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Son zamanlarda yaşadığımız zor günlerin ardından hayatımız 
normal seyrine dönmeye başladı. 15 Temmuz hain darbe girişi-
minin ardından böyle bir olayı tekrar yaşamamamız için tüm yet-
kililer elinden gelenin en iyisini yapmaya uğraştı. Şehit aileleri ve 
gaziler için gerekli düzenlemeler yapıldı, hizmetlerin aksamaması 
için hızlı adımlar atıldı.

Sağlık alanında da birçok yeni düzenleme yapıldı. Sağlık Bakanı 
Prof. Dr. Recep Akdağ yapılan düzenleme ve yeniliklerin sonucunda 
akılda kalan sorulara cevap vermek üzere AA Editör Masası progra-
mına konuk oldu. Bakan Akdağ’ın açıklamalarına ayrıntılı olarak 
ilk sayfalarımızda yer verdik. 

Bu sayımızda kapak konumuzu “25 Eylül Dünya Eczacılık Günü” 
dolayısıyla “Türkiye’de Eczacılık ve Eczaneler” olarak belirledik. 
Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun kapak dos-
yamız için hazırladığı yazıyı dosyamızın başında bulabileceksiniz. 
Türkiye Eczacılar Birliği Başkanı Ecz. Erdoğan Çolak’ın ve alanında 
uzman isimlerin yazı ve makaleleriyle dosyamızı kapsamlı bir bi-
çimde sizlere sunduk. 

Her sayıda olduğu gibi Eylül sayımızda da kapak dosyamızın dışın-
da farklı konulara yer verdik, dikkat çeken yazı ve haber çalışmala-
rıyla yine dolu dolu bir sayıyla karşınıza çıktık. İlgiyle okuyacağınızı 
düşünüyoruz.

Sağlık ve İnsan Dergisi ailesi olarak yaklaşan Kurban Bayramınızı 
da kutluyor, sevdiklerinizle güzel bir bayram geçirmenizi diliyoruz.

Sevgi ve saygılarımızla…

Türkiye’de Eczacılık ve 
Eczaneler

Ayşe Aydın

YAYIN DANIŞMA KURULUMUZ EDİTÖRDEN
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Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ, 
Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası’nın 
konuğu oldu. Toplantıda, editör ve 
muhabirlerin gündeme ilişkin sorula-
rını yanıtlayan Akdağ, son dönemde-
ki gelişmeler ile Sağlık Bakanlığının 
faaliyetlerine ilişkin konularda değer-
lendirmelerde bulundu.

Fetö’ye Ait Sağlık Kurumlarını Devraldık

Olağanüstü hal kapsamındaki kanun 
hükmünde kararnamelerle Sağlık Ba-
kanlığına devredilen Fetullahçı Terör 
Örgütü’ne (FETÖ) ait hastane ve tıp 
merkezlerine ilişkin Bakan Akdağ, 36 
tesisin hazine tarafından devralındı-
ğını ifade etti.

Bazı sağlık kurumlarının içlerinin ta-
mamen boşaltıldığının, bir kısmının 
da kullanışsız olduğunun belirlendi-
ğini ifade eden Akdağ, şöyle devam 
etti:

“Bunların 16’sını gayet başarılı bir 
biçimde vatandaşımızın hizmetine 
soktuk. Geri kalanlar küçük, kullanış-
sız, elverişsiz ya da içerisi tamamen 
boşaltılmış, bizim ihtiyacımız olma-
yan binalardı. Bu 16 binanın içinde 
hastaneler var. 5 hastane bu FETÖ 

örgütünün üniversitelerinin tıp fa-
kültelerine ait uygulama ve araştırma 
merkezleriydi. Onun dışında 8 özel 
hastane, 1 genetik merkez, 2 diyaliz 
merkezi hizmette. Buraları devral-
dıktan üç-dört gün içerisinde hizmet 
aksamadan devam etti. Şu anda gün-
de 10 bine yakın vatandaşımızı bu 
devraldığımız hastanelerde muaye-
ne ediyoruz, tedavilerini yapıyoruz. 
Toplamda aldığımız yatak sayısıyla 
kıyaslandığında oldukça verimli bir 
çalışma.”

Bakan Akdağ, söz konusu yerlerde 
vatandaşların daha önceden ücret 
ödeyerek hizmet aldığına değinerek 
Akdağ, şimdi ise ücretsiz, eskisinden 
daha kaliteli hizmet verildiğini bil-
dirdi.

Devir Tamamlandı

“Son yayımlanan KHK ile GATA ve 
askeri hastaneler ile doktorlar Sağlık 
Bakanlığına devredildi. Buna göre, 
özellikle operasyon bölgelerinde ça-
lışacak hekimler nasıl belirlenecek? 
Bu hekimlere, arazi eğitimi verilecek 
mi? Birlik içindeki revirler de Bakanlı-
ğa bağlı mı olacak, burada görev ya-

pacak hekimler kimlerden oluşacak?” 
şeklindeki bir soru üzerine Akdağ, 
şunları ifade etti:

“Devirle ilgili hukuk tamamlandı. O 
hukuk bize bir ay içerisinde devrin ta-
mamlanmasını söylüyor. Yani hasta-
neleri personelleriyle beraber devral-
mış olacağız. Bunun için çok yoğun 
bir çalışma yapıyoruz. Bir taraftan 
personellerin devriyle ilgili personel 
hukukuna ilişkin işlemler var. Öbür 
taraftan sistemler birbirinden farklı, 
Sağlık Bakanlığının ayrı bir işletim 
tarzı var. Bu işletim tarzını oralara ta-
şıyacağız. Yöneticilerini belirliyoruz.”

Sağlık Bakanı Akdağ, askeri birlikler-
deki sağlık personellerine ilişkin ise 
“Askeri birlikler, gemiler dahil ya da 
operasyona katılacak birliklere eşlik 
edecek sağlık görevlileri açısından 
biz gerekli personeli silahlı kuvvetle-
rin uygun gördüğü personeli, onları 
da bırakıyoruz. Askeri hekimlik de-
vam ediyor, birliklerdeki revirler dahil 
olmak üzere. Ama hastaneler tama-
men sivilleşiyor. Gerçekten hastane-
lerin bu anlamda askeri kalması için 
herhangi bir sebep de yok. Sonuçta 
verilen sağlık hizmeti aynı sağlık hiz-
metidir.” ifadelerini kullandı.

Gazi, Şehit Yakını ve Askere 
Öncelik Verilecek

Vatandaşa verilen sağlık hizmetle-
rinin askerlere, asker ailelerine de 
verildiğini anımsatan Akdağ, sivil va-
tandaşların da belirli kotalarda askeri 
hastanelerden hizmet alabildiğini 
belirtti.

Bakan Akdağ, “Bundan sonra bu as-
keri hastaneler Gülhane, Haydarpaşa 
tamamen sivilleşmiş olacak. Burada 
gazilerimizin, onların yakınlarının, 
şehitlerimizin yakınlarının ve askerle-
rimizin son derece şu husustan emin 
olmalarını istiyorum, bu hastaneler-
de onlara öncelikli hizmet vermeye 
devam edeceğiz. Hem onlar, hem de 
bütün kamuoyu görecek ki verilen 
hizmetlerin kalitesi artarak devam 
edecek” diye konuştu.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) içe-
risinde yedek subay olarak çalışan 
doktorlar ve sağlık personelinin 
bulunduğunu dile getiren Akdağ, 
bunların da aynı şekilde birliklerdeki 
hizmetlerini sürdüreceklerine dikkati 
çekti.

Terör olaylarının sağlık turizmini nasıl 
etkilediği yönündeki bir soru üzerine 
Akdağ, şunları kaydetti:

“Sağlık turizmi açısından olumsuz bir 
etkilenme gözlemiş değiliz. Geçen 
hafta Suudi Arabistan ve Kuveyt’ten 
sağlık turizmiyle ilgilenen üst düzey 
iki yönetici beni ziyaret ettiler. Eskisi-
ne kıyasla Türkiye ile birlikte çalışmak 
için çok daha arzulular. Bu hususta 
bizim takiplerimiz ve gözlemimiz, 
olumsuz bir etkilenmenin olmadığı 
yönündedir.”

Akdağ, terör saldırılarının yaşandığı 
yerleşim yerlerindeki sağlık kurumla-
rının yenilenmesi çalışmaları kapsa-
mında nelerin yapıldığı sorusuna ise 
şu yanıtı verdi:

“Büyük hasarlar var tabii binalarda. 
Bu hususla ilgili hükümet olarak bu 
bu yerleri topyekun hızlı bir biçimde 
rehabilite etmek hususunda birçok 
toplantılar yaptık. Çevre ve Şehirci-
lik Bakanlığımız hummalı bir faali-
yetin içerisinde. Şimdi biz, Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığımız ile o bölge-
lerde imar çalışmalarını yapıyoruz. 
Normalde zaten her bir yerleşim 
yerinde sağlık alanları ilan edilir. 

Hastanelerimizde bazı saldırılar ne-
deniyle ufak bazı tadilatlar gereki-
yor ama Yüksekova’da, Hakkari’de, 
Şırnak’ta, Cizre’de, Nusaybin’de yeni 
hastaneler yapmıştık. Bu hastane-
lerde gerekli tadilatı yaparak devam 
ediyoruz. Aile Sağlığı Merkezleri açı-
sından ve yeni planladığımız Sağlıklı 
Yaşam Merkezleri açısından, şehrin 
yeni yerleşime uygun, yeni alanlara 
biz de yeni binalar inşa edeceğiz. 
Bu hususta hem Çevre ve Şehircilik, 
hem de Kalkınma bakanlıklarımızla 
mutabık olduk. Bunu Bakanlar Kuru-
lu toplantısında da kararlaştırdık. Bir 
taraftan şehirler yapılırken, bir taraf-
tan da sağlıkla ilgili binaları tamam-
lamış olacağız.”

Yeni 11 Bin Kadro

Akdağ, sözleşmeli sağlık persone-
li alımının ne zaman yapılacağına 
ilişkin soru üzerine de “Eylül ayına 
yetiştiremeyebiliriz ama bu sene so-
nuna kadar 20 bine yakın sağlık per-
sonelini inşallah göreve başlatacağız. 
Bunların önemli bir bölümü bizim 
4924 sözleşmelisi dediğimiz sözleş-
meliler olacak.” dedi. Bunun avantajlı 
bir kadro olduğunu vurgulayan Ak-
dağ, “Özellikle Türkiye’nin beşinci ve 
altıncı bölgelerindeki il ve ilçelerinde 
daha yüksek ücretle hekim ve sağlık 
çalışanı istihdam etme imkanını ve-
riyor bize. Burada kadrolarımız dol-
muştu tamamen, yeni 11 bin kadro 
aldık. Bunun önemli bir bölümünü 
bu sene inşallah kullanacağız. 20 
bine yakın da personel istihdam ede-
ceğiz.” diye konuştu.

Yabancı Hekimlerin Çalıştırılması ile İlgili 
Yeni Düzenlemeler Yapıldı

Yurt dışında görev yapan Türk hekim-
lerinin ülkeye tekrar dönebilmesi için 
hangi adımların atıldığı ve yabancı 
uyruklu hekimlerin Türkiye’de çalışma 
esaslarının yeniden düzenlenmesinin 
söz konusu olup olmadığının sorul-
ması üzerine Akdağ, şu bilgileri verdi:

“Bu konuda yakın bir zamanda yeni 
bir düzenleme yaptık. Yurt dışında 3 
sene çalışmış olan hekimler ya da uz-
man hekimler için 6 ay içerinde müra-
caat etmeleri kaydıyla devlet hizmeti 
yükümlülüğünden muaf olmaları 
sağlayacak bir yeni düzenleme yaptı. 
İkincisi de eğer yurt dışında doçent ya 
da profesör iseler Türkiye’de gelip bir 
üniversitede çalışmaları kaydıyla on-
ların da devlet hizmetleri yükümlü-
lüğünü bütünüyle kaldırdık. Böylece 
değerli bilim adamlarının, hekimlerin 
Türkiye’ye gelmesini teşvik ediyoruz. 
Bunun dışında da yabancı uyruklula-
rın Türkiye’de çalışmasının önündeki 
engelleri biliyorsunuz. Eski kanunlar-
da çalışan hekimlerin ve ebelerin Türk 
soylu olması diye bir kural vardı. Önce 
hekimlerle, sonra ebelerle ilgili duru-
mu düzelttik. Bu şekilde Türkiye’de 
gelip çalışan hekim ve ebeler var. 
Bir de Suriyeli sağlık çalışanları var. 
Bunlar diploma ve denklikle alakalı 
birtakım zorluklar çekiyorlar, bunlara 
bir kısa yol oluşturuyoruz şimdi.Yine 
elbette denklikleri ve diplomalarıyla 
ilgili emin olmamız lazım ama uzun 
bir bürokratik işlemlerden geçmesin-
ler diye daha hızlı inceleme ve değer-
lendirmeye imkan veriyoruz “

BAKAN AKDAĞ: SENE SONUNA KADAR 20 BİNE YAKIN 
SAĞLIK PERSONELİNİ GÖREVE BAŞLATACAĞIZ
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Bilkent Hastanesinde konuşan Prof. 
Dr. Recep Akdağ, Türk Silahlı Kuvvet-
leri Rehabilitasyon Merkezinin ismi-
nin, gazilerle yaptıkları oylama sonu-
cunda “Gazi Rehabilitasyon Merkezi” 
olmasına karar verdiklerini söyledi. 
Rehabilitasyon Merkezinde hizmet 
eden herkese teşekkür eden Akdağ, 
gazilere, sağlık hizmetini bundan 
sonra Sağlık Bakanlığının vereceğini 
ifade etti.

Bakan Akdağ, bugüne kadar verilen 
hizmetleri, daha da kaliteli hale geti-
rip, gazilere hizmet vermeye devam 
edeceklerini belirterek, “Bizim, Silahlı 
Kuvvetlerimizden devraldığımız has-
taneler, içinde bulunduğumuz reha-
bilitasyon merkezi ve onun diğer bi-
leşenleri öncelikle gazilerimize, şehit 
ailelerimize ve askerlerimize hizmet 
vermeye devam edecektir. Şu andaki 
planımız bu, bundan sonraki gidişat 
kesinlikle bu şeklide olacak.” diye ko-
nuştu.

Görevi yeni devralanlara kolaylıklar 
dileyen ve gazilere teşekkür eden 
Akdağ, konuşmasının ardından basın 
mensuplarının sorularını yanıtladı.

Hastanelerin Yeni Başhekimlerinin 
Bu İşi İyi Bir Şekilde Başaracaklarına 
İnanıyorum

Yeni yöneticilerin tecrübeli olduğu-
nu, onların, bu işi iyi bir şekilde başa-
racaklarına inandıklarını dile getiren 
Akdağ, daha önce bu hastanelerde 
yöneticilik yapmış kişilerden de yö-
neticilerin olduğunu bildirdi.

Vatandaşın hizmete kolay erişmesi 
gerektiğine değinen Akdağ, bürok-
ratik süreçleri kolaylaştıracaklarını 
belirtti. Akdağ, “Hastanenin kapısına 
gelen bir vatandaş, hastanenin ka-
pısından işini bitirip çıkıncaya kadar 
bürokrasiyle asla sıkıntıya düşmeme-
lidir. Bizim çok büyük bir tecrübemiz 
var. Sağlık Bakanlığı, hastanecilikte 
bütün dünyaya model olmuş bir sis-
temi oturtmuş bir bakanlıktır. SSK 
hastanelerini devraldığımızda, nasıl 
bir anda bu hastanelerin her halinin 
değiştiğini biliyoruz. Bu aynı husus 
askeri hastanelerde de olacak." dedi.

Askeri hastanelerin sivilleştirilmesi 
hususunda yaşanan endişelere yöne-

lik açıklama yapan Akdağ, şu görüş-
lere yer verdi:

“Askeri hastanemizin sivilleştirilmesi, 
askerimizin ihtiyacını ortadan kaldır-
mıyor, biz o ihtiyacı görmeye devam 
edeceğiz. Gülhane, Haydarpaşa, şu 
anda içinde bulunduğumuz rehabili-
tasyon merkezi aynı zamanda eğitim, 
araştırma hastaneleridir. Bir taraftan 
silahlı kuvvetlerimizin ihtiyacı olan 
eğitim araştırmayı Sağlık Bilimleri 
Üniversitemizde devam ettireceğiz, 
öbür taraftan yine silahlı kuvvetlerin 
ihtiyaç duyduğu alanlardaki hizmeti 
kuvvetlendirerek devam ettireceğiz.”

Akdağ, öğrencilik yıllarında, Silah-
lı Kuvvetlerin yetiştirmek istediği 
tabiplerin kendileriyle okuduğunu 
belirterek, bu ihtiyaçların diğer üni-
versitelerden de görülebileceğini, bu 
hususta bir aksamanın olmayacağına 
inandıklarını dile getirdi.

AKDAĞ 'DAN ADANA VE MERSİN'DE 
İNCELEMELER
Geçtiğimiz günlerde Adana’da bir 
dizi temasta bulunan Sağlık Bakanı 
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Recep Akdağ Adana Valiliği’nin ziya-
retinin ardından Adana Şehir Hasta-
nesi inşaatında incelemeler yaptı ve 
firma yetkililerinin sunumu eşliğinde 
çalışmalar hakkında bilgi aldı. 

Adana’da kamu özel ortaklığıyla ya-
pılan hastanede hazırlanan örnek 
odalara baktıklarına değinen Akdağ, 
“Bu ziyaretler mevcut projenin ince 
ayarlarının yapılması için fırsat teşkil 
ediyor. Bu hastaneler devletle özel 
sektörün iş birliği ile yapılıyor. Sonuç-
ta işin patronu Sağlık Bakanlığı ama 
işin ağır yükünü özel sektöre bırakı-
yoruz” dedi.

1550 Yataklı Sağlık Kompleksi

Bakan Akdağ, Adana’daki hastanenin 
bin 550 yataklı hastane kompleksi ol-
duğunu vurgulayarak, şöyle devam 
etti:

“Şu anda içinde bulunduğumuz 
komplekste 6 hastane var. Burada 
genel hastanemiz var, kadın doğum, 
çocuk hastanemiz var, onkoloji yani 
kanser hastanemiz var, kalp damar 
cerrahisi hastanemiz var. Bir de yük-
sek güvenlikli psikiyatri hastanemiz 
var. İnşallah gelecek sene bu zaman-
larda, bu hastanelerden birini de 
Adana’da vatandaşımızın hizmetine 
açacağız.”

15 Temmuz Şehitlerinin Ailelerine Ziyaret

Bakan Akdağ, 15 Temmuz darbe gi-
rişimine karşı direnirken şehit olan 

polis ve askerlerin ailelerini ziyaret 
etti. İlk olarak Piyade Uzman Çavuş 
Halit Yaşar Mine’nin Yeşilevler Ma-
hallesi’ndeki ailesini ziyaret eden Ak-
dağ, daha sonra Ankara Gölbaşı Özel 
Harekat Daire Başkanlığı’na yapılan 
bombalı saldırıda şehit olan ikiz po-
lisler Ahmet ve Mehmet Oruç’un Be-
lediye Evleri’ndeki baba ocağına geç-
ti. Bakan Akdağ, burada baba Hacı 
Ali Oruç’u Başbakan Binali Yıldırım ile 
görüştürdü. Akdağ, daha sonra şehit 
polis memuru Yunus Uğur’un ailesini 
ziyaret etti.

Şehit aileleri ziyaretini bitiren Ak-
dağ, Numune Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi’nde sağlık çalışanları ile bir 
araya geldi. Burada konuşan Akdağ, 
“15 Temmuz’da büyük bir badire at-
lattık. Hepimize geçmiş olsun. Bugün 
şehit ailesini ziyaret ettik. Bütün bu 
süre içinde şunu gördüm; benim zi-
yaret ettiğim şehit ailelerinin istisna-
sız hepsi, ne yaptıklarını bilen şehitle-
rin aileleri. İşin içinde asla bir tesadüf 
falan yok. Onlar hayatlarını bu millet 
için, hepimiz için feda ettiler. Hayat-
larını bizim için feda eden şehitleri-
mizden, yaralananlardan Allah razı 
olsun” dedi.

Bakan Akdağ, basına kapalı gerçek-
leşen toplantıda sağlık çalışanlarının 
dilek ve şikâyetlerini dinledi.

Sezaryen Oranını Düşüreceğiz

Akdağ, “Sezaryen oranları çok yük-
sek. Türkiye’de özel hastanelerde her 

4 doğumun 3’ü sezaryen ile yapıyor 
maalesef. Yani yüzde 75’i. Bu oran 
Adana’da yüzde 90’ın üstünde. Onun 
için özel hastanelerimiz ile görüştük. 
Bu oranı mutlaka aşağıya düşürece-
ğiz. Gereksiz sezaryeni önlemek için 
hem kadınlarımızı hem çocuklarımızı 
bu oldukça hırpalayıcı işlemden kur-
tarmak için bir eylem planı hazırlıyo-
ruz. Bu eylem planı ile Adana’da da 
gereken yapılarak yürürlüğü konula-
cak” şeklinde konuştu.

HÜKÜMET İLK 100 GÜNÜNDE SAĞLIK 
ALANINDA NELER YAPTI?

Çankaya Köşkü'nde düzenlenen "65. 
Hükümetin İlk Yüz Günü" değerlen-
dirme toplantısında konuşan Akdağ 
şunları kaydetti:

"Özellikle Suriyelilere hizmet etmek 
için 21 adet Göçmen Sağlığı Merke-
zi hizmete soktuk. Van ve Adana'da 
kapsamlı onkoloji merkezlerini hiz-
mete soktuk. Buradaki maksadımız, 
bölgesinden bir hastanın başka bir 
bölgeye gitmeden hizmet almasını 
sağlamaktır. 18 bin yeni Sağlık perso-
neli istihdamı gerçekleştirdik. Özel-
likle 5 ve 6. bölgeler doğu ve güney-
doğu başta olmak üzere eksikliğimiz 
çok fazla buralar içinde yeni 11 bin 
kadro ihdası yaptık. Bu arada bildiği-
niz gibi askeri hastaneleri sağlık ba-
kanlığının çatısı altında aldık. 33 has-
tane ve 5 sağlık merkezi olmak üzere, 
FETÖ örgütünden de 14 tesisi alarak 
vatandaşımızın hizmetine sunduk."

SAĞLIK BAKANI RECEP AKDAĞ'DAN 
GÜNDEME İLİŞKİN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR
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Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ, Bilkent Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma 
Hastanesinde Tedavi Gören Gazilerle Bir Araya Geldi. Ayrıca Adana ve Mersin'de Sağlık 
Değerlendirme Toplantılarına Katılan Bakan Akdağ Gündeme İlişkin Çeşitli Konularda Önemli 

Açıklamalarda Bulundu.
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663 sayılı KHK doğrultusunda görev 
alanına giren ürünlerin ruhsatlandı-
rılması, üretimi, depolanması, satışı, 
ithalatı, ihracatı, piyasaya arzı, dağıtı-
mı, hizmete sunulması, toplatılması ve 
kullanımları ile ilgili kural ve standart-
ları belirlemek, bu faaliyetleri yürüte-
cek kamu ve özel hukuk tüzel kişileri 
ile gerçek kişilere izin vermek, ruhsat-
landırmak, denetlemek ve gerektiğin-
de yaptırım uygulamak, laboratuvar 
analizlerini yapmak veya yaptırmak, 
görev alanı ile ilgili faaliyetleri izlemek, 
değerlendirmek, iyi uygulama örnek-
lerini yaygınlaştırmak, politika üretil-
mesi ve gerekli düzenlemelerin yapıl-
ması için Bakanlığa teklifte bulunmak 
Kurumumuz görev, yetki ve sorumlu-
lukları arasında yer almaktadır. 

Bu çerçevede eczanelerle ilgili dü-
zenlemeler de Kurumumuzca yapıl-
maktadır.

Kurumumuz, yurt dışında gerçekle-
şen yenilikleri takip etmenin yanı sıra 
ülkemiz genelinde tüm paydaşları ile 
güçlü bir iletişim ağı oluşturmakta, 
görev alanına giren konularda daha 
yüksek standartlara ulaşmayı sağla-
maya yönelik hedefler belirlemekte 
ve bu hedeflere ulaşmak için tüm 
paydaşlarla birlikte yol almaktadır.

Ülkemizde Eczacılık Mevzuatı

Mevcut durumda eczaneler hakkın-
da iş ve işlemler esas olarak 6197 sa-
yılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında 
Kanun ile 12/04/2014 tarihli ve 28970 
sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 
Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yö-
netmelik hükümleri doğrultusunda 
yürütülmektedir.

Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Ka-
nun ilk olarak 24/12/1953 tarihli ve 
8591 sayılı Resmi Gazete'de yayımla-
narak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu 
Kanun’da muhtelif tarihlerde değişik-
likler yapılmıştır.

31 Mayıs 2012 tarihinde Resmi 
Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe 

giren 6308 sayılı “Eczacılar ve Eczane-
ler Hakkında Kanun ile Uyuşturucu 
Maddelerin Murakabesi Hakkında 
Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun” ile 6197 sayılı “Eczacılar ve 
Eczaneler Hakkında Kanun”da yapı-
lan değişiklik ile mevcut ihtiyaçlar ve 
gelişmeler çerçevesinde eczacı ilacın 
üretiminden dağıtımına kadar tüm 
aşamalarda sorumlu olan sağlık hiz-
met sunucusu olarak yeniden tanım-
lanmıştır. Değişikliğin nedeni eczacı-
lığı sadece belirli ticarethaneler açma 
ve mesul müdürlük yapma olarak 
tanımlayan Kanun’un daha önceki 
ilk maddesinin, eczacının toplumda 
üstlendiği rolü tarif etmede yetersiz 
kalmasıdır. 

Eczacının halkla bire bir iletişim ha-
linde, halk sağlığına doğrudan temas 
edebilecek bir noktada olması ve hal-
kın ilk ve en kolay erişebildiği sağlık 
danışmanı olması nedeniyle eczacı-
lık, dünden bugüne önemini hiç yi-
tirmeyen, aksine gün geçtikçe önem 
kazanan bir meslek olmuştur.

Aynı Kanun değişikliği ile 6197 sa-
yılı Kanun’un 5 inci maddesine, ec-

zane ruhsatlarının düzenlenmesi 
yönünden Yönetmelik ile il sağlık 
müdürlüklerine yapılan yetki devri 
eklenmiş, ülke genelinde eczanelerin 
eşitsiz dağılımını ve yeterinden fazla 
eczane açılmasını önlemeye yönelik 
olarak ilçe sınırları içindeki nüfusa 
göre en az üç bin beş yüz kişiye bir 
eczane olacak şekilde Avrupa Birliği 
ülkelerine benzer nüfus kriteri esas 
alınarak eczane açılmasına yönelik 
düzenleme yapılmıştır. 

Nüfus kriterine göre eczane açılmak 
üzere belirlenen ve ilan edilen yerler-
de eczane açma hakkını elde edecek 
eczacıları belirlemek üzere hizmet 
puanı getirilmiştir. Hizmet puanının 
hesaplanmasında; eczacıların çalıştık-
ları ilçelerin katsayıları, meslekte ge-
çirilen süre ve doktora çalışması gibi 
objektif kriterler esas alınmaktadır.

Yine söz konusu değişiklik ile eczacı-
lık hizmetinin sunumunda kalite ile 
eczacı istihdamını artırmak ve yeni 
mezun eczacıların eczane açmadan 
önce bilgi ve mesleki deneyimlerini 
artırmak amacıyla yardımcı eczacı 
kavramı getirilmiştir. Diğer yandan 
hastalara verilen eczacılık hizmeti 
için ayrılan sürenin ve hizmet kalite-
sinin artırılması için ikinci eczacı tanı-
mı yapılmış, belli bir ciro ve reçete sa-
yısı üzerindeki eczacılara ikinci eczacı 
istihdam etme zorunluluğu getiril-
miştir. Bu sayede eczacı başına düşen 
hasta sayısının azaltılarak hastaların 
eczacılık hizmetinden daha etkili şe-
kilde faydalanmaları amaçlanmıştır.

Muvazaalı olarak faaliyet gösteren 
eczanelerin halk sağlığında telafisi 
mümkün olmayan zararlara ve ecza-
cılık mesleğinde etik bozulmalara yol 
açmaları nedeniyle 6197 sayılı Kanu-
nun 6. maddesine eklenen fıkra ile 
muvazaa ile mücadelenin çerçevesi 
çizilmiş ve caydırıcılık sağlanması 
amaçlanmıştır. Muvazaa yolu ile ec-
zane açan eczacıların 5 yıl süre ile 
eczane açamayacakları hükme bağ-
lanmıştır.

6197 sayılı Kanun’a geçici 3 üncü 
madde eklenerek halen eczacılık 
yapma hakkına sahip olanlarla 6308 
sayılı Kanun’un yürürlüğe girdiği 31 
Mayıs 2012 tarihinden önce eczacılık 
fakültesine girmeye hak kazanmış ve 
halen eczacılık fakültesinde okuyan-

ların 6308 sayılı Kanun ile getirilen 
nüfusa göre eczane açılmasına ilişkin 
kısıtlamalardan bir defaya mahsus 
muaf olmasını ve hak kaybını önle-
meye yönelik düzenleme yapılmıştır. 

Ayrıca 6308 sayılı Kanun’un yürür-
lüğe girdiği tarihte serbest eczanesi 
bulunan eczacıların bir defaya mah-
sus olmak üzere Kanun ile getirilen 
nüfusa göre eczane açılmasına ilişkin 
kısıtlamalardan etkilenmeksizin ec-
zanesini devredebilmesi ve naklede-
bilmesi, böylece hak kaybına uğran-
maması amaçlanmıştır.

6197 sayılı Kanun doğrultusunda, 
Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yö-
netmelik hazırlanmış, 12/04/2014 ta-
rihli ve 28970 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 
Yeni Yönetmelikte, 13/10/1992 ta-
rihli bir önceki Eczaneler ve Eczane 
Hizmetleri Hakkında Yönetmelik’te 
yer almayan aşağıdaki hususlar yer 
almaktadır: 

• Eczacı, eczacılık gibi kavramlar 
6197 sayılı Kanun doğrultusunda 
tanımlanmış, eczacıların görev 
yetki ve sorumlulukları belirlen-
miştir.

• Nüfus kriterine tabi eczacıların ec-
zane açmada esas alınacak hizmet 
ve yerleştirme puanlarının hesap-
lanmasına ilişkin usûl ve esaslar 
belirlenmiştir.

• Yeni eczane açılmasına ilişkin usul 
ve esaslar belirlenmiştir.

• İkinci eczacı ve yardımcı eczacı ça-
lıştırılmasına ilişkin usûl ve esaslar 
düzenlenmiştir.

• Üniversite hastanelerinde bulu-
nan eczanelerin açılması da izne 
bağlanmıştır.

• Eczane olarak kullanılacak yerlerin 
özellikleri ve bu yerlere ilişkin di-
ğer hususlar mevcut ihtiyaçlar da 
göz önünde bulundurularak ye-
niden düzenlenmiş, yeni açılacak 
eczaneler için yapı ruhsatı belgesi 
veya yapı kullanım izin belgesi ya 
da bağlı bulunduğu belediye ta-
rafından dükkân veya işyeri olarak 
kullanılabileceğine dair resmî bel-
ge istenilmiştir. Ancak mevcutların 
hakları korunmuştur. 

• Reçetelere yapılacak işlemler ilaç 

takip sistemi ve e-reçete uygulama-
sına göre yeniden belirlenmiştir. 

• Eczaneden satışı yapılabilecek ve 
yapılması zorunlu ürünler Kanun 
çerçevesinde belirlenmiş, ilaçların 
toptan satışı ve eczacıların ihalele-
re katılımı yasaklanmıştır. 

• Eczanelerin denetimi ile kapatıl-
ması ve kapalı tutulması da 6197 
sayılı Kanun çerçevesinde yeniden 
düzenlenmiştir.

Eczaneler Hakkında Mevcut Durum

Eczacılık mevzuatına ilişkin yapılan 
tüm bu değişiklikler neticesinde nü-
fusa göre eczane açılmasına ilişkin 
düzenlemeler başarılı şekilde uygu-
lanmaktadır. Eczanelerin eşit dağı-
lımının sağlanmasının halkın ilaca 
erişiminde kolaylık sağlayacağı ön-
görülmektedir.

Kurumuzca geliştirilen Eczacı Yerleş-
tirme Sistemi (EYS) üzerinden, nüfus 
kriterine tabi olan eczacıların başvu-
ruları kabul edilerek, ülke genelinde 
boş kontenjanlar için eczacı yerleştir-
me işlemi yapılmaktadır. 

Muvazaalı eczane açılması ve işletil-
mesine karşı etkin şekilde mücadele 
edilmekte, mevzuata eklenen cezai 
yaptırımlar bu konuda caydırıcılığı 
artırmaktadır.

Eczane olacak yerin standartlarının 
Yönetmelikle belirlenmiş olması, ilaç-
ların daha uygun koşullarda muha-
faza edilmesi ve halka daha iyi şart-
larda eczacılık hizmeti sunulmasını 
sağlamıştır.

İlaçların, İlaç Takip Sistemi’ne bildiri-
minin zorunlu kılınması, ilaçların izle-
nebilirliğini sağlamıştır.

Kurumumuzca Eczaneler Hakkında 
Yürütülen İş ve İşlemler

Kurumumuzca, eczanelere ilişkin dü-
zenlemeler yapılmakta ve eczanelere 
ilişkin iş ve işlemler yürütülmekte ve 
eczaneler ile ilgili şikâyetler değer-
lendirilmektedir. 

İl sağlık müdürlükleri tarafından 
TİTCK il sağlık işlemleri sistemine gi-
rişleri yapılan eczane hareketlerinin 
(yeni açılan, devir edilen, ruhsatı ip-
tal edilen ve faaliyette olan eczane 

ÜLKEMİZDE ECZACILIK 
VE ECZANELER
Dr. Hakkı GÜRSÖZ
Sağlık Bakanlığı 
İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı
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sayıları) gerekli hallerde takibi yapıl-
maktadır. 

Bakanlığımız ve diğer kurumlardan 
gelen raporlar ve il sağlık müdürlük-
lerinden gelen eczane denetimlerine 
ilişkin bilgi ve belgeler değerlendiril-
mektedir. 

Türk Eczacıları Birliği Yüksek Hay-
siyet Divanınca eczacılara verilen 
meslekten men cezalarında, cezanın 
uygulanması için ilgili valiliklerle ya-
zışmalar yapılmakta ve neticeden 
Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti 
Başkanlığına bilgi verilmektedir. 

İl sağlık müdürlükleri tarafından ec-
zanelerle ilgili tereddüte düşülen 
hususlar hakkında görüş oluşturul-
maktadır.

E-posta yoluyla gelen Eczacılar ve Ec-
zaneler Hakkında Yönetmelik ile ilgili 
sorular cevaplanmaktadır.

Mevzuat doğrultusunda il sağlık mü-
dürlüklerinden Kurumumuza gön-
derilen; yeni eczane açılışı, eczane 
nakil, devir başvuru dosyalarını ve 

faaliyetteki eczanelerin durumları 
Kurum Muvazaa Değerlendirme Ko-
misyonunda değerlendirilmekte, iş-
lem sonucundan ilgili valiliklere bilgi 
verilmektedir.

Nüfus kriterine göre eczane açılabi-
lecek yerlerin ilanı yapılmakta, yer-
leştirme işlemleri Eczacı Yerleştirme 
Sistemi (EYS) ile dönemsel olarak ilan 
edilmekte ve eczacı yerleştirme işle-
mi yapılarak sonuçlar ilan edilmekte-
dir.

Ülkemizdeki serbest eczanelere zi-
yaretler yapılarak serbest eczanelere 
yönelik mevzuatın uygulanması hak-
kında istişarelerde bulunulmakta ve 
serbest eczanelerden geri bildirim 
alınmaktadır.

Kurumumuz görev alanına giren 
konular hakkında, il sağlık müdür-
lüklerine yönelik eğitim programları 
organize edilmekte ve il sağlık mü-
dürlüklerine eğitim verilmektedir.

Kurumumuz görev alanına giren ko-
nular hakkında Türk Eczacıları Birliği 

ile işbirliğine gidilmek suretiyle ecza-
cı odalarına eğitim verilmektedir.

SABİM, BİMER ve vatandaş başvuru-
ları cevaplandırılmaktadır.

Ülkemizde eczanelerde verilen 
hizmetlerin kalitesinin artırılması 
amacıyla İyi Eczacılık Uygulamaları 
Kılavuzu yayımlanmış ve tüm eczacı-
larımıza dağıtılmıştır.

Bakanlığımızın eczanelerde muvazaa 
ile etkin mücadele hedefi doğrultu-
sunda muvazaalı eczaneler hakkında 
yapılacak inceleme ve işlemler hak-
kında il sağlık müdürlüklerine eğitim 
verilmiştir. Eczacı odalarına da eğitim 
verilmesi planlanmaktadır. Ayrıca 
muvazaalı eczaneler ile mücadele 
kapsamında bilgi belge temini ama-
cıyla çeşitli kamu kurumları ile top-
lantılar yapılmış ve işbirliği yapılması 
yönünde adımlar atılmıştır.

Eczanelerle ilgili iyi uygulama ör-
neklerini yaygınlaştırmak ve politika 
üretmek amacıyla çalışmalarımız sür-
dürülmektedir.

SAĞLIK ve İNSAN / EYLÜL 201610
Bu ilan ücretsiz yayımlanmaktadır



SAĞLIK ve İNSAN / EYLÜL 2016 13SAĞLIK ve İNSAN / EYLÜL 201612

Eczacılık mesleği, yüzyıllar öncesin-
de hekimlikle içiçe olup, daha sonra 
ayrı bir meslek haline gelmiş ve yıllar 
boyunca içinde bulunduğu çağın 
gereklerine göre şekil değiştirmiştir. 
1900’lü yıllarda ilacın genellikle ec-
zane laboratuvarında bizzat eczacı 
tarafından yapıldığı “havan eczacılı-
ğı” döneminden, hemen hemen her 
şeyin otomasyona dayalı üretildiği 
yeni milenyumun başladığı 2000’li 
yıllarda ise “el değmeden üretilmiş 
ilacı hastaya sunan ve danışman rolü 
üstlenen” bir eczacılığa evrildiğini 
görüyoruz. İstatistiki bilgilere göre 
ilaç tüketiminde Avrupa Birliği stan-
dartlarına yakın bir toplum olmakla 
beraber, ülkemizde eczane sayısında 
bölgelere göre homojen olmayan 
bir dağılım görmekteyiz. 6197 sayı-
lı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında 

Kanun’a göre; eczane açılabilecek 
yerleşim yerleri, devlet tarafından 
yılda 3 kez ilan edilecek ve 3500 ki-
şiye bir eczane düşecek şekilde “nü-
fusa göre eczane açılması” sağlana-
cak şekilde yeniden düzenlenmiştir. 
Eczane sayılarının ihtiyaca uygun 
şekilde ülke çapında göreceli olarak 
homojen dağılmasının hedeflendiği 
bu yasanın çıkarılması, mesleğimizin 
gidişatı açısından son derece olumlu 
olmuştur.

Ancak Türkiye’nin gelecekteki eczacı 
ihtiyacına projeksiyon yapılmadan, 
birçok üniversitede yeni Eczacılık 
Fakülteleri açılması maalesef, mes-
leğimizin geleceği açısından alarm 
veren bir durumdur. Türkiye’de şu 
anda öğrenci alan devlet ve vakıf 
üniversitelerine ait (KKTC de dahil 
olmak üzere) 27 Eczacılık Fakültesi 
bulunmaktadır ve son 7 yılda Eczacı-
lık Fakültelerinin kontenjanı % 30’un 
üzerinde artırılmıştır. Bilindiği gibi, 
eczacılık eğitiminin yaklaşık % 60’ı 
laboratuvar pratiğine dayandığı için, 
Eczacılık Fakültesi kurmak pahalı bir 

yatırımdır ve laboratuvarlı eğitim 
olmazsa olmazdır. Ancak özellikle 
2011 ve sonrasında kurulan Eczacılık 
Fakültelerine bakıldığında, fiziki alt 
yapılarının çok yetersiz olduğu, hatta 
tek bir öğrenci laboratuvarında bir-
çok anabilim dalına ait laboratuvar 
pratiği için ortak kullanıldığı görül-
mektedir. Hatta yine yeni açılan bu 
fakültelerin bazılarında, öğrencilere 
deney yaptıracak laboratuvar olma-
dığı için, deneylerin teorik olarak 
anlatıldığı bilinmektedir. Laboratu-
varları olamayan birçok yeni Fakülte-
nin müstakil binası bile olmayıp, bu 
Fakülteler, başka bir fakülte binasının 
içindeki bir katta ikame edilmektedir. 
Müstakil bina, laboratuvar, sınıf, anfi 
gibi unsurlara sahip olmayan Fakül-
telerdeki bir diğer önemli sorun da, 
akademik kadroyu teşkil eden öğ-
retim üyesi sayısının yetersiz ve ehil 
olmayışıdır. Bilindiği gibi, üniversite-
ler öğrenciye sadece teknik mesleki 
donanım kazandıran yerler değil, 
öğrencilerine mesleki etik, nosyon ve 
vizyonunu da kazandıran, onları hem 
sosyal, hem mesleki anlamda hayata 

hazırlayan kurumlardır. Bu nedenle, 
her Eczacılık Fakültesinin akademik 
kadrosunun hepsi olmasa da çoğun-
luğu eczacı kökenli öğretim üyeleri 
ve elemanlarından oluşmalıdır ki, 
çocuğa eczacı olma nosyonunu ve 
ruhunu kazandırabilsin. Ancak yine 
yeni kurulan Eczacılık Fakültelerine 
baktığımızda, kadrosunda hiç eczacı 
kökenli öğretim üyesi olmayan Fakül-
teler olduğunu görüyoruz. Düşünün 
ki, bir Mimarlık Fakültesi kuruyorsu-
nuz ve içinde mimarlık mezunu bir 
öğretim üyesi bile yok veya çok azın-
lıkta ve siz bu fakülteden yeni mimar-
lar mezun edeceksiniz. 

Eczacılık tabii ki, multidisipliner bir 
bilim dalıdır ama bu Eczacılık fakül-
telerinde eczacılık mezunu olmayan 
öğretim üyelerinin çok olmasının 
veya eczacı kökenli hiç öğretim üyesi 
olmamasının gerekçesini açıklaya-
maz. Yeni açılan Fakültelerde öğretim 
üyesi ihtiyacı, Eczacılık Meslek Bilim-
leri dersleri için eski, köklü Fakülte-
lerden gönüllük esasına göre gelen 
öğretim üyeleri ile, Temel Eczacılık 

Bilimleri dersleri için de Tıp veya Fen 
Fakültesi’nde gelen hocalarla veril-
meye çalışılmaktadır. Ancak özel-
likle şehir dışından gelen hocaların 
haftalık değil de, dönem boyunca 
ayda veya 2 -3 haftada bir gitmeleri 
ile verilen dersler hem öğrenciye sı-
kıntı yaratmakta, hem de çok yüklü 
olmaktadır. 

MF-3 puan türü ile öğrenci alan Ec-
zacılık Fakültelerinde, 2016 yılının 
tavan ve taban puanları göz önü-
ne alındığında, Fakülteler arasında 
müthiş bir uçurum bulunmaktadır. 
KKTC’deki Fakülteler de dahil, devlet 
ve vakıf üniversitelerine ait Fakülte-
lerin öğrenci aldığı dilimler 21.000 
ile 170.000 arasında değişmektedir. 
Zaten özellikle yeterli fiziki ve teknik 
altyapıyı sağlamaya ve akademik 
kadrosu yetersiz olan özellikle yeni 
Fakültelerden mezun olacak öğrenci-
ler ile 2011 yılı sonrasında açılan Ec-
zacılık Fakültelerinden mezun olacak 
öğrencilerin donanımı arasında çok 
büyük bir fark olacağı aşikardır. 

Eczacılık Fakülteleri, klasik bir meslek 

olan ve her zaman yüksek talep gö-
ren eczacılık mesleği nedeniyle, Üni-
versitelere prestij kazandıran fakül-
telerdir. Ancak gerekli teknik ve fiziki 
altyapıyı ve akademik kadroyu kur-
madan sadece açmış olmak için açı-
lan Eczacılık fakülteleri, kucağımızda 
her an patlamasını beklediğimiz bi-
rer bomba haline gelmiştir. Özellikle 
Vakıf Üniversitelerinin bünyesinde 
açılan Eczacılık Fakülteleri öğrenci-
den yüksek yıllık ücret talep etmeleri 
nedeniyle ticari anlamda çok popü-
list yaklaşımlarla açılmaktadır. Devlet 
üniversitelerinde ise rektörlerin bakış 
açısına göre, üniversiteye prestijli bir 
fakülte kazandırma hevesi ile “kervan 
yolda düzülür” mantığı ile Eczacılık 
Fakültelerinin kurulduğunu görüyo-
ruz. Ancak, her iki yaklaşım da kesin-
likle doğru olmayıp, en kısa sürede 
bu yanlıştan dönülmesi ve belli aka-
demik kriterleri sağlamayan Eczacılık 
Fakültelerinin öğrenci almaya başla-
masına izin verilmemesi, hatta kapa-
tılması şu anda en mantıklı çözüm 
olarak görülmektedir. 

Prof. Dr. İlkay ERDOĞAN ORHAN

Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 
Farmakognozi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
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Eczacılık, sağlık bilimlerinin ve sağlık 
hizmetlerinin önemli temellerinden 
biridir. Ülkemizde ve çoğu ülkelerde 
lise sonrası 5 yıllık bir mesleki eğitimi 
gerektirir. Bu zorlu eğitim sonrasında 
Eczacı, eczane açma, eczanede çalış-
ma, ilaç yapma ve verme yetkisini alır. 
Yasalarımıza göre, hekim reçeteleri-
ne göre ilaç yapma ve verme yetkisi 
sadece eczacılara verilmiştir. Yine ya-
salarımıza göre, sadece geçerli ecza-
cılık diplomasına sahip kişiler eczane 
açma ruhsatı alabilir ve eczane açabi-
lir. Bir kişi birden fazla eczane açamaz 
veya birden çok eczanede çalışamaz. 

Yurt sathında yayılmış Eczacı Odaları 
ve onların üst örgütü olan Türk Ec-
zacıları Birliği (TEB) ülkemizdeki tüm 
eczacıların üyesi olduğu ve onların 
haklarını korumakla yükümlü yasal 
kuruluşlardır. Eczacılık uygulamaları-
nın düzenli yürümesi, yeknesaklığı-
nın sağlanması ve eczacılık etiğinin 
korunması bu kuruluşların kontrolü 
altındadır. TEB, Dünya Eczacıları Birli-
ği (FIP)’in de üyesidir. 

İlaç bir ticari meta olmakla birlikte, 
eczacı o ürünü her isteyene sata-
maz. Reçeteye tabi ilaçları sadece 
reçete sahibine nasıl kullanılacağına 
dair bilgilerle birlikte verip, hastanın 
maksimum fayda sağlayacağı doğru 
kullanımından emin olması gerekir. 
Reçetede gördüğü hataları veya ilaç 
geçimsizliklerini reçeteyi yazan heki-
me bildirip düzeltilmesini sağlamak 
zorundadır. Hekim ısrar ederse reçe-
teyi yapmamak veya hekimden ısra-
rını açıkça yazmasını istemek hakkına 
sahiptir. Reçeteye tabi olmayan ilaç-
ları, hekim tavsiyesi dışında verebilir. 
Ancak, bu durumda, doğru tavsiyede 
bulunabilmek için, hastayı sorgula-
mak zorundadır. 

Raflarda satılan ilaçların sayısının az 
olduğu dönemlerde, eczacı hekimin 
reçete ettiği formülleri eczanesinde 
ilaç formuna soktuktan sonra hasta-
ya veriyordu. Majistral dediğimiz bu 
tip uygulama günümüzde oldukça 
azdır. Çoğu, cildiyeci hekimlerden 
gelen yapma ilaç reçeteleri oldukça 
azalmıştır. İlaç sanayii yeni bir ilaç keş-
fettiğinde, patent süresi doluncaya 
kadar o yeni hammaddeyi içeren ilacı 
sadece kendisi üretir ve satar. Patent 
süresinin bitiminde başka firmalar da 
o hammaddeyi kullanarak ilaç üretip 

satabilirler. Bu tip ilaçlar “jenerik ilaç” 
olarak nitelendirilir. Dünya’da” jenerik 
ilaç” piyasası “yeni ilaç” piyasasından 
daha büyüktür. Yeni ilaç bulunması, 
yoğun AR-GE ve milyonlarca dolar-
lık yatırımı gerektirdiğinden sadece 
BigPharma denen dev ilaç şirketle-
ri tarafından gerçekleştirilebilir. Bu 
nedenle ülkemizde bugüne kadar 
yeni ilaç veya diğer bir deyimle yeni 
molekül geliştirilmemiştir. Ülkemiz 
BigPharma’nın ürünleri dışında bir 
jenerik ilaç pazarıdır. 

Eczacılık eğitim ve öğretimi Eczacı-
lık Fakültelerinde verilir. Bu eğitim 
ve öğretim teorik ve pratik ders ve 
laboratuvarlar ile ödev, staj ve sı-
navlardan oluşur. Öğrenci tüm bu 
aşamaları başarıyla tamamladığında 
Eczacı Diplomasını almaya hak kaza-
nır. Eczacı Diploması Sağlık Bakanlı-
ğınca onaylandıktan sonra yürürlüğe 
girer. Eczacılık Fakültelerinde fizik, 
kimya, biyoloji, anatomi, fizyoloji vs. 
gibi temel dersler haricinde sadece 
eczacılık fakültelerine has eczacılık 
teknolojisi (galenikfarmasi), farma-
kognozi, farmasötik kimya, klinik ec-
zacılık, farmasötik bakım gibi dersler 
okutulmaktadır. Anameslekdersleri 
arasında yer alan farmakoloji, diğer 
sağlık bilimleri öğretiminde de oku-

tulduğu için sadece eczacılığa has 
bir dal değildir. Bunlar dışında ecza-
cılık tarihi, deontoloji, analitik kimya, 
toksikoloji, mikrobiyoloji, farmakovi-
jilans, farmakogenetik, radyofarmasi, 
biyoteknoloji, kozmetoloji, fitoterapi, 
farmasötik botanik, işletme, muhase-
be, davranış bilimleri gibi dersler de 
eczacılık fakültelerinde okutulmak-
tadır. Bu şekilde eczacılık öğrencileri 
multidisipliner bir eğitimle mesleğe 
hazırlanmaktadırlar. Eczacılık öğren-
cileri stajlarını eczanelerde, ilaç fab-
rikalarında, hastane eczanelerinde 
yapabilir. Ancak, eczane stajı esastır. 

Eczacılık ile ilaç üretim, denetimi ve 
standartı tüm dünyada kalitesi ev-
rensel kurallarca benimsenmiş esas-
lar dahilinde uygulanır. İlaçla ilgili 
tüm standartlar Farmakope veya Ko-
deks adı verilen ve uzman heyetlerce 
sürekli olarak güncellenen kitaplarda 
yazılıdır. İlaç üreticileri, dağıtımcıları 
ve eczacılar bu kurallara uymak zo-
rundadır. Türkiye 1994 yılından beri 
Avrupa Farmakopesi Komisyonunun 
daimi üyesidir ve Avrupa Farmako-
pesinin hazırlanmasına uzmanları 
aracılığıyla katkı sağlamaktadır. Av-
rupa Farmakopesi ülkemizin resmi 
farmakopesi niteliğindedir. Farma-
kope İngilizce ve Fransızca dillerinde 
basıldığından Türk eczacılarının da 
yararlanabilmesi için 2004 yılında 
genel yöntemleri içeren “Türk Farma-
kopesi I – Avrupa Farmakopesi Adap-
tasyonu” Türk Farmakope Komisyonu 
tarafından hazırlanmış, Sağlık Bakan-
lığı tarafından bastırılıp dağıtımı sağ-
lanmıştır. Drog monograflarını içeren 
2. cilt 12 yıl geçmesine rağmen bası-
lamamıştır. Bu arada, 2011 tarihinde 
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu 
(TİTCK)’nun kurulmasıyla, 1926’da 
yayınlanan Türk Kodeksi Kanunu yü-
rürlükten kaldırılmış ve üyeleri üçlü 
kararnameyle atanan Türk Farmako-
pe Komisyonu lağvedilmiştir. Sürekli 
güncellenen Avrupa Farmakopesin-
den Türk eczacılığının yararlanabil-
mesi için, Almanya ve İspanya’nın 
yaptığı gibi, Türkçeye tercüme etti-
rilmesi en sağlıklı yol görünmektedir. 
Zira, 2004 Türk Farmakopesi güncel-
liğini büyük ölçüde yitirmiştir ve ha-
zırlandığı söylenen 2. cilt de basıldığı 
gün güncelliğini yitirecektir. 

Günümüzde eczacılık sürekli bir geli-
şim ve değişim içindedir. Yeni tekno-

lojilerin eczacılık alanına uygulanma-
sıyla yeni ilaç şekilleri ortaya çıkmakta 
ve eczacılıkta ihtisaslaşma alanları 
çoğalmaktadır. Eczacılar Amerika’da 
kalp-damar hastalıkları, enfeksiyon 
hastalıkları, onkoloji, farmakoterapi, 
nükleer, beslenme, psikiatri ve geri-
atri alanlarında uzmanlaşmaktadırlar. 
Ülkemizde 2014’te yapılan bir yasa 
değişikliğiyle Eczacılıkta Uzmanlık 
mümkün hale gelmiştir. Eczacılar 
Klinik Eczacılık ve Fitofarmasi alanla-
rında ihtisas yapabileceklerdir. Onko-
loji Eczacılığı alanında da ülkemizde 
önemli gelişmeler vardır. 

Ülkemizde eczacılık öğretimi 14 Ma-
yıs 1839’da Sultan II. Mahmut tarafın-
dan Galatasaray’da kurulu Askeri Tıp 
Mektebi bünyesinde açılan “Eczacı Sı-
nıfı” ile başlamıştır. Bu nedenle her yıl 
14 Mayıs ülkemizde Eczacılar Günü 
olarak kutlanmaktadır (Not: Türk 
Eczacıları Birliğinin önerisi üzerine 
Uluslararası Eczacılar Birliğinin kurul-
duğu gün olan 25 eylül tüm dünya’da 
Eczacılar Günü olarak kabul edilmiş-
tir). 1908 yılında İstanbul Darülfünu-
nu kurulunca Eczacılık Yüksek Okulu 
olmuş ve Eczacılık ve Diş Hekimliği 
Yüksek Okulu olarak faaliyet göster-
miştir. 1933 üniversite reformuyla 
birlikte okul Fen Fakültesine bağla-
nıp eğitim 4 yıla çıkarılmış, 1944’de 
ise yeniden Tıp Fakültesine bağlanıp 
“Eczacı Okulu” olmuştur. 1960 yılında 
Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakülte-
si, 1963 yılında ise İstanbul Üniversi-
tesi Eczacılık Fakültesi’nin açılmasıyla 
Türk eczacılık eğitimi fakülteleşme 
sürecine girmiştir. Halen Türkiye ve 
Kuzey Kıbrıs’taki 32 devlet ve vakıf 
üniversitesi eczacılık fakültelerine 
öğrenci kabul etmektedir. 

Son yıllarda ülkemizde Eczacılık Fa-
kültelerinin sayısının hızla artması 
sonucunda, çoğu yeni fakültelerin 
altyapı ve öğretim üyesi temini so-
runlarının olması nedeniyle fakülte-
lerin programlarının akreditasyonu 
söz konusu olmuştur. Bunu teminen 
kurulan Eczacılık Eğitimi Program-
larını Değerlendirme ve Akreditas-
yon Derneği (ECZAKDER) tarafından 
bugüne kadar 10 Eczacılık Fakültesi 
akredite edilmiştir (Ankara, Gazi, Ha-
cettepe, Anadolu, İstanbul, Marmara, 
Ege, Kayseri, Erzurum, Yeditepe). Ku-
zey Kıbrıs’ta 2006 yılında kurulan ve 
2012’de ilk mezunlarını veren Yakın 

Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 
2016 yılında Amerikan akreditasyon 
kuruluşu ACPE (Accreditation Coun-
cil for Pharmacy Education) tarafın-
dan tam akreditasyona layık bulun-
muştur. Eğitim dili İngilizce olan bu 
fakültede Türkiye ve diğer ülkelerden 
öğrencilere hem lisans hem de yük-
sek lisans düzeyinde eğitim veril-
mektedir. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs’ta 
bu akreditasyona sahip tek eczacılık 
fakültesidir. 

Eczacılık Fakültesi mezunları ülke-
mizde eczane açabilir, bir eczanede 
çalışabilir, hastane eczanesinde, ilaç 
sanayiinde, İlaç ve Tıbbi Cihaz Ku-
rumunda, SGK’da görev yapabilir. 
Akademik hayatı tercih edenler bir 
fakülte’de yüksek lisans ve/veya dok-
tora yapıp öğretim üyesi olabilirler. 
Yurtdışında eczacılık yapmak iste-
yenler o ülkenin yasa ve yönetme-
liklerindeki şartları yerine getirdik-
leri takdirde eczacılık mesleğini icra 
edebilirler. Aynı kurallar, ülkemizde 
eczacılık yapmak isteyen yabancıla-
ra ve eczacılık eğitimini yurtdışında 
tamamlamış Türk vatandaşlarına da 
uygulanır. 

Eczacı ve eczane sayısının artması ve 
eczanelerin il merkezlerinde yoğun-
laşması nedeniyle eczacılara eczane 
açma kısıtlaması getirilmiştir. 2014 
yılında 6197 sayılı yasada yapılan 
değişiklik ve 2014 ve 2016 yıllarında 
uygulamaya koyulan yönetmelik-
lerle 3500 kişiye bir eczane düşecek 
şekilde eczane açılmasına izin veril-
miş, ayrıca reçete sayısı ve ciro yük-
sekliğine göre 2. eczacı çalıştırma 
zorunluluğu getirilmiştir. Eczacılar ve 
eczanelerle ilgili kanunun yürürlüğe 
girdiği 31 Mayıs 2012 tarihinde ecza-
cılık yapma hakkına sahip eczacılarla 
eczacılık fakültelerinde okuyanlar ve 
fakülteyi yeni kazananlar bir defaya 
mahsus bu sınırlamaya tabi tutulma-
mıştır.

Eczaneler, yaptıkları resmi reçeteler-
den geri ödeme alabilmek için, Sosyal 
Güvenlik Kurumu (SGK)’nun internet 
üzerinden çalışan MEDULA siste-
mine göre reçete kaydı yapmak ve 
ilaçları ona göre vermek zorundadır. 
Eczaneler ilaçları ecza depolarından 
veya doğrudan üretici firmalardan 
temin edebilirler. Ancak, depolardan 
temin etmek tercih edilen yoldur. 
Eczacıların iştirakleriyle kurulan ecza 

Prof. Dr. K. Hüsnü Can BAŞER
Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
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depoları eczacılara sağladıkları avan-
tajlar nedeniyle tercih edilmektedir. 
Yurt dışından temin edilmesi gere-
ken ilaçlarla ilgili TEB bünyesinde 
kurulan bir birim ihtiyaç sahiplerine 
kolaylık sağlamaktadır. 

Eczanelerde eczacının yardımcılığını, 
halk arasında kalfa olarak bilinen, ec-
zacı teknisyenleri yapar. Bir eczanede 
çalışan kalfa sayısı eczanenin iş yo-
ğunluğuna göre bir veya birden fazla 
olabilir. Eczacı teknisyenlerine eğitim 
imkanı vermek amacıyla 2007 so-
nunda TEB Eczacılık Akademisi, Milli 
Eğitim ve Sağlık Bakanlıkları arasında 
imzalanan protokolle, yurt sathında 
bir eczanede en az bir yıl çalışmış 
olduğunu belgeleyen en az ilkokul 
mezunu 30.000 eczacı kalfası bir de-
faya mahsus eğitime tabi tutulmuş-
tur. Akademi tarafından hazırlanan 
Eczacı Teknisyeni Eğitim Modülü çer-
çevesinde 256 saat teorik, 1200 saat 
pratik olmak üzere toplam 1456 saat 
eğitim özellikle eczacılar tarafından 
verilmiştir. 2008-2009 ders yılında 
Eskişehir Anadolu Üniversitesi Yunus 
Emre Meslek Yüksek Okulunda “Ec-
zacı Teknikerliği” programı açılmıştır. 
Halen, yurt sathında 35 civarında 
Eczane Hizmetleri adı altında Eczacı 

Teknikerliği eğitim programı bulun-
maktadır.

Ülkemizde eczacılık hizmeti ulus-
lararası standartlara uygun eğitim 
görmüş eczacılar tarafından veril-
mektedir. Eczacılar ülkenin en ör-
gütlü meslek gruplarının başında 
gelmektedir. Türk Eczacıları Birliği 
(TEB) bünyesindeki 54 Eczacı Oda-
sına üye olan eczacılar, mesleklerini 
birliğin koyduğu ilkeler çerçevesinde 
icra etmektedirler. Örgütlü gücünü, 
eczacılıkla ilgili düzenlemelerin hem 
eczacının hem de toplum sağlığının 
menfaati yönünde kullanmakta çaba 
göstermektedirler. 

Her eczacının profesyonel olarak 
tüm meslek hayatı boyunca sorum-
luluğunu ve uzmanlığını sürdürmesi, 
bilgi, nitelik ve davranışlarını düzenli 
olarak iyileştirmesi, geliştirmesi ve 
genişletmesi gerekmektedir. Bunu 
sağlamak amacıyla, 2002 yılında TEB 
bünyesinde kurulan Eczacılık Akade-
misi, 2006 yılından itibaren yurt sat-
hında eczacılara yönelik 22 konuda 
325’i aşkın meslek-içi ve hizmet-içi 
eğitim programları düzenlemekte 
olup 13.000’i aşkın eczacı bu prog-
ramlardan yararlanmıştır. TEB Akade-
mi TV’de eczacılıkla ilgili programlar 

yayınlanmakta, websitesinde eğitim 
videolarına ulaşmak mümkün ol-
maktadır. TEB Eczacılık Akademisi ta-
rafından, 2005 yılından beri, eczacılık 
bilimine kayda değer katkı sağlayan 
bilim adamlarına her yıl bilim, teşvik 
ve hizmet ödülleri verilmektedir. 

Eczacı ilaç konusunda en yetkili ve 
bilgili kişidir. İlaç tedarikçisi olma-
sı dışında ilaç konusunda en yetkin 
danışmandır. Bu nedenle, kişilerin 
İnternet üzerinden satışı yapılan ilaç 
ve ilaç benzeri ürünlere itibar etme-
meleri menfaatleri icabıdır. 

Şüphesiz ülkemiz eczacılığının ve 
eczacılarının da sorunları vardır. So-
runların büyük çoğunluğu devlet 
kuruluşlarıyla zaman zaman ortaya 
çıkan anlaşmazlıklardan kaynaklan-
maktadır. Sorunların çözümü için 
SGK’nınTEB’i bir çözüm ortağı olarak 
görmesi yeterli olacaktır. Son yıllar-
da, meslek kuruluşuna danışılmadan, 
mantar gibi açılan eczacılık fakültele-
rinin eczacı öğretim üyesi ve altyapı 
eksiklikleri gelecekte sorun çıkarma-
ya namzettir. 

Yine de, eczacınıza güveniniz. Zira, 
ilaç konusunda danışabileceğiniz, 
ulaşılması en kolay, en etkin ve yetkin 
sağlık meslek mensubu odur. 
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Eczacılarla İlgili Son Gelişmeleri 
Değerlendiren Türk Eczacıları Birliği 
Başkanı Ecz. Erdoğan Çolak, Sorunların 
Çözülmesi İçin Önerilerde Bulundu. 

Toplum sağlığını gözeten bir düzen-
leme yapılması ile ilgili Türk Eczacıları 
Birliği (TEB) Başkanı Ecz. Erdoğan Ço-
lak, “Sağlık profesyonellerinin ağır-
lıklı olduğu Sağlık Bakanlığının ilaç 
sunumundaki yetkilerinin artırılması 
zorunludur. Diğer yandan mevcut 
durumda SGK ve Sağlık Bakanlığı 
arasında yürürlükteki düzenlemeler 
nedeniyle görev ve yetki alanları açı-
sından ortaya çıkan uyumsuzluk ve 
belirsizliklerin Ekonomi Koordinas-
yon Kurulu’na benzeyen ama sağlık 
alanın tüm örgütlü bileşenlerinin et-
kin katılımına açık bir Sağlık Koordi-
nasyon Kurulu oluşturulması suretiy-
le giderilebilmesi mümkündür” dedi. 
Çolak, eczacılarla ilgili sorularımızı 
yanıtladı. 

Geçtiğimiz Günlerde Sağlık Bakanı Plan 
ve Bütçe Komisyonu’nda İlaç Giderleriyle 
İlgili Bazı Rakamları Açıkladı. Siz Bunu 
Nasıl Değerlendiriyorsunuz?

2015 yılında 19 Milyar 349 TL iken 
2014 yılında da toplam ilaç harcama-
sı 18 milyar 931 milyon TL. Açıkçası 
bu rakamlar aslında kendi içinde bir 
tutarlılık barındırıyor, çok ciddi ön-
lemler almaya yönlendirmiyor. Ancak 
bütçeler önceden belirleniyor. 

Bütçe açıklarını kapatmak amacıyla, 
ilaç ve eczacılık alanının bileşenle-
rinin uyarı ve önerileri dikkate alın-
madan devreye sokulan politikalar 
artık büyük mağduriyetler ve geniş 
ölçekli kayıpların yaşanmasına ne-
den olmaktadır. İlaç fiyatlarına 2005 
yılından bu yana 500 kereden fazla 
indirim gelmiştir. Eczanenin belkemi-
ğini oluşturan ilacın fiyatının sürekli 
düşmesi eczaneleri sürdürülebilir bir 
ilaç hizmeti sunmaktan hızla uzak-

laştırmış, hatta birçok eczaneyi iflas 
noktasına sürüklemiştir. İlaç firmaları 
ise kârlılığı olmadığı yahut oldukça 
azaldığı gerekçesiyle bazıları hayati 
önemde olan ilaçları üretmemeye ve 
ithal etmemeye başlamıştır. 

İlaç fiyatlarının düşürülmesi ilk baş-
ta elbette olumlu ve desteklenmesi 
gereken bir politikadır. Ancak bunun 
hastanın ilaca erişimini zorlaştıracak 
ve sağlık sisteminin kılcal damarı 
olan eczanelerin mağdur edilmeden 
yapılması gerekmektedir. En pahalı 
ilaç bulunmayan ilaçtır. İlacın alına-
bilirliği kadar bulunulabilirliği de 
önemlidir. Bunlardan ödün veme-
den, ilaç fiyatlarında yeni bir düzen-
lemeye gidilmelidir. Ayrıca yerli ilaç 
üretimini teşvik edici politikalar ge-
liştirilmelidir.

Buradaki en önemli hususlardan bi-
risi, kişi başı sağlık giderlerinin artı-
rılması. Çünkü OECD’nin geçen yılki 

verilerine göre, Türkiye’de kişi başına 
yıllık ilaç harcaması 121 dolardır. Bu 
harcamanın OECD ortalaması 497 
dolardır. Örneğin ABD’de kişi başına 
yılda 995, Kanada’da 752, Fransa’da 
641, İrlanda’da 648, Japonya’da 652. 
İsviçre’de 474, İspanya’da 536 dolar-
dır. İlaç harcamasının tutarı gelişmiş-
likle de ilgilidir. 

Döviz Kur Farkının Yarattığı Baskı, 
Vatandaşın Kullandığı İlaçlara
Nasıl Yansıyor?

Sağlıkta Dönüşüm ile birlikte uygu-
lamaya başlanan ilaç politikaları ilaç 
ve eczacılık alanında yıllar geçtikçe 
daha da belirginleşen, somutlaşan 
olumsuz etkiler yaratmıştır. Eczacı-
lar, ilaç üreticileri, dağıtım kanalları 
söz konusu uygulamalar nedeniyle 
artık büyük mağduriyetler ve geniş 
ölçekli kayıplar yaşar hale gelmiş-
tir. Hükümet bütçeden toplam ilaç 
harcamalarına ayrılan payı artırmak 
istememektedir. Nitekim son birkaç 
yıldır global bütçe uygulaması ve alı-
nan sert tedbirler ile ilaca ayrılan pay 
hemen hemen hiç artırılmamıştır. 
Sağlığa ayrılan payın görece düşük 
olduğu bir ülke olan Türkiye’de ilaca 
ayrılan payı bunun belirli bir yüzde-
sini geçmeyecek şekilde ayarlamaya 
çalışınca ilaç fiyatları sürekli baskılan-

makta, Türkiye şu anda Avrupa ülke-
lerinin en ucuz ilacını bulundurmak-
tadır. Geçtiğimiz yıl döviz kurunda bir 
düzeltme yapıldı, önümüzdeki ay da 
bu düzeltme ilaç fiyatlarına yansıya-
cak. Ancak, ne yazık ki, ilaç fiyatlarıın 
sabitlenmiş bir döviz kuruna bağlan-
ması, firmaların o ilaçları üretmeme-
sine ya da ithal etmemesine neden 
oluyor. 

Geçtiğimiz yıllarda antibiyotiklerin, 
kardiyovasküler hastalıklar ya da 
böbrek hastalıkları gibi hastalıkların 
tedavisinde kullanılan ilaçların, de-
posilinlerin ve kanser ilaçlarının te-
mininde büyük sıkıntılar yaşanmıştı. 
Hastalar ilaca erişememe olgusu ile 
yüz yüze kalmışlardı. Yani ilaç fiyat-
larındaki düşüşler artık halk sağlığını 
doğrudan olumsuz etkiler hale gel-
mişti. 

Hasta Muayene Katılım Payları ve 
Muayene Ücretleri Konusunda Birliğinizin 
Yaklaşımı Nasıldır?

Sağlıkta Dönüşüm öncesinde has-
talardan sadece ilaç katılım payı 
(emekliye %10, çalışana %20) alınır-
ken, bugün vatandaşlardan farklı ad-
lar altında 10 adet katılım payı tahsil 
edilmekte ve bu rakamlar günden 
güne artmakta; katılım paylarının çok 

daha yüksek rakamlara çıkarılmasına 
imkân veren düzenlemelerin yolu 
açılmaktadır. 

Bu süreçte ilaç katılım payı, muayene 
katılım payı ve reçete katılım payı gibi 
maliyetlerin tahsil edilmesi işi eczacı-
ların sırtına yüklenerek eczacılar bir 
anlamda veznedara dönüştürülmek-
te ve vatandaşlar ile sık sık karşı karşı-
ya bırakılmaktadırlar. Katılım payları, 
muayene ücretleri ve ilaç fiyat farkla-
rı konusunda yeni bir düzenlemeye 
gidilmelidir. Zira sürekli artan, alı-
nan hizmetin % 40’ına tekabül eden 
muayene ücretleri ve katılım payları, 
sağlığa erişimin artık bir hak ve kamu 
hizmeti” olmaktan çıktığının, “para 
ile satın alınacak bir hizmet” haline 
geldiğinin göstergesidir. Bu bağlam-
da birinci basamak sağlık hizmet 
sunucularında muayene katılım payı 
alınmasından vazgeçilmeli, muayene 
ücretlerinin eczacılarca tahsiline son 
verilmelidir. 

Bu Noktada, Tamamlayıcı Sağlık 
Sigortası Uygulamasını Nasıl 
Değerlendiriyorsunuz? 

2014’de yürürlüğe konulan Tamam-
layıcı Sağlık Sigortası, Genel Sağlık 
Sigortası’nın kapsamını daraltmak-
tadır. Sağlık hizmetleri için temel bir 
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teminat paketi oluşturulan bu uygu-
lamada bazı sağlık harcamaları pa-
ketin içine girerken, bazı harcamalar 
kapsam dışında tutuluyor, kapsam 
dışında kalan hizmetler için tamam-
layıcı sigorta devreye sokuluyor. 
Bu durum bireylerin cepten yaptığı 
ödemeleri artıran, gelir dağılımı ada-
letsizliğinin yaygın olduğu, asgari 
ücretin açlık sınırının altında kaldığı 
ülkemizde sağlığa ilişkin eşitsizlikleri 
derinleştiren ve sağlık hakkına erişi-
mi engelleyen bir uygulama. 

Sigorta modelinin asla uygulana-
mayacak kötü bir model olduğunu 
söylemek mümkün değildir. Pek çok 
Avrupa ülkesinde başarılı bir biçimde 
de uygulanmaktadır. Ama bu ülkele-
rin hem gelir düzeyleri ülkemizden 
daha yüksek hem de çalışma haya-
tıyla ilgili düzenlemeler daha geliş-
kindir. Dolayısıyla hem ulusal gelirin 
daha düşük hem de gelir eşitsizlik-
lerinin daha fazla olduğu bizim gibi 
ülkeler açısından sigorta modelinin 
sürdürülebilmesi oldukça zordur. Bu 
nedenle toplumun tümünü kapsa-
yan, sağlık hizmetlerinde kapsamı 
daha geniş tutan, hizmete ulaşımda 

ve hizmet finansmanında daha adil 
olan, bölgesel dengesizlikleri nisbe-
ten gideren, daha ucuz, daha etkin ve 
sağlık göstergeleri açısından olumlu 
çıktıları tartışmasız olan koruyucu 
sağlık hizmetlerini önceleyen, adil 
vergilendirmeye ve bu yolla zengin-
liğin yeniden paylaşımına dayalı bir 
sosyal güvenlik modelini sürdürmek 
konusunda bir politika belirlenmeli-
dir. Açlık ve yoksulluk sınırının altında 
gelire sahip olan kesimlerden prim 
almaktan vazgeçilmelidir.

Antidepresan Kullanımındaki Artışın 
Nedenleri Nelerdir?

Ülke ve toplum olarak sürekli stres 
altında ve sürekli gerginiz. Siyasal 
gündem, bölgemizde yaşanılan ça-
tışma ve savaşlar, toplumsal kutup-
laşma, ekonomik sorunlar ve işsizlik 
insanların kaygı düzeyinin hep en üst 
seviyede kalmasına neden oluyor. Bu 
bağlamda toptan ve doğrudan dep-
resyon hali içindeyiz demesek bile 
psikolojik yapımı, içinde bulunduğu-
muz sosyo-kültürel yapı dolayısıyla 
buna fazlasıyla meyilli. 

Antidepresan ilaçlarının 2015 yılında 
43 Milyon kutu satışı ile bir önceki yıla 
oranla % 11’lik bir artış gösterdiğini 
görüyoruz. Bu artışların ana neden-
lerinden biri, kalp damar hastalıkları 
ve diyabet gibi kronik hastalıkların 
ilaçlar ile kontrol altına alınmasından 
sonra hastaların ruhsal bakımdan 
kendilerini iyi hissetmeleri noktasın-
da ilaçla tedaviye öncelik verilmiş 
olması antidepresan ilaçların kulla-
nımını artırdı. Öte yandan, sinir bili-
mindeki önemli gelişmeler de ruhsal 
rahatsızlıkların tedavisini hızlandırdı 
ve antidepresan ilaç kullanımında ar-
tış yaşanmasına yol açtı. 

Zayıflama İlaçları ve İnternetten İlaç 
Satışı Tehlikeleri ile İlgili Neler Söylemek 
İstersiniz?

TBMM Dış İlişkiler Komisyonu tarafın-
dan sahte ilaçlar ve internet üzerin-
den satışla ilgili önemli bir çalışma ka-
bul edilmişti. Tıbbi ürün sahteciliği ve 
halk sağlığına tehditler içeren suçlara 
ilişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi, 
Meclis Dışişleri Komisyonu’nda kabul 
edildi. Buna göre, Sahte ilacı satana 
hapis ve ticaretten men, sahte ilacın 
mağduruna da tazminat hakkı öngö-
rülüyor. İnternet üzerinden yapılan 
satışlar ağırlaştırıcı sebep sayılarak 
verilecek cezalar daha da arttırılacak. 
Aynı şekilde, ölüme yol açmanın yanı 
sıra fiziksel ve ruhsal sağlığa zarar 
verilmesi, satışın meslekleri itibariyle 
kendilerine duyulan güveni kötüye 
kullanan kişiler tarafından işlenmesi 
de cezayı arttırıcı sebepler arasına alı-
nıyor. Ancak iç hukukta bununla ilgili 
düzenleme yapılması şart. Kısa süre-
de Genel Kurul’da kabul edilmesiyle 
birlikte yasalaşmasını bekliyoruz. Öte 
yandan, bitkisel ürün adı altında ilaç 
olma özelliğinden uzaklaştırılmak 
istenen, Gıda-Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan 
bazı zayıflama ilaçlarının, hekim bil-
gisi ve eczacı danışmanlığı dışında 
kullanılmasının vücudun bazı organ-
larında ciddi hasarlar oluşturduğu, 
hatta ölümlere yol açtığı maalesef he-
pimiz tarafından bilinen bir gerçektir. 

İnsanların psikolojik zaaflarından ve 
beklentilerinden yararlanılarak rek-
lam yoluyla pazarlanan ve piyasaya 
sunulan ürünler halk sağlığını ciddi 
bir biçimde risk altına sokmaktadır. 

Türk Eczacıları Birliği olarak, söz ko-
nusu bitkisel ilaç formundaki ürün-
lerin yani ilaç ve ilaç etkisi gösteren 
ürünlerin tamamının sadece Sağlık 
Bakanlığı onayı ile halka ulaştırılması 
gerektiğine inanıyoruz ve bu konuda 
büyük bir çaba sarf ediyoruz. 

Sizce Eczacılık Fakültesi Sayısı Fazla mı? 

Evet, çok fazla. 2000’lerin başına ka-
dar eczacılık fakültelerinin sayısı 7 
iken 2000’lerde hızlı bir artış yaşan-
mış ve bugün 41’e ulaşmıştır. Fakülte 
sayılarındaki artış, mezunların çoğu-
nun serbest eczacılığa yönelmekte 
olması/kalması dolayısıyla eczane 
sayısının hızla artmasına neden ol-
muştur. Bu durum serbest eczacılık 
alanındaki mevcut ekonomik dar-
boğazı derinleştiren yapısal etmen-
lerden biridir. Diğer yandan yeterli 
öğretim elemanı, personel ve teknik 
donanım/alt-yapı olmadan siyasal 
kaygılarla açılan bu fakülteler ecza-
cılık eğitiminin kalitesini düşürmek-
tedir. 

Diğer yandan bu fakülteler çok ya-
kın zamana kadar ülke ihtiyaçlarını 
ve gerçeklerini gözeten bir eczacı 
işgücü/insangücü planlaması yapıl-
madan açılmıştır. Kamuda istihdam 
alanlarının dar olması; hasta ve ya-
tak başına eczacı istihdamının gö-
zetilmemesi; ilaç şirketlerinde, daha 
ucuz işgücü olan kimyagerler, kimya 
mühendisleri yahut biyologlar tercih 
edilmesi sebebiyle Eczacılık Fakültesi 
mezunlarının yüzde 80-85’i eczane 
açmaktadır. 

Kısacası yeni fakülte açılmasını iste-
miyoruz. 

Son Zamanlarda Eczanelere Yönelik 
Saldırılar Arttı. Özellikle Nöbet Tutan 
Eczaneler İçin Güvenlik Sorunu Var Öyle 
Değil mi?

Sağlıkta şiddet giderek artıyor, ecza-
nelere yönelik şiddet de artıyor. Gece 
nöbet tutan eczacılarımızın, çalışan-
larımızın hiçbir can güvenliği olma-
dan hizmet verdiği bir ortamda çalı-
şıyoruz. Gecenin bir yarısı, eczaneye 
gelen alkollü, madde kullanmış ya 
da sorunlu kişilerle de hiçbir önlem 
olmaksızın kimi zaman bir mücadele 
veriyoruz. Diğer sağlık çalışanları da 
yine böyle ama örneğin hastaneler-
de güvenlik ve polis bulunuyor. Acil 
servislerle de güvenlik birimleri var. 
Ama eczaneler her türlü şiddete açık 
yerler. Katılım farklarını ve muayene 
ücretlerini ödemek istemeyenler, re-
çetesiz ilaç almak için ısrar edenler 
tarafından eczacılarımız ve çalışanla-
rımız ya darp ediliyorlar ya da ne ya-
zık ki canlarından oluyorlar. 

Sağlık çalışanına daha fazla şiddet 
vakası ile karşılaşmak istemiyorsak 
göstermelik çözümler değil, acil ve 
kalıcı önlemlerin alınması elzemdir. 

Mültecilerin İlaçlarını Karşılarken Zaman 
Zaman Sorunlar Yaşanabiliyor. Nedir Bu 
Sorunlar?

Geçtiğimiz yıl Ekim ayında Başba-
kanlık Genelgesi ile geçici koruma 
statüsü altındaki kişilerin ilaçları, 
eczanelerden ve medula sistemi ile 
karşılanmaya başlandı. Önceden böl-
gesel olarak, özellikle sınır bölgeleri-
mizdeki eczacılarımız ve eczacı oda-
larımızın yaptıkları sözleşmeler ile bu 

ilaçlar karşılanıyordu ancak bu genel-
ge ile tüm Türkiye’de artık verilmeye 
başlandı. Öncelikli olarak sistem baş-
ladığında gördük ki, eczaneye gelen 
herkesin sisteme kaydı yok. Kaydı 
olmayanların ilaç temininde sorun 
yaşandı ve biz hastalarla karşı karşıya 
geldik. 

Öte yandan mültecilerin ilaç fiyat 
farklarını ödemeyi istememek gibi 
eğilimleri oluyor ya da gerçekten 
ödeyecek durumları olmuyor. Bu gibi 
durumlarda eczacı, savaştan kaçıp 
gelmiş, karda kışta çoluğu çocuğuyla 
sokakta yaşam mücadelesi veren bu 
hastaları zaten yıllardır eczaneden 
geri çevirmiyordu. Gerekirse cebin-
den karşıladı ama ilacı verdi. Ancak 
Genelge ile birlikte sorunlar arttı. 
Çünkü eczacıya bir görev yüklendi 
ama çıkan sorunlar karşısında mu-
hatap bulamıyor eczacı. Eczacı geri 
ödemesini alamadığı gibi, bu bedel-
lerin kim tarafından ödeneceği belli 
değil. Ayrıca reçete kontrollerinin 
Ankara’da yapılıyor olması da başka 
bir sorun. Doğunun en ücra köşe-
sindeki bir eczacıyı düşünün, ilacı 
verdi, geri ödemesini alması lazım. 
Reçetesini Ankara’ya getiriyor teslim 
ediyor, kontrolünün yapılıp ücretini 
ne zaman alacağının bir cevabı yok. 
1 yıldır verdiği ilacın geri ödemesini 
alamayan eczacılar var. 

Oysa biz diyoruz ki; AFAD ile tek tip 
bir protokol imzalayalım, ilaçları kar-
şılamaya devam edelim aksi halde 
ilaç temini konusundaki sıkıntı gi-
derek artacaktır. AFAD ile yaptığımız 
görüşmelerin bir an önce de sonuç-
lanmasını istiyoruz. 
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Dünya büyük bir hızla değişiyor. İn-
sanlar da öyle. Artık hepimiz, biraz 
daha bencil, biraz daha hırslı, biraz 
daha yalnız bir dünyada yaşadığımı-
zın farkındayız. İçinde yaşadığımız 
koşullar bizlere de yön veriyor. Bu 
gün eczacılık alanında yaşadığımız 
sıkışma, yapısal ve günlük sorunlar, 
bizleri son derece bunaltmış du-
rumda. Yaşadığımız yalnızlaşma, bir 
arada hareket etme bilincimize de 
adeta tezahür ediyor. Aile bağları-
mız, dostluk bağlarımız gibi, mesle-
ki dayanışma bağlarımız da gittikçe 
zayıflamaya başladı. Bu tespitle baş-
lamamız lazım ki, bunu değiştirmek 

için neler yapabileceğimizi de hep 
beraber konuşabilelim. Oysa yal-
nızlaştırma karşısında sürüklenip 
gitmek değil, akıntıya karşı yüzmeyi 
öğrenmek, ailelerimize, dostlarımıza 
ve Birliğimize çok daha fazla bağ-
lanmamız gerekiyor. İnadına. Yoksa 
hepimiz Avrupa'da, Amerika’da, “ge-
lişmiş” ülkelerde eczacılık alanındaki 
değişimlerin bizzat eczacıları büyük 
bir sıkıntıya soktuğunu gözlüyoruz. 
Bizlerin örnek, model aldığı ülkelerde 
gerçekleşen bu değişimlerin ülkemi-
ze de yansıtılması için büyük bir bas-
kı var. Çünkü sağlık harcamaları gün 
geçtikçe artıyor, yaşlı nüfus çoğalıyor, 
pahalı ve biyoteknoloji ürünü ilaç-
lar piyasaya sürülüyor. Bunlar doğru 
bir reçete göçü yaşanıyor. İnsanların 
hastaneye gitme sıklığı artıyor. 

Bütün etkenler ilaç harcamalarını, 
hükümetin üzerinden atması ge-
reken bir yüke dönüştürüyor veya 
hükümetler bunu bir yük olarak gör-
meye başlıyorlar. İlaca ayrılan kay-
nakları masraf olarak görüp bu defa 
masrafları baskılamak için türlü türlü 
tedbirler geliştirdiklerine tanık olu-
yoruz. Bizler bu sürece direniyoruz. 
Çünkü masrafları bastırma yöntemle-
ri, genellikle önce eczacıyı ve hasta-
yı alıyor ya da sonuç olarak mağdur 
ediyor. İlaç harcamalarının artmasına 
rağmen sayıca fazlalaştığı için, pasta 
büyüse de dilimler küçülüyor. Bu ne-
denle eczacı fakirleşiyor, yaşam stan-
dardını düşürmek zorunda kalıyor. 
Hastalarsa cepten ödemelerle sağlık 
sistemini paralı ve pahalı hale geldiği 
bir dizeni yaşamaya başlıyor.

Dünyada bu böyle, Türkiye'de de 
farklı değil. Bizler de ilaçların marke-
te çıkartılması, reklamının yapılması 
gibi cepten ödemeyi teşvik eden ve 
bazı kalemlerin geri ödeme sistemin-
den çıkarmayı esas alan yaklaşımlarla 
zaman zaman karşı karşıya geliyoruz. 
Ve ne kadar övünsek azdır ki, bunları 
ortak hareket bilincimiz ve birliğimiz-
le kovuşturuyoruz. İşte böyle zaman-
larda, birbirimize ne kadar ihtiyacımız 
olduğunu ve birlikte, ayakta durursak 
neler yapabileceğimizi görüyoruz.

Son yıllarda dilimizden düşmeyen bir 
kavram oldu “değişim”. Sıklıkla sağlık 
ve ilaç alanında temel dönüşümlerin 
yaşandığından ve bunun mesleğimiz 
bakımından önemli değişimleri bera-
berinde getirdiğinden bahsediyoruz. 
Eczacılığın söz konusu değişim ve 
dönüşümlere cevap verecek şekilde 
yeniden yapılandırılması gerektiğini 
tartışıyoruz. Kuşkusuz bu yeniden 
yapılanmanın öncülüğünü yapacak 
olan başta Türk Eczacıları Birliği ve 
Eczacı Odalarımız olmak üzere mes-
lek kuruluşlarımız. Bizlere bir hedef 
belirleyip yol haritası çizecek olan, bu 
yolda başvurulacak tutum ve strateji-
leri belirleyecek olan onlar. 

Ancak değişimi sırtlanma ve taşı-
ma sorumluluğun sadece ve sadece 
eczacı meslek kuruluşlarımızda ol-
duğunu söyleyebilir miyiz? Biz ecza-
cılar olarak elimizi taşın altına koy-
mayacak mıyız? “Eğer bütün insanlığı 
uyandırmak istiyorsanız, bütünüyle 
kendinizi uyandırın. Aslında, dünya-
ya verebileceğiniz en büyük hediye, 
kendi değişiminizdir” diyor ünlü Çinli 
düşünür Lao-Tsu. Değişimi kendimiz-
den ve eczanelerimizden başlatmak 
zorundayız. Bizler değişimin içerdiği 
fırsatları görmezsek, buna paralel 
adımları atmazsak meslek örgütle-
rinin tek başına bu değişimi gerçek-
leştirebilmeleri mümkün değil. Zira 
yaşayan bir organizma olan eczacı 
meslek örgütlerine hayat veren bi-
zatihi eczacılar. Bu kurumları deği-
şim yönünde daha kararlı olmaya ve 
üretkenliğe cesaretlendirecek olanlar 
bizleriz. 

Değişim bilinen ve alışılmış olan-
dan bilinmeyene doğru bir yolculuk 
olması dolayısıyla elbette tedirgin 
edici, kimi zaman korkutucu. Ancak 
gelecekte de eczacı olarak varım 

diyebilmek istiyorsak bu kapıdan 
girmek mecburiyetindeyiz. Bu ise 
sorgulamakla başlar; kendimizi, ne-
rede durduğumuzu, konumumuzu 
sorgulamak durumundayız. Sağlık 
sistemine nasıl bir değer kattığımızı 
ve katabileceğimizi yeniden düşün-
meli, yarattığımızı bu değeri görünür 
kılmaya çabalamalıyız. 

Öyleyse Ne Yapmalı? 

Aslında makarayı biraz geriye sa-
rarsak eczacılığın geçtiğimiz yüz yıl 
içerisinde temel niteliksel değişimler 
yaşadığını görürüz. 1900’lerin orta-
larına kadar ilaçların tamamı tablet, 
ampul, şurup vb. gibi eczanelerde 
hazırlanıyordu. 1940’lardan itibaren 
ilaç üretimi endüstrileşmeye yani ilaç 
fabrikalarında seri ilaç üretimine baş-
landı. Dolayısıyla eczane eczacılığın-
da ciddi bir değişim oldu. Eczacının 
ilaç üretimindeki fonksiyonu, ürüne 
kattığı bilgiyi aktarması iyice azaldı. 
Ancak 1970’lerden itibaren eczacılık 
yeni bir yönelim içerisine girdi. Has-
taya sadece ilaç sunmakla kalmayan 
hastayı takip eden, hastanın kullan-
dığı ilaçların etkisi ve yan etkisini 
gözlemleyen, bir problem olduğun-
da hastanın hekimi ile irtibata geçip 
gerekli tedavi düzenlemesini sağla-
yan, reçetelerde ilaç uyumsuzlukla-
rını kontrol eden, maksimal doz ve 
polifarmasi konusunda hastayı de-
ğerlendiren “hasta odaklı eczacılık” 
modern eczacılığın belkemiği haline 
geldi. 

1990’larda doğal yaşam akımının 
güçlenmesiyle eczacının aslî uzman-
lık alanlarından biri olan ancak en-
düstriyel üretime geçiş safhasından 
beri uzunca süre ihmal edilen bitkisel 
ilaçlar mesleğimizin gündemine ye-
niden girdi. Bugün artık hasta odaklı 
eczacılığın da ötesine geçen, eczacıyı 
hasta güvenliği sorumlusu olarak ye-
niden kurgulayan bir eczacılık mode-
linden bahsediyoruz. Tabi bütün bu 
gelişmelerin Türkiye’ye yansımaları 
daha yakın zamanlara rastlıyor. O ne-
denle doğal olarak biz bugün söz ko-
nusu değişimlerin yönünü, berabe-
rinde getirdiği kavramları, buna nasıl 
adapte olacağımızı ve nasıl pratiğe 
dökeceğimizi tartışıyoruz. 

Kamudan bizleri ilaç fiyatlarına ba-

ğımlı olmaktan kurtaracak, mesle-
ğimizi layıkıyla yerine getirmemizi 
sağlayacak bir “meslek hakkı” talep 
ediyoruz. Ancak talep ettiğimiz mes-
lek hakkı karşılığında nasıl bir sağlık 
hizmeti sunacağımızı da gündemleş-
tirmekle mükellefiz. Sadece eczacı-
nın halkın en yakın sağlık danışmanı 
olduğunu, eczanenin birinci basa-
mak sağlık hizmet sunucusu olduğu-
nu vurgulamakla yetinemeyiz. Ger-
çek anlamda sağlık danışmanlığı ve 
hasta takibi yapmalı, eczanelerimizi 
birinci basamak sağlık hizmet sunu-
cusu olarak tasarımlamalıyız. Bunun 
için de artık çağdaş insanın amen-
tüsü haline gelmiş olan yaşam boyu 
öğrenmeyi odağımıza yerleştirmek, 
sürekli meslekî gelişim doğrultusun-
da meslek içi eğitim programları yo-
luyla kültürel sermayemizi güçlendir-
mek, eczanelerimize yatırım yapmak 
zorundayız. 

Öncelikli olarak kendimizi hem ilacın 
tek sahibi olduğumuzu hem de fito-
terapi, aromaterapi, homeopati gibi 
alanlarda sözümüzün olduğunu gös-
terecek bilimsel bilgiyle donatarak 
halk sağlığına hizmet sunarak; kro-
nik hastalık takibi, evde bakım gibi 
alanlarda hizmet üreterek; finansal 
yönetim, mali tablo analizi, ilaç alım 
stratejileri, eczane düzeni, personel 
yönetimi, ilaç ve eczacılık mevzuatı 
hakkında kazanacağımız bilgiyle ec-
zane işletmelerimizi güçlendirerek 
eczacının ve eczanenin sağlık bakım 
sistemi içerisindeki vazgeçilmezliğini 
gözler önüne serebilir; değişimi he-
men şimdi başlatabiliriz. 

Dünya Sağlık Örgütü’nün 1997 yılın-
da “Geleceğin Eczacısını Hazırlamak” 
belgesinde Eczacıya yüklemiş ol-
duğu yedi görev ve sorumluluk bizi 
bekliyor. Buna göre Eczacı; bakım ve-
rici, karar verici, lider, yönetici, sağlık 
ekibiyle iletişim kuran, yaşam boyu 
öğrenen öğretendir. Değişimi sami-
miyetle arzu ediyorsak, bu görev ve 
sorumlulukları yerine getirmek için 
kolları sıvamalıyız. Değişimi gerçek-
leştirecek projeleri desteklemek, 
bunların içerisinde yer almak hatta 
bu projelere öncülük etmek boynu-
muzun borcu olmalı

Dünyayı değiştirmek, geleceği ka-
zanmak bizlerin ellerinde. Yeter ki 
buna inanalım.

DÜNYAYI DEĞİŞTİRMEK,
GELECEĞİ KAZANMAK ELİMİZDE
Ecz. Nevin TAŞLIÇAY
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1. Bir İçgüdü Olarak Sağlık

Canlıların temel içgüdüsü sağlığını 
korumak ve neslini sürdürmektir. İç-
güdü olarak adlandırılan tüm diğer 
davranışların da asıl kaynağı bu içgü-
düdür. 

Bu içgüdünün canlıların davranışları-
na yansımasının birçok örneği vardır. 
Gözünde katarakt gelişen keçinin, 
gözünü çalılara sürterek bir tür kata-
rakt ameliyatı yapması, fazla yiyerek 
rahatsızlaşan leyleğin gagasına aldığı 
suyla kendi kendine lavman yapması 
veya kabızlık çeken köpeklerin bir tür 
ayrık otu yiyerek onun ishal/müshil 
yapıcı etkisinden yararlanması bun-
lardan bazılarıdır. Benzeri davranış-
lara insanlarda da rastlanır. Örneğin; 
bazı kabilelerde, kabızlık sıkıntısı 
olan çocuklara, anne veya baba ta-
rafından, ağza alınan su ile lavman 
yapılmaktadır. 

Sağlığı koruma ve nesli sürdürme-
ye yönelik olan bu tür davranışlar 
canlıların küremizde var oluşundan 
günümüze dek süregelmiştir. Ancak 
bu tür davranışlar hayvanlarda günü-
müze dek bir içgüdü olarak kalmış, 
buna karşılık insanlarda, zamanla 
gelişmiş istemli, bilinçli ve toplumsal 
davranışlar haline dönmüştür. Bu bil-
giden hareketle sağlık hizmetlerinin, 
günümüzdeki anlamda olmasa da, 
insanlıkla birlikte var olageldiğini, 
ilk insanın kendisine, yavrusuna ve 
yakınlarına hizmet veren ilk hasta-
bakıcı/ ilk hekim olduğunu, sağlık 
hizmetleri tarihinin ise insanlık tarihi 
ile başladığını söylemek yanlış olmaz. 

İş bölüşümü ve uzmanlaşma süreci 
sonunda, hastabakıcılığın/hekimli-
ğin yanında diğer sağlık meslekleri 
(eczacı, hemşire, veteriner, diş heki-
mi, sağlık memuru vb) gelişmiş ve bu 
işleri yapan insanlar birer profesyonel 
haline gelmiştir. Tüm bu sağlık pro-
fesyonellerinin üstlendiği/ yürüttüğü 
hizmetlere sağlık sanayisi, sağlık tica-
reti ve sağlık yönetimi hizmetleri de 
eklendiğinde günümüzdeki/çağdaş 
sağlık sektörü kavramına ulaşılmış 
oldu. 

2 - Bilimdeki Gelişmenin Sağlık 
Hizmetlerine Yansıması

Bir içgüdü ve yakınına yardım şeklin-
de başlayan sağlık hizmeti zamanın 
ilerlemesine koşut olarak, sürekli ve 
düzenli bir değişim göstermiş gerek 
teknolojik düzey ve gerekse hizmet 
sunma biçim ve anlayışı yönünden 
sürekli değişim ve gelişmiştir. Bu ge-
lişim ve değişimde, bilimdeki gelişim 
ve birikimle birlikte (bilimsel dina-
mik), toplumların içinde bulunduğu 

üretim ilişkileri ve düzeyi (toplumsal 
dinamik) belirleyici bir rol oynamıştır.

Sağlık hizmetleri, bilimsel dinamiğin 
etkisiyle, mistik, polifarmasi, etiolo-
jik tedavi ve çağdaş dönem olarak 
adlandırılabilecek dört dönemden 
geçirmiştir.

2.1. Mistik Dönem 

Pozitif bilimlerin varlığından bile söz 
edilmeyen ilk çağlarda, toplu kırım 
yapan kıtlık, kuraklık, afet gibi olay-
lar ile bireysel zararlarla sonuçlanan 
hastalık ve kaza gibi her türlü iyilik 
ve kötülük hali doğaüstü güçlere 
dayandırılmıştır. Vecibelerin yerine 
getirilmemesi nedeniyle bazı tanrılar 
küstürülmüş veya kızdırılmış ve geli-
şen bu kötülükler onların gazabıdır. 
Bu nedenle de, her türlü sağlığı koru-
ma ve hastalıkları iyileştirme işlemle-
rinin esası; adak sunma, tapınma ve 
benzeri mistik eylemler ile bu güçleri 
memnun etmeye veya onların affı-
na mazhar olmaya dayanmaktadır. 
Doğaldır ki bu dönemdeki ve bu an-
lamdaki, sağlık hizmet ve yardımları 
büyücüler ve din adamları gibi mistik 
güçlere aracılık yapanlar tarafından 
götürülmüş ve yürütülmüştür.

Bu anlayış ve uygulamaların mirası/
kalıntıları, günümüzde de varlığını 
sürdürmektedir. Nazara karşı mavi 
boncuk takılması, hastalara muska 
yazılması, büyü yapılması, lohusala-
ra kırmızı elbise giydirilmesi, sağlık 
sorunlarında medyun ve benzeri ki-
şilerden yardım beklenmesi/alınması 
türünden uygulamalar söz konusu 
dönemden günümüze kalmış mira-
sın / kalıntıların örnekleridir.

2.2. Polifarmasi Dönemi 

İnsanlar günlük yaşamdaki rastlan-
tılarla bazı bitkilerin, gıdaların ve 
maddelerin birtakım sıkıntılara iyi 
geldiğini gözlemlemiş. Bu gözlemler, 
zamanla uygulama / denemelerle 
zenginleştirilmiş, böylece acı ve sı-
kıntıların bazı maddelerle giderilme-
si veya hafifletilmesi uygulamalarına 
başlanmıştır. 

Giderek, birçok hastalıkta, bugünkü 
anlamda olmasa bile, ilaç diyebilece-
ğimiz çeşitli maddeler kullanılmaya 
başlanmıştır. Ancak, bu uygulamada, 
madde ve hastalık ayırımı söz konusu 

olmamıştır. Yani, aynı hastalıkta çok 
çeşitli maddenin veya aynı madde-
nin birçok hastalıkta kullanılması söz 
konusudur. Bu nedenle de, bu dö-
nemin çok ilaçlı dönem (polifarmasi 
dönemi) olarak adlandırılması yanlış 
olmayacaktır. Böylece hizmet sunma-
da din adamlarının yerini yavaş yavaş 
mütetabbip/ halk hekimi denilebile-
cek insanlar ön plana çıkmaya başla-
mıştır. 

Polifarmasi döneminin/uygulamala-
rının mirasları/uzantıları günümüzde 
de devam etmektedir. Halk tababe-
tinde, insanların mısır püskülü veya 
zencefil yaprağından birçok derdine 
çare araması, aktarların/mütetabbip-
lerin birçok bitki ve maddeyi hastala-
ra çare olarak pazarlaması, şifalı bitki-
ler üzerine ciltlerle kitaplar yazılması 
bu dönemden günümüze kalan mi-
rasların örnekleridir. 

2.3. Etiyolojik Tedavi Dönemi 

Bilim ve bu arada sağlık bilimindeki 
gelişmeye koşut olarak, özellikle 19. 
YY’da birçok hastalığın etkeni veya 
oluş mekanizması keşfedilmiş ve bi-
linir hale gelmiştir. Sonuçta, hasta-
lıkların birbirinden ayrı birer antite/
olgu olduğu anlaşılmıştır. Her hastalı-
ğın birbirinden ayrı bir antite olması, 
bunların tedavilerinin de birbirinden 
farklı olmasını gerektirmiş ve düşün-
dürmüştür. Böylece, hastalık etkeni 
veya oluş mekanizmasına yönelik 
tedaviler geliştirilmiştir. Bulaşıcı has-
talıkların etkenleri olan mikroorga-
nizmaların ve bunlara karşı antibi-
yotiklerin keşfedilmesi, hormonal ve 
dejeneratif hastalıkların oluş meka-
nizması ve tedavilerinin bulunması 
bunlara örnektir. 

Bu gelişmenin sonunda, her hastalık 
için ayrı, etkene ve oluş mekanizma-
sına yönelik tedavinin uygulandığı 
dönem başlamıştır. Sağlık hizmet-
lerinin giderekten, bilimsel temelle-
re oturması, hekimlik mesleğini ve 
eğitimini de beraberinde getirmiş 
ve sağlık hizmetleri bu dönemde 
hekimler tarafından yürütülen bir 
hizmet haline gelmiştir. Günümüzde 
bu dönemin etki ve mirasları devam 
etmekte ve sağlık hizmetlerinde te-
davi edici uygulamalar önemli bir yer 
almaktadır.

Bu döneme kadar olan uygulamala-

rın ortak özelliği, “hasta kişi yok hasta-
lık var” anlayışının egemen olmasıdır. 
Daha açık bir anlatımla, bu döneme 
dek hastalanan kişinin ailesiyle, top-
lumla ve çevresiyle bütünleşmiş bir 
varlık olduğu kavranamamış, kişiye 
yalnızca bir hastalık tablosu gözüyle 
bakılmıştır. Sonuçta tüm sağlığa yö-
nelik girişim ve işlemler söz konusu 
kişiye/kişiliğe değil, doğrudan sözü 
edilen hastalığa yönelik olmuştur.

2.4. Çağdaş Dönem 

Yirminci Yüzyıla doğru birçok hasta-
lığın etkeninin bulunmasına karşın, 
bazı hastalık ya da hastalık grupların-
da belli bir etken saptanamamıştır. 
Bundan çok daha önemlisi aynı etke-
nin bazı kişileri hastalandırdığı buna 
karşılık diğer bazılarını hastalandır-
madığı gözlenmiştir. Aynı etken/ne-
den bir kısım toplumlarda salgınlara/ 
epidemilere neden olurken diğer bir 
kısmında tek tük olgular/sporadik ol-
gular halinde kalmaktadır. Bu benzeri 
gözlemler, hastalıkların nedenleri-
nin/etiyolojisinin daha ayrıntılı olarak 
ele alınarak, incelenmesi gerektiği 
sonucunu doğurmuştur.

Özellikle epidemiyoloji disiplinin 
sağladığı olanaklarla, hastalıkların 
etiyolojisi ayrıntılı olarak incelendi-
ğinde, hastalığın oluşunda/etiyolo-
jisinde rol alan faktörlerden birinin 
hastalıkla doğrudan ilişkili olduğu ve 
bu etken/faktör olmadan hastalığın 
oluşmadığı görülmüştür (Verem’de 
Tüberküloz basili, Sıtma’da Sıtma 
parazitleri ya da Mezotelyoma’da as-
best lifi gibi). Bir hastalığın oluşması 
için mutlaka bulunması gereken bu 
faktöre gerekli neden /etken denil-
mektedir. 

Aynı ayrıntılı incelemeler bir hastalı-
ğın oluşması için, tek başına etkenin 
var olmasının da yetmediğini, diğer 
bazı faktörlerin de birlikte ve aynı 
anda bulunması gerektiğini göster-
miştir. Hastalık oluşma olasılığını ar-
tıran ya da etkenin kişinin savunma 
düzeneklerini yenmesini/alt etmesini 
kolaylaştıran bu faktörlerin tümüne 
birden yeterli neden denilmektedir. 

Bu bilgilerden anlaşılacağı üzere, epi-
demiyolojik araştırmalar ortamda et-
ken (örneğin Verem basili, Sıtma pa-
raziti) var olsa da, hastalık oluşmasını/
olasılığını arttıran yeterli nedenlerin Prof. Dr. Recep AKDUR

Prof. Dr. Recep AKDUR
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Halk Sağlığı AD Öğretim Üyesi

“Sağlık Hizmetlerinin Tarihteki Yolculuğunun Sonu”

ÇAĞDAŞ SAĞLIK HİZMETLERİ
VE HALK SAĞLIĞI
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bir ya da bir kaçının yokluğu kişiler-
de hastalık oluşma olasılığını, top-
lumlarda ise hastalık sıklığını önemli 
oranda azaltmaktadır. Bundan ötürü, 
yeterli nedenler azaltılarak / giderile-
rek de hastalıklar önlenebilmektedir. 
Bu çalışmalar daha da ayrıntılandırıl-
dığında; yeterli nedenlerin tamamı-
nın çevre ile ilgili olduğu görülmüş 
anlaşılmıştır. Günümüze dek geçen 
zamanda hastalıkları hazırlayan tüm 
çevre (fizik, biyolojik, sosyal) faktör 
ve ilişkileri de bulunmuş ve açıklan-
mıştır. Hatta, insanların ve toplumun 
sağlıklı ya da sağlıksız oluşunu be-
lirleyen, esas faktörlerin çevresel ve 
sosyal belirleyiciler olduğu anlaşıl-
mıştır.

Kalp damar hastalıkları, kanserler ve 
diyabet örneklerinde olduğu gibi, 
bazı hastalık ya da gruplarında belirli 

ve tek bir etken/ gerekli neden yok-
tur. Bu hastalıklar, yeterli nedenlerin 
bir araya gelmesi ile oluşmaktadır. 
Bundan ötürü de, bu hastalıklarda 
doğrudan etkene yönelik tedavi söz 
konusu değildir.

Yukarıda özetlenen ve daha birçok 
bulgu, etiyolojiyi etkene indirgeyen, 
ya da hastalıklarla savaşı tedaviye 
indirgeyen etiyolojik tedavi dönemi 
anlayışının/ yaklaşımının yanlış oldu-
ğunu göstermiştir. Böylece yirminci 
yüzyılın ikinci yarısında hem etiyoloji 
hem de hastalıklarla savaş kavramları 
yeniden tanımlanmıştır. Buna göre, 
etiyoloji; bir hastalığın gelişmesinde 
rol alan faktörler bütünü ya da yu-
mağıdır. Belli bir hastalığın oluşması 
için birçok faktörün birlikte ve yan 
yana bulunması gerekir. Bu faktör-
ler ise, kendi içinde; etken/ajan, kişi/

host ve çevre olarak üç başlık altında 
toplanır. Hastalıklar, epidemiyolojik 
üçlü olarak adlandırılan, bu üç gurup 
faktörün aralarındaki ilişkiler ve etki-
leşimler sonucunda oluşmaktadır.

Epidemiyolojik üçlünün ilişkileri aşa-
ğıdaki şekildeki gibi bir kaldıraca 
benzetilmiştir. Bu kaldıraçta, etken 
ve kişi kaldıracın kollarında çevre ise 
destek noktasında bulunur. Bundan 
ötürü de, çevrenin etken ile kişi ilişki-
lerinde belirleyici bir rolü ve yeri var-
dır. Sağlıklı çevre ortamında (kaldıra-
cın destek noktasının etkene doğru 
kayması, yük kolunun kısalması), kişi 
etkeni kolayca yener ve hastalık oluş-
maz. Aynı şekilde, belirli bir etkeni 
olmayan hastalıklarda da, olumlu 
çevrede, yeterli nedenlerin hepsi bir 
araya gelmez, dolayısı ile de hastalık 
oluşmaz

lama götürülen bir hizmettir, 

• Koruma tedaviden daha etkili, 
kolay ve ekonomiktir. Dolayısı ile 
koruyucu hizmetler tedavi edici 
hizmetlerden çok daha önemli ve 
önceliklidir,

• Hastalık yalnızca kişiyi ilgilendir-
mez, ailesinden başlayarak tüm 
toplumu ve giderekten tüm insan-
lığı etkiler ve ilgilendirir,

• Bir toplumda en sık görülen, en 
çok öldüren, sakat bırakan ve eko-
nomik kayıplara neden olan hasta-
lık en önemli hastalıktır,

• Sağlık, birçok sektörün hizmetin-
den etkilenen bir olgudur. Bu ne-
denle de, bir ekip hizmetidir.

Günümüzdeki sağlık kültür ve uygu-
lamaları, hizmetlerin geçirmiş oldu-
ğu süreç ve dönemlerin karışımından 
oluşuyor. Bu karışımda, eski dönem 

ve kalıntıların payı, toplumların sos-
yo kültürel gelişmişlik düzeyine göre, 
artıyor ya da azalıyor. Geri kalmış top-
lumlarda, tıbbın ilk dönemi olan, mis-
tik dönemin kalıntılarına (muskadan, 
medyumlardan medet umma) ya da 
mutatabbiplik uygulamalarına (kırık-
çı, çıkıkçı, otlardan ilaç yapımı) sıkça 
rastlanıyor. Gelişmişliğini tamamla-
mış ve bilimsel bir kültür oluşturmuş 
olan toplumlarda ise, bu tür davra-
nışlara hiç ya da çok az rastlanmıyor. 

•  Yaş 

•  Cins

•  Irk

• Sosyal Durum

• Alışkanlıklar

• Davranışlar

• Biyolojik

• Fizik

• Kimyasal

• Sosyal
ÇEVRE
Biyolojik

Fizik

Kimya

KİŞİ / HOST ETKEN / AJAN

olumsuzluk olumluluk

EPİDEMİYOLOJİK ÜÇLÜ

Olumsuz çevre koşullarında ise, (kal-
dıracın destek noktasının kişiye yak-
laşması, kuvvet kolunun kısalması) 
yeterli nedenler yumağı bir arada ve 
yan yana bulunabilmekte ve etkenler 
kişileri kolayca yenerek, hastalıklar 
kolayca oluşmaktadır. Bu üçlünün 
her bir gurubunun (kişi, etken, çev-
re) özelliklerine bakıldığında, kişi ve 
etkene ilişkin faktörlerin sabit ya da 
değiştirilmesi güç özellikler olduğu, 
buna karşılık çevreyi ve toplumu 
olumlu hale getirmenin olanaklı ve 
kolay olduğu görülmektedir.

Bu bilgi ve bulgulara, diğer bazı göz-
lemler de eklenmiştir. Kişiler tedavi 
edildikten sonra, aynı çevre ortamına 
gönderildiklerinde, kısa bir süre için-
de, hastalık tekrarlamaktadır. Ayrıca, 
sosyal bilimler onu göstermiştir ki; 
tek tek kişileri tedavi ederek, toplu-

mun tümünü sağlıklı kılmak ya da 
toplumun sağlık düzeyini yükseltmek 
olanaksızdır. Buna karşılık, çevredeki 
bazı olumsuzlukların giderilmesi bazı 
hastalıkların sıkılığını ( prevalans, in-
sidans) düşürerek, toplumun sağlık 
düzeyini hızla yükseltmektedir.

Tüm bu gelişmeler, gerek kişilerin 
ve gerekse toplumun sağlık düzeyi-
ni yükseltmek için, yalnızca tedavi 
odaklı anlayışının terk edilerek, sağlık 
ve sağlık hizmetime yeni bir anlayışla 
yaklaşılması gerekliliğini ortaya çı-
karmıştır. Bunun bir sonucu olarak, 
sağlık hizmetlerinde koruyucu/önle-
yici hizmet kavramı gelişmiş ve her 
geçen gün önemli ve öncelikli bir yer 
edinmiştir. Böylece, Yirminci Yüzyılın 
ikinci yarısından sonra, sağlık hiz-
metlerinde, kişileri önce sağlam iken 
korumak, buna rağmen hastalanır ise 

tedavi etmek ve gereğinde rehabilite 
etmek diye tanımlanabilecek çağdaş 
sağlık anlayışı dönemine geçilmiştir. 
Sağlık hizmetlerine bir ilkeler dizini 
ve bütünü olarak yaklaşan bu anla-
yışın / dönemin başlıca ilkeleri şöyle 
sıralanabilir:

• Kişinin yaşamı bölünmez bir bü-
tündür, sağlıklı ve hastalıklı dö-
nemler diye birbirinden ayrılamaz. 
Kişinin hastalığı ya da hastalık; 
sağlıklı dönem diye bilinen dö-
nemdeki birtakım birikimlerin so-
nucudur,

• Kişi ve çevresi (fizik, biyolojik, sos-
yal) bir bütündür ve birbirinden 
soyutlanamaz. Kişinin sağlığı, çev-
renin özellikle de sosyal çevrenin 
bir fonksiyonudur,

• Sağlık hizmeti, hastadan çok, sağ-

SAĞLIK KÜLTÜRÜ KARIŞIM ve GELİŞİMİ 

Yukarıdaki şekilde de görüldüğü gibi; 
bilimsel ve teknolojik gelişim süreci 
devam etmekte ve sürekli yol almak-
tadır. Ayrıca, iletişim çağına girilmiş 
olmasının bir sonucu olarak, bilimsel 
süreç ve bilgi evrenselleşmiştir. Üreti-
len her türlü bilgi ve teknoloji, anında 
tüm toplumlara ulaşmakta ve onların 
kullanımına sokulabilmektedir. Bun-

dan ötürü de sağlık kültür ve uygula-
malarında genel gelişim, çağdaş dö-
nemin payının artması, buna karşılık 
eski üç dönemin paylarının azalması 
yönündedir. Çağdaş sağlık ve sağlık 
hizmeti anlayışı evrensel değerler-
den biri haline gelmiştir. Tüm ülke 
ve toplumlarda, sağlık hizmetlerinin 
çağdaş anlayışla düzenlenmiş olması 

ve aşağı yukarı hepsinde de birbirine 
benzer sağlık hizmet ve sistemlerinin 
bulunması beklenir

Ancak bu böyle olmuyor. Bilim ve 
teknolojinin kullanımı ve insanlara 
sunumu toplumlara göre çeşitli fark-
lılıklar gösteriyor. Bu farklılığı yara-
tan / belirleyen, o toplumun içinde 
bulunduğu üretim ilişkisi ve sosyo 

BİLİMSEL DİNAMİK

TOPLUMSAL DİNAMİK

Çağdaş DönemMistik Dönem Polifarmasi Tedavi Etiyolojik Dönem
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kültürel gelişmişlik düzeyi oluyor 
(toplumsal dinamik). Üretim ilişkile-
ri ve toplumsal örgütlenmesi çağa 
uygun olan toplumlarda, çağdaş bir 
sağlık sistemi ve ortamı oluşurken, 
geri kalmış toplumlarda ilkellikler de-
vam ediyor.

Bilimsel gelişimi geriye çevirmek, ya 
da yavaşlatmak isteyen zihniyetler ik-
tidar olabiliyor. Bunun bir yansıması 
olarak, sağlık hizmet ve anlayışında 
dalgalanmalar görülebiliyor. Bazı 
güçlü dalgalar regresyona bile yol 
açabiliyor. Bu durumda sağlık kültür 
ve uygulamalarında eski uygulama-
ların payı daha yüksek olabiliyor.

Toplum liderleri ve bunlardan biri 
olan sağlıkçıların görevi; sağlık kül-
türü ve uygulamaları içinde, bilim-
sel ve çağdaş uygulamaların payını 
artırmaktır. Bu payın arttığı oranda, 
insanlar bilim ve teknolojiye yöne-
liyor ve ondan yardım arıyor. Kişiler 
ve toplum çağa ve insanlık onuruna 
yakışır bir sağlık hizmetlerine kavu-
şuyor. Tersinde ise, insanlar mistik 
uygulamalardan çare arayarak, kendi 
kaderiyle baş başa kalıyor.

3 - Çağdaş Sağlık Anlayışı ve Sağlık 
Hizmetleri 

Geçmiş ve geleneksel anlayışta, sağ-
lık kavramı, yalnızca hastalık ve sa-
katlığın olmayışı şeklinde algılanmış 
ve tanımlanmıştır. Tanımın böyle ya-
pılması, hastalık kavramını ön plana 
çıkarmış, kişilerin / toplumların sağ-
lığı bu kavrama bağlı olarak değer-
lendirilmiş ve belirli semptomları ya 

da sakatlığı olmayan herkes sağlıklı 
olarak kabul edilmiştir. 

Hastalık kavramı ise, tarihin çeşitli 
dönemlerinde ve farklı kültürlerde 
farklı algılanmıştır. Diğer bir anlatım-
la; hastalık kavramı, zamana ve toplu-
ma göre değişmiştir. Örneğin; yakın 
dönemlere kadar Türkiye’de ishal bir 
hastalık olarak kabul edilmemiştir. 
Aynı şekilde, Şark Çıbanı ve Trahom 
yaygın olduğu toplumlarda hasta-
lık olarak kabul edilmemiş, hastalık 
olarak kabul edilmemesi bir yana, 
yüzünde Şark Çıbanı lekesi olmayan 
erkek yakışıklı kabul edilmemiştir. 
Bu konudaki genel gelişim; zamanın 
ilerlemesi ve kültür düzeyinin yüksel-
mesine koşut olarak, hastalık kabul 
edilen durumların artması yönünde 
olmuştur. Bunun bir sonucu olarak, 
sağlıklı kabul edilme, ya da sağlıklı 
kişi / toplum tanımı da değişmiş ve 
bir toplumda sağlıklı kabul edilen 
kişi diğer toplumda hasta olarak ta-
nımlanmış ve algılanmıştır.

Hastalık kavramındaki bu görecelili-
ğe ve değişkenliğe karşın, tıp çevre-
leri hastalık kavramına bağlı olmayan 
ve evrensel bir sağlık tanımı yapa-
mamış ve sağlığın tanımını hastalık 
kavramı ile tanımlamak zorunda kal-
mışlardır.

Günümüzde en çok kabul görmüş 
ve evrensel olan sağlık tanımı; Dün-
ya Sağlık Örgütü tarafından yapılmış 
olan tanımdır. Bu tanıma göre, sağlık; 
“yalnızca hastalık veya sakatlığın ol-
mayışı değil, bedence, ruhça ve sos-
yal yönden tam bir iyilik” halidir.

Sağlık hizmetleri için genel bir tanım 
vermek gerekir ise; “sağlığın korun-
ması, hastalıkların tedavisi ve rehabi-
litasyon için yapılan çalışmaların tü-
müne” birden sağlık hizmetleri denir. 

Sağlık hizmetlerini böyle kısaca ta-
nımlamak tam anlaşılır olmaktan 
uzaktır. Bu nedenle de, gerçekte 
sağlık hizmetleri bir bütün olmakla 
birlikte, anlaşılırlığını kolaylaştırmak 
amacıyla; 1) koruyucu sağlık hizmet-
leri, 2) tedavi edici sağlık hizmetleri, 
3) rehabilitasyon hizmetleri olmak 
üzere üç ana bölümde incelenmekte 
ve tanımlanmaktadır.

3.1. Koruyucu Sağlık Hizmetleri 

Hastalıklar oluşmadan, insanları ko-
rumak için verilen hizmetlerin tama-
mı bu başlık altında toplanır. Kendi 
içinde iki bölümde incelenir.

3.1.1. Çevreye Yönelik Koruyucu Sağlık Hiz-
metleri: İnsanın çevresinde bulunan 
ve onun sağlığını olumsuz etkileyen 
biyolojik, fiziksel, kimyasal ve sosyal 
etkenleri yok ederek veya kişileri et-
kilemesini önleyerek çevreyi olumlu 
hale getirme çabalarının tümü bu 
başlık altında toplanır. Bu başlık altın-
daki başlıca hizmetler; 

• Yeteri kadar ve temiz su sağlanması,

• Atıkların zararsız hale getirilmesi,

• Besin hijyeni

• Konut sağlığı,

• Endüstri sağlığı,

• Vektörlerle savaş,

• Hava kirliliği ile savaş,

• Radyasyonla savaş,

• Gürültü ile savaştır.

Bu hizmet grup ve türlerinden de 
anlaşılacağı üzere, çevreye yönelik 
koruyucu hizmetler, sağlık sektörün-
den daha çok, diğer sektör ve meslek 
gruplarını ilgilendiren bir hizmet gru-
budur. Sağlık sektörünün bu konuda-
ki temel görevi; eğitim, danışmanlık, 
denetim ve yol göstericiliktir.

3.1.2. İnsana Yönelik Koruyucu Sağlık Hiz-
metleri: Kişileri dolayısı ile de toplumu 
hastalık etkenlerine karşı dirençli ve 
güçlü kılmayı, hastalanmaları halin-
de ise, en erken dönemde tanı ko-
nularak, yıkımsız veya en az yıkımla 
tedavi etmeyi amaçlayan hizmetler 
bu grup altında toplanır. Bu gruptaki 
hizmetlerin başlıcaları;

• Erken tanı ve uygun tedavi,

• Aşılama,

• İlaçla koruma (kemoprofilaksi),

• Beslenmenin iyileştirilmesi,

• Sağlık eğitimi,

• Aile planlamasıdır.

Hizmet tanım ve türlerinden de gö-
rüleceği üzere, bu grup hizmetler 
özellikle sağlık sektörü ve sağlık per-
sonelince yürütülen hizmetlerdir.

3.2. Tedavi Edici Hizmetler 

Hastalanan insanların tekrar sağlığı-
na kavuşması için yapılan çalışma-
ların tamamı bu başlık altında top-
lanır. Kendi içinde; birinci basamak 
tedavi hizmetleri (ilk başvuru ve 
ayakta tedavi), ikinci basamak teda-
vi hizmetleri (yataklı tedavi hizmet-
leri) ve üçüncü basamak tedavi hiz-
metleri (üst düzeyde uzmanlaşmış 
ve yüksek teknoloji kullanılan mer-
kezler) olmak üzere üç kademeye 
ayrılır. Bu hizmetler, tamamen sağlık 
personeli ve sektörünce yürütülen 
hizmetlerdir.

3.3. Rehabilitasyon Hizmetleri 

Hastalık sonrası, sakatlık veya güç-
süzlük gibi nedenlerle, günlük yaşa-
mını sürdüremeyen ve işgücünü kay-
bedenlere verilen hizmetler bu başlık 

altında toplanır.

3.3.1. Tıbbi Rehabilitasyon: Hastalık veya 
kaza sonucu kaybedilen organ yeri-
ne protez takılması veya güçsüzleşen 
organa yeniden güç kazandırılması ( 
felçlilere fizik tedavi uygulanması vb 
) suretiyle kişinin günlük işlerini de-
vam ettirme yeteneğini kazandırma 
çalışmaları bu türden çalışmalardır. 
Fizik tedavi hizmetleri olarak tanım-
lanabilecek bu hizmetler sağlık sek-
törü ve sağlık personelince götürü-
len hizmetlerdir.

3.3.2. Sosyal Rehabilitasyon: Fizik ve psi-
kolojik yıkımlı kişilerin, bu durum-
larına uygun işe yerleştirilmesi (bir 
işte çalışırken sakatlanan kişinin, aynı 
işyerinde, işinin değiştirilerek daha 
uygun bir işe geçirilmesi, işsiz sakat-
ların sakat kontenjanından işe alın-
ması vb) veya bakımlarını temin gibi 
(sakatların bakımevlerine, yaşlıların 
huzurevlerine yerleştirilmesi gibi) 
çalışmalara da sosyal rehabilitasyon 
çalışmaları denir. Hizmet tanım ve 
örneklerinden de anlaşılacağı üzere, 
sosyal rehabilitasyon, sosyal hizmet 
kurum ve personelince yürütülen 
hizmetlerdir.

4- Halk Sağlığı

Halk sağlığı, sağlık hizmetlerinin yu-
karıda özetlenen yolculuğu sonunda 
geldiği aşamanın/anlayışın adıdır. 
Hizmetlerin yönünü hastalığa/has-
taya değil, tüm topluma başka bir 
deyişle sağlama çeviren bir anlayıştır. 
Halk sağlığında esas olan kişiler has-
talandıktan sonra sunulacak hizmet 
değil, hastalanmadan önce onları ko-
rumaktır. 

Halk sağlığı bilimi ve teknolojik geliş-
meleri esas alır. Tıp ortamına çağdaş 
anlayışların egemen olmasını amaç-
lar. Bu nedenle de sağlık kültür ve 
ortamını eski ve bilim dışı uygulama 
ve anlayışlardan arındırmaya çalışır. 
Bunun sektörü mensuplarını ve top-
lumu egitmekten geçtiğini bilir. Bu 
nedenle de eğitime özelikle de top-
lum eğitimine büyük bir önem verir. 
Başka bir söylemle halk sağlığının ça-
lışmalarının önemli bir bölümü eği-
timlerden oluşur.

Halk sağlığı, hastalık tabloları ya da 
toplum sağlığında, gelir gibi beslen-
me gibi iş sahibi, konut sahibi olma, 

eğiti olanaklarına ulaşabilme gibi 
toplumsal belirleyicilerin çok etkili 
olduğunu bilir.Bundan ötürü de en 
az doğrudan sağlık hizmetlerine ver-
diği önem kadar dolaylı sağlık hiz-
metlerine de önem verir ve zaman 
harcar.

Korumak denince, çoğunlukla ilk akla 
gelen çevre sağlığı önlemleri olmak-
tadır. Oysa, çevreye yönelik koruyucu 
hizmetler, koruyucu sağlık hizmetle-
rinden yalnızca bir tanesidir. Üstelik, 
çevreye yönelik koruyucu hizmetler-
de sağlık personelinin görevi danış-
manlık ve kontrolör olmaktan öteye 
gidememektedir. Çünkü çevre sağlığı 
hizmetleri, daha çok diğer sektörler-
ce yürütülen hizmetlerle ilgilidir. 

Halk sağlığının hedeflediği esas gö-
rev alanlarından biri ya da çalışmala-
rında ağırlıklı bir yer işgal eden koru-
yucu hizmetler ise, insana ve topluma 
götürülen koruyucu hizmetlerdir. Bu 
işlevini periyodik izlemler ile kişiler-
de gelişen olumsuzlukları en erken 
döneminde saptayarak, etrafındaki 
ve yaşam biçimindeki olumsuzluklar 
uzaklaştırılabilir, Hastalık halinde ise, 
erken dönemde tanı ve gerekli tedavi 
verilmek suretiyle kötü sonuçları ön-
lemektir. 

Son söz olarak halk sağlığı sağlık 
sektörünün günümüzde ulaştığı kar-
maşıklığı toplum için halk için sade-
leştirmenin, kolaylaştırmanın ve eko-
nomik hale getirmenin adıdır.
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Yaygın ağrı ve sızılar, yorgunluk, 
halsizlik, uyku bozukluğu, sabah tu-
tukluğu ve yaygın hassasiyet gibi 
şikayetlerle ortaya çıkabilen fibromi-
yaljiye genetik, ailesel ve psikolojik 
pek çok etken zemin hazırlayabiliyor. 
Bir çeşit kronik ağrı sendromu olarak 
tanımlanabilen fibromiyaljide ayrıca 
eklem ağrıları, baş ağrısı, sık idrara 
çıkma, kuru ağız-kuru göz, hafıza ve 
konsantrasyon bozuklukları gibi bir-
çok hastalığı taklit edebilecek bulgu-
lar da sıklıkla tabloya eşlik edebiliyor. 

Fibromiyaljinin nedeni konusunda 
şimdiye kadar pek çok görüş öne sü-
rülmüş olsa da bugün için kabul edi-
len hipotez fibromiyalji sendromlu 
hastalarda ağrı algılama sistemlerin-

de bir bozukluk olduğudur. Fibromi-
yaljide ağrıyı beyine taşıyan yolaklar-
da aşırı bir aktivite, ağrıyı azaltması 
gereken yollarda ise bir fonksiyon ek-
sikliği söz konusudur. Beyindeki ağrı 
merkezlerindeki değişiklikler de 
buna katkı yapar. Sonuçta kişide aşırı 
bir ağrı algılaması oluşur. Enfeksiyon-
lar, travmalar, fiziksel ve psikolojik 
stres de hastalığı tetikleyebilir.

Fibromiyalji genelde genç kadınların 
hastalığı olarak görülse de, aslında 
her yaşta ve her cinsiyette görülebilir. 
Yaşlılarda, hatta çocuklarda da ortaya 
çıkabilir. Eskiden kadınlarda fibro-
miyalji görülme oranının, erkeklere 
göre 7-8 kat daha fazla olduğu dü-
şünülüyordu ancak bugün biliyoruz 
ki erkeklerde de sık görülüyor fakat 
erkekler, kadınlar kadar çok dokto-
ra başvurmadığından fibromiyaljili 
erkeklerin gerçek sayısı istatistiklere 
doğru olarak yansımıyor. Günümüz-
de kadın erkek oranının kabaca 3-4/1 
olduğunu söyleyebiliriz. Bu hastalık 

dünya genelinde %2-10 oranında 
görülmektedir. Türkiye verileri de 
benzerdir.

Fibromiyalji sendromunda bulgular 
çok çeşitli olduğu için birçok hasta-
lıkla karışabilir. Önemli olan benzer 
yakınmaları yapabilecek diğer hasta-
lıkları akla getirip ayırıcı tanı için ge-
rekli tetkikleri yapmaktır. Fibromiyalji 
sendromunda laboratuvar bulguları 
normaldir, tanı koyduracak bir test 
yoktur. Detaylı öykü, iyi bir fizik ve 
nörolojik muayene ile tanı konulabi-
lir. Ancak fibromiyalji başka hastalık-
lara da eşlik edebilir; yani hastanın 
hem osteoartriti hem fibromiyaljisi, 
veya hem iltihaplı eklem romatizma-
sı hem de fibromiyaljisi olabilir.

Eskiden fibromiyaljinin sadece dep-
resyonlu hastalarda ortaya çıktığı 
düşünülürdü ancak son zamanlarda 
bu görüş çok geçerli değil. Günü-
müzdeki çalışmalar depresyonun, 
hastaların yaklaşık beşte birinde bu-
lunduğunu göstermiştir. Fibromiyal-

jide depresyondan daha sık olarak 
anksiyete tablosuyla karşılaşmak-
tayız. Her ne kadar kişinin duygusal 
durumu fibromiyalji gibi kronik ağrı 
sendromlarının oluşumuna etkide 
bulunsa da tek faktörün bu olama-
yacağı kabul edilmektedir. Ancak 
kronik ağrılı hastalar zaman içerisin-
de tedavi edilmezlerse tükenmişlik 
sendromu da yaşayabilirler.

Fibromiyaljide hem ilaç-dışı hem de 
ilaç tedavileri birlikte uygulanmalıdır. 
Fibromiyaljili hastalar genellikle dok-
tor doktor dolaşıp tüm tetkikleri ve 
muayeneleri normal çıktığı için tanı 
konamayan ya da “bir şeyin yok” diye 
geri çevrilen hasta grubudur. Önce-
likle bu hastalara yakınmalarının bir 
adı olduğu, gerçekten “fibromiyalji” 
diye bir hastalık bulunduğu ve teda-
visinin mümkün olduğu anlatılmalı, 
güvence verilmelidir. Bu kişileri ya-
taktan uzaklaştırıp günlük hayata 
döndürmek, hafif egzersizler yapma-
ya ikna etmek çok önemlidir. Ayrıca 
hastalar mutlaka ilaçlarını önerilen 
dozda ve düzgün kullanmalıdırlar. 
Hekimler de, varsa yan etkiler konu-
sunda hastaları bilgilendirilip önlem-
leri anlatmalı ve yan etkilerin zaman-
la azalacağı bilgisini vermelidir. 

Gerçekten de ilaç düşük dozdan baş-
lanıp yavaş yavaş arttırılacağı için et-
kisi yavaş başlayacaktır. Aynı şekilde 
ilk kullanımda görülen yan etkiler de 
zaman içinde azalıp kaybolacaktır. 
Ağrının tam sıfırlanamayabileceğini, 
ancak ağrı azalmasıyla birlikte yaşam 
kalitesinin artacağını mutlaka hasta 
bilmelidir; sabırlı davranmalıdır. İlaç 
fayda ettikten sonra da mutlaka he-
kimin önerdiği süre tedaviye devam 
etmeli, kendiliğinden ilacı kesmeme-

lidir. Bu ilaçlar bağımlılık yapmazlar, 
başka hastalık gruplarında olduğu 
gibi gerekirse ömür boyu kullanılma-
larında bile sakınca yoktur. Ancak ek 
başka hastalığı olanlar, başka ilaç da 
kullananlar doktorlarının önerilerine 
mutlaka uymalıdırlar. Fibromiyalji 
başta olmak üzere kronik ağrının gü-
nümüzde en azından semptomatik 
tedavisi mümkündür. Ne kadar erken 
tanı ve tedavi yapılırsa da başarı şansı 
o kadar fazla olur.FİBROMİYALJİ HERKESİ ETKİLEYEBİLİR

Prof. Dr. Ayşen AKINCI TAN
Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve
Rehabilitasyon Anabilim Dalı öğretim üyesi 
Türkiye Romatoloji Platformu Başkanı
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Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Bilim 
Dalında çalışmaktayım. Yüzlerce ço-
cuğa doktor amca’lık yaptım. Ayrıca 
üç çocuğu “kendi ellerimle” büyüt-
tüm. 

Medya bugün hiç olmadığı kadar 
hayatımızda. Bununla birlikte insan 
egoları da evimize kadar geldi. Be-
bek bakımıyla ilgili en doğru bilgi ne-
reden edinilmeli?

Bu ne demek? Bir örnekle bahsede-
yim; internete girdim ve sordum:

“Çocuğuma inek sütü verebilir miyim?” 

İlk çıkan bağlantının ilk çıkan seçene-
ğine girdim. Bir anneler arası forum 
herhalde. Annenin birisi yazmış: 

“Arkadaşlar bir makale buldum pay-
laşmak istedim” Buraya kadar güzel. 
Ünlü ve beslenme konusunda yet-
kili bir hocamız neden inek sütünü 
geç verdiğimizi, peynir ve yoğurt ta 
süt ürünü olduğu halde neden daha 
erken verebileceğimizi filan ayrıntılı 
olarak anlatmış. Hatta ikinci parag-

rafta da okuyuculara bonus olarak 
yumurtadan bahsetmiş. Yumurta be-
yazına ne zaman başlanması gerek-
tiğini filan yazmış. Okudum; tam 35 
satırlık bir yazı. Altında da hocamızın 
imzası var. Buraya kadar çok güzel. 
Bakın bir annenin yanıtını noktası 
virgülüne dokunmadan (yazım yan-
lışlarını düzenledik) getiriyorum size:

” ben veriyorum.

inek sütüyle yapılmış mis gibi muhalle-
bisini, mis gibi yoğurdunu.

yoğurdunu da 6-12 ay sütüyle yapıyo-
rum zaten.

kahvaltısını da hazırlıyorum sütle.

her şey ilim demek değil; çok ciddiye 
almıyorum ben.

süt olarak da 6-12 sütü içiriyorum. Bu 
ara içmek istemese de içiriyordum.”

Altında öğretim üyesini değil de bu 
yorumu destekleyen bir sürü mesaj. 
Sanki bir lütufmuş gibi sonuna da ek-
liyorlar “…ben direk verdim. Herkesin 
kendi tercihi”

Ana konumuz tam da bu belirsizlik 
üzerine, yani herkesin kendi tercihi 
üzerine. Yani biz bu tercihi yapmakta 
haklı mıyız değil miyiz? Konuya bu 
açıdan yaklaşmakta fayda görüyo-
rum. Bir şeyi yanlışlıkla yapmak farklı, 
yanlışlığı bile bile yapmak farklı. He-
matolog gözüyle beni süt tartışma-
sında demir eksikliği ilgilendirir. 

Aklı başında ve mantıklı bir ebe-
veynin yapması gereken üzerinden 
gidelim. Herkesin internete ulaştığı 
bir zamanda yaşıyoruz. Sorumluluk 
sahibi hiç kimsenin doktora ulaşa-
mayan çocuğunun olmadığını he-
saplarsak bence en doğru karar her-
kesin kendi doktorunu belirleyip onu 
kendine rehber almasıdır. İkilemde 
kaldığı zaman ise bunu o doktor ile 
birlikte çözmelidir. Yani bir forumda 
başka başka tanımadığı hiç görmedi-
ği, bilgisine hiçbir sınav yapılmamış 
bir kişiden bilgi ve öneri almaktansa, 
konunun uzmanı unvanını almış, bu 
unvanı için defalarca sınava girmiş 
dirsek çürütmüş birisine güvenmek 
en mantıklısı. Tabi ki tercih yine ebe-
veynin olur belli ölçülerde. Yani ister 
inek sütünü hemen verir ister bir ya-
şından sonra. Ama sonuçlarına katla-
nır. Zorluk olursa danışacağı, yolun-
da gitmeyen sorunu yoluna koyacağı 

bir uzman olur yanında. 

Aynı Konu Üzerinde İki Uzmanın Farklı 
Yorumları Varsa Bu Konunun Uzmanı 
Olmayan Kişiler Ne Yapsın? 

En sevimsiz konulardan bir tanesi 
çocuğuma şeker verirsem kanser 
olur konusu örneğin. Bunu çok ya-
şadığım için çok rahatsızım. Örneğe 
bu konudan gireyim. “Gününü birin-
de pastörize yoğurt kanser yapar” 
diyen kendini kanser uzmanı olarak 
medyada uzun yıllardır tanıtan bir 
radyoterapi uzmanı ile Facebook’ta 
tartışmış ve onun “fanboy” ları tara-
fından azarlandıktan sonra tartışma-
dan çekilmiştim. Oysa bizim onunla 
tartışmamız şu boyutta idi: “Bana bu 
konuda yapılmış bir çalışma göste-
rir misin?” Cevap:” Sen hocamızdan 
daha mı iyi bileceksin? İstiyorsan 
kendi çocuğuna pastörize sütü içir.” 
Bu doktordan hiçbir zaman cevabını 
alamadım çünkü ortalık yerde bilim-
sel bir tartışma başlatmakla zaten 
hata yapmıştık. 

Oysa bilim şöyle ilerler: Önce bir hi-
poteziniz olur. Bu hipotezi de bitki 
hücresi, hayvan deneylerinden ya da 
olgu sunumlarından çıkarımlarda ya 
da şüphede bulunarak oluşturursu-
nuz. Örneğin kanser hastaları arasın-
da şişmanların daha çok olduğunu 
görürsünüz. Bir hücre deneyinde de 
kanser hücresinde glukoz metabo-
lizmasında bir bozukluk saptarsınız. 
Bu bulguları birleştirirseniz ortaya bir 
düşünce kıvılcımı çıkar: “Acaba?” 

İşte bu düşünce ile bir deney plan-
larsınız. Bu deneyi fizyoloji başka 
türlü yapar, farmakoloji başka türlü 
yapar, klinisyen başka türlü yapar. 

Ortaya bir sonuçlar silsilesi çıkar. 
Bu sonuçlar önce kongreler-

de poster olur, sözlü bildiriler yapı-
lır. Konunun ulusal veya uluslararası 
uzmanları katkıda bulunur. Aksine 
veya lehine görüş bildirirler. Sonra 
bazı objektif yöntemlerle bu bulgula-
rı bir dergiye yollarsınız. Bu derginin 
dünya çapında bir kıdemi ve kıymeti 
vardır. Yani sırf çıkmak için çıkmaz. 
Orada en az iki hakem okur. Ve kabul 
edilirse başka ülkelerdeki meslektaş-
lar bu yazıdan ilham alarak benzer 
çalışmalar yapar. Bu çalışmalarda da 
hep aynı sonuç alınmalıdır. Çünkü 
bilimsel verinin doğru olması için 
tekrarlanıcılığını ispat etmek gerekir. 
Ondan sonra bu bilgi klasik kitapla-
ra geçer ve o bilgiye hepimiz inanı-
rız. Ben de dahil. İşte klasik kitaplara 
geçmemiş bilgileri konunun uzmanı 
olmayan kişilerin uluorta söylemesi 
aslında bir nevi suçtur. Yanıltmadır. O 
kişiye bunu nereden biliyorsun dedi-
ğimizde yukarıda bahsettiğim yayın-
ları örnek gösterebilmelidir. Yani eğer 
yanıt ”Koskoca profesör olmuşsun 
kendin arayıp bulamıyor musun?” 
diye gelirse ben hem üzülüyor hem 
de acınacak halimize gülüyorum.

Genellikle son cümleyi okuyacak ka-
dar vaktimiz kısıtlı olduğu için son 
cümlemi söylüyorum: “konunun uz-
manına bizzat danışın” 

Annemizi emmek ve yürümek hariç 
her şey bize öğretilir. Etki altında kal-
mak doğru değil. Eğer mesleki olarak 
doğru bilgiye ulaşmak istiyorsanız, 
örneğin bir konuda iki zıt görüş varsa, 
çok şanslısınız demektir. Hemen bu 
konudaki “literatür”leri isteyin. Yani 
yazılı ispat isteyin. Hangi tarafın ispa-
tı bilimsel ise, tekrarlanmış ve klasik 
kitaplara geçmiş ise onu kullanın. 

Prof. Dr. Hilmi APAK
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve 
Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

ÇOCUK SAĞLIĞINI NEREDEN 
ÖĞRENMELİYİZ?
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İlk yardım; herhangi bir kaza ya da 
yaşamı tehlikeye düşüren bir durum-
da, sağlık görevlilerinin tıbbi yardımı 
sağlanıncaya kadar, hayatın kurta-
rılması ya da durumun daha kötüye 
gitmesini önleyebilmek amacıyla 
olay yerinde, tıbbi araç gereç aran-
maksızın mevcut araç ve gereçlerle 
yapılan ilaçsız uygulamalardır. 

İlk yardımın önemin anlatan en an-
lamlı cümle ‘’ilk yardım hayat kurta-
rır’’ sözüdür. Ülkemizde yıllardır ilk 
yardım eğitimleri verilmekte, eskiye 
göre bilinç ve farkındalık düzeyi, art-
mışsa da istediğimiz düzeye gelmiş 
değil. Bunun önemli nedenleri var-
dır: Öncelikle ilk yardım eğitimi 
veren kişiler bu işi sadece teo-
rik düzeyde öğrenip aktarma-
ya çalışmaktadırlar. Örneğin 
dersi anlatan kişinin o an bir 
kanamaya ilk yardım müda-
halesi yapması gerekirse ba-
şarılı olma ihtimali son derece 
düşüktür, çünkü bu müdahale-
leri mutlaka yapmış olmak gere-
kiyor ancak ilk yardım eğitimci-
lerinin çoğu bu müdahaleleri 
yapan kişiler değillerdir.

Bir diğer konuda davranış 
eğitimiyle ilgilidir. Maa-
lesef millet olarak panik 
anı ve kriz yönetiminde 
çok bilgili ve deneyimli 
olmadığımız gibi bu ko-
nuda hiçbir eğitim çabası 
da mevcut değildir. Aslın-
da etrafımızda her olağan 
dışı olayda buna benzer 
panik ortamlarını müşaha-

de etmekteyiz. Oysa ilk yardım anı 
panik anı olmamalıdır. Soğukkanlı bir 
şekilde olaya yaklaşmalı ve yapması 
gerekeni yapmalıdır. Oysa konuyla 
ilgili hiçbir bilgisi olmayan kişilerin 
de panik içinde olaya müdahil olarak 
gürültü yaptığını ancak bu tutumun 
yaralıya yardım konusunda hiçbir 
faydası olamadığını görmekteyiz. 
Bunun gibi yaralanma ve acil hasta-
lık durumlarında bilinçsiz olunca ve 
panik eğitimi yetersiz olunca da acil 
serviste şiddet ve kargaşa ortamına 

zemin hazırlanmktadır. Acil servis 
şiddet olaylarının çoğunda panik 
içindeki hasta yakınlarının olaya 
sağlıksız yaklaşımı söz konusudur. 
Bu yüzden ilkyardım müdahalesini 
yapacak kişi de soğuk kanlı bilgili ve 
panik anında kriz yönetiminde dene-
yimli olmalıdır. 

İlk yardım eğitimleri laf olsun diye 
vermemek ve almamak lazım. İlk 
yardım, herkesin alması gereken bir 
eğitimdir. Nasıl yemeği, giyinmeyi, 
korunmayı biliyorsa, bunun gibi her 
insanın bilmesi çok önemlidir. 2 kişi-
siniz ve birinize ilk yardım gerekebilir. 
Bu her yerde her an hiç beklenmedik 
bir anda gerekebilir. Bu konuda özel 
şirketler, bakanlık, il sağlık müdür-
lükleri gibi kurumlarda eğitimler ve-
riliyor. ATUDER olarak doktor eğitimi 
ile o kadar yoğunuz ki, halk eğitimine 
istesek de inemiyoruz. Eksik ve ha-
talarını düzeltiyoruz. İlk yardım veya 
tıbbı yardım eğitimlerini almamış 
birçok sağlık personeli hatta içinde 
hekimler bile var. Bu eğitimlerle sağ-
lık personeli hatta toplum acil ve ilk 
yardım konularında oldukça eğitimli 
olmalı. Yurtdışında ilk yardım eğiti-
mi konusunda oldukça başarılar. Biz 
niye başaramadık, bunu sorgulama-
mız lazım. Hem sayı olarak hem de 
çalışma saatleri açısından oldukça kı-
sıtlı imkanlara sahip olsak da Acil Tıp 
Uzmanları olarak gönüllü bir şekilde 
bu eğitimleri de vermeye devam et-
memiz lazım. 15 yılda çok yol alındı 
ama maalesef yetersiz.

İlk yardım konusuna toplumsal ola-
rak daha fazla önem vermeliyiz

Eğitimleri sürekli yenilemeli ve bir 
süre acil servislerde çalışarak dene-
yim kazanmalı

En önemlisi de toplumsal sağlık 
okuryazarlığını arttırarak panik orta-
mını yenmeye gayret göstermeliyiz.

İLK YARDIM HAYAT KURTARIR
Prof. Dr. Başar CANDER
Acil Tıp Uzmanları Derneği
(ATUDER) Başkanı
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Anadolu’da Türk Sağlık Hizmetleri

On birinci yüzyılda Anadolu’nun 
Türkler tarafından fethedilmesi son-
rasında yaratılan birçok kalıcı eser 
arasında yer alan sağlık hizmetleri, 
bizlere uygarlığımızın sağlık hiz-
metlerine yaklaşımı konusunda çok 
önemli bilgiler aktarmaktadır. 

Anadolu’ki tıp merkezleri arasında 
Selçuklu Darüşşifaları ön sırayı alırlar: 
On ikinci yüzyılda Mardin Emined-
din Darüşşifası (1108–1122) bilinen 
ilk merkezlerdendir. On üçüncü yüz-
yıl ise bu konudaki hareketin en üst 
düzeye ulaştığı dönemdir: Kayseri 
Gıyaseddin Tıp Medresesi ve Gevher 
Nesibe Darüşşifası (1205) ve Sivas I. 
İzzeddin Keykavus Darüşşifası (1217); 
Konya Maristan-ı Atik (Eski Darüş-
şifa), Alaaddin Darüşşifası (1219–
1238), Kemalettin Karatay Darüşşifası 
(1255), Divriği Turan Melik Darüşşi-
fası (1228) gibi örnekleri çoğaltmak 
mümkündür. 

On dördüncü yüzyıldaki Amasya Da-
rüşşifası (1308) ise; Selçuklu ve Os-
manlı dönemleri arasında bir geçiş 
özelliği taşıyan Anadolu feodal bey-

likleri dönemi sırasında, İlhanlılar’ın 
egemenlik alanı içindeki Amasya’da, 
İlhanlı Sultanı Sultan Muhammed 
Olcayto Hüdabende’nin karısı İlduş 
Hatun’un kölesi, Anber bin Abdullah 
tarafından yaptırılmıştır. 

Daha sonra Anadolu topraklarından 
başlayarak çok geniş bir coğrafyada 
Osmanlı egemenliği boy gösterir. Os-
manlı Tıbbı da, kendisinden önceki 
Türk-İslam tıbbının geleneği üzerine 
kurulmuş ve gelişimini bu doğrultu-
da devam ettirmiştir. Bu geleneğin 
dünyaca da tanınan iki önemli filozo-
fu İbni Sina ve Farabi’dir.

Osmanlı’da birçok sosyal ve kültürel 
alanda olduğu gibi tıp alanında da 
önemli gelişmeler yaşanmış ve özel-
likle tıp eğitimine büyük önem veril-
miştir. Türkler, Anadolu’ya yerleşme-
den önce Selçuklular döneminde de 
hekimlik ve sağlık hizmetleri yönün-
den Doğu-İslam tıbbının benzeri bir 
uygulama yapmışlardır. 

Osmanlı’nın ilk dönemlerinde hekim-
ler darüşşifalarda usta-çırak yöntemi 
ile yetiştirilmiştir. Bu sistem XVII. yüz-
yılın sonlarına kadar sürmüş, XVIII. 
yüzyılın başından başlayarak batı 
etkisine girmiştir. Bugünkü modern 
hekimlik bunu devamıdır.

Osmanlı’da Darüşşifalar Dönemi

Osmanlı’da tıp eğitimi uzun yıllar 

boyunca Darüşşifalar bünyesinde ve-
rilmiştir. Dönemin hekimlik bilgi ve 
deneyimleri bu sağlık kurumlarında, 
usta-çırak ilişkileri içinde öğrencilere 
aktarılmış ve yeni hekimler yetiştiril-
miştir. 

Osmanlı dönemine ait darüşşifalar 
şöyle sıralanabilir: Manisa Hafsa Sul-
tan Darüşşifası (1539), İstanbul Atik 
Valide Darüşşifası (1583), İstanbul 
Sultan Ahmed Darüşşifası (1609–
1917)

Darüşşifalar bünyesinde bulunan 
bazı medreselerde de tıp eğitimi 
verilmiştir. Hekimlik eğitiminin de 
verildiği Osmanlı Darüşşifaları şöyle 
sıralanabilir: Bursa Yıldırım Bayezid 
Darüşşifası (1399), İstanbul Fatih 
Sultan Mehmet Darüşşifası (1470), 
Edirne Sultan II. Bayezid Darüşşifası 
(1488) ve İstanbul Süleymaniye Da-
rüşşifası (1556). 

Edirne Sultan ıı. Bayezid Külliyesi

Külliyenin kurucusu Fatih Sultan 
Mehmed’in oğlu Sultan II. Bayezid’dir. 
Yapımına 1484’de başlanmış ve dört 
yıl gibi kısa bir sürede bitirilerek 
1488’de hizmete açılmıştır. Külliye-
nin yapımına memur edilen Mimar 
Hayrettin, Sinan öncesi mimarinin 
en önemli ismi ve Sinan’ın müjdecisi 
olarak kabul edilir. Araştırmacı Rıfkı 
Melül Meriç ise, külliyenin mimarı-

nın Hayrettin değil, yine dönemin 
mimarlarından Yakub Şah Bin Sultan 
Şah olduğunu ileri sürer. 

Sultan II. Bayezid; darüşşifasında in-
sanların dertlerine deva olunacak, 
medresesinde tıp ilmi öğretilecek, 
camisinde ibadet edilecek, misafirha-
nesi ve aşevleri olacak bir külliyenin 
yapımının atalarının hatırasına saygı 
gereği olduğunu düşünüyordu. Şifa-
hanede tedavinin parasız olması ve 
haftada iki gün şehirdeki hastalara 
ücretsiz ilaç dağıtılması için ferman 
yayınlamıştı. 

Külliyeye gelir sağlamak için; iki ada, 
doksan sekiz köy, Meriç ve Arda Ne-
hirleri arasındaki bahçeleri, üç ev, üç 
değirmen, iki çifte hamam ve iki yüz 
on sekiz dükkân vakfetmişti. 1493’de 
bütün vakıfların geliri 782.930 akçe-
dir. Bu gelir 1574’de 1.552.131 akçe-
ye yükselmiştir. Bu miktar dönemine 
göre çok önemli bir paradır ve vakıf-
lara ne derece önem verildiği ile hiz-
met kalitesini göstermesi açısından 
ilginçtir. 

Darüşşifa (Hastane)

Külliye üç avlunun etrafında toplan-
mıştır ve en önemli bölümü darüş-
şifadır. İlk avlusunun sağ tarafında 
altı tane muayene odası vardır. Sol 
taraftaki dört oda ise personel odası, 
mutfak, çamaşırhane ve şuruphane 
olarak yapılmıştır. Bu bölümde iki de 
büyük ecza deposu vardır. İkinci av-
luda hekim ve hekimbaşıların bulun-
duğu yönetici odaları bulunur. 

Bu iki avluyu geçtikten sonra girilen 
“Şifahane”, hastaların tedavilerinin 
yapıldığı yataklı bölümüdür. Merkezi 
hastane sistemine göre tasarlanan 
tarihteki ilk yapı olarak bilinen şifaha-
ne ve mimari açıdan darüşşifanın en 
ilgi çekici bölümü kabul edilir. Az per-
sonelle yüksek randıman sağlamak 
amacıyla merkezi olarak planlanan 
bu hastane örneği ancak XVII. yüzyıl-
dan sonra dünyanın birçok yerinde 
uygulanmaya başlanmıştır. 

Otuz iki yatak kapasiteli bu bölüm, 
altıgen geometrik yapı şeklinde ta-
sarlanmış bir mimarlık şaheseridir 
ve akustiği mükemmeldir. Avlunun 
ortasında bir şadırvan bulunmakta-
dır. Avlunun zemini şadırvandan ta-
şan suların oluklarda toplanabilmesi 

ve hastanenin temizliğinin kolayca 
yapılabilmesi için hafifçe eğimli ya-
pılmıştır. Şadırvandan çıkan suyun 
çıkardığı ses, hastayı huzura kavuş-
turarak tedavinin önemli bir kısmını 
oluşturmuştur. 

Avlunun etrafında birbirini görme-
yen altı kışlık, dört yazlık hasta odası 
ile bir de müzik sahnesi vardır. Kışlık 
odaların hemen önünde bulunan 
açık yazlık bölümler sıcak mevsimler-
de hasta odası olarak kullanılmıştır. 

Ayrıca on kişiden oluşan hanende 
ve sazende grubu oluşturulmuş ve 
haftanın üç günü burada hastalara 
terennümde bulunmuşlardır. Türk 
müziğinin çeşitli makamlarının ruhu 
rahatlatıcı etkisinden hem ruhsal 
hem de fiziksel rahatsızlıkların teda-
visinde yararlanılmıştır. 

Avrupa’da akıl hastalarının yakıldığı 
bir dönemde hem ruhsal ve hem de 
diğer hastalıkları olanlar tedavileri 
için müzik, su sesi, güzel kokular ve 
diğer birçok gerekli şey düşünülerek 
planlanan bu mekân; merkezi siste-
mi ve dönemine göre çok ileri, hatta 
XVIII. ve XIX. yüzyıllardaki hastane 
yapılarına ışık tutacak kadar mükem-
mel olan bir havalandırma sistemi 
getirmiştir. Bundan 500 yıl önce bir 
hastane içinde müzik sahnesinin 
düşünülmesi ve tedavide dönemin 
hekimlik bilgilerinin yanında su sesi, 
musiki ve güzel kokuların kullanılma-
sı son derece önemlidir. 

Osmanlı Şair Hekimlerinden Şuuri 
Hasan Efendi’nin T’adil-Ül Emzice 
adlı eserinde hangi makamın hangi 
hastalıklara iyi geldiği şöyle açıklan-
mıştır:

Rast Makamı : Havale ve felç illetine de-
vadır.

Irak Makamı : Har mizaçlılara, sersam ve 
hafakana faydalıdır.

İsfahan Makamı : Zihni açar, zekayı artı-
rır, anıları tazeler

Zirefgent Makamı : Sırt ve eklem ağrıları-
nın ve kuluncun tedavisine faydalıdır.

Rehavi Makamı : Baş ağrısına devadır.

Büzürk Makamı : Ateşli hastalıklara iyi 
gelir, zihni temizler, vesvese ve kor-
kuyu uzaklaştırır.

Neva Makamı : Gönül okşayıcıdır. Kötü 
düşünceleri uzaklaştırır. Irk’un Nisa’ya 

(kadın hastalıkları) iyi gelir.

Zengule Makamı : Kalp hastalıklarının 
devasıdır.

Hicaz Makamı : İdrar zorluğuna iyi gelir, 
cinsel yönden uyarıcı etkisi vardır.

Buselik Makamı: Kulunç ve bel ağrıları-
nın ilacıdır.

Uşşak Makamı : Kalp, karaciğer, sıtma ve 
mide hastalıklarının ilacıdır.

Hüseyni Makamı : Ferahlık verir. Çocuk-
ların kalp ve ruhlarının iltihabını sön-
dürür. Ateş düşürür.

Evliya Çelebi hastanenin musiki ile 
tedavi konusunu şu şekilde anlatır:

“Merhum ve Mağfur Bayezid Veli 
Hazretleri Vakfiyesinde hastalara 
deva, dertlere şifa, divanelerin ruhu-
na gıda ve def-i seva olmak üzere 10 
adet hanende ve sazende genç erkek 
tayin etmiş ki, üçü hanende, biri ney-
zen, biri kemancı, biri musikarcı, biri 
santurcu, biri çengi, biri çeng santur-
cu, biri udcu olup haftada 3 kez ge-
lerek hastalara ve delilere musiki faslı 
ederler. Allah’ın emriyle, nicesi saz se-
sinden hoşlanır ve rahat ederler. 

…

Doğrusu musiki ilminde neva, rast, 
dügâh, segah, çargah, suzinak ma-
kamları onlara mahsustur. Ama zen-
gule makamı ile buselik makamında 
rast karar kılsa insana hayat verir. 
Bütün saz ve makamlarda ruha gıda 
vardır.”. 

Şifahanede başhekimin yanı sıra iki 
hekim, iki göz hekimi ve bir de ecza-
cı çalışıyordu. Başhekim günde otuz, 
diğer iki hekim ise onar akçe ücret 
alıyorlardı. Kendi dallarında yetenekli 
kişilerden seçilen göz hekimleri gün-
de yedişer akçe kazanıyorlardı. Gün-
de altı akçe ücretle şurup pişirmekte 
ve ilaç dövmekte tıbbi kanunlara 
göre marifetli bir eczacı bulunuyor-
du.

Evliya Çelebi darüşşifada macun ve 
ilaç yapımından ayrıntılı olarak bah-
seder:

“Haftada 2 gün macun işyeri (eczane) 
açılarak Edirne şehrinde ne kadar il-
letli hasta varsa şifa yurduna gelip 
nice bin türlü ilacı bol bol alırlar. Di-
ğer ot makulesi (cinsi) devalar hisap 
dışıdır.

EDİRNE SULTAN 
II. BAYEZİD KÜLLİYESİ

Prof. Dr. Tamer AKÇA
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi
Genel Cerrahi Anabilim Dalı
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…

Libase, kebabe, kaküle, zencefil, em-
leç, kebed, murabbanın ne kadar çok 
dağıtıldığının hesabını Allah bilir. 

…

Ama şifa yurdunun üst eşiği üzerinde 
vakıf tarafından ‘sağlıklı bir adam bu 
ilaçlardan bir kırat alırsa hastalanıp 
Firavun ve Karun’un laneti üzerinde 
ola’ diye lanet yazısı yazılmıştır. Yapan 
ve vakfedene Allah rahmet eyleye 
vesselam.”.

İdari işler için; günde dört akçe ücret-
le güvenilir bir kâtip ile günde üçer 
akçe ücretle dört adet hizmetkâr 
görevlendirilmişti. Günde dört akçe 
ücretle otların iyisini kötüsünden, 
bayatını tazesinden ayırt edebilen 
bir vekilharç ilaçların alım satımıyla 
görevliydi. Günde dört akçe ücretle 
bir kilerdar, üçer akçe ücretle hastaya 
uygun yemekleri hekimin emrettiği 
şekilde pişirmeyi bilen iki aşçı bulu-
nuyordu. Yine günde üç akçe ücretle 
örtüleri düzenleyerek yatakları ya-
pan bir ferraş, bir gassal, bir kapıcı ve 
bir buhurdancı da kadroyu tamamlı-
yordu. 

Vakfiyenin yazıldığı tarihlerde da-
rüşşifada 21 kişi görev yapıyordu ve 
bunlara günlük 126 akçe ödeniyor-
du. Ayrıca ekmek, gıda maddeleri, 
ilaçlar ve şurup giderleri için günlük 
200 akçe ödenek konmuştu.

1617’de ise külliyenin tüm birimlerin-
de çalışanların sayısı kayıtlara göre 
228 kişiydi ve bu kişilere günde 1018 
akçe ödeniyordu. Sultan II. Bayezid 
bu giderleri karşılamak için birçok 
gelir kaynakları vakfetmiş ve bunları 
düzenli olarak defterlere yazdırmıştır.

1682’de Edirne’yi ziyaret eden Evliya 
Çelebi Darüşşifa’yı şöyle anlatır:

“Orada bir darüşşifa vardır ki dil ile ta-
rif edilemez ve kalemler ile yazılmaz.

…

Adı geçen bağın ortasında, göğe baş 
uzatmış, bir kâgir, yüksek kubbedir 
ki, güya aydınlık hamam camekânı 
gibi tepesi açıktır. Bu açık yerde, altı 
adet ince mermer sütunlar üzerinde 
Kiyanıyan tacı gibi bir kubbecik var-
dır. Sanatkâr iş üstadı, bu küçük kub-
benin ta tepesine halis altın ile yal-
dızlanmış bir çeşit demir mil üzerine 

bir bayrak yapmış, ne taraftan rüzgâr 
eserse, o bayrak o tarafa döner. Ga-
rip görünüşlüdür. Ama aşağı büyük 
kubbe sekiz köşelidir. Bu kemerli 
kubbe içinde dahi sekiz kemer var-
dır. Her kemerin altında bir kış odası 
vardır. Bu odaların her birinde ikişer 
pencere vardır. Bir penceresi, oda-
nın dışında olan gülistanlı ağaçlığa 
bakar, diğeri de bu büyük kubbenin 
ortasındaki büyük havuz ve şadırva-
na bakar. Bu sekiz adet kış odalarının 
önünde, yine büyük kubbe içinde se-
kiz adet yazlık odalar vardır.

…

Üç taraflı kafesli mermerler ile yapıl-
mış, bu büyük kubbe altındaki büyük 
havuzun çevresindeki, sel sebiller-
den berrak su, çağlayıp havuza girin-
ce, fıskiyelerden, kemerli kubbenin 
göbeğinde nihayet bulur. 

…

Böyle, dikkat ve özenle yapılmış şifa 
yurdunun anlatılan odalarında çeşitli 
hastalıklara tutulmuş zengin ve fakir, 
ihtiyar ve genç doludur.”

Kuruluş yıllarında her türlü hastaya 
bakılan şifahane, ilerleyen yıllarda 
kullanılan yöntemlerin psikiyatri has-
taları üzerindeki etkisinden dolayı, 
akıl ve ruh hastalarının tedavi edildiği 
bir merkez haline gelmiştir. 

Evliya Çelebi’nin kaleminden bu du-
rum çok etkileyici betimlemelerle 
anlatılır: 

“ Bazı odalarda, ilkbaharda delilik 
mevsiminde, Edirne’nin aşk denizi 
derinliğine düşmüş sevdalı âşıklar 
çoğalıp, hekimin emriyle bu tımar-
haneye getirilerek altun ve gümüş 
yaldızlı zincirlerle kerevetlerine takı-
lıp, her biri, aslan yatağına yatar gibi 
kükreyip yatarlar... Kimisi havuz ve 
şadırvanlara bakıp kalender hülyası 
kabilinden sözler eder, nicesi dahi 
o kemerli kubbenin etrafında olan 
gülistan, bağ ve bostan içindeki bin-
lerce kuşun cıvıltılarını dinleyip, de-
lilerin perdesiz ve ölçüsüz sesleriyle 
feryada başlarlar.

…

Bahar mevsiminde çiçek kısmından 
sim ve zerrin, deveboynu, müşkü 
rumi, yasemin, gülnesrin, şebboy, ka-
ranfil, reyhan, lale, sümbül gibi çiçek-

ler hastalara verilip güzel kokuları ile 
hastalar iyileştirilirler. Fakat delilere 
bu çiçekleri verince kimini yerler, ki-
mini ayaklar altında çiğnerler. Bazıları 
dahi meyveli ağaçları seyredip, ‘ah 
daha hel hope pe pohe pelo’ deyip, 
çimenlik temaşası ederler…”

Darüşşifada hizmet vermiş önemli 
hekimler arasında; Ak Şemseddin, 
Nasuhi, Hekim Hasan Bin Kasım, 
Ahmet Bin Hüseyin “Kahvecizade”, 
Hekim Çelebi ve Dr. İstefanaki (Stefa-
nos) Karatodori gibi isimler vardır.

Tıp Medresesi (Medrese-İ Etıbba)

Sultan II. Bayezid tarafından 
Edirne’nin Yeni İmaret semtinde yap-
tırılarak 1488’de hizmete açılan kül-
liyenin birimleri arasında bir de tıp 
medresesi yer almaktadır. Medresede 
18 öğrenci için oda ve bir dershane 
bulunur. Tıp Medresesi Darüşşifa’nın 
doğu ucuna bitişik olarak yaptırılmış-
tır. Selçuklu ve Osmanlı medreseleri 
planlarındaki benzerlik bu medre-
sede görülmez ve daha bütünsel 
bir eğitim kurumu olarak karşımıza 
çıkar. Medresenin ilk müderrisi Şeyh 
Lütfullah Zade Bahaüddin Efendi’dir. 
Odaları kare avlunun üç yanını çev-
reler.

Dershanede giriş kapısının hemen 
arkasından 15 basamaklı merdivenle 
çıkılan 4.94 x 1.36 m. ebadında bir de 
balkonu vardır. Bu balkondan öğren-
cilerin ve misafirlerin anlatılan ders-
leri dinledikleri kuvvetle muhtemel-
dir. Avlunun ortasında bir şadırvan 
vardır ve bu şadırvandan günümüze 
sadece temel kısmı ulaşmıştır. 

Sultan II. Bayezid medresede mü-
derrisin “Allah’tan korkan, şer’i, akli 
ve nakli ilimlerde bilgili, ders verme 
gücüne sahip” olmasını emretmiştir. 
Müderris tatil günleri dâhil günde 50 
akçe almış, sonradan bu miktar 60 
akçeye çıkarılmıştır.

O dönemde medreselerin derecesi 
hocalarının aldıkları ücretle ölçülü-
yordu. Edirne Sultan II. Bayezid Tıp 
Medresesi de önceleri derece bakı-
mından 50’li idi. Yani en büyük ho-
canın aldığı ücret günde 50 akçe idi. 
Bu ücret daha sonra günde 60 akçeye 
çıkarılmış ve medrese 60’lı olarak dö-
neminin en prestijli medresesi haline 
gelmiştir.

Medresede görev alacak müderris 
yardımcısının anlatmaya, yazmaya, 
ders vermeye yetenekli olması ve öğ-
rencilere kıymetli kitapları öğretmesi 
hedeflenmiş ve ücreti sultan tarafın-
dan tatil günleri hariç, günde yedi 
akçe olarak belirlenmiştir. Kütüphane 
memuru yani hafız-ı kütübün görevi 
Medreseye vakfedilmiş kitapları iyi 
korumak ve dışarıya vermemek idi. 
Kaybolan kitapların bedelini öde-
mekle yükümlü bu görevlinin ücreti 
günde iki akçeydi. Ayrıca günce iki 
akçe ücretle bir kapıcı ve öğrencile-
rin yataklarını düzelten bir hizmetli 
vardı. 

Medreseye alınan 18 öğrencinin tüm 
ihtiyaçları karşılanmış ve ayrıca gün-
de ikişer akçe harçlık bağlanmıştır.

1516’nın masraf defterinde külliye-
nin giderleri arasında, yetenekli ki-
şiler ve başarılı öğrencilere Nevruz 
bayramında verilmek üzere 5.000 
akçe ödül konmuştur. 1560’a ait gü-
nümüze ulaşan harcama listesinde 
öğrencilere mutfak giderleri için 
külliye bütçesinden o yıl için 46.000 
akçe ödenek 

Dönemin ünlü gezgini Evliya Çelebi 
tıp medresesini şöyle tasvir etmiştir: 

“Külliyenin içinde Medresetü’l Etib-
ba ve odalarında talebeler vardır ki, 
her biri daima Eflatun, Sokrat, Fil-
bos, Aristotalis, Calinos, Pisagor gibi 
âlimlerden bahseden nazik, olgun 
tabiplerdir. ‘İlim ikidir. Biri dinler ilmi, 
öbürü beden ilmidir’ sözünün an-
lamınca, her biri bir fenne yönelip, 
hekimlik ilminde kıymetli kitaplara 
değer vererek, ademoğullarının der-
dine deva eriştirmeye çalışırlar.”

Sultan II. Bayezid medreseye üzer-
lerinde kendi mührü olan değerli 
el yazmaları bağışlamıştır. Ayrıca 
öğrencilerin eğitiminin eksik kalma-
ması için hekimbaşının istediği tüm 
bilim kitapları alınmıştır. Bu değerli 
kitaplar, külliyenin kapanması ile bu-
radan kaldırılarak koruma altına alın-
mıştır. Şu an bu kitapların 35 tanesi 
Edirne Selimiye El Yazması Eserler 
Kütüphanesi’nde bulunmaktadır. 

Edirne Sultan II. Bayezid Külliyesi’nin 
Hüzünlü Sonu

Yaklaşık 400 yıl bu şekliyle hizmet ve-
ren bu külliye 1877–78 Osmanlı-Rus 

Savaşı’nda Edirne’nin işgaliyle işlevini 
yitirmiştir. Hastanenin belirli aralık-
larla 1916’ya kadar hizmet verdiği 
bilinmektedir. 

Safvet Paşa’nın Mektubu

Darüşşifa binası kıyısında bulunduğu 
Tunca Nehri’nin neden olduğu taş-
kınlar nedeniyle tamamen acınacak 
duruma gelmiştir. O günlerde Da-
rüşşifa binası ile burada tedavi gören 
akıl hastalarının durumlarını bize en 
iyi yansıtan belge sonradan sadra-
zamlığa yükselen Safvet Paşa tara-
fından dönemin sadrazamına yazılan 
mektubudur: 

Edirne şehrini görmek üzere gidip, 
orada birkaç gün kaldıktan sonra 
geri dönen güvenilir bir kişinin an-
lattıklarına göre: Adı geçen şehirde, 
darüşşifa adı ile bilinen, eskiden kal-
ma, hamam şeklinde bir bina bulun-
makta…

Binanın içinde, Süleymaniye 
Darüşşifası’nda görüldüğü gibi, üzer-
lerinde birer keçe elbise ve boğaz-
larından duvarlara kalın zincirlerle 
bağlı olan, on veya yirmi kadar akıl 
hastası bulunuyordu. Bu hastalara 
sabah ve akşam az bir su ve ekmek 
verilmekte. Tunca nehrinin suları 
kabararak taştığında sular, darüşşi-
fadan içeriye girmekte ve bu zaval-
lıların dizlerine kadar gelerek onları 
rahatsız etmekte. 

Edirne’de görev yapan valiler, halk 
arasında yayılan “Edirne valileri eğer 
darüşşifayı görmeye gelirlerse, he-
men görevlerinden azledilirlermiş” 
rivayetine inanarak darüşşifanın bu 
durumunu düzeltmek için en ufak 
bir çaba sarf etmedikleri gibi orayı 
ziyaret bile etmezler. Bu konuda söy-
lenecek sözlerin pek etkisi olmaya-
cağından, hoş olmayan bu durumun 
düzeltilmesi için hemen acilen bir 
çare bulunması lüzumlu ve gerekli-
dir.

2 Muharrem 1292 (1875)

Safvet

Safvet Paşa’nın mektubunun yazıldı-
ğı 1875’den sonra çıkan 1876–1878 
Osmanlı-Rus Savaşı sırasında Edirne 
ikinci defa Rusların işgaline uğramış; 
Rusların Edirne’yi boşaltmasından 

sonra, bir süre daha hizmet vermeye 
devam eden darüşşifa, 1883’de kapa-
tılarak akıl hastaları İstanbul’a Topba-
şı Bimarhanesi’ne gönderilmiştir. 

Darüşşifa’nın kapatılmasından sonra 
Edirne’deki bütün akıl hastaları teda-
vi için İstanbul’a gönderilmeye baş-
lanmış, İstanbul’da bu hastalara artık 
yer bulunamaz olunca, İstanbul’dan 
Edirne’ye bir yazı gönderilerek akıl 
hastalarının bulundukları yerde teda-
vi edilmeleri istenmiştir. İstanbul’dan 
gönderilen bu emirde ‘Şehrinizde 
Sultan Bayezid Ve’li Hazretleri’nin 
olan bir hastane bulunmaktadır. 
İstanbul’da bütün hastaneler, tutu-
kevleri ve hapishaneler gereğinden 
fazla dolduğu için, İstanbul’a artık 
hasta (akıl hastası) gönderilmeyip, 
bulundukları yerde tedavilerinin ya-
pılması uygun görüldüğünden ve 
akıl hastalarının vilayet hapishane ve 
hastanesinde tedavilerinin yapılma-
sına imkân olmadığından adı geçen 
bimarhanenin, hemen tamir edile-
rek hizmete açılması gerekir. Bunun 
için de vakıf gelirinden yeterli parası 
bulunmaktadır. Buraya şimdilik on 
hasta yatırılması istenmekte ve her 
gün belediye hekimlerinin birinin, 
gerektiğinde belediye hekimlerinin 
hepsinin topluca burada görevlendi-
rilmesi belediye başkanlığına yazı ile 
bildirildi.

Dr. Mazhar Osman Akıl Hastalarını 
Zincirlerinde Kurtarıyor

Uzun yıllar akıl hastalarının zincirle-
nerek tecrit edildikleri bu yapıların 
son önemli ziyaretçisi modern Türk 
psikiyatrisinin kurucusu Dr. Mazhar 
Osman’dır. 1909’da Dr. Mazhar Os-
man Bayezid Darüşşifası’nda zincirle-
nen hastaları çözüp İstanbul’a götü-
recektir. 

1950’lerde Sultan II. Bayezid Darüşşifası

En son olarak 1916’ya kadar açık ol-
duğu bilinen, tıp ve mimarlık tarihi-
mizin bu önemli yapıları artık kendi 
kaderine terk edilmiştir. Mahallenin 
koyun ağılı olarak kullanılan bu yapı-
lar, 1950’lerde harap olmuş vaziyet-
tedir. Daha sonra 1960’larda vakıflar 
Genel Müdürlüğü’nce bir restoras-
yondan geçirilerek tamamen yıkıl-
maktan kurtarılır.
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Kısa tarihsel arka plan

Sepsis, kökenini Yunanca, “bozuş-
muş, çürümüş olan” anlamına gelen 
“organik özellikteki hayvan veya bit-
kilerin yapısının bozulmasını ifade 
eden “sipsi” (σήψη) kelimesinden alır. 
İlk izlerine Homer’in şiirlerinde rast-
lansa da tıbbi nitelikteki metinlerde 
ilk kez Hipokrat’ın (M.Ö. 460-370) 
kitaplarında kendini gösterir “sep-

sis” kelimesi. Bu kaynakta kullanımı 
“kalın barsaktan kaynaklanan zararlı 
ürünler ile kendi-kendine zehirlen-
menin sonucu gelişen hastalık” an-
lamı etrafında gerçekleşmektedir 
(Johan Sebastián Hernández Botero 
and María Cristina Florián Pérez .The 
History of Sepsis from Ancient Egypt 
to the XIX Century; http://dx.doi.
org/10.5772/51484). Bu anlamda 
bakıldığında, sepsis terimi neredey-
se 2500 yıldır en azından terminoloji 
açısından gündemde olan bir kavram 
olmakla birlikte, özellikle son yıllarda 
ivmesi ve kapsam alanı giderek artan 
bir sorun olarak ortada durmaktadır.

Tıbbi hijyenin tanımlanmadığı ve 
yaygın olarak kullanılmadığı dö-
nemlerde, yapılan cerrahi girişimler 

sonrası yaradan kaynaklanan enfek-
siyon tablosu hekimlerin korkulu rü-
yası idi. Bu bağlamda sepsis ile ilişkili 
çağdaş yaklaşıma en yakın tarihsel 
örnek olarak Viyana’da Kadın Doğum 
Uzmanı olarak çalışan Ignaz Sem-
melweis (1818-1865) verilebilir. Dr. 
Semmelweis doğum yapan kadınlar-
da puerperal ateşe bağlı ölümlerin 
sık olduğunu, kendi kliniğinde bu 
nedenle ölüm oranlarının %18 civa-
rında seyrettiğini, bu olgularda ortak 
özelliğin de el yıkama, eldiven giy-
mek gibi temel hijyen kurallarının uy-
gulanmadığı öğrenci pratiklerinden 
sonra gelişen komplikasyonlar oldu-
ğunu saptamıştır. İşlem öncesi ellerin 
klorlu limon solüsyonu ile yıkanması 
sonucunda mortalite oranını % 2.5 
oranına indirebilmiştir. Bu başarı ve 

aslında bir bakıma paradigm değiş-
tirme fikri kelimenin en yumuşak hali 
ile meslektaşları arasında yeterli tak-
diri görmemiştir. Saptamalarından 
15 yıl kadar sonra, çalışmaları “Püer-
peral ateşin etyolojisi, sonlandırılma-
sı ve önlenmesi” (Die Aetiologie, der 
Begriff und die Prophylaxis des Kind-
bettfiebers – 1863) başlığı altında ya-
yınlanmıştır.

Fransız kimyacı Louis Pasteur’ün 
(1822 – 1895) çürümeden sorumlu 
tek hücreli organizmaları keşfetmesi, 
bunlara bakteri veya mikrop isimleri-
ni vererek hastalık etkeni olarak gör-
mesi önemli aşamalar olmuştur. Yine 
kendi adıyla anılan, sıvıların ısıtılarak 
bakterilerden temizlemesi de önemli 
gelişme olarak kabul edilmelidir.

J. Lister'in (1827-1912) ampütasyon-
larda ölüm oranlarını antiseptik yön-
tem ile yaptığı ameliyatlarda azalt-
ması, R.Koch’un (1843-1910) “buhar 
sterilizasyonu” geliştirmesi takip 
eden önemli gelişmelerdir.

Sepsis'in ne olduğunun anlaşılması, 
bir bakıma algısının değişmesi de 
nesnel bilimsel gelişmelerle doğru-
dan evrilmiştir. H. Lennhartz, bu al-
gıyı çürüme, kokuşma düzeyinden 
“bakteriyal hastalık” düzeyine geliş-
tirmiş, öğrencisi Hugo Schottmüller 
de (1867-1936) çağdaş tanıma yak-
laştırmıştır; “patojen bakteri tarafın-
dan devamlı veya aralıklı şekilde bir 
odak oluşur, kan akımına geçer ve öz-
nel veya nesnel semptomlara neden 
olursa sepsis vardır”. Sonrasında bak-
terilerden onların toksinlerine doğru 
değişen odaklanma, antibiyotiklerin 
giderek yaygın kullanılması sepsis 
sorunsalının seyrini de değiştirmeye 
başladı. 

Özellikle Bjørn Aage Ibsen'in (1915–
2007) 1949 -1950 yılları arasında 
Massachusetts Hastanesinde al-
dığı anestezi eğitimi sonrasında, 
1952 yılında Danimarka’da, o an için 
Avrupa’da gerçekleşen en şiddetli, 
poliomyelit salgını sırasında yarattığı 
fark, genel anlamda ve sepsis özelin-
de de tarihin akışını değiştirmiştir. Ne 
idi bu fark? 

Altı aylık süreçte 2722 hastanın etki-
lendiği, bunların 316 sının solunum 
durması ile seyrettiği, buna karşın 
kısıtlı sayı ve kapasitedeki cihazlar ile 
pek de başarılı sayılamayacak bir tıb-

bi sorun ile karşı karşıya kalınmışken; 
Ibsen eğitimini aldığı Anestezi prati-
ğinin bir standartını ameliyathane dı-
şına taşıyarak, söz konusu hastaların 
havayolları güven altına alınarak po-
zitif basınçlı elle ventilasyon uygula-
mış, bu süreçte kendisine yüzlerce tıp 
öğrencisi destek olmuş 24 saati tam 
kapsayacak bir düzende değişmeli 
ve kesintisiz bir şekilde bu uygulama 
devam ettirilmiştir. Kopenhag’daki 
bu hastanede hemşirelerin eğitim sa-
lonunun, üç özel bölmede toplamda 
35 yataklı bir üniteye dönüştürülerek 
sürdürülen bu çaba mortalite oranın 
%90 dan 25’lere inmesi ve salgının 
sonlanması ile sonuçlanmıştır. Bu 
zaman diliminde Carl-Gunnar Engs-
tröm ilk pozitif basınç hacim kontrol-
lü ventilator geliştirmiştir. Kopenhag 
Kommunehospitalet’de 1953 yılında 
yaşanan bu deneyim dünya tıbbına 
bambaşka bir kazanım sağlamıştır; 
yoğun bakım.

1967 yılında Asbough ve arkadaşları-
nın tanımladıkları nefes darlığı, akci-
ğer kompliyansının kaybı ve difüz al-
veolar infiltrasyon ile seyreden; ARDS 
olarak adlandırılan ve ciddi mortalite 
oranına sahip klinik tablonun özel-
likle sepsis hastalarında görülmesi 
dikkatleri mevcut enflamasyon tab-
losuna çevirdi. 1980’lerin başlarında 
enflamatuvar yanıtın keşfi ile sepsiste 
bu durumun salt enfeksiyon kaynağı 
odaktan kaynaklanmadığı, aynı şekil-
de belki daha da önemli olarak ko-
nağın yanıtının da önemi gündeme 
gelmiştir. Sepsis ile ilgili tanımlar geç 
80’lerde koşut olarak değişmeye baş-
ladı; “ sepsis, mikroorganizmalar ve/
veya toksinlerinin kana geçmeleri ve 
sonrasında organizmanın bu saldı-
rıya yanıt vermesi olarak tanımlanır” 
(R. C. Bone (1941-1997)).

Kabaca ifade etmek gerekirse; Sep-
sis, vücudun enfeksiyona yanıtının 
kendi doku ve organlarına hasar ver-
diği hayatı tehdit eden bir hastalıktır. 
Bakteriler ve bakterileri öldürmek 
için organizmanın salgıladığı kimya-
sal maddeler, bütün vücutta enfla-
matuvar yanıtı tetiklerler. Bu enfla-
masyon, birden fazla organ sistemine 
zarar verebilecek, bir dizi değişikliği 
tetikleyebilir. Özetle; sepsis, enfeksi-
yona karşı sistemik yanıttır, abartılı 
enflamatuvar yanıttır, yaygın doku 
hasarıdır.

Sepsis Ne Kadar Önemli Bir Sorun?

Sepsis yalnız gelişmekte olan ülke-
lerde değil, gelişmiş ülkelerde de sık 
görülen bir sağlık sorunudur. Hatta 
son veriler ışığında değerlendirildi-
ğinde bir toplum sağlığı sorunudur. 
Dünya çapında her yıl 20 – 30 mil-
yon yeni olgu saptanmaktadır. Yılda 
100.000 maternal sepsis görülmek-
tedir. Görülme sıklığı açısından ya-
pılan kapsamlı değerlendirmelerde; 
sepsisin en sık karşılaşılan hastalık 
olarak dikkate alınması gerektiği an-
laşılmaktadır. Gelişmiş toplumlarda 
yapılan analizlerde; kanser, inme, 
kalp enfarktüsü, HIV gibi önemli has-
talık nedenlerinden daha sık olarak 
görüldüğü anlaşılmaktadır ( 100000 
kişide gelişen hastalık sayısı sırasıy-
la; 377, 331.8, 223, 208, 22.8). Temel 
tanı veya ikincil tanı olarak hastane 
yatışları açısından, sepsis görülme 
oranı her yıl yaklaşık % 8-13 kadar 
artmaktadır. ABD de 2008 yılı itibari 
ile NCHS (Ulusal Sağlık İstatistikleri 
Merkezi) verilerine göre; 2000 yılına 
oranla sepsis birincil tanısı ile hasta-
neye yatırılan hasta sayısı 2 kat artar-
ken, birincil veya yatıştan sonra ikin-
cil tanı olarak sepsis %70’lere varan 
oranlarda artış göstermektedir. Bu 
artış oranları salt gelişmiş toplum-
ları değil aynı zamanda gelişmekte 
olan veya gelişmemiş toplumlarda 
da önemli bir sağlık sorunu olmayı 
sürdürmektedir. Cinsiyet arasında 
bir farklılık göze çarpmazken, özel-
likle yaşlı hasta grubunda hastane 
yatışları açısından ciddi bir yükselme 
söz konusudur. Birleşik Krallıkta 2008 
yılında septisemi ve sepsis tanıları 
ile hastaneye yatışların 2/3 kadarı 
65 yaş üzeri grup olarak saptanmış-
tır. Bu yaş grubunda sepsis tanısı ile 
hastaneye yatış oranları genel popü-
lasyona oranla 13 kat artmış olarak 
görülmektedir. 

Sık görüldüğü kadar sonuçları itibari 
ile de sorunlu bir durum ortadadır. 
Birleşik Krallıkta en başta yer alan 
ölüm nedeni olarak bildirilmektedir. 
Yine prostat kanseri, meme kanseri 
ve HİV/AİDS’e bağlı ölümlerin topla-
mından daha fazla ölüme neden ol-
duğu bildirilmektedir. Hem dünyada 
hem de ülkemizde birçok hastanede, 
koroner YB’lar dışındaki YB ünitele-
rinde, önde gelen ölüm nedenidir. 

SEPSİS; KENDİNDEN UZUN SÜRE
SÖZ ETTİRECEK GİZLİ TEHDİT
Doç. Dr. Tuğhan UTKU
İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anesteziyoloji 
ve Reanimasyon Anabilim Dalı
Yoğun Bakım Bilim Dalı Öğretim Üyesi
Türk Yoğun Bakım Derneği 
Yönetim Kurulu Üyesi
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ABD’de her 4 hastane içi ölümün bi-
risi sepsise bağlı olarak gelişmekte-
dir. Her yıl sepsis nedeniyle 258000 
ölüm gerçekleştiği bildirilmektedir. 
Bu oran kalp krizi ve inme nedeniy-
le gerçekleşen ölümlerden çok daha 
fazladır. Dünya genelinde sepsis 
nedeni ile saatte 1000 ölüm, gün-
de 24000 ölüm, yılda 8 milyon ölüm 
gerçekleştiği düşünülmektedir. Sep-
sise bağlı ölüm oranlarının %30-60 
arasında olduğu kabul edilir. Sepsise 
bağlı olarak gerçekleşen organ sis-
tem bozukluğu sayısı ile sepsise bağlı 
ölüm oranları geometrik olarak artar. 
Tek organ yetersizliğinde %10 civa-
rındaki ölüm riski, organ yetersizliği 
sayısının dörde çıkması ile %70’lerin 
üzerine çıkar. 

Bu denli tehlikeli ve sorunlu bir hasta-
lık tablosu olan sepsisin tedavi süreci 
de pahalıdır. Sepsis nedeni ile has-
taneye yatırılan hastaların ortalama 
yatış süreleri 19.6 gün, ortalama ma-
liyet olgu başıa 22100 USD, toplam 
hastane maliyeti ise 16.7 milyar USD 
olarak bildirilmektedir (Angus et al, 
Crit Care Med 2001; 29: 1303-10). Bu 
maliyetlerin yarısından fazlası özel-
likle yaşlı hasta grubuna harcanmak-
tadır. Maliyetler yıllar içinde de artış 
göstermektedir; 1997 yılı ile kıyas-
landığında 2008 yılında yılda %11.9 
artış saptanmıştır (National Center 
for Health Statistics DOI: http://www.
cdc.gov/nchs/data/databriefs/db62.
htm).

Sepsis sadece hastalık sürecinde can 
yakan bir tablo olmayıp, olumlu de-
neyimlenerek iyileşme sağlanmış 
olsa bile yaşam kalitesinde uzun sü-
reli olumsuzluklar yaratabilir. Bunlar 
arasında kronik ağrılar, bilişsel bo-
zukluklar, sinir kas ileti bozuklukları, 
depresyon, kaşeksi ve post travmatik 
stres bozukluğu (PTSB) sayılabilir. 
Yapılan çalışmalarda PTSB’nun teca-
vüz olaylarında %55.5, savaş sonrası 
%38.8, fiziksel şiddet sonrası %11.5 
ve yangın, doğal afetler gibi durum-
larda %4.5 oranlarında görülmesi ile 
birlikte YBÜ’den taburcu olanlar ara-
sında da %22 gibi yüksek bir oranda 
karşılaşıldığı bildirilmiştir. Unutulma-
ması gereken nokta, sepsis hastaları-
nın tüm YB hastalarının %50-60 ka-
darını oluşturduğudur.

Sepsis için en önemli risk etkeni en-
feksiyon olarak tanımlanır. Enfeksi-
yon bakteriyal olabileceği gibi viral, 
fungal veya parazitik de olabilir. 
Kolaylaştırıcı etkenler arasında akut 
veya kronik ciddi hastalıklar, diya-
bet, kanser, immunite bozuklukları 
ilk akla gelenler arasındadırlar. Diş 
hastalıkları, mide barsak hastalıkları, 
mental hastalıklar, gebelik, her türlü 
cerrahi girişim de sepsis kolaylaştırıcı 
etkenler olarak dikkat çekebilir.

Sepsis Nasıl Tanınır?

Sepsis tanısı açısından temel sorun 
bulgu ve belirtilerin hastalığa özgün 
olmamasından kaynaklanır. Bu ge-
rekçe ile bulgu ve belirtiler tek olarak 
değerlendirme yerine bütün olarak 
yorumlanmaya çalışılır.

Genel belirtiler arasında; vücut sı-
caklığının normalin altında veya 
üzerinde olması, kalp atım hızının 
yüksek olması, solunum sayısının 
yüksek olması, bilinç düzeyinin bo-
zulması, ödem, kan şekerinin yük-
selmesi sayılabilir. Enflamasyon 
değerlendirmesi beyaz küre sayısı-
nın normalin altında veya üzerinde 
olması, olgunlaşmamış beyaz küre 
sayısının artması, C reaktif protein 
değerinin ve prokalsitonin değeri-
nin artması ile yapılır. Hemodinamik 
bozulma, kan basıncının düşmesi, 
santral ven veya karışık ven kanı ok-
sijen doygunluğunun azalması, kalp 
debisinin artması ile değerlendirilir. 
Sepsis tablosunun şiddetini belirle-
yen organ işlev bozuklukları; oksi-
jenlenmedeki azalma, idrar çıkışının 
azalması, kreatinin değerlerinin yük-
selmesi, koagülasyon bozuklukları, 
barsak sesi duyulmaması, yüksek 
bilirubin değerleri ve trombosit sa-
yısının azalması gibi veriler ışığında 
değerlendirilir. Doku perfüzyonu-
nun bozulması neredeyse sepsis ile 
ikiz kardeş gibi beraber bulunur ve 
kan laktat değerlerinin yükselmesi, 
kapiller kan geri dolumunun bozul-
ması ve ciltteki morarmalar ile ken-
dini gösterir.

Sepsis ve zaman!

Sepsis bir tıbbi acildir. Bir başka ifade 
ile sepsis olası en kısa zaman içinde 
tanınmalı, tanındığı an itibari ile olası 

en kısa zaman içinde ve etkin olarak 
tedavi edilmelidir. Tedavinin gecikti-
rildiği her saat başına ölüm olasılığı 
%7.6 oranında artmaktadır. Bu nok-
tada altı kalın çizgiler ile çizilmesi ge-
reken nokta ERKEN TANI konusudur. 
Özellikle özgün olmayan belirti ve 
bulgular nedeniyle sepsis tanısı dün-
yanın her yerinde sorunlu bir durum 
arzeder. 

Komplikasyonların sıklığını ve şidde-
tini azalmak hızlı ve başarılı tedavi ile 
olasıdır. Bunun şartları şu şekilde sı-
ralanabilir;

• Hızlı tanıma

• Uygun resüsitasyon

• Altta yatan sorunun tanımlanması 
için incelemeler

• Saptanan soruna yönelik hızlı ke-
sin tedavi

• İlave komplikasyonlardan korun-
ma için uygun YB bakımının ayar-
lanması

Sepsis, enfeksiyona yanıt olarak dü-
zensiz bir konak yanıtı sonucu yaşam 
tehdit eden organ işlev bozukluğu 
olarak tanımlanmalıdır.

Bu bağlamda hızlı tanı için öncelikle 
organ işlev bozuklukları ile ilgili ive-
di karar alınabilmesi gerekir. Tarihsel 
süreç içerisinde Sepsis ile ilişkili ulus-
lararası uzlaşı toplantılarında karar 
vericiler bu nokta üzerinden giderek 
hızlanmayı amaç edinen kimi önka-
buller geliştirmeye çalışmaktadırlar. 
Bu yıl içinde yayımlanan son uzlaşı 
tanımlarında da (The third internati-
onal consensus definitions for sepsis 
and septic shock – Sepsis 3) bu amaç-
la daha önceden kullanılan bazı ifa-
deler yerine, daha nesnel olma iddia-
sı ile SOFA (Sequential Organ Failure 
Assessment) skorunun ikinin üze-
rinde olması şartı kondu. SOFA, kan 
testlerinin de içinde olduğu 11 para-
metre ile yapılan bir değerlendirme 
olmakla birlikte, zaman kaygısı ne-
deniyle yatak başında yapılacak hızlı 
bir değerlendirme açısından uygun 
olan 3 parametrenin kullanıldığı hızlı 
SOFA (qSOFA) tanımlanmıştır. Buna 
göre kan basıncının düşük olması, bi-
linç durumunda bozukluk, solunum 
sayısının hızlı olması koşullarından 
iki veya daha fazlası tanı koymak için 

yeterli kabul edilmektedir. Bu aslında 
mutlak bir tanı olmayıp, basit, yatak 
başında kolay uygulanabilir bir yön-
temdir. Bu sayede kan testlerine ge-
reksinim ve formal sepsis tanısı kon-
ması, uygun girişimlere gereksinim, 
ileri monitorizasyon ve sürveyans 
gereksinimi ve yoğun bakım gerek-
siniminin belirlenmesi açısından hız 
kazandırmaktadır.

Sepsis tedavisi hastane ortamında 
sürdürülmesi gereken bir tedavi ol-
makla birlikte çoğunlukla hızla septik 
şok tablosunun gelişmesi neticesin-
de yoğun bakım tedavisi gerektiren 
bir duruma dönüşür. Tedavinin erken 
başlatılması sonucun olumlu olma-
sı açısından önemli bir şans yaratır. 
Erken tedavi seçenekleri arasında 
özellikle ilk birkaç saatte yapılması 
gereken girişimler arasında; mikro-
biyolojik değerlendirme için kültür 
örneklerinin alınması, İV antibiyotik 
tedavisinin başlanması, kan laktat 
düzeyine bakılması, hızlı sıvı veril-
mesi (sıvı resüsitasyonu), oksijenlen-
menin iyileştirilmesi yer alır. Önemli 
tedavi seçenekleri arasında yer alan 
antibiyotik tedavisi, genel süreçte en 
kırılgan noktalardan biridir. Birden 
fazla boyutu ile antibiyotik sorunsa-
lı tam da sepsis konusunun kalbine 
oturmaktadır. Uygun olmayan antibi-
yotik kullanımı dünyanın her yerinde 
olduğu gibi ülkemzideki en önemli 
toplum sağlığı konularından biridir. 
Dünya Sağlık Örgütü’nün değerlen-
dirmesine göre Türkiye antibiyotiğin 
etkisiz kaldığı 3 ülkeden biri konu-
munda. Antibiyotiklerin bu denli so-
rumsuzca, uygun olmayan ve yaygın 
şekilde kullanımı ne yazık ki toplum-
dan dahi dirençli bakteri kazanılma-
sına neden olmaktadır. Sepsis tedavi-
sinde antibiyotik tedavisinde her bir 
saatlik gecikme yaşam şansını %7.6 
oranında azaltmaktadır. Genel an-
lamda sepsis olgularında antibiyotik 
başlama süresi 6 saat olarak belir-
lenmiştir (Kumar et al. Crit Care Med 
2006; 34: 1589-96). Bu süre de arzu 
edilen en geç ilk 3 saat içinde başlan-
ması gerekliliğinin üzerindedir. Şok 
tablosu ortaya çıktıktan antibiyotik 
tedavisinin başlamasına kadar geçen 
süre 2 saatten kısa olursa yılda 32,360 
kişinin hayatı kurtulabilir. Bu da gün-
de 89 kişi anlamına gelir.

Sepsis Ne Kadar Yaygın ve Doğru 
Biliniyor? Sepsis Farkındalığı

Ana profesyonel uğraşları doğrudan 
sepsis ile ilişkili meslek grupları (yo-
ğun bakım, enfeksiyon hastalıkları) 
dışındaki sağlık çalışanları arasında 
dahi konu ile ilgili doğru ve yeter-
li bilgi sahibi olunmama durumu 
dünya üzerinde saptanmış bir olgu 
halinde. Bir diş hekimi olan Dr. Flat-
ley kızını hemoroid ameliyatı sonrası 
sepsisden kaybettiğinde sepsisi hiç 
bilmediğini fark edip 2004 yılında 
Sepsis Alliance'ı kurar. Bu süreçle 
başlayan Global Sepsis Alliance, Sep-
sis ile alakalı, sepsisin tanı, bakım, 
tedavisini üstlenmiş kar amacı güt-
meyen organizasyonlar tarafından 
kurulmuştur.

GSA, toplumun, sağlık çalışanlarının, 
hastaların, ailelerin eğitilerek sepsi-
sin tıbbi acil durum olarak erken dö-
nemde fark edilerek tedavi edilmesi-
ni sağlamak amacıyla çalışan gönüllü 
bir kuruluştur. Dünya Sepsis Günü 
adı altında başlattıkları uluslararası 
katılımlı etkinliklerle dünya üzerin-
de ve katılımcıların ulusal çerçevele-
rinde sepsis ile ilgili doğru bilgilerin 
yaygınlaştırılmasına, bu anlamda bir 
farkındalık oluşturulmasına çalışıl-
maktadır. Bu etkinlikler ile amaçla-
nan hedefler;

• Sepsiste hayatta kalma olasılığının 
tüm hasta grupları için dünyanın 
tamamında arttırılması

• Her yerde uygun rehabilitasyon 
servislerine daha kolay ulaşılabil-
mesini sağlamak

• Gerek sağlık çalışanlarının gerekse 
toplumun sepsis farkındalığının 
arttırılması ve sepsisi anlamaları-
nın sağlanması

• Global sepsis probleminin, sepsis 
kontrol ve yönetiminin pozitif et-
kilerinin kayıtlar ve değerlendir-
meler ile açık şekilde ortaya koyul-
ması

şeklinde sıralanabilir. Nesnel hedef 
2020 yılında sepsis sıklığının %20 
azaltılmasıdır.

Bu çerçevede ülkemizde de yoğun 
çalışmalar yapılmaktadır. Bu konuda 
da sosyal sorumluluk gereği Yoğun 
Bakım ile ilgili diğer tüm konularda 

da olduğu gibi Türk Yoğun Bakım 
Derneği (TYBD) önemli çalışmalara 
imza atmış olup, bu çalışmalar Ulus-
lararası arenada da büyük etki oluş-
turmuştur. T.C. Sağlık Bakanlığı ile 
ortak yürütülen eğitim çalışmaları 
sonucunda Sağlık Bakanımıza ülke-
miz adına ödül verilmiştir.

Ulusal Sepsis Kampanyasının Hedef-
leri aşağıdaki gibi belirlenmiştir;

• Sepsisin gündemin öncelikli mad-
desi olması

• Sepsisin artan tıbbi ve ekonomik 
yüküyle ilgili farkındalık yaratmak

• Sepsis hastalarının tedavisi ile 
akut ve uzun süreli bakımı için iyi 
eğitimli personel sağlamak. 

• Sepsisin daha erken anlaşılmasını, 
tedavisinin daha etkili olmasını 
sağlayacak uluslararası sepsis kıla-
vuzlarının uygulanmasını destek-
lemek.

• Sepsis görülme sıklığını azaltacak 
ve sepsisle ilgili sonuçları iyileşti-
recek stratejilerin planlanması

TYBD ve Sağlık Bakanlığının ortakla-
şa yürüttüğü Ulusal Sepsis Kampan-
yasında TYBD tarafından 250 den 
fazla eğitici görevlendirilmiş, 4 etap 
halinde sürdürülen etkinliklerde sıra-
sıyla 11, 33, 64, 49 il olmak üzere top-
lamda 828 hastanede eğitim çalış-
maları yapılmıştır. Toplamda 11782 
hekim ve 1907 sağlık personeli ol-
mak üzere 13689 katılımcı eğitim-
lerden yararlanmıştır. Bu konudaki 
etkinlikler, çabalar dün olduğundan 
daha fazlası ile devam edilmeye 
muhtaçtır.

GSA Başkanı Prof. Reinhart’ın dedi-
ği gibi “ dünya, çağdaş tıbbın tüm 
ilerlemelerine karşın sepsise karşı 
sürdürülen savaşta galip gelmekten 
çok uzakta olduğumuz gerçeği ile 
yüzleşmek zorundadır”. Bu yıl Dün-
ya Sepsis Gününün 13 Eylül’de idrak 
edileceğini hatırlatarak, kompleks 
ve aydınlanmamış tüm yanları ile 
birlikte, ölüm makinası gibi çalışan 
sepsisi basit ilkeleri benimseyerek 
ve yaşama geçirerek durdurabiliriz; 
erken şüphe, erken teşhis, erken te-
davi...
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Sağlık bilgileri konusunda halkımızın 
çok bilinçli olduğunu ya da farkın-
dalık düzeylerinin yüksek olduğunu 
ne yazık ki söylemek mümkün değil. 
İstisnalar kaideyi bozmaz tabii. Bir 
kesim var ki, özellikle internette bu-
lunan çeşitli arama motorları sayesin-
de kendilerini “alanda okumadan uz-
man” sanarak farkındalık düzeyleriyle 
bilgi seviyelerini oldukça yüksek gös-
termeye çalışsalar da aslında özün-
de bu seviyeler yapay bir katmanda 
seyrediyor. Bir kesim var ki eğitim 
düzeyleriyle doğru orantılı olarak far-

kındalık düzeyleri, ilgileri ve bilgi dü-
zeylerinin yüksek olmasıyla birlikte 
sağlıkları konusunda oldukça proak-
tif bir tutum sergiliyor. Bir kesim var 
ki kulaktan dolma bilgilerle hareket 
edip her şeyi biliyorum edasıyla or-
talıklarda dolanıp, yaratmış oldukla-
rı bu yapay kabuğun altında yatan 
gerçek ise özünde o kesimin aslında 
hiçbir şeyin bilmediği ve farkındalık 
düzeylerinin eksilerde olduğu gerçe-
ği de gözardı edilemiyor. Sonuç? Her 
telden çalıyoruz!

Tabii böyle oluşumuzun çeşitli se-
bepleri var. Eğitim eksikliği, sağlık 
konularının öncelik listelerimizde ilk 
sıralarda olmayışı ve sistemden kay-
naklanan problemler derken bir şe-
kilde sağlık konularında hasbel kader 
yuvarlanıp gidiyoruz. Her gün sağlık 
konusunda edindiğimiz veya duy-
duğumuz bilgilerin kalitesi ne yazık 

ki ciddi bir şekilde düşüp dejeneras-
yona uğradı çünkü bilgiyi satmaya 
çalışan – doğru veya yanlış veya bir 
yerlerden uydurma - o kadar çok kişi 
var ki “uzman” etkiketini kullanarak 
artık takip etmek ne yazık ki müm-
kün olmamaya başladı. Evet, eğitimli 
insanların imkanlar çok daha farklı ve 
daha fazla bilgi kaynaklarına erişim-
leri olduğu doğrudur ancak bu doğru 
bildiklerini uygulayıp uygulamadık-
ları ise de ciddi bir tartışma konusu. 
Malum, yakın çevremizde olup en 
bilgili ve super zeki diye atfettiğimiz 
kişilerin sağlık konusunda yapmış 
oldukları basit ama aptalca hataları 
gördüğümüzde “yok artık, ama bu 
herif/bu hatun böyle salakça bir şeyi 
nasıl yapti yahu” diye şok dolu ba-
kışlarla kendi kendimizi sorgulayıp 
“yazık, herhalde basireti bağlandı” 
diyerek yapılanın kontrolsüz oldu-
ğunu savunmak için de bahaneler 

üretiriz. Evet, insanız hata yapabiliriz 
ama sağlık bu şakaya gelmez çünkü 
en ufak bir hatanın uzun vadede geri 
dönüşü olmayan çok ciddi sonuçları 
olabiliyor – şu anda fark etmesek de.

Yıllardır sağlık ve ilgili konularda hal-
kımızı bilgilendirmek için Sağlık Ba-
kanlığı ve çeşitli dernekler elele verip 
kamu spotlar yayınlıyorlar. Hatta bu 
kamu spotları daha sonra zorunlu 
yayınlar haline getirildi. Kimisi son 
derece başarılı bir şekilde mesajlarını 
iletirken bazılarında ise de “ipin ucu 
kaçmış” veya “nasıl yani, ne alaka!” de-
dirten eksikliklerle dolu olan reklam 
filmleri olarak karşımıza çıkmaktadır-
lar. Bazen televizyonda denk geliyo-
rum bu reklamlara bazen de sosyal 
medyada. Hatta bazen de meslektaş-
larım bana “ya hocam bunu izledin 
mi” diye özel mesaj atıyorlar. Kimi var 
ki gerçekten çok başarılı ve iletilmek 
istenilen mesajlar çok net ve vurucu 
bir şekilde iletiliyor. Ama kimi var ki 
bilgi temeli ne kadar doğru olsa da 
izleyen halkın o konularda bilinçsiz 
olduğu unutularak hazırlanmışlar ve 
tabii ben bunları izlediğim zaman bir 
sağlık psikoloğu ve iletişim ve medya 
yönetimi doktorası yapan birisi ola-
rak çok üzülüyorum çünkü verilmek 
istenilen mesaj her ne kadar net ol-
duğu düşünülüyorsa özünde değil 
ve atlanılan o kadar çok bilgi var ki! 

Bu analiz yazısını yazma amacıma 
da burada değinmek istiyorum... 
Kamu spotu hazırlanırken, özellikle 
toplum sağlığı söz konusu ise dikkat 
edilmesi gereken tekiş tüküş ama 
çok önemli noktalar var. Öncelikle 
etkin ve başarılı kamu spotu nasıl 
hazırlanır’a değinmek istiyorum. 
Akabinde mesleki olarak hatalı ve/
veya eksik bilgi aktaran bir kaç tane 
kamu spotlarının analizini örnekle-
riyle ortaya koymak istiyorum. Ma-
dem toplumun belli başlı konular-
da bilinçlenmesi için çalışıyoruz, o 
zaman bu işi en doğru olan şekilde 
yapmamız gerektiğine inanıyorum 
ki yanlışlara yol açmayalım.

Bugüne kadar hazırlanmış olan bü-
tün kamu spotları genellikle bilgiyi 
insanlara aşılamak anlayışı üzerine 
kurulmuştur. İletişimin temel teorile-
rinden bir tanesi de hipodermik igne 
modelidir yani bilgileri doğrudan tek 
seferde enjekte edersek o bilgiyi kit-

leye vermiş oluruz ve bunu izleyen 
insanlar da bu bilgiye karşın davranış-
larını o ölçüde değiştirirler. Modelin 
temel mantığına bakıldığında evet, 
çok basit, düz ve anlaşılır bir mantık 
olduğunu varsayabiliriz ANCAK reali-
teye baktığımızda insanoğlu denilen 
varlık öyle basit ve düz bir mantıkla 
çalışmıyor! Dolayısıyla temeldeki 
yaklaşım her ne kadar kağıt üzerinde 
doğru gözüksede uygulamaya gelin-
diğinde hesaba katılmamış olan bir 
dünya etken var. Beş parmağın beşi 
bir olmadığını düşünürsek bir çok 
konuda verdiğimiz tepkiler de aynı 
olmayacak. Onun için sadece bilgiyi 
aşıla ve bırak mantığı bugünün şart-
larında çok işe yaramadığını söyleye-
biliriz.

Kamu spotların etkin olabilmesi için 
iletilen mesajların uygun kaynaklar-
dan geliyor olması gerekiyor, yani 
mesajların figüranlar tarafından de-
ğil, profesyonel meslek elemanları 
tarafından iletilmesi o kamu spotunu 
çok daha etkin kılmaktadır. Mesela şu 
“yaşama yol ver” kamu spotlarından 
bir tanesinde 112 acil telefonlarının 
gereksiz abuk sabuk telefonlar ne-
deniyle işgal ediliyor olması çok şık 
bir şekilde anlatmış. Merkeze gelen 
telefonlar kullanılmış. Son derece 
gerçekçi. Hat operatörleri ya da hat 
operatörleri olarak giyinmiş oyuncu-
lar bu durumu çok güzel yansıtmış. 
Yok telefonu kitlenmiş de PUK mudur 
nedir onu nerede bulacakmış, yok 
evinde su borusu patlamış, yok cart 
yok curt. Bu kadar hayati önemi olan 
bir acil hattının bu gibi saçma sapan 
konularla meşgul ediliyor olması in-
sanların canına mal olabilir ama bizin 
insanlarımızın anlayışı ve farkındalığı 
o kadar düşük ki bu konuda! Sonra 
başlarına bir şey geldiğinde ve 112’yi 
aradıklarında “hat düşmüyor, hep 
meşgul” veya “ambulans geç geldi” 
diye hayıflanmasını biliyorlar. Halbu-
ki her gereksiz yere meşgul edilen 
112 acil hattının aslında bir ambülan-
sın ortalama kaç dakika gecikmesine 
sebep olduğu da iletilmelidir. Malum, 
acil bir durum söz konusu olduğunda 
dakikalar değil saniyelerin bile hayati 
önemi olduğunu biliyoruz. Yurt dışın-
da, özellikle Amerika Birleşik Devlet-
lerinde 911 acil hattını gereksiz yere 
meşgul etmenin ciddi bir para cezası 
var... Bizde böyle bir cezai yaptırım 

var mı sanmıyorum ama mutlaka 
olmalı diye düşünüyorum.Hem öyle 
50-100TL değil... Ciddi bir rakam, ör-
neğin 500TL gibi bir ceza yaptırımı 
olsa bak bir daha gereksiz yere meş-
gul ediliyor mu bu hat ve bu bilgi de 
bir şekilde kamu spotuna eklenmeli-
dir.

Kamu spotlarında dikkatimi çeken 
önemli bir nokta daha var. Lineer 
bir bakış açısı. Buna en güzel örnek 
bu Tütün ve Alkol Piyasasını Denet-
lemek Kurulu’nun (TAPDK) Babalar 
Günü için çekmiş olduğu 2014 tarihli 
kamu spotu. Bu kamu spotunu ha-
tırlamayanlar için ufak bir hatırlatma 
yapayım. Filmde çocuklar babalarıy-
la birlikte üç sportif (ormanda koşu, 
bisiklete binme ve halı saha maçı) ve 
bir sosyal aktivite (düğünde oyna-
mak) yapıyorlar. Babaların hepsi orta 
yaşlı, kilolu ve göbekli ve çocuklar 
malum ergen yaşlarında. Babaların 
yaş grubu konusunda benim ciddi 
sıkıntılarım var. Genç yaşta baba ol-
muş babalar yok mu memlekette? 
Filmdeki diyaloglar “hadi baba” ve 
“yaparsın”dan oluşuyor. Verilmek is-
tenilen toplumsal mesaj şu – sigara 
içmeyi bırakmazsanız çocuklarınız-
la yapmış olduğunuz aktiviteler bir 
kalp krizi sonucunda yarım kalacak. 
İletilen mesaj yine lineer yönde ve 
ajitasyonlarla dolu. Şimdi, hepimiz 
biliyoruz ki sadece sigara içmekle ak-
tivite kısıtlılığı ve nefes darlığı söz ko-
nusu değildir. Bir dünya milli sporcu 
var fosur fosur sigara içen ve sporunu 
başarılı bir şekilde yapmaya devam 
ediyor. Aynı zamanda da milli spor-
cu olmayıp düzenli sporunu yapıp 
tütün mamüllerini tüketen çok insan 
var. Yanlış olmasın tütün ürünlerinin 
tüketimine son derece karşıyım ve 
hiç kullanmadım ama bu kamu spo-
tunda gerçek hayat ile kurgulanan 
skeçte ciddi bir tezatlık söz konusu. 
Sağlıksız beslenme, sedanter bir ya-
şantı sonucunda ham olmak, başka 
solunum yolu hastalıklarına sahip ol-
mak, obezite ve daha nice olası sağ-
lık sorunları hiçe sayılarak doğrudan 
tütün mamüllerine parmak göste-
riliyor. Niye tek yönlü bakılıyor? Artı 
böyle korku bazlı ajitasyon yaparak 
insanların sigara konusundaki fikir-
leri mi değişecek? Korku dozunda 
kullanıldığında etkin bir ikna yönte-
midir ancak azı veya fazlası hiç bir işe 

KAMU SPOTLARINA
FARKLI BİR PENCEREDEN BAKMAK

Yrd. Doç. Dr. N. Linda FRAIM
Klinik Sağlık Psikoloğu/Evlilik ve Aile Terapisti
İletişim ve Medya Yönetimi Doktora Öğrencisi
Uluslararsı Kıbrıs Üniversitesi Psikoloji 
Bölüm Başkanı
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yaramamaktadır. Dolayısıyla böyle 
korku temelli duygusal ajitasyon kul-
lanarak insanların bağımlılıklarını ve 
davranışlarını bırakmalarını bekliyor-
sak üzgünüm ama daha çok bekleye-
ceğiz. Yapılan bütün çalışmalar şunu 
gösteriyor – verilmek istenilen mesaj 
kişinin ilgisini çekmiyorsa o kişi ne 
izlediği kamu spotuyla ne de verilen 
mesajla ilgilenecek. Tek yönlü ve sub-
jektif mesajlar ne yazık ki kamu spot-
larında oldukça etkisiz kalıyor.

Son olarak irdelemek istediğim bir 
kamu spotu var - 2016 yapımı “Sa-
dece Kalp Masajı” adlı kamu spotu. 
Verilmek istenilen mesaj harika. Çev-
renizde düşen birisi olursa ve olası bir 
kalp krizi geçip yere yığıldığında he-
men yanına koşup 112’yi aradıktan 
sonra kalp masajı yaptığımız zaman 
en azından ambulans gelinceye ka-
dar belki o kişinin hayatını kurtarabi-
liriz. Buraya kadar her şey gayet gü-
zel. Peki nerede problem var biliyor 
musunuz? Öncelikle her yere yığılan 
kalp krizi geçirdiği için yığılmıyor. 
Evet kalp krizi geçirenlerin göstermiş 
olduğu belli başlı belirtiler var fakat 
bizler yolda yürürken ya da bir yerde 
otururken çevremizdeki insanların 
ne yaşadıklarına genel olarak bak-
mıyoruz ya da ne bileyim özellikle 
insanlar kalp krizi geçiriyor mu diye 
de bakınmıyoruz. Ne zaman bakıyo-
ruz? Kişi yere yığıldıktan sonra “aaaa 
adam/kadın düştü bayıldı, koşun!” 
diyerek yanına o zaman koşuyoruz 
ki kamu spotunda da bu doğrudan 
yansıtılmış. Şimdi... Yere yığılan kişi-
nin tansiyonu düşmüş veya fırlamış 
olabilir, beyin kanaması geçiriyor ola-
bilir, kan şekeri çok yükselmiş ya da 

çok düşmüş de olabilir veya herhangi 
bir sebepten dolayı yere yığılmış ola-
bilir fakat biz bunu bilemeyiz. Dola-
yısıyla her yere yığılan kişinin kalp 
krizi geçirdiğini var sayarak hareket 
edersek çok ciddi bir yanılgıya düş-
müş oluruz. 

Bu kamu spotuyla ilgili ikinci sıkın-
tı kalp masajının nasıl yapıldığının 
anlatılmasıdır. İlk yardım kurslarında 
spesifik olarak elimizin ayasını göğüs 
kafesinde tam olarak nereye koyaca-
ğımızı net bir şekilde anlatılır. Kamu 
spotunda sadece göğüs kafesinin or-
tasında rastgele eller üst üste bir yere 
yerleştirilerek hızlı bir şekilde saatte 
100 olacak şekilde kalp masajının ya-
pılması gerektiği söyleniliyor. Burada 
hızlı ne anlama geliyor? Saatte 100 
olacak ne anlama geliyor? Bunlar pıt 
pıt pıt pıt pıt seri bir şekilde göğüs ka-
fesine bastırmak mı kastediliyor hız-
lıdan yoksa 1/1000, 2/1000, 3/1000 
şeklinde mi hızlı olması gerekiyor? 
Bunun dışında ne kadar baskı uygu-
lanması gerekiyor kalp masajında bu 
hiç bahsedilmiyor. Malum çok sert 
bastırıldığında ve yanlış yere baskı 
yapıldığında kaburga kırma olasılığı 
yüksek olduğu gibi o kırık kaburga-
nın da akciğeri delme ihtimali de söz 
konusudur. Sonuç? Adamın hayatını 
kurtarmaya çalışırken ölümüne se-
bebiyet verebiliriz. Gözümde şöyle 
bir tablo canlandı bu kamu spotunu 
izledikten sonra: lise mezunu orta 
yaşlı bir kişinin yakınlarında böyle bir 
şahıs düştü ve bayıldı ve bizimki kalp 
masajı yapmak için harekete geçiyor 
ve çok fazla hızlı bastırırken de far-
kında olmadan düşen şahsın kabur-
gasını kırıyor çünkü yanlış yere baskı 

uyguluyor ve bu şahsın akciğerinin 
delinmesine sebebiyet veriyor ve yol-
da hastaneye giderken bu şahıs yol-
da ölüyor... İyi niyet ve yardımseverlik 
o vatandaşın başına ne büyük bir iş 
açtı şimdi. ‘İyilikten maraz doğar’ın 
ötesinde adamın hayatını kurtarma-
ya çalışırken bu sefer de adam öldür-
mekten içeriye girecek! Niye? Çünkü 
bizim yasalarımızda bildiğim kadarıy-
la böyle durumlarda vatandaşlarımızı 
koruyacak olan bir madde yok yurt-
dışında olduğu gibi. Hayat kurtara-
yım derken bu kişi hayatını mahvet-
miş oluyor ne yazık ki. Onun için bu 
ve benzeri bilgileri halkımıza verirken 
hedef kitle seçimi son derece önemli. 
Hedef kitlenizi yanlış seçerseniz bu 
gibi aktarımlarda ne yazık ki yanlış 
sonuçların doğmasına da sebebiyet 
verebilirisniz.

Son olarak, yine aynı kamu spotu 
üzerinden gitmek istiyorum, mesajı 
aktaran kişinin seçimini biraz irde-
lemek istiyorum. Evet oyuncumuz 
ülkemizde çok sevilen bir oyuncu 
ve oldukça da başarılı ancak unut-
tuğumuz çok önemli bir nokta var. 
Oyuncumuzun lisan telaffuz konu-
sunda çok ciddi bir sıkıntısı var. Evet, 
biz Türkçe konuşan yabancıları çok 
seviyoruz hatta adamlar lisanımızı 
öğreniyor diye de oldukça gurur-
larnırız hatta o kadar şirin buluruz 
ki kendimize eğlence yaratırız ama 
böyle hayati bir konuda daha yetkin 
ve daha düzgün bir telaffuza sahip 
bir oyuncu kullanılabilirdi veya dub-
laj seslendirmesini bir başkası yapa-
bilirdi. Burada tabii ki oyuncu öneri-
lerinde bulunmayacağım fakat hem 
doktor olup hem halkımız tarafından 
çok sevilen oyuncu ve sanatçılarımız 
var. Kamuyu etkileyecek bir mesaj 
iletilmek istenildiğinde mutlaka halk 
tarafından benimsenmiş, sevilen, gü-
venilen veya halkın gözünde otorite 
kimliğine sahip ve tanınmış bir mes-
lek elemanı kullanıldığında iletilen 
mesaj çok daha etkin olabiliyor. 

Kamu spotları çekmenin temel ama-
cı toplumu bilinçlendirmek ve far-
kındalık düzeylerini arttırmak ise o 
zaman belli başlı noktalara dikkat 
etmek gerekiyor. Öncelikle hiç bir 
şey yapmadan evvel kamu spotunun 
hedef kitlenin kim olacağı konusu 
net olmalı ve hedef kitle doğru se-

çilmelidir. Evet, kitle iletişim araçları 
bütün herkese ulaşıyor ancak veril-
mek istenilen mesaj(lar) herkesin il-
gisini çekmeyebilir ve hedef kitle(ler) 
doğru seçilmezse verilmek istenilen 
mesaj(lar) boşa gitmiş olacaktır. İkin-
cisi, verilmek istenilen mesajın açık, 
net ve anlaşılır olması gerekiyor. Kar-
maşık ya da birden fazla mesaj içe-
ren yayınlar kafa karıştırmaktan öte 
insanların ilgisini çekmeyeceği gibi 
herhangi bir davranış değişikliğine 
de yol açmayacaktır. Etkin bir kamu 
spotu oluşturabilmek için iletilen 
mesajın ifade şekli de ayrıca önem 
taşımaktadır. Gerçi bu konuda çeşitli 
tartışmalar mevcut. Kazandırılmak 
istenilen davranış ve uzun vadede 
gelişecek sonuçlarıyla ilgili ve pozitif 
olarak ifade edilen mesajların aslın-
da kişilerde o bilgiyi işleme koymayı 
teşvik ettiğini savunanlar var ancak 
yine bırakılması istenilen davranışla 
uzun vadedeki sonuçlarıyla ilgili ne-
gatif ifadeler kullanan mesajların da 
daha çok akılda kaldığını savunanlar 
da var. Hangisi doğru? Dozunda kul-
lanıldığı takdirde ikisi de doğrudur. 
Çok fazla pozitif ve pollyannacılık 
oynandığında o kamu spotunda ile-
tilen mesaj ciddiye alınmayacağı gibi 
çok fazla korku aşılandığında ise de 
hiç kimse ne kamu spotuyla ne de 
iletilmek istenilen mesajla ilgilenme-
yecektir.

Bu arada kamu spotları çekilirken 
veya oluşturulurken göz önünde bu-
lundurulması gereken ve bana göre 
çok önemli bir teori var – koruma mo-
tivasyon teorisi. Bu teori 1975 yılında 
R. W. Rogers tarafından geliştirildi ve 
korkuyu nasıl değerlendirdiğimizi in-
celemektedir. Teorinin altı kademesi 
var: (1) ciddiyet ölçümü – kişi burada 
hastalığı ve sonuçlarını ne kadar cid-
diye alıyor, (2) maruz kalabilme – kişi-
nin bahsedilen hastalığa yakalanma 
olasılığı nedir?, (3) cevap yetkinliği 
– önerilen davranış bahsi geçen hast-
lığın olumsuz sonuçlarını önlemede 
ne kadar etkili, (4) kişisel yetkinlik 
– kişi önerilen davranışı yapmakta 
kendini ne kadar yetkin görüyor, (5) 
koruma motivasyonu – kişi önerilen 
davranışı yapmaya niyetleniyor mu? 
ve (6) önleyici davranış – kişinin öne-
rilen davranışı yapması. 

Şimdi kısaca bu teoriye göre aşırı tuz 

kullanımı ile ilgili çekilecek olan bir 
kamu spotunu ele alalım. Hedef kit-
lemiz kim burada? Tabii ki tuz tüke-
ten herkes, özellikle yemeğin tadına 
bakmadan tuzu boca eden ve nor-
malin çok üzerinde tuz tüketenler ki 
eminim büyük bir çoğuumuz bu ka-
tegoriye giriyoruz. Kamu spotunun 
kafamızda canlandırması gerektiren 
önemli noktalara bir bakalım. İzledi-
ğimiz bu kısacık yayından sonra eğer 
ki aşırı tuz tüketiminin sağlığımız için 
ciddi bir tehdit oluşturduğunu gö-
rüyor ve algılıyorsak hatta elimizde 
delillerimiz de var ise, aşırı tuz tü-
ketimden dolayı ödem veya yüksek 
tansiyon gibi hastalıklara yakalanma 
olasılığmızın yüksek olduğuna ina-
nıyorsak, aşırı tuz tüketimini hatta 
tuz tüketimini bırakmanın bu hasta-
lıklara yakalanma riskimizi ciddi bir 
şekilde azaltacağına inanıyorsak, tuz 
tüketimini bırakabileceğimizi ya da 
minimum düzeye indirebileceğimi-
zi inanıyorsak, tuz tüketimini sıfıra 
indirmeyi kafamıza koyup harekete 
geçersek ve de en sonunda hiç bir 
şekilde tuz tüketmezsek o zaman çe-
kilen kamu spotu etkin bir film olup 
amacına ulaşmış olurdu bu teoriye 
göre. İletilmeye çalışılan mesaj, özel-
likle aşırı tuz tüketimin sonuçları ak-
tarılırken, ne çok pozitif ne de çok ne-
gatif olmalıdır. Ölçüsünde, dozunda, 
vurucu, etkileyici, net ve anlaşılır bir 
mesaj olmalıdır. Bu mesajın içinde de 
mutlaka bilimsel destekli bilgiler de 
olmalıdır. Yetişkinler ve çocuklar için 
maksimum günlük tüketim bilgisi ve-
rilmelidir ve bununla birlikte çin tuzu 
diye tabir edilen monosodyumgluta-

mat ve yapay tuzların da zararları ek-
lenmelidir. Tabii mesajın kaynağı da 
ya aşırı tuz tüketimi sonucunda ciddi 
sağlık sorunları yaşayan birisi olmalı 
ya da iç hastalıkları uzmanı olan bir 
hekim olmalı. Sırf bu kamu spotunda 
oynaması için cast ajansındn alınmış 
bir figüran veya oyuncu kullanılma-
malıdır.

Görüldüğü üzere kamu spotlarının 
çekimlerinde ele alınması gereken 
oldukça detaylı noktalar var. Evet 
belki film çekim tekniği açısından 
herhangi bir problem olmayabilir, 
gerçi o kısım hakkında yorum yap-
mak beni bir hayli aşar ancak içerik-
lerine bakıldığında göz ardı edilmiş 
çok önemli püf noktalar bulunuyor. 
Etkin kamu spotlarının çekilebilmesi 
için bu bilgileri es geçmemek lazım ki 
yapılan çalışmalar amaçlarına ulaşsın 
ve verilen emeklerin karşılığı alınsın. 
İnsanoğlu karmaşık bir varlık. Hele 
davranışlarının altında yatan gerek-
çekleri anlayabilmek ise çok daha da 
zorlu bir iştir. Dolayısıyla kamu spot-
ları oluşturulurken insan davranışla-
rının nasıl değişebileceği konusunda 
fikir sahibi olunarak yola çıkılmalıdır 
çünkü kaynak ne ve kim olursa olsun 
sadece “şunu yapmalısın yoksa” cüm-
lesini tehditvari demekle yetişkinle-
re davranışlarını değiştirtemiyoruz. 
Daha ince dengeler ve ayarlar üzeri-
ne kuruludur davranış değişikliği ve 
bu da bir süreçtir. Unutmayalım ki bir 
gecede davranış gelişebiliyor olabilir 
ancak bir gecede kemikleşmiş olan 
davranış ve bağımlılıklar ne yazık ki 
değişmiyor.



Burun Ameliyatını Kime Yaptırmalıyız? 
Neden?

Burun ameliyatını planlarken bur-
nun tüm fonksiyonlarını göz önüne 
alan cerrahi disipline sahip burun 
cerrahisi konusunda uzmanlaşmış 
cerrahların burun ameliyatlarını ger-
çekleştirmesi faydalıdır. Burun fonk-
siyonları nefes alma, koku alma, ha-
vayı nemlendirme ve yüze uyumlu 
bir imaj oluşturmadır. Burun ameli-
yatlarında kullanılacak teknolojilerin 
burun içi fonksiyonları etkilememesi, 
burun içerisinde yapılacak anatomik 
değişikliklerin bu koruyucu felsefe 
ile gerçekleştirilmesi revizyon ameli-
yat oranını düşürecektir. Bu nedenle 
tekrarlayıcı burun ameliyatlarından 
kaçınmak için Burnun fonksiyonel ve 
görsel işlevini birlikte değerlendiren 
cerrahlarca yapılmalıdır. 

Burun Ameliyatını Ne Zaman 
Yaptırmak Gerekir?

Burun ameliyatını çok acil bir durum 
olmadığı durumlarda ve yüz kemik-
lerinin gelişmesinde bir asimetriye 
yol açmayacağı durumlarda 17-18 
yaşından sonra yapmak gerekir. 
İleri eğrilikler ve fonksiyonun tama 
yakın bozulduğu durumlarda bu 
ameliyat daha erken yıllarda da ço-
cukluk yaş grubunda da yapılabilir. 
Hatta kimi zaman doğum travma-
ları ile oluşan ileri eğrilikler de çok 
koruyucu bir şekilde yenidoğan 

döneminde de burun cerrahisi ger-
çekleştirilmektedir. Mevsim olarak 
da eskide yaz aylarında çok tercih 
edilmeyen burun ameliyatını ge-
rek operasyonlarda kullandığımız 
teknolojinin ilerlemesi, gerekse 
ameliyat sonrası bakım konforunu 
artıracak ilaçların artması nedeniyle 
her mevsim yapmakta bir sakınca 
görülmemektedir.

Burun Ameliyatlarındaki Riskler Nelerdir?

Burun ameliyatında burun içerisinde 
aşırı kuruluk oluşması, burun tıkanık-
lığının devam etmesi, burun dış gö-
rünümünün bozulması ve ameliyat 
sonrasında koku duyusunda bozul-
malar olması gibi riskler mevcuttur.

Burun Ameliyat Sonrası Koku Duyusu 
Kaybolabilir mi? Kaybolan Duyu Tekrar 
Kazanılabilir mi?

Burun ameliyatı sonrası koku duyu-
sunda değişiklikler olabilir. Burun içi 
ve dışında değişiklik yapılırken koku 
alma fonksiyonunu etkileyecek dar-
lıklar oluşturulursa hastaların koku 
alma fonksiyonunda azalma ortaya 
çıkabilmektedir. Anatomik olarak 
tekrar yapılacak düzeltmelerle koku 
alma fonksiyonu geri kazanılabilir.

Burun Ameliyatlarında Hastalar Ne 
Kadar Sürede Normal Hayatına Döner?

Burun ameliyatı sonrasında bir kaç 
gün içerisinde hastalar normal ha-
yatlarına geri dönebilirler. Burun dış 
görünüşünde değişiklik yaptığımız 
operasyonlardan sonra da 1 haftalık 
bir istirahat süreci yeterli olmaktadır. 

BURUN AMELİYATI SONRASI
KOKU DUYUNUZ KAYBOLMASIN 

Doç. Dr. Aytuğ ALTUNDAĞ 
Koku ve Tat Araştırmaları Dernek Başkanı
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Dünya genelinde sağlık hizmeti sağlayıcıları, değişim 
baskısıyla karşı karşıya kalıyor. Bütçeler düşüyor, yüksek kaliteli 
ve uygun fiyatlı bakım talebi artıyor. Ancak değişmeyen bir 
şey var: Hastalar açısından en iyi sonuçları almak hâlâ hayati 
öneme sahip. Bu farklı amaçları nasıl uzlaştırabilirsiniz? Başarılı 
olmak için tüm süreçleri kolaylaştırmak, verimliliği artırmak, 
işin özüne odaklanmak ve en önemli konuları belirlemek 
gerekiyor. Siemens Sağlık, SOMATOM Scope ile tam olarak 
bunu yapabilmenizi sağlıyor.

Görüntü kalitesinden ödün vermeden BT dozunu en düşük 
seviyeye indirmek, çocuklar veya çoklu taramalar gerektiren 
hastalar açısından kritik önem taşıyor.

Answers for life.

www.siemens.com/somatom-scope

SOMATOM Scope, Siemens’in CARE (Combined Applications to 
Reduce Exposure) çözümü sayesinde pek çok farklı klinik 
uygulamada kristal berraklığında görüntüler sunarak mükemmel 
bir dengeye ulaşmanızı sağlıyor.

CARE, radyasyon maruziyetini, Avrupa Komisyonu’nun 
önerdiği dozun sadece yüzde 20’sine kadar indirgeyebiliyor.*

SOMATOM Scope, siz ve hastalarınız için en önemli olan 
konuya odaklanmanıza yardımcı oluyor: Sonuç ve güvenlik. 
Çünkü konu hastalarınızın iyiliği olduğunda, en iyiden başka 
seçenek yoktur.

BT dozunu ve görüntü kalitesini 
nasıl dengeleyebilirim?

*  Bilgisayarlı Tomografi için Kalite Kriterleriyle ilgili Avrupa Yönergeleri. 
Yayınlanmamış veriler.

SOMATOM Scope 
hakkında daha 
fazla bilgi için 
taratın.
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Organ bağışı haberlerinin işleniş şek-
li çok fazla önem taşıyor. Yapılan bir 
haber ile bağış oranlarında artış ya 
da azalma olabiliyor. Haberlerin öne-
mi verilen rakamlarla daha da ortaya 
çıkıyor. Türkiye’de her yıl 2 binden 
fazla insan organ beklerken ölüyor, 
dünyada ise bu sayı yıllık 100 binin 
üzerinde.

Uluslararası Organ Nakli Ağı 
Projesi’nin (ITN- International Trans-
plant Network), 2. Fazı olan Organ 
Nakli ve Organ Bağışı 1. Medya Ça-
lıştayında tıp, akademi ve medya 

camiası organ nakli haberciliğini ma-
saya yatırdı. “Organ Nakli ve Organ 
Bağışında Medyanın Etkisi ve Gücü”, 
“Sağlık İletişimi”, “Organ Ticaretiyle 
Mücadele”, “Asılsız Habercilik”, “Yeni 
Medya” gibi başlıklar ele alındı. 

15 ülkeden 40’tan fazla gazetecinin 
katıldığı konferans kapsamında dü-
zenlenen basın toplantısında konu-
şan Türkiye Organ Nakli Vakfı Başkanı 
Dr. Eyüp Kahveci, yılda yaklaşık 5 bin 
organ nakli yapılan ülkemizin önemli 
bir klinik tecrübeye ve zengin bir alt-
yapıya sahip olduğunu söyledi.

Yasal Düzenlemesi Olmayan 24 Ülkeye 
Teknik Yardım 

Projenin Faz 2 ayağının, eylem plan-
larının uygulanacağı uzun soluklu 
bir çalışmayı içerdiğini ifade eden Dr. 
Kahveci, “Organ bağışı ve organ nakli 
ile ilgili herhangi bir yasal düzenle-
mesi olmayan 24 ülkeye teknik yar-
dım sağlanarak düzenleyici yasal bir 
çerçeve oluşturmaları sağlanacak. Ya-
sal düzenlemesi olan ancak herhangi 
bir organ nakli uygulamasına başla-
mamış olan ülkelerde bir organ nakli 
programının başlatılmasına destek 

ORGAN BAĞIŞI HABERLERİNDE 
ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ 

verilecek. 50 civarında ülkede organ 
bağışı, organ nakli ve kronik organ 
yetmezliklerine ilişkin bir veri tabanı 
ve kayıt sistemi bulunmadığından 
ortak bir IT sistemi oluşturulacak ve 
sağlıklı veri toplanması sağlanacak” 
dedi. 

Kahveci, Uluslararası Organ Nakli 
Ağı’na katılan 70 ülke yasal düzen-
lemeler açısından incelendiğinde, 
Afganistan, Angola, Benin, Bosna 
Hersek, Kamerun, Çad, Etiyopya, 
Gambiya, Gana, Kosova, Libya, Make-
donya, Madagaskar, Moritanya, Mo-
zambik, Nijer, Filistin, Somali, Güney 
Sudan, Tanzanya, Uganda, Özbekis-
tan, Yemen, Zambiya’da yürürlükte 
olan bir yasal düzenleme bulunma-
dığının belirlendiğini kaydetti.

Türkiye, Dünyada En Çok Organ Nakli 
Yapan Ülkelerin Başında 

Türkiye’de 2015 yılında 4 bin 500’ün 
üzerinde organ nakli yapıldığını 
kaydeden Organ Nakli Koordinatör-
leri Derneği (ORKOD) Başkanı Dr. Ya-
vuz Selim Çınar, ise şunları söyledi: 
“Bunlardan 3 bin 400’ü canlıdan, bin 
150’si de kadavradan nakledilmiş. Sa-
yıya baktığımızda Türkiye, dünyada 
en çok organ nakli yapan ülkelerin 
başında geliyor. Bizim ülkemizde ve 
dünyanın birçok ülkesindeki temel 
sorun organ nakli yapacak teknik 
ekipman değil, yeterli organ bağışı 
olmaması. Ülkemize baktığımızda 
geçen yıl yapılan organ nakillerinin 
neredeyse yüzde 80’i canlıdan alın-

mış. Gelişmiş ülkelerde kadavradan 
organ bağışı oranı yüzde 75 iken, ül-
kemizde bu rakam yüzde 25, yani bu 
konuda gelişmiş ülkelerle tamamen 
zıt bir yöndeyiz. Amacımız kadavra-
dan alınan organ yüzdesini artırmak.”

Organ Nakillerinde Medya Çok Önemli

Yüz nakilleri ve farklı çalışmaları ile 
dünya çapında başarılara sahip Ak-
deniz Üniversitesi Hastanesi Plastik 
Cerrahi ve Rekonstrüktif Anabilim 
Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer 
Özkan, “Türkiye’de özellikle son dö-
nemlerde organ nakilleri tüm aşa-
malarıyla başarılı şekilde yapılıyor. 
Bu konuda özellikle medya ayağı 
çok önemli. Ülkemiz, organ naklinde 
suistimalleri önlemiş durumda. Bize 
düşen ülkemizde bunu anlatmak ve 
büyük ülkelere de önderlik etmek. 
Çünkü dünya ülkelerinin örnek al-
maları, bizi yaptığımız işlerden daha 
fazla önder yapıyor.”

Bitkisel Hayat ile Beyin Ölümü Farkı İyi 
Anlatılmalı

Bitkisel hayat ile beyin ölümünün 
topluma çok iyi anlatılması gerekti-
ğini vurgulayan Türkiye Organ Nakli 
Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Yrd. Doç. 
Dr. Cemal Ata Bozoklar, “Beyin ölümü 
ile bitkisel hayat arasında kesin bir 
çizgi var. Bitkisel hayatta kişi komada-
dır ama ölü değildir. Ölüm dediğimiz 
şey ise geri dönüşü olmayan bir olay-
dır ve tek bir ölüm şekli vardır, o da 
beyin ölümüdür” şeklinde konuştu. 

Uluslararası Organ Nakli Ağı Projesi’nin (ITN- International Transplant Network), 2. Fazı olan 
Organ Nakli ve Organ Bağışı 1. Medya Çalıştayı İstanbul’da gerçekleştirildi.
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İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), 
yüksek bütçeler gerektiren ve dünya-
da birçok ülkenin önemli ölçüde yol 
aldığı biyolojik temelli ilaç geliştirme 
çalışmalarına öncülük ediyor. Üniver-
sitenin biyolojik temelli ilaçlar olarak 
adlandırılan biyobenzer ve biyobet-
ter çalışmalarda bir üs haline gelmesi 
hedefleniyor. 

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Fen 
Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji 
ve Genetik Bölümü’nde biyolojik te-
melli ilaçlara yönelik yapılan çalışma-
larda ilaç hammaddesinin üretilmesi 
konusunda önemli bir mesafe alındı. 
İTÜ Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim 
Üyesi Doç. Dr. Gizem Dinler Doğanay, 
biyolojik temelli ilaçlarla ilgili olarak 

“Önümüzde 4 yıllık bir proje süreci 
var. 1.5 yıl sonra ilaç ham maddesi-
ni üretmeyi planlıyoruz. İlaç yapımı 
aşaması ise 2,5 ila 3 yıl arasında bir 
zaman gerektiriyor. Fakat bu süreci 
daha kısa sürede sonuçlandırmayı 
hedefliyoruz” dedi.

İTÜ’de bulunan Dr. Orhan Öcalgiray 
Moleküler Biyoloji-Biyoteknoloji & 
Genetik Araştırmalar Merkezi’nde 
(MOBGAM) yürütülen projeyle, üni-
versitenin biyolojik temelli ilaçlar 
olarak adlandırılan biyobenzer ve 
biyobetter çalışmalarda bir üs haline 
gelmesi hedefleniyor.

Doç. Dr. Gizem Dinler Doğanay’ın 
yönetiminde ilerleyen projede, yine 
aynı bölümde görev yapan öğretim 
üyesi Prof. Dr. Eda Tahir Turanlı ve öğ-
rencileri de yer alıyor. Dr. Doğanay, 
günümüzde ilaç endüstrisine hâkim 
durumdaki kimyasal formüllü ilaçla-
rın yerine biyolojik temelli, yani can-
lılardan üretilen ilaçların önemli bir 

İTÜ, BİYOLOJİK İLAÇ GELİŞTİRME 
ÇALIŞMALARINA ÖNCÜLÜK EDİYOR

alternatif oluşturacağının altını çizi-
yor. Yaptıkları laboratuvar çalışmaları 
kapsamında kullanılan yöntemde, bi-
yolojik ilaç üretimi için bakteriye re-
kombinant teknoloji* yoluyla istenen 
ilacı üretecek DNA aktarılıyor, ardın-
dan ilaç hücreden çekiliyor ve ilacın 
karakterizasyon aşaması başlıyor. 

Dr. Doğanay, bu aşamadan sonra, ge-
rekli biyolojik testlerin yapıldığını ve 
ilacın bakteri üzerindeki denemeler 
için hazır hâle getirildiğini söyledi. 
“Biyolojik ilaç” tanımının özünde bir 
“protein çalışması” olduğuna da de-
ğinen Dr. Doğanay, laboratuvarların-
da zaten protein üzerine çalışmalar 
yaptıklarına, biyolojik ilaç çalışmala-
rıyla bunun bir adım ötesine geçtik-
lerine dikkat çekti.

Kanser Tedavisinde Biyolojik İlaç 
Kullanılıyor

Doç. Dr. Gizem Dinler Doğanay, yük-
sek bütçeler gerektiren bu alanda 
dünyada birçok ülkenin önemli öl-
çüde yol aldığının da altını çizdi. Bu 
konuda başarılı ülkelerin 20-30 yıl 
önce çalışmalara başladıklarını ve bu 
nedenle daha ön planda olduklarını 
dile getiren Doğanay, bu konuda ül-
kemizde yapılan çalışmaların önemli 
bir ilk adım sayılması gerektiğini de 
ifade etti. 

Ayrıca, biyolojik ilaçların daha düşük 
toksik risk taşıması nedeniyle, kanser 
tedavilerinde ve daha özel alanlarda 

kullanıldığını hatırlattı. Üniversitede-
ki öğrenci profilini ve sahip olduğu 
altyapıyı hedeflerine ulaşmada bü-
yük bir avantaj olarak gördüğünü be-
lirten Doç. Dr. Doğanay, beyin göçü-
nün önlenmesi ve ilaç sektörünün de 
tam desteğinin alınması durumunda, 
üniversitenin çalışmalara verdiği des-
tek sayesinde, iyi çalışan bir sistemle 
biyolojik ilaç geliştirmede önemli bir 
boşluğu dolduracaklarını söyledi.

Türkiye’de Biyolojik Temelli İlaç Geliştiren 
Sektör Bulunmuyor

Günümüzde %55’i kimyasal formül-
lü ilaçlardan oluşan ilaç endüstrisi 
için yapılan gelecek tahminlerinde, 

2021 yılı itibarıyla ilaç endüstrisinin 
%80’inin biyolojik ilaçlardan oluşa-
cağını göz önüne aldığımızda, bu ça-
lışmaların ne kadar önemli olduğu-
nu daha açık bir şekilde görebiliriz. 
Türkiye’de sıfırdan biyolojik temelli 
ilaç geliştiren bir sektörün bulun-
madığından yola çıkıldığında, mev-
cut üründen ilaç geliştirmenin öne-
mi daha da artıyor. İstanbul Teknik 
Üniversitesi’nde süren biyolojik ilaç 
geliştirme çalışmalarıyla, ülkemizde-
ki ilaç piyasasında ciddi boyutta bir 
fiyat düşüşü yaşanacağı ve hatta bu 
düşük maliyet avantajıyla sıfırdan 
ilaç geliştirmeye daha çok maddi 
kaynak ayrılabileceği ve bu alandaki 
bilimsel çalışmaların ilerleyeceği ön-
görülüyor.

Doç. Dr. Gizem Dinler Doğanay
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Yıllar önce “dahi çocuk” başlıklarıy-
la gazete manşetlerinde yer alan ve 
gazetecilerin haberi yaparken farkın-
da olmadan omuzlarına ağır bir yük 
yüklediği bir çocuğun, Yalın Alpay’ın 
yıllarca o yükü taşıma serüveni ol-
dukça dikkat çekici.

2,5 yaşında okuyup yazabildiği ve IQ 
testi sonucu 170’in üzerinde olduğu 
için herkesin ilgi odağı haline gelen 
çocuk, Yalın Alpay…

İnsanlardaki dahi algısının gerçek dışı 
olduğunu vurgulayan Alpay, uzun 
yıllar farklı ruh hallerinde dolaştıktan 
sonra aslında insanın kendisini bul-
masının çok önemli olduğunu söy-
lüyor. 

Dahi olmak bir avantaj mı yoksa top-
lum tarafından ilerlemeyi önleyen ve 
ayaklara takılan bir pranga mı olur? 
Dahi insanın dünyaya bakış açısı na-
sıldır? 

Yalın Alpay ile dahi olmanın farklı 
yönlerini konuştuk. 

Dahi Çocuk Olmak Nasıl Bir Duyguydu?

Yaşam, olguların üzerine bindirilen 
anlamlarla inşa edilen bir düzlem. 

Her olguya giydirilen anlam zorun-
lu olarak tarihsel, coğrafi ve kişisel. 
Yani evrensele ulaşan genel geçer 
kodlara sahip değiliz. Bunun yerine 
anlamdan anlama göndermeler ya-
pan, birbirleri üzerine yığılan ya da 
birbirleri arasında sıçrayan örtüntüler 
söz konusu. Bu nedenle, benim “dahi 
çocuk” deneyimlerim, ancak 1980’le-
rin Türkiye’si, aile yapım, sosyo-eko-
nomik durumumuz ve benim kişilik 
özelliklerimle sınırlı. 

Bu yılların Türkiye toplumunun al-
gısında “dahi” kavramı, her şeyi do-
ğuştan bilen, sınırsız öngörüye sahip 
ve yanılma oranı sıfır olan bir zihin 
şeklindeydi. Kavrama gerçekte taşı-
dığından çok daha büyük bir yetki 
tanınmış, dahilik bir “hipergerçeklik” 
mertebesinde konumlandırılmıştı. 
Oysa dahilik böyle bir şey değil.

Dahi Olmayı Bazı Röportajlarınızda Bir 
Yük Olarak Nitelendirmişsiniz. Sizce 
Dahilik Nedir?

Deha, benim algıladığım kadarıy-
la, eldeki veriler arasında daha hızlı, 
daha fazla ve daha nitelikli bağlan-
tılar kurma becerisidir. Bu nedenle, 

yaratıcı bir kimliktir. Ancak işlerlik ka-
zanabilmesi için, veriye sahip olması 
gerekir. Veriler ise toplum algısının 
aksine, dâhinin zihninde değil, zihni-
nin dışında bulunur ve ancak araştırı-
larak zihne düşürülebilir. Veriye sahip 
olmayan bir dahi zihin ile veriye sa-
hip olmayan sıradan bir zihin arasın-
da hiçbir çıktı farkı göremezsiniz. Bu 
da şu demek, veri toplamadığı süre-
ce, hiçbir deha işlevsel değildir.

Deha, yalnızca öğrendiği şeyler ara-
sında normal zihinlerin kurmakta 
zorlanacağı ekstra bağlantıları kurar 
ve buralardan yeni sentezlemeler ve 
ilerlemeler kaydeder. Daha güçlü bir 
bilgisayar çekirdeğidir fakat bu bilgi-
sayara hiçbir program kurulmadığın-
da ve veri girilmediğinde elde edile-
bilecek sonuç sıfırdır. 

Dahi olmak, çektiğiniz verilerin tü-
münün işlenmesinde başarılı olmak 
anlamına da gelmez. Sadece düşü-
nülmesi daha zor bağlantıları kurar 
fakat bu bağlantılar çoğu zaman ha-
talı da olabilir. Dehanın kağıt üzerin-
de yaptığı inanılmaz görünen tasa-
rımlar, gerçek yaşama uygulanmaya 
çalışıldığında umulmadık sonuçlar 
hatta büyük ekonomik ya da siyasi 

örneklerde olduğu gibi, baş edileme-
yecek başarısızlıklar ya da felaketler 
doğurabilir. Yani dehanın gerçekliğe 
ulaşma kapasitesinden çok, olayları 
daha katmanlı ve daha karmaşık bir 
şekilde ele alma kapasitesi vardır. Bu 
da bizi her zaman gerçeğe götürmez 
ve bazen gerçeğin çok daha uzağına 
bile atabilir. 

İşte deha böyle bir şeyken, toplum-
da oluşan yanlış hipergerçek deha 
tanımı yüzünden, çocukluğumda, 
varlığım ile benden beklenenler ara-
sında yüksek bir gerilim meydana 
geldi. Henüz iki buçuk yaşımdayken 
seri bir şekilde okuyup yazmaya baş-
lamam, dört yaşımda ilkokul mate-
matiğinin tamamına hakim olmam, 
akademisyenler tarafından gerçek-
leştirilen pek çok zeka testinin tü-
münden “dahi” tanısı almam, IQ’ümü 
157 ile 171 aralığında puanlayan pek 
çok test ve ardından ilkokula birinci 
ve ikinci sınıfı atlayarak üçüncü sınıf-
tan başlamam, gazete ve televizyon 
röportajları aracılığıyla tüm kamuya 
yayılmıştı. Bu nedenle benden artık, 
yalnızca ailesel değil, kamusal bir 
beklenti söz konusuydu. Tek sorun, 
zekanın gerçekte yapabilecekleri ile 
toplumun algısında yapabilecekleri 
arasında devasa farktı.

Dahi Çocuk Olduğunuz Öğrenilince, 
Hayatınızda Neler Değişti?

Çocukluğumda benden her zaman 
en iyisi beklenirdi ve gerçekleştirdi-
ğimde bu bir başarı olarak sayılmazdı 
çünkü ben dâhiydim ve dahi olan da 
bunu zaten yapardı. Fakat en iyisini 
başaramadığım durumlarda, “hem 
dahi geçiniyor, hem de en iyisi de-
ğil” homurdanmalarını çevremden 
nadiren kulağımla, çoğu zaman da 
sezgiyle duyardım. O zamanlar de-
hanın ne olduğu konusunda, ben 
de toplumsal algının dahi tanımına 
inandığım için, kendimi çoğu zaman 
başarısız bulurdum, elbette normal 
bir çocuğa göre aşırı başarılıydım, 
kendimden hiç memnun olmaz ve 
kendimi hep eksik görürdüm. Bu ne-
denle bende kendini beğenmek ve 
kendini küçümsemek duyguları eş 
zamanlı olarak gelişti. Bu ikisi arasın-
da duygusal oldukça hızlı gelgitler 
yaşardım. 

Dikkat ederseniz, dahiliğin getirdiği 

suçluluk duygusu, dahiliğin kendi-
siyle değil, toplumun dahiliğe atfet-
tiği hipergerçeklik ve onun getirdiği 
beklentilerle ilişkili. Bu yüzden, dahi 
olduğunu bilmeyen ya da dahiliği 
hatalı dahi tanımına sahip kamuo-
yuna yayılmamış bir dahi için, ekstra 
zekanın duygusal bunalıma iten bir 
tarafı yoktur. Farkındalıklarının yük-
sek olması nedeniyle çevrelerindeki 
olumsuzlukları daha iyi algılarlar fa-
kat aynı zamanda bu olumsuzluklar 
için çareler de ürettikleri için, bu du-
rumdan nadiren fazladan etkilenirler. 
Zekanın dezavantajı kamusal bek-
lentinin realiteye uymaması yüzün-
den yaşanacak güçlükler, avantajı ise 
bizzat kendisidir. 

Öğrenme Hızınız ve Beyninizi 
Kullanma Şeklinizi Diğer İnsanlarla 
Karşılaştırdığınızda Neler Fark 
Ediyorsunuz? Beyninizi Daha Etkili 
Kullanmak İçin Geliştirdiğiniz Yöntemler 
Var mı?

Sosyal bilimlerde oldukça hızlı bir 
öğrenme kapasitem var. Ancak bu 
kapasite yaşamın her noktasına ya-
yılmıyor. Yer yön bulma konusunda 
ortalamanın gerisindeyim. Empati 
kurma noktasında da bazen çok güç-
lü bazen de çok zayıf olabiliyorum. 

İstediğiniz Her Meslekte Başarılı 
Olabilecek Bir Kişisiniz. Hayat 
Seçimlerinizi Yaparken Kararlarınıza 
Nasıl Şekil Veriyorsunuz?

Yaşamın çoğunluğu tesadüflerle, 
dar bir kısmı bilinçle yönlenir. Doğ-
duğunuz ülke, yıl, aile, refahınız ta-
mamıyla tesadüftür. Dünyadan veri 
çekmeye bu şartlar altında başlar-
sınız ve belli bir yaşa değin, ancak 
bizzat içinde var olduğunuz alanın 
verilerini çekebilirsiniz. Çektiğiniz 
verileri, zekânızın yanı sıra öğretilen-
ler, kamusal bellek, gelenekler, kişilik 
özellikleriniz gibi pek çok irrasyonel 
öğe ile birlikte yorumlarsınız. İnsa-
nın kendi geçmişini rasyonel zemin-
de bütünüyle yenilgiye uğratması 
pek güçtür. Ancak bu oran ne kadar 
yüksekse, kişi de o derece rasyonel 
kararlar almaya başlar. Fakat yaşam 
aklın kusursuz bir şekilde çözebile-
ceği bir alan değildir. 80 yıllık bir in-

san ömründe arı akıl pek çok konu-
da deneme yanılma için yeterli süre 
bulamayacağından, çeşitli kamusal 
değer yargıları işin içine girer. 

Benim de herkes gibi çeşitli kişisel 
özelliklerim ve geçmişten getirdiğim 
bir kamusal belleğim var. Bununla 
birlikte geleceğe ilişkin planların, 
geçmişi sürekli olarak yeniden biçim-
lendirebildiğinin farkındayım. Mev-
cut projelerinize göre kendi geçmi-
şiniz zihninizde her zaman yeniden 
yazılır. İnsan tarihsel bir varlık olduğu 
için, kendi değişen pozisyonuna göre 
değişen kararlar alıyor, gelecek pro-
jelerini farklılaştırıyor. İnsanın şim-
disi, geçmişinde olduğu kadar gele-
ceğinde de kurulduğu için bu üçlü 
zaman çerçevesinde arı rasyonellik 
ile irrasyonel alt benliğim arasında 
bir denge kuracak şekilde kararlar 
almaya çalışıyorum. Burada, zekâ 
kadar, irade de yönlendirici oluyor. 
Ancak iradenin zekâyı ele geçirmesi 
kadar, zekânın da iradeyi ele geçire-
bilmesi mümkün. Bu sürüp giden bir 
denge arayışı. Yalnızca benim için de-
ğil, herkes için.

Bilim Üretmek Varken, Neden Ekonomiye 
ve Tarihe Yöneldiniz?

“Dahiler bilim üretir” kabulü, konuş-
mamızın başında dile getirdiğim 
toplumsal ön-kabullerden birisidir ve 
gerçek yaşamdaki karşılığı çok güç-
lü değildir. Dahi sıradan bir insandır, 
farklılıkları minimaldir. Dahası bilim 
yalnızca fen bilimlerinden ibaret de-
ğildir, ekonomi ve tarih de bilim dal-
larıdır. 

Ekonomiyi tesadüfen seçtim. On 
beş yaşımda üniversite sınavlarına 
girerken, ekonominin ne olduğu ko-
nusunda pek bilgili değildim. Ekono-
mi okurken, tarihe merak saldım ve 
yüksek lisansımı bu nedenle tarihte 
yaptım. Doktorada da siyaset bilimi-
ne geçtim. Zaten bu üçlü temelde 
birbirleriyle doğrudan ilintilidir.

Mutluluk Sizce Sıradan Olmakta mı Saklı?

Mutluluk kişisel bir durum olabilir. 
Eğer böyleyse herkes için farklı bir 
mutluluk reçetesi geçerli. Bazı kişiler 
sıra dışı olmakla mutlu iken, bazıları 
da mutluluğu sıradan olmakta bula-
bilirler. 

“DAHİ ÇOCUK” OLMAK
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reye uygulanmasıdır. İnsan Genom 
Projesi tek bir bireyin genom dizisini 
15 yıl gibi bir sürede yine uluslararası 
bir çabayla ve 3 milyar dolar gibi bir 
ödenekle haritalamıştır. İnsanın bu 
ilk genom haritası biyolojide para-
digmaları değiştirmiş ve biyolojiyi 21. 
yüzyılın disiplini yapmıştır. MinE pro-
jesi, insan genomunun haritalanma-
sının, genom çağının ‘günümüzün 
altın standardı’ olarak nitelendirilen 
yüksek- ölçekli ve yüksek-verimli, 
tam otomatize yöntemleriyle ve et-
kin büyük veri analizleriyle 2-3 yıl gibi 
kısa bir sürede 22.500 bireye uygu-
lanmasıdır” diye konuştu.

Mine Projesi Etkin Tedavilerin 
Yolunu Açacak

Henüz tedavisi olmayan bu hastalık-
ta en önemli ve nihai hedefin tedavi 
yollarının açılması olduğuna dikkat 
çeken Başak, “Bugüne kadar sadece 
semptomatik tedavileri olan bu tür 
hastalıklarda maalesef nöron ölümü 
o kadar hızlıdır ki, tedaviler yetersiz 
kalmakta ve hastalık hızla ilerlemek-
tedir. Hastalığa etkin tedavilerin ge-
liştirilmesi ancak hastalık mekaniz-
masını anlamaktan geçiyor. Birçok 
farklı mekanizma hastalığa neden 
olduğu için tek tip bir tedavi ve tek 
bir mucize ilaç olmayacak ama MinE 
projesi hastalığa neden olan genleri 
tanımlarken, etkin tedavilerin de yo-
lunu açacak” şeklinde konuştu. 

“Kendisini Uluslararası Düzeyde Kabul 
Ettirmiş Bir Laboratuvarız”

NDAL’ın bu seçkin araştırmanın en 
önemli ortaklarından biri olduğu-
na da değinen Prof. Dr. Nazlı Başak 
“NDAL hiç şüphesiz kendini uluslara-
rası ALS camiasına kabul ettirmiş Tür-
kiye’deki ilk ve bugüne kadar hala tek 
laboratuvardır. Bu denli donanımlı, 
bu denli güçlü uluslararası işbirlik-
leri olan kendini üst düzey labora-
tuvarlara kanıtlamış başka 
bir ALS laboratuvarı 
Türkiye’de yoktur. 

Türkiye’de son 10 yılda ALS ve nöro-
dejeneratif hastalıklar bizden sorulur 
diyebilirim. 2014 yılının Eylül ayında 
MinE projesinin Amsterdam’daki res-
mi açılışına Türkiye ayağı olarak davet 
edilip, bu projeye katkımızın önemli 
ve gerekli olduğunun vurgulanması 
ALS dünyasındaki prestijli konumu-
muzun bir göstergesidir” dedi.

Boğaziçi Üniversitesi Nörodejeneras-
yon Araştırma Laboratuvarı (NDAL), 
Türkiye’de henüz emekleme çağın-
da olan nörobilimin gelişimine kat-
kıda bulunmak ve nörodejeneratif 
hastalık biyolojisinde yön belirleyici 
olmak hedefiyle Boğaziçi Üniversi-
tesi Moleküler Biyoloji ve Genetik 
Bölümü bünyesinde, Suna İnan Kıraç 
Vakfı’nın desteğiyle hayata geçiril-
mişti. Bu yıl 10. kuruluş 
senesini kutlayan 

NDAL, dünya üzerinde ALS hastalığı 
ile ilgili yürütülmekte olan en büyük 
proje olan Project MinE’a Türkiye’den 
katılan tek laboratuvar olma özelliği-
ni taşıyor. Nörobilimde ‘’Mükemme-
liyet Merkezi’’ haline gelmeyi hedef-
leyen, Boğaziçi Üniversitesi’nde yer 
alan Nörodejenerasyon Araştırma 
Laboratuvarı’nın Harvard, UMass, 
Yale ve Brown Üniver-
siteleri ile işbirliği 
anlaşmaları bulu-
nuyor. 

İnsan Genom Projesi’nin yeni bir aşa-
ması olarak kabul edilen MinE Projesi 
kapsamında dünya genelinde 22.500 
bireyin genleri incelenerek, gen ha-
ritaları detaylandırılıyor. Söz konusu 
araştırma, henüz tedavisi olmayan 
ALS hastalığının moleküler düzeyde 
nedenlerini ve tedavi yollarını ortaya 
çıkarmayı hedefliyor. 16 ülkenin katı-
lımıyla sürdürülen projede Türkiye’yi 
Boğaziçi Üniversitesi Nörodejeneras-
yon Araştırma Laboratuvarı (NDAL) 
temsil ediyor. NADL, 2006 yılında 
Boğaziçi Üniversitesi Moleküler Biyo-
loji ve Genetik Bölümü bünyesinde, 
Suna İnan Kıraç Vakfı’nın desteğiyle 
hayata geçirilmişti. 

Motor sinir hücrelerin kaybı nede-
niyle oluşan ALS (Amiyotrofik Late-
ral Skleroz) hastalığının nedenlerini 
araştırmak ve tedaviye giden yolla-
ra kapıları açmak için 16 ülke, MinE 
Projesi’nde bir araya geldi. Dünya 

üzerinde ALS hastalığı ile ilgili yürü-
tülmekte olan en büyük proje olan 
Project MinE’da, Türkiye’yi Boğaziçi 
Üniversitesi Nörodejenerasyon Araş-
tırma Laboratuvarı (NDAL) temsil 
ediyor. 

MinE projesi ile dünyada benzeri 
olmayan, çok uluslu bir çalışma yü-
rütüldüğünü belirten NDAL Direk-
törü Prof. Dr. Nazlı Başak “MinE, ALS 
tedavisi için devrimsel nitelikte dev 
bir araştırma projesi. ALS ile ilgili yü-
rütülen en büyük ve iddialı proje ola-
rak kabul gören bu çalışma ile en az 
15.000 ALS hastasının tüm genom-
larını dizilemeyi ve ALS’nin genetik 
nedenlerini geniş-ölçekli bir araştır-
ma projesi ile açıklığa kavuşturmayı 
amaçlıyoruz. Bu projenin hastalığın 
moleküler nedenini anlamada ve ta-
bii ki tedavisinde çığır açmasını bek-
liyoruz” dedi.

Bilim dünyasının 90’lı yıllarda başlat-
mış olduğu, insanın genetik kimlik 
kartı olan DNA’sının tam ve detaylı 
haritasının çıkarılmasını amaçlayan 
İnsan Genom Projesi’nin yeni bir aşa-
ması olan MinE Projesi’nin, ALS araş-
tırmalarında ve hastalığın moleküler 
nedenini anlamada çığır açması bek-
leniyor. 

Dünya Genelinde 22.500 İnsanın 
Geni İnceleniyor

Gerek örnek sayısı, gerek uygulanan 
sofistike teknikler ve gerekse de öde-
nek açısından sadece ALS’nin değil, 
biyolojinin bu dev projesinin ulusla-
rarası ve güçlü bir konsorsiyum ol-
maksızın başarıya ulaşması imkânsız 
olduğuna değinen Prof. Dr. Nazlı Ba-
şak, proje hakkında şunları kaydetti; 
“Çok basit bir benzetmeyle MinE, 
İnsan Genom Projesi’nin 22.500 bi-

ALS’Yİ ARAŞTIRAN ULUSLARARASI 
ÇALIŞMADA TÜRKİYE'Yİ BOĞAZİÇİ 
ÜNİVERSİTESİ TEMSİL EDİYOR

Prof. Dr. Nazlı BAŞAK
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Hastanın özel yaşamına saygı hakkı, 
uluslararası insan hakları metinlerin-
de tanınmış ve ulusal mevzuatımızla 
korunan bir haktır.

Zamandan ve mekandan bağımsız, 
yerleşik kuralları olmadan her kulla-
nıcının eşit söz hakkına sahip olduğu 
sosyal medyada hastalar hakkında 
yapılan paylaşımlar kötüye kullanıma 
çok müsait. Hasta hakkında yapılan 
bir paylaşım anında anonim hale ge-
lerek tüm kullanıcıların kullanımına 
sunulmakta. Bu durum hasta hakları-
nın ihlaline sebep olmaktadır.

Mustafa Koç vefat ettiğinde, hastalığı 
ve bu süreçle ilgili tüm tıbbi bilgileri, 
kişisel özel bilgileri medyada geniş 
yer buldu. Yine Müslüm Gürses’in 
vefatı ve yoğun bakımda yaşananlar, 

tıbbi bilgiler medyada uzun bir süre 
yer aldı. Bu paylaşımlar hasta mahre-
miyetinin bir ihlalidir. 

Sosyal Medyada Hastaların Fotoğrafları 
Paylaşılabilir mi?

Hasta Hakları Yönetmeliğinde, sağlık 
hizmetinin verilmesi sebebiyle edini-
len bilgiler, kanun ile müsaade edilen 
haller dışında, hiçbir şekilde açıklana-
mayacağını düzenlemiştir. Buradaki 
amaç, kişinin özel bilgilerinin sak-
lanması ve özel yaşamına müdahale 
edilmemesidir. 

Hasta kendi rızasıyla bu bilgilerin 
açıklanmasına izin vermiş bile olsa, 
kişilik haklarına zarar verilmesi, bu 
hakların başkalarına devri veya aşırı 
şekilde sınırlanması neticesini do-
ğuran hallerde bunları açıklayanın 
hukuki sorumluluğu söz konusu ola-
caktır.

Hukuki ve ahlaki yönden geçerli ve 
haklı bir sebebe dayanmaksızın has-
taya zarar verme ihtimali bulunan 
bilginin açıklanması hukuki ve cezai 
sorumluluğunu da gerektirir.

Ayrıca yönetmelikte; araştırma ve 
eğitim amacı ile yapılan faaliyetler-
de de hastanın kimlik bilgileri, rızası 
olmaksızın açıklanamayacağı kabul 
edilmiştir.

Hasta mahremiyetine zarar verecek 
hukuka aykırı her türlü davranış hu-
kuki ve cezai sorumluluğu doğura-
caktır. Hastanın özel yaşamına saygı 
gösterilmelidir. Araştırma ve eğitim 
amacı ile yapılan faaliyetlerde hasta-
nın kimlik bilgileri, rızası olmaksızın 
açıklanamayacağı kabul edilirken, 
sosyal medyada reklam amacıyla 
paylaşılan hasta fotoğrafları da hu-
kuka aykırı bir eylem olacaktır. Ayrıca 
tıp etiğine de aykırıdır.

SOSYAL MEDYADA
HASTA MAHREMİYETİ TEHLİKEDE Mİ?
Av. Pınar Aksoy

Sağlıkta Reklam Yapılabilir mi?

Sağlıkta reklam yasaktır; Hekim, mes-
leğini uygularken reklam yapamaz, 
ticari reklamlara araç olamaz, çalış-
malarına ticari bir görünüm veremez; 
insanları yanıltıcı, paniğe düşürü-
cü, yanlış yönlendirici, meslektaşlar 
arasında haksız rekabete yol açıcı 
davranışlarda bulunamaz. Aynı za-
manda yazıların da kendi reklâmını 
yapamaz,,gazetelerde ve diğer neşri 
vasıtalarında, reklâm mahiyetinde te-
şekkür ilânları yazdıramaz. Ancak ad 
ve soyadı ile adresini, uzmanlık ala-
nını, akademik unvanını ve muayene 
gün ve saatlerini yazabilir.

Son zamanlarda öncesi /sonrası fo-
toğraflarını sosyal medyada çok gö-
rüyoruz. Yine doktor unvanının yanlış 
kullanıldığını görüyoruz. Sonuç ola-
rak; hastanın resminin sosyal medya-
da onayı olsun veya olmasın haksız 
rekabete yol açıcı, ticari bir görünüm 
verilecek şekilde paylaşılmasının hu-
kuka aykırı olduğunu değerlendiri-

yorum. Kanunun buradaki düzenle-
mesi çok açık.

Bu Konuda Yurt Dışında Hukuki 
Süreç Nasıl İşliyor?

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin 
tıbbı verilerin korunması ve hasta 
mahremiyeti konusunda önemli ka-
rarları bulunmaktadır. İki önemli Fin-
landiya ve İsveç kararında; özel ya-
şam hakkına saygının güvence altına 
alınması ve tıbbi verilerin korunması 
gerektiği vurgulanmıştır.

Ülkemizde Hukuki Süreç Nasıl İşliyor?

Türk Ceza Kanunu kişilerin özel haya-
tının gizliliğini ihlal eden kimsenin, 
bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası 
ile cezalandırılacağını, bu suçun belli 
bir meslek ve sanatın sağladığı ko-
laylıktan yararlanmak suretiyle işlen-
mesi halinde, verilecek cezanın yarı 
oranında artırılacağını öngörmüştür.

Reklam kurallarına aykırı hareket 
eden sağlık görevlisi aleyhinde ilgili 
tabip odasınca disiplin soruşturması 
yapılabilir. İdari para cezası ile ceza-
landırılabilir. Ayrıca hekimin kusurlu 
eylemi ile kişilik hakları zarar gören 
kişi de zararının tazmini isteyebile-
cektir.

Dürüstlük kurallarına aykırı davranış-
larda bulunulması yüzünden müş-
terileri azalan veya onları kaybetme 
tehlikesiyle karşılaşan kişi de, bu dav-
ranışlara son verilmesini ve zararının 
tazmini isteyebilecektir.

Hastanın Onayı da Olsa Sosyal Medyadan 
Paylaşım Yapılabilir mi?

Hastanın onayı olsun veya olmasın 
haksız rekabete yol açıcı, ticari bir gö-
rünüm verilecek bir şekilde resminin 
sosyal medyada paylaşılması hukuka 
aykırıdır. Uluslararası insan hakları 
metinlerinde tanımlanan hastanın 
özel yaşamına saygı hakkının ihlalidir.
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Özellikle okula başlayınca fark edi-
len bazı sağlık problemlerinin erken 
teşhisi için okul öncesi sağlık tarama-
sının mutlaka yapılması gerektiğine 
dikkat çeken Çocuk Sağlığı Uzmanı 
Dr. Nurdan Tunçözgür, “Hem erken 
teşhis ve tedavi, hem de hastalıklar-
dan korunma yollarının belirlenmesi 
adına, çocuklar okula başlamadan 
önce genel bir sağlık kontrolünden 
geçmelidir. Yapılacak olan bu genel 
sağlık kontrolü en az okul seçimi, ka-
yıt işlemlerinin yapılması ve okul için 
gerekli materyallerin alınması kadar 
önemlidir” ifadelerini kullandı.

“Okula başlamadan önce gerçek-
leştirilecek sağlık taramasında tek-
rarlayan veya devam eden mevcut 
hastalıkları tespit ediyor ve korunma 
yolları üzerine yoğunlaşıyoruz. Yapıl-
mış veya yapılacak olan aşıların belir-
lenmesi de sağlık kontrolünde amaç-
ladığımız önemli hususlardan biri. 
Obezite, hipertansiyon, diyabet gibi 
sinsi başlangıçlı hastalıklar hakkında 
bilgilendirme yaparak, çocuğun tüm 
geleceğini etkileme olasılığı bulunan 
hastalıklar konusunda velileri bilinç-

lendiriyoruz” açıklamasında bulunan 
Tunçözgür, ayrıca skolyoz gibi kas 
iskelet sistemi sorunlarında da erken 
teşhisin büyük önem arz ettiğinin al-
tını çizdi. 

Sağlık Taraması ile Okul Döneminde 
Başarıyı Engelleyebilecek Zaman 
Kayıplarının Önüne Geçmek Mümkün

Okul öncesi genel sağlık taramasında 
çocuğun fiziksel ve zihinsel gelişimi 
üzerine de incelemeler yapıldığının 
bilgisini veren Tunçözgür, “Okul önce-
si genel sağlık muayenesinde görme 
ve işitme yetilerini değerlendiriyoruz. 
Gelişme geriliklerini saptıyor ve se-
bebe yönelik incelemeler yapıyoruz. 
Varsa davranış bozukluklarını belirli-
yor ve çözüm haritası oluşturuyoruz. 
Böylelikle okul döneminde başarıyı 
engelleyebilecek zaman kayıplarının 
önüne geçmiş oluyoruz. Örneğin 
okula başlayacak çocuğun az da olsa 
görme problemi varsa okumayı öğ-
renme süreci uzayabilir. Bu rahatsız-
lığı fark edip dile getirene kadar hem 
zaman kaybı oluşur, hem de hastalık 
ilerleyebilir. Veya ebeveynlerin henüz 

fark edemediği bir gelişim bozukluk 
söz konusu ise, özel eğitim alabile-
ceği bir okul veya sınıfa yönlendiri-
lebilir” şeklinde konuştu. Tunçözgür 
okul öncesi sağlık kontrollerinde, 
hem çocuklara hem de ailelere oku-
la başlayınca karşılaşma sıklığı artan 
solunum yolu ve bağırsak enfeksi-
yonlarını önlemek amacıyla uyulma-
sı gereken sağlık kuralları hakkında 
bilgilendirme yapıldığını ve sağlıklı 
beslenme önerilerinde de bulunul-
duğunu belirtti. 

ÇOCUĞUNUZ
OKULA HAZIR MI?

Yoğun bir eğitim dönemine başlayacak olan çocukların, geleceğe doğru, güvenli ve sağlıklı 
adımlar atabilmeleri için ‘Okul öncesi genel sağlık muayenesi’ büyük önem taşıyor.

Dr. Nurdan TUNÇÖZGÜR
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Türk Böbrek Vakfı Diyaliz Merkez-
lerinde tedavi gören hastaların ya-
şam kalitelerine ilişkin algıları, Av-
rupa, Japonya ve Amerika Birleşik 
Devletleri’nde tedavi gören diyaliz 
hastaların yaşam kalitelerine ilişkin 
algılarına göre daha yüksek olduğu 
yapılan araştırmalarda ortaya konul-
du. 

Marmara Üniversitesi İşletme Fakül-
tesi, İngilizce İşletme Bölümü Sayısal 
Yöntemler Anabilim Dalı bünyesinde 
Türk Böbrek Vakfı’nın destekleriyle 
gerçekleştirilen araştırma, Prof. Dr. 
Rauf Nurettin Nişel başkanlığında, 
Yrd. Doç. Dr. Ayşe Çınar, Araştırma 
Görevlisi Hüseyin Ekizler ve Marmara 
Üniversitesinin öğrencilerinin görev 
almasıyla hayata geçirildi. 

Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk: 
“Türk Böbrek Vakfı Diyaliz Merkezleri, 
Başarılarını Dünyada da Kanıtladı”

TBV Başkanı Erk: “Türk Böbrek Vakfı 
Diyaliz Merkezlerinde yaşam süresi, 
genel ortalamaların çok üzerinde. 
Merkezlerimizde, 25 yılı geride bırak-
mış tedavi gören hastalarının olması, 
sunulan hizmetin niteliği hakkında 
bir fikir vermekle birlikte, Marmara 
Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İngiliz-
ce İşletme Bölümü, Sayısal Yöntemler 
Anabilim Dalı, öğretim üyelerinden 
Sn. Prof. Dr. Rauf Nurettin Nişel baş-
kanlığında yürütülen “Hemodiyaliz 
Hastalarının Yaşam Kalitesini Etkile-
yen Faktörlerin Uluslararası Muka-
yeseli Analiz Raporu” isimli bilimsel 
araştırmaya göre, Avrupa Birliği Ül-

keleri, Japonya ve Amerika Birleşik 
Devletleri gibi ülkelerle de mukayese 
edildiğinde, toplam hizmet kalitesi 
açısından da oldukça iyi bir yerde ol-
duğu belirlenmiştir ve bu araştırma 
sonuçları çalışmalarımızda bizleri bir 
defa daha yüreklendirmiştir” dedi. 

Araştırmada kullanılan “Böbrek Has-
talığı Yaşam Kalitesi KDQOL36 (Kid-
ney Disease Quality of Life)” ölçüm 
aracına göre; hastalığın etkileri, böb-
rek hastalığının getirdiği yük, zihin-
sel İşlev, uyku, sosyal destek, hasta 
tatmini gibi kriterler değerlendirme 
konusu olmuştur. 

Araştırmada mukayeseye konu olan 
ülkeler Amerika Birleşik Devletleri, 
Avrupa’yı temsilen Fransa, Alman-
ya, İtalya, İspanya, Birleşik Krallık 

ve Japonya’dır. Türkiye’yi temsi-
len ise Türk Böbrek Vakfı Diyaliz 
Merkezleri’nden tedavi gören hemo-
diyaliz hastaları baz alınmıştır. Araş-
tırmada baz alınan hastalar itibariyle 
yaş ortalaması büyük oranda benzer-
lik göstermekle birlikte, Avrupa, ABD 
ve Türkiye’de yaş ortalaması 59 iken 
Japonya’da ise 58’dir. 

Uluslararası mukayese sıralamasında 
en yüksek yaşam kalitesi puanı ile 
Türk Böbrek Vakfı Diyaliz Merkezleri 
hastaları ilk sırada yer alırken onu ta-
kiben ABD, Japonya ve son sırada ise 
Avrupa diyaliz hastaları yer almıştır. 
Yine ölçek değerlendirmelerine göre 
2 grupta (Fiziksel Rol ve Sosyal İşlev) 
Türk Böbrek Vakfı hastaları diğer ül-
kelerin önünde yer almıştır. Buna 
göre:

ALT-ÖLÇEKLER Avrupa Japonya ABD
Türkiye 
(TBV)

Fiziksel İşlev 46,9 65,3 40,8 52,5

Fiziksel Rol 34,4 48,7 31,7 58,7

Genel Sağlık 36,9 43,4 40,2 42,5

Sosyal İşlev 62,1 70,1 62,1 75,5

Mukayese raporundan bağımsız ola-
rak Türk Böbrek Vakfı hastalarına ya-
pılan araştırmanın diğer detayları ise 
şöyle oldu: 

• Araştırmaya konu edilen hastala-
rın %55.1’i erkek hastalar oluştu-
ruyor.

• Hastaların %78’i hastalıklarının 
nedenini bildiklerini ifade etmiş-
lerdir. Buna göre; nedenler ara-
sında en yüksek oran %23.7 ile 
“tansiyon”, %19.9 ile “şeker”, 
%6.6 ile ise “böbrek taşı” 
olarak belirtilmiştir. Bunlar 
dışında ise aralarında gene-
tik, ilaç yan etkisi, böbrek 
iltihabı, kist gibi toplamda 
48 farklı hastalık nedeni söz 
konusu olmuştur. 

• Hastaların %49.2’si 10 yıldan 
daha az süredir böbrek hasta-
sı olduklarını ifade etmişlerdir. 

• Hastaların %69.9’u kendilerine 
10 yıldan daha az süredir diyaliz 
tedavisi uyulandığını belirtmişler-
dir. 

• Hastaların %74.6’sı evlidir. 

• Hastaların %96.2’si TBV hemodiya-
liz merkezi sürekli hastasıdır. 

• Hastaların %43.2’si böbrek has-
talığının hayatını çok fazla sek-
teye uğrattığını, %55.7’si diyaliz 
personelinin böbrek hastalığı ile 

mücadelede kendilerine destek 
olduğunu, %43.6’sı genel sağlık 
durumlarının iyi olduğunu belir-
tiyor. 

Prof. Dr. Rauf Nurettin Nişel, araştır-
ma sonucunu şu şekilde değerlen-
dirdi: “Bu araştırmanın temel amacı 
hemodiyaliz hastalarının yaşam kali-
tesini yükseltmek amacıyla, hemodi-
yaliz hastalarının içinde bulundukları 
durumla ilgili fiziksel ve duygusal so-
runlarına ilişkin algılarını uluslararası 
normlara uygun olarak ölçmektir. 

Ayrıca bu saha çalışması sonucun-
da oluşturulacak veri bankasının 
tüm hekimlerimizin serbestçe 
kullanımına sunmak, böylece 
bu alanda yapılacak bilimsel 
çalışmaların yaygınlaştırmasını 
da hedeflemekteyiz. Bu araştır-
manın bir diğer önemli amacı 
ise KDQOL36 (Kidney Disease 
Quality of Life) ölçüm aracını 
kullanarak yaşam kalitelerinde 

etkili olan faktörleri ölçmek ve 
Türk Böbrek Vakfı Diyaliz Merkez-

lerinde tedavi gören hemodiyaliz 
hastalarının yaşam kalitelerinde etki-
li olan bu faktörler itibarıyla uluslara-
rası mukayesesini yapmaktır.” 

TÜRKİYE DİYALİZ HİZMETLERİNDE 
BİRÇOK ÜLKEYİ GERİDE BIRAKTI

Hemodiyaliz hastalarının yaşam kalitelerini ölçümlemek üzere gerçekleştirilen araştırma, 
Türk Böbrek Vakfı’nın desteği ile Marmara Üniversitesi Prof. Dr. Rauf Nurettin Nişel 

başkanlığında hayata geçirildi. 

Prof. Dr. Rauf Nurettin NİŞEL
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Hemofili Federasyonu Genel Başkanı 
ve Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kaan Kavaklı 
bundan 10 yıl önce sünnet bile ola-
mayan hemofili hastalarının şimdiler-
de klinik gelişmeler sayesinde daha 
rahat bir hayat sürdüğünü belirterek, 
şunları söyledi: “Artık yeni tanı koyu-
lan çocuk ve genç hastalarımız daha 
şanslı. Çünkü gen tedavisi ile hasta-
lıkları belki 10 yaşına gelmeden tari-
he karışacak. O günler çok uzak de-
ğil. Artık hemofili hastaları geleceğe 
umutla bakıyor.”

Artık Hemofilik Çocuklar Korkmadan 
Sünnet Olabiliyor

Prof. Dr. Kaan Kavaklı, sünnet konu-
sunda hemofilik çocukların yaşadı-
ğı sorunları ve bu konuda gelinen 
aşamayı şöyle anlattı: “2005 yılında, 
yani Hemofili Federasyonu’nun yeni 
kurulduğu günlerde SSK, kendi gü-
vencesindeki hemofili hastalarının 
sünneti için gerekli olan faktör VIII 
ilaçlarını sünnet için ödemiyor, sa-
dece hastada kanama olursa onun 

tedavisinde karşılıyordu. Bunun ge-
rekçesi de sünnetin “acil bir ameliyat” 
olmamasıydı. Bu durumda birçok 
hemofili hastası ciddi bir kanaması-
nın olması için bekliyordu ki bu kana-
maları tedavi edilirken kullanılacak 
faktör ilacıyla aynı zamanda sünneti 
de yapılabilsin. Faktör olmadan sün-
net olmak ise ölümcül bir kanama-
ya neden olabilirdi. 15-20 yaşlarına 
kadar gelmiş ve hala sünnet olama-
yan hastalar vardı. Son 10 yıldır SGK, 
tüm hemofili hastalarının sünnette 
kullanılan faktör ilaçlarını karşılıyor.”

Hemofiliklerin ve Yakınlarının Ev Tedavisi 
Konusunda Bilinçlenmeleri Şart

Kavaklı hemofili hastalarının hayatın-
da çok önemli bir yeri olan “ev teda-
visi” kavramını şöyle anlattı: “Hemofili 
hastası çocuklar daha küçük yaştay-
ken anne-babalarına, 12 yaşından 
itibaren ise çocukların kendilerine 
damar içi ilaç uygulamasını öğreti-
yoruz. Bunu hastanede ve evlerinde 
onlara pratik eğitim veren deneyimli 
hemşirelerimiz sağlıyor. Eğitim alan 

aileler çok mutlu. Çünkü hem koru-
ma tedavilerini haftada 2-3 kez evde 
kendileri yapıyor, hem de kanaması 
olduğu zaman hastane acil servisle-
rine gitmeden evde kolayca tedavi-
lerini kendileri yapıyor. Tabii ki bizle 
ve ekiplerimizle iletişimlerini hiç ko-
parmıyorlar. Bundan 10 yıl önce ülke-
mizde çok nadir yapılan ev tedavisi 
artık günümüzde oldukça sık olarak 
kullanılıyor.” 

Türkiye’de 6.000 Kayıtlı 
Hemofili Hastası Var

Kavaklı hemofilinin gelişimine neden 
olan genetik sorunu şöyle açıkladı: 
“Pıhtılaşma faktörlerinden faktör VIII 
veya IX genetik kusur nedeniyle kara-
ciğerden salınamıyor. Kanda 13 farklı 
pıhtılaşma proteini de olsa, faktör VIII 
veya faktör IX olmayınca pıhtı yete-
rince sağlam oluşamıyor, hastanın 
kanaması durmuyor ve kanamalar 
daha çok iç kanama tarzında eklem 
içine veya kas veya deri altına oluyor. 
Bu nedenle travmalar, özellikle de 
kafa travması, beyin kanaması riski 

nedeniyle çok tehlikelidir. Hemofi-
liklerde görülen en sık ölüm nedeni, 
kafa travması sonrası yaşanan beyin 
kanamalarıdır. Hemofili hayat boyu 
süren bir hastalıktır ve temel bozuk-
luk genlerde olduğu için kesin bir te-
davisi yoktur. Kanamaları durdurmak 
yani tedavi için gereken faktör VIII ve 
faktör IX adlı ilaç kan ürünü olarak 
veya sentetik olarak (rekombinant) 
yurtdışında üretiliyor ve ülkemize 
ithal edildiği için oldukça pahalı. 
Ülkemizde 5000 hemofili A (faktör 
VIII eksikliği) ve 1000 hemofili B (fak-
tör IX eksikliği) hastası kayıtlı.”

Hemofili Hastalarını Kanamalardan 
Korumak Mümkün

Hemofili hastalarının kanamadan 
korunabileceğini belirten Pr Kavaklı, 
bu konuda şunları söyledi: “Hemo-
fili hastalarının kanaması olmadan 
kendilerine faktör verilebilirse, bu 
çocukların kanamalarını engellemek 
mümkün. Bu ilaçlara “profilaksi” ilaç-
ları diyoruz. SGK hemofili hastası ço-
cukların profilaksi ilaçlarını ödüyor. 
Böylece birçok ülkede olduğu gibi 
biz de çocuklarımızı kanamalardan 
koruma imkanı buluyoruz. Artık Tür-
kiye’deki hemofili hastalarında kana-
maya bağlı eklem sakatlıkları nadiren 
görülüyor. Bundan 10 sene önce he-
mofiliklerin en az yarısında ciddi ek-
lem sakatlıkları vardı ve “engelli” gru-
buna giriyorlardı. Şimdi çocuklarımız 
özgürce koşabiliyor.”

Damar Enjeksiyonu Gerektirmeyen Yeni 
Nesil İlaçlar Hemofili Tedavisinde Devrim 
Yaratacak

Günümüzde uygulanan yaygın he-
mofili tedavisindeki en zor tarafın 
damar yolunun ilaç kullanımı için 
zorunlu olması olduğunu vurgulayan 
Kavaklı yeni geliştirilen tedavilerin 
bu anlamda umut verici olduğunu 
söyledi. “Şu anda 1-2 yaşlarında tanısı 
konan, ilaç kullanmaya başlayan ve 
hayat boyu süren bu hastalıkta hafta-
da 2-3 kez damar yolundan ilaç almak 
zorunda kalan çocuk ve aile ciddi zor-
luklar yaşıyor. Bunu hem hasta çocuk, 
hem ailesi, hem de küçük bir bebeğe 
enjeksiyon yapmaya çalışan hemşire 
çok iyi bilir. Çoktandır beklenen yeni 
ilaç adaylarımız ise deri altından kul-

lanılabilen monokolonal antikorlar. 
Bu ilaçlarla yapılan ilk denemeler çok 
başarılı gidiyor. Ülkemizde bu ilaç 
adaylarını uygulama ruhsatı olan tek 
merkez Ege Üniversitesi Çocuk Has-
tanesi Hematoloji ünitesi. Şu anda 
bu tedaviyi uyguladığımız üç genç 
erişkin hemofili hastası var. Onların 
şu ana kadar olan tedavisi hem et-
kin hem de güvenilir olarak devam 
ediyor. Bu yıl sonuna kadar her şeyin 
yolunda gitmesi halinde önümüzde-
ki yıl başında, ülkemizdeki en az üç 
merkezle birlikte ev tedavisine geçip, 
geleceğin ilaçları olan deri altı ilaçları 
daha çok hemofili hastasında kullan-
mayı ümit ediyoruz.”

Gen Tedavisinde Sağlanacak Gelişmelerle 
Hemofili Tarihe Karışabilir

“Bir gen hastalığı olan hemofilinin 
kalıcı olarak iyileşmesi ancak gen 
tedavisi ile mümkün olabilir. Aslında 
hemofili B hastaları bu konuda daha 
şanslı. İngiltere ve ABD’de 20 civa-
rındaki ağır hemofili B hastası gen 
tedavisi ile ciddi iyileşmeler sağladı. 
Adenovirüs benzeri ve laboratuvar 
ortamında üretilen bazı taşıyıcı virüs-
ler hastaya sağlıklı faktör IX geninin 
iletilmesi için kullanılabiliyor. 2011 
yılında sözü edilen adenovirüs tek-
nolojisi ile gen tedavisi uygulanan 10 
ağır hemofili B hastası bugünlerde 
çok mutlu. Çünkü tek doz olarak uy-
gulanan gen tedavisinden sonra 5 yıl 
geçmiş olmasına rağmen kanlarında-
ki faktör IX seviyesi hala %5’in üzerin-
de seyrediyor. Bu şu anlama geliyor; 

kanamalardan korunmak için faktör 
IX kullanmaya bile gerek yok. Bir 
sürpriz haber de temmuz ayı sonun-
da Amerika’nın Orlando şehrinde ya-
pılan Dünya Hemofili Kongresi’nden 
geldi. Bir Amerikan firmasının geliş-
tirdiği gen tedavisi tekniği yine ade-
novirüslerin kullanılmasıyla hemofili 
B’de daha önce yapılan gen tedavisi 
denemelerine benziyor. Ama sürpriz 
olan bulgular hastalarda gen teda-
visinden 6 ay sonra bile hastalardaki 
faktör IX seviyesinin %100 yani nor-
mal düzeye ulaştığını gösteriyor. Bu 
durum da hastanın tek doz gen te-
davisi ile iyileşmesi anlamına geliyor. 
Bu faktör seviyeleri 3-5 sene sonra da 
korunursa, iyileşme imkanı olmayan 
ve hayat boyu süren bu hastalık belki 
de gen tedavisi ile tarihe karışacak.”

Gen Tedavisi En Geç 10 Yıl İçinde 
Türkiye’de de Uygulanmaya Başlayacak

Son 15 yıl içinde 40 farklı ilaç araştır-
masının yurt dışındaki diğer merkez-
lerle birlikte ülkemizde de yapıldı-
ğını belirten Kavaklı şunları söyledi: 
“Önümüzdeki 2-3 yıl içinde hem he-
mofili A hem hemofili B hastaları için 
uzun etkili faktörlerin Türkiye’deki 
hemofili hastalarında rutin kullanıma 
girmesini bekliyoruz. Deri altından 
çok kolay uygulanacak yeni ilaçların 
ise 3-5 yıl sonra uygulamaya girme-
sini umuyoruz. Gen tedavisinde ise; 
hemofili B için 5 yıl sonra, hemofili A 
için 10 yıl sonra günlük uygulamaya 
geçileceğini umuyoruz.”

GEN TEDAVİSİYLE HEMOFİLİDE
YENİ BİR DÖNEM BAŞLAYACAK

Prof. Dr. Kaan KAVAKLI

Hemofili hastalığı hayat boyu süren ciddi bir pıhtılaşma bozukluğudur. Genellikle erkekleri etkileyen 
hemofili, genetik geçişli (anneden erkek çocuğuna geçen) ama bulaşıcı olmayan bir kan hastalığıdır. 
Hemofili Federasyonu Genel Başkanı ve Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kaan 
Kavaklı hemofili konusunda önemli bilgiler verdi ve hayat boyu süren bu hastalığın gen tedavisi ile 

tarihe karışabileceğini vurguladı. 
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“Hayatı daha güzel nasıl yaşarız?” 
telaşı ile sürekli bir arayış içerisinde-
yiz. İnsanların psikolojileri bozuldu-
ğunda, zor günler yaşayıp, huzursuz 
olduklarında çareyi farklı yerlerde 
arıyorlar. İşte o zamanda denize dü-
şen yılana sarılır misali, her uzatılan 
daldan medet umuyorlar. 

İnsanlar psikoloğa gidiyorlar, çözüm 
bulamayanlar, yanlış yönlendirilenler 
ve bu alana güveni kalmayanlar 
olabiliyor. Mutlu olmanın, daha ka-
liteli hayat yaşamanın ve sevginin 

peşinde bilmedikleri denizlere açılı-
yorlar. Umut tacirlerinin insafsız kol-
larına düşebiliyorlar. 

Psikologlar gerçekten psikolog mu? 
Psikologların yetkinlikleri ve branş-
laşmaları ile ilgili ne gibi çalışmalar 
var? Ve merak edilen soru “Psikolog-
lar terapi görmeli mi?” gelen yanıtlar 
ise şöyle:

Birçok fakültenin yakın zamana ka-
dar dört yıllık psikoloji lisans me-
zununa “psikolog” unvanı verdiğini 
belirten Uzm. Psikolog Evren Hoşrik, 

konu ile ilgili şunları söyledi: “Son 
dönemde bazı üniversitelerde bu 
yapılmadı diye biliyorum. Aslında 
psikoloji lisans eğitimi bir bilim di-
siplininin eğitimidir, yani psikoloji-
nin. Diğer taraftan, uygulama eğitimi 
değildir. Yani dört yılda psikolojinin 
alt alanlarından uzman olmazsınız, 
örneğin gelişim, sosyal ya da deney-
sel psikoloji bilen ve uygulayan biri 
olamazsınız. Bu konuyu 1974 yılında 
Orhan Öztürk bir makalede etraflıca 
kaleme almıştı. O gün bugündür her 
şey aynı gibi. Şimdi, bana göre psi-

koloji lisansı ile psikolog gayet tabii 
olunur, olunmalıdır. Çünkü psikolog, 
yakın bir benzetme yaparsak aslında 
tıptan yeni mezun, uzmanlaşması 
olmayan bir hekim gibidir. Alt alan-
larından bazılarında, bilgi sahibi ama 
hiçbirinde uygulama yapacak niteliği 
ve yetkisi olmayan kişidir. Ancak bu 
durum o kişiye “psikolog” denmeme-
li anlamına asla gelmez. Toplumun 
“’her psikolog, danışan gören psiko-
terapi yapan meslek personelidir” al-
gısını düzeltemedik. Her hekim nasıl 
ameliyat yapmazsa her psikolog da 
danışan görmez. Aynı zamanda ha-
yatında hiç ameliyat yapmamış bir 
tıp fakültesi mezunu nasıl ki hekim ya 
da doktor ise, hiç danışan görmeyen 
bir psikoloji lisans mezunu da “psiko-
log ”tur.”

“Türkiye’de Psikologların 
Meslek Yasası Yok”

Psikolog olmak için belli eğitim kri-
terlerinden geçilmesi gerektiğini kay-
deden Araştırmacı Remziye Özdemir, 
“Tek psikoloji lisansıyla psikolog 
olunmuyor. Sadece psikoloji mezunu 
oluyorsunuz. Ayrıca psikoterapi yap-
ma yetkiniz de olmuyor. Bunun için 
alanında uzmanlaşmak yani yüksek 
lisans ve phd gerekiyor. Amerika ve 
Avrupa’da psikolog olabilmeniz için 
tek bir alanda uzmanlaşıp, uzun yıl-
lar akademik ve bilimsel çalışmalar 
yapılması gerekiyor. Türkiye’de ise 
yüksek lisansı tamamlayıp yanınıza 
da bir psikiyatr alıp klinik açabiliyor-
sunuz. Benim şahsi düşüncem ise bu 
işin bu kadar basite indirilmesinin 
doğru olmaması. Meslekte çok yeni 
birinin böyle bir yer açması bu kadar 
kolay olmamalı kanımca. Ancak şuna 
da değinmek isterim, Türkiye’de psi-
kologların meslek yasası yok. Bir gü-
vence olmadan işlerini sürdürmekte-
dir. Bu da bir sürü şarlatanın ortaya 
çıkmasına ortam sağlıyor. Örneğin 
mühendislikten yaşam koçluğuna 
oradan da psikolog unvanına geçen 
insanlar tanıdım” dedi. 

“Bu Kadar Fazla ve Yetersiz 
Mezunun Olması Kimi Zaman Yanlış 
Yönlendirebiliyor”

Uzm. Psikolog Serap Duygulu, 
ise konu ile ilgili şu bilgileri verdi: 

“Ülkemizde 30’dan fazla üniversite-
de devlet ve özel dahil psikoloji bö-
lümü bulunmaktadır. 4 yıl boyunca 
bu alanda teorik ve uygulama ders-
leri alınır. Ancak okullarda uygulama 
derslerinin yetersiz olması, kimi okul-
larda kaliteli eğitimlerin verilmemesi, 
bu alandan mezun olan psikologların 
insanların hayatlarını etkilerken hata 
yapma oranının artmasını tetikliyor. 
Bununla birlikte, psikologların 4 yıllık 
eğitim sonrasında bir alan seçmesi ve 
uzmanlaşması önemli. Seçilen alanla 
ilgili 2 yıllık yüksek lisans eğitiminden 
sonra uzman psikolog unvanı alınır. 
Son zamanlarda psikologlara veri-
len ücretli eğitimler de artmaktadır. 
Bu eğitimler de kişinin deneyimi ve 
yetkinliği açısından önemli olmakla 
birlikte, bazen ticari amaçlara da yö-
nelmektedir, bu konuda da psikolog-
ların dikkatli ve seçici olması gerekli. 
Yurtdışında ve özellikle Amerika’da 
psikoloji eğitimlerine baktığımızda, 
ne yazık ki ülkemizin bu alanda çok 
yol aldığını söyleyemeyiz. Bu kadar 
fazla ve yetersiz mezunun olması da 
bireyleri ve toplumumu kimi zaman 
yanlış yönlendirebiliyor, bu yüzden 
okullarda süpervizyon eğitimlerinin 
artması, psikologların belirli kriterle-
re göre seçilmesi ve uzmanlaşması 
bu alanda gelişme ve iyileşme sağla-
yabilir. Her şeyin ötesinde bir psiko-
loğun aldığı eğitimlerin dışında pra-
tikte deneyim kazanması son derece 
önemli.”

“Zengin Olmak için Kullanılan 
Popüler Bir Merdiven”

Psikoloji en temelde insan ve hayvan 
davranışlarını inceleyen bir bilim dalı 
olduğunu belirten Uzm. Psikolog 
Özlem Bugur, “Son zamanlarda zen-
gin olmak için kullanılan popüler bir 
merdivene dönüşmeye başladı. Pek 
çok üniversite psikoloji lisans, yüksek 
lisans ve hatta doktora yüksek lisans 
bütünleşik programları açmaya baş-
ladılar. Lisans eğitimini bambaşka 
alandan alıp cüzi bir ücret karşılığın-
da akademik kadrosu dahi psikolog-
lardan oluşmayan sözde psikoloji 
yüksek programlarını tamamlayarak 
kendini uzman psikolog veya uzman 
klinik psikolog olarak tanımlayan bir 
grup türedi. Sosyal medyada kendini 
doktor psikolog olarak tanıtan Psiko-

lojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) 
mezunlarından tutun, suç psikoloğu 
olduğunu iddia eden felsefecilere 
ve hatta dini kullanarak kitap ya-
zan lise mezunlarına dahi rastlamak 
mümkün ne yazık ki. Bilimsel hiç bir 
dayanağı olmayan terapi ekolleri 
oluşturup fahiş seans ücretleri talep 
eden, bol reklam yaparak medyanın 
ve insanların ilgisini çeken pek çok 
“uzman” yaşadığı sorunlardan kur-
tulmaya çalışan insanların umutlarını 
ve paralarını sömürmektedir. Sağlık 
Bakanlığı klinik psikolog olmayanla-
rın hastanelerde çalışmalarını engel-
lese dahi sahte diplomalarla ofislerin 
açılıp umutların çalınmasına şu an 
için kimse engel olamıyor. Psikoloji 
lisans eğitiminin üzerine, süperviz-
yon eşliğinde bir klinik psikoloji yük-
sek lisans programı tamamlamamış 
olmasına rağmen televizyona veya 
sosyal medyaya bir uzman edasıyla 
görüşler yağdıran sözde uzmanlar, 
bireylere ciddi zararlar vermektedir-
ler. Psikolojik destek almadan önce 
mutlaka destek alacağınız profes-
yonelin diplomalarını ve uzmanlık 
alanını sorgulamak gerekiyor. Bir 
meslek yasamız olmadığı için bu tür 
sorgulamaları yapmak destek arayan 
kimselerin bireysel çabalarını gerek-
tirmektedir. Son olarak psikoterapi 
ciddi bir eğitim ve birikim gerektir-
mektedir; meslek yasasının olmama-
sı bu alanı tahrip edenlerin sayılarını 
çoğaltabilir. Bu durumla başa çıkmak 
için bireysel inisiyatiflerin alınma-
lı. Unutmayın ki iyi bir uzman aldığı 
eğitimlerle yaptığı araştırmalarla bili-
me sağladığı katkıyla değerlendirilir” 
şeklinde konuştu. 

Psikologlarla ilgili farklı görüşler gel-
se de sonuç olarak bu alandaki en 
temel sorun yasal boşluğun olması 
deniliyor. Psikologların terapi gör-
melerinin gerekliliği konusunda 
ise çok önem taşıyor. Yurt dışında 
bu durum belli aralıklarla yapılır-
ken, ülkemizde özellikle bu alanda 
bir düzenleme yapılaması gerekti-
ğinin üzerinde duruluyor. Hangi 
psikoloğa gidilmesi gerektiği, eşe 
dosta sorulan ve alınan önerilerle 
ilerlerken, bu alanda hiçbir eğitim 
almamış şarlatanların da ortada do-
laşıp umutları sömürmesi sürüyor. 
Düzenlemelerin yapılması için farkın-
dalığın artması gerekiyor. 

PSİKOLOĞUNUZ
GERÇEKTEN PSİKOLOG MU?
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Ülkemizde yıllık kişi başına ortalama 
süt tüketimi 26 litre olarak bildirilmiş-
tir. Dolayısıyla “hangi sütü içelim?” 
tartışmasının ülkemiz için bir lüks ol-
duğu ve ulaşabileceğimiz en sağlıklı 
ve güvenilir süt tüketiminin özendi-
rilmesi gerektiği inancındayım.

Süt ..

Süt diğer gıdalara oranla daha fazla 
yaşamsal besin ögelerini içermekte-
dir. Bir gıdanın besin değeri, vücudun 
normal fonksiyonlarını yerine getire-
bilmesi için gereksinim duyduğu be-
sin ögeleri içeriği ile ölçülmektedir. 
Sütte vücudun gereksinimi olan be-
sin ögelerinin hemen hemen tamamı 
yeterli ve dengeli şekilde toplanmış-
tır. Bu nedenle de üstün özelliklere 
sahip bir gıda maddesidir. Süt protei-
ni iyi kalite protein olarak kabul edilir. 
Süt proteinlerinin iyi kalite protein 
olması sütün beslenme açısından 
önemini artırmaktadır.

Günde Ne Kadar Süt ? 

Sağlık açısından her bireyin ortalama 
günde iki su bardağı süt ya da süt 
ürünlerini (peynir, yoğurt) tüketmesi 
gerekmektedir. Günlük gereksinim 
çocukluk, ergenlik dönemi, gebelik, 
menopoz gibi özel dönemlerde de-
ğişmektedir ve çocukluk döneminde 
süt içimi kemik sağlığının korunması 
açısından son derece önemlidir. Sağ-
lık Bakanlığı’nın en son yayınladığı 
“Türkiye’ye özgü Beslenme Rehberi, 
2016” da günlük kişi başı 3 su bardağı 
kadar süt-yoğurt tüketimi önerilmek-
tedir.

Kimler İçmemeli ?

Laktoz İntoleransı (vücuttaki laktaz 
enzimi yetersizliği sonucu süt içimi 
sonrasında hazımsızlık, şişkinlik, ishal 
görülmektedir) olan kişiler süt yerine 
yoğurt, peynir ve ya laktozsuz süt ter-
cih edebilirler. 

Çiğ Süt (Kapı Sütü) mü ? Pastörize, UHT 
Süt mü ?

Süt sağlıklı bir gıda olmasına rağ-
men, uygun koşullarda saklanmadığı 
zaman mikroorganizmalara açık hale 
gelir. Bu mikroorganizmalar pek çok 
enfeksiyon hastalığına yol açmakta-
dır ve bu konuda, farklı zamanlarda 
Türkiye’nin farklı kentlerinde açık 
sütle ilgili pek çok araştırma yapıl-
mıştır. Sonuçlara göz gezdirmekte 
fayda var: Hacettepe Üniversitesi ta-
rafından yapılan ‘’Ankara Piyasasında 
Satılan, İşlem Görmüş (UHT ve pastöri-
ze) ve Görmemiş (sokak) Sütlerin Mak-
ro-Besin Değeri ve Mikrobiyolojik Açı-
dan Değerlendirilmesi’’ araştırmasının 
sonuçları oldukça vahim. Buna göre 
; “Araştırma kapsamında 150 farklı 
noktadan alınan sokak sütü değer-
lendirilmiş ve uluslararası standart-
larda 1 mililitre sütte kabul edilebilir 
bakteri miktarı 500 iken incelenen 
açık süt (kapı sütü) örneklerinde bu 
sayının 100.000’e kadar yükseldiği 
ortaya çıkmıştır. Yine aynı araştırma 
sonuçları açıkta satılan pek çok süt 

örneğinde, süte yüksek oranda ni-
şasta ve su karıştırıldığını da ortaya 
koymuştur.’’ Sokaktan alınan sütü 
mikroplardan arındırmak için, 90-95 
derecede 10-15 dakika kaynatmanın 
mikropların tamamını yok edemez. 
Sağlıklı beslenme ve güvenilir süt 
için UHT işleminden geçmiş, uygun 
koşullarda saklanan sütlerin tüketil-
mesi gerekir. UHT ve pastörize sütler-
de vitamin kaybı olur inancı ise son 
derece yanlış. Çünkü bizim sütten asıl 
almak istediğimiz vitamin değil, pro-
tein ve kalsiyumdur. Protein ve kalsi-
yum ise uygulanan yöntemle kayba 
uğramaz. Uzun ömürlü sütlerde hiç-
bir katkı maddesinin olmadığını da 
belirtmekte fayda var. 

Sağlıklı süt tüketiminin önemi ve açık 
sütün sağlık açısından yarattığı tehli-
keler konusunda toplumun bilinçlen-
mesinin gerektiğini düşünüyorum. 
Bu amaçla bazı başlıkların üzerinden 
geçmekte fayda var.

Türkiye de Süt Tüketimi 

Türkiye’de kişi başına tüketilen içme 
sütü miktarı gelişmiş ülkelerin geri-
sindedir. Ülkemizde tüketim miktarı 
yıllık 24-26 litre dolayındadır. Bu ra-
kam pek çok Avrupa ülkesinde 100 
L’nin üzerindedir. Ülkemizde ise yıllık 
kişi başına içme sütü tüketim miktarı 
26 litre civarındadır. Dolayısıyla “han-
gi sütü içelim?” tartışmasının ülkemiz 
için bir lüks olduğu ve ulaşabileceği-
miz sağlıklı ve güvenilir süt tüketimi-
nin özendirilmesi gerektiği inancın-
dayım.

Çiğ Süt

Isıl işlem (kaynatma, pastörizasyon, 
sterilizasyon, UHT sterilizasyon) uy-
gulamasına tabi tutulmayan çiğ süt 
tüketimi, sağlığa zararlı birçok bak-
terinin de vücuda alınması demektir. 
Sağlıklı ineklerin süt bezlerinden sal-
gılanan sütte ilk aşamada zararlı hiç-
bir bakteri bulunmaz. Ancak, sütün 
salgılanmasından sonra hayvanlarda 
sütün geçtiği meme kanalları, meme 

ucu gibi yerlerde yaşayan bakteriler 
süte karışabilir. Ayrıca, sütün temiz 
olmayan koşullarda sağılması ve 
uygun olmayan sıcaklık derecelerin-
de saklanması gibi pek çok çevresel 
etken de, çiğ sütte insan sağlığına 
tehdit oluşturabilecek bakteri bulun-
masına yol açabilir. Verem hastalığına 
yol açan mikrop, hamile kadınlarda 
düşüklere neden olan Brucella cinsi 
bakteri, bağırsaklarda ishalli hastalık-
lara yol açan, hatta ölüme neden ola-
bilen E. Coli cinsi bakteriler sütte bu-
lunabilen mikroplardan bazılarıdır.

Sütün Pastörizasyonu Nedir?

Pastörizasyon, sütün pastörizatör 
olarak adlandırılan kapalı sistemler 
içinde, kaynama derecesinin altında-
ki bir sıcaklık derecesinde, