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MÜTEVELLİ
YAZI
Vakıflar Genel Müdürü ve Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Mütevelli Heyeti 
Üyesi Dr. Adnan Ertem, Vakıf kavramı ile ilgili bilinmeyenleri, Vakıflar 
Genel Müdürlüğünün varoluş amaçlarını, vakıflardaki bağış kültürünü, 
dijitalleşmenin getirdiği kolaylıkları ve Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi ile 
ilgili gelecek projelerini anlattı.

PROF. DR. ADNAN ERTEM / VAKIFLAR GENEL MÜDÜRÜ - BVU MÜTEVELLİ HEYETİ ÜYESİ

kadılar tarafından olay anına mahsus, fetvalarla 
çizilen ve yazılı olmayan bir hukuki çerçeve var. İlk 
kez Ömer Hilmi Efendi Ahkamü’l Evkaf adlı eserinde 
şöyle diyor: “Bir malın, menfaati ibadullaha (Allah’ın 
kullarına) ait olmak üzere, belli bir gayeye tahsis 
edilmesi, temlik (satma) ve temellükten (satın alma) 
alıkonulmasıdır. Burada 3 unsura bakmak gerekir: 
birincisi bir mal olacak, ikincisi bir amaç olacak ve bu 
amaç ibadullaha yönelik olacak, üçüncüsü de satma 
ve satın alma muamelesinin dışında olacak. Bunlar 
bir arada olmadığında bir “Vakıf” muamelesinin 
oluştuğunu kabul etmek mümkün değil. 

“Menfaati ibadullaha ait olacak” söyleminde 
yalnızca insan kastedilmemektedir. Ağaçları, kuşları 
ve doğadaki diğer canlıları korumaya yönelik vakıflar 
da var. Osmanlı’da bunun pek çok örneği var. Hasta 
leyleklere yardım amacıyla kurulan Gurabahane-i 
Laklakan, bu örneklerden sadece bir tanesidir. 
Dolayısıyla hukuki tanımlamada yer alan “Menfaati 
ibadullaha ait olacak” söyleminden yalnızca insan 
işaret edilmemekte, insanlığın istifade ettiği her alana 
yönelik çalışmalar olarak anlaşılmalıdır. Bir insanın 
Allah rızasını kazanmayı umut ettiği, düşündüğü 
hangi alan varsa orada mutlaka vakıf vardır. 

Tarihsel olarak baktığımızda, İslam tarihinde ilk vakıf 
eser Hz. İbrahim tarafından inşa edilen Kabe’dir. Ama 
olaya bir eser, bir vakfetme muamelesi anlamında 
bakmazsak eğer, bence insanoğlu var olduğu 
günden bu yana vakıf vardı. Çünkü insan, yardıma 

Tarihsel düzlemde değerlendirdiğimizde “Vakıf” 
kelimesini en doğru ve en yalın biçimde nasıl 
anlatmak gerekir? Tarihte ilk vakıf örneğini 
nerede görüyoruz?
Vakıf kelimesini hem kavramsal hem de geçmişten 
günümüze geçirdiği değişimlerle ele almak gerekir. 
Vakfetmek, kelime anlamı olarak durdurmak ve 
alı koymak manasına gelir. Geçmişten günümüze 
tarihsel fonksiyonları bağlamında ise bir malın belli 
bir gaye için amaca mahsus olarak tahsis edilmesi 
eylemi olarak tanımlanıyor. Vakıf kelimesinin hukuki 
anlamda en güzel tarifini Ömer Hilmi Efendi’nin 
Ahkamü'l Evkaf adlı vakıfların hukuki hükümlerini 
anlattığı eserinde görüyoruz. İlk hukuki çerçeve 
bu eserle çizilmiştir. Öncesinde ise Din görevlileri, 
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Bezmiâlem Valide Sultan Camii / Dolmabahçe

ihtiyacı olan ve yardım etme içgüdüsüyle hareket 
eden bir varlıktır. Anadolu olarak baktığımızda ise 
ilk vakıf, 1048 tarihini taşıyor. Erzurum Pasinler’de 
Selçuklular tarafından kurulmuştur. Türklerin 
Anadolu’ya gelişinden önceki bir döneme aittir. 
Vakıflar Genel Müdürlüğü logosunda da biz 
1048 tarihini taşıyoruz. Madem bu topraklardaki 
vakıfların temsilcisi bir kurumuz, ilk bulduğumuz 
vakfiyenin tarihi 1048 ise, bizim başlangıcımız da 
budur diyerek 1048 tarihini kuruluşumuz kabul edip 
logomuzda yer verdik.

Halka hizmet sunumları açısından kurumları 3 gruba 
ayırıyoruz? Kamu Kurumları, Ticari Kurumlar ve Sivil 
Toplum Kuruluşları. Vakıflar Genel Müdürlüğü yapısı 
itibarıyla hem kamu kurumu hem de sivil toplum 
kuruluşu olan vakıfların çatı kurumu olma özelliğine 
sahip. Bu bağlamda Vakıflar Genel Müdürlüğünün 
varoluş amaçlarından bahsedebilir misiniz? 
Evet, Vakıflar Genel Müdürlüğü bir kamu kurumu. 
Fakat Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün temsil ettiği 
ve yönetiminde bulunduğu vakıflar, kamu tüzel 
kişileri değil.  Bu durum, hukukumuza da bu 
şekilde işlenmiştir. Bizim temsil ettiğimiz vakıflar, 
Osmanlı’dan günümüze intikal eden ve yöneticisi 
kalmayan vakıflardır.  İdaremizde olan vakıf sayısı 
şu an 52 bindir. Bu vakıfların her birinin ayrı ayrı 

tüzel kişilikleri var. Biz bunlara mazbut vakıf diyoruz. 
Dolayısıyla bu mazbut vakıfları yönettiği için Vakıflar 
Genel Müdürlüğü’nün bir metre bile mülkü ya da mal 
varlığı yok. Bu konu dışarıya nasıl yansıyor? derseniz; 
Vakıflar Genel Müdürlüğü bir kamu kurumu, onun 
yönettiği vakıflar da kamu malı gibi yansıyor. Ama 
öyle değil. Kamu mülkünün tabi olduğu prosedüre 
de tabi değil. Bir hazine mülkü gibi tahsis edilebilir, 
devredilebilir mahiyette değil. Her bir vakıf, özel 
hukuk tüzel kişisi olması nedeniyle onların mülkleri de 
özel hukuk hükümlerine tabi olarak işleme tabi oluyor. 

Yönetimi Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne bırakılan 
mülkler 2’ye ayrılıyor. Biri hayrat diğeri akar 
mülkler. Hayrat mülkler, o vakfın amacını üzerinde 
gerçekleştirdiğimiz mülklerdir. Bunlar medrese, 
mektep, cami, tekke, dergâh, hastane gibi… Akar 
mülkler ise o vakfın hayır amaçlarını gerçekleştirmek 
üzere gelir elde edilen mülklerdir. Kapalı Çarşı’daki 
dükkânlar, Mısır Çarşısı da akar mülk örneğidir. 
Bezmiâlem bağlamında baktığımız zaman, 
Bezmiâlem’in hayratı Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi 
ve hastanesidir, Terkos Gölü, zeytinlikler ve 
mevcut dükkânlar da onun akarıdır. Kamulaştırma 
yapılamayacak olanlar, hayrat mülklerdir, akar 
mülklerde ise kamulaştırma yapılabiliyor. Vakıflar 
Genel Müdürlüğü olarak bizim bu vakıfları 
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BİLİMİN IŞIĞINDA  
GÜÇLÜ BİR GELECEK 
BEZMİÂLEM'DE
Türkiye’nin sağlık temalı ilk üniversitelerinden olan Bezmiâlem Vakıf 
Üniversitesi’nin temelleri 1845 yılında Bezmiâlem Valide Sultan tarafından 
kurulan Gureba-i Müslimin Hastanesine uzanıyor. Bu köklü geçmiş, sağlık 
alanında son derece önemli olan tecrübe ve ihtiyaç sahibinin yanında 
olma kültürünü de beraberinde getiriyor. Günümüzün yetkin sağlık 
profesyonelleri ve bilim insanlarını yetiştirme gayesiyle 2010 yılında 
üniversiteye dönüşen kurumumuz bu birikimini, modern eğitim anlayışı 
ve gelişen teknolojiyle harmanlayarak sağlık hizmetini iki asırdır kesintisiz 
sürdürmektedir.

PROF. DR. RÜMEYZA KAZANCIOĞLU / BVU REKTÖRÜ

Üniversitemiz, kurulduğu günden bugüne başarı basamaklarını 
tırmanmakta ve gerçekleştirdiği bilimsel çalışmalarla adından sıkça söz 
ettirmektedir. Üniversitelerin akademik performanslarını analiz eden 
URAP (University Ranking by Academic Performance) verileri, bunun en 
güzel göstergesidir. Bezmiâlem, URAP 2018 verilerine göre genel puan 
sıralamasında bir önceki yıla kıyasla üç basamak yükselerek 13’üncü 
sırada yer alırken, tıp fakültesi olan üniversiteler arasında 7, tüm vakıf 
üniversiteleri arasında 4. sırada yer almış, 2000’den sonra kurulan 
üniversiteler arasında ise 1. sırada yer alma başarısını sürdürmüştür. 
Diğer taraftan öğrenci memnuniyetini değerlendiren Türkiye Üniversite 
Memnuniyet Araştırması (TÜMA) 2019 sonuçlarına göre Üniversitemiz, 
yükselişini sürdürürken iki kategoride ise beklentileri en üst düzeyde 
karşılayan ‘A Plus Üniversite’ olarak yer almıştır.

Kuruluş vizyonumuz gereği uluslararası işbirliklerine büyük önem 
veriyor, öğrencilerimizin yurt dışında eğitim almalarına imkân sağlayarak 
kendilerini geliştirmelerine katkıda bulunuyoruz. Dünyanın sağlık 
eğitiminde en önemli kuruluşlarından biri olan Johns Hopkins Üniversitesi 
Tıp Fakültesi ile yaptığımız Tıp Fakültesi Müfredat Geliştirme Çalışmaları 
ile üniversitemizin sağlık eğitimindeki çıtasını daha da yukarı taşıyoruz. 
Bunun yanı sıra Kingston Üniversitesi, Cordoba Üniversitesi, Oradea 
Üniversitesi, Aachen Üniversitesi, St. George’s Üniversitesi gibi 38 
ülkeden 78 üniversite ile iş birliği içinde bulunmaktayız. 

Sağlık konusunda eğitim alan öğrencilerin el becerilerini geliştirmeleri 
büyük önem taşır. Tam donanımlı 13 yapılandırılmış klinik muayene 
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istasyonu ve öğrenci polikliniğine sahip olma özelliğiyle 
Üniversitemiz, uygulama pratiklerini geliştirmek için 
öğrencilerimize büyük avantaj sağlamaktır. Öğrencilerimiz, gerçek 
hastalarla direkt temasa geçmeden önce karşılaşabilecekleri her 
türlü senaryoya göre hazırlanmış mankenler üzerinde çalışma 
imkânına sahip olmaktalar. Bu deneyim öğrencilerimizin kaygı, 
heyecan ve yanlış yapma korkusunu aşmalarını sağlamaktadır. 
Bu pratikleri yapma imkânı bulan öğrencilerimiz hastane ortamına 
girdiklerinde özgüvenle kan alan, muayeneye eşlik eden, hastaların 
problemlerini hızlı analiz edebilen kişiler olmaktadırlar.

Merkez Hastanemiz, günde yaklaşık 7 bin hastaya hizmet 
veren bölgesinde lider kurumlardan biridir. Mevcut hasta trafiği 
öğrencilerimize çokça vakaya tanıklık edip tedavi süreçlerindeki 
gözlemlerle yetkin sağlık profesyonelleri olma fırsatını sunmaktadır.  
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Yine Dragos Hastanemiz, Fatih Ek Hizmet Binamız, 
Eyüp Sultan Yerleşkemiz de hem sağlık hizmetimize 
hem de eğitim olanaklarına önemli katkılar 
sağlamaktadır.

Enstitülerimizdeki programlarla sağlıkta lisansüstü 
eğitim ve öğretim kalitesinin artmasına, öğretim 
elemanı ihtiyacının karşılanmasına ve ulusal/
uluslararası projelerin gerçekleştirilmesine önemli 
katkılar sağlıyoruz. Sağlık Bilimleri, Gastroenteroloji 
ve Beykoz Yaşam Bilimleri ve Biyoteknoloji 
Enstitülerimiz ile bilimsel çalışmalar için bir merkez, 
tersine beyin göçüne hizmet eden bir bilim yuvası 
haline gelmiş bulunuyoruz. Her geçen gün daha 
iyiye ulaşmayı kendine amaç edinen Bezmialem 
Vakıf Üniversitesi olarak, araştırmalar ışığında 
bitkilerle tedaviyi esas alan Türkiye’nin YÖK onaylı 
ilk Fitoterapi, kadim tedavi yöntemlerimizi modern 
tekniklerle uygulayan Geleneksel ve Tamamlayıcı 
Tıp, Deneysel Uygulama ve Araştırma ile Sürekli 
Eğitim ve Uygulama merkezlerine ev sahipliği 
yapıyor, sağlık alanındaki çalışmalarda öncü olmaya 
devam ediyoruz. 

Kuruluşundan bugüne vizyon ve uygulamalarıyla 
sağlık, eğitim ve araştırma alanlarına yenilikler 
kazandıran Üniversitemiz, bilimin ışığında güçlü 
geleceğe emin adımlarla yürümeye devam 
etmektedir.

BVU Beykoz Yaşam Bilimleri ve Biyoteknoloji Enstitüsü

BVU Dragos Hastanesi

BVU Tıp Fakültesi Hastanesi
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MÜZİKTE KÖKLÜ 
DEĞİŞİKLERİN ŞAHİDİ 
BEZMİÂLEM VALİDE SULTAN
Müzik, insanların hayatında önemli bir yeri olan ve karakterini aksettiren 
bir olgudur. Sadece bir sanat olmaktan daha ötesi bir durumdur. Bu sebeple 
Ahmet Hamdi Tanpınar, “Bana öyle geliyor ki musiki sanattan daha çok din 
gibidir.” demektedir.

DR. ÖĞR. ÜYESİ MEHMET EMİN AĞAR / BVU ÖĞRETİM ÜYESİ

Toplumların müzikal dünyaları, manevi ve ruhî yapıları hakkında bize bir takım 
ipuçları vermektedir.
II. Mahmud devrine kadar klasik Türk musikisi, Osmanlı saray ve çevresinde 
hakim olmuştur. Buna sadece saray değil, şehir musikisi de diyebiliriz.
II. Mahmud devrinde ise bizzat padişah tarafından radikal bir değişiklik 
yapılmış; Giuseppe Donizetti Saray’da vazifelendirilmiş ve Batılı müzik 
anlayışını burada başlatmıştır. Bir müddet sonra da asırlarca eğitim yuvası 
olan ve kıymetli insanlar yetiştiren “Enderun” kapatılınca, Klasik Türk musikisi 
eğitimi dışlanmıştır. Bu yüzden dâhi bestekâr Dede Efendi, Saray’ı terk ederek 
Hacca gitmiş ve orada, Mina’da vefat etmiştir.

Donizetti ile birlikte bando, orkestra gibi yenilikler 
Saray’da boy göstermeye başlamıştır. Hatta Leyla 
Saz Hanımefendi’nin hatıralarından öğrendiğimize 
göre Saray’daki hanımlardan müteşekkil gruplar 
oluşturulmuş, bunlara özel kıyafetler ve saç 
şekilleri tayin edilmiş ve bunların müzikal 
faaliyetleri Saray ahalisi tarafından, başta 
Sultan  olmak üzere büyük bir katılımla takip 
edilmiştir. 

Sultan Abdülmecid’in Batı müziğine ve 
operaya belki babasından daha fazla 
muhabbet ve düşkünlüğü, sarayında 
bunların temsillerinin, opera, operet 
ve diğer müzikal faaliyetlerin daha 
rahat izlenmesi için Dolmabahçe 
Sarayı’na sahneler yaptırmasına sebep 
olmuş, bu sahnelerdeki temsilleri bizzat 
Padişah da izlemiş, bu esnada Giuseppe 
Donizetti Sultan’ın yanında bulunup ona 
müşavirlik yapmıştır. Temsillerin daha iyi 

takip edilebilmesi için Türkçe muhtasar 
tercümeler yapılıp izleyicilere dağıtılmıştır. 

Hanımlar da bu opera temsillerini büyük 
bir ilgiyle izlemişlerdir. Bu temsillerin sık 
sık gerçekleştiğini Avrupa’nın o devirdeki 
müzik dergilerinde çıkan haberlerden de 

öğreniyoruz.

Giuseppe Donizetti, askerî müziği 
organize etmenin ve operalarda 
hazır bulunmanın yanı sıra saray 
orkestrasını da çalıştırmakta ve 
Harem’de dersler vermektedir.

Saray’da bir koro oluşturulması 
fikri beraberinde yeni bir 

repertuarın ortaya çıkmasına 
sebebiyet vermiştir. Bu da sözleri 
Türkçe olan çok sesli koral 
eserlerdir. Bu uygulama o zamana 

kadar sadece enstrümental olan 

Sultan Abdülmecid



Osmanlıda müzik eğitim modeli

Bu devirden itibaren çok çeşitli siyasî, sosyal ve kültürel 
sebeplerden dolayı toplumumuzda süregelen kültürel 
ikilik, müzikte de kendini göstermiş ve hâlâ etkisini 
göstermektedir. Bir yanda gelenekleri olan klasik 
musikimiz hayatiyetini sürdürüyor, diğer yanda ise 
ülkeye yeni gelen Batı müziği kendini gösteriyor. Ama 
padişah ve Saray Batı müziğini tercih edince, tepeden 
inme bir şekilde eğitim ve icra sahalarında öne çıkmıştır.
Saray’da gerçekleştirilen müzikal faaliyetlere başta 
padişah ve saray ahalisi katılmışlardır. Valide Sultan’ın bu 
temsillere katılıp katılmadığını kesin olarak bilemiyoruz. 
Memlekette olan her şeyde olduğu gibi bu sahada da 
olan bitenlerden haberdardı. Dolaylı olarak O’nun da bu 
değişiklikleri desteklediği söylenebilir.  

Şarkı-i Cedid
Cihan eltâfına memnun
Serâpâ feyzine makrûn

Nihâdın cûdıyla meşhûn
Ola ömrün şehâ efzûn

Edince fasla sâz-âgâz
Olur hânendeler dem-sâz
Edüp hoş gûş-ı söz ü sâz
Ola ömrün şehâ efzûn

Olup bin şevk ile mecbûr
Nevâlar eylesün santûr

İşittikçe olur mesrûr
Ola ömrün şehâ efzûn

Nihâl-i Gülşen-i nâzsın
Cihânda  Şâh-ı mümtazsın

İnâyetle ser- efrâzsın
Ola ömrün şehâ efzûn

Desün Fâik kulun şarkı 
Bulasın nüzhet şevki

Edüp devletle her zevki 
Ola ömrün şehâ efzûn

saltanat marşlarının yanında, bir de Batı’nın “Hymne” 
dediği ve kilise ilahilerinde olduğu gibi, sözleri kolaylıkla 
topluluklar tarafından söylenebilmesi için sade bir 
şekilde yazılmış olan koral eserlerin Türkçe olarak ve yer 
yer Türk müziğinden esinlenmiş şekilde bestelenmiştir. 
Bu eserlerin şan partileri Türkçedir. Latin alfabesi 
kullanılarak fonetik olarak yazılmışlardır.

Nitekim Giuseppe Donizetti’nin bu türden matbu iki eseri 
bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi Abdülmecid Han’a, 
diğeri de annesi Bezmiâlem Valide Sultan’a yazılmış ve 
bestelenmiş şarkılardır. Bunlardan Valide Sultan için 
yazılmış şarkının güftesi Enderunlu Hacı Faik Efendi’ye 
aittir ve Bezmiâlem Valide Sultan’ın vasıflarını dile getirir. 

Güftenin metni yandaki şekildedir:
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KALP SICAĞI DA  
SOĞUĞU DA SEVMİYOR
Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanımız Prof. Dr. Ramazan Özdemir,  
sıcak ve soğuğun kalp sağlığına etkisi ile ilgili sorularımızı yanıtladı.

PROF. DR. RAMAZAN ÖZDEMİR / BVU TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI BAŞKANI

Kalple ilgili sıkıntılar yaz sıcağında mı yoksa kışın insanın dudaklarını titreten 
soğuk havalarda mı artış gösterir? 
Sıcak ve soğuk havanın kalp üzerinde farklı etkileri vardır. İnsan vücudu da bu 
mevsimsel farklılıklara farklı ve yerinde tepkiler veriyor. Ara sıra basında “Yazın 
kalp krizi riski artıyor” veya “Kışın kalp krizi riski artıyor” şeklinde haberler çıkar. 
Aslında ortaya konmuş böyle kapsamlı ve bilimsel bir çalışma yok. Dolayısıyla 
bunu, böyle söylemek, kışın veya yazın çok büyük farklılıklarla kalp krizi oranı 
artıyor demek yanlış olur. 

Gözlem araştırmalarına baktığımızda bu konuda şunları söyleyebiliriz; kronik 
kalp yetmezliği, koah, böbrek yetmezliği olan hasta faktörü göz önünde 

bulundurulduğunda, kış mevsiminde ve sonbaharda ölüm oranlarında biraz daha artış oluyor. Öte yandan 
yaz mevsiminde de nem ve sıcak etkisiyle stres ve sıvı kaybı meydana geliyor, bu da tansiyon, şeker, kalp 
ve böbrek hastalarının sağlığını tehdit ediyor

Kalp sıcağı da soğuğu da pek sevmiyor. Kalp krizinin mevsimsel etkilerine dair bilgiler, bilimsel temelli bir 
bilgi olmuş olsaydı; o zaman sıcak ülkelerde kalp krizi oranının çok çok yüksek olması gerekirdi. Ama böyle 
değil. Vücut hakikaten de hem sıcakta hem soğukta kendini kompanse edebiliyor. 

Sıcak havanın oluşturduğu baskının kalp krizi belirtisi olması endişesiyle, İnsanlar 
acil servislere koşuyor. Bu kaygıyı ortadan kaldırmak için ne yapılmalı? 
Vücut sıvı kaybettiği zaman, durumu kompanse etmek için farklı tepkiler veriyor. 
Mesela tansiyon, şeker, böbrek yetmezliği, kalp yetmezliği gibi hastalıkları olanların 
yaşadığı sıvı kaybı olduğunda ya da tansiyon düştüğünde, kalp hızlanmaya 
başlıyor ve o esnada düşen basıncı yerine getirmeye çalışıyor. Sıvı kaybı, elektrolit 
kaybı dediğimiz şeyler hastalar üzerinde değişik etkiler yapabiliyor. Herhangi bir 
rahatsızlığı olmayanların yaşadığı kaygı ise çoğunlukla psikolojik kaynaklı oluyor.

Sıcak havanın oluşturduğu baskıyı hissettiğimizde ne yapmalıyız? 
Ne yapmamalıyız?

Paniklemeye gerek yok. Ağrınız yoksa kalple ilgili herhangi bir sıkıntı 
yoksa paniklemeye de gerek yok. Soğuk duş alabilir, elinizi yüzünüzü 

yıkayabilirsiniz. Bir maden suyu, ayran ya da soğuk su içerek 
rahatlayabilirsiniz. Ama eğer sizin söylediğiniz kalbin kendisini 

ilgilendiren bir ağrı veya çarpıntı varsa, tabi ki doktora gitmekte 
yarar var.
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Size anjiyo için başvuran ya da kalp rahatsızlığı 
olduğunu söyleyenlerin yaş aralığında kaygı 
verici bir değişim var mı? Geçmişle bugünü 
kıyasladığınızda, bugün risk altında olan yaş grubu 
hangisi?
Tabi ki var. Şöyle ki; geçmişte 40 - 45 yaş üzeri 
erkekler ile 50 - 55 yaş üzeri kadınlar risk grubunu 
oluşturuyordu. Ama son yıllarda bu rakamın 
düştüğünü görüyoruz. Bunun 
en büyük nedenlerinden 
biri, özellikle erkeklerde 
sigara içme oranının 
yüksek olması, yeme 
a l ı ş k a n l ı k l a r ı n ı n 
kötüleşmesi. Obezite 
başlı başına bir sorun. 

Yaş gruplarına 
baktığımız zaman, 
gençlik yıllarında kalp 
hastalıkları ortaya çıkmaya 
başlıyor. Yaş grubunda düşme 
olduğu çok açık. Öte yandan kadınlarda 
kalp hastalıklarının görülme yaşında da düşüş var. 
Yine sigara alışkanlığının artması, stres vesaire kalp 
krizi riskini arttırıyor. Kadınlarda rutin göğüse, sırta 
yayılan ağrıdan ziyade daha çok panik atak şeklinde 
gelir. Hatta bazen EKG de tam bulgu vermeyebilir. 
Bundan dolayı kadınlarda kalp hastalıklarının teşhisi 

zorlaşabiliyor ve buna bağlı olarak kalp krizi riski de 
artıyor. 

Spor yapmanın kalp sağlığına etkisi nedir?
Kilo ve bilgisayar bağımlılığı yani hareketsizlik, 
kalbin birincil düşmanlarından. Bilgisayar başında 
hareketsiz vakit geçirmek, hazır gıdalar tüketmek, 

kolesterol, şeker, tansiyon yüksekliği ile 
ritim bozukluğunu da beraberinde 

getiriyor. Hepsi bir araya 
geldiğinde kalbin tehdidi 

haline dönüşüyor. 

Özellikle metropollerde 
yaşayan insanların 
hastalık nedeni 
hareketsizlik kaynaklı 

olabiliyor. Evinden 
çıkıyorsun, otoparka 

gidiyorsun, oradan araçla 
iş yerine… Akşam da aynı 

şekilde arabaya biniyorsun 
eve gidiyorsun yemek yiyip, ya evin 

içerisindesin ya da bilgisayarın başına oturuyorsun. 
Dolayısıyla gün içerisinde almış olduğun kaloriyi de 
harcayamıyorsun. O kalori şekere dönüşebiliyor, 
tansiyonun yükselmesine neden olabiliyor, 
kolesterol oranını da ciddi anlamda yükseltiyor. 
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Sabah mı yoksa Akşam mı yürümeliyiz? 
Sabah ya da akşam yürüyüşleri yapılabilir fakat 
koşma şeklinde değil. Sabah koşmaları biraz daha 
risklidir, çünkü sabah saatleri adrenalin seviyesinin 
en yüksek olduğu zaman dilimidir. Birçok tıp 
dergisinde de öğleden sonra koşma ya da tempolu 
yürüyüşün vücuda daha yararlı olduğu yazar. Sabah 
9’la öğlen arası kalp krizlerinin en yoğun olduğu 
dönemdir. Çünkü o dönemde kan akışkanlığı en 
düşük seviyededir. Tansiyon en yüksek 
seviyededir. Kalbin damarlarının 
büzüşme durumu en yüksek 
seviyededir. Kanı sulandıran 
maddelerin en düşük 
olduğu seviyededir.  
Dolayısıyla söylenilen 
zaman dilimi içerisinde 
koşu yapmayı 
önermiyoruz. Akşam 
yemekten yarım ya da bir 
saat sonra yine yürüyüş 
yapılabilir. Yürüyüşün 
yanı sıra yüzmek de iyi bir 
alternatif. 

Bir de spor kültürü açısından artık 
yeni bir kuşak oluşturmamız gerekiyor. 
İlkokullardan itibaren artık bu yürüyüş kültürünün 

yerleştirilmesi gerekiyor. Son dönemde devlet 
kanalıyla yapılan spor ve beslenme konusunda 
gayet başarılı bulduğumu söylemeliyim. Güzel şeyler 
yapıldı; kantinlerde eskisi gibi hazır gıdalar, şekerli 
veya asitli içecekler bulunmuyor. Okul kantinleri, 
besin değeri yüksek, sağlıklı yiyeceklerin satıldığı 
yerlere dönüştü.  

Geçmişte, sokak oyunları kültürü vardı. Neydi onlar?  
Seksek, ip atlama, top oynama vesaire. 

Basketbol ve futbol sahaları, tenis 
kortları, yürüyüş parkurları, 

yüzme havuzları, egzersiz 
alanları vesaireler yapılıyor 

ama bunun daha çok 
üzerine gidilmesi, 
sporun yaşam biçimine 
dönüştürülmesi lazım. 
Yeni nesil, telefon ve 
bilgisayar bağımlılığı 

nedeniyle hareket 
kabiliyetini köreltti. C tipi 

cezaevi diyorum ben bu 
duruma. Bu yüzden bir an 

önce bu konuyu çözümlemeli, 
düşe kalka oyunlar oynayan, 

arkadaş çevresiyle yüz yüze iletişim 
kuran çocuklar yetiştirmeye devam etmeliyiz.
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Kardiyolojik muayeneye ne zaman gelmeli, kontrollerimizi ne zaman yaptırmaya başlamalıyız? 
Ailede kalp hastalığı geçirmiş birilerinin olması, diğer aile fertleri için de risk faktörü olabiliyor. Dolayısıyla 40 
yaş civarında muhakkak kalple ilgili kontrollerin yaptırılması gerekiyor. Genetik faktörünü göz ardı etmeden 
checkup–up, efor testi yapılmalıdır. Fakat şunu da söylemeliyim; mesela kimileri gelip diyor ki, “Falan 
arkadaşım check-up’tan geçti, check-up sonuçlarında olumsuz bir duruma rastlanmamış olmasına rağmen 
2 hafta önce kalp krizi geçirerek vefat etti.” Dolayısıyla bizim yapmış olduğumuz EKG, Eko, kan tahlilleri 
vesaire sadece yol göstericidir. Efor testinin teşhis değeri yüzde 85, yani yüzde 15 boşluk var, haliyle yüzde 
15’i yakalayamıyorsun. Yüzde 15’lik bu oran kalp krizi geçirme ya da ani ölüm ihtimali olabiliyor. 
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MS ÇOCUKLARI DA 
TEHDİT EDİYOR!
Bir yetişkin hastalığı olarak bilinen Multipl Skleroz yani MS, çocukları da 
tehdit ediyor. Çocuk Nörolojisi Uzmanı Prof. Dr. Akın İşcan, “MS hastalığı, 
erişkinliğe geçiş yılları olan 13-18 yaşlarında, özellikle de kız çocuklarında 
daha sık ortaya çıkıyor” dedi. 

PROF. DR. AKIN İŞCAN / BVU TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI BAŞKANI

Tüm dünyada çocuk veya erişkin 2,5 milyon civarında hastanın olduğu MS, 
beynimizdeki sinir liflerinin kılıfını oluşturan miyelin maddesinin yıkımı sonucu 
oluşan ciddi bir hastalıktır. MS hastalığının yalnızca yetişkin bireylerde değil 
çocuklarda da görülebildiğini belirten Prof. Dr. Akın İşcan, “MS hastalığı, 
çocukluk çağının tümü göz önüne alındığında, erişkinliğe geçiş yılları olan 13-
18 yaşlarında, özellikle de kız çocuklarında daha sık ortaya çıkıyor. Ortalama 
her 20 hastadan bir hasta 16 yaşından küçük iken, her 100 hastadan biri 10 
yaşın altındadır” diye konuştu. 

MS Neden Olur? 
MS hastalığının neden oluştuğuna ilişkin 
açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Akın İşcan, “Merkezi 
sinir sisteminde sinir liflerini çevreleyen ve koruyan 
“miyelin” isimli bir tür kılıf var. MS hastalığında 
miyelin kılıfı hasara uğrar. 

Miyelin yıkımının nedeni; vücudumuzu koruyan 
savunma hücrelerinin anormal bir yönelim ile miyelin 
maddesine saldırarak onu yok etmesidir. MS de 
otoimmün hastalıklardan biridir. Vücudun kendi 
kendine zarar vermesinin nedeni ise net olarak 
bilinmemektedir” dedi.  

Çocuklarda MS Teşhisi, Yetişkinlere Göre  
Daha Zor
“Çocuklarda MS teşhisi, yetişkinlere kıyasla biraz 
daha güç” diyen Prof. Dr. Akın İşcan, “Hastalığın 
belirtileri olarak kol veya bacaklarda güçsüzlük, 
halsizlik, bitkinlik, baş ağrısı, yürümede zorluk ve 
dengesizlik, kol veya bacaklarda gerginlik artışı, 
görme kaybı, çift görme, vücutta uyuşma veya 
his kaybı sayılabilir.” “Bir hastada bu belirti ve 
şikâyetlerin tümünün birden görülmesi gerekli 
değildir. Hatta çocuklarda genellikle sadece bir 
belirti ile hekime başvurulur. Tanıya götüren en 
yararlı inceleme, Beyin Manyetik Rezonans (MR) 
incelemesidir. Bel suyu incelemesi tanı için gereken 
diğer bir incelemedir. Başka hastalıkların dışlanması 
için bu tetkiklere ilave olarak, kan incelemelerine 
ihtiyaç duyulur. Hastalık ataklar halinde seyreder. 
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PROF. DR. AKIN İŞCAN / BVU TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI BAŞKANI

Bir dönem iyileşen hasta yeniden aynı belirtilerle 
hekime başvurabilir” açıklamasını yaptı.

Sigara dumanına maruz kalmak dahi MS hastalığı 
riskini artırıyor!
Prof. Dr. Akın İşcan, “Çevresel veya genetik 
etmenler MS gelişimine zemin hazırlayabilir. Bazı 
virüs enfeksiyonları (Örneğin; Epstein-Barr virüsü), 
sigara dumanına maruz kalmak, D vitamini 
eksikliği, kız çocuklarında ergenlikte 
salgılanan hormonlar, genetik olarak 
bazı tür doku antijenlerine (bağışıklık 
sistemimizin kendinden olmayanı 
tanımasını sağlayan sistem) sahip 
olmak, obezite, birinci derece yakınlarda 
MS hastalığının olması ve bağırsak 
florasında bazı anormallikler, 

bu etmenler arasındadır. Yine de açıkçası ispatlanmış 
bir etken halen mevcut değildir. Hastalığa yakalanan 
çocuk, uzun yıllar devam edecek bir tedavi süreci 
yaşayacaktır. Bu süreç boyunca moral desteğine 
ihtiyacı kaçınılmazdır. Bazı hastalarda fizik tedavi 
ihtiyacı olabilir. Enfeksiyonlardan korunma, doğru 
beslenme, temiz hava soluma ve stresten uzak 

durmanın sürece olumlu katkısı 
olacaktır. Uzun tedavi ve kontrol 
dönemini, bu konuda deneyim 
kazanmış uzman ve merkezlerin 
yönetmesi gereklidir” dedi.



26   /   Bezmiâlem Aktüel 2019

ANNE KONFORU VE  
BEBEĞİN GÜVENLİĞİ İÇİN 
AĞRISIZ DOĞUM UYGULAMASI
Doğum en ağrılı yaşam süreçlerinden biri olduğu için, doğum süresince 
annenin ağrısını ve yaşayabileceği komplikasyonları en aza indirmek 
öncelikli hedefimizdir.

PROF. DR. AYDA TÜRKÖZ / BVU DRAGOS HASTANESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON 
ANABİLİM VE ALGOLOJİ BİLİM DALI

Ağrısız doğumun dünya genelinde tercih oranı %61 iken ülkemizde bu oran 
daha düşük seviyelerde seyretmektedir. Bunun nedeni ise, gebelerin ağrısız 
doğum sürecinde eksik ve/veya yanlış bilgilendirilmeler sebebi ile ağrısız 
doğum yöntemlerini tercih etmemeleridir. Bezmialem Vakıf Üniversitesi 
Dragos Hastanesi Algoloji Bölümü ekibi olarak ağrısız doğum uygulaması ile 
ilgili anne adaylarının aklına gelen soruları cevaplamayı ve korkularını azaltarak 
normal doğum süreçlerini en rahat şekilde tamamlaması için en uygun şartları 
oluşturmayı hedeflemekteyiz İlk ağrısız doğum uygulaması 1900’lü yıllarda 
spinal anestezi adı verilen bölgesel anestezi yöntemi ile başlamıştır. İlerleyen 
yıllarda sezaryen sürecinde kullanılan ağrısız doğum uygulamalarına teknik 
sorunlar ve anne hayatını tehdit eden nedenlerden dolayı ara verilmiştir. 1940 

yılında diğer bir bölgesel anestezi yöntemi olan 
epidural kateter ile birlikte yeni ilaçların bulunması 
ve teknik donanımların gelişmesi ile bebek ve anne 
sağlığını güvenceye almıştır. 2000'li yıllarda epidural 
aralığa verilen lokal anestezik ilaçlara ilave olarak 
opioid ilaçların kullanılmaya başlanması ile modern 
ağrısız doğum kavramı ortaya çıkmıştır. Lokal 
anestezilere opioidlerin eklenmesi her geçen gün 
doğum sürecini daha konforlu hale getirmiş ve her iki 
yöntemi birleştiren kombine spinal-epidural tekniği 
uygulamaya konmuştur. İlacı gebenin kendisinin 
vermesine izin veren hasta kontrollü analjezi 
pratiği ile komplikasyonlar en aza indirilerek anne 
ve bebek güvenliği, anne memnuniyeti artırılmıştır. 
Günümüzde en yaygın kullanılan yöntem budur.

Ağrısız doğum, gebenin belinden özel bir iğne 
ile girilerek omuriliğe ulaşmadan önceki son 
aralığa yerleştirilen kateterden verilen anestezik 
madde ile belden aşağısında ağrı hissetmesinin 
engellenmesi suretiyle yapılan bir normal doğum 
yöntemidir. Ağrısız doğum uygulamasının başarılı 

bir şekilde tamamlanması için doğum eyleminin 
evrelerinin, ağrının yayılımının iyi bilinmesi ve ağrının 
değerlendirilebilmesi gerekmektedir. 

Doğum eylemi üç evrede gerçekleşir. 
1) Açılma: İlk evrede rahim kasılmaları, rahim 
genişlemesi ve doğum kanalının açılması kaynaklı 
visseral ağrı oluşmaktadır. Uterus kasılmaları ile 
oluşan miyometriumdaki iskemi ve nosiseptif 
mediatörlerin salınımı ile bradikinin, potasyum 
ve seratonin artar, ağrı şiddetlenir. Devamında 
serviks dilatasyonu ile mekano reseptörler gerilir ve 
hypogastrik pleksus aracılığı ile omurilik arka kök 
T10-L1 arası sinir iletim yolları uyarılır ve ağrı daha 
da şiddetlenir.

2) Bebeğin çıkışı: Bu evrede bebeğin başının 
doğum kanalından aşağıya inmesi, dışarıya çıkarken 
kasık ve kalçadaki dokuları germesi kaynaklı ağrı 
oluşmaktadır. Yukarıdaki ağrı yollarına ilave olarak 
perine gerilmesi ile somatik sinirler aracılığıyla 
omurilik arka kök S1-S4 sinirler aracılığı ile ağrı iletilir. 
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Bu yaygın ağrının kontrolü için kateter aracılığıyla 
sürekli doz değişimine ihtiyaç duyulmaktadır.

3) Plasentanın çıkışı: Son evrede ilaç dozları 
ayarlanıp anne tamamen ağrısız hale geldikten 
sonra genellikle 24. saatte kateter çekilmektedir.

Ağrısız doğum uygulamasında dikkat edilmesi 
gereken en önemli husus uygulamanın hangi 
koşullarda ve kimler tarafından yapıldığıdır. Anestezi 
uzmanı tarafından gebenin ayrıntılı değerlendirmesi 
ve bilgilendirilmesi yapıldıktan sonra gebe, anestezi 
hekimi ve kadın doğum hekimi işlem için birlikte 
karar verir. Rahim kasılmaları düzenli hale geldikten 
sonra, rahim yaklaşık 3cm açıklığa ulaştığı dönemde 
epidural kateter yerleştirilebilir. Erken uygulama 
doğum eyleminin uzamasına, geç uygulama ise 
gebenin gereksiz ağrı çekmesine ve anestezistin 
uygulama sırasında zorlanmasına yol açar. Anne 
adayı işlem yapılacak salonda hayati fonksiyonlarının 
takibi amacıyla monitöre bağlanır, damar yolu 
açılarak sıvı uygulanır. Uygun pozisyon verildikten 
sonra uygulama yeri antiseptik sıvılarla mikropsuz 
hale getirilir ve steril şekilde örtülür. Girişim bölgesi 
ince bir iğne ile uyuşturulduktan sonra özel iğne 
aracılığı ile kateter denilen ince tüp yerleştirilir ve 
çıkmaması için vücuda flasterle sabitlenir. Kateter 
içinden verilen ilaç sonrasında ayaklarda ısınma, 
karıncalanma, uyuşukluk hissi başlar ve ardından 
ağrılar azalır. Doğum ilerledikçe ve ilacın etkisi 
azaldıkça ek doz yapılabilir veya kateterden hasta 
kontrollü analjezi uygulanabilir. İşlem bittikten sonra 
annenin ağrı kontrolü yapılıp 24 saat içerisinde 
kateter çekilir.

Kateterin takılması, ilaçların verilmesi ve doğum 
süresince yakın izlem yapılması anne ve bebek 

güvenliği için çok önemlidir. Ağrısız doğum 
uygulamalarının gebe ve bebek sağlığının güvende 
olması için, doğru ve deneyimli bir ekip tarafından 
multidisipliner olarak uygulanması gerekmektedir.

Ağrısız doğum uygulaması, doğum ağrısını 
hafiflettiğinden gebenin doğuma aktif olarak 
katılabilmesini sağlar, doğum sürecini kısaltarak 
annenin konforunu artırır. Normal doğumdan 
sezeryana geçildiği acil durumlarda  kateterden 
verilen ilaç dozu ve yoğunluğu artırılarak 
genel anesteziye gerek kalmadan doğum 
gerçekleştirilebilir.

Uygulamanın deneyimli bir anestezi uzmanı 
tarafından yapılmasına rağmen baş dönmesi, 
tansiyon düşmesi, bulantı, kaşıntı, idrar yapamama 
gibi bazı istenmeyen ama tedavi edilebilen yan 
etkiler ile karşılaşılabilir. Nadiren doğum sürecinin 
uzamasına sebep olabilir.

Kliniğimize başvuran gebeler en çok bacaklarda 
güçsüzlük ve baş ağrısı gelişme riski, kateterin takılı 
kaldığı süre ile ilgili endişeler taşımaktadır. Bacaklarda 
güçsüzlük gelişme riski kateterin yerine, uygulanan ilaç 
dozuna bağlı olarak gelişebilen ve tedavi edilebilen bir 
yan etkidir. Baş ağrısı ise kullanılan malzemeye bağlı 
olmakla beraber dura delinmediği taktirde oldukça 
seyrek görülmektedir (%1.6).

Ağrısız doğum kan sulandırıcı kullanan, kanamaya 
yatkınlığı olan, işlem yapılacak bölgede enfeksiyonu 
olan ve işlem için onayı olmayan gebelere 
uygulanmaz.

Algoloji ekibi olarak, vajinal doğum sürecinin sezaryen 
doğum sürecine geçişini en aza indirerek, normal 
doğum süreçlerinin en rahat şekilde tamamlanması 
için en uygun şartları oluşturmaktayız.
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İSTANBUL’DA  
HER 5 ÇOCUKTAN BİRİ  
ASTIM HASTASI
Astım hastalığının artışının modernleşmenin bir sonucu olduğunu belirten 
Çocuk Alerji ve İmmünoloji Uzmanı Prof. Dr. Emin Özkaya, “Astım, 
son 15 yılda iki misli artış gösterdi ve son verilere göre İstanbul’da her 5 
çocuktan biri astım hastası” dedi.

PROF. DR. EMİN ÖZKAYA / BVU TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

“Solunum yollarında tekrarlayıcı öksürük, hırıltı, hışıltı ve nefes darlığı ile 
karakterize bir akciğer hastalığı olan astım, modernleşmenin bir sonucudur” 
diyen Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Alerji ve 
İmmünoloji Uzmanı Prof. Dr. Emin Özkaya önemli bilgiler aktardı.

Prof. Dr. Emin Özkaya, “Günümüzde gizli bir astım hastalığı salgını var. Astımın 
salgın boyutunda görülme sıklığının artmasını sadece genetik nedenlere 
dayandırmak doğru olmaz. Astım; yaygın plastik ürün, deterjan ve temizlik 
malzemesi kullanımı, hızlı şehirleşme ve sanayileşmeyle birlikte artan çevre 
ve hava kirliliği, hazır gıda tüketiminin artması, fast food tarzı beslenmenin 
artması, yaşam alanlarındaki yetersiz havalandırma, hareketsiz yaşam, 

sezaryen doğumların artması, aşırı antibiyotik 
kullanımı gibi birçok nedeninin bir yansımasıdır. Bazı 
sayılar vermek gerekirse; özellikle gelişmişlik düzeyi 
yüksek batı ülkelerinde toplumun yüzde 30-35’i (her 
3 kişiden biri) astım hastasıdır. 
2000 yılında İstanbul’da 
çocuklarda astım sıklığı yüzde 
9,8 iken, 2015 yılında yüzde 
22’ye ulaşmış, yani son 15 yılda 
iki kat artış göstermiştir. Bu da 
demek oluyor ki, İstanbul’da her 
5 çocuktan biri astım hastası… 
Öte yandan Ankara’da 2000’li 
yıllarda astım hastalığının 
görülme sıklığı yüzde 7 iken, 
2015 yılında yüzde 18’e ulaşarak 
3 katına çıktı. Yine 2015 yılında 
Mersin’de yüzde 40 olan oran,  İzmir yüzde 42 ve 
Van’da yüzde 7 olarak bulunmuştur” diye konuştu.

Hava Kirliliği ve Sanayileşme Arttıkça Astım 
Hastalığının Görülme Sıklığı da Artıyor
Prof. Dr. Emin Özkaya, “Hava kirliliği, astımın öne 
çıkan 3 tetikleyicisinden belki de en önemlisidir. 

Egzoz gazlarının 
özellikle dizel 
p a r t i k ü l l e r i n i n 
yoğunluğu ile astım 
sıklığı ve astım 
şikâyetleri arasında 
doğrudan bir ilişki 
bilimsel olarak 
da ispatlanmıştır. 
Bundan dolayıdır 
ki bazı Avrupa 
ülkeleri, artık dizel 
yakıt kullanımını 

yasaklamıştır. Aşırı hava kirliliği, astım için hem 
doğrudan (gaz partiküllerine bağlı)  hem de 
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dolaylı olarak (polen ve hayvan tüyleri için taşıyıcı 
görevi yaparak)  önemli bir risk faktörüdür. Ancak 
büyükşehirlerdeki hava kirliliği kadar astım hastaları 
için risk oluşturan bir başka konu başlığı da ev 
içerisinde maruz kalınan kimyasallardır. Bunlar; oda 
parfümleri ve kokuları, çamaşır ve bulaşık makinesi 
deterjanları ile yumuşatıcıları, çamaşır suyu ve diğer 
temizlik malzemeleri, boya ve cilalar, böcek ve sinek 
kovucu spreylerin yanı sıra ev döşemesinde kullanılan 
sentetik kumaşlar, muşambalar, yer döşemeleri ve 
mobilyalardır. Astım hastalığının artışına neden olan 
bir diğer neden ise plastik kullanımının artması oldu. 
Gıda ve içeceklerin paketlenmesinde kullanılan 
plastikler, beslenme esnasında solunum yoluna 
nüfuz ediyor, bu da beraberinde alerji ve astım gibi 
hastalıkları meydana getiriyor” dedi.

Astım Tedavi Edilebilir Bir Hastalıktır
“Astım tedavi edilebilir bir hastalıktır” diyen Prof. 
Dr. Emin Özkaya, “Çocukluk çağı astımı, erişkin 
astımından çok farklıdır. Çocukluk çağındaki astımlı 

hastalarımızın yaklaşık yüzde 70-80’i, ergenlik 
döneminde hastalığı atlatabilmektedir” dedi ve 
astım tedavisinin detaylarına ilişkin şunları söyledi:
“Astım tedavisinde kullanılan ilaçların çok büyük 
kısmı kortizon içeriyor. Bu durum ailelerde 
tedirginlik yaratabiliyor. Ancak bu ilaçlar, usulüne 
uygun olarak, uygun doz ve süre ile verildiklerinde, 
tedavide çok faydalı olup hayat kalitesini yükseltiyor. 
Sprey ya da toz halindeki bu ilaçlar, bronşlara ve 
küçük havayollarına giderek etki yapmakta, ancak 
vücudun diğer organlarına gitmediği veya çok 
düşük oranda kana karıştığı için yan etki ihtimali 
azalmaktadır. Çocukluk çağı astımında, alerji 
aşılarının uygulanması da bir tedavi seçeneği olup 
vücutta alerjik reaksiyonlara neden olan maddelerin 
belirli zaman aralıkları ile verilmesi esasına dayanır. 
Ancak bu aşı uygulaması, bu konunun eğitimini 
almış alerji uzmanları tarafından yapılmalıdır.”
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ALS HASTALIĞI 
ERKEKLERDE DAHA SIK 
GÖRÜLÜYOR
ALS Hastalığı hakkında açıklamalarda bulunan Nöroloji Uzmanı Doç. 
Dr. Azize Esra Gürsoy, “ALS hastalığı, yüzde 10 genetik nedenlerle ortaya 
çıkarken, yüzde 90 genetik etmenlerden bağımsız olarak ortaya çıkabiliyor 
ve erkeklerde daha sık görülüyor” dedi.

DOÇ. DR. AZİZE ESRA GÜRSOY / BVU TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ ANABİLİM DALI

Sosyal medyada başlatılan ve tüm dünyaya yayılan buz kovası kampanyası 
ile ismini duyduğumuz ALS hastalığının bilinirliğine ilişkin atılan her adımın 
çok değerli olduğunun altını çizen Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Hastanesi Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Azize Esra Gürsoy, güç kaybı ile kendini 
gösteren bu hastalıkla ilgili bilinmeyenleri anlattı.

Doç. Dr. Azize Esra Gürsoy, “ALS hastalığı, yüzde 10 genetik nedenlerle ortaya 
çıkarken, yüzde 90 genetik etmenlerden bağımsız olarak ortaya çıkabiliyor. 
Klinik bulgular genellikle 50-60 yaşlarında başlıyor, fakat özellikle genetik 
kaynaklı vakalarda daha erken başlangıç gösterebiliyor. Erkeklerde daha sık 
görülen ALS hastalığı, toplumda yüz binde 3-8 kişide görülüyor. Türkiye’de 

6000-8000 arasında ALS hastası olduğu tahmin 
edilmektedir” bilgilendirmesinde bulundu.

Kol ve bacaklardaki güçsüzlüğe dikkat!
ALS’nin birbirinden farklı belirtilerle ortaya çıkabilen 
bir hastalık olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Azize 
Esra Gürsoy, “ALS, nörolojik bir hastalıktır. Beyinde 
ve omurilikte kasların istemli hareketini sağlayan 
motor nöron adı verilen sinir hücrelerinin etkilenmesi 
ve kaybı, hastalığa neden olur. Bu hücrelerin yok 
olması ile kasların hareket etmesi için gerekli beyin 
uyarısı kaslara ulaşamayınca güç kaybı ile hastalık 
ortaya çıkar. Kasların hareketsizliği, zamanla 
kasların erimesi ile sonuçlanır. ALS, farklı başlangıç 
şekilleri olan bir grup hastalığı içerir. Sıklıkla 
karşılaştığımız, kol veya bacakta tek taraflı bir güç 
kaybıdır. Bu durum kol ve bacağın parmaklara 
yakın bölümünden başlar. Ellerde başlarsa, anahtar 
kullanmada, düğme iliklemede güçsüzlük meydana 
gelirken; ayaklardan başlarsa, ayağın bilekten 

yukarı çekilmesinde zorluğa bağlı sık tökezleme gibi 
belirtilere yol açar. Bu belirtilere kaslarda seğirme ve 
kramplar eşlik edebilir. Hastalık bazen de konuşma 
ve yutma bozukluğu ile başlayabilir. Bu bulgular 
zaman içerisinde vücudun diğer bölgelerine de 
yayılarak hastaları yatağa bağımlı, beslenme ve 
solunum desteğine ihtiyaç duyar duruma getirir. ALS 
hastalığında uyuşma, hissizlik gibi duyusal belirtiler 
beklenmez” açıklamasını yaptı.

ALS tanısı nasıl konulur?
Doç. Dr. Azize Esra Gürsoy, tanı ile ilgili şunları 
söyledi:
“ALS tanısı, nörolog tarafından muayene ile elde 
edilen bulgular ile birlikte çeşitli kan testleri, EMG 
incelemesi ve MR sonuçları değerlendirilerek konur. 
Kesin bir belirleyici inceleme henüz olmadığından 
tüm incelemeler yapıldıktan sonra sonuca ulaşılır. 
Gerekli durumlarda beyin omurilik sıvısı test edilir.”
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ALS hastalığından korunmak mümkün mü?
Doç. Dr. Azize Esra Gürsoy, ALS hastalığından korunmanın yolları ve tedaviye ilişkin şu bilgileri verdi:
“ALS’den korunmanın kesin bir yolu olmasa da sağlıklı beslenme, sigara içmeme, tarım ilaçlarına maruziyetin 
önlenmesi alınması gereken tedbirlerdir. Tedavide kullanılan ilaçlara yönelik Ar-Ge çalışmaları hızla devam 
etmektedir. İlaç tedavisinin yanı sıra fizyoterapi, psikososyal destek, beslenme ve solunum desteği, yaşam 
süresinin uzatılmasında büyük önem taşımaktadır. ALS’li hastaların ve bakımı üstlenen ailelerin beklentisi, 
ALS’nin tedavi edilebilir bir hastalığa dönüşmesidir. Son yıllarda sinir bilim dalındaki hızlı gelişmeler tedavi 
için umutları kuvvetlendirmektedir.
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Kabak çekirdekleri yağ ve proteince zengindir. Kuru 
madde üzerinden yağ içeriği % 40-50, protein içeriği % 
30-40 ve karbonhidrat içeriği ise % 25 civarındadır. E 
vitaminince (tokoferol) zengindir. Bunun yanında insan 
sağlığında önemi olan Selenyum, Çinko, Magnezyum 
ve Bakır minerallerince de zengindir.

Kabak çekirdeği yağının yağ asitleri bileşimi:
C16:0 Palmitik asit %7-13
C18:0 Stearik asit %4-13
C18:1 Oleik asit %18-37
C18:2 Linoleik asit %40-53

Kabak Çekirdek Yağı Üzerinde 
Yapılmış Çalışmalar
Bening Prostat Hiperplazisi 
(BPH) üzerine etkisi: Malignite 
olmaksızın ya da BPH da 
prostat büyümesi yaşam stilini 
kötü etkileyen ciddi bir medikal 
bozukluktur. Erkeklerde BPH 80 
yaşına kadar % 90'a yükselir. BPH 

ürinasyon, tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları ve 
böbrek yetmezliği gibi büyük problemler ile ilişkilidir. 
Dihidrotestosteron (DHT) prostat hiperplazisinin ana 
androjenik mediyatörüdür. Bu nedenle 5-a-redüktaz 
inhibitörleri BPH klinik semptomlarının azaltılmasında 
temel role sahiptir.

Kabak çekirdeği yağının BPH'de etkinliği için 
farklı mekanizmalar önerilmiştir. Prostat bezinin 
iltihabı BPH ile bağlantılıdır. NF- κB'nin aşırı 

ekspresyonu, indüklenebilir nitrik oksit 
sentaz (iNOS) ve 5-lipoksigenaz 
aktivasyonu, siklooksijenaz-2 (COX-
2) ve sitokin ve lökotrien üretimi 
prostatit ile ilişkilidir. Kabak çekirdeği 

yağının serbest radikallere karşı 
koruma ile antiinflamatuar etkileri 
kabak çekirdeğinin prostat 
bezlerindeki inflamasyonu 
engellemesine yardımcı olur. 
Önerilen diğer mekanizma, 
yağlı asit içeriğine bağlı 

PROSTAT SAĞLIĞINDA 
KABAK ÇEKİRDEĞİ YAĞI
Kışlık bal kabakları uzun silindirik, yuvarlak, basık yuvarlak ve armut 
şekillerinde olabilir. Kabuk rengi sarı, turuncu, turuncu sarı ve turuncudur. 
Et rengi ise açık turuncudan koyu turuncuya kadar değişebilir. Kabuğu düz 
olanlar yanında oluklu ve dilimli olanlara da rastlanır. Ortalama meyve 
ağırlığı 5-60 kg arasındadır.

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

Bal kabaklarının tohumları beyaz ve kurşuni renklidir. Tohumlar yuvarlağa yakın 
ve kenarları belirgindir. Bin dane ağırlığı 400-500 gr’dır. Bir kg’da 2000-2500 adet 
tohum bulunur.

Taşıdığı bileşikler: Kabak çekirdeği yağlarında yüksek miktarda skualen, tokoferol, 
fitosterol ve karotenoidler (lutein ve zeaksantin) bildirilmiştir. Δ7- steroller kabak 
çekirdeği yağında bulunan baskın fitoesterollerdir. Protokateşik, siringik asit, kafeik 
asit, p-kumarik asit, vanilik ve ferulik asit gibi fenolik asitler kabak çekirdeği yağında 
tespit edilmiştir. Δ7- steroller, linoleik asit, skualen, tokoferoller, karotenoid ve diğer 
yararlı bileşenlerin yüksek içerikli olmasından dolayı özellikle erkeklerde prostat 
sağlığının korunmasında destekleyici olarak tercih edilmektedir.
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olarak kabak çekirdeği yağının diürez etkisidir. 
Δ-7 sterollerin DHT'ye karşı bloke edici etkileri ve 
prostat hücrelerinin hiperproliferasyonuna karşı 
inhibitör etkileri etki mekanizmasına dahildir. İnsan 
gastrointestinal kanalında gelişmiş biyoyararlanım 
için esterleştirilmiş Δ7-steroller BPH tedavisi için 
etkili ajanlardır. Kabak çekirdeği yağının (14 mg / kg) 
30 gün boyunca günlük uygulaması testosteronun 
indüklediği sıçan hayvan modeli olan BPH'de 
prostat büyümesini inhibe etmiştir. Kabak çekirdeği 
yağı sıçanlarda deneysel olarak indüklenen PBP 
seviyelerinin azalması, prostat büyüklüğünün 
ağırlığı ve testisin histolojisi gibi BPH belirtilerini 
hafifletmiştir. Benign Prostat Hiperplazisi (BPH) 
evre I ve II için alternatif bir tedavi olarak kabak 
çekirdeğinin Avrupa Ülkelerinde kullanılması 
komisyon E tarafından tavsiye edilmiştir.

Vahlensieck ve ark. BPH / LUTS’lu 1.431 erkekte 
kabak çekirdeğinin etkinliğini araştıran randomize, 
kısmen kör, plasebo kontrollü bir klinik çalışma 
gerçekleştirmiştir. Deneklere tohum (5 g günde 2 
defa), etanollü tohum ekstresi kapsülü (500 mg 
günde 2 defa) ve plasebo verildi. Birincil cevap 
kriteri 12 ay sonra IPSS (Uluslararası Prostat 
Semptom Skoru)'de başlangıçtan ≥5 puanlık bir 
düşüş oluşmasıdır. İkincil sonuç ölçümleri ile yaşam 
kalitesi, IPSS (International Prostate Symptom 
Score) ve noktüriyi içerir. 12 ay sonunda kabak 
çekirdeği ekstresi ve plasebonun yanıt oranları 
arasında fark yoktu. On iki aylık kabak çekirdeği 
tedavisi sonucunda plaseboya kıyasla IPSS'nin 
klinik olarak anlamlı bir şekilde azaldığı görülmüştür.
Shirvan ve ark. 2011-2012 yılları arasında kabak 

çekirdeği yağı ile klinik çalışma gerçekleştirmiştir. 
Klinik çalışmada 92 hasta iki gruba ayrıldı. Hastalar 
6 ay boyunca günde iki kez 360 mg kabak çekirdeği 
yağı kapsülü ile vitamin E (n = 47) ve prozacin (n = 
45) ile tedavi edildi. IPSS anketleri, yaşam kalitesi ve 
PSA (Prostat Spesifik Antijen)düzeyleri tedavilerin 
etkinliğini değerlendirmek için kullanıldı. Yaş, BMI 
(vücut kitle indeksi) ve diğer demografik özellikler 
açısından iki grup arasında anlamlı fark yoktu. IPSS, 
kabak tohumu yağı ile 3 ve 6 aylık tedaviden sonra 
14.5 ± 5.36'dan 8.3 ±1.93'e ve 8.1 ± 2.93'e prozacin 
ile tedaviden sonra sırasıyla 14.54 ± 5.36'dan 8.3 
± 1.93'e ve 8.08 ± 2.93'e düşmüştür. Üroflowmetri 
testi, kabak çekirdeği yağı ve prazosin için sırasıyla 
%31 ve %48'lik bir iyileşme göstermiştir.

Coulson ve ark. kısa süreli, faz II, randomize, çift 
kör, plasebo kontrollü klinik çalışmada; BPH tanısı 
konulan kişilerde Prostate EZE Max (C. pepo L., 
Epilobium parviflorum, Likopen, Pygeum africanum 
ve Serenoa repens içeren bitkisel preparat)'in 
etkinliğini ve güvenilirliğini değerlendirdi. Çalışmaya 
40-80 yaşları arasında 57 erkek dahil edildi. Bu 
kişiler bitkisel preparat (n = 32) ve plasebo kapsül 
(n = 25) ile üç aylık tedavi aldılar. Sonuç IPSS olarak 
gösterilmiştir. Üç aylık süre boyunca Prostate EZE 
Max alan grupta plasebo alan gruba göre IPSS %8 
daha fazla azalmıştır.
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Hong ve ark. BPH'nin önlenmesinde ve tedavisinde 
yaptıkları bir çalışmada. Bu amaçla 12 ay boyunca 47 
BPH hastası ile randomize, çift kör, plasebo kontrollü 
bir çalışma yapıldı. Denekler 
tatlı patates (Ipomoea 
batatas) nişastası (grup A, 
plasebo), kabak çekirdeği 
yağı (grup B), saw palmetto 
(Serenoa repens) yağı (grup 
C) veya kabak çekirdeği yağı 
ile birlikte saw palmetto yağı 
(grup D) aldı. IPSS’nin B, C 
ve D gruplarında (3 ay sonra) 
düzeldiği, yaşam kalitesi 
skorunun ise B, C (3 ay sonra) ve D (6 ay sonra) 
gruplarında azaldığı görülmüştür. PSA, D grubunda 
azaldı. Tüm gruplarda prostat hacminde fark yoktu. 
Kabak çekirdeği yağı ve saw palmetto yağının 

kombinasyonu ile terapötik etkinlik oluşmamıştır. 
Çalışma sonucunda kabak çekirdeği yağı ve saw 
palmetto yağının uygulanmasının güvenli olduğu 

ve BPH için tamamlayıcı 
tıp tedavileri olarak etkili 
olabileceği görülmüştür.

Friederich ve ark. 12 hafta 
boyunca kabak çekirdeği 
ekstraktı alan BPH hastası 
olan 2.245 hastada (günde 
1-2 kapsül Prosta Fink 
Forte) bir klinik çalışma 
rapor etmişlerdir. İdrar 

semptomları IPSS ile kaydedildi ve QoL üzerindeki 
etki bir QoL anketi ile kaydedildi. Hastaların IPSS'si 
% 41.4 azalırken, yaşam kalitesi tedavi sırasında % 
46,1 oranında artmıştır.
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Schilcher ve ark. Yaptığı bir klinik çalışmada BPH li 6 hastaya cerrahiden 
önceki 3 ve 4. Günlerde oral yolla günlük 90 mg beş çeşit delta-7-sterol 
karışımı verilmiştir. Delta -7-steroller kabak çekirdeğinden (Cucurbita 
pepo L. convar citrullinina var. styriaca) elde edilmiştir. Kontrol grubuna 
herhangi bir tedavi verilmemiştir. Prostat spesifik antijen ve asit 
fosfatazın ortalama serum seviyeleri sterol uygulamasından bir gün 
sonra tedavi öncesi seviyelere göre anlamlı olarak azalmıştır (p<0.05). 

Serbest testosteron serum düzeyleri 72 saat sonra anlamlı olarak 
artmıştı (p <0.05) ancak total testosteron ve cinsel hormon bağlayıcı 
globulin değeri değişmemiştir. Cerrahi sonrası eksize edilen doku 
ile yapılan gözlemler tedavi edilmeyen gruba kıyasla delta-7-sterol 
ile tedavi edilen hastaların prostat dokusunda dihidrotestosteronun 
anlamlı düzeyde düşük olduğunu göstermiştir.

Klinik çalışmaların sonuçlarına 
göre BPH evre I ve II ile 
ilgili olarak irritabl mesane 
ve miksiyon problemleri 
için kabak çekirdeği yağının 
kullanılmasına ilişkin Komisyon 
E tavsiyesi uygundur. 
Almanya’da mesane 
ve zor idrara çıkma 
bozuklukları için 
kabak çekirdeği 
yağı kullanılması 
önerilir.

Hiperaktif mesane 
üzerine etkisi:
Bir klinik çalışma kabak çekirdeği 
yağının aşırı aktif mesaneden kaynaklanan 
idrar bozukluklarını iyileştirdiğini göstermiştir. 
Bu çalışmada hiperaktif mesane hastası 41-
80 yaş arası erkekler (n = 45) klinik çalışmaya 
katılmıştır. Hastalara 12 hafta boyunca 10 gr/
gün kabak çekirdeği yağı oral yolla verildi ve tedavi 
etkinliği, aşırı aktif mesane sistemi skoru (OABSS) kullanılarak 
6 ve 12 hafta sonra değerlendirildi. 

Kabak çekirdeği yağının ilk uygulamasından yaklaşık 6 ila 12 hafta sonra, HDL-kolesterol, LDL-kolesterol ve 
trigliserit düzeylerinin ortalaması değişmemiştir ve PSA normal aralıktadır. OABSS, 6 ve 12 haftalık kabak 
çekirdeği yağı uygulamasından sonra önemli ölçüde azalmıştır.

Dahili kullanımı: Benign prostat hiperplazisi veya aşırı aktif mesane ile ilişkili alt üriner sistem semptomlarının 
giderilmesi için geleneksel olarak kullanılmaktadır. Bu amaçla; günde 3 kez 1 tatlı kaşığı olarak kabak 
çekirdeği yağı kullanılmalıdır. Günlük toplam doz 5-10 gramdır. Uzun süreli kullanım mümkündür.

Uyarılar: Kabak çekirdeği yağına alerjisi olanlar kullanmamalıdır. 18 yaş altındaki çocuklarda ve gebelerde 
kullanımı önerilmez.
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KAMPÜSTE 
YAŞAM
Üniversitemiz kapısından içeri girdiğiniz an suriçinde; şehrin 
hareketliliğinden ve yoğun stresinden uzak,  büyüleyici yeşil alanlarıyla 
ve tarihi dokusuyla,  güvenli bir ortamla karşılaşırsınız. Eğitim için özel 
olarak tasarlanan yerleşkelerimiz; öğrencilerin akademik ve sosyal yaşam 
beklentilerini karşılar.

HÜSEYİN EMRE YÜKSEL / BVU SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DİREKTÖRÜ

Üniversitemiz her eğitim-öğretim yılında; seminer, panel, konferans, söyleşi, 
gezi ve konser gibi pek çok etkinlikler düzenler. Ülkemizin önde gelen; sanatçı, 
gazeteci, yazar ve bilim insanlarını öğrencileriyle buluşturur. Sağlık Kültür 
ve Spor Direktörlüğü; gönüllülük projelerinden ders dışı eğitim – eğlence 
aktivitelerine kadar, kültürel, sanatsal ve sportif organizasyonlar düzenleyerek 
öğrencilerimizin hayatında güzel izler bırakmayı hedefler.

Bezmialem Vakıf Üniversitesi; akademik eğitimin yanı sıra, sosyal alanlarda da 
kendilerini geliştirmeleri için, mevcut kulüpleri ile öğrencilerine olanaklar sağlar. 
Öğrencilerimiz; 30’un üzerinde dilediği kulübü seçebilir, birebir sorumluluk 

alabilirler. Üniversitemizde; Doğa Sporları Kulübü, 
Fotoğraf Kulübü, Genç Yeryüzü Doktorları Kulübü, 
Kızılay Kulübü, Kritik ve Analitik Düşünme Kulübü, 
Kültür Sanat ve Edebiyat Kulübü, Münazara Kulübü, 
Müzik Kulübü, Radyo ve Sanat Kulübü, Sağlıkta 
Pozitif Düşünce Kulübü, Şahsiyetten Medeniyete 
Kulübü, Tiyatro Kulübü, Türk Tarih ve Fikir Kulübü, 
Türk Tıp Öğrencileri Birliği Kulübü, Yaşlı Dostu 
Kulübü gibi,  her türlü ilgi alanında öğrenci kulübü 
kurulmuş olup faaliyet yapmaktadır.

Sağlık Yönetimi ve Girişimcilik Kulübümüzün 
düzenlediği bir etkinlik olan; yeni fikirlerle, ilham 
veren konuşmaların yaşandığı, CEO’lardan bilim 
insanlarına, sıra dışı düşünürlerden hayırseverlere, 
ünlü veya ünlü olmayan konuşmacıların da katıldığı, 
en prestijli organizasyonlar arasında geçen 'Büyük 
Cam Asansör' temalı TEDxBezmialemUniversity 
etkinliği büyük ilgi görmüştür. Hedefleri arasında, 
sosyal sorumluluk teması olan öğrenci kulüplerimiz 
bir araya gelerek; öğrencilerin hayata bakış açısını 
değiştirmek, geliştirmek ve sosyal farkındalık 
oluşturmak için gönüllülük anlayışının üniversite 
içinde olabildiğince yayılmasını amaçlamaktadır. 

Farkındalık Platformunda bir araya gelen 
kulüplerimiz ve Engelli Öğrenci Birimimiz; işbirliği 
yaparak, Görme Engelliler Tandem Bisiklet Turuna, 
Süper Lig Tekerlekli Sandalye Basketbol Maçlarına 
katılmışlardır. 10-16 Mayıs Engelliler Haftasında, 
Engelli Öğrenci Birimimiz tarafından, 8 farklı 
branşta düzenlenen “Bezmialem Özel Olimpiyat 
Oyunları” yarışmalarına; 90 engelli birey ve diğer 
üniversitelerin goalball takımları katılmışlardır. Elim 
Sende Kulübümüzün öncülüğünde; Türkiye Omurilik 
Felçlileri Derneğine destek olmak için, “Altı üstü 
bir kapak” sloganıyla düzenlenen kapak toplama 
kampanyası büyük ilgi görmüştür. Üniversitemiz: 
3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında; 
dezavantajlı bireylerin “İyilik Senfonisi” konserine 
ev sahipliği yapmıştır. TıbDoSt Kulübümüzün 
düzenlediği; Nadir Hastalıklar kategorisindeki çocuk 
hastalar için, “Okuyan Kahramanlar Ödül Töreni” ve 
“Zihinsel Engelli Bireylerde Sanatla Terapi Şenliği” 
sorumluluk bilinci yüksek öğrencilerimizin bizzat 
görev almasıyla ayrı bir anlam kazanmıştır. 

Kanserle Yaşam ve Dayanışma kulübümüz ile Kanser 
Haftası Etkinlikleri kapsamında; her yıl gönüllü 
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annelerle kermes düzenleyip hediyeler dağıtarak, “Birlikte 
Daha Güçlüyüz” sloganıyla, onkoloji hastası çocukların, 
yeni yıla umutla bakan gülen yüzlerine, bir nebze de 
olsa katkıda bulunulmuştur. Bezmialem Farma Aktüel 
kulübümüzün, ‘‘İlacım olur musun?’’ sloganıyla yürüttüğü 
kampanyada; kullanılmayan ilaçlar, her yerleşkede 
hazırlanan kutularda toplanarak, hayvanlara verilmek 
üzere, Yedikule Hayvan Barınağı’na teslim edilmiştir. 
Hayvanları seven ve hayvan haklarını koruyan gönüllü 
öğrencilerimiz; birçok projede bir araya gelerek, düzenli 
bir şekilde barınaklara yardımlarını ulaştırmaktadırlar.

Sanatsal-eğitici kurslar olarak; tezhip, işaret dili, 
bilgisayar, yağlı boya, kara kalem, fotoğrafçılık ve diksiyon 
gibi kurslar verilmektedir. Ayrıca; ilgi alanlarına göre, 
konservatuvarlı uzman eğitmenler tarafından; ud, piyano, 
gitar, keman, bağlama ve ney gibi enstrüman kurslarımız 
mevcuttur. Üniversitemiz personel ve öğrencilerinden 
oluşan, Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği korolarımız; 
çalışmalara düzenli katılıp, provalarını yaparak, önemli 
gün ve haftalarda sahne almışlardır.

Üniversitemiz bünyesinde; Kapalı Spor Salonu, Çok 
Amaçlı Açık Spor Sahası, Açık Voleybol Sahası, Savunma 
Sporları Salonu ve Sağlıklı Yaşam Alanı bulunmaktadır. 
Öğrencilerimiz; rezervasyon sistemi ile belirtilen saha 
ve alanlardan ücretsiz olarak yararlanabilmektedirler. Yıl 
içerisinde; Dalış, Kayak, Muay Thai, Okçuluk, Taekwondo 
ve Tenis gibi birçok branşta, uzman eğitmenler eşliğinde 
isteklilere kurslar verilmiştir.Sağlıklı yaşam için bedensel 
hareketliliği teşvikle,  öğrencilerimizin spor ahlakı 
ve disiplinine sahip olduğu bir üniversite ortamında, 
üniversite içi sportif  etkinlikler düzenlenerek; Voleybol, 

Üniversitemizde;  
Sanatsal-eğitici kurslar olarak; 
tezhip, işaret dili, bilgisayar, yağlı 
boya, kara kalem, fotoğrafçılık ve 
diksiyon gibi kurslar verilmektedir.  
Ayrıca; ilgi alanlarına göre, 
konservatuvarlı uzman eğitmenler 
tarafından; ud, piyano, gitar,  
keman, bağlama ve ney gibi  
enstrüman kurslarımız mevcuttur.
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Bowling, Futsal, Langırt, Masa Tenisi, Futbol, 
Tenis ve Streetball gibi birçok alanda turnuvalar 
yapılmaktadır. Öğrencilerimize; farklı branşlarda 
spor yapma imkanı vererek, istekli ve başarılı 
öğrencilerimizden kurduğumuz takımlarla, Türkiye 
Üniversite Sporları Federasyonunun düzenlediği; 
Basketbol, Dragon Bot, Futbol, Futsal, Masa Tenisi, 
Okçuluk, Taekwondo ve Voleybol gibi birçok branşta 
müsabakalara katılarak, üniversite aidiyet duygusu 
sağlanmaktadır. Her yıl faaliyet alanlarımıza yeni 
branşlar eklenmektedir.

Öğrencilerimiz; sağlık hizmetleri kapsamında, 
hastanemiz ve diş kliniğimizden faydalanmakta, 
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik ofisimizden, 
randevu sistemi ile; depresyon, stres, akademik 
zorluklar, uyum problemleri, kişisel sorunlar vb. 
konularda bireysel danışmanlık hizmeti almaktadırlar. 

Vatan ve diğer yerleşkelerimizde bulunan 
yemekhanelerde; öğrencilerimizin sağlıklı, doğru ve 
bütçelerine uygun fiyatlarla beslenmelerine katkıda 
bulunmak üzere; sabah kahvaltısı, öğle ve akşam 
yemeği hizmeti verilmektedir. Yemekler; mevsimine 
göre, uzman personel ve gıda mühendisleri 
gözetiminde,  öğrencilerin ihtiyacı olan kalori 
ve besin değerleri göz önünde bulundurularak 
hazırlanmaktadır. 

