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Bezmiâlem Valide Sultan’ın, ister gördüğü bir rüyaya 
istinaden, isterse garip Müslüman hastaların tedavi 
edilebileceği hastaneler konusundaki eksikliği 
tespiti sonucu olsun, bir hastane vakfetmeye karar 
vermesi bugün de başarıyla varlığını sürdüren bir 
kurumun doğmasına vesile olmuştur.
Çiçek ve kolera gibi ciddi hastalık salgınlarının yaygın 
olduğu ve mevcut darüşşifaların çeşitli nedenlerle 
yetersiz kaldığı bir dönemde, fakir ve garip hastalara 
ücretsiz ve nitelikli sağlık hizmeti sunan yeni bir vakıf 
kurumu halkın büyük teveccühünü kazanmıştır. 
Bezmiâlem Valide Sultan’ın hastanesi, bütün 
kurumları ile kapsamlı olarak düşünülüp tasarlanmış, 
vakfiyesi de kurumun tüm ihtiyaçlarını karşılayacak 
şekilde oluşturulmuştur.

Gureba-i Müslimin Hastanesi ve Eğitim
Gureba-i Müslimin Hastanesi, tarihi süreci içerisinde 
hastalara verdiği tedavi hizmetine ek olarak, hem 
aşılama gibi koruyucu tıp hizmetlerinin sunulmasında, 
hem de eğitim faaliyetlerinin içerisinde önemli 
görevler üstlenmiştir. Gureba Hastanesi Mekteb-i 
Tıbbiye-i Şahane’nin eğitim hastanelerinden birisi 
olarak kullanmıştır. İstanbul Darülfünununda 1933 

yılında yapılan reform sonrasında da, Gureba 
Hastanesi, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi 
eğitim hastanelerinden birisi olarak hizmet vermeye 
devam etmiş, hekimleri üniversitenin öğretim 
üyeleri arasında yer almıştır. Ardından eski hastane 
binasının üst kısmında inşa edilen binaların (Yukarı 
Gureba Hastanesi) Tıp Fakültesi’ne devredilmesi ile 
eğitim faaliyetlerinde bir kesinti yaşanmıştır.

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi
Vakıf hastanesi olarak hizmet vermeye başladığı 
1845 yılından itibaren hem İstanbul, hem de Türkiye 
sağlık tarihinde önemli yeri olan bu kurum, 2010 
yılından itibaren Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi (BVU) 
olarak, kuruluş amacına uygun, hem sağlık hem de 
eğitim alanında çalışmaya devam etmektedir. Vakıf 
kurumu olmanın getirdiği sorumluluk ve şuur ile 
devam ettirilen hizmetlerin kurucularının her zaman 
hayırla yâd edilmesine vesile olması umulmaktadır.

BVU gerçek bir vakıf kurumudur. Kurucu vakıflar 
arasında, Bezmiâlem Valide Sultan Vakfı’nın yanı 
sıra, Sultan II. Abdülhamid Han ve Silahtar Abdullah 
Ağa vakıflarının da olduğunu belirtmek gerekir.

SAĞLIK ALANINDA 
2 ASIRLIK YOLCULUK
Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi Prof. Dr. Ahmet Gül, 
Bezmiâlem’in sağlık alanındaki 2 asırlık yolculuğunu anlattı. 

PROF. DR. AHMET GÜL / BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ MÜTEVELLİ HEYETİ ÜYESİ

Vakıflar ve Cemiyet
Vakıf kurumları tarih boyunca sosyal hayatımızın en kıymetli unsurlarını 
oluşturmuştur. Cemiyetin eğitim, sağlık ve ibadet gibi ihtiyaçlarının 
karşılanmasında, kamu kuruluşlarının yanı sıra büyük bir yükün 
omuzlanmasına katkıda bulunmuşlardır.

Bezmiâlem Valide Sultan ve Gureba-i Müslimin Hastanesi
Vakıf kurumlarının hizmetleri arasında sağlık ve eğitimin öncelikli yeri vardır. 
Bezmiâlem Valide Sultan’ın vakfettiği Gureba-i Müslimin Hastanesinin, 
kurmuş olduğu diğer pek çok vakfının arasında en fazla bilineni olmasında, 
hem hizmet alanının, hem de bu hizmetlerin toplumdaki kabulünün büyük 
katkısı vardır. 
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BVU alanında özelleşmiş bir kurumdur ve Türkiye’nin 
ilk sağlık üniversitesidir. Tedavi ve eğitim hizmetlerini 
halkın ihtiyaçlarına ve gelişen teknolojiye göre 
güncellenmiş bir şekilde ve kuruluş amaçlarına 
uygun olarak sunabilmeyi amaçlamaktadır. Tıp, 
Diş Hekimliği, Eczacılık, Hemşirelik ve diğer sağlık 
bilimleri alanlarında verilen üst düzeyde eğitim 
sayesinde, bir taraftan gelecek neslin sağlık hizmet 
sunucuları yetiştirilirken, bir taraftan hastalara en 
güncel, en doğru tedavilerin uygulanmasına imkan 
bulunmaktadır. Bu sayede üniversitemiz akademik 
değerlendirmelerde kısa bir zaman içerisinde 
üst sıralara tırmanmayı başarmıştır. Elde edilen 
sonuçlar, BVU’nun yakın gelecekte Türkiye’nin 
örnek gösterilen, öncü sağlık kurumlarının başında 
yer alacağını müjdelemektedir.

Vakfiye ve Devamlılık
Günümüzde giderek maliyeti artan sağlık 
hizmetlerini nitelikli bir şekilde ve vakıf amaçlarına 
uygun sürdürebilmek, ayrıca alanında en iyi hekim 
ve öğretim üyelerini istihdam ederek yükseköğretim 
hizmetini sunabilmek güçlü ve sürdürülebilir bir 
ekonomik yapının var olmasını gerektirmektedir. 
Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün destekleri ve 
vakıfların mevcut gelirleri ile sürdürülmeye çalışılan 

bu hizmetlerin devamlılığı ve geliştirilmesinin, ancak 
artan faaliyetlerle beraber vakfiyesinin de büyümesi 
ile mümkün olabileceği aşikârdır. 

Bezmiâlem Valide Sultan’ın büyük bir öngörü ile 
vakfettiği mülk ve taşınmazların bir kısmı çeşitli 
nedenlerle kaybedilmiş ya da kullanılamaz hale 
gelmiştir. Terkos Gölü bu konudaki en güzel 
örneklerdendir. Osmanlı döneminden itibaren 
vakfedilen gölün kullanım hakkı ile ilgili sorunlar 
yaşanmış, son olarak Su Kanunu’nun yürürlüğe 
girmesi ile birlikte, vakfın en önemli gelir 
kaynaklarından birisi kaybedilmiştir.

Hastanede yeni inşa olunan daire
New construction at the hospital



10   /   Bezmiâlem Aktüel 2019

Bugüne kadar geliştirilerek yaşatılan hizmetlerin 
devamlılığı, hem mevcut vakfiyeler ile ilgili hakların 
en azından kısmen geri kazanılmasıyla, hem de 
Bezmiâlem Valide Sultan gibi hayırsever kimselerin 
yapacakları bağışlarla temin edilebilecektir.

Bu bağışların özellikle yaşam bilimleri alanında 
yürütülen üst düzeyde araştırmaların nitelik ve 
nicelik olarak artarak devam etmesi açısından da 
çok önemli olduğunu vurgulamak gerekir. Yurt 
dışında benzer yapıda olan kurumların varlıklarını 
büyük oranda hayırsever kimselerin bağışları ile 
sürdürdüğü gerçeği göz önüne alındığında, BVU 
için de, Bezmiâlem Valide Sultan’ın açtığı yolu 
sürdürecek çok sayıda hayırseverin desteğine 
ihtiyaç olduğunu söylemekte fayda vardır.

Katkılar
Hayırsever ecdadımızın tesis ettiği bu vakıf 
kurumlarını yaşatabilmek konusunda hepimizin 
elinden gelen bir şeyler olabilir. Bizden sonraki 
nesillere devredilecek, her zaman hayırla yâd 
edilecek bir kuruma ben nasıl katkıda bulunabilirim, 
diye düşünmemiz gerekir. “Hayra vesile olan, 
hayrı yapan gibidir” müjdesine sığınarak, bu vakıf 
kurumunun akademik ve sağlık hizmetleri yönünden 
gelişmesi için gösterilecek en küçük gayretin bile 
hem ülkemiz, hem de dünya tıbbı açısından önemli 
ilerlemelere vesile olmasını beklemek yerinde olur.
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Bezmiâlem Valide Sultan Vakfiyesinden Bir Örnek
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Türkiye’nin en genç profesörü unvanına sahipsiniz.  
Bu bağlamda, bize birazcık kendinizden ve kariyer 
yolculuğunuzdan söz edebilir misiniz?
Hayatta hiç kariyer tutkum olmadı. Tarihçi olmayı istiyordum, çünkü 
araştırmayı çok seviyordum, milletimi çok seviyordum. Milletimizin 
özgeçmişini araştırmak için yola çıktım. Kendimi öğrenci olarak 
gördüm ve yolculuğuma öğrenci olarak da devam ettim.

Tarih merakınız ne zaman başladı?
Tarih merakım daha ilkokuldayken başladı. İlkokulda başlamasının 
sebebi de yalnız geçen çocukluk dönemimdi.

Nasıl bir çocukluk dönemiydi?  
Çocukluk döneminden üniversiteye uzanan hikâyenizi dinlemek 
istiyoruz sizden...
Aslında çok hüzünlü bir yolculuktu. Ben şimdi hatıratımı yazıyorum; 
geriye doğru baktığımda ne kadar hüzünlü günlerdi diyorum. Çok 
yalnız bir çocukluğum vardı. Annem rahatsızdı, hala rahatsız. 
Babam pek ilgilenemezdi. Odamdan çıkarmazlardı beni. Dolayısıyla 
kendimi meşgul edecek bir şey ararken, onu kitaplarda buldum. 
En çok da tarihi kahramanlık romanlarını seviyordum. O romanlar 
sayesinde bu dünyadan kaçıp tarihte at koştururdum. Önce 
romanlarla başlayan tarih merakım, ilerleyen zamanlarda yerini 
popüler tarih kitaplarına bıraktı. O kitaplar da Hz. Ali’nin Hayber 
Cengi, Hz. Ebubekir’in Hayatı, Hz. Ömer’in Adaleti gibi kitaplardı. 

O kitapların en özeli hangisiydi? Sizin hayatınıza yön veren bir kitap oldu mu?
Kur-anı Kerim dışında hayatıma yön veren üç tane kitap vardır. Bunlardan birincisi, 
Abdullah Ziya Kozanoğlu’nun Türk Korsanları isimli eseridir. Okuduğum tarihi 
romanlar içerisinde beni en çok cezbeden ve bana tarihi sevdiren kitaptır. Çünkü 
idolüm, kahramanım, rol modelim Turgut Reis’tir. Bütün kitaplarım içerisinde 
en güzel kitabım, hala yazmamış olduğum kitaptır; o da Turgut Reis’tir! Turgut 
Reis beni çok etkilemiştir. Neresi etkilemiştir diye soracak olursanız, onun da 
cevabını vereyim; onun özgür, müdana etmeyen tarafı vardır. Benim tabiatım da 
cemal olmasına rağmen, zaman zaman celalim de patlayabilir. Bir tane pire için 
yorgan yakarım. Benim için hayatta ilkeler önemli, duygusallık önemlidir. Aslan gibi 
yaşamayı ve dövüşmeyi tercih ederim. 

MİM KEMAL ÖKE İLE  
MEVLANA’YA DAİR
Günümüzde bilgiye erişmek zaten çok kolay, herkes her şeyi cep 
telefonunda bulabiliyor. Önemli olan hocadır. Hz. Şems, Hz. Mevlana’ya 
geldiği zaman; Hz. Şems’in yaptığı tek şey, aynayı tutmaktı, kendi içindeki 
nuru görebilsin diye… 

PROF. DR. MİM KEMAL ÖKE / TARİHÇİ VE MUTASAVVIF

Çok yalnız bir çocukluğum  
vardı. Kendimi meşgul  
edecek bir şey ararken,  
onu kitaplarda buldum.  
En çok da tarihi  
kahramanlık romanlarını 
seviyordum.
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“Benim için müfredattan ziyade öğrencilerimin 
kendisini tanıması ve hayatta kendisini 
kurtarabileceği donanıma sahip olabilmesi 
önemlidir” diyorsunuz bir haber çalışmanızda. 
Eğitim ile ilgili kalıpların karşısında duruyorsunuz 
aslında bu sözünüzle. Sizce mevcut sistem 
içerisinde özellikle üniversitelerimizde donanımlı 
öğrenci yetiştirme konusunda bir zafiyet ya da 
eksiklik var mı? Bu konudaki değerlendirmeleriniz 
neler olur? 
Sadece üniversite sistemi değil, genel eğitim 
sistemi içerisinde müfredat yetiştirme kaygısı var. 
Üniversite ya da diğer eğitim kurumları bu iş için 
değildir. Üniversiteye adam olmak için girersin. 
Günümüzde bilgiye erişmek zaten çok kolay, herkes 
her şeyi cep telefonunda bulabiliyor. O zaman nedir 
önemli olan? Önemli olan hocadır. Allah da Kuran-ı 
Kerim’i online indirebilirdi. Ama Hz. Peygamberi 
gönderdi. Niye gönderdi? Kılavuzluk etsin, hocalık 
etsin diye gönderdi. Öğrenci hocada ne bulacak? 
Hocanın görevi, amacı ne olacak? Hoca önce ayna 
tutacak: “Bak evladım senin içinde bir cevher var. 
Aynayı önüne koyuyorum, sen şimdi şu aynada bir 
kendini gör, yeteneğin nerede, kabiliyetini nerelerde 
geliştirebilirsin, ben sana bunu göstereyim. Hz. 
Şems, Hz. Mevlana’ya geldiği zaman; Hz. Şems’in 
yaptığı tek şey, aynayı tutmaktı, kendi içindeki 
nuru görebilsin diye. Şems, “Sen bugüne kadar 
ulemaydın, aklını da kullanıyordun, şimdi aşkını 
kullan. Ben sana aşk vermeyeceğim, aynayı kendi 
önüne aç ve kendini gör” diyor. Mevlana’nın 
Hz. Şems için yazdığı Divan-ı Kebir, aslında Hz. 

Mevlana’nın kendi içindeki nura yazdığı gazellerdir. 
Şems, Mevlana’nın kendini görmesi için yol 
gösteriyor. Sonra da vazifesini tamamlayıp gidiyor. 
Başka ne yapacak hoca? Hz. Peygamber ümmetine 
ne yaptıysa onu yapacak. Temsil edecek. Tebliğ mi? 
Temsil mi? Bugün İslam’ın tebliğle ilgili hiçbir sorunu 
yok ama temsil makamında sorun var. Kimse, Hz. 
Peygamber bir tarafa, Hz. Ebubekir gibi bile temsil 
seviyesine erişebilmiş değil. Yani burada hocanın 
görevi onun içerisindeki cevheri ortaya çıkarmak 
ve örnek olabilmektir. Benim öğrencilerim verdiğim 
müfredatı hiç hatırlamıyor ama “Bize insan olmayı 
öğrettiniz!” diyorlar. 

Tasavvufla tanışıklığınız profesör olduğunuz yıllara 
dayanıyor okuduğumuz kadarıyla. Keza kızınız Nazlı 
da o yıllarda hayatınıza giriyor. Bir röportajınızda 
Nazlı beni iyiliğe, nura doğru yönlendirdi diyorsunuz, 
o benim Şems’im oldu diyorsunuz. Sizi tasavvufa 
yönlendiren ana etken Nazlı mıydı?
Tabii. Nazlı’nın sayesinde oldu. Ben 1991’de ehli şeriat 
bir adamdım. 5 vakit namazımı kılar, araştırmalarımı 
yapardım. İnancım tabii ki vardı ama bir mürşit 
bulmalıyım, içimdeki sıkıntıları giderecek bir adam 
bulmalıyım diye bir arayışa girmedim, bunun ihtiyacını 
da hissetmedim. Tarikat düşmanı falan değildim, 
tasavvufla ilgili eserleri de çok okudum. Ama o kitapları 
ölüler kitabı olarak düşünürdüm; eskiden veliler vardı, 
şimdi olamazlar diye de düşünürdüm. 
Nazlı doğdu, Nazlı doğunca hayatta kazanmış 
olduğum her şey bir anda hakkıyla yeksan oldu. 
Onca sene hazırlık yapıp belli bir yere kadar geldiğimi 

İkinci kitap ise; üniversite yıllarımda tanıştığım ve tarihe bakış açımı değiştiren 
Fuat Köprülü’nün “Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar” isimli eseridir. Bu 
bizim Türk tarih tezimiz ve felsefemiz içerisinde yatar. Yesevi Hazretlerinden 
başlar, Yunus Emre ile devam eder. Kendi kişiliğimi ve kimliğimi o kitapta 
bulmuşumdur. “Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar” bizim topraklarımız 
üzerinde yaşayan her gencin, büyüğün okuması gereken bir kitaptır. 

Üçüncü kitap, profesörlüğümden 10 sene sonra keşfettiğim Hz. 
Mevlana’nın Divan-ı Kebir’idir. Hazreti Şems, Hz. Mevlana’nın 
hayatına ne zaman girmişse, benim hayatıma Divan-ı Kebir o zaman 
girmiştir. Divan-ı Kebir bana aşk ile yanmayı öğretmiştir. 

Divan-ı Kebir’i herkesin okumasını tavsiye etmiyoruz. Çünkü önce şeriatı bilmek 
lazım, İslami Bilimleri bilmek lazım, tasavvufu bilmek lazım, Hz. Mevlana’yı bilmek 
lazım ondan sonra Divan-ı Kebir okunmalı. Yanmak meselesi çok önemlidir, 
öyle herkes yanamaz. Çocuklar gidip elini prizlere sokuyorlar da öyle değil o 
işler. Ona dikkat etmek lazım. Öyle yaparsanız kömür olursunuz! Maksat kömür 
olmak, nara dönüşmek değil, nura dönüşmektir. Dolayısıyla Divan-ı Kebir dikkatli 
okunmalıdır, başınızda birisi ile okunmalıdır. Benim başımda Hz. Şems vardı. 
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düşündüğüm zamanda öyle bir imtihanla karşılaştım 
ki… “Ben sana bunu gösteririm” diyor Allah. Ben de 
“Haklısın dedim, kolları sıvayalım” dedim. Ondan 
sonra Nazlı dünyaya geldi, Nazlı’nın gelmesiyle 
birlikte bir ilahi lütufla, o beni kolumdan çekti aldı. O 
zaman batılda cereyan eden bu işaret, bu beşareti, 
manadaki bu tecelli, aynı zamanda zahirde de (yani 
yaşadığım günlerde) zuhur etti.  Nazlı’ya dua almak 
için gittiğimiz bir zatın kapısından ayrılmamaya karar 
verdik ve orada her şeyimle soyundum. Türkiye’nin 
en genç profesörü olduğumu, nefsimi unuttum. 
Zordur, ama yaptım ben Allah’ıma bin şükürler olsun. 
Ondan sonraki 15-20 sene içerisinde baya nefsimle 
mücadele ettim, mübalağa etmeyeyim. 

Peki, ondan sonra ne oldu? Bir; hayatımda ben 
aslında medeniliğin ve insan olmanın ne olduğunu 
öğrendim. İnsan olmak için sevgi lazımmış, aşk 
lazımmış. Allah, size aşkı en büyük cemili olarak, en 
büyük emanet olarak vermiş taşımanız için. Peki, aşkı 
size vermiş de siz bu aşkı ne iş için kullanıyorsunuz? 
Marifetiniz ne? Tamam, aşk ile doldurdum ben seni 
ama ondan sonra ne yapacaksın? Ondan sonra 
ehl-i marifet. İşte burada Allah’ın halifesi olup, 
muhtaç olanlara yardım etmeye başladığınız andan 
itibaren marifetinizi gösteriyorsunuz. Diyorsunuz 
ki, hayatımın bütün amacı engelli çocuklar ve o 
çocuklara vakit ayırmak. Bu medenilik ölçüsü, insan 
olma ölçüsüdür. Peki, tasavvuf burada nerede? 
Tasavvuf, bunu bana hatırlatan ve bulduran nesne. 
Başka nerede? Tükenmişlik sendromu diye bir şey 
var. Engellilerle çalıştığınız vakit, her dört senede 
bir erirsiniz. 4 sene sonra ya Phuket adasına 
gideceksiniz çılgınca bir hayat yaşayacaksınız yahut 

da, Mesnevi’de öyle der; “Alırız, seni nemli bulutlar 
gibi çekeriz yukarı, yıkarız, sonra tekrar nimet olarak 
aşağı indiririz.” Allah dostlarını böyle yapıyor. Yunus 
Emre’nin hayatı kolay mı? Oraya gidiyor, kendi için 
de bir şey istemiyor, kendini paramparça ediyor. Ne 
diyor Allah: “Katlet kendini de diyeti ben olayım. Ben 
sana yakınlaşmayı veriyorum, kudsiyeti veriyorum.” 
Hop seni alıyor yukarı, yeniliyor, detoks yapıyor, 
hadi devam et çalışmalarına diyor. Benim hayatımda 
gelmem gereken nokta budur. Ebeveynlere de bunu 
söylüyorum, özel eğitim uzmanlarına da söylüyorum, 
o çocuklara da söylüyorum; o çocuklar bize bunu 
hatırlatmak için geliyor. Bütün deneylerimde ben 
bunu görüyorum. Çocuklarla ritim terapi yapmaya 
gidiyoruz. Bir dalda iki kiraz türküsünü çalıyorum, 
oynuyoruz. Üsküdar’a gider iken çalıyorum onda 
da eğleniyoruz. Ondan sonra “Severim ben seni…” 
diye tasavvuf müziğine giriş yaptığımda Asteriks 
gibi kımıldamadan öylece kalıyorlar. Başka bir insan 
oluyorlar. Ben zannederdim ki bu müzik tesir ediyor 
onlara. Oysa sonradan anladım ki onlar alem-i 
cemalden geldi, bu da oranın müziği. Olaya adapte 
olamadıkları için, birdenbire bildikleri müzik ortaya 
çıkınca, “Bu bizim diyardan…” diyerek etkisine 
giriyorlar. 
Allah, Musa peygambere demiş ki, “Ey Musa ben 
açtım, sen bana yemek vermedin. Ben susuzdum 
su vermedin. Ben hastaydım, engelliydim, sen beni 
ziyaret etmedin.” Musa peygamber ise duydukları 
karşısında şaşkına döner: “Nasıl olur? Sen her 
şeyden münezzehsin” der. Allah, “Ben onlarla 
beraberdim, beni bulmak istiyorsan orda bul” diye 
karşılık verir. 
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Bildiğiniz üzere 7-17 Aralık Mevlana haftası olarak 
kutlanıyor. Hem mutasavvıf hem de tarihçi olarak 
Mevlana sizin için ne ifade ediyor?
Aşk! Kaybettiğimiz bir duygu aşk. Tasavvuf, aşk 
eğitimi veriyor. Aşk aslında çok tehlikelidir. Adam 
ayrıldıktan iki sene sonra karısını 8 yerinden 
bıçaklıyor, aşkını öldürüyor. Biz âşıklar olarak 
kendimizi öldürüyoruz, sevdiğimizi değil. Onun 
için aşkı öğretmek lazım. Aşk yok nefret var. 
Bu dünyaya aşkı vermek lazım, aşk cemresini 
düşürmek lazım yüreklere ki hizmet etsinler, iyilik 
yapsınlar, sevap yapsınlar, hayır yapsınlar. Siz hiç 
“Kendine Hristiyan” veya “Kendine Musevi” lafını 
duydunuz mu? “Kendine Müslüman” lafı var ama. 
Müslümanlık başkası için vardır, başkasına hizmet 
için olur. Mevlana diyor ki; benim dünyaya geliş 
sebebim yürek yapmak gönül yapmaktır.

5. “Dervişin Safa Defteri” isimli eserinizde, 
Mevlânâ’nın eserlerine ışık tutuyorsunuz? 
Fakat bambaşka bir perspektifle… Eserler, 
konu merkezli ele alınıyor. Bu eserin 
oluşturulmasındaki temel amaç neydi? Eserin 
hazırlık sürecinden söz eder misiniz?
Ben şunu gördüm; insanlar, en iyi Müslümanlar dahi çok 
kompartmanlaşmış hayat yaşıyorlar. Ayrı dünyaları o 
kadar kabullenmişiz ki; ibadet ayrı ticaret ayrı. Normal 
hayattaki davranışlarımızla ibadet ederken 
sergilediğimiz davranışlarımız çok ayrı. 
Ramazan ayındaki davranışlarımızla 
Ramazan ayı dışındaki zamandaki 
davranışlarımız çok ayrı. Bunu 
bir türlü içimize tam anlamıyla 
sindiremiyoruz. Yapsak bile 
aslında vazifeden -Mevla’nın hiç 
sevmediği bir şeydir- yapıyoruz. 
Bu vazife değil safadır. Nedir 
safa olan? Vuslat. 

Sabahtan akşama kadar herkes huzur 
diyor. Huzur aslında huzur-u ilahidedir. 
Huzur-u ilahi medeniyetin cümle kapısıdır, Mevlana 
oraya götürür seni, huzur-u ilahiye götürür, huzuru 
orada bulursunuz, huzuru Allah’ta bulursunuz. İşte 
o huzur, safadır. Allah’la yaşanan bir hayat kadar 
güzel bir hayat olmaz. 

Bugünün gençlerine tavsiyeleriniz olur mu? 
Mevlana’nın öğretisinden kendi payımıza 
çıkarmamızı önerdiğiniz şeyler nelerdir?
Mevlana’yı anlamaya çalışmak yaşamaya çalışmak 

çok zor iştir. Gençlere şunu tavsiye ediyorum; 
herkesten mutasavvıf olmasını bekleyemezsin, 
sufi olmasını da bekleyemezsin, hele genç yaşta 
çocuklara böyle bir şey olmasını öğretemezsin. Ama 
bence okullarda etik öğretilirse çok iyi bir şey olur. 
Tasavvufta iki yol vardır; komik gelecek size ama 
bunlardan bir tanesi nefsimizi terbiye etmektir. Spor, 
nefsimizi terbiye etmek için vardır. Yani tasavvuf 
öğrenmek istiyorsanız önce sporu, sportmen olmayı 
öğreneceksiniz. En güzel örneği de binicilik sporudur. 
Çünkü atı ehlileştirmek, nefsi ehlileştirmektir. 
Çocuklara başka ne öğreteceksiniz? Sanat 
öğreteceksiniz. Çocuklarımız hangi yaşta olursa 
olsun, hayatlarında onları tasavvufa taşıyacak en 
önemli yol spor ve sanattan geçer. Sanat ne öğretir? 
Örneğin bir hattatın yanına gittiniz, “Evladım gel 
otur” diyor ve önce sabrı öğrenmene aracılık ediyor.  
Sonra yazma işlemine geçiyor, kalemi, kamışı, 
mürekkebi anlatıyor sana. Mürekkebin sallana 
sallana zikrederek Mekke’ye gidişini ve dönüşünü, 
mürekkebin kıvam tutmasını anlatıyor. Sonra harfleri 
ve cümleleri… En nihayetinde de kalemi vererek 
yazmanı istiyor. Öğrenci hocasına ne yazacağını 
soruyor. Hoca yanıt veriyor: “Rabbi yessir vela 
tuassir Rabbi temmim bil hayr”. Hoca, yazdığının 
manasını sorgulayan öğrencisine yanıt veriyor: 
Allah’ım işlerimi kolaylaştır, demek. Bir yandan 

yazıyor, bir yandan konuşuyor, aslında ona 
ahlak öğüt veriyor. Hoca, “Bak evladım, 

burası tekne. Suya yazı yazıyorum. 
Allah isterse yazdırır. Evladım! 

Sen su üstüne yazı yazan bir 
adamla mı olmak istiyorsun, 
yoksa suyun üstünde hiçbir 
çizgisi dahi olmayan bir adam 
mı?” diyor. İsim bırakmadıktan 

sonra Allah seni ne yapsın öbür 
tarafta. Dolayısıyla tasavvufun 

aslında iki yorumunu bu şekilde 
öğretiyor. 

Tasavvuf bir spordur. Spora baktığımız vakit bugün 
spor ne için yapılıyor? Çalım atmak futbolda para 
kazanmak için yapılıyor. Ben tam tersini söylüyorum. 
Takım, bir olma yeridir, karşılıklı fedakârlıkta 
bulunma yeridir, kendini aşma yeridir, nefsini terbiye 
etme yeridir. Sanat, para kazanmak için değil, ferahı 
bulmak içindir. 
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Hipertansiyonlu bir kadına yaptığı otopside, 
böbreklerde minimal anomali görülmesine ve skleroza 
rastlanmamasına dayanarak, nefroskeloroz meydana 
getirmeyen hipertansiyonun mevcut olabileceğini 
ileri sürdü ve esansiyel hipertansiyonu tarif etti. O 
zamana kadar bütün tıp âleminde, hipertansiyonun 
bir böbrek hastalığı sonucu geliştiği görüşü yaygındı. 
Frank, “dirençli esansiyel hipertansiyon” ve “renal 
parenkimal hastalığa dayalı hipertansiyon” terimlerini 
tanımladı (1911). Tıp tarihinde esansiyel hipertansiyonu 
tanımlayan ilk hekim olarak anılır.

Kan hastalıkları konusunda önemli araştırmalar yaptı. 
Şeker hastalığına büyük ilgi duydu. Renal diyabet 
hakkındaki çalışmasıyla doçent oldu (1913). Başı 
mermiyle yaralanmış bir kişinin çok su içmesi ve 
sık sık idrara çıkması dikkatini çekmişti. Radyolojik 
incelemede hipofiz arka lobunun kurşunla tahrip 
edildiğini görünce, su metabolizmasını kontrol eden 
hormonun arka lobda olduğunu anlamış ve arka lob 
ile talamus arasındaki ilişkiyi belirlemiştir.

Günümüzde İTP (İdiopatik Trombositopenik Purpura) 
olarak bilinen hastalığı, “esansiyel trombopeni” adıyla 
tanımladı (1915). Daha sonra profesör unvanını aldı 
(1919). Meşhur, Handbuch der inneren Medizin (1925) 

kitabının kan hastalıkları bahsini yazmakla, hematoloji 
alanındaki çalışmalarını klasikleştirdiği kabul edilir. 
Erich Frank, 1926 yılında, guanidinden hareketle ilk oral 
antidiyabetik ilaç olarak kullanılan sintalini (synthalin) 
sentetik yolla elde etmeyi başarmıştır.  

1928-1934 yıllarında Breslau Wenzel-Hencke 
Şehir Hastanesi başhekimliğini yaptı.  Bu hastane; 
trombositopeni, hipertansiyon, diabetes mellitus ve 
insipidus alanlarındaki çalışmalarıyla o yıllarda iç 
hastalıklarının merkezi konumundaydı.  Hemşire Elsa 
Wolff’un, diyet hemşiresi olarak yetişmesini sağladı ve 
hastanede Elsa Wolff’un yönetiminde, örnek alınacak 
modern bir diyet mutfağı kurarak diyetisyen eğitimini 
başlattı. 

Almanya’da 30 Ocak 1933’te iktidara gelen Nasyonal 
Sosyalist Parti, Yahudi asıllı bilim adamlarını 
üniversitelerden uzaklaştırmaya başladı. Bu bilim 
potansiyelinden yararlanmak isteyen Türkiye 
Cumhuriyeti, rejimle sorun yaşayan Alman bilim 
adamlarını Türkiye’ye davet etti. 1933 Üniversite 
Reformu’nda İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi kadrosu 
tasfiye edildi ve yeni kadrosu belirlendi. Klinikler ve 
enstitüler yeniden yapılandırıldı. Hemen hemen her 
enstitü ve klinik Alman profesörlerin yönetimine verildi. 

ORD. PROF. DR. ERiCH FRANK  
VE VAKIF GUREBA HASTANESİ
1933 Üniversite Reformu’nda davet edilen Alman bilim adamlarından  
Prof. Dr. Erich Frank, ailesi ve kütüphanesiyle birlikte İstanbul’a geldi. 
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin Vakıf Gureba Hastanesi’ne yerleştirilen  
II. Dâhiliye Kliniğinin direktörü olarak göreve başladı.

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

Erich Frank, 28 Haziran 1884 tarihinde Berlin’de, Musevi bir anne ile Hristiyan 
bir babadan dünyaya gelmiştir. Tıp öğrenimini Breslau’da (günümüzde Wroclaw-
Polonya) Friedrich Wilhelm Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yaptı. Devlet Hekimlik 
Sınavını başarıyla geçti (1907). Ardından Wiesbaden Şehir Hastanesi (günümüzde 
Dr. Horst-Schmidt-Kliniken) İç Hastalıkları Kliniği Direktörü Prof. Dr. Wilhelm 
Weintraud’un (1866-1920) yanında doktora eğitimine başladı. Bu hastanede 
hazırladığı, ortostatik proteinüri hakkındaki tezini, Strassburg Kaiser Wilhelm 
Üniversitesi’nde savundu (1908). Breslau Üniversitesi İç Hastalıkları Kliniği’nde, 
dönemin en önemli metabolizma araştırıcısı olan Dr. Oscar Minkowski’nin (1858-
1931) yanında, kan hastalıkları, kas tonusu, sinir sistemi ve motor fonksiyon 
hakkında araştırmalar yaptı  (1911-1925).
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Vakıf Gureba Hastanesi’ndeki Çalışmaları
1933 Üniversite Reformu’nda davet edilen Alman bilim 
adamlarından Prof. Dr. Erich Frank, ailesi ve kütüphanesiyle 
birlikte İstanbul’a geldi. 1 Eylül 1934 tarihinde İstanbul Üniversitesi 
Tıp Fakültesi’nin Vakıf Gureba Hastanesi’ne yerleştirilen, 70 
yataklı II. Dâhiliye Kliniği direktörü olarak göreve başladı ve bu 
görevini ölünceye kadar sürdürdü. 

Breslau Wenzel-Hencke Şehir Hastanesi’ndeki çalışma ortamını 
yeniden kurmak amacıyla, diyet hemşiresi Elsa Wolff ile 
Biyokimya Uzmanı Dr. Kurt Steinitz’ın da Türkiye’ye gelmeleri ve 
yanında çalışmaları için Milli Eğitim Bakanlığı’ndan izin aldı. Vakıf 
Gureba Hastanesi’nde Elsa Wolff yönetiminde, mide, bağırsak, 
böbrek ve metabolizma hastalıkları için bir diyet servisi kurdu. 
Frank, hastaların diyetini, idrar ve kan analizleri doğrultusunda 
düzenliyordu. Onun bu yöntemi zamanla benimsendi ve 
Türkiye’deki bütün hastanelerde uygulanmaya başlandı.

Vakıf Gureba Hastanesi’nde 32 sene çalışan Elsa Wolff’un, Pratik 
Diyatetik. Muhtelif Hastalıkları Perhizle Tedavi Usulleri (Çev. 
Sadri Yen ve Atıf, İstanbul 1942) adıyla yayınladığı kitabın önsözünü 
Erich Frank yazmıştır. II. Dâhiliye Kliniğini modern ihtiyaçlara uygun 
hale getirmek amacıyla kurulan, ülkemizin bu ilk diyet servisi, hem 
hekimlerin hem de halkın diyet konusunda bilgilenmesine yardım 
etmiştir.

Frank, II. Dâhiliye Kliniği’nde Biyokimya Uzmanı Dr. 
Kurt Steinitz yönetiminde bir biyokimya laboratuvarı 
kurulmasını sağladı. Bu biyokimya laboratuvarında 
hem ileri analiz yöntemleri uygulandı hem de 
analiz çeşitleri artırıldı. Vakıf Gureba Hastanesi’nin 
büyük hasta koğuşları, günümüzde Bezmiâlem 
Vakıf Üniversitesi idari birimleriyle amfilerinin 
bulunduğu, tarihi binanın uzun koridorlarına 
açılırdı. Sportmen bir insan olan Dr. Steinitz, yatan 
hastaların analiz raporlarını, bu uzun koridorlarda 
patenle dolaşarak koğuşlara dağıtırmış. Erich Frank, 
“Türkler bu gibi şeyleri hafiflik sayar” diyerek paten 
kullanmasını yasaklamıştır. Dr. Steinitz’in girişimiyle 
transfüzyonlarda kan konservelerinin kullanılmaya 
başlanması da önemli bir yeniliktir (1939). Dr. 
Steinitz’ın yazdığı Klinik Laboratuar Usulleri 
(İstanbul 1942) kitabı bütün Türkiye’de laboratuvar 
çalışanlarının el kitabı olmuş, 1970’li yıllara kadar 
devlet hastanelerinin biyokimya laboratuvarlarında 
kullanılmıştır.

Frank’ın o yıllarda gerçekleştirdiği, Türkiye’deki 
diğer hastanelerde görülmemiş uygulamalardan biri 
de II. Dâhiliye Kliniğine bağlı olarak kurmuş olduğu 
röntgen servisidir. Röntgen servisinin başına Hans 
Heilbronn (İ. Ü. Eczacılık Fakültesi Botanik Hocası 
Alfred Heilbronn’un oğlu) getirildi. 

Frank, tüberküloz hastalarının ayrı yatırılmasını ve 
hastanede ayrı bir enfeksiyon hastalıkları servisi 
kurulmasını sağlamıştır. Kliniklerde tek kişilik 
hasta odalarına ihtiyaç olduğunu ifade ederek, 
iç hastalıkları kliniklerinin gelişmesine katkıda 
bulunmuştur. 

Asistanlarını iç hastalıklarının farklı alanlarına 
yönlendiren Frank, Türkiye’de ilk kez iç hastalıkları 
içinde uzmanlaşmanın temellerini atmıştır. En önemli 
yeniliklerden biri de 1949 yılında başlatmış olduğu 
çalışmalarla kalp kateterizasyonunu kliniğe sokmasıdır. 
Bu alanda çalışmaya teşvik ettiği asistanları; Dr. Remzi 
Özcan (1919-2007), Dr. Nejat Harmancı ve Dr. Ali 
Ekmekçi, seçkin bilim adamları olmuştur.

Frank’ın asistanlarından Dr. Bedi Beler (ö. 2002), 
kanserde ilk modern kemoterapi uygulamasının, 
Vakıf Gureba Hastanesi’nde, Amerika Birleşik 
Devletleri’nde henüz kliniklere giren bir kemoterapi 
ilacının Frank’ın yönetimindeki II. Dahiliye Kliniği’nde 
kullanılmasıyla gerçekleştirildiğini ifade etmektedir. 
Erich Frank, Vakıf Gureba Hastanesi’nde daha 
sonra iç hastalıklarında otorite olacak dört doçent 
ile çalışmıştır; Nebil Bilhan (1896-1965), Arif İsmet 
Çetingil (1896-1983), Ekrem Şerif Egeli (1902-1980) 
ve Muzaffer Şevki Yener (1897-1959).

Erich Frank,  
Vakıf Gureba Hastanesinin  
II. Dâhiliye Kliniğini modern  
ihtiyaçlara uygun hale  
getirdi.
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Frank’ın kızı Sabine Frank Gahagan, babasının Vakıf 
Gureba Hastanesi ile işbirliğini şöyle anlatmıştı: 
“Türkiye’de çalıştığı 23 yıldan fazla süre boyunca 
tıbbın öğrenci kadrosu babama harika öğretmenlik 
yeteneklerini değerlendirmesi için mükemmel bir 
zemin sunarken, çalışmasına damgasını vuran ve 
özel bir karakter kazandıran bir unsur daha vardı. Bu, 
eski Gureba Hastanesi’yle kurduğu başarılı işbirliği 
idi. Babam İstanbul Üniversitesi’nin kadrosuna 
katıldığında, başkanı olduğu İkinci Dâhiliye 
Kliniği’nin hasta yatakları bu tarihi Müslüman 
Vakfı’nın bünyesindeydi. Bu hastane Türkiye’nin dört 
bir yanından gelen, en fakir vatandaşlara hizmet 
veriyordu. Burada Anadolu’dan İstanbul’a arkası 
kesilmeyen, ciddi şekilde yardıma muhtaç insanlar 
vardı ve bu ortam babama bazen son derece az 
rastlanan hastalıkların da arasında olduğu, çok 
ilginç bir hastalıklar seçkisi sunuyordu ki bu durum 
bir klinisyenin çalışmaları açısından çok verimliydi.”

Hastaları, insani yaklaşımı nedeniyle, kendilerini 
büyük bir güvenle Frank’a teslim ederdi. Bu 
nedenle Vakıf Gureba Hastanesi’ne gelen çok 
sayıda kronik nefritli ve nefrozlu hastayı inceleme 
fırsatı bulmuş, böbrek hastalıklarının modern tanı 
ve tedavi yöntemlerini, böbrek hastalıkları üzerine 
Türkçe yazılmış ilk ders kitabı olan Dahili Böbrek 
Hastalıkları Kliniği’nde (İstanbul 1941) anlatmıştı. 
Bu konudaki çalışmalarıyla ve ilk nefrologları 
yetiştirmesiyle Türkiye’de nefrolojinin gelişimine 
yardımcı olmuştur. 

Türkiye’de ayrıca Akdeniz ülkelerinde sıkça görülen 
ve kalıtsal bir kansızlık türü olan thalassemi major ve 
minor hastalıkları üzerinde de duran Frank, bu arada 
karbonhidrat metabolizmasına ilişkin araştırmalara 
da ağırlık verdi.

Az Tanınmış Hastalıklar Grubu Hakkında 
(İstanbul 1944) kitabından sonra, Karbonhidrat 
Metabolizması Patolojisi (Çev. Ferhan Berker, 
İstanbul 1949) kitabı, İstanbul’da Türkçe, İsviçre’de 
Almanca olarak yayınlandı. 

Öğrencilerinin naklettiğine göre; derslerini, Vakıf 
Gureba Hastanesi’ne II. Dâhiliye Kliniği ile bağlantılı 
olarak yapılan Frank Amfisi’nde,  güçlü analiz 
yeteneğini bilgi birikimiyle harmanlayarak anlatır, 
hasta takdiminde hastayı adeta koklar ve klinik 
verilere göre tanı koymaya özen gösterirmiş. 
Derslerinde tutulan notlar dört cilt halinde 
yayınlanmıştır.

İç Hastalıkları Klinik Dersleri 1, 1948-1951 dersleri 
(Haz. Dr. R. Rössler, 172 ders. İstanbul 1953.
İç Hastalıkları Klinik Dersleri 2, 1951-1954 dersleri 
(Haz. Dr. R. Rössler, 90 ders. İstanbul 1953.
İç Hastalıkları Klinik Dersleri 3, 1954-1955 
(Haz. Nebil Bilhan, Ferhan Berker), 160 ders.  
İstanbul 1954.
İç Hastalıkları Klinik Dersleri 4, 1956 (Haz. Ertuğrul 
Başsipahi, Zahir Özvek), 25 ders. İstanbul 1956.
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1951 yılında çıkarmaya başladığı, Istanbul Contribution 
to Clinical Science/Istanbuler Beiträge zur Klinischen 
Wissenschaft/ Contributions d’Istanbul a la Science 
Clinique adlı dergiyle Türkiye’de yapılan iç hastalıkları 
araştırmalarını dünyaya tanıtmıştır.  Bu dergi, Frank’ın 
vefatından sonra, asistanı ve derginin yazı işleri 
müdürlüğünü yapmış olan hematolog Prof. Dr. Orhan 
Ulutin tarafından yayınlanmıştır.

Erich Frank dünyaca kabul edilmiş bir bilim adamıydı. 
Geniş bilgisi yanında üstün araştırmacılık niteliği ve 
öğreticilik yeteneği vardı. Kan Hastalıkları ve özellikle 
Vakıf Gureba Hastanesi’nde yaptığı şeker hastalığı 
üzerindeki çalışmaları ile tanınmıştı. İstanbul’da hekim 
olarak da şöhret bulmuştu. Herhangi bir hastanın şifa 
bulmak için Frank’a başvurmamış olmasına imkân 
yoktu. Ünü ücra köylere kadar ulaşmıştı. 1951-1955 
yıllarında Vakıf Gureba Hastanesi’nin 5. Koğuşuna 
da (dâhiliye) şeflik yapmış, başarıları Vakıf Gureba 
Hastanesi ile özdeşleşmişti. Onun döneminde Vakıf 
Gureba Hastanesi dâhiliye kliniği en parlak dönemini 
yaşamıştır.
 
Vakıf Gureba Hastanesi’nde uygulamaya soktuğu; ilk 
kalp laboratuvarı, tüberküloz ve intaniye/enfeksiyon 
servisi, dâhiliye kliniğindeki diyabet koğuşu, röntgen 
servisi ve modern anlayışlı diyet mutfağıyla, Türkiye’de 
modern iç hastalıkları kliniğinin kurucusu olmuştur. 
 
Hitler Rejimi 1941 yılında Alman Medeni Kanunu’nda 
bir değişiklik yaparak, Almanya dışında yaşayan bütün 
Musevi asıllı Almanları, Alman vatandaşlığından çıkarır. 
Erich Frank ve diğer sığınmacı bilim adamları “Vatansız” 
duruma düşerler. 

Frank İkinci Dünya Savaşı sona erdikten sonra, 
Almanya’da Tıp Akademisi üyesi seçilir, Alman 
Cumhurbaşkanı tarafından kendisine Büyük Haç 
Liyakat Nişanı (altın) verilir, Almanya Büyükelçisi bizzat 
Vakıf Gureba Hastanesi’ne gelerek kendisine yeniden 
Alman vatandaşlığı verildiğini bildirir fakat Almanya’ya 
dönmeyi reddeder. Bu teklifi neden kabul etmediği 
sorulduğunda; “Yurdumdan atılmış olmanın acı 
şaşkınlığına uğradığım günlerde, yalnız Türkiye kollarını 
açarak beni bağrına bastı. Burası benim vatanımdır. 
Ayrılıp nimetlerine küfranda bulunamam. Burada 
kalacak ve bu kutlu topraklara karışacağım” cevabını 
vermişti. Gerçekten de Türkiye’de yaşadığı yıllar 
boyunca, tatil amacıyla bile başka bir ülkeye gitmemiş, 
Amerikan üniversitelerinden almış olduğu çok parlak 
teklifleri de kabul etmemiştir.  

Vakıf Gureba Hastanesi Frank Amfisi

Vakıf Gureba Hastanesi Frank Amfisi'nin içi
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Erich Frank birkaç kez Türkiye Cumhuriyeti 
vatandaşlığına geçmek istemiş fakat çeşitli 
nedenlerle bu arzusu gerçekleşmemişti. Bu yüzden 
vatansızdı.  13 Şubat 1957 günü sabahın erken 
saatlerinde karaciğer komasına girip vefat etti. Başta 
Prof. Dr. Ferhan Berker olmak üzere, öğrencilerinin 
yoğun çabaları ve İstanbul Valisi Dr. Fahrettin Kerim 
Gökay’ın üst düzey temaslarıyla, T.C. Nüfus Cüzdanı 
çıkarıldı. Vakıf Gureba Hastanesi Camii’nde yapılan 
defin hazırlığından sonra Türk Bayrağı’na sarılı tabutu 
yıllarca ders anlattığı Frank Amfisi’ne getirildi. Burada 
ve ardından İstanbul Üniversitesi’nin Beyazıt’taki 
merkez binasında düzenlenen törenlerden sonra, 
vasiyeti üzerine Rumelihisarı-Âşiyan’daki Müslüman 
mezarlığına, devlet töreniyle Türkiye Cumhuriyeti 
vatandaşı olarak gömüldü. Vefatından sonra hakkında 
yazılan makalelerde,  “Alman asıllı Türk hekim” 
sıfatıyla anılacaktı. Asistanlarından Dr. Bedii Beler’in 
girişimiyle Vakıf Gureba Hastanesi’ndeki Frank 
Amfisi’nde, Frank Günleri adıyla bilimsel toplantılar 
düzenlenmiştir.  

Erich Frank’ın; hekimlik yaptığı, eğitim-öğretim 
faaliyetlerini yürüttüğü ve bilimsel araştırmalarını 
gerçekleştirdiği Vakıf Gureba Hastanesi, 2010 
yılında Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi’nin nüvesini 
oluşturmuştur. Üniversite kurulduğu sırada, Vakıf 
Gureba Hastanesi’nin tarihi binasındaki kimi hasta 
koğuşları amfiye dönüştürülmüş, bu amfilerden 

birine “Erich Frank Amfisi” adı verilmiştir. Eski 
Frank Amfisinin yerine yapılan ve 23 Mart 2018’de 
hizmete giren Abdülhamid Han Oditoryumu’ndaki, 
“Erich Frank Konferans Salonu” da onun hatırasını 
yaşatmaktadır. 

Dileğimiz, Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp 
Fakültesi’nde, Erich Frank Bilim Günleri adıyla 
düzenlenecek bilimsel toplantılarla, Erich Frank’ın 
bilimsel mirasına sahip çıkılmasıdır.

Beler, Bedi: “Kanser tedavisinde kemoterapi. Vakıf Gureba 
Hastanesi’nde Kemoterapi’nin Tarihçesi”,  Bezm-i Âlem Valide 
Sultan Vakıf Gureba Hastanesi 1982 Yıllık Bülteni. Ed. Bedi Beler. 
İstanbul 1983, s.142-143

Erich Frank’ın 70. Yaşının şeref sayısı. İst. Tıp Fak. Mec., No. 1 (1955). 

Namal, Arın: “Ord Prof. Dr. Erick Frank (1884-1957). Nobel Medicus, 
C. 9, sayı 7  (2013), s.130-134.

Neumark, Fritz: Boğaziçine Sığınanlar. Çev. Ş.A. Bahadır. İstanbul 
1982.

Sever, Mehmet Şükrü, Arın Namal, Garabed Eknoyan: “Erich Frank 
(1884-1957): Unsung Pionee”, American Journal of Kidney Disease, 
Vol. 58, Issue 4 (October 2011), p. 654-665.

Terzioğlu, Arslan: “Atatürk’ün Üniversite Reformu ve Ord. Prof. Dr. 
Erich Frank”, İstanbul Tıp Fak. Der., C. 70 (2007), Supplement 2, 
8-16.

Ulutin, Orhan Nuri:  Ord. Prof. Dr. Erich Frank’ın Dünya Tıbbındaki 
Yeri ve Türk Tıbbına Katkıları. İstanbul 2007. 

KAYNAKLAR

Erich Frank (solda), Zeynep Hanım Konağı'ndaki 
Darülfünun Konferans salonunda,  
İ.Ü. Rektörü Prof. Dr. Neş'et Ömer İrdelp'in 
üniversite açılış dersini dinlerken, 1935
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Bezmiâlem Valide Sultan’ın 
manevî yönünü yansıtan 
önemli eserlerinden bir 
tanesi, kimsesiz ve yoksul 
hastaların tedavileri için 
yaptırdığı Vakıf Gureba 
Hastanesi’nin yanına; 
hastane çalışanlarının, 
yatan hastaların ve halkın 
dinî vecibelerini yerine 
getirmeleri amacıyla inşa 
ettirdiği camidir. Valide 
Sultan’ın vakfettiği Gureba-i 
Müslimin Hastanesi Camii, 
hem namazların eda edildiği, 
daimi olarak Kur’an-ı Kerim tilavetinin yapıldığı bir 
ibadethane;  hem de haftanın belirli günlerinde halka 
verilen dini bilgiler, vaaz, nasihat ve kütüphanesi ile 
bir eğitim merkezidir. 

Bezmiâlem Valide Sultan, oğlu Sultan Abdülmecid’in 
devlet idaresi ve halkın yönetimine dair aldığı 
kararlarının her zaman destekleyici ve uygulayıcısı 
olmuştur.  Bunun en güzel örneklerinden bir tanesi, 
Bezmiâlem Valide Sultan’ın kurduğu Vakıf Gureba 
Hastanesi’dir.  Bu konuyu daha iyi anlamak için 
Sultan Abdülmecid’in devlet adamlarına sitem 
ve tembihte bulunduğu, fakir ve kimsesizler için 
bir hastane yapılmasını emrettiği önemli hatt-ı 
hümâyununu incelemekte fayda vardır. Padişah 
hatt-ı hümâyununda; cülûsundan beri asıl amacının, 
memleketin imârı ve refahı olduğunu, şimdiye kadar 
sadece askerî alanda bu uygulamaların yapıldığını 
belirtir. Bu hatt-ı hümâyununda Sultan Abdülmecid 

“Dersaadetimizde gurebâ ve 
fukarâ için müberrât-ı mahsusa 
olmak üzere bir müstevfî 
hastahane binâ ve inşâsı” 
hususunda da emir verir ve 
bu tür hastanelerin memleket 
genelinde yaygınlaştırılması 
fikrini de hatt-ı hümâyununa 
ilave eder. Devlet yöneticileri 
daha padişahın bu emirlerini 
yerine getirmek için ilgili 
komisyonlar kurarlarken, 
Bezmiâlem Valide Sultan 
kendi arzusuyla padişahın 
hatt-ı hümâyununda belirtilen 

İstanbul’da bir hususî hayrat olarak yoksul ve 
kimsesizlerin tedavi edileceği Vakıf Gurebâ 
Hastanesi’nin inşasına talip olur. Bu hayrat; hastane, 
cami ve çeşmeden oluşacaktır. 

Hastane ve Cami’nin inşası dualarla başlatılır 
Hastane ve camiinin yapımına dualarla başlanır. 
Şeyh Mehmed Murâd-ı Nakşibendî Efendi 14 Mart 
1845 günü Valide Sultanın yapılacak hayratının 
duasını yapmak üzere, Yenibağçe Nakkaş Paşa 
Sarayı arsasına davet olunur. Bu dua törenine 
Evkaf-ı Hümayûn Nazırı Hasip Paşa, Bezmiâlem 
Valide Sultan’ın Kethüdası Tahir Bey, Ebniye Müdürü 
Abdülhalim Efendi, Valide Sultan’ın Kahvecibaşısı 
ve validenin hizmetkârları katılmıştır. Müneccimbaşı 
tarafından tespit edilen hayırlı saat olan alaturka saat 
beşte, Murat Efendi önce bir Aşr-ı şerif tilâvet eder 
ve ardından bu binaların hayırla tamamlanmasına ve 
banileri Bezmiâlem Valide Sultan ve Padişah Sultan 

Valide Sultan’ın Gureba-i Müslimin Hastanesi Camiini yaptırmasının  
en önemli sebebi, hastane çalışanlarının, hastaların, ziyaretçilerin ve çevrede 
yaşayanların namazlarını kılabilmeleriydi.

PROF. DR. ARZU TERZİ / İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TARİH BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI BAŞKANI

BEZMİÂLEM VALİDE 
SULTAN VE GUREBA-İ 
MÜSLİMİN HASTANESİ CAMİİ
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Bezmiâlem Valide Sultan 
Gureba Hastanesi Camii

Abdülmecid’e dualar eder. Ardından 
Fatiha okunarak dua tamamlanır. Hastane 
ve caminin temel atma töreninde yaptığı 
dua ve okuduğu Aşr-ı şerif için Murat 
Efendi’ye 600 kuruş ihsanda bulunulur. 
Tören sonrasında hayır için fakir fukaraya 
yüksek miktarlarda para dağıtılır. 

Cami hemen hastanenin yanına 
tasarlanmıştır. Dikdörtgen bir plan 
üzerine inşa edilir. Kâgir caminin çatısı ve 
minberi ise ahşaptır. Giriş cephesinin sağ 
köşesinde kesme taştan ince bir minaresi 
vardır. Camiye kemerli bir kapıdan girilir. 
Girişin açıldığı son cemaat yerinin önünde, 
bugün mevcut olmayan bir sakfa ait iki 
sütun kaidesi, sağ tarafında ise kadınlar 
ve hünkâr mahfillerine çıkan merdivenlerle 
minarenin kapısı bulunmaktadır. Ahşap 
tavanın ortasında yaprak şeklinde yaldızlı 
bir göbek, diğer taraflarında da serpiştirilmiş 
vaziyette yine yaldızlı bitki motifleri 
görülür. Sivri külahlı minber, devrinin 
ahşap oymacılığının güzel örneklerinden 
biridir. Mihrap bordürü yivli olup, yivlerin 
üst kısmında barok üslubunda kıvrımlar 
yer alır. Caminin en önemli mimari özelliği, 
yanındaki hastanenin içinden merdivenle 
çıkılan bir pencerenin arkasında hastaların 
da cemaate katılmalarına imkân veren 

yirmi metrekarelik üçüncü bir mahfilin 
bulunmasıdır. Bu sayede durumu uygun 
olan hastalar namazlarını, hastaneden 
çıkmadan, camiye geçerek bu kısımda 
kılabileceklerdir. 

Valide Sultan’ın bu camiyi yaptırmasının 
en önemli sebebi, hastane çalışanlarının, 
hastaların, ziyaretçilerin ve çevrede 
yaşayanların namazlarını kılabilmeleriydi. 
Valide Sultan, vakfiyesinde yaptırdığı 
bu camide selatin camilerinde olduğu 
gibi Cuma namazının kılınmasını şart 
koşmuştu. Böylece başta hekimler ve 
sağlık personeli olmak üzere hastane 
çalışanları hastaneden, dolayısıyla 
hastalardan uzaklaşmadan Cuma 
namazlarını eda edebileceklerdi. 
Bezmiâlem Valide Sultan’a ait vakfiyenin 
camiye ayrılan kısmından anlaşıldığı üzere, 
burada görevli imamlarına, ölüm halindeki 
hastalara kelime-i şahadet getirtmeleri 
ve ölenlerin cenazelerinin İslâmî usullere 
uygun biçimde kaldırılmalarını sağlamak 
vazifesini vermesi, Bezmiâlem Valide 
Sultan’ın vakıf kurarken en ince dinî ayrıntıyı 
düşündüğünü gözler önüne serer. Valide 
Sultan’ın bizzat kendisinin düzenlettiği 
vakfiyesinde cami çalışanları ve görevleri 
hususunda da önemli ayrıntılar yer alır. 
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Camide Cuma günleri toplanan cemaate vaaz 
ve nasihat vermek üzere bir Cuma vaizinin görev 
yapması ve bu görevlinin diğer selatin camilerindeki 
gibi bizzat Şeyhülislam tarafından seçilmesi 
öngörülmüştür. Bir diğer vaiz ise her hafta pazartesi 
ve perşembe günleri cemaate vaaz ve nasihat 
verecek, Şifa-i Şerif okuyacaktı. Valide Sultan bu 
göreve Şeyh Ebubekir Efendi’nin getirilmesini, 
onun ölümünden sonra ise bu görevi hakkıyla 
yapabilecek bir vazifelinin tayin edilmesini şart 
koşmuştu.  Her cuma günü hitabet hizmetini 
yapacak bir de hatip görevlendirilmişti. 
Hatibin aynı zamanda ser-mahfil, ser-
devirhanlık vazifeleri vardı. Bayram 
namazlarından önce cemaate vaaz ve 
nasihat etmek ise bir diğer göreviydi. 
Lihye-i saâdet, validenin hayatında 
mühim bir yer tutardı.  Valide 
Sultan, Peygamber Efendimizin 
sakal-ı şerifini (lihye-i saadet) daimâ 
yaşadığı mekânlarda özel kutusu 
içinde muhafaza etmiştir. Böylece O’nun 
manevî gücünü ve mağfiretini yanında 
hissetmiştir. Nitekim yaptırdığı bu camiye de 
halkının ziyareti için, özel sandığında lihye-i 
saadet koydurmuştur. Cami hatibi lihye-i 
saadeti muhafaza etmek, Ramazan ve 

Kurban Bayramı arifesinde ve mübarek gecelerde 
dualar eşliğinde, cemaate mübarek lihye-i saadeti 
ziyaret ettirmekle de vazifelendirilmiştir. 
 
Caminin vakfiyeye göre gece-gündüz nöbetleşerek 
çalışan iki imamı olacaktı. İmamlar daimi olarak 
Yasin, Fetih, Mülk ve Nebe Surelerini okuyacak ve 

cüzhanlık vazifelerini yürüteceklerdi.  Birinci imam 
ayrıca camide bulunan Valide Sultan’ın kurduğu 

kütüphanenin muhafazasından, ikinci imam 
ise namaz vakitlerini tespit etme, yani 

muvakkitlik vazifesinden sorumluydu. 
Ayrıca iki müezzin, iki kayyum caminin 

diğer vazifelileriydi. Müezzinlerin 
na’t, temcid, salâ ve devir-hanlık, 
minarenin kandillerinin yakılması, 
minberin kumaşını ve hatibin 
seccadesini sermek gibi vazifeleri 
vardı. Kayyumlar ise caminin 

içindeki ve avludaki kandiller 
ile iki büyük mumun yakılması, 

kapıcılık ve temizlik işleri, küçük 
halının kaldırılması minber ve mihrabın 

seccadesinin muhafaza edilmesi, avlu 
ve helanın temizliği gibi görevlerden 

sorumluydu.  
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Yukarıda planı ve görevlileri belirtilen camiinin inşaatı, 
kısa sürede tamamlanır. Hastane ve camii için 31 
Ekim 1845 Cuma günü padişah ve devlet erkânının 
katıldığı bir tören düzenlenir. Aslında bu tören câminin 
ibadete açılış törenidir. Tören sırasında padişah 
inşaatı biten hastaneyi teftiş edecektir. Zira bilindiği 
üzere hastane, mevcut rutubetin giderilmesi, mali 
finansmanının sağlanması ve idaresini belirleyen 
nizamnamenin hazırlanıp yürürlüğe girmesinden 
sonra Sultan Abdülmecid tarafından 12 Mart 1847 
Cuma günü resmen açılmıştır. 

Caminin Açılış Töreni ve İlk Cuma Namazının 
Kılınması 
31 Ekim 1845 Cuma Sadrazam Mehmed Rauf 
Paşa, Şeyhülislam Mekkizâde Mustafa Asım Efendi, 
İstanbul Kadısı Paşmakcızâde Seyyid İbrahim Efendi 
ve diğer üst düzey devlet görevlileri, Valide Kethüdası 
Tahir Bey, Padişahın imam-ı evveli Es-seyyid Mehmed 
İzzet Efendi, caminin açılışını yaparak burada ilk 
defa Cuma namazını kılarlar. 
Bu merasime, Şeyh Mehmed 
Murâd-ı Nakşibendî Efendi 
de tekke dervişleriyle birlikte 
davet edilmiştir. Sultan 
Abdülmecid aynı gün cuma 
namazını Fatih camiinde 
kılar. Namazdan sonra fayton 
ile hastanenin ana kapısına 
gelir, burada başta sadrazam 
ve şeyhülislam olmak üzere 
bütün devlet adamları onu 
karşılar. Ardından Teşrifatçı 
Said Bey’in işareti ile 
Murad Efendi duaya başlar. 
Duanın sonunda padişahın 
selameti için Fatiha okunur. 
Ardından Sultan Abdülmecid 
önce hastaneyi teftiş eder. 
Ardından camiye girerek dua 
eder. Bu şekilde caminin 
açılışı gerçekleşir. 

Valide Sultan’ın Camiyi Ziyâreti 
Bezmiâlem Valide Sultan bu törenden bir gün 
sonra yani 1 Kasım 1845 Cumartesi günü, Valide 
Kethüdası Tahir Bey ve Dârüssaade Ağası Tayfur 
Ağa ile birlikte, inşaatı tamamlanan Gurebâ 
Hastanesi ve camiini ziyârete gelir. Bu ziyarete, 
Valide Kethüdası Tahir Bey tarafından Şeyh Mehmed 
Murâd-ı Nakşibendî de davet edilir. Valide Sultan 

beraberinde kadınlardan oluşan kendi daire halkını 
da getirmiştir. Şeyh Mehmed Murad Efendi, kaleme 
aldığı vekayinâmesinde, daire halkının sekiz faytonla 
geldiğini ve kalabalık bir cariye topluluğunun 
valideye eşlik ettiğini kaydetmiştir. Valide Sultan, 
yaptırdığı hayratın Yenibağçe tarafındaki kapısına 
geldiğinde Darüssaade Ağası Tayfur Ağa duaya 
işaret eder ve Mehmed Murad Efendi validenin 
mekâna ilk ayak bastığı yerde dua eder. Valide 
önce yaptırdığı hastanesini gezer. Hastane kapıları 
kapandıktan sonra, Valide Sultan beraberindekilerle 
Gurebâ Hastanesi Camii’ne giderler. Valide Sultan 
burada cemaatle öğle namazını kılar ve ardından 
Şeyh Efendi kürsüden vaaz verir ve duâlar edildikten 
sonra Valide Sultan maiyetiyle sarayına geri döner. 
Bezmiâlem Valide Sultan Gureba Hastanesi ve 
Camiini ziyareti sırasında duâ ve vaaz eden Şeyh 
Mehmed Murâd-ı Nakşibendî’ye 1.000 kuruş 
ihsânda bulunur. Bezmiâlem Valide Sultan bu 
ziyareti sırasında hastane çevresine valideyi görmek 

üzere toplanan halka ve fakir-
fukaraya, ayrıca kendisini 
korumakla görevli askerlere 
önemli miktarda ihsan 
dağıttırır. 

Camide Okutulan İlk Mevlid
Gureba-i Müslimin Hastanesi 
Camiinde, Padişah Sultan 
Abdülmecid ve Bezmiâlem 
Valide Sultan’ın katılımıyla 
Allah rızası için bir mevlid-i 
şerif töreni düzenlenir. Bu 
törene Şeyh Mehmed Murâd-ı 
Nakşibendî, kardeşi ve 
İstanbul’daki çeşitli tekkelerin 
şeyhleri olmak üzere kalabalık 
bir derviş grubu, devlet 
erkânı,  saraylılar iştirak eder. 
Mevlid töreni esnasında vaaz 
ve nasihatler verilmiş, Kur-
an’ı Kerim okunmuş, kırk bir 
dedegân, tevşih-i mevlid ve 

mukabelede bulunmuştur. Bu törende beş tane 
de Mevlüdhan Efendi yer almıştır. Mevlid-i şerife 
katılan bütün şeyh ve derviş efendilere ihsanlarda 
bulunulmuştur. 

Kokunun rahmani bir lütuf olarak değerlendirildiği 
İslâm dininde güzel koku sürünmek sünnet 
olarak kabul edilmiş, Hz. Muhammed “gül kokulu 
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peygamber” olarak nitelendirilmiştir. Osmanlı 
kültüründe mevlidlerde özellikle gül suyu dökmek 
ve buhur yakmak bir gelenektir. Camide yapılan 
bu mevlîd-i şerif töreni esnasında da misafirlere 
gülabdanlarla gül suyu dağıtılmış ve buhurdanlardan 
buhur yakılmıştır.  

Mevlid esnasında yapılan diğer bir ikram ise 
şerbet ve şeker dağıtımıdır. Misafirlere tepsilerde 
sunulan bardaklarla şerbet ikram edilmiştir. Üçüncü 
mevlidhan kürsüye çıkınca, başta devlet adamları, 
ulema, şeyhler ve ileri gelenlerle diğer misafirlerin 
önüne şeker tabakları konmuştur. 

Camide yapılan bu ikramın maliyeti hakkında da bilgi 
sahibi olunmaktadır. Dağıtılan gül suyu miktarı beş 
okkadır. Gül suyu için okkası dörder kuruştan yirmi 
kuruş ödenmiştir. Buhurdanlarda ise elli dirhem öd 
ağacı, yirmi dokuz dirhem kurs yakılmıştır. Camide 
yapılan bu ilk mevlid töreninde dağıtılmak üzere iki 
yüz elli iki buçuk okka elvan (renkli) şeker alınmıştır. 
Okkası yedişer kuruş otuz paradan, bin dokuz yüz 
elli altı buçuk kuruş ödenmiştir. Bu şekerler kâğıt 
külahlara konularak tabaklar içinde dağıtılmıştır. 
Şeker külahı için iki top kaba kâğıt alınmış, topu otuz 
beşer kuruştan yetmiş kuruş ödenmiştir.  Şerbet 

yapmak için alınan şekerin miktarı ise yüz kırk iki 
okka olup bin yüz buçuk kuruş sarf edilmiştir. 

Tören bittikten sonra caminin vaiz, hatip, imam, 
müezzin ve kayyumlarıyla, hastane bekçi, suyolcu 
ve hizmetkârlarına ve Valide Sultan’ın vakfının Câbisi 
Hasan Ağa’ya ihsanlarda bulunulmuştur. 

Osmanlı kültüründe 
mevlidlerde özellikle  
gül suyu dökmek ve  

buhur yakmak bir gelenektir.  
Camide yapılan bu mevlîd-i 

şerif töreni esnasında da 
misafirlere gülabdanlarla 

gül suyu dağıtılmış ve 
buhurdanlardan buhur 

yakılmıştır.  



Bezmiâlem Aktüel 2019   /   27



28   /   Bezmiâlem Aktüel 2019

TIBBİ BİYOKİMYA VE
UYGULAMA ALANLARI
Biyokimya Anabilim Dalı açısından her konu çok önemlidir. 
Bunlardan en önemlisi ise kuşkusuz kanser ve kanser biyokimyasıdır.  
Ben de bir bilim adamı olarak kanserin biyokimyasal mekanizmaları ile 
ilgili çalışmalar yapıyorum.

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

Bize Biraz Kendinizden Bahseder Misiniz?
1989 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunuyum. Mezun olduktan sonra 
Sağlık Ocağında bir buçuk yıl kadar mecburi hizmet yaptıktan sonra 1991 
yılında TUS sınavını kazanarak Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya 
Anabilim Dalında asistan olarak görevime başladım. Dört yıl asistanlıktan 
sonra uzmanlığımı aldığımda bir karar vermem gerekiyordu. Ya bir laboratuvar 
açıp işletecektim ya bir devlet hastanesinde uzman olarak çalışacaktım ya 
da akademisyen olacaktım. Eğitim ve araştırmayı seviyor olmamdan dolayı 
akademisyen olarak yoluma devam etmeye karar verdim. 

O dönemde birkaç üniversite ile temasa geçtim. O 
üniversitelerden biri olan Harran Üniversitesi’nde 
1995 yılında Biyokimya Anabilim Dalında yardımcı 
doçent olarak göreve başladım. Harran Üniversitesi 
Tıp Fakültesi yeni kurulmuştu, dolayısıyla Tıp 
Fakültesi’nin kurucu akademisyen kadrosunda yer 
aldım. Yoğun tempo içerisinde bilimsel çalışmalarımı 
tamamlayıp 1999 yılında doçentlik ünvanımı aldım. 
2005 yılında da profesör kadrosuna atandım. Harran 
Üniversitesi’nde 18 yıl boyunca kurul üyelikleri, 
İşletme Müdürlüğü, Dekan Yardımcılığı, Başhekim 
Yardımcılığı, Anabilim Dalı Başkanlığı gibi pek çok 
idari ve akademik görevde bulundum. Akademik 
hayatım boyunca Oksidatif stres, DNA hasarı ve 
hücre kültürü alanlarında birçok bilimsel çalışma 
yaptım ve çalışmalarımı ulusal ve uluslararası 
hakemli dergilerde yayımladım. Bugün itibariyle 
uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmış 156 
makalem mevcuttur. Makalelerimden yapılan alıntı 
sayısı 4322 ve h-indeksim 36’dır. 

2012 yılında kızımın da eğitimi nedeniyle İstanbul’a 
geldik ve Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı’nda göreve başladım. 
Göreve başladığım ilk yıl Tek Öğretim Üyesi olarak 

bir taraftan Tıp Fakültesi dışında Eczacılık ve Diş 
Hekimliği Fakültesi’nin bütün biyokimya derslerini 
verirken, diğer taraftan öğrenci ve araştırma 
laboratuvarını kurarak araştırmalarıma başladım. 
Görevimin ikinci yılında yine aynı üniversitede birlikte 
görev yaptığımız Prof. Dr. Şahabettin Selek’i Doç. 
Dr. ünvanı ile Anabilim Dalına kazandırdıktan sonra, 
hocamızın da büyük gayreti ile başka bir üniversite 
tarafından işletilen hastanemizin rutin laboratuvarını 
devraldık. Zaman içerisinde gerekli altyapı 
çalışmaları ve personel kadrolarının oluşturulması ile 
birlikte güçlü bir anabilim dalı haline geldik. Bugün 
iki profesör, bir doktor öğretim üyesi, bir öğretim 
görevlisi, bir uzman, bir uzmanlık öğrencisi,  yedi 
araştırma görevlisi ve laboratuvar teknikerlerinden 
oluşan 79 kişilik kadromuzla hem rutin hem eğitim 
hem de araştırma hizmetlerini yürüten hastanemizin 
en güçlü anabilim dallarından biriyiz.  

Tibbi Biyokimya Denildiğinde Ne Anlamalıyız?
Önce Biyokimyayı tanımlayalım. Biyokimya, 
canlının yapısını, fonksiyonunu ve organizasyonunu 
moleküler düzeyde inceleyen bir bilim dalıdır. 
Biyokimya, cansız moleküllerin canlı organizmadaki 
davranış biçimini, canlı hücrelerin kimyasal 
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yapıtaşlarını ve bunların katıldığı reaksiyonları 
inceler.  Kısacası biyokimya, yaşamın temel 
kimyasıyla ilgilenir. Biyokimya ilk olarak 1903 
yılında bilimsel literatürde yerini almış genç biri 
bilim dalıdır. Alman kimyager Frederic Wohler'in 
1820 yıllarında üreyi kimya laboratuvarında sentez 
etmesi, biyokimya tarihinde bir dönüm noktası 
olmuştur. Çünkü bu buluş, organik moleküllerin 
yalnız canlılarda bulunduğuna inanılan ve adına vital 
güçler denen bir kuvvet tarafından sentezleneceği 
inancının yıkılmasına neden olmuştur. Dolayısıyla 
biyokimya alanında en büyük atılımlar 1820’lerden 
sonra olmuştur. Harden ve Young ile Embden - 
Mayerhof'un karbohidratların ara metabolizması 
konusundaki çalışmaları, Alman bilim adamı Hans 
Krebs’in 1937 yılında trikarboksilik asit döngüsü 
konusundaki buluşları, bu devrin dikkate değer 
araştırmalarıdır. 1953 yılında I.D.Watson ve F.Crick’in 
DNA'nın yapısını aydınlatması, protein sentezinde 
çok önemli ilerlemelerin olmasını sağlamıştır. Bu 
tanımlamayla birlikte 1962 yılında Nobel Ödülü 
almışlardır. Bu sayede çeşitli DNA moleküllerinin 
daha detaylı incelenmesi ve rekombinant DNA 
teknolojisi ile birçok proteinin laboratuvar 
şartlarında sentezlenmesi mümkün hale gelmiş, gen 
mühendisliği dediğimiz yeni bir alan doğmuştur.  
Biyokimya alanında henüz keşfedilmeyi bekleyen 
çok şey var. Nitekim biliyorsunuz, Nobel Ödüllü bilim 

insanımız Aziz Sancar da bir biyokimyacıdır. Yakın 
zamanda kanser ile ilgili çok ilginç bir buluşa imza 
attı. Dr. Sancar araştırması sırasında keşfettiği yeni 
bir bilgiyi heyecanla evine giderek eşi ile paylaşıyor 
ve diyor ki  “Hanım hanım! Ben öyle bir şey keşfettim 
ki bunu bir Allah bir de ben biliyorum.” 
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Biyokimya Anabilim Dalının Son Dönemde  
En Popüler Konu Başlığı Nedir?
Biyokimya Anabilim Dalı açısından kuşkusuz her 
konu çok önemlidir ve her bilim adamının ilgilendiği 
farklı konular vardır. Bunlardan en önemlisi, dünyanın 
da en önemli sağlık problemlerinden biri olan kanser 
ve kanser biyokimyasıdır. Ben de bir bilim adamı 
olarak birçok bilim adamının ilgilendiği, dünyanın 
en önemli sağlık problemlerinden biri olan kanserin 
biyokimyası, özellikle bitki ve arı ürünleri ile etken 
maddelerinin kanser üzerine etkilerinin biyokimyasal 
mekanizmaları ile ilgili çalışmalar yapıyorum. 
Biyokimyanın popüler olan diğer bir konusu, tanıda 
kullanılan yeni biyokimyasal testlerin bulunması 

veya geliştirilmesidir. Diğer öğretim üyemiz Prof. 
Dr. Şahabettin Selek de yeni biyokimyasal tanı 
kitlerininin bulunması ve geliştirilmesi hususunda 
önemli çalışmalar yapmaktadır. 

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Çatısı Altında Tibbi 
Biyokimya Alanında Ne Gibi Çalışmalar Yapılıyor?
Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı olarak eğitim, 
araştırma ve rutin hastane laboratuvar hizmetleri 
olmak üzere üç temel alanda hizmet veriyoruz.  

Eğitim Hizmetleri: Tıbbi Biyokimyanın temel 
biyokimya ve klinik biyokimya olmak üzere iki temel 

alanı var. Temel Biyokimya; yaşamın en küçük birimi 
olan hücrenin kimyasal yapısını ve hayatın devamı 
boyunca canlının içinde meydana gelen kimyasal 
olayları ele alan ve inceleyen bir bilim dalıdır. Klinik 
Biyokimya ise sağlık ve hastalıktaki biyokimyasal 
mekanizmaları, hastalıkların önlenmesi dâhil, tanı, 
ayırıcı tanı, prognoz ve tedavinin izlenmesinde; 
vücut sıvıları, dokular ve hücrelerin biyokimyasal 
yöntemler ve organ fonksiyon testleri aracılığı 
ile incelenmesinde, testlerin seçimi, uygulaması, 
sonuçların tıbbi yorumu, konsültasyonu ve 
laboratuvar tanıyı da içeren, tıbba ve kliniğe özgün 
bir laboratuvar bilimi ve tıp laboratuvar alanıdır. Peki, 
Biyokimyacı nedir? Kimyasal, fiziksel, biyolojik araç 

ve yöntemleri kullanarak canlı organizmanın yapısını, 
hayatın devamı boyunca vücutta meydana gelen 
kimyasal değişimleri gözlemek, ortaya çıkarmak ve 
açıklamak için çalışan bir araştırmacıdır. Anabilim 
Dalı olarak Tıp Fakültesi 1. 2. 3. ve 4. sınıflara 
biyokimya eğitimi veriyoruz. Birinci sınıfta temel 
biyokimyayı anlatıyoruz, 2. Sınıfın ikinci döneminden 
itibaren başlayarak 3. ve 4. sınıflara kurul ve staj 
içeriklerine uygun olarak klinik biyokimya eğitimi 
veriyoruz. Yani önce genel biyokimyayı anlatıyor, 
ardından da diyabet hastalığının, kardiyovasküler 
hastalıkların, kanser hastalığının klinik biyokimyasını 
anlatıyoruz. Bütün biyokimyasal belirteçlerin tanı, 
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ayırıcı tanı ve prognozda önemi, değeri nedir? 
Bunlardan bahsediyoruz. Bu çok önemli, çünkü 
geçmişte biyokimyasal testler özellikle diagnostik 
dediğimiz tanı testleri bu kadar yoğun değil iken, 
hekimlerimiz daha çok fiziki muayene ve anemneze 
göre tanı koymaya çalışıyorlardı. Bu tanılar çoğu 
zaman tahmini oluyordu. Biyokimyasal testlerin 
artması ve güvenilir sonuçların verilebilmesi ile bugün 
birçok hastalığın kesin tanısı konulabilmektedir. 
İstatistiklere göre; bugün artık hastalıkların tanısının 
%70’i laboratuvar ile konulabiliyor. Her geçen gün 
yeni biyokimyasal tanı testlerinin rutine girmesi 
ile bu oranın daha da artması bekleniyor. Mevcut 
kadromuzla, Tıp Fakültesine verdiğimiz eğitim 

dışında Diş Hekimliği Fakültesi ve Sağlık Meslek 
Yüksek Okulu Biyokimya eğitim hizmetlerini de 
sürdürmekteyiz. Ayrıca Sağlık Bilimleri Enstitüsü 
Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı olarak Doktora 
programımız mevcut olup, beş doktora öğrencimizin 
doktora dersleri ve danışmanlıklarını yürütüyoruz. 

Araştırma Hizmetleri: 2012 yılında üniversitemizde 
göreve başladığımda bir taraftan eğitim hizmetlerini 
sürdürürken,  diğer taraftan araştırma için altyapı 
oluşturma çalışmalarına başladım.  Yöneticilerimin 
de desteği ile altı ay gibi kısa bir sürede, öğrenci 
laboratuvarının bir köşesine araştırma laboratuvarı 

için gerekli donanımı kurdum ve 2013 yılı 
başlarından itibaren BAP projeleri almaya başladım. 
Biyokimyada bir tabir vardır; “Alet işler, el övünür” 
diye. Biz biyokimyada enstrüman dediğimiz 
cihazları kullanarak çalışmalarımızı yaparız. Analizini 
yaptığımız, ölçümlediğimiz şeyler, oldukça hassas, 
çoğu zaman nanogram veya pikogram düzeyinde 
molekülleri doğru ölçmek zorundayız. Dolayısıyla 
kaliteli çalışmalar için çoğu zaman çok hassas ve 
pahalı enstrümanlar kullanmak zorundayız. İmkânlar 
ölçüsünde laboratuvar altyapımızı kurduktan sonra 
hem biyokimyanın özgün çalışmaları hem de klinikten 
gelen yoğun talepleri kabul etmeye başladık. 
Örneğin,  biz şu an pediatri, genel cerrahi, kulak 

burun boğaz, dahiliye gibi hemen hemen tüm klinik 
branşların yanı sıra Diş Hekimliği, Sağlık Bilimleri 
Fakültesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 
ve diğer üniversiteler ile multidisipliner çalışmalar 
yapıyoruz. 5 yıl içerisinde sadece BAP’tan aldığımız 
proje sayısı 181 adet. Bunun %80’i klinisyenlerle 
yaptığımız ortak çalışmalardır. Ayrıca bu süreç 
zarfında bitirdiğimiz 6 tane TÜBİTAK projemiz ve 
İstanbul Teknik Üniversitesi ile birlikte yürütmekte 
olduğumuz bir adet TAGEM projemiz vardır. Biz 
işin laboratuvar kısmını yürütüyoruz, onlar da klinik 
kısmını yürütüyor, sonrasında da çıktıları yayına 
çeviriyoruz. Bu çalışmalarımızın ürünü olarak bugüne 
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kadar 133 tane uluslararası SCI makale yayımladık, 
57 tane sözlü bildiri, 34 tane poster bildiri sunuldu. 
Yapılan bu çalışmalar sonucunda gerek uluslararası 
gerek ulusal kongrelerde sunulan bildirilerden 
11 adet ödül aldık.  Öğretim üyeleri olarak farklı 
alanlarda araştırmalar yapıyoruz. Ben daha çok 
moleküler biyokimya alanında çalışıyorum. Prof. 
Dr. Şahabettin Selek ise klinik biyokimya alanında 
araştırmalar yapıyor; özellikle kit üretimi konusunda 
çok başarılı çalışmalar yapıyor. Geliştirdiği kitler için 
patent müracaatında bulundu. Hali hazırda 2 adet 
patent, 4 adet patent müracaatımız var.  Ayrıca, 
laboratuvarımızda çalışmak isteyen Tıp Fakültesi 
öğrencilerine de çalışma imkânı sunuyoruz. Mesela 
o öğrencilerimizden biri yaptığı çalışmayı Kıbrıs’ta 
uluslararası bir kongrede sundu ve 1.lik ödülü aldı. 
Bir başka öğrencimiz de 3.lük ödülü aldı. Yurtiçi ve 
yurtdışından staj için gelen öğrencilerimiz var.  Bizim 
fakültemizin yönetmeliği gereği öğrencilerimiz, 
öğrenim süreleri boyunca bir araştırma projesi 
bitirmek zorundalar. Bu araştırma projesini bitirmeden 
intern olamıyorlar. Bu araştırma projelerini yapmak 
için de bir öğretim üyesini mentör olarak seçmeleri 
gerekiyor. Öğrencilerimizin, Biyokimyaya ilgisi 
yoğun oluyor.  Bugüne kadar yaklaşık 25 öğrencimiz 
Biyokimya Anabilim Dalı’ndan hocalarını mentör 
olarak seçti. Bu vesileyle öğrencilerimizle farklı 
projeler gerçekleştirdik. Öğrencilerimizin yaptığı 
proje çalışmaları 2017 yılında öğrenci kongresinde 
sunuldu ve alınan 4 tane 1.lik ödülünden 3’ü 
Biyokimya’ya aitti.

Rutin Hastane Laboratuvar Hizmetleri:  2012 yılında 
göreve başladığımda hastane rutin laboratuvarı 
hizmetlerini başka bir üniversitenin firması kendi 
personelleri ile birlikte yürütüyordu. Bu bir klinik 
biyokimya uzmanı olarak kabul edebileceğimiz bir 
şey değildi. Nitekim 2013 yılında Prof. Dr. Şahabettin 
Selek hocamızın da göreve başlaması ile birlikte, 
laboratuvarın tarafımıza devredilmesi için yönetime 
müracaatta bulunduk. Yönetimin de desteği ile 
2014 yılında yapılan ihale sonucu, laboratuvarın 
yeniden inşası, yeni donanım ve personeli ile 
birlikte bütün laboratuvar hizmetlerini ve kan alma 
birimini devraldık. Bugün, 60 kişilik laboratuvar 
teknikeri ve hemşiresi ile günde ortalama 3000 
adet hastaya hizmet vermekte ve ortalama 30.000 
test sonucunu aynı gün verebilmekteyiz. Merkez 
hastane dışında Dragos Hastanesi ile Eyüp ve 
Fatih polikliniklerinde bulunan laboratuvarlarımız 
da bizim sorumluluğumuzda kesintisiz hizmetlerini 
sürdürmektedir. 

Not: Yazının devamı bir sonraki sayımızda...
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SİNDİRİM SİSTEMİ 
KANSERLERİ
Sebze ağırlıklı beslenme tarzının benimsenmesi ve hayvansal gıda  
tüketiminin azaltılmasının gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Hakan Şentürk, 
“Posalı gıda diye tabir ettiğimiz sebze ve meyveler, sindirim sistemi  
açısından koruyucu özelliktedir. Yapılan araştırmalarda görülmüştür ki,  
sebze ağırlıklı beslenenlerde sindirim sistemi kanserlerinin  
görülme riski oldukça düşüktür” dedi.

PROF. DR. HAKAN ŞENTÜRK / BVU TIP FAKÜLTESİ GASTROENTEROLOJİ BİLİM DALI BAŞKANI

“Posalı gıda kategorisinde yer alan sebze ve meyveler, fiber hacmi yüksek 
gıdalardır. Fiberli besinler, bağırsaklarda kitle teşkil eden, emilmeyen gıda 
grubudur. Gıdada fiber hacminin yüksek olması, bağırsağın çalışma hızının 
ve bağırsaktaki bakteri çeşitliliğinin artması demektir. Dolayısıyla doğal 
beslenmede, posalı gıdalar oldukça önemli bir yere sahiptir” diyen Prof. Dr. 
Hakan Şentürk, sözlerine şöyle devam etti: “Sindirim sistemi hastalıkları ile ilgili 
yapılan araştırmalara göre, posalı gıda ile beslenenlerde mide hastalıkları, şeker 
hastalığı gibi sindirim sistemini bozabilen metabolik hastalıklar, bağırsaktaki 
sindirim kanalı çeperini geçen mukoza fıtığına bağlı komplikasyonlar ve 
bağırsak kanserine daha az rastlandığı görülmüştür. Fiber, büyük ölçüde sebze 
ve meyve gibi yeşil gıdalarda bulunduğu için hayvansal ürünlerden ziyade, 

sindirim sistemini koruyan posalı gıda dediğimiz 
sebze-meyve tüketimini artırmak gerekir. Ne kadar 
az hayvansal gıda tüketirsek, bağırsaklarımız 
ve midemiz bize daha az sorun çıkarır. Çünkü 
hayvansal gıdalar sindirim sistemini yoruyor ve 
sistemden uzaklaşması zaman alıyor. 
Sebze ve meyve ise etin aksine 
sindirim sistemini kolay terk 
ediyor. Yani mideden, ince 
bağırsaklardan kolay geçiyor, 
dışkılamayı kolaylaştırdığı 
için de bağırsaklardan 
-posa içerdiği için- kolay 
atılıyor.”

Sindirim Sistemi 
Hastalıklarının Tedavisinde 
Son Gelişmeler
Teknolojideki gelişmelerin erken tanı 
noktasında çok ciddi avantajlar sağladığını 
söyleyen Prof. Dr. Hakan Şentürk, “Örneğin 
gastroskop-koloskop dediğimiz cihazların küçük 
lezyonları saptayabilme ve ayırt edebilme gücü arttı. 

Bunlara ilave olarak, geçmişte sindirim sisteminin 
iç yüzeyini görebilirken, son 15 yıldır endosonografi 
dediğimiz görüntüleme cihazı sayesinde, sindirim 
sisteminin dış kısmını hatta karaciğeri, pankreası, 
böbrekleri, çeşitli organları da görmek mümkün hale 

geldi” diye konuştu.

İleri evreye ulaşmış sindirim 
sistemi kanserleri için de tedavi 

yöntemleri olduğunu açıklayan 
Prof. Dr. Hakan Şentürk, 
“Yayılım türüne göre 2 çeşit 
kanserden söz edebiliriz. 
Biri lokal, yani bulunduğu 
bölgede büyüyerek o 

bölgede bulunan bazı hayati 
yapıları çevreleyen türe denir. 

Bir de başlangıçta metastatik olan 
türü var. Teşhis konulduğunda farklı 

organlarda da metastazlar oluşmuştur. 
Fakat bizim esas amacımız, hastalığı, ileri lokal ya da 
metastaz dediğimiz evrelerde değil, organ hastalığı 
evresinde teşhis etmek” dedi.
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Sindirim Sistemi Kanserlerinin Belirtileri
“Sindirim sistemi kanserlerinde, alarm 
belirtiler denilen belirtiler var” diyen Prof. 
Dr. Hakan Şentürk, “Bu belirtiler olduğunda 
ciddi bir durumla karşılaşmak mümkün 
hale geliyor. Bu belirtiler; kusma ve kilo 
kaybının yanı sıra her hangi bir sindirim 
sistemi sorununun, yani kabızlık, ishal 
gibi belirtilerin 40 yaşından sonra ortaya 
çıkması… Saydığımız bu belirtiler, detaylı 
tetkikler yapmayı gerektirir. Düşük risk içeren 
evrede ise önemsenmesi ve araştırılması 
gereken bir takım şikâyetler olabilir. Mesela 
40 yaş altı hastalarda reflü, gece yattığında 
öksürme, yediği yemeği sindirmede sıkıntı 
yaşama, dışkılamada zorlanma gibi durumlar 
önemsenmeli ve sorunu saptamaya yönelik 
tarama testleri yapılmalıdır. Genel şikâyetler 
diye tabir edilen halsizlik, yorgunluk, baş 
dönmesi gibi şikâyetlerin temelinde de 
bir sindirim sistemi hastalığı olabileceği 
unutulmamalıdır” dedi.
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TÜRKİYE’NİN İLK 
ÖZELLEŞMİŞ  
KALP CERRAHİ MERKEZİ
Söz konusu BezmiâlemVakıf Üniversitesi olunca, tıbbın her dalında 
olduğu gibi, kalp cerrahisinde de ilk olmak, öncü olmak kaçınılmaz. 

PROF. DR. CENGİZ KÖKSAL / BVU TIP FAKÜLTESİ KALP VE DAMAR CERRAHİ ANABİLİM DALI BAŞKANI

Avrupa ve Amerika’da, her sağlık branşında özelleşmiş enstitüler ve merkezler 
yaygınlaşmaktadır. Bu durum kalp cerrahisinde de aynıdır. “Kalp Kapak 
Hastalıkları Merkezlerinin” sayısı özellikle Amerika’da giderek artmaktadır.  
Burada amaç, çok geniş bir alan olan kalp cerrahisinde, kalp kapak 
hastalıklarına ve cerrahisine odaklanılarak hastaya sunulan hizmet kalitesini 
arttırmaktır. Mükemmeliyet merkezleri olarak da adlandırılan özelleşmiş 
kalp cerrahi merkezlerinde, kalp kapak hastalıklarının tedavisinde her türlü 
çözüm seçeneği (cerrahi, katater ve ilaç) hastalara sunulmaktadır. Kalp kapak 
hastalıkları merkezlerinde, kalp kapak hastalıklarının tedavisine kendini adamış 
ve bu konuda kendini geliştirmiş uzman kardiyolog ve kalp cerrahları tarafından, 
her türlü teknolojik tedavi yöntemi kalp kapak hastalarının tedavisinde 

uygulanmaktadır. Artık kalp kapak hastalıklarının 
tedavisinde, işin içinde teknoloji vardır ve yeni 
teknolojik gelişmeleri takip edip bunları hastalara 
sunabilmek için kendini bu işe adamış kalp cerrahı 
ve kardiyoloji ekibinin bu merkezlerde bulunması 
zorunludur.

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi 
Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, merkez 
hastane ve Dragos’ta yer alan hastanemizde hizmet 
vermektedir. Her iki hastanede de her türlü efektif 
ve acil kalp-damar cerrahisi ameliyatları; 2 profesör, 
2 doçent ve 3 uzmandan oluşan kendini bu işe 
adamış bir kadro tarafından yapılmaktadır. 1 buçuk 
yıldır kalp ameliyatlarının yapıldığı Bezmiâlem Vakıf 
Üniversitesi Dragos Hastanesi’nde, şimdiye kadar 
4 bilimsel toplantı yapılmış ve 2 ay önce Ozaki 
ameliyatlarının tek eğitmeni olan Dr. Martin Kostolny 
hastanemize gelerek Ozaki ameliyatlarına eşlik 
etmiş ve başlatmıştır. Ayrıca kliniğimizde atan kalpte 
küçük kesi ile mitral kapak tamiri yapma yetkisine 
sahip Türkiye’nin tek, Avrupa’nın da 8 cerrahından 
biri olan Dr. Cengiz Köksal’ın öncülüğünde atan 

kalpte mitral kapak tamir ameliyatları başarı ile 
yapılmaktadır. 

Kardiyoloji tarafında ise Prof. Dr. Ramazan Özdemir 
öncülüğünde kardiyoloji ekibi uzun bir süredir 
kasıktan girilerek aort kapak değiştirme işlemleri 
(TAVİ) ve mitral kapak yetmezliğinde mandallama 
(mitraclip) işlemlerini başarı ile yapmaktadır. Özetle, 
hem kalp cerrahisi ekibi hem de kardiyoloji ekibi 
ile Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Dragos Hastanesi, 
kalp kapak hastalarına Avrupa ve Amerika’daki tüm 
teknolojik tedavi seçeneklerini aynı anda sunabilen 
Türkiye’deki ender merkezlerdendir. 

Kalp Kapak Hastalıkları 
Merkezimizde 

2 profesör, 2 doçent ve 
3 uzmandan oluşan bir 

kadro görev yapmaktadır.
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PROF. DR. CENGİZ KÖKSAL / BVU TIP FAKÜLTESİ KALP VE DAMAR CERRAHİ ANABİLİM DALI BAŞKANI

Kalp Kapak Hastalıkları Merkezimizde hastalara 
sunduğumuz hizmetler aşağıdaki şekilde 
kategorilere ayrılmıştır:

Mitral kapak hastalıkları için tedavi çözümleri: 
Mitral kapak tamiri: Mitral kapak tamirlerinin en 
büyük avantajı hastanın kan sulandırıcı kullanmasına 
gerek bırakmamasıdır. Çünkü aort kapağın metal 
kapakla değiştirilmesi sonrası hastalar Warfarin 
isimli bir kan sulandırıcıyı 
ömür boyu kullanmak 
zorundadırlar, aksi 
halde kapak üzerinde 
pıhtı oluşabilir ve 
bu pıhtı kapağı 
tıkayabildiği gibi 
beyne de atarak 
hastayı felç edebilir. 
İlacın uygun dozda 
alınmasının takibi için, 
hastalar belli aralarla 
hastaneye gidip kan tahlili 
yaptırmak zorundadırlar. Zira bu kan 
sulandırıcı hap, yiyeceklerle ve ilaçlarla 
etkileşmektedir. Belli aralıklarla hastaneye 
gidip kan tahlili yaptırmak, hasta konforunu 

bozduğu gibi hasta yediğine ve içtiği ilaçlara aşırı 
dikkat etmek zorundadır. İlacın fazla alınması 
kanı fazla sulandırarak beyin ve mide-bağırsak 
sisteminde kanamalara yol açabilir. İlacın yeterli 
dozda alınmaması da daha önce bahsedildiği 
gibi kapak üstünde pıhtı oturmasına ve kapağın 
bozulmasına neden olur, bu ise yüksek hayati riskli 
acil ameliyat demektir. Ayrıca kapak üstüne oturan 
bu pıhtıyı beyne atarak hastanın felç geçirmesine 

neden olabilir. 

1. Atan kalpte küçük kesi 
ile mitral kapak tamiri: 

Kalp atmaya devam 
ederken sol koltuk 
altından 3 cm’lik 
bir kesi ile girilerek 
yapılan mitral kapak 
tamiri, günümüz 
ileri teknolojisinin 

hastalara sunduğu 
güzel bir imkandır. Bu 

yöntem 2009 yılından beri Avrupa’da 
başarı ile uygulanmakta ve yaklaşık 2016 

yılından beri de ülkemizde 80 hastaya 
uygulanmıştır. 
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En önemli avantajı, kalbi durdurmadan tamirin 
yapılması ve bu nedenle ameliyat sonrası yoğun 
bakım ve hastane kalış sürelerinin kısa olmasıdır. 
Yoğun bakımda 1 gün kalan hastalar 3’üncü günde 
servisten taburcu edilirler. Bu yöntemde hayati risk, 
açık yönteme göre yarı yarıya azdır. Yaklaşık 3 cm’lik 
bir kesi ile sağ meme altından yapılması, bu yöntemin 
estetik olarak da avantajlı bir yöntem olmasını 
sağlar. İşlem, ameliyathanede ve ekokardiyografi 
eşliğinde yapılır. Ekokardiyografi altında yapılması, 
yapılan tamirin nasıl olduğu ve kalitesi hakkında 
cerrahın anında bilgi almasını sağlar ki, cerrah 
ameliyat sonrası yaptığı 
işin kalitesinden emin olur. 
Atan kalpte mitral kapak 
tamirinde başarının en 
önemli anahtarı, uygun 
hasta seçimidir. Uygun 
hastada tecrübeli bir cerrah 
için ameliyatın toplam 
süresi 1 buçuk saattir. Bu 
yöntemin diğer bir avantajı 
da kalp - akciğer makinasına 
bağlanması sakıncalı ve yüksek riskli olan; yaşlı, 
akciğer veya böbrek rahatsızlığı olan hastalar için 
belki de tek tamir yöntemi olmasıdır.

2. Küçük kesi ile sağ koltuk altından mitral kapak 
tamiri veya kapak değişimi: 
Kalbi durdurarak sağ koltuk altından küçük kesi 
ile yapılan mitral kapak tamiri veya mitral kapak 
değişiminin avantajı; göğüs önden açılarak 
yapılmaması. Dolayısıyla hastalarımızın ameliyat 
sonrası iyileşme süreleri daha hızlı olmakta ve 
ameliyat sonrası daha az ağrı hissetmektedir. 
Ayrıca estetik olarak da avantajlı olan bu yöntem, 
ileri kilolu ve akciğer hastalığı olmayan hastalara 
uygulanabilmektedir.

3. Küçük kesi ile sağ 
koltuk altı veya önden 
mitral kapak cerrahisi ile 
eşzamanlı, triküspit kapak 
tamiri veya değişimi, 
kalbin ritim bozukluğu için 
aritminin cerrahi tedavisi 
ve sol atrial appendix 
kapama (Mitral dörtleme):  
 
Göğüs kafesini önden açmamız 

gereken durumlarda da (çift kapak değişimi veya 
coroner bypass gibi) hastaya ameliyatlar küçük kesi 
ile yapılmaktadır. Yaklaşık 7-8 cm’lik önden yapılan 
kesi ile tüm cerrahi işlemler yapılabilmektedir. Mitral 
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kapak problemi olan hastalarda yapılacak cerrahi 
işlem, asla sadece mitral kapağa müdahale etmek 
değildir. Eş zamanlı olarak hastaların triküspit 
kapaklarının tamiri, ritim bozukluğuna yönelik cerrahi 
düzeltme işlemi ve kalpte en çok pıhtının oturduğu 
yer olan kalbin sol kulakçığının kör bölgesinin 
(apendixinin) kapatılması ile birlikte yapılmalıdır. 
“Mitral dörtleme” dediğimiz bu 4 cerrahi işlem, 
mitral kapak ameliyatı olan hastanın gelecekte 
sorun yaşamaması için önemlidir.

Aort kapak hastalıkları için cerrahi çözümleri:
1. Aort kapak tamiri (hastanın kendi dokusu ile 
OZAKİ yöntemi): Ozaki yöntemi diye anılan aort 
kapak tamir tekniği, tüm dünyada yaygın olarak 
kullanılan ve aort kapak hastalarına, hastaların kendi 
kalp zarı dokusu ile aort kapak tamir imkanı veren 
özel bir kapak tamir yöntemidir. 

Aort kapak tamir yönteminin mitral kapak 
tamirlerinde olduğu gibi en büyük avantajı, hastanın 
kan sulandırıcı kullanmasına gerek kalmamasıdır. 
Çünkü aort kapağın metal kapakla değiştirilmesi 
sonrası hastalar Warfarin isimli bir kan sulandırıcıyı 
ömür boyu kullanmak zorundadırlar. Aksi halde 
kapak üzerinde pıhtı oluşabilir ve bu pıhtı kapağı 
tıkayabildiği gibi beyne de atarak hastayı felç 
edebilir. İlacın uygun dozda alınmasının takibi için 
hastalar belli aralarla hastaneye gidip kan tahlili 
yaptırmak zorundadırlar. Zira bu kan sulandırıcı 
hap, yiyeceklerle ve ilaçlarla etkileşmektedir. Belli 
aralıklarla hastaneye gidip kan tahlili yaptırmak 
hasta konforunu bozduğu gibi hasta, yediğine ve 
içtiği ilaçlara aşırı dikkat etmek zorundadır. İlacın 
fazla alınması kanı fazla sulandırarak beyin ve mide-
bağırsak sisteminde kanamalara yol açabilir. İlacın 
yeterli dozda alınmaması da, daha önce bahsedildiği 
gibi kapak üstünde pıhtı oturmasına ve kapağın 
bozulmasına neden olur. Bu ise yüksek hayati riskli 
acil ameliyat demektir. Ayrıca kapak üstüne oturan 
bu pıhtıyı beyne atarak hastanın felç geçirmesine 
neden olabilir. Kısaca özetlemek gerekirse; tıbbın 
ana düsturu olan “Amaç hastaları yaşatmak değil, 
kaliteli yaşatmaktır” ilkesine tam uymayan kan 
sulandırıcı kullanımı, aort kapak tamir tekniği olan 
Ozaki yöntemi ile tarih olmuştur.

Aort kapak değişim ameliyatında metal kapağa 
alternatif kapaklar, sığır veya domuz dokusundan 
mamül kapaklardır. Domuz ve sığırdan mamül 
kapakların belli bir ömrü olduğu gibi, bu kapaklarla 

yapılan aort kapak değişim ameliyatlarında insan 
vücuduna yine yabancı bir parça girmektedir.  Ozaki 
yöntemi ile aort kapak tamirinde, tamir için hastanın 
kendi dokusu kullanıldığı için, hastanın vücuduna 
dışarıdan bir materyal takılmamaktadır. Ayrıca 
Ozaki yöntemi ile yapılan aort kapak tamirinde, yeni 
yapılan kapağın performansı, metal veya biyolojik 
kapak ile yapılan aort kapak değişim ameliyatları 
ile kıyaslanmayacak kadar iyidir. Bunun anlamı 
şudur; Ozaki yöntemi sonrası hastalar hiç bir fiziksel 
aktivitede nefes darlığı çekmeyeceklerdir. 

2. Aort kapak değişimi-küçük kesi ile:
Aort kapak darlığı veya yetmezlik nedeniyle kapak 
değişimi gereken hastalarda, değişim ameliyatı 
standart olarak üstten 5 cm’lik küçük kesi ile 
yapılmaktadır. Bu şekilde göğüs kemiği tam 
açılmadan yapılan küçük kesi ameliyatının avantajı, 
iyileşme süresinin kısa olması, daha estetik olması 
ve ameliyat sonrası olası komplikasyonların daha az 
olmasıdır. Küçük kesiyle yapılan aort kapak değişim 
ameliyatı ile eş zamanlı olarak kalpten çıkan ana 
damar anevrizmaları da (aort anevrizmaları) tamir 
edilebilmektedir. 

Ozaki yöntemi ile yapılan  
aort kapak tamirinde, 
yeni yapılan kapağın 

performansı, metal veya  
biyolojik kapak ile yapılan  

aort kapak değişim ameliyatları 
ile kıyaslanmayacak kadar iyidir.
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Kan sulandırıcı kullanıyorsanız, diş çekimi öncesi ilacınızı kendi 
kendinize bırakmayınız. Diş hekiminizle kardiyoloğunuz arasında iletişim 
kurulmasını sağlamanız, sağlığınız açısından büyük önem taşır.

PROF. DR. ERDEM KILIÇ / BVU DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ AĞIZ DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ ANABİLİM DALI

AĞIZ DİŞ VE  
ÇENE CERRAHİSİNDE  
KAN SULANDIRICI KULLANIMI

Günümüz diş hekimliğinde tedavi planlama aşamasında dikkat edilmesi 
gereken en önemli evrelerden biri; hastaların genel sağlık durumu sebebiyle 
kullanmakta oldukları ilaçların yapılacak tedaviye göre düzenlenmesi sürecidir. 
Tedaviden önce alınacak tedbirler, tedavi işlemi sırasında ve işlem sonrası 
evrelerde hasta ve hekimi güvenli bir alana taşımaktadır. 

Hastayla ilgili cerrahi işlemleri komplike hale getiren ilaç kullanımlarından 
kliniğimizde en sık kan sulandırıcı ilaç kullanım grubuyla karşılaşılmaktadır. Diş 
çekimi ya da diş implantları gibi cerrahi işlemler öncesi, sırası ve sonrasında 
gerekli önlemler alınmalıdır.

Kan sulandırıcı ilaçların başlıca kullanım alanı, pıhtı 
oluşumunu veya toplar damarlarda önceden var 
olan pıhtının büyümesini önlemektir. Varfarin, kan 
sulandırıcı ilaçlar arasında sık kullanılanlardandır. Bu 
ilaçları kullanan hastaların diş çekimi veya benzeri 
cerrahi müdahalelerden önce, kendi doktoruna 
danışmadan kan sulandırıcı ilacını kendi kararı ile 
kesmesi çok yanlış ve tehlikeli bir durumdur. 

Dünya Sağlık Örgütü ve Uluslarası Tromboz ve 
Hemostaz  Komisyonu tarafından kan pıhtılaşma 
testlerinin sonuçlarının uluslararası duyarlılık 
indeksine uygun biçimde bildirilmesine olanak 
sağlayan bir sistem geliştirilmiş ve bu sistem 
Uluslararası Düzeltme Oranı (International 
Normalized Ratio, INR) olarak isimlendirilmiştir. 
Varfarin gibi kan sulandırıcı ilaç kullanan hastalarda 
tedavinin etkinliğini izlemek için bu değer önemlidir 
ve hastalar düzenli olarak INR değerlerini ölçtürürler. 
INR değerinin 2.0 - 4.0 değerleri arasında seyretmesi 
hedeflenir. Bu tür hastalarda kanama sorunu 
olmadan diş çekimi veya cerrahi işlem yapılabilmesi 

için kesin bir sınır bildirilmemiştir. Genel bir uygulama 
olarak varfarin kullanımının, hastanın kardiyoloğu 
uygun gördüğü takdirde, işlem öncesinde 3-5 
gün süreyle kesilmesi INR değerinin düşmesi ve 
girişim yapılabilecek değerine ulaşılması için yeterli 
olmaktadır. 

Fakat yüksek pıhtı atma riski nedeniyle varfarin 
kullanan hastalarda cerrahi işlemler öncesinde 
bu ilaçların kestirilmesi tehlikeli olabilir. Bu gibi 
durumlarda hastanın kardiyoloğuna danışılarak INR 
değeri 3.0’ün altında ise varfarine devam edilebilir ya 
da kısa süreli ilaca ara verilip düşük molekül ağırlıklı 
heparin ile tedavisine devam edilebilir. Hastanın 
diş çekimi veya cerrahi tedavileri tamamlandığında 
yine kardiyoloğunun takibinde tekrar varfarin 
tedavisine geri dönülür. Burada önemli olan nokta, 
diş çekimi veya yapılacak cerrahinin kanama riski 
ile hastanın pıhtı atma riskini değerlendirerek hasta 
için en güvenli olan tedavi yöntemini seçmektir. 
Bu da kesinlikle hastanın tedavisini takip eden 
kardiyoloğuna danışılarak yapılmalıdır. 
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AĞIZ DİŞ VE  
ÇENE CERRAHİSİNDE  
KAN SULANDIRICI KULLANIMI

Klopidogrel (plavix), benzer 
şekilde damar içi pıhtı 
oluşumunu engellemek 
amacıyla kullanılan kan 
sulandırıcı ilaç grubundandır. 
Aspirin ile kombine kulanımları 
da söz konusudur. İlacın 
kullanımına başlanılmasından 
3-7 gün içinde, kanama zamanı 
normal değerinin 1,5-3 katına 
çıkmaktadır. İlaç kesildikten sonra, 
kanın pıhtılaşmasını sağlayan, 
klopidogrelin etki etmediği yeni kan 
hücreleri (trombositler) dolaşıma katılır. 
Pıhtılaşma, dolaşıma yeterli miktarda yeni  
trombositin katılmasıyla ilacın kesilmesinden 
yedi gün sonra normale döner. Literatürde diş 
çekimi veya benzer cerrahi işlemlerle bu ilacın 
kullanımına bağlı ciddi  kanama ile karşılaşılan 
olgu bildirilmemesine karşın, klopidogrele bağlı 
oluşabilecek potansiyel kanamalar açısından gerekli 
önlemler alınarak cerrahiler planlanmalıdır.

Aspirin tedavisinin kanama zamanını arttırdığı 
ve cerrahi sırasında sorunlara neden olabileceği 
geçmişte bildirilse de, günümüzde diş çekimi 
ve cerrahi müdahalelerin ilaca ara verilmeden 
yapılabileceğinin mümkün olduğu ve basit diş 
çekimlerinden bir gün önce alınan aspirinin çekim 
esnasındaki kanama miktarında bir artışa neden 
olmadığı bilinmektedir. Bu nedenle hastaların diş 
çekimine gelmeden önce kullandıkları aspirinin 
kendi kararları ile kesmeleri hem doğru değil, hem 
de kanama açısından bir önem arz etmemektedir.
Kan sulandırıcı kullanan hastalar, pıhtı atma ihtimali 
açısından  yüksek orta ve düşük risk gruplarına 
ayrılırlar. Yüksek ve orta risk grubu hastalarda 
kan sulandırıcı tedavisine aynen devam edilmesi 
gerektiği ve ancak gerekli hallerde minimal bir 
aralıkta doz azaltımı yapılabileceği bildirilmiştir.

Kan sulandırıcı ilaçların, diş çekimi veya benzeri 
cerrahi girişimlerden önce kesilip kesilmemesi 
konusunda son yıllarda çok sayıda klinik çalışma 
yapılmıştır ve yapılmaktadır. Geçmiş ekollerin 
tersine, bu gruptaki ilaçların bu tarz cerrahi 
işlemlerden önce kestirilmesinin ciddi pıhtı atması 
ile ilgili sorunlar yaratabileceği, bu yüzden diş 
çekimi veya cerrahi işlemlerden sonra kanamayı 
önleyici tedbirlerin diş hekimi tarafından alınmasının 
daha doğru olacağı savunulmaktadır. Yani ilaçların 
kesilmesi yerine kanama kontrolü yapılarak, tedbirli 
cerrahi işlemleri uygulamak hasta sağlığı açısından 
daha doğru olacaktır. 

Günümüzde kan sulandırıcı ilaç kullanan hastalarla 
sıkça karşılaşmaktayız. Bu hasta grubunun cerrahi 
işlemi yapacak hekim tarafından öncesinde 
değerlendirilmesi büyük önem arz etmektedir. 
Cerrahi işlemin özelliğine göre öncesinde hastanın 
kardiyoloğuna danışarak ilaç kesilebilir veya başka 
ilaçlarla kısa süreli yer değiştirilebilir veya ilaca 
ara vermeden cerrahi tedavi uygulanabilir. Klinik 
başarı için  diş çekimini veya cerrahi işlemi yapacak 
diş hekim, bu grupta kullanılan ilaçların öncelikle 
özelliklerini tam olarak bilmeli ve gerekli önlemleri 
almalıdır. Hasta tarafından bütün kan sulandırıcılar 
aynı grupta değerlendirilmemeli, yukarıda belirtildiği 
gibi hepsinin ayrı özellikleri ve ayrı etki mekanizmaları 
olduğu unutulmamalıdır.
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Ülkemizde “Binbir Delik Otu, Yara Otu, Kanotu, Mayasıl Otu, Kuzukıran” 
gibi adlarıyla bilinen Sarı Kantaron Otunun yara iyileştirici etkisi, onun 
antimikrobial antiinflamatuar, fibroblastik aktivite ve kollajen sentezini 
stimule etmesinden kaynaklanmaktadır.

PROF.DR. MURAT KARTAL / BVU FİTOTERAPİ EĞİTİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRÜ

SARI KANTARON YAĞI 
YARA - YANIK TEDAVİSİNDE 
GELENEKSEL MUCİZE

Bitki Morfolojisi: (Boy, Yetiştiği yer, toplanma zamanı; kullanıldığı kısım) 
Hemen hemen tüm Türkiye’de yaygın ve yabani olarak yetişen Hypericum 
perforatum L, ülkemizde “Sarı Kantaron, Binbir Delik Otu, Yara Otu, Kanotu, 
Mayasıl otu, Kuzukıran” gibi adlarla bilinmektedir. Mayıs-Eylül ayları arasında 
parlak sarı renkli çiçekler açan 30-80 cm yüksekliğinde çok yıllık otsu bir 
bitkidir. Yapraklar 5-35 cm, eliptik, oblong veya linear şekildedir. 5 Çiçek 
yapraklıdır, petaller seyrek siyah noktalı ve bazen çizgilidir. Kapsula 5-9 mm’dir. 
Kurak yerlerde, bağlar ve yol kenarlarında bulunur. Avrupa, Kuzey Afrika, 
Sibirya, Asya, İran ve Kıbrıs’ta da bulunmaktadır. Bitki dünyanın birçok yerinde 
yetişmekte ve son yıllarda artan talep nedeniyle Avrupa, Amerika, Avustralya 
ve Çin’de bitkinin tarımı yapılmaktadır.

Çiçeklenme döneminde toplanarak toprak üstü 
kısımlarından hazırlanan bitki, “Hyperici Herba” 
adı ile Avrupa Farmakopesinde yer almaktadır. 
Bitkinin anabileşeni olan hiperforin başta gelmek 
üzere bitkinin bileşiminde bulunan etkin maddelerin 
bozulmasını önlemek için toplanan bitki, kurutma 
odalarında, ılık hava ile zaman yitirmeden 
kurutulmaktadır.

Elde edilme yöntemi:
Kantaron yağı üretiminde Hypericum perforatum türü 
kullanılmaktadır. Bu ürünün üretiminde ise tam bir 
standardizasyon olmayıp, farklı üretim parametreleri 
kullanılarak elde edilmektedir. Üretim maserasyon 
olarak adlandırılan yöntemle gerçekleştirilmekte 
olup bu amaçla zeytinyağından faydalanılmaktadır. 
Kaliteli kantaron yağı üretim parametreleri 
içerisindeki farklılıklar, kullanılan zeytinyağının 
kalitesi, kullanılan kantaronun türü, toplama zamanı, 
içeriği, kuru/yaş kullanılmış olması, alet ekipmanın 
özelliği, maserasyon süresi, maserasyon ortamı 

(gölge, güneş), üretimde kullanılacak bitki/yağ oranı, 
bitkinin parçalanma şekli, depolama şartları olduğu 
görülmüştür.  

Maserasyon yöntemiyle elde edilen bitkinin toprak 
üstü kısımları topraktan 5 cm üzeri olacak şekilde 
toplanır. 2-3 cm uzunluklara parçalanarak saf 
zeytinyağı içeren bir kavanoz içine konulup (1:5 
oranında) 4-6 hafta arasında belirli aralıklarla 
çalkalanarak güneş ışığı altında bekletilir. Bu süre 
sonunda tülbent veya pamuk yardımıyla süzülür. 
Kahverengi renkli bir şişeye aktarılıp saklanmalıdır. 

Yapılmış Çalışmalar: Farmakolojik araştırmalar sarı 
kantaron yağının küçük yaralar ve yanıklar, güneş 
yanıkları, sıyrıklar, ezilmeler ve ülser gibi durumlarda 
kullanımını desteklemektedir. İçeriğindeki 
naftodiantronlar (hiperisin gibi) ve fluroglisinoller 
antioksidan, antienflamatuar, antikanser ve 
antimikrobiyal aktiviteleri içermektedir.
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Hypericum perforatum’un etnomedikal kullanımı 
Hypericum, Yunanca  “Hyper” ve “eikon” 
sözcüklerinden oluşmaktadır ve “doğaüstü” 
anlamı taşımaktadır. Bitkiye bu ismin eski 
çağlarda mistik ve sihirli güçlere sahip 
olduğuna inanıldığı için verildiği tahmin 
edilmektedir. Antik Çağlardan beri 
Hypericum perforatumun yara iyileştirici, 
ağrı kesici, diüretik etkilerinden 
yararlanılmış ve bitkiden hazırlanan çeşitli 
preparatlar siyatiğe ve zehirli ısırmalara 
karşı halk arasında kullanılmıştır. Eski 
Yunan ve Roma zamanlarından bu yana H. 
perforatum, akciğer, mide, barsak, böbrek 
ve idrar yollarının kronik hastalıklarında, 
gece idrarını kaçıran çocukların 
tedavisinde, yara ve yanık iyileşmesinde ve 
antimikrobiyel olarak halk arasında kullanılmış 
olan bir bitkidir. Eskiden beri özellikle yatalak 
hastaların yaralarının tedavisinde çok iyi sonuçlar 
verdiği bilinmektedir. Yine antik çağlardan beri H. 
perforatumun nörolojik ve psikiyatrik hastalıkları 
tedavi etmekte kullanıldığı bilinmektedir. 

H. perforatum ülkemizde de çeşitli hastalıklara karşı 
etnomedikal kullanımı olan bir bitkidir. Bitkinin eski 
dönemlerden beri ülkemizde halk arasında soğuk 
algınlığına, şeker hastalığına, ülsere, mide-bağırsak 
rahatsızlıklarına, sarılığa, karaciğer ve safra kanalı 
rahatsızlıklarına karşı kullanıldığı rapor edilmiştir. 

Hypericum perforatumun farmakolojik etkileri ve 
tıbbi kullanımı
Son zamanlarda oldukça güncel olan bu bitkinin 
farmakolojik özellikleri hakkında çok sayıda 
bilimsel araştırma yapılmıştır. Yapılan araştırmaların 
sonuçlarına bağlı olarak gözlenen farmakolojik 
etkiler ve önerilen başlıca endikasyonlar aşağıda 
belirtilmiştir.

Sarı kantaron en bilinen ve üzerinde en çok 
araştırma yapılmış olan farmakolojik etkinliği 
antidepresan etkisidir. Ancak bu etkinlik bitkinin 
toprak üstü kısmının ekstrelerinde gözükmektedir. 
Bu monograf sarı kantaron yağı üzerine olduğu 
için anti-depresan etkisi üzerindeki farmakolojik ve 
klinik çalışmalarından bahsedilmeyecektir. 

Topikal Uygulama ile İlişkili Farmakolojik 
Mekanizmalar
Antibakteriyel aktivite:
Antibakteriyel etkiden sorumlu olan içeriğindeki 
hiperforindir. Hiperforin, MRSA ve PRSA dâhil 
tüm test edilmiş gram-pozitif bakterilerde 
büyümeyi inhibe ettiği gösterilmiştir. Hiperisinin de 
antibakteriyel aktiviteye eşlik ettiği bulunmuştur. 

Bununla birlikte, Oleum Hyperici'nin topikal 
formülasyonlarını içeren preparatlarının 
antibakteriyel etkinliğini içeren raporlar da mevcuttur. 
Sarı kantaronun zeytinyağlı maserasyonunu 
içeren bir merhemin yanıkların iyileşme süresini 
kısaltmasının yanı sıra antiseptik aktivite gösterdiği 

de rapor edilmiştir.  

Yara iyileştirici aktivite:
Sarı kantaronun yara iyileştirici etkisi, onun 
antimikrobial antiinflamatuar, fibroblastik 
aktiviteden ve kollajen sentezini stimule 

etmesinden kaynaklanmaktadır. Süntar ve ark, 
sarı kantaron yağının atlara uygulanan modellerde 

yara iyileşmesini hızlandırdığını göstermiştir. 1, 2 
ve 3. derece yanıkların tedavisinde 5 gram taze 
çiçeğin 10 gün boyunca 100 gram zeytinyağı 
ile 20° C'de maserasyonu ile hazırlanan yanık 
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merheminin kullanıldığı bir çalışmada, birinci derece 
yanıkların 48 saat içinde iyileştiği gözlemlenmiştir.  
İkinci ve üçüncü derece yanıkların ise konvansiyonel 
yöntemlerle tedavi edilen yanıklara oranla en 
az 3 kez daha hızlı yara iyileşmesi gerçekleştiği 
gözlemlenmiştir. Aynı zamanda da keloid oluşumu 
inhibe edildiği bildirilmiştir.  

Sezaryen yaralanmasında ve hipertrofik skarda 
yağlı sarı kantaron merheminin etkisi üzerine 
randomize, çift kör bir klinik çalışma yapılmıştır 
ve bu çalışmaya üç gruba rasgele dağıtılan 144 
kadın dahil edilmiştir. Tedavi ve plasebo gruplarına 
sırasıyla 16 gün boyunca günde 3 kez Sarı kantaron 
otu (V) veya plasebo (P) merhem uygulanmıştır. 
Kontrol (C) grubuna ise postoperatif herhangi 
bir müdahale uygulanmamıştır. Formülasyonda 
üzüm çekirdeği yağında maserasyona bırakılan 
sarı kantaron otu tedavi yağı olarak kullanılmıştır. 
Yara iyileşme etkisine sezeryan sonrası 10. günde 
bakılmış ve REEDA analizi (kızarıklık, ödem, ekimoz, 
akıntı ve aproksimasyon) ile değerlendirilmiştir. 40. 
günde, skar derecesi, pigmentasyon, boy, esneklik 
ve vaskülariteyi içeren Vancouver Skarı Skalası 
kullanılarak değerlendirilmiştir. 10. günde yara 
iyileşmesinde anlamlı farklar görülmüştür ve REEDA 
skorları sırasıyla 0.19 (V), 0.75 (P) ve 0.79 (C)  (p <0.005) 

olarak bulunmuştur. Doğum sonrası 40. günde ise 
skar oluşumu, Vancouver Skalası ile 3,3 (V), 5,0 (P) ve 
5,5 (C) (p <0.0001) olarak bulunmuştur, (tedavi grupları 
plasebo ve kontrol grubu ile karşılaştırılmıştır). 
Ayrıca, doğumdan sonraki 40. gündeki sezeryan 
yarasındaki ağrı ve kaşıntı durumları diğer gruplara 
göre tedavi grubunda anlamlı olarak daha düşük 
olduğu bildirilmiştir. Benzer bir şekilde, sezaryenle 
doğum yapmış 24 hasta üzerinde yürütülen bir klinik 
çalışmada, aynısefa (Calendula sp.) ve H. perfortum 
yağı karışımının (30:70) yara iyileştirici etkisi, buğday 
tohumu yağı ve plasebo ile karşılaştırmalı olarak 
denenmiştir. 4 haftalık uygulama sonunda plasebo 
ve buğday tohumu yağı uygulanan hastalarda 
ameliyat kesiğinde % 16 kapanma gözlenirken, bu 
değer aynısefa ve kantaron yağı karışımı uygulanan 
hastalarda % 38 olmuştur.
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Çok sayıda farmakolojik araştırma, sarı 
kantaronun geleneksel endikasyonlarda 
kullanılmasının gerekliliğini ortaya 
koymaktadır ve Hypericum yağı, sıyrık, yara, 
yanık ve güneş yanıklarının tedavisi için ilaç 
olarak kullanılması önerilmektedir.

Gastroprotektif aktivite:
Antiülserojenik aktiviteye ilişkin literatür 
verileri azdır, geçmişte H.coforatum'un su ve 
metanol ekstrelerinin anti-Helicobacter Pylori 
aktiviteleri rapor edilmiştir. İndometazinle 
mide ülseri oluşturulan sıçan çalışmasında, 
Oleum Hyperici’nin gaztroprotektif ve 
antiinflamatuar özelliklere sahip olduğu 
görülmüştür. Sarı kantaron yağının 
NSAİD’lerle birlikte alındığında koruyucu 
etkiye sahip olabileceği belirtilmiştir. 

Topikal Kullanımı: Cilt üzerinde meydana 
gelen sıyrık, yara, sezaryen yarası, yanık ve 
güneş yanıklarını iyileştirmek amacıyla 9-10 
damla kantaron yağı masaj yapmak suretiyle 
uygulanmalıdır.

Dahili Kullanım: Mide koruyucu etki için 
yalancı iğde yağı ve sarı kantaronla birlikte 10 
ml sabah aç karnına içilmesi tavsiye edilir.

Uyarılar: Kantaron bitkisinin, kullanım 
miktarı, saklama koşulları, kullanılacağı 
hastalık tipleri, kullanım sıklığına uyulduğu 
müddetçe belirli bir yan etki görülmemektedir. 
Hypericum perforatum L.’un içerdiği 
hiperisine bağlı olarak oluşturduğu tek ciddi 
yan etki, sadece albino hayvan türlerinde ve 
bazı hassas cilde sahip insanlarda bildirilmiş 
olan fotosensitizasyondur. Bu yağı sürdükten 
sonra, ciltte tahribata veya lekelenmeye 
sebep olabileceğinden güneşe çıkılmamalıdır. 
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Tıp bilimindeki adı “maküla dejenerasyonu” olan, halk arasında ise  
“Sarı Nokta Hastalığı” olarak bilinen bu hastalık, gelişmiş ve gelişmekte olan 
ülkelerde 50 yaş sonrası geri dönüşsüz görme kayıplarının en önemli  
iki nedeninden biridir.

DOÇ. DR. İBRAHİM ARİF KOYTAK / BVU TIP FAKÜLTESİ GÖZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

SARI NOKTA 
HASTALIĞI

Dejenerasyon, herhangi bir nedene bağlı olarak hücre ya da organ yapısının 
bozulması anlamına gelir. Yaşımız ilerledikçe hemen her organımızda çeşitli 
değişiklikler gözlenir. Cildimizde kırışıklıklar, eklem kıkırdaklarımızda aşınmalar, 
kemiklerimizde zayıflıklar baş gösterir. Sarı nokta hastalığı da yaşlanmanın 
etkisiyle gözümüzün iç-arka kısmını kaplayan retina ve komşu tabakalarda 
görülen bozulmaların neden olduğu bir hastalıktır.

Tıptaki karşılığı “maküla” olan sarı nokta, gözün arka kısmındaki ışık algılayıcı 
hücrelerin, yani fotoreseptörlerin bulunduğu retina tabakasının merkezi 
bölgesinin adıdır. Fotoreseptörler, ışık ve görüntüyü elektriksel iletiye çevirerek 
sinir lifleri aracılığıyla anlık olarak beyne iletirler. 

Hassas ve renkli görme işlevinden sorumlu 
fotoreseptörler, retinanın sarı nokta bölgesinde 
bulunurlar. Sarı nokta hastalığı, gözün, okumak, dikiş 
dikmek ya da araba kullanmak gibi işlerde gerek 
duyulan “merkezi keskin görme” yeteneğinden 
sorumlu bölgesini etkileyen bir hastalıktır.

Tıp bilimindeki adı yaşa bağlı maküla dejenerasyonu 
olan bu hastalık, halk arasında yaşa bağlı sarı 
nokta hastalığı, ya da daha kısa adıyla “sarı nokta 
hastalığı” olarak bilinmektedir. Bu hastalık gelişmiş 
ve gelişmekte olan ülkelerde 50 yaş sonrası 
geri dönüşsüz görme kayıplarının en önemli iki 
nedeninden biridir. 

Sarı nokta hastalığı çoğunlukla kişinin görme ile 
ilgili ciddi bir şikayeti olmadığı halde, kontrol amaçlı 
yapılan göz muayenelerinde teşhis edilir. Çünkü 
başlangıç aşamasındaki hastalıkta görme genellikle 
etkilenmez ya da çok az etkilenir. Hastalığın ilerleyen 
evrelerinde gittikçe azalan görme keskinliği, 
görüntülerde biçim değişikliği ve lekelenme, 
çizgilerde kırılma, okuma hızında yavaşlama, yüzleri 
tanımada ve araç kullanmada zorluk ortaya çıkar. 

Hızlı ve şiddetli seyreden hastalık durumunda ise 
ani merkezi görme kayıpları gelişebilir. Sarı nokta 
hastalığını oluşturan sebepler tüm yönleriyle henüz 
tam olarak belirlenememiş olmakla birlikte, temel 
oluşum mekanizması; retinanın işlevselliği için 
gerekli hücre ve damar tabakalarındaki yaşla ilişkili 
değişiklikler neticesinde sağlıklı işleyişin aksaması, 
hücresel atıkların birikmesi ve bunlara bağlı olarak 
gelişen yıkım ve tamir süreçleri olarak özetlenebilir.

Sarı nokta hastalığı 60 yaş ve üzerindeki herkeste 
görülebilir, fakat bazı etkenlerin hastalığın 
görülme sıklığını ve/veya seyir şiddetini artırdığına 
inanılmaktadır. 

Sarı nokta hastalığı 60 yaş ve 
üzerindeki herkeste görülebilir, 
fakat bazı etkenlerin hastalığın 

görülme sıklığını ve/veya 
seyir şiddetini artırdığına 

inanılmaktadır.
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Örneğin, hastalık Avrasya halkları gibi beyaz ırka 
mensup bireyler arasında daha sık görülmektedir. 
Yine yakın akrabaları arasında sarı nokta hastalığı 
bulunanlarda hastalık daha sıktır. Sigara içen 
bireylerde sarı nokta hastalığı gelişme ihtimali, hiç 
sigara içmemiş bireylere göre dört kat fazladır. 
Obezite, yani kilo fazlalığının ve çoğu kez bununla 
birlikte görülen sistemik hipertansiyon ve yüksek 
kolesterol düzeylerinin de sarı nokta hastalığı riskini 
artırdığına inanılmaktadır. Doymuş yağlardan zengin 
beslenme ve güneşten gelen ultraviyole ışınlarının 
da, kesin olmamakla birlikte, sarı nokta hastalığı 
riskini artırması olasıdır.

Sarı nokta hastalığı tanısı kapsamlı bir göz muayenesi 
ile konabilir. Muayenenin ilk basamağı, hastadan 
belirli uzaklıktaki harf ya da sayıların okuması 
istenerek görme keskinliğinin tespit edilmesidir. 
Ayrıca hastadan Amsler kartı olarak bilinen, üzerinde 
dik kesişen yatay ve dikey çizgilerin bulunduğu karta 
bakarak görmesindeki bozuklukları tarif etmesi, ya 
da çizmesi istenebilir. Ardından özel bir mercekle 
göz dibi muayenesi gerçekleştirilerek retinanın 
genel durumu, sarı noktadaki birikintiler (druzen), 
erime-incelme (atrofi), nedbe dokusu (skar), kanama 
ya da sıvı birikimi gibi bulgular değerlendirilir.

Son yıllarda, kısaca OCT olarak bilinen optik 
koherens tomografisi sarı nokta hastalığının tanı ve 
takibinde göz hekiminin en önemli yardımcısı haline 
gelmiştir. Bu cihazla lazer ışınları sayesinde sarı 
noktayı oluşturan tabakaların durumu ve tabakalar 
arasındaki her türlü birikim hakkında detaylı bilgi 
edinmek mümkündür. Ayrıca, gerekli durumlarda 
göz anjiyografisi tetkikiyle hastaya boya içeren bir 
ilaç enjekte edildikten sonra retinanın kanlanması, 
retinadaki bozukluklar ve sızıntıya yol açan anormal 
damarlar tespit edilebilir.

Sarı nokta hastalığı, klinik ve seyir özelliklerine 
göre kuru tip ve yaş tip olarak ikiye ayrılır. Olguların 
yaklaşık %85-90’ı kuru tiptedir. Retina altındaki 
seyrek ve küçük birikintilerle başlayan kuru tipte 
zamanla birikintilerin büyüyüp bir araya geldiği ve 
retina altındaki tabakalardaki erime (atrofi) alanının 
gittikçe genişlediği görülür. Olguların bir kısmında 
zamanla ciddi görme kaybı gelişebilir, fakat bu süreç 
oldukça yavaştır.

Yaş tip sarı nokta hastalığında, retina ve komşu 
tabakalar arasında kontrol dışı kan damarları gelişir. 
Bu damarlar anormal yapıda ve zayıf olup, sıvı 
kaçaklarına ve kanamalara yol açarlar. 
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Yeni oluşan damar yumağı, biriken sıvı ve kanamalar 
sarı noktada retina beslenmesini ve işlevini bozar. 
Çok hassas bir bölge olan sarı nokta, kısa sürede geri 
dönüşü olmayan hasara uğrar. Zamanında uygun 
tedavi edilmeyen yaş tip sarı nokta hastalığında 
merkezi görme kaybı kısa sürede gerçekleşir.

Kuru tip hastalık genellikle yavaş ilerler ve ciddi görme 
kayıpları ancak ileri evrede görülür. Öte yandan, 
kuru tip hastalıkta görme kaybını durdurabilecek 
bir tedavi henüz yoktur. Ancak bazı önlem ve besin 
takviyeleriyle erken ve ara evrelerdeki kuru tip 
hastalığın ileri evreye dönüşmesini geciktirmek, belki 
de önlemek mümkün olabilir. Bilimsel çalışmalar, 
beslenme alışkanlıkları ile maküla dejenerasyonu 
gelişimi arasında ilişki bulunduğunu göstermiştir. 
Bu bakımdan sarı nokta hastalığı için geliştirilmiş 
özel içerikte vitamin ve antioksidan takviyeleri, yeşil 
yapraklı sebzeler ve balık içerikli beslenme, sigaranın 
bırakılması ve düzenli egzersiz önerilmektedir.

Hızlı görme kaybına yol açabilen yaş tip sarı nokta 
hastalığının tedavisinde göz içine enjekte edilen 
çeşitli ilaçlar kullanılmaktadır. Bu ilaçlar sarı nokta 
altında kanama ve sıvı toplanmasına neden olan 
kan damarlarının gerilemesini sağlar. Bu ilaçlar 
sayesinde hastalığın ilerlemesinin ve görme 
kaybının durdurulması, en azından yavaşlatılması 
mümkündür. Hatta pek çok hastada, kaybedilen 
görmenin bir kısmı geri kazanılabilmektedir.

Göz içi ilaç enjeksiyonlarına yanıtın yetersiz olduğu 
bazı yaş tip olgularda, alternatif ya da takviye 
olarak halk arasında “soğuk lazer” olarak bilinen 
fotodinamik tedavi de uygulanabilmektedir. Ayrıca 
ciddi retina altı kanama gelişen gözlerde, kanamanın 
cerrahi olarak temizlenmesi gerekebilir.

Sarı nokta hastalığına bağlı olarak ileri derecede 
görme kaybı gelişen hastaların okuma ve TV izlemek 
gibi bazı aktivitelerini kolaylaştırmak amacıyla 
büyüteç işlevi gören özel teleskopik gözlüklerin 
reçete edilmesi veya göz içine teleskopik mercek 
yerleştirilmesi de mümkündür.

Ayrıca, dünyada pek çok merkezde yürütülen kök 
hücre temelli tedavi yöntemleri, henüz uygulanabilir 
olmasa da, yakın gelecek için umut vermektedir.
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Sarı nokta hastalarına öneriler… 

Az gören hastaların okumasını 
kolaylaştıracak birkaç öneri… 

Gözlerinize sarı nokta hastalığı teşhisi konduysa, 

alışkanlıklarınızda yapacağınız bazı değişiklikler 

hayatınızı kolaylaştıracak ve retina sağlığınıza 

olumlu katkıda bulunacaktır.

n Görmenizi Amsler kartı ile düzenli olarak kontrol 

edin. Bu test tedavi gerektirecek değişikliklerin 

erken tespit edilmesini sağlayabilir.

n Göz doktorunuzun tavsiyesi doğrultusunda, 

sarı nokta hastalığı için geliştirilmiş çoklu vitamin 

bileşimleri kullanın. C ve E vitaminleri, çinko, bakır, 

lütein ve zeaksantin sağlıklı retinada bulunan temel 

elemanlardır. Bu takviyelerin sarı nokta hastalığının 

ilerleme hızını azalttığı kanıtlanmıştır.

n Beslenmenizde yeşil yapraklı sebze oranını artırın. 

Ispanak, pazı, lahana, brokoli, havuç, yeşil fasulye 

gibi sebzeleri daha fazla tüketin.

n Omega 3 yağ asitleri açısından zengin oldukları 

için balık ya da balık yağı tüketin.

n Sigarayı bırakın. Sigara içmek vücudunuzdaki tüm 

dokuların kan dolaşımını ve beslenmesini bozar.

n Açık havada ultraviyole filtreli güneş gözlükleri 

kullanın. Ultraviyole ışınlarının retina hücrelerine 

zarar verdiği bilinmektedir.

n Düzenli egzersiz yapın. Kardiyovasküler 

egzersizler vücudun genel sağlık durumunu iyileştirir 

ve dolaşım sisteminin verimini artırır.

n Halojen ışık kaynağı kullanın. Halojen lambalar 

ortama ışığı eşit dağıtır ve standart ampullere göre 

daha az ışık saçılmasına ve kamaşmaya neden olur.

n Işığı doğrudan okumakta olduğunuz yazıya 

çevirin. Bu kontrastı artırır ve yazıları daha kolay 

görmenizi sağlar.

n Tablet ve e-kitap okuyucuları kullanabilirsiniz. 

Bunlar hem ışık miktarları, hem de yazı boyutları 

ayarlanabildiği için oldukça kullanışlıdır.

n Büyüteç kullanın. Yazıları el büyüteci ile büyüterek 

daha kolay okuyabilirsiniz.

n Sesli kitapları tercih edebilirsiniz. Bazı kütüphane 

ve online kitapçılarda, az gören kişilere yönelik sesli 

kitap bölümleri mevcuttur.

n Az görenlere yardım konusunda uzmanlaşmış 

doktorlara başvurun. Bu kişilerin uzmanlık alanı az 

gören kişilerin yaşam kalitesini iyileştirmektir.
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MS hastalığında gelişebilecek problemler çeşitlilik 
gösterdiği için hastalığın tipi ve şiddeti kişiden 
kişiye değişir. Hastalığın beyinde tuttuğu bölge ve 
plakların yoğunluğunun her hastada farklı olması, 
belirtileri ve bulguların şiddetini farklı kılmaktadır. 
Bu yüzden hastalık belirtileri ve hastalığın tedavisi 
kişiye özeldir.

MS hastalığının belirtileri kişiye göre değişmektedir. 
İlk belirtiler 24 saati aşan sıklıkla tek gözde, bazen her 
iki gözde gelişen bulanık görme, kol ya da bacakta 
kuvvet azalması-güçsüzlük şeklinde olabilir. Yüzde 
veya vücutta uyuşma ve karıncalanma, hissizlik, 
dengesizlik, mesane problemleri, yorgunluk, çift 
görme, konuşma bozukluğu, bellek-konsantrasyon-
dikkat bozukluğu diğer sık görülen belirtilerdir. Buna 
karşılık hareket bozuklukları, epileptik nöbet, baş 
ağrısı seyrek görülen belirti ve bulgulardır.

MS hastalığı oluşumuyla ilgili birkaç teori vardır:
• Genetik faktörler: MS'li anne veya babanın 
çocuklarında görülme oranı 7-10 kat fazladır. Genler, 
hastalığın oluşmasında tek faktör değildir. Genetik 
olarak tek yumurta ikizlerinden birinde MS hastalığı 
gelişirse, diğerinde gelişme ihtimali %25’tir.

• Çevresel faktörler:  D vitamini eksikliği, böcek ve 
tarım ilaçlarına maruziyet, organik çözücülere ve ağır 
metallere maruz kalma, radyasyon teması.
• Etnik köken: Siyah ırkta, beyaz ırka göre daha az 
görülür. Ayrıca Kuzey Avrupa, Amerika ve Kanada'nın 
kuzeyinde hastalık yüksek, ekvator bölgesinde 
düşük oranda görülmektedir.
• Virüslerin etkisi: Herpes virüslerine maruz kalma.
MS hastalığında yeni bulguların ortaya çıktığı ya 
da eskiden var olan bulguların arttığı, kötüleşme 
dönemi, ‘atak’ olarak tanımlanır. Atak belirtileri en 
az 24 saat sürmeli ve yalancı ataklar dışlanmalıdır. 
Yalancı atak, vücut sıcaklığında artışa neden olan 
enfeksiyonlarla birlikte gözükebilen, daha önce ortaya 
çıkmış bulguların tekrar belirmesi veya var olanların 
kötüleşmesi durumudur. Yoğun stres, uykusuzluk, 
açlık ve benzeri durumlar ile ilişkili olabilir. 

Bir kez MS atağı geçiren hasta, hayatı boyunca 
başka bir atak geçirmeyebileceği gibi değişken 
sıklıkta ataklar da geçirebilmektedir. MS’in ataklar 
halinde görülmediği ve düzelmeye izin vermeyen, 
sürekli ilerleyen formları daha ağır seyretmektedir. 
MS’in ataklarla başlayıp daha sonra ara vermeden 
devam eden tipleri de mevcut. 

MS (Multipl Skleroz) hastalığı, beyin ve omuriliğin sıklıkla beyaz cevher 
olarak adlandırılan kısmında plak oluşumu ile giden; görme bozuklukları, 
kaslarda güçsüzlük, dengesizlik, konuşma bozuklukları gibi çeşitli belirtilere 
neden olabilen bir hastalıktır.

UZMAN DOKTOR ASLI YAMAN / BVU TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ ANABİLİM DALI

MS (MULTİPL SKLEROZ)  
HASTALIĞI

MS hastalığı, genellikle 20-50 yaş arasında görülmektedir. Ataklar halinde 
görülebildiği gibi başlangıçtan itibaren ilerleyici bir seyir izleyebilir. Kadınlarda, 
erkeklere oranla 2 kat daha fazla görülmektedir.

Beyinde ve omurilikte sinirleri çevreleyen “miyelin” isminde bir kılıf vardır ve bu 
kılıf sinirlerin uyarıları hızla iletmelerine yardımcı olur. Multiple Skleroz’da miyelin 
kılıfı hasara uğrar ve bazı bölgelerde tamamen yok olur. Hasar gören bu bölgeler 
‘plak’ olarak adlandırılır. Miyelin hasarlandığında, sinirlerin beyine giden veya 
beyinden gelen uyarıları iletebilme yetenekleri kesintiye uğrar; bu durum çeşitli 
belirtilere neden olur.
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MS hastalığı tanısı diğer olasılıkların elenmesiyle, 
görüntüleme ve laboratuvar tetkiklerinin tanıyı 
desteklemesiyle konur. Tanı koyma aşaması uzun 
ve araştırma gerektiren bir süreçtir. Doğru tanı için 
MS belirtilerinin varlığının yanı sıra aşağıda sayılan 
tetkiklerden biri ya da birkaçının tanıyı doğrulaması 
gerekmektedir. 

• MRI: MR görüntülemelerde özellikle beynin beyaz 
cevherinde ve/veya omurilikte plak ya da lezyonların 
görülmesi, MS hastalığı teşhisi için son derece 
önemlidir. 
• Beyin omurilik sıvısının incelenmesi: Bel 
bölgesinden alının BOS sıvısında bağışıklık 
sisteminin aktivitesini gösteren oligoklnal bandların 
varlığı tanıyı destekler.
• Uyandırılmış yanıtlar: Sinirlerin iletim hızlarını 
ölçme teknikleridir. Miyelin kılıfı hasarlı sinirler, 
uyarıları daha yavaş iletirler. 3 ana tipi vardır ancak 
özellikle görme bozukluğu tarif eden hastalarda MS 
tanısında sıklıkla görsel uyandırılmış yanıtlar (VEP) 
kullanılmaktadır.
• Görsel uyandırılmış yanıtlar: Görme ile ilgili 
sinirleri inceler.
• İşitsel uyarılmış yanıtlar: İşitme ile ilgili sinirleri 
inceler.
• Somatsensriyel uyarılmış yanıtlar: Kol ve 
bacaklardaki duyusal sinirleri inceler.

MS hastalığı tedavisinde geçirilmiş atakların 
etkilerini azaltacak tedavi seçenekleri kullanılmakta 
ve gelişebilecek atakların etkilerini azaltmaya 
yönelik koruyucu tedaviler uygulanmaktadır. 
Hastalığın tam bir tedavisi bulunmamaktadır ancak 
günümüzde var olan koruyucu tedavi seçenekleri ile 
ataklar ve hastalığın ilerlemesi yavaşlatılabilmekte 
ya da durdurulabilmektedir. Koruyucu tedaviler, 
atak sonrası engelli kalma riskini de azaltır. Özellikle 
hastalığın az görülen ağır tipleri için de artık çok 
çeşitli tedavi seçenekleri bulunmaktadır. Tanının 
netleşmediği durumlarda, kesin tanı konulana kadar 
tedavisiz bir izlem süreci gerekebilmektedir. Ancak 
tanı konar konmaz tedaviye başlanmalıdır. Erken 
dönemde başlanan MS tedavisi, hastalığın ileride 
hasar bırakmasını azaltmakta ya da engellemektedir.

İlaç seçimi yapılırken kişinin bulgu ve belirtilerine, 
sosyal ve iş yaşamına en uygun tedavi düzenlemesi 
yapılmalıdır. Bu açıdan MS tedavisi kişiye özeldir. 
Tedavide kullanılan ilaçlar bağışıklık sistemini 
baskıladıkları için enfeksiyon gibi risklere neden 
olabilmektedir. Bu nedenle MS hastalığı tedavisi, 
yakın kontrol altında tutulmalı ve uzman sağlık 
kuruluşlarında uygulanmalıdır.
.



52   /   Bezmiâlem Aktüel 2019

İki gün boyunca süren çalıştaya Rektörümüz Prof. Dr. Rümeyza 
Kazancıoğlu, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Alper Alkan, 
yöneticilerimiz, akademisyenlerimiz, öğrencilerimiz ile farklı şehir ve 
üniversitelerden akademisyen ve öğrenciler katılım gösterdi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan çalıştayda açılış 
konuşmalarını gerçekleştiren Rektörümüz Prof. Dr. Rümeyza 
Kazancıoğlu, "İlkini gerçekleştirdiğimiz Ulusal Diş Hekimliği Öğrenci 
Çalıştayında Bezmiâlem Ailemizin birer mensubu olan siz değerli 
öğrencilerimiz, akademisyenlerimiz ve kongreye katılım gösteren 
kıymetli misafirlerimiz ile bir arada olmanın mutluluğu içerisinde 
olduğumu belirtmek isterim.  Eğitime, araştırmaya ve insana yatırıma 
önem veren üniversiteler olarak diş hekimliği öğrencilerimizin kendilerini 
geliştirmeleri, sağlık alanındaki yaşanan gelişmeleri yakalayabilmeleri, 
dünyadaki değişim ve gelişmeleri sürekli izleyebilmeleri için birlikte 
çalışmaktayız. Ülkemizde sağlık alanında fark oluşturacak önemli işlere 

İlkini gerçekleştirdiğimiz Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi  
Ulusal  Diş Hekimliği Öğrenci Çalıştayı yoğun katılımla üniversitemiz  
ev sahipliğinde gerçekleşti.

Diş hekimliği 
öğrencilerimizin 
kendilerini 
geliştirmeleri, 
sağlık alanında 
yaşanan gelişmeleri 
yakalayabilmeleri, 
dünyadaki değişim 
ve gelişmeleri sürekli 
izleyebilmeleri için 
birlikte çalışmaktayız. 

I. BEZMİÂLEM ULUSAL 
DİŞ HEKİMLİĞİ ÇALIŞTAYI 
DÜZENLENDİ
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Ülkemizde diş 
tedavilerine karşı 
ilgi ve farkındalık 
oluştukça diş 
hekimliğine duyulan 
ihtiyaç da her 
geçen gün giderek 
artmaktadır.

imza atan ve atmaya devam edecek 
olan siz değerli hekimlere ve öğrencilere 
emekleri için ayrı ayrı teşekkürü bir 
borç bilirim. Çalıştayımızı katılımları ile 
zenginleştiren kıymetli misafirlerimize 
de ayrıca değinmek istiyorum. İki 
gün boyunca yoğun geçecek bu 
programda farklı konu başlıklarıyla 
gerçekleşecek panellerde engin bilgi 
birikimlerini bizlerle paylaşacak değerli 
akademisyenlere ve sunumlarını 
gerçekleştirecek diş hekimliği fakültesi 
öğrencilerine de ayrıca teşekkürlerimi 
sunarım" ifadelerini kullandı.

Kongrenin planlanmasında ve 
gerçekleşmesinde büyük emekleri 
bulunan Diş Hekimliği Fakültesi 
öğrencilerimize ve öğretim üyelerimize 
teşekkür ederek konuşmalarına 
başlayan Diş Hekimliği Fakültesi 
Dekanımız Prof. Dr. Alper Alkan ise 

"Hepimizin bildiği gibi dünyada ve 
ülkemizde diş tedavilerine karşı 
ilgi ve farkındalık oluştukça diş 
hekimliğine duyulan ihtiyaç da her 
geçen gün giderek artmaktadır. 
Kuşkusuz ki diş hekimliği gelecekte 
daha fazla ihtiyaç duyulması 
beklenen meslekler arasındadır. 
Bu bağlamda önce sağlık diyen 
Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi 
olarak gerek verdiğimiz eğitim 
gerekse çok sayıdaki kliniklerimiz 
ile öğrencilerimizin donanımlı birer 
hekim olmalarını hedefliyoruz. 
Diş hekimliğinin pek çok alanında 
genç hekim adayların ve değerli 

hekimlerin ufkunu genişletecek 
bir program olacağına 
inandığım I. Bezmiâlem 
Ulusal Diş Hekimliği Öğrenci 
Çalıştayından her birinizin 
bilgi kazanımlarıyla ayrılmasını 
temenni ederim" şeklinde 
konuştu.

Çalıştay, alanında uzman 
hekim ve akademisyenlerin 
gerçekleştirdiği bilimsel 
sunumlar ardından "Sosyal 
Medya Çağında Diş Hekimliği" 
konulu oturumda izlenen 
eğlenceli videolar ve müzik 
dinletisi eşliğinde sona erdi.
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Thomas Jefferson Üniversitesinden Prof. Dr. Javad 
Parvizi, Harward Üniversitesinden Prof. Dr. Orhun 
Muratoğlu, Seul Ulusal Üniversitesinden Prof. Dr. 
Joo Han Oh'un aralarında bulunduğu çok sayıda 
yabancı ve yerli konuşmacının yer aldığı Bezmiâlem 
III. Ortopedi Buluşması etkinliğine, yurt içi ve yurt 
dışından 220 uzman katıldı. Etkinlik kapsamında 
vaka sunumları gerçekleştirilirken, katılımcılarla 
workshop uygulamaları ve ortopedi alanında teorik 
bilgiler paylaşıldı.

Açılış konuşmasını yapan rektörümüz Prof. Dr. 
Rümeyza Kazancıoğlu, "Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi 
olarak ortopedi alanında gerek tanı gerekse tedavi 
sürecinde her türlü bilimsel, teknolojik ve sosyal 
değişimleri yakından takip ediyoruz. Sağlık ve yaşam 
kalitesi ilişkisinin farkında olan yetkin akademik 
kadrosu ve sağlık personeli ile hem bilimsel 
araştırmalar yapıyor hem de sağlık hizmeti veriyoruz. 
Dünya standartlarında tedaviler uyguluyoruz" dedi. 
Etkinliğin düzenleme kurulu başkanı Bezmiâlem 

Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Ortopedi ve 
Travmatoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İbrahim 
Tuncay etkinliğe ilişkin verdiği bilgide, omuz ve diz 
cerrahisinde güncel tedavi yöntemlerinin tartışılmasını 
amaçladıkları sempozyumda, özellikle protez 
ameliyatlarının önemle üzerinde durulduğunu söyledi. 
Bezmiâlem Ortopedi Kliniği'nin Türkiye'de bu gibi 
cerrahi müdahalelerin yapıldığı ilk kliniklerden 
biri olduğunu dile getiren Tuncay, "Cerrahi 
müdahalelerde ülkemiz, gerek teknik gerekse de 
bilimsel açıdan Avrupa ortalamasının çok üstünde. 
Yurt dışından da birçok hasta ortopedi cerrahisinde 
başarılarımız nedeniyle ülkemizi ve hastanemizi 
tercih ediyor" dedi.

Sempozyumun 2'nci günü Bezmiâlem Vakıf 
Üniversitesi Beykoz Yaşam Bilimleri ve Biyoteknoloji 
Enstitüsü'nde gerçekleşti. "Artroplastide Yeni 
Ufuklar" başlığı altında gerçekleşen son oturumda 
protez teknolojisi ve protez konusunda yapılan Ar-
Ge çalışmalarına ilişkin bilgi verildi.

1-2 Aralık tarihlerinde "Revizyon Artroplastisinde Güncel Yaklaşımlar" 
temasıyla gerçekleşen III. Bezmiâlem Ortopedi Buluşması yerli ve yabancı 
çok sayıda konuğun katılımıyla gerçekleşti.

III. BEZMİÂLEM  
ORTOPEDİ BULUŞMASI  
GERÇEKLEŞTİRİLDİ!
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İlkini gerçekleştirdiğimiz Ulusal Hemşirelik Öğrencilerinin Bilime 
Yolculuğu Kongresi yoğun katılımla BVU Erich Frank Konferans Salonunda 
gerçekleşti.

I. ULUSAL  
BİLİME YOLCULUK 
KONGRESİ DÜZENLENDİ

Kongreye Rektör Yardımcımız Prof. Dr. İbrahim Tuncay, 
Genel Sekreterimiz Zeynep Gökçen, Tıp Fakültesi 
Dekanımız Prof. Dr. Dilek Sema Arıcı, yöneticilerimiz, 
akademisyenlerimiz, öğrencilerimiz ve 20 farklı şehirden 
227 akademisyen ile öğrenciler katılım gösterdi.

Saygı duruşu ve İstiklal marşı ile başlayan I. Ulusal 
Hemşirelik Öğrencilerinin Bilime Yolculuğu Kongresinde 
açılış konuşmalarını gerçekleştiren Rektör Yardımız 
Prof. Dr. İbrahim Tuncay, "Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi 
olarak sahip olduğumuz köklü gelenekle her zaman 
hemşirelerin önemini bilen bir kurum olarak bu mesleğe 
büyük önem veriyoruz. Kurulduğu dönemin en modern 
hastanelerinden biri olan Bezmiâlem Vakıf Gureba-i 
Müslimin Hastanesi, Cumhuriyet döneminde eğitimli 
hemşirelere ihtiyaç olduğunu bilerek hemşire okullarının 
kurulmasını desteklemiştir. 2010 yılında Bezmiâlem 
Vakıf Üniversitesine dönüşen bu kurum, günümüzde 
de donanımlı hemşireler yetiştirerek sağlık alanının 
ihtiyacını karşılamaya devam etmektedir. Eğitime, 
araştırmaya ve insana yatırıma önem veren üniversiteler 

olarak hemşirelerin kendilerini 
geliştirmeleri, tıptaki yaşanan 
gelişmeleri yakalayabilmeleri, 
dünyadaki değişim ve 
gelişmeleri sürekli izleyebilmeleri 
için birlikte çalışmaktayız. Ülkemizde 
sağlık alanında fark oluşturacak önemli işlere imza 
atan ve atmaya devam edecek olan siz değerli, 
akademisyenlere, hemşirelere ve öğrencilere emekleri 
için ayrı ayrı teşekkürü bir borç bilirim. İki gün boyunca 
yoğun geçecek bu programda farklı konu başlıklarıyla 
gerçekleşecek panellerde engin bilgi birikimlerini 
bizlerle paylaşacak değerli akademisyenlere ve 
sunumlarını gerçekleştirecek hemşirelik bölümü 
öğrencilerine de ayrıca teşekkürlerimi sunarım." 
şeklinde konuştu. Farklı konularda bilimsel oturumların 
gerçekleştiği I. Ulusal Hemşirelik Öğrencilerinin 
Bilime Yolculuğu Kongresi, öğrenciler tarafından 
gerçekleştirilen poster sunumların ödüllendirilmesi 
ardından sertifika takdimi ve toplu fotoğraf çekimi ile 
sona erdi. 
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Üniversitemiz ev sahipliğinde, Anadolu Üniversite 
Kütüphaneleri Konsorsiyumu (ANKOS) işbirliği ile 
Üniversitemizin Kütüphane ve Dokümantasyon 
Direktörlüğü tarafından ilki gerçekleştirilen 1. 
Sağlıkta Bilgi ve Belge Yönetimi Sempozyumu, 
Erich Frank Konferans Salonu’nda 22-23 Kasım 
2018 tarihlerinde düzenlendi. Sempozyum açılışına 
Rektörümüz Prof. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu,  Rektör 
Yardımcımız Prof. Dr. İbrahim Tuncay ve Genel 
Sekreter Yardımcılarımız katılım sağladı.

Sempozyum boyunca sağlık ve ilgili diğer alanlardaki 
akademisyenler, bilgi ve belge yönetimi alanında 
uzman meslek profesyonelleri çeşitli oturumlarda, 
sağlıkta bilgi ve belge yönetimi konusu kapsamında 
bildirilerini sundu. Sempozyumun uluslararası 
davetli konuşmacısı olarak Helsinki Üniversitesi 
Kütüphanesinde Information Specialist olarak 
görev yapmakta olan Tiina Heino, konuşmasını 
gerçekleştirdi ve çalışmış olduğu üniversite 
kütüphanesinin tüm kullanıcılarına sundukları 
hizmetler ve faaliyetleri aktardı.

Sempozyumun sağlık teması ile işlenmesi 
kapsamında konuşmacı ve davetli olarak hekimler 
ve sağlık çalışanları da program kapsamında 
konuşmalarını gerçekleştirdi. Sağlık Profesyonelleri 
oturum moderatörlüğünü yürüten Rektör 
Yardımcımız Prof. Dr. Orhan Özturan oturumunda 
Üniversitemiz Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dilek 
Sema Arıcı, Üniversitemiz Rektör Danışmanı ve 
Sağlık Yönetimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Erdal 
Tekarslan, Üniversitemiz İç Hastalıkları Anabilim 

Dalı Başkanı ve Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Hacı Mehmet Türk, Üniversitemiz Tıp Fakültesi 
Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Üyüklü de 
konuşmalarını gerçekleştirdiler. 

Sağlıkta ilklerin Üniversitesi olan Bezmiâlem Vakıf 
Üniversitesi, Bilgi ve Belge Yönetimi alanında da 
bir ilki gerçekleştirerek 1. Sağlıkta Bilgi ve Belge 
Yönetimi organizasyonu ulusal ve uluslararası yoğun 
katılımla başarılı bir şekilde tamamlandı.

Kütüphanecilik alanında Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen  
1. Sağlıkta Bilgi ve Belge Yönetimi Sempozyumu,  
22-23 Kasım 2018 tarihlerinde BVU Erich Frank Konferans 
Salonu’nda düzenlendi.

I. SAĞLIKTA BİLGİ VE BELGE 
YÖNETİMİ SEMPOZYUMU  
GERÇEKLEŞTİRİLDİ!
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Her yıl 17 Kasım tarihi Dünya Prematüre Günü olarak kutlanmaktadır. 
Prematüre ile ilgili farkındalığı arttırmak amacıyla Bezmiâlem Vakıf 
Üniversitesi çatısı altında düzenlediğimiz etkinlikte, farklı hafta ve kilolarda 
doğmuş prematüre bebekleri ve ailelerini üniversitemizde ağırladık. 

PREMATÜRE AİLELERİ 
BEZMİÂLEM’DE BULUŞTU!

Etkinliğe Rektörümüz Prof. Dr. Rümeyza 
Kazancıoğlu, Genel Sekreterimiz Zeynep 
Gökçen, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim 
Dalı Başkanımız Prof. Dr. Akın İşcan, Kadın 
Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanımız 
Prof. Dr. Pakizer Banu Kılıçoğlu Dane, Çocuk 
Göğüs Hastalıkları Uzmanımız Prof. Dr. Erkan 
Çakır, Başhekim yardımcımız Doç. Dr. Mustafa 
Çakırca, Neonatoloji uzmanımız Dr. Öğretim Üyesi 
Bilge Bayraktar, Hemşire Hizmetleri Müdürümüz 
Hanife Demir ve prematüre bebeklere emek 
veren tüm hastane personelimiz katıldı. 

Yaklaşık 100 prematüre ailesinin davetli olduğu etkinlikte 
Prof. Dr. Akın İşcan, YYBÜ Hemşiresi Kadriye Erzincanlı, Bebek 
odası Hemşiresi Nuray Kaval, Eğitim Hemşiremiz aynı zamanda 
da prematüre babaannesi olan Pervin Erdağ konuşmalarını yaptı. 
Ardından ikiz prematüre bebeklerimizin annesi Sevilay Gafarlı duygu 
ve düşüncelerini paylaşmak üzere söz aldı. 2016 yılında 24 haftalık 
2 kız bebek dünyaya getiren anne, 800 gram olarak dünyaya gelen 
ikizlerinin doğum ve yenidoğan yoğun bakım ünitesindeki süreci 
davetlilerle paylaştı. 

Program, prematüre bebeklerin dünü ve bugününü kapsayan bir 
slayt gösterisi, sonrasında da pasta kesimi ile sona erdi.
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Ülkemiz, bitki örtüsü, endemik bitki türleri ve 
çeşitliliği açısından ciddi bir potansiyele sahip. Bitki 
konusunun bilimsel, akılcı biçimde ele alınması 
güncel ihtiyaçlardan biri haline gelmiştir. Ülkemiz 
kaynağının ekonomiye kazandırılmasında, araştırma 
merkezlerince yapılacak Ar-Ge çalışmaları ve 
projeler önem arz ediyor. Bizler, Bezmiâlem Vakıf 
Üniversitesi olarak 2015 yılında Türkiye'nin YÖK 
onaylı ilk Fitoterapi Merkezini kurduk ve emsal 
niteliğinde çalışmalarımıza başladık. Bununla 
birlikte bitkisel ürünlerin standardizasyonu ve kalite 
kontrolleri noktasında önemli bir ihtiyacı karşılıyoruz" 
diye konuştu.  

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Fitoterapi Merkezi 
Müdürü ve Fitovizyon Kongresi Bilimsel Kurulu 
Başkanı Prof. Dr. Murat Kartal, "Geleneksel ve 
Tamamlayıcı tedavilerde yaşanan sorunları çözmenin 
ve bilimsel temele oturtmanın yolu eğitim ve 
kongrelerden geçiyor. Çiftçisi, ziraatçısı, belediyeleri, 
firmaları, sivil toplum kuruluşlarıyla tüm paydaşları 
bu kongrede bir araya getirdik. Bu kongreyi 
düzenlemekteki amacımız; tarladan başlayarak, 
ürünün pazarlaması, reçete edilmesi ve kullanımı 
konusunda bilinç oluşturmak ve halk sağlığını 
tehdit eden uygulamaların karşısında durmak oldu. 
Kongrenin çıktılarını, kongre sonrasında bir bildiri 
haline getirip ilgili yerlere ulaştıracağız" diye konuştu.

Doğal beslenme, doğal yaşam ve sağlık ürünleri konusunun tüm boyutlarıyla 
ele alındığı kongrenin açılış konuşmasını; Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu, Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz 
Kurumu Başkanı Dr. Hakkı Gürsöz, EİDER Yönetim Kurulu Başkanı Hakan 
Can ve Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Fitoterapi Merkezi Müdürü Prof. Dr. 
Murat Kartal yaptı.

Açılış konuşmasında bitkisel ürünlerde kalite ve standardizasyonuna vurgu 
yapan Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Rektörü ve Fitovizyon Kongresi Onursal 
Başkanı Prof. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu, "Dünyada ve ülkemizde bitkisel 
ürünler gitgide önem kazanıyor. 

Bu yıl 2'ncisi düzenlenen Fitovizyon Kongresi WOW İstanbul Hotel & 
Convention Center'da gerçekleşti. 

FİTOVİZYON KONGRESİ
DÜZENLENDİ

Geleneksel ve Tamamlayıcı 
tedavilerde yaşanan sorunları 
çözmenin ve bilimsel temele 
oturtmanın yolu eğitim ve 
kongrelerden geçiyor. 
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Önlük giydirme törenlerinde açılış konuşmalarını gerçekleştiren Rektörümüz Prof. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu, 
“Sağlık, insana bahşedilmiş en değerli nimettir ve insanoğlu doğumundan ölümüne kadar geçen sürede farklı 
nedenlerle hekime ve sağlık çalışanlarına ihtiyaç duymaktadır. Sizlerin varlığı sağlık hizmetlerindeki kalitenin 
artması açısından oldukça önemlidir. Sizlerden beklentimiz; mesleki gelişiminize katkı sunacak şekilde bilgi 
birikiminizi artırmanız, sektörünüzü ve sektörünüzle ilişkili diğer tüm alanları tanımanız, buralardaki yenilik 
ve gelişmeleri yakından takip etmeniz ve her zaman daha iyiyi hedeflemeniz…" dedi.

Açılış konuşmalarının ve sunumların ardından yöneticilerimiz, dekanlarımız ve akademisyenlerimiz, 
öğrencilerimize beyaz önlüklerini giydirdi. Törenler, hatıra fotoğrafı çekimi ardından sona erdi.

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi, Eczacılık 
Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Sağlık Bilimleri 
Fakültesi (Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Hemşirelik, 
Odyoloji, Beslenme ve Diyetetik, Ergoterapi) ve Sağlık 
Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 1. sınıf öğrencileri 
beyaz önlüklerini giydi. Törene Rektörümüz Prof. 
Dr. Rümeyza Kazancıoğlu, Rektör Yardımcılarımız 
Prof. Dr. İbrahim Tuncay ve Prof. Dr. Orhan Özturan, 
Rektör Danışmanımız Prof. Dr. Erdal Tekaslan, Genel 
Sekreterimiz Zeynep Gökçen, fakülte dekanlarımız, 
SHMYO müdürümüz, akademisyenlerimiz, 
yöneticilerimiz ve öğrencilerimiz katıldı. 

Tıp, Eczacılık, Diş Hekimliği, Sağlık Bilimleri Fakülteleri ve  
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 1. sınıf öğrencilerimiz  
beyaz önlüklerini giydi.

BVU 1.SINIF ÖĞRENCİLERİ  
BEYAZ ÖNLÜKLERİNİ GİYDİ
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BASIN
DA BVU

3. Bezmiâlem Ortopedi Buluşması kapsamında, ortopedi 

alanındaki en güncel gelişmelerden oluşan haberlerimiz  

24 TV ve Hürriyet Çukurova gibi pek çok yayında yer aldı. 

Türk mühendisler tarafından geliştirilen  

AFR cihazının uygulamasını, Türkiye’de ilk kez 

gerçekleştiren Prof. Dr. Ramazan Özdemir,  

işleminin detaylarını TRT Haber’e anlattı.

Panik Atak konulu haberimiz Güneş 

Gazetesi’nde yer aldı.
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Dünya Akciğer Kanseri Günü haberimiz 
Milliyet Gazetesi’nde yer aldı.

Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı 
Başkanımız Prof. Dr. Cengiz Köksal 
Ozaki Yöntemi ile ilgili 24 TV'ye özel 
açıklamalarda bulundu.

Fitovizyon Kongresi kapsamında; Fitoterapi, 
Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi 
Müdürümüz Prof. Dr. Murat Kartal bitkilerle 
ilgili Star Ana Haber’e özel açıklamalarda 
bulundu.

Nöroloji Anabilim Dalı Başkanımız  
Doç. Dr. Gülsen Babacan, Star TV’de yayınlanan 

Nergis Zamanı programına konuk oldu ve 

Alzheimer ile ilgili bilinmeyenleri anlattı.
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Dr. Öğr. Üyesi Fatemeh Bahadori  
“Targeted Cancer Therapy Using Nano 
Drug Delivery Systems, Struggles, 
Strategies and Prospects”  
başlıklı sunumu ile I. Uluslararası İVEK-
BİO Kongresinde “En İyi 3. Sözlü Sunum” 
ödülüne layık görüldü.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu 2. Sınıf öğrencimiz Zehra Cihan,  10 Kasım Atatürk’ü Anma Kick Boks Marmara Şampiyonasında birinci oldu. 

Eczacılık Fakültesi 3. sınıf öğrencilerimizden Tuana Seray Yıldırım’ın 
“Dimethylacrylamide gels linked by dimethacrylate cross-linkers” konulu çalışması Polymer Bulletin’e kabul aldı. 

Öğretim Üyelerimizden Doç. Dr. Remzi Doğan, Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve 
Baş Boyun Cerrahisi Kongresinde, Öğretim 
Üyelerimiz ile gerçekleştirdiği çalışmayla 
Sözlü Bildiri 1.lik Ödülüne layık görüldü.



Öğrencimiz Atilla Kunt’un “Renal 

Adverse Effects of Long Term Whey 

Supplementation with Resistance Training 

in Rats” başlıklı çalışması ASN Kidney Week 

2018’e poster sunum olarak kabul edildi 

ve çalışması yoğun ilgi görerek takdirle 

karşılandı. 

Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı 

Başkanımız Prof. Dr. Cengiz Köksal, 
Suudi Arabistan’ın Al Ahsa bölgesinde 

düzenlenen The International Congress of 

Mechanical Circulatory Support'ta davet 

edildi ve sunumunu gerçekleştirdi.

28. Ulusal Patoloji Kongresinde  
Doç. Dr. Zuhal Gücin ve Dr. Öğr. Üyesi Nur 
Büyükpınarbaşılı “Meme Karsinomunda 
Stem Hücre Belirteçleri Neoadjuvan 
Tedavide Yol Gösterici Olabilir mi?” konulu 
bildiri ile 3.lük ödülüne layık görüldü.

Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerimizden 

Gökçe Dönmez Kıran, gerçekleştirdiği 

çalışma ile 22. Uluslararası Estetik Diş 

Hekimliği Kongresinde “Poster Bildiri 

Birincilik” ödülüne layık görüldü.

Johnson&Johnson tarafından Bezmiâlem 

Vakıf Üniversitesi ev sahipliğinde Bariatrik 

& Metabolik Cerrahi Sempozyumu 

gerçekleştirildi. Sempozyuma dünyaca 

ünlü diyabet cerrahı Prof. Dr. Francesco 

Rubino da katıldı.
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