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2019 yılının son sayısı olan 26.sayımız ile yeniden birlikte olmanın 

keyfini yaşıyoruz.
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SAFİYE EROL’UN
KALEMİNDEN   
GUREBA HASTAHANESİ
Öğretim Üyemiz ve Aktüel Dergi Editörümüz Dr. Öğretim Üyesi Mehmet 
Emin Agar, kadın romancılarımızın en önemlilerinden olan Safiye Erol’un 
“Dineyri Papazı” adlı eserini ve bu esere konu olan Gureba Hastahanesine 
dair detayları ele aldı.

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

Burada söz konusu edeceğimiz roman ise, kadın 
romancılarımızın en önemlilerinden olan Safiye 
Erol’un “Dineyri Papazı” adlı eseridir. Önce 1955 
senesinde Tercüman gazetesinde tefrika edilen ro-
man, 2001 yılında merhum Halil Açıkgöz tarafından 
kitap halinde neşredilmiş ve birçok baskı yapmıştır. 
Biz de burada merhumun fikir ve tespitlerinden 
hareketle yazımızı oluşturduk.

Günümüz feminist yaklaşımlarından farklı ama 
bir kadın hassasiyeti sadece romanlarında değil, 
diğer yazılarında da her zaman kendini hissettirir. 
Dolayısıyla romancımızın kültür ve sanat dünyası 
Cumhuriyetimizin kuruluşundan, yazarın vefatına 
kadarki devrede, o dönemin fikir ve sanat âlemini 
meşgul eden duygu ve düşünceleri ihtiva etmektedir.
Roman, yazarımızın diğer romanlarında da hep var 
olan aşk duygusunun kaynaklarını, sınırlarını ve der-
inliklerini, zaman zaman geriye dönüşlerle tam bir 
psikolojik roman bakış açısından işlemektedir. Ele 
aldığı çatışmalar ve konular bakımından da tam bir 
kültür romanı niteliğindedir.

Roman aynı zamanda yazarımızın özel hayatına 
ait çeşitli izler taşımaktadır. Evlendiği kimsenin 
mesleğine dair çeşitli terimler, bu romanda sık sık 
karşımıza çıkmaktadır. İstanbul’un çok dinli, çok ırklı 
ve geniş kültürlü atmosferi de romana yansımıştır. 
Yazıldığı devrin ve semtlerin bir aynası niteliğinde 
olan eserde, Türk edebiyatı ve müzik kültürü ile bir-
likte Rum yurttaşlarımızdan mesleki ve estetik dam-
lalar da yer almıştır.

Safiye Erol, mesleklerin getirdiği terminolojiye 
hâkimiyetini, kahramanların mesleklerine dair kul-
landıkları bilgi ve ıstılahlarla da göstermiştir. Bu 
yönüyle eser, bir meslek romanı olarak da görülebilir.

Kadın hassasiyetinin dikkatleriyle dünyamızı ren-
klendiren Safiye Erol’un üslubu, bu romanda da 
bütün güzellikleriyle yer alır. Çiçekler, mekânlar, 
küçük ayrıntılar ve marazi denilebilecek duygus-
allığın olaylar ve nesneler ile olan ilişkisi hayal ile 
hakikat arasında gelip giden psikolojik gelgitler ince 
ince işlenmiştir.

Bezmiâlem Valide Sultan’ın manevi işaret ve maddi ihtiyaçtan hareket ederek, 
oğlu Abdülmecid Han’ın izin ve fermanıyla yaptırdığı Guraba-yı Müslimîn 
Hastahanesi, yaklaşık iki asırdan beri özelde İstanbul ahalisine, genelde bütün 
garip ve fakirlere hizmet vermeyi sürdürmektedir. Bu uzun hizmet seneleri 
müddetince o kadar çok meşhur oldu ki birçok tarihi ve edebi eserde de 
mekân olarak kullanıldı. Hem hastane hem de bir dönem tıp fakültesi olarak 
vazife görmesinin izlerini değişik eserlerde görüyoruz. Bunlardan en meşhuru, 
Türk edebiyatının dev romancılarından Peyami Safa’nın “Dokuzuncu Hariciye 
Koğuşu” adlı romanıdır. Bu konuyla ilgili geniş bir çalışmayı önceki sayılarımızdan 
birinde işlemiştik. (Turan Aslan, Gureba Hastanesi’nin Dokuzuncu Hariciye 
Koğuşu, Bezmialem Aktüel, s.24 ) 
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Roman saf aşkın bir vesikası niteliğindedir. 
Tenden ruha yükselişin, çevre ve dünya ko-
kan iştihalar karşısında sâfiyete sığınışın da 
romanıdır. Saf aşktaki teslimiyete rağmen, 
erkek cinsinden bir numunenin keyfine 
düşkünlüğü, bencil, hovarda ve mirasyedi 
karakterin tutumundaki tutarsızlıklar da tahlil 
edilmiştir. Roman bu yönüyle aynı zamanda 
kadın bakışı ile erkeklere yönelik eleştiri ve 
tahlilleri sergilemektedir. 

İsmine bakarak bir manastırın papazı zann-
edilmesin. Bu iskambil oyunundaki “karo pa-
pazı” adlı kâğıttır. Eskiden maça, karo, kupa, 
sinek vs. yerine “ispati, kör, dineyri vs.” şek-
linde adlandırılırdı. İşte, romancımız da es-
erin erkek kahramanını bir çeşit kod adıyla 
“Dineyri Papazı” adlandırılmıştır. Başkahra-
man Gülbün Hanım’ın âşık olduğu kişi olan 
Ayhan’ın şifreli adı.

Gülbün kültürlü, modern, birçok üstün vasfı 
bulunan çok başarılı bir tıbbiye talebesidir. 
İşte bu hanım, derslerinin bir kısmını Gureba 
Hastahanesi’nde yapmaktadır.

Dördüncü sınıfın talebeleri arasında adı “be-
lalı”ya çıkmıştır. Klinik devamı yüzünden 
dâhiliye pratik ve umumi cerrahi derslerine 
yetişmek yüzünden talebe altı numaralı mor-
foloji Enstitüsü’nden Cerrahpaşa’ya, oradan 
Gureba’ya taşınır durur. ( DP, sh.39)

Daha sonra ise geçirdiği ağır rahatsızlık 
yüzünden Gureba Hastahanesi cerrahi klin-
iğinde operasyon geçirir ve uzun müddet bu-
rada tedavi edilir. 

“Rolli, kıyametleri kopardı, ayısının tüyler-
ini yoldu, elinin tersiyle muhallebiyi devirdi, 
meyve suyunu yere döktü. Ona paltosunu 
tuttular, kolunu geçiremedi, kundurasını gi-
ydirmek istediler, sanki iki gün içinde ya 
pabuçlar ufalmış, ya Rolli cüsselenmiş, 
ayağını sığdıramadı. Kasketi başına uymuyor, 
sağa sola kayıyordu. Beş yaşında bir haşarı 
oğlan etrafa ne aksilikler çıkarabilir, Rolli 
hepsini sıraladı. Nihayet ağladı, nihayet avazı 
çıktığı kadar bağırdı. Fakat neticesiz! Doktor 
Bülent Şarköy, Gülbün’ü Gureba Hastahane-
si’ne kaldırtmıştı. Küçük çöplükte terfih müd-

1902 yılında  Edirne'nin  Uzunköprü  ilçesinde 
doğdu. Ailesi Makedonya’dan İstanbul’a göç etmiştir. 
Annesi Bektaşi dervişi Emine İkbal Hanım, babası 
Uzunköprü Belediyesi'nde kâtip olan Sami Bey'dir.

Bir Fransız Mektebi’ne ardından Haydarpaşa'daki Al-
man Lisesi'ne sonra Beyoğlu’ndaki Alman Lisesi’ne 
devam etti. 1917 yılında Türk- Alman Derneği’nin 
aracılığı ile eğitimine devam etmek için  Almanya'ya 
gönderildi. Münih Üniversitesi’nde Felsefe ve Edebi-
yat eğitimi aldı. 1926’da “Arapça’da Çiçek Adları” 
isimli tezi ile Şarkiyat doktorasını tamamladı ve felsefe 
doktoru olarak  İstanbul'a döndü. Yurda dönüşünden 
sonra Millî Mecmua ve Her Ay gibi dergilerde kadın 
sorunlarına ağırlık veren makaleler yayımladı. “Safiye 
Sami” ismi ile tercümeler yaptı. “Dilara” adını kullanar-
ak öyküler yazdı. 

1938'de ilk romanı  Kadıköyü'nün Romanı  yayım-
landı. Aynı yıl  Cumhuriyet’te tefrika edilmeye 
başlayan Ülker Fırtınası 1944'te roman olarak basıldı. 
1941'de Selma Lagerlöf'den Portugaliye İmparatoriç-
esi ve 1945'te Friedrich de la Motte Fouqué'den Su 
Kızı  isimli tercümeleri yayınlandı.  Ciğerdelen  adlı en 
tanınan romanının ilk baskısı 1946'da yapıldı.

1955'te Tercüman gazetesinde son romanı olan Diney-
ri Papazı tefrika edildi. Asr-ı Saadet'i anlatan yazıları 
1962 yılında Yeni İstanbul gazetesinde yayınlandı; Çöl-
de Biten Rahmet Ağacı adıyla kitap haline getirildi.
1 Ekim 1964 tarihinde İstanbul'da hayatını kaybet-
ti. Karacaahmet Mezarlığı'nda defnedildi.
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detini tamamlayan illet korkunç bir krizle patlak 
vermiş, yine uzun bir tedavi başlamıştı… Dâhili-
yeci, asabiyeci, nisaiyeci, kulakçı gitti, dişçi 
geldi. Tahlilller bitti, röntgen başladı. Kızda bir 
eksiklik bulunamadı. Asabi teşevvüşlerden bah-
sedildi. Fikr-i sabit, hafif melankoli, mani adları 
okundu. İşte o kadar. Kalanı Allah’a kaldı.

Cerrahi Kliniği’nin zemin katındaki tek yatak-
lı odasında Gülbün sırtüstü yatıyordu… Son 
zamanlarda iki eliyle yüzünü örtmeyi âdet edin-
mişti. O derecede ki bütün çehreyi peçeleyen o 
hareketsiz eller donmuş, katılaşmış taş sanılırdı. 
Çok mazlum, sessiz bir hasta. Ne zile basar, ne 
de bir talebi olur, yemek verirlerse yer, su getirirl-
erse içer. Doktorlar bir şey sorarsa cevap verir… 
Kendisinin soracak, söyleyecek bir şeyi yoktur. 
Hasta bakıcı “Pencere açayım mı?” derse, “lüt-
fen” cevabını verir.

Gureba Hastahanesi türlü türlüsünü barındırmış, 
ama bu türlüsünü daha görmemişti. Taburcu et-
mek isterler, tam giyinmeye koyulur, nefes dar-
lığı gelir, gözler kararır, nabız gemi azıya alır. 
Kalk dedikleri vakit, nasıl sessiz sedasız kalktıy-
sa şimdi de yat derler, yatar. Tababeti kararsız 
bırakmış, dostlarını şaşırtmıştı.” (DP, sh. 267-8) 

“Gureba’nın ziyaret günü değildi. Öğleden son-
ra saat üçe doğru koridorda ses kalmamış, yal-
nız odadaki musluk gevşek kapanmış olacak ki 
yalağa ara ara su damlıyor.” (DP, sh.270)

“Gureba’nın Gülbün’ü, bir mucize yolundan küçük 
çocukluk ihtisasına kavuşmuş bulunuyor…”  
(DP, sh.271)

“Doktor arkadaşları Gureba’ya gelince, Gül-
bün yalıya gitmeye karar verdiğini söyledi.”(DP, 
sh.275)
Alıntılarda görüldüğü gibi, tıpkı Dokuzuncu Ha-
riciye Koğuşu’nda olduğu gibi, romanın mekân-
larının önemli bir yerini oluşturan Gureba Hasta-
hanesi, çeşitli klinikleriyle, ameliyathaneleriyle, 
amfileriyle, doktorlarıyla bize çok güzel bir tablo 
gibi sunulmaktadır.

İçinde yaşadığımız mekân, bazen farkına 
vardığımız çoğu zaman da farkına varma-
dığımız bir gerçekten ibarettir. Ne kadar farkın-
da ve şuurunda yaşarsak bize belki de hiç 
bilmediğimiz, görmediğimiz yönlerini göstere-
cek. Gureba Hastahanesi işte böyle bir mekân…

Romanlarında genellikle kadınlara 
ait problemleri ve kadının çevre ile 
ilişkilerini ele alan Safiye Erol’un 
kahramanları kaderlerinin 
mahkûmu gibi görünseler de 
iradeleri sayesinde sonunda 
ıstıraptan kurtulur ve arınarak 
âdeta yeniden doğmayı başarır. 
Romanlarına hâkim olan aşk 
duygusu beşerî aşktan Allah’a ve 
giderek topluma doğru 
bir gelişme gösterir.
 
Yazar makalelerinde Mevlânâ 
Celâleddîn-i Rûmî, Yûnus Emre, 
Erzurumlu İbrâhim Hakkı, 
Hasan Sezâî-yi Gülşenî, 
İsmâil Hakkı Bursevî, 
Kaygusuz Abdal, Dede Efendi, 
Fâtih Sultan Mehmed, III. Selim, 
Sokrat, Homeros, Shakespeare, 
E. Zola, Goethe, V. Hugo, 
Schopenhauer, Pierre Loti gibi 
Doğu’dan ve Batı’dan bazı 
portrelerle İstanbul, Edirne, Bursa, 
İznik gibi şehirleri ve tabiatla ilgili 
birtakım konuları ele almıştır.
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DUYGULARIN 
PSİKOLOJİSİ
Psikoloji, 90’lı yılların sonlarına doğru bir devrim yaşadı. O devrimde 
duygular, bilimsel kategoriye dâhil edildi. Daha önce duygular, 
edebiyatçılar ve sanatçıların konusu olarak kabul ediliyordu. Ona karşılık 
olarak “Duygusal Zekâ” kavramı ortaya çıktı ve duygu üzerine birçok 
çalışma başladı. 

PROF. DR. NEVZAT TARHAN  / ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ

Psikoloji, 90’lı yılların sonlarına doğru bir devrim yaşadı. 
O devrimde duygular, bilimsel kategoriye dâhil edildi. 
Daha önce duygular, edebiyatçılar ve sanatçıların konusu 
olarak kabul ediliyordu. Ona karşılık olarak “Duygusal 
Zekâ” kavramı ortaya çıktı ve duygu üzerine birçok 
çalışma başladı. Aynı zamanda duyguları yönetebilmek 
becerisi nasıl geliştirilir? Bir insanın kendi duygularını 
yönetmeyi becerebilmesi için neler yapması gerekir? 
Duyguları tanımak nedir? …vs. 

Tüm bunlarla ilgili birçok görüntüleme çalışması yapıldı. 
Bu çalışmaların hepsi duyguların beyindeki karşılığı ile 
ilgiliydi. 

Duygularla ilgili konuşmamdan önce biraz ‘Değişen 
Dünya’dan bahsetmek istiyorum. Bu değişen dünyada 
duygular neden önemli? Bugünün gerçeklerine 
baktığımızda şununla yüzleşiyoruz: büyük ev-küçük aile, 
daha çok terfi-daha az duygu, gelişmiş ilaçlar-yetersiz 
sağlık, aya gitmek-komşusunu tanımamak, sayısız ilişki-
sıfır gerçek sevgi, yüksek zekâ-daha az duygu, yüksek 
gelir-daha az huzur, sosyal medyada sürüyle arkadaş-
gerçek hayatta sıfır dost, daha çok insan-daha az insanlık, 
daha büyük televizyon-daha az kitap… Bu acı gerçekler 
bizim için bir fırsat olabilir.

Peki, bu gerçekler bizi nasıl etkiledi? Biz buradan ne 
gibi sonuçlar çıkarabiliriz?
1800’lü yıllarda dünya değişti. Bu süreç, Endüstri 
1.0’dan 4.0’a kadar giden bir süreci kapsıyor. Endüstri 
1.0, buhar gücü keşfedildi ve bununla birlikte sermaye, 
buhar gücünü elinde bulunduranların oldu. Endüstri 
2.0 döneminde elektrik gücü keşfedildi, dolayısıyla 
bu dönemde de elektrik gücünü elinde bulunduranlar, 
sermaye sahibi kesimi oluşturdu. Endüstri 3.0’da da 

elektronik bulundu. Elektronikte de buna 
hâkim olan otomasyona geçmeye başladı. 
Bu gücü elinde bulunduran ve iyi yönetenler, 
dünyaya hâkim olmaya başladı. 21.yüzyılda 
endüstri 4.0 var ve süreçte otonom robotlar, 
simülasyon, sistem entegrasyon, bulut 
iletişim, 3D yazıcılar, artırılmış gerçeklik ve 
büyük veri (Big data) var. Büyük veriye hâkim 
olan para hareketliliğine de hâkim olabiliyor.

Son zamanlarda ‘yapay zekâ’ çok 
konuşuluyor. Otonom robotlar, öğrenen 
cihazlardır. Eve bir otonom robot aldığınızda 
sizin sesinizi, yüz ifadenizi tanıyacak ve 
komutlarınızı algılayacak. Canınız sıkıldığında 
fişi çekeceksiniz.
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Davos’ta bir tez ortaya konuldu. Şöyle ki; 
gelecekte pek çok meslek yok olacak çünkü 
insan gücünün yerini yapay zekâ alacak. Peki, 
dünya nereye gidiyor?
Nato Strateji Uzmanı Rex Hughes, “Üçüncü dünya 
savaşının ilk mermisi internetten atılacak” diyor. 
Yine 2018’de gerçekleşen Davos Zirvesi’nde 
“Beyinlerimiz hacklenebilir” tezi, o dönemde bize 
bilim-kurgu gibi geliyordu. Fakat şu an RF dalgaları, 
radyofrekans veya mikro dalgalarla kişinin 
beyninde bir takım değişiklikler 
yapılması mümkün hale geldi.
2013’te bir kongrede dinledim. 
Bir grup insana bebek sesi, 
insan sesi ve kuş sesi 
dinletiyorlar. Dinleme işlemi 
esnasında da beyindeki 
dalga fonksiyonunu 
kaydediyorlar. Daha sonraki 
aşamada daha önceki sesler 
yerine, RF dalgaları ile kayıt 
altına alınan beyin dalgası 
fonksiyonunu beyne veriyorlar. 
Kişiler %80 oranında kuş sesi, bebek 
sesi ve insan sesini ayırt edebiliyor. 
Dışarıdan duyduğumuz seslerde, kulağımızdaki 
kuvars kristalleri mekanik enerji, ses enerjisini 
elektrik enerjisine dönüştürüyor. Elektrik enerjisi 
sayesinde beyine naklediliyor. Elektrik enerjisine 
kaydolan o sesi, beyindeki işitme alanına 
kaydedebiliyoruz. Bu gibi durumlar da gösteriyor ki, 

gelecekte tedavide kullanılma potansiyeli içeren bir 
yapıya sahibiz. Mesela amik dalga radyo frekansı 
verilecek, bu şekilde depresyon tedavi edilebilecek. 
Bununla ilgili çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Tüm bunlar olurken, batıda Kaliforniya Sendromu 
diye bir durum ortaya çıktı. Bu sendrom, popüler 
psikiyatride kullanılıyor. Yaşam amacı hedonistlik 
olan, yani zevk peşinde koşan, ego odaklı yaşayan 

insanlarda “zevklerimi tatmin ettim, neden 
yaşayayım ki?” düşüncesi var. Bu 

kişiler bir süre sonra benmerkezci 
(egosentirizm) oluyor. Mesela eşi 

hasta oluyor eşini terk ediyor, 
çocuğu hasta oluyor ‘sosyal 
hizmet kurumu ilgilensin’ 
diyor. Şuan batının en 
büyük psiko-sosyal sorunu, 
yalnızlık. İngiltere’de 8 buçuk 

milyon kişi evde yalnız yaşıyor 
ve burada ‘Yalnızlık Bakanlığı’ 

kurma çalışmaları var. Yalnızlık 
sonucunda mutsuzluk ortaya çıkıyor. 

Manhattan’daki kanalizasyonlarda 
antidepresan ölçülebiliyor. Uyuşturucu 

maddeler ve yasa dışı kullanılan maddelerle ilgili 
ölçüm yapmak üzere kanalizasyonlardan örnek 
alıyorlar ve bir de bakıyorlar ki antidepresan da 
var. Yani kapitalizm önce hasta ediyor, sonra tedavi 
ediyor.
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Duygulardan bahsederken aşk ile ilgili de bir şeyler 
söylemek isterim. Aşkın kimyasına baktığımızda 
kimyasallar ile karşılaşıyoruz. Seratonin, dopamin, 
büyüme hormonu, oxitocin (bağlanma hormonu), 
vasepressin, testosteron, östrojen. Dolayısıyla 
âşık olduğumuzda beynimizi yönetmek demek, 
beynimizdeki kimya laboratuvarını yönetmek 
demektir.

İnsanlar karar verirken 4D kuralını uygular: Duygu, 
düşünce, davranış ve değerler. Ön beyin (frontal 
bölge) dediğimiz bölge, kaptan köşküdür. Ön 
denetim, öz yönetim bölümleri vardır; ayrıntıları fark 
edebilme, hedef belirleme, karar verme, odaklanma, 
muhakeme, empati, öğrenme, aktif dinleyicilik, 
planlama, zihinsel iz sürme, sebat edebilme, 
kendi duygu ve düşüncesini izleyebilme, stratejik 
düşünce konularında önemli bir bölgedir. Bunların 
hepsi insani özelliklerdir. 

İnsan doğası gereği, mutlu olmak için çabalar. Fakat 
haz peşinde koşmak değil, anlam peşinde koşmak 
insanı mutlu ediyor. Biraz önce hedonizmden 
söz etmiştik; haz peşinde koşan insanlar bir süre 
sonra mutlu olmayı unutuyor. Anlamlı bir hayali ve 
ideali varsa, bu kişi daha mutlu oluyor. Mutluluğu 
etkileyen değerlere baktığımızda da; anlam ve 

amaç arayışı, kendini keşif algısı, ilişki biçimleri, 
bakış açısı ve çevre farkındalığı, tercihlerimiz, 
manevi değerleri görüyoruz. İnsanın mutluluğu, bu 
değerleri iyi yönetip yönetmediğiyle ilgilidir. İnsanı 
mutlu eden 3 değişken var; Sekülarizm, Narsizm, 
Materyalizm. TDK’ya göre Sekülarizm, dünyacılık 
demektir. Hazzı, akıldan üstün tutuyor ve bu 
felsefede yakalanmadıkça, kimse bilmedikçe her 
şeyi yapabilirim düşüncesi hâkim. Seküler düşünen 
insanlarda, hesap verme duygusu olmadığı için 
dürtülerinin etkisinde kalıyor. İnsanı özgürleştiren 
şey, canının istediğini yapmak değil, arzu ve 
dürtülerine karşı özgür olabilmek. Freud, “Bir insan 
kendi narsizmini yenmeden terapist olmamalı” diyor. 
Çünkü Narsizm, kişinin kendini üstün, ayrıcalıklı, 
farklı görmesidir.
 
Özetle duyguların yönetimi; öz bilinç, öz yönetim, 
sosyal bilinç ve ilişki yönetimi adımları ile Psikososyal 
sermayemize pozitif anlam, yorum, ilişki katabilme, 
pozitif hedef ve ortam oluşturma bilimidir.

ABD Çocukları Koruma Fonu, Amerikan gençliğinin 
bir günlük kesitini şöyle veriyor:
• 25 yaşın altındaki 3 genç AIDS nedeniyle 
ölüyor ve 25 kişiye de HIV virüsü bulaşıyor.
• 6 çocuk intihar ediyor.
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• 18 yaşın altında 342 çocuk, şiddet suçundan 
tutuklanıyor.
• Ergen annelerden 107 bebek doğuyor.
• 2833 çocuk okulu terk ediyor.
• 6042 çocuk tutuklanıyor.
• 135.000 çocuk okula silah götürüyor.

Bu rapor, 2002 yılına ait bir rapordur. Bu raporun 
açıklanması üzerine Federal hükümet panik 
yaşıyor. Dolayısıyla ABD hükümeti Seligman ve 
ekibine 45 milyon dolar hibe sağlıyor, bu hibe ile 
3 sene boyunca çalışmalar yürütülüyor. Seligman, 
“öğrenilmiş çaresizlik” ve “öğrenilmiş iyimserlik” 
kavramlarını tanımlayan kişidir. Bu çalışmanın 
sonucunda “Mutluluk Bilimi” ortaya çıkıyor. 2009 
yılında ilk kongresini gerçekleştiriyor. Mutluluk 
bilimi diye bilinen ama esasında Pozitif Psikoloji… 
Pozitif Psikoloji, ‘Polyannacılık’ demek değildir. 
Normal psikoloji patolojiyi düzeltiyor, sıfıra 
getiriyor. Fakat pozitif psikoloji, sıfırın üstüne 
çıkarıyor. Yani kendini iyi hissetmeyi öğreten bilim 
dalıdır. Mesela bu durum hekimlikte de vardır; ideal 
hekim nedir, yara açmadan tedavi eden hekimdir. 
Tıp bilimi, hemen cerrahi müdahale ile agresif bir 
girişimde bulunmak yerine bağışıklık sistemini 
güçlendirip vücudun hastalıkla bizzat savaşması 
ve yenmesini sağlaması ile gelişme göstermiştir. 

Bu “dokulara saygılı hekimlik” diye geçiyor. 
Psikiyatride de bunun karşılığı; kişinin çocukluk 
travmalarını, olumsuz yaşantılarını hemen ortaya 
çıkarıp yeni bir travma yaşatmak yerine, o kişinin 
pozitif savunmalarını güçlendirerek kişinin kendi 
hastalığını kendinin yenmesini sağlayabilir miyiz 
diye yapılan çalışmalardır.

Einstein’ı biliyorsunuz; çok başarılı fakat pek mutlu 
değil. Kendisi, Nobel fizik ödülüne sahip olmakla 
beraber yüksek zekâ düzeyine sahip bir bilim 
adamı. Fakat duygusal zekâsı yerlerde sürünüyor. 
Evliliğinin 10’uncu yılında karısına şunu söylüyor; 
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“Seninle evli kalmamı 
istiyorsan benden şikâyet 
etme, yemeğimi 3 öğün 
düzenli olarak odama getir, 
benden dostluk ve yakınlık 
bekleme.” Hangi kadın bunu 
kabul eder? Einstein, bu konuşma 
sonrasında boşanmış ve ömrünün kalan 
yıllarında mutlu bir yuva kuramamıştır.

Alman asıllı bir psikolog olan Duchenne tarafından 
ortaya konulan ‘Duchenne Gülümsemesi’ kuramına 
göre; gülümseme esnasında göz ve dudak kenarında 
oluşan çizgilerin %50’si yukarı doğru ise bu kişiler 8,5 
yıl daha uzun yaşıyor, daha az boşanıyor ve daha az 
sağlık sorunu yaşıyorlar. Dolayısıyla pozitif yaşamı 
seçen bireylerin olumsuzluklara maruz kalma oranı 
diğer insanlara göre daha azdır diyebiliriz.

İngiltere’de “Yalnızlıktan Sorumlu Bakanlık” kuruluyor. 
8 buçuk milyon İngiliz evde yalnız yaşıyor. 2015 
yılında Harward Pozitif Psikoloji dersini müfredatına 
ekledi ve bu ders Harward tarihinde çığır açan ders 
olarak görüldü. Bu dersin içeriğinde; beyin-beden 
ilişkisi, çeşitli yaşam koçlukları, anlam ve değerler, 
meditasyon gibi içerikler mevcut. Anadolu irfanını 

(Mevlana’nın Mesnevisi), doğu 
bilgeliğini alıp sistematize 

ederek ve metadolojisini 
geliştirerek bizlere bir bilim olarak 

sunuyorlar. 

Yale Üniversitesi 2018 yılında Mutluluk 
dersini müfredatına ekledi. Bu bölüme 1200 

öğrenci kayıt yaptırdı. Yale tarihinde en çok tercih 
edilen ders olarak geçiyor. İngiltere Bristol Üniversitesi 
de 2019 yılında yani bu sene Pozitif Psikoloji dersini, 
seçmeli ders olarak müfredatına ekledi. Üsküdar 
Üniversitesi olarak biz 2013 yılında Pozitif Psikolojiyi 
müfredatımıza aldık. Bu ders sayesinde çok fazla 
olumlu dönüş aldık. Şuan hala bu dersi vermeyi 
sürdürüyoruz.

Pozitif psikolojide ‘Frontal Lob’ eğitimi önemli… 
Frontal Lob, insan beyninin duyguları yöneten 
bölümüdür. Karar verirken ise 5N1K ile karar veriyoruz. 
5N1K aslında iletişimcilerin kullandığı bir kavram ama 
bunu bulan Kanadalı bir psikolog. Bu psikolog, 5N1K 
için hafızanın 6 sadık bekçisi olduğunu söylüyor. 
Bilgiyi kalıcı hale getirmek istiyorsak; kim, nerede, ne 
zaman, nasıl, niçin? (5N1K) sorularını sorarak bunu 
yapabiliriz. 
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Hiperaktivite bulunan kişilerde önce eylemi 
gerçekleştirip sonra düşünme davranışı gözlemlenir. 
Bu durum frontal lobun düzgün kullanılmadığını 
ve 5N1K paradigmasını uygulayamadığının 
göstergesidir. Öz bilinç, yani önce kendini tanıma 
çok önemlidir. Nereye gideceğini bilmekten önce, 
nerede olduğunu bilmek daha önemlidir. Güçlü ve 
zayıf yönlerin tespiti ile bu mümkün olacaktır. Yaşam 
boyunca problemler kaçınılmazdır. Bu problemleri 
çözerken de sorunun ne olduğundan daha çok, 
bizim bu sorunlar karşısında nasıl bir tutum 
sergilediğimiz ve ne yaptığımız daha önemlidir. 
Çince’ de risk kavramı tehlike ve fırsat olarak 
tanımlanmaktadır. Önümüze çıkan her risk tehlike 
taşımasının yanı sıra fırsat da taşımaktadır. Bakış 
açımız, riskler karşısında ya paniğe kapılmamıza ya 
da çözüm odaklı olmamızla şekillenir.

Stres yönetiminde kullanılan bir ölçek de işlevsel 
olmayan başa çıkma tutumlarıdır. Soruna odaklanma 
ve duyguları açığa vurma, artan bir şekilde duygusal 
stresin farkında olmak buna eşlik eden duyguları 
açığa vurma ve deşarj etme eğilimidir. Fonksiyonel 
olmayan yöntemler ise; olayın gerçekliğini 
inkâr etme, davranışsal olarak boş verme, stres 
kaynağının engel olduğu hedeften geri durma ya 
da madde kullanımıdır. Stres yönetimini şu şekilde 
betimleyebiliriz. Bazı insanlar sünger tiplidir; stresi 
sünger gibi çeker ve şişer. Bazı insanlar da teflon 
tiplidir. Teflon yanmaz ama içine temas edeni 
yakar. Teflon tipli olanlar, narsist insanlardır. Bu 
tip kişiler, durumdan anlık olarak etkilenmiyormuş 
gibi gözükürler fakat belirli bir süre sonra duygusal 
olarak yalnız kalırlar. İdeal olan ise kauçuk tipli insan 
olmaktır. Bu tip insanlar esnerler fakat dağılmazlar. 
Bu duruma mental esneklik denir. Bu özelliğe sahip 
olan kişiler, stresini yönetebilir. Diğer başa çıkma 
yöntemleri şöyledir; problem odaklı başa çıkma 
ve duygu odaklı başa çıkma. Problem odaklı başa 
çıkma yöntemleri şu şekildedir; plan yapma, üzerine 
gitme, diğer meşgaleleri bastırma, geri durma, 
yararlı sosyal destek kullanımı... Duygu odaklı 
başa çıkma yöntemleri ise şu şekildedir; duygusal 
destek kullanımı, pozitif geriden yorumlama ve 
gelişme, kabullenebilme, şakaya vurma, dini olarak 
başa çıkma vs. Duygularını yönetebilen bir kimse, 
kendisini de yönetebilir. Duygularımız psikolojik bir 
sermayedir. Duygularımız ne kadar çok ise o kadar 
fazla iş yapabiliriz. Sermayeniz az olduğunda pek 
fazla iş gerçekleştirilmez. Bu nedenle içi sevgi dolu 
olan insanlar daha güçlü adımlar atabilir. 

Mutluluk seçimlerimizle oluşan bir yolculuktur. 
İyimserlik, affetmek, dürüstlük, kendimizi 
değiştirmek, paylaşılan bilgelik, şükretmek, 
başkalarına saygı göstermek, anlamlı yaşamak 
bir seçimdir. Mutlu bir hayat yaşamak kişisel 
bir seçimdir. Burada yine frontal lob devreye 
girmektedir. Frontal lob bizim filtremizdir. 
Günümüzde nörobilim çalışmalarında ortaya konan, 
geçmişte ise Sokrates’in bahsettiği üç filtresi vardır. 
Bunlar ise doğruluk, faydalı olma ve gerçekliktir. 
Bu filtre, frontal bölgeyi geliştirmekle yakından 
ilgilidir. Doğru kullanabildiğimiz zaman, hayat 
bir seçimdir. Yaşadığımız problemlerde kusuru 
başkasında aramak yanlıştır. Çünkü yaptığımız 
seçimlerde bir hata vardır ve bu problem hatadan 
kaynaklanmaktadır. Pozitif psikoloji çalışmalarında 
Seligman’ın PERMA Modeli vardır. 

P (Positive Emotion) Olumlu duygular: İyi 
düşünenlerin en önemli özelliği, olumlu duyguların 
var olmasıdır. İyi duyguların yanında kötücül 
duygular da yer almaktadır. Kötücül olan bu 
duygular, kin, nefret, kıskançlık, öfke, düşmanlık 
gibidir. Bu duygular olduğu zaman beyin asit 
özellikli kimyasallar salgılamaya başlamaktadır. Asit 
özellikli kimyasallar gidip damar direncini arttırır 
ve sonucunda tansiyon yükselir. Mide, bağırsak 
spazmına neden olur ve gastrointestinal sistem 
bozuklukları oluşur. Bağışıklığı baskılayarak alerjik 
reaksiyonlara ve gizli tümörlere neden olur. 

Beynimiz otonom sinir sistemiyle yönetilmektedir. 
A tipi kişiliği tanımlayan bir kardiyologdur. Bunu 
gözlemleri sonucunda keşfetmiştir. Kendi muayene 
odasındaki koltukta soyuklar, hasarlar olduğunu 
ancak kadın doğum uzmanı olan bir arkadaşını 
ziyareti sırasında orada böyle bir şey olmadığını 
görmemiştir. Bunun sonucunda kardiyolojik 
rahatsızlıkların daha fazla stres altında olan 
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insanlarda daha sık rastlandığını fark etmiştir. A tipi 
kişiliğinde olan kimselerde kalp damar hastalıkları, 
gastrointestinal sistem hastalıkları üç misli daha 
fazla görülmektedir. Sigara kullanımına bağlı olarak 
meydana gelen kalp krizinde, hastaya eğer sigara 
içerse öleceği söylendiğinde, hastaların sigara içmeye 
devam ettiği gözlemlenmiştir. Ancak pozitif psikolojiyi 
destekleyecek şekilde, hayatından, ailesinden, 
hedeflerinden bahsedildiğinde, hastalardan olumlu 
geri bildirim alınmıştır. Korkutan yaklaşımların işe 
yaramadığı bilimsel göstergelerle ortaya konmuştur. 
E (Engagement)  Bağlanma: Bir amaç ve hedef 
doğrultusunda içsel motivasyonla, bütün benliğiyle 
derinden bir bağlanma ve akış içerisinde olmasıdır. 
Ders çalışırken üç dört saatin geçmesi engagement 
kavramına örnektir. Konfüçyüs’ün “Sevdiğiniz işi 
yaparsanız, bir gün bile çalışmış sayılmazsınız” sözü, 
bağlanmayı açıklamaktadır.
R (Realtionship) İlişkiler: Olumlu ilişkiler kurabilme 
becerisidir. Bir insan diğer insanlar ile ne kadar olumlu 
ilişki kuruyorsa o kadar sosyal sermayesi yüksek 
demektir.
M (Meaning) Anlam: Kişinin kendinden daha büyük 
bir şeye aidiyet hissetmesi ve bu durum karşısında 
anlamlı hizmetler ortaya koyma isteğidir. İnsanda 
anlam arayışıyla ilgili genetik kod yer almaktadır. 
Dört tane meta bilişsel genden bahsedilmektedir. 
Bu genlerden birincisi anlam arayışıyla ilgili, ikincisi 
yeniliği arama genidir. Bunlar sadece insanlarda 
var olan genlerdir. Buna riskli davranış geni de 
denmektedir. Karınca yüz yıl öce yuvasını nasıl 
yapıyorsa günümüzde de aynı şekilde yapmaktadır. 
Ancak insandaki yeniliği arama geni nedeniyle 
değişiklikler oluşmuştur. Bu gene sahip olan kişiler, 
riski sevmektedir ve dopamin fazla salgılanmaktadır. 
Üçüncüsü ölümü algılama, dördüncüsü ise geçmiş 
ile geleceği anlama meta bilişsel genidir. Bu dört 
gen insanı diğer canlılardan ayırmaktadır. İnsan 
zihin teorisi geliştirebilen bir varlıktır. Örneğin; otistik 
çocuklar zihin teorisi gerçekleştiremezler. Bir kişi elini 
cebine soktuğu zaman otistik çocuklar, bunu elini 
cebine soktu olarak algılar. Ancak normal bireyler, 
cebinden bir şey alacak, cüzdanını çıkartacak gibi 
buradan varsayımlar üretmeye başlar. Bunlar zihin 
teorisidir. Soyut, kavramsal, teorik düşünme becerisi 
özellikle insanda yer almaktadır. 
A (Achievment) Başarı: Bir an için anlam ifade etmese 
de belirli hedefler doğrultusunda sorumlulukları 
yerine getirebilmektir. Hedefler için sürdürülebilir 
çaba, kişinin öz yeterlilik düzeyini gösterir. 

Madem iyi duygularımız var, o zaman kötülük 
neden var? İçimizde iyicil ve kötücül duygular 
bulunmaktadır. Biz hangisini güçlendirirsek 
o kazanacaktır. Bu durumu bir düşünür şu 
şekilde ifade etmiştir: “Tanrı her şeye gücü 
yetendir,  her şeyi bilen salt iyi bir varlıktır’ 
önermesi mantıksal olarak ‘Tanrı kötülük 
yapabilecek bireyleri yaratmaz’ gibi bir sonucu 
doğurmaktadır. Özgürlüğün denenmesi için 
yanlış olma imkânı da olmalıdır. Bireyin her 
zaman doğru olanı yapıyor olması yanlış olanı 
yapamıyor olmasından kaynaklanıyorsa, o birey 
özgür değildir.” O halde insanda özgür bir irade 
vardır. Özgür iradenin olabilmesi için insanda 
kötülüğü yapabilme seçeneğinin 
olması gerekmektedir. 
Bundan dolayı iyicil 
duyguların yanında 
kötücül duygular 
da bulunmaktadır. 
İyiliklerin bilinip tanınması 
için kötülüklere ihtiyaç 
vardır. Bu Entropi Yasası gibidir. 
Enerji yasalarında evren düzenden 
düzensizliğe doğru hareket etmektedir. Yani 
odayı aydınlatmazsanız karanlık olup olmadığını 
bilemezsiniz. Rahibe Teresa’ya dünyanın nasıl daha 
iyi bir yer olacağı sorulduğunda cevabı “birebir 
iyilik yapmak” demiştir. Birebir iyilik yapıldığı zaman 
orada kötülük yeşeremiyor. Bunun için insanın 
çevresindekilere birebir iyilik yapması önemlidir.

İyi bir hekim, psikolog olmanın temelinde iyi bir 
insan olmak vardır. Çocuğun zeki ve çalışkan 
olması istenmektedir. Fakat bu yeterli midir? Proje, 
çocuk yetiştirmektir. Örneğin; küçük yaştaki bir kız 
çocuğunun piyano, bale gibi pek çok eğitim alması 
sağlanmış. Eğitim hayatını özel okullarda tamamlıyor. 
Sonunda çocuk kendi hayatını yaşamak istediğini 
belirtiyor ve bir pizzacı dükkânına girerek çalışıyor. 
Her zaman zeki ve çalışkan olmak yetmiyor. Örneğin; 
zeki, çalışkan, kötü bileşiminde ise kimya mühendisi 
örneği verecek olursak, sentetik esrar üretip hapse 
giren bir kimya mühendisi örneği verebiliriz. Bu durum 
zeki ve çalışkan olmanın yetmediğini, bunun yanında 
iyi insan olmanın da gerektiğini göstermektedir. 
Kişinin ego ideali olarak iyi bir insan olmayı seçmesi, 
pozitif psikolojinin önerdiği bir yöntemdir.
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KANSER HÜCRELERİNE  
KARŞI YENİ SİLAH:  
SİYAH BAL
Prof. Dr. Abdurrahim Koçyiğit, Kazdağları'nın endemik bitkilerinden ve 
meşe palamudu ağacının akıntısından beslenen arılardan elde edilen siyah 
balın, kanser hücrelerini öldürme özelliğini keşfetti.
Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Başkanımız Prof. Dr. Abdurrahim 
Koçyiğit, Kaz dağlarının endemik bitkilerinden ve meşe palamudu 
ağacının akıntısından beslenen arılardan elde edilen siyah balın, kanser 
hücrelerini öldürme özelliğini ortaya koydu.

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

Prof. Dr. Koçyiğit, 9 kişilik ekibiyle balın kanser üzerindeki etkilerini incelemek 
amacıyla Türkiye'nin muhtelif bölgelerinde yetişen çiçek, çam ve kestane gibi 
14 farklı baldan numune topladı. İki yılı aşkın süren araştırmada, numuneler 
üzerinde içerik analizleri ve hücre kültürü çalışmaları gerçekleştirildi.

Araştırmalar neticesinde, fenolik madde içeriğinden en zengin ve kanser 
hücrelerini öldürme potansiyeli en yüksek balın, Kazdağları'nın Bayramiç ve 
Çan ilçelerine uzanan bölgesinin zirvesinde, zengin endemik bitki türleri ile 
özellikle meşe palamudu ağacının akıntısından beslenen arılardan elde edilen 
siyah bal olduğu keşfedildi. Henüz preklinik aşamaları tamamlanan ve ileri 
çalışmaları süren balın, kanser hücrelerini yok etme özelliğinin yanı sıra kansere 
karşı önlem almak için de kullanılabileceği öngörülüyor.

Mevcut çalışma sonuçlarına göre, kanser hastalarının tedavileri için yüksek doz, 
kanser oluşumunu önlemek isteyenlerin de düşük doz kullanmaları gereken 
siyah balın kullanılması gereken net doz miktarı ise hayvanlar ve insanlar 
üzerinde yapılacak deneysel çalışmaların ardından belirlenebilecek.

Prof. Dr. Koçyiğit tarafından çalışma sonuçlarıyla ilgili kaleme alınan "Quercus 
pyrenica honeydew honey with high phenolic contents cause DNA damage, 
apoptosis and cell death through generation of reactive oxygen species in 
gastric adenocarcinoma cell" başlıklı makale, ABD'deki Integrative Cancer 
Therapies (ICT) adlı tıp dergisinde yayımlandı.

Ayrıca, ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinin Asheville kentindeki Bal Arısı 
Araştırma Merkezi'nce düzenlenen "8. Uluslararası Bal Yarışması"na gönderilen 
Kazdağları'nın siyah balı, değerlendirildiği "koyu bal" kategorisinde birincilik 
elde etti.
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"Rengiyle orantılı olarak çok fazla fenolik  
içeriğe sahip"
Prof. Dr. Abdurrahim Koçyiğit, üniversite 
bünyesinde kurulan Geleneksel ve Tamamlayıcı 
Tıp İleri Araştırmalar ve Uygulamalar Merkezinde 
(GETAMER), geleneksel tıpta kullanılan bitkilerin 
bilimsel araştırmalarının yanı sıra arı zehri, propolis, 
arı ekmeği ve bal gibi arı ürünlerinin maddelerinin 
romatizma ve kanser gibi çeşitli hastalıklar üzerine 
etkilerini de incelediklerini söyledi.

Türkiye'nin dünyadaki bal üreticisi ülkeler arasında 
Çin'den sonra ikinci sırada geldiğini belirten Koçyiğit, 
ülkenin, flora çeşitliliğinden dolayı bal türlerin 
açısından zengin olduğuna işaret etti.

Kanser tedavisinde de kullanılan Yeni 
Zelanda kökenli "Manuka" balından 
bahseden Koçyiğit, "Bizim de 
böyle bir balımız olabilir mi?" 
düşüncesiyle yola çıktıklarını 
anlattı.

Prof. Dr. Koçyiğit, 3 yıldır süren 
çalışmanın aşamalarına ilişkin şu 
bilgileri paylaştı:
"İlk olarak, Türkiye'nin muhtelif 
bölgelerinden çiçek, çam, kestane 

gibi 14 farklı balı topladık. Balın içerisinde yaklaşık 
250 etken madde var. Bunun, bölgeden bölgeye, 
arının beslendiği bitki florasına göre de değişkenlik 
gösterdiğini biliyoruz. Balların öncelikle içerik 
analizlerini yaptık ve şunu gördük, fenolik içeriği 
çok yüksek ya da çok düşük ballar var. Daha önceki 
çalışmalarımızdan da biliyoruz ki, fenolik içeriği 
ne kadar yüksekse o kadar kanser hücrelerini 
öldürme kapasitesi de yüksek oluyor. Çünkü, fenolik 
bileşikleri yüksek olanlar pro-oksidan aktiviteyle 
kanser hücrelerini öldürebiliyorlar. Analizlerden 
sonra, en yüksek ve en düşük fenolik içeriğe sahip 
2 balı seçtik. İkisiyle hücre kültürü çalışmaları yaptık. 
Bu çalışmada, fenolik içeriği yüksek olan siyah balın 
aynı dozda diğerine göre yaklaşık 3 kat daha fazla 

apoptozis yoluyla öldürme potansiyeline sahip 
olduğunu gördük. En düşük öldürme 

potansiyeline sahip olan bal 
Kazdağları bölgesinden çiçek 

balıydı. En yüksek olan da yine 
Kazdağları'ndan, özellikle 
meşe palamudunun yaygın 
olduğu ormandan elde edilen 
'siyah bal' dediğimiz çeşitti. 
Bu balın temel özelliği, siyah 
rengiyle orantılı olarak çok 
fazla fenolik içeriğe sahip 
olmasıydı."
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Koçyiğit, Kazdağları'nın zirvesinde meşe 
palamudunun yoğun olduğu bölgede 
konuşlandırılan kovanlardan elde edilen siyah balı, 
"meşe palamudu balı" ya da "pelit balı" şeklinde de 
adlandırdıklarını dile getirdi.

"Hedefimiz, düşük dozda yüksek öldürücülük 
yapan balı yakalamak"
Kanser hücrelerini büyütücü etkisinden dolayı 
hastaların şekerle beslenmemesi gerektiğine 
değinen Koçyiğit, "Balı kanser ilacı olarak 
kullanacağız ama yüzde 80'i şeker. Doğal şeker 
olması bir şey değiştirmez, önemli olan hastanın 
az şeker alması. Balın tedavi edici özelliğinden 
yararlanacağız ama bir taraftan da miktarın düşük 
olması lazım. Hedefimiz, düşük dozda yüksek 
öldürücülük yapan balı yakalamak. Bizim, 14 
bal içerisinde en yüksek öldürücülüğü, kanser 
hücresini tedavi edici özelliği yakaladığımız bu bal 
oldu. Bu balla ilgili çalışma dünyada yok, özellikle 
kanser tedavisiyle ilgili. Türkiye'de de ilk bizim 
çalışmamız oldu." diye konuştu.

Koçyiğit, kanser tedavisindeki ideal hücre öldürme 
yönteminin "apoptozis" olarak adlandırılan 
kontrollü hücre ölümü olduğunu belirterek, "Bir 
sürü hücre ölüm yöntemi vardır. Mesela nekrosiz 
de bir hücre öldürmedir. Nekrosiz de hücre 
paramparça olur ve içerik tamamen kana yayıldığı 
için ciddi enflamasyon yapar. Bu istenen bir sonuç 
değildir. Apoptozis'te makrofajlar tarafından bu 
hücreler içeriye alınır ve kontrollü bir şekilde 
yok edilir. Dolayısıyla vücuda zarar vermez. Biz 
hangi yolla hücre öldürdüğünü de araştırdık ve 
apoptozisle öldürdüğünü gördük ki bu çok iyi bir 
şey." ifadelerini kullandı.

"Dozu belirlemeden kullanmak sakıncalı"
Siyah balın kanseri tedavi etmede olduğu gibi 
kansere yakalanmadan, hastalığa karşı önlem 
almak için de kullanılabileceğini anlatan Koçyiğit, 
"Kanserden korunmak isteniyorsa düşük dozda 
almak gerekiyor. Kansere yakalananlarda ise düşük 
dozlar hücreyi çoğaltıyor, yüksek dozlar hücreyi 
öldürüyor. Aslında burada dozun hayati öneme 
sahip olduğunu görüyoruz. Rastgele kullanılacak 
bir şey değil. Hangi dozunun tedavi edici olduğu 
belirlenmeden kullanmak oldukça sakıncalı. Biz 
şu anda doz tavsiye edecek aşamada değiliz. 
Ancak deneysel hayvan ve klinik çalışmalardan 
sonra rahatlıkla söyleyebileceğiz. Hedefimiz hemen 
hayvan çalışmasına başlamak." dedi.

Prof. Dr. Koçyiğit, gelecek yıllarda baldan ilaç elde 
edilip edilmeyeceğine dair, "Balı doğal olarak da 
kullanabilirsiniz. Oradan bir etken maddeyi çektiğiniz 
zaman geleneksel tıp olmuyor, ilaç oluyor. Ancak 
biz, doğal şekliyle de bunun kullanılabileceğini 
düşünüyoruz. Zaten çalışmalarımızda da doğal 
şeklini kullandık. Herhangi bir şekilde, oradan bir 
maddeyi izole edip de kullanmadık. Geleneksel tıpta 
kullanıldığı şekilde kullanmanın taraftarıyım ama doz 
önemli. Bu şekilde balı çok rahat kullanabilirsiniz. 
Belki kanser tedavisinde şekerini azaltabilirsiniz, 
onu da çalışacağız bir sonraki hedefimiz o. Ancak 
endişem, şekeri içinden çekince balın özelliğinin 
bozulması. O dengeyi nasıl sağlarız henüz 
bilemiyoruz, deneyeceğiz." değerlendirmesinde 
bulundu.
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"Araştırma fonlarından destek bekliyoruz"
Balın kullanımında yüksek doz ile düşük dozun 
işlevinin taban tabana zıt olduğunu vurgulayan 
Koçyiğit, şöyle devam etti:

"Çalışma sonuçlarımıza göre, kanser hastası düşük 
doz kullansa belki kanseri daha da artacak. Çünkü 
oradaki fenolik bileşikler normalde düşük dozda 
antioksidan etki gösterirken ancak yüksek dozlarda 
pro-oksidan etki gösteriyor. Dolayısıyla, kanser 
hastasına düşük doz verdiğiniz zaman hücreyi 
beslemiş, çoğalmasını kolaylaştırmış oluyorsunuz. 
Öldürücü etkisini ise ancak yüksek dozlarda 
yakalamış oluyorsunuz. Evet, şifa potansiyeli var 
ama rastgele kullanılacak şeyler değil. Mutlaka 
bilimsel olarak, preklinik ve klinik çalışmalar 

yapılarak ve Sağlık Bakanlığından onay aldıktan 
sonra ilaç olarak kullanılabilir diye düşünüyorum."

Preklinik aşamanın ardından deneysel hayvan ve 
insan çalışmasına yöneleceklerini anlatan Koçyiğit, 
"Bundan sonraki aşamalar daha pahalı aşamalar. 
Özellikle klinik çalışmalarının maliyetleri yüksek. 
Araştırma fonlarından ciddi destek bekliyoruz. 
Desteksiz yapılacak bir iş değil." şeklinde konuştu.

"Şifacı bir yanı var"
Balın üreticisi Gökhan Aydoğdu da bu nitelikteki balı 
yaklaşık 7 yıldır Kazdağları'nda ürettiklerini söyledi.
Aydoğdu, üretimde her yıl kendilerini biraz daha 
geliştirdiklerine işaret ederek, "Balımızı her sene 
analizlere gönderiyoruz. 



24   /   Bezmiâlem Aktüel 2019

Bazen faklı sonuçlar çıkar mı diye 2-3 üniversiteye 
analize gönderiyoruz. Balımızın şifacı bir yanı var. 
Rengi koyulaştıkça niteliği de değeri de artıyor." 
dedi.

Siyah balın birçok balla beraber incelendiğini 
anlatan Aydoğdu, "Balın farklı olduğunu biliyordum 
ve araştırılması için profesör bir arkadaşıma, 'Bu 
balı bir üniversitede çalışabilir miyiz?' dedim. 
Arkadaşım beni, Prof. Dr. Abdürrahim Koçyiğit'e 
yönlendirdi. Türkiye'nin çeşitli yörelerinden, her 
bölgeden bal topladık ve laboratuvar ortamında 
çalışmalara başlandı. Yaklaşık 5-6 ay sonra da 
bal dokuda çalışıldı. Bizim Kazdağları'nda üretmiş 
olduğumuz bu bal, grafikte yukarı doğru sivrildi." 
diye konuştu.

"Bizim balımızın değeri 'Manuka'nın daha da 
üstünde"
Aydoğdu, bölgede bu nitelikteki bal üretimini teşvik 
etmeye ve yaygınlaştırmaya çalıştıklarını belirterek, 
"Üretim kapasitesini artırmaya çalışıyoruz. 
Önümüzdeki yıllarda çok daha iyi olacağına 
inanıyorum. Kaliteyi her yıl daha da artırmaya 
çalışıyoruz. Kovanın çivilerine kadar seçiyoruz. 
Kesinlikle kimyasal kullanmıyoruz." ifadesini 
kullandı.

Balın bilimsel kısmını çalışan üniversite ile sürekli 
diyalog halinde olduklarını dile getiren Aydoğdu, 
konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Ben de ekibin bir parçasıyım. Geçen haftalarda balla 
ilgili bilimsel bir makalemiz, dünyanın prestijli bir 
tıp dergisinde yayımlandı. 'Artık bu balın niteliğiyle 
ilgili elimizde bir kanıt var' diyoruz. Kendi ülkemde 
ürettiğim bal, dünyanın ciddi bir bal yarışmasında 
derece aldı. Ülkemizin bir değerini dünyaya tanıtmış 
olduk. Yeni Zelanda'nın bir balı var, Manuka balı. 
Dünyanın her yerinde, eczanelerde bulabilirsiniz. 
En pahalı bal markasıdır. Bizim balımızın değeri 
Manuka'nın daha da üstünde. Yaptırmış olduğumuz 
analizler ve bilimsel çalışmalar bunu kanıtlıyor."
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AKCİĞER HASTALIKLARINA 
DİKKAT!
Dünya Akciğer Kanseri Farkındalık Günü kapsamında açıklamalarda bulunan 
Göğüs Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Sedat Ziyade, daha önce akciğerden hastalık 
geçiren ve akciğerde nedbe dokusu oluşan kişilerde akciğer kanseri riskinin 
arttığını söyledi.

PROF. DR. SEDAT ZİYADE / BVU DRAGOS HASTANESİ TIBBİ DİREKTÖRÜ

Daha önce akciğerden hastalık geçiren ve akciğerde nedbe dokusu gelişen 
kişilerde akciğer kanseri riski artmaktadır. Asbestos denen tozlarla uğraşılan 
işlerde çalışan kişiler ile çeşitli kimyasal maddelerle ilgili işlerde çalışanların 
yanı sıra ailede akciğer kanseri olan kişilerin akciğer kanserine yakalanma riski 
yüksektir.

Akciğer kanseri kansere bağlı ölümlerde birinci sırada yer alıyor
Akciğer kanseri, yapısal olarak normal akciğer dokusundan olan 
hücrelerin ihtiyaç ve kontrol dışı çoğalarak akciğer içinde bir 
kitle (tümör) oluşturmasıdır. Akciğer kanseri hem kadın hem de 
erkeklerde kansere bağlı ölümlerde birinci sırada yer almaktadır.  

İspatlanmış en önemli risk faktörü sigaradır, uzun 
süre sigara içenlerin yaklaşık yüzde 15’inde akciğer 
kanseri gelişir. Akciğer kanseri hastalarının yaklaşık 
yüzde 90’ı sigara kullanmaktadır. Akciğer kanseri 
görülme riski sigara kullananlarda 24-36 kat daha 
fazladır.

Akciğer Kanserinin Görülme Sıklığı  
Yaşla Birlikte Artıyor
Akciğer kanserinin görülme sıklığı yaşla 
birlikte artar. Hastaların çoğu 50-
70 yaş grubundadır. Ortalama 
tanı yaşı ise 60 civarındadır. 
Ancak yüzde 3’ü 40 yaşın 
altındaki genç hastalardır. 
Türkiye’deki olguların yaş 
ortalaması 58,4’tür. Hastalık, 
erkeklerde daha sık görülür. 
Avrupa Birliği ülkelerinde 
erkeklerdeki kanserlerin 
%21’i, kadınlardaki kanserlerin 
%5’i akciğer kanseridir. Kadın 
ve erkek oranları arasındaki bu 
fark, sigara alışkanlıklarındaki farktan 
kaynaklanmaktadır. Akciğer kanseri erkeklerde 

ölüme yol açan birinci sıradaki kanserdir. Kadınlarda 
da son yıllarda meme kanserini geçerek birinci 
sıraya yerleşmiştir.

