ilişki öyküsü, ilişki yaşının küçülmesi, cinsel 
eğitiminin yetersizliği, evlilik öncesi kontrolsüz cinsel ilişki, 
kondomsuz ilişki, cinsel davranışlarda değişiklikler, HIV 
enfeksiyonu varlığı, kan verilmesi ve erkeğin homoseksüel ilişki 
öyküsü bulunmaktadır.    
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ANKO Üniversitesi Hasta-
nesi Kadın Hastalıkları ve 
Doğum Uzmanı Dr. Öğr. 
Üyesi Esra Özkaplan, va-

jinismusun “vajina girişindeki kas-
ların istemsizce kasılması sonucu 
cinsel birlikteliğin gerçekleşeme-
mesi durumu” olduğunu söyledi.

SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi  
Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana-
bilim Dalı Öğr. Üyesi de olan  Dr.  
Özkaplan, vajinismusta sorunun 
vajina girişini çevreleyen kasların 
tamamen istemsiz bir şekilde ka-
sılması sonucunda cinsel birliktelik 
sağlanamaması olduğunu söyledi.

Bu durumun cinsel birliktelik ar-

zulansa bile ortaya çıkabileceğini 
belirten Dr. Öğr. Üyesi Özkaplan, 
“Vajinismus çiftler için ilk geceden 
itibaren büyük bir sorun olabilmek-
tedir” dedi.

NEDENLERİ

Vajinismusun isteğe bağlı olmadı-
ğının çok iyi anlaşılması gerektiğini 
kaydeden Dr. Öğr. Üyesi Özkaplan, 
temelinde yatan nedenin genellikle 
tam olarak tespit edilememekle be-
raber aşağıdaki durumların neden 
olabileceğini kaydetti:

• Cinsel taciz veya istismara uğra-
mış olmak veya böyle bir duruma 
tanık olmak

Vajinismus
Kadınlarda en sık görülen cinsel işlev bozukluklarından biri olan 
vajinismus, cinsel birleşme sırasında vajinanın dışa yakın bölümünü 
çevreleyen kasların kasılması sonucunda cinsel birleşmenin imkânsız ya 
da ağrılı hale gelmesi sorunudur.

S     

Dr. Öğr. Üyesi
Esra ÖZKAPLAN

•SANKO Üniversitesi 
Hastanesi 
Kadın Hastalıkları ve 
Doğum Uzmanı
•SANKO Üniversitesi
Tıp Fakültesi 
Kadın Hastalıkları ve 
Doğum Anabilim Dalı

Vajinismusu olan hasta ve eşinin birlikte hekime 
başvurmaları gerekir. Ön görüşmede başvuru yapan 
çifte yaşadıkları ortam ve birbirleriyle olan ilişkileri 

gibi aile öyküleri sorulur. Hastaya jinekolojik muayene 
yapılır ve anatomik veya enfeksiyonel durumlar gibi 

diğer olası etkenler araştırılır. Fizik muayene sonrasında 
ailenin de durumu göz önünde bulundurularak kişiye 

özel bir tedavi planı oluşturulur.  



• Vajinal mantar enfeksiyonları
• Travmatik doğum veya jinekolo-
jik işlem öyküsü
• Genel kaygı durumu
• İlk cinsel ilişkinin aşırı ağrılı ola-
cağı inancı
• Cinsel travma olmaksızın fizik-
sel travma 
•Stres
•Vulvar vestibülit denilen birleş-
me esnasında ağrıya neden ola-
bilecek durumlar
•Aile içi şiddete maruz kalmak
•Eşler arası güven kaybı
•Kontrolü kaybetme korkusu
•Cinsel olarak yetersiz olma hissi.

BELİRTİLER

Vajinismusun ilk cinsel birliktelik-
te görülebileceği gibi aktif cinsel 
hayatı olan kadınlarda da görüle-
bildiğini vurgulayan Dr. Öğr. Üye-
si Özkaplan, “Primer vajinismus 
daha önce cinsel birliktelik yaşa-
mamış kadınlarda görülür. Se-
konder vajinismus ise daha önce 

cinsel birliktelik yaşayan fakat 
sonradan gelişen doğum travma-
sı, eşler arası uyumsuzluk, psiko-
lojik sebeplerden dolayı cinsel iliş-
kiye girememedir” diye konuştu. 

Dr. Öğr. Üyesi Özkaplan, vajinis-
musun belirtilerini şöyle sıraladı:

•İlişkiye girmekten korkma
• Cinsel ilişki anında duyulan aşırı 
ağrı
• Cinsel birlikteliğin sağlanama-
ması

TANI YÖNTEMLERİ

Vajinismusun genellikle psikolojik 
nedenlere bağlı olarak görülen 
bir hastalık olduğunu dile getiren 
Dr. Öğr. Üyesi Özkaplan, şöyle 
devam etti:

“Ağrılı cinsel ilişkilerin tamamı-
nın nedeni vajinismus değildir. Bu 
nedenle cinsel ilişkiye girmekten 
korkma, penisin vajinaya girişi sı-
rasında aşırı ağrı duyulması gibi 
şikâyetlerin varlığında doğru tanı 
ve tedavi için hekime başvurmak 
gerekmektedir. Tanıda tıbbi öykü 
alındıktan sonra jinekolojik mua-
yene yapılır. Vajinismus tanısının 
düşünülmesi halinde altta ya-
tan nedenler araştırılır. Hastada 
depresyon, anksiyete bozukluğu 
varsa öncelikli olarak bu sorunlar 
ilgili hekimlerce tedavi edilir.”

TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Vajinismus olan hasta ve eşinin 
birlikte hekime başvurmaları ge-
rektiğine dikkat çeken Dr. Öğr. 
Üyesi Özkaplan, “Ön görüş-
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Tanıda tıbbi öykü alındıktan sonra jinekolojik muayene yapılır. 
Vajinismus tanısının düşünülmesi halinde altta yatan nedenler 
araştırılır. Hastada depresyon, anksiyete bozukluğu varsa 
öncelikli olarak bu sorunlar ilgili hekimlerce tedavi edilir.
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mede başvuru yapan çifte yaşa-
dıkları ortam ve birbirleriyle olan 
ilişkileri gibi aile öyküleri sorulur. 
Hastaya jinekolojik muayene ya-
pılır ve anatomik veya enfeksi-
yonel durumlar gibi diğer olası 
etkenler araştırılır. Fizik muayene 
sonrasında ailenin de durumu 
göz önünde bulundurularak kişiye 
özel bir tedavi planı oluşturulur” 
ifadelerini kullandı. 

Hekimin uygun görmesi ile birlikte 
cinsel terapi seanslarının düzen-
lenebileceğine işaret eden Dr. 
Öğr. Üyesi Özkaplan, şöyle ko-
nuştu:

“Vajinismus tedavisinde davranış-
sal terapiler uygulanabilir. Has-
talara vajina girişini rahatlatacak 
bir takım egzersiz ve uygulamalar 
tavsiye edilebilir. Vajinismus bir 
aile problemi olarak ele alınma-
lıdır. Vajinismus çiftlerin kendi 
kendilerine deneyerek çözüm bu-
labileceği bir rahatsızlık değildir. 
Uzun süre yapılan denemeler cin-
sel ve duygusal travmaya, eşlerin 
birbirinden uzaklaşma ya da kop-

masına neden olabilir. Uzun süre-
dir tedavi edilmeyen vajinismusda 
erkeğin de cinsellikle ilgili algısı 
değişerek sertleşme bozukluğu 
gibi sorunlar ortaya çıkabilmek-
tedir.” 

Dr. Öğr. Üyesi Özkaplan, vajinis-
mus hastalarının, cinsel mitler ne-
deniyle oluşan kaygı ve korkuyu 
doğru tedavi yöntemleriyle yene-
rek sağlıklı bir cinsel hayata sahip 
olabileceklerini, sözlerine ekledi.

Cinsel taciz veya 
istismara uğramak 

veya böyle bir duruma 
tanık olmak, aile içi 

şiddete maruz kalmak, 
eşler arası güven kaybı 

vajinismusa neden 
olabilir.
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ANKO Üniversitesi Has-
tanesi Kadın Hastalıkları 
ve Doğum Uzmanı Opr. 
Dr. Sevgi Kandemir, kalı-
cı olarak adetten kesilme 

olan menopozun tıpkı bebeklik, er-
genlik, cinsel olgunluk gibi hayatın 
önemli bir dönemi olduğunu söyle-
di.

MENOPOZ BİR
HASTALIK DEĞİL

Menopozun kesin olarak söylene-
bilmesi için bir kadının 12 ay bo-
yunca hiç adet görmemiş olması 

gerektiğini kaydeden Opr. Dr. Kan-
demir, şöyle konuştu:

“Batı toplumlarında 44–55 yaş ara-
sında olan bu dönemin ortalama-
sı 51 yaştır. Bu süreç 40 yaşından 
önce olursa ‘erken menopoz’, 55 
yaşından sonra olursa ‘geç meno-
poz’ olarak adlandırılır. Bu dönem 
kadınlar için oldukça sıkıntılı bir 
süreç olup kişiden kişiye farklılık 
gösterir. Menopoz bir hastalık de-
ğil, sağlık sorunudur. Menopoz dö-
neminde yumurtlama süreci ve hor-
mon üretimi durmaktadır. Östrojen 
eksikliği belirti ve bulguları doğal 

Menopoz
Menopoz dönemi, kadınların hayatındaki önemli dönemlerinden biridir. 
Kelime anlamı olarak kadının adetten kesilmesidir. Ortalama bir yıl adet 
görmeyen bir kadın menopoz döneminde kabul edilmektedir. Destek ve 
doğru tedavi ile menopoza giren kadınların yaşam kalitesini arttırmak ve bu 
süreci daha rahat geçirmelerini sağlamak mümkündür.

S

Opr. Dr. Sevgi 
KANDEMİR

•SANKO Üniversitesi 
Hastanesi
Kadın Hastalıkları ve 
Doğum Uzmanı

Bu dönemde özellikle şekerli gıdaların tüketimini en aza 
indirmek gerekir. Baklagiller, sebze ve meyveler kan 

şekerinin dengelenmesini sağlamaktadır. Yağ tüketimi 
de özellikle bu dönemde beslenmede dikkat edilmesi 

gereken önemli noktalardan biridir. Omega-3 ve 
Omega-6 yağlarından zengin beslenme önerilmektedir. 
Bu yağları bolca içeren uskumru, sardalya, somon ve 

ton balığı, ceviz, badem, soya filizi, keten tohumu, yeşil 
yapraklı sebzelerin tüketimine gayret edilmelidir.



yaşlanma ile ortaya çıkan sorun-
larla birleşir. Sıcak basması, ter-
leme, çarpıntı, cinsel isteksizlik, 
uyku bozukluğu olur.” 

Menopoza geçiş döneminde 
görülen adet düzensizliklerinin 
gebeliğin olmayacağı anlamına 
gelmeyeceğini vurgulayan Opr. 
Dr. Kandemir, sözlerini şöyle 
sürdürdü:

“Menopoza giren kadınların ya-
şam kalitesini artırmak ve bu 
süreci daha rahat geçirmelerini 
sağlamak destek ve doğru tedavi 
ile mümkündür. Menopoz döne-
minde ana tedavi şekli ‘hormon 
replasman tedavisi’ yani östrojen 
hormonu eksikliğini gidermektir. 
Bununla birlikte tedavinin bazı 
yan etkileri olduğundan dolayı 
günümüzde semptoma yönelik 
tedavi daha fazla önerilmektedir. 
Türkiye’de kadınların ömrü or-
talama 73,1 yıldır. Menopoz yaşı 
göz önüne alındığında kadınla-
rın yaşamının yaklaşık üçte birini 
menopoz sonrası dönem içerisin-
de geçirdiği söylenebilir.”

MENOPOZDA DENGELİ 
BESLENME VE EGZERSİZ

Doğru beslenmenin sağlığın ko-
runması ve kaliteli yaşam sür-
dürebilmek için hayatımızın her 
döneminde son derece önemli 
olduğuna dikkat çeken Opr. Dr. 
Kandemir, şöyle devam etti.
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Bu dönemde hobiler 
edinilebilir. Fotoğraf 

çekmek, resim yapmak, 
el işi, farklı mutfaklardan 

yemek ve günlük bir saatlik 
açık havada yürüyüş 

önerilmektedir. Sonuç olarak 
menopozda uygun beslenme 

şeklinin benimsenmesi 
ve egzersiz ile kişinin 

yaşam kalitesi arttırılabilir. 
Bu dönemde kişinin 

gerektiğinde hekimiyle 
iletişime geçmesi önemlidir. 
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“Dengeli ve doğru beslenme 
menopoz dönemi için de ayrıca 
önemlidir. Bu dönemde obezite, 
damar tıkanıklığı, kemik erimesi, 
hipertansiyon, diyabet, lipidemi 
gibi hastalıkların önlenmesi için 
uzman tarafından belirlen bir 
beslenme programına uyulması 
gereklidir. Bu hem şikâyetlerin en 
aza indirilmesini hem de yaşam 
kalitesinin arttırılmasına katkı 
sağlar. Beslenmede süt, yoğurt, 
gibi kalsiyum yönünden zengin 
gıdalar, beyaz et (somon, sazan, 
uskumru gibi balıklar), tam tahıllı 
gıdalar, sebze ve meyveler tercih 
edilmelidir.  

Bu dönemde özellikle şekerli gı-
daların tüketimini en aza indir-
mek gerekir. Baklagiller, sebze ve 
meyveler kan şekerinin dengelen-
mesini sağlamaktadır. Yağ tüketi-
mi de özellikle bu dönemde bes-

lenmede dikkat edilmesi gereken 
önemli noktalardan biridir. Ome-
ga-3 ve Omega-6 yağlarından 
zengin beslenme önerilmektedir. 
Bu yağları bolca içeren uskumru, 
sardalya, somon ve ton balığı, ce-
viz, badem, soya filizi, keten tohu-
mu, yeşil yapraklı sebzelerin tüke-
timine gayret edilmelidir.”

Tuzun kalp hastalıkları ve kemik 
erimesi riskini artırdığı için kısıtlı 
tüketilmesi uyarısında bulunan 
Opr. Dr. Kandemir, “Posalı yiye-
cekler, kepek, çavdar, yulaf, kuru 
baklagiller, sebze ve meyveler 
öncelikli besinler olarak tercih 
edilmeli, tam buğday ekmeği tü-
ketilmelidir. Soya, bitkisel bir öst-
rojen kaynağıdır. Kansere karşı 
koruyucu etkiye sahiptir. Koleste-
rolü düşürücü özelliği vardır. Bu 
sebeplerle elma, havuç, domates, 
maydanoz, sarımsak, üzüm kuru 

baklagiller tüketilmelidir” ifadele-
rini kullandı.

Opr. Dr. Kandemir, menopoz dö-
neminde yürüyüş gibi egzersizle-
rin yapılmasının hem şikâyetlerin 
azalmasında hem de kemik eri-
mesinden korunmada etkin rol 
oynadığının altını çizdi.  

BOL SIVI TÜKETİMİ ÖNEMLİ

Sıcak basmasının önlenmesi, kilo 
artışının kontrol altına alınması 
ve böbrek fonksiyonlarının bozul-

Menopozun kesin 
olarak söylenebilmesi 

için bir kadının 12 
ay boyunca hiç 
adet görmemiş 

olması gerekir. Batı 
toplumlarında 44– 55 
yaş arasında olan bu 
dönemin ortalaması 
51 yaştır. Bu süreç 40 
yaşından önce olursa 
‘erken menopoz’, 55 

yaşından sonra olursa 
‘geç menopoz’ olarak 
adlandırılır. Bu dönem 
kadınlar için oldukça 
sıkıntılı bir süreç olup 
kişiden kişiye farklılık 

gösterir. 
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maması için bol sıvı tüketilmesi 
gerektiğini kaydeden Opr. Dr. 
Kandemir, “Günlük 2– 3 litre su 
tüketimi ihmal edilmemelidir. 
Hazır gıda, hazır meyve suları ve 
gazlı içeceklerden uzak durul-
malı, mümkünse hiç tüketilme-
melidir” dedi.

UYKU BOZUKLUKLARI 

Bu dönemde uyku bozukluklarının 
daha fazla yaşandığını belirten 
Opr. Dr. Kandemir, şu önerilerde 
bulundu:

“Bunu en aza indirebilmek için 
yatak seçimine dikkat edilmeli, 
yatılan oda havalandırılmalı, uy-
gun ve rahat giysiler tercih edil-
meli, gündüz çok fazla kafein 
içeren içeceklerden uzak durul-
malıdır. Yatmadan bir saat önce 
ılık süt veya papatya çayı tüketi-

lebilir. Rahat uyumak amacıyla 
kitap okumak tercih edilebilir.”

HOBİ EDİNİN

Menopoz dönemindeki sıkıntıları 
kolay atlatabilmek için farklı uğ-
raşlar edinmenin önemli olduğu-
na vurgu yapan Opr. Dr. Kande-
mir, sözlerini şöyle tamamladı:

“Bu dönemde hobiler edinilebilir. 
Fotoğraf çekmek, resim yapmak, 
el işi, farklı mutfaklardan yemek 
ve günlük bir saatlik açık havada 
yürüyüş önerilmektedir. Sonuç 
olarak menopozda uygun bes-
lenme şeklinin benimsenmesi ve 
egzersiz ile kişinin yaşam kalitesi 
arttırılabilir. Bu dönemde kişinin 
gerektiğinde hekimiyle iletişime 
geçmesi önemlidir. Menopoz dö-
nemindeki kadınlar hayata olum-
suz bakmamalıdır. Çünkü her yaş 

kendince güzellikler barındırır. Bu 
yaşamın doğal süreçlerinden biri-
sidir.”

Dengeli ve doğru 
beslenme menopoz 

dönemi için de ayrıca 
önemlidir. Bu dönemde 

obezite, damar 
tıkanıklığı, kemik 

erimesi, hipertansiyon, 
diyabet, lipidemi gibi 

hastalıkların önlenmesi 
için uzman tarafından 
belirlen bir beslenme 
programına uyulması 

gereklidir. Bu hem 
şikâyetlerin en aza 

indirilmesini hem de 
yaşam kalitesinin 

arttırılmasına katkı 
sağlar. 

Menopoza giren kadınların yaşam kalitesini arttırmak ve bu süreci daha rahat 
geçirmelerini sağlamak, destek ve doğru tedavi ile mümkündür. Menopoz 

döneminde ana tedavi şekli ‘hormon replasman tedavisi’ yani östrojen hormonu 
eksikliğini gidermektir. Bununla birlikte tedavinin bazı yan etkileri olduğundan 

dolayı günümüzde semptoma yönelik tedavi daha fazla önerilmektedir.
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ANKO Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Göz Hastalıkla-
rı Anabilim Dalı Başkanı 
Doç. Dr. Pelin Özyol, yeni 

tip koronavirüsün (COVID – 19) 
sıklıkla ağız, burun ve göz yüzeyini 
kaplayan zar yapısındaki mukozala-
ra temas yoluyla bulaştığını söyledi.  

SANKO Üniversitesi Hastanesi 
Göz Hastalıkları Uzmanı da olan 
Doç. Dr. Pelin Özyol, koronavirü-
sün göz sağlığına etkilerine ilişkin 
açıklamasında, “Dünya genelini 
etkileyen koronovirüs, hızlı bulaş-
ma oranı ve hastalık seyri sırasın-
da önemli komplikasyonlara yol 
açması nedeniyle toplum sağlığı-
nı önemli ölçüde etkilemektedir” 
dedi.

HİJYEN BÜYÜK
ÖNEM TAŞIYOR

Virüsün en sık ağız, burun ve göz 
yüzeyini kaplayan zar yapısındaki 
mukozalara temas yoluyla bulaştı-
ğını anımsatan Doç. Dr. Özyol, ko-
ronavirüsün göz tutulumunun sa-
dece göze bulaşla değil, ağız veya 
burun yoluyla alınan virüsün oluş-
turduğu göz enfeksiyonu şeklinde 
de ortaya çıktığına dikkat çekti.

Koronavirüs ile temas sonrasında 
gözlerde kızarıklık, şişlik, akıntı, 
çapaklanma gibi belirtiler ile kon-
jonktivit tablosunun gelişebildiğini 
kaydeden Doç. Dr. Özyol, “Aslında 
bu zamana kadar bildirilen çalış-
malarda koronavirüs bulaşı olan 

Koronavirüsün göz 
sağlığına etkisi
Dünyayı olduğu gibi ülkemizi de etkisi altına alan yeni tip koronavirüs, 
gözden de bulaşabiliyor. Gözden bulaşmasını engellemek için ellerin temizliği 
sağlanmadan ağız ve burnun yanı sıra, göze olan temasın da engellenmesi 
büyük önem taşımaktadır.

S     

Doç. Dr. Pelin ÖZYOL

• SANKO Üniversitesi 
Hastanesi 
Göz Hastalıkları 
Uzmanı
•SANKO Üniversitesi 
Tıp Fakültesi 
Göz Hastalıkları 
Anabilim Dalı Başkanı

Aslında bu zamana kadar bildirilen çalışmalarda 
koronavirüs bulaşı olan kişilerde konjonktivit gelişim 

oranı düşük bulunmuştur. Ancak korunma ilk basamak 
önlem olduğundan ellerin temizliği sağlanmadan ağız 

ve burnun yanı sıra, göze olan temasın da engellenmesi 
büyük önem taşımaktadır.



kişilerde konjonktivit gelişim oranı 
düşük bulunmuştur. Ancak korun-
ma ilk basamak önlem olduğun-
dan ellerin temizliği sağlanma-
dan ağız ve burnun yanı sıra, göze 
olan temasın da engellenmesi bü-
yük önem taşımaktadır” uyarısını 
yaptı.  

LENS KULLANIMINA DİKKAT

Gözde konjonktivit (Göz akını 
örten şeffaf dokunun ve göz ka-
paklarının içinin iltihaplanması) 
gelişmesi halinde şu an uygula-
nabilecek bir antiviral ilaç bulun-
madığını bildiren Doç. Dr. Özyol, 
“Ancak koronavirüsün kloridli de-
zenfektanlar ile zararsız hale gel-
diği bilindiğinden göz için hazır 
formda bulunan yüzde 0,2 hipok-
loröz asit (HOCl) solüsyonları ile 

göz kapakları ve kirpik temizliği 
uygulanabilir” ifadelerini kullandı. 

Kontakt lens kullanımının göze 
temas oranını artırdığı için salgın 

süresince mümkünse gözlük kul-
lanılmasını öneren Doç. Dr. Özyol, 
“Eğer kontakt lens kullanımı ge-
rekiyorsa günlük kullan-at lensler 
tercih edilmelidir” diye konuştu.
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Dünya genelini 
etkileyen koronovirüs, 

hızlı bulaşma oranı 
ve hastalık seyri 
sırasında önemli 

komplikasyonlara 
yol açması nedeniyle 

toplum sağlığını önemli 
ölçüde etkilemektedir.
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ROF.   Dr. Hakkı Kazaz, 
1969 yılında Gaziantep’te 
doğdu. Evli ve 2 çocuk ba-
bası olan Prof. Dr. Kazaz, 

1993 yılında Ankara Üniversitesi 
Tıp Fakültesi’nden mezun olduk-
tan sonra 2001 yılında Dokuz Ey-
lül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 
Kalp Damar Cerrahisi Uzmanlık 
Eğitimini tamamladı. 

Akademik hayatını Gaziantep 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Da-
mar Cerrahisi Kliniği’nde devam 
ettiren Prof. Dr. Kazaz, 2006 yılın-
da doçent, 2013 yılında profesör  
unvanını aldı. 2008 ile 2020 arasın-
da Gaziantep’te ve İzmir’de çeşitli 
özel hastanelerde çalıştı. Yurtiçi 
ve yurtdışı hakemli dergilerde 55 
basılı yayını mevcut olup, 300’ün 
üzerinde uluslararası atıf almıştır. 

4 uluslararası, 3 ulusal SCI ve 
SCI-EXP dergilerde hakemlik ya-
pan Prof. Dr. Kazaz, 41 kongrede 
düzenleme ve bilim kurulu üyeliği 
yapmıştır. Prof. Dr. Kazaz, küçük 
kesi ile kalp ameliyatları, bacakta 
kesi izi olmadan bypass operas-
yonları, çocuk kalp ameliyatları, 
kapak ve aort cerrahisi, özel yön-
temlerle varis ameliyatları ile kalp 
damar cerrahisinde yüksek dene-
yim sahibidir.

Prof. Dr. Kazaz, Haziran 2020 ta-
rihi itibariyle SANKO Üniversitesi 
Hastanesi Kalp ve Damar Cerra-
hisi Kliniği’nde hasta kabulüne 
başladı. Klinikte halen Dr. Öğr. 
Üyesi Feragat Uygur ve Dr. Öğr. 

Üyesi M. Murat Yardımcı görev 
yapmaktadır. 

SANKO ÜNİVERSİTESİ 
HASTANESİ KALP VE DAMAR 
CERRAHİSİ KLİNİĞİ 

1996 yılında faaliyete geçen has-
tanenin Kalp ve Damar Cerrahisi 
Polikliniği’nde ilk operasyon 18 Ey-
lül 1997 tarihinde gerçekleştirildi.

Kurulduğu günden itibaren böl-
gede sağlık alanında öncü has-

tanenin Kalp Damar Cerrahisi 
Polikliniği zamanla yapılan ame-
liyatların sayısı ve çeşitliliğinin 
artması ile Türkiye genelinde say-
gın yer edinmiş, bölgede referans 
hastane konumuna gelmiştir.

Kalp ameliyatları laminer hava 
akımı olan hepa filtreli ameliyat 
salonlarında gerçekleştirilmekte-
dir. Hastalar ameliyat sonrası tek 
kişilik odalarda kalmaktadır. 

Klinikte koroner bypass, kalp 

Prof. Dr. Hakkı Kazaz 
SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde
SANKO Üniversitesi Hastanesi’nin güçlü hekim kadrosuna Kalp ve Damar Cerrahı 

Prof. Dr. Hakkı Kazaz da katıldı.

P  
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ANKO Üniversitesi Sağ-
lık Bilimleri Fakültesi 
Beslenme ve Diyetetik 
Bölüm Başkanı Prof. Dr. 

Efsun Karabudak modetatör-
lüğünde gerçekleşen konfe-
ransta Mercenlıgil, “Üniversite 
Hastanesinde Erişkin Diyetis-
yeni Olmak” konusunda bilgiler 
paylaştı.

Bölüm öğrencilerine önerilerde 
bulunan Mecanlıgil, “Diyetisyen 
sadece obez hastayı zayıflatan 
kişi değil; diyabet, kanser, kar-
diyovasküler hastalıklar, hiper-
tansiyon, vb. birçok hastalığın 
önlenmesi, tedavisi ve hastalık-
lara bağlı oluşabilecek komli-
kasyonların önlenmesinde etkili 
olan beslenme tedavisini uygu-
lamada çok önemli bir görevler 
üstlenen kişidir” dedi.

Mercanlıgil bu görevi yaparken 
hasta merkezli bir tedavi yakla-
şımı önemine dikkat çekerek, 
“Hastanın beslenme tedavisini 
planlarken yapılan ekip çalış-
ması ve bu ekipte karşılıklı bi-
limsel paylaşım da büyük önem 
taşır” şeklinde konuştu.

Deneyimlerinden yola çıkarak 

öğrencilere meslek hayatların-
da bilimden şaşmamaları, iş 
yaşamlarında karşılaşabilecek 
zorluklara karşı yılmamaları, 
bir hedef belirleyip bu hedefin 
peşinden koşmaları önerilerin-
de bulunan Mercanlıgil, sözleri-
ni öğrencilere başarılar dilekle-
riyle sonlandırdı. 

Diyetisyen sadece obez hastayı 
zayıflatan kişi değildir

Hacettepe Üniversite Hastaneleri Beslenme ve Diyetetik Hizmetleri Müdürü, 
Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı Diyetisyeni Meral Mercanlıgil, diyetisyenin 

sadece obez hastayı zayıflatan kişi olmadığı söyledi.

S   

kapak operasyonları, doğumsal 
kalp hastalıklarının operasyon-
ları, aort cerrahisinin yanı sıra 
küçük kesi ile kozmetik kalp ame-
liyatları, bypass ameliyatlarında 
bacakta kesi olmadan kapalı yön-
temle iz bırakmadan ağrı çekme-
den damar çıkartma yöntemleri, 
tamamen kapalı yöntemle da-
mar ameliyatları, kozmetik varis 
operasyonları gibi yeni teknik ve 
teknolojilerle kalp cerrahisinin ye-
nilikçi ve az sayıda merkezde uy-
gulanan en özellikli operasyonları 
yapılmaktadır.

KLİNİKTE YAPILAN 
AMELİYATLAR

Re-DO cerrahisi: Daha önce-

den kalp ameliyatı geçiren ancak 
yeni ortaya çıkan hastalıkları ne-
deniyle tekrar kalp ameliyatı ge-
reken hastaların cerrahisi.

Koroner arter bypass cerra-
hisi: Kalbi durdurmadan çalı-
şan kalpte bypass. Küçük kesi ile 
bypass.

Kalp kapak hastalıkları cer-
rahisi: Kapak değişim veya tami-
rinin yanı sıra küçük kesi ile kapak 
ameliyatları. Dikişsiz kapalı deği-
şim ve kapalı yöntem ile kalp ka-
pağı onarımı. 

Doğumsal kalp hastalıkları 
cerrahisi: Çocuk ve erişkin has-
talarda doğuştan gelen kalp has-

talıklarının cerrahisi.

Aort damar cerrahisi: Aort da-
marının genişlemesi veya yırtıl-
ması durumunda gereken damar 
değişim ameliyatları. Kapalı yön-
temle aort cerrahisi. 

Atar damar tıkanıklarının 
cerrahi tedavisi: Vücuttaki atar 
damar tıkanıklarının bypass veya 
stent ile tedavisi.

