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Çok kıymetli okuyucularımız,

Bilgiye doyacağınız yeni bir sayı ile karşınızdayız. Hem sağlık 

ile ilgili uzman yazıları hem de tarihe damga vuran isimlerle 

ilgili özel araştırma ve bilgilerin yer aldığı içerikler, sizlerin bilgi 

birikimine katkı sunmak maksadıyla titizlikle hazırlandı.

31. sayımızda Prof. Dr. Nuran Yıldırım’ın kaleminden Gureba 

Hastanesinin ilk röntgen uzmanı Dr. İbrahim Vasıf Bey’in 

hikayesini okuyacaksınız. Prof. Dr. Arzu Terzi, Valide Sultan Anma 

Haftası kapsamında Valide Sultan’ın Yalova Kaplıcalarındaki 

Tedavisini kaleme aldı. Öte yandan “Fethin Ertesinde Neler 

Oldu?” başlığıyla hazırladığım yazıyı da keyifle okuyacağınızı 

düşünüyorum.

Prof. Dr. Orhan Özturan “Ya Burnumuz Olmasaydı?, Prof. Dr. 

Mehmet Ziya Doymaz “Kırım Kongo Kanamalı Ateşi”, Prof. 

Dr. Kerem Bilsel “İnsanı İnsan Yapan Eklem: Omuz”, Prof. Dr. 

Abdürrahim Koçyiğit “Açlığın Biyokimyası”, Prof. Dr. Erkan 

Çakır “Çocuklarda Kronik-Akut Öksürük”, Prof. Dr. Güven 

Çetin “Talasemi”, Doç. Dr. Özgün Yusuf Özyılmaz “Dijital 

Gülüş Tasarımı”, Prof. Dr. Atilla Akdemir “Üniversitemizde İlaç 

Çalışmaları”, Doç. Dr. Ertan Sönmez “Acil Durumlar Karmaşık 

Duygular”, Dr. Öğr. Üyesi Fatemeh Bahadori “Nanoteknoloji 

ve Kanser Tedavisi”, Dr. Öğr. Üyesi Gülay Okay “Aşıların 

Koruyuculuğu” yazıları ile yeni sayımızda yer aldı.

Gerçekleştirdiğimiz etkinliklerden; Hekimliğe Merhaba, 

'Stronger Together' Çevrimiçi Seminer Serisi, Bezmiâlem 

Radyoloji Günleri, Halk Sağlığı Günleri, Türkiye Arşivciliğinin 

Bugünü ve Yarını Sempozyumu, Futbolda Kas Yaralanmaları 

Programı, Nadir Hastalıklarda Genetik Tanı Programı, Omuz 

Artroskopisinde Güncel Yaklaşımlar ile ilgili yazıları da dergimizin 

yeni sayısında bulabileceksiniz.

Keyifli okumalar…
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GUREBA HASTANESİ'NİN
İLK RÖNTGEN UZMANI 
DR. İBRAHİM VASIF BEY
Würzburg Üniversitesi Fizik Profesörü Wilhelm Conrad Röntgen (1845-1923), 
1895 yılının 8 Kasım gecesi, laboratuvar olarak kullandığı evinin bir odasında 
siyah kartonla tamamen kapattığı Crookes tüpü ile çalışırken masanın 
üzerindeki Baryum platinosiyanür kristallerinin ışıdığını fark etti.  
O zamana kadar bilinmeyen bu ışınların mahiyetini anlamak için yoğun 
deneylere girişti. Yapısını açıklayamadığı bu ışınlara “X-ışınları” adını verdi. 

PROF. DR. NURAN YILDIRIM / BVU TIP FAKÜLTESİ TIP TARİHİ VE ETİK ANABİLİM DALI

Deney notlarını toplayarak, “Yeni Bir Işın Türü” (Eine neue Art von Strahlen) adını 
taşıyan ünlü bildirisini el yazısıyla hazırlayıp 28 Aralık 1895 günü, Würzburg 
Fizik-Tıp Yüksekokulu (Physikalisch-Medizinischen Hochschule in Würzburg) 
sekreterliğine teslim etti. Ardından eşi Bertha’nın el grafisini çekti. Parmak 
kemikleri ve parmağındaki yüzük net bir şekilde görülüyordu. Bu el grafisini, 
23 Ocak 1896’da Würzburg Fiziksel Tıp Cemiyeti’ne vermesi radyolojinin 
başlangıcı sayılır. X ışınlarını ilk keşfettiği tarih olan 8 Kasım da Dünya Radyoloji 
Günü olarak kutlanmaktadır.

Röntgen’in keşfinden birkaç ay sonra 18 Nisan 1897’de başlayan Türk-Yunan 
Savaşı’nın dünya radyoloji tarihinde önemli bir yeri vardır. Teselya’da cereyan 
eden bu savaşta ameliyat edilecek yaralılar, İstanbul’da Seyyar Yıldız Askeri 
Hastanesi ile Gümüşsuyu Askeri Hastanesi'ne gönderilmişti. Seyyar Yıldız 
Askeri Hastanesi’nde görevlendirilen Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane (günümüzde 
İstanbul Tıp Fakültesi) Çocuk Hastalıkları Muallim Muavini Salih Bey (1861-1914) 
ile tıp öğrencileri Esat Feyzi ve Rıfat Osman, ruhmkorff bobini, crookes tüpü 
ve fotoğraf makinesi sehpası ile kurdukları toplama düzenekle radyografiler 
çekerek yaralıların vücutlarındaki şarapnel ve mermi parçalarının yerlerini 
belirlemiş, ölüm oranının düşmesini sağlamışlardı. Bu radyografiler, dünya 
radyoloji tarihinde askeri radyolojinin doğuşunu müjdeleyen ilk örneklerdir. 
Savaş yaralılarını tedavi etmek üzere İstanbul’a gelen ve Yıldız Seyyar Askeri 
Hastanesi’nde görevlendirilen Alman Kızılhaçı sağlık heyeti, bir röntgen cihazı 
getirmişti. Toplama düzenekle çekilen radyografileri görünce hayret ettiklerini 
ifade etmişlerdir.

Türk-Yunan Savaşı’nda X ışınlarıyla vücuttaki yabancı cisimlerin yerlerinin tespit 
edilebildiği anlaşılınca Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane ile onun staj okulu Gülhane 
Seririyat Hastanesi cerrahi servislerine birer röntgen cihazı alınmıştır (1899). Bunları 
Haydarpaşa Askeri Hastanesi (1900), Hamidiye Etfal Hastanesi (1902) ve Gureba-

Röntgen’in 
keşfinden birkaç 
ay sonra 
18 Nisan 1897’de 
başlayan 
Türk-Yunan 
Savaşı’nın 
dünya radyoloji 
tarihinde önemli 
bir yeri vardır. 
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yı Müslimin Hastanesi izlemiştir (1914). Röntgen 
dairesi kuran ilk hastanelerden biri olan Gureba-yı 
Müslimin Hastanesi’nin ilk röntgen mütehassısı ilk 
röntgencilerimizden Dr. İbrahim Vasıf Bey’dir.
  
Dr. İbrahim Vasıf Bey (1879-1926)
Sadrazam İbrahim Paşa ahfadından Yzb. Vasıf Bey’in 
oğlu olarak Bursa’da doğdu. Babasını küçük yaşta 
kaybettiğinden amcası Halep Fırka Kumandanı 
Sabit Paşa’nın himayesine girdi. Amcasının görevleri 
nedeniyle çocukluğu Rumeli ve Suriye’de geçti. Şam 
Askeri Rüştiyesi (ortaokulu) diplomasını aldıktan 
sonra askeri tıp lisesi olan Kuleli’deki Mekteb-i İdadi-i 
Tıbbi’ye kaydoldu. Buradan mezun olup Mekteb-i 
Tıbbiye-i Şahane’ye (Askeri Tıp Fakültesi, günümüzde 
İstanbul Tıp Fakültesi) kaydoldu. Öğrenciliği sırasında 
yeni keşfedilmiş olan X ışınlarına ilgi duydu. Elektrik 
ve elektrikli aletlere büyük merakı ve yeteneği 
nedeniyle Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane’de röntgen 
asistanı Süfyan Bey’e gönüllü 
asistanlık yapıp radyoloji 
öğrendi. Sınıf arkadaşları, Türk 
tıbbının seçkin hekimleri olacak; 
Orhan Abdi (Kurtaran), Reşat 
Rıza (Kor), Süleyman Numan, 
Refik (Saydam), İbrahim Ethem 
(Ulagay), Tevfik Salim (Sağlam), 
Mazhar Osman (Uzman) idi. Tabip 
Yüzbaşı rütbesiyle mezun oldu 
(1904/1320). Mezuniyet sonrası 
bir yıllık zorunlu stajını, 1898’de 
Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane’den 
mezun olan askeri hekimlere 
klinik eğitim vermek üzere 
hizmete girmiş olan Gülhane 
Seririyat Hastanesi’nde (sonraları 
GATA) yaptı. Staj yaparken bir 
yandan da Gülhane Seririyat 
Hastanesi’nin röntgen dairesine 
devam etti. Ayrıca o yıllarda tıbbi uygulamalarda önem 
kazanan elektrikli aletleri modellerine göre düzenler, 
bunları işletir ve onarımlarını yapardı. Röntgen dairesinde 
cam üzerine aldığı radyografiler Gülhane Seririyat 
Hastanesi’nin kurucularından Dr. Georg Deycke (1904-
1907) ile Dr. Julius Wieting’in (1868-1922) beğenilerini 
kazanmıştı. Stajını bitirdikten sonra iki sene röntgen 
dairesi asistanlığı yaptı. Ardından “Röntgen Dersleri ve 
Tatbikatı” dersini anlatmak ve uygulamalarını yapmakla 
görevlendirildi. Deycke ve Wieting Paşalar, İbrahim 
Vasıf’ın orijinal vakalardan oluşan radyografilerini bazı 
yayınlarında kullanmıştır.

Balkan Savaşları sırasında, ameliyat edilmek üzere 
Gülhane Hastanesi'ne gönderilmiş olan pek çok 
yaralının radyolojik tetkiklerini yapmıştı. Acilen 
ameliyat edilecek bir yaralının radyografisini cerrahi 
hocasına götürürken sabunlu sularla yıkanmış 
koridorda kayıp düşerek ayağını kırmış, ardından bir 
trafik kazasında ikinci kez aynı ayağı kırılınca koltuk 
değnekleriyle çalışmak zorunda kalmıştır. 

Birinci Dünya Savaşı sırasında bir yandan 
Gülhane’deki görevini sürdürürken bir yandan 
da haftada iki gün Guraba-yı Müslimin 
Hastanesi’nde çalışıyor, gece gündüz karanlık 
röntgen laboratuvarlarında, Çanakkale’den 
gönderilen gazilerin radyografilerini çekiyordu. 
Koltuk değnekleriyle askeri hekimlik yapamayacağı 
gerekçesiyle az bir maaşla Gülhane Seririyat 
Hastanesi’nden emekli edildi. Gureba-yı Müslimin 
Hastanesi’nde çalışmaya devam etti. Bir yandan da 

Divanyolu’nda Nüzhet Eczanesi’nin 
üst katında, “Röntgen Şuaâtı 
Müessesesi” adıyla açmış olduğu 
muayenehanesinde hem radyografi 
çekmekte hem de radyoterapi 
yapmaktaydı. Gazetelere verdiği 
ilânlarda Cuma ve Pazar dışındaki 
günlerde öğleden sonra; kemik, 
mafsal, mesane ve böbrek taşları, 
mide, kalp, akciğer hastalıklarını, 
gebeliği ve ceninin vaziyetini 
teşhis ettiğini bildiriyordu. Müzmin 
ekzema, lupus, seretan, ergenlik, 
şişmanlık ile kellik, trikofis 
(saçkıran) gibi saç hastalıklarını, 
lenfoma ve adenitleri de tedavi 
ettiğini duyuruyordu (1914).

Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra 
İstanbul işgal edilince Gureba-

yı Müslimin Hastanesi’ndeki görevine son verildi 
ve bu dönemde sadece muayenehanesinde çalıştı. 
Kurtuluş Savaşı zaferle sonuçlanınca tekrar Gureba-
yı Müslimin Hastanesi’ne tayin edildi. Bu sırada 
Gureba-yı Müslimin Hastanesi’nde ihtisas yapmakta 
olan Prof. Dr. A. Süheyl Ünver, Dr. İbrahim Vasıf Bey’in 
çalışma aşkını şöyle ifade etmiştir: 

“Gureba Hastanesi’nde röntgen servisinde halini pek 
iyi hatırlarım. Elleri sarılı ve koltuk değneğiyle zorlukla 
yürüyebilen bu büyük adamın o zaman asistan 
bulunduğum bu hastane merdivenlerinden ıstıraplı 
adımlarla indiğini gördüğümüz zaman en büyük 
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bir meslek fedaisi, Türk’ün meçhul bir kahramanı 
karşısında gözyaşlarımızı belli etmeyerek hürmetle 
eğilirdik. O masum ve narin yüzü ile zayıf bedenini 
sürüklemeye çalıştığı ince bacakları ve nihayet 
bezlerle sarılı kolları ve ellerinden kalan parçaların 
verdiği ıstırap muhakkak ki fazla idi. Çektiği ıstırapların 
onun ruhunda elim akisler doğurduğu muhakkaktır. 
Fakat bu çektiği ıstıraplar arasında ona zevk veren 
bir meslek aşkı vardı ki onu ne pahasına olursa olsun 
sürüklüyor, artık istirahat etmesini tavsiye edenlerin 
ricalarını bile dinlemiyordu. O ne asil ve ne vakur bir 
gençti. Onu son zamanlarında az güler görürdük. 
Zira daimî ıstırapları onun neşeli ve güler yüzünün 
şetaretine mani oluyordu.”

Balkan Savaşları, ardından Birinci Dünya Savaşı’nda 
Gülhane Hastanesi ile Gureba-yı Müslimin 
Hastanesi’nde binlerce yaralının radyografisini 
korunmasız olarak çekerken maruz kaldığı radyasyon 
nedeniyle ellerinde dermatit gelişmeye başlamıştı. 
Bu yaralar nedeniyle acı içinde kıvranırken bile; 
“Yaralılar dururken insan kendi hakkındaki tehlikeyi 
düşünemiyor” diyerek çalışmaya devam etmişti. 

Ancak bir süre sonra ellerindeki dermatit kangrene 
dönüşünce, 9 Haziran 1924 günü Nişantaşı-Şişli 
Sıhhat Yurdu’nda yapılan ameliyatla sağ eli bileğinden, 
sol elinin de 3, 4, ve 5. parmakları ampute edildi. 
Ameliyatından sonra Akşam gazetesi muhabirine 
şunları söylemişti: 

“1905 Senesinden beri röntgencilik ederim. Vazifem 
ağırdır. Vücudum ve bilhassa ellerim daimî ziyaya 
ve ziyaın [ışınlara ve ışınların] tahribatına maruz 
kalıyordu. Bu halin neticesini biliyor ve görüyordum. 
Çaresini de biliyordum. Terk-i vazife etmek [görevi terk 
etmek]. Fakat bunu yapamadım işte. Tehlikeyi terk-i 
hizmete tercih ettim. Mümkün olduğu kadar kendimi 
korumakla iktifa ettim. Doktor arkadaşlarım bu günkü 
âkıbeti tehir için azami fedakarlığı sarf ettiler. Fakat 
maraz [hastalık] büyüdü. Nihayet ellerimin kesilmesi 
lâzım geldi. İşte bu suretle sağ el kâmilen, sol elin baş 
ve yan parmakları kat’ edilmiştir [kesilmiştir]. Bundan 
sonra bu meslek için çalışmak genç arkadaşlarımıza 
teveccüh eder.” Bu ameliyatından sonra Gureba-yı 
Müslimin Hastanesi’nden ayrıldı (1924).  Kendisini 
teselli etmek isteyenlere şu anlamlı cevabı vermişti: 

Dr, İbrahim Vasıf, Gureba-yı Müslimin Hastanesi’nde (N.Yıldırım, Ö. Yalçınkaya:  
Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Koleksiyonu Kataloğu. Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, İstanbul 2020, 124.
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“Vazife her şeyden mukaddestir. Ben tehlikeyi 
bilerek mesleğimde çalıştım. Tayyarecilik düne 
kadar çok tehlikeli idi. Bugüne kadar binlerce 
kurban vermemiş olsaydı bugünkü terakkiyi temin 
etmek kabil olmayacaktı. Mesleğimizde verdiğimiz 
her kurban, terakki [ilerleme] için yeniden adımlar 
atılmasına sebep olur. Meslektaşlarım ve matbuatın 
[basının] hakkımda gösterdikleri alaka benim için 
en büyük medar-ı tesellidir [teselli vesilesidir]. 
Bu vaziyet karşısında artık tatbikat sahasında 
kabil olmayacak, ben artık röntgen nazariyatına 
[teorisine] ait tedrisatla meşgul olabilirim.” 

Ameliyatın ardından sol eli iyileşmiş ancak sağ 
el bileğinden yapılan ampütasyonun yetersiz 
kaldığı anlaşılmıştı. Bunun üzerine ikinci bir 
ameliyatla sağ kolu dirsekten ampute edildi. 
Ailesini geçindirmek zorundaydı. Taksitle aldığı bir 
röntgen cihazını kiralık evinin bir odasına yerleştirip 
eşinin yardımıyla hasta bakmaya devam etti. 
Şöhretini duyup gelen hastaları, halini görünce 
azalmaya başlasa da ölünceye kadar bu durumda 
çalışmaktan vazgeçmedi. O yıllarda Mekteb-i 
Tıbbiye-i Şahane’den sınıf arkadaşı olan Sıhhat 
ve Muavenet-i İctimaiye Vekili (Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanı) Dr. Refik Saydam kendisine, 1000 
Lira ödül verilmesini ve “hıdemat-ı vataniye” (vatan 
hizmetleri) tertibinden 50 Lira maaş bağlanmasını 
sağlamıştır (1 Mayıs 1925).

Esasen çok zayıf olan bünyesi bu ameliyatlarla 
büsbütün zayıflamıştı. Önceleri hafif seyreden 
bir influenza/grip enfeksiyonu giderek ağırlaşıp 
yatağa düşmesine neden olmuş, çok geçmeden 
gelişen plörezi sonucu solunum güçlüğüyle geçen 
dört ayın sonunda 20 Şubat 1926 günü hayata 
veda etmiştir. Henüz 47 yaşında mesleği uğrunda 
hayatını kaybeden ilk röntgen şehidimiz Dr. İbrahim 
Vasıf Bey’in vefatı büyük üzüntü yaratmıştır. 
Bayrağa sarılı tabutu Gülhane Hastanesi’nde 
düzenlenen törenin ardından Beyazıt Camii’nde, 
meslektaşları, tıp öğrencileri ve geniş bir halk 
kitlesinin katılımıyla kılınan cenaze namazını 
takiben Edirnekapı Şehitliği’nde toprağa verilmiş, 
İstanbul gazetelerinin çoğu vefatını, “Fen Kurbanı” 
başlığıyla duyurmuştur.

Dr. İbrahim Bey, muayenehanesinde edindiği 
radyografi ve radyoterapi tecrübelerini, “Röntgen 
Şuâ’âtının Fevâidi” (Röntgen Işınlarının Faydaları) 
adıyla yayınlamıştır (İstanbul 1333/1917). Burada 
kendisini “Röntgen Teşhis ve Tedavi-i Emraz 

Mütehassısı” (Röntgen Tanı ve Hastalıklarını Tedavi 
Uzmanı) olarak tanıtmıştır.

Özel merakı nedeniyle elektrikle tedavi ile de 
ilgilenen Dr. İbrahim Vasıf Bey, 1909’da Tanin 
gazetesinde yayınlamış olduğu, “Elektrik-i Tıbbî” 
(Tıpta Elektrik) adlı makalesinde, kimi hastanelere 
alınmış olan elektrikli aletlerin nasıl kullanılacağının 
bilinmediğine dikkat çekerek, Mekteb-i Tıbbiye-i 
Şahane ve Haydarpaşa Askeri Hastanesi’ndeki 
röntgen cihazlarının bozuk olduğu için 
kullanılmadığını, bunların iyi bakımla işler vaziyette 
tutulabileceğini ifade etmişti.

1910 ve 1911 yıllarında, Osmanlı Seririyat 
Mecmuası’nda yayınladığı iki makalede klinik 
gözlem ve bulgularını anlatmıştır. İlki bedende 
kalmış mermilerden kurşunu emilmesi hakkındaydı.
İkincisinde ise mesane taşlarını radyolojik olarak 
incelemek için kullandığı parametreleri ve çekim 
tekniğini açıklamıştı.

Valide Hastanesi/Gureba-yı Müslimin Hastanesi’nde 
tanı koyduğu bir vakayı, “Röntgen Muayenesiyle 
Nadir Bir Kırık Teşhisi” başlığıyla yayınlamıştır 
(İstanbul Seririyatı, 1. Sene, No. 3, 1 Temmuz 
1335/1919). İbrahim Vasıf Bey’in bu vakası günümüz 
Türkçesiyle kısaca şöyledir: 

“1916’da Valide Hastanesi’ne attan düştükten 
sonra belindeki ağrılar yüzünden yürüyemeyen 
bir asker gönderilmişti. Klinik muayenesinde 
omurgada bir değişim görmedim. İki köprücük 
kemiğini hafifçe bastırdığımda hasta göğsünün 
ağrıdığını, düştükten sonra ağzından biraz kan 
geldiğini söyledi. Radyoskopi muayenesinde 
akciğerleri normaldi. Göğüs röntgenini çektim. 
Radyografide her iki taraftaki birinci kaburgalarda 
kırık olduğunu tespit ettim. Kaburgalarda genellikle 
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orta kaburgalar kırılır. İki taraftaki 
birinci kaburga kemiklerinin aynı 
anda kırıldığı görülmemiştir. Balkan 
Savaşlarında Gülhane’de, Çanakkale 
Savaşı’nda hem Gülhane’de hem 
de Valide Hastanesi’nde; mermiyle, 
attan düşme sonucu, şimendifer 
ve istihkâm kazalarından ileri 
geldiğini tespit ettiğim kaburga 
kırıklarının tamamı orta sıralardaki 
kaburgalardaydı. Birinci sıradaki 
iki kaburganın aynı anda kırıldığına 
şimdiye kadar tesadüf etmemiştim. 
Bizde ilk defa tesadüf edilmiş bir vaka 
olması nedeniyle meslektaşlarıma 
arz etmeyi münasip buldum.” 

İlk röntgen dairesinin kurulduğu 
1914 yılı ile ameliyat olduğu 1924 
yılı arasında 10 sene Gureba-yı 
Müslimin Hastanesi’nde radyolojinin 
kuruluşuna katkı yapmış olan, 
gece gündüz Birinci Dünya Savaşı 
gazilerinin radyografilerini çeken, ilk 
röntgen mütehassıslarımızdan ve ilk 
bilim şehidimiz Dr. İbrahim Vasıf Bey’i 
rahmetle anıyoruz.

4 Mart 1341 (4 Mayıs 1925) günü Resmi Ceride’de (Resmi Gazete) yayınlanarak yürürlüğe giren 
Dr. İbrahim Vasıf’a 50 lira tahsis edildiği hakkındaki kanun, 1 Mart 1341 (1 Mart 1925)

20. Yüzyıl başında bir röntgen dairesi
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BEZMİÂLEM VALİDE 
SULTAN’IN TEDAVİSİ
Bezmiâlem Valide Sultan” ve “Bezmiâlem Valide Sultan Vakfiyeleri” 
kitaplarının yazarı Prof. Dr. Arzu Terzi, Bezmiâlem Valide Sultan’ın Yalova 
kaplıcalarındaki tedavisi ile ilgili Aktüel Dergi okuyucularına özel bir yazı 
kaleme aldı.

PROF. DR. ARZU TERZİ / İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ ÖĞRETİM ÜYESİ

1849 yılında Mekteb-i Tıbbiye’ye bağlı olarak çıkan Vekayi-i Tıbbiye 
Mecmuası’nda Yalova (Yalakabad) kaplıcalarının, sinirleri yatıştırma, mafsal 
ağrılarının tedavisi, cilt hastalıkları başta olmak üzere pek çok hastalığa iyi 
geldiğine dair tafsilatlı bir yazı mevcuttur. İngiltere’deki bath kaplıcalarıyla eş 
değerde olduğunun belirtildiği bu yazıda, padişahın annesi Bezmiâlem Valide 
Sultan’ın da burada gördüğü tedavi sonrasında romatizma ve mafsal ağrılarının 
şifa bulduğunu yazar.  Aslında eskiçağlardan itibaren bu şifalı suların tedavi edici 
özelliği bilinmekte, Osmanlı döneminde dağ hamamları adı verilen bu kaplıcalara 
yaz aylarında şifa bulmak isteyen hastalar gitmektedir. Buraya gelen hastaların 
güvenliği ise devlet tarafından sağlanmaktadır. Mesela Ağustos 1756’da dağ 
hamamına gelen “marazlı ve illetlilerin” eşkıyalara karşı güvenliğinin sağlanması 
için bir padişah hükmüne rastlanmaktadır.

Bezmiâlem Valide Sultan’ın hayatını incelediğimizde, gerçekten 1849 senesinde 
romatizma ve mafsal ağrılarından muztarip olduğu görülür. Hekimbaşı İsmail 
Paşa başta olmak üzere dönemin ileri gelen doktorlarınca yapılan konsültasyon 
neticesinde validenin Yalova kaplıcalarında tedavisinin onun ağrılarına iyi 

Yalova Kaplıcalarındaki Valide Sultan Köşkü.  
İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi, Fotoğraf Albümü, nr. 90559/7.

Yalova 
(Yalakabad) 
kaplıcalarının, 
sinirleri 
yatıştırma, 
mafsal ağrılarının 
tedavisi, cilt 
hastalıkları başta 
olmak üzere pek 
çok hastalığa iyi 
geldiğine dair 
tafsilatlı bir yazı 
mevcuttur.
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geleceğine dair ortak karar hasıl olur. Padişah 
Abdülmecid annesinin kalması için Yalova dağ 
hamamlarında hemen bir köşk yaptırır, valide için 
ayrı bir hamam tesis ettirir ve buradaki kadim 
hamam tamirden geçirilir. 

Diğer yandan sarayda yolculuk hazırlıkları yapılır. 
Yalova dağ hamamında validenin kalacağı ve 
kullanacağı binaların hazır hale getirilmesiyle 
birlikte 4 Mayıs 1849 Cuma sabahı yola çıkılır. 

Bezmiâlem Valide Sultan’ın yolculuğu için 
Donanma-yı Hümâyûn’dan Taif Vapuru 
hazırlanmıştır. Bu yolculukta valideye Kaptan 
Paşa ile Valide Sultan Kethüdası ve Darphane-i 
Amire Nazırı Tahir Paşa, Hekimbaşı İsmail Paşa, 
Nakibüleşraf Hasan Tahsin Efendi eşlik eder. 
Beylerbeyi Sarayı’nın harem daireleri önünden 
valide sultan gemiye biner. Müneccimbaşının 
tespit ettiği hayırlı saatte vapur hareket eder. 
Padişah Topkapı Sahilsarayı açıklarına kadar 
kendi vapuruyla validesini uğurlar. Bundan 
sonra vapura yol verilerek Tophane-i Amire’deki 
gemiler top atışlarıyla valideyi selamlar. Validenin 
gemisinde bahriye askerleri resmî üniformalarıyla 
iki taraflı dizilmişlerdir. Valide sultanın İstanbul’dan 
bu ayrılış seremonisi tafsilatlı bir şekilde dönemin 
basınında yer alır . Vapur Yalakabad kazası (şimdiki 
Yalova) yakınında bulunan Samanlı İskelesi’ne 
varır. Validenin güvenli bir şekilde kaplıcalara 
ulaşmasından sorumlu olan Kaptan Paşa vapurla 
birlikte geri döner. Valide Kethüdası Tahir Paşa, 
Hekimbaşı ve Nakibüleşraf efendiler, tedavi 
süresince validenin yanından ayrılmayacaklardır.  
Valide sultan, maiyetiyle birlikte hazırlanmış olan arabalara binerek süvari ve piyade hassa askerlerinden 
oluşan bir alayla kaplıcalara gider. Yol boyunca her iki tarafa dizilen valide sultanın teşrifinden heyecan 
ve mutluluk duyan halka paralar saçılarak ihsanda bulunulur. Valide Sultan kaplıcadaki  mekânına yerleşir 
yerleşmez Tahir Paşa yolculuğun iyi geçtiğini ve sağ sâlim validenin ılıcaya ulaştığını, kaleme aldığı bir 
tezkire ile İstanbul’a padişaha bildirir. Valide sultan yirmi beş gün süren Yalova kaplıcalarındaki tedavisi 
süresince sabah ve akşam günde ikişer kez banyo alır. Kaplıca tedavisi sırasında hekimbaşı, beraberindeki 
hekimler ile müzakere ederek Bezmiâlem Valide Sultan için özel perhiz yemekleri hazırlatır. Valide sultanın 
Yalova kaplıcalarında bulunduğu zaman içinde kendisinin ve maiyetinin yiyecek masraflarını dönemin 
saray hazinesi bütçelerinden tespit etmek mümkündür. Validenin burada perhiz yemeklerinin piştiği ayrı 
bir mutfağı vardır. Maiyetinde bulunan devlet adamları ve onları koruyan asakir-i nizamiye için 25 gün 
içinde pişirilen yemekler, aşçı yevmiyeleri ve diğer bütün masraflarının toplamı 296.886,5 kuruştur. Özellikle 
askerlere sıklıkla pilav-zerde de pişirildiği anlaşılmaktadır. Zira bu mutfak masrafının içinde pilav-zerde için 
matbah-ı amire memurları tarafından alınan erzaka harcanan para da yer almaktadır.

Validenin Yalova kaplıcalarında bulunduğu sırada Hekimbaşı İsmail Paşa tarafından validenin sıhhat bulması 
için yapılan tıbbî masraf hakkında da bilgi sahibiyiz. Buna göre valide için satın alınıp sarf olunan ilaç ve 
diğer tıbbî malzemeler ve saire masrafı 24.380,5 kuruştur. Maalesef şimdilik bu tıbbî malzemenin dökümü 
hakkında arşiv malzemesine sahip değiliz.
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Validenin Yalova seyahati oğluyla ilişkisini ve 
oğlunun ona düşkünlüğünü göstermesi bakımından 
da dikkate değerdir. Sultan Abdülmecid her gün 
sabahtan bir vapuru kaplıcanın bulunduğu iskeleye 
gönderir ve Valide Kethüdası Tahir Paşa validenin o 
günkü sıhhatini bildirdiği baş mabeynciye hitâben 
yazdığı bir tezkireyi vapura verdikten sonra akşam 
üzeri vapur İstanbul’a geri döner. Tahir Paşa’nın 
gönderdiği bu tezkirelerin birinde validenin sıhhatinin 
yerinde olduğu bildirilirken, validenin padişah 
oğluna hediye olarak İzmit helvası gönderdiği ve 
bunun padişaha takdim edilmesini istediği kayıtlıdır.  
Annesinin Yalova kaplıcalarına gitmesinden 
neredeyse dört gün sonra Sultan Abdülmecid hem 
validesinin kaldığı yeri bizzat görmek hem de huzur 
ve rahatının tam sağlandığını ve tedavisinin şeklini 
bizzat müşahede etmek için Yalova’ya gitmiştir.

Bezmiâlem’in Yalova günlerinde anne-oğul 
arasındaki mektuplaşmaları ve validenin mektupları 
hakkında tafsilatlı bilgi Bezmiâlem Valide Sultan 
adlı kitabımda yer almakla birlikte  son dönemlerde 
Osmanlı Arşivi’nde validenin yine Yalova’dan oğluna 
yazdığı yeni ve ilginç bir mektubuna ulaştım. Bu 
mektupta Valide Sultan, padişah oğlunun kendisine 
yazdığı mektuptan duyduğu memnuniyeti dile 
getirdikten sonra “… benim güzelim gece gece 
çok hayvanlar iniyor dağlardan tenbîh ettim 
eğer tutturabilir isem tarafınıza göndereceğim 

efendim……”  şeklinde akşamları dağlardan inen 
hayvanlardan bahsetmekte, bunların tutulması 
halinde padişaha göndereceğini ifade etmektedir.  
Hakikaten Resim 3'de de görülebileceği üzere 
Osmanlı döneminde Yalova hamamları dağların 
arasında ıssız bir yerdedir ve bu sebepten Osmanlı 
burayı dağ hamamları olarak adlandırmış olmalıdır.

Valide Sultan Yalova kaplıcalarında bulunduğu 
müddetçe hayırseverliğini burada da göstermiş, 
o çevrede yaşayan halka yüksek meblağlar tutan 
ihsanlarda bulunmuştur. Dağ hamamlarında kaldığı 
süre zarfında buranın şifalı sularından ve havasından 
istifade eden Valide Sultanın şifa bulduğuna 
kanaat getirilince geri dönmeye karar verilir. Sultan 
Abdülmecid annesini ne kadar sakınıp himaye 
ettiğini Bezmiâlem’in İstanbul’a dönüşünde bir kez 
daha gösterecektir. 29 Mayıs 1849 günü padişah, 
Taif Vapuru’yla bizzat validesini almaya Yalakabad’a 
gider. Validesi için de Mecidiye Vapuru’nu hazırlatıp 
beraberinde götürür. Bir gün kaplıcada kalır ve ertesi 
gün 30 Mayıs’ta annesiyle birlikte İstanbul’a döner.

Bezmiâlem Valide Sultan’ın Yalova kaplıcalarındaki 
tedavi süresini Ziver Paşa, Valide için kaleme aldığı 
bir kıt’a ile dile getirir. Şöyleki:

“Der- Sitâyiş-i Mehd-i Ulyâ-yı Saltanat Valide Sultan Aliyyetü’ş-şân” 

Yalova’da Kaplıca içere müdâvât itmeğe

Valide sultan-ı zîşân kıldı teşrif-i kudûm

Valide sultanı tekrîme şehinşâh-ı zemân

Saldı üç def’a o semte mevkib-i şevket rüsûm

Mâder-i zî-şânına ol şehriyârın hürmeti

Oldu burhân dîn ü dünyaya âlâ vechi’l-umûm

Hamdulillâh kesb-i sıhhat ederek İstanbul’u

Eyledi teşrif kılsun bendegân def’-i gumûm

Mevlid-i şehzâde sûriyle o sultan-ı makdemi

Îd-i ber-bâlâ-yı îde gösterir fart-ı lüzûm

Hakk bağışlasın şehinşâh-ı zemâna mâderin

Cism-i pâkı görmesun illet edüp sıhhat hücum 

Bu duâ-yı hayrı Ziver kulu vird etmektedir

Kim o sultandır kerem bahşende-i ehl-i ulûm
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Sağlığınızı Ertelemeyin! 
Tüm branşlarımızda  

SGK ve Özel Sağlık Sigortaları 
geçerlidir.

H A S T A N E S İ
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FETHİN ERTESİNDE 
NELER OLDU?
İstanbul’un fethi dünya tarihinde ender gerçekleşen hadiselerden biridir. 
Bu yüzden Stefan Zweig bu hadiseyi de ele aldığı kitabına “İnsanlığın Yıldızının 
Parladığı Anlar” ismini vermiştir. Batı düşünce geleneğinde tarihî çağları 
sınıflandırırken orta çağın bitip yeniçağın başladığı tarih olarak gösterilen fetih 
hadisesi, bizim geleneğimizde ise Peygamberimizin müjdesine mazhar olmak 
ve Kadim Roma’yı tarih sahnesinden silmek anlamlarına geliyordu. 

DR. ÖĞRETİM ÜYESİ MEHMET EMİN AGAR / BVU ÖĞRETİM ÜYESİ

Fatih Sultan Mehmet öncülüğündeki Türk- İslam orduları son kuşatma neticesinde, 
şehri İslam’a açmışlar ve medeniyetimizin baş şehri haline getirmişler. Bu başarı 
Müslümanlar için kazanıldı. Ama iş bitmemişti, tam tersine daha mücahede yeni 
başlamıştı. Bu da şehrin imarı, zenginleştirilmesi ve İslam medeniyetinin aynası 
haline getirmek davasıydı. 

Bu mücadele fethin hemen ikinci gününden itibaren başlamıştı. Bu uğraşta Sur içi 
İstanbul ile Galata’ya farklı davranılıyor, farklı işlemler yapılıyordu. Bunun sebebi de 
iki yerleşim sahasının ele geçirilişinin farklı şekilde olmasıydı. İslam hukukuna göre 
savaşla ele geçirme veya barış yoluyla alma farklı işlemleri gerektiriyordu.

Barış yoluyla ele geçen Galata’da hiçbir yağmalama, gasp ve benzeri hadiseler 
olmamıştı. Halbuki Sur içi ise savaşla ele geçmiş ve hukuk gereği yağmalama serbest 
bırakılmıştı. Bu hale de en kısa zamanda son veren Sultan Mehmet, hemen şehrin 
şenlendirilmesi faaliyetlerine girişti. İlk önce Ayasofya o zamanki geleneklere uygun 
olarak camiye çevrildi. Burada ilk namaz kılındı ve şehrin ulu camii oldu. Daha sonra 
bu camiye değişik üniteler ilave edilerek külliye haline getirildi. İmaret, medrese, 
darüşşifa ve benzeri unsurlar hayata geçirildi. Bu külliyenin hayatını sürdürmesi için 
akarların bağlanması gerekiyordu. Bunun için Sultan Mehmet, önce Büyük Çarşı’yı 
inşa ettirdi ve bu çarşının gelirlerini Ayasofya vakfına bağladı. Böylelikle ekonomik 
problemleri halletmişti. Tabii bu çarşı, şehrin ticari hayatını da zenginleştiren bir 
fonksiyon icra etti.

İkinci olarak eski Havariyyun Kilisesi yıkıntıları üzerine Fatih Camii’ni ve etrafındaki 
imaret, medrese, darüşşifa, sıbyan mektebi, kütüphane vs. ünitelerle zenginleştirdiği 
külliyeyi yaptırdı. Bu külliyeye akar olarak da birçok dükkânın geliri bağlandı.

Osmanlı medeniyeti bir vakıf medeniyetiydi ve insanlar devlete ihtiyaç duymadan 
vakıflar vasıtasıyla kamunun beklentilerini karşılıyorlardı. İşte bu anlayışla Sultan 
Mehmet, Sadrazamı Mahmut Paşa’ya ve diğer vezirlere de şehrin şenlendirilmesi 
için öncü ve örnek oldu. Mahmut Paşa kendi camii ve külliyesini yaptırdıktan sonra 
gelir getirmesi için hâlâ ayakta olan çarşısını da yaptırdı. 
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Sultan ve sadrazamdan sonra diğer vezirler ve devlet 
ileri gelenleri üzerlerine düşeni yaptılar. İşte İstanbul 
bu vezirlerin yaptırdığı camilerin etrafında oluşan 
nahiyeler ve onların alt idarî ünitesi olan mahalleler 
ortaya çıktı. Bu idarî üniteler kendi içinde problemlerini 
çözüyor, devlet bunlara müdahale etmiyordu. 
Nahiyelerin başında kadı naibleri, mahallenin başında 
ise mahalle kethüdası vazife yapıyordu. Bir anlamda 
yerinden yönetim gerçekleşmişti. 

İşte bu on iki nahiye şunlardı:
Ayasofya, Mahmut Paşa, Ali Paşa, İbrahim Paşa, 
Sultan Bayezid, Ebu’l-Vefa, Sultan Mehmet, Ali Paşa, 
Davut Paşa, Murat Paşa, Koca Mustafa Paşa, Topkapı
İsimlerinden de anlaşılacağı üzere bunların sekiz 
tanesi vezirlerin yaptırdığı eserlerin etrafında oluşmuş 
yerleşim merkezleriydi. Camii ve diğer imaret ve 
benzeri eserler merkez alınarak etrafı mesken ve iş 
mekânlarıyla doldurularak nahiyeler meydana gelmişti. 

Bunlar gerçekleştirilirken şehrin nüfusunu arttırmak 
için mecburî veya ihtiyarî göçler, iskânlar yaptırılmıştır. 
Eskişehir, Sakarya ve Bursa gibi şehirlerden buraya 
topluluklar getirilerek şehrin sosyal ve ekonomik hayatı 
canlandırılma yolu tutulmuştu. Bu iskân faaliyetlerinde 
ehliyet, liyakat ve maharet ölçüleri ön planda tutulmuş, 
Müslüman olup olmaması kriter olarak alınmamıştı. 
Memleketin değişik yerlerinden meslek erbâbı insanlar 
sanatlarını yeni baş şehirde göstermeye başlamışlardı.

Bunun dışında o zaman üç beş mandıranın bulunduğu 
yer, Ebu Eyyub El-Ensarî, Halid bin Zeyd’in kabrinin 

etrafında yeni bir yerleşim merkezi olarak planlandı ve 
Bursa’dan ipekçi esnafı mecburî iskân ile bu beldeye 
yerleştirildi. Osmanlı devletinin manevî merkezi haline 
gelen bu merkez bugünkü Eyüp Sultan ilçesinin 
nüvesini oluşturdu. 

Bu yapılanların yanı sıra saray inşaatı için bugünkü 
İstanbul Üniversitesi’nin bulunduğu yer seçildi. Fetihten 
kısa bir süre sonra buraya saray yapıldı. Ancak kısa bir 
müddet burada kalındıktan sonra bugünkü Topkapı 
sarayı yapılarak oraya geçildi ve ilki Eski Saray ve 
Kadınlar Sarayı adıyla ikinci plânda kaldı. İstanbul 
her zaman su sıkıntısı çeken bir yer olmuştur. Bizans 
zamanında da birkaç defa su isale hatları, kemerler 
vasıtasıyla su getirilmiş ve şehrin ihtiyacı karşılanmıştı. 
Bozdoğan Kemeri bunun en iyi örneği sayılabilir. Bunun 
dışında sarnıçlarla karşılanan ihtiyaçlar müslümanlar 
açısından cazip ve uygun olmadığı için Kırkçeşme 
suları Sultan Mehmet tarafından şehre getirildi. Böylece 
bir asır sonraki Mimar Sinan’ın eserlerine kadar şehrin 
su ihtiyacı karşılanmış oldu. 

Kısaca işaret etmeye çalıştığımız faaliyetlerle yeni bir 
medeniyet hamlesi gerçekleştirerek, Haçlı istilasından 
beri ören yerlerine dönmüş şehir, büyüyüp gelişerek, 
şenlenerek devletin ihtişamını aksettirir hale gelmiş ve 
insanlar için cazibe merkezi olmuştur. Onlar ellerinden 
gelenin en iyisini yapmışlar ve bir mücevher şehir 
meydana getirmişler.  Sıra bizde…
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BOSNIA HEALTHCARE 2021
FUARINA DAİR…
Dragos Hastanemizin Başhekimi Prof. Dr. Sedat Ziyade, 21-22 Mayıs 2021 tarihleri 
arasında Bosna-Hersek’in başkenti Saraybosna’da gerçekleştirilen 
Üniversite Merkez Hastanemiz ve Dragos Hastanemizin de katılım gösterdiği 
BOSNIA HEALTHCARE 2021 fuarına dair izlenimlerini aktardı.

PROF. DR. SEDAT ZİYADE / BVU DRAGOS HASTANESİ BAŞHEKİMİ

Üniversite Merkez Hastanesi ve Dragos Hastanesi olarak 21-22 Mayıs 2021 
tarihlerinde Bosna-Hersek’in başkenti Saraybosna’da gerçekleştirilen fuarın 
katılımcıları arasında yer aldık. Ülkemizden 18 katılımcının dahil olduğu sağlık 
fuarına, Üniversitemizi temsilen Rektörümüz Prof. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu, 
Rektör Yardımcımız Prof. Dr. İbrahim Tuncay, merkez hastanemizin 
Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Senad Kalkan ve Uluslararası Hasta Hizmetleri 
sorumlumuz Ersin Karacaoğlu ile birlikte katıldık. İki gün boyunca süren 
fuar süresince, hastalarımıza hastanemizin birçok farklı bölümü ile ilgili 
bilgiler vererek; tedavi imkanları, rehabilitasyonlar, hastalıklara ilişkin genel 
değerlendirmeler, hastanemizde kullanılan sistemler, konaklama, cerrahi ve 
robotik teknolojileri hakkında önemli aktarımlarda bulunduk.

3 gün süren fuara katılım ve hastanemize gösterilen 
ilgi büyüktü. Standımız; Saraybosna’daki 
ziyaretçilerimizin yanı sıra Bosna Hersek’in başka 
illerinden gelen ziyaretçiler, hastanemizde tedavi 
olan hastalarımız, Saraybosna Medikal Meslek 
Lisesi öğrencileri, Saraybosna’da çalışan hekimler, 
Sberbank Saraybosna Genel Müdürü, Bosna 
Hersek Ticaret Müşaviri, Şarkıcı ve Söz yazarı Dino 
Merlin, Travnik Üniversitesi Rektörü Rasim Dacic, 
Saraybosna Türkiye Başkonsolosu ve Prof. Dr. 
İsmet Gavrankapatonoviç tarafından ziyaret edildi.
             
Etkinlikler, Temas ve İş Birlikleri
Saraybosna’nın iki büyük hastanesinden biri olan 
Dr. Abdullah Nakaş Hastanesi ve Bezmiâlem Vakıf 
Ünivesitesi Hastanemiz tarafından gerçekleştirilen 
“Covid and Postcovid” ve ve “Robotics 
in Ortopedics and Traumatology” başlıklı 
sempozyumda Rektörümüz Prof. Dr. Rümeyza 
Kazancıoğlu, Rektör Yardımcımız Prof. Dr. İbrahim 
Tuncay ve Doç. Dr. Senad Kalkan ve şahsım 
konuşmalarımızı gerçekleştirdik.  

Bosna-Hersek’te gerçekleşen sempozyum eş 
zamanlı olarak Amerika, Almanya, Sırbistan, 

Arnavutluk, Kosova, Karadağ ve diğer balkan 
ülkelerinde çevrimiçi olarak balkan kökenli 
hekimlere sunuldu. Sempozyum aynı zamanda 
Anadolu Ajansı ve Al Jazeera ve kimi yerel basın 
tarafından takip edilerek haberleştirildi. Ayrıca, 
Al Jazeera televizyonu tarafından canlı olarak 
yayınlandı.
    
İkili ilişkileri ve aradaki dostluğu güçlendirmek 
adına Saraybosna’daki iki büyük hastaneden diğeri 
olan Sarajeovo Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi 
Sabija İzzetbegoviç ile heyet olarak görüşüldü. 
Uzun süren sıcak temasta her iki üniversite arasında 
eğitim açısından güçlü iş birliğine gidilmesi prensip 
olarak kararlaştırıldı. Süreç takvime bağlandı. 

Travnik Üniversitesi Rektörü Rasim Dacic ve 
Hotel Europe Group sahibi Rasim Bayrovic ile 
farklı zamanlarda görüşmeler gerçekleştirildi. 
Gerçekleştirilen görüşme neticesinde aradaki iş 
birliği, akademik destek ve en kısa zamanda tekrar 
bir araya gelmek üzere ilk adımlar atıldı.
    
Dr. Abdullah Nakaş Hastanesi ile Ortopedi, Nefroloji, 
İç Hastalıkları ve Anesteziyoloji ve Reanimasyon 
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branşları başta olmak üzere tüm branşlarda, 
erken dönem içerisinde Saraybosna’dan 
Üniversitemize üst eğitim almak üzere 
hekimlerin gelmelerine karar verildi. İleriki 
dönemde de Lisans ve Lisansüstü her 
seviyede bu ilişkilerin uzun vadeli ve kalıcı 
olması adına Prof. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu 
ve Prof. Dr. İsmet Gavrankapatonovic 
tarafından protokol imzalandı.
     
Son olarak, Bosna Hersek’te tanınan, 
saygınlığı ve bilinirliği yüksek olan insani 
yardım derneği Pomozi.ba derneği ile 
yapılan görüşmeler sonunda Üniversitemiz 
Hastanelerinden sağlık hizmeti alınması 
yönünde prensip kararına varıldı.

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi olarak, 
Saraybosna ziyaretimiz kurumumuzun 
Balkanlar’daki dostluğunu pekiştirmesi, 
ikili ilişkilerini güçlendirmesi, uluslararası 
anlamda marka değerinin yükselmesi 
ve ülkemizde olduğu gibi Balkanlar’da 
yaşayan halkın da hayatına dokunabilmesi 
adına önemli adımların atıldığının habercisi 
niteliğinde…

Yakın gelecekte faaliyete geçirilecek olan 
Bezmiâlem Sarajevo şubesi ile ilgili sıcak 
gelişmelerle tohumlar atılmış oldu.
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YA BURNUMUZ 
OLMASAYDI!
Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı Başkanımız Prof. Dr. Orhan Özturan, 
burnun yapısı, fonksiyonları, burun hastalıkları ve burun kaynaklı 
yaşanabilecek olası sağlık sorunlarına ilişkin ilginç bilgiler aktardı.

PROF. DR. ORHAN ÖZTURAN / BVU TIP FAKÜLTESİ KULAK BURUN BOĞAZ ANABİLİM DALI

Burnumuz, yakından tanıdıkça hayranlık ve hayret uyandıran son derece 
kıymetli özelliklere sahip harika bir organımızdır. İnsanoğlu hayata ilk defa 
gözlerini açtığı ilk 1-2 ay boyunca refleks olarak ağızdan soluk almayı 
beceremez ve zorunlu olarak burun yoluyla nefes alır. Bu özellik nedeniyle yeni 
doğan bebekler ağızdan soluk almayı bilmezler, herhangi bir nedenle burunları 
kapalı ise ciddi solunum sıkıntısı yaşayabilir ve hatta bu bebekleri yaşatabilmek 
amacıyla “trakeotomi” denilen boyun alt kısmında soluk borusuna delik 
açılması ameliyatı yapılması gerekebilir. Burnumuzun her iki deliği arasında 
burun içini sağ ve sol burun boşluklarına ayıran “septum” denilen kıkırdak 
ve kemikten oluşmuş bir perde bulunmaktadır. Her bir burun boşluğunun 
yan yüzlerinde en az 3 adet olan ve “konka” denilen burun etlerimiz bulunur. 

Bu konkalarında dış taraflarında, üzerinde ve 
arkasında 4 farklı isimlerde ve boyutlarda “sinüs” 
denilen havalı boşluklar yer alır.

Normal şartlar altında yüzümüze bakıldığında 
en ilgi çeken yapı gözlerimiz olduğu halde, 
eğer şeklinde bir bozukluk olması durumunda 
burnumuz yüzümüzün en çok dikkat çeken kısmı 
olmaktadır. Burnumuzda bir şekil bozukluğu 
olması durumunda karşımızdaki insanların bizimle 
sosyal ilişki kurarken bakışlarının ilk olarak 
burnumuza yöneliyor olması bizleri mutlu 
eden bir durum olmayacaktır. Yapılan 
araştırmalarda karakter ve kişilik 
yapımızı da etkileyebilen 14 
farklı ırksal ve etnik burun tipi 
tespit edilmiştir.

Burun ve sinüslerin içini 
kaplayan örtü, çok özellikli ve 
kendini temizleyen bir düzeneğe 
sahiptir. Burun içinde şekilleri 
eski kalorifer radyatör petekleri gibi 
olan ve “konka” denilen burun etlerimiz 
solunan havanın ısıtılmasını ve nemlendirilmesini 
sağlar. Çok soğuk ortamlarda dahi burundan geçen 
hava, genzimize ulaştığı zaman 320C-360C kadar 
yükseltilir ve kuru hava nemlendirilir. 

Burnumuzun en temel fonksiyonu nefes almak 
olup akciğer alveollerine kadar uzanan solunum 
sisteminin ilk organıdır. Yaklaşık olarak günlük 
10-12.000 litre havayı burnumuzdan alarak 
akciğerlerimize ulaştırırız. Ağzımız nefes almak 
bakımından burnumuzdan daha büyük bir alan 
sağlıyor olmasına rağmen, burun tıkanıklığı 
nedeniyle ağız solunumu yapan kişiler kendilerini 
rahatsız hissederler. Çünkü fizyolojik solunum yolu 
olan burunda var olan, solunan havanın ısıtılması, 
nemlendirilmesi ve filtre edilmesi fonksiyonları 

ağız yolu ile yapılan solunum ile sağlanamaz. 
Boğazımıza ve alt solunum yollarına işlem 

görmemiş bir hava ulaşmış olacağı 
için burun yerine ağız solunumu 

yapmak boğazımızda, alt solunum 
yollarında ve akciğerlerimizde 
çeşitli hastalıklara zemin 
hazırlanmış olur. 

Soluduğumuz hava; oksijen ve 
azottan başka toz, kir, alerjenler, 

polenler, duman, bakteriler ve virüsler 
gibi her türlü maddeyi içerebilmektedir. 

Burnumuz bu havayı temizlemeye yardımcı olur. 
Burun girişindeki kıllar, burun boşluğunun örtüsünün 
üzerindeki “silya” adı verilen tüyler ve yapışkan 
sıvılar soluduğumuz havadaki 5 mikrondan büyük 
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olan bütün maddelere karşı süzgeç görevi görerek 
akciğerlerimize giden havanın temizliğini sağlarlar. 
Bahsedilen burun sıvısı antikorlar, lizozimler, 
enzimler, interferonlar ve mikroplar ile savaşma 
kabiliyetine sahip hücreler içerdiği için patojenlere 
karşı güçlü bir savunma alanıdır. Burun ve sinüs 
boşluklarındaki hücrelerin üzerini kaplayan çok 
sayıda ve genzimize doğru dakikada 600-900 
kez hareket eden silyalar, burun boşluğunun 
örtüsündeki ince sıvı tabakasını ortalama dakikada 
6-9 mm hızla genzimize doğru hareket ettirirler. 
Böylece bu sıvıya yapışan havadaki çok küçük 
parçacıklar genzimize ve boğazımıza doğru akarak 
ara ara yaptığımız yutma hareketi ile midemize 
ulaştırılır. Midemiz bu içeriği sahip olduğu asitli 
bir ortam sayesinde vücudumuza zararsız bir hale 
getirir. Bu mekanizma ile soluduğumuz havadaki 
çeşitli zararlı parçacıkların akciğerlerimize 
ulaşması engellenmiş olur. Ayrıca burun boşluğu 
ve sinüslerde üretilen nitrik oksitin vücudumuzu 
ve akciğerlerimizi koruyucu ve bağışıklık sistemini 
etkin bir hale getirici rolleri vardır.

Burnumuzu rahatsız eden istenmeyen parçacıkların 
hızlı atılımı için de koruyucu nitelikte olan hapşırma 
refleksimiz vardır. Bu hapşırma refleksi ile burunda 
yerleşmeye çalışan patojenler dışarıya atılırlar. 
Ancak bulaşma özelliği taşıyan patojenler damlacık 
olarak aerosol şeklinde havaya yayılabilir. Bunun 
için mutlaka böyle durumlarda mendil veya peçete 
kullanılmalıdır. 

Burun tıkanıklığı olan kişiler, özellikle uyku 
esnasında, kalbimizin düzgün bir ritimde 
çalışmasında ve tansiyonumuzun düzenli olmasında 
zorluklar yaşayarak kalp rahatsızlıkları geçirebilir. 
Burun görevini gerektiği gibi yapamadığı taktirde 

alt solunum yollarına ısıtılmamış, nemlendirilmemiş 
ve filtre edilmemiş bir hava ulaşacağı için bronş ve 
akciğer hastalıkları ile karşılaşılabilir. 

Burun tıkanıklığı olan kişilerde horlama ve tıkayıcı 
uyku apnesi hastalığı sıklıkla görülebilir. Bu 
rahatsızlıkların başarılı tedavisi öncelikle burunda 
rahat bir solunum sağlamakla başlar.

Toplumda yaygın olarak kullanılan tütün mamulleri, 
burnumuzun bahsedilen mükemmel özelliklerini 
felç edecek etkiler yaparak burun tıkanıklığına, 
enfeksiyonlara ve kanser gibi çok ciddi hastalıklara 
yol açabilir.

Burnumuzun tavanındaki koku alma bölgeleri ve 
burada bulunan 12 milyon kadar özelleşmiş koku 
hücreleri 10.000 farklı kokuyu tanıyabilir. Burun 
sadece burun delikleri yoluyla önden aldığımız 
kokuları değil, gıdaları ağzımızda çiğnerken 
aldığımız tadla birlikte geniz yoluyla arkadan öne 
doğru gelen gıdaların kokusu biraraya gelerek 
yediklerimizin rayihasını da hissettirerek bizlere 
lezzet duygusunu kazandırır. Burnumuzun bu 
özelliği, hayatın tadını almakta ve özellikle lezzet 
düşkünü kişilerde çok büyük önem arz eder. 
Son yıllarda aromaterapi denilen çok çeşitli 
kokulu yağlar ile bedensel ve ruhsal iyilik haline 
kavuşturmayı amaç edinmiş olan bir tedavi 
yaklaşımı da burnumuzun koku alma fonksiyonunu 
esas almaktadır. Ayrıca koku hissi bizim kendi 
güvenliğimiz açısından duman, yanık kokusu, 
bozulmuş yiyeceklerin kokuları ve toksik gazları 
hissetmemiz açısından çok önemli koruyucu bir 
etkiye sahiptir. Yapılan araştırmalarda koku hissi 
kaybının aynı zamanda cinsel isteğin azalması ile 
ilgili olduğu da bulunmuştur.
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Burnumuzun konuşma sesimizde de etkisi vardır. 
Burun ve çevresindeki sinüs boşlukları rezonans 
etkisi ile konuşma sesimizde değişiklik yaparak 
kendimize özgü olan ses rengimize katkı sağlarlar. 
Burnumuzun açık olması sayesinde sesli ve 
sessiz harfler daha doğal bir şekilde çıkar. Burun 
tıkanıklığında ise burundan konuşma 
olarak ifade edilen olumsuz bir şekil 
alır. 

Burnumuzda başka bir ilginç 
yapı “vomeronazal organ”dır. 
Burun septumunun 2 cm 
gerisinde ve burun tabanının 
1 cm yukarısındaki bir oyuk 
şeklindeki bu organ altıncı duyu 
olarak kabul edilir. İnsanlardaki rolü 
tam olarak bilinmese de feromonların 
ve bazı kimyasal bileşimlerin algılanması 
ile kişiler arası duygusal iletişimde bir rol oynadığı 
düşünülür. 

İçi havalı boşluklarla dolu olan burnumuz ve 
sinüslerimiz yüzümüzün önemli bir kısmını teşkil 
ederler. Bu yapıların havalı boşluklar olması 
yüzümüzü hafifletir, kafamızı dengeli ve daha kolay 
bir şekilde dik tutabilmemizi sağlar. Ayrıca önden 
gelen travmalara karşı içi hava dolu burun ve sinüs 
boşlukları beyni ve gözleri koruyan şok absorbe 
edici bir etkiye sahiptirler. 

Kafa içinde beynimizin alt yüzeyindeki hastalıkların 
ameliyatları için kafanın yukarıdan açılması ve 
hastalığın bulunduğu alanlara ulaşılması bile 
kaçınılması çok zor birçok komplikasyonlara neden 
olabilir. Oysa kafatasında yukarıdan herhangi bir 
cerrahi müdahale ile açmadan burun boşluğu 

ve sinüsler doğal bir anatomik koridor 
olarak kullanılarak kolaylıkla beyin, 

beyincik ve omurilik bölgelerinin ilgili 
alanlarına ciddi bir komplikasyon 
olmaksızın ulaşılarak endoskopik 
görüş altında başarılı ameliyatlar 
yapmak mümkündür.

Bu makalede sizlere sunulan 
ilginç bilgiler, bizleri aynaya her 

bakışımızda burnumuzu gördüğümüz 
zaman böyle inanılmaz özelliklere 

sahip bir organımız olduğunu düşünmeye ve 
şükredici olmaya sevk edebilir. 

Nitekim, Osmanlı devletimizin sınırlarını en geniş 
hale getirmiş ve en ihtişamlı döneminin muhteşem 
padişahı Kanuni Sultan Süleyman’ın aşağıdaki 
beyiti sıhhatli olarak alınabilen bir nefesin dahi ne 
kadar önemli olduğunun çok açık bir delilidir.

“Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi
Olmaya devlet cihânda bir nefes sıhhat gibi”
Sağlıcakla kalınız…
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H A S T A N E S İ

İYİ NEFES ALAN 
GÜZEL VE DÜZGÜN BURUNLAR

Burun yüzün en dikkat çeken yapısıdır. Koku alma hissinin yanında, bir gün 
boyunca burnumuzdan soluduğumuz 10.000 litre havayı ısıtma, temizleme ve 
nemlendirme gibi çok önemli görevleri vardır. Burnumuzun içinde ve dışındaki 
şekil bozuklukları onun bu önemli görevleri yapmasını etkiler.
 
Burnun sadece dış görünümünü düzelten ameliyatlara Rinoplasti denir. 
Hastada ilaveten kemik eğriliği veya burun etlerinin büyümesi sonucu burun 
tıkanıklığı şikayetine neden olan burun içi darlıkları da varsa bu durumda yapılan 
ameliyatlara Septorinoplasti denilmektedir. Bu ameliyatta hedefimiz, hastanın 
burnundaki mevcut dokuları kullanarak rahat nefes alabilen doğal görünümlü ve 
yüzüne uyumlu bir burun meydana getirmektir. 
 
Ameliyatın başarısı cerrahın bilgi, beceri ve tecrübesinin yanında hastanın yaşı, 
genel sağlık durumu, burun cildinin yapısı, burun görünümündeki bozukluğun 
derecesi, dokulardaki yara iyileşmesi gücü, sigara kullanımı, yüzün diğer 
yapılarının durumu ve hastaya ait bazı özel problemlere bağlıdır. 
 
Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Hastanesi KBB Kliniğinde yapılan ameliyatla 
burun solunum fonksiyonunun yanında burun dış görünümünün de düzeltilmesi 
sağlanmaktadır.
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KIRIM KONGO 
KANAMALI ATEŞİ 
Prof. Dr. Mehmet Ziya Doymaz, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi ve son 
günlerde ülkemizde bu enfeksiyon nedeniyle yaşamını yitirenlerin artması 
ile ilgili sorularımızı yanıtladı.

PROF. DR. MEHMET ZİYA DOYMAZ / BVU TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ANABILIM DALI

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi nedir? Belirtileri nelerdir? En çok hangi 
bölgelerde görülür?
Kırım Kongo kanamalı Ateşi (KKKA) viral kaynaklı bir hastalıktır. Bu hastalık 
öncelikle grip benzeri diye tanımlanan ateş, üşüme-titreme, baş ağrısı, kas 
ağrıları, halsizlik, bulantı, kusma ve ishal gibi hemen hemen pek çok viral 
hastalıkta gözlenebilecek belirtilerle kendini göstermekte ve kısa sürede daha 
ciddi bir tabloya dönüşebilmektedir. Ülkemizde en çok Orta ve Kuzeydoğu 
Anadolu bölgelerinde gözlenmektedir.

COVID-19 ile benzer semptomlar gösterdiği söyleniyor. Bu durumda bu iki 
enfeksiyonu birbirinden nasıl ayırt edeceğiz? 
Hastalığın başlangıç aşamasında bazı belirtilerde benzerlikler söz konusu 
olabilir ancak bu iki hastalık temel olarak farklılıklar göstermektedir. Kene 
ısırığı veya kırsal bağlantı hikayesi bu anlamda önemlidir.

COVID-19 pandemisi KKKA vakalarını artırdı mı? Artırdıysa bunun 
nedenleri nelerdir? 
COVID-19’la KKKA enfeksiyonu arasında bağlantı kurmak zor. Ancak, 
COVID-19 nedeniyle kırsal bölgelerde daha fazla insanın daha fazla zaman 
geçirmesi nedeniyle artmış bir kene maruziyeti söz konusu olabilir. Bu da 
doğal olarak enfeksiyon riskini ve insidansı artırabilir.

Önümüzdeki günlerde KKKA vaka artışı sürer mi? Alınması gereken kişisel 
ve toplumsal önlemler nelerdir?
Bu yıl vaka sayılarında bir artış olduğu belirtilmektedir. Ancak tam sayıyı 
muhtemelen sezon sonunda öğrenebileceğiz. Alınması gereken bir dizi 
kişisel ve toplumsal önlemler bulunmaktadır. Bunların tabii ki en önemlisi 
kene maruziyetinden kaçınılması konusunda yapılabileceklerdir. Burada açık 
renkli ve vücudun kene bulaşabilecek bölgelerini kapayan elbiseler giyilmesi, 
piknik, gezinti, kırsalda çalışma durumlarında korunma tedbirlerine uyulması 
gibi kişisel önlemlerin yanı sıra hastanelerde KKKA hastalarına sağlık hizmeti 
veren sağlık çalışanlarının korunmasına kadar bir dizi önlem sayılabilir.  

Günümüzde bu hastalığın tedavi süreci nasıl ilerliyor?
Maalesef KKKA hastalığına karşı etkin bir tedavi yöntemi yok. Genellikle destek 
tedavileri denen bir dizi uygulama var ki bunlar hastanın metabolizmasına 
yardımcı olabilecek destek tedavilerdir.  

KKKA
ve COVID-19 
Hastalığının 
başlangıç 
aşamasında 
bazı belirtilerde 
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göstermektedir.
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Dünyada KKKA ile ilgili tedavi ve aşı çalışmaları 
sürüyor. Ülkemizde bu konuyla ilgili yapılan 
çalışmalar var mı?
Ülkemizde ve dünyada aşı konusunda çalışmalar 
var. Türkiye’de Faz 1 çalışmalarını tamamlanmış 
bir aşı var. Ancak 2. ve 3. faza henüz geçmedi. 
Dünyada da aşı çalışmaları devam etmektedir. 
Özellikle Avrupa Birliği destekli aşı çalışmalarının 
muhtemelen bir ya da 2 yıl içinde başarılı bir aşı ile 
sonuçlanabileceği belirtilmektedir. 

Türkiye’de Faz 1 çalışması tamamlanan KKKA 
aşısının sonuçları nedir? 
Bu sonuçlar malesef yayınlanmadı. Ancak, bildiğim 
kadarıyla oldukça olumlu bir sonuç alınmıştır. Daha 
sonra, bu aşı üzerinde çalışmalar durduruldu. Şu 
anda kullanılabilecek bir aşı mevcut değil ancak 
değişik gruplar aşı üzerinde çalışmaktadır.

Üniversitemiz çatısı altında yer alan YABBE’de 
bu konuya yönelik herhangi bir çalışma yapılıyor 
mu? Biraz bahseder misiniz?
Bizim laboratuvarımızda KKKA virüsüyle ilgili 
çalışmalar yapılmaktadır. Bizim Beykoz’daki Viroloji 
Laboratuvarımızda öğrenci ve teknisyenlerimizden 
oluşan bir araştırmacı grubumuzla bu virüsün 
değişik özellikleri üzerinde moleküler düzeyde 
çalışmalar yapmaktayız. Çalışmalarımızı “aşı 
üretmeye çalışıyoruz” şeklinde tanımlayamayız; 
özel olarak aşı geliştirilmesi üzerinde çalışmıyoruz 
ancak bu virüsün değişik immünolojik ve biyolojik 
özellikleri üzerinde duruyoruz. Dolayısıyla virüse 
karşı bağışıklık oluşturulması bizim ilgi alanımızdır. 

Bu virüs 2002’den beri en çok ülkemizden rapor 
edilen bir virüs olma özelliğini korumaktadır. 
Dolayısıyla bu virüsle ilgili yapılan bilimsel 
çalışmalarda ülkemizin öncül olmasını, bu konuda 
çalışan ülkeler arasında yerini almasını istiyoruz. 
Bizim Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Beykoz 
Yaşam Bilimleri ve Biyoteknoloji Enstitüsü’ndeki 
çabalarımız da bu yöndedir.

Ülkemizde vaka sayıları nedir? Türkiye’de yılda 
kaç kişi KKKA nedeniyle hayatını kaybediyor? 
Vaka sayıları değişkenlik gösterebilmektedir. 
Ancak 2000’li yıllardan itibaren giderek bir 
düşüş trendine girdiği söylenebilir. Öyle ki Sağlık 
Bakanlığı verilerinde 2008’de 1315 hasta ve 63 
ölüm gözlenirken; bu rakam 2017’de 343 hasta ve 
16 ölüm; 2018’de ise 479 hasta ve 27 ölüm vakası 
olarak belirtilmektedir. Bu yıl rakamlar bunun biraz 
üzerinde olacak gibi ilerlemektedir. 

Kene ısırığına karşı ne yapılmalı ne yapılmamalı?
Kenelerin yaşadığı yerlerde (kırsal alanlar, hayvan 
barınakları vb.) çıplak ayakla dolaşmaktan 
sakınmalı, beyaz renkli veya kenelerin kolayca 
görülebileceği açık renkte uzun kollu ve uzun paçalı 
elbiseler giyilmelidir. Kene yapışması yönünden 
vücut sıklıkla kontrol edilmeli ve vücutta yapışmış 
keneler bir cımbız veya pensle ağız kısmından 
sıkıca turulup, baş ve ağız kısmı koparılmadan ve 
kene ezilmeden çıkarılmalıdır. Bu arada en kısa 
sürede bir sağlık kuruluşuna müracaat edilmelidir. 
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İNSANI İNSAN YAPAN EKLEM
OMUZ
Vücudun en dinamik ve en geniş hareket açıklığına sahip eklemi diye başlar 
omuzla ilgili tüm konuşmalar. Peki omuz eklemi ne işe yarar diye bir soru gelir 
hemen akla; cevabı çok kısa ve net olarak şöyledir: “Eli uzaysal düzlemlerde 
konumlandırmak”. Bu dinamik özelliğini, sahip olduğu önemli bir takım 
anatomik farklılıklarla gerçekleştirmektedir. 

PROF. DR. KEREM BİLSEL / BVU TIP FAKÜLTESİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ANABİLİM DALI

Omuz eklemi, embriyolojik 
gelişiminde köprücük ve kürek 
kemikleri sayesinde, göğüs 
kafesimizin dış yan tarafında 
oluşmuş bir eklemdir. Diğer 
canlılardan farklı olarak, klavikula 
yani köprücük kemiği, insanlarda 
daha uzun olup ve latince anlamı olan 
(clavis) anahtar gibi omuzu göğüs 
kafesine bağlamaktadır. Böylece 
insanlar, hayvanlardan farklı olarak 
ellerini baş üstüne, beline ve sırtına 
çok rahat bir şekilde götürebilirler. 
Fakat bir de zayıf bir yönü vardır 
omzun, bu kadar çok hareketli bir 
eklemin başına gelebilecek en kötü 
şeylerden biri; yani çıkık. Glenoid ve 
humerus başından oluşan ana eklem 
parçaları, bakıldığında birbirine 
büyüklük olarak orantısız gözüken 
bilyalı mafsal veya top yuva tipinde 
bir yapısı vardır. Bundan dolayı, 
büyük bir topu karşısındaki küçük 
bir yuvada tutabilmek için, eklemin 
çevresi labrum, bağlar, kapsül ve 
rotator manşet dediğimiz çevirici 
tendon kılıfları ile anatomik olarak 
desteklenmiştir. Bu güçlü yumuşak doku yapıları, kendi içlerinde biyomekanik 
bir denge oluşturarak, topun yuvadan çıkmasını engellemektedirler. Fakat 
bunca desteğe ve karşılıklı kuvvet dengesine rağmen, omuz eklemi, vücudun 
en sık çıkık gelişen eklemi olmaktan kurtulamamıştır. 

İnsanoğlu var olduğu süre içerisinde, önce hayatta kalma mücadelesi daha 
sonra modern çağlarda fiziksel aktivite, kazalar ve sporlar sonrasında 
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gelişebilecek birçok sakatlıklara, kırık ve çıkıklara 
şifa olabilecek yöntemler geliştirmiştir. Tıp tarihi 
sayfalarına da bakıldığında, kendisine göre tıbbın ilk 
kuralı olan “Primum non nocere” (Önce zarar verme) 
ilkesini tanımlayan Hippocrates (MÖ 460) de, omuz 
çıkığında tedavi ve redüksiyon (yerine oturtma) 
tekniklerini ilk tanımlayanlardan olmuştur. Kendi 
ismiyle tanımlanan Hipokrat Manevrası, halen daha 
acil ortopedi pratiklerinde uygulaması olan geçerli 
bir teknik olarak literatürde yerini bulmuştur. Yıllar 
içerisinde hekimler daha birçok omuz çıkığını yerine 
yerleştirme manevraları ve teknikleri geliştirmişlerdir. 
Zaman zaman işkence aletlerini andıran cihazlar 
icat ederek tedavi çözümleri aramaya çalışmışlar 
ancak hastaların yaşadıkları ağrı tecrübeleri, 
günümüzde bu manevraların sedasyon ve veya 
anestezi altında yapılmasını daha olası ve kullanışlı 
kılmıştır. Ancak günümüzde, omuz cerrahlarının 
da sordukları asıl soru; bu omuz bir kez çıktı, bir 
daha çıkacak mı? Veya halk arasında; Bu çıkık yer 
eder mi? sorusu cevaplanması gereken önemli bir 
problem olarak gözükmektedir.  İşte bu konuda 
literatürde yapılan çalışmalar ve tecrübeler bize, 
tekrar çıkıkla ilgili bazı risk faktörlerini tanımlamıştır. 
İlk çıkığın 20 yaş öncesi olması, temas ve baş üstü 
sporlar, hiperlaksite (elastik ve aşırı esnek eklem) ve 
çıkık sonrası eklem çevresinde kemiksel kayıplar, 
tekrarlayan çıkık için en önemli risk faktörleri olarak 
göze çarpmaktadır. Genellikle konservatif (kol askısı) 
ile tedavisi yapılan ilk omuz çıkığı sonrasında, bu risk 
faktörleri mevcutsa, ameliyatla tedavi yöntemi daha 
öngörülebilir sonuçlar vermektedir. Eskiden açık 
yaklaşım ile yapılan tekrarlayan omuz çıkığı cerrahisi, 
teknolojinin de tıbba kattıklarıyla, son elli yılda, kapalı 
yani artroskopik cerrahi yöntemler ve enstrümanlarla 

başarılı sonuçlar vermektedir. Temel anlamda, risk 
faktörleri az olanlarda yumuşak doku cerrahileri 
(Kapsülolabral Bankart cerrahisi), risk faktörleri fazla 
olan veya kemik kayıpları olanlarda Latarjet, Eden 
Hybinette gibi kemik blok ameliyatları (Korakoid, 
iliak kanat kemik blok) uygulanmaktadır. Uygun 
hastada, risk faktörlerini göz önünde bulundurarak 
seçilecek doğru cerrahi yöntem arayışları halen 
günümüzde sürmekte olup, bu konuda bilimsel 
arenada yapılacak kanıta dayalı kuvvetli prospektif 
randomize klinik çalışmaların ön görülebilir tedaviye 
ışık tutacağı aşikardır.
 
Omuzla eklemiyle ilişkili üzerinde konuşulabilecek 
hatta her biri için kitaplar yazılabilecek daha birçok 
farklı travmatik veya dejeneratif tendon ve kıkırdak 
rahatsızlıkları olduğunu bilsek de, bu yazıda en sık 
karşılaşılan çıkıklarıyla ilgili genel bilgiler vermeye 
çalıştım. Bilimin bize gösterdiği yolda, merak 
ederek ve üzerinde çalışarak daha çözmemiz ve 
ispatlamamız gereken birçok tanı ve tedavi metodları 
halen bizi beklemektedir. Omuz eklemine olan bu 
hayranlık ve tutkumuz, bizi gelecekte üniversitemiz 
ve ülkemiz adına uluslararası arenada en iyi 
şekilde temsil  edilmesini sağlayacak çalışmalara 
imza atmak için her daim motivasyon kaynağımız 
olacaktır. Ama en önemlisi bizden sonra gelecek 
olan nesillere, doğru, kanıta dayalı ve dürüst eserler 
ve tecrübeler bırakıp, bizlerin ve çocuklarımızın 
omuzlarını emanet edebileceğimiz genç hekimler 
yetiştirebilmemizdir. Ünlü İngiliz fizikçi, matematikçi 
mucit Isaac Newton’ un da 1676 yılında, meslektaşı 
Robert Hook’a ithafen dediği gibi; “Eğer daha 
uzağı görebiliyorsam, bu benden önceki devlerin 
omuzlarında durduğum içindir”.  
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AÇLIĞIN
BİYOKİMYASI
İnsan, hayati fonksiyonlarını gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duyduğu 
enerjiyi gıdalardan sağlar. Açlık, kan glukoz miktarının azalması ve 
karaciğerde şekerin depo şekli olan glikojen miktarının belirli bir seviyenin 
altına düşmesi ile hissedilen ve genellikle yeme arzusunu uyandıran his 
veya duruma verilen isimdir. 

PROF. DR. ABDURRAHİM KOÇYİĞİT/ BVU TIP FAKÜLTESİ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI 

İnsanda açlık, hücresel (biyolojik) açlık, duyusal açlık ve duygusal açlık şeklinde 
görülebilir. Hücresel açlık, yaşam fonksiyonlarını gerçekleştirmek üzere 
ihtiyacımız olan enerjinin sağlanması için ortaya çıkan açlık hissi iken duyusal 
açlık fizyolojik olarak aç olmamamıza rağmen, göz, tat ve koku gibi duyularımıza 
hitap eden ve duyu organlarımızdan elde ettiğimiz izlenim sonucu gelişen açlık 
hissidir. Duygusal açlık ise, duygu, nesne, olay veya bireylerin bizim iç dünyamızda 
uyandırdığı bir izlenimdir. Örneğin, bazılarımızda aşırı üzüntü ve depresyon yeme 
iştahımızın kesilmesine neden olurken, bazılarımızda aşırı iştaha sebep olabilir. 
Bu tür açlıkta besinler açlığı gidermek için yeterli olmayabilir. Bu makalede 
duyusal ve duygusal açlıktan ziyade, biyolojik açlığın biyokimyasal sonuçları ve 
sağlığımız üzerine olan etkilerinden bahsedilecektir. 

İnsanlar dini gerekçelerle, diyet amacıyla veya 
ihtiyaçları olan gıdayı bulamadıklarında aç kalabilirler.  
Hemen bütün semavi ve semavi olmayan dinlerde 
Müslümanlar için Ramazan ayında tutulması farz 
olan Ramazan orucuna benzer bir nevi oruç vardır. 
Örneğin, Hıristiyanlık dini çarşamba, cuma ve 
cumartesi günleri ile bazı yortuların arefe günlerinde 
oruç tutmayı teşvik eder. Yahudilerin en büyük 
ibadet günlerinden olan Kippur, büyük oruç günü 
olarak kabul edilir. Yom Kippur denen ve 19 Nisan'da 
başlayıp ve bir hafta süren Pesah Bayramı orucu 
ise genellikle Hamursuz Bayramı'ndan sonra gelen 
pazartesi ve perşembe günleri tutulur. Budizm'in 
kurucusu Buda, 'kurtuluşa' yani Nirvana'ya ulaşmanın 
yolunun arzulardan vazgeçmekten geçtiğini vurgular 
ve bunun pratik yolu da oruç tutmaktır. Hinduizmde 
nefsi terbiye için yılın belirli aylarında ve günlerinde 
oruç tutulur. Dini olmayan gerekçelerle, kilo vermek 
veya sağlıklı yaşam için de kişiler farklı şekillerde 
aç kalabilmektedirler. Açlık, “intermitten fasting” 
olarak bilinen aralıklı açlık, diyet kısıtlaması veya 48 
saatten daha uzun olan uzun süreli açlık şeklinde 
olabilmektedir. 

Normal bir yeme işleminden sonra aldığımız gıdalar 
fizyolojik olarak üç fazda sindirilerek metabolize 
edilmektedir. Faz I (Gastrointestinal faz), son 
yemekten sonraki altı saatlik dönem olup, yediğimiz 
gıdaların sindirim emilim ve metabolize edildiği fazdır. 
Faz II (Glikojenolizis fazı), beslenmenin yeniden 
başlamasına kadarki dönem olup, kan glukoz 
seviyesinin düşmesi ile birlikte açlığın hissedildiği 
fazdır. Faz III (Glukoneogenez aşaması), enerji için 
kullanılan kaynağın lipitlerden proteinlere doğru 
kaymaya başladığı uzun açlık dönemidir. Normal 
şartlarda yemekle başlayan tokluk genelde 4 saate 
kadar devam eder. Tokluk süresi kabul edilen bu 
süre sonunda kişi acıkmaya başlar. Yemek sonrası 
2-4 saatlik süre absorbtif devre olup kan glukoz 
seviyesinin pik yapıp tekrar normal seviyeye döndüğü 
devredir. 4 saat sonra kan glukoz seviyesinin düşmeye 
başladığı gerçek açlık süresidir ve 6 saat sonra tam 
açlık oluşur. Açlığın erken evresi emilim sonrası 6 - 
12 saatlik evredir. 12 saati geçen açlık uzamış açlık 
devresi 12 - 16 saattir. 16 saati geçen açlıklar da 
çok uzamış açlık evresini oluşturur. Açlık ile birlikte, 
meydana gelen biyokimyasal metabolizmada 
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değişikliklerden fayda sağlamak için ideal olan süre, 
yemekten sonra Faz II evresine ulaşılması, Faz III evresi 
olan uzun süreli açlıktan kaçınılması olmalıdır.
        
Hemen tüm canlılarda olduğu gibi biz insanlar izotermik 
canlılar sınıfından olduğumuzdan ihtiyacımız olan 
enerjiyi besinler ile almış olduğumuz karbonhidratlar, 
lipitler ve proteinlerin oksidasyonu sonucu elde edilen 
ATP’lerden sağlarız. Yeme işlemi ile birlikte yediğimiz 
gıdalar ile ilişkili olarak kan şekerimiz yükselir ve 
normal şartlarda vücudumuzun ilk tercih ettiği ve en 
kolay enerjiye çevirdiği enerji kaynağı şekerdir. Kan 
şekerinin yükselmesi ile birlikte pankreastan salgılanan 
insülin isimli hormonumuz ile birlikte yağ dokusundan 
salgılanan leptin hormon seviyemiz yükseldiğinden 
tokluk hissederiz. Yükselen insülin hormonumuz 
yükselen kan şekerinin hücrelere girerek 
enerji için ihtiyacımız olan ATP 
üretiminde kullanılmasını sağlar. 
Beynimiz normal şartlarda 
enerji ihtiyacımızın tamamını 
kan glukozundan karşılar. 
Yemekten yaklaşık 4 saat 
sonra enerji kaynağı olarak 
kullanılması nedeni ile kan 
glukoz seviyemiz düşer. Kan 
glukoz seviyemizin düşmesi 
ile birlikte, bir taraftan açlığa 
adaptasyonun gereği olarak 
insan metabolizmasında bir dizi 
değişiklikler meydana gelirken, 

diğer taraftan başta mide ve bağırsaklar olmak 
üzere, diğer dokulardan salgılanan Ghrelin hormonu 
beynimizde açlık hissini uyarır. Kan glukoz seviyemizin 
düşmesi ile birlikte, adrenalin hormonu ve yine 
pankreasımızdan salgılanan glukogon hormonu, bir 
taraftan karaciğerimizde depolanan glikojenin yıkılarak 
glukoza dönüşümünü sağlarken, diğer taraftan yağ 
dokumuzda bulunan yağlarının yıkımını ve enerji için 
kullanılmasını sağlar.  Bununla birlikte, yağ asitleri 
beynimize geçemediklerinden enerji kaynağı olarak 
kullanılamazlar. Beynimizde şeker seviyesinin düşmesi 
ve yağların da kullanılamaması nedeniyle açlığın ilk 
günlerinde halsizlik ve baş ağrısı hissederiz. Fakat açlık 
ile birlikte yağların bir kısmından enerji elde edilirken, 
bir kısmında asetoasetat, beta-hidrokisbütürat ve 

aseton denilen keton molekülleri sentez edilir. 
Sentez edilen aseton enerji kaynağı olarak 

kullanılmadığından nefes veya idrarla atılır. 
Diğer iki keton molekülü suda çözünen 

küçük moleküller olduklarından 
beynimize kolaylıkla ulaşabilirler 
ve beynin enerji ihtiyacını 
karşılayabilirler. Bununla birlikte, 
daha fazla sentez edilen beta 
hidrokisbütirat molekülünün enerji 
kaynağı olarak kullanılabilmesi 
için asetoasetata dönüşmesi 
gerekir. Bu dönüşümü sağlayan 
Beta Hidroksibütirat Dehidrogenaz 

enzim seviyesi normal şartlarda 
çok düşüktür. Ancak, açlıkla birlikte 
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birkaç gün içerisinde sentezi artarak bu dönüşümü 
sağlayabildiğinden, bu sürece “açlığa adaptasyon” 
süreci denilmektedir ki toplam 2-3 gün süren bu süreçle 
birlikte artık beyinde ihtiyacı olan enerjinin büyük bir 
kısmını yağlardan elde edilen keton cisimlerinden 
sağlamaya başlar. 

Karaciğerde depo edilen glukojen yaklaşık yemekten 12 
saat sonra tükendiğinden, 12 saat sonrası açlıkta bütün 
hücrelerimiz, enerji ihtiyacını karşılamak için yağları 
kullanmaya çalışırken diğer taraftan hücrenin kendi 
kendini yemesi anlamına gelen “otofaji” mekanizması 
aktif hale geçer.  Hücre, ihtiyacı olan enerjiyi öncelikli 
enerji kaynağı olan şekerden sağlayamadığında, 
otofajiyi başlatır. Otofaji sürecinde hücre öncelikle enerji 
kaynağı olarak içerisinde bulunan eskimiş ve hasarlı 
dokuları, gıda moleküllerini, bakterileri, virüsleri ve diğer 
çöpleri fagozom denilen keseciklerde biriktirir, 
daha sonra fagozomlar lizosomlarla 
birleşerek fagolizozomları oluşturur. 
Lizosomlar içinde bulunan 
hidrolitik enzimler ile fagozom 
içindeki atık moleküller 
parçalanarak enerji kaynağı 
olarak kullanılır. Böylelikle 
işe yaramaz, zararlı ve atık 
moleküllerden temizlenen 
hücrelerimizde ciddi bir 
yenilenme gerçekleşmiş olur.  
Bununla birlikte, çok uzun süren 
ve faz III evresine giren açlıkta, 
enerji ihtiyacını karşılayacak atık 
moleküller kalmadığından, hücre asli 
molekülleri olan kendi lipitlerini ve proteinlerini 
enerji kaynağı olarak kullanmaya başlar ve kendi 
kendini yiyerek öldürme şekli olan “tam otofaji” olayı 
gerçekleşmiş olur.   Dolayısıyla, “intermittan fasting” 
olarak bilinen ve en ideal süre olan 8 saat tokluk 16 
saat açlık ile birlikte, bir taraftan yağ dokuları enerji 
kaynağı olarak kullanıldığı için birçok hastalığın en 
önemli nedenlerinden biri olan obezite önlenirken, 
diğer taraftan bütün hücrelerimizde ciddi bir temizlik ve 
yenilenme gerçekleşmiş olur.  Çok uzun süreli açlıklarda 
ise tam otofaji ile hücrenin ölümü gerçekleşebilir ki 
bu hiçbir zaman istenilen bir durum değildir. Aralıklı 
açlığın otofaji yolu ile organizma üzerinde faydalı 
etkilerini ilk defa keşfeden Japon bilim insanı Prof. 
Dr. Yoshunori Oshumi 2016 yılında Nobel Ödülü’nü 
kazanmıştır. Japon bilim insanının bu önemli keşfinden 
sonra bütün dünyada aralıklı açlığın insan vücudu 
üzerine etkileri ile ilgili birçok bilimsel araştırmalar 

yapılmıştır. Yapılan araştırmalar sonucunda aralıklı 
açlık ile birlikte; kısa dönem açlıkta hayatın idamesi, 
yaşam siklüsunun devamı, DNA hasarı ve metabolik 
stresin önlenmesi, atık proteinlerin temizlenmesi, uzun 
yaşam, programlı hücre ölümü, hücre içi patojenlere 
karşı direnç ve bağışıklık sisteminin güçlenmesi gibi 
sağlığa birçok faydalı etkileri keşfedilmiştir. Yapılan 
bir çalışmada aralıklı açlıkta beyinde BDNF (Brain 
Derived Neurotrophic Factor) olarak bilinen bir protein 
seviyesi artırdığı, öğrenmeyi ve hafızayı iyileştirdiği 
tespit edilmiştir. Yapılan diğer bir çalışmada, Ramazan 
orucunun insülin direncini azalttığı gösterilmiştir. Kacimi 
ve ark., 2012 yılında yaptıkları bir çalışmada Ramazan 
orucu tutan kişilerde pro-enflamatuar sitokinlerden IL-6, 
IL-1β ve TNF-α seviyelerinin anlamlı düzeyde azaldığı, 
Ramazan ayından üç ay sonra tekrar önceki düzeylere 
döndüğü gösterilmiştir. Hannan ve ark., aralıklı açlığın 

antijen sunumunu artırarak doğal ve kazanılmış 
bağışıklığı güçlendirebileceğini bildirmiştir. 

Mındıkoğlu ve ark., ABD Houston 
kentinde 2020 yılında yapmış 

oldukları bir çalışmada, 30 gün 
boyunda 8 saat gece tokluğu 
ve 14 saat gündüz aç bırakılan 
insanlarda proteomiks analizi 
yapmışlar, anlamlı bir şekilde 
kalori kısıtlaması ve kilo kaybı 
olmamasına rağmen  antikanser, 

glukoz ve lipit metabolizması 
düzenleyici proteinleri artırdığını, 

insülin   duyarlılığını artırdığı, 
sirkadiyen saati düzenlediğini, 

DNA tamirini artırdığını, immun sistemi 
güçlendiğini, bilişsel fonksiyonları güçlendirdiğini 

ve dolayısıyla kanserin önlenmesi, obezite, diyabet, 
metabolik sendrom, enflamatuar hastalıklar, alzheimer 
hastalığı ve nöropsikiyatrik bozuklukların önlenmesinde 
önemli rolünün olabileceği bildirilmiştir. 
        
Sonuç olarak, çok uzun süreli olmayan uzun süreli açlık 
ile birlikte açlığa adaptasyon gereği metabolizmada 
önemli değişiklikler olmakta, yağ depoları enerji 
kaynağı olarak kullanılmakta, otofaji denilen hücre 
ölüm sürecinin ilk aşamasında hücre içi patojenlerden 
ve atık ürünlerden temizlenmektedir. Dolayısıyla kilo 
kaybına ve hücrelerde yenilenmeye, birçok kronik 
hastalığın ve hücresel yaşlanmanın önlenmesine 
neden olabilmektedir. Ayrıca, açlığa karşı adaptasyon 
mekanizmaları devreye girdiğinden, uzun süreli aç 
kalma durumlarına karşı daha dirençli olmamız mümkün 
olacaktır.
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AKAPUNKTUR
TEDAVİSİ
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ÇOCUKLARDA AKUT VE
KRONİK ÖKSÜRÜK
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanımız Prof. Dr. Erkan Çakır, 
çocuklarda öksürük nedenleri ve çeşitleri, tedavisi ile ilgili önemli açıklamalarda 
bulundu.

PROF. DR. ERKAN ÇAKIR/ BVU TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

Öksürük tanımı ve oluşumu
Öksürük, solunum yollarını enfeksiyonlardan, irritanlardan ve mide içeriği 
aspirasyonundan korumaya, ayrıca havayollarındaki sekresyonların temizlenmesine 
yarayan doğal bir reflekstir.  Çok sıcak ve çok soğuk hava, hava yolunda iritan 
madde ve sekresyon varlığı öksürük refleksini uyarır. Öksürüğün oluşabilmesi 
için reseptör denilen alıcı-duyarlı hücrelere ihtiyaç olup öksürük reseptörleri 
burundan başlayarak tüm solunum yollarımızda bulunabilir. Çocuklarda öksürüğe 
sebep olan durumun ortaya çıkartılması oldukça önem taşımaktadır. Öksürük 
çocuğun okul performansını, uyku kalitesini ve fiziksel aktivitesini olumsuz 
etkileyebilmesinin yanında, anne-baba kaygısına da yol açabilmektedir. Öksürüğün 
giderilmesi amacı ile aileler tarafından doktor önerisi dışında ilaçlar ve öksürük 
kesiciler kullanılabilmekte ve hastalar bu ilaç ve maddelerin yan etkilerine 
maruz kalabilmektedirler. Bu yazımızda öksürüğün sınıflandırılması, nedenleri ve 
tedavisinden bahsedilecektir. 

Öksürüğün sınıflandırılması
Çocukluk çağında öksürük süresine, niteliğine ve altta yatan 
hastalığın-öksürüğün nedeninin bulunup bulunamamasına göre 
sınıflandırılmaktadır. Öksürüğün 4 haftadan kısa sürmesi akut (ani 
başlangıçlı-geçici) öksürük olarak nitelendirilirken, 4 haftadan uzun 
süren öksürük ise kronik (süreğen-devamlı-dirençli) öksürük olarak 
isimlendirilir. Öksürük kuru olabileceği gibi balgamlı-yaş öksürük olarak 
ta görülebilir. Bazı durumlarda öksürüğün sebebi bulunabilirken, nadir 
durumlarda da öksürüğün sebebi tam olarak tespit edilemeyebilir.  

Çocuklarda akut öksürük
Çocukluk çağında akut öksürük acil ve poliklinik başvurularının 

en sık sebeplerinden biridir. Soğuk algınlığı, nezle, grip, sinüzit, 
orta kulak iltihabı gibi üst solunum yolu enfeksiyonları akut 

öksürüğün en sık sebebi olup, bunun yanında saman 
nezlesi, geniz akıntısı, akut bronşit ve zatürre gibi alt 

solunum yolları enfeksiyonları, astım atağı, yabancı 
cismin ya da yenilen gıdaların akciğerlere 

kaçırılması (Aspirasyon) da akut öksürüğe 
neden olabilir. Akut öksürükte tedavi 

öksürüğe sebep olan hastalığın tedavisi 
şeklinde yapılmalıdır. Öksürüğe neden 
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olan durumun belirlenmeden öksürük kesici 
şurupların kullanılması tanının gecikmesine ve 
öksürüğün sürekli hal almasına sebep olabilir. 
Yabancı cisim aspirasyonları ya da enfeksiyon gibi 
durumların tedavi edilmeden sadece öksürüğün 
kesilmeye çalışılması akciğerlerde kalıcı hasarın 
ortaya çıkmasına yol açabilir. Öksürük kesici ilaçların 
çok fazla yan etkileri olabildiğinden birçok ülkede 
kullanımları yasaklanmış olup, reçetesiz satışlarına 
da izin verilmemektedir. Ani başlangıçlı öksürüklerde 
hekim tavsiyesi olmaksızın ilaç kullanılmamalı, 
öksürüğe neden olan hastalığın tespit edilmesi ve 
tedavi edilmesi yönüne gidilmelidir.  

Çocuklarda kronik öksürük
Çocuklarda dört haftadan daha uzun süren öksürük 
kronik- sürekli öksürük olarak kabul edilir ve acil 
olarak tanı konulması ve tedavi edilmesi 
gereken bir durumdur. Kronik öksürük 
balgamlı olabileceği gibi kuru 
da olabilmektedir. Çocuklarda 
kronik öksürüğün en sık 
sebepleri arasında astım, 
kronik bronşit, reflü, alt 
solunum yolu enfeksiyonları, 
dirençli üst solunum yolu 
enfeksiyonları, doğuştan 
akciğer ve bronşlara ait 
problemler, yabancı cisim 
aspirasyonları, beslenme 
problemleri sonucunda yenilen 
gıdaların akciğere kaçması, 
gırtlak ve bronşlardaki kıkırdaklarda 
yumuşaklık, sigara dumanına maruz kalma, 
kistik fibrozis gibi doğuştan balgamla giden 
hastalıklar sayılabilir. Bazen de psikolojik durumların 
kronik öksürüğe neden olduğu görülebilmektedir. 

Hastanın kendisinde atopik dermatit, alerjik saman 
nezlesi, gıda allerjileri olması, hırıltılı ve hışıltılı ataklar 
geçirilmesi, ailesinde astım ve alerjik durumların 
olması astım hastalığının araştırılmasını gerektirir. 
Kronik bronşitte özellikle antibiyotik tedavilerine 
cevap veren sonrasında ise tekrarlayan balgamlı 
öksürüklerin olması tipiktir. Hastanın yatarak 
beslenmesi, yediği gıdaların ağza gelmesi, sık 
kusma atakları gibi durumlar reflüyü akla getirmelidir. 
Özellikle nörolojik problemi olan hastalarda yutma 
işleveri bozulduğundan yedikleri gıdalar sıklıkla 
akciğerlere kaçabilmekte ve tekrarlayan enfeksiyon 
ve öksürüklere neden olabilmektedir. 

Doğumdan ya da kısa süre sonra öksürük ve hırıltıların 
ortaya çıkması ye da tedaviye direnç gösteren 
solunum yolu problemlerinin olması doğuştan 
akciğer ve bronşlara ait problemlerin olabileceğine 
işaret edebilir. Özellikle okul çağı çocuklarında 
stres faktörlerinin de olaya karışması ile psikojenik, 
kuru patlar tarzda öksürükler ortaya çıkabilir. Bu 
tür durumlarda öksürüğe neden olabilecek tüm 
diğer tanılar dışlanmalı ve dikkatli bir ayırıcı tanı 
yapılmalıdır. 

Hastanın öksürüğünün yanında hırıltı ve hışıltıların 
olması, büyüme ve tartı alımında gerilik, kanlı balgam 
çıkartma, boğaz ve göğüsten sürekli ses gelmesi, 
parmaklarda çomaklaşma denilen irileşmeler olması, 
kalp problemlerinin eşlik etmesi ve verilen tedavilere 
cevapsız dirençli durumların olması altta yatan ciddi 

hastalıklara karşı uyarıcı olmalıdır.  
 

Kronik öksürüğü olan hastaların 
mutlaka doktor tarafından 

görülmesi ve öksürüğe neden 
olan durumların araştırılması 
gereklidir. Hastanın iyi bir 
hikayesinin alınması yanında 
fizik muayenesinin yapılması, 
akciğer grafisinin çekilmesi 
ve yaşı uygun olan çocukların 

solunum testlerinin yapılması 
şarttır. Bundan sonra ise hastada 

kronik öksürüğe sebep olduğu 
düşünülen hastalığa yönelik testler 

uygulanmalıdır. 

Çocuklarda kronik öksürüğün zamanında tanınması 
ve tedavi edilmesi hayati önem taşımaktadır. Çocuk 
akciğeri kalıcı hasarlanmalara meyilli olduğundan 
tanıda gecikme geri dönüşümsüz hasarlara neden 
olabilmektedir. 

Çocuklarda kronik öksürüğün tedavisi, öksürüğe 
neden olan hastalığın tedavisi şeklinde yapılmaktadır. 
Örneğin hastada enfeksiyon tespit edildi ise 
buna yönelik tedavi verilmeli ya da yabancı cisim 
tespit edildi ise çıkartılarak tedavi edilmelidir. Akut 
öksürükte olduğu gibi kronik öksürükte de hem 
tanının gecikmesine hem de akciğerlerde kalıcı 
hasarların oluşmasına sebep verebileceğinden 
öksürüğe sebep olan hastalığın tespit edilmeden 
öksürük kesici ilaçların kullanılması sakıncalıdır.
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TALASEMİ
(AKDENİZ ANEMİSİ)
Talasemi nedir?, Belirtileri nelerdir?, Talasemi hangi hastalıklara neden olur?, 
Tedavisi nedir? Hematoloji Bilim Dalından Prof. Dr. Güven Çetin hocamız 
‘Talasemi’ ile ilgili merak edilen soruları yanıtladı.

PROF. DR. GÜVEN ÇETİN / BVU TIP FAKÜLTESİ HEMATOLOJİ BİLİM DALI

Talasemiler basitçe kırmızı kan hücrelerinde bulunan proteinlerin oranlarının 
bozulmasıyla oluşan genetik bir hastalık olarak tanımlanabilir. Halk arasında 
Akdeniz Anemisi olarak bilinir. Kalitesiz kan üretimi, kan hücrelerinin erken 
parçalanmasıyla sonuçlanır. Bu nedenle hastalarda farklı derecelerde kansızlık 
olur. Kemik iliği dışındaki organların kan yapımına katılması sonucu dalak ve 
karaciğer gibi organlar büyür. 

Talasemiler ülkemizi de içine alan Akdeniz coğrafyasında sık görülür. Türkiye’nin 
güney kısımlarında daha sık rastlanmaktadır. 

Talasemiler, alfa ve beta olarak ikiye ayrılır. Çoğunluğu hafif kansızlıkla seyreden taşıyıcı formlar olmakla 
birlikte kan nakli gerektiren ağır formları da görülebilir. Belirtileri; kansızlık, sarılık, safra kesesi taşları, iskelet 
değişiklikleri (yüz deformiteleri, özellikle kollarda konveksleşme, osteopeni, osteoporoz, kemik kitleleri, 
ağrı), demir fazlalığı, büyüme bozuklukları, karaciğer ve dalak büyümesi, hormonal ve metabolik bozukluklar 
-cinsiyet hormonu yetersizlikleri, tiroit yetersizliği, insülin direnci ve şeker hastalığı-, kalp yetmezliği ve 
ritim bozuklukları, akciğer anormalileri ve akciğer damarlarında basınç yüksekliği, pıhtılaşma ve damar 
tıkanıklığı, bacak ülserleridir. Solukluk, yorgunluk, iştahta azalma, karın şişkinliği gibi nedenlerle hastaneye 
başvurabilirler. Talasemi ülkemizde bir halk sağlığı sorunu olarak karşımıza çıkmakla birlikte önlenebilir bir 
hastalıktır. 
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Ülkemizde evlilik öncesinde genetik danışmanlıkla Talasemi 
Tarama Testi yapılmaktadır. T.C. Sağlık Bakanlığı verilerine göre 
2017 yılında hemoglobin bozukluğu açısından evlenecek olan 
çiftlerin %87’si taranmıştır. 2003-2017 yılları arasında 6.606 
talasemi hastası ve 262.179 talasemi taşıyıcısı saptanmıştır.  
Her iki eş de taşıyıcı ise danışmanlık verilir ve gebelik sırasında 
genetik testler yapılır. Talasemi çekinik genlerle çocuğa aktarılan 
bir hastalık olup birey yalnızca bir ebeveynden hastalık geni alırsa 
taşıyıcı, her iki ebeveynden de alırsa hasta olur. 

Talaseminin başlıca tedavileri kan nakli, demir bağlayıcı ajan 
kullanımı ve kök hücre naklidir. Şiddetli seyreden hastalık 
formlarında düzenli kan nakli yapılır. Daha hafif seyreden formlarda 
çeşitli aralıklarla oluşan kansızlıklarda hastaya kan verilir. Tedavi 
için verilen kan nakilleri ve bazı formlarda daha sık görülen 
bağırsaklardan artmış demir emilimi hastalarda demir birikmesine 
yol açabilir. Bu fazla demir birikimini önlemek amacıyla hastalara 
demir bağlayıcı ajan tedavisi uygulanabilir. Talaseminin kesin 
tedavisi kök hücre naklidir. Ağır talasemi formlarında uygulanır. 
Tüm kan hücresi çeşitlerini oluşturan ana hücrenin doku grubu 
uyumlu başka bir vericiden alınıp hastaya verilmesidir. Hasta ve 
verici arasındaki dokunun uyumu vücudun savunma sisteminin 
nakli yabancı olarak değerlendirip tepki vermemesi için oldukça 
önemlidir. Bu sebeple daha çok tam doku uyumlu kardeşler 
arasında nakil yapılmaktadır.  

SOSYAL MEDYA
HESAPLARIMIZI TAKİP EDİN!

@bvuhastanesi @bvuhastanesi@bvuhastanesi
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PROTETİK DİŞ TEDAVİSİNDE 
DİJİTAL GÜLÜŞ TASARIMI
Günümüzde hastaların estetik ihtiyaçlarının giderek artması, beklentilerin 
değişmesi ve dijital çağın sunduğu yenilikler ile birlikte dental estetik 
yaklaşımlar ve tedavi olanakları değişmiştir.

DOÇ. DR. ÖZGÜN YUSUF ÖZYILMAZ / BVU DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ ANABİLİM DALI

Estetik tedavide esas hedef, hastanın yüz estetiği ile uyumlu olan dişleri 
tasarlamak ve beraberinde gülümsemeyi iyileştirerek hasta memnuniyetini 
arttırmaktır. Özellikle estetik beklentilerin yüksek olduğu gülüş tasarımı 
olgularında beklentilerin iyi analiz edilememesi ve hasta-hekim diyalogunun iyi 
kurulamaması sonucunda estetik kayıplar yaşanmakta, tedavi süresi uzamakta, 
maliyet artmakta ve hasta memnuniyeti azalmaktadır.

Protetik işlemlerde en küçük hataların telafisinin haftalar sürebilmesi, tedavi 
sürecini zora sokmaktadır. O nedenle doğru hasta seçimi yapılarak beklentiler 
iyi analiz edilmeli ve mümkünse Dijital Gülüş Tasarımı (DGT) tekniği ile hastanın 
beklentisi ve önerilen tedavi şekli, dijital ortamda simüle edilerek hem hasta 
hem de hekimin motivasyonu artırılmalıdır. 

DGT, hastaların diş şekillerini ve dişeti sınırlarını 
sanal ortamda tasarlamak hatta planlanan tedavinin 
bir kopyası üretilerek dijital ortamdaki planlamanın 
görselleştirilmesi ve estetik bir gülüş kazandırmak için 
kullanılan bir tekniktir. Hastalar kendi gülüş tasarımları 

üzerinde tedavi başında söz söyleme, isteklerini daha 
rahat ifade edebilme ve tedavi sürecine katılma gibi 
avantajlara da sahip olabilirler. Ayrıca, dijital olarak 
oluşturulan yeni gülüş tasarımı ile planlanan tedavi 
görselleştirilmekte ve hastanın onayı alınmaktadır. 
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Hastanın tanı amacıyla edinilen fotoğrafları dijital 
sisteme entegre edilerek diş, yüz ve estetik oranlardaki 
ufak değişiklikler analiz edilebilmekte ve doğru 
estetik algının oluşturulması için dijital ortamda fikirler 
görülebilir hale getirilmektedir. Dijital cetveller ve 
referans çizgileri ile fotoğraflar üzerinden tedavi öncesi 
ve sonrası değişiklikler karşılaştırılabilmektedir.

Dijital gülüş tasarımı, görsel iletişimi objektifleştirerek 
şeffaflığı artırmakta ve daha iyi bir ekip çalışması 
ve disiplinler arası tedavi planlamasına imkan 
sağlamaktadır. Laboratuvar teknisyeni, hekim ve 
hastanın koordinasyonlu çalışması sonucunda sürekli 
teyit alınarak tedavi sürecine devam edilmekte ve 
ortaya çıkan işin kalitesi de artmaktadır.

Gülüş tasarımı, özel bir yazılım içeren bilgisayar, 
dijital bir SLR kamera veya mevcut diş hekimliği 
uygulamalarında sıklıkla kullanılan bir akıllı telefon 
ile kolayca gerçekleştirilebilir. Tam bir yüz ve diş 
analizi ve değişiklikler hastadan alınan fotoğraf 
kayıtlarına göre yapıldığı için kayıtların doğru alınması 
ve dökümantasyonu çok büyük önem taşır. Tüm 
işlemlerin dijitalleştirilebilmesi ve kayıtların doğruluğu 
için ek olarak dijital ağız içi tarayıcı, 3 boyutlu 
yazıcı ve bilgisayar destekli üretim cihazı da tedavi 
planlamasında kullanılabilmektedir. 

Estetik, fonksiyonel ve yapısal analiz için fotoğrafların 
yanı sıra video görüntüsünün de elde edilmesi esastır. 
Dişlerin, diş etlerinin, dudakların ve yüzün dinamik 
analizi için tebessüm, gülme ve konuşma sırasında 

ağız ve çevresindeki yapıların hareketini algılamak 
için video kayıtları alınmalıdır. Videolar en doğru 
zamanda fotoğraf seçimine imkan sağlayarak en ideal 
görüntünün yakalanmasına yardımcı olurlar.

Hastanın estetik beklentilerini karşılayabilmek, dişleri ve 
çevre yapıları gerçeğe en yakın şekilde değerlendirmek 
için fotoğraflamada izlenecek protokoller önem taşır. 
Kötü fotoğraf, kayıtlar üzerinde hatalı ölçümlere yol 
açarak teşhis ve tedavi basamaklarını güçleştirebilir.

Gülüş tasarımı; komissura çizgileri, dudak çizgisi ve 
interpupiller çizgi başta olmak üzere yüzdeki referanslar 
temel alınarak kurulduğundan çekilen fotoğraflar son 
derece hassas tekniklerle elde edilmeli, postür ve 
fotoğraf detayları standardize edilmelidir. 

Her alanda olduğu gibi diş hekimliğinde de dijitalleşme 
çalışmaları hızlanmakta ve dijital iş akışının tedaviye 
eklenmesi ile ortaya çıkan ürünün kalitesi ile beraber 
hasta memnuniyeti de artmaktadır. Hastanın kendi 
gülüş tasarımına katılması ve gülüş tasarımının 
özelleştirilmesi, tedavinin daha estetik odaklı, insancıl, 
duygusal ve kendinden emin bir gülümsemeyle 
sonuçlanmasını sağlayabilmektedir. Teknolojik olarak 
yeterli bilgi ve donanıma sahip diş hekimleri hastanın 
beklentilerini de dahil ederek tüm süreci daha kontrollü 
bir şekilde yürütebilir, daha estetik ve daha güzel 
gülüşlerle tedaviyi sonlandırabilirler.

Gülümsemeniz bol olsun...
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ÜNİVERSİTEMİZDE  
İLAÇ ÇALIŞMALARI
Eczacılık Fakültesi akademisyenlerimizden Prof. Dr. Atilla Akdemir, 
üniversitemizin İlaç Ar-ge Merkezinde yapılan çalışmalarla ilgili önemli 
bilgiler aktardı.

PROF. DR. ATİLLA AKDEMİR / BVU ECZACILIK FAKÜLTESİ FARMAKOLOJİ ANABİLİM DALI

İnsanlar, çok-hücreli organizmalarıdır ve hayatta kalmaları için hücrelerin 
birbiriyle koordine şekilde doğru zamanda doğru görevleri yapmaları çok büyük 
önem taşımaktadır (fizyoloji). Hücreler hem iletişim için hem de görevlerini 
yerine getirebilmeleri için reseptör (iletişim), enzim (biyokatalisatör) ve 
sitoskelet (mobilite, bölünme) gibi farklı proteinler kullanmaktadırlar. Proteinlerin 
görevlerinde aksaklık ve düzensizlik olduğu durumlarda (patofizyoloji), hastalık 
ve daha ileri aşamalarda ölüm gerçekleşme olasılığı bulunmaktadır. 

Bazı durumlarda, hastalığın patofizyolojisinde kilit rol oynayan bir veya 
birkaç protein tespit edilebilmektedir. Hedef protein olarak tanımladığımız 
bu proteinlerin fonksiyonunu ilaçlar ile yönlendirerek (inhibe etme veya 
aktifleştirme) hastalığı tedavi etme veya önleme fırsatı yakalanabilir. Ayrıca, 
hedef proteinlerine karşı görüntüleme ajanları (örneğin PET ligandlar) ve 
hedefe-yönelik ilaç taşıyıcı (targeted-drug delivery) sistemleri de geliştirilebilir.

İlaç keşif ve tasarım süreci
Yeni ilaç geliştirme süreci yüksek maliyetli, farklı aşamalardan oluşan, 
multidisipliner, uluslararası ve yıllar alan bir süreçtir (Şekil 1). Ayrıca bu alanda 
ilaç firmaları arasında rekabet de çok yüksektir. Dolayısıyla geliştirmekte 
olduğunuz ilaç aday moleküllerini zamanında patent korumasına almanız 
gerekmektedir. Patent, ancak kısıtlı süre ve kısıtlı ülkeler için koruma sağlar ve 
maliyetli bir süreçtir.

Hastalığın 
patofizyolojisinde  
kilit rol oynayan 
bir veya birkaç 
protein tespit 
edilebilmektedir. 
Hedef protein 
olarak 
tanımladığımız 
bu proteinlerin 
fonksiyonunu 
ilaçlar ile 
yönlendirerek 
hastalığı tedavi  
etme veya 
önleme fırsatı 
yakalanabilir.

İlk aşamada hastalığın patofizyolojisinde önemli rol oynayan ve hastalığın 
önlenmesi (profilaksi), farmakoterapisi, tanısı ve/veya görüntülenmesi için uygun 
olan bir hedef proteini (druggable target protein) tespit edilir. Ayrıca, bu proteinin 
sağlıklı hücrelerde kritik görevler üstlenmesi toksik ve advers etki açısından 
tercih edilmemektedir. Bu aşama ağırlıklı olarak yaşam bilimleri alanında aktif 
olan üniversiteler ve araştırma merkezleri tarafından üstlenilmektedir.

Şekil 1. İlaç araştırma ve geliştirme süreci.
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Uygun bir hedef proteini tespit edildikten sonra 
ikinci aşamada hedef proteine bağlanan ve 
proteinin konformasyonunu değiştirerek proteinin 
aktivasyonunu kontrol eden ve dolayısıyla fizyolojik 
etki yaratan, bileşikler aranmaktadır. Ancak ilk önce 
hedef proteine bağlanan bileşiklerin afinitesi (proteine 
ilgisi) ve protein aktivasyon/inhibisyonu tespit 
edebilen deneylerin geliştirilmesi gerekmektedir. 
Deneyler hazır olduktan sonra farklı yöntemlerle 
arayışlar başlar. Farmakognozi çalışmaları, bitkiler 
ve mikroorganizmalar gibi doğal kaynaklardan 
moleküller izole eder ve protein üzerindeki etkilerini 
inceler. High-Throughput Screening (HTS), otomatik 
bir şekilde milyonlarca molekülü hedef proteine 
karşı tarayan robotik sistemlerdir ve maliyeti gereği 
sadece büyük uluslararası ilaç firmaları tarafından 
gerçekleştirilmektedir. 

Hedef proteine karşı afinite gösteren moleküller 
tespit edildikten sonra bu moleküllerin afinitesi, 
stabilitesi ve suda çözünürlüğü optimize edilecek 
ve toksisitesi düşürülecek şekilde bileşiklerin 
farklı analogları sentezlenir. Bu çalışmalar için on 
binlerce bileşiklerin sentezlenmesi ve biyoaktivite 
deneylerinde incelenmesi gerekmektedir.

Hedef protein üzerinde istenilen seviyede etki 
gösteren ve düşük toksisiteye sahip olan moleküller 
önce preklinik çalışmalarda deney hayvanlarında test 
edilir ve burada da başarı gösteren bileşikler klinik 
çalışmalarda test edilir. Son aşamada ise ilaç aday 
molekülleri için ilaç ruhsatı için başvuruda bulunulur.

İlaç geliştirme sürecinde sentezlenen on binlerce 
moleküller arasından 10-100 bileşik preklinik 
aşamasına ve preklinik aşamasından sonra da sadece 
1-5 molekül klinik aşamasına geçebilmektedir. İlaç 
aday moleküllerinin ilaç olabilmelerinde en büyük 
engellerin yetersiz biyoaktivite, advers etkiler, 
toksisite, patent/ticari nedenler gibi faktörlerin 
oluşturdukları görülmektedir.

Bilgisayar-destekli ilaç keşif ve tasarım 
İlaç aday keşif ve tasarım çalışmalarında, bilgisayar-
destekli ilaç keşif ve tasarım (CADD) yöntemleri 
önemli yer almaktadır. Bu yöntemlerin en yaygın 
kullanılanı sanal tarama (Şekil 2) ve de novo (Şekil 3) 
yöntemleridir.

Sanal taramalarda, hedef proteinin üç-boyutlu 
(3D) yapısı kullanılarak 100 milyonlarca molekül 

içeren sanal kütüphaneler proteine karşı taranır. 
Veri bankasında bulunan her bileşik için farklı 
algoritmalarla proteinin bağlanma bölgesine karşı 
uyumu incelenir. Sonuç olarak, bileşiklerin proteine 
nasıl ve ne kadar güçlü bağlandığı tahmin edilir.
De novo tasarım yöntemlerinde ise hedef proteinin 
aktif bölgesi incelenir ve bağlanma bölgesinin içinde 
uyumlu moleküller baştan tasarlanır. Bu amaçla 
bağlanma bölgesinin farklı amino asitleriyle etkileşim 
kurabilen fonksiyonel gruplar ve molekül fragmanları, 
proteinin aktif bölgesindeki uygun yerlere yerleştirilir. 
Daha sonra bu fragmanlar birbirlerine bağlanarak 
moleküller oluşturulur.

Bahsedilen yöntemlerle elde edilen molekül önerileri 
yine farklı algoritmalarla reaktivite, toksisite, suda 
çözünürlük gibi farklı açılardan değerlendirilir. Ayrıca, 
molekülün patentli olup olmadığı ve ne kadar kolay 
sentezlenebileceği de incelemeye katılmaktadır. 
Dolayısıyla, bu çalışmalarla sentez için en uygun 
bileşikler seçilir. CADD yöntemlerinin ilaç aday 
molekül keşif aşamasına sunduğu katkı dolayısıyla 
daha az molekülün sentezlenmesi ve daha hızlı 
preklinik çalışmalarına geçiştir.
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Şekil 4. Doktora öğrencilerimiz Ahmet Fatih Şahin (sol) ve Ömer Avşar (sağ).

İşbirliklerimiz ve projelerimiz
Ekibimizde ulusal ve uluslararası iş birlikleri 
içeresinde tümör mikroçevresinde bulunan hedef 
biyobelirteçlere karşı PET ajanların geliştirilmesi, 
kanser patofizyolojisinde rol oynayan enzimlere karşı 
inhibitörlerin geliştirilmesinde ve M. tuberculosis 
bakterisinin önemli hedef enzimi için inhibitörlerin 
geliştirilmesi gibi farklı projelerde görev almaktadır. 
Ayrıca, ekibimiz Sars-CoV-2 proteinlerine karşı 
“ilaç yeniden konumlandırma” ve aşı geliştirme 
çalışmalarına destek vermektedir.

“Drug Discovery and Development” 
Lisansüstü programlarımız
Sağlık Bilimleri Enstitüsü İlaç Araştırma ve 
Geliştirme Anabilim Dalımız altında %100 İngilizce 
Drug Discovery and Development yüksek lisans 
ve doktora programları açılmıştır. Bu disiplinler 
arası programlarımız, Türkiye'deki ilaç keşfinin 
özellikle aşağıda belirtilen alanlarda insan kaynağını 
geliştirmeyi amaçlamaktadır:
• CADD ile ilaç (diagnostik ve terapötik) ve aktif aşı 
moleküllerin (retro vaksinoloji) tasarımı
• Moleküler farmakoloji deneyleri (ilaç-protein 
bağlanma, reseptör aktivasyon, enzim inhibisyon, vb.)
• Biyoinformatik araştırmalar (olası hedef proteinler 
üzere)
• İlaç yeniden konumlandırma çalışmaları

Eczacılık Fakültemizin mezunları Ahmet Fatih 
Şahin ve Ömer Avşar Eylül 2020 tarihinde doktora 
eğitimlerine başlamışlardır (Şekil 4). 
Ahmet Fatih Şahin, yapay zeka ve CADD ile yeni ilaç 
aday molekülü keşfetmeyi amaçlamaktayken Ömer 
Avşar ise yapay zeka ve biyoinformatik çalışmaları ile 
yeni hedef proteinleri tespit etmeye odaklanmaktadır.

Geleceğe yönelik planlarımız
Özellikle 2000’li yıllardan sonra “makine öğrenme” 
(machine learning) ve “derin öğrenme” (deep 
learning) gibi yapay zekâ yöntemleri hayatımıza 
girmiştir ve bu konuda önemli başarılara imza 
atılmıştır. Yapay zekâ yöntemleri, kompleks ve büyük 
veri setlerini analiz ederek aralarındaki bağlantıları 
öğrenebilmekte ve insanlara oldukça yardımcı 
olabilmektedir. Örneğin; yakın zamanda Google 
DeepMind’ın AlfaFold programı sadece amino asit 
sekanslarını inceleyerek proteinlerin 3D yapılarını 
yüksek doğrulukla önerebilmiştir.

Ekibimiz, makine öğrenme ve CADD çalışmalarını 
buluşturmayı amaçlamaktadır. Bu şekilde CADD 
çalışmalarımızda daha fazla veri analiz ederek 
başarılı olma şansı yüksek ilaç aday molekülleri elde 
etmeyi hedefliyoruz. Bu çalışmalar için ortaklıklar 
kurma ve altyapı oluşturma aşamasındayız.
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AŞILARIN 

KORUYUCULUĞU
Aşı olanların aklında önemli bir soru var: Aşı bizi ne kadar süre koruyacak? 
Özellikle gittikçe yaygınlaşmakta olan varyant virüsler, aşının koruyuculuğu ve 
bunun süresiyle ilgili soru işaretlerini artırıyor. Konuyla ilgili merak edilenleri 
Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı’ndan Dr. Öğretim Üyesi Gülay Okay’a sorduk.

DOÇ. DR. GÜLAY OKAY / BVU TIP FAKÜLTESİ ENFEKSİYON HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

Sinovac aşısı ne kadar süre koruyuculuk sağlayacak?
Sinovac aşısının koruyuculuk oranı klinik çalışmalarda oldukça yüksek bulunmuştur. 
Ülkemizde yapılan faz 3 çalışmasında %83 olarak bildirilmiştir.  Ancak aşının ne 
kadar süre koruyuculuk sağlayacağı ile ilgili elimizde henüz veri yoktur. Sinovac 
aşısı ile kitle aşılamaları ülkemizde ve diğer bazı ülkelerde birkaç aydır yapılmaktadır. 
Sinovac faz 3 çalışmalarında ve kitle aşılamasında aşılanan bireylerin izlenmesiyle 
aşının koruyuculuk süresi ile ilgili daha net bilgilere ulaşabiliriz.

Koruyuculuk süresi kişiden kişiye değişiklik gösterir mi?
Kişinin o sıradaki bağışıklık durumu, kullandığı bağışıklığı baskılayan ilaçlar, kronik 
hastalığının olması gibi bazı durumlar aşının etkinliğini değiştirebilir. Dolayısıyla 

oluşan bağışıklık derecesine göre koruyuculuk süresi de kişiden kişiye değişebilir. Sinovac aşısı uygulanan 
kişilerde yapılacak çalışmalarla bu konu ile ilgili veriler elde edildikçe daha doğru bilgilere sahip olacağız. 
 
Aşının koruyuculuğu azaldığında ne yapılabilir?
Öncelikli olarak aşının ne kadar süre koruduğu ile ilgili bilgileri elde etmemiz gerekiyor. Aşının koruyuculuğu 
zaman içinde düşüyorsa belli aralıklarla rapel doz aşı uygulaması düşünülebilir. Örneğin; grip aşısının hem 
koruyuculuğun azalması hem de virüsün mutasyonlarla değişikliğe uğraması nedeniyle her yıl üretilen yeni aşılar 
uygulanmaktadır. Sinovac aşısı ile ilgili yapılacak çalışmalar ile bu konuda bilgilerimiz artacaktır.  

Aşının etkinliğini artırmak için neler yapılmalı?
Aşı etkinliğine etki eden faktörler değerlendirilerek mümkünse bunlarla ilgili bazı değşiklikler yapılabilir. Örneğin; 
bağışıklığı baskılayan ilaç kullanan hastalara aşının bu ilaçlarla aynı zamanda uygulanmaması önerilir. Bağışıklığı 
baskılayan ilaçların aşının yapılmasından mümkünse en az 14 gün sonra yapılması önerilir. Kemoterapi gören 
kanser hastalarında ise kemoterapi tamamlandıktan en az üç ay sonra aşının yapılması gerekir.
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ACİL DURUMLAR VE 
KARMAŞIK DUYGULAR
Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanımız Doç. Dr. Ertan Sönmez, Acil Servisin 
kritik önemi ve burada çalışan sağlık çalışanlarının yaşadığı zorlukları, 
dergimiz okuyucuları ile paylaştı.

DOÇ. DR. ERTAN SÖNMEZ/ BVU TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP ANABİLİM DALI

Acil Servisler acı ile umudun, pişmanlıklar ile öfkenin en fazla bir araya geldiği 
yerlerdir. Yapılan küçük bir hata, çok ciddi olumsuzluklara neden olabilir. 
Acil Serviste, bir çocuğun annesine, bir ninenin torununa acı dolu bakışına 
şahitlik ederiz çoğu zaman… Bitmek bilmeyen ağrılar ve geçmek bilmeyen 
zaman öfkenin dozunu artırır. Bu gergin bekleyiş bazen canla başla çalışan ve 
tüm derdi hastaları sağlığına kavuşturmak olan acil çalışanlarına yansır. 

Acil Servis çalışanları, hasta ve hasta yakınlarının psikolojisini çok iyi bilir. Onlara 
karşı olabildiğince sabırlı davranır. Fakat bazen yorucu ve uzun mesailerin 
verdiği tükenmişlikle içten içe “yeter artık” diye bağırırlar. Genel manada işler 

yolunda gider aslında. Hastalığına şifa arayanlar için 
özveriyle çalışır Acil Servis çalışanları…

Sağlık çalışanlarının ilk mesleki deneyim yeri olan 
acil servisler, ilk eğitim yeri, yani askerlik tabiriyle 
‘acemi birliği’dir. Hemşire, doktor, acil tıp teknisyeni, 
paramedik, veri giriş elemanı, hasta bakıcı ve hatta 
güvenlik bile ilk olarak Acil Serviste başlar mesleğe. 
Tecrübe kazanmak için en doğru yerdir çünkü. 

Hem heyecan hem de umut doludur yürekleri. Her 
şey çok güzel olacak diye başlarlar ilk mesailerine. 
Ancak çoğu zaman işlerin o kadar da kolay olmadığını 
görürler. Mesai bittiğinde ise hem fiziki hem de ruhsal 
yorgunluk ile baş başa kalırlar. 

Mesai bitiminde gün içerisindeki 
kargaşa ve yoğunluktan bunalmış 
olarak kendilerini sessizliğin 
kucağına bırakıp rahat bir uyku 
çekmek isterler. Ama o sırada 
daha ilk günden yapılan ufak 
tefek hataların vicdan azabı 
büyür de büyür gözlerinde. Uyku 
kaçar, yorgunluk artıkça artar. Ama 
bir hastaya çok faydası olduğu bir anı 

hatırladığı günler, karşılığını fazlasıyla almış birisi 
olarak rahat bir uyku çeker. Tecrübesizliğin ve 
acemiliğin en ağır şekilde yoğurulduğu mekanlardır 
Acil Servisler. Kolay değil tabi; acemilik diye tabir 
ettiğimiz süreçte en ağır vakalarla karşılaşmak, onları 
muayene ve tedavi etmek... 

“Hızlı ol! Doğru karar ver! Dikkatli ol!” Bu cümleler, 
Acil Servisler için kilit cümlelerdir. Ancak birbirinden 
farklı ve karmaşık vakalar vardır ve her şey öğretildiği 
kadar basit değildir. 

Öğrenirken asla öğretilemeyen şey başına bela olur; 
duygular... Acil Servise yeni başlayan hekimler ve 

sağlık çalışanları, hasta ile karşılaştığında 
ne hissedeceğini bilmez, duygular 

karmakarışık olur. Böyle bir durumda 
önce kendi duygularını yönetmeli, 
ardından da hasta ve hasta 
yakınlarının duygularını. Hiç kolay 
olmayan bir durum bu; insan 
sayısı kadar hastalık, insan sayısı 
kadar tepki çeşidi var. Tüm bu 

zorluklara rağmen çekici bir yönü 
var bu işin; insan acizliğini görüyor 

net olarak ama, kendinde de değerli bir 
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taraf buluyor. Zorluklara karşı koymaya niyet etmiş 
bir cesaret var. Bu duygularla devam eden nöbetler, 
yorgunluklar, olgunlaştıran bir döngü var. 

Bir bayram sabahı saat 04:00 herkes mutlu bir günü 
beklerken bir eve ateş düşüyor ve bu ateşin acısını bir o 
aile bir de Acil Servis nöbetçi ekibi biliyor. Herkes mutlu 
ama o anda acil serviste hüzün var. Bir gencin beyin 
kanaması, bir çocuğun ateşli havalesi, bir ninenin felç 
geçirmesi aslında ilk kez olmuyor Acil Serviste. Fakat 
yine de karşılaşılan her vaka, yaşanan her acı bu ekibin 
de acısı oluyor. Az önce uyukluyor dediğimiz insanlar, 
şu an işe yeni başlamış gibi koşuşturuyor. Hastayı biraz 
toparladık dediğiniz anda etrafınızda birçok hasta ve 
yakını uyuklarken, ekip biraz rahatlıyor. Bir bardak çay 
içip rahatlamak ve keyfini çıkarmak istiyor. Gün içinde 
defalarca üzülmek, rahatlamak, öfkelenmek, yorulmak 
bu duyguların sürekli tekrar etmesi bile yorucu değil 
mi? İşte Acil Servislerde hasta sayısından çok daha 
fazla hikayesi var çalışanların. Profesör olsun emekliliği 
yaklaşmış bir hemşire ya da bir hasta bakıcı olsun; 
hiç unutamadığı bir anısını anlatmaya başlasa içinde 
mutlaka Acil Serviste yaşadığı bir anı da vardır. Herkes 
der ki; “Buradaki anılarımı yazsam kitap olurdu”. Fakat 
o yoğunluk içinde yazmaya vakit ayırmak ne mümkün. 
Duyguları ve anı yaşamak yeter de artar bile. 

İntörn doktorlar içinde unutulmayacak bir dönemdir. 
Hekimliğe merhaba dedikleri mekanlardır. Uykusuz 
ve yorucu geceler, ızdırap çeken hastalar, tükenmiş 
çalışanlar ve günün sonunda kendi tükenmişlikleri… 
Meslekleri ile tanışmaları biraz sancılı olur. Evet bu 
zamana kadar Tıp Fakültesi okurken çok zor bir iş 

yapıyorlardı. TUS’a çalışmak da zor oluyordu. Fakat 
burada başka bir dünya var. Kayıtsız kalamadıkları, 
hayatlarını yeniden gözden geçirdikleri bir dünya 
burası. Film gibi sahneler; kan, gözyaşı, çile. Ama Acil 
Servis stajını tamamladığında kendinde bir olgunluk 
hissederler. Mesleki maratonuna başlamaya biraz 
daha hazırdır artık. 

Öyle değil mi ama? Bakın hastanede geçen sinema 
filmlerine; genel olarak kullanılan mekân, Acil 
Servislerdir. Hani derler ya “Allah eksikliğini vermesin 
ama düşürmesin de” diye, bir insanın hayatı boyunca 
şahitlik edemeyeceği kadar trajik olaylara, bir nöbette 
şahitlik etmesi... 

Sağlık alanında çalışmak zor ama insanların sağlığına 
kavuşmasına vesile olmak gibi kutsal bir görevi layığıyla 
yerine getirmek de büyük bir lütuf. Bu farkındalıkla 
çalışmaya devam edersek zorluğun yerini kolaylık alır.
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NANOTEKNOLOJİ 
VE KANSER TEDAVİSİ
Nanoteknoloji adından da anlaşılacağı üzere, nano boyuttaki partiküller ile 
ilgilenen teknoloji alanıdır. Nano ön eki, cüce anlamına gelen Latince “nanus” 
kelimesinden türemiştir ve metrik sistemde 10-9 metreye karşılık gelmektedir. 

DR. ÖĞRETİM ÜYESİ FATEMEH BAHADORİ / BVU ECZACILIK FAKÜLTESİ FARMOSOTİK 
BİYOTEKNOLOJİ ANABİLİM DALI

Nano-partiküllerin alyuvarlarla birlikte kan dolaşımındaki simülasyonları
Nanoteknolojinin temelleri 1959’da Fizikçi Richard Feynman’ın Caltech'te yıllık 
Amerikan Fizik Derneği toplantısında yaptığı ünlü “There's Plenty of Room 
at the Bottom” veya “Altta Çok Yer Var” başlıklı konuşması ile atılmıştır. Bu 
konuşmada Feyman, atomik ve moleküler seviyede manipüle edilen maddenin, 
daha derininden ve belirli bir hedefe yönelik kontrol edilebileceği ihtimalini ileri 
sürmüştür. Bu heyecan verici ve davetkar konuşma, ancak 1980’lerde taramalı 
tünelleme mikroskoplarının icadı ile Nanoteknolojinin ilk hareketlenmelerine 
sebebiyet verebilmiştir. Belki de ezelden beri “gözümle görmeden inanmam” 
diyen insanoğlu, mikron boyutunun altında var olan geniş alana, ancak yeni nesil 
mikroskopların icadı ile “görerek” inanmıştır. Ne gariptir ki bilim ve teknolojideki 
bunca ilerlemeye rağmen, halen bilimsel çalışmalarda, nano-partiküllerin 

Bu boyutun ne denli küçük olduğunu hayal edebilmek için, toplu iğnenin ucunun 
bir milyon nanometre (nm) olduğuna veya ancak mikroskop ile görülebilen 
alyuvarların boyutunun 2500 nm olduğuna işaret etmek yeterli olacaktır. 

Nanoteknolojinin 
temelleri 1959’da 
Fizikçi Richard 
Feynman’ın 
Caltech'te 
yıllık Amerikan 
Fizik Derneği 
toplantısında 
yaptığı ünlü 
“There's Plenty 
of Room at the 
Bottom” veya 
“Altta Çok Yer 
Var” başlıklı 
konuşması ile 
atılmıştır. 
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karakterizasyonu, Transmisyon Elektron Mikroskobu 
(TEM) ve Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) ile 
adeta görücüye çıkarılarak, gerçekleşmektedir. 
İnsan zihni, dolaylı ispat ile kabullenmekten hala çok 
uzaklardadır.

100 nm’lik partiküllerin SEM görüntüleri 
2000’li yılların başında ilk Nanoteknolojik ürünler 
ticarileştirildiğinde, Nano-partikül terimi 100 
nm’den küçük olan partiküller için kullanılırken, bu 
bilim dalındaki gelişmeler ile 100 nm ile 1000 nm 
arasındaki partiküllerin de geniş uygulama alanları 
olduğu anlaşılmış ve Nanoteknoloji, 1000 nm’den 
daha küçük olan partiküllerin teknolojisi olarak kabul 
edilmiştir. Bu alanlar arasında elbette ki sağlık alanı 
da büyük bir yer kaplamaktadır.

Nano-partiküller sağlık alanında, hastalıkların 
önlenmesi, erken teşhisi ve tedavisinden, yapay 
doku ve yapay organ üretimine kadar birçok alanda 
yer alabilmektedirler. Bu uygulamalar arasında 
Nano-partiküllerin hastalıkların tedavisinde kullanımı 
belki de en hızlı gelişen ve hatta başarıya ulaşan 
alandır. İşte tam da bu noktada Nano İlaç Taşıma 
Sistemleri (NİTS) tedavinin baş oyuncuları 
olarak karşımıza çıkmaktadır. 

NİTS, ilaç moleküllerini vücut 
ortamında belirli bir hedefe 
ulaştırabilen kargo elemanları 
olarak tanımlanabilirler. 
Nanoteknoloji, onlarca ilaç 
molekülünün Nano boyuttaki 
bir partikülün içine veya 
yüzeyine yerleştirilmesine ve 
doğrudan hastalıklı bölgeye 
yönlendirilmesine imkân 
sağlamaktadır. Böylelikle tedavi 
edici özelliğe sahip olan ilaç 
molekülleri, sadece hastalıklı hedefe 
yönelecek ve sağlıklı dokular ilacın yan 
etkisinden korunacaktır. Sadece bu da değil, 
ilaç molekülü doğrudan hastalıklı bölgeye yöneleceği 
için, az miktarda ilaç molekülü daha yüksek tedavi 
edici etki gösterecektir.  

Burada vurgulamakta fayda var ki, hastalıkların 
tedavisinde kullanılan çoğu ilaç molekülünün 
boyutu Nano boyuttan bile daha küçük ve Angström 
boyutundadır (10 Angström=1 nm). Bu yüzden 100 

nm civarında boyuta sahip olan bir Nano-partikül, 
onlarca ilaç molekülünü içine veya yüzeyine 
hapsedip hedefe doğru yönlenebilir. 

Nano İlaç Taşıma Sistemi (NİTS) içine yerleştirilmiş 
ilaç molekülleri
NİTS ile kanser tedavisi söz konusu olduğunda, 

vücudun sağlıklı dokularına zararlı 
veren kemoterapi ajanları, bir Nano-

partikülün içine hapsedilir ve 
sadece kanser tümör bölgesine 

yönlenerek, toksik etkisini 
gösterir. Böylelikle sağlıklı 
dokular kemoterapi ajanının 
zararlı etkilerinden korunur ve 
saç dökülmesi gibi sorunlar 
yaşanmaz. Hayal gibi gelse 
de bu mümkündür. Nitekim bu 
tedavi konseptinin başlangıcını 

da bir bilim insanının hayali 
oluşturmaktadır. Nobel ödülü 

sahibi Alman bilim adamı Paul 
Ehrlich, 1900 yılında bir “Magic 

Bullet” veya “Sihirli Mermi” teorisi 
ortaya sürmüş ve öyle bir tedavi edici 

ajan farz etmiştir ki, sadece hastalığın kaynağını 
hedef almakta ve adeta silahtan ateş edilen mermi gibi 
yalnızca o hedefi yok etmektedir. Bu hayal, sadece 
NİTS ile hedefli kanser tedavisinin değil, Monoklonal 
Antikorların da ilham kaynağı sayılmaktadır.

NİTS ile hedefli kanser tedavisi, iki aşamadan oluşur. 
Öncelikle anti-kanser ilaçların Nano-partiküllerin 
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içine yerleştirme işlemi gerçekleşir, bu işleme 
yükleme denir. İkinci aşamada ise bu yüklü Nano-
partiküller damardan enjekte edilir ve adeta sihirli 
birer mermi gibi kanser tümörüne doğru yola çıkar. 
Nasıl mı? Şöyle özetleyebiliriz:

Tüm vücuda kan taşıyan atardamarların çeperi, 
adına endotelyal denilen hücrelerden oluşmaktadır. 
Aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi bu endotelyal 
hücreler sağlıklı dokularda birbirine sıkı bir şekilde 
yakın durmaktadırlar ve aralarında sadece 5-10 
nm’lik bir boşluk mevcuttur. Oysaki kanser tümör 
bölgesinde yaşanan iltihap ve şişkinlikten dolayı kan 
damarlarının yapısı bozulmuş ve endotelyal hücreleri 
birbirinden uzaklaşmıştır. Kanserin evresine bağlı 
olarak endotelyal hücrelerinin arasındaki bu boşluk 
200 nm’den 800 nm’ye kadar ulaşmaktadır. Klasik 
kemoterapi gerçekleşirken, kemoterapi ilaçları 
kan dolaşımı ile bütün vücuda dağılır, hem sağlıklı 
bölgelerdeki küçük boşluklardan sağlıklı dokulara 
girer ve hem kanser tümör bölgesine giriş yapar. Nano 
ilaç taşıma sistemlerinin boyutu 10 nm’den büyük, 
200 nm’den küçük tasarlandığında, bu partiküller 
bütün vücutta dolaşıp, endotelyal hücrelerinin 
arasından sağlıklı dokulara giriş yapamayıp, kanser 
tümör bölgesindeki genişlemiş aralıklardan içeri 
girip, sadece o bölgede birikirler. Adına “Gelişmiş 
Geçirgenlik ve Alıkoyma” (İngilizce’de Enhanced 
Permeability and Retention (EPR)) etkisi denilen 
bu olay, NİTS ile kanser tümörü hedeflendirmenin 
temellerini oluşturmaktadır. 

Nano İlaç Taşıma Sistemlerinin kanser tümör 
bölgesinde birikmesi. Solda sağlıklı bir dokudan 
geçen atardamar ve çeperindeki sıkı dizilmiş 
endotelyal hücreler görülmektedir. Sağ tarafta ise 
kanser bölgesindeki iltihap ve şişkinlikten dolayı 
birbirinden ayrılan ve bu aralıklardan Nano İlaç 
Taşıma Sistemlerini kanser tümör bölgesinin içine 
alan endotelyal hücreleri görülmektedir.

EPR etkisi ile kanser tümörünü hedeflendirme, 
pasif hedeflendirme olarak adlandırılmaktadır. Bu 
hedeflendirme stratejisinde NİTS ile tümör hücresi 
arasında bir etkileşim yoktur. NİTS ile daha etkili 
ve spesifik bir hedeflendirme stratejisi mevcuttur 
ki aktif hedeflendirme olarak adlandırılmaktadır. 
Bu stratejide NİTS’in yüzeyi bazı proteinler ile 
dekore edilmektedir. Bu proteinler ligand olarak 
adlandırılmaktadır ve bu ligandların alıcıları kanser 
hücrelerinin yüzeyinde mevcuttur. Kanser hücreleri 
sağlıklı hücrelere nazaran, beslenmek, büyümek ve 
bölünmek gibi bazı aktiviteleri daha yüksek oranda 
gösterirler ve bu yüzden hücre yüzeyinde bu yüksek 
aktivitelerini kolaylaştıracak alıcılar bulundururlar. 
Bu alıcılara bağlanan ligandlar NİTS yüzeyinde 
bulundurduğunda, NİTS ile kanser hücresi arasında 
güçlü bir etkileşim sağlanır ve NİTS kanser hücresinin 
içine alınır. NİTS yüzeyinin ligandlar dışında, kanser 
tümörünün görüntülenmesini kolaylaştıracak 
maddelerle de dekore etmek mümkündür.
 

Nano İlaç Taşıma Sisteminin yüzeyinin kanser 
hücresindeki alıcılara özel ligandlar (yeşil) ve kanser 
tümörünün görüntülenmesini kolaylaştıracak 
görüntüleme ajanları ile (turkuaz mavi) dekore 
edilmesi. Nano-partiküllerin içine yüklenen anti-
kanser ilaçlar mor çubuklar ile sembolize edilmiştir.

NİTS doğal ve sentetik birçok materyalden 
hazırlanabilmektedir. Bu materyallerin sahip olması 
gereken iki kritik özellik ise “biyo-uyumlu” ve “biyo-
bozunur” olmaktır. Biyo-uyumluluk vücutta NİTS 
tarafından immün sistemin uyarılmamasını, başka bir 
deyişle alerjik reaksiyona sebebiyet verilmemesini; 
biyo-bozunurluluk ise vücuda giren NİTS’in başarılı 
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bir şekilde vücuttan atılmasını sağlamaktadır. 
Bu özelliklere sahip birçok morfolojide NİTS 
hazırlanabilse de hedefli kanser tedavisinde, 
hücre içine alımı kolaylaştırmak ve vücut 
ile uyum açısından, sadece küresel Nano-
partiküller kullanılabilmektedir. Doğal olarak 
hücre membranında bulunan fosfolipidlerin 
kullanımı ile hazırlanan Lipozomlar, hedefli 
kanser tedavisinde kullanılan en ünlü NİTSler 
arasında yer almaktadır. 

En bilinen Nano İlaç Taşıyıcı Sistemlerden 
Lipozomun yapısı
Amerika’da “Food And Drug Administration” 
((FDA) ve Avrupa’da “European Medicines 
Agency” ((EMA) tarafından hedefli kanser 
tedavisine yönelik onaylanmış ve klinikte 
kullanımı olan bazı Lipozom temelli Nano-formlar 
aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Her ne kadar NİTS hedefli kanser tedavisinde etkili olup, umut vadedici sonuçların elde edilmesine sebep 
olsa da bu alanda yapılan yeni çalışmalarda Nano-partiküllerin kanser tümörü dışında başka dokularda da 
yığılabileceklerini ve ciddi yan etkilere sebebiyet verebileceklerini de göz önünde bulundurmakta fayda vardır.  

Hedefli kanser tedavisinde kullanılan bazı Lipozomal Nano-formülasyonlar

Ürün adı Taşıdığı anti-kanser 
ilaç Üretici firma Uygulama alanı Onaylayan 

merci ve tarihi

DepoCyte Cytarabine

Depotech  
Corporation

Sigma-Tau

Meningeal yayılımlı 
lenfomalar veya  
lösemi

FDA 2007

Onivyde (MM-398) Irinotecan

Merrimack  
Pharmaceutical

Pankreas kanseri FDA 2015

Marqibo  Vincristine Talon Therapeu-
tics

Akut lenfoid lösemi FDA 2012

Vyxeos™/daunoru-
bicin

Daunorubicin ve  
Cytarabine

Jazz Pharmaceu-
ticals

Akut miyeloid 
lösemi

FDA 2017

MEPACT Mifamurtide
IDM Pharma Osteosarkom EMA 2013

Myocet Doxorubicin
Teva UK Meme EMA 2000

Doxil Doxorubicin Sun Pharma  
Global FZE

Kaposi sarkomsı,  
yumurtalık ve 
meme kanseri

FDA 1995

Lipo-dox
Doxorubicin Sun Pharma Kaposi sarkoma-

sı, yumurtalık ve 
meme kanseri

FDA 2013

https://www.drugs.com/manufacturer/jazz-pharmaceuticals-plc-398.html
https://www.drugs.com/manufacturer/jazz-pharmaceuticals-plc-398.html
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KÜTÜPHANE  
KÜLTÜRÜ
Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi’nde kütüphane ve kütüphanecilik kültürü üzerine 
Kütüphane Direktörü ve aynı zamanda SHMYO Tıbbi Dokümantasyon ve 
Sekreterlik Programı Program Koordinatörü Özlem Yalçınkaya ve Kütüphane 
Uzmanı ve aynı zamanda SHMYO Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı 
Öğretim Görevlisi Erdal Gökçen ile keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.

ÖĞR. GÖR. ÖZLEM YALÇINKAYA / BVU KÜTÜPHANE DIREKTÖRÜ 
ÖĞR. GÖR. ERDAL GÖKÇEN / BVU KÜTÜPHANE UZMANI

Kitap ve kütüphane nedir? Fikir, his ve insan bu tanımın neresindedir?
Eski Yunan’da “beyin de acıkır” derler. Yani beynin ve zihnin beslenmesi 
için, yani gelişmesi için fikir gereklidir. Fikrin ve hissiyatın aynı potada eriyip 
satırlarda hayat bulması ve okuyana sunulmasının ciltlenmiş ve düzenlenmiş 
haline kitap denir. Bu bağlamda kütüphaneler, fert ve toplumun sağlıklı 
düşünebilen ve hislerini ifade edebilen bir unsur olabilmesinin en önemli 
unsurudur. Kütüphaneler, binlerce kitaptan mürekkep, muhteşem bir ilim ve 
irfan ocağıdır. Kütüphaneci ise adeta bir medyumdur. Okuyucunun ihtiyacı olan 
fikri ya da bilgiyi, binlerce kitabın arasından doğru yazarı bularak onunla satır 
aralarından adeta mezarın ötesinden bağ kurarak okura sunar ki; bir bakıma 
kütüphanecilik de toplum menfaatine “bilgi istihbaratçılığıdır”. Kitap, kütüphane 
ve kütüphaneci iyi ki var.

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Direktörlüğü 
Neler Yapar?
Vatan yerleşkesi, Eyüp Sultan Yerleşkesi ve Sultangazi İlhan Varank Yerleşkesi 
olarak üniversitemizin üç farklı kampüsünde hizmet veren kütüphanelerimiz, 
ulusal ve uluslararası ölçekte bilgi birikimine, kullanımına ve transferine destek 
olmak, kullanıcılarımızın daha çok bilgiye kampüs içinde ve dışında, zaman 
ve mekândan bağımsız olarak erişmelerini sağlamak, mesleki dayanışma ve 
işbirliğine dayalı, gelişmelerin gerisinde kalmayan, akademik ve sosyal yaşamı 
destekleme gücü yüksek bir bilgi merkezi oluşturmak amacıyla kurulmuştur. 
Kütüphanelerimiz, üniversitemizin eğitim-öğretim kalitesini arttırmak, 
araştırma geliştirme çalışmalarını desteklemek, doğru, güvenilir ve evrensel 
bilgiyi çağdaş olanaklarla kullanıcıların hizmetine sunmak ve kütüphanecilik 
mesleğinin gerektirdiği hizmetler çerçevesinde kullanıcılarımızın her tür ve 
ortamdaki bilgi ve belge ihtiyaçlarını en iyi kaynaktan hızlı bir şekilde karşılamayı 
hedeflemektedir. Doğru ve ilkeli çalışmak, yeniliklere ve değişime açık olmak, 
insana ve düşünce özgürlüğüne saygılı olmak, ekip çalışması ve iş birliği bilinci 
ile hareket etmek, kurumsal güven, bilinç ve kültüre sahip olmak gibi değerler 
en önemli unsurlarımızdır.
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Dinamik ve değişime öncülük eden bir vizyon ile 
çalışmalarını sürdürmekte olan kütüphanelerimiz, 
kullanıcılarımızın tüm ihtiyaçlarını gözeterek 
hizmet vermektedir. Geçmişten geleceğe bilgi ve 
belge sunan kütüphanelerimiz, ‘Bezmiâlem Vakıf 
Üniversitesi Kütüphane Yönergesi’ne bağlı olarak, 
öğrencilere, akademik ve idari personele doğrudan 
tüm kaynaklardan yararlanma olanağı sunmaktadır. 
Kütüphanelerimiz, Okuyucu-Bilgi Hizmetleri, 
Araştırma Hizmetleri ve İdari-Teknik Hizmetler olarak 
3 ana başlık altında hizmetlerini yürütmektedir. Bu 
hizmetlerle birlikte uzaktan eğitimi de destekleyici 
birçok hizmet, kütüphanemiz tarafından verilmektedir. 
Haftanın 7 günü hizmet veren kütüphanemiz, 
rezervasyon sistemi ile çalışmaktadır. 

Kütüphanemiz, okuyucu-bilgi hizmetleri kapsamında; 
danışma ve referans hizmeti, oryantasyon ve kullanıcı 
eğitimleri, bilgi okuryazarlığı eğitimleri, akademik ve 
kültürel etkinlikler, etkinlik anons hizmeti, duyuru 
yönetimi, 7/24 çalışma salonu, bilgisayarlı çalışma 
salonu, seminer salonu ve grup çalışma odaları 
hizmetleri ile kullanıcılarımızın her türlü isteğine 
cevap vermeyi ilke edinmiştir. Bilgiye kolay erişimi 
temel ilke olarak benimseyen kütüphanelerimiz, 
koleksiyonumuzdaki basılı kaynaklarımızın yanı sıra, 
birçok prestijli ulusal ve uluslararası elektronik veri 

tabanı üyelikleri ile zenginleşerek, çevrimiçi birçok 
kaynak türüne 7/24 erişim imkânı ile kullanıcılarımızın 
kaynak teminine ve akademik başarısına kolaylık 
sağlamaktadır. Kütüphanemiz uzaktan eğitim 
sürecinde de tüm kullanıcılarımızın çevrimiçi kaynak 
temini ve kullanımı konusunda da birçok çalışma 
yürütmektedir.
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Kütüphanelerimizde idari-teknik hizmetler çerçevesinde; 
uluslararası sınıflama sistemlerinde RDA uyumlu katalog 
kayıtları, online katalog tarama hizmeti, mobil kütüphane 
hizmeti, ödünç-iade ve rezerv hizmeti, kütüphaneler arası 
ödünç ve belge sağlama hizmeti (ILL), otomasyon sistemleri 
yönetimi, elektronik belge yönetimi sistemi (EBYS) hizmeti, 
ISBN/ISSN, sertifika ve bandrol işlemleri, kurumlar arası 
iletişim ve kurumsal proje faaliyetlerine destek gibi birçok 
faaliyet sürdürmektedir.   

Araştırma hizmetlerimiz kapsamında ise; elektronik veri 
tabanları yönetimi, akademik yayın tarama ve yayın sağlama 
hizmeti, kurumsal açık erişim arşivi, araştırma çıktılarının 
analizi, bibliyometrik analizler ve raporlamalar, üniversite 
sıralamaları takip ve veri yönetimi, görünürlük çalışmaları gibi 
süreçler yürütülmektedir.

Tüm kütüphanelerimizde kablosuz internet erişimine ek 
olarak, birçok bilgisayarlı çalışma ortamları bulunmaktadır. 
Kullanıcılarımız, kütüphane web sayfamızdan ve kütüphane 
sosyal medya hesaplarımızdan tüm hizmetlerimize güncel 
olarak ulaşabilirler. Ayrıca kütüphane Youtube kanalımızdan 
birçok videomuzu izleyebilirler. Alanında uzman kütüphane 
personelleriyle iletişim kurarak her türlü bilgi ve belge isteğine 
cevap alabilirler. 

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi’nin Kütüphane ve 
kütüphanecilik çalışmalarına destekleri nelerdir?
2010 yılında sağlık temalı olarak kurulan ilk üniversite olan 
Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi bünyesinde hizmet veren 
Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Kütüphanesi, aktif olarak 
hizmet vermeye başladığı 2012 yılından itibaren tıp ve sağlık 
kütüphanesi olma yolunda büyük ilerleme kaydetmiştir.  
Üniversitenin vakıf kültürü misyonuyla ve Türk Kütüphaneciler 
Derneği (TKD) tarafından geliştirilen mesleki ahlak ilkeleri 
çerçevesinde hareket eden kütüphane, kurulduğu ilk yıldan 
itibaren “Bilgi Ve Belge Yönetimi (BBY) bölümü” mezunlarını 
istihdam etmiştir. Kütüphanecilere çalışma alanı sağlayan 
ve çağdaş anlayışla mesleğin icra edilmesine fırsat tanıyan 
üniversite yönetimi, 2012 yılından beri “bilgi ve belge yönetimi” 
alanında yapılan tüm mesleki toplantılara kütüphanecilerinin 
katılımları konusunda destek olmuş ve onları teşvik etmiştir. 
2014 yılında, Erasmus Plus eğitim alma programı kapsamında 
kurumda ilk olarak idari personellerden kütüphane personeli yurt 
dışına gönderilmiştir. Üniversite yönetimi, 2013 yılından itibaren 
her yıl yaz dönemi Bilgi ve Belge Yönetimi bölümü zorunlu staj 
döneminde ortalama 6 BBY öğrencisinin kütüphanede staj 
eğitimi almalarını desteklemiştir. 2018 yılında belirli standartlar 
çerçevesinde merkez kütüphane binası yenilenerek, modern 
bir kütüphane alanı kurularak, kütüphanecilik hizmetlerinin 
rahat bir şekilde kullanıcılara verilmesi sağlanmıştır. Yeni 

Eyüp Sultan Yerleşkesi SBF Kütüphanesi

Sultangazi İlhan Varank Yerleşkesi Kütüphanesi

Vatan Yerleşkesi Valide Sultan Kütüphanesi

Kütüphanelerimizde 
kablosuz internet 

erişimine ek olarak,  
birçok bilgisayarlı  
çalışma ortamları 

bulunmaktadır. 
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kütüphane kurulumu çalışmaları esnasında projenin 
çizilmesinden, mobilya seçimine kadar her süreçte 
kütüphanecilere danışılarak ilerlenmiştir. Bununla 
birlikte, üniversite yönetimi iki farklı kampüste 
de şube kütüphane açarak, kütüphaneye verilen 
önemi bir kez daha gözler önüne sermiştir. 
Kütüphanelerin gelişimi ve yaygınlaşması için kişisel 
ve kurumsal düzeyde inisiyatif alan ve bu konuda 
sürdürebilir yaklaşımlar, çalışmalar ve projeler 
ortaya koyan üniversite yönetimi, kütüphanenin 
ve kütüphanecilerinin gelişimi için, mesleki alanda 
sürdürülebilir yaklaşımı benimseyerek, 2018-2020 
yılları arasında başarıyla yürütülmüş olan İSTKA 
Bezmiâlem Valide Sultan Kültürel Mirası Projesi’ne 
kütüphane personellerini dahil etmiş ve aktif olarak 
projede rol almalarını sağlamıştır. Üniversite yönetimi, 
kütüphane personellerinin ulusal ve uluslararası 
gerçekleştirdiği organizasyonları maddi ve akademik 
olarak desteklemektedir. Bunlarla birlikte her yıl, 
üniversite yönetimi kütüphane personellerinin 
akademik ve idari gelişimleri için personellerin 
eğitim isteklerini geri çevirmeyip, çeşitli eğitimlere 
(mesleki eğitimler, kişisel gelişim eğitimleri, hizmet 
içi eğitimler, akademik eğitimler vb.) katılmalarına 
olanak sağlamış ve teşvik etmiştir. Üniversite 
yönetimi, kütüphane personellerinin kültürel etkinlik 
düzenleme süreçleri, ulusal ve uluslararası dernek 
üyelikleri, toplantı, kongre, konferanslarda görev 
ve yer almaları ve diğer akademik çalışmaları 
süreçlerinde her zaman personellerini desteklemiş 
ve teşvik etmiştir. Üniversite yönetimi, üniversitenin 
akademik görünürlük çalışmaları konularında 
kütüphane personellerinden destek alarak, 

sürece onları da dahil ederek, üniversitenin yeni 
stratejik planının oluşturulması süreçlerinde 
kütüphanecilerden mesleki anlamda bilgi almaktadır. 
Kütüphane, bibliyometrik analizlerin yapılması, 
performans analizleri, üniversite sıralamalarının 
takibi ve veri yönetimi, bilimsel dergi çıkarılması, 
kurumsal akademik açık erişim arşivi kurulması, 
akademik birimlerin akreditasyon süreçlerinde 
verilerin araştırılması gibi süreçlerde diretk olarak 
aktif görev almaktadır. Üniversite tarafından 3 ayda 
bir çıkartılan ve tüm üniversitelere dağıtımı yapılan 
Bezmiâlem Aktüel Dergisinde, dergi editör kurulunda 
kütüphane personeline yer verilmiştir (2013-2016). 
Ayrıca yine bu dergide, bazı sayılarda kütüphane 
hizmetlerinin ve çalışmaların anlatıldığı yazıların 
yazılmasına da teşvik edilmiştir. Üniversite yönetimi 
kütüphane personellerini, üniversitenin birçok 
farklı idari iş süreçlerinde görevlendirerek mesleki 
deneyimlerinden yararlanmaktadır (kalite iç tetkikçi, 
personel iç eğitmenliği, iş sağlığı ve güvenliği -İSG- 
kurul üyeliği, Strateji Geliştirme Ve Planlama Ekip 
Üyesi, Staj Komisyonu Üyesi, Öğrenci Kulübü Kulüp 
Danışmanlığı, Engelli Birimi kurul üyeliği). Ayrıca, 
ulusal platformda ödül alan personeline kutlama 
seremonisi yaparak personelini motive etmiştir. 

Tüm bu anlatılanlar çerçevesinde Bezmiâlem 
Vakıf Üniversitesi hem kütüphanecilik mesleğinin 
gelişmesine hem de kütüphanenin ve 
kütüphanecilerinin görünür olmasına, mesleki, 
akademik ve kişisel gelişim süreçlerine katkı 
sağlamaktadır.

Kütüphaneler,
Bireylerin ve Toplumun Yaşamında  
Hayat Boyu Öğrenimin,  
Bağımsız Karar Vermenin ve  
Kültürel İlerlemenin  
Önemli Destekçisidir.
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‘HEKİMLİĞE MERHABA’ 
ETKİNLİĞİ GERÇEKLEŞTİ
31 Mayıs-1 Haziran tarihlerinde Tıp Fakültesi 6. sınıf öğrencilerimize yönelik
Hekimliğe Merhaba Programı hibrit şeklinde Erich Frank Konferans 
Salonunda gerçekleştirildi.

Tıp Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Ramazan 
Özdemir açılış konuşmasında “Hazırlanan bu 
yoğun program siz öğrencilerimizin bilgilerini 
pekiştirmesi anlamında oldukça önemli... 
Bunlar sadece teorik anlamda bilgi tekrarı değil, 
sahada da yardımcı olacak pratik bilgiler… 
Sizler için faydalı olacağına inanıyorum. 
TUS’ta ve sonrasındaki mesleki yaşamınızda 
başarılarınızın artarak devam etmesini 
diliyorum. Ayrıca bu etkinliği düzenleyen ve 
programda yer alan tüm akademisyenlerimize 
teşekkür ederim” ifadelerini kullandı. 

Moderatörlüğünü Dr. Erkan Çakır’ın yaptığı 
Çocuk Acilleri oturumunda Dr. Dilara Füsun 
İçağasıoğlu, Dr. Selçuk Uzuner, Dr. Özden 
Türel konuşmalarını gerçekleştirdi. Dr. Azize 
Esra Gürsoy’un modere ettiği Nörolojik Aciller 
başlıklı oturumda Dr. Ferda Uslu, Dr. Mehmet 
Kolukısa ve Dr. Bahar Koyuncu konuşmalarını 
gerçekleştirdi.
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3.oturum olan Dahili Aciller oturumunun 
moderatörlüğünü Dr. Cumali Karatoprak yaptı. 
Oturumda Dr. Ömer Celal Elçioğlu, Dr. Özcan 
Karaman, Dr. Güven Çetin sunumlarını gerçekleştirdi. 
4.oturum yine Dahili Aciller başlığı altında gerçekleşti. 
Dr. Hacı Mehmet Türk’ün modere ettiği oturumda 
Dr. Hayrettin Daşkaya ve Dr. Mehmet Şükrü Sever 
sunumlarını gerçekleştirdi. 5. oturum Dr. Nusret 
Açıkgöz moderatörlüğünde Kardiyoloji ve Göğüs 
Hastalıkları Acilleri başlığı altında gerçekleşti. 
Oturumda Dr. Mahmut Uluganyan ve Dr. Fatmanur 
Okyaltırık sunum yaptı.

İlk günün son oturumu olan 6.oturum Cerrahi Aciller 
başlığı altında ve Dr. Ömer Soysal moderatörlüğünde 
gerçekleşti. Oturumda Dr. Rümeyza Kazancıoğlu, 
Dr. İbrahim Tuncay, Dr. Ertan Sönmez, Dr. Kamuran 
Cumhur Değer, Dr. Fulya İlçin Gönenç sunumlarını 
gerçekleştirdi. Hekimliğe Merhaba etkinliğinin 
ikinci gününün ilk oturumu Dr. Meliha Meriç Koç 
moderatörlüğünde Enfeksiyon başlığı altında 
gerçekleştirildi. Oturumun konuşmacıları ise Dr. 
Bülent Durdu ve Dr. Fatmanur Okyaltırık oldu.

Acilde Sık Karşılaşılan Durumlar başlığıyla 
gerçekleşen oturumun moderatörlüğünü ise Dr. 
Muharrem Kıskaç yaptı. Oturuma Dr. Ertan Sönmez ve 
Dr. Bahadır Taşlıdere sunumları ile katkıda bulundu. 
İkinci günün 3.oturumunun başlığı ise Radyoloji 
idi. Dr. Mehmet Bilgin modere ettiği oturumda Dr. 
Mehmet Ali Gültekin, Dr. Mehmet Bilgin ve Dr. Alpay 
Alkan sunumlarını gerçekleştirdi.

Dr. Bedia Özyıldırım tarafından modere edilen Halk 
Sağlığı / Etik Durumlar oturumunda Dr. Ayşegül 
Doğan Demir, Dr. İpek Esen Melez sunumlarını 
gerçekleştirdi. Psikiyatri başlıklı 5. oturumu Dr. Ali 
Güven Kılıçoğlu modere etti. Oturumda Dr. Özge 
Kılıç ve Dr. Fatma Akyüz Karacan sunumlarını 
gerçekleştirdi.

Deneyimler başlığı altında gerçekleşen etkinliğin son 
oturumunda Dr. Kerim Güler, Dr. Nurdan Güngören, 
Dr. Yusuf Furkan Özaltay, Dr. Sultan Meşe, Dr. Elif Nur 
Türkoğlu, Dr. Enes Dik konuşmalarını gerçekleştirdi. 
Öğrencilerimizin 6 yıl boyunca yoğun bir şekilde 
geçirdikleri teorik ve pratik eğitiminin ardından 
meslek yaşamlarına başladıklarında acil ve saha 
pratiğinde ihtiyaç duyacakları bilgileri yeniden 
hatırlatmak amacıyla iki gün boyunca yoğun bir 
şekilde geçen program, Tıp Fakültesi Dekanımız 
Prof. Dr. Ramazan Özdemir’in kapanış konuşmasının 
ardından sona erdi.

Prof. Dr. Ramazan 
Özdemir konuşmasında 
"Hazırlanan bu 
yoğun program siz 
öğrencilerimizin 
bilgilerini pekiştirmesi 
anlamında oldukça 
önemli... 
Bunlar sadece teorik 
anlamda bilgi tekrarı 
değil, sahada da 
yardımcı olacak pratik 
bilgiler… TUS’ta 
ve sonrasındaki 
mesleki yaşamınızda 
başarılarınızın artarak 
devam etmesini 
diliyorum".
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5. BİLİMSELLİK KOMİTESİ
GERÇEKLEŞTİ
Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri; bir araştırma sorusu 
bulup etik kurul başvurusu yapmaya, veri toplama ve analizinden özet bildiri 
hazırlamaya ve sunmaya kadar bilimsel çalışmanın her aşamasını düşünsel ve 
uygulama düzeyinde öğrenmektedir. 

Johns Hopkins Tıp Fakültesi ile ortaklaşa yürüttüğümüz 
Türkiye’de başka hiçbir Tıp Fakültesinde bulunmayan 
Bilimsellik Komitesi kapsamında, öğrencilerimizin 
tamamladıkları projeleri ‘Research Day’ programında 
sunulmaktadır. Bu yıl 5’incisini gerçekleştirdiğimiz 
Research Day programı bu yıl pandemi dolayısıyla 
çevrimiçi ortamda yapıldı.

Rektörümüz Prof. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu'nun açılış 
konuşmasının ardından TÜBİTAK Başkan Danışmanı 
Prof. Dr. Feza Korkusuz tarafından "The Importance 
Of Impact In Research Projects" başlıklı sunum 
gerçekleştirildi. Sunumda, tüm dünyada araştırma 
projelerinde yaratıcılığın ve multidisipliner yaklaşımın 
ve ortaklığın artan önemine dikkat çekildi. Program 
öğrencilerimizin projelerini sunmalarıyla devam etti. 
Sunumlar üç farklı şekilde (podyum sözlü sunumları, 
kısa sözlü sunumlar ve poster sunumları) yapıldı ve programda farklı çevrimiçi odalarda aynı anda birden 
fazla olacak şekilde toplam 69 oturum gerçekleştirildi. Sunumlarını tamamlayan öğrencilere moderatörler 
projeler ile ilgili sorular yöneltti. Altı saat süren program, başarılı şekilde tamamlandı. 

Prof. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu, Prof. Dr. Ramazan Özdemir, Prof. Dr. Meliha Meriç Koç, Dr. Mary Catherine 
Beach, Dr. Stephen M. Sozio Bilimsellik Komitesinde Program Koordinatörleri olarak yer aldı.

Rümeyza Kazancıoğlu
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MEDICAL STUDENTS’  

RESEARCH DAY
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TÜRKİYE'DE ARŞİVCİLİĞİN  
BUGÜNÜ VE YARINI 
SEMPOZYUMU 
Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı ile Beykoz Üniversitesi'nin 
düzenlediği “Türkiye'de Arşivciliğin Bugünü ve Yarını, Kadınların Arşivlerdeki 
Yeri" başlıklı ulusal sempozyum, COVID-19 Pandemisi nedeniyle 10-11 Nisan 
2021 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. 
'Genel Arşivcilik' ve 'Toplumsal Cinsiyet ve Arşivcilik' 
olmak üzere iki ana tema çerçevesinde 29 konu 
başlığının yer aldığı sempozyum, araştırmacılar ve 
katılımcıların yoğun katılımı ile gerçekleşti.

Genel Sekreterimiz Sayın Dr. Zeynep Görmezoğlu 
sempozyumda, “Bezmiâlem Valide Sultan Kültürel 
Mirası" başlıklı bildiri sunumunu gerçekleştirdi. Ana 
teması “Osmanlı Devlet Arşivlerinde Kadınlar" olan 
oturumda sunulan bildiri, Genel Sekreterimiz Dr. 
Zeynep Görmezoğlu, Kütüphane Direktörümüz Öğr. 
Gör. Özlem Yalçınkaya ve Kütüphane Sorumlumuz 
Öğr. Gör. Kübra Zayim Gedik tarafından ortaklaşa 
hazırlandı.

Dr. Zeynep Görmezoğlu oturumda, Rektörlüğümüz 
ve Genel Sekterliğimiz yürütücülüğünde, Vakıflar 

İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü ortaklığı ile İSTKA 
Yenilikçi ve Yaratıcı Mali Destek Programı tarafından 
desteklenen Bezmiâlem Valide Sultan Kültürel 
Mirası Projemiz ve kültürel mirasın önemi hakkında 
katılımcılara detaylı bilgi paylaşımında bulundu. 
Bildiri sunumu ve akabinde soru-cevapların ardından 
oturum sona erdi. 
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FUTBOLDA KAS 
YARALANMALARI 
PROGRAMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Bezmiâlem Futbolcu Sağlığı Yüksek Lisans Programı'mız çerçevesinde, 
Üniversitemiz, Arthroschool, Aspetar ve Acıbadem Sports ev sahipliğinde 
"Futbolda Kas Yaralanmaları" konulu uluslararası katılımlı program 
gerçekleştirildi.
Rektör Yardımcımız ve Ortopedi ve Travmatoloji 
Anabilim Dalı Öğretim Üyemiz Prof. Dr. İbrahim 
Tuncay, programın moderatörlüğünü üstlendi. 
Açılış konuşmalarını, Prof. Dr. İbrahim Tuncay, 
Acıbadem Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji 
Anabilim Dalı akademisyenlerinden Prof. Dr. 
Ömer Taşer, Aspetar Orthopaedic & Sport 
Medicine Hospital Qatar'dan Emmanuel 
Papakostas gerçekleştirdi.

Programın ilk oturumunda “Return the Football 
After Pandemic Period, Evaluation of the 
Functional Status of Hamstring and Quad 
Muscles" başlıklı sunumu Doç. Dr. Göksel 
Dikmen gerçekleştirdi.  İkinci oturumda Aspetar 
Orthopaedic & Sport Medicine Hospital 
Qatar'dan Andreas Serner “Treatment of 
Acute Adductor Injuries" başlıklı sunumunu 
katılımcılar ile paylaştı. Üçüncü oturumda Evan 
Jeanguyot “Clinical Take Homes for Calf Muscle 
Strain Injuries" başlıklı sunumunu, dördüncü 
oturumda ise Acıbadem Sports'da Medikal 
Koordinatör Anıl Işık, “Can Muscle Injuries be 
Prevented by Sports Techology?" sunumunu 
aktardı. Programın beşinci oturumunda Aspetar 
Orthopaedic & Sport Medicine Hospital 
Qatar'dan Emmanuel Papakostas “Is There 
Room for Surgical Treatment" başlıklı sunumunu 
izleyicilerle paylaştı.

Programın son oturumunda tüm katılımcıların 
yer aldığı panelde konular üzerinden yapılan 
tartışmanın ardından sona erdi.
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NADİR HASTALIKLARDA
GENETİK TANI PROGRAMI
Tıbbi Genetik Anabilim Dalı ve Sürekli Eğitim Merkezi iş birliğinde nadir 
hastalıklara dikkat çekmek ve nadir hastalıkların tanı yöntemlerini paylaşmak 
amacıyla düzenlenen 'Nadir Hastalıklarda Genetik Tanı ve Sağlıklı Çocuk Sahibi 
Olma Yöntemleri' programı çevrimiçi ortamda gerçekleşti.

Her yıl üniversitemizde fiziki olarak gerçekleştirdiğimiz 
nadir hastalıklar etkinliğimiz bu yıl COVID-19 
Pandemisi nedeniyle çevrimiçi ortamda gerçekleşti. 
Programın açılış konuşmasını aynı zamanda 
moderatörlüğünü Tıbbi Genetik Anabilim Dalı 
akademisyenlerimizden Uzm. Dr. Bülent Uyanık 
gerçekleştirdi. Uyanık, “Nadir genetik hastalıklarda, 
hastalıkların genetik tanısını, ailelerin sonraki 
gebeliklerinde hastalıklı çocuk olup olmadığının test 
edilmesini, embriyoların sağlıklı olup olmadığının 
test edilmesini, sağlıklı olanın anneye aktarılmasını, 
bu yollarla sağlıklı çocuk sahibi olma yöntemlerini 
aktaracağımız bir program olmasını diliyorum" 
şeklinde konuştu. 

Uzm. Dr. Bülent Uyanık açılış konuşmasının ardından 
“Nadir Hastalıkların Tanısında Genetik İncelemeler" 
başlıklı sunumunu gerçekleştirdi. Uzm. Dr. Bülent 
Uyanık'tan sonra söz alan Kadın Hastalıkları ve 

Doğum Anabilim Dalı akademisyenlerimizden Doç. 
Dr. Pınar Özcan “Genetik Ayıklama İçin Tüp Bebek" 
başlıklı sunumunu katılımcılarla paylaştı. Doç. Dr. 
Pınar Özcan'ın ardından Doç. Dr. Mehmet Serdar 
Küçük “Nadir Hastalıklarda Prenatal Tanı ve İzlenim" 
başlıklı sunumunu aktardı. Programda son olarak 
Prof. Dr. Volkan Baltacı, “Sağlıklı Çocuk Sahibi 
Olmanın Genetiği" başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.
Gelen sorular katılımcılar tarafından cevaplanarak, 
kapanış konuşmalarının ardından program sona erdi.
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III. OMUZ ARTROSKOPİSİNDE 
VE ARTROPLASTİSİNDE 
GÜNCEL YAKLAŞIMLAR
Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi ve Omuz ve Dirsek Cerrahisi Derneği'nin 
ortaklığında 'III. Omuz Artroskopisinde ve Artroplastisinde Güncel Yaklaşımlar' 
etkinliği COVID-19 Pandemisi nedeniyle çevrimiçi ortamda düzenlendi.

27 Mart Cumartesi günü gerçekleşen etkinlikte açılış 
konuşmasını Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim 
Dalı Başkanımız Prof. Dr. Kerem Bilsel ve Omuz ve 
Dirsek Cerrahisi Derneği Başkanı Mustafa Özkan 
gerçekleştirdi.

Canlı cerrahi eşliğinde düzenlenen programın ilk 
oturumunda 'Masif Rotator Manşet Yırtığında 
Artroskopik Tamir’ canlı vaka sunumu gerçekleştirildi. 
Mustafa Özkan’ın moderatörlüğünü yaptığı oturumda 
canlı cerrahi ekibi Ata Can Atalar ve Onur Tunalı oldu. 
İkinci oturumda ‘Superior Kapsüler Rekonstrüksiyon’ 
canlı vaka sunumu ile devam etti. Mehmet Armangil’in 
moderatörlüğünü yaptığı oturumda Ali Erşen ve Koray 
Şahin cerrahi ekip olarak ameliyatı gerçekleştirdi. 
Sonrasında etkinlik sponsorlarından Santa Farma, Ağrı 
Yönetiminde 360 derece isimli bir sunum gerçekleştirdi.

Üçüncü oturumda ‘Ters Omuz Artoplastisi’ vaka sunumu 
ile etkinlik devam etti. Gari Huri’nin moderatörlüğünü 
yaptığı oturumda ameliyathaneden cerrahi ekip olarak 
canlı ameliyatı Mustafa Özkan ve Mehmet Kapıcıoğlu 
tamamladı.

‘Memarini Uydu Sempozyumu Topikal ve Sistemik 
Analjezik, Antiinflamatuar Çözümler’ Ortopedi ve 
Travmatoloji Anabilim Dalı Başkanımız Prof. Dr. 
Kerem Bilsel’in konuşmasıyla tamamlandı. Banttan 
Cerrahi (Biseps Uzun Başı ile Superior Kapsüler 
Rekonstrüksiyon) vaka sunumu ile devam etti. Yine 
Banttan Cerrahi (Artrostopik Rotator Manşet Tamiri-
Masif Yırtıkta Teknik İpuçları başlıklı oturumla devam 
etti. Kerem Bilsel’in moderatörlüğünü yaptığı oturumda, 
Mehmet Armangil sunuculuğunu gerçekleştirdi.

Etkinliğin son oturumunda Banttan Cerrahi ‘Masif 
Rotator Manşet Yırtığında Ters Omuz Artroplastisi ve 
Stemless Seçenekler’ vaka sunumu gerçekleştirildi. 
Arel Gereli’nin moderatörlüğünü yaptığı oturumda 
sunuculuğu Gazi Huri üstlendi.  

Sanal platformda başarıyla gerçekleşen 4 canlı cerrahi, 
4 banttan cerrahi videoları ile vaka tartışmalarının 
tamamlanmasının ardından program kapanış 
oturumuyla sona erdi.
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Moderatörlüğünü Üniversitemizin Radyoloji 
Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şeyma 
Yıldız’ın yaptığı programda Üniversitemizin 
Radyoloji Anabilim Dalı’ndan Uzm. Dr. Fatma Çelik 
Yabul ‘Günlük Pratikte Mamografi’ konusuyla 
ilgili sunum gerçekleştirdi. Öte yandan İstanbul 
Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Radyoloji 
Anabilim Dalı’ndan Doç. Dr. Ravza Yılmaz ‘Günlük 
Pratikte Ultrason’ konusunda; Acıbadem Mehmet 
Ali Aydınlar Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mustafa Erkin 
Arıbal ‘Günlük Pratikte MR’ konusunda; yine aynı 
üniversiteden Prof. Dr. Füsun Taşkın ise ‘Memede 
Girişimsel İşlemler’ konusunda sunumlarını 
gerçekleştirdi. 

Radyoloji Anabilim Dalı koordinesinde 27 Mart 
tarihinde düzenlenen Bezmiâlem Radyoloji 
Günleri-II 'Mamografide Kitle Dışı Bulgular' 

çevrimiçi semineri, Rektörümüz Prof. Dr. Rümeyza 
Kazancıoğlu’nun açılış konuşması ile başladı. 
Programın düzenlenmesinde emeği geçen herkese 
teşekkür eden Rektörümüz, mamografide kitle dışı 
bulgular ile ilgili programı ilgiyle takip edeceğini 
söyleyerek sözü moderatöre bıraktı. 

Radyoloji Günleri-II programının moderatörlüğünü 
Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji 
Anabilim Dalı akademisyenlerinden Prof. Dr. Levent 
Çelik yaptı. Etkinliğin ilk oturumunda Üniversitemiz 
Radyoloji Anabilim Dalı akademisyenimiz Doç. Dr. 
Şeyma Yıldız ‘Mamografide Mikrokalsifikasyonlar’ 
başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Doç. Dr. Şeyma 
Yıldız’ın ardından Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Radyoloji Anabilim Dalı akademisyenlerinden 
Prof. Dr. Serap Gültekin ‘Yapısal Distorsiyon ve 
Asimetriler’ başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. 

BEZMİÂLEM  
RADYOLOJİ GÜNLERİ
Bezmiâlem Radyoloji Günleri çevrimiçi seminer serisinin ilki 20 Şubat tarihinde 
‘Meme Radyolojisinde Günlük Pratiğimiz’ başlığı altında gerçekleşti. 
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Radyoloji Anabilim Dalı koordinesinde 25 Nisan 
tarihinde Bezmiâlem Radyoloji  Günleri - III 
“Meme MRG’de Kitlesel Olmayan Bulgular” 
çevrimiçi semineri düzenlendi. Çevrimiçi seminerin 
moderatörlüğünü İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa 
Meme Radyolojisi Bölümü akademisyenlerinden 
Prof. Dr. Mahmut Müslümanoğlu gerçekleştirdi. 
Çevrimiçi seminerin açılış konuşmasını Radyoloji 
Anabilim Dalı akademisyenlerinden Doç. Dr. Şeyma 
Yıldız gerçekleştirdi. 

Açılış konuşmasının ardından İstanbul Üniversitesi 
Cerrahpaşa Meme Radyolojisi Bölümü 
akademisyenlerinden Dr. Öğr. Üyesi Yasemin 
Kayadibi “Arka Plan Kontrastlanması” başlıklı 
sunumunu gerçekleştirdi. Dr. Öğr. Üyesi Yasemin 
Kayadibi’nin ardından Acıbadem Mehmet Ali 
Aydınlar Üniversitesi Radyoloji Anabilim Dalı 
akademisyenlerinden Prof. Dr. Füsun Taşkın, 
“Kitlesel Olmayan Kontrast Tutulumları” başlıklı 
sunumunu katılımcılarla paylaştı. Son oturumda ise 
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim 
Dalı akademisyeni Dr. Ayşenur Oktay ise “MRG-
Kitlesel Olmayan Kontrast Tutulumlarının Yönetimi 
başlıklı sunumunu aktardı.

20 Haziran tarihinde Bezmiâlem Radyoloji 
Günleri- IV “Granülomatöz Mastit” çevrimiçi 
semineri düzenlendi. Moderatörlüğünü İstanbul 
Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Cerrahi 
Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Varol Çelik’in 
yaptığı programda; Üniversitemizin Genel Cerrahi 
Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yeliz Emine 
Ersoy “Tedavi Yaklaşımı”, Patoloji Anabilim Dalı 
Öğretim Üyelerimizden Doç. Dr. Zühal Gücin 
“Patolojik Yaklaşım”, Radyoloji Anabilim Dalı 
akademisyenlerimizden Dr. Öğretim Üyesi Hafize 
Otçu Temur ise “Radyolojik Yaklaşım” konularını ele 
alırken İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 
Cerrahi Anabilim Dalı akademisyenlerinden Doç. 
Dr. Mehmet Velidedeoğlu “Tedavide Methodrexate 
Tecrübe Paylaşımı” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.

Her bir çevrimiçi seminerin ardından bilimsel 
ekip, programın yayınlandığı youtube üzerinden 
izleyicilerin sorduğu soruları yanıtladı. Programların 
son diliminde Uzm. Dr. Fatma Çelik Yabul’un 
sunduğu vaka örnekleri üzerinden katılımcılar 
bilimsel tartışmalar gerçekleştirdi. Çevrimiçi 
seminer, katılımcıların kapanış konuşmaları ile sona 
erdi. 

BEZMİÂLEM  
RADYOLOJİ GÜNLERİ
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‘Stronger Together I’ çevrimiçi seminer serisinin konuşmacısı 
olan İngiltere Sheffield Üniversitesi Küresel Halk Sağlığı 
Öğretim Görevlisi Andrew Lee, “Bir Yıl Sonra COVID-19 ile 
Mücadeleden Öğrenilen Halk Sağlığı Dersleri” konu başlığında 
kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi.

Serinin ikinci programı 17 Mart’ta gerçekleşti. Beyrut Amerikan 
Üniversitesi'nde İmmünoloji Profesörü olan Prof. Muhammed 
Sayegh’in konuşmacı olarak yer aldığı çevrimiçi seminer 
serisinde "COVID-19'un Neden Olduğu Zorlukları Yönetme 
ve Ortadoğu Bölgesinde Ulusal Sağlık Kuruluşları İşbirliğini 
Geliştirme" konusu ele alındı.

24 Mart’ta gerçekleşen ‘Stronger Together III’ çevrimiçi seminer 
serisinin konuşmacısı Sharjah Üniversitesi Sağlık Bilimleri 
Fakültesi Rektörü Prof. Qutayba Hamid oldu. Prof. Qutayba 
Hamid, "Astım Patogenezi ve Yönetiminde Güncelleme” konu 
başlığında önemli bilgiler aktardı.

6 Nisan’da gerçekleştirilen çevrimiçi seminer serisinin 
dördüncü programında ‘Doktora Öğrencileri ve Genç 
Araştırmacılar İçin Araştırma Yöntemleri’ konusu ele alındı. 
Roma Sapienza Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Luciano 
SASO’nun konuşmacı olarak yer aldığı programda oldukça 
kapsamlı bilgi paylaşımı gerçekleşti.

'STRONGER TOGETHER'
ÇEVRİMİÇİ SEMİNER SERİSİ
Üniversitemizin Uluslararası İlişkiler Ofisi tarafından planlanarak hayata geçirilen 
‘Stronger Together’ çevrimiçi seminer serisinin ilki 11 Mart’ta gerçekleştirildi. 

Prof. Carlo Alberto Camuccio

Emine C. Koç

Prof. Qutayba Hamid

Prof. Luciano Saso
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'STRONGER TOGETHER'
ÇEVRİMİÇİ SEMİNER SERİSİ

Our main goal is to share and discuss intellectual knowledge  
by bringing our students and faculty together with the  

esteemed speakers.

INTERNATIONAL WEBINAR SERIES

Using The Power of Our  
Collaborations  
In The Time of COVID-19

'STRONGER  
TOGETHER'

Dr. Asif Khan

Serinin beşinci programı 15 Nisan’da gerçekleşti. AAHC CEO ve Kurucusu 
Prof. Steven L. Kanter’in ve Hollanda Maastricht Üniversitesinde Sağlık ve 
Yaşam Bilimleri Eski Dekanı olan Prof. Albert Scherpbier’in konuşmacı olarak 
yer aldığı programda “Akademik Sağlık Merkezleri ve Temel Zorluklar ve 
Öğrenci-Öğretmen İlişkileri” konusu ele alındı.

29 Nisan’da gerçekleşen ‘Stronger Together VI’ in konuşmacısı Bezmiâlem 
Vakıf Üniversitemizin BİLSAB Araştırmacısı Dr. Asif Khan oldu. Dr. Asif 
Khan, “Viral Bilişim: Virüsleri Biyoinformatik Yaklaşımlarla Anlamak” konu 
başlığında önemli bilgiler aktardı.

‘Stronger Together VII’ 11 Mayıs’ta gerçekleşti. Tohoku Üniversitesi Emekli 
Profesörü ve Tohoku Rosai Hastanesi Başkan Yardımcısı Eiji Itoi’nun 
konuşmacı olarak katıldığı programda “Büyük Doğu Japonya Depremi 
Sonrası Canlanma ve Yenilenme” konusu ele alındı.

20 Mayıs’ta gerçekleşen ‘Stronger Together VIII’in konuşmacısı Padua 
Üniversitesi Feltre Hemşirelik Okulu Koordinatörü Prof. Carlo Alberto 
Camuccio oldu. Prof. Carlo Alberto Camuccio, "İtalya'da Hemşirelik Eğitimi ve 
İtalya'da Hemşirelik Okulları Pandemiyle Nasıl Başa Çıktı" konu başlıklarında 
ilgi çekici bir sunum gerçekleştirdi.

Birbirinden değerli konuşmacıların yer aldığı ‘Stronger Together’ çevrimiçi 
seminer serisinin  dokuzuncusu 10 Haziran’da gerçekleşti. Marshall 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyomedikal Bilimler Bölümünden Emine C. Koç’un 
konuşmacı olarak yer aldığı programda “Mitokondriyal Protein Sentezinin 
Kompleks Metabolik Bozukluklardaki Rolü” konusu, detaylı olarak ele alındı.

Her bir programın ardından konuşmacılar, dinleyicilerin sorularını yanıtlayarak 
semineri sonlandırdı.

Eiji Itoi, MD, PhD

Mohamed H. Sayegh, M.D.

Dr. Andrew Lee
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Beş gün süren etkinliğin birinci gününün ilk 
oturumu Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim 
Dalı Başkanımız Prof. Dr. Gürkan Kıran tarafından 
modere edildi ve oturum süresince öğrencilerimiz 
“Serviks Kanseri” ile ilgili detaylı bilgi aktarımında 
bulundular. “Alzheimer” başlığıyla gerçekleşen 
birinci günün ikinci oturumunun moderatörlüğünü 
Nöroloji Anabilim Dalı’ndan Uzm. Dr. Özlem Gelişin 
yaptı. Üçüncü oturumun konu başlığı “Anne-Çocuk 
Sağlığı” olurken, oturum moderatörlüğünü Çocuk 
Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyemiz 
Doç. Dr. Ayşegül Doğan Demir yaptı. Günün son 
oturumunda, “Kadınlarda İdrar Kaçırma” konusu 
ele alındı ve oturum Kadın Hastalıkları ve Doğum 
Anabilim Dalı Öğretim Üyemiz Doç. Dr. Ayşe Filiz 
Gökmen Karasu tarafından modere edildi.

Halk Sağlığı Günleri etkinliğinin ikinci gününde; 
“Meme Kanseri ve Meme Muayenesinin Önemi” 
konulu oturumun moderatörlüğünü Genel Cerrahi 
Anabilim Dalı Öğretim Üyemiz Prof. Dr. Yeliz Emine 
Ersoy yaptı. İç Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim 
Üyelerimizden Doç. Dr. Mehmet Zorlu’nun yönettiği 
oturumda ise “Obezite” konusu ele alındı. “Epilepsi” 
ile ilgili kapsamlı aktarımların yapıldığı oturum, 
Nöroloji Anabilim Dalı akademisyenlerimiz Dr. Öğr. 
Üyesi Ferda Uslu tarafından modere edildi. “Her yaşta 
teknoloji bağımlılığı ve gelişen sorunlar” üzerine 
sunumların yer aldığı oturumun moderatörlüğünü 

ise Psikiyatri Anabilim Dalı akademisyenlerimizden 
Dr. Öğr. Üyesi Fatma Akyüz Karacan yaptı.

Halk Sağlığı Günleri etkinliğinin üçüncü gününün 
ilk oturumunda “COVID-19 Salgınının Oluşturduğu 
Psikolojik Sorunlar” konusu ele alındı. Oturum, 
Psikiyatri Anabilim Dalı akademisyenlerimizden 
Dr. Öğr. Üyesi Özge Kılıç tarafından modere edildi. 
Günün ikinci oturumu olan “COVID-19 Pandemisi 
ve Günümüzdeki Durum” oturumu Enfeksiyon 
Hastalıkları Anabilim Dalı akademisyenlerimizden 
Doç. Dr. Gülay Okay tarafından modere edildi. 
Üçüncü oturum “Akıllı İlaç Kullanımı” başlığı altında 
gerçekleşti ve oturum moderatörlüğünü Sağlık 
Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürümüz Prof. 
Dr. Ali Akçahan Gepdiremen yaptı. Moderatörlüğünü 
Genel Cerrahi Anabilim Dalı akademisyenlerimizden 
Doç. Dr. Hüseyin Kazım Bektaşoğlu’nun yaptığı 
günün son oturumunda “Kolorektal Kanser” konusu 
ele alındı.

Etkinliğin dördüncü gününün ilk oturumunda 
“KOAH” konusu ele alındı. Oturum moderatörlüğünü 
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı’ndan Uzm. Dr. 
Hamza Ogun yaptı. Günün ikinci oturumunda 
“Geçmişten Günümüze Salgın Hastalıklar” konu 
başlığı altında sunumlar gerçekleştirildi. İkinci 
oturumun moderatörlüğünü ise Tıp Tarihi ve Etik 
Anabilim Dalı Başkanımız Prof. Dr. Nuran Yıldırım 

HALK SAĞLIĞI GÜNLERİ 
GERÇEKLEŞTİ
Üniversitemizin Tıp Fakültesi tarafından düzenlenen Halk Sağlığı Günleri 
14 – 18 Haziran tarihleri arasında çevrimiçi ortamda gerçekleşti.
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yaptı. “COVID-19 Aşıları ve Aşılamanın Önemi” 
konulu üçüncü oturuma Enfeksiyon Hastalıkları 
Anabilim Dalı akademisyenlerimizden Doç. Dr. 
Bülent Durdu başkanlık etti. Günün ve etkinliğin 
son oturumunda “Hipertansiyon” konusu ele alındı. 
Oturumun moderatörlüğünü ise Kardiyoloji Anabilim 
Dalı akademisyenlerimizden Doç. Dr. Ahmet 
Bacaksız yaptı.

Halk Sağlığı Günleri etkinliğinin beşinci gününün 
ilk oturumunda “Astım” konu başlığı altında 
öğrencilerimiz sunumlarını gerçekleştirdi. Oturumun 
moderatörlüğünü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 
Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Erkan Çakır yaptı. 
“Akciğer Kanseri” konu başlığıyla gerçekleştirilen 
günün ikinci oturumunu Göğüs Cerrahisi Anabilim 
Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer soysal modere 
etti. Günün üçüncü oturumu olan “Diyabet” başlıklı 
oturumu İç Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Cumali Karatoprak modere ederken, 
günün ve etkinliğin son oturumu olan “Enüresiz 

(Alt Islatma)” başlıklı oturumu Üroloji Anabilim Dalı 
Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Habib Karabulut yönetti.

Öğrencilerimiz her yıl sosyal sorumluluk kapsamında 
toplumu bilinçlendirmek amacıyla meydanlarda 
gerçekleştirdikleri faaliyetleri, yaşanan pandemi 
nedeniyle bu sene çevrimiçi ortamda gerçekleşti.

Hastalıklar ve tedavi yöntemleri üzerine detaylı 
bilgilerin ve vaka örneklerinin sunulduğu etkinlik, 
dinleyici ve izleyicilerden gelen soruların yanıtlanması 
ile son buldu.

HALK SAĞLIĞI GÜNLERİ
BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 

14-18 HAZİRAN 2021 09:00-16:00
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BASIN
DA BVU

Rektörümüz ve Nefroloji Bilim Dalı Öğretim 

Üyemiz Prof. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu, 

Fox TV’de yayınlanan Çağla İle Yeni Bir Gün 

programına konuk oldu.

Rektör Yardımcımız ve Ortopedi ve 

Travmatoloji Anabilim Dalı Öğretim 

Üyemiz Prof. Dr. İbrahim Tuncay, CNNTURK 

ekranlarında yayınlanan Baştan Sona Sağlık 

programına konuk oldu ve Robotik Protez 

Cerrahisi hakkında önemli bilgiler aktardı.

Tıp Fakültesi Dekanımız ve Kardiyoloji 

Anabilim Dalı Öğretim Üyemiz  

Prof. Dr. Ramazan Özdemir, kan sulandırıcı 

kullanımıyla ilgili ATV Ana Haber’e özel 

açıklamalarda bulundu.

Kalp ve Damar Cerrahi Anabilim Dalı 

Başkanımız Prof. Dr. Cengiz Köksal, 

Akşam Gazetesi’nde yayınlanan 

haberinde kalp hastalarını ilaçlarını 

aksatmamaları konusunda uyardı.
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Rektörümüz ve Nefroloji Bilim Dalı Öğretim 

Üyemiz Prof. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu,  

Show TV’de yayınlanan Ender Saraç ile Sağlıklı 

Günler programına konuk oldu.

Fitoterapi Merkezi Müdürümüz Prof. Dr. Murat Kartal, Ramazan ayında sağlıklı 

oruç tutabilmenin bitkisel formüllerini CNNTURK, STAR TV, 24 TV ve 

ATV ekranlarında aktardı.

Nöroloji Anabilim Dalı Başkanımız 
Prof. Dr. Azize Esra Gürsoy, 30 Mayıs 
Dünya MS Günü kapsamında Türkiye 
Gazetesi’ne özel açıklamalarda bulundu.

Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı 

akademisyenlerimizden Uzm. Dr. Hamza 

Ogun, 3. doz aşılama ile ilgili Ülke TV’ye 

özel açıklamalarda bulundu.
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Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyeleri, 

Türk Ortodonti Derneği tarafından düzenlenen  

17. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sanal 

Kongresi’nde birçok kategoride ödüllere layık 

görülmüştür. 

Prof. Dr. Gökmen Kurt- Orhan Okyay Sözlü Bildiri 

Birincilik Ödülü: Ortodontik Ekspansiyon Sonucu 

Oluşan Dehisenslerin Tedavisinde Mezenkimal Kök Hücre 

Enjeksiyonu

Prof. Dr. Doğan Dolanmaz, Prof. Dr. Gökmen KURT, 

Uzm. Dr. Ahmet AYDOĞDU- Orhan Okyay Sözlü Bildiri 

Üçüncülük Ödülü: Cerrahi İlk Hastalarında Diş Hareket 

Hızı ve Kemik Biyo Belirteçlerin Değerlendirilmesi

Prof. Dr. Gökmen Kurt, Doç. Dr. Berza YILMAZ, 

Dr. Öğr. Üyesi Elif Dilara ŞEKER, Dt. Muhammet 

Furkan ÖZDEN- Türk Ortodonti Derneği Özel Ödülü: 

Durulayın, Kurulayın ve Yerleştirin! Primer Uygulaması 

Gerektirmeyen Ortodontik Yapıştırıcıların Bağlanma 

Dayanımının Değerlendirilmesi. 

Doç. Dr. Berza YILMAZ- Klinik Araştırma Posteri 

Birincilik Ödülü: Unilateral Kondiler Hiperplazinin 

Ortodontik ve Cerrahi Tedavisi: Vaka Raporu 

Dr. Öğr. Üyesi Nurettin DİKER, Uzm. Dr. Ezgi SUNAL 

AKTÜRK, Dt. Osman ÖKTEM AKTÜRK- Ayhan Enacar 

Vaka Sunumu Birincilik Ödülü: Tek Taraflı Kondiler 

Hiperplazide Kombine Kondilektomi ve Ortodontik 

Tedavi Yaklaşımı 

Tıp Fakültesi öğrencilerimizden Ü. Zeynep 

Bilgili, 01 Haziran 2021 tarihinde Marmara 

Bölgesi Çocuk Cerrahisi Toplantısında bir 

sunum gerçekleştirdi. Çocuk Cerrahisi 

Anabilim Dalı hocalarımız Dr. İbrahim 

Aydoğdu ve Dr. Şamil Amirjanov’un 

girişimleriyle ilk kez bir Tıp Fakültesi öğrencisi 

bu toplantıda sunum gerçekleştirmiş oldu.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcımız 

Ahmet Misbah Demircan’ı Beykoz Yaşam 

Bilimleri ve Biyoteknoloji Enstitümüzde 

ağırladık. Rektörümüz Prof. Dr. Rümeyza 

Kazancıoğlu, Rektör Yardımcımız 

Prof. Dr. İbrahim Tuncay, Genel 

Sekreterimiz Dr. Zeynep Görmezoğlu 

ve Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 

Başkanımız Prof. Dr. Mehmet Ziya 

Doymaz laboratuvarlarımızı gezdirerek 

enstitümüzdeki bilimsel çalışmalarla ilgili 

bilgi paylaşımında bulundu.
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Öğr. Gör. Kübra Zayim Gedik, yapmış 

olduğu uluslararası çalışmalar sonucunda 

T.C. Cumhurbaşkanlığı ile Kültür ve 

Turizm Bakanlığı tarafından ‘Kütüphane 

Haftası’ kapsamında düzenlenen’ İsmail 

Saib Sencer Yılın Kütüphanecisi’ ödülüne 

layık görüldü.

Üniversitemiz, en saygın uluslararası 

üniversite değerlendirme kuruluşlarından 

Times Higher Education (THE) tarafından 

açıklanan “Genç Üniversiteler” 

sıralamasında Türkiye’deki üniversiteler 

arasında “Öğretim” kategorisi başlığında 

1. sırada yer alma başarısı gösterdi.

Uluslararası Arşivler Günü kapsamında, 

Türk Arşivciler Derneği ev sahipliğinde 

ve Ankara Üniversitesi BİL-BEM ve 

BEYAS Koordinatörlüğü destekleriyle 

“Geleceğin Yapıtaşları: Bilim-Teknoloji 

ve Bilgi/Belge Yönetimi Bütünleşmesine 

Doğru Arşivciliğin ve Arşivcilerin Rotası 

Sempozyumu çevrimiçi ortamda 

düzenlendi. Genel Sekreterimiz  

Sn. Dr. Zeynep Görmezoğlu, 'Türkiye'de 

Özel Arşiv Koleksiyonları' oturumunda 

''Bezmiâlem Valide Sultan Kültürel 

Mirası'' İSTKA projemiz hakkında bir 

sunum gerçekleştirdi.

Üniversitemiz 

akademisyenlerinden  

Dr. Öğr. Üyesi Özge Kılıç,  

ECPC (Early Career 

Psychiatrists Committee) 

Başkanlık görevini üstlenerek, 

Avrupa Psikiyatri Birliği 

Yönetim Kurulu (EPA Board) 

üyesi olmuştur.

TÜBİTAK'ın lisans öğrencilerini projeler yoluyla araştırma 

yapmaya teşvik etmek amacıyla hazırladığı TÜBİTAK 

2209-A-Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri 

Destekleme Programı’nda 14 öğrencimiz ‘’Bilgisayar 

Yardımlı Geliştirilen Faktör H İnhibitörlerinin Glioblastoma 

Hayvan Modellerinin Tedavisinde Kullanımının 

Değerlendirilmesi’’ isimli projeleri ile kabul aldı.