Ses Kısıklığına Dikkat!
Hastalık oldukça ileri aşamalara gelene kadar 
önemli şikayete yol açmayabilir. Akciğer kanserinin 
ne zaman ve ne şekilde belirti vereceği, ilk oluştuğu 

bölgeye göre ve kişiden kişiye değişebilir. 
Eğer kanser, ana hava yollarında 

değil de akciğerin daha derin 
bölgelerinde bulunuyorsa, çok 

büyük boyutlara ulaşmadan 
hiçbir belirti vermeyebilir. 
Belirti verdiğinde de sıklıkla 
son evredir. En sık görülen 
belirtileri ise uzun süre devam 
eden öksürük, nefes darlığı, 

kanlı balgam, ses kısıklığı, 
hırıltılı solunum, yutma güçlüğü, 

kilo kaybı, iştahsızlık veya 
halsizlik, tekrarlayan bronşit ve 

akciğer enfeksiyonları, göğüs, omuz, 
kol ve sırt ağrısı, yüzde ve boyunda şişliktir.
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Akciğer kanseri tanısı alan her 5 hastadan ancak 
1’inin ameliyat şansı bulunuyor
Tedavi hastalığın evresine göre değişmektedir. 
Akciğer kanserinin tipi ve evresine göre cerrahi, 
kemoterapi (ilaçla tedavi), radyoterapi (ışın tedavisi) 
seçeneklerinin bazıları ya da hepsi hastanın ve 
hastalığın özelliğine göre farklı sıralamalarla 
uygulanmaktadır. Hastalığın erken evrelerinde (evre 
I ve II, bazı evre III hastalar) ameliyatla tümörlü doku, 
etraftan bir miktar sağlam doku çıkarılarak, bazen 
tüm bir akciğer lobu alınarak temizlenebilir. Genel 
olarak ameliyatla tamamen çıkarıldığı ve çevrede hiç 
hastalık kalmadığı durumlarda başka tedaviye gerek 
yoktur. Ameliyat sonrası çıkan patoloji sonucuna göre 
kemoterapi veya radyoterapi gerekli olabilir. Akciğer 
kanseri tanısı alan her beş hastadan ancak birinin 
ameliyat şansı bulunmaktadır. Genellikle ileri evrede 
hastalık teşhis edilmektedir. Bu yüzden check-up 
programları bu hastalığın erken teşhisi için önem arz 
etmektedir.

Kanser tedavisinde amaç hastalığı mümkünse 
yok etmek, değilse sınırlamak, sağ kalımı uzatmak 
ve hastanın yaşam kalitesini arttırmaktır. Akciğer 
kanserinin en iyi şekilde tedavi edilebilmesi için 
multidisipliner yaklaşım çok önemlidir.

Kanser tedavisinde amaç 
hastalığı mümkünse yok 
etmek, değilse sınırlamak, 
sağ kalımı uzatmak ve 
hastanın yaşam kalitesini 
arttırmaktır. 
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DİYABET UZUV KAYIPLARINA
NEDEN OLUYOR
Dünya Diyabet Günü vesilesiyle açıklamalarda bulunan Bezmialem Vakıf 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Bölümü 
Öğretim Üyemiz Prof. Dr. Ertuğrul Taşan, “Diyabet sıklığı tüm dünyada 
ve ülkemizde hızla artmaya devam ediyor. Diyabet hastalığının en önemli 
risklerinden biri ise diyabetik ayak yarası. Ayağın ya da bacağın ampütasyonuna 
(iyileşmesi olanaksız görülen bir organı kesme) kadar ilerleyebilen diyabetik 
ayak yarasında en ufak bir kızarıklık bile önemli” dedi.

PROF. DR. ERTUĞRUL TAŞAN / BVU TIP FAKÜLTESİ ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA  
BİLİM DALI ÖĞRETİM ÜYESİ

Diyabet sıklığı tüm dünyada ve ülkemizde hızla artmaya devam ediyor. 
Ancak, ülkemizde toplumun üçte ikisi yani her üç kişiden ikisi bu ciddi sağlık 
probleminin farkında değil. Bu da hastalığın teşhisi ve tedavisinde gecikmeye 
sebep olabiliyor. Her iki diyabet hastasının birinde de şeker kontrolü hedefte 
değil. Diyabet hastalığının en önemli risklerinden biri ise diyabetik ayak yarası. 
Ayağın ya da bacağın ampütasyonuna (iyileşmesi olanaksız görülen bir organı 
kesme) kadar ilerleyebilen diyabetik ayak yarasında en ufak bir kızarıklık 
bile önemli. Diyabet, dünyadaki travmatik olmayan ayak ampütasyonlarının 
(kesiklerinin) başta gelen sebebidir. Diyabetik ayak, ayakların özellikle basınç 
gören yerlerinde  sinsi seyirli, ağrısız, iyileşmeyen  küçük yaralarla  başlayıp 
kısa sürede tüm ayağa yayılabilir. 

Ayak sinirleri ve damarlarının diyabete bağlı 
tahribatı, ayak diyabetinin başlıca nedenidir. Bu 
nedenle  ayaklar ve ayak tabanları düzenli olarak 
kontrol edilmelidir. En ufak enfeksiyon ya da renk 
değişikliği gibi durumlarda  ilgili hekime  
başvurulmalıdır. Diyabetik ayağın 
tedavisi multidisipliner bir 
ekip yaklaşımını gerektirir. 
Bu ekipte endokrin, 
plastik cerrahi, damar  
cerrahisi ve enfeksiyon 
hastalıkları uzmanları 
mutlaka  bulunmalıdır.

Türkiye’de diyabet 
hasta sayısı artıyor, buna 
bağlı olarak diyabetik 
ayak yarası ve kesilen 

ayak sayısı vakalarında da artış oluyor. Dünyada 
her 30 saniyede bir diyabetik ayak ampütasyonu 
gerçekleşiyor. Ülkemizde herhangi bir yaralanma 
olmadan yapılan ayak kesilmesi işlemlerinin yüzde 

40-60’ı, ayaktaki şeker yarasına bağlıdır.

Her 10 Diyabetliden 8’inde 
ölüme yol açan damarsal 

komplikasyon oluşabilir
Diyabette önemli olan, 
tanının mümkün olduğu 
kadar erken konulabilmesi 
ve tedaviye bir an 
evvel başlanıp en kısa 
sürede hastaların  hedef 

kan şekeri değerlerine 
ulaştırılabilmesidir. Aksi 

takdirde diyabetle ilgili organ 
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DİYABET UZUV KAYIPLARINA
NEDEN OLUYOR

hasarları ortaya çıktığı gibi, özellikle tip 2 diyabette her on vakadan sekizinde ölüme yol açan büyük 
damarsal komplikasyonlar daha erken ortaya çıkabilir ya da önlenemez.

Hastaların bu sağlık riskleri açısından bilgilendirilmesi, hastanın hem psikolojik hem de fizyolojik olarak 
tedaviye uyumu açısından çok önemlidir. Diğer taraftan diyabette oluşabilecek ölümcül ya da sakatlayıcı 
komplikasyonlarının engellenmesi için iyi bir şeker kontrolü yanında hipertansiyon ve diyabetik lipid 
bozukluklarının da çok iyi tedavisi gerekir.
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GÖĞÜS AĞRISI 
KALP KRİZİ HABERCİSİ Mİ?
Göğüs ağrısının nedenleri ve bu nedenlere bağlı olarak gelişen göğüs ağrısı 
çeşitlerine ilişkin açıklamalarda bulunan Kardiyoloji Uzmanı  
Prof. Dr. Ramazan Özdemir, kalp krizine götüren göğüs ağrısını,  
teşhis ve tedavi yöntemlerini anlattı.

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

Göğüs ağrısı neden olur? Çeşitleri ve sebepleri nelerdir?
Göğüs ağrısının pek çok nedeni var. Kas-iskelet sistemine bağlı ağrılar, mide-
bağırsak sistemine bağlı ağrılar ve kalp hastalıklarından kaynaklanan ağrılar 
olabilir. Bu ağrıların görünüm şekli birbirinden farklıdır. 

Göğüs ağrısının tek nedeni kalp krizi midir?
Hayır. Göğüs duvarıyla ilgili ağrılar olabileceği gibi o bölgedeki sinirlerle alakalı 
ağrılar da olabilir. Bunların yanı sıra kalbin kendisi ile veya kalp zarıyla ilişkili 
ağrılar da olabilir. Yine Gastrointestinal sistemden kaynaklanan ağrılar olabilir. 
Her göğüs ağrısı, kalp krizi anlamına gelmez. Kalp krizi ve kalp ağrısı çok daha 
farklı seyreder. 

Genelde insanlar sol göğüs ağrısından çok 
korkar. Sol göğüs ağrısı kalp krizi dışında başka 
ne anlama geliyor?
Sol taraftaki ağrı her anlama gelebilir. Biraz önce 
bahsettiğimiz tüm nedenlerden kaynaklanıyor 
olabilir. Özellikle bayanlarda meme dokusunun 
ağrısı, kas ağrısı, sinirlere bası olması halinde 
ortaya çıkan ağrılar, kas-iskelet sistemine bağlı 
hastalıklar vs. sol göğüs ağrısına neden olabilir. 
Bazen e üşütmeye bağlı ağrılardır. 
Dolayısıyla sol tarafta göğüs 
ağrısı olması anlamına 
gelmez.

Kalp zarı iltihabı ile ilgili bir 
ağrı varsa hareket halinde 
kendini gösterir, yani öne eğilme 
ve sürtünme olduğunda ağrı olur. 
Bu hastalık ve buna bağlı oluşan ağrı 
daha çok genç erkeklerde görülür. Sırt 
üstü yatmak da ağrının şiddetini artırır.

Sık görülen bir diğer ağrı çeşidi de paniğe bağlı göğüs 
ağrısıdır. Göğüs bölgesinde meydana gelen ağrı kısa 
sürelidir. Göğüsten başlayıp her tarafa yayılabilir. 

Şöyle ki; kalbin damarları ile ilgili olan ağrı daha 
spesifiktir ve bu ağrının belli bir karakteri vardır. 
Eğer %100 tıkanmamış bir kalp damarından 
bahsedecek olursak, hasta hareket halindeyken 
ağrı hisseder. Hasta, herhangi bir iş yaptığı sırada 
kalbin oksijen ihtiyacı artar ve bu tür bir ağrı ortaya 
çıkar. Ağrı göğsün ortasındadır. Sağda veya solda 
değildir. Hasta ya elini açıp göğsünün ortasına 

koyarak ağrıyan bölgeyi işaret eder 
ya da yumruk yapıp göğsünün 

ortasına koyar. Ağrıdan ziyade 
boğucu karakterdedir. Bu 
ağrı yanma şeklindeyse, 
çeneye ve sol kola doğru, 
sol omuza doğru yayılır. Yani 

bir yayılma şekli de vardır. 
Ağrı eğer eforla ilgiliyse, yani 

%100 tıkanmamış bir damarın 
ağrısıysa, hasta dinlenme durumuna 

geçtikten 3 ila 5 dakika sonra ağrı geçer 
veya dilaltı ilaçla hasta rahatlar. Fakat 

bunun daha ileri şekli, kalp damarının %100 
tıkanmasıdır. Eğer durum bu şekildeyse, ağrı yine 
göğsün ortasındadır; sol kol, sol omuz ve alt çeneye 
yayılır. Beraberinde bulantı, kusma olur. 
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Ağrı yarım saatten uzun sürer. Hiçbir müdahaleye 
yanıt vermez ve gittikçe artar. Sol kola 
yayılıyorsa sağ kola da yayılmaya başlar, sırt 
bölgesini de kaplar. Bu gibi bir ağrı, tipik 
kalp krizi ağrısıdır.

Kalp krizi dışında göğüs ağrısına 
neden olan hastalıklardan biri 
de Aort Diseksiyonu… Aort 
damarının yırtılmasıyla meydana 
gelir ve yine göğüs bölgesinde 
ağrıya neden olur. Özellikle 
tansiyonu yüksek olan genç 
yaştaki erkeklerde sıkça 
görülür. Aynı zamanda 
şiddetli ve sırta yayılan 
bir ağrıdır. Bu ağrı ilaçla 
azalmaz.

Bir de uzun süre hareket etmemiş yatalak 
hastalarda, kilolu hastalarda, kanser tedavisi gören 
hastalar veya uzun yolculuktan sonra meydana 
gelen akciğer embolisi olan hastalarda da göğüs 
ağrısı ortaya çıkabilir. 

Daha çok genç ve yapılı erkeklerde görülen bir 
hastalık olan Akciğerde Hava Kaçağı, yani tıptaki 
adıyla Pnömotoraks varsa bu da şiddetli göğüs 
ağrısına nedenidir. Bu hastalık panik atak ile benzer 
özellikler gösterebilir.

Göğüste ağrı hissedildiğinde ne yapılmalı?  
Ağrıyı geçirecek öneriler nelerdir?
Göğüs ağrısı olduğunda, hastalar genelde kalpten 
kaynaklandığını düşünür. Yine de göğüs ağrısı 
hissedildiğinde en yakın hekime başvurmak 
gerekir. Fakat iğne batar tarzda bir ağrı ise ve 
parmakla bir bölgeyi işaret ediyorsa, o kalp ağrısı 
değildir, kalp ağrısı lokalize edilemez. Tek bir sefer 
ve kısa süreli olan ağrılar da kalp ağrısı değildir. 
Belirli periyodlarla 10-15 dakika süren ağrılar, 
belli oranda tıkanan kalp damarının habercisi 
olabilir. %100 tıkanan bir kalp damarı var ise ağrı 
hastaneye gidene kadar devam eder.

Hangi durumlarda doktora gitmek gerekir?
Ağrı uzun süre devam ettiyse ve bu ağrıya bulantı, 
kusma, bayılma gibi şikayetler eşlik ettiyse mutlaka 
hemen doktora başvurmalı.

Panik atak, göğüs ağrısına neden olur mu?
Panik atağa bağlı göğüs ağrısı çok sık meydana 
geliyor. Özellikle genç ve orta yaştaki kadınlarda 
sıkça karşılaşıyoruz. Panik atak hastaları, ağrı ile 
ilgili içerikleri internet üzerinden de araştırdıkları 
için ağrının kalp hastalığına bağlı olduğunu 
düşünür. Bu yanlış bilgilenme yüzünden hekimi 
dahi yanıltabilirler.

Göğüs ağrısının nedenleri nasıl teşhis edilir?
Göğüs ağrısını teşhis edecek olan kişi, konunun 
uzmanı olan hekimdir. Bazen kalp ile ilgili olan göğüs 
ağrıları atipik seyredebilir. Biraz evvel bahsettiğimiz 
kalp damarlarının tıkanıklığından kaynaklanan ağrı 
şeklinde değil de mide ağrısı şeklinde gelebilir. 
Hasta mide bölgesini gösterir. Kalbin alt kısmını 
besleyen damar tıkandıysa mide ağrısı, bulantı, 
kusma, tansiyon düşüklüğü gibi şikayetler ortaya 
çıkabilir. Böyle bir ağrı söz konusu ise, muhakkak 
hekime başvurmak gerekir. Bazen de kalp krizi 
sessiz seyredebilir. Nefes darlığı, yorgunluk, 
çarpıntı, halsizlik şeklinde de kendini gösterebilir.

EKG, kalp enzimleri, akciğer grafisi, eko kardiyografi, 
efor testi yapılabilir. Eğer gerekirse altın standart 
olan anjiyografi uygulanabilir.
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UYUZ VAKALARINDA 
ARTIŞ
Son dönemde uyuz vakalarında artış olduğunu gözlemliyoruz, yurt 
genelinde uyuz salgını söz konusu… Uyuz vakalarındaki artışın 
nedenleriyle ilgili açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Özlem Su Küçük, uyuz 
hastalığından korunmak için yapılması gerekenleri de anlattı.

PROF. DR. ÖZLEM SU KÜÇÜK / BVU TIP FAKÜLTESİ DERMATOLOJİ ANABİLİM DALI ÖĞRETİM ÜYESİ

Uyuz olan kişilerde en çok hangi belirtiler görülüyor?
Böcek benzeri gözle görülmeyen bir parazit türü olan Sarcoptes Scabei 
Hominis akarının deri altına yerleşmesi ile ortaya çıkan hastalık; vücudun 
farklı bölgelerinde kaşıntı, döküntü ve deri yaralarına yol açar. Özellikle 
geceleri artan şiddetli kaşıntı ve aynı aile bireylerinde benzer şekilde döküntü 
ve kaşıntının ortaya çıkması uyarıcı belirtilerdir.

Hastalar en çok hangi şikayetlerle uzmanların kapısını çalıyor?
Hastalar en çok gece ve sıcakta artan kaşıntı ve kırmızı renkli döküntüler, 
bazen küçük su dolu kabarcıklar, bazen kirli görünümde çizgi şeklinde yapılar,  
küçük kabuklanmalarla doktora başvurabilir.

Vücudun en çok hangi bölgesinde belirtiler 
görülüyor?
Bel ve göbek çevresi,  el bileği iç yüzü,  parmak araları, 
kalçalar, kadınlarda meme bölgesi, erkeklerde 
genital bölge daha  sıklıkla tutulur. Bebeklerde ve 
yaşlılarda farklı olarak; avuç içi ve ayak tabanları, 
yüz, boyun hatta tüm vücut tutulabilir.

Kimler daha çok risk altında?
Daha çok okullar, yurtlar, hastane, huzurevi, askeri 
kışlalar, bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, 
spor salonlarının soyunma odaları, hapishaneler 
gibi kalabalık ortamlarda yaşayanlar daha çok risk 
altındadır.

Uyuz nasıl bulaşıyor?  
Her kaşıntı uyuz belirtisi midir?
Temas ile kişiden kişiye bulaşan uyuz hastalığı, 
sanılan aksine kedi ve köpek gibi hayvanlardan 
insana bulaşmaz. Özellikle aynı kıyafetleri giyen, 
aynı yatağı veya aynı havluyu paylaşan kişiler 
arasında daha kolay yayılan uyuz hastalığı, yaş ve 
cinsiyet ayırt etmeksizin bulaşır.

Her kaşıntı tabi ki uyuz belirtisi değildir. Kaşıntının 
pek çok farklı sebebi vardır. Ancak belirttiğimiz gibi 
geceleri şiddetlenen kaşıntı ve küçük kırmızı renkli 
döküntüler uyarıcı belirtilerdir. 
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Uyuzdan nasıl korunmak gerekiyor? Evde alınabilecek önlemler neler?  
Kıyafet, çamaşır, nevresimler vs. gibi eşyalarla ilgili nelere dikkat edilmeli?
Uyuz bulaşıcıdır. El ele tutuşma, dans etme gibi uzun süreli deri teması ve cinsel ilişki ile bulaşabilir. Ayrıca 
uyuz enfeksiyonu olan biri tarafından kullanılmış olan giyecekler, yatak örtüleri veya havluları paylaşma 
yoluyla da bulaşabilir. Uyuz çoğunlukla doğrudan fiziksel temas yoluyla bulaştığından, aile bireylerine, 
arkadaşlara ve eşe kolayca bulaşabilir. Evde bütün giysiler ve eşyalar temizlenmelidir. Hastalar tedavi 
sonrasında iyi bir banyo yapmalı, bütün giysiler, yatak çarşafları, nevresim ve örtüler 60  derecede  yıkanıp 
kızgın ütüyle ütülenmelidir. Yıkanamayacak eşyaların ağzı kapalı poşet içinde yaklaşık  3 gün tutulması  
önerilir.

Uyuz tedavisi nasıl yapılıyor? 
Tedavi esnasında kişisel hijyene ekstra 
dikkat etmek gerekiyor değil mi?
Tedavide en önemli kural,  aynı ortamı 
paylaşan kişilerin  ve  aile bireylerinin de 
şikâyetleri olmasa dahi eş zamanlı  olarak 
tedavi uygulaması gerekliliğidir. Bu anlamda; 
şüpheli kaşıntılı  kişilerin  doktora başvurması, 
doğru ve yeterli tedavinin alınarak yayılmanın 
önlenmesi  açısından çok önemlidir. 
Çoğunlukla, vücut yüzeyine uygulanan, 
yaşa ve hastanın durumuna göre miktarı 
değişebilen losyon ve krem (permetrinv.b.) 
gibi  ilaçlar önerilir. Bunlar doktorunuzun 
önerdiği kullanım şekli  ve kullanım sıklığına 
göre özenle uygulanmalıdır. Tedaviyle paralel 
olarak eşyalardaki parazitleri yok etmeye 
yönelik uygulamalar da önerilir. Bazen 
kaşıntıyı azaltmak için anti-alerjik ilaçlar da 
tedaviye eklenebilir.
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PRETERM 
DOĞUM
Preterm (Erken) doğum terimi, 20 ile 37. gebelik haftaları arasında 
meydana gelen doğumları tanımlamak için kullanılmaktadır  
(20. haftanın altındaki doğumlar düşük olarak kabul edilir), 
dünya üzerindeki doğumların %5-18'ini oluşturmaktadır. 

