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Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;

Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.

O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;

O benimdir, o benim milletimindir ancak.

Çatma, kurban olayım çehreni ey nazlı hilâl!

Kahraman ırkıma bir gül… ne bu şiddet bu celâl?

Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl,

Hakkıdır, Hakk’a tapan, milletimin istiklâl.
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Sevgili  dostlar,

Geçmişten geleceğe yolculuğumuzun yeni bir durağındayız. 

Yıllar evvel yayın hayatına başladığımızda her sayımızda hep 

daha iyiyi, hep daha güzeli hedefledik. Elimizden geldiğince 

bunu gerçekleştirmeye çalıştık. Bugün otuzuncu sayımızla 

huzurunuzdayız.

Başta sayın rektörümüz Prof. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu 

olmak üzere, hepsi kendi alanında dünyaca tanınan, bilinen 

ve uzmanlıklarına itimat edilen hocalarımız güncel ile 

bilimseli birleştiren ufuk açıcı yazılarıyla dergimizin içeriğini 

zenginleştirdiler ve bizlere yol gösterici oldular.

Artık bir gelenek haline gelen üç ayrı bölümde dergiyi 

oluşturmaya bu sayımızda da devam ettik. Kültür bölümünde 

Tıp bayramını konu olarak işleyen yazıyı; İstiklal Marşı’mızın 

kabulünün  yüzüncü yılında Mehmet Akif Ersoy’u ve İstiklal 

Marşı’mızı konu edinen  yazıları ilgiyle okuyacağınızı ümit 

ediyoruz.

Bizim için ayrı bir yere sahip olan, Türkiye’de modern patolojinin  

kurucusu Hamdi Suat Aknar’ı torununun gözüyle tanıyacağımız 

bir yazıyı da sunmaktan mutluluk duyuyoruz.

Kurumumuzda geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen etkinlikleri 

tanıtan yazılar ve haberler de ilginizi çekecektir. 

Daha güzel, daha kaliteli sayılarda buluşmak üzere
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COVID-19  
BÖBREK YETMEZLİĞİNE
NEDEN OLUR MU?
COVID-19 enfeksiyonu gelişen kişilerde hastalık seyri sırasında 
böbreklerin de etkilenebildiğini söyleyen Rektörümüz Prof. Dr. Rümeyza 
Kazancıoğlu, konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

PROF. DR. RÜMEYZA KAZANCIOĞLU / BVU TIP FAKÜLTESİ NEFROLOJİ BİLİM DALI

Şiddetli Akut Solunum Sendromu-Corona Virüs (SARS-CoV)-2 
ile dünyamızda 31 Aralık 2020 itibariyle 83 milyona yakın kişi 
enfekte olmuş ve maalesef 1,8 milyon ölüm bildirilmiştir. Hastalık 
en sık ateş, öksürük ve viral pnömoni ortaya çıkmaktadır. 
Daha ciddi vakalarda hastaneye yatış ile solunum yetmezliği 
nedeniyle mekanik ventilasyon (solunum cihazı) ihtiyacı da 
gelişebilmektedir. Hiperinflamasyon, çoklu organ yetmezliği ve 
pıhtılaşma bozukluğu yüksek ölüm oranına katkıda bulunabilen 
diğer hastalık bulgularıdır. COVID-19 enfeksiyonu gelişen 
kişilerde hastalık seyri sırasında böbrekler de etkilenebilmektedir. 
Akut böbrek hasarı ile birlikte idrarda kan ve protein bulunması 
söz konusudur.

Pandeminin başından beri artan bilimsel verilere göre, COVID-19 
ile hastaneye yatırılan kişilerin ağır hastalık seyri, diyaliz ve 
hatta ölüme yol açabilecek akut böbrek hasarı riski taşıdıkları 
anlaşılmıştır. 11 Mart - 26 Nisan 2020 tarihleri arasında hastanede 
yatarak tedavi gören COVID-19 hastalarında, bir önceki sene yani 
2019’da hastaneye yatarak tedavi gören kişilere kıyasla  akut 
böbrek hastalığı gelişme oranının iki kat daha fazla (%56.9’a karşı 
%25.1) olduğunu bulundu.  Üstelik akut böbrek hasarı, COVID-19 
enfeksiyon şiddetinin bir belirteci gibi görünmektedir. Öyle ki 
akut böbrek yetmezliği geliştiğinde COVID-19 hastalarında ölüm 
oranı daha yüksek olmaktadır.

Çin, Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere’de tedavi gören 
1000 hastada ise %0.5-46 arasında değişen akut böbrek 
hasarı bildirilmiştir. Özellikle ileri yaştakiler, hipertansiyon 
ve kardiyovasküler (kalp damar) hastalık öyküsü olanlarla 
yoğun bakımda yatan hastalarda bu oranın daha fazla olduğu 
saptanmıştır. 

COVID-19 enfeksiyonu sırasında akut böbrek hasarına katkıda 
bulunduğu düşünülen çeşitli mekanizmalar söz konusudur. 
Hastalarda gelişen şok tablosu ile birlikte böbreklerde hücre 

Pandeminin 
başından beri artan 
bilimsel verilere 
göre, COVID-19 ile 
hastaneye yatırılan 
kişilerin ağır hastalık 
seyri, diyaliz ve hatta 
ölüme yol açabilecek 
akut böbrek hasarı 
riski taşıdıkları 
anlaşılmıştır. 



Bezmiâlem Aktüel 2021  /   9

düzeyinde hasarlanma, mikro düzeyde iltihaplanma, 
artmış kan pıhtılaşması ve böbreğin olası doğrudan 
enfeksiyonu gözlenen patolojik durumlardır.  Öte 
yandan oksijenasyonun bozulması ve düşük oksijen 
basıncı da böbrek hücrelerine hasar verebilir. 
Sistemik hipoksiye (oksijen seviyesinin azalması) 
bağlı kardiyopulmoner (kalp-akciğer) sendrom da 
görülebilir. Ayrıca sitokin fırtınası da tüm organlara 
olduğu gibi böbreklere de hasar verebilir. 

COVID-19 enfeksiyonu seyri sırasında akut böbrek 
yetmezliğinin sebebini açığa kavuşturmak için 
yapılmış bazı otopsi çalışmaları vardır. Çalışmalardan 
birinde, COVID-19 nedeni ile öldüğü için otopsi 
yapılan 26 hastanın dokuzunda hastanede yatarken, 
serum kreatinin artışı veya idrarda protein atılımı 
şeklinde kendisini gösteren böbrek hasarı ortaya 
çıktığı anlaşılmıştır. Tüm otopsilerinden elde 
edilen örnekler patolojik olarak incelendiğinde 
hastalarda çeşitli düzeylerde akut tübüler hasar 
(akut böbrek hasarı) bulguları saptanmıştır.  

Klinik olarak da böbrek hasarı 
geliştiği bahsedilen dokuz 
hastanın yedisinin böbrek 
dokusu örneklerinde 
detaylı incelemelerde 
böbreğin değişik 
kısımlarında 
Coronavirus 
parçacıkları da 
bulunmuştur.  Virüsün 
sistemik dolaşıma 
girmesinden ortalama 
7 gün içinde akut 
böbrek hasarına 
neden olabileceği de 
yapılan çalışmalarda 
gösterilmiştir.

Genel olarak COVID-19 
hastalığı sonucu ortaya 
çıkan akut böbrek 
yetmezliği durumunda 
akciğerlerde sıvı birikimi, 
dolaşım yetmezliği görülebilir. 
İmmün yetmezlik daha da artabilir. 
Hastalarda hipoalbuminemi (protein 
düşüklüğü) geliştiği için kullanılmakta olan 
ilaçların bağlanma ve yanıtında zayıflama 
görülebilir. Ayrıca antitrombin eksikliği 
nedeni ile tromboembolik (pıhtı atma) olayı 
riski de artmaktadır. 

COVID-19 ile ilişkili akut böbrek hasarı olan hastaların 
bir kısmında da, COVID-19 enfeksiyonu düzeldikten ve 
hastaneden taburcu olduktan sonra da düşük böbrek 
fonksiyonunun devam ettiği dikkati çekmektedir. 

Bu nedenle hastalardaki tüm olası risk faktörleri 
detaylı olarak sorgulanmalı ve hastane yatışı ile 
tedavi boyunca böbrek fonksiyonları yakından takip 
edilmelidir.
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İŞİTME SORUNLARI
VE NEDENLERİ
Prof. Dr. Fadlullah Aksoy, işitme sorunları ile bu sorunlara neden olan 
genetik ve çevresel faktörlere yönelik önemli bilgiler verirken erken teşhis 
ve tedavi ile işitme kayıplarının önüne geçilebileceğinin altını çizdi.

PROF. DR. FADLULLAH AKSOY / BVU TIP FAKÜLTESİ KULAK BURUN BOĞAZ ANABİLİM DALI

İşitme kaybı doğuştan olabileceği gibi sonradan da gelişebilir. İşitme 
kaybına neden olan faktörlerden bahsedecek olursak; Anne karnında 
geçirilen Kızamık, Kızamıkçık, Sfiliz, Herpes, Toksoplazma ve CMV gibi 
bazı enfeksiyonlar kalıcı işitme kayıplarına neden olmaktadır. Prematürite, 
perinatal asfiksi, halk arasında sarılık olarak bilinen ve Bilirubin yüksekliği ile 
seyreden Kernikterius durumunda da işitme kayıpları gelişebilmektedir. Ayrıca 
çocukluk çağında özellikle kreş ve anaokula başlama sonrası tekrarlayan 
üst solunum yolu enfeksiyonları görülmektedir. Geçirilen üst solunum 
yolu enfeksiyonları, orta kulak enfeksiyonlarına neden olabilmektedir.  
 

Antibiyotikler başta olmak üzere kullanılan 
bazı ilaçların iç kulak üzerinde yaptıkları yan 
etkileri nedeniyle geçici veya kalıcı işitme kaybı 
oluşabilmektedir. Bu nedenle ilaçların uygun doz ve 
sürede kullanılması son derece önemlidir.

Tedavi edilmeyen orta kulak enfeksiyonları, 
zamanla kronikleşerek hem kulak 
zarında delik oluşturmakta ve hem 
de orta kulak içindeki kemikçik 
zinciri eritip bütünlüğünü 
bozarak işitme kaybı 
oluşturmaktadır. Patlama 
sesine maruz kalma ve 
uzun süreli gürültülü 
ortamda çalışma da işitme 
kaybı oluşturan etkenlerin 
başında gelmektedir. 
Bunların dışında otoskleroz 
(kulak kireçlenmesi), 
kulak travmaları, kulak ve 
beyin tümörleri, hematolojik 
bazı hastalıklar, metabolik ve birçok 
sistemik hastalık işitme kaybına neden olabilir. 
Son olarak kulağın fizyolojik yaşlanması olarak 
tanımlayabileceğimiz Presbiakuzide de işitme kaybı 
oluşmaktadır.

Çocuklarda İşitme Kaybı Konuşmayı Engelliyor
İşitme kaybının tanısının erken konulması son 
derece önemlidir. Özellikle doğuştan var olan 
işitme kaybı tanısının yeni doğan döneminde 
konulması, ülkemizde yasal zorunluluk haline 
gelmiştir. Böylece  yeni doğan bebeklere daha 

hastanede iken tanı konulabilme imkanı 
bulunmaktadır. Çocukluk döneminde 

konuşma yeteneğinin gelişmesi için 
öncelikle işitme fonksiyonunun 

sağlılklı olması gerekir. Yani 
işitemeyen çocuklar tedavi 
edilmeyip kendi hallerine 
bırakılırlarsa sağır ve dilsiz 
olmaları kaçınılmazdır. 
Hâlbuki doğuştan var olan 
tam sağırlık durumunda 

bile erken tanı ve tedavi 
ile akranlarından ayırt 

edilemeyen bir işitme ve 
dolayısıyla konuşma yeteneğine 

kavuşturulabilir.

“İşitme Kaybı Her Yaş Grubunda Görülebilir” 
Bebek ve çocuklar şikâyetlerini ifade edemediği 
için ebeveynlerin uyanık olması gerekir. Ateş, 
huzursuzluk, sürekli ağlama, davranış değişikliği, 
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ishal ve elini kulağına götürme durumlarında şüphelenilmeli ve en yakın hekime muayene ettirilmelidir.  
Özellikle okul çağı çocuklarında tekrarlayan orta kulak enfeksiyonları, orta kulakta sıvı birikimine neden 
olmakta ve işitme kaybı ile sonuçlanabilmektedir. İşitme kaybı olan çocuklar, öğretmenini duyamadığı için de 
okul başarıları düşmektedir. Uzun süre tedavi edilmediği durumlarda da çocuğun sosyal iletişimini bozabildiği 
için de içe kapanma gibi bozukluklara da yol açabilmektedir.

Erişkin yaşlarda gelişen orta kulak 
enfeksiyonlarında; kulak ağrısı, kulakta 
dolgunluk hissi, işitme azlığı, ateş gibi 
şikâyetlere yol açmaktadır.

Sonuç olarak işitme kaybı her yaş grubunda 
görülebilen önemli bir sağlık sorunudur.  
İşitme kaybına yol açan nedenlerin saptanarak  
teşhisin erken dönemde konulması son derece 
önemlidir. Hastalığın tedavisinde de medikal 
ve cerrahi birçok seçenek  bulunmaktadır. 
Tedavi planlama aşamasında, işitme kaybının 
tipi, gelişim süresi, kişinin yaşı ve sosyal 
durumu başta olmak üzere bir çok faktörün 
göz önünde bulundurulması gerekmektedir. 
Özellikle doğuştan var olan işitme kaybının 
yeni doğan döneminde tanısının konulması ve 
erken tedaviye başlanması, telafisi mümkün 
olmayan sonuçların meydana gelmesini 
önlemektedir.
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN  
İLK KADIN HEKİMLERİNDEN 
DR. FATMA ŞAKİR MEMİK
İlk kadın hekimler ve ilk kadın milletvekilleri arasında olan Dr. Fatma Şakir, 
aynı zamanda milletvekili seçilmiş ilk kadın hekimdir. Bu nitelikleriyle, 
Türk siyasetinde ve tıp tarihinde özel bir yere sahiptir. Bu makalede; 
lise eğitimini Bezmiâlem Valide Sultan’ın kurmuş olduğu Bezmiâlem 
Valide Sultan Mektebi’nde, ihtisasını Bezmiâlem Vakıf Gureba Hastanesi’nde 
yapmış ve aynı hastanenin ilk kadın hekimi olması nedeniyle 
Dr. Fatma Şakir Memik’in meslek yaşamı ile milletvekilliği sırasında 
tıp ve sağlık hayatına katkılarını hatırlatmaya çalışacağız.

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

Fatma Şakir 1903 yılında Safranbolu’nun Akviran (günümüzde Akören) 
köyünde doğmuştur. Babası ekmekçi ve un tüccarı Şakir Bey, annesi Cemile 
Hanımdır. Safranbolu’da başladığı ilköğrenimini tamamlamadan ailesiyle 
birlikte İstanbul’a gelince, Beyazıt İnâs (Kızlar) Numune Mektebi’ne devam 
etmiş, lise öğrenimini Bezmiâlem Valide Sultan Mektebi’nde yapmıştır. 
Bezmiâlem Valide Sultan’ın kurmuş olduğu bu okul, bir dönem İstanbul Kız 
Lisesi adını almış olup, günümüzde Cağaloğlu Anadolu Lisesi’dir.

Fatma Şakir, Bezmialem Valide Sultan Mektebi, 10. Sınıf tarih dersi kitabını 
Bezmiâlem Vakıf Gureba Hastanesi’ne bağışlamıştır. Ali Reşad Beyin, 

Sultani ve İdadi Mektepleri Büyükşehir ve şehir/
kasaba liseleri) son sınıflarında okutulmakta olan, 
“Asr-ı Hâzır Tarihi, 1789’dan Zamanımıza Kadar” 
(Dersaadet/İstanbul 1330/1914) isimli kitapta el 
yazısıyla şu not bulunmaktadır: “593 Fatma Şâkir 
onuncu sınıf talibâtından (kız öğrencilerinden)”. 

Lise eğitimini tamamlayan Fatma Şakir, 
Cumhuriyet’in ilân edildiği yıl İstanbul Darülfünunu 
Tıp Fakültesi’ne kaydolmuştur (1923). O sırada 
Haydarpaşa’da bulunan Tıp Fakültesi, ilk kız 
öğrencileri bir önceki sene yani 1922’de kabul 
etmeye başladığından okula kaydolan ikinci kuşak 
kız öğrencilerdendir. Teşrih (Anatomi) Muallimi 
İsmail Hakkı (ö.1926) Beyin, Asâb [Sinirler]. 
Beşinci Kitap. Muallim-i Muhterem İsmail Hakkı 

Beyefendinin Takrirleridir [Dersleridir]” başlıklı, 50 
formalık ders notlarının kapağında, “İkinci Sınıf 77 
Fatma Şâkir” ifadesi yer almaktadır. Başındaki ve 
sonundaki tarihten bu notların 1923-24 ders yılına 
ait olduğu anlaşılmaktadır. Fatma Şakir’in ikinci 
sınıfta okuduğu bu ders notları, Bezmiâlem Vakıf 
Üniversitesi Koleksiyonu’nda korunmaktadır.

Altı yıllık tıp eğitimini tamamlayıp 1929’da 
birincilikle mezun olmuş ve bir yıllık stajının 
ardından, 22 Mart 1930 tarihinde, “Tababet 
Diploması” almıştır. Hemen Bezmiâlem Vakıf 
Gureba Hastanesi Dâhiliye kliniğinde, o dönemin en 
yetkin ve saygın hekimlerinden Müderris Dr. Tevfik 
Salim (Sağlam) ile Dr. Hacı Kemalettin’in yanında 
ihtisas yapmaya başlamıştır. İhtisasının yaklaşık 
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10 ayını,  31 Ocak-6 Ekim 1932 tarihleri arasında 
Heybeliada Sanatoryumu’nda asistanlık yaparak 
sürdürmüş ve o yıllarda Dâhiliye mütehassıslığı 
kapsamında olan Göğüs Hastalıkları eğitimi 
almıştır. Bazı araştırmacıların ileri sürdüğü gibi 
Heybeliada Sanatoryumu asistanlığına atanmamış, 
rotasyona gitmiş ve 
Gureba Hastanesi’ne 
dönmüştür (9 Ekim 
1932). İhtisas eğitimini 
tamamlayınca; Gureba 
Hastanesi Dahiliye 
Mütehassısı Müderris 
Dr. Tevfik Salim, 
Cerrahpaşa Hastanesi 
Baştabibi Dr. Rüştü 
(Çapçı), Heybeliada 
Sanatoryumu Baştabibi 
Dr. Tevfik İsmail 
(Gökçe) ve Gureba 
Hastanesi Laboratuvar 
Şefi Dr. Şerafettin’den 
oluşan jüri karşısında 
girdiği sınavda 
başarılı olarak, “dahili 
hastalıklar şubesinde bir seririyatı müstakillen idare 
edebilecek iktidarı haiz” olduğu tasdik edilmiş ve 
“Birinci Sınıf Dahiliye Mütehassısı İhtisas Vesikası” 
almıştır (5 Haziran 1933). Hemen ardından Gureba 
Hastanesi’nde poliklinik şefi olarak çalışmaya 
başlamıştır. Bezmiâlem Vakıf Gureba Hastanesi’nin 
ilk kadın hekimidir.

Fatma Şakir, hekimlik yapmaya başladığı sırada, 
Türk kadınları bir değişimin eşiğindeydi.  Mustafa 
Kemal Atatürk’ün yönlendirmesiyle, 17 Şubat 
1926’da Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul 
edilen ve 4 Ekim 1926 tarihinde yürürlüğe giren, 
“743 Sayılı Türk Kanunu Medenisi” ile kadın-

erkek eşitliği sağlanmış 
ve kadınlara, istedikleri 
mesleğe girebilme hakkı 
tanınmıştı. Ardından 
“Belediye Kanunu” (14 
Nisan 1930) ile kadınlara, 
belediye seçimlerinde 
oy kullanma ve seçilme 
hakkı verilince kadınlar 
ilk olarak bir siyasal 
alanda kendilerini 
temsil etme hakkını 
elde etmişlerdi. “Köy 
Kanunu” 20. maddesinde 
yapılan değişiklik (26 
Eylül 1933) ise, köy 
muhtarı ve ihtiyar meclisi 
azalarının köylü kadın 
ve erkekler arasından 

seçilmesini hükme bağlamıştır. Bunu, “Teşkilat-ı 
Esasiye Kanunu” (Anayasa) değişiklikleri izlemiştir. 
Anayasa’nın 10. maddesi; “22 yaşını bitiren 
kadın, erkek her Türk mebus intihâb edilmek 
salâhiyetini hâizdir” şeklinde değiştirilmiş, 11. 
Maddesinde yapılan değişiklikle de, “30 yaşını 
bitiren her kadın, her erkek Türk meb’ûs seçilebilir” 

Fatma Şakir Memik,  
Tababet Diploması,  
22 Mart 1930
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hükmü yürürlüğe girmişti (5 Aralık 1934). Ardından  
11 Aralık 1934 tarihinde, “İntihab-ı Mebusan Kanunu” 
(Milletvekili Seçimi Kanunu) değiştirilmek suretiyle, 
kadınlara Anayasa ile tanınmış olan  seçme ve seçilme 
hakkı yasallaşmıştı. Bu sırada Fatma Şakir, bir yandan 
Cumhuriyet Halk Fırkası Eminönü İdare Heyeti Asil 
Üyeliğini diğer yandan da İstanbul Merkez İdare Heyeti 
Yedek Üyeliğini yürütmekteydi. 

Kadınların toplum içinde yücelmesine ve saygınlığının 
artmasına büyük önem veren Atatürk, kadınlara 
seçme, seçilme hakkı verilmesinin ardından yapılacak 
ilk genel seçime katılacak kadın milletvekili adaylarını 
belirlerken; çalışkan, başarılı ve mesleklerinde öncü 
olmalarına önem vermiştir. Dr. Fatma Şakir de bu 
özellikleri taşıdığı için Atatürk tarafından Edirne 
milletvekilliğine aday gösterilmiştir. Dr. Fatma Şakir, 
Hikmet Feridun’a verdiği bir röportajda aday olduğunu 
nasıl öğrendiğini şöyle anlatmıştır: 

“Gazetelerde listeler çıkmış… Ben de Gureba’dan 
çıktım. Şehremini’de tramvay bekliyordum. Bir doktor 
geldi. ‘Tebrik ederim’ dedi. Şaşırdım. ‘Saylav namzedi 
gösterilmişsiniz…’ dedi. Büsbütün hayret ettim. Sonra 
ikinci bir doktora rast geldim. Yine bir tebrik… Şaka 
ediyorlar sanıyor, bir türlü inanamıyordum…”

Fatma Şakir Memik ihtisas vesikası, 5 Haziran 1933

Fatma Şakir Memik, Safranbolu 
Belediye ziyaretinde



Bezmiâlem Aktüel 2021  /   15

8 Şubat 1935 genel seçiminde Türk kadınları hem oy 
kullanmış hem de milletvekili seçilmiştir. Bu seçimle V. 
dönem Edirne milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’ne giren Dr. Fatma Şakir, 1 Mart 1935 tarihinde 
ilk toplantısını yapan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 
geçici kâtiplik görevini üstlenmiş, dönem boyunca Sıhhat 
ve  İctimai Muavenat Encümeni’nde katiplik yapmıştır. 
Kadınların daha iyi çalışma şartlarına kavuşmasına katkı 
yapmak amacıyla, İş  Kanunu’na Ek Kanun Layihası ile 
Spor Teşkilâtı Kanun Layihası’nı görüşmek üzere kurulan 
geçici encümenlerde görev almıştır. 