Sağlık Kültür ve Spor Direktörlüğümüze bağlı 
olarak faaliyet gösteren Kariyer ve Akademik 
Gelişim Koordinatörlüğümüz; öğrencilerimizi kariyer 
planlamasında, üniversiteye adım attıkları ilk günden 
itibaren, okuduğu süre zarfında ve mezuniyet 
sonrasında desteklemektedir. Öğrencilerimizin; 
değerlerine, ilgi alanlarına, becerilerine, 
yeteneklerine ve yaşam tarzı tercihlerine uygun 
kariyer seçimleri yapabilmelerine ışık tutmaktadır. 
Öğrencilerimizin kendilerini keşfetmelerini, 
gidecekleri yolda en doğru şekilde planlama 
yaparak cesaretlenmelerini sağlamaktadır. Bunu 
yaparken; farklı fakülte ve bölümlerde öğrenim gören 
öğrencilerin, farklı ihtiyaçlarını göz önüne alarak 
planlar ve programlar sunmaktadır. Öğrencilerimiz 
kariyerlerine yön verirken, nelere dikkat edileceği 
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konusunda akıllarında soru işaretleri olduğunda, 
seçmek istedikleri yüksek lisans programı ile ilgili 
karar vermekte zorlandıklarında, iş arama teknikleri 
konularında bilgi edinmeyi amaçladıklarında, her 
fakülte-yüksekokul ve enstitümüzde bulunan 
KAGEM temsilcilerimizden destek alabilirler.

Üniversitemizdeki, fakülte/bölüm/programlara 
uygun şekilde alanlarında uzman kişiler davet 
edilerek, öğrencilerimizin mesleki kariyerleri 
hakkında bilgi edinmeleri sağlanmakta, etkili iletişim, 
liderlik ve özgüven gibi ihtiyaç duyulabilecekleri 
birçok konuda, ücretsiz kişisel gelişim seminerleri 
düzenlenmektedir. Ayrıca; öğrenciler ile mezunlarımız; 
iş arama ve bulma süreçlerinin aktarıldığı söyleşilerde 
buluşturulmaktadır. Öğrencilerimizin; KAGEM teknik 
gezileriyle:  mezuniyet sonrasında görev yapacakları 
iş sahalarını görmeleri, kariyer planlarını yaparken 
çalışacakları alanlar hakkında bilgi sahibi olmaları 
amaçlanmaktadır. Gerçekleştirilen firma ziyaretleriyle 
üniversitemizde edindikleri teorik bilgileri, pratikte 
nasıl kullanıldığının farkına varmaktadır. Yıl içerisinde 
gerçekleştirilen “Yurtdışında Eğitim Olanakları” 
seminerleriyle; üniversitemizin uluslararası 
bağlantıları ve değişim programları hakkında bilgi 
sahibi olmaktadırlar.

Yılın sonunda; merakla beklenen, gün boyu 
birbirinden heyecanlı aktivitelerin yer aldığı, ders 

stresinden uzaklaşarak, motivasyonu artırmayı 
amaçlayan, Bezmialem Kültür-Sanat ve Spor 
Etkinlikleri düzenlenmektedir. Öğrencilerimiz, çeşitli 
branşlarda aralarında kıyasıya yarışırlar,  sonucunda 
sürpriz hediyeleri kazanarak eğlenceli dakikalar 
geçirirler. Günün; en çok önemsenen, heyecanla 
beklenen unutulmaz anlarından biri de spor ödül 
törenidir. Yıl boyunca, üniversite içi ve dışı spor 
faaliyetlerinde başarı gösteren öğrencilerimize, 
yöneticilerimiz tarafından; kupa, madalya ve 
hediyeler takdim edilmektedir.

Üniversitemiz öğrenci ve personelimizden oluşan 
Bezmialem Türk Sanat Müziği Korosunun sahne 
alarak seslendirdikleri eserlere, tüm öğrencilerimiz 
eşlik ederek keyifli dakikalar geçirmektedirler. Müzik 
kulübü öğrencilerimiz; hazırlanan dev sahnede, 
performans sergileme fırsatı bulmaktadır. Şenliğin 
finalinde, sahneye çıkan ünlü sanatçıların konseriyle, 
ana yerleşkemizi dolduran kalabalığın coşku ve 
alkışları eşliğinde, enerjisi yüksek bir atmosferde, 
unutulmaz bir gün yaşanmaktadır.
Sağlık- Kültür ve Spor Direktörlüğü olarak, yeni 
eğitim-öğretim yılında da, eğlenceli ve hareketli 
ortamı dinamik tutmaya, yeni projelerimizle 
öğrencilerimizin hayatlarına renk katmaya devam 
edeceğiz.



40   /   Bezmiâlem Aktüel 2019

3 gün süren kongreye Rektörümüz Prof. Dr. Rümeyza 
Kazancıoğlu, Genel Sekreterimiz Zeynep Gökçen, 
Eczacılık Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Gülaçtı 
Topçu, Tıp Fakültesi Dekan Yardımcımız Prof. Dr. 
Alpay Alkan, yöneticilerimiz, akademisyenlerimiz, 
öğrencilerimiz ve farklı üniversitelerden akademisyen 
ve öğrenciler ile kongrenin onur konuğu Türkan 
Şoray katılım gösterdi.

Bu yıl 4.sü düzenlenen ve yoğun katılımla gerçekleşen 
Ulusal Tıp Öğrenci Kongresi Rektörümüz Prof. 
Dr. Rümeyza Kazancıoğlu'nun açılış konuşmaları 
ile başladı. Ulusal Tıp Öğrenci Kongresinde 
Bezmialem Ailesinin birer mensubu olan değerli 
öğrenci, akademisyen ve kongreye katılım gösteren 
kıymetli misafirler ile bir arada olmanın mutluluğu 
içerisinde olduğunu belirterek sözlerine başlayan 
Rektörümüz Prof. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu, 
"Eğitime, araştırmaya ve insana yatırıma önem 
veren üniversiteler olarak öğrencilerimizin 
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 ve öğrencilere emekleri için 
ayrı ayrı teşekkürü bir borç bilirim. Kadın hastalıkları 
ve doğum temasıyla gerçekleştirdiğimiz 4. Ulusal Tıp 
Öğrenci Kongremizin her kademesinde görev alan, 
emek sarf eden öğrencilerimize de değinmeden 
geçemeyeceğim. Kuşkusuz ki öğrencilik yıllarınızda 
böyle bir kongrede söz sahibi olmanın, görev 
almanın ne kadar kıymetli olduğunu bundan 
sonraki öğrencilik ve meslek hayatınızda daha iyi 
anlayacaksınız. 3 gün boyunca yoğun geçecek bu 
programda farklı konu başlıklarıyla gerçekleşecek 

panellerde engin bilgi birikimlerini bizlerle 
paylaşacak değerli akademisyenlere ve sunumlarını 
gerçekleştirecek kıymetli öğrencilerimize de ayrıca 
teşekkürlerimi sunarım." ifadelerini kullandı.

Farklı konu başlıkları içeren bilimsel oturumların 
ardından ilk günün sonunda kongrenin onur 
konuğu, Türk sinemasının sultanı Türkan Şoray 
öğrencilerimizle bir araya geldi. Köklü bir eğitim 
yuvasında bilim insanları ve öğrencilerle bir arada 
olmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Türkan 
Şoray, etkinlik kapsamında izlenen Selvi Boylum Al 
Yazmalım filminde Kadir İnanır ile birlikte oynadığının 
hatırlatılması üzerine "Bir tek Kadir İnanır'la değil 
Türk sinemasının birçok jönü ile birlikte oynadım. 
Hepsi çok kıymetli dostlarım." değerlendirmesinde 
bulundu. Şoray, sinemanın şekil değiştirdiğini, 
hikayenin ve anlatımın farklılaştığını ve dijital 
sinemaya geçildiğini belirterek "Eskiden biz metreyle 
film çekiyorduk. Üç kereden fazla tekrar etme 
şansımız yoktu çünkü film çok değerliydi. Yani yeni 
sinemacıların ellerinde çok avantaj var. Birçoğu da 
bu avantajları kullanıyor." diye konuştu. Öğrencilerle 

4.ULUSAL TIP
ÖĞRENCİ KONGRESİ 
DÜZENLENDİ
Üniversitemizin destekleriyle öğrencilerimiz tarafından organize edilen, 
4. Ulusal Tıp Öğrenci Kongresi, bu yıl Kadın Hastalıkları ve Doğum 
temasıyla gerçekleşti.
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sohbetin ardından Rektörümüz tarafından Türkan Şoray'a bir tablo ve Bezmialem Fitoterapi Merkezimizin 
doğal ürünlerinden hazırlanan bir paket hediye edildi. Rektörümüz Prof. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu, "Tablo, 
Bezmialem Valide Sultanımızın mührüdür. Bezmialem Valide Sultan'ın kurucusu olduğu bir vakıfta bir 
'Sultan'ı ağırlamak bizim için ayrıcalıktır." diyerek tabloyu takdim etti.

Türkiye'nin her köşesinden katılım gösterilen 4. Ulusal Tıp Öğrenci Kongresi'nin ikinci günü alanında yetkin 
akademisyenlerin ve öğrencilerin sunumları ile devam etti. Gala yemeği ve tekne turu ardından sona eren 
kongrenin başkanı Stj. Dr. Deniz Rüya Aydın, "Tıp öğrenci kongresi artık üniversitemizde bir gelenek haline 
geldi ve içeriği çok dolu bir program oldu. 8 Mart Dünya Kadınlar gününe ithafen Kadın Hastalıkları ve 
Doğum temasını seçtik. Desteklerinden ötürü başta Rektörümüz ve Genel Sekreterimiz olmak üzere tüm 
katılımcılara ve öğrenci arkadaşlarıma teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.



42   /   Bezmiâlem Aktüel 2019

Kongreye Rektör Danışmanımız ve Sağlık 
Bilimleri Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Erdal 
Tekarslan, Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi 
ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanımız Prof. Dr. H. 
Nilgün Gürses, Türkiye'nin birçok farklı noktasından 
akademisyenler ve öğrenciler katılım gösterdi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ardından açılış 
konuşmalarını gerçekleştiren Rektör Danışmanımız 
ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. 
Erdal Tekarslan, "Ortalama insan ömrünün uzaması, 
hastalıkların çeşitlenmesi, yeni ihtiyaçların doğması 
ve bilimsel gelişmeler sağlık sektöründe yeni iş 
ve meslek alanlarının ortaya çıkmasına neden 
olmuştur. Sağlık alanındaki bu ihtiyaçları karşılamak 
açısından Sağlık Bilimleri Fakültesi büyük önem ve 
değer taşımaktadır. Bezmialem olarak, dünyayla 
birlikte ülkemizde de hızla gelişen sağlık sektörünün 
ihtiyaç duyduğu alanlarda geleceğin yöneticilerini, 
sağlıkçılarını ve personellerini yetiştirmek 
önceliğimizdir. Sağlık Bilimleri Fakültemizde yer 
alan Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümümüzde 
diğer bölümlerimizde de olduğu gibi tam donanımlı, 
araştıran, bilimsel düşünmeyi ve bilimsel uygulamayı 
gerçekleştirebilen sağlık profesyonelleri yetiştirme 
yolunda doğru ve kendinden emin adımlarla 
ilerliyoruz." şeklinde konuştu.

Katılımcıların ve öğrencilerin gerçekleştirdiği 
sunumlara beğenisini dile getiren Sağlık Bilimleri 
Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm 
Başkanımız Prof. Dr. H. Nilgün Gürses ise "II.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Öğrenci Kongremizi 
katılımlarıyla zenginleştiren sevgili öğrencilerimiz ve 

II. FİZYOTERAPİ VE 
REHABİLİTASYON  
ÖĞRENCİ KONGRESİ  
YOĞUN KATILIMLA GERÇEKLEŞTİ 
Üniversitemiz, Yaşam Boyu Sağlık ve Fizyoterapistlik Mesleğinde Kariyer 
Planlaması ve Girişimcilik temasıyla II. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 
Öğrenci Kongresi düzenledi.

Öğrencilerimiz tarafından 
organizasyonu gerçekleştirilen 
kongreye Türkiye'nin bir çok farklı 
noktasından akademisyenler ve 
öğrenciler katılım gösterdi.
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II. FİZYOTERAPİ VE 
REHABİLİTASYON  
ÖĞRENCİ KONGRESİ  
YOĞUN KATILIMLA GERÇEKLEŞTİ 

kıymetli hocalarımıza saygılarımı sunar ve tüm 
konuklarımıza teşekkürlerimi iletirim." ifadelerini 
kullandı.
Yaşam Boyu Sağlık ve Fizyoterapistlik 
Mesleğinde Kariyer Planlaması ve Girişimcilik 
temasıyla gerçekleşen II. Fizyoterapi ve 
Rehabilitasyon Öğrenci Kongresi, sıklıkla 
kullanılan egzersiz modellerinin uygulanış 
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Sultan II. Mahmud'un eşi ve Sultan Abdülmecid'in 
annesi olan kurucumuz Bezmialem Valide Sultan'ı 
anmak amacıyla gerçekleştirdiğimiz sempozyuma 
Rektörümüz Prof. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu, 
Rektör Yardımcımız Prof. Dr. İbrahim Tuncay, 
Genel Sekreterimiz Zeynep Gökçen, Tıp Fakültesi 
Dekanımız Prof. Dr. Dilek Sema Arıcı, Sağlık 
Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Müdürümüz 
Prof. Dr. Gökçen Başaranoğlu, yöneticilerimiz, 
akademisyenlerimiz, öğrencilerimiz katılım gösterdi. 
Vakıflar Genel Müdürlüğünü temsilen İstanbul 
Vakıflar 1. Bölge Müdürü Mürsel Sarı da yerini aldı.
Programın birinci gününde Bezmialem Vakıf 

Üniversitesi Abdülhamid Han Oditoryumu Eric 
Frank Konferans salonunda düzenlenen Bezmialem 
Valide Sultan Anma etkinliğinde açılış konuşmasını 
yapan Rektörümüz Prof. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu, 
"İnsanlar arasında herhangi bir ayrım gözetmeksizin 
"İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı olandır" ve 
"vakfet ki yaşasın" anlayışı vakıf kültürüyle vuku 
bulmuştur. Bu anlayışın en önemli temsilcilerinden 
Sultan II. Mahmud'un eşi ve Sultan Abdülmecid'in 
annesi olan kurucumuz Bezmialem Valide Sultan'ı 
anmak üzere bir arada bulunmanın mutluluğu 
içerisindeyim. Bezmialem Valide Sultan'ın sırf Allah 
rızası için hayata geçirdiği hastaneler, camiler, 

BEZMİÂLEM VALİDE SULTAN, 
VEFATININ 166. YILINDA 
ANILDI
Üniversitemiz, Bezmiâlem Valide Sultan'ı Anma Haftası vesilesiyle çeşitli 
programlar düzenledi.
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mektepler, çeşmeler vakıf kültürünün önemli birer örneği 
niteliğini taşımaktadır. 1845'te kurulan Bezm-i Alem 
Gureba-i Müslimin Hastanesi, Valide Sultan'ın bizlere 
bıraktığı vakıf kültürünün en müstesna örneklerinden 
biridir" dedi.

İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürü Mürsel Sarı ise, 
"Vakfedebilmek çok önemli. Ancak erdemli insanlar bunu 
yapabilir. Valide Sultan da bu erdemli insanlardan biridir" 
dedi ve sözlerini şöyle tamamladı:
"Vakıf sisteminde devamlılık önem arz ediyor. Vakfın 
ilk örneğini Hazreti Peygamberimiz aracılığıyla gördük. 
Medine'de 7 adet hurmalığı vakfetti. Daha sonra Türk 
toplumlarında da vakıf örnekleri görmeye devam ettik. 
Vakıf cenneti olarak tabir edilen dönem ise Osmanlı 
dönemidir. Osmanlı Devleti'nin hüküm sürdüğü yıllar 
vakıflaşmanın en yoğun olduğu yıllardı. Osmanlı dönemi 
ve vakıf denildiğinde akla gelen ilk isim de Bezmialem 
Valide Sultan'dır. Vefatının 166.yılı vesilesiyle bir kez daha 
kendisini hayırlarla yad ediyoruz" diye konuştu.

Anma etkinliklerinin ikinci gününde ise Bezmialem Valide 
Sultan'ın Çemberlitaş'taki kabri başında Kuran-ı Kerim 
tilaveti ve dua okunması ardından Rektörümüz Prof. 
Dr. Rümeyza Kazancıoğlu, Rektör Yardımcımız Prof. Dr. 
İbrahim Tuncay, Genel Sekreterimiz Zeynep Gökçen ve 
yöneticilerimiz tarafından türbe önünde aşure dağıtımı 
yapıldı.
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Rektörümüz Prof. Dr. Rümeyza 
Kazancıoğlu, “Johns Hopkins 
Üniversitesi ile süregiden iş 
birliğimiz sonucunda pek çok 
kazanım elde ettik. Ortak müfredat 
geliştirme çalışmalarımız 
kapsamında Türkiye’de ilk 
kez tıp eğitimi müfredatına 
eklenerek gerçekleştirilen 
Bilimsellik Komitesi sürecinin 
çıktıları oldukça memnuniyet 
verici oluyor. Devam eden bu 
iş birliğimiz ile çok daha güncel 
ve uluslararası standartlarda 
bir eğitim programına sahip 
olduğumuzu söyleyebilirim” dedi 
ve sözlerine şöyle devam etti:

“Akademisyen ve öğrenciyi bir 
araya getiren ve araştırmacı 
hekim yetiştirmeyi amaçlayan 
Bilimsellik Komitesi; bir 
araştırma insanın aklına nasıl 
gelir, bu araştırma yapılırken 
hangi yollardan ve aşamalardan 
geçilir, sağlıklı sonuca nasıl 
ulaşılır, bu sonuçlar bilim 
insanlarıyla nasıl paylaşılır? gibi 
soruların yanıtına odaklanıyor. 
Bilimsellik Komitesi çıktısı olan 
çalışmaların çoğunun ulusal 
ve uluslararası kongrelerde 
sunuluyor olması ve 

5 YILDIR SÜREN  
EĞİTİM İŞ BİRLİĞİ  
GELİŞEREK DEVAM EDİYOR
Değerlendirme toplantısında bir araya gelen Rektörümüz  
Prof. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu ve Johns Hopkins Üniversitesi  
Tıp Fakültesi Eğitim Dekanı Prof. Dr. Roy C. Ziegelstein, 5 yıldır devam 
eden eğitim iş birliğine ve bu iş birliğinin sağladığı olanaklara ilişkin 
önemli bilgiler verdi.

sonrasında da birer makaleye 
dönüştürülerek literature 
katkı sağlaması, önemli 
başarılarılarımızdan biridir.” 

Rektörümüz Prof. Dr. 
Rümeyza Kazancıoğlu, “Johns 
Hopkins Üniversitesi iş birliği 
kapsamında her yıl 10 son 
sınıf tıp fakültesi öğrencimiz, 
Amerika’da staj deneyimi 
yaşıyor. Bu sayede vizyonlarını 
geliştiriyorlar. Ayrıca, Johns 
Hopkins Üniversitesi’nden 
üniversitemize gelen 
eğitimciler, kendi 
fakültelerinde de bir önceki 
dönem öğrenciler tarafından 
‘En Başarılı Eğitimciler’ 
seçilen akademisyenler olarak 
seçildi; böylesine önemli 
akademisyenlerin, bizim 
öğrencilerimizle uygulamalı 
ders yapıyor olması gurur 
verici” diye konuştu.

Johns Hopkins Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Eğitim Dekanı 
Prof. Dr. Roy C. Ziegelstein, 
“Bezmialem Vakıf Üniversitesi 
ile bizi buluşturan temel 
neden, araştırma ve uygulama 
temelli eğitim anlayışına sahip 

Rektörümüz Prof. Dr. 
Rümeyza Kazancıoğlu 
ve Johns Hopkins 
Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Eğitim Dekanı Prof. 
Dr. Roy C. Ziegelstein 
değerlendirme toplantısı 
sonrası iç bahçemizde 
hatıra fotografı çektirdiler.
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olmamızdır. Gelecek nesil hekimlerin entelektüel açıdan meraklı olmaları; bu meraklarını insan sağlığına 
faydalı, coğrafi sınırları aşan, bilim ve sağlığın ilerlemesine katkıda bulunan yeni bilgiler oluşturmak 
için kullanmaları, Johns Hopkins Üniversitesi ve Bezmialem Vakıf Üniversitesi’ni bir araya getiren temel 
değerlerdir. Son beş yıldır, Türkiye'deki tıp öğrencilerinin öğrenme deneyimini geliştirmek için birlikte 
çalışıyoruz. Johns Hopkins Üniversitesi öğretim üyeleri, her yıl Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne 
gelerek tıp fakültesinde eğitim gören öğrencilere; kendi kendini yönetebilmeleri, bir danışman eşliğinde 
araştırma projesinde yer alma becerisi kazanabilmeleri amacıyla destek sağlıyor. Bu etkileşim, sürece 
dahil olan tüm öğrenci ve akademisyenlerin gelişimi açısından ivme yaratacak bir etkileşimdir” dedi.
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Üniversitemizin uluslararasılaştırılması yararına 
Bezmialem Vakıf Üniversitesi adına Rektörümüz 
Prof. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu, Genel 
Sekreterimiz Zeynep Gökçen ve Uluslararası 
İlişkiler Müdürümüz Sevsen Kılıç da NAFSA 
Kongresinde yerini aldı.

NAFSA, 1948 yılında, mesleki gelişimin 
desteklenmesi için Ulusal Yabancı Öğrenci 
Danışmanları Birliği olarak kurulmuştur. Yaklaşık 
10.000 üyeye sahip olan NAFSA, yüksek 
eğitime adanmış dünyanın en büyük kar amacı 
gütmeyen meslek birliğidir. NAFSA, uluslararası 
eğitimi, değişimi ve küresel iş gücü gelişimini 
ilerleten dünya çapında bir bireyler birliğidir. 
NAFSA'nın Yıllık Kongre ve Fuarı, her yıl Mayıs 
ayında 150 ülkeden 9.000'den fazla katılımcıyı 
cezbetmekte ve uluslararası eğitimciler için 
dünyanın önde gelen toplantı, ağ oluşturma ve 
öğrenme fırsatı olarak tanınmaktadır.

BEZMİÂLEM NAFSA 
KONGRESİNDEYDİ!
Dünyanın dört bir yanından 9.500'den fazla uluslararası eğitim uzmanı, 
28-31 Mayıs 2019 tarihlerinde NAFSA'nın Washington DC'deki 71.nci 
Yıllık Kongre ve Fuarı’na katıldı. 

ABD'de gerçekleştirilen ziyaretler 
kapsamında Rektörümüz  
Prof. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu 
Washington DC'de Türkiye 
Büyükelçisi Sayın Serdar Kılıç ve
Genel Sekreterimiz Zeynep Gökçen 
Türkiye Miras Örgütü Başkanı  
Sayın Ali Çınar'a hediyelerini  
takdim ettiler.
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NAFSA, iyi uygulama prensiplerini belirleyerek, 
eğitim ve mesleki gelişim fırsatları ve ağ fırsatları 
sunarak ve uluslararası eğitimi savunarak uluslararası 
eğitimcilere ve onların kurumlarına hizmet etmektedir.

Türkiye'den Bezmialem de dahil olmak üzere, 16 
Vakıf Üniversitesi NAFSA'ya katıldı ve Türkiye'yi 
temsil etti. Ayrıca, programlarımız hakkında daha 
fazla görüşmek ve Beykoz Biyoloji ve Biyoteknoloji 
Enstitümüz için tersine beyin göçünü teşvik etmek 
amacıyla Washington DC'de Türkiye Büyükelçisi 
Sayın Serdar Kılıç ve Türkiye Miras Örgütü Başkanı 
Sayın Ali Çınar ile görüşme gerçekleştirildi. 
Washington DC'de geçirilen günlerde partnerimiz 
Johns Hopkins Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin 
ev sahipliğinde yöneticilerimiz ağırlandı. Birçok 
meslektaş ve Üniversite temsilcisiyle buluşulan 
fuarda dünya çapında 21 üniversiteyle işbirliği 
anlaşmalarının imzalaması Üniversitemiz tarafından 
kabul edildi.
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Dekanlık konferans salonumuzda 
gerçekleşen programa Rektörümüz 
Prof. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu, 
Genel Sekreterimiz Zeynep Gökçen, 
Eczacılık Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. 
Gülaçtı Topçu, akademisyenlerimiz, 
öğrencilerimiz ve konuk eczacılar katılım 
gösterdi.

İstiklal marşı ve saygı duruşu ile 
başlayan program Rektörümüz Prof. 
Dr. Rümeyza Kazancıoğlu'nun açılış 
konuşmaları ile devam etti. Prof. Dr. 
Rümeyza Kazancıoğlu, "Halkın güvenine 
mazhar olmuş, onların en yakın sağlık 
danışmanı olan eczacıların gününü 
kutluyor ve bu etkinlik vesilesiyle sizlerle 
bir arada olmaktan dolayı mutluluğumu 
dile getirmek istiyorum. Bildiğiniz üzere 
insan doğumundan ölümüne kadar 
geçen sürede farklı nedenlerle sağlık 
personeline ihtiyaç duymaktadır. Sağlık, 
insanın yaşamı boyunca en değerli ve en 
kıymetli hazinesidir. Bu nedenle sağlık 
eğitimi ve hizmeti veren kurumlar her 
zaman önem taşır. Sağlık Üniversitesi 
olarak son yıllarda alanımızda eriştiğimiz 
nokta, elde ettiğimiz başarılar ve bilimsel 
çalışmalar toplumumuzdan ve sağlık 
camiası tarafından takdir kazanmaktadır. 
Bu değerli günde bir arada olmamızı 
sağlayan eczacılarımızın mesleklerini 
en iyi şekilde icra edebilmeleri için 
birçok alanda gelişmeler kaydettik ve 
kaydetmeye de devam ediyoruz. İlacın 
üretiminden hastaya ulaştırılmasına 
kadar her safhada sorumluluk alan 

ECZACILIK BAYRAMI 
KUTLAMA PROGRAMI 
DÜZENLENDİ
Üniversitemizde gerçekleşen etkinlik ile Eczacılık Bayramı kutlaması yapıldı.

Eczacılık Fakültesi Dekanımız  
Prof. Dr. Gülaçtı Topçu  öğrencilerine,
''gerek verdiğimiz eğitim gerekse çok 
sayıdaki kliniklerimizde pratik yapma 
imkanı sağlayarak sizleri donanımlı 
eczacılar olarak mezun etme gayesinde 
çalışmalarımızı sürdürmekteyiz'' dedi.
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eczacılarımızın görevlerini en iyi şekilde yapabilmeleri ve hastalara en iyiyi sunabilmeleri için gerekli 
koşulların sağlanmasına büyük önem veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Eczacılık Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Gülaçtı Topçu ise "Eczacılık sektörü, özellikle son yıllarda yaşadığı 
gelişmelerle hak ettiği değeri daha da fazla görmeye başladı. Bezmialem'in yetiştirdiği siz değerli 
öğrencilerimizle eczacılık mesleğinin daha da yükseklere taşınacağına inanıyorum. Bugün, fakültemizde 
gerek verdiğimiz eğitim gerekse çok sayıdaki kliniklerimizde pratik yapma imkanı sağlayarak öğrencilerimizi 
donanımlı eczacılar olarak mezun etme gayesinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Siz öğrencilerimiz, 
aldığınız kaliteli eğitimin neticesi olarak ilaç endüstrisinin her alanında, yetkin çalışma kabiliyetine sahip 
birer eczacılar olacaksınız." dedi.

Açılış konuşmalarının ardından konuk eczacıların bilim, ilaç ve sektörel içerikli sunumları sonrası program 
sona erdi.
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Sabah erken saatlerde başlayan ve gün 
boyu devam eden spor, sanat ve kültürel 
aktivitelerin ardından üniversitemizin 
sporcu öğrencilerine ödül töreni 
gerçekleştirildi. Üniversiteler arası spor 
faaliyetlerinde elde ettikleri derecelerden 
dolayı Rektörümüz Prof. Dr. Rümeyza 
Kazancıoğlu, Genel Sekreterimiz Zeynep 
Gökçen, Tıp Fakültesi Dekanımız Prof. 
Dr. Dilek Sema Arıcı ve Sağlık Hizmetleri 
Meslek Yüksek Okul Müdürümüz Prof. 
Dr. Gökçen Başaranoğlu tarafından 
öğrencilere ödülleri takdim edildi. 
Bezmialem öğrencilerinden oluşan 

BEZMİÂLEM 
ÖĞRENCİLERİNİN  
BAHAR ŞENLİĞİ COŞKUSU
Üniversitemiz ve Turkcell iş birlikteliğinde ana kampüste düzenlenen  
bahar şenlikleri kapsamında gerçekleştirilen çeşitli etkinlikler ve Mirkelam 
konseri ile öğrencilerimiz keyifli anlar yaşadı. 
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Bezmialem Korosunun da sahne aldığı şenlikte öğrenciler sevilen 
şarkılara hep bir ağızdan eşlik ettiler.

Gel Bence sloganıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında 
farklı aktivitelerle eğlenen öğrenciler akşam Mirkelam 
konseri ile keyifli anlar yaşadı. Şarkılarını Bezmialem 
öğrencileri için söylemekten memnuniyetini dile 
getiren Mirkelam, öğrencilerimize müzik dolu güzel 
bir akşam yaşattı. 

Üniversitemizde düzenlenen
bahar şenlikleri öğrencilerimiz 
tarafından çoşkuyla karşılandı.  
Sayın Rektörümüz ve diğer 
yöneticilerimiz tarafından  
öğrencilere ödülleri  
takdim edildi ve  
Mirkelamın konseri ile de  
müzik dolu keyifli anlar yaşandı.
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Dekanlık Konferans Salonunda düzenlenen 
programa Rektör Yardımcılarımız Prof. Dr. 
İbrahim Tuncay ve Prof. Dr. Orhan Özturan, Tıbbi 
Direktörümüz Prof. Dr. Fadlullah Aksoy, Hemşirelik 
Bölüm Başkanımız Prof. Dr. Türkinaz Aştı, 
akademisyenler, hemşireler ve öğrencilerin yanı 
sıra akademik camiada çalışmalarıyla kendinden 
söz ettiren konuk akademisyenler katılım gösterdi.