Varis ameliyatları: Her boyut-
taki varisli damarların, ağrısız, 
ameliyatsız yapıştırıcı veya lazer 
ile tedavisi Varis Tedavi Merkezin-
de yapılmaktadır. Kozmetik varis 
tedavisi, yaygın akciğer embolisi 
tedavisi. 
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ROF. Dr. Yesari Karter, 
1964 yılında Eskişehir’de 
doğdu. 1981 yılında Kadı-
köy Maarif Koleji’nden me-

zun oldu. 1987 yılında İstanbul Üni-
versitesi Tıp Fakültesi’nden mezun 
olan Prof. Dr. Karter, Nisan 1993’te 
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde uz-
manlık eğitimini tamamladı. Aynı 
yıl Yardımcı Doçentlik eğitimini al-
dığı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde 
1998 yılında Doçent, Kasım 2004’te 
ise Profesör oldu.

Prof. Dr. Karter, 2014 yılında emek-
li oldu ve kurulan vakıf üniversite-
lerinde danışman olarak görev 
yapmaya başladı. 2015-2019 yılla-
rında iki vakıf üniversitesinin kuru-
luşunda bulundu.

MESLEKİ VE İDARİ DENEYİMİ

Prof. Dr. Yesari Karter, 1993- 2014 
yılları arasında Cerrahpaşa Tıp 
Fakültesinde İç Hastalıkları Ana 
Bilim Dalı İngilizce Bölümünde 
Öğretim Üyeliği ve poliklinik şef-
liği yaptı. 1987- 1993 yıllarında 
Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde İç 
Hastalıkları Ana Bilim Dalında uz-
manlık eğitimini tamamladı.

Prof. Dr. Karter, Cerrahpaşa Tıp 
Fakültesinde bulunduğu süre için-
de özellikle hipertansiyon, beyaz 
önlük hipertansiyonu, maskeli hi-
pertansiyon, diyabet, kolesterol 
hastalıkları ve obezite ile ilgilen-
di. Bu hastalıkların birlikte görül-
düğü metabolik sendrom tablolu 
hastalık grubu üzerinde çalışıp, 

metabolik sendrom tanılı hastalık 
grubunun tanı, tedavi ve takibi ile 
ilgilenen Prof. Dr. Karter, bu alan-
larda uluslararası dergilerde çok 
sayıda makale yazdı ve birçok 
uluslararası toplantıya davet edil-
di. Prof. Dr. Karter’in yayınları bir-
çok hipertansiyon dergi ve kitap-
larında kaynak olarak kullanıldı.

Ayrıca İAS (İnternational Athe-
rosclerosis) ve OMNIC grubu 
üyeliği bulunan Prof. Dr. Karter, 
yurtdışında yayınlanan altı farklı 

derginin editörlüğünü yapmakta-
dır.  Yurtdışı kaynaklı çok sayıda 
dergide hakemlik de yapan Prof. 
Dr. Karter’in yayınları 500’den 
fazla uluslararası dergide ve 
Google’da kaynak olarak kullanıl-
maktadır.

SANKO Üniversitesi Hastanesi İç 
Hastalıkları Kliniği’nde Prof. Dr. 
Yesari Karter’in yanı sıra, Dr. Öğr. 
Üyesi Ahmet Ziya Şahin, Uzm. Dr. 
Lütfi Baran ve Uzm. Dr. Dilek Sar-
su da hasta kabul etmektedir.

Prof. Dr. Yesari Karter
SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde

SANKO Üniversitesi Hastanesi, İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Yesari Karter’i 
güçlü hekim kadrosuna kattı.

P  
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ROF. Dr. Emine Aksoydan, SANKO Üniversi-
tesi Yaşam Rehberim Kulübü tarafından dü-
zenlenen ve Yaşam Rehberim Kulübü Baş-
kanı Meltem Demirci’nin moderatörlüğünü 

yaptığı konferansta, “Covid-19 ve Sürdürülebilirlik” 
konusunda bilgiler paylaştı.

Sürdürülebilirliğin, doğa ile insan arasındaki denge-
yi koruyan ve geliştiren dinamik süreç olduğunu be-
lirten Prof. Dr. Aksoydan, “Sürdürülebilir bir gelecek 
şimdiki ve gelecek nesillerin yaşam kalitesi ve refahı 
için doğal kaynakların doğru kullanımı, doğa dostu 
beslenme ve gıda sistemleri, çevreye duyarlı tekno-
loji kullanımı, yenilenebilir enerji kullanımı, sağlıklı 
bir çevre, kaynakların eşit dağıtımı, ekonomik refa-
hın ve sosyal adaletin eş zamanlı olarak sağlanma-
sıdır” dedi.

Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Komisyonu’nun, 
sürdürülebilirlik kavramını “Gelecek kuşakların ken-
di ihtiyaçlarını karşılayabilme olanağından ödün 
vermeksizin, bugünün ihtiyaçlarını karşılayabilecek 
kalkınma düzeyinin sağlanması” olarak tanımladığı-
na vurgu yapan Prof. Dr. Aksoydan, sürdürülebilirli-
ğin insanların yaşam için doğru seçimler yapması ile 
sağlanabileceğinin altını çizdi.

“Yanlış seçimlerin hem insan sağlığına hem de çev-
reye telafisi olmayan zararlar verdiğini içinde bulun-
duğumuz pandemi süreci ile deneyimlemiş olduk” 
diyen Prof. Dr. Aksoydan, şöyle devam etti: 

“İnsan davranışlarının doğayı aşırı düzeyde tahrip 
etmesi sonucu ortaya çıkan küresel ısınma, insan-
larla gezegende yaşayan diğer canlıların ilişkisini 
değiştirerek enfeksiyon riskini artırmıştır. Karada ve 
denizde yaşayan çeşitli türler sıcağın artan etkisi ile 
kutuplara yönelmiş ve bu yönelme, normalde temas 
etmemesi gereken pek çok türün temas etmesine ve 
patojenlerin yeni türlere yerleşmesine neden olmuş-
tur. Ayrıca ormansızlaşma, yaşam alanlarını kaybe-
den hayvanların göç etmesine, yeni türlerle temas 
etmesine dolayısıyla yeni patojenlerle tanışması için 
ortam oluşturmaya zorlamaktadır.”

Doğanın ve doğal kaynakların sorumsuzca tüketimi 
devam ettiği sürece Covid-19 benzeri salgınlarla ge-
lecekte de sıklıkla karşılaşmanın sürpriz olmayaca-
ğını savunan Prof. Dr. Aksoydan, “Covid-19 salgınını, 
politik, ekonomik ve sosyal sistemlerimizi yeniden 
gözden geçirmek, düşünce ve davranışlarımızı doğa 
ile dost yaşama yönünde değiştirmek konusunda iyi 
bir öğreti olarak algılayıp yeni normalimizi bu öğreti-
ler üzerine kurmalıyız” diye konuştu.

“Covid-19 ve sürdürülebilirlik”
Sürdürülebilir Yaşam Derneği Başkanı Prof. Dr. Emine Aksoydan, 

sürdürülebilirliğin insanların yaşam için doğru seçimler yapması ile 
sağlanabileceğini söyledi.

P      
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ÜM dünyada olduğu gibi, 
yaşam tarzı, beslenme 
alışkanlıklarındaki deği-
şiklikler gibi nedenlerle 

Türkiye’de de obez (vücudundaki 
yağ miktarı, sağlığını kötü yönde 
etkileyecek kadar artmış kişi) in-
san sayısında artış gözlendiğini 
anımsatan Dr. Öğretim Üyesi Ak-
soy, sigaradan sonra önlenebilir 
ölüm sebepleri arasında ikinci sı-
rada yer alan obezitenin pek çok 
sağlık sorununu da beraberinde 
getirdiğine dikkat çekti.

“Obezite başlı başına sorun ol-
makla birlikte kronik hastalıklar 
dediğimiz hipertansiyon (yüksek 

tansiyon), tip-2 diyabet (vücut düz-
gün çalışması için yeterli insülin 
üretmediğinde veya vücut hücre-
leri insüline tepki vermediğinde 
meydana gelir-şeker hastalığı), 
kalp ve damar, kas-iskelet sistemi 
hastalıkları yanında depresyon, 
kısırlık, kanser, vb. hastalıklar ile 
sosyal yaşamı olumsuz etkileyen, 
toplumsal bir problem olarak kar-
şımıza çıkmaktadır” diyen Dr. Öğ-
retim Üyesi Aksoy, şöyle devam 
etti: 
 
“Dünya Sağlık Örgütü tarafından 
en riskli 10 hastalıktan biri kabul 
edilen obezitenin kanserle yakın 
ilgisi olduğu belirlenmiştir. Sağlık 

Bakanlığı, ülkemizde obezite has-
talarına yapılan yanlış tedavi ve 
ameliyatlardan dolayı tedavi uy-
gulamalarının düzenlenerek, bir 
standarda bağlanması ve bu hiz-
meti veren merkezlerde hastala-
rın kayıt altına alınarak, günümüz 
koşullarına uygun, doğru, bilimsel 
tedavi almaları için çalışmalar 
yapmaktadır. Belirlenen bu stan-
dartları sağlayan ve denetimler 
sonucunda gerekleri yerine geti-
ren hastanelere Obezite Merkezi 
açma izni verilmektedir. 

SANKO Üniversitesi Hastanesi’nin 
gerekli şartları sağlaması ile böl-
gemizin ilk özel, ülkemizin 33 

Ülkemizde
obez insan sayısında artış 

gözlenmektedir
SANKO Üniversitesi Hastanesi Obezite Merkezi Sorumlu Hekimi Genel Cerrahi 

Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Başar Aksoy, “İnsan yaşamını kısaltan ve yaşam kalitesini 
olumsuz yönde etkileyen günümüzün en büyük sağlık sorunlarından biri olan obeziteye 

(şişmanlığa) yönelik tedavinin etkin ve sürdürülebilir olması amacıyla ülkemizde Obezite 
Merkezleri yaygın hale getirilmektedir” dedi. 

T  
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obezite merkezinden birinin bün-
yemizde açılmasıyla bölge insanı-
mıza hizmet vermenin mutluluğu-
nu yaşıyoruz. Obezite merkezleri 
bir program çerçevesinde işleyiş-
lerini sürdürecek. Programa kayıt 
ve ön tarama yaptıran hastalar, 
program kapsamında İç Hasta-
lıkları, Kardiyoloji, Fiziksel Tıp ve 
Rehabilitasyon, Genel Cerrahi, 
Psikiyatri gibi ger gün en az bir 
daimi konsültan hekimle değer-
lendirildikten sonra hastanın kilo-
suna neden olan temel sebepler 
belirlenerek, obezitenin önünde 
yer alan sağlık sorunlarının varlığı 
tespit edilebilir.”

HASTALARA EĞİTİM

Hastalara verilecek eğitimle, 
farklı bakış açıları oluşturulmaya 
çalışıldığı kaydeden Dr. Öğretim 
Üyesi Aksoy, “Bu hastaların, grup 
eğitimine dahil edilerek, hastada 
obezite ile ilgili farkındalık oluş-
turup, konuya daha bilinçli yak-
laşması sağlanmaktadır. Bunlar 
sağlandığı takdirde, hemşire, 
fizyoterapist, diyetisyen ve psiko-

logla ayrı ayrı ve gruplar halinde 
yoğun paylaşımla gerçekleşecek 
haftalık toplantılarla 8 haftalık sü-
rede kilo vermeye başlaması için 
planlamalar yapılır” ifadelerini 
kullandı. 

Sekizinci hafta sonuna kadar kilo 
kaybının başlamaması ya da ve-
rilecek kilonun yüzde 10– 20’si 
kadarına ulaşılmaması halinde 
hastanın, beslenme ve aktivite 
davranışlarında değişiklik yap-
mak amacıyla ek olarak ilaç teda-
vileri, aile veya bireysel görüşme-
leri, geleneksel tamamlayıcı tıp 
uygulamaları, endoskopik girişim 
ve bariatrik (obezitenin nedenle-
ri, önlenmesi ve tedavisi ile ilgile-
nen tıp dalı) cerrahi tedavisine de 
alındığını vurgulayan Dr. Öğretim 
Üyesi Aksoy, “Tüm bunların so-
nunda davranış değişimiyle hedef 
kiloya ulaşan hastanın davranış-
larını kalıcı olarak değiştirebil-
mesi ve hedef kilosunu koruması 
amaçlanır” şeklinde konuştu.

Obezite cerrahisinin uygulanma-
sında dikkat edilmesi gerekenlere 

de değinen Dr. Öğretim Üyesi Ak-
soy, sözlerini şöyle tamamladı:

“Vücut Kitle İndeksi (VKİ) 40 kg/
m2’nin üzerindeyse ya da VKİ 35-
40 kg /m2 olup da beraberinde hi-
pertansiyon, Tip 2 Diyabet, vs. bir 
hastalık bulunması, ayrıca obezi-
tenin en az üç yıldır varlığı, hormo-
nal hastalıkların bulunmaması, 
ilaç ve diyet tedavisine rağmen, 
en az bir yıldır kilo verilememesi, 
hastanın ilaç ve alkol bağımlısı 
olmaması, hastanın uygulanacak 
yöntemi anlaması ve ameliyattan 
sonra uyum sağlayabilecek du-
rumda olması ve kabul edilebilir 
ameliyat riski olması gerekir.”

Dünya Sağlık Örgütü tarafından en riskli 10 hastalıktan biri kabul edilen obezitenin 
kanserle yakın ilgisi olduğu belirlenmiştir. Sağlık Bakanlığı, ülkemizde obezite 

hastalarına yapılan yanlış tedavi ve ameliyatlardan dolayı tedavi uygulamalarının 
düzenlenerek, bir standarda bağlanması ve bu hizmeti veren merkezlerde hastaların 

kayıt altına alınarak, günümüz koşullarına uygun, doğru, bilimsel tedavi almaları 
için çalışmalar yapmaktadır. 
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ANKO Üniversitesi Tıp Fa-
kültesi Kardiyoloji Anabi-
lim Dalı Öğretim Üyesi de 
olan Dr. Serçelik, beyin 

kanaması, damar tıkanıklığı, felç, 
körlük gibi sağlık problemlerine 
neden olabilen hipertansiyonun 
sürekli kontrol altında tutulması 
gerektiğini belirtti. 

Dr. Öğr. Üyesi Serçelik, “Tansi-
yon, kalpten pompalanan kanın, 
atar damarların duvarlarına yap-
tığı basınçtır. Basıncın normalden 
fazla olması hipertansiyon olarak 
adlandırılır. Tansiyon ölçümünde 
büyük tansiyon kalbin kasılması, 
küçük tansiyon ise kalbin gevşe-
mesi sırasında ölçülen kan basın-
cından bahsedilir. Hipertansiyon 
büyük ve/veya küçük tansiyonun 
normalden yüksek olmasıdır” 
dedi. 