PROF. DR. BANU KILIÇOĞLU DANE  / BVU TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE  
DOĞUM ANABİLİM DALI ÖĞRETİM ÜYESİ

Preterm doğumların %70-80 kadarı kendiliğinden; doğum ağrılarının başlaması 
veya suların vaktinden önce gelmesi, nadiren de rahim ağzı yetmezliği 
nedeniyle oluşur. Kalan %20-30’u ise anne veya bebeğin hayatını tehlikeye 
atan bir tıbbı neden ile gerçekleşir. Bu nedenler arasında gebelik zehirlenmesi 
(preeklampsi), plasentanın rahimin aşağı kısmına yerleşmiş olması, bebekte 
gelişme geriliği ve ikiz, üçüz gibi çoğul gebelikler sayılabilir.

Erken doğan bebeklerde; solunum sıkıntısı, kafa içi kanama, bağırsak sorunları, 
enfeksiyon, sarılık, göz sorunları, anemi, hipoglisemi, uzun dönemde görme 
ve işitme problemleri, myopi, şaşılık, astım, hipertansiyon ve bozulmuş glikoz 
toleransı görülme olasılığı artmıştır.

Yeni doğan yoğun bakımında sürekli devam eden 
gelişmeler sayesinde, bebeklerin hayatta kalması 
için gebelik yaşının alt sınırı sürekli olarak aşağıya 
çekilmektedir. 1980’lerden başlayarak en az 500 
gram doğum ağırlığına sahip veya 24 hafta ile 
sonrasında doğan bebekler yaşayabilir olarak 
kabul edilmektedir. Sadece yeni doğanların hayatta 
kalması için kabul edilen sınır, hamileliğin önceki 
haftalarına çekilmekle kalmamış, aynı zamanda 
büyük preterm bebeklerin hayatta kalma kalitesi de 
neredeyse term bebeklerle aynı düzeye gelmiştir.
İdeal olarak gebelik öncesinde veya erken gebelik 
döneminde risk faktörlerinin 
belirlenmesi, alınabilecek 
önlem ve tedavilerle erken 
doğum önlenebilmektedir. 
Sigara kullanımı, yetersiz 
beslenme, gebelik sırasında 
yetersiz kilo alımı, kokain 
veya alkol kullanımının, fetal 
gelişimde kısıtlama ve erken 
doğuma neden olabileceği 
bildirilmiştir.  Özellikle hamilelik 

sırasında yetersiz kilo alımının erken doğum riski 
ile ilişkili olduğu gösterilmiştir. Obez gebelerde 
de diyabet ve yüksek tansiyon gibi hastalıkların 
sık görülmesi nedeniyle erken doğum gerekliliği 
artmıştır.

Alkol kullanımı yalnızca erken doğumla değil, 
prematür bebeklerdeki artmış beyin hasarı riski 
ile de ilişkilendirilmiştir. Gebelik sırasında sigara 
kullanımı ise düşük doğum tartılı bebek doğumunun 
yaklaşık yarısında sorumlu bulunmuştur. İşaret 
edilen diğer anneye bağlı nedenler arasında genç 

anne yaşı, yoksulluk ve meslek ile ilgili 
faktörler gelmektedir. Seyrek 

olarak araştırılmış olan, ancak 
önemli olduğu düşünülen bir 
diğer faktör de psikolojik 
strestir. Gebeliğin son 
aylarındaki psikolojik 
stres ile preterm doğumlar 

arasında bağlantı kuran 
çalışmalar mevcuttur. Ayrıca 

gebelikler arasında 6 aydan daha 
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az bir aralık olmasının erken doğum riskini üç kat 
artırdığı gösterilmiştir. Bu aralığın 12 ayın üzerine 
çıkarılması riski azaltmaktadır.

Daha önce yapılmış bir preterm doğum hikayesi, var 
olan gebelikte ortaya çıkabilecek bir preterm doğum 
olasılığını kuvvetlendirmektedir. Bu gebelerde ilaç 
tedavisi, rahim ağzının ölçülerek takibi ve gerekirse 
bu bölgenin cerrahi dikiş ile kapatılması riski 
azaltmaktadır.

Çeşitli mikroorganizmalar tarafından meydana 
getirilebilen koryoamniyotik enfeksiyonlar (fetusun 
içinde bulunduğu zarlar ve sıvının enfeksiyonu), 
erken doğum eyleminin en muhtemel açıklamasıdır. 
Bakteriyel vaginozis, vaginanın normal, hidrojen-
peroksid üreten laktobasillerden oluşan florasının, 
anaerob bakteriler ile yer değiştirmesini anlatan bir 
durumdur. Bu enfeksiyonun erken doğum eylemi ile 
ilişkili olduğu gösterilmiştir.

Ağrılı veya ağrısız rahim kasılmalarına ek olarak, 
kasıklarda baskı, adet benzeri kramplar, sulu ve 
kanlı akıntı erken doğum belirtisi sayılabilir. Bu 
bulgulara normal gebeliklerde de karşılaşılabildiği 
için, hastalar ve sağlık personeli tarafından gözden 
kaçırılabilmektedir. 

Preterm doğum eylemini önlemek için birçok ilaç 
ve diğer müdahale yöntemleri kullanılmış, ancak 
ne yazık ki hiçbiri tam anlamıyla etkili olmamıştır. 
Bu ilaçların annede oluşturabileceği potansiyel 
yan etkilerin önemi de yadsınamaz. En sık 
başvurulan tedavi yöntemlerinden biri olan yatak 
istirahatinin de erken doğumu önlediğine dair kanıt 
bulunmamaktadır. Genel sağlık durumunu düzelten, 
sigaranın bırakılması, enfeksiyonların tedavi 
edilmesi, normal vücut kitle endeksinin korunması 
gibi önlemler aynı zamanda erken doğum riskini de 
azaltabilir. 
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NÖROLOJİK HASTALIKLARIN  
REHABİLİTASYONU
Toplumda nörolojik hastalıklar oldukça sık olarak görülmekte ve kişilerin 
günlük yaşam aktivitelerini önemli boyutlarda kısıtlamaktadır. Örneğin; 
parkinson, multipl skleroz (MS) veya kanama veya damarsal tıkanıklığa 
bağlı gelişen inme, yüz felci, serebral palsi, ALS sıkça karşılaştığımız ve 
rehabilitasyondan fayda gören hastalıklardır.

PROF. DR. TEOMAN AYDIN / BVU TIP FAKÜLTESİ FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON 
ANABİLİM DALI BAŞKANI

Rehabilitasyon; herhangi bir engel veya kısıtlılık nedeniyle toplumsal 
rolünü yerine getiremeyecek duruma gelen bireyin, kendi istek ve arzuları 
doğrultusunda tekrar toplumdaki rolünü geri kazanması için gereken tedavi 
sürecidir. Bu süreç; rehabilitasyon hekimi, fizyoterapist, psikologlar, hemşire, 
protetist,-ortotist, iş uğraşı ve konuşma terapistleri, hasta yakınları ve en 
önemlisi de hastadan oluşan büyük bir ekip gerektirir.

Rehabilitasyon hedefleri belirlenirken, gerçekçi hedefler belirlenmeli, bir 
hedefe ulaştıktan sonra diğerine geçilmelidir. Örneğin; tamamen yatağa 
bağımlı bir hasta için ilk hedef oturma dengesinin kazanılması, sonrasında 
ayakta durma ve yürüme şeklinde diğer hedeflere geçilmesi doğru olur.

İnme hastalığı; beynin bir tarafındaki etkilenmeye 
bağlı vücudun karşı yarımındaki duyu ve hareket 
kaybıdır. İleri yaşlarda daha sık izlenir. Buna bağlı 
olarak hastalar, vücudunun bir yarımını kullanamaz 
ve yürümede zorluk gelişir. Vücudun o tarafındaki 
kaslarda katılık gelişebilir ve kalıcı deformitelere 
sebep olabilir. İnme hastalarında erken dönemde 
rehabilitasyon programına başlamak önemlidir. 
Bu dönemde eklem hareketlerinde gelişebilecek 
kısıtlılığı önlemek amacıyla eklem hareket açıklığı 
egzersizlerine başlamak, yatak içi hastanın 
pozisyonlanması eğitimi, cilt bakımı, yutma 
sorunlarının değerlendirilmesi, düşmelerin 
önlenmesi önemlidir. Daha ileri dönemlerde, 
etkilenen tarafta tekrar hareketleri kazanmaya 
yönelik farklı tekniklerin kullanıldığı (Brunnstrom, 
Bobath vs.) nörolojik rehabilitasyon yöntemlerine 
geçilir. Hareket kısıtlılığı gelişmemesi için tüm 
hastalarda eklem hareket açıklığı egzersizleri 
önemlidir. Kontraktürlerin gelişimini önlemek 
için germe egzersizleri ve kuvvetlendirme 

egzersizleri de tedavi programında yer almalıdır. 
Önce oturma sonrasında ayakta durma dengesi 
kazanılmaya çalışılır. Bu hedeflere ulaşıldıktan 
sonra fizyoterapist eşliğinde ve güvenli bir paralel 
bar ortamında, adımlama ve yürüme egzersizlerine 
geçilir. Sonrasında yürüteçler veya bastonlarla 
hasta mümkün olabildiğince bağımsız bir şekilde 
mobilize edilmeye çalışılır. Bu süreç, kişiye özgü 
olmalı ve hedefler kişi ve hastalık doğrultusunda 
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belirlenmelidir. Ayrıca inme hastalarında o bölgedeki 
kasların zayıflığına bağlı omuz problemleri sık 
izlenir. Bunlar için de çeşitli omuzluk kullanımları ve 
fiziksel tıp yöntemlerinden veya çeşitli enjeksiyon 
tekniklerinden faydalanılabilir (sıcak paketler, 
ultrason, elektroterapi teknikleri gibi). Yine yürüme 
potansiyeli bulunan ancak bölgesel bir kas katılığı 
ve şekil bozukluğu nedeniyle fonksiyonu kısıtlanan 
uygun hastalarda, botox enjeksiyonlarından 
faydalanılabilir. Ayrıca bu hastalarda konuşma 
merkezi de etkileneceğinden tedaviye konuşma 
terapisi eklenmektedir.

Bir diğer sık gördüğümüz Parkinson hastalığı ise ön 
planda denge ve yürüme bozuklukları ile giden, el 
ince becerilerinin, ilerleyen dönemlerde yutma ve 
bilişsel fonksiyonların da etkilendiği bir hastalıktır. 
Medikal tedaviye ilaveten hastalığın tüm evrelerinde 
fizik tedavi yöntemleri yüz güldürücü sonuçlara 
sahiptir.  

Erken ve orta evrede; fiziksel kapasiteyi artırmaya, 
düşmeleri önlemeye, Parkinson hastaları için tipik 
olan baş ve gövde öne eğik postürü düzeltmeye, 
yürümeyi iyileştirmeye, dengeyi sağlamaya yönelik 
olmalıdır. El ince becerilerine yönelik iş-uğraşı 
terapisi de önemlidir. Geç ve terminal dönemde 
de eğitimler daha çok hasta bakıcıya yönelik olup, 

yatak yaralarından korunma ve kontraktürlerin 
önlenmesine ve yutmanın da etkilendiği hastalarda 
yutmanın rehabilitasyonuna yönelik olmalıdır.

Farklı sebeplerle yüzün sağ ve sol bölgelerinde 
his ve hareket kayıpları meydana gelebilir. Yüz 
felci, hastanın günlük yaşamını kısıtlamasa da 
sosyal ilişkilerini etkileyerek, psikolojik yönde 
olumsuzluklar katabilir. Kan akımı arttırmak 
amacıyla masaj, yüzeysel ısıtıcılar ve sonrasında 
da egzersiz programlarıyla kas fonksiyonlarında 
iyileşme amaçlanır. Elektrik stimülasyonu 
uygulanabilir. Elektrik stimülasyonu sonucu oluşan 
kas kontraksiyonu, hastanın motivasyonunu 
artıracağı gibi kas atrofilerini de önler.

Tüm nörolojik hastalıkların rehabilitasyonlarında 
tedavi programı belirlenirken hastanın diğer 
yandaş hastalıkları, fonksiyonel kapasitesi de göz 
önünde bulundurularak kişiye özel tedavi programı 
oluşturulmalıdır. 

Son yıllarda yaşanan teknolojik gelişmelerle 
birlikte; sanal gerçeklik uygulamaları, biofeedback 
yöntemleri, robotik rehabilitasyon yöntemleri 
gibi farklı tedavi yöntemlerinin gelişmesi tedavi 
seçeneklerimizi artırmakta ve yüz güldürücü 
sonuçlar elde edilebilmektedir.
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DİŞ HEKİMLİĞİNDE
HİPNOZ UYGULAMASI
Hipnoz, bakışla, sözle veya bazı yardımcı nesneler kullanılarak, telkin ile 
oluşturulan özel bir bilinç halidir. Hipnoz hali uykuyu andırdığı için Hipnoz 
hali uykuyu andırdığı için uykunun mitolojideki çağrışımı Hypnosis'ten 
adını almış, bu şekilde de yerleşmiştir.

UZM. DR. MEHMET YAKUP SARI / BVU DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ PERİODONTOLOJİ ANABİLİM DALI

Hipnoz, uyku hali, bilinç kaybı ya da trans değil; sanılanın aksine tüm beyin 
fonksiyonlarının çalışmaya devam ettiği, bilincin açık ve berrak olduğu bir haldir. 
Bu hal içindeki danışan, dışarıdan verilen telkinleri bilinçli zihnin süzgecinden 
geçirmeden hızlıca kabul eder. Yönetmelikte hipnoz, telkin yoluyla diğer bir 
kişinin bilinç ve farkındalık, beden, hisler, duygular, düşünceler, hafıza veya 
davranışlarında değişiklik elde etmek için tasarlanmış ve bu sonucu ortaya 
çıkaran işlem olarak net şekilde tanımlanır. 

Hipnoz, Eski Yunanlardan bu yana doğuda ve batıda tedavilerin bir parçası 
olmuştur. Modern çağda ise 18. yüzyıl ortalarında Franz Anton Mesmer’in 
canlı manyetizm teorisini ortaya sürmesiyle hipnoz bilinmeye başlandı. Dr. 

Mesmer, hipnozun hipnotistten hastaya doğru 
akan bir magnetizm şekli olduğuna inandı. Bu 
magnetizma akışının yöneltilmesiyle 
hastalıkların tedavi edilebileceğini 
iddia etti. Hatta Mesmer, 
diğer tıbbi tedavilere cevap 
vermeyen bazı hastaların 
tedavisinde hipnozun 
faydasını ve etkisini 
başarıyla gösterdi. Kabul 
edilebilir bir tıbbi işlem 
olarak hipnozun tedavi 
amaçlı kullanımının 
temellerini attı. Mesmer’in 
öne sürdüğü ve uğraştığı bu 
teknikler ‘Mesmerizm’ adını 
aldı. 19. yüzyıl başlarında Dr. 
James Braid, fantastik olduğunu 
düşündüğü teorileri ayıklayarak 
hipnozun bilimsel bir temelini formüle etti. Dr. 
Braid ikincil bir bilincin varlığını dile getiriyordu. 
Hipnoz halindeki bireylere telkinler yolu ile 
değişiklikler elde ediyordu. 19. yüzyıl sonlarına 
doğru hipnoz, düşüncenin insan vücudu üzerindeki 
etkinliği, Avrupa’da yaygınlaşmaya ve genel kabul 

görmeye başladı. 20. Yüzyıl ortalarında geleneksel 
hipnozun sınırları dışına çıkan Milton Erickson, 

her bireyi ayrı olarak değerlendirip 
duruma özel hipnotik dil kalıpları 

kullanarak modern hipnozdan 
söz ettirmeyi başarmıştır. 

Artık dünyanın birçok 
yerinde bir tedavi olarak 
değer gören hipnoz, 1955 
yılında İngiltere’de yasal 
hale gelirken, 1958 yılında 
Amerika’da yasal olarak 
kabul görmüştür.

1979'da hazırlanan Hipnoz 
Etiği, Ağustos 1980'de 

tüm ISH (Uluslararası Hipnoz 
Topluluğu) üyeleri oyları ile kabul 

edilmiştir. Bu bildirge gereğince hipnoz 
doktor, diş hekimi ve klinik psikologlar tarafından 

uygulanabilir. Hipnoterapistin kendi klinik uzmanlık 
alanının dışında kullanmaması önerilir. Ülkemizde 
2004 ve 2008 yıllarında Hipnoz ve Hipnoterapi 
Uyguluması Hakkında Yönetmelik taslağı oluşturulsa 
da nihai olarak 27 Ekim 2014 tarihinde Resmi 
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UZM. DR. MEHMET YAKUP SARI / BVU DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ PERİODONTOLOJİ ANABİLİM DALI

Gazetede yayımlanan Sağlık Bakanlığı Geleneksel 
ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği 
yayımlanmıştır. Yönetmelik içerisinde hipnoterapi 
eğitimi almış, uygulama yetkinliği Sağlık Bakanlığı 
tarafından onaylanmış, bu alanda sertifikalı doktor, 
diş hekimi ve klinik psikologlara girişim hakkı 
sağlar. Birçok ülkede gösteri amaçlı sahne hipnozu 
yasaklanmıştır. 

Medikal olarak sıklıkla jinekoloji, psikiatri, cerrahi 
branşlar ve diş hekimliğinde kullanılabilir. Tıbbi 
olarak preoperatif, intraoperatif ve postoperatif 
durumlarda kullanılabilir. Girişimle ilgili anksiyete 
ve ağrı ile baş edilmesi, acil müdahalelerde 
kaygının giderilmesi ve tedaviye uyumun artırılması, 
gebelik ve doğum süreci ile alakalı, obezite, yeme 
bozuklukları, sigarayı bırakmada, organik olmayan 
uyku ve cinsel işlev bozukluklarında, akut ve kronik 
ağrı için, alerjik durumun kontrolünde, enüresis 
nocturna, kanser hastalarında ortaya çıkan ağrı, 
kusma, kaygı ve kemoterapi ilaçlarına bağlı yan 
etkilerle baş edilmesinde hipnoterapinin kullanımı 
bilinmektedir. Şizofreni ve psikopatik durumlar, 
depresyon, alkol bağımlığı, intihar eğilimi gibi 
vakalar sadece psikiatristlerin yetki alananındadır. 
Diş hekimliğinde hastanın sakinleşmesi, dental 
korkusunun giderilmesi, bulantı refleksinin kontrolü, 
tükürük akışı ve kanama kontrolünde, bruksizme 
(diş sıkma alışkanlığı) yönelik, analjezi ve anestezi 

sağlanması gibi amaçlarla kullanılabilir. Bunlar 
dışında eğitsel ve spor ile ilgili performansa yönelik 
terapiler yapılabilir.