Sıtma ile mücadele edilmesi ve bataklıkların kurutulması 
konusuna özel bir önem vermiştir. Edirne Milletvekilleri 
ile birlikte hazırladığı raporda göçmenlerin boş arazilere 
yerleştirilip bu arazilerin üretime açılması, bölgede 
sıtmaya neden olan bataklıkların kurutulması ve bu 
sorununun çözümü için bütçeden para ayrılması talep 
edilmiştir (1935). Bunun üzerine bölgede gezici sıtma 
savaş ekipleri kurulmuştur.

Seçim bölgesinin sorunlarını Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’ne taşıyarak çözüm önerilerinde bulunmuştur. 
O yıllarda Meriç nehri yoğun yağışlarda taşmakta, 
çevresindeki mahalleri su basmakta, sebze ve meyve 
bahçeleri sular altında kalmaktaydı. Sel sularının salgın 
hastalıkları getirebileceğini dikkate alan Dr. Fatma 
Şakir, mecliste yaptığı konuşmalarda nehrin yatağının 
temizlenmesi ve iki tarafına yapılacak setlerle taşkınların 
önüne geçilmesi önüne geçilmesi gerektiğini dile 
getirmiştir.  

Fatma Şakir Memik (ortada), 
Safranbolu, Eskimeyen Köyiçililer'de

Fatma Şakir Memik, TBMM 1935 TBMM Albümü’nde



16   /   Bezmiâlem Aktüel 2021

“Her sene memleketimizde tahribat yapan Meriç 
Nehri Mart içinde bir defa taşmış, 500 dönüm 
mezru (ekili)pancarı su altında bıraktı. Her sene 
evi, bahçesi ve tarlası su altında kalan Bosna 
Köyü’ne ufacık bir set yapmakla bu köy bu sene sel 
tahribatından kurtarıldı. Fakat bu ufak işler diğer 
yerlerdeki tahribatı önlemedi. Meriç’i mansabından 
başlamak üzere temizlemek lâzım geliyor. Bu iş 
için evvelâ haritalar yapılıp ondan sonra icraata 
geçilmesi lâzım geliyor. Alâkadarların ifadelerine, 
göre haritaların tanzimi on sene gibi büyük bir 
zamana mütevakkıfmış. Biz bekleyebiliriz. Fakat 
Meriç aman vermiyor”
Dr. Fatma Şakir’in önerdiği setler yapıldıktan 
sonra Meriç nehri çevresi, su baskınları ve sel 
sularıyla gelen felaketlerden kurtulmuştur. Edirne 
Belediyesi, yakın zamanda hizmete soktuğu Kadın 
Merkezi’ne, Edirne’nin ilk kadın milletvekili olması 
ve şehir sağlığına yaptığı katkıları nedeniyle, “Dr. 
Fatma Şakir Memik Kadın Merkezi” adını vermiştir 
(8 Mayıs 2016).

Ankara Tıp Fakültesi’nin kurulması gündeme 
geldiğinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde söz 
alarak görüşlerini dile getirmiştir: “Bundan 12 sene 
evvel Türk kızlarının erkek arkadaşlarıyla sağlık 
sahasında çalışabilmeleri için çetin mücadeleler 
verenlere Türk kadınları namına bu kürsüden 
minnet ve şükranlarımı sunarım. Asırlardan beri 
birçok istihaleler geçiren Türk tıp tababetinin 
Cumhuriyet’in feyizle bu günkü verimli  şekle 
girdiğini ve sağlık işlerini bu feyizle ne kadar süratli 
adımlarla yürüdüğünü görüyoruz. Sağlık bakanımız 
bize Ankara’da ikinci bir tıp fakültesinin tesisi ile 
sağlık işlerimizde daha kuvvetli bir varlık meydana 
getireceği müjdesini veriyor”. 

Bütün kadın milletvekillerinin desteklediği Ankara 
Tıp Fakültesi tasarısı, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
çoğunluğu tarafından benimsenmiş ve Ankara’da 
bir tıp fakültesi açılması kabul edilmiştir (2 Haziran 
1937).

Fatma Memik,  1939 seçimlerinde (6. Devre) ve 
1943 seçimlerinde (7. Devre) de milletvekili seçilmiş 
ve 1935-1946 yılları arasında üç dönem Türkiye 
Büyük Millet Meclisi’nde Edirne Milletvekili olarak 
bulunmuştur. Milletvekilliği sona erince, iki sene 
Ankara Numune Hastanesi’nde çalışmış (1947-
1949), daha sonra İstanbul’a yerleşmiştir. İstanbul 
İşçi Sigortaları Beşiktaş Dispanseri‘nde (1950-

Fatma  Şakir Memik ileri yaşlarında

1951) ve Şişli Çocuk Hastanesi Dâhiliye polikliniği 
şefliği görevlerinin ardından emekli olmuş ve 88 
yaşında hayata veda etmiştir (9 Şubat 1991). 

Hiç evlenmemiş olan Dr. Fatma Şakir, kendini hayır 
işlerine adamış, iyiliksever bir insandı. 1931 yılından 
itibaren Topkapı Fukaraperver Cemiyeti idare 
heyeti üyeliği yapmıştır. Türkiye’nin en eski yardım 
derneği olan Topkapı Fukaraperver Cemiyeti, 1908 
yılında Gureba-yı Müslimin Hastanesi’nden Dr. 
Galip Hakkı Bey ile hastanenin baş eczacısı Nafiz 
Beylerin girişimleriyle, “Osmanlı Fukaraperver 
Cemiyeti” adıyla kurulmuştu. Bu yardım derneği 
başkanlığını 30 sene yürüten Dr. Galip Hakkı Bey, 
Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra sefaletin arttığı 
yıllarda metruk halde bulunan, sonradan İstanbul 
Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin yerleştiği Bezmiâlem 
Vakıf Gureba Hastanesi’nin binalarına sığınmış 
yoksulları ücretsiz muayene ve tedavi ederdi. 
Topkapı ve Fatih yöresindeki yardımları nedeniyle 
“İstanbul’un fıkara babası” sayılırdı.  Dr. Fatma Şakir 
herhalde Bezmiâlem Vakıf Gureba Hastanesi’nde Dr. 
Galip Bey ile tanıştıktan sonra ondan etkilenmiş ve 
Topkapı Fukaraperver Cemiyeti’nin fahri hekimliğini 
yapmıştı. Milletvekili seçildikten sonra da bu yardım 
faaliyetlerini sürdürmüştür. Sevgisini kimsesiz 
çocuklara yöneltmek amacıyla Himaye-i Etfal 
Cemiyeti’nde (Çocuk Esirgeme Kurumu) görevler 
üstlenmiştir. 24 Mart 1935’de Çocuk Esirgeme 
Kurumu) Kadın Yardım Cemiyeti’nin dördüncü 
toplantısında katiplik görevi yapmıştır. Himaye-i 
Etfal Cemiyeti (Çocuk Esirgeme Kurumu) Umumi 
Kongresi’nde Merkez Heyeti azalığına seçilmiştir 
(13 Haziran 1936). Himaye-i Etfal Cemiyeti delegesi 
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olarak, Belgrad’da toplanan Beynelmilel Çocuk 
Esirgeme Kongresi’ne katılmıştır (1 Ekim 1938).

Zehra Celâsin, Tarih Boyunca Kadın (İstanbul 1946) 
kitabında Dr. Fatma Şakir’in milletvekilliği sırasında 
bir haftasını nasıl geçirdiğini anlatmıştır: “Onun 
hayatını bir hafta içinde sıralarsak bir kadının, 
bir doktorun ve bir mebusun istediği zaman bu 
memlekete neler bağışlayabileceğini ve ne kadar 
faydalı olabileceğini görürüz. Hafta sonu Cuma 
günü akşam treniyle İstanbul’a gelen Dr. Fatma, 
Cumartesi sabahları Çarşıkapı’da İhsan Sami 
(Garan) Bey’in kurduğu poliklinikte parasız hastalar 
kabul eder, akşam ve ertesi günü mahallesindeki 
halkı müşfik bir sevgi içerisinde tedavi eder ve 
aydınlatır. Lüzum olursa ilaç ve masraf da yapar. 
Pazartesi vazifede bulunmak üzere Ankara’ya 
döner. Meclisle beraber mesleki hayırlarını Çocuk 
Esirgeme Kurumu İdare Heyeti, Halkevi sosyal 
kolunda haftada bir poliklinik, Kızılay Genel Merkez 
üyeliği üzerinde ve bütün çalışmaları parasızdır. 
Bu yardımseverliği nedeniyle İstanbul’da, “para 
almayan doktor, fakirlerin anası doktor” olarak ün 

kazanmıştı. Milletvekili olduğu yıllarda her sene 
yıllık iznini geçirmek için doğduğu köye gider, 
20 gün boyunca sabahtan akşama kadar çevre 
köylerden gelen hastalara bakarmış. 

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, Bezmiâlem 
Vakıf Gureba Hastanesi’nin ilk kadın hekimi Dr. 
Fatma Şakir Memik'in adını bir amfiye vermiş 
bulunmaktadır. Her yıl düzenlenmekte olan, 
"Bezmiâlem Valide Sultanı Anma Haftası" 
kapsamında, 4 Mayıs 2021 günü, hem  Dr. Fatma 
Şakir Memik Sergisi’nin hem de  Dr. Fatma Şakir 
Memik Amfisi’nin açılışı yapılacaktır.

Sağlığınızı Ertelemeyin! 
Tüm branşlarımızda SGK ve  

Özel Sağlık Sigortaları geçerlidir.
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BİR BÜYÜK ADAM
MEHMET AKİF
İstiklal mücadelemizin sembol şahsiyetlerinden olan Mehmet Akif Bey, 
şairliği, mütefekkirliği, baytarlığı ve hepsini içinde toplayan ‘büyük adam’ 
sıfatını hakkıyla temsil etmesi bakımından çok önemli bir konumda 
bizimle hasbihal ediyor, konuşuyor ve bizi her daim ikaz ediyor, uyarıyor.

DR. ÖĞRETİM ÜYESİ MEHMET EMİN AGAR / BVU ÖĞRETİM ÜYESİ

Mehmet Akif Ersoy’un şiirleri, fikirleri, faaliyetleri ve hareketli geçen hayatı, 
değişik kişiler tarafından ele alındı, değerlendirildi ve muğlak, karanlıkta kalan 
noktalar aydınlatıldı.

Çağları aşan kişilerin hakkında birçok fikir öne sürülür, yazı yazılır, 
değerlendirme hatta suçlama ve yaftalamalar yapılır. Mehmet Akif 
Bey, sağlığında, vefatından sonra ve günümüzde bir takım saldırılara, 
eleştirilere, suçlamalara maruz kaldı. Bir asır evvel yazdıkları ve söyledikleri, 
farklı bir bakış açısıyla acımasızca eleştirilebiliyor. Bir kısmı haklı ya da 
yerinde kabul edilse de bir sembol şahsiyetin, bir büyük adamın maruz 
kaldığı bu tür davranışları aslında bizim için hoş bir manzara değil.  

Çünkü milletler, örnek alınacak şahsiyetlerin 
varlığıyla nesillerini daha kaliteli hale getirebilir. Bu 
örnekler olmasa insanlar, teorik faaliyetlerin nasıl 
hayata geçirildiğini öğrenemezler.
Büyük adam diye tanımlamıştık Mehmet Akif 
Bey’i…

Peki, bu büyük adamların ortak vasıfları nelerdir?
Bu vasıflardan biri eserleriyle hayatlarını 
birleştirmeleridir. İşte Mehmet Akif Bey de 
ömrü boyunca inandıklarından zerre kadar taviz 
vermemiş, ikiyüzlü, menfaatperest, ikbalperest, 
eyyamcı olmamıştır. İnandığı fikirleri, bugün biz 
hatalı bulabiliriz ama bunlar onun hayatının o 
safhasında inandığı ve hayata geçirdiği fikirleriydi. 
Abdülhamid Han iradesine karşı çıkarken de, İttihat 
ve Terakki’ye girerken de, Anadolu’ya geçip İstiklal 
mücadelesini yaparken de, Mısır’da iken de hep 
fikri ile hareketleri uyumlu ve tutarlıydı.

Büyük adamların ikinci vasıfları münzevi oluşlarıdır. 
Onlar kalabalığın içinde yalnız yaşarlar. Akif Bey 
de inzivasını halk içinde gerçekleştiren bir kişiydi. 
O cemaatin içinde çilesini doldurmuştu. Sufilerin 
halvet der-encümen (Toplulukta Yalnızlık) tabirlerinin 
modern hayattaki bir tatbikatıydı onun hayatı.

Diğer bir vasıf ise devlet ve ikbal mevkilerinden 
hep uzak durmalarıdır. Talih ve kader onları bu 
mevkilere getirmiş olsa bile onların ahlak sanatı, 
bu mevkilerde kendilerini küçültmeyi, alçalmasını 
bilmek sanatı yani tevazu olmuştur. 

Onun hayatının hiçbir safhasında makam ve mevki 
için bir şey istediği görülmemiştir. Böyle anlaşılma 
ihtimalinden de uzak kalmıştır. Talat Paşa başta 
olmak üzere İttihat ve Terakki Cemiyeti erkanına, 
İstiklal harbi esnasında o dönemde birlikte 
savaştığı insanlara davranışları hep aynı olmuştur.
İstiklal marşı için açılan yarışmaya katılmamasının 
nedeni de bir ödül konduğu içindir. Onun 
anlayışında bu gibi faaliyetler Allah rızasını temin 
için yapılır. Nitekim kendisine teminat verildikten 
sonra İstiklal Marşı’nı kaleme almış, şiir birinci 
seçilince Hamdullah Suphi Bey tarafından defalarca 
okunarak Millet Meclisi’nde kabul edilmiştir. Konan 
ödülü de orduya bağışlamıştır. Bu zamanda ise 
giyecek paltosu olmadığını da biliyoruz.

İstiklal Marşı dışında da birçok muhteşem 
şiir kaleme alan şairimiz, şiiriyet ve hissiyat 
bakımından “Çanakkale Şehitlerine” adıyla bilinen 
şiiriyle milletimizin duygularına tercüman olmuştur. 
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Bu şiir, Safahat’ın altıncı kitabı 
olan Asım’da yayınlanmıştır.  

Ses, anlam, okuyucu veya 
dinleyicide yarattığı izlenimler 
bakımından olağanüstü 
güzelliklere sahiptir. Ressamlarımız 
tarafından resmedilirse eğer 
insanlığın en güzel tablolarına 
dönüşecek manzaralarına sahip 
bir manzumedir.

Bu şiir, Çanakkale Harbi hakkında 
yazılan yazılar ve metinlerden çok 
daha tesirli ve daha öğreticidir. 
Biraz tefekkür edersek, eğer bu 
manzume yazılmamış olsaydı, 
insanlık tarihinin en büyük 
mücadelelerinden biri olan bu 
harbi üç beş kırık dökük hatıra 
ve üç beş anma yazısından 
başka hakkıyla anlatacak bir şey 
olmadığını görürüz.

Diğer bir vasıf ise büyük 
adamların kendi benliklerinin 
dışında başlaması keyfiyetidir. Bu 
şahsiyetlerin yolculukları dışarıdan 
hareketle başlıyor ve hariçteki 
bu seyahat neticede kendi iç 
dünyalarına varıyor. Ancak dış 
alemden benliklerine doğru olan 
bu yolculuk kendi içlerinde sona 
ermiyor. Kendilerini bulduktan; 
adeta kendi içlerindeki bir maden 
ocağını iyice açtıktan sonra kendi 
açtıkları bu yoldan ebediyete 
ulaşıyorlar.

Akif Bey’in sadece Safahat’ını ele 
alıp incelersek ilk 5 Safahat’ın dış 
dünyadaki benliklerin yolculuğu, 
mücadelesi, mücahedesi 
ekseninde geçtiğini görürüz. 
Hâlbuki son şiir kitabı Safahat’ın 7 
numaralı kısmı “Gölgeler” de şairin 
artık kendi içindeki hazineleri 
kazmaya ve buradaki mücevherleri 
çıkarmaya; ruhundaki derinliklerin 
manevi cevherlerin dile getirildiğini 
görürüz. “Bülbül”, “Leyla” 

şiirleri bunun en güzel ifadesidir 
sanırım…

Mehmet Akif Bey, büyük adamların 
vasıflarından olan ‘sadakat’in 
de en büyük örneklerindendir. 
Zor zamanlarında bile dostlarını 
unutmayıp sadık bir insan 
olduğunu ispat etmiştir. 1.Cihan 
Harbi devrinde, Milli Mücadele 
devrinde, sürgündeki günlerinde 
beraber çalıştığı insanları hiç 
unutmamış ve onlarla teması 
kesmemiştir. Teşkilat-ı Mahsusa 
adına Berlin’de, Hicaz’da, 
Filistin’de birlikte çalıştığı 
arkadaşlarını hiç unutmamıştır. 
Küçük bir örnek olarak Eşref Bey 
ve diğer teşkilat elemanlarıyla 
Mısır’da iken bile irtibatı 
koparmamış, onların haberlerini 
almaya çalışmıştır. Buna en iyi 
örnek, Eşref Bey ile Mehmet Akif 
Bey’in mektuplarıdır.

Büyük adamların bütün vasıflarına 
sahip olan “Büyük Şair”, imanlı 
kalplerin sultanıdır. Bütün varlığını 
şiirle ifade eden Akif Bey, bizi 
bu dünyada iken Mahkeme-i 
Kübra’ya yükselten mürşid, yol 
gösterici, büyük kurtarıcıdır. 
Hz. Ömer’in 20. Asırda yaşayan 
talebesi, onun gibi sert mizaçlı, 
zulme tahammülsüzlüğü, riya 
karşısındaki şiddet taşıyan bir 
iman ve isyan heykelidir. 

“Allah bir daha bu millete yeni 
İstiklal Marşı yazdırmasın” diyen 
istiklalimiz timsallerinden Mehmet 
Akif Bey’in hem fikirleri hem de 
hisleri benim için en dikkat çekici 
hayat numunemizdir.
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YILLAR SONRA  
YİNE AYNI YERDE  
PROF. DR. HAMDİ SUAT AKNAR 
ANISINA
Kurumumuzda Grafik Tasarım Uzmanı olarak çalışan M. Yasin Aknar,  
dedesi Türkiye’de Modern Patolojinin Kurucusu Prof. Dr. Hamdi Suat Aknar ile 
ilgili bilinmeyenleri kaleme aldı. 

M. YASİN AKNAR / BVU KURUMSAL İLETİŞİM DİREKTÖRLÜĞÜ GRAFİK TASARIM UZMANI

Prof. Dr. Hamdi Suat Aknar 1933’te Gureba Hastanesi’nde, bugün Bezmiâlem 
Vakıf Üniversitesi Hastanesi, çalışmaya başladığında kendini ispatlamış bir 
bilim adamıydı. 1908’de Meşrutiyet’in ilanıyla kurulan tıp fakültesinin ilk patoloji 
hocası olmuş ve ülkemizde çağdaş patolojiyi kurarak ömrünü bu bilim dalına 
adamıştı. Yaşamı içerisine Balkan Savaşı ve Birinci Dünya Savaşı’nı ardından 
da Milli Mücadele gibi sancılı dönemleri sığdırmış, yeri geldiğinde cephede 
de bulunmuştu. Üniversiteye ilk kez bir kadın asistanı o kabul etmiş, harf 
inkılabından sonra kitaplarını ilk kez Latin harfleriyle o yayımlamıştı. Nobel Tıp 
Ödülü için Türkiye’den bir hekimi aday gösteren tek kişi o olmuştu. Bugünün 
dünyasına birçok örneklik bırakıp gözlerini kapadığı 1936 senesinde, hasta 
haliyle dahi çalışmalarını toparlayıp yurtdışında yayımlamakla uğraşmış, 
öğrencilerini “daima çalışınız” diyerek öğütlemişti.

Benim Hamdi Dede ile başlayan hikâyemin 
çekirdeği çok küçük yaşlarımda zihnime atılmıştı. 
Onu bizle böylesine erken tanıştıran rahmetli 
dedemdi. Bana hep kadim zaman bilgelerini andıran 
dedem, ailesini çok küçük yaşlarda kaybettiği için o 
vakte kadar duyduğu, duyabildiği kadarıyla Hamdi 
Suat’ı aktarabilmişti bize. Buna rağmen, Hamdi 
Dede’nin büyük bir hekim olduğunu ve kanser 
üzerine çalıştığını biz ilk kez ondan öğrendik. 
Dedemin imkânsızlıklar içerisindeki hayatından 
bize türlü hikâyeler anlattığı kış gecelerinin birinde, 
biz çocuklar yorgana sarılmış ısınmaya çalışırken, 
soyadımızı Hamdi Dede’nin verdiğini ve kabrinin 
Edirnekapı Şehitliği’nde bulunduğunu söylemişti. 
Daha sonra bu sözler seneler içinde büyüyüp 
serpildi, zihnimin köşelerinde yer tutup İstanbul’a 
gideceğim zamanı bekledi. 

Zaman kibritin tutuşan ucu gibi yahut akarsuyun 
koca taşları inatla parça parça etmesi gibi geçti 
ve ben kendimi Edirnekapı’da buldum. Mezarının 
yanına geldiğimde onun durgun ama güçlü, yorgun 
ama çalışkan gözlerine bakar gibiydim. “Bu taş 
sade bir hayatı, yorulmaz bir sayi örtüyor” yazıyordu 
mezar taşında. Hamdi Dede’nin omuzlar üzerinde 
Beyazıt’tan getirilen na’şını, ona yakışır bir sözle 
beklemişti bu taş. Ki onu hala bekleyen de odur. 

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi’nde çalışmaya 
başladığımda rahmetli dedemin sözlerini tekrar 
duydum kulaklarımda. Çünkü Hamdi Dede’nin 
melon şapkası ve cebinde taşıdığı mikrotomuyla 
Gureba Hastanesi’nde hızlı adımlarla geçtiği 
bu koridordan şimdi ben geçiyordum ve sanki 
onun ayak sesleri duvarlara çarpıp kulaklarımda 
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yankılanıyordu. Bir kibrit çöpüyle yahut akarsuyun 
parçaladığı taşlarla anlaşılacak veya ölçülecek bir 
şey değildi elbet zaman ama bu binanın içerisinde, 
beni çocukluğumda dinlediğim o büyük hekimin 
gölgesiyle kucaklıyordu. Girdiğim her koridor, 
beni ona götüren bir zaman tüneli oluyordu. Işık 
huzmelerinin pencerelerden itinayla geçip onun 
ellerine değdiğini düşünüyordum; bin bir zorlukla 
kurduğu laboratuvarında mikroskobunun ardında 
düşünmeye devam ediyordu. 

Hamdi Suat Aknar 1873’te Malatya, Arapgir, Koru 
Köyü’nde doğdu. Yüzbaşı Hasan Efendi’nin oğlu 
olarak gözlerini açtığı evi, bugün hala ayakta. İlk 
öğrenimine Arapgir’de başlayıp Elazığ’da askeri 
rüştiyeyle devam etti. Sonrasında Samsun’dan deniz 
yoluyla İstanbul’a geçti. Kuleli Askeri Tıp İdadisi’ne 
başladı. Ardından 1899’da Tıbbiye’yi yüzbaşı 
rütbesiyle bitirdi. O dönemde Almanya’dan gelen 
hocalar tıp eğitiminde iyileştirmelerde bulunuyordu 
ve başlarında Reider Paşa vardı. Hamdi Suat, onun 
yönetimindeki Gülhane’de staj eğitimi alan ilk 
öğrencilerdendi. Patolojiye olan ilgisini fark eden 
Reider, Almanya’ya bir grup öğrenciyle beraber 
ihtisas yapması için Hamdi Suat’ı da gönderdi. Orada 
birçok hocayla beraber çalıştı ve doktora tezini 
hazırladı. Tezinde vebanın histolopatolojisi üzerine 

çalıştı ve burada gördüğü fagositik değişimlerle daha 
sonra tarif edilecek bazı immün hücrelerden ilk kez 
bahsedenler arasında oldu.

Dört senenin ardından yurda geri döndüğünde 
patoloji laboratuvarını kurmaya başlamıştı. Yine 
Gülhane’deydi ve merakla yöneldiği çalışmalar 
meyvelerini veriyordu. Reider ayrılmış Gülhane’nin 
başına Wieting Paşa getirilmişti. Hamdi Suat 
makalelerinin birini de onunla beraber, diğer pek çok 
makalesi gibi, yurtdışında yayımlamıştı.

Hamdi Suat bu süreçte birçok meslektaşının 
“eğitimine” devam etmesini de sağlıyordu. Teşhis 
edilememiş veya şüphede kalınmış hastalar için, 
bazen geceleri bile, otopsi yapıyor; ölüm sebebini 
aydınlatarak hem öğreniyor hem de öğretmiş oluyordu. 
Mali sebepler dolayısıyla Gülhane’den ayrılacağı 
haberi duyulduğunda herkes üzülmüştü. Çünkü 
böylesine becerikli bir patoloğu kaybetmeyi kimse 
istemiyordu. Gülhane’den ayrılınca Duyun-ı Umumiye 
idaresine geçerek Yemen’de bir tuzlaya hekim 
olarak atandı Hamdi Suat. Burada çalıştığı yer geçiş 
güzergâhında bulunuyordu. Bu sebeple uluslararası 
birçok yolcuya da hekimlik yaparak bölgede büyük 
bir ün sağladı. Almancası ve Fransızcasının olması 
ona oldukça avantaj sağlıyordu. 
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Hoca olması için geri dönmesi istenen telgrafla 
oradan ayrılmak istediğinde, Duyun-ı Umumiye ve 
oradaki İngiliz konsolosluğu Hamdi Suat’a daha 
yüksek ücretler teklif edip kalmasını istedilerse 
de o, araştırmaya ve bilime doğru yol almak için 
İstanbul’a geri döndü. Onu heyecanlandıran ve 
gözlerinin içini güldüren, kendini adadığı ilmin 
yuvasını orada kuracaktı. 

Meşrutiyet ilan edildi ve Darülfünun kurularak 
sivil ve askeri tıbbiyeler birleştirildi. Fakültenin ilk 
patoloji hocası o oldu ve laboratuvarını, patolojinin 
evini, hızla geliştirmeye başladı. Daha önceki 
dönemlerde patoloji eğitimi alan dönemin hocaları, 
farkı gözleriyle görüyor ve öğrenciliklerinde 
ondan alamadıkları bu eğitim için hayıflanıyordu. 
Öğrencilerinin böyle bir hocaya sahip olmasından 
çok memnunlardı. 

Bu sırada Hamdi Suat, Teşrih-i Marazi (Patoloji) 
kitabının ilk baskısını çıkardı. Muavini Saim Ali 
(Dilemre) Bey’in Teşrih-i Marazi-i Hususî (Özel 
Patoloji) kitabının başındaki yazısında ise bu 
kitabın da “gözünün nuru” olduğunu belirtiyordu. 
Olabildiğince çok eser vererek öğrencilerin 
eğitimine de yardımcı olmak isteyen Hamdi Suat, 
bir yandan da makalelerini yayımlamakla meşguldü. 
Bu sırada Balkan Savaşları ve Birinci Dünya Savaşı 
art arda patlak verdi. Yeni bir dönem başlıyordu ve 
o eli kolu bağlı oturmak istemiyordu. Çok sevdiği 
bilim yuvasından dönemin askeri dergilerinden 
Donanma Mecmuası’nda öğrencilerine seslendiği 
yazısıyla ayrılıp cepheye gideceğini belirtti. Doktor 
binbaşı rütbesiyle, Tevfik Salim (Sağlam) Bey’in de 
görev yaptığı Kafkas Cephesi’ne gitti.
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Kafkas Cephesi’nde tifüs salgını çok can alıyordu 
ve buna karşı hekimler aşı üretmeye çalışıyordu. 
Hamdi Suat burada görev arkadaşlarından farklı 
bir yol izleyerek Hamdi Metodu olarak anılan bir 
yöntemle aşı üretti. Yapılan aşılar işe yaradı ve salgın 
hızını kesti. Tekrar İstanbul’a çağrıldı. Hocalığına 
devam etti. Cumhuriyetin ardından yurtdışında 
yapılan birçok kongreye iştirak etti. Bunlar arasında 
Bakü, Madrid, Varşova ve Paris gibi şehirlerdeki 
kongreler de vardı. Katıldığı kongrelerde ülkesini 
sunduğu tebliğlerle temsil etti. Bu kongrelerdeki 
sunumlarıyla ve makaleleriyle uluslararası tanınırlık 
elde etmişti. Edindiği tecrübeleri ülkemize de getirdi 
ve öğrencilerini teşvik etti.

Üniversite içerisinde bir kanser araştırma merkezi 
oluşturdu. Burada fareler üzerinde deneysel 
çalışmalarda bulundu. Bu fareleri de kendi 
çabasıyla getirmiş ve üniversitede çoğaltmıştı. 
Vefatından sonra dahi onun getirdiği farelerin 
neslinden gelenler üzerinde çalışılmaya devam 
edildi. Zorlukları birer aşama gibi görüyordu ve 
yılmadan bir şekilde üstesinden gelmeyi biliyordu. 
Üniversitede 2150’den fazla piyesle hazırladığı bir 
müze de vücuda getirmişti. Piyesler içerisinde, 
yurtiçinden ve yurtdışından gelen bilim adamlarını 
oldukça etkileyen nadide eserler de bulunuyordu. 

Üniversite Reformu’nda uğradığı büyük haksızlığın 
ardından dönemin önemli sağlık merkezlerinden 
biri olan Gureba Hastanesi’ne tayin edildi. Bu 
durum büyük hocayı derinden yaralasa da Gureba 
Hastanesi onu yılmamaya ve çalışmaya tekrar teşvik 
etti. Bugün belki Bezmialem Vakıf Üniversitesi’nin 
kurucu temellerini atacak şekilde laboratuvarı 
baştan kurdu ve onu geliştirmeye başladı. Yine bu 
sırada Türk Kanser Taharri ve Mücadele Cemiyeti’ni 
kurma girişimlerine Hamdi Suat öncülük etmişti. 
Bu cemiyet maalesef Hamdi Hoca’sız yaşayamadı 
ama bugün de faaliyetlerine devam eden Türk 
Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu’nun çekirdeğini 
oluşturdu.

Hamdi Suat Aknar Gureba Hastanesi’ndeyken 
de çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor ve 
bunları yine yurtdışında ve yurtiçinde yayımlıyordu. 
O sırada uluslararası ölçekte Acta Canerologica 
isimli bir kanser dergisi çıkarılmaya karar verilmiş 
ve yayın heyetinde Hamdi Suat da bulunmuştu. 
Beraber çalıştığı öğrencilerini, asistanlarını daima 
yüreklendiriyor ve onları geleceğin hocaları olarak 

yetiştiriyordu. Öğrencilerinden Perihan Çambel, ki ilk 
kadın profesörlerdendi, Hamdi Dede’nin vefatından 
sonra laboratuvara devam edecek ve 1946’da Hamdi 
Suat’ın ölümünün onuncu yıldönümünde yapılan 
törenle bu laboratuvara Hamdi Suat Aknar Patoloji 
Laboratuvarı isminin verilmesine ön ayak olacaktı. 
Yine öğrencilerinden Hulusi Behçet, mikroskobiyi 
ve mesleğinin inceliklerini ona mikroskopta 
göstererek bundan zevk almayı öğretenin “Hamdi 
Hoca” olduğunu belirtmişti.

Hamdi Dede 1936 senesinde Milli Türk Tıp Kongresi 
için hazırladığı “Gözde Kemik Teşekkülleri” isimli 
çalışmasını sunmaya gidemedi. Sesi kısılmıştı, kilo 
vermişti ve halsizdi; yine de çalışmaktan kopmak 
istemiyordu. Bir ömrü adadığı bilim için, korkmadan 
ve usanmadan çalışmıştı ve muhtemelen bu 
çalışmalarından kaptığı ince bir hastalığa tutulmuştu. 
Son günlerini Heybeliada Senatoryumu’nda geçirdi. 
Burada bir asistana “Oğlum, hayatta daima çalışınız 
ve hiçbir karşılık beklemeden daima iyilik yapınız” 
öğüdünü verirken çalışmalarına senatoryumdayken 
de zevkle devam ediyordu. Ve “kuşlar ötüyor” diyordu 
uzanan mavi ve yeşile bakarken; sevmişti burayı. 

13 Mart 1936’da gözlerini bu dünyaya son kez 
kapadı. 14 Mart’ta askeri tören ve büyük bir 
kalabalıkla Gülhane’den kaldırılan na’şı Beyazıt’a 
götürüldü. Burada kılınan namazın ardından 
üniversite içerisine alındı. Anma konuşmaları 
hıçkırıklarla kesildi çok kez. Öğrenciler na’şı ne 
bir yere koydular ne de arabayla taşınmasına izin 
verdiler; Edirnekapı Şehitliği’ne dek omuzlarında 
taşıdılar. Hocalarına karşı son vazifelerini layıkıyla 
yerine getirmek istemişlerdi.

Hamdi Suat Aknar ömrünü bilime ve bu ülkeye 
adarken her şeye rağmen hiç pişman olmadı. 
Zorluklarla başa çıkmayı daima bildiği bu güzel 
ömrün belki her noktasına, bize birçok örnek 
teşkil edecek hikâyeler sığdırdı. Onları öylesine 
yâd ettiğim birer anı olarak değil; içselleştirdiğim, 
derinliğine inerek ve içindeki büyük fikri kavrayarak 
idrak edebileceğim birer tecrübe olarak görüyorum. 
Böyle baktığımda öğrencilerinin ona neden “Hamdi 
Baba” dediklerini daha iyi anlıyor; inançla, merakla 
ve umutla bakan gözlerini üzerimde hissediyorum. 
Ölümünün 85. yılında onu böylece anıyor olmaktan 
ziyadesiyle memnunum. 

Ruhu şad olsun.
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SESSİZ DÜŞMAN
AORT DİSEKSİYONU
Prof. Dr. Ramazan Özdemir, kalp, beyin ve diğer bütün organ sistemlerinin 
beslenmesinde görevli “ana kan hattı” olarak tanımlanan Aort damarındaki 
yırtılmanın nedenleri, belirtileri, teşhis ve tedavisiyle ilgili önemli bilgiler verdi.

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

Aort Damarı Nedir? Ne İşe Yarar?
Vücudumuzdaki organ ve sistemlerin sağlıklı şekilde işleyebilmesi için oksijene 
ihtiyaçları vardır. Oksijen ve vücudun ihtiyacı olan diğer maddeler, damarlarımızda 
dolaşan kanla vücuda taşınır. Kan, kalpten pompalandıktan sonra vücudumuzdaki 
en büyük atardamar olan aort damarı aracılığı ile diğer organlara dağıtılır. Aort 
oldukça geniş bir damardır, kalpten pompalanan yüksek basınçlı kan aort 
boyunca ilerler, seyri boyunca dallara ayrılarak beynimizden ayakuçlarımıza dek 
her noktaya temiz kanın ulaştırılmasını sağlar. Kısaca aort damarı, kalbimizin, 
beynimizin ve diğer bütün organ sistemlerimizin beslenmesinde görevli “ana 
kan hattı” olarak düşünülebilir. Kişinin yaşına ve boyutlarına göre, kan taşıma 
kapasitesi dakikada 3’ten 6-7 litreye kadar ulaşabilir.

Aort damarı son derece esnek ve yüksek basınçlara 
karşı dayanıklı bir yapıdadır. Ailesel yatkınlığı 
olmayan, sağlıklı bireylerde uzun yıllar boyunca 
hiçbir zarar görmeden işlevini sürdürür. Kalpten 
çıktığı yer, aortun en geniş olduğu yerdir ve yaklaşık 
2,2-3,0 cm aralığındadır; yaş ilerledikçe ve vücut 
kitlesi arttıkça, aort genişliği artarak 3,5 cm’e kadar 
normal kabul edilebilir. Dallara ayrıldıkça genişliği 
giderek azalır, kasık hizasında ikiye ayrılarak 
sonlanır ve buradan itibaren bacak ve ayakları 
besleyen büyük damarlar devam eder.

Aortun esnek yapısı, yüksek basınçlı kan akımına 
karşı damar duvarının gerektiğinde genişleyip 
daralmasına ve böylelikle olası zararlara karşı 
kendini korumasına yarar. Bu esnekliği, aortun 
duvarındaki katmanlar sağlar. Aort duvarı 3 
katmandan oluşur ve bu katmanlar arasında 
bulunan elastik lifler sayesinde aort tıpkı lastik bir 
balon gibi genişleyip sonra eski formuna dönebilir, 
bu şekilde hem kendini yüksek basınçtan korur, 
hem de kanın daha ileriye ve en uç organlara kadar 
ilerletilmesine yardımcı olur.

Aort Yırtılması Nedir?
Öncelikle, aort yırtılması dendiğinde kastedilen iki 
durum olabilir. Bunlardan biri, aort damar duvarının 
her 3 katmanının da yırtılması durumudur, tıbben 
AORT RÜPTÜRÜ olarak isimlendirilir. Aort rüptürü 
sonucunda, aortun içinde taşınan kan vücut 
boşluğuna aniden boşalır ve organlar beslenemez, 
son derece ölümcül bir durumdur ve acil ameliyat 
gerektirir.
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Toplumda daha sık rastlanan ve yine halk dilinde 
“aort yırtılması” olarak adlandırılan bir diğer durum 
ise, tıbben AORT DİSEKSİYONU denilen, aort 
duvarındaki en iç katmanın yırtılması sonucunda 
gerçekleşen durumdur. Bu durum yırtıktan çok 
aort duvarında “çatlama” şeklinde ifade edilirse 
gözde canlandırmak daha kolay olacaktır, duvarın 
iç kısmında oluşan bir çatlak sonucu katmanlar 
arasına kan dolar, dolan kanın etkisi ile aort duvarının 
katmanları fermuar gibi git gide birbirinden ayrılır ve 
kan bu boşluk içine dolmaya devam eder.  Sonuçta 
organlara yeterli kan taşınamaz, hastalarda ani şok 
ve organ yetmezliği gelişir, bu da kişinin hayatını 
kaybetmesi ile sonuçlanabilir. 

Dünya genelinde milyonda 5 ila 30 sıklıkla görülen 
aort diseksiyonu %40 oranda ölümle sonuçlanır. 
Ülkemizde ise her yıl yaklaşık 350 aort diseksiyonu 
vakası görülür. Genelde 60-80 yaş aralığında 
görülür, erkeklerde görülme sıklığı kadından 2-3 
kat daha fazladır. Görüldüğü üzere her iki durum 
da nadir ama hayati tehlike arz eden, acil müdahale 
gerektiren ciddi durumlardır. 

Öksürünce Aort Damarı Yırtılabilir mi?
Sağlıklı kişilerde öksürme, ıkınma, hapşırma gibi 
göğüs kafesindeki basıncı arttıran hareketler, aort 
damarına herhangi bir zarar vermez, sağlıklı bir 
aort son derece sağlamdır. Ancak aort damarında 
daha önceden meydana gelmiş bir hasar, damar 
sertliği, kireçlenme, balonlaşma (anevrizma), daha 
önceden geçirilmiş bir aort ameliyatı varsa veya 
kişinin genetik bağ doku hastalığı (Marfan veya 
Ehlers Danlos sendromu), doğuştan 2 kapaklı aort 
(biküspit aort) veya doğumsal aort darlığı olan 
kişilerde aort diseksiyonu riski daha fazladır.

Trafik kazası veya yüksekten göğüs/sırt üzerine 
düşme gibi şiddetli basınç yaratan durumlarda 
sağlıklı bireylerin aort damarı da yırtılabilir.

Özellikle yüksek tansiyon, zaman içinde aort 
damarını yıpratır. Kolesterol yüksekliği de damar 
duvarlarında plaklaşmayı tetikleyerek damar 
sertliğine sebep olur. İleri yaş ve damar sertliğine 
neden olan diğer hastalıkların bir araya gelmesi ile 
kişiler aort yırtılması için daha riskli hale gelirler.

Bu risk gruplarında olan kişiler, yıllık olarak 
kardiyolojik kontrollerini yaptırmalı, aort 
damarlarında olası bir genişleme açısından 

periyodik olarak ölçümleralınmalı, tansiyon ve 
kolesterol düzeyleri yakın takip edilerek, gerek 
beslenme düzenlemeleri gerekse ilaç tedavisi ile 
yandaş hastalıklar kontrol altına alınmalıdır.

Aort Damarının Yırtıldığı Nasıl Anlaşılır?
Ani, bıçak gibi saplanıcı veya kesici vasıfta, şiddetli 
bir sırt veya göğüs ağrısı genellikle aort yırtılmasına 
dalalet eder. Yırtılmanın meydana geldiği bölgeye 
göre belirtiler değişebilir. Ani bayılma, körlük 
veya koma tablosu, karın veya böğür ağrısı veya 
bacaklarda ağrı görülebilir, ağrı gezici olabilir. Bu 
gibi belirtiler gösterdiğinizde beklemeden en yakın 
acil servise başvurulmalı ve gereken müdahaleler en 
kısa zamanda yapılmalıdır. Yırtılma olduktan sonra 
geçen her bir saatte ölüm riski %2 artmaktadır.

Tedavisi Nasıl Yapılır?
Aort yırtılması vakalarının %40’ı ölümle sonuçlanır. 
Kalan %60’lık kısmın tedavi şansı, hastaneye 
gelene kadar geçen süreye, yırtılan bölgeye ve 
tedavi seçeneklerine göre değişir. Aort yırtılması 
olduktan sonra tek tedavi, açık veya kapalı 
yöntemle damar değişimidir; bu nedenle, yırtılmanın 
olmasını önlemek ve risk faktörlerini kontrol altına 
almak, düzenli doktor kontrollerine gitmek, sigarayı 
bırakmak, tansiyon ve kolesterol hastalıklarını 
kontrol altında tutmak, düzenli egzersiz gibi basit 
önlemler, asıl kurtarıcılardır.
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COVID-19 PANDEMİSİNİN  
DİŞ HEKİMLİĞİ 
UYGULAMALARINA ETKİSİ
Prof. Dr. Doğan Dolanmaz, Pandemi sürecinde diş hekimliği alanında 
yaşanan zorlukları ve COVID-19 riskini minimuma indirmek için 
Hastanemizde Diş Tedavilerinin yürütüldüğü alanlarda alınan  
yüksek güvenlik önlemlerini, dergi okuyucularımız ile paylaştı.

PROF. DR. DOĞAN DOLANMAZ / BVU DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANI

Küresel bir kriz halini alan COVID-19 pandemisi, 2019 Aralık ayından itibaren 
hızla tüm dünyayı etkisi altına almış ve toplum sağlığını tehdit edecek bir boyut 
kazanmıştır. Uluslararası toplum kuruluşlarının ve sağlık birimlerinin insanüstü 
çabaları ile virüsün yayılımının önüne geçilmesi, toplumun bilinçlenmesi, aşı ve ilaç 
çalışmaları tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ana hedefleri oluşturmaktadır. 
Başta sağlık çalışanları olmak üzere risk altındaki bireylerin hastalıktan 
korunmasıyla ilgili tavsiye niteliğinde birçok karar yayınlanmakta ve bilgiler sürekli 
güncellenmektedir.

COVID-19 virüsü, insan vücuduna girdikten sonra tükürükte bol miktarda 
bulunmakta ve ağırlıklı olarak solunum sistemi üzerinden sıvı ve damlacık teması 

yolu ile yayılmaktadır. Sosyal mesafe kurallarının 
sağlanamadığı diş hekimliği mesleğinde, klinik 
uygulamalar sırasında oluşan aerosol ve damlacıklar 
yolu ile enfeksiyonun bulaşma olasılığı nedeniyle diş 
hekimleri, hekim yardımcıları ve sağlık personelleri 
yüksek riskli meslek grubunda değerlendirilmektedir. 

Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ile ilgili geçici 
rehberlik sağlayan çok sayıda rapor yayınlanmıştır. 
Ülkemizde diş hekimliği uygulamalarında enfeksiyonla 
mücadelede geçmişten bugüne alınan tedbirler ve 
korunma yöntemleri, COVID-19 pandemisi döneminde 
de arttırılarak titizlikle uygulanmakta, uluslararası ve 
ulusal güncel rehber ve algoritmalar doğrultusunda 
diş tedavi süreçleri yönetilmektedir. Bu dönemde, 
dünyanın gelişmiş ülkeleriyle paralel olarak ülkemizde 
de sağlık çalışanlarının ve hastaların tedaviler sırasında 
diş hekimliği uygulama ortamları, hekim-hasta arası 
oluşabilecek çapraz enfeksiyon riskinin kontrolü 
için gereken önlemler alınmış ve tedavi uygulama 
protokolleri belirlenmiştir. 

Pandeminin başlangıcında, Sağlık Bakanlığı Bilimsel 
Danışma Kurulu’nun önerileri doğrultusunda sadece 
acil ve zorunlu dental tedavilerin yapılması, elektif 
işlemlerin ertelenmesi ile ilgili duyurular yapılmıştır. 
Bu süreçte yayınlanan rehberlere uygun olarak, 
Bezmialem Vakıf Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 
Kliniğinde fiziki mesafelendirme kurallarına uygun 
düzenlemeler ve gerekli kişisel koruyucu ekipmanın 
ön safhada çalışan sağlık personeline sağlanması 
konusunda stok çalışmaları yapılmış olup, acil ve 
zorunlu tedavi işlemlerinin listeleri belirlenmiş ve 
kliniklerin tahliye ve havalandırma sistemlerinde 
yeniliklere gidilmiştir.

Pandemi döneminde sağlık kurumlarında özellikle 
hastanın kan, tükürük ve aerosol gibi sıvıları ile doğrudan 
temasta olunan diş hekimliği pratiğinde bulaş riskinin 
azaltılması ve hastalığın bireyler arasındaki geçişinin 
engellenmesi için alınan tedbir ve kısıtlamalar ne yazık 
ki birçok gerekli tedavinin ertelenmesine ve dolayısıyla 
hasta mağduriyetlerine neden olmuştur.
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Haziran 2020 itibariyle Sağlık Bakanlığı tarafından 
“COVID-19 Pandemisinde Normalleşme 
Döneminde Sağlık Kurumlarında Çalışma 
Rehberi”nin yayınlanmasının ardından, diş hekimliği 
uygulamalarında acil ve zorunlu hizmetlerin 
yapılmasının yanı sıra gerekli enfeksiyon kontrol 
önlemleri alınarak elektif tedavilerin de hizmet 
kapsamına alınmasına karar verilmiştir. 

Diş Hekimliği Fakültesi Kliniğine gelen her hastanın 
potansiyel COVID-19 olduğu düşünülerek gerekli 
önlemler alınmakta ve hastalığın yayılımının önüne 
geçmek için azami özen gösterilmektedir. Pandemi 
döneminde sosyal mesafe ve hijyen kurallarına 
uygun olarak ana banko ve hastane giriş-çıkışları 
düzenlenmiş olup, saat başı alınacak hasta sayıları 
yayınlanan rehberlere uygun olarak azaltılmıştır. 
Hastanemizin ana giriş kapısında hastaların ateş 
ölçümleri yapılarak randevu saatlerine uygun olacak 
şekilde hastalar içeriye alınmaktadır. İlk muayene 
bölümünde HES kodu sorgulaması yapılarak 
olası COVID-19 enfeksiyon şüphesi taşıyan hasta 
grupları tespit edilmekte, acil olmayan tedaviler için 
karantina süresinin sona ermesi beklenmektedir. 
Şüpheli hastaların ilgili sağlık kuruluşlarına ivedilikle 
yönlendirmeleri yapılmaktadır. Hastanemizde çalışan 
tüm yardımcı personel maske ve hijyen kurallarına 
uygun davranmaları konusunda düzenli olarak eğitim 

almakta ve denetlenmektedir. Hasta ile bire bir 
temasta olan hekim ve hekim yardımcıları, eksiksiz 
olacak şekilde, kişisel koruyucu ekipmanları tüm 
tedaviler sırasında kullanmaktadır. Hastanemiz 
çalışanlarında COVID-19 enfeksiyon olgularının çok 
nadir görülmesinin, güncellenen rehberlere uygun 
bir algoritma izlenmesi ve protokollere azami dikkat 
gösterilmesi ile ilişkili olduğu düşünülmektedir. Diş 
Hekimliği Fakültesi kliniklerinin tamamında, ısıtma/
soğutma ve havalandırma sistemi olarak %100 taze 
hava sağlayan  “Plakalı Tip Isı Geri Kazanımlı  Klima 
Santralleri” kullanılarak gün içerisinde minimum 6 kez 
hava değişimi sağlanmaktadır. Sistem 7 gün 24 saat 
sürekli olarak çalıştırılmaktadır. Bu sistem sayesinde 
kliniklerdeki kirli hava tahliye edilip dışarıdaki temiz 
hava içeriye alındığı için, bulaş riski azaltılmakta ve tüm 
klinikler güvenle kullanılabilmektedir. Klinik ve lokal 
ameliyathanelerde zemin, ünitler ve elle temas edilen 
tüm yüzeyler her hastadan sonra dezenfekte edilmekte 
ve en az 15 dakika süreyle havalandırılmaktadır. 

Pandemi döneminde, mevcut teknolojiyi kullanarak 
ve enfeksiyonun yayılımının önlenmesi için hazırlanan 
güncel kılavuzlar rehberliğinde hastanemizde gereken 
tedbirler alınmıştır. Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Diş 
Hekimliği Fakültesi olarak Haziran ayının başından 
itibaren tüm tedavi hizmetlerini enfeksiyon kontrol 
önlemleri alınarak güvenle sunmaya devam ediyoruz.
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PANDEMİDE ÇOCUKLAR
MİYOPLAŞIYOR
COVID-19 pandemisi nedeniyle 2020 yılında hem eğitimlerini sürdürmek hem 
de sosyal faaliyetlerini gerçekleştirmek amacıyla bilgisayar, tablet ve telefon 
ekranlarına maruz kalan çocuklarda miyop oranı arttı. 2020 yılında miyopluk 
görülme sıklığının önceki yıllara göre 6 yaşındaki çocuklarda 3 kat, 7 yaşındaki 
çocuklarda 2 kat, 8 yaşındaki çocuklarda 1,4 kat arttığı tespit edildi.

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

2020 yılını neredeyse tüm dünya, özellikle çocuklar evde ve kapalı ortamlarda 
geçirdi. Miyopluk gelişimi açısından risk taşıyan bu yaş grubu, dışarıda, gün 
ışığında yapılan oyun ve spor gibi aktivitelerden uzak kaldı. Alınan tedbirlerle 
birlikte ders ve eğlence amaçlı aktiviteler için neredeyse tüm günlerini 
tablet, bilgisayar ve cep telefonu ekranı karşısında geçirirdiler. Bu zorunlu 
kısıtlamaların çocuklarda miyopluk gelişimi ve ilerleme hızı üzerinde olumsuz 
etkisi olacağını tahmin etmek hiç zor olmadı. Bu kaygıların haklı olduğunu 
çarpıcı olarak kanıtlayan ilk bilimsel araştırma Çin’den geldi. Yaklaşık 125 
bin çocuğun son 5 yıldaki göz kırma kusuru ölçümlerine dayanarak yapılan 
çalışma, Çin’de 2020 yılının ilk altı ayında uygulanan sıkı sokağa çıkma yasağı 

ve uzaktan öğretim gibi uygulamaların 6-8 yaşları 
arasındaki çocuklarda miyopluk gelişimini belirgin 
olarak artırdığını kanıtlamış oldu. Araştırmada 2020 
yılında miyopluk görülme sıklığının önceki yıllara 
göre 6 yaşındaki çocuklarda tam 3 kat, 7 
yaşındaki çocuklarda 2 kat, 8 yaşında 
1,4 kat arttığı tespit edildi.

Hafif ve orta düzeydeki 
miyopluğun kişinin yaşam 
kalitesi üzerinde olumsuz bir 
etkisi olduğu söylenemez. 
Fakat tüm miyopluk 
olgularının %10’unu 
oluşturan yüksek miyopluk 
(6 ve üzeri numaralar) orta yaş 
sonrası gözlerde ilerleyici hasara 
ve kalıcı görme kayıplarına neden 
olabilmektedir. Çin’de 6 ay, yani diğer 
ülkelere kıyasla kısa süren karantinanın etkisi bu 
kadar çarpıcı sonuçlar vermişken batıda daha uzun 
süren ve daha da sürmesi beklenen sokağa çıkma 
yasağı, uzaktan eğitim gibi uygulamaların göz sağlığı 
üzerine bu olumsuz etkisinin de dikkate alınması 

gerekiyor.
DSÖ: 2050 yılında tüm dünya nüfusunun yüzde 
50’sinden fazlası miyoplaşacak!
Miyopluk özellikle uzak mesafede bulanık görüşe 

yol açan göz bozukluğudur. Önceleri 
miyopluğun büyük oranda genetikle 

ilgili olabileceği düşünülüyordu. 
Fakat artık tek faktörün genetik 

olmadığını biliyoruz. Toplumda 
miyopluk oranının hızlı artışı 
üzerine eğilen araştırmacılar, 
bu artışın çocuk ve 
gençlerin yakın mesafeye 
odaklanarak yaptıkları işlerin 

belirgin biçimde artmasından 
kaynaklanabileceğini ortaya 

koydu. Yine farklı ülkelerde çok 
sayıda çocuk üzerinde yapılan uzun 

süre takipli çalışmalarda oyun ve spor 
aktiviteleri için dışarıda az zaman geçirmenin 
miyopluk gelişimi açısından belirgin bir risk faktörü 
olduğu anlaşıldı; açık hava ve parlak gün ışığında 
yapılan aktivitelerin miyopluk gelişimi açısından 
koruyucu etkisi tespit edildi.
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Son 25-30 yılda yaşadığımız teknolojik ve toplumsal 
dönüşüm sonucu çocuk ve gençlerin artık çok daha 
az gezdiğini, sokakta ve oyun alanlarında daha az 
zaman geçirdiğini ve daha az spor yaptığını; öte 
yandan çok daha fazla okuyup yazdığını, bilgisayar, 
tablet ve akıllı telefon ekranına baktıklarını biliyoruz. 
2000 yılında toplumdaki miyop oranı Avrupa ve 
Amerika’da %25, Çin ve Singapur gibi Uzak Asya 
ülkelerinde %50 civarındaydı. 2020 yılında bu oran 
Batı ülkelerinde %33’e, Uzak Doğu ülkelerinde %80 
üzerine çıkmış durumda. Dünya Sağlık Örgütü’nün 
beklentisi 2050 yılında tüm dünya nüfusunun 
%50’den fazlasının miyop olacağı şeklinde.

10 yaş altındaki çocuklarda miyop oluşumu ve 
artışını önleme tedbirleri
10 yaş altındaki çocuklarda miyoplaşmanın önüne 
geçmek için yapılması gerekenler şöyle:
n Yakın zaman içinde göz muayenesi olmamış 
olan tüm çocuk ve gençlerin göz muayenesinden 
geçerek mevcut kırma kusurlarının düzeltilmesi,
n Sosyal mesafe ve karantina kurallarına uymak 
şartıyla, her fırsatta özelikle gün ışığında yapılacak 
oyun, yürüyüş, bisiklet, spor gibi açık hava 
aktivitelerine ağırlık verilmesi,

n Bilgisayar, tablet ve cep telefonu karşısında 
geçirilecek zamanın mümkün olduğunca 
kısıtlanması,
n Ekran karşısında aralıksız durulan zamanın 
olabildiğince kısaltılması. Her yarım saatlik yakın 
çalışmanın ardına 5-10 dakikalık göz dinlendirme 
molasının konulması,
n İçeriği uygun bazı derslerin görüntülü değil, sesli 
kayıttan sunulması,
n Ekrandan izlenmesi gereken şeylerin mümkünse 
TV ekranından ve mümkün olduğunca uzaktan 
izlenmesi,
n Loş ortamlarda çalışmaktan kaçınılması. Okumak, 
yazmak, resim çizmek gibi yakın mesafeden 
yapılan uygulamaların mümkün olduğunca aydınlık 
ortamlarda yapılması gerekir.
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SULTANGAZİ  
EK HİZMET BİNASI  
FAALİYETE GEÇTİ
Sultangazi İlhan Varank Yerleşkesi olarak faaliyet gösteren binamız,  
Ocak 2021 itibariyle “Ek Hizmet Binası” olarak tüm ana branşlarda hizmet 
vermeye başladı. Konu ile ilgili detayları Üniversite Hastanemizin  
Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Senad Kalkan ile konuştuk.

DOÇ. DR. SENAD KALKAN / BVU HASTANESİ BAŞHEKİM YARDIMCISI

Sultangazi İlhan Varank Yerleşkesi ne zaman ve hangi amaçla kuruldu?
Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Sultangazi İlhan Varank Yerleşkesi, 2016 – 2017 
eğitim öğretim yılında “üniversite” olarak hizmete başlamıştır. Sultangazi 
beldesinin en nezih mekânında faaliyet gösteren yerleşkemiz, 3457 m2 arsa 
alanına kurulu, toplam 14.121 m2 kapalı alanla 3 bloktan oluşan ülkemizin en 
modern binalarından birine sahiptir. 
 
Eğitim alanında faaliyet gösteren Sultangazi yerleşkemizin Ek Hizmet Binası 
olarak sağlık hizmeti vermeye başlaması sürecinden bahseder misiniz? 
Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, 2 hastanesi ve ek hizmet binaları ile tüm 
öğrencilerin birebir pratik yapabileceği sayıda hastaya hizmet vererek ideal 
bir eğitim ortamı oluşturuyor. Sultangazi Ek Hizmet Binamızda hizmete 
başlanması, gerek öğrencilerimiz gerekse de hastalarımıza sunduğumuz 
imkanları daha da geliştirebilmek ve genişletebilmek için atılan bir adım oldu. 
Laboratuvar ve eğitim ortamları ile öğrencilerimize konforlu bir eğitim ortamı 
sunduğumuz Sultangazi İlhan Varank Yerleşkesi, teorik olarak aktarılan 
bilgileri içselleştirebilmeleri ve uygulamalı olarak da yapabilmeleri açısından 
oldukça önemliydi. Çünkü sağlık sektöründe iş yapabilmek için, pratik 
süreçlere hakim olmak gerekiyor. Öğrenciyi hasta ile karşı karşıya getiren bu 
yaklaşım sayesinde, okul bittikten sonra, tabir-i caizse “sudan çıkmış balık” 
olan öğrenciler değil, hayatla mücadele yeteneği kazanmış güçlü bireyler 
yetiştirmek gayesindeyiz.

Dolayısıyla Sultangazi Ek Hizmet Binamızın dönüşmesi süreci de teorik 
eğitimin pratik eğitim ile desteklenmesi amacımız doğrultusunda verilmiş bir 
karardı. 

Öğrencilerimize kaliteli eğitim hizmeti sunmak, elbette birincil 
amaçlarımızdan… Fakat bununla beraber hastalarımıza kaliteli sağlık hizmeti 
sunmak da öyle. Merkez hastanemiz ve Dragos Hastanemizin bulunduğu 
lokasyonlar, hastaların ulaşım konusunda zorlanmadıkları bir konumda. 

Sultangazi  
Ek Hizmet 
Binamızda 
hasta hizmetine 
başlanması, 
gerek 
öğrencilerimize 
gerekse de 
hastalarımıza 
sunduğumuz 
imkanları 
daha da 
geliştirebilmek 
için atılan bir 
adım oldu. 



Bezmiâlem Aktüel 2021  /   31

2020 yılın başında COVID-19 pandemisi ile başlayan süreçte merkez hastanemiz Pandemi Hastanesi olarak 
hizmet vermeye başladı. Sonrasındaki normalleşmeye başlama sürecinde hastalarımıza daha sağlıklı alanlarda 
hizmet verme adına tüm birimlerimizde gerekli tedbirler alındı ve hizmetin artırılması adına alternatifler 
düşünüldü. Mevcut hastane ve ek hizmet binalarımızda gün geçtikçe hasta sayımızın artmasıyla beraber 
yeni alanlara ihtiyaç duyduk. Bina yapısı ve konumu itibari ile ek hizmet binası olarak Sultangazi İlhan Varank 
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Yerleşkesi’nin uygun olduğuna karar 
verildi. Sultangazi bölgesindeki 
hasta potansiyelinin oldukça 
fazla olması, bu bölgenin sağlık 
alt yapısına katkı sağlayacak bir 
girişimde bulunmamıza neden oldu.  
Böylece bu bölgedeki hastalarımızın 
kolaylıkla ulaşabilecekleri ve 
kaliteli sağlık hizmeti alabilecekleri 
Sultangazi Ek Hizmet Binamızı 
faaliyete geçirdik.

Bir vakıf kurumu olarak İstanbul 
gibi dinamik bir şehirde, eğitim ve 
sağlık gibi 2 dinamik alanda faaliyet 
göstermenin ne gibi zorlukları 
var? Siz bu süreci başarılı şekilde 
yönetmenizi neye borçlusunuz? 
Üniversite Hastanesi olarak sizin 
kurumsal dinamikleriniz nelerdir?
Temelinde “insan” olan ve tüm 
dengeleri insan üzerine kurulu olan 
bu iki alanda var olmak, bu varlığı 
başarıyla taçlandırmak, üstelik bunu 
bir vakıf kurumu olarak yapabilmek 
çok önemli bir meziyet. 

İstanbul gibi kozmopolit bir şehirde 
tüm sosyal, çevresel, kültürel 
dengeleri gözeterek, kalite ve 
başarıdan ödün vermeden, şeffaf 
ve ulaşılabilir bir yapıya sahip olan 
ender kurumlardan biriyiz. Bunun 
gururunu yaşıyoruz. Fakat bu bizde 
rehavet duygusu oluşturmadı hiçbir 
zaman. Aksine maddi ya da manevi, 
karşılaşılan tüm zorluklara rağmen, 
teknolojik gelişmeleri yakından 
takip etmekten, Ar-Ge ve inovasyon 
yatırımlarımızdan, yenilikçi bakış 
açımızdan asla taviz vermedik, 
vermiyoruz.

Vakıf kültürünün bir parçası olmak, 
bu bilinç ve hassasiyet ile hareket 
etmek, başarımızın temelindeki 
esas olgu… 
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Dolayısıyla tüm bu kurumsal dinamikleri 
gözeterek;
• Çağdaş bilimin ışığında koruyucu, tedavi 
edici, rehabilite edici sağlık hizmeti vermek,
• Bilimsel yönden donanımlı, etik değerlere 
bağlı sağlık profesyonelleri yetiştirmek,
• Sağlık biliminin gelişimine katkıda bulunan 
öncü bir kuruluş olmak,
• Alanında öncülük eden ulusal ve uluslararası 
sağlık kuruluşları ile iş birliği içinde hareket 
etmek, 
• Tarihi misyonumuza uygun şekilde ihtiyaç 
sahiplerinin aynı ölçüde ve kalitede sağlık 
hizmeti almasını sağlamak misyonlarımızdan 
hareketle sağlıkta ilklere öncülük etmeye 
devam edeceğiz.

Sultangazi Ek Hizmet Binamızda şu an itibari ile 
11 alanda hizmet vermeye başladık. Böylece 
bu bölgedeki hastalarımızın Bezmialem 
güvencesi altında, kolaylıkla ulaşabilecekleri 
ve kaliteli sağlık hizmeti alabilecekleri bir 
ortam sağlamış olduk. Kısa zaman sonra bu 
sayıyı daha da artırmayı planlamaktayız. 
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KOŞU BANDI  
KULLANIRKEN DİKKAT!
Pandemi nedeniyle evlere kapandığımız ve hareketsiz kaldığımız şu günlerde, 
günümüzün en popüler ev egzersiz ekipmanı olan koşu bandı kullanımı 
yaygınlaştı. Koşu bandında koşmak ile yolda koşmanın aynı olmadığını 
söyleyen Prof. Dr. Nurzat Elmalı, evde spor yapan bireyleri aşil tendonunda, 
ayak bileğinde, diz ve kalça kaslarında oluşabilecek olası sorunlara karşı uyardı.

PROF. DR. NURZAT ELMALI / BVU TIP FAKÜLTESİ ORTOPEDİ VE TRAMVATOLOJİ ANABİLİM DALI

Pandemi nedeniyle spor salonlarına gidemiyoruz. Hareketsiz kalmamak için 
evlerimizde kullandığımız koşu bantları ne tür sakatlıklara yol açabilir? 
COVID-19 küresel sağlık krizi günlük hayatımızı alt üst ederken, her zamankinden 
daha az hareket ediyoruz. Hareketsiz yaşam tarzı özellikle obezite, koroner kalp 
hastalığı, yüksek tansiyon, inme ve tip 2 diyabet hastalığı hatta kalın bağırsak, 
meme ve rahim kanseri gelişme riskini artırıyor. 

Pandemi nedeniyle spor salonlarına kapalı veya kısıtlı kullanım nedeniyle 
gidemiyoruz. Ayrıca kötü hava koşulları nedeniyle dışarıda koşu veya yürüyüş 
yapamadığımız bugünlerde birçok insan yaşamlarında aktivite eksikliğinden 
muzdarip. Formda ve aktif kalmak hiç bu kadar önemli olmamıştı. Aktif olmanın 

ve spor yapmanın, böyle bir zamanda daha güçlü 
bağışıklık oluşturduğu bilimsel olarak kanıtlanmıştır.
Egzersiz yapmanın en güvenli yolu evlerimiz. En 
popüler ev egzersiz ekipmanlarından biri, basit ve 
verimli bir aerobik egzersizi sağlayan koşu bandıdır. 
Koşu bantları, çoğu kişiler için yeni bir egzersiz 
rutinine başlamada iyi bir seçimdir. Çünkü yürüyüş, 
Fitness düzeyine bakılmaksızın çoğu kişi tarafından iyi 
tolere edilir. Koşu bandında yürüme veya koşma evde 
olduğunuz süre içerisinde vücut kondisyonunuzu 
formda tutar, kalbinizin zindeliğini korurken, 
bağışıklık sisteminizi güçlendirmek ve güncel stres 
ve endişelerinizden kurtulmak için harikadır. 

Koşu bandı, kullanımı nispeten kolay bir egzersiz 
ekipmanıdır. Antrenmanın tüm yönleri kullanıcı 
tarafından kontrol edilebilir: hız, eğim, ısınma 
süresi, soğuma süresi ve enerji harcaması gibi. 
Bazı koşu bantlarında adım sayaçları ve kalp atış 
hızı monitörleri gibi özel özellikler bulunur, böylece 
kondisyon ilerlemesi izlenebilir. Bununla birlikte koşu 
bandında koşmak veya yürümek, yolda koşmak veya 
yürümek ile aynı şey değildir ve insanlar, farklılıkları 

tanımazlar ve dikkate almazlarsa aşil tendonunda, 
ayak bileğinde, diz ve kalça kaslarında zorlanmaya 
ve ağrıya neden olabilir. 

Bir egzersiz programına başlayan herkes kendi 
bedenini dinlemeli, herhangi bir kas veya diğer 
sağlık sorunlarını akılda tutmalı ve antrenmanı aşırıya 
kaçmadan vücuduna uyacak şekilde düzenlemelidir. 
Ancak doğru ekipman ve uygun teknikler sayesinde, 
sağlığınızı ve zindeliğinizi koruyabilirsiniz.

Koşu bandı alırken neye dikkat etmeliyiz? 
Yumuşatıcısı olan koşu bantlarından bahsediliyor, 
tam olarak nedir bu ve ne işe yarar? 
Yumuşatıcısı olan koşu bandı derken şok emiliminden 
veya darbe emici özelliğinden bahsediyorsunuz. 
Egzersiz koşu bantlarının temel işlevi onlarca yıldır 
değişmezken, koşu bandı yüzeyinin şok emici 
özelliği muazzam bir şekilde gelişti. 

Ayağınız bir koşu bandının platformuna bastığında, 
burada vücut ağırlığınızın iki katından daha fazla 
bir darbe kuvveti oluşturur. Bu kuvvetin bir kısmını 
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dağıtmak için bir şok emme sistemi mevcut olmadığı 
sürece bu enerji daha sonra bacağınıza geri iletilir. 
Koşu bantlarının özellikle bu geri tepme özelliği 
önemlidir. Koşu bandının yüzeyi uygun olmadığında 
kalça, diz ve ayak bileği eklemlerini zorlayabilir veya 
sırt üzerinde çok fazla sarsıcı etki yaratabilir.

Bir koşu bandındaki yumuşatıcı sistem, bu şoku 
önemli ölçüde azaltarak daha uzun süre egzersiz 
yapmanızı ve bacaklarınızda ve vücudunuzda daha 
az yorgunluk hissetmenizi sağlar.  Yolda koşma ile 
karşılaştırıldığında, yumuşatıcılı koşu bandı koşusu 
tipik olarak bacaklarınızın ve ayaklarınızın eklemlerine 
gelen etkiyi yaklaşık % 40 oranında azaltır. Yumuşatıcı 
sistem, yaralanma riskini en aza indirerek ve 
dayanıklılığı artırarak vücudunuzdaki etkiyi azaltır. 

Şok emilimi ne kadar iyi olursa, eklemlerinize o kadar 
az stres uygulayacağınız anlamına gelir. Bu, özellikle 
bu bölgelerden ameliyat geçirmiş kişiler, artritli 
(dizlerinde kireçlenmesi olan) kişiler için önemlidir.
En iyi tasarım, koşu bantlarının çoğunda bulunan 
“ayarlanabilir yumuşatma” sistemidir. Bu sistemin 
bulunduğu koşu bandı üç temel alana sahiptir: ön 
kısım, maksimum yumuşatma için daha yumuşak 
kauçuğun yerleştirildiği adım çarpma bölgesidir. 
Ayağınızın indiği yer burasıdır. Koşu bandının 
arkasında sağlam itme bölgesi (arka ayağınız için) 
vardır ve sert kauçuktan yapılmış daha dengeli 
tamponlamaya sahiptir. Orta alan, orta düzeyde 
tamponlamaya sahip geçiş bölgesidir. 

Kalçalarınızdaki, ayak bileklerinizdeki ve dizlerinizdeki 
bağ dokularında yaralanma riskinizi azaltmak için her 
adımın etkisini absorbe edecek şekilde tasarlanmış 
ayarlanabilir platformlara ve kayış sistemlerine sahip 
koşu bantları tercih edilmelidir.

Koşu bandında koşmak sakıncalı mı? 
Sakatlanmamak için yürüyelim mi koşalım mı?
Koşu bandında, vücut yolda yürümeye veya 
koşmaya benzer bir hareket gerçekleştirir. Ancak 
tamamen aynı değildir, daha kolaydır. Koşu bandında 
bulunan darbe emiciler asfalta veya betona oranla 
eklemlerdeki darbeyi azaltır, Bu nedenlerle, koşu 
bandı fiziksel aktiviteye baştan başlamak veya uzun 
bir aradan sonra hareket etmeye devam etmek 
isteyenler için harikadır. 

Yine de koşmak, fiziksel olarak daha zahmetlidir ve 
bu da insanların bunu "daha iyi" bir egzersiz olarak 

nitelendirmesine neden olur.  Gerçekten de bir koşu 
bandı üzerinde koşmak, genellikle sabit bisiklete 
binme gibi diğer çoğu ev içi egzersiz biçiminden 
daha hızlı kalori yakar. 

Ancak yürümek koşmaktan daha iyi olmasa da, bazı 
insanlar için daha iyi bir egzersiz seçeneği olabilir. 
Aslında yürüyüş, birçok insan için koşmak yerine 
önerilen egzersizdir. Yürümek, koşmanın pek çok 
faydasını sağlayabilir. Örneğin; diz, ayak bileği ve sırt 
problemleri olanlar ve ayrıca fazla kilolu veya obez 
olanlar için. Yürümek eklemler üzerine daha az etkili 
bir egzersizdir ve daha uzun süre yapılabilir.

Egzersize yeni başladıysanız, doğrudan sprintlere 
ve uzun koşulara etkili bir şekilde gidemezsiniz. 
Eğer yaparsanız, aşırı kas ağrıları nedeniyle egzersiz 
rejiminizi durdurmanız ve dinlenmeniz gerekir. Koşu 
bandında çok yavaş bir yürüyüş hızında başlamak ve 
güven kazandıkça sizin için rahat hissettirecek hıza 
çıkmak en iyisidir. Kondisyon seviyeniz geliştikçe, 
daha hızlı ve daha uzun süre yürümeniz veya 
koşmanız mümkündür.

Bir egzersiz programına başlayan herkes, herhangi 
bir kas veya diğer sağlık sorunlarını akılda tutmalı ve 
antrenmanı vücuduna uyacak şekilde düzenlemelidir. 
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Herkesin kendi bedenini dinlemesi ve kendisi için işe 
yarayan ve ağrıya ya da yaralanmaya neden olmayan 
bir egzersiz yapması önemlidir.

Egzersiz yapmak sizi COVID-19'a karşı korumaya 
yardımcı olabilir mi? Koronavirüs pandemisi 
sırasında formda kalmanın en iyi yolu nedir? 
Fiziksel aktivite bağışıklık sistemini nasıl etkiler? 
COVID-19 salgını nedeniyle virüsün bulaşmasını 
sınırlamak için insanlar evde kalırken, hareketsiz 
bir yaşam tarzı, bireylerin fiziksel sağlığı, ruh sağlığı 
ve yaşam kalitesi üzerinde olumsuz etkilere neden 
olabiliyor. İnsanlar eve bağlı hale geldikçe formda ve 
aktif kalmak hiç bu kadar önemli olmamıştı. 

Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs salgını sırasında 
sağlıklı kalmak için fiziksel aktivitenin öneminin altını 
çiziyor. Aktif olmanın ve spor yapmanın, böyle bir 
zamanda daha güçlü bağışıklık oluşturduğu bilimsel 
olarak kanıtlanmıştır.

Düzenli orta yoğunluklu egzersizler bağışıklık 
sistemini güçlendirir ve sonuç olarak virüslere ve 
hastalıklara yakalanma olasılığını azaltır. Artık çok 
sayıda çalışma, ılımlı egzersizin grip ve diğer üst 
solunum yolu enfeksiyonlarının yanı sıra diyabet 

ve kalp hastalığı gibi kronik hastalıklarda azalmaya 
neden olduğunu göstermiştir. 

Sağlıklı ve zinde kalmak, fiziksel sağlığınız için olduğu 
kadar zihinsel sağlığınız için de önemlidir. Doğru 
yapılan fiziksel egzersiz aynı zamanda bizi bilinçli 
hale getiren ve depresyonu uzak tutabilen ruh halini 
düzenleyen bir hormon olan Serotoninin üretimini ve 
salınımını da artırır. 
Ancak egzersizin etkili olması için uzun, yoğun veya 
yorucu olması gerekmez.  Fiziksel aktivitede önemli 
ani artışlar, vücudunuzun savunması üzerinde 
olumsuz etkilere sahip olabilir ve yaralanma riskini 
artırabilir.  
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Protez Ameliyatlarında
Yeni Yöntem

Robotik Artroplasti

ORTOPEDİ VE  
TRAVMATOLOJİ
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MİDE KANSERİ ÜLKEMİZDE
GEÇ Mİ TEŞHİS EDİLİYOR?
Vücutta her organ değerlidir, hastalığı ya da yokluğunda yaşanan sıkıntılar 
kişinin yaşam kalitesine farklı etki eder. Midemiz bizim kahrımızı çeken 
farkında olmadan yorduğumuz bazen zararlı besinler ile doldurduğumuz 
organlarımızdan biridir. Midemizin kıymetini hastalandığı zaman anlarız ve 
yaşamın tadı tuzu kalmaz. Ülser, gastrit, motilite bozuklukları sık görülen  
mide hastalıklarıdır ama bir hastalık var ki görülünce hayatımız  
tamamen değişir; MİDE KANSERİ

PROF. DR. ADEM AKÇAKAYA / BVU TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI BAŞKANI

Mide kanseri dünyada görülme sıklığı olarak beşinci; kanserden ölüm sebepleri 
arasında üçüncü sıradadır. En fazla Doğu Asya'da izlenir. Türkiye’de ise kanser 
vakalarının %5’ini oluşturup, en sık görülen ikinci sindirim sistemi kanseridir. 
Ülkemizde erkeklerde beşinci sırada, kadınlarda altıncı sırada görülen kanserdir.
Mide kanseri dünya çapında önemli bir sağlık sorunudur ve en etkin tedavisi 
cerrahidir. Mide kanserinde yaşama süresi tanı konulduğu andaki evre, kanserin 
tipi, hastanın özellikleri ve bulunduğu ülkeye göre farklılıklar gösterir. Beş 
yıllık sağ kalım oranı Amerika Birleşik Devletleri'nde %27, Avrupa ülkelerinde  
% 10-30 iken Japonya'da % 90'a ulaşmaktadır. Tüm dünyada mide kanserlerinin 
%70’i gelişmekte olan ülkelerde görülür. Erkeklerde biraz daha sık görülür. 
Kanser midenin üst, orta ve alt bölümlerinde yerleşebilir, Batıda midenin üst 
kısmında görülürken Japonya ve Doğuda midenin alt kısmında yerleşir. 

Mide Kanseri Neden Oluşur?
Çok çeşitli nedeni vardır, bunların arasında ailesel yatkınlık yani genetik, diyet, 
sigara, çevresel faktörler ilk akla gelenlerdir. Aşırı tuzlu veya salamura balık, 
turşu gibi tuzlanmış ürünler, nitrit ve nitrozamin denilen kanserojen maddelerin 
bulunduğu her türlü yanmış ürünler, mangalda pişmiş ürünler ve tütsülenmiş 
ürünleri aşırı tüketmek, aşırı alkol tüketmek, düşük lifli beslenmek yani az 
sebze-meyve tüketmek, narenciye ürünlerini az tüketmek yani C vitaminini az 
almak mide kanseri için risk faktörleridir. Kömür, kalay, çinko, bakır gibi metal 
işlerinde, lastik sanayinde çalışmak, daha önce den mide ameliyatı geçirmek ve 
obezite mide kanserini arttıran diğer risk faktörleridir. Son zamanlarda üzerinde 
durulan diğer bir etken mide mikrobu olarak bilinen Helikobakter Pilori isimli 
bakteridir. 

Mide Kanseri Tanısı Nasıl Konur?
Şikâyetler aslında hangi teşhis yöntemini uygulayacağımız konusunda 
bizleri yönlendirir. Yapılan kan tahlilleri, batın ultrasonu veya tomografi gibi 
bazı görüntüleme yöntemlerinde mide kanserinden şüphelenilen olgularda, 
olmazsa olmaz tetkikimiz gastroskopi yani mide endoskopisidir. Gastroskopi 
diğer adı ile üst sindirim sistemi endoskopisi ucunda ışıklı video kamera 
sistemi bulunan oldukça esnek bir cihaz ile ağızdan girilerek yemek borusu, 

Tüm dünyada 
mide 
kanserlerinin 
%70’i 
gelişmekte 
olan ülkelerde 
görülür. 
Erkeklerde 
biraz daha 
sık görülür. 
Kanser 
midenin üst, 
orta ve alt 
bölümlerinde 
yerleşebilir.



Bezmiâlem Aktüel 2021  /   39

mide ve ince bağırsağın ilk bölümünün incelenmesi 
işlemidir. İşlem sırasında anormal yapılar saptanırsa, 
endoskoptan geçen aletler kullanılarak biyopsi yani 
doku örneği alınabilir.  Alınan doku örneği, patoloji 
laboratuvarında incelenerek kanser hücresinin varlığı 
saptanır.

Gastroskopiden önce tanı amaçlı, sonra ise evreleme 
amaçlı diğer görüntüleme yöntemleri de kullanılabilir. 
Ultrason, tomografi, manyetik rezonans görüntüleme 
(MR) ve pozitron emisyon tomografi (PET-BT) gibi 
görüntüleme yöntemleri bunların başlıcalarıdır.

Mide Kanseri Evreleri
Kanserlerin çoğunda olduğu gibi mide kanserinde 
de hastaların yaşam süresi ve tedavi şekli kanserin 
evresine göre değişir. Bu nedenle mide kanseri 
tanısı konulduktan sonra hastanın hangi evrede 
olduğunu bilmek çok önemlidir. Birinci evrede 
kanser, mukozadaki hücrelerin üst tabakasının 
altındadır, daha fazla büyümemiştir. Kanser 
herhangi bir lenf düğümüne veya vücudun başka 
bir bölümüne yayılmamıştır. İkinci evrede kanser, 
üst hücre tabakasının altında büyümüş, fakat ana 
kas tabakasına ulaşmamıştır. Yakın lenf düğümleri 
tutulabilir. Üçüncü evrede kanser midenin ana kas 
tabakasına kadar ilerlemiş ancak mide dışındaki 
dokulara veya organlara yayılmamıştır.  Yedi veya 
daha fazla lenf düğümüne yayılmıştır. Dördüncü 
evrede, hastalığın en ileri evresi olup kanserli hücreler 
midenin dışında vücudun diğer bölgelerine metastaz 
yapmıştır yani yayılmıştır. 

Erken mide kanseri denilen ve sadece mide içindeki 
üst katmanları tutan hastalık evresinde kanserli 
dokuyu ameliyata gerek olmadan endoskopik olarak 
tedavi etmek, çıkartmak mümkündür. İkinci ve 
üçüncü evrede klasik olarak midenin kanserli kısmı 
ile lenf düğümlerinin çıkarıldığı cerrahi uygulamalar 
tercih edilirken dördüncü evrede kemoterapi öne 
çıkmaktadır. Bu aşamada yaklaşımımız tamamen 
değişmektedir. Kanama ve tıkanma gibi durumlarda 
palyatif cerrahi uygulansa da çoğunlukla bu grup 
hastada tedaviye Kemoterapi ile başlanır.  

Mide Kanseri Ülkemizde Neden Geç Teşhis 
Ediliyor?
Tanının zamanlamasının hastanın yaşamını direkt 
etkilediği bu hastalıkta diğer ülkelerle Türkiye’yi 
karşılaştırdığımızda durum nedir? 
Hani hepimizin bildiği motto olmuş bir sözümüz var  

  
 

Bu söz tam mide kanseri için söylenmiş gibidir. Erken 
teşhis ettiğimizde normale yakın bir yaşam süren 
hastalarımızın geç kalındığında ömürlerinin çok 
kısaldığını biliyoruz. Mide kanserini birinci evrede yani 
erken dönemde yakalamalıyız. Erken mide kanserinin 
tanınmasında iyi bir aletle tecrübeli bir endoskopist 
tarafından gastroskopinin yapılması çok önemlidir. 
Teknik gelişmeler ile tanı imkânı daha da artmıştır. 
Kromoendoskopi ve dar bant görüntüleme gibi 

“KANSERDEN KORKMA  
GEÇ KALMAKTAN KORK”
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görüntüleme teknikleri ile verilen ışığın dalga boyu 
değiştirilerek alınan görüntüler ile şüpheli alanlar çok 
daha net ayırt edilebilmektedir. Teknolojik aletlerin 
ve yeni yöntemlerin çok kullanılması bu hastalığın 
erken tanınmasını sağlar. Bu nedenle Japonya 
başta olmak üzere doğu yarımkürede erken mide 
kanseri tanınması %70'i bulurken batı yarım kürede 
%15’te kalmaktadır. Maalesef ülkemizde erken mide 
kanseri oranı tüm mide kanseri vakalarında %10'dan 
daha düşüktür. Erken tanı koymak bize tedavide 
çok önemli avantajlar sağlar. Endoskopik olarak 
çıkarılan tümör bize midenin hepsinin çıkarılmadan 
ya da kemoterapiye ihtiyaç olmadan tedavi olanağı 
verir. Endoskopik yöntemle yapılan tedavi, lenf 
düğümü tutulumu olmayan ve cerrahi sınırları temiz 
bir ameliyatla karşılaştırıldığında aynı sonuçlar 
alınabilmektedir. Yalnız tüm hastalar, Helikobakter 
Pilori enfeksiyonu açısından değerlendirilmeli ve 
enfeksiyon varsa tedavi edilmelidir.

Ülkemizde mide kanseri cerrahisi ile uğraşan bir 
cerrah olarak beni en çok üzen durum, erken mide 
kanseri yakalama oranımızın diğer dünya ülkelerine 
göre çok düşük olmasıdır. Japonya’da %70 olan 
bir oranın ülkemizde %10’un altında olması başta 
biz hekimleri, sonra ülke politikalarımıza yön veren 

bürokratları harekete geçirmelidir. Endoskopi yapan 
hekim sayısı arttırılmalı, gastroenteroloji ve genel 
cerrahi uzmanlarına endoskopi eğitimi verilmeli 
ve donanımları temin edilerek teknik alt yapı 
tamamlanmalıdır. Erken teşhis oranlarımızın düşük 
olma başlıca nedenleri; bu alanda bir ülke politikamızın 
olmaması, hastaların farkındalıklarının düşük 
olması, risk grubunda bulunanların erken dönemde 
şikayetleri olmadan gastroskopi yaptırmamaları 
şeklinde sıralanabilir. Risk grubundaki hastaların 
belirlenip hızlıca gastroskopisinin detaylı olarak 
yapılması gerekir. Ben her ameliyat ettiğim mide 
kanseri olgusuna bunu anlatıyorum ve yakınlarından 
mide şikayetleri olanların mutlaka gastroskopi 
yaptırmasını istiyorum, imkân dahilinde ise kendim 
gastroskopilerini yapıyorum. Şu vereceğim rakamlar 
konunun ciddiyetini anlamamızı sağlayacaktır. Eğer 
kanser birinci evrede tedavi edilirse, 5 yıllık sağ kalım 
oranı %70'dir. İkinci evrede oran %32-45, üçüncü 
evrede %9-20'dir. Kanser mide dışında vücudun 
diğer bölgelerine yayılmışsa, yani dördüncü evre ise 
5 yıllık sağ kalım oranı %4'tür. Bu sayılar hepimizin bu 
alanda neler yapması gerektiğini ortaya koymaktadır. 
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VİRÜSTEN
KORUNMAK

ELİMİZDE

ÖKSÜRME VE HAPŞIRMA 
SIRASINDA AĞIZ VE BURUN 

TEK KULLANIMLIK KAĞIT 
MENDİLLE KAPATILMALIDIR. 
MENDİL YOKSA DIRSEĞİN İÇ 

KISMI KULLANILMALIDIR.

KİRLİ ELLERLE AĞIZ, 
BURUN VE GÖZLERE 

DOKUNULMAMALIDIR.

TOKALAŞMA VE
SARILMA GİBİ

YAKIN TEMASTAN 
KAÇINILMALIDIR.

ELLER EN AZ 20 SANİYE 
SÜREYLE SU VE NORMAL 
SABUNLA YIKANMALIDIR.

KALABALIK 
ORTAMLARDAN 

OLABİLDİĞİNCE UZAK 
DURULMALIDIR.

SU VE SABUN OLMADIĞI 
DURUMLARDA ALKOL 

İÇERIKLİ EL ANTİSEPTİĞİ 
KULLANILMALIDIR.

EL
ANTİSEPTİĞİ

3-4
ADIM
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DOĞAL YAŞAMIN 
SIRLARI
Uyku hem psikolojik hem de fizyolojik bir ihtiyaçtır. Bir ya da iki gece bozulan 
uyku dengesi “uykusuzluk” olarak yorumlanmaz. Eğer bir aydan fazla süren 
uyku sorununuz varsa; örneğin, uykuya dalmakta zorlanıyorsanız ve gece 
boyunca sık sık uyuyup uyanıyorsanız, çok erken uyanıyor ve sonrasında 
tekrar uyuyamıyorsanız bir uyku bozukluğu yaşıyor olabilirsiniz.  

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

Uyku bozuklukları stres ya da başka nedenlere bağlı 
olarak ortaya çıkabilse de, devam etmesini sağlayan 
genellikle başka faktörler vardır. Örneğin, “Şimdi 
uyuyup uykumu almazsam ertesi gün hiçbir işimi 
yapamayacağım”, ya da “Mutlaka 8 saat uyumalıyım” 
gibi düşünceler size şüphesiz daha çok kaygı yaşatır 
ve uyuyamamak sizi iyiden iyiye gerilime sokar. Bu 
kaygı ve gerilim ise daha fazla uykusuzluğa neden olur.

Uzmanlar 80’den fazla uyku rahatsızlığı bulunduğunu, 
bunların herbirinin ayrı bir şekilde ele alınıp, tedavi 
edilmesi gerektiğini söylüyorlar. Gece yarısı ya da 
sabah erken uyanırsanız yatakta yatmayı sürdürmeyin. 
Kalkın ve başka bir odada bir şeyler yapın. Eğer 
gece yarısı kendinizi böyle bir durumda bulursanız 
endişelenmeyin. Normalde yapma fırsatı bulamadığınız 
bir şeyler yapın; örneğin kitap okuyun, hafif müzik 
dinleyin ya da normalde yoğun olan dünyanızın huzur, 
sessizlik ve sakinliğinin tadını çıkarın.

İyi bir uyku için ipuçları
n Yatak odanız mümkün olduğunca karanlık olmalı. 
Dijital saatin ışığı bile uyku döngünüzü bozabilir. 

n Yatak odası sessiz ve sıcaklığı 17-18 derece olması 
gerekir. Yatağın rahat olması da önemli bir faktör. 
n Yatmadan önce salçalı, yağlı, baharatlı ağır 
yemeklerden kaçının. Ancak aç karnına da yatağa 
girmeyin. 
n Alkol uykuya dalmanızı kolaylaştırabilir ancak 
kaliteli bir uykuyu engelleyebilir. Ögleden sonra 
kahve ve kolayı da fazla kaçırmamaya dikkat edin. 
n Akşamları kısa bir yürüyüş, gevşeyip sakinleşmenizi 
sağlayabilir. Ancak yorucu sporlardan kaçının. 
n Kendinize uyku saatleri belirleyin ve haftasonu 
dahil buna uymaya çalışın.
n Uykunuzun geldiğini hissettiğinizde yatağa girin, 
kaçırmaya çalışmayın. 
n Yatak sadece uyku için vardır. Yatakta kitap 
okumayın, ertesi günkü toplantıya hazırlanmaya 
kalkmayın. 
n Uyku öncesinde günlük sorunlar yüzünden tartışma 
yapmaya kalkmayın. Koyunları saymak gerçekten işe 
yarayabilir. 
n Yatmadan önce bitkisel çaylar veya bitkisel ilaçlar 
kullanın.

Uykuya dalma, uykuyu sürdürme ve sonlandırmaya ilişkin sorunlar, dinlendirici 
olmayan uyku; insomnia (uykusuzluk) olarak adlandırılıyor. Bunun sonucu olarak 
da gündüzleri yorgunluk hissi, duygu alanında değişmeler (huzursuzluk, hırçınlık 
gibi), verimlilikte azalma, hatta düşünsel işlevlerde bozulma ortaya çıkıyor. Ancak 
uyku düzeniniz bozulduysa; uyuyabilmek sizin için kabusa dönmüş demektir. 
Uyku sorununuzu çözmeden önce bu problemin neyden kaynaklandığını bilmeniz 
gerekiyor. Bedensel hastalıklar (astım, kalp hastalığı vb.) nedeniyle olabileceği gibi 
psikiyatrik hastalıkların (depresyon, mani vb.) çoğunda da görülebiliyor. Bu nedenle 
uykusuzluk şikayetiniz varsa ve bir süredir devam ediyorsa, çevrenizdeki insanların 
önerdiği ilaçları veya kendi başına eczaneden alacağınız uyku ilacını kullanmak 
yerine, bir uzmana başvurarak altta yatan nedeni araştırmanız büyük önem taşıyor.
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Reçete ile alınan endişe giderici 
ilaçlar ve depresyon için bazen 
reçetesiz de temin edilen çeşitli 
ilaçların kullanımının giderek 
arttığını biliyoruz. Bu ilaçlar, 
hekim reçetesi ve denetimi 
altında kullanılmadığı zaman 
önce kısa süre iyi gelebiliyor, 
daha sonra alışkanlık yapıyor. Bu 
ilaçların yarattığı yan etkiler ve 
bağımlılık problemlerinin tedavisi 
çok daha zor oluyor. 

Uyku Sorunlarına Bitkisel 
Çözüm
Bitkisel ilaçlar öncelikle sinirsel 
esaslı uykuya dalma sorunlarında 
kullanılır, kişiyi uykuya hazırlar ve 
uyku düzeninin sağlanmasına 
yardımcı olur, uyku seyrini 
etkilemez. Ertesi gün yorgunluk 
ve bitkinlik hissedilmez. Bitkisel 
sakinleştirici ilaçların önemli 
bir üstünlüğü de uyuşturucu 
(Narkoz) etki göstermemesidir.
Tedaviye destek olarak akşam 
saatlerinde içki, sigara, çay, 
kahve içilmemeli, aç karnına 
yatılmamalı, akşam yemeğinde 
hazmı kolay yemekler yenmeli, 
televizyon ve bilgisayar 
yerine kitap okuma tercih 
edilmeli, akşam saatlerinde 
hafif ışıklandırılmış ortamlar 
sağlanmalıdır. Öte yandan gün 
boyu yeterli yürüyüş yapılmalı, 
ağır çok yorucu işlerden 
kaçınılmalıdır.

Uyku Probleminde Bitkisel 
Formül
Lavanta çiçeği (Lavandula 
angustifolia), Oğulotu (melisa) 
yaprağı (Melissa officinalis), 
Sarı Kantaron (Hypericum 
perforatum) ve Portakal 
Kabukları (Citrus sinensis) 
gündüz sakinleşmek amacı ile de 
kullanılabilir. Gece sakinleştirici 
ve uykuya hazırlayıcı olarak 
çay olarak kullanılması oldukça 
faydalıdır. 

FİTOMER - Melisalı Bitki Çayı 
Bileşenleri
n Melisa yaprağı  
(Melissa officinalis L.) 
n Sarı kantaron (Hypericum 
perforatum L.) 
n Portakal kabuğu  (Citrus sinensis 
L.)
n Lavanta çiçeği (Lavandula 
angustifolia L.)

Kullanım Şekli: 
Çay olarak: 2 gram (1 tatlı kaşığı) 
karışım üzerine 150 ml taze 
kaynatılmış sıcak su ilave edilip, 
5-10 dakika demlendikten sonra 
içilir. Özellikle yatmadan 1-2 saat 
önce içmek gerekir. 

Lavanta çiçekleri; Santral Sinir 
Sistemini yatıştırıcı ve gerginlik 
giderici ılımlı bir sedatif olarak; 
huzursuzluk, tedirginlik, uyku 
bozukluklarının tedavisi amacıyla 
sıklıkla çay formülasyonları içinde 
kullanılır. Lavanta tomurcuklarından 
yapılan tıbbi çaylar, insan sağlığı 
için son derece faydalıdır. Üstelik 
lavanta tomurcuklarından yapılan 
uyku yastıkları, huzurlu ve kaliteli bir 
uyku için vazgeçilmezdir. 

Miami Üniversitesi araştırmacıları, 
Lavanta yağı inhalasyonun beyindeki 
beta dalgalarını artırdığını ve daha 
fazla rahatlama oluşturduğunu 
göstermiştir. Tıbbi Lavanta yağı; 
uyku verici, yatıştırıcı, sakinleştirici 
ve stres gidericidir. Lavanta yağının 
bu özellikleri, içerdiği yüksek 
orandaki linalool’den kaynaklanır. 
Yastığınıza birkaç damla lavanta 
yağı damlatmak gece iyi bir uyku 
çekmenize yardımcı olur.

Oral alınabilecek formda 
hazırlanmış lavanta yağı kapsülleri 
genel anksiyete bozukluğu 
olan erişkinlerde ve uykusuzluk 
problemlerinde kullanılmaktadır.
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PANDEMİ FIRSATI 
BİTMEDEN...
Pandeminin insan psikolojisi üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmanın hatta 
bunu fırsata çevirmenin mümkün olduğunu söyleyen Doç. Dr. Erdem Deveci, 
bu sürecin nasıl değerlendirilebileceği konusunda önemli ipuçları verdi.

DOÇ. DR. ERDEM DEVECİ / BVU TIP FAKÜLTESİ PSİKİYATRİ ANABİLİM DALI

Dünya, COVID-19 salgınından ilk kez, Çin'in, 31 Aralık 2019'da Hubey eyaletine 
bağlı Vuhan kentinde kaynağı bilinmeyen gizemli bir solunum yolu rahatsızlığının 
ortaya çıktığını, Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) bildirmesiyle haberdar oldu. Ancak 
o dönemde hem vakaların dünya geneline yayılmamış olması hem hastalığın 
etkilerinin tam olarak bilinmiyor oluşu tehlikenin tam olarak anlaşılamamasına 
ve erken dönemde gerekli reaksiyonun verilememesine neden oldu. Takip 
eden aylarda başta Avrupa ve ardından Amerika olmak üzere tüm dünyada 
vakaların görülmesi ve artması ve son olarak da 2020 Mart ayında ülkemizde 
ilk vakanın bildirilmesiyle birlikte, her gün artan vaka oranları ve ölüm sayıları ile 
en temel varoluşsal kaygımızı yani ölüm kaygısını toplumsal düzeyde tetikledi. 
Havaların soğumasıyla birlikte vaka sayılarında görülen yeni artışlar ve sokağa 
çıkma kısıtlamalarının yeniden gündeme gelmesi, toplumsal kaygının daha çok 
yükseldiğini ve bu son günlerde rahat bir nefes alacağımız günlere hasretimizin 
en üst düzeye ulaştığını görüyoruz.

Kaygının insanoğluna çok önemli bir hediye olduğunu düşünüyorum. 
Ancak ideal düzeyde olmak kaydıyla! 
Ilımlı düzeyde kaygı yaşayan ve kaygısını yönetmeyi başarabilen bir öğrencinin 
ders başarısının yüksek olması gibi, pandemi döneminde de ideal düzeyde 
kaygı yaşayan ve kaygısını yönetebilen bireyler en az hasar ve hatta belki 
kazançla atlatacaklar.

Karanlığın sonuna geldik
Evet, şafağın ilk ışıkları karanlığın en koyu olduğu anlarda ortaya çıkar. Artık 
pandemi sürecinde sonunu görmediğimiz derin karanlıklardan kurtuluyoruz. 
Gelen aşı haberleriyle beraber şafağın ilk ışıkları tan yerinde belirdi bile. Bundan 
sonra umutlarımızı besleyen haberler hepimizi karanlıktan hızlıca çıkaracak 
ve eski güzel günlere hızlıca kavuşacağız inşallah. Aşının tüm toplumda 
uygulanması ile birlikte toplumsal bağışıklığın ortaya çıkması ve hastalığı 
tamamen gündemden çıkarabilmemiz için hala bir süreye ihtiyaç var görünüyor. 
Bu süreçte sağlık sisteminin artan vaka sayıları nedeniyle işlerliğini yitirmemesi 
için uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını bir fırsata dönüştürmenin zamanı 
geldi de geçiyor bile… Bu fırsatı kaçıranlar yakında sokağa çıkma kısıtlamasında 
elde edebilecekleri onca olanağı bir daha bulamayacaklarını anladıklarında çok 
pişman olacaklar. Benden söylemesi…

Ilımlı düzeyde 
kaygı yaşayan 
ve kaygısını 
yönetmeyi 
başarabilen 
bir öğrencinin 
ders başarısının 
yüksek olması 
gibi, pandemi 
döneminde de 
ideal düzeyde 
kaygı yaşayan 
ve kaygısını 
yönetebilen 
bireyler bu 
dönemi  
en az hasarla, 
belki kazançla 
atlatacaklar.
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Sevdiklerinizi ne kadar tanıyorsunuz? Nelerden 
hoşlanıyorlar? En çok nelerden korkuyor ya da merak 
ediyorlar? Yaşadıkları en sıcak anıları ya da yüreklerine 
dokunan, onlara heyecan ya da hüzün veren hangi 
kıymetlerini saklıyorlar zihin hazinelerinde biliyor 
musunuz? Annenizin ya da babanızın belki 
sizin çocukluğunuzu ve kimliğiniz de inşa 
eden yaşanmışlıklarla dolu anı kitapçıklarını 
dinleyebildiniz mi kendi seslerinden? Ya da 
siz çocuklarınıza neler aktarabildiniz yıllarca 
hayat tecrübelerinizle kardığınız yaşam 
iksirinden onların taze fidan köklerine? 
Eşinize onu ne kadar sevdiğinizi göstermek 
için zaman bulamıyordunuz belki de… Alın işte 
size fırsat!  Arkadaşlarınız ya da komşularınızı 
arayıp sormanız “senin varlığın ve yanımda 
olduğunu hissetmek bana güven veriyor, bu 
güven en karanlık günleri dahi aydınlatıyor” 
manasını kelimelerle olmasa bile bir güler yüz bir 
sıcak tebessüm hatta online bir görüşmeyle bile 
iletiyor emin olun. Yaşadığımız bu zamanları bir yatırım 
ya da bir ekim fırsatı olarak görmeli, yakındaki bahar 
günlerinde fazlasıyla sevgi toplamak için.

Evet belki her zaman bunları yapabilecek kadar 
iyi hissedemeyeceksiniz. Kısıtlamalar hepimizi 
engellenmiş ve belirsizlik hisleri ve kaygıyla birlikte 
biraz öfkeli hissettiriyor. Ve bazen gerçekten dibe 
çökmüş bulabiliyoruz kendimizi. Ama unutmayın yalnız 
değilsiniz. Bu süreçte klinik pratikte depresyon ve 
anksiyete (kaygı) bozukluğu vakalarımız o kadar arttı 
ki… Ancak sınırları belirli bir sürecin getirdiği zorlukların 
da bir sınırı var ve unutmayın sizin gücünüz bu sınırları 
profesyonel bir destek eşliğinde her zaman aşmaya 
yeter. Böyle süreçleri aşmada ev içinde yapabileceğiniz 
egzersizler, okuyacağınız kitap ya da yazacağınız yazı, 
şiir ya da denemeler, nefes ve gevşeme egzersizleri de 
size büyük destek sağlayacaktır. Zaman kısıtlılığından 
dolayı vazgeçtiğiniz hobileri eskinin tozlu raflarından 
indirebilirsiniz artık. Ya da evcil bir can dostudur yarım 
kalan yanınızı tamamlayacak olan kim bilir?

Evdekilerle artık daha çok ortak noktamız var!
Çünkü hepimiz sıkılıyoruz. Dokunabileceğimiz 
sadece bizler varız. Öyleyse ortak noktalarımıza daha 
çok dokunalım. Sıkılmalarımızı konuşalım örneğin, 
Kaygılarımızı, korkularımızı… Sonra ümitlerimize 
geçeriz belki. Hatta planlarımıza da sıra gelir ve de 
hayallerimize. Ama dokunalım canlarımıza. Canlarımıza 
dokunmadan canımız acıyor zira. 

Bir de biliyor musunuz çocuklarınız sizinle oyun 
oynayınca daha çabuk büyüyorlar. Siz yukarıda ve 
uzaktayken küçük kalıyor ve küçük hissediyorlar 
çünkü. Ama onların dünyasında onlarla göz göze aynı 
hizada olduğunuzda  büyüyüveriyorlar birden. Hadi bu 
kısıtlama sürecini kaçırmayın, büyütün onları!  Ya da 
artık büyüdüler mi diyorsunuz? Birçok ören yeri-müze, 
konser, tiyatro ve kültür-sanat etkinlikleri online olarak 
çalışmalarını sürdürüyor. Ya da ailecek izleyebileceğiniz 
çok güzel filmler okuyabileceğiniz kitaplar var. Mümkün 
olduğunca her gün ailece bir etkinlik planlayın ve 
evinizden o etkinliğe katılın. Sonrasında etkinlikle ilişkili 
konuşun, hoşlandığınız hoşlanmadığınız yönlerini, 
daha iyi nasıl olabilirdi konuşun. Filmin senaryosunu 
farklı bitirin ve yazdığınız kısa alternatif senaryoyu 
paylaşın örneğin. Hem kendinizi hem sevdiklerinizi 
daha çok tanımış olacaksınız…

Korona kışı bitiyor ve bahar ve hatta yaz geliyor, 
ama unutmayın en çok kazanan bu dönemi en iyi 
değerlendirenler olacak.
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Sezaryen sonrası 
normal doğum 
için hastanemize 
başvuran anne 
adaylarına 
tercihleri 
doğrultusunda; 
rehber olmak, 
eğitim imkanları 
sağlamak, kuşku 
ve korkularını 
gidermek, olası 
komplikasyonlarda 
müdahale etmek 
için destek 
oluyoruz

SEZARYEN SONRASI 
NORMAL DOĞUM
 Sezaryen sonrası normal doğum, her anne adayı için uygun olmasa da 
tıbbi durumları ve önceki gebelik ve doğum öyküleri nedeniyle yüksek risk 
altında bulunmayan gebelerde tercih edilebilir. 

DOÇ. DR. MEHMET SERDAR KÜTÜK / BVU TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 
ANABİLİM DALI

Sezaryen sonrası normal doğumun güvenilirliği, yapılan çalışmalarla 
kanıtlanmış, bunun sonucunda tüm dünyada ve Türkiye’de tekrarlayan 
sezaryen sayıları azalmış, sezaryen sonrası normal doğum olgularının sayıları 
da hızla artmıştır. Sezaryen ameliyatında hasarlanan rahim duvarının, takip 
eden doğumlarda yırtılacağı varsayımı ile benimsenmiş olan ‘bir sezaryen 
hep sezaryen’ ilkesi, son yirmi yılda çürütülmüş ve gerekli teknik donanıma 
sahip kliniklerde, uygun hasta seçimi ile riskin yüzde 1’in altında olduğu ortaya 
konulmuştur. Özellikle batı literatüründen elde edilen veriler, daha önce bir 
sezaryen geçirmiş kadınlarda sezaryen sonrası normal doğum başarısının 
yüzde 60 ila 80 arasında değiştiğini göstermektedir. Avrupa’da sezaryen 
sonrası normal doğum uygulama oranı yüzde 29 ila 55 arasında değişirken 
Amerika ve Avustralya’da bu oran yüzde 12 ila 14 dolayındadır. Ülkemizde 
de sezaryen sonrası normal doğumun güvenli bir seçenek olarak sunulup 
uygulandığı durumlarda annelerin kabul oranları, yukarıda sıraladığımız diğer 
ülke kadınlarından farklı değildir.
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Bezmialem Vakıf Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve 
Doğum Anabilim Dalı olarak anne adaylarımızdan 
gelen talebi yanıtlayabilmek için 2019 yılından itibaren 
sezaryen sonrası normal doğum ile ilgili gerekli 
çalışmaları başlattık. Sezaryen sonrası normal doğum 
için hastanemize başvuran anne adaylarına tercihleri 
doğrultusunda; rehber olmak, eğitim imkanları 
sağlamak, kuşku ve korkularını gidermek, 
olası komplikasyonlarda müdahale 
etmek için destek oluyoruz. 
Kliniğimizin sezaryen sonrası 
normal doğum konusundaki ilk 
bir yıllık deneyimi, dünyadaki 
verileri doğrulamakta, 
sezaryen sonrası normal 
doğumun ülkemiz koşullarında 
da oldukça etkin ve güvenilir 
bir yöntem olduğunu ortaya 
koymaktadır. Elde ettiğimiz klinik 
deneyim ile sezaryen sonrası normal 
doğum başarısı ve komplikasyon riskini 
öngörmeyi amaçlayan ultrasonografik yöntemler 
ile web-tabanlı ‘SSVD başarı şansı hesaplayıcı’ 
uygulaması geliştirme çalışmaları halen devam 
etmektedir.

Kimler Sezaryen Sonrası Normal Doğum Yapabilir?
Anne adayının arzusu ve tercihi her şeyden önemlidir 
ve birinci koşuldur. Bunun yanı sıra daha önce 
sadece bir sezaryen geçirmiş kadınlar, sezaryen 
sonrası normal doğum için olağan adaylardır. 
İki ve üzerinde sezaryen geçirmiş kadınlarda da 
normal doğum mümkün olmakla beraber anne 

ve bebek için hayati riskler 3 kat daha 
fazladır ve çok özel durumlar dışında 

tercih edilmemelidir. Ayrıca daha 
önceki sezaryen ameliyatları 

klasik insizyon dediğimiz dikey 
kesi ile yapılan, 28 haftanın 
altında sezaryen geçirmiş 
olan, bebeğin ağırlığı 4500 gr 
üzerinde olan, daha önce rahim 

yırtılması sorunu yaşamış olan 
gebeliklerde sezaryen sonrası 

normal doğum tercih edilmez. 
Gebelikler arasında geçen süre 

tek başına doğumun normal yoldan 
gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini belirlemez ve 

sezaryen sonrası normal doğum için engel değildir.
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PANDEMİ DÖNEMİNDE 
OTİZMLİ ÇOCUKLARIN EĞİTİMİ
Koronavirüs aylardır tüm dünyayı etkilemeye devam ediyor. Eğitim 
merkezlerinin faaliyetinin durması kuşkusuz özel çocukları da etkiledi. 
Uzmanlara göre, rutini bozulan otizmli çocukta ise birtakım davranış 
bozuklukları ortaya çıkabiliyor. Doç. Dr. Ali Güven Kılıçoğlu, otizmli 
çocuğu olan ebeveynlerin merak ettiği soruları yanıtladı.

DOÇ. DR. ALİ GÜVEN KILIÇOĞLU / BVU TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE 
HASTALIKLARI ANABİLİM DALI BAŞKANI

Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) nedir?
Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) olarak bilinen durum ilk kez 1943 
yılında Leo Kanner tarafından iletişim ve ilişki kurmakta güçlük, zamirlerin 
karıştırılması, söyleneni tekrar etme, değişime karşı direnç, renk, koku, kıvam 
gibi durumlara aşırı hassasiyet, amaçsız tekrarlayıcı hareketlerle tanımlanmış 
nörogelişimsel bozukluklardan birisidir. Burada nörogelişimsel bozukluk 
dediğimizde anlaşılması gereken ise sıklıkla erken çocukluk çağında başlayan 
ve bu bireylerde bireysel, toplumsal, eğitsel veya uğraşsal sorunlara yol açan 
gelişimsel yetersizlik olarak tanımlanabilir. 

OSB Nedenleri nedir?
Başta söylenmesi gereken şey bunun tek bir nedenle 
açıklanamayacağı, pek çok nedenin etkileşmesi sonucu 
gelişen bir durum olduğudur. Genel olarak nedenlerinden 
bahsetmek gerekirse beyin yapısında, beyindeki 
bağlantılarda, genetik farklılarla ve çevresel durumların 
hepsinin bir araya gelerek etkileşmesi sonucu ortaya 
çıktığı söylenebilir. Ancak belki burada söylenmesi 
gereken en önemli durum OSB’nin anne baba tutumları 
sonucu ortaya çıkmamasıdır.  

OSB belirtileri nelerdir?
Ailelerin en dikkat etmesi gereken belirtiler, ismine 
bakmama, karşılıklı gülümsemenin olmaması, göz 
temasında kısıtlılık/yetersizlik, kucağa alınma konusunda 
isteksizlik, başka kişilerle (anne- baba dahil) - çocuklarla 
oynama isteksizliği, bazı nesnelere karşı aşırı ilgi, 
tekrarlayıcı oyunlar, kendi etrafında dönme, el/kol 
çırpma, parmak ucunda yürüme gibi anlamsız tekrarlayıcı 
hareketler ile dönen cisimlere karşı aşırı ilgi, kendisine 
söylenen kelimeleri tekrar etme, tek düze ses tonu 
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gibi belirtiler otizmden şüphelenilmesi gereken 
belirtilerdir. Bunların dışında söyleneni anlamayıp 
sanki başka bir dünyadaymış gibi gözükebilirler. 
Kısıtlı bir yüz ifadesi, ebeveynle iletişim kurmakta 
kısıtlılık önemlidir. Önemli olan bir konu olan ve 
bize geç gelinmesinde sık duyduğumuz bir neden 
de “erkek çocuk geç konuşur, babası da geç 
konuşmuş” diyerek bu çocukların çocuk ve ergen 
psikiyatrisine daha geç getirilmeleri sonucu geç 
tanı almaları sonucunda tedavi ve eğitimlerine geç 
başlanmalarıdır. 

Otizmli çocukta eğitimin önemi çok büyük. Peki, 
pandemi süreci otizmli çocukları nasıl etkiledi? 
Otizmli çocukların eğitim görememesi onları nasıl 
etkiler?
Otizmli çocuklarda günlük rutinde ısrar ve 
değişikliğe direnç, normalde sıkıntı yaratacak bir 
durumken, pandemi gibi tüm dünyayı etkileyen, 
maddi, manevi ve maalesef can kayıplarına varan 
sonuçları olan olağanüstü değişikliklerden OSB’li 
çocukların etkilenmeme ihtimali yok denebilir. Bu 
süreçte çocuğun yemeğinin idaresinden tutunda, 
davranışsal problemlerin sıklığı ve yoğunluğunda 
artmalar, çocuğun boş zamanlarını geçirmekte 
zorluklar (özellikle sokağa çıkma yasağının olduğu, 
özel eğitim kurumlarının kapalı olduğu süreçte), gene 
çocuğun yapılandırılmış zamanlarının iptali (eğitime 

gidememe, terapiye gidememe vb.) nedeniyle 
çocuğun günlük rutininde değişiklikler nedeniyle 
daha sık davranışsal problemler görülebilir. Bir de 
bu sürece sağlık sistemine ulaşmada yaşanabilecek 
zorluklar eklendiğinde hem aileler hem de çocuklar 
için oldukça zor bir süreç olduğu söylenebilir. Bu 
süreçte tıbbi ve eğitim desteği için telepsikiyatri 
uygulamaları, uzaktan eğitim uygulamaları ile olumlu 
sonuçlar bildiren çalışmalar mevcut. 

Otizmli çocukların eğitim görmemeleri gene günlük 
rutinlerinin bozulması nedeniyle davranışsal 
sorunların artmasına ve yoğunlaşmasına neden 
olabilir. Ayrıca otizmin en temel ve kanıta dayalı 
tedavisi olan eğitim uygulamalarından uzak kalmak, 
otizmin gidişini olumsuz etkileyebilirdi. Ancak 
yasakların ilk kalktığı eğitim kurumları Özel Eğitim 
ve Rehabilitasyon kurumları olduğundan nispeten 
olumsuz etkilerinin kısıtlı olduğu düşünülebilir. 

Pandemi nedeniyle okula gidemeyen çocuk için 
nelere dikkat etmeli?
Pandemi nedeniyle okula gidemeyen çocuklarda 
öncelikle bu pandemiden ne anladıklarını konuşmak 
gerekir. Bu süreçte ebeveynlerin de maddi manevi 
sıkıntılardan geçme ihtimali olmasından dolayı 
çocuklar bazen yaşadıkları sıkıntıları konuşmaktan 
çekinebilirler. Kaygı, depresyon, takıntılar bu 
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dönemlerde artabilir ve ailelerin bu durum gözünden 
kaçabilir. Pandemi ile ilgili çocuğun anlayabileceği 
basit bir dille konuşmak, sorduğu soruyu iyice 
anlayıp cevaplamak, yazılı görsel materyallerden 
yararlanmak çocukların kaygılarının azalmasında 
yardımcı olabilir. Örneğin Çocuk ve Genç Ruh Sağlığı 
Derneğimizin sayfasında pandemi ve Covid 19’la 
ilgili görsel materyallere ulaşılabilir. 

Diğer dikkat edilmesi gereken bir nokta, sokağa 
çıkma kısıtlamasının olduğu dönemlerde çocukların 
internette geçirdikleri zamanda artışla ilgili 
ebeveynlerden geri dönüşler alıyoruz. Burada 
çocukların internete girmeleri gereken süre 
konusunda anlaşma yapmak, girdikleri içeriklerin 
denetlenmesi önemli. Tabii interneti kısıtlayınca 
yerine ne koyacağımız sorusu akla gelebilir. 

Çocuklarla ailecek okuma saatleri, aile oyunları ile 
çocuklarımızla keyifli vakit geçirmek hem onlara hem 
de biz ebeveynlere de iyi gelecektir.

Ebeveynlere önemli uyarı!
Otizm tanısı Çocuk ve Ergen Psikiyatristleri 
tarafından konan bir tanı olup, eğer ki en ufak bir 
şüphe varsa kimseyi dinlemeden çocuğun bir çocuk 
psikiyatristine götürülmesi uygun olacaktır. Ağır 
otistikler çok daha hızlı tanınırken, eğitim ve tedavi 
sürecinden en fazla fayda görmesi muhtemel olan 
hafif otistiklerin tanısının geç konması uzun dönemli 
gidişatı büyük olasılıkla olumsuz etkileyecektir. 
Özellikle annelerin çocukla ilgili duydukları şüphenin 
yapılan çalışmalarda anneyi %80 doğruladığı 
düşünülürse vakit kaybetmemek en doğrusu 
olacaktır.
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OTİZM
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KARACİĞERİNİZ İÇİN 
BESLENME ÖNERİLERİ
Karaciğerimiz birçok fizyolojik işlevimizin gerçekleştiği kritik bir 
organımızdır. Gastrointestinal sistemimizin diğer organlarından olan mide 
ve bağırsaklarımız bize beslenmemizle ilgili bazı net mesajlar gönderirken, 
karaciğerimiz bu kadar açık mesajlar göndermez. Bu sebeple karaciğerimiz 
için doğru beslenmemiz konusunda bilinçli olmamız önemlidir.

UZM. DYT. ZÜLAL KAYIRAN / BVU DRAGOS HASTANESİ BESLENME VE DİYET BÖLÜMÜ

Batı toplumlarında karaciğer hastalığının oluşumunda temel sebep alkolik 
olmayan karaciğer yağlanması olarak gösterilmektedir. Karaciğeri korumak 
için yıllardır yağların azaltılması önerilmiştir. Diğer yandan, son yıllarda 
yapılan çalışmalar aslında işlenmiş karbonhidratların karaciğer için daha 
zararlı olduğunu göstermektedir. Karbonhidrat oranı azaltılmış bir diyetin,  
yağı azaltılmış bir diyete göre daha iyi bir kilo kontrolü sağladığı ve karaciğer 
yağ birikimini daha iyi yönettiği gösterilmiştir. Aslında burada önemli olan 
yağ ve karbonhidratın türüdür. İnflamatuar etkilerinden dolayı mısırözü, 
ayçiçek yağı gibi omega-6 yağ asitlerinden yüksek yağlardan kaçınılmalıdır. 
Anti inflamatuar ve yıkım önleyici etkileri olan balık, ceviz (omega-3) ve 
fındık, badem, zeytinyağı (omega-9) gibi yağlar mutlaka kullanılmalıdır.  

İşlenmiş karbonhidratlar (sofra şekeri, yüksek 
fruktozlu mısır şurubu, işlenmiş tahıllar, şekerli 
içecekler) sınırlandırılmalıdır. Çoğunlukla çok 
keskin beslenme düzeni değişiklikleri uzun süre 
sürdürülemez. Bu sebeple 
diyetten çıkarmak yerine 
azaltmak ideal çözümlerden 
biridir. Böylece beslenme 
düzeninizi uzun süreli 
sürdürebilirsiniz.

Düşük seviyeli sistemik 
inflamasyona (bağışıklık 
sisteminin iltihabi yanıtı) 
uzun süre maruz kalmanın 
birçok kronik hastalığına 
neden olduğu yeni 
çalışmalarda daha da 
önem kazanmaktadır. Besin 
miktarının, besin kalitesinin genetik yatkınlıkla 
birleşerek mikrobik bir durum olmasa da immün 
yanıta sebep olduğu bilinmektedir. İşte bu açıdan 
baktığımızda anti-inflamatuar özelliği olan Akdeniz 

tipi beslenme, karaciğer içinde önem kazanmaktadır. 
Sebzeler, meyveler ve zeytinyağından zengin, 
protein ihtiyacının çoğunlukla balık, kuru baklagiller 
ve kuruyemişlerden sağlandığı bir beslenme 

tipi karaciğeriniz için en 
sağlıklısıdır. Elbette ki 
beslenme keskin sınırları 
olmaması gereken bir 
alandır. Bu sebeple kırmızı 
et ve süt ürünleri (özellikle 
yumurta, peynir ve yoğurt) 
diyetinize ağırlıklı olmaması 
şartıyla dâhil edilebilir. 

Vücudumuza aldığımız 
alkolün ve kimyasalların 
da karaciğerde yıkıldığı ve 
toksik etkiye sebep olduğu 
göz önüne alınarak alkol 

tüketmemek ve içeriği temiz gıdaları tercih etmek 
gereklidir. Üzerinde diyet ibaresi gördüğünüz paketli 
bir gıda da katkı maddesi bulundurabilir. Bu sebeple, 
paketli gıdaları da olabildiğince sınırlandırmalısınız. 
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Deve dikeni (Milk thistle) ve silimarin, karaciğer 
için çoğunlukla tercih edilen takviyelerdir. Güçlü 
antioksidan aktiviteye sahiplerdir ve genel olarak 
karaciğer için güvenilirdirler, fakat gerçekten 
karaciğer fonksiyonları üzerine etkili olup 
olmadıkları hala tartışmalıdır. 

Bağırsak florasının herhangi bir nedenle zarar 
görmesi ve floradaki açıkla kan dolaşımına 
giren zararlı bileşiklerin karaciğere ulaşabildiği 
savunulmaktadır. İşte bu noktada bağırsak florasını 
korumanın aslında farkında olmadığımız kadar 
önemli olduğunu görüyoruz. Eğer Akdeniz tipi 
beslenmeye rağmen sonuç alınamıyorsa kısa süreli 
probiyotik takviyelerden faydalanılabilir. Bağırsak 
floramızı korumak için önerilen probiyotiklerin 
birçok çeşidi olmasına rağmen özellikle 
Lactobacillus rhamnosus GG suşunun bağırsak 
bariyer fonksiyonunu koruyarak karaciğeri 
koruduğuna dair araştırmalar vardır. 
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HAYALİ  
GERÇEK OLDU
Beykoz Yaşam Bilimleri ve Biyoteknoloji Enstitümüzde görev yapan 
Araştırmacı Dr. Elif Karaaslan, Georgia Üniversitesi ve CDC (Center for 
Disease Control and Prevention) ortaklığında yürütülen Kırım Kongo 
Kanamalı Ateşi Virüsüne karşı geliştirilecek aşı projesine ‘Doktora Sonrası 
Araştırmacı’ olarak katılma hakkı elde etti. Araştırmacımız ile bir araya 
geldik ve projenin detaylarını konuştuk.

DR. ELİF KARAASLAN / BVU BEYKOZ YAŞAM BİLİMLERİ VE BİYOTEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ 

Bize biraz kendinizden bahseder misiniz?
Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde Biyoloji bölümünü bitirdim. Sonrasında 
İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nde yüksek lisansımı tamamladım. 
Yine aynı yerde doktoramı tamamladım fakat tezimi Prof. Dr. Mehmet 
Ziya Doymaz ile tamamladım. Altı yıldır Bezmialem Vakıf Üniversitesi’nde 
araştırmacı olarak çalışıyorum. Temelde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Virüsü 
ile çalışan bir araştırma ekibimiz var. 

Georgia Üniversitesi ve CDC (Center for Disease Control and Prevention) 
ortaklığında yürütülen Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Virüsüne karşı 
geliştirilecek aşı projesine ‘Doktora Sonrası Araştırmacı’ olarak katılma 
hakkı elde ettiniz. Bize bu süreçten biraz bahsedebilir misiniz?
Doktora eğitimim boyunca hep yurtdışında iyi bir ekipte doktora sonrası 
araştırmacı pozisyonunda çalışmak hep hayalimdi. Doktora eğitimim 
boyunca bulunduğum ekipte ağırlıklı olarak Kırım Kongo Kanamalı Ateşi 
Virüsü ile ilgili çalıştık. Bir yıl oldu doktoramı tamamlayalı… Ayrıca bu alanda 
çalışan diğer bilim insanlarını da sosyal mecralardan takip ediyordum.  Bu 
doktora sonrası araştırmacı pozisyonunu da bu sayede buldum. Georgia 
Üniversitesi ve CDC’nin ortaklığında Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Virüsü’ne 
karşı aşı geliştirmeye yönelik bir projede doktora sonrası araştırmacı 
pozisyonu olduğunu gördüm. Bu fırsatı kaçırmak istemedim. Bir başvuru 
yaptım, süreç olumlu ilerledi ve kabul edildim. 

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Virüsü nedir? Günümüzde bu hastalığın tanı 
ve tedavisi nasıl ilerlemektedir?
Kırım Kongo Kanamalı Ateşi, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Virüsünün sebep 
olduğu kanamalı, ateşli bir hastalıktır. Hastalığın ilk evresinde grip benzeri 
hafif semptomlar gözlenirken, ağır seyrettiği kişilerde vücudun belirli 
bölgelerinde kanamalar hastalığın en spesifik belirtilerindendir. Ölüm oranı 
%10 ila %40 arasında değişmektedir. Ülkemiz de bu virüsten en çok etkilenen 
ülkeler arasında gelmektedir. Henüz onaylanmış bir tedavisi ve koruyucu 
bir aşısı bulunmamaktadır. Tedavide daha çok hastalığın semptomlarını 

Kırım Kongo 
Kanamalı Ateşi 
Virüsünün 
sebep olduğu 
kanamalı, ateşli 
bir hastalıktır. 
Hastalığın ilk 
evresinde grip 
benzeri hafif 
semptomlar 
gözlenirken, 
ağır seyrettiği 
kişilerde 
vücudun belirli 
bölgelerinde 
kanamalar 
hastalığın 
en spesifik 
belirtilerindendir. 
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giderici ve hastayı stabil 
tutmaya yönelik tedaviler 
uygulanmaktadır. Tanısında 
virüse karşı geliştirilmiş 
antikorların ve antijenlerin 
tespiti ile hastalığın tanısı 
konulmaktadır. 

Sizce yapılacak bu aşı çalışması hastalığı 
ortadan kaldırmayı mı yoksa hastalığı tedavi 
etmeyi mi amaçlamaktadır?
Dünya Sağlık Örgütü’nün yaptığı açıklamaya 
göre virüs 3 milyar insanı etkileyecek olduğu 
öngörülmektedir. Ciddi bir halk sağlığı tehdidi 
olduğu düşünülüyor ve acilen araştırma geliştirme 
çalışmalarına ağırlık verilmesi gereken patojenlerden 
biridir. O yüzden bu virüse karşı geliştirilecek her 
bir aşı bütün dünya sağlığı için çok önemli bir güç 
elde etmemizi sağlayacaktır. Hastalığın tamamen 
ortadan kaldırılması mümkün olmasa da, özellikle 
endemik ve riskli gruplarda çalışan insanların 
aşılanması yoluyla insanların ve sağlık sistemi 
üzerinde oluşturduğu yükün azaltılması büyük bir 
başarı olarak görülebilmektedir.

Günümüze kadar Kırım Kongo Kanamalı Ateşi 
Virüsü’ne dair yapılan çalışmalardan bahsedebilir 
misiniz?
Bu virüs henüz etkin bir tedavisi ve aşısı olmadığı için 
biyolojik güvenlik seviyesi 4 olan laboratuvarlarda 
çalışılmaktadır. O yüzden biraz çalışma alanı kısıtlı 

görünse de oldukça yoğun 
çalışmalar yapılmıştır. 

Özellikle virüsten korunmayı 
sağlayan bağışıklık 

sisteminde bulunması gereken 
elemanlar nelerdir, bağışıklık 

yanıt hangi viral proteinlere karşı 
olmalıdır, virüsün biyolojisi nasıldır, 

doğada döngüsü nasıldır, bağışıklık sistemini 
nasıl etkiler gibi birçok hastalığa özgü ve virüsün 
kendi yaşam döngüsü alanlarda birçok çalışmalar 
yapılmaktadır. Birçok farklı metotlarla da aşı 
geliştirmeye yönelik çalışmalar mevcut. CDC ile 
yapılacak aşı geliştirme çalışması ile tüm dünyada 
koruyucu ve fayda sağlayacak bir aşı geliştirmesi 
sağlanmış olur.
 
Son olarak eklemek istedikleriniz, duygu ve 
düşüncelerinizi bizimle paylaşabilir misiniz?
Ben Bezmialem Vakıf Üniversitesi’nde çalışmaktan, 
bu çatının altında bulunmaktan, bu ailenin üyesi 
olmaktan çok mutluyum ve gururla çalıştım. Prof. 
Dr. Mehmet Ziya Doymaz’ın ekibinde olmak benim 
bu başarıyı elde etmemdeki en büyük avantajımdı. 
Kendisine buradan tekrar teşekkür ediyorum. 
Benimle aynı mesleği yapan arkadaşlarıma tavsiye 
olarak söyleyebileceğim şey, eğer böyle bir hayalleri 
varsa peşini bırakmamalarını, başvuruları takip 
etmelerini öneririm. Umarım bu proje hem ülkemize 
hem de tüm dünyaya faydalı olur.
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Açılış konuşmasını gerçekleştiren Rektörümüz 
Prof. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu, “Geçen yıl son 
yüz yüze yaptığımız etkinlik Dünya Böbrek Günü 
etkinliği olmuştu. Ardından da maalesef COVID-19 
Pandemisi nedeniyle birbirimizden uzak kaldık. 
Ancak bizim Kronik Böbrek Yetersizliği olan ve 
böbrek yerine koyma tedavilerini alan hastalarımız 
ile hala birlikteliğimiz devam ediyor. Çünkü onların 
diyaliz merkezine gelip gitmeleri gerekiyor. Onlarla bir 
uzaklığımız söz konusu olmadı. Diğer hastalarımızı 
zaman zaman uzaktan takip etmek durumunda 
kaldık" dedi.

15 senedir Dünya Böbrek Günü'nü kutladığımızı 
belirten Prof. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu,  “Böbrek 
Günü gün kapsamında dünyanın her yerinde çeşitli 
aktivite ve etkinliklerle böbrek hastalıklarına dikkat 
çekilmeye çalışılıyor. Neden bunu yapıyoruz? 
Çünkü farkına varılmadan yaşanabilen bir hastalık 
böbrek hastalığı. Ülkemizde 7 kişiden 1'inin böbrek 
hastası olduğunu, yaklaşık 10 sene önce yapılan 
araştırmalarla da ortaya koymuştuk. Dünyada da 

10 kişiden 1'inin böbrek hastası olduğunu biliyoruz. 
Böbrek hastalığının tedavisini yapabilmek, diyaliz 
dışı tedavilerle bu süreyi uzatabilmek artık mümkün. 
Dünyanın her yerinde bu tedavilerin ulaşılabilir 
olmasına gayret ediyoruz. Böbrek hastası olmanız, 
hayatla bağınızı koparmanıza neden olmamalı. 
Bu hastalıkla birlikte yaşamayı öğrenmek, doğru 
tedavilerle hayatı devam ettirebilmek, iş, okul ve 
sosyal hayatınıza devam edebilmek mümkün. O 
nedenle bu yıl ki temamız, böbrek hastalığı ile her 
yerde iyi yaşayın" ifadelerini kullandı.

Üniversitemizin Nefroloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. 
Meltem Gürsu, konuşmasına şu sözlerle başladı:
“Polikliniklerimizde hastalarımıza böbrek 
hastalığı ya da kronik böbrek yetmezliği teşhisi 
koyduğumuzda, hastaların yüzlerinde korku ve 
üzüntüyü bir arada görüyoruz. Bunların bir kısmı bilgi 
eksikliğinden kaynaklanırken bir kısmı medyadan 
ya da farklı kaynaklardan edinilen genel ve yanlış 
bilgilendirmelerden kaynaklanıyor. Bir böbrek 
hastası, belki bundan sonra yaşamına bu hastalıkla 

DÜNYA BÖBREK GÜNÜ'NÜ 
KUTLADIK
'Böbreğim, Ben, Ailem ve Bezmia(i)lem Mutluyuz' başlığıyla 
Dünya Böbrek Günü etkinliğimiz online ortamda gerçekleşti.
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devam edecektir ya da tedaviyle iyileşecektir 
ama hastaların normale yakın bir yaşam sürmeleri 
ihtimalini de bilmeleri gerekir. Hastalığı kabullenme 
süreci, tedavi sürecinin temelini oluşturuyor. Bu 
süreci atlattıktan sonra hasta tedavi ve ilaç uyumuna 
çok daha kolay adapte olabiliyor. Bizlerin başarısı 
da bu süreçlerin olumlu ilerlemesi ile birlikte artıyor 
"dedi Konuşmacılardan Dr. Şafak Mirioğlu “Renal 
Replasman Tedavilerinde Hastanın ve Ailesinin Rolü" 
konu başlığıyla ilgili sunum yaptı. Dr. Şafak Mirioğlu, 
hastaların şikâyetleri ve bu şikâyetlerin yaşamsal 
etkilerine değindi. Konuşmasının devamında 
hasta ve ailesinin rolü, tedavi yöntemleri gibi konu 
başlıklarını da masaya yatırdı.

Konuşmacılarından Hemşire Canan Sayan, 
konuşmasına meslek öyküsünü anlatarak başladı. 23 
yıldır diyaliz hemşiresi olarak görev yaptığını aktaran 
Canan Sayan “Renal Replasman Tedavilerinde 
Hemşirelik Yaklaşımı" sunumunu gerçekleştirdi.

Konuşmacılarımızdan polikistik böbrek hastası olan 
Serap Büber, “Renal Replasman Tedavilerinde Hayat 
Tarzı Değişiklikleri" konulu sunum gerçekleştirdi. 
Konuşmasında hastalık ve tedavi sürecini aktardı; 
Periton diyalizi, Hemodiyaliz ve Nakil hastası olan 
Serap Büber, tüm bu tedavi süreçlerini ve bu süreç 
içerisinde hayatında ne gibi değişiklikler olduğuna 
dair önemli bilgiler verdi.

2006 yılında böbrek hastası olduğunu öğrenen 
konuşmacılarımızdan İsmet Yavuz “Renal Replasman 
Tedavilerinde Hastanın Kendi Tedavisindeki Rolü" 
ile ilgili bir konuşma gerçekleştirdi. İsmet Yavuz 
konuşmasında özellikle diyete uyum ve ilaç kullanımı 
konusuna vurgu yaptı.

Gülseren Vural, 4 yıldır diyaliz hastası olan eşi ile 
ilgili süreci “Renal Replasman Tedavilerinde Aile 
Üyelerinin Hasta Bakımındaki Rolü" başlıklı bölümde 
şu sözlerle aktardı:

“Eşimin tedavisine periton diyaliz ile başlandı. Fakat 
ilerleyen süreçte kalp ameliyatı olması gerekti ve 
periton diyaliz yetersiz kaldı. Dolayısıyla tedaviye 
hemodiyalizi ile devam etmeye başladık. Annemin 
yatalak olması nedeniyle Bezmialem Nefroloji 
ekibinin önerisiyle Ev Hemodiyalizine başladık. Son 
3 aydır evde hemodiyaliz eğitimi alıyoruz. Bu süreç 
içerisinde eşime hem psikolojik olarak hem de 
tedavi uygulamaları esnasında yardımcı oluyorum."

22 yıldır diyaliz hastası olan 75 yaşındaki 
kayınvalidesi ile ilgili süreci aktaran Hicran Keklik, 
hasta ve yakınlarının bilinçli olmasıyla birlikte 
yaşamsal uyumun da arttığını aktardı. Diyaliz öncesi 
ve sonrası değişen yaşam koşullarından bahseden 
Hicran Keklik, en önemli şeyin “Kabullenme" 
olduğunu söyledi.

Rektörümüz Prof. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu 
etkinliğin kapanışında “Herkese, emeği geçen 
tüm ekibe ve hastalarıma teşekkür ediyorum. 
Arka planda bizim organizasyonumuzu yapan 
ekibe çok teşekkür ediyorum. Bir kez daha Dünya 
Böbrek Günü nedeniyle böyle uzaktan da olsa 
bir araya geldik. Sevgili hastalarımızın ve onların 
yakınları ile deneyimlerini paylaşması inanın bizim 
anlatmamızdan çok daha değerli. Çünkü işin içinde 
bunu yaşayanın anlatması, ifade etmesi ile bizim 
anlatmamız arasında bazen inandırıcılık kısmında 
eksiklikler olabiliyor. Yeni eğitim tekniklerinde 
hastalarımızla birlikte karar vermenizi istiyor tüm 
dünya… Biz de şimdiye kadar bunu böyle yaptık. Hep 
sizlerle nasıl bir tedaviler planlayacağımızı tartıştık, 
tartışmaya da devam ediyoruz. Dolayısıyla sizle biz 
beraber bu yolculuktayız ve böbrek hastalığımız ile 
mutlu olmak, hayatı yaşamak mümkün… Elbette 
kurallarımız var, bu kurallarla birlikte daha da mutlu 
olacağız… Katılımlarınız için her birinize teşekkür 
ediyorum." İfadelerini kullandı.

Böbreklerinizin 
kıymetini  

biliyor musunuz?
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Rektörümüz bir açılış konuşması gerçekleştirdi.  
Prof. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu “Hekim olmak, en 
başından en sonuna kadar zorlu bir yol, zorlu bir 
yolculuk… Hekim olacak kişiler bazı şeyleri göze 
almalı… Nedir bunlar? Birincisi; çalışmak, çalışmak, 
çalışmak Hiçbir zaman bitmeyecek bir tempo.  
Çünkü bizim mesaimiz, çalıştığımız kurumların 
kapılarıyla, günlük kurallarla sınırlı değil… İkincisi; 
İletişim becerileri yüksek olmak. Bir hekimin empati 
yeteneği yüksek olmalı. Hasta ve hasta yakınları ile 
iyi iletişim kurabilmeli, motive edici bir dil kullanmalı 
ve duruma uygun davranabilmelidir.  Üçüncüsü 
belirsizliği tolere edebilme yeteneği.  Bilginin her 
daim değişebileceği bazen de belirsiz olduğu bir 
dünyada karar verici olmaya hazır olmak gerekiyor. 
Dördüncüsü ve en önemlisi ise merhamet ve 

vicdan sahibi olmak. Hasta ve hasta yakınlarının 
acı ve üzüntülerini anlayabilme ve onlara şefkatle 
yaklaşabilme meziyetine de sahip olmalıdır bir 
hekim. İnsanların kalbine dokunabilmeli ve en güç 
durumlarda dahi insani özellikleri ile acıları üzüntüleri 
hafifletebilmelidir. Bunların en canlısını hep beraber 
halen yaşamaktayız” ifadelerini kullanarak tüm 
sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladı.
Rektörümüzün ardından Tıp Fakültesi Dekanımız 
Prof. Dr. Ramazan Özdemir açılış konuşması 
gerçekleştirdi. Prof. Dr. Ramazan Özdemir “14 
Mart Tıp Bayramınızı en içten dileklerimle kutlarım. 
Bezmialem Vakıf Üniversitesi gibi seçkin ve köklü 
bir geçmişe dayanan ve insan yaşamını her şeyin 
üstünde tutan, tüm güç koşullara karşın özveriyle 
çalışan siz değerli hekimlerimizle birlikte olmaktan 

14 MART TIP BAYRAMI
COŞKUYLA KUTLANDI
14 Mart Tıp Bayramı Üniversitemiz Erich Frank Konferans Salonu’nda kutlandı. 
Törene Rektörümüz Prof. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu, Rektör Yardımcılarımız  
Prof. Dr. İbrahim Tuncay ve Prof. Dr. Fadlullah Aksoy, Genel Sekreterimiz  
Dr. Zeynep Görmezoğlu, Tıp Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Ramazan Özdemir, 
Dekan Yardımcılarımız, Akademisyenlerimiz, Yöneticilerimiz ve Öğrencilerimiz 
katılım gösterdi.
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ve Tıp Bayramı coşkusunu paylaşmaktan duyduğum mutluluğu öncelikle belirtmek isterim” dedi. Özdemir 
“İlk tıp bayramı 14 Mart 1919’da işgal altındaki İstanbul’da tıp öğrencileri tarafından işgali protesto amacıyla 
kutlanmıştır. 1937 yılından beri ülkemizde 14 Mart resmen Tıp Bayramı olarak kutlanmaktadır.  Dünya’nın 
diğer hiçbir ülkesinde böyle bir bayramın olmaması bizim için aslında büyük bir onurdur” şeklinde belirtti.
Bezmialem Vakıf Üniversitesi Merkez Hastane Başhekimimiz Prof. Dr. Arif Koytak da tüm çalışanların 14 
Mart Tıp Bayramını kutlayarak konuşmalarına başladı. Prof. Dr. Arif Koytak “Bir sağlık neferi olarak, bir canı 
kurtarmayı bütün insanlığı kurtarmakla eşdeğer sayan anlayışın sahipleri olarak gece gündüz insanımızın 
sağlığı için çalışmaktayız. Bu anlayışa sahip olduğunu bildiğim tüm çalışma arkadaşlarımın 14 Mart Tıp 
Bayramını en içten duygularımla kutluyorum” ifadelerini kullandı. 
Açılış konuşmalarının ardından, fakültemizde başarı gösteren öğrencilerimize ve akademik unvan alan 
öğretim üyelerine tebrik belgelerinin takdim edilmesinin ardından 14 Mart Tıp Bayramı Programı, fotoğraf 
çekimiyle son buldu.
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ÇİNKO TANI KİTİ
PATENTİMİZ LİSANSLANDI
Üniversitemizde Üretilen “Çinko Tanı Kiti" patentimiz, Rel Assay Diagnostics - 
MEGA Tıp Firmasına Lisanslandı.
Üniversitemizin bilimsel çalışmaları sonucu elde edilen 
ürünler, Teknoloji Transfer Ofisimizin de çalışmaları 
sayesinde sanayileşme sürecini tamamlayarak 
kamuoyuna ve bilim camiasına kazandırılmaya 
başlandı.

Üniversitemiz Temel Tıp Bilimleri Bölümü Tıbbi 
Biyokimya Anabilim Dalı Öğretim Üyemiz Prof. Dr. 
Şahbettin Selek tarafından geliştirilen “Çinko Tanı 
Kiti" patentimizi, 'Rel Assay Diagnostics- MEGA Tıp' 
firmasına lisanslandı.

Üniversitemiz Senato Odası'nda gerçekleşen imza 
törenine Rektörümüz Prof. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu, 
Genel Sekreterimiz Dr. Zeynep Görmezoğlu, Tıbbi 
Biyokimya Anabilim Dalı Öğretim Üyemiz Prof. Dr. 
Şahbettin Selek, MEGA TIP Genel Müdürü Yasin Yolcu, 
Teknoloji ve Transfer Ofisi Müdürümüz Onur Yolay 
ve Patent Vekili / Destek Patent A. Furkan Akakuş 
katıldı. Buluş ile ilgili olarak Prof. Dr. Şahbettin Selek 
şu ifadeleri kullandı: “Bizler, üniversitemizin bilimsel 
araştırma projelerine vermiş oldukları desteklerle tanı 
kitleri üzerine çalışıyoruz. Ben yaklaşık 15 yıldır tanı 
kitleri üzerine çalışıyorum. Şuanda kendi hastanemizde 
yaklaşık dört tane bizim tarafımızdan geliştirilen tanı 
kitlerini kullanıyoruz. Bunların başında özellikle eser 
elementlerden çinko, bakır, fosfor gibi elementler 
bizim tarafımızdan geliştirilen ve kendi hastanemizde 
kullanılan kitler. Bu projemiz çinko ve bakır tanı kitlerinin 
sanayideki firmalarımız sayesinde dünyaya açılmasıyla 
ilgili. Birçok firmanın tanı kiti bulunmakta lakin 
bunlarda bazı sorunlar mevcut. Biz tüm çalışmamızı ve 
ARGE'mizi bunun üzerine geliştirdik. Dolayısıyla bu tanı 
kitleri elbette sanayicilerimizin desteğiyle artık diğer 
üniversitelerimize ve dünyaya açılmak istiyoruz" dedi.

MEGA TIP Genel Müdürü Yasin Yolcu “Bugün çok 
önemli bir anlaşma imzalamış bulunmaktayız. Ümit 
ediyorum ki bu anlaşma diğer kurumlarımıza örnek 
olur. Çünkü ülkemizde bilim insanımız var, sanayicimiz 
de var. Sadece bu ikisinin bir araya getirilmesi 

gerekiyordu. Çok şükür bugün de bunu başardık" 
şeklinde konuştu. Teknoloji Transfer Ofisi Müdürümüz 
Onur Olay “Teknoloji Transfer Ofisleri proje fikrinin 
oluşturulmasından, projenin gerçekleştirilmesine ve 
sonuçlarının patentlenmesi ve ticarileştirilmesine 
kadar olan süreçte aslında rol sahibi olan birimdir. 
Bu birim ülkemiz için oldukça önemli. Teknolojinin 
transfer edilmesi, sanayiye aktarılması, kamu yararına 
sunulabilmesi için ofislerin faal olarak çalışması ve 
desteklenmesi gerekmektedir" şeklinde konuştu. 

Yapılan imza töreni, toplu fotoğraf çekiminin ardından 
sona erdi. 

Bu projemiz çinko ve bakır tanı kitlerinin 
sanayicilerimiz sayesinde dünyaya 
açılmasıyla ilgili. Dolayısıyla sanayicilerimizin 
desteğini bekliyoruz.
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SOSYAL MEDYA
HESAPLARIMIZI  

TAKİP EDİN!

@bvuhastanesi

@bvuhastanesi@bvuhastanesi
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Üniversitemiz Dekanlık Konferans Salonu'nda düzelenden 
törene, Rektörümüz Prof. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu, 
Rektör Yardımcımız Prof. Dr. İbrahim Tuncay, Rektör 
Yardımcımız Prof. Dr. Fadlullah Aksoy, Genel Sekreterimiz 
Dr. Zeynep Görmezoğlu, Dekanlarımız, Başhekimlerimiz, 
Yöneticilerimiz ve Personellerimiz katıldı.

Genel Sekreterimiz Dr. Zeynep Görmezoğlu yaptığı 
açılış konuşmasında "Bezmiâlem ailesi olarak 
gelişmenin ve büyümenin gururunu yaşıyoruz. Bizler 
idari personellerimizin kariyer süreçlerini önemsiyor ve 
destekliyoruz. Sizler, gece gündüz demeden fedakârlık 
ederek kurumumuzu ileri noktalara taşımak için özveri 
ile çalıştınız. Hepinize yaptığınız çalışmalarınızdan 
dolayı teşekkür ediyorum" dedi. Üniversitemiz, Merkez 
Hastanemiz, Dragos Hastanemiz olmak üzere toplamda 
44 çalışanımız terfi etme başarısı gösterdi.

Açılış konuşmalarının ardından yöneticilerimiz tarafından 
terfi başarısı gösteren personellerimize tebrik belgeleri 
takdim edildi. 

2021 İDARİ PERSONEL 
TERFİ TÖRENİ GERÇEKLEŞTİ
Üniversitemizde idari personel terfilerine yönelik '2021 İdari Personel 
Terfi Töreni düzenlendi.
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MEHMET AKİF ERSOY 
KABRİ BAŞINDA ANILDI
İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u 
Anma Günü dolayısıyla Milli Şair'in Edirnekapı Şehitliği'ndeki kabri 
başında tören düzenlendi. 

İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yıl dönümü ve Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un 85. ölüm 
yıldönümü kapsamında Bezmialem Vakıf Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Direktörlüğü öncülüğünde 
Öğrenci Konseyi ve Öğrenci Kulüpler Birliği ile birlikte anma töreni gerçekleşti. Düzenlenen törende saygı 
duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim okundu. Yapılan duaların ardından 
Mehmet Akif Ersoy'un kabrine karanfil bırakıldı.
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COVID-19 
PANDEMİSİNDE GÜNCEL 
DURUM SEMPOZYUMU
Moderatörlüğünü Rektör Yardımcımız Prof. Dr. İbrahim Tuncay'ın yaptığı 
“COVID-19 Pandemisinde Güncel Durum Sempozyumu", Rektörümüz,  
Tıp Fakültesi Dekanımız, Tıp Fakültesi Dekan Yardımcımız, Başhekimimiz ve 
akademisyenlerimizin katılımıyla gerçekleşti.

Açılış sunumunda; Üniversitemizin COVID-19 
Pandemisinde çok ciddi tecrübeler edindiğini 
söyleyen Prof. Dr. İbrahim Tuncay, bu süreçte 
yaşananları aktarmak üzere sözü ilk olarak Tıp 
Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Ramazan Özdemir'e 
aktardı.

Prof. Dr. Ramazan Özdemir, “COVID-19'un son 
derece yoğun olduğu bu süreçte sizlerle bir arada 
olmak, bilgi ve tecrübelerimizi paylaşmak son 
derece memnuniyet verici. Pandemi süreci oldukça 
zor bir süreçti. Bu süreci 2 ayrı bölümde özetlemek 
lazım. İlk süreçte epey zorluk yaşadık. İkinci 
süreçte ise daha tecrübeliydik" dedi ve sözlerine 
şöyle devam etti:
“Pandemi süreci yalnızca fizyolojik değil psikolojik 
etkileri de yoğun olan bir süreç. Kameralar aracılığıyla 
öğrencilerimizle konuşmak sıkıcı ve yorucu olmaya 
başladı. Bu süreçte bir arada olmanın ve yüz yüze 
iletişimin önemini gördük. Bağımsızlığın, hür irade 
ile hareket etmenin, sağlığın kıymetini anladık. 
Kayıplarımız oldu, hastalığı ağır geçirenler de oldu. 

Fakat ülke olarak iyi bir mücadele verdik, veriyoruz. 
Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi olarak, biz de önemli 
bir misyon üstlendik ve pandemi hastanesi olarak 
önemli tecrübeler edindik. Ağır ve yorucu olan bu 
mücadelede ön safta yer aldık ve alnımızın akıyla 
çıktık."

Açılış konuşmasını yapmak üzere sözü alan 
Rektörümüz Prof. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu, 
“Ocak 2020 itibariyle COVID-19'u telaffuz etmeye 
başladık. Dolayısıyla bizim ön hazırlıklarımız 
da bu tarihlerde başladı. Yaza doğru bu süreci 
kontrol altına alabileceğimiz inancıyla yönetimimiz 
ekibimizden, hekimlerimize, hemşirelerimize, 
porterlarımıza ve idari personelimize kadar her 
birimiz can siperhane çalıştık. 1376 COVID-19 
hastasını hastanemizde yatırdık ve tedavi ettik. 
Bunlardan 129 hastamızı kaybettik. Yeni alınan 
önlem ve kısıtlamalarla birlikte hastanemizde 
yatan hasta sayısı özellikle son iki haftada oldukça 
azaldı. Kendisi ya da ailesi COVID-19'dan etkilenen 
öğrencilerimizi de takip ediyoruz. Bu yalnızca sağlık 
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çalışanlarını ilgilendiren bir konu değil, 
insanlığı ilgilendiren ve etkileyen bir sorun. 
Hepimiz yaşadığımız hayatın içerisinde yeni 
normale doğru evrilmek zorunda kaldık. 
Bezmiâlem bu noktada çok çetin bir sınav 
verdi. Tecrübeli hekimlerimiz sayesinde 
bu sınavı başarı ile geçtik. Her birine çok 
teşekkür ediyorum" dedi.

Sempozyuma başkanlık eden Enfeksiyon 
Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanımız Prof. 
Dr. Meliha Meriç Koç, “Pandeminin başladığı 
günden bu yana bizlerden desteğini 
esirgemeyen başta rektörlüğümüz olmak 
üzere dekanlığımız ve başhekimliğimize 
çok teşekkür ederiz. Alınan kararlarda ya 
da yapılan uygulamalarda hep birlikteydik; 
beraber bu süreci yönettik. Yönetimimizin 
bizi desteklemesi bizleri oldukça mutlu etti" 
dedi.

Sempozyumun konuşmacılarından Göğüs 
Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanımız 
Doç. Dr. Fatmanur Okyaltırık, “COVID-19 
Pnömonisi ve Genetik Risk Faktörleri" 
konulu bir sunum gerçekleştirdi.

Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı 
Öğretim Üyelerimizden Doç. Dr. Bülent 
Durdu “COVID-19 Enfeksiyonunda Güncel 
Tedavi Rehberleri" başlıklı sunumunda; 
COVID-19 tedavisinde kullanılan ilaçlar, 
ulusal ve uluslararası kılavuz önerileri ile 
yeni ilaçlara yönelik bilgi verdi.

Aşı çalışmalarının içerisinde yer alan ve 
sempozyum konuşmacılarından olan Tıbbi 
Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanımız 
Prof. Dr. Mehmet Ziya Doymaz, “SaRS-
CoV-2 Mutant Virüsler ve Aşılar" başlıklı 
sunum gerçekleştirdi.

Son konuşmacı olan Başhekimimiz Prof. 
Dr. Arif Koytak “COVID-19 Pandemisi ve 
Bezmiâlem'de Güncel Durum" sunumunda; 
sorumluluklarımız, yaşadığımız zorluklar ve 
Üniversite Hastanemizin pandemi sürecine 
yönelik bilgi aktarımında bulundu.

Konuşmacılar, panelin sonunda 
katılımcılardan gelen soruları yanıtladı.

DOĞRU  
MASKE KULLANIMI
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Tıp Fakültesi Dekanımız ve Kardiyoloji 

Anabilim Dalı Başkanımız Prof. Dr. 

Ramazan Özdemir, Milliyet Gazetesi’ne 

“Kalp Yetmezliği” tedavisinde 

uygulanan AFR işlemi ile ilgili özel 

açıklamalarda bulundu.

Rektör Yardımcımız ve Ortopedi ve 

Tramvatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyemiz 

Prof. Dr. İbrahim Tuncay, “Pandemide Diz ve 

Bel Ağrıları Arttı” konusunda Show TV Ana 

Haber’e özel açıklamalarda bulundu.

Üniversite Hastanemizin Başhekimi ve Göz 

Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyemiz 

Prof. Dr. Arif Koytak, “Salgın Miyobu Tetikledi” 

başlığıyla ilgili TRT Haber mikrofonlarına 

önemli açıklamalarda bulundu.
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Göğüs Hastalıkları Uzmanımız  Dr. Hamza Ogun “Alerjik Yatkınlığı Olanlar Aşı Yaptırabilir” başlıklı haberi ile Türkiye Gazetesi’nde yer aldı.

Tıp Tarihi ve Etik 

Anabilim Dalı Başkanımız 

Prof. Dr. Nuran Yıldırım, 

“Aşının Tarihi” konusunu 

anlatmak üzere TRT 1’de 

yayınlanan Hayatın Ritmi 

programına 
konuk oldu.

Tıp Fakültesi Dekan Yardımcımız ve Dermatoloji 

Anabilim Dalı Öğretim Üyemiz Prof. Dr. Özlem 

Su Küçük, “Uyuz Vakalarında Artış” konusuyla 

ilgili NTV’ye özel açıklamalarda bulundu.

Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanımız Prof. Dr. Cengiz Köksal, ritim bozukluğu ve kalp hastalıklarıyla ilgili  Star TV Ana Haber’e önemli açıklamalarda bulundu.
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Göğüs Hastalıkları Uzmanımız Uzm. Dr. 

Esat Hayat, aşılanma süreci tamamlanana 

kadar özellikle 65 yaş üstü bireylere 

uygulanan kısıtlamaların bir süre daha 

devam etmesi gerektiği ile ilgili Haber 

Global’e özel açıklamalarda bulundu.

Üniversite Hastanemizin Başhekimi 

ve Göz Hastalıkları Anabilim Dalı 

Öğretim Üyemiz Prof. Dr. Arif Koytak, 

“Pandemi Çocuğun Gözünü Bozdu” 

başlıklı haberi ile Türkiye Gazetesi’nde 

yer aldı.

Rektör Yardımcımız ve Kulak Burun 

Boğaz Anabilim Dalı Öğretim 

Üyemiz Prof. Dr. Fadlullah Aksoy, 

Dünya Kulak ve İşitme Günü 

kapsamında önemli açıklamalarda 

bulundu. Haberimiz, Sabah, 

CNNTURK, Milliyet, Posta, 

HABERTURK başta olmak üzere 

pek çok dijital platformda yansıma 

buldu.
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Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı 

Başkanımız Prof. Dr. Cengiz Köksal’ın 

göğüs ağrısının kalp hastalığı habercisi 

olduğu ile ilgili açıklamaları Takvim 

Gazetesi’nde yer aldı.

Göğüs Hastalıkları Uzmanımız Uzm. Dr. Hamza 

Ogun, maske seçimi ile ilgili bilimsel çıktıları Ülke 

TV ekranlarında aktardı.

Tıp Fakültesi Dekanımız ve Kardiyoloji 

Anabilim Dalı Başkanımız Prof. Dr. 

Ramazan Özdemir, ileri kalp yetmezliği 

tanısı ile Kazakistan’dan Türkiye’ye 

gelen hastaya uyguladıkları Mitraclip 

işlemine ilişkin TRT Haber mikrofonlarına 

açıklamalarda bulundu.
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Effect of Naloxone Precipitated 

Morphine Withdrawal 

on Melatonin Receptor 

Expressions in Hippocampus 

and Hypothalamus 

Tissues in Morphine 

Dependent Rat” isimli 

çalışma 4’üncü Uluslararası 

Türk Nöroendokrinoloji 

Kongresinde ‘En İyi Poster 

Ödülü’ almıştır.

Diş Hekimliği Fakültesinden 

akademisyenlerimiz Dr. Öğr. Üyesi Burcu 

Oğlakçı ve Uzm. Dr. Ceren Değer'in 

projeleri Türkiye Sağlık Enstitüleri 

Başkanlığı tarafından desteklenmeye  

hak kazanmıştır.

Öğrencilerimizden Fatma Ötün, 

Hakan Avcı, Mazlum Yüzgüleç, Tuana 

Seray Yıldırım, Tuğba Nurdan Kütük, 

Zülal Polat, Enes Uygun TÜBİTAK'ın 

lisans öğrencilerinin Ar-Ge kültürü 

kazanmaları, araştırma ekosistemine 

ilk adımı atmaları ve araştırma 

yapmaya teşvik edilmeleri amacıyla 

hazırlanan ‘TÜBİTAK Stajyer Araştırmacı 

Programı'na kabul aldı.
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