“Hipertansiyon sistolik kan basın-
cının 140 mmHg ve üzeri, diyas-
tolik kan basıncının ise 90 mmHg 
ve üzeri olması durumudur” diyen 
Dr. Öğr. Üyesi Serçelik, kan basın-

cı ile ilgili olarak şu bilgileri verdi:
“Dünya Sağlık Örgütü ise tanım-
lamayı sistolik kan basıncının 140 
-160 mmHg ve diyastolik kan ba-
sıncı 90 -105 mmHg ise ‘Hafif hi-
pertansiyon’, sistolik kan basıncı 
160 – 180 mmHg ve diyastolik kan 
basıncı 105 -120 mmHg ise ‘Orta 
dereceli hipertansiyon’, sistolik 
kan basıncı 180 mmHg üzeri ve/
veya diyastolik kan basıncı 120 
mmHg üzerinde ise ‘Şiddetli hi-
pertansiyon’ olarak yapmıştır.”

Dr. Öğr. Üyesi Serçelik, çok yay-
gın görülen hipertansiyonun kalıcı 
sakatlık ve ölümlere yol açtığını 
vurgulayarak, erişkinlerin yüzde 
20 – 25‘inde görüldüğünün altını 
çizdi.

HİPERTANSİYONUN 
NEDENLERİ NELERDİR

Hipertansiyon hastalarının yüzde 
90 – 95’inde neden saptanama-
dığını anlatan Dr. Öğr. Üyesi Ser-
çelik, “Bu grup hipertansiyona, 
‘Primer’ veya ‘Esansiyel hipertan-

siyon’ denir. Hipertansiyon has-
talarının yüzde 5 – 10’unda ise 
saptanan farklı bir hastalığa bağlı 
olan ‘Sekonder hipertansiyon’ gö-
rülür” ifadelerini kullandı.

Dr. Öğretim Üyesi Serçelik, hi-
pertansiyona “çeşitli böbrek has-
talıkları”, “beyinle ilgili bazı has-
talıklar”, “hormonal hastalıklar”, 
“çeşitli tümörler”, “bazı doğumsal 
hastalıklar”, “psikolojik rahatsız-
lıklar” ve bir takım ilaç kullanım-
larının da neden olabileceğine 
vurgu yaptı. 

HİPERTANSİYONUN 
BELİRTİLERİ NELERDİR

Dr. Öğr. Üyesi Serçelik, hastaların 
önemli bölümünde herhangi bir 
belirti görülmediğini, tanının sa-
dece kan basıncı ölçümü ile müm-
kün olabildiğine dikkat çekti. 

Hipertansiyonun başlıca belirtile-
rini baş ağrısı, çarpıntı, nefes dar-
lığı, halsizlik, yorgunluk ve burun 
kanaması olduğunu, kan basıncı-
nın çok yükseldiği durumlarda çift 
görme, dilde peltekleşme, yüzde 
veya vücutta uyuşma – karınca-
lanma hissedilebileceğini kay-

“Hipertansiyon,
çağımızın en önemli
hastalıklarından biri”  

SANKO Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Öğr. 
Üyesi Alper Serçelik, çağımızın en önemli hastalıklarından 
biri olan hipertansiyonun her yaşta görülebildiğini söyledi.   

S   

Kan basıncı günün herhangi bir saatinde ölçülebilir. Günlük olarak, değişik 
saatlerde ölçüm yapılması daha uygundur. Yemeklerden en az yarım saat, fiziki 

aktiviteden 5 – 10 dakika sonra ölçüm yapılmalıdır. 
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deden Dr. Öğr. Üyesi Serçelik, bu 
belirtilerin hiçbirinin hipertansi-
yona özgü olmayıp, birçok başka 
hastalıkta da aynı belirtilerle kar-
şılaşılabileceğini ifade etti.

HİPERTANSİYONUN 
TEDAVİSİ

Hipertansiyon tedavisinde temel 
amacın hedef organ hasarını ön-
leyerek, meydana gelebilecek 
sakatlık ve ölümleri azaltmak ol-
duğunu bildiren Dr. Öğr. Üyesi 
Serçelik, hipertansiyonu başka 
bir hastalığa bağlı olanlarda, hi-
pertansiyona neden olan hasta-
lığın tedavi edilmesi gerektiğini 
anımsattı.

Dr. Öğr. Üyesi Serçelik, hipertan-
siyonun nedeni saptanamayan 
hastalarda yapılması gerekenleri 
ise şöyle sıraladı: 

“Tuz alımının kısıtlanması, fazla 
kilo varsa kilo verilmesi, düzenli fi-
zik aktivitede bulunulması, sigara 
içiliyorsa bırakılması, fazla alkol 
alınıyorsa, kesilmesi veya azaltıl-
ması, potasyum içeren gıdaların 
(taze sebze ve meyveler) daha 
fazla tüketilmesi, doymuş yağ ve 
kolesterol (hayvansal yağlı gıda-
lar) alımının azaltılması.”

İlaç tedavisinde hipertansiyona 
eşlik eden hastalıklar ve ilaçların 
yan etkileri göz önünde bulundu-
rularak, o hastaya en uygun ilaç 
seçimi yapılması gerektiğini be-
lirten Dr. Öğr. Üyesi Serçelik, tek 
ilaçla kontrol edilemeyen hiper-
tansiyonlarda birden fazla ilacın 
bir arada kullanılabileceğini söy-
ledi.

GENETİK FAKTÖRLER DE 
ROL OYNUYOR

Hipertansiyonda kalıtımın rolüne 
de değinen Dr. Öğr. Üyesi Ser-
çelik, bilhassa 55 yaşından önce, 
birinci derecede yakınlarında 
(anne, baba, kardeşler) hiper-
tansiyon görülenlerde, bu hasta-
lığın gelişme riskinin daha fazla 

olduğunu, kalıtımsal geçiş yolu 
tam olarak bilinmemekle birlikte, 
birden çok genetik faktörün rol oy-
nadığının kabul edildiğini bildirdi. 

Hastanın yakınmaları olduğunda 
kan basıncının ölçülmesinin öne-
mine değinen Dr. Öğr. Üyesi Ser-
çelik, “Kan basıncı günün herhan-
gi bir saatinde ölçülebilir. Günlük 
olarak, değişik saatlerde ölçüm 
yapılması daha uygundur. Ye-
meklerden en az yarım saat, fizi-
ki aktiviteden 5 – 10 dakika sonra 
ölçüm yapılmalıdır” diye konuştu.

Her ilaçta olduğu gibi antihiper-
tansif ilaçların da yan etkileri ola-
bileceğine dikkat çeken Dr. Öğr. 
Üyesi Serçelik, bu yan etkilerin 
çoğunun ilk günlerde ortaya çık-
tığını, genellikle hafif ve geçici 
olduğunu ancak sebat eden yan 
etkiler var ise ilacın kesilmesi ile 
kısa sürede ortadan kalktığını dile 
getirdi.

Öğr. Üyesi Serçelik, başka has-
talıklar için kullanılan ilaçların 
örneğin doğum kontrol hapları, 
kortizon ilaçları, soğuk algınlığı 
ve burun açıcı amaçla kullanılan 
ilaçlarla, bazı depresyon ve roma-

tizma ilaçlarının hipertansiyona 
yol açabileceğini hatırlattı. 

COVID 19 VE 
HİPERTANSİYON

Öğr. Üyesi Serçelik, COVID-19 
ve hipertansiyon ile ilgili olarak 
ise şu bilgileri paylaştı: “COVID 
19 enfeksiyonunun hipertansiyon 
varlığında ölüm riskinin arttığını 
bildiren yayınlar olmakla beraber 
bu konu tartışmalıdır. Mevcut veri-
ler tatmin edici değildir. Ayrıca hi-
pertansiyon tedavisinde ACE inhi-
bitörü ve ARB olarak adlandırılan 
tansiyon ilaçlarının kullanımının 
COVID 19 virüsünün yaptığı en-
feksiyonu kötüleştireceğine dair 
kanıta dayalı yeterli veri yoktur.

COVID 19’un birincil tutulumu so-
lunum sistemi olmakla beraber, 
bazı hastalarda kardiyovaskü-
ler hasar da olabilmektedir. Bu 
nedenle birçok kardiyovasküler 
alanda faydaları kanıtlanmış bu 
ilaçların tedaviden çıkarılmasını 
Amerika, Avrupa ve ülkemizde 
kalp hastalıkları ve tansiyon teda-
visine yön veren kurumlar uygun 
bulmamaktadır.”
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ANKO Üniversitesi Avrupa 
Tıp Öğrencileri Birliği, Bi-
limsel Araştırma Topluluğu 
ve İnovasyon Kulüplerinin 

destek verdiği ‘Sanal Konferans’a 
konuk olarak Almanya TRON Ens-
titüsü İmmünoterapi Geliştirme 
Merkezi Eş Başkanı Dr. Mustafa 
Diken katıldı.

Tıp Fakültesi 4’üncü sınıf öğrenci-
si ve Avrupa Tıp Öğrencileri Birliği 
Başkanı Merve Karaal’ın modera-
törlüğünü yaptığı konferansa ka-
tılan SANKO Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Güner Dağlı, koronavirüs 
salgınıyla birlikte toplumların sos-
yal ve ekonomik yapılarının yanı 
sıra, insanların hayata bakış açı-

larının da değiştiğine dikkat çekti.

Koronavirüs ile birlikte dünyada 
pek çok şeyin değiştiğini ve sal-
gının, insanların hayata bakış 
açılarını, toplumların sosyal ya-
şamlarını ve ekonomik yapılarını 
değiştirdiğini belirten Prof. Dr. 
Dağlı, “Altı ay veya üç yıl sonra ko-
ronavirüsten tamamen kurtulmuş 
olsak bile dünya toplumlarına 
olumlu veya olumsuz çok fazla şey 
öğretti. Bunları fırsata çevirip çe-
virmemek insanların elinde” dedi.

“Üç ay önce tıp biliminin nerele-
re geldiğini, kişiselleştirilmiş tıpta 
farklı alanlara yöneleceğimizi dü-
şünürken yıllar öncesinden bildi-

ğimiz bir virüsün dünyaya neler 
çektirdiğine hepimiz şahit olduk” 
diyen Prof. Dr. Dağlı, yeni dö-
nemde temel bilimler dahil olmak 
üzere laboratuvar çalışmalarına 
daha fazla zaman ayırıp ilerlemek 
gerektiğine vurgu yaptı.

BİRÇOK ÜLKEDEN BİLİM 
İNSANI AŞI İÇİN BİRLİKTE 
ÇALIŞIYOR

Konferansın konuğu Dr. Mustafa 
Diken, çalışmalarını anlatarak bi-
limsel çalışmalarda yer alıp kari-
yer yapmak isteyen öğrencilere 
önemli bilgiler sundu.

Başarılı bir bilim insanı olmanın 

Yeni dönemde
laboratuvar çalışmalarına 

daha fazla önem vermeliyiz
SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, koronavirüs salgını sonrası yeni 
dönemde laboratuvar çalışmalarına daha fazla önem verilmesi gerektiğini söyledi.

S   
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yolunun çok okuyup araştırmak-
tan geçtiğini kaydeden Dr. Diken, 
“Koronavirüs salgını farklı ülke-
lerdeki bilim insanlarının birlikte 
çalışmasına olanak sağladı. Çin 
paylaşım konusunda çok kapalı 
ülke olmasına rağmen bu konuda 
büyük paylaşımlarda bulundu” 
diye konuştu.

Birçok bilim insanının şu an farklı 
virüslere karşı değişik ve yeni ilaç-
lar üretmeye çalıştığını anlatan 
Dr. Diken, “Gördük ki yeni bir ila-
cın üretilip bu şekilde bir salgında 
kullanılması çok zor çünkü çok 
uzun süreler gerekiyor. Yaşadığı-
mız dünyada salgın çıktığında hız-
lı bir şekilde bir şeyler üretmemiz 
lazım” diye konuştu.

Dr. Diken, “Bundan sonra birçok 
araştırmacı sıfırdan bir çalışma-
ya başlamak yerine başka bir vi-
rüs veya hastalık için onaylanmış 
ilaçların etkisini araştırma yoluna 
gidecektir. Klasik aşı üretimi uzun 
sürdüğü için insanlar modüler aşı 
üzerine gidecektir” ifadelerini kul-
landı.

İNSANLAR SALGININN 
GERİSİNDE KALMAMALI

Koronavirüs salgınının sonucun-
da yeni dönemde daha hızlı ve 
yeni teknolojilerin ön plana çıka-
cağını vurgulayan Dr. Diken, şöyle 
devam etti:

“Hepimiz gördük ki dünya bir sal-
gınla karşı karşıya kaldığında sal-
gın çok hızlı ilerliyor ve insanlar 

bunun çok gerisinde kalıyor. Çok 
sayıda yetişmiş insanı da kaybet-
tik, bunlar da süreci olumsuz et-
kiliyor. Bilim dünyası önümüzdeki 
dönemde laboratuvar çalışmala-
rına daha fazla önem verecektir. 
İnaktive (pasif) edilmiş veya za-
yıflatılmış virüslerle aşıları yapı-
yoruz. Bu yöntem her virüs için 
geçerli olmadığından virüsler için 
ayrı stratejiler geliştirmemiz gere-
kiyor. Koronavirüsteki sıkıntı hipo-
tezden, hayvan deneylerinden ve 
insan deneylerine kadar uzanan 
uzun bir yol.” 

İmmünoterapinin şu an çok revaç-
ta ve daha da ilerleyecek bir alan 
olduğunun altını çizen Dr. Diken, 
daha önce diğer standart ilaçlar-
la görülemeyen sonuçların immü-
noterapi sayesinde alındığını ve 
bunun ilerleyen yıllarda daha ar-
tacağını belirtti.

Bilime önemli katkılar sunabilmek 
için çok okumak gerektiğini, dijital 
bir dünyada yaşamanın bu an-
lamda avantaj sağladığına vurgu 

yapan Dr. Diken, sözlerini şöyle 
tamamladı:

“Güncel çalışmalara sosyal med-
yadan da ulaşmanız mümkün 
bilgiye erişim çok kolay. Fazla 
yorulmadan seçilmiş makaleler 
önünüze geliyor ve siz bunları 
okuyup bilgi sahibi oluyorsunuz. 
Bilim çok hızlı gelişen bir alan ol-
duğu için takip edip, okumak bü-
yük önem taşıyor. 10 yıl önce çok 
popüler olan bir hipotez belki şu 
an çürütülmüş durumdadır. İyi bir 
bilim insanı olmak istiyorsanız şu 
an bilinen şeyleri geçmelisiniz ki 
diğer insanlar sizin çalışmalarını-
zı takip etsinler.  Okuyup bilgi sa-
hibi olursanız kendiniz düşünüp 
fikir geliştirebilirsiniz.”

SANKO Üniversitesi Tıp Fakülte-
si Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı 
Başkanı ve Lisansüstü Eğitim 
Enstitüsü Moleküler Tıp Anabilim 
Dalı Başkanı Prof. Dr. İlker Saygılı 
ise önemli bilim insanlarını sanal 
konferanslarda öğrencilerle bu-
luşturduklarını kaydederek, hayat 
tecrübelerini ve çalışmalarını öğ-
rencilerle paylaşan Dr. Mustafa 
Diken’e teşekkür etti. 

Prof. Dr. Dağlı, “Altı 
ay veya üç yıl sonra 
koronavirüsten tamamen 
kurtulmuş olsak bile 
dünya toplumlarına 
olumlu veya olumsuz çok 
fazla şey öğretti. Bunları 
fırsata çevirip çevirmemek 
insanların elinde” dedi.
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ONGRE Başkanları Prof. 
Dr. İlker Saygılı ve Prof. 
Dr. Zafer Çetin tarafından 
Microsoft Teams üzerin-

den düzenlenen kongreye konu-
sunda yetkin bilim insanları ko-
nuşmacı olarak katıldı.

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Güner Dağlı, açılış konuşma-
sına, Tıpta İnovasyon Buluşmala-
rının altıncısında birlikte olmanın 
mutluluğunu yaşadıklarını belir-
terek, “Pandemi süreci nedeniyle 
dijital ortamda düzenlediğimiz 
kongremizi önümüzdeki yıl yüz 
yüze gerçekleştirerek, sizleri şeh-
rimizin tarihi ve gastronomisinin 
güzellikleri ile de buluşturmayı 
umuyoruz” diyerek başladı. 

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin 
Bayram, Genel Sekreter Dr. Yusuf 
Ziya Yıldırım, Tıp Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Salih Murat Akkın, Sağlık 
Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 

Türkan Pasinlioğlu ve Lisansüstü 
Eğitim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. 
Ayşen Bayram’ın da katıldığı açı-
lış konuşmasında, pandemi döne-
minde sağlık çalışanlarının yoğun 
bir tempoyla çalıştığına değinen 
Prof. Dr. Dağlı, “Vefat edenler 
oldu, tedavi görenler var. Kah-
raman sağlık çalışanlarımıza bu 
süreçte gösterdikleri özveri için 
teşekkür ediyor, aramızdan ayrı-
lan sağlık çalışanlarımıza ve va-
tandaşlarımıza Allah’tan rahmet 
diliyorum” dedi.
 
“Üniversitemiz açıldığı yıldan bu 
yana düzenli olarak gerçekleştir-
diğimiz Tıpta İnovasyon Buluşma-
ları kongremizin, gelenekselleşti-
ğini düşünüyorum” diyen Prof. Dr. 
Dağlı, şöyle devam etti:

“Kongreleri düzenlerken hedefi-
miz; bilimsel buluşlar gerçekleş-
tiren, geliştiren ve uygulamaya 
koyan farklı disiplinlerden bilim 

insanlarını bir araya getirerek  de-
neyimlerini paylaşmalarını sağ-
lamak, sanayimizin inovasyon 
süreçlerine ve yeni bilgi üretimi-
ne katkı sunmak, ülkemiz Ar-Ge 
ve inovasyon ekosisteminin olu-
şumuna katkıda bulunmak için 
paydaşların bir araya gelebile-
ceği etkin bir ortam hazırlamak 
ve yarınlarımızın temeli gençleri, 
sağlık eğitiminde güncel ve etkin 
değişiklikler yapan araştırmacılar 
ile kongre ortamında bir araya ge-
tirmektir.

Yeni nesil sağlık temalı bir üniver-
site olarak şuna inanıyoruz ki; üni-
versitelerin görevi sadece bilgiyi 
ve bu bilginin mesleki kullanımını 
öğretmek değil, bunun yanında 
öğrenci ve genç akademisyen-
lerine bilgi üretme yeteneğini de 
kazandırmaktır. Hayal kuran ve 
hayalinin peşinden koşan genç 
bir nüfusumuz olması hedefinde-
yiz. Umarım bugünkü toplantıla-

SANKO Üniversitesi
tıpta inovasyon buluşmaları 6

SANKO Üniversitesi tarafından “Pandemi ve Sonrası İnovasyonun Yönü” 
ana başlığı altında “SANKO Üniversitesi Tıpta İnovasyon Buluşmaları 6” 

konulu uluslararası kongre düzenlendi.

K      
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rımızda da yeni bilgi paylaşımları 
ile toplumsal ve ulaşabilir bir fay-
da sağlamış oluruz.”

PROF. DR. EYÜP İLKER 
SAYGILI

Kongre Başkanlarından, SANKO 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi 
Biyokimya Anabilim Dalı ve Lisan-
süstü Eğitim Enstitüsü Moleküler 
Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. 
Dr. Eyüp İlker Saygılı ise ülke-
mizde ve dünyada toplum odaklı, 
yenilikçi, Ar-Ge ve üretime ilişkin 
bir multidisipliner bakış açısı göz 
önüne alınarak sağlıkta ileri tek-
nolojik üretim için bütün paydaş-
ların koordineli çalıştığı sektörel 
sanayi stratejisine ihtiyaç duyul-
duğunu söyledi.

Tıpta inovasyonun multidisiplinler 
ve ilgili aktörler arası oluşturula-
cak kuvvetli bir sinerji ile mümkün 
olabileceğine vurgu yapan Prof. 
Dr. Saygılı, “Bu sinerji ile tıpta ino-
vasyon çalışmaları; tekstil, robotik 
sistemler, savunma, havacılık ve 

diğer alanlardaki inovasyon ça-
lışmalarını da destekleyecektir” 
ifadelerine yer verdi. 

Tıp biliminin çok uzun bir geçmi-
şi olduğuna işaret eden Prof. Dr. 
Saygılı, “Özellikle bu yüzyılda gö-
rülen tıpta inovasyon gelişmeleri; 
teşhis, tedavi ve rehabilitasyon 
amaçlı çok sayıda cihazın gelişti-
rilmesini ve kullanıma sunulması-
nı sağlamış ve bu destekle belirli 
hastalıkların tedavisinde önemli 
başarılar elde edilmiştir” diye ko-
nuştu. 

Singapur, Çin, Almanya, ABD, 
Hindistan gibi ülkelerin medikal 
sektöründe doğru stratejiler be-
lirleyerek ve uygulamaya koyarak 
ulusal ekonomilerine önemli katkı-
lar sağladıklarını anlatan Prof. Dr. 
Saygılı, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ülkemizin de sağlık ekosiste-
minin güçlü paydaşları ile ortak 
çalışma stratejisini oluşturarak 
katma değer sağlamamız müm-
kündür. Pandemi sürecinde, tıp 

ve biyolojik bilimlerde, yenilikçi 
ve topluma dönük faydanın kısa 
zamanda üretilmesi yönünde kü-
resel bir değişim yaşanmaktadır. 

Bu nedenle pandemi ve sonrası 
inovasyonun yönünü konuşmak, 
ileride stratejik niş alanlarda yapı-
labilecekleri tartışmak ve Türkiye 
imzalı aşı ve ilaç çalışmalarında 
başarı beklentisi ve umuduyla bir 
araya geldik. Bu zor ve yoğun dö-
nemde kongremize destek veren 
panel başkanları ve panelistleri-
mize teşekkür ediyorum.” 

PROF. DR. TÜRKER KILIÇ

“Koronavirüs Salgınından Öğren-
diklerimiz: Yaşamdaşlık Bilimi ve 
Kültürü” konulu paylaşım yapan 
Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakül-
tesi Dekanı Prof. Dr. Türker Kılıç, 
salgın sürecini “bilimin yeni yön-
temi ile yani bağlantısal bütünsel-
lik ile anlayıp anlamlandırmaya 
çalışarak, ‘Yaşam, iç içe varolan 
bir enformasyon kodlamalarının 
bağlantısal bütünlüğü’ olarak ta-
nımladı.

Prof. Dr. Necdet Ünüvar

Prof. Dr. Mazhar Adlı Prof. Dr. Utkan Demirci

Prof. Dr. Türker Kılıç
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“COVID-19 virüsü 30 bin çift nük-
leotidli küçük bir biyolojik enfor-
masyon sistemidir” diyen Prof. Dr. 
Kılıç, şunları kaydetti:

“En etkin bilgi işleyen sistemin 
insan beyni olduğunu düşünüyor-
duk, oysa gördük ki en etkin bilgi 
işleyen sistem, yaşamın kendisi. 
COVID-19 virüsünün kendisinin 
zaman içindeki biyolojik farklı-
laşması ve bir kompleks sistem 
olarak salgının yayılımının, ya-
şam ağı içinde bu enformasyon 
ağlarının nasıl insan zihni ile ön-
görülmesi zor, hatta günümüz için 
imkansız olabileceğini yaşadık. 
Bilim, tümdengelim ve tüme-va-
rımdan sonra, ‘bağlantısal bü-
tünsellik’ yöntemiyle de gelişip 
dönüşme gerekliliğiyle tanıştı. 
Bilimsel yöntem, belirsizlikle kar-
şılaştığında, ki en büyük belirsiz-
lik ölüm ve ölüm tehdididir, insan 
zihninin çare arayışının ilk çözüm 
sığınağıdır.  

COVID-19 salgınında da böyle 
oldu. Ancak bu kez sorun, insanlık 
evinin içinde insanların bir payla-
şamamazlık kavgası değildi. Bu 
kez insanlık ağının bağlantısallığı 
üzerinden ilerleyen, etkileme ala-
nındaki bütünün tüm parçalarını 
eşit etkileyen yeni bir yaşam kod-
laması ile ‘mücadele’ söz konusu 
oldu. Yani bilimin konusunun artık 
bütünün parçaları değil bütünü 
oluşturan parçaların önce birbir-
leriyle, daha önemlisi, bütünle et-
kileşim ağı olduğu anlaşıldı.
 
Her şey içinde bulunduğu ağ ile 
anlamlı ve her etkileşim ağı da 
parçası olduğu bütünlük ile var. 

İnsanoğlu uzun süreden beri ilk 
kez hiç tanımadığı insanların en-
fekte olmaması için maske taktı. 
Enfekte olmamanın ilkeleri ile en-
fekte etmemenin ilkelerinin ben-
zer olduğunu anladı. Bağlantısal 
bütünlük kültürünün ilk öğretisi 
‘kendini geliştirmek istiyorsan işe 
yanındakini geliştirerek başla’ il-
kesidir. Virüs bize ‘hastalanmak 
istemiyorsan önce yanındakini 
enfeksiyondan koru’ pratiği ile bu 
ilkeyi öğretti.”
 
Yaşamdaşlık konusuna da deği-
nen Prof. Dr. Kılıç, konuşmasını 
şöyle sonlandırdı: “Koronavirüs 
salgınından öğrendiğimiz bir di-
ğer sonuç da şu oldu, tabiat in-
sansız çok mutlu. Yani insanoğlu, 
yaşamdaşlığı öğrenemez ise ya-
şam denen öğretmenin yeni eg-
zersizleri ile karşılaşacak. Bunlar 
yine yaşam bağlantısallığı içinde, 
aynı matematik ile varlık bulacak 
yeni ekonomik krizler, ekolojik 
yıkımlar, iklim değişikliği sonu-
cunda ortaya çıkabilecek açlık, 
sadece arıları etkileyecek bir baş-
ka virüs ‘pandemisi’ ile doğanın 
yaşanamayacak bir hale gelmesi 
vb. Yani yaşamdaşlık ergeç öğre-
nilecek. Yaşamdaşlık bizi kurtara-
cak.” 

PANDEMİ SONRASI 
İNOVASYONUN YÖNÜ

Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda 
Politikaları Kurulu Üyesi Prof. Dr. 
Necdet Ünüvar’ın başkanlığını 
yaptığı, “Pandemi Sonrası İnovas-
yonun Yönü” konulu panele Sağ-
lıkta İşbirliği Platformu Kurucusu 
Prof. Dr. Melih Bulut, Stanford 

Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğre-
tim Üyesi Prof. Dr. Utkan Demirci, 
Microsoft Türkiye Kamu Sektörü 
ve Yatırımlarından Sorumlu Ge-
nel Müdür Yardımcısı Dr. Erdem 
Erkul ve Araştırmacı İlaç Firmaları 
Derneği Genel Sekreteri Dr. Ümit 
Dereli paylaşımları ile katkı sağla-
dı.

PANDEMİ SONRASI NİŞ 
ALANLAR

Oturum başkanlığını Prof. Dr. Eyüp 
İlker Saygılı’nın yaptığı “Pandemi 
Sonrası Niş Alanlar” oturumda 
ise Savunma Sanayii Başkanlığı 
Savunma Akademi Başkanı Doç. 
Dr. Oral Cenk Aktaş, Kuzey Dako-
ta Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Şenay Şimşek, İstanbul Üni-
versitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. 
Leyla Türker Şener, Northwestern 
Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Mazhar Adlı ve Kiel Üniversi-
tesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aydın 
Gülses’in katılımıyla Biyoekonomi, 
Giyilebilir Teknolojiler ve Robotik 
Sistemler, Crispr Cas Teknolojisi 
ve Geleceğin Gıdası konuları tar-
tışıldı.

PANDEMİ AŞI VE İLAÇ 
ÇALIŞMALARI

Panel Başkanlığını Boğaziçi 
Üniversitesi’nden Dr. Sevgi Sal-
man Ünver’in yaptığı “Pandemi 
Aşı ve İlaç Çalışmaları” konu pa-
nelde, Boğaziçi Üniversitesi Öğre-
tim Üyesi Prof. Dr. Nesrin Özören 
ve Jackson Laboratuvarı Sorumlu 
Araştırıcısı Prof. Dr. Derya Unut-
maz görüşlerini dile getirdi.

Prof. Dr. Nesrin Özören
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ANKO Üniversitesi Koro-
navirüs (Covid-19) salgı-
nı tedbirleri kapsamında 
sanal konferanslarda 

öğrencileri bilim insanlarıyla bu-
luşturmaya başladı. Sanal konfe-
ransların ilk konuğu Stanford Üni-
versitesi Radyoloji Bölümü’nden 
Assist. Prof. Gözde Durmuş oldu. 

SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi 
4. sınıf öğrencisi ve Bilimsel Araş-
tırma Topluluğu Başkanı Stajyer 

Dr. Süleyman Akıllı’nın modera-
törlüğünde gerçekleştirilen kon-
feransta, Assist. Prof. Durmuş, ça-
lışmalarını ve kariyer yolculuğunu 
anlatarak bilimsel çalışma yap-
mak isteyen öğrencilere öneriler-
de bulundu.

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Güner Dağlı, Koronavirüs sal-
gını bittikten sonra tüm dünyanın 
sosyal yaşamında önemli değişik-
likler olacağını belirterek “İçinde 

bulunduğumuz süreçten dolayı 
insanların dünyaya bakış açısı de-
ğişti. Sosyal ilişkilerimizi gözden 
geçirdik” dedi.

Prof. Dr. Dağlı, “Bazı şeylere ne 
kadar önem verdiğimizi ya da 
önem vermediğimiz pek çok şe-
yin ne kadar önemli olduğunu öğ-
rendik. Her kriz döneminde bazı 
alanlarda daha farklı ilerlemeler 
de kaydedilir. Değişen dünya dü-
zeniyle birlikte bilim dünyasında 

 “Bilim insanı olmanın
en önemli özelliği 

sabretmeyi öğretmesi”
SANKO Üniversitesi tarafından düzenlenen ‘Sanal Konferans’a konuk olan Stanford 

Üniversitesi Radyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Assist. Prof. Gözde Durmuş, bilim 
insanı olmanın en önemli özelliğinin sabretmeyi öğretmesi olduğunu söyledi.

S      
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da önemli gelişmeler yaşanacak-
tır” diye konuştu.

KENDİNİZE HER ZAMAN 
GÜVENMELİSİNİZ

Öğrencilerin araştırma ve dokto-
raya erken başlaması gerektiğini 
savunan Assist Prof. Durmuş ise 
araştırma ve doktora yapmak iste-
yenlerin ne kadar erken başlarsa 
o kadar iyi olacağına vurgu yaptı.

“Çevrenizdeki insanların ne dedi-
ğiyle çok ilgilenmeyin. Hedefleri-
nizin peşinden koşarken çok fazla 
insan sizin morallerinizi bozmaya, 
sen yapamazsın demeye meyilli 
olacaktır” diyen Assist Prof. Dur-
muş, “O nedenle iyi bir kariyer 
yapmak istiyorsanız başkalarının 
dediklerine kulak asmamanız ve 
çok çalışıp hedeflerinize doğru 
koşmanız gerekiyor. Kendinize 
her zaman güvenin, moraliniz 
bozuk olduğunda veya ben ya-
pamam dediğinizde çevrenize ve 
hocalarınıza el uzatıp yardım is-
temekten çekinmeyin” ifadelerini 
kullandı.

SABRETMEYİ VE 
PES ETMEMEYİ 
ÖĞRENMELİSİNİZ

Koronavirüs salgını nedeniyle 
dünyanın zor bir dönemden geç-
tiğine dikkat çeken Assist. Prof. 
Durmuş, şöyle devam etti:

“Bu süreçte hayatı kolaylaştıracak 
teknolojilerin daha yararlı olaca-
ğını düşünüyorum. Bu dönemde 
online görüşmeler ve mobile tıp 
gelişecektir. Yapay zeka daha 
fazla önem kazanacaktır. Bu tarz 
teknolojiler alışveriş merkezlerin-
de ve hastanelerde gerçekleşe-
cektir. Öğrencilerimize tavsiyele-

rim yapay zeka, masion learning, 
computer vision gibi alanlar re-
vaçta olan alanlardır. Alabiliyorsa 
derslerini mutlaka alıp, kendilerini 
geleceğe en iyi şekilde hazırlasın-
lar.

Bilim insanı olmanın en önemli 
özelliği size sabretmeyi bir şekil-
de öğretiyor. Özellikle doktora sü-
reci sabretmeyi öğretiyor. Bilimsel 
araştırma yapmak uzun bir süreç 
olduğu için maraton olarak dü-
şünmek gerekiyor. Özellikle me-
rak ettiğiniz sorulara cevap bul-
mak istediğinizde ilk denemede 
genelde olmuyor. Ya da ilk dene-
mede olsa bile ikinci veya üçüncü-
de olmuyor. Moralinizi ve motivas-
yonunuzu sürekli yüksek tutmanız 
gerekiyor. Bu işi yapmak istiyorsa-
nız gerçekten sabretmeyi ve pes 
etmemeyi öğreniyorsunuz.”

BAŞARI İÇİN 
MORALİNİZİ BOZMADAN 
İLERLEMELİSİNİZ 

Assist. Prof. Durmuş, sözlerini şöy-
le tamamladı;

“Çalışma yapmak istiyorsanız, ka-
fanızda bir fikir varsa yapmak iste-
diğiniz konuda hangi hocalar var, 
hangi laboratuvarlar var araştır-
malısınız. Araştırmacı ve stajyer 
sayısı kısıtlı olduğu için birden faz-
la laboratuvar belirlemenizi öneri-
yorum. Bunları belirledikten sonra 
dikkat çekecek bir e-mail hazırla-
malısınız. Günümüz koşullarında 
zaman kavramı çok önemli oldu-
ğu için uzun e-mailden kaçınmak 
gerekiyor. 

Orijinal fikirler daha fazla dikkat 
çekiyor. Mülakat sürecine iyi ha-
zırlanıp, gerçekten yapmak istedi-
ğiniz konuları okuyup hakim oldu-
ğunuzu göstermelisiniz. Yapmış 
olmak için değil, gerçekten haya-
ta geçirmek istediğiniz fikirleriniz 
olduğunu hissettirmelisiniz. Staj 
ve araştırma bulma konusunda 
çok fazla başvuru yapılması ge-
rekiyor. Hayır yanıtı aldığınızda 
enerjinizi ve motivasyonunuzu 
düşürmeyin. Başarılı olmanın sırrı 
moralinizi bozmadan yolunuzda 
ilerlemekten geçiyor.”

SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi 4. sınıf öğrencisi ve Bilimsel Araştırma Topluluğu 
Başkanı Stajyer Dr. Süleyman Akıllı’nın moderatörlüğünde gerçekleştirilen 

konferansta, Assist. Prof. Durmuş, çalışmalarını ve kariyer yolculuğunu anlatarak 
bilimsel çalışma yapmak isteyen öğrencilere önerilerde bulundu.
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ANKO Üniversitesi Yaşam Rehberim Ku-
lübü tarafından Diyetisyenler Günü ne-
deniyle düzenlenen “Diyetisyenlik Mes-
leğinin Dünü, Bugünü ve Yarını” konulu 

sanal konferansa katılan Dr. Öğr. Üyesi Ayhan 
Dağ, Kulüp Başkanı Meltem Demirci’nin sorula-
rını yanıtladı. 

Babil’de bulunan taş tabletlerde, M.Ö. 2500 yıl-
larında hastalıklarda beslenmede yapılacak uy-
gulamalara ilişkin bilgilerin yer aldığını belirten 
Dr. Öğr. Üyesi Dağ, “Beslenme ve sağlık üzeri-
ne ilk eğitimin MÖ 6000 yıl önce Eski Mısır’da 
yapıldığı bilinmektedir. M.Ö. 1600 -1500 tarih-
lerini yansıtan bilgilerin yer aldığı Edvin Smith 
ve Ebers Papiruslarında, sağlık için bitki ya da 
hayvan organlarından elde edilen yaklaşık 600 
tarifin yer aldığı bildirilmektedir” dedi.  

Dr. Öğr. Üyesi Dağ, tıbbın babası olarak bilinen 
Hipokrat’ın (M.Ö. 460-377), hastaların tedavisin-
de istirahatla birlikte beslenmede yapılacak dü-
zenlemelerin önemli olduğuna dikkat çektiğini 
vurgulayarak, şöyle devam etti:

“Hipokrat, ‘Besinle tedavi edebileceğiniz hal-
lerde ilaç tavsiye etmeyiniz’ diyor. Hipokrat’ın 
beslenmeye ilişkin bir diğer önemli bir sözünde 
de ‘Gıdanız ilacınız, ilacınız gıdanız olsun’ diyor. 
İbn-i Sina (980-1037), ‘Perhiz yeterli olduğu süre-
ce ilaca başvurmayınız’ diyerek beslenmenin ve 
diyetin önemini vurgulamış, şişmanlığın birçok 
hastalığa sebep olduğunu ve zayıflamayı te-

Diyetisyenler Günü’nde 
sanal konferans

Türkiye Diyetisyenler Derneği (TDD) Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Ayhan 
Dağ, beslenmenin insan sağlığı üzerindeki öneminin, ilk çağlardan 

veri bilindiğini söyledi. 

S      

Diyetisyenler Günü nedeniyle düzenlenen “Diyetisyenlik Mesleğinin Dünü, Bugünü 
ve Yarını” konulu sanal konferansa katılan Dr. Öğr. Üyesi Ayhan Dağ, Kulüp Başkanı 

Meltem Demirci’nin sorularını yanıtladı.
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min için sebze yemeklerinin tüke-
tilmesi gerektiğini belirtmiştir. 

Beslenme, 18. yy kadar ampirik 
(deneysel) düzeyde kalmıştır. 19. 
yy ortalarına doğru tüketilen be-
sinlerin analizi ve besin ögelerinin 
vücuttaki fonksiyonları yapılan 
araştırmalarla belirlenmiştir. 

Hastalıklardan korunma ve hasta-
lıkların tedavisinde nasıl bir bes-
lenme uygulanacağı konusunun 
açıklıkla ortaya konulmasıyla da 
diyetetik bilimi gelişmiştir. Bu ge-
lişmeyle insanların beslenmeleri-
nin kontrolü, diyetlerinin planlan-
ması konusunda yardımcı olacak 
meslek mensupları ihtiyacını do-
ğurmuştur. Diyetisyen / beslenme 
uzmanı gibi meslek mensupları ve 
onların çalışma alanları tanımlan-
maya başlanmıştır.” 

Hastaya uygun diyetlerin 20. yy 
sonuna kadar hekimler ve diyet 
hemşireleri aracılığı ile hastaya 
ulaştırılmaya çalışıldığını anlatan 
Dr. Öğr. Üyesi Dağ, hekimlerin / 
hemşirelerin hastanın tedavi sü-
recinde işlerinin yoğunluğu ve 
diyetin başka bir sağlık perso-
neli tarafından kontrole alınması 
zorunluluğunun 1870’li yıllarda 
ABD’de gündeme geldiğine vurgu 
yaptı.

Dr. Öğr. Üyesi Dağ, “Amerikan 
Tıp Derneği 1877 yılında kendi-
sine bağlı bir Diyetetik Komite-
si oluşturmuş. Bu tarihten sonra 
hastanelerde diyet mutfağı yay-
gınlaşmaya başlamıştır. Bu ge-
lişmelerden sonra diyet alanında 
çalışacak kişi gereksinimi ağırlık 
kazanmış ve ilk kez 1899 yılında 
diyetisyen unvanıyla yeni bir mes-
lek tanımı yapılmıştır” ifadelerine 
yer verdi.

TÜRKİYE’DE
DİYETİSYENLİK EĞİTİMİ

Türkiye’de diyetisyenlik eğiti-
minin 1962 yılında Hacettepe 
Üniversitesi’nde Prof. Dr. İhsan 
Doğramacı tarafından başlatıldı-

ğına işaret eden Dr. Öğr. Üyesi 
Dağ, sözlerini şöyle sürdürdü: 

“Diyetetik adı ile açılan program, 
1963’te Beslenme ve Diyetetik ola-
rak değiştirilmiştir. Beslenme ve 
Diyetetik Bölümü ilk mezunlarını 
1966 yılında vermiş ve 1969 yılında 
diyetisyenlik mesleğinin meslek 
örgütü olarak Türkiye Diyetisyen-
ler Derneği kurulmuştur. Bugün 
Türkiye’de 20 bin civarı diyetisyen, 
beslenme ve diyetetik bölümlerin-
de okuyan öğrencilerle birlikte 40 
bin kişilik büyük bir camiadır.  

TDD 1994 yılında Avrupa Diye-
tetik Dernekleri Federasyonuna 
(EFAD), 2000 yılında ise Ulusla-
rarası Diyetetik Dernekleri Kon-
federasyonuna üye olmuştur. Di-
yetisyenlik mesleği 24 Nisan 2011 
yılında çıkan 6225 sayılı yasa ile 
Sağlık Meslek Mensubu olarak 
tanımlanmış ve 1219 sayılı Taba-
bet ve Şuabatı Tarzı San’atların 
İcrasına dair kanuna eklenmiştir. 
“

Diyetisyenlik mesleğindeki geliş-
meye paralel olarak diyetisyenle-
rin çalışma alanlarının da arttığı-
nın altını çizen Dr. Öğr. Üyesi Dağ, 
çalışabildikleri alanları şu şekilde 
sıraladı:

“Eğitim kurumlarında eğitici di-
yetisyen, araştırma kurumların-
da araştırıcı diyetisyen, 
hastanelerde tedavici / 
klinik diyetisyen (diya-
bet, renal, onkoloji, 
enteral-parenteral 
ünite, poliklinik di-
yetisyenliği vb), top-
lu beslenme yapılan 
kurumlarda yönetici 
diyetisyen (okul, ban-
ka, kamu kurumu vb. 
yiyecek içecek servis-
lerinde, lokanta, otel 
vb. yiyecek servisle-
rinde, yaşlı bakım 
evlerinde, yemek 
fabrikalarında), 
toplum sağlı-
ğı diyetisyeni 

(bakanlıklar, ana-çocuk sağlığı 
merkezleri, uluslararası yardım 
kuruluşları vb yerlerde), besin en-
düstrisinde özel danışmanlık ofis-
lerinde, sağlık kulüpleri, fitness 
merkezleri vb. yerlerde danışman 
olarak, gazete, dergi yazarlığı, 
radyo, TV gibi medya programla-
rında danışman ve program ya-
pımcısı olarak çalışmaktadır.”

TDD’nin topluma, mesleğe, mes-
lektaşlarına ve diğer sağlık çalı-
şanlarına ilişkin birçok görevi ol-
duğunu kaydeden Dr. Öğr. Üyesi 
Dağ, sözlerini şöyle tamamladı:

“Bunların yanı sıra beslenme ve 
diyetetik biliminin uygulayıcısı 
olarak diyetisyenlik mesleğinin 
toplumun yararına üst düzeyde 
çağdaş, nitelikli ve güvenilir hiz-
met vermesi için çalışmak, mev-
zuat bakımından diyetisyenlerin 
bağlı oldukları kurumlardaki yetki 
ve sorumluluklarını saptamak, ta-
nımlamak, diyetisyenlerin meslek 
etiğine uygun çalışmasını denet-
lemek, çalışma sahalarını hazır-
lamak, yasal güvencelerini sağ-
lamak, üyelerinin istihdam, özlük 
hakları ve çalışma koşullarının iyi-
leştirmek, üyelerinin mesleki yön-
den yasal haklarının  korunması 
ve/veya iyileştirilmesi için çalış-
malar yapmak da görevlerimiz 
arasındadır.”
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ANKO Üniversitesi’nde ko-
ronavirüs salgını nedeniy-
le sanal ortamda düzen-
lenen konferanslar devam 

ediyor. Moderatörlüğünü Sağlık 
Bilimleri Fakültesi Beslenme ve 
Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. 
Efsun Karabudak’ın yaptığı kon-
feransta, Beytepe Catering’den 
Uzm. Diyetisyen Hasan Keskin, 
“Catering Sektöründe Diyetisye-
nin Yeri” konusunda bilgi paylaştı.

Keskin, ülkemizde catering (yiye-
cek içecek sağlama) sektörünün 

gelişiminin 1985-1987 yıllarında 
özel sektörde firmaların Türkiye 
pazarına girmesi, kamuda ise 
1990 yılında Sağlık Bakanlığı’na 
bağlı eski adı ile Muhittin Ül-
ker Acil Yardım ve Travmatoloji 
Hastanesi’nin yemek hizmetlerini 
özelleştirmesi ile başladığını söy-
ledi.

Catering sektörünün toplu beslen-
me alanı dışında, yüksek çalışma 
temposu ve zamanın değerinin 
artması ile ev dışı beslenme, yani 
perakende alanında da hızla bü-

yüdüğünü belirten Keskin, “Bu-
gün itibari ile kamuda 400’den 
fazla hastane, Milli Savunma 
Bakanlığı’nda 80 civarında birlik, 
birçok kamu kurum ve kuruluşu 
catering hizmeti almaktadır. Bu-
nun yanında özel sektörde sektö-
rün yaklaşık üçte ikisi bu hizmet-
lerden yararlanmaktadır” dedi.

CATERING SEKTÖRÜNDE 
DİYETİSYENİN YERİ 

Keskin, diyetisyenliğin catering 
sektörünün tüm konularına yö-

İş disiplininden
asla ödün vermeyin

SANKO Üniversitesi tarafından düzenlenen sanal konferansa konuk olan 
Uzm. Dyt. Hasan Keskin, öğrencilere iş yaşamıyla ilgili önerilerde bulunarak, 

çalışırken mesai ve saati kavramlarının unutulmasını, çok çalışılmasını, iş 
disiplini ve programından asla ödün verilmemesini istedi.

S      
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nelik eğitim alınan tek disiplin ol-
duğunu, ancak günümüzde özel 
sektör için yapılacak işin eğitimini 
almanın yetmeyeceğini, okulda 
alınan temel eğitimin sahada pra-
tik uygulama ile birleştirilmesi ge-
rektiğini kaydetti.

Diyetisyenlerin aldığı eğitim ile 
toplu beslenme yapılan kurum ve 
kuruluşlarda beslenme sistemle-
rinin her aşamasını koordine ede-
bilecek ve yönetebilecek tek mes-
lek dalı olduğunu anlatan Keskin, 
şu bilgileri paylaştı:

“Alınan temel beslenme, besin 
kimyası, besin mikrobiyolojisi, ku-
rum beslenmesi, menü planlama, 
kalite yönetim sistemleri, ekono-
mi, antropoloji derslerinde verilen 
eğitimler, saha stajları ve mezu-
niyet tezleri diyetisyenlere toplu 
beslenme konusunda çok ciddi 
bir alt yapı kazandırmaktadır. Bu 
alt yapıyı sahadaki pratikle birleş-
tiren diyetisyenler toplu beslenme 
sistemlerinin en iyi yönetici ve yö-
netici adaylarıdır.

Toplu beslenme sisteminin ilk 
adımı menü planlamaktır. Önce 
menüyü planlayacaksınız son-
rasında buna uygun satın alma, 
satın alınan malzemelerin depo-
lanması, yemek üretimi ve servisi 
gerçekleşebilsin. Sahada baktı-
ğımızda başka hiçbir meslek dalı 
menü planlaması yapamamakta-
dır. Tabi ki burada bahsettiğimiz 
menü planlaması; beslenmesini 
sağladığınız grubun yaş, cinsiyet 
sosyoekonomik ve sosyokültürel 
ve günlük aktivitelerine göre ge-
reksinimlerini hesaplayıp günlük 
almaları gereken enerji, protein, 
mineral ve vitaminleri miktarlarını 
belirleyip bu arada kurumun büt-
çesinde göz önünde bulundurup 
bireylerin dengeli ve yeterli bes-
lenmesini sağlayacak menüyü 
planlamadan bahsediyoruz. Bu 
konu oldukça zor ve detaylıdır. 

Diyetisyenler, menü planlaması 

ile ilgili eğitimleri boyunca ciddi 
dersler alıp, stajlar yapmaktadır. 
Yoksa eline kağıt kalem verdiği-
miz herkes bir yemek menüsü yaz 
dediğimizde bir takım yemek isim-
leri karalayacaktır. Bu nedenledir 
ki altını kalın kalın çizerek söyle-
diğim, diyetisyen arkadaşlar saha 
deneyim kazanana kadar birkaç 
yıl toplu beslenme sistemlerinde 
üretim sorumlusu, kalite sistem 
yönetici gibi görev aldıktan sonra 
nihai olarak proje müdürlüğü ve 
genel müdürlük görevlerini talep 
etmeli ve bu pozisyonlarda görev 
alarak catering ve toplu beslenme 
sektörün gelişimi ve daha doğru 
beslenme sistemleri oluşturulabil-
mesini sağlamalılardır.”

ÖZEL SEKTÖRÜN 
DİYETİSYENDEN 
BEKLENTİSİ 

Özel sektörün diyetisyenden bek-
lentilerine değinen Keskin, “Mes-
leğinizle ilgili iyi bir eğitim. Prob-
lem çözebilme ve kriz yönetimi 
ve sakinliği koruma.  Araştırma, 
muhakeme, bilgiye ulaşma bece-
risi, öğrenmeyi bilme. Bilgisayar 
ve dijital teknoloji. Sürücü belgesi. 
Yabancı dil. İyi bir menü planlama 
bilgisi. Yemek ve reçete bilgisi ve 
maliyet analizi. Mutfak kültürleri 
ve yemek tarihi. Gıda malzeme-
leri bilgisi. Teknik şartname, satın 

alma, mal kabul, lojistik bilgisi. 
Endüstriyel mutfak planlaması ve 
ekipman bilgisi. Kalite Yönetim 
Sistemleri. Yeni pişirme ve servis 
sistemleri. Kamu İhale Kanunu, 
Gıda Kodeksi, diğer mevzuatlar 
ve kanunlar” ifadelerini kullandı. 

İŞ HAYATINDA BAŞARI İÇİN 

“Yaptığınız işin her aşamasında 
olun ve her aşamasını öğrenin” 
diyen Keskin, sözlerini şöyle ta-
mamladı:

“Neresinden olursa olsun işe baş-
layın. İnsan ilişkilerinizi geliştirin 
ve rehberdeki kişi sayısını artırın. 
İşinizi sevin, işiniz hobiniz edinin. 
Hayal edin hedefinizi belirleyin, 
hatta hedefinizi yüksek tutun. Ça-
lışırken mesai ve saati unutun, çok 
çalışın. İş disiplininden ve prog-
ramından asla ödün vermeyin. 
Bilginin her türlüsünü alın. Bilgiyi 
paylaşın. Zamanı iyi yönetin. Hata 
yapmaktan korkmayın, hatayı 
tekrarlamaktan korkun. Önünüze 
çıkan fırsatları değerlendirin. Ge-
rektiğinde destek alın. Tecrübe-
den faydalanmaktan çekinmeyin. 
Sürekli talep eden olun. Yeterli 
donanıma gelene kadar birinci 
sırada işiniz olsun, işkolik olun. 
Temeli sağlam ve altı dolu bilgi 
birikiminden sonra özgüveninizi 
kullanın.”
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ANKO Üniversitesi tarafından koronavi-
rüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsa-
mında, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan 
Yardımcısı ve Hemşirelik Bölüm Başkanı 

Prof. Dr. Arzu Tuna’nın moderatörlüğünde sanal 
ortamda düzenlenen konferansa katılan Çifçi, 
‘İngiltere’de Hemşire Olmak’ konusunda bilgiler 
paylaştı.

Çifçi, “Hemşireler insanlığa hizmet ederken, bi-
reylerin, toplumların ve ulusların sağlık ve refahı-
nı korumak için çalışırlar. Hemşireler yeni doğan 
bebeklerin ilk çığlıklarından, hayatını kaybeden-
lerin son nefeslerine kadar, hayatın en değerli 
ve en trajik anlarından bazılarına tanıklık eder-
ler” dedi.

Hemşirelik mesleğinin İngiltere’de bağımsız rol-
lere sahip olduğunu belirten Çifçi, karar verme, 
problem çözme konusunda her yıl bilgi ve uygu-
lama sınavlarına girdiklerini, ekip olarak ulusal 
sağlık birimlerinin oluşturduğu standartlar, reh-
berler ile görev, yetki ve sorumluluklarını gerçek-
leştirdiklerini ifade etti.

HEMŞİRELİK MEZUNLARININ 
KENDİLERİNİ GÜÇLÜ
HİSSETMESİ ÖNEMLİ

İngiltere’de hemşirelerin evde bakımda, toplum 
sağlığında, klinikte, acil ve yoğun bakım servile-
ri ile ameliyathanede doğumdan ölüme hizmet 
verdiğini kaydeden Çifçi, şöyle devam etti:

Hemşireler bireylerin ve 
toplumların sağlık ve refahını

SANKO Üniversitesi tarafından düzenlenen ‘Sanal Konferans’a konuk olan 
İngiltere Salisbury District Hospital Recovery, Main Theatres’den Sr. Fatma Kaya 
Çifçi, hemşirelerin insanlığa hizmet ederken, bireylerin, toplumların ve ulusların 

sağlık ve refahını korumak için çalıştıklarını söyledi.

S      

korumak için çalışırlar
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“Hemşireler, hasta ya da sağlıklı 
kişilerin sözcüsü, savunucudur. 
Kanıt temelli bilimsel bilgilerini 
her yıl günceller, herkes için sağ-
lık, herkese sağlık hizmeti bilin-
ciyle bakım verir. Kültürlerarası 
farklılık, etnik köken, din, mezhep, 
cinsiyet ayrımı yapmadan herke-
se bilimsel bilgi ve standartları 
uygular.

Türkiye’de alınan hemşirelik eği-
timi bilimsel bilgi ve uygulamaları 
İngiltere’deki eğitim ile benzerlik 
içerisinde. Hemşirelik mezunları-
nın kendilerini güçlü hissetmeleri 
önemlidir. Eğer İngiltere’ye gele-
rek, mesleklerini yapmak isterler-
se, İngilizcelerini ilerleterek, ulus-
lararası geçerliliği olan İngilizce 
Dil Sınavına girmeleri gerekmek-
tedir.” 

KORONAVİRÜSLE 
MÜCADELEDE DE ÖN 
SIRADALAR

Hemşirelerin koronavirüs salgını 
ile mücadele edilen bugünlerde 
de “cephenin sıfır noktasında” en 

iyi hizmeti vermek için mücadele 
ettiklerine vurgu yapan Çifçi, şu 
ifadelere yer verdi:
“Koronavirüs salgınıyla birlikte in-
sanlar yaşamı daha çok sorgula-
yıp, doğanın dengesinin, gıda gü-
venliğinin önemi konusunda daha 
bilinçli hareket ediyorlar. İlerleyen 
günlerde fiziksel mesafe günlük 
yaşamda devam edecek, korona-
virüs aşının bulunması önemli bir 
adım olacaktır.

Sağlık hizmetlerinde ve toplumda 
tek kullanımlık malzeme kullanı-
mı ve bilimsel bilgilerin, eğitim, 
bakım ve danışmanlık hizmetleri-
nin teknoloji ile daha çok buluş-
turulacağı, tele sağlık hizmetleri 
daha da artacak, finansal işlem-
lerin internet üzerinden yapılması 
yaygınlaşacak, insanlar birtakım 
gereksinimlerini online yapmaya 
devam edecekler.” 

PROF. DR. ARZU TUNA

SANKO Üniversitesi Sağlık Bilim-
leri Fakültesi Dekan Yardımcısı ve 
Hemşirelik Bölüm Başkanı Prof. 

Dr. Arzu Tuna ise 12-18 Mayıs 
tarihleri arasında tüm dünyada 
olduğu gibi Türkiye’de de Hem-
şirelik Haftası olarak kutlandığını 
hatırlattı.

“Kırım Savaşı’nda İngiliz askerle-
rine bakım veren Floranse Nigh-
tangale, hemşire olarak mikroor-
ganizmaya karşı istatistik tutmuş, 
araştırma yapmış ve bakımda 
bilimsel bilgiyi kullanmıştır” diyen 
Prof. Dr. Tuna, sözlerini şöyle ta-
mamladı:

“Floranse Nightangale’in doğu-
munun 200’üncü yılı nedeniyle, 
Dünya Sağlık Örgütü 2020 yılını 
Hemşire ve Ebeler Yılı olarak ka-
bul etti. Biz de 2020 yılını Uluslara-
rası Hemşirelik Birliği’nin teması 
olarak benimsedik. İngiltere’de 
hemşire olarak görev yapan Sa-
yın Fatma Kaya Çifçi, Florance 
Nightangale’den günümüze hem-
şirelik hizmetlerinin İngiltere’de 
nasıl ilerlediği konusunda bilgi-
ler paylaşmak üzere konuğumuz 
oldu, kendisine teşekkür ediyo-
ruz.”
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ONFERANSA konuk olan 
Ankara Şehir Hastanesi 
bünyesindeki Çocuk Has-
tanesi Koordinatör Diye-

tisyeni Doç Dr. Koç, öğrencilere 
tecrübelerini ve mezuniyet sonrası 
iş yaşamına yönelik önemli bilgi-
ler aktardı.

Prof. Dr. Efsun Karabudak, kon-
feransı başlatırken yaptığı konuş-
mada, pediatrinin çok çalışılması 
gereken bir alan olduğunu belir-
terek, “Gittiğiniz yere bir meslek 
grubu olarak gidiyorsunuz ama 
kişiliğinizi, saygınlığınızı, etik de-
ğerlerinizi ve mesleğinizi öne çı-

karmak için çok çalışmanız gere-
kiyor” dedi.

Her şeyin anahtarının çok çalış-
mak olduğunu kaydeden Prof. Dr. 
Karabudak, “Çok çalışırsanız ba-
şarıyı yakalamak daha kolay olu-
yor. Pediatri özel ve çok çalışıl-

Saygınlığımızı, etik 
değerlerimizi ve mesleğimizi

SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm 
Başkanı Prof. Dr. Efsun Karabudak’ın moderatörlüğünde, koronavirüs salgını 

önlemleri kapsamında sanal ortamda “Pediatri (Çocuk Hastalıkları) Diyetisyeni 
Olmak” konulu konferans düzenlendi. 

K        

öne çıkartmak için çok çalışmamız gerekiyor



ması gereken bir alan. Zorluğuna 
kapılmadan keyifle yapılmasını 
öneriyorum” diye konuştu. 

DOÇ. DR. NEVRA KOÇ

Doç. Dr. Nevra Koç ise pediatrinin 
sadece Türkiye’de değil, Avrupa 
ve diğer ülkelerde de az tercih 
edildiğine dikkat çekerek, “Zan-
netmeyin ki pediatri alanında 
çalışanlar sadece Türkiye’de az 
yetişiyor. Pediatri çok zor bir alan. 
Çocuk hastanesi özelinde de dok-
torlar, fizyoterapistler ve hemşire-
ler pediatriyi pek tercih etmiyor-
lar” ifadelerini kullandı.

PeDiDer (Pediatri Diyetisyenliği 
Derneği) olarak bir yandan mes-
leği ulusal anlamda bir yerlere 
getirirken, diğer yandan ulusla-

rarası alanda Türkiye’nin ne ka-
dar güçlü olduğunu göstermeleri 
gerektiğine vurgu yapan Doç. Dr. 
Koç, şöyle devam etti:

“Türkiye tedavide Avrupa’nın çok 
ilerisinde. Katıldığımız uluslara-
rası toplantılarda Türkiye’de uzay 
çağındayız diyoruz. Klinik diyete-
tik tedavide biz bu çalışmaların 
çok ilerisindeyiz dediğimiz anlar 
oluyor. Tedavide Avrupa ülkeleri-
nin çok ilerisindeyiz. 

Yabancı dil konusundaki eksiği-
miz kendimizi yurtdışına tanıtma-
mıza engel oluyor. Öğrencilerimiz 
eğitimleri boyunca bir yandan 
kendilerini yetiştirirken diğer yan-
dan da temel hedefleri yabancı 
dillerini geliştirmek olmalı. Zan-
netmeyelim ki Türkiye bu işin ge-
risinde, çok ilerideyiz.”

Diyetisyenin aktif ve etkin bilim in-
sanı olduğunun altını çizen Doç. 
Dr. Koç, “Diyetisyenler beslenme 

bilimini uygulayan insanlar oldu-
ğu için çalışma hayatınız boyun-
ca alanınıza ilişkin gelişmeleri ve 
rehberleri çok iyi takip etmeniz 
gerekiyor” ifadelerine yer verdi.

Yüksek lisans ve doktoranın gö-
nüllülük işi olduğunu ancak, sa-
hada iyi hizmet verebilmek için 
gelişmelerin iyi takip edilmesi 
gerektiğini belirten Doç. Dr. Koç, 
sözlerini şöyle tamamladı: 
 
“Sahaya atıldığınızda öncelikli 
olarak kişiliğiniz ve karakterinizle 
kendinizi ortaya koymalısınız. Etik 
çerçevede mesleğinize her konu-
da sahip çıkarak ve çalışarak eği-
timin bitmeyen bir süreç olduğunu 
bilerek fedakarca çalışmalısınız. 
Çalışma hayatı insan yaşamının 
önemli bölümünü oluşturmakta-
dır. O nedenle iş hayatında mutlu 
olmak insanın sosyal yaşamına 
da yansıyor.” 
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Her şeyin anahtarının 
çok çalışmak olduğunu 
kaydeden Prof. Dr. 
Karabudak, “Çok 
çalışırsanız başarıyı 
yakalamak daha 
kolay oluyor. Pediatri 
özel ve çok çalışılması 
gereken bir alan. 
Zorluğuna kapılmadan 
keyifle yapılmasını 
öneriyorum” diye 
konuştu. 

Doç. Dr. Koç, “Sahaya 
atıldığınızda öncelikli 

olarak kişiliğiniz ve 
karakterinizle kendinizi 

ortaya koymalısınız. Etik 
çerçevede mesleğinize 

her konuda sahip 
çıkarak ve çalışarak 

eğitimin bitmeyen bir 
süreç olduğunu bilerek 

fedakarca çalışmalısınız. 
Çalışma hayatı insan 

yaşamının önemli 
bölümünü oluşturmaktadır. 

O nedenle iş hayatında 
mutlu olmak insanın sosyal 

yaşamına da yansıyor.” 
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ANKO Üniversitesi Koro-
navirüs (Covid-19) salgı-
nı tedbirleri kapsamında 
düzenlediği sanal konfe-

ranslarda öğrencileri uzmanlarla 
buluşturmaya devam ediyor. ABD 
Henry Community Health’tan Dr. 
Dyt. Elif Okut Aysin, Beslenme ve 
Diyetetik Bölümü Kariyer Günleri 
kapsamında düzenlenen online 
seminere katıldı. 

SANKO Üniversitesi Sağlık Bilim-
leri Fakültesi Beslenme ve Diyete-
tik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Efsun 
Karabudak’ın moderatörlüğünü 
yaptığı konferansta, Dr. Dyt. Ay-
sin, “ABD’de Diyetisyenin Çalışma 
Günü” konulu söyleşiyle öğrenci-
lere kariyer yolculuğu ve yurtdışın-
daki çalışma olanakları hakkında 
bilgi verdi.

ABD’de diyetisyenlerin çalışma 
alanlarının çok geniş olduğunu 
belirten Dr. Dyt. Aysin, “Diyetis-
yenler sadece kilo yönetimi değil, 
hastaneler başta olmak üzere 
spor merkezleri, besin endüstrisi, 
özel çalışma, halk sağlığı merkez-
leri, üniversite ve medikal merkez-
ler ile araştırma merkezlerinde de 
çalışabiliyorlar. Özellikle üniversi-
telerde kendilerini araştırmalara 
adamış diyetisyenlerimiz de var” 
dedi.

Diyetisyenliğin Amerika’da say-
gınlık kazanmış bir meslek oldu-
ğunu kaydeden Dr. Dyt. Aysin, 
şöyle devam etti:

“Diyetisyenlik diğer sağlık perso-
neli tarafından tanınıyor ve ekip 
çalışmasına dahil ediliyor. Diyetis-
yenlik, Amerika’da stresi az ilk 10 
meslek arasında yer alıyor. Hem 
stresi az hem de çok değerli bir 
meslektir. Yurtdışında eğitim alıp 
Amerika’ya gelen diyetisyenlerin 
öncelikle aldığı eğitimlerinin de-
ğerlendirilmesi gerekiyor. İngi-
lizce transkriptler Amerika’daki 
eğitim servislerinde değerlendiri-
lerek denklik durumlarına bakılı-
yor.”

Öğrencilere önerilerinde iş eti-

ğinin önemine değinen Dr. Dyt. 
Aysin, “Öğrencilerimizin geleceği 
için iş etiği büyük önem taşıyor. 
Her zaman dürüst ve adil çalış-
maları gerekiyor. Profesyonel olup 
danışanların bilgileri gerek sanal 
ortamda gerekse diğer yöntem-
lerle kesinlikle paylaşılmamalı. 
Bilimsel veriler ışığında uygula-
malar ve öneriler hazırlanıp, kali-
teli işlere imza atılmalı” ifadelerini 
kullandı.

“Başarının sırrı sevdiğiniz işi yap-
maktadır” diyen Dr. Dyt. Aysin, 
sözlerini şöyle tamamladı:

“Şu an çalıştığım hastanede sev-
diğim işi yapıyorum ve çok mutlu-
yum. Başarının yolu sevdiğiniz işi 
yapmaktan geçiyor.  Sizler de ba-
şarılı olmak istiyorsanız sevdiğiniz 
işi yapmalısınız. Umarım sevdiği-
niz işi yaparak ömür boyu başarılı 
ve mutlu olursunuz.  Bu önemli bu-
luşma için SANKO Üniversitesi’ne 
teşekkür ederim.”

“İş etiği çok önemli,
her zaman dürüst ve adil çalışalım”

SANKO Üniversitesi tarafından düzenlenen sanal konferansa katılan ABD Henry 
Community Health’tan Dr. Dyt. Elif Okut Aysin, meslek yaşamında iş etiğinin büyük 
önem taşıdığını belirterek, her zaman dürüst ve adil çalışılması önerisinde bulundu.

S      
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ANKO Üniversitesi Hastanesi yö-
neticileri, 12 – 18 Mayıs Hemşirelik 
Haftası nedeniyle, her zaman oldu-
ğu gibi koronavirüs salgını sürecin-

de de büyük bir özveriyle görevlerini yapan 
hemşirelere armağan verdi. Mesul Müdür 
Dr. Suat Özerbaş ve Başhemşire Ceylan Öz-
yılmaz, görev yerlerindeki hemşireleri ziyaret 
ederek, 12 – 18 Mayıs Hemşirelik Haftası’nı 
kutladı. 

Sosyal mesafe kuralına dikkat eden Özer-
baş ile Özyılmaz, armağan takdimi sırasında 
hemşirelere çalışmalarından dolayı teşekkür 
ederek, başarılar diledi.

SANKO Üniversitesi Hastanesi 
yönetiminden hemşirelere moral

S        
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SANKO Üniversitesi’nde
Hemşirelik Haftası kutlandı

ANKO Üniversitesi’nde Hemşirelik Haf-
tası kapsamında hemşirelik bölümü 
akademisyenlerine armağan takdim 
edildi. Rektör Prof. Dr. Güner Dağlı, Ge-

nel Sekreter Dr. Yusuf Ziya Yıldırım ve Sağlık 
Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Türkan Pa-
sinlioğlu, hemşirelik bölümünde görevli akade-
misyenleri, ziyaret ederek, 12 – 18 Mayıs Hem-
şirelik Haftasını kutladı. 

Prof. Dr. Dağlı, akademisyenlere başarılar dile-
yerek, bu zorlu sürecin üstesinden birlik ve be-
raberlik içinde geleceklerini söyledi.

S        
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ANLAŞMALI KURUMLAR
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU (SGK)

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

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

TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTALARI
• Axa Sigorta A.Ş.
• CGM 
• Ziraat Sigorta 
• Sompo Sigorta
• Halk Sigorta
• Ray Sigorta

ÖZEL SAĞLIK SİGORTALARI  
• Bupa 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.
• Fortis Bank A.Ş. Em.Sn.Vak.(Türk Dış Tic.)
• Güneş Sigorta A.Ş. (Mednet)
• Groupama  Sigorta A.Ş.
• HDI Sigorta
• Inter Partner Assistansce (IPA)
• İmece Destek Danışmanlık
• Promed Sağlık Hizmetleri (CGM)
• Ray Sigorta
• Sompo Japan Sigorta
• 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.
• Flaş Ambulans
• S.O.S. International Ambulance

ANLAŞMALI ODALAR VE DİĞER KURUMLAR
• Gaziantep Ayakkabıcılar Odası
• Gaziantep Basın Yayın Gazeteciler Derneği  
• Gaziantep Baro Başkanlığı
• Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Başkanlığı
• Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığı
• Gaziantep Çağdaş Gazeteciler Derneği  
• Gaziantep Eczacılar Odası
• Gaziantep Jeoloji Mühendisler Odası 
• Gaziantep Lisesi Mezunları Derneği
• Gaziantep Sanayi Odası Çalışanları 
• Gaziantep Ticaret Odası Çalışanları  
• Gaziantep Güneydoğu Gazeteciler Derneği 
• Gaziantep Adliyesi Çalışanları 
• Güneydoğu Anadolu ihracatçı Birliği
• Kamu Yararına Çalışan Türkiye Polis Emeklileri 
Sos. Yard.    
• Katılım İnşaat Gıda San.ve Tic. A.Ş.
• Nizip Ticaret Borsası (Şahıs Ödemeli) 
• Nizip Ticaret Odası   
• Sayın Tekstil
• T.D.B. Gaziantep Diş Hekimleri Odası
• Türkiye Odalar,Borsalar ve Birlik Personeli Sigorta 
ve Emekli Sandığı (TOBB)
• Türkiye Barolar Birliği Sosyal Yardım ve 
Dayanışma Fonu
• Türk-İş Gaziantep İl Başkanlığı
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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 VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE 
HASTALIKLARI
ÇOCUK HEMATOLOJİSİ VE
ÇOCUK ONKOLOJİSİ
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLAR
E.E.C.P
ENDOKRİNOLOJİ
ENFEKSİYON HASTALIKLARI
FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON
GASTROENTEROLOJİ
GENEL CERRAHİ 

GETAT
GÖĞÜS CERRAHİSİ
GÖĞÜS HASTALIKLARI
GÖZ HASTALIKLARI
HEMATOLOJİ
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
PLASTİK VE REKONSTRÜKTİF CERRAHİ 
PSİKİYATRİ
PULMONER REHABİLİTASYON MERKEZİ
RADYOLOJİ
ÜROLOJİ
SAĞLIKLI YAŞAM MERKEZİ
TERAPÖTİK AFEREZ MERKEZİ
YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİ

ACİL SERVİS
Dr. Öğr. Üy. Demet ARI YILMAZ
Uzm. Dr. Banu SALUR
Uzm. Dr. İsmail TOĞUN
Uzm. Dr. Mecit UYGUN
Uzm. Dr. Murat ÇAVDAR
Dr. Mehmet SUBAŞI
Dr. M. Fatih KORKMAZ
Dr. Shirinkhanım ALİYEVA
Dr. Beraat Mustafa ÖZEL 

ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON
Prof. Dr. Güner DAĞLI 
Dr. Öğr. Üy. Yunus BAYDİLEK
Dr. Öğr. Üy. Betül KOCAMER
Dr. Öğr. Üy. Soner KARADAŞ 
Dr. Öğr. Üy. Ahmet Aykut AKYILMAZ
Uzm. Dr. Damla SARIGÜNEY

BESLENME VE DİYETETİK
Uzm. Gülen MAVİ CANLI
Ece ERÖZGÜR
Gamze Ganime MUMCU

BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ
(NÖROŞİRURJİ)
Dr. Öğr. Üy. Kadir ÇINAR
Opr. Dr. Erdal YAYLA

ÇOCUK CERRAHİSİ
Opr. Dr. Nevzat UÇANER

ÇOCUK HEMATOLOJİSİ VE
ÇOCUK ONKOLOJİSİ
Prof. Dr. Yurdanur KILINÇ

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. Nihat AKGÜL  

DERMATOLOJİ (CİLDİYE)
Dr. Öğr. Üy. Fatma Elif YILDIRIM

ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA
Prof. Dr. Mehmet BAŞTEMİR

ENFEKSİYON HASTALIKLARI
Prof. Dr. Celal AYAZ
Uzm. Dr. Mustafa TANRIVERDİ

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

GASTROENTEROLOJİ
Dr. Öğr. Üy. Nimet YILMAZ

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

GETAT (Geleneksel ve
Tamamlayıcı Tıp Merkezi)
Opr. Dr. Levent BOSTANCI

GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ
Prof. Dr. Ahmet Selim KERVANCIOĞLU

GÖĞÜS CERRAHİSİ
Prof. Dr. Levent ELBEYLİ
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

HEMATOLOJİ
Prof. Dr. Mehmet YILMAZ

İÇ HASTALIKLARI
Prof. Dr. Yesari KARTER 
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
Dr. Öğr. Üy. Yunus Emre TOPDAĞI
Opr. Dr. Engin PALAZ
Opr. Dr. Sevgi KANDEMİR
Opr. Dr. Çağdaş DEMİROĞLU

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

KARDİYOVASKÜLER CERRAHİ
Prof. Dr. Hakkı KAZAZ
Dr. Öğr. Üy. Feragat UYGUR
Dr. Öğr. Üy. Murat YARDIMCI

KULAK BURUN BOĞAZ
Dr. Öğr. Üy. İlyas DİŞİKIRIK
Opr. Dr. Koray TÜMÜKLÜ

NEFROLOJİ

NÖROLOJİ
Prof. Dr. A. Münife NEYAL
Uzm. Dr. Gönül ÇAKMAK
Dr. Öğr. Üy. Yasemin EKMEKYAPAR FIRAT

NÜKLEER TIP
Dr. Öğr. Üy. Şinasi ÖZKILIÇ

OBEZİTE VE METABOLİK
CERRAHİ MERKEZİ
Dr. Öğr. Üy. Başar AKSOY

ORGAN NAKİL MERKEZİ
Dr. Öğr. Üy. Ahmet Orhan GÜRER

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

PSİKİYATRİ
Dr. Öğr. Üy. Halil İbrahim ÖZTÜRK
Dr. Burcu GÖKALP ÖZCAN
Uzm. Psikolog Didem CENGİZ
Uzm. Psikolog Melis SÜYÜR TÜMER
Uzm. Psikolog İrem KİLECİ

PLASTİK VE REKONSTRÜKTİF
CERRAHİ
Uzm. Dr. Metin ARICI

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

ÜROLOJİ
Doç. Dr. Faruk KÜÇÜKDURMAZ
Dr. Öğr. Üy. Hatem KAZIMOĞLU
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