Her tedavide olduğu gibi öncelikle anamnez 
alınarak başlanır. Bu aşamada, kişinin şikayetçi 
olduğu sorunu hakkında bilgi edinilir ve bu sorunu 
çözmek isteyip istemediği değerlendirilir. Bununla 
birlikte bahsedilen sorunun hipnoterapinin 
endikasyonu içerisinde mi olduğuna karar verilir. 
Hipnoterapist vaka ile ilgilenmeyi kabul etmekte 
özgürdür. Devamında ‘mayalama’ adı verilen terapi 
öncesi bir hazırlık süreci başlar. Bu aşamada 
ise kişiye hipnoz ile ilgili sözlü bir bilgilendirme 
yapılır, yazılı onamı alınır. Böylelikle kişi hipnoz 
olmayı kabul eder ve hipnoza hazır hale gelir.  
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Hipnoterapist, mayalanan danışan ile çalışmaya 
başlar. Anamnezde alınan bilgiler ışığında 
hipnoterapist bir terapi planı tasarlanır.

Kişinin hipnoz olabilme yetisine hipnoza yatkınlık 
denir. Herkesin hipnoza yatkınlığı faklıdır. Her şeyi 
kontrol etmeye çalışan, kimseye güvenmeyen, 
fazla kuşkucu kişiliği olan bireyler kolay hipnoz 
olamayabilirler. Hipnoterapiste teslimiyet gerekir. 
Bu durumu ölçmek ve değerlendirmek için özel 
testler bulunmaktadır. 

Hipnoz indüksiyon teknikleri ile kişinin hipnoza 
girmesi sağlanır. Kişi hipnozda tutularak, hayatını 
etkileyen ancak bilinçli zihni ile üstesinden 
gelemediği sorunlarına yönelik bir çalışma yapılır. 
Hipnoz esnasında danışana hayal ile gerçeği 
ayırt edemez. Bu nedenle hipnoz esnasında 
danışana, sorununa yönelik bir hayal kurdurulur. 
Hipnoterapi uygulaması sonunda kişi hipnozdan 
çıkarılarak seans sonlandırılır. Uğraşılan sorunun 
çözümlenmesi tek seansta olabileceği gibi 
bazen birden fazla seanslar halinde de yapılabilir. 
Hipnoz altındaki bu çalışmada beyinde yeni sinir 
yolları oluşturularak nöroplastisite sağlandığı 
gösterilmiştir. Böylelikle istenilen değişiklikler elde 
edilmiş olur. Terapi sonrası bu değişiklikler kişilerin 

hayat kalitelerinde farklılık olarak karşımıza çıkar. 
Hastalardan gelen geri bildirimler başlangıçla 
karşılaştırılır ve takip edilir.

Hipnozun başladığı andan itibaren, danışan 
beden olarak daha gevşek ve rahat, zihin olarak 
sade bir yapıya girer. Zihni gereksiz yere meşgul 
eden, oyalayan tüm düşünceler geri planda kalır. 
Hipnoterapistin amacı bu berraklık içerisinde doğru 
sorulara doğru cevaplar aramaktır. Hipnoterapist 
adeta bir dış ses gibi danışanı yönlendirir ve 
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cevapları danışanın bulmasını sağlar. Sıkıntılarının 
kaynağını bulan ve anlayan danışana yardım ederek 
bunların üstesinden gelmesine yardımcı olur. 
Olumlu şekilde egoyu pekiştirerek danışanın hayata 
daha pozitif şekilde bakış açısı kazandırır. Hipnoz 
esnasında hipnoterapist, danışanıyla hemhal olur. 
Danışanın hissettiği, duyduğu şeyleri o da hisseder 
ve duyar. Hatta nefes alışverişleri bile senkronize 
hale gelir. 

Ancak hipnoterapistin yükü ağırdır. Terapist hep nötr 
kalmalıdır. Danışanın özel hayatına ilişkin bilgileri 
öğrenmesi durumunda, hipnoterapist danışanı 
yargılamamalı veya kendi doğrularını danışana 
aktarmamalıdır. Hipnoz seansı boyunca konuşulan 
veya yazılan her bilgi hipnoterapistin yükü olur. Her 
şey iki kişi arasında kalır. Sadece hipnoterapist, 
danışana ait bir intihar teşebbüsü bilgisi ya da algısı 
olursa bir psikiatriste yönlendirmelidir. Bu durumda 
bile danışanın izni olmadan, hiçbir bilgi başka bir 
kişiyle paylaşılamaz.

Diş hekimliğinde diş tedavi için gelen hastalarda 
doktor korkusu, enjeksiyon korkusu, panik hareketler 
sakin bir yaklaşımla ortadan kaldırılamadığında ya 
da kontrol altında tutulamadığında hipnoz bir çare 
olabiliyor. Öğürme refleksinin yüksek olduğu, ağız 

içi muayenede kusma tepkisi veren hastalarda 
hipnoterapi ile aşılması, yapılan işlemin daha kolay 
atlatılmasını sağlamaktadır. Ağrılı olması muhtemel 
işlemlerde ağrı eşiği yükseltilerek hipnoz sonrası 
için analjezi telkinleri verilerek işlem esnasında ve 
sonrasında hasta konforunun daha yüksek olması 
sağlanabilmektedir. Diş ile alakalı düşünülen bir 
durumun altından daha başka sorunlar çıkabilir. 
Bu durumda sıkıntının daha detaylı ele alınması 
gerekecektir.
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AYVA: Vitamin C, pektin 
ve diyet lifi kaynağıdır. Glisemik indeksinin düşük 
olması sebebiyle diyabet hastaları için ideal 
meyvelerdendir. Bir porsiyonu bir büyük ayvanın 
¼’üdür. 

NAR: A ve C vitamininden zengindir. İçeriğindeki 
punikalajin isimli antioksidan sayesinde 
enfeksiyona karşı koruyucudur.  Suyu 
yüksek tansiyonda düşürücü etki 
yapar. Eğer bir ilaç kullanılıyorsa nar 
suyunun ilacın etkisini düşürmemesi 
için ilaç ile arasında en az 2-3 saat 
olmalıdır.  Bir porsiyonu yarım adet 
gibi düşünülebilir.

PORTAKAL: Liften yüksektir. Vitamin 
C, magnezyum, vitamin b1, vitamin b2 ve 
folik asit (B9 vitamini) kaynağıdır. Zeytinyağlılara 
soğuduktan sonra sıkılabilir. Böylece demir 
emilimine katkıda bulunabilir. 
Bir porsiyonu bir orta boydur.

MANDALİNA: Vitamin C, Vitamin A ve folik asitten 
(vitamin B9) zengindir. Zengin posası sayesinde 
diyabet hastaları tarafından tercih edilebilecek 
meyvelerden biridir. Bir porsiyonu 2 adettir.

ARMUT: Vitamin C, potasyum ve liften zengindir. 
Çözünür lifler bağırsağı beslerken zengin 

çözünmeyen lif içeriğine sahip olması 
bağırsağı çalıştırır ve kabızlığı önler. 

Antosiyanin içeriği damarları korur ve 
inme riskini düşürür. Bir porsiyonu 
bir küçük boydur.

KİVİ: Vitamin C, vitamin E, folik 
asit ( vitamin B9) içeriği yüksektir.  

Potasyum ve liften zengindir. Aktinidin 
isimli proteolitik enzim sayesinde 

bağırsak ve midede protein sindirimine 
yardımcı olur. Bir porsiyonu bir orta boydur. 

MEVCUT LİF KAYNAĞI
10 MUCİZEVİ KIŞ MEYVESİ
Meyveler bizlere çeşitli vitaminler, mineraller ve diyet liflerini sağlar. 
Birçok kronik hastalığa ve çeşitli kanser türlerine karşı koruyucu 
antioksidanları içerir. Her meyve aynı içeriğe sahip değildir. Dolayısıyla 
genel beslenme önerilerinden biri olan çeşitlilik, meyve tüketiminde de 
önem kazanır. Kış mevsiminde de mevsim meyvelerinin günlük olarak ve 
çeşitli bir biçimde tüketilmesine özen gösterilmelidir. 

UZM. DR. ZÜLAL KAYIRAN / BVU DRAGOS HASTANESİ BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ

ELMA: Yüksek vitamin C içeriği vücut 
savunma hücrelerinde etkili olduğu 
için hastalıklara karşı koruyucudur. 
İçeriğindeki çözünür bir lif olan pektin 
lifi bağırsağı besler ve kötü kolesterolü 
düşürür. Antioksidan olarak kuersetin, 
antosiyanin, katehin ve klorojenik asit 
bulundurur. Glisemik indeksinin düşük 
olması sebebiyle diyabet hastaları için ideal 
meyvelerdendir.  Bir porsiyonu 1 küçük boydur. 
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GREYFURT: Vitamin C ve potasyumdan 
zengindir. Kolesterol düşürücü ilaçlarla 
tüketilmemesi önerilse de aslında birçok 
ilacın mekanizmasına etki edebilir. Bu 
sebeple, herhangi bir ilaç kullanımında 
ilacın besin ilaç etkileşimi kısmı okunup 
ona göre tüketilmelidir. Bir porsiyonu 
bir greyfurtun yarısıdır.

TRABZON HURMASI: Vitamin 
C ve potasyumdan yüksektir. 
İçeriğindeki karotenoidler 
antioksidan etkisiyle hücreleri 
korurken, tanin antimikrobiyal 
etki gösterir. Bir porsiyonu bir 
orta boydur.

KESTANE: Bazı kaynaklara göre 
yağlı tohum olarak sayılsada bazı 
kaynaklara göre meyve sayılmaktadır.  
B vitaminlerini ve E vitamini bulundurur. 
Liften zengindir. Bir porsiyonu 3 adettir.
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ÖĞRENCİ ODAKLI 
HİZMET
Bir üniversite düşünün ki yolu öğrenciden geçmesin. Bu cümleden de 
anlaşılacağı üzere, üniversite ve öğrenci birbirini tamamlayan iki ana 
unsur ve öğrenci üniversite için bir varlık kaynağı.

MUHAMMET SACİT ÇAKIR / BVU ÖĞRENCİ İŞLERİ DİREKTÖRÜ

Durum böyle olunca üniversitelerin varlıklarını devam ettirebilmeleri, varlık 
sebepleri olan öğrencilere eğitim-öğretim hizmetlerini en iyi şekilde, güncel 
gelişmeleri takip ederek sunmalarına bağlıdır. Bunu yaparken de sunulacak 
hizmetleri öğrenci odaklı bir anlayışla, onların beklentilerini de dikkate alarak 
gerçekleştirmek gerekir.

Ülkemizdeki üniversite sayısı 129 Devlet Üniversitesi, 78 Vakıf Üniversitesi 
olmuşken, öğrenci odaklı olmanın; öğrencilere iyi bir eğitimi güçlü akademik 
kadro, teknolojik alt yapı, fiziki alt yapı ve araç gereçlerle sunmanın öneminden 
daha çok bahsedebiliriz. 

Üniversitelerin öğrencilerine sunmuş oldukları 
hizmetler çok çeşitli olup, bu hizmetler birçok 
akademik ve idari yapılarla yerine getirilmektedir. Bu 
yapılardan biri ise Öğrenci İşleri Direktörlüğüdür. 

Öğrenci İşleri Direktörlüğü, hemen hemen her 
öğrencinin eğitim hayatı boyunca yolunun kesiştiği, 
yolu kesişmese dahi e-posta, telefon yoluyla ya da 
sosyal medya aracılığıyla iletişim kurduğu, bilgi-
belge talebinde bulunduğu bir birimdir.

Bu sebeple, öğrencilerimizle tanışma heyecanı bizde 
kayıt haftasından on ay öncesinden başlar. Bizler 
kısaca Öğrenci İşleri Direktörlüğü olarak, kayıtlar 
öncesi üniversitemiz bölüm programları ile ilgili 
geniş çapta araştırmalar ve raporlamalar yapmakta, 
bu raporlamalarla birlikte bölüm/programlarımızın 
Türkiye doluluk oranlarını akademik birimlerimizin, 
üniversitemiz yöneticilerinin değerlendirmelerine 
sunmakta ve bu değerlendirmeler sonucunda 
kontenjanlarımızı belirlemekteyiz. 

Kayıt haftası öncesinde de öğrencilerimiz ve 
ailelerinin heyecanına ortak olmak, kayıt olacak her 
öğrencimizin BezmiAilemin bir parçası olacağının 
mutluluğunu yaşamak ve yaşatmak için birçok 
hazırlık yapmaktayız. Bu hazırlıklar kapsamında; 

hızlı, pratik öğrenci otomasyonu kayıt modülümüz 
ve eğitimli kayıt personellerimiz ile iki dakika gibi 
kısa bir sürede öğrencilerimizin kayıt işlemlerini 
gerçekleştirmekteyiz. Öğrencilerimizin bu ilk gününde 
onlar için özenle hazırlanan hediyeleri, Rektörümüz 
tarafından kaleme alınan mektup ile birlikte takdim 
etmekteyiz. Velilerimizin ise üniversitemizin tarihi 
binasının bahçesinde çay, kahve ve çeşitli ikramlarla 
dinlenmelerini, keyifli güzel bir gün geçirmelerini 
sağlamaktayız.

Kalp Atmazsa Sistem Çalışmaz
Öğrenci İşleri Direktörlüğü üniversitenin kalbidir 
desek, abartmamış oluruz. Her sektörde olduğu 
gibi üniversitelerde de sunulacak veri tabanının 
teknolojik olarak iyi bir alt yapıyla sunulması oldukça 
önemlidir. Bu açıdan öğrencilerimizin, akademik ve 
idari kadromuzun en çok kullandıkları “Öğrenci Bilgi 
Sistemi”ni teknik olarak hızlı, etkin ve tüm ihtiyaçlara 
cevap verecek bir yazılım kullanarak sunmaktayız. 
Bu bilgi sistemine akademik birimlerce belirlenen 
müfredatlara göre öğrencilerimizin dersleri ve staj 
bilgileri, kayıt bilgileri, devam durumları, diploma 
bilgileri gibi mezuniyete kadar ki tüm akademik 
süreçlerinin yer aldığı veriler tanımlanmakta, 
kullanıcılara her türlü teknik destek sağlanmaktadır. 
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Öğrencilerimiz aynı zamanda bu sistem 
üzerinden belge taleplerini (transkript, öğrenci 
belgesi vb.) ıslak imzalı veya elektronik olarak 
talep edebilmekte, dileyen öğrencilerimiz onay 
sürecinin tamamlanmasıyla birlikte ofisimizden 
ya da elektronik olarak Öğrenci Bilgi Sisteminden 
alabilmektedirler. 
Bütün bu işleri arka planda yürüten güçlü bir ekip 
ile öğrencilerimize akademik ve idari kadromuza 
hizmet etmekte, bunu daha ileri boyutlara taşıyarak 
7/24 prensibiyle mesai saatleri dışında da nöbetçi 
personel uygulamasıyla öğrencilerimizin bilgi 
taleplerini e-posta yoluyla cevaplandırmaktayız. 
İşte bu noktada öğrenci odaklı hizmet anlayışını 
uygulama arzumuzdaki kararlılığımızı ortaya 
koyduğumuzu düşünmekteyiz.

Yapmış olduğumuz işin sorumluluğunun farkında 
olarak çalışmalarımızı yürütmekteyiz. Bilgi 
sistemindeki bilgilerin güvenirliliği, güvenliği ve 
kullanıcılara anlık ulaştırılması için her türlü tedbiri 
almayı, birimimizce sisteme tanımlanacak her türlü 
verilerin doğruluğunu sorgulama noktasında tüm 
ekibimizle özverili çalışmaktayız.

Her güzel başlangıcın bir de sonu oluyor
Bizler için öğrencilerimizin mezuniyetleri de 
kayıtları kadar anlamlı ve heyecan verici oluyor. 
Ancak bu heyecan biraz buruk olmaktadır. 
Mezuniyet aşamasına gelen öğrencilerimizi yine 
öğrencilerimizin deyimiyle BezmiAilem’li olmanın 
haklı gururunu yaşayarak mezun etmek, mesleki 

hayata uğurlamak üniversitemiz açısından gurur 
verici bir durumdur.

Bu sebeple öğrenci işleri olarak akademik birimlerce 
koordinasyon halinde, öğrencilerimizin son sınıfa 
başladıkları süreçte almaları gereken dersler ve 
stajlar kontrol edilmekte, öğrencilerimizin mezuniyet 
aşamasına sorunsuz bir şekilde gelmeleri için ön 
hazırlıklar yapılmaktadır.
Mezuniyet için gerekli ders yükünü almış ve 
başarmış öğrencilerimizin diplomaları ve diploma 
ekleri mezuniyet kararları birimimize ulaşır ulaşmaz 
iki gün içerisinde hazırlanmakta ve tescil işlemleri 
için Sağlık Bakanlığı’na gönderilmekte, tescil işlemi 
tamamlanan diplomalar mezunlarımıza kısa sürede 
teslim edilmektedir.

Bir yandan mezuniyet işlemlerini (diploma, diploma 
ekleri sürecini) yürüten birimimiz, diğer taraftan 
öğrencilerimizin mezuniyetini taçlandırmak 
için her gün bir fakültenin mezuniyet töreninin 
yapıldığı organizasyonları titizlikle hazırlamakta, 
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geniş bir katılımla gerçekleştirmekteyiz. Bu özel 
günde, uzun bir eğitim öğretim maratonunda 
büyük başarılar gösteren mezun öğrencilerimizin 
başarılarını ödüllendirmek için ise sürpriz hediyeler 
ve onur belgeleri hazırlamaktayız. Yine tüm mezun 
öğrencilerimizi nasıl ki BezmiAilem’e hediyelerle 
karşıladıysak yine güzel sürpriz hediyelerle 
hatıralarda kalmak üzere uğurlamaktayız. 

Hayata ve yeni başlangıçlara uğurladığımız 
mezunlarımızın bizleri, sadece biriktirmiş oldukları 
anılarda hatırlamalarını istemiyoruz. Bu aşamada 
mezun öğrencilerimizle iletişim halinde kalmayı 
amaç edinen, onlara mesleki hayatlarında yol 
gösterecek, yardımcı olacak, kariyer fırsatları 
sunacak, yılın belli dönemlerinde tüm mezunlarımızı 
BezmiAilem çatısı altında ilk günkü heyecanla bir 
araya getirecek çalışmaları, birimimiz bünyesinde 
yürüten “Mezunlar Ofisi” devreye girmektedir. Bu 
sayede mezun öğrencilerimizle bağımızı koparmama 
noktasında kararlılığımızı da göstermek istiyoruz.

Mezunlar Ofisimiz, öncelikli olarak mezun 
öğrencilerimizin üniversitemizde istihdam edilmesi 
yönünde çalışmaları yürütmektedir. Üniversitemizin 
tüm birimlerinin personel ihtiyacı, insan kaynakları 
biriminizce tespit edilerek, ihtiyaçlar ve ihtiyaç 
duyulan pozisyonun nitelikleri ölçüsünde 
mezunlarımızın üniversitemizin birimlerinde 
istihdamını sağlamaktayız. Üniversitemiz dışında 
da farklı kurumların personel ihtiyaçlarında, uygun 

pozisyonlar olması halinde mezunlarımıza web 
sayfamızdan ve sosyal medya hesabımızdan 
bilgilendirmeler yapmaktayız. Mezunlarımızın büyük 
bir çoğunluğunun mesleki hayata atılmış olması 
ve birçok kurum tarafından tercih ediliyor olmaları 
üniversitemizin ve mezunlarımızın sağlam adımlarla 
ilerlediğinin göstergesi olarak ortaya çıkmaktadır.

Uygulamanın Ön Planda Olduğu Bir Eğitim 
Öğrencilerimiz ve mezunlarımız açısından önemli 
olan diğer bir konu ise almış oldukları derslerin 
uluslararası düzeyde kabul edilebilirliğinin olmasıdır. 
Bunun için üniversitemiz tüm bölüm/programlarında 
müfredatların Bologna Süreçleri kapsamında 
oluşturulması, Avrupa Yükseköğretim Yeterlilikleri 
Çerçevesi (AYYÇ) ve Türkiye Yükseköğretim Yeterlik 
Çerçevesi (TYÇÇ) açısından uygun olması, tüm 
derslerin öğrenim çıktılarının Avrupa ülkelerinde 
yükseköğrenim için tanımlanan öğrenme çıktılarına 
dayanarak değerleri hesaplanmaktadır.

Aynı zamanda sağlık üniversitesi olmamız 
sebebiyle önem arz eden ve Yükseköğrenim Kurulu 
Başkanlığının birçok bölüm/programımız için 
zorunlu olarak istediği asgari mekân standartlarını 
(derslikler, laboratuvarlar, diğer fiziki alanlar ve 
akademik kadro, teknik altyapı ve ekipmanlar) 
sağlamaktayız. Bu süreçte öğrencilerimize 
teorik bilgiyi, geniş uygulama alanlarında pratiğe 
dökmeleri için üniversite olarak büyük bir fırsat 
sunmuş oluyoruz.
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Vakıf Üniversitesi Hassasiyetiyle Yürütülen 
Burs İşlemleri 
Vakıf üniversitesi olmanın gerekliliği olarak 
öğrencilerimize, üniversitemizi tercih ettikleri andan 
itibaren YKS sınavı başarı sıralamalarına göre %50, 
%75 indirim ve tam burs şeklinde ÖSYM burs/
indirimlerini sağlamakta, ayrıca ilk tercih indirimi, 
peşin ödeme indirimi, kardeş indirimi gibi burs 
imkânlarını da sunmaktayız.

Öte yandan, ihtiyaç sahibi öğrencilerimiz ile akademik 
başarı gösteren öğrencilerimizi desteklemeye 
yönelik burs çalışmalarını yürütmekteyiz.

İhtiyaç sahibi öğrencilerimizin burs başvuruları 
birimimizce elektronik ortamda YKS kayıt haftasında 
alınmakta, ihtiyaç durumları araştırılmakta ve 
Üniversitemiz Burs Komisyonunca değerlendirilerek 
burs tahsisi yapılmaktadır. Bu süreçlerde ihtiyaç 
sahibi tüm öğrencilerimizi hassasiyet ile yaklaşarak 
dinlemekte, ihtiyaçlarını, sıkıntılarını gidermeye 
yönelik ne gerekiyorsa üniversitemiz imkânları 
ölçüsünde yerine getirmek için gerekli çalışmaları 
yürütmekteyiz.

Akademik başarı gösteren öğrencilerimizin 
durumlarını ‘‘Üniversitemizin Burs Yönergesi’’ 
esaslarına göre incelemekte ve bu incelemeler 
sonucunda burs elde eden öğrencilerimizi 
raporlamakta, onay işlemlerinin ardından burs 
tahsisi yapmaktayız.

Büyüyen BezmiAilem’in Bir Parçası Olarak Hizmet 
Kalitesini Attırmak Her Zaman Önceliğimiz
Tüm akademik ve idari birimlerin özverili çalışmaları 
sayesinde üniversitemizin tercih edilebilirliği her 
geçen gün daha da artmaktadır. 2010 yılında 139 

öğrenciyle eğitim öğretime başlayan üniversitemiz, 
2019 Aralık ayı itibariyle öğrenci sayısı 3249'a, 
mezun sayısı ise 2818'e ulaşmıştır.

Gelinen bu noktada öğrencilerimize sunulan 
hizmetlerin ne seviyede olduğu ve memnuniyet 
düzeyi ön plana çıkmaktadır. Bunun için ise 
birimimizce öğrencilerimize her yıl genel 
memnuniyet anketleri uygulanmaktadır. Bu anket 
sonuçlarını kalite çalışmaları kapsamında ilgili 
birimler ile paylaşmakta ve memnuniyet düzeyini 
daha da artıracak çalışmaları üniversitemizce 
yürütmekteyiz.

“Sağlıkta İki Asırlık Tecrübe” sloganı ile çıkılan 
bu yolda Öğrenci İşleri Direktörlüğü olarak, 
hizmetlerimizi modern bir anlayış ile sunmayı 
prensip edinmekteyiz. Bu anlayışın gereği olarak 
da güncel mevzuatı ve gelişmeleri takip ederek, 
gerektiğinde teknik alt yapımızla buluşturarak, 
sunduğumuz hizmetleri alanında yetkin, eğitimli, 
dinamik bir ekiple sürdürme arzusu içindeyiz.
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BEZMİÂLEM'DE 
BEYAZ ÖNLÜK VE 
BEYAZ YAKA HEYECANI
Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, 
Eczacılık Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Hizmetleri Meslek 
Yüksekokulu, Beyaz Önlük ve Beyaz Yaka törenleri 14-22 Kasım 2019 
tarihleri arasında gerçekleşti. 
Erich Frank Konferans Salonu'nda düzenlenen 
törene Rektörümüz Prof. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu, 
Rektör Yardımcımız Prof. Dr. İbrahim Tuncay, Rektör 
Danışmanımız Prof. Dr. Erdal Tekarslan, Genel 
Sekreterimiz Dr. Zeynep Görmezoğlu Gökçen, Tıp 
Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Dilek Sema Arıcı, 
Eczacılık Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Gülaçtı 
Topçu, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. 
Alper Alkan ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 
Müdürümüz Prof. Dr. Gökçen Başaranoğlu, 
akademisyenlerimiz, velilerimiz ve öğrenciler katıldı.
Velilerimizin yoğun katılım gösterdiği törenlerde, 
Rektörümüz Prof. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu açılış 
konuşlarını gerçekleştirdi. Rektörümüz, "Bezmiâlem 
Valide Sultan'ın manevi ışığında yetişen siz değerli 

öğrencilerimizle sağlık sektörünün daha da 
yükseklere taşınacağına inanıyorum. Bezmiâlem'de 
alacağınız lisans ve ön lisans eğitimleri ve çok sayıdaki 
kliniklerimizde pratik yapma imkânı ile sektörün 
ihtiyaçlarını bilen donanımlı sağlık profesyonelleri 
olarak yetişmektesiniz. Önce sağlık prensibiyle 
hareket eden üniversitemiz ve hastanelerimizdeki 
her bir öğretim üyemiz, bu düşünceyle sizlere 
yardımcı olmak için ellerinden geleni yapacaklardır. 
Hem öğrencilik döneminizde hem de ilerideki meslek 
yaşamınızda biraz sonra giyeceğiniz beyaz önlüğü 
layıkıyla taşıyacağınızı biliyorum. Eğitim öğretim 
hayatınız boyunca sizlere başarılar diliyor, sevgilerimi 
iletiyorum" ifadelerini kullandı.
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Tıp Fakültesi Beyaz Önlük Giydirme Töreni’nde konuşan 
Dekanımız Prof. Dr. Dilek Sema Arıcı, velilere ve 
öğrencilerimize yaptığı sunumda; fakültenin tarihi, başarıları 
ve ayrıcalıklarından bahsetti. Arıcı özellikle Tıp Fakültemizin 
akreditasyon sürecinden de bahsetti. "Çok uzun ve emek 
dolu bir sürecin sonunda Tıp Fakültemizin akreditasyon 
sürecini başarı ile tamamlaması bizler için ayrıca bir mutluluk 
kaynağı" şeklinde konuştu.

Eczacılık Fakültesi Önlük Giydirme Töreni’nde konuşan 
Dekanımız Prof. Dr. Gülaçtı Topçu, fakültenin 
tarihi, çalışma disiplini, alanları ve etkinlikleri 
hakkında detaylı bir sunum gerçekleştirdi. 
Öğrencilere seslenen Topçu, "Her zaman ilk 
günkü heyecanınızı koruyun. Bugün giymiş 
olduğunuz beyaz önlüklerinizin her zaman 
size uğur getirmesini diliyorum" dedi.

Diş Hekimliği Fakültesi Önlük Giydirme 
Töreni’nde konuşan Dekanımız Prof. Dr. Alper 
Alkan, “Fakültemiz, ülkemizdeki Diş Hekimliği 
Fakülteleri arasında özellikle akademik 
kadrosu ve kendini diğer üniversitelerden farklı 
kılan teknik imkânlarıyla her yıl istikrarlı olarak 
ilk üç sırada tercih edilen güzide bir kurum 
olmayı başarmıştır. Bundan sonra da kaliteyi, 
başarıyı ve insani değerleri her zaman önceleyerek 
alanının en iyisi olma iddiamızı sürdüreceğiz" ifadelerini 
kullandı. 

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Beyaz Yaka 
Töreni’nde konuşan Müdürümüz Prof. Dr. Gökçen 
Başaranoğlu, “Her biriniz birer sağlık neferi olacaksınız. 
Dolayısıyla yeni nesil bilgileri takip edebilmeniz açısından 
İngilizce öğrenmeniz büyük önem arz etmektedir” dedi.

Beyaz Önlük ve Beyaz Yaka törenleri, toplu fotoğraf 
çekimlerinin ardından sona erdi.
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ULUSLARARASI KATILIMLI  
4. BEZMİÂLEM ORTOPEDİ 
TOPLANTISI DÜZENLENDİ
Üniversitemiz ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve artık geleneksel hale 
gelen Bezmialem Ortopedi Toplantısı'nın 4'üncüsü 6-7 Aralık tarihlerinde 
Merkez Kampüsümüzde gerçekleşti.
"Başarısız Eklem Cerrahisi Sonrası. Ben Ne 
Yapıyorum?" ana temasıyla gerçekleştirilen 
toplantıda; erişkin omuz, kalça, diz cerrahisinde 
başarısız rekonstrüksiyonların nedenleri, korunma 
ve çözüm yolları ayrıntılı olarak ele alındı, cerrahi 
teknikler ve çok sayıda vaka üzerinden interaktif 
olarak tartışıldı.

Toplantının açılış konuşmacılarından Bezmialem Vakıf 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu, 
"Bu özel etkinliğe ev sahipliği yapmaktan onur 
duyuyoruz. Bugün burada olan tüm konuklarımıza 
katılımları için teşekkür ediyorum. Bir Nefrolog olarak, 
Ortopedi ve Travmatoloji alanında bir şeyleri nasıl 
değiştirdiğinizi dinlemekten ve görmekten mutluluk 
duyacağım" dedi.

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Toplantı Başkanı 
Prof. Dr. İbrahim Tuncay, "Bu yıl Bezmialem Ortopedi 
Toplantısı'nı dördüncü kez düzenliyoruz. Bezmialem 
Vakıf Üniversitesi henüz 9 yıllık yeni bir üniversite 
fakat hastanemiz yaklaşık iki asırlık bir geçmişe 
sahip. Bezmialem, "Hastane" ismini ilk kez kullanan 
modern anlamdaki ilk sağlık kuruluşudur. Bizler de 

bu köklü kurumun misyonu çerçevesinde üzerimize 
düşeni yapmaya gayret ediyoruz" dedi.

Prof. Dr. İbrahim Tuncay, toplantı formatı hakkında 
da şunları söyledi:
"Günümüzde teorik ve pratik bilgiye ulaşmak 
kolaylaştı. Fakat ulaşamadığımız bir şey var ki, o da 
'tecrübe'. Bugün burada ülkemizden ve yurtdışından 
alanında uzman isimler bulunuyor. Her biri kendi 
tecrübelerini bizlerle paylaşacak. Dolayısıyla bu 
toplantının esas amacı olan tecrübe paylaşımı 
amacımızı gerçekleştirmiş olacağız."

Ljubljana Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Bogdan 
Ambrozic, ATOS Clinic doktorlarından Dr. 
Jorn Kircher, çeşitli diz spor yaralanmalarının 
tedavisinde uzman olan Dr. Nader Darwich, 
Lyon FIFA Tıp Merkezi Müdürü Elvire Servien 
gibi alanında pek çok duayen isimin konuşmacı 
olarak katıldığı 4. Bezmialem Ortopedi buluşması 
Rektörümüz ve Rektör Yardımcımızın değerli 
katılımcıların onuruna verdiği yemeğin ardından 
Teşekkür Plaketlerinin takdim edilmesi ve toplu 
fotoğraf çekimi ile sona erdi.
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MEZUNLARIMIZLA  
KAHVALTI PROGRAMINDA 
BİR ARAYA GELDİK
Üniversitemiz Öğrenci İşleri Direktörlüğü ve Mezunlar Ofisi'nin 
koordinesinde düzenlenen 5. Geleneksel Bezmialem Mezunlar 
Kahvaltısı'nda mezunlarımızla bir araya geldik. 

15 Aralık Pazar Günü Tarihi Vatan Yerleşkemizde gerçekleşen kahvaltıya Rektörümüz Prof. Dr. Rümeyza 
Kazancıoğlu, Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Orhan Özturan, Dekanlarımız, akademisyenlerimiz, yöneticilerimiz 
ve mezunlarımız katıldı.

Rektörümüz törende bir açılış konuşması gerçekleştirdi. Rektörümüz "Bugün sizlerle yeniden Bezmialem 
Vakıf Üniversitesi çatısı altında bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyorum. Hepinizle bu kampüste ilk 
adımınızı attığınızda, beyaz önlüklerinizi ilk kez giydiğinizde, cübbelerinizi giyip keplerinizi havaya attığınızda 
birlikteydik. Şimdi pırıl pırıl birer sağlık profesyoneli olarak yıllarca eğitim gördüğünüz üniversitemizde tekrar 
bir araya gelmek beni hem duygulandırdı, hem de gururlandırdı. Sizlerle uzun zaman sonra bir araya gelmek 
için düzenlenen kahvaltı buluşmamıza icabet ettiğiniz için de hepinize ayrıca teşekkür ederim" dedi.

5. Bezmialem Geleneksel Mezunlar Buluşması, kahvaltının ardından mezunlarımızla yapılan sohbet ve hediye 
çekilişi ile sona erdi. 
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SEMPOZYUMUNDA  
AŞI VE AŞI REDDİ  
KONULARI ELE ALINDI
Global bir sağlık tehdidine dönüşme potansiyeli bulunan aşı reddi ve  
buna neden olan sebeplerin tartışıldığı Aşı Sempozyumu,  
28 Aralık Cumartesi günü Üniversitemizde gerçekleştirildi. 
Sempozyuma Rektörümüz Prof. Dr. Rümeyza 
Kazancıoğlu, Tıp Fakültesi Dekan Yardımcımız ve 
SAYADER Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Kazım 
Karaaslan, akademisyenlerimiz, öğrencilerimiz ve 
çok sayıda konuk katıldı.

Sağlık ve Yaşam Derneği (SAYADER) ve Bezmialem 
Vakıf Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen Aşı 
Sempozyumunda, aşı reddi başta olmak üzere aşı 
reddine zemin hazırlayan sosyal ve dini kaygılar, aşı 
reddinin önüne geçmek için kamu otoriteleri ve özel 
sektör eliyle yapılması gerekenler, yerli aşı üretimi 
konuları ele alındı.

Sempozyumun açılış konuşmasını yapan 
Rektörümüz Prof. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu, 
"Bugün burada çok önemli bir konuyu; kanayan 
ve kanatılan yaramız olan 'Aşılama' konusu tüm 
yönleriyle ele alınacak. Aşılama ile ilgili genel 
durum ve sorunsalların masaya yatırılacağı Aşı 
Sempozyumumuzda, uzman isimlerin sunumlarını 
dinleyeceğiz. 1845'te Bezmialem Valide Sultan'ın 
rüyası olarak yola çıkan bu sağlık kurumu, kuruluş 
gayesinden ödün vermeden kesintisiz şekilde 
günümüze kadar sağlık hizmetini sürdürmenin de 
gururunu yaşıyor ve aynı zamanda araştırmalarımıza 
da hız kesmeden devam ediyoruz. Bu çalışmalardan 
biri de Yaşam Bilimleri ve Biyoteknoloji Enstitümüzde 
kuracağımız aşı ile ilgili bir GMP Laboratuvarı 
olacak. Bu laboratuvar ile yerli aşı üretimine öncülük 
edeceğiz" dedi.

Açılış konuşmasını yapmak üzere söz alan Bezmialem 
Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı ve 
SAYADER Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Kazım 

Karaaslan, "Dernek olarak, yeryüzündeki her birey ve 
toplum, hiçbir ayrıma tabii tutulmaksızın ruhu, bedeni 
ve sosyal çevresiyle ilgi alanımızı oluşturmaktadır. 
Dolayısıyla tüm bireylerin sağlıklı yaşam sürmesine 
katkı sağlamak, bilimsel verilere dayalı sağlıklı yaşam 
modellerini oluşturmak ana misyonumuzdur. Toplum 
sağlığını tehdit eden tüm sağlık sorunları ile ilgili kamu 
bilinci oluşturmak, çözüm önerileri geliştirmek, temel 
uğraş alanımız olacaktır. Bu duyarlılıktan hareketle 
birkaç ay evvel 'Obezite Çalıştayı'nı gerçekleştirdik. 
Mart ayında Ankara'da Ulusal Sağlık Zirvesi'ni 
gerçekleştireceğiz; sağlıklı beslenme bilinci ana 
temamız olacak. Nisan ayında da Kanser konusunda 
bir sempozyumumuz olacak. Haziran ayında ise 
Dijital Bağımlılık Çalıştayı'nı yapacağız" dedi.
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Açılış konuşmacılarından Sempozyum Başkanı Prof. 
Dr. Oğuz Karabay, "Dünya Sağlık Örgütü, insan 
ömrünün bugün ortalama 77 yıl olduğunu açıkladı. 
Bu 77 yıllık ömür süresi, 1700'lü yıllarda 36 yıl idi. 
Yaşam süresini bu kadar uzatan 2 önemli unsur vardır. 
Birincisi kanalizasyon, ikincisi ise aşılamadır. Yaşam 
süresi açısından bu kadar önemli olan aşılamayı 
bugün tüm yönleriyle ele alacağız. Mevcut aşılama 
durumu, aşı teknikleri, aşı reddi, aşılamadaki dini ve 
sosyal kaygılar ile ilgili sunumların ardından bir rapor 
oluşturulacak" açıklamasını yaptı.

Sempozyum çıktılarına dair rapor oluşturulması 
sonrasında yaklaşık 300 kişinin katılım gösterdiği Aşı 
Sempozyumu sona erdi.
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ÜNİVERSİTEMİZDE 
GERİATRİK ACİLLER  
SEMPOZYUMU GERÇEKLEŞTİ
Üniversitemiz ve ATUDER iş birliği ile düzenlenen "Geriatrik Aciller 
Sempozyumu" 20 Aralık Cuma günü Erich Frank Konferans Salonunda 
gerçekleştirildi. 

Konferansa Rektörümüz Prof. Dr. Rümeyza 
Kazancıoğlu, ATUDER Başkanı Prof. Dr. Başar 
Cander, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı 
Başkanı Prof. Dr. Teoman Aydın, Acil Tıp Anabilim 
Dalı Başkanı Doç. Dr. Bedia Gülen, Geriatri Bilim 
Dalı'ndan Doç. Dr. Pınar Soysal, akademisyenlerimiz, 
konuklar ve öğrencilerimiz katıldı.

'Geriatrik hastalarda sıvı-elektrolit' konusuyla ilgili 
konuşma yapan Rektörümüz Prof. Dr. Rümeyza 
Kazancıoğlu, "Esasında diğer insanlardaki sıvı-
elektrolit kaybı ile geriatrik hastalardaki sıvı-
elektrolit kaybı, birbirinden çok farklı değil. Neden 
geriatrik hastalarda farklı bir yaklaşımda bulunmamız 
gerektiğine dair birkaç hatırlatma yapmak istiyorum: 
Zaman içerisinde yani yaşlandıkça böbrekler küçülür, 
ağırlıkları azalır. Dolayısıyla yaşlanmayla birlikte 
böbreklerin performansı yani çalışma hızı da düşer; 
süzme işlemini yapamaz hale gelmeye ve buna 
bağlı olarak böbreklerde toksik maddeler birikmeye 
başlar. Geriatrik hastalarda ilave hastalıkların olması 
bakım ve tedaviyi çok daha zor hale getirir" dedi ve 
geriatrik hastalara karşı gerçekleştirilecek yaklaşımın 
ne şekilde olmasını gerektiğini aktardı.

Açılış konuşmacıları arasında yer alan ATUDER 
Başkanı Prof. Dr. Başar Cander, "Bezmiâlem Vakıf 
Üniversitesi'nde böyle önemli bir organizasyonda 
yer almaktan dolayı çok mutluyum. Bezmiâlem 
bizim için özel bir yere sahip. İlk sağlık üniversitesi 
olmasının yanı sıra Osmanlı yadigârı büyük bir ekolün 
devamı olma özelliğine de sahip. Ekoller kolay 
oluşmuyor. 35 yıl evvel üniversite eğitimime Erich 
Frank Amfisinde başladım. Tıp çok zor bir branş 
ama herhalde dünyanın en zor mesleklerinden birisi 

Acil Tıp Uzmanlığıdır. Çünkü bir diş ağrısı ile gelen 
hastanın 70 tane tanısı var ve o hastalıkların hepsini 
tanımak zorundasınız. O yüzden Acil Tıp Uzmanlarını, 
24 saat aralıksız süren bir savaşta en önce çarpışan 
askerlere benzetiyorum. Bu nedenle çok önemli bir 
misyona sahip olduğumuzu ve zor bir iş yaptığımızı 
bilmenizi isterim. Yönetici pozisyonundaki kişilerin 
de acil tıbbı bilmeleri gerekir. Buradan hareketle 
şunu söyleyeceğim; burada geriatrik aciller ile ilgili 
bir içerik sunacağız. Yaşlılar bizim onurumuzdur. Bir 
ülke, yaşlılarına değer verdiği kadar değerlidir. Ama 
ülke olarak maalesef yaşlı bakımında zorluklarla 
karşılaşıyoruz. Dolayısıyla yaşlılarımıza önem vermeli 
ve Bezmiâlem gibi önemli bir üniversitenin öncülük 
ettiği 'Geriatrik Aciller Sempozyumu'nun, diğer 
üniversitelere de örnek olmasını temenni ediyorum" 
diye konuştu.

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Acil Tıp Anabilim 
Dalı Başkanı Doç. Dr. Bedia Gülen, "2019 verilerine 
göre ülkemizin nüfusu giderek artmaktadır. 
Dolayısıyla bu durum sağlık hizmetlerini ve sağlık 
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giderlerini oldukça etkilemektedir. Geriatrik Aciller 
Sempozyumu ile ilgili uzun zaman önce planlamalara 
başladık fakat bunu çok kısa zaman içerisinde hayata 
geçirmek durumunda kaldık. Yurtdışında özellikle 
gelişmiş ülkelerde yaşlı hasta bakımı ve tedavi ile ilgili 
düzenlemeler var. Biz de bu konuyla ilgili ülkemizin 
küçük bir fotoğrafını çekmek amacıyla bir anket 
çalışması gerçekleştiriyoruz. Bugün aramızda olan 
herkesin araştırmamıza desteğini bekliyoruz" dedi.
Yaşlanmada Fizyolojik Değişiklikler ile ilgili konuşma 
yapan Doç. Dr. Pınar Sosyal, "Geriatrik Aciller 
Sempozyumunu yapmamızın nedeni, yaşlanmayla 
birlikte ortaya çıkan fizyolojik değişikliklerdir. Çünkü 
yaşlanma, karmaşık bir süreçtir. Multifaktöriyel 
faktörler ön plandadır ve geri dönüşümü de olmayan 
bir süreçtir. Yaşlanma kaçınılmazdır fakat herkeste 
aynı seyretmez. Kimileri aktif iken kimisi daha kırılgan 
yapıdadır" dedi ve yaşlanmayla birlikte ortaya çıkan 
değişiklikleri 4 ana başlıkta (hücresel değişiklikler, 
fiziksel görünümdeki değişiklikler, duyusal 
organlardaki değişiklikler ve organ sistemlerindeki 
değişiklikler) ele aldı.

Geriatrik hastaların hastane öncesi yönetimi, 
kalabalık acil servis ve geriatrik hasta triyajı, geriatrik 
hastanın birincil değerlendirme ve stabilizasyonu, 
geriatrik hastalarda görüntüleme ve nefropati, 
Geriatrik hastalarda ilaç kullanımı, acil servislerde 
geriatrik hasta yönetiminde tuzaklar, geriatrik 

hastalarda enfektif aciller, geriatrik hastalarda bilişsel 
değişiklikler, akut geriatrik bakımda depresyon, 
geriatrik hastada senkop yönetimi konu başlıklarının 
ele alındığı sempozyum, konuşmacılara katılım 
belgesinin takdim edilmesiyle sona erdi.

Rektörümüz Prof. Dr. Rümeyza 
Kazancıoğlu, Konferansa 
başkanlık eden  
ATUDER Başkanı  
Prof. Dr. Başar Cander'e 
Bezmialem Valide Sultan'ın 
mührünün yer aldığı tabak 
hediye etti.
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ÜNİVERSİTEMİZDE 
KALİTE VE HASTA GÜVENLİĞİ  
SEMPOZYUMU DÜZENLENDİ
Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin 
koordinesinde 'Kalite ve Hasta Güvenliği Sempozyumu' düzenlendi. 

Üniversitemiz Erich Frank Konferans Salonunda 
28 Kasım Perşembe günü gerçekleşen ekinlikte, 
Rektörümüz Prof. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu, Sürekli 
Eğitim Merkezi Müdürümüz Prof. Dr. Teoman Aydın, 
BVU Hastanesi Tıbbi Direktörü Prof. Dr. Fadlullah 
Aksoy, açılış konuşmalarını gerçekleştirdi. Etkinliğe 
Rektör Danışmanımız ve Sağlık Bilimleri Fakültemiz 
Dekanımız Prof. Dr. Erdal Tekarslan, Üsküdar 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haydar Sur, 
sağlık sektöründe görev alan Hasta Güvenliği ve Kalite 
Yöneticileri, Akademisyenler, Uzmanlar, misafirler ve 
öğrenciler katıldı.

Etkinlikte açılış konuşmalarını gerçekleştiren 
Rektörümüz Prof. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu "Önce 
sağlık diyen üniversitemiz öğrencilerini yetiştirirken 
hasta güvenliğini esas alan yeni nesil sağlık 
profesyonelleri olmalarını hedeflemektedir. Aynı 

zamanda günlük 7 binin üzerinde hastaya tedavi 
hizmeti sunmakta olan Tıp Fakültesi Hastanemizde 
hastaların güvenliği tüm Bezmialem Ailesi'nin 
birincil önceliği konumundadır.  Hastanın her türlü 
tedavi sürecinde güvenlik önlemlerinin alınması ve 
aynı zamanda uygulanmasında her bir çalışanımın 
gerekli özveriyi göstereceğine inancım ve güvenim 
sonsuzdur" ifadelerini kullandı.

Rektörümüzün konuşmasının ardından BVU Hastanesi 
Tıbbi Direktörü Prof. Dr. Fadlullah Aksoy'da konu ile 
ilgili olarak bir konuşma gerçekleştirdi. Aksoy "Hasta 
güvenliği, sağlık hizmetlerinde meydana gelebilecek 
hatalar nedeniyle kişilerin uğrayacağı zararları önlemek 
amacıyla sağlık kuruluşları ve bu kuruluşlarda çalışanlar 
tarafından alınan önlemlerdir. Hastane yönetim 
sisteminde kurum kültürü, kalite kültürü ve hasta 
güvenliği kültürünün oluşması birbirini tamamlayıcı 
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birer unsurdur. Hasta güvenliği çalışmaları 
ancak güvenlik kültürünün kurum kültürü 
ve kalite kültürünün parçası olduğunda 
mümkün olabilecektir" ifadelerini kullandı.

Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma 
Merkezi Müdürümüz Prof. Dr. Teoman 
Aydın ise etkinlik sürecini ve bir sonraki 
dönem planlarını aktardı. Aydın "Sayın 
Cumhurbaşkanımızın 2019 yılını Yaşlı 
Yılı ilan etmesi ile Yaşlı Dostu Hastane 
Sempozyumu düzenledik. Bu süreçte 
Sağlıkta kalitenin ve hasta güvenliğinin 
önemini yakinen müşahede ettik. 
Buradan yola çıkarak bu sempozyumu 
planladık. Önümüzdeki dönemde 
daha kapsamlı bir çalışma yapmayı 
planlıyoruz. Bugün bizlerle olan ve 
deneyimlerini bilimsel çalışmalar için 
aktarmaktan hiç çekinmeyen tüm 
değerli konuşmacılarımıza çok teşekkür 
ediyorum" dedi. İki oturum şeklinde 
gerçekleşen etkinlik soru-cevabın 
ardından toplu fotoğraf çekimi ile sona 
erdi.
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BEZMİÂLEM VALİDE SULTAN 
KÜLTÜREL MİRASI 
ETKİNLİKLERİ DEVAM EDİYOR 
Bezmialem Valide Sultan Kültürel Miras Projesi kapsamında, üniversitemiz 
koleksiyonundaki eserlerin konservasyon atölyesinde gerçekleştirilen teknik 
çalışmalarının katılımcılara aktarıldığı bir etkinlik düzenlendi. 

Üniversitemiz Dekanlık Konferans Salonu'nda 
düzenlenen etkinliğe Genel Sekreterimiz Dr. Zeynep 
Görmezoğlu Gökçen, Genel Sekreter Yardımcımız 
Hatice Kösretaş, İstanbul Üniversitesi Genel Sekreter 
Yardımcısı Figen Cihan, akademisyenlerimiz ve 
öğrencilerimiz katıldı.

Etkinlikte ilk olarak İstanbul Üniversitesi Taşınabilir 
Kültür Varlıkları Koruma ve Onarımı Bölümü'nden 
Doç. Dr. Gülder Emre bir sunum gerçekleştirdi. Doç. 
Dr. Gülder Emre, kültür varlıklarının korunmasının 
önemine değinirken, hangi eserlerin kültürel varlık 
alanında değerlendirildiğini aktardı.

Arş. Gör. Emre Veysel Şener 'Metal Eserlerin 
Korunma ve Onarım Uygulamaları' hakkında bir 

sunum gerçekleştirdi. Veysel, koruma ve onarım 
uygulamalarında üç aşamanın takip edildiğini, 
bunların sırasıyla belgelendirme, koruma-onarım 
uygulamaları ve son olarak depolama ve sergileme 
olduğunu belirtti.

İstanbul Üniversitesi yüksek lisans öğrencisi Seda 
Kartal, 'Sultan Abdülmecid İmzalı Hat Levhanın 
Koruma ve Onarım Uygulamaları' başlıklı konuyu 
aktarırken, Serpil Çetinkaya ise 'Geleneksel Hat 
Yapım Teknikleri' hakkında bilgi verdi. Hediye takdim 
töreninin hemen öncesinde Genel Sekreterimiz 
Dr. Zeynep Görmezoğlu Gökçen ise bir konuşma 
gerçekleştirdi. Genel Sekreterimiz "Çok kıymetli 
arkadaşım Figen Cihan Hanımefendi ve onun 
nezdinde bu işin mutfağında olan tüm değerli 
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hocalarımıza ve çalışanlarımıza teşekkür ederim. Ama 
en çok yürütücüsü olduğum Bezmialem Valide Sultan 
Kültürel Mirası Proje Ekibime teşekkür etmek istiyorum. 
Projenin eş yürütücüsü Rektörümüz Prof. Dr. Rümeyza 
Kazancıoğlu'na, Proje Koordinatörü Genel Sekreter 
Yardımcım Hatice Kösretaş'a, Projenin Akademik 
Danışmaları Prof. Dr. Nuran Yıldırım, Prof. Dr. Arzu 
Terzi, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Emin Ağar'a, Yapı İşleri 
Direktörlüğü ve Kütüphane Direktörlüğü, Mali İşler 
Direktörlüğü, Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü  ve Satın 
Alma Müdürlüğü'ne büyük emekleri dolayısıyla ayrıca 
teşekkürlerimi iletiyorum" şeklinde konuştu.

Etkinlik Bezmialem Valide Sultan Kültürel Miras Projesi 
kapsamında görev alan öğrencilerin hazırladığı video 
gösterimi ve toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.
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ÜNİVERSİTEMİZDE  
MİLLİ ŞAİRİMİZ  
MEHMET AKİF ERSOY ANDIK
Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy, vefatının 83'üncü yıl dönümünde 
üniversitemizde düzenlenen 'Hakkın Sesi Mehmet Akif ' adlı piyano 
resitaliyle anıldı.

Değerli piyanist-besteci Tuluyhan 
Uğurlu 'Bir Anadolu Kahramanı: 
Mehmet Akif' isimli sevilen eseriyle 
dinleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

Erich Frank Konferans 
Salonu'nda düzenlenen resitale 
Rektör Yardımcılarımız Prof. Dr. 
İbrahim Tuncay, Prof. Dr. Orhan 
Özturan, Genel Sekreterimiz Dr. 
Zeynep Görmezoğlu Gökçen, 
İstanbul Üniversitesi Genel 
Sekreter Yardımcısı Figen Cihan, 
Dekanlarımız, Yöneticilerimiz ve 
öğrenciler katıldı.

Piyanist-besteci Tuluyhan 
Uğurlu'nun piyano resitali 
izleyicilere oldukça duygusal 
anlar yaşattı. Uğurlu "İlk defa 
Bezmialem Vakıf Üniversitesi'nde 
sizlerin karşısındayım, sanatımı icra 
etmenin mutluluğunu yaşıyorum. 
Hepinize teşekkür ederim" dedi. 
Piyano resitalinin ardından Rektör 
Yardımcımız Prof. Dr. Orhan Özturan, 
Tuluyhan Uğurlu'ya Bezmialem 
Valide Sultan'ın mührünün yer aldığı 
bir tabak hediye etti. Resital toplu 
fotoğraf çekiminin ardından sona 
erdi.

Tuluyhan Uğurlu

‘‘Hakk’ın Sesi Mehmet Akif’’

KONSERİ
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Anma töreninin devamı niteliğinde gerçekleştirilen kabir ziyareti ile  
milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy mezarı başında da anıldı.
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BİLİMSELLİK KOMİTESİ  
MODÜL PROGRAMLARI
GERÇEKLEŞTİ
Johns Hopkins Üniversitesi işbirliği ile yürütülen Bezmialem Vakıf Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Bilimsellik Komitesi, 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı 2. ve 6. 
modül programları 9-10 Aralık 2019 tarihlerinde gerçekleştirildi. 

Johns Hopkins Üniversitesi işbirliği ile yürütülen Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Bilimsellik 
Komitesi, 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı 2. ve 6. modül programları 9-10 Aralık 2019 tarihlerinde gerçekleştirildi. 
Program, Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu’nun açılış konuşmaları ile başladı. Rektörümüz 
Prof. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu “Akademisyen ve öğrenciyi bir araya getiren ve araştırmacı hekim yetiştirmeyi 
amaçlayan Bilimsellik Komitesi programında yeniden önemli bir arada olmaktan dolayı büyük bir mutluluk 
duyuyorum. Güzel ve verimli bir toplantı olmasını diliyorum” dedi.

Johns Hopkins Üniversitesinden Prof. Dr. Gail Geller, Prof. Dr. Joseph Carrese ve Prof. Dr. Jennifer 
Haythornthwaite 4. ve 5. sınıf öğrencilerine araştırma felsefe ve adımlarına yönelik eğitimler verdiler. Ayrıca 
öğrenciler, yürüttükleri araştırmaları Johns Hopkins akademisyenlerine sundular.
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BASIN
DA BVU

24 TV’de yayınlanan Uzman Görüşü programına konuk 

olan Dermatoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. 

Özlem Su Küçük, genç cildin sırları hakkında önemli 

ipuçları verdi.

Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Gülsen Babacan 

Yıldız, Bezmialem Vakıf Üniversitesi bünyesinde kurulan 

Türkiye’nin ilk Parkinson Okulu ile ilgili detayları NTV’ye 

anlattı. 

Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ramazan 

Özdemir, grip ve kalp krizi arasındaki ilişkiyi Show TV’ye 

anlattı. 
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Fitoterapi Eğitim, Uygulama ve Araştırma 

Merkezi Müdürü Prof. Dr. Murat Kartal, bitkiler 

ve hangi hastalıklara iyi geldiği ile ilgili TGRT 

Haber’e özel açıklamalarda bulundu.

Biyokimya Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. 

Abdürrahim Koçyiğit’in siyah bal ile kanser 

ilişkisini araştırdığı çalışma haberi TV100’de 

yer aldı.



Üniversitemiz Nöroloji Anabilim Dalı öğretim üyeleri, Nöroloji Anabilim Dalı Başkanımız Prof. Dr. Gülsen Babacan Yıldız öncülüğünde,  28-29 Eylül tarihlerinde Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalı ile kardeş klinik olmak amacıyla bilimsel bir toplantıda bir araya geldi. 

Tıp Fakültemiz 'Tıp Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (TEPDAD)' ve 
'Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu 
(UTEAK)' tarafından gerçekleştirilen 
akreditasyon belgesi değerlendirme 
sürecini, yapılan incelemelerin ardından başarıyla tamamladı.  Yaklaşık bir yılı aşkın süren değerlendirmeler sonucu akredite olmaya uygun bulunan Tıp Fakültemiz, 

6 yıl geçerliliği olan akreditasyon belgesini almaya hak kazandı.

Tıp Fakültesi akademisyenlerimizden Dr. Vahdet Uçan, Madrid’de düzenlenen ESSKA Uzmanlık Günlerinde en fazla görüntülenen e-poster ödülüne layık görüldü.

Akademisyenlerimizden Doç. Dr. Pınar Özcan, 
VII. Üreme Tıbbi Cerrahisi Derneği Kongresi’nde 
‘Yumurtalık Rezerv ve Kalitesinin Artırılmasında 
PRP’nin Önemi’ adlı çalışması ile birincilik 
ödülüne layık görüldü.



Üniversitemiz Sağlık Hizmetleri Meslek 
Yüksekokulu’nda ve Kütüphane ve Dokümantasyon Direktörlüğünde görev yapan Öğr. Gör Kübra ZAYİM GEDİK, İsviçre'nin Basel kentinde “Learn 

| Share | Act | Bridge Borders” teması ile 
düzenlenen “The European Association 
for Health Information and Libraries 
(EAHIL) Workshop 2019” etkinliğine,  
iki burs kazanarak giden ilk Türk olmuştur.

Diş Hekimliği Fakültesi akademisyenlerimiz, 
16. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği 
Sempozyumu’nda Araştırma Poster Birincilik, 
Araştırma Poster İkincilik ve Orhan Okyay 
Sözlü Bildiri Üçüncülük Ödülü’ne layık görüldü.

Üniversitemiz Tıp Fakültesi öğrencisi Zeynep Bilgili ile Eczacılık Fakültesi öğrencisi Rabia Büşra Şahin, Moldova'da çeşitli gönüllülük faaliyetlerinde bulunmak ve TİKA'nın yaptırmış olduğu Aziz Sancar Tanı ve Tedavi Merkezi'nde staj yapmak üzere TİKA Tecrübe Paylaşım Programı 2019'dan kabul aldı. 

Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği  tarafından düzenlenen '21. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi'nde akademisyenimiz Doç. Dr. Pınar Soysal’ın 'Geriatrik Kadın Hastalarda Nöktüri Sıklığı Nöktürinin Klinik Yansımaları’ bildirisi ikincilik ödülü almaya hak kazandı.
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