Açılış konuşmalarını gerçekleştiren Rektör 
Yardımcımız Prof. Dr. Orhan Özturan, "Eğitime, 
araştırmaya ve insana yatırıma önem veren 
Bezmialem Vakıf Üniversitesi olarak hemşirelerimizin 
kendilerini geliştirmeleri, tıptaki yaşanan gelişmeleri 
yakalayabilmeleri, dünyadaki değişim ve gelişmeleri 
sürekli izleyebilmeleri için çalışmaktayız. Hem Sağlık 
Bilimleri Fakültesindeki eğitim kalitemiz 
hem de hastanelerimizdeki nitelikli 
personelimiz ile Türkiye'de sağlık 
alanında fark oluşturarak önemli 

hizmetler sunmaktayız. Emekleriniz için her birinize 
teşekkür ediyorum. Siz değerli hemşirelerimizin 
ve sevgili öğrencilerimizin her zaman yanındayız. 
Hepinizin Hemşirelik Haftasını kutluyor, yaşamınızda 
başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Hemşireliğin insanlık tarihinin diğer sağlık 
meslekleriyle birlikte ilk var olan mesleklerinden 
olmasına değinen Tıbbi Direktörümüz Prof. Dr. 
Fadlullah Aksoy ise, "İnsanların yaşantılarını 
devam ettirebilmeleri, sağlıklı ve kaliteli bir yaşam 
sürdürebilmeleri için hemşirelik her zaman kritik 
önem taşır. Bu yüzden insanlık tarihi kadar eski 
olan bu kadim mesleğe kutsallık atfedilmiştir. 
Kutsal olan bu meslek, temelinde sabır, hüner ve 
hoşgörüyü barındırır. İnsanlarla birebir ilişki kuran 

hemşirelerimiz özellikle tedavi sürecinin 
iyiye yönlenmesinde büyük role 

sahiptir. Hastaların her evresinde 
yanında olan siz değerli 

HEMŞİRELİK HAFTASI  
YOĞUN KATILIMLA KUTLANDI
Üniversitemiz, hemşirelik haftası vesilesiyle kutlama programı düzenledi.
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hemşirelerimize bu yüzden büyük görevler 
düşmektedir. Bir hastanede doktorundan 
hemşiresine kadar herkes temelde 
insanların hayatını sürdürebilmeleri için 
çalışmaktadır. Sağlık alanlarında hizmet 
veren herkes çok kıymetli ve değerlidir. 
Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Hastanemizde ve diğer yerleşkelerimizde 
bu kutsal mesleği yerine getiren 
hemşirelerimiz görevlerini en başarılı 
şekilde gerçekleştirerek bu kurumun birer 
lokomotifi, birer mihenk taşı olmuştur." 
şeklinde konuştu.

Hemşirelik Haftası vesilesiyle düzenlenen 
kutlama programı açılış konuşmalarının 
ardından insanlık tarihinin ilk var olan 
mesleklerinden olan hemşirelik mesleğinin 
tarihçesi ve hemşireliğin hayata 
dokunuşlarını içeren sunumlar eşliğinde 
sona erdi.

Hemşirelik Haftası kutlama 
programı açılış konuşmalarının 
ardından insanlık tarihinin 
ilk var olan mesleklerinden 
olan hemşirelik mesleğinin 
tarihçesi ve hemşireliğin hayata 
dokunuşlarını içeren sunumlar 
eşliğinde gerçekleşti.
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Mütevelli Heyet Başkanımız Ahmet 
Akça ve Rektörümüz Prof. Dr. Rümeyza 
Kazancıoğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleşen 
iftar programına konuk milletvekili ve 
bürokratlarımız, akademisyen, basın mensupları 
ve üniversitemizin akademik ve idari kadrosu 
katılım göstererek Ramazan ayının rahmet dolu 
iklimini bir arada yaşadı.

İftar yemeğinin ardından konuşmasını 
gerçekleştiren Mütevelli Heyet Başkanımız 
Ahmet Akça, "Tarihi atmosfer sunan binamızda 
siz değerli konuklarla maneviyatımızın 
kuvvetlendiği, bereketimizin arttığı mübarek 
Ramazan ayında aynı sofrayı paylaşmanın 
mutluluğu içerisinde olduğumu belirtmek 
isterim. Ecdat yagidarı olan kurumuzu vakıf 
medeniyetine bağlı kalarak günümüz teknolojik 
ve bilimsel gelişmeler ışığında daha da ileri 
taşımak için hep birlikte birlikte çalışmaktayız. 
Şimdiden Ramazan Bayramınızı kutlar, iftar 
programımıza icabet ettiğiniz ve bizlerle 
aynı sofrayı paylaştığınız için siz değerli 
konuklarımıza teşekkür ederim." dedi.

Rektörümüz Prof. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu 
ise, "İnsanlar arasındaki yardımlaşma ve 
dayanışmanın kuvvetlendiği, kardeşlik 
duygularının beslendiği, şefkatin ve 
merhametin ete kemiğe büründüğü, 
bereketli sofraların etrafında maneviyatımızın 
kuvvetlendiği Ramazan ayı bir kez daha bizleri 
üniversitemizde gönüllerimizin bir olmasına 
vesile oldu." ifadelerini kullandı. Ramazan ayının 
fakir fukaranın, garip gurebanın düşünülmesi 
gereken bir ay olmakla beraber Bezmialem 
Valide Sultan'ın izinden giden bizler için daha 
büyük bir önem taşıdığını belirten Rektörümüz 
Prof. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu, "Böylesine 
maneviyat dolu günlerde fakire yardım etmek, 

BEZMİÂLEM AİLESİ 
İFTARDA BULUŞTU
Üniversitemizin her yıl geleneksel olarak düzenlediği iftar programı bu yıl 
da yoğun katılımla gerçekleşti.  

ihtiyaç sahibinin elinden tutmak ve tüm bunları Allah 
rızası için yapmak hem kurum hem de şahıs olarak 
önceliğimiz olmalıdır. Ramazan ayının ruhu; şefkatli 
ve merhametli olmayı, aile sevgisini, toplumsal 
dayanışmayı, birlik beraberliği barındırır. Hem sağlık 
hizmeti hem de eğitim hizmeti veren bir kurum olarak 
Ramazan ayının yansıttığı bu değerlere sahip çıkmak, 
bunları gelecek nesillere aktarmak büyük öneme 
sahiptir." şeklinde konuştu.

Gerçekleştirilen iftar duası ve tasavvuf müziği dinletisi 
ardından iftar programı sona erdi.
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Türkiye’nin ‘bisküvici dedesi’ olarak anılan Sabri Ülker’in 
hayatını özetleyen kısa video gösterimiyle başlayan 
program, Ülker’in hayatından kesitlerin yer aldığı 
konuşmalarla devam etti. Programın son bölümünde ise 
öğrencilerin sorularına yer verildi. 

Konuşmacılardan Av. İbrahim Taşkın sözlerine 
Üniversitemizin tarihinden bahsederek ve burada 
bulunmaktan memnuniyetini dile getirerek başladı. 
Konuşmasında Sabri Ülker ile ilgili olarak “O, hayatının 
önemli bir kısmını gençlerimizin, çocuklarımızın 
geleceğine dokunmakla ve onlara rahat eğitim öğretim 
imkânı sunmaya çalışmakla geçirmiş bir şahsiyetti. 
Türkiye’de özellikle, yoklukların yaşandığı kırklı yıllarda 
ve milletin değerlerini yaşama ve yaşatma arzusuyla 
var olmaya çalıştığı altmışlı yıllarda toplumun hislerini 
paylaşmış, ülkesi için üretme gayretinde olmuştur. 
Sabri Ülker’in bir yandan ticari ve sınai hayatını devam 
ettirirken bir taraftan da vakıf insanı olarak bu ülkede 
yetişmiş hemen hemen herkesin hamurunda tuzu 
olduğunu biliyorum.” İfadelerini kullandı.

Taşkın, sözlerini gençlere Merhum Sabri Ülker’in hayat 
felsefesinden mesajlar aktararak noktaladı: “Bilim ve 
teknik bu yüzyılda insan hayatına daha olumlu şeyler 
katacaktır. Ancak önemli olan böyle bir gelişmeyi insanın 
kendi varlığında yaşatmasıdır.  Çağa ayak uydurmak 
için gençlerin bizden daha çalışkan daha azimli ama 
her zaman doğru ve dürüst olmaları gerekir diye 
düşünüyorum. Sanmayın ki gelişen çağda insana ilişkin 
hasletler önemini kaybedecek. Yardımlaşma, dayanışma, 
dostluklar ve komşuluklara insanların çok ihtiyacı olacak. 
Kendi iş kolumuzda elde ettiğimiz başarımızı şu cümleyle 
özetleyebilirim: Çok çalışmak, sebat etmek ve zamana 

AMFİMİZİN İSMİNİ TAŞIDIĞI 
MERHUM SABRİ ÜLKER ANILDI
Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi bünyesinde bulunan amfilere isimlerini 
veren şahsiyetleri anmak adına düzenlenen programlar serisinde Yıldız 
Holding kurucusu Merhum Sabri Ülker anıldı. Kültür, Sanat ve Edebiyat 
Kulübümüz tarafından Sabri Ülker’in ismini taşıyan amfide gerçekleştirilen 
program Mütevelli Heyet Başkanımız Ahmet Akça, Yıldız Holding 
Global Hukuk İşleri Başkanı Av. İbrahim Taşkın, idari yöneticilerimiz, 
akademisyenlerimiz ve öğrencilerimizin katılımıyla gerçekleşti. 

Mütevelli Heyet Başkanımız 
Sayın Ahmet Akça, 
merhum Sabri Ülker'i  
anma programı sonunda 
konuşmacı olarak katılan  
Sayın Av. İbrahim Taşkın'a  
hediyesini takdim etti. 
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AMFİMİZİN İSMİNİ TAŞIDIĞI 
MERHUM SABRİ ÜLKER ANILDI

ayak uydurmak. Önümüzdeki 
yüzyılda bayrağı devralacak 
gençlerimize tavsiyem şudur: 
Gençlerimiz Türkiye’mizin 
kıymetini bilmeli ve hatta 
zamanımızın ilerisinde olarak 
bayrağımızı zirveye taşımak 
için çalışmalıdırlar.”

Taşkın’ın konuşmasının 
ardından söz alan Mütevelli 
Heyet Başkanımız Ahmet Akça, 
bir dönem kendisinin de Ülker 
bünyesinde görev aldığını 
belirterek Sabri Ülker’in kişiliği, 
vakıf ruhu ve aralarındaki 
bağdan kesitler aktardı. 
Akça, “1985 yılında Ülker’de 
ihracat müdürü olarak işe 
başladığımda Sabri Bey bana 
bütün fabrikayı gezdirdi ve 
herkesle beni kendisi tanıştırdı. 
Kendisi çok nazik, kibar, 
mütevazı, âlicenap bir insandı. 
Ülker’de çalışmak benim için 
bir ayrıcalıktı. Oradan ayrılalı 30 
seneden fazla oldu ancak ben 
hâlâ kendimi Ülker ailesinin bir 
parçası olarak hissediyorum. 
Ben bu ilişkiyi şöyle ifade 
etmiştim o zamanlar: Ülkerliler 
ile müebbet tertip oluyorsun bir 
nevi ve ülkemizin değerleriyle 

kopmaz bir bağ kuruyorsunuz. Orası insanı sarıp sarmalayan, kendi 
yüreğinde sizi taşıyan sizin yüreğinize de kendisini yerleştiren bir yer 
oldu. Sabri Ülker kendisi güzel bir çocukluk yaşayamadığından dolayı 
hayatını çocukları mutlu etmeye adayan ürünler üreten bir yol seçmiştir. 
Sabri Bey, işin disiplininden ve felsefesinden taviz vermeden insana 
verilmesi gereken değeri azami derecede veren çok hassas ve insan 
odaklı, değerli bir insandı.” sözleriyle konuşmasını tamamladı.

Sabri Ülker’i Anma Programı sonunda Mütevelli Heyet Başkanımız Sn. 
Ahmet Akça, konuşmacı Sn. Av. İbrahim Taşkın’a hediyesini takdim etti. 
Etkinlik, katılımcılara Sabri Ülker’in Hayat Hikâyesi adlı kitabın hediye 
edilmesi ile son buldu.
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BASIN
DA BVU

Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Başkanımız  Prof. Dr. Abdurrahim Koçyiğit “Arı Zehri”nin faydalarıyla ilgili Show TV’ye röportaj verdi.

Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim 

Dalı başkanımız Prof. Dr. Cengiz 

Köksal “Buerger Hastalığı”nın 

sebepleri ve korunma yollarıyla ilgili 

bilgileri Türkiye Gazetesi’ne anlattı.

Radyasyon Onkolojisi 

Anabilim Dalı 

Başkanımız Prof. Dr. 

Alpaslan Mayadağlı 

Radyoterapinin kanser 

tedavisindeki yeriyle 

ilgili güncel bilgileri 

paylaştı.
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2. Edirne Lavanta Günleri etkinliği kapsamında gerçekleştirilen panelde konuşan 

Fitoterapi Merkezi Müdürümüz Prof. Dr. Murat Kartal lavantanın faydalarını 

aktardı.

Türk sinemasının usta oyuncusu Türkay Şoray üniversitemizde gerçekleştirilen etkinlikte öğrencilerimizle bir araya geldi.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında 

görev yapan hekimimiz Prof. Dr. Emin Özkaya ATV 

ekranlarında “Alerjik Astım”la ilgili sorulara yanıt verdi.

Nöroloji Anabilim Dalı Başkanımız  Prof. Dr. Gülsen Babacan Yıldız Kanal D ekranlarında “Parkinson”la ilgili soruları yanıtladı, uyarılarda bulundu.



Tıp Fakültesi öğrencilerimizden Yusuf 

Çiçek, Cerrahpaşa Nörobilim Kulübünün 

düzenlemiş olduğu I. Cerrahpaşa 

Nörobilim Günlerinde gerçekleştirdiği 

çalışma ile 2. olarak başarı bursu almaya 

hak kazandı.

Akademisyenlerimizden Öğr. Gör. Sema 
Bayraktar gerçekleştirdiği çalışma ile 
27. Ulusal Neonatoloji Kongresinde 
“Yenidoğan Hemşireliği Sözel Bildiri 
İkincilik Ödülü”nü alma başarısını 
gösterdi.

GETAT 2019 Kongresi Ödül Töreninde, 

“Sabuncuoğlu Şerefeddin Geleneksel 

ve Tamamlayıcı Tıp Bilim Ödülü”nü 

Üniversitemizin GETAMER Koordinatörü 

Prof. Dr. Abdurrahim Koçyiğit Sağlık 

Bakanımız Dr. Fahrettin Koca’nın elinden 

aldı.

Kardiyoloji Anabilim Dalı ekibimiz, 

6.Uygulamalı Girişimsel Ulusal Kardiyoloji 

Toplantısı kapsamında “Mitral Clip 

vakasında transseptal ponksiyon 

sırasındaaortik iyatrojenik perforasyonun 

Amplatzer Ductal Occluder ile başarıyla 

kapatılması” başlıklı bildirileri ile EN İYİ 

YAPISAL OLGU ödülüne layık görüldü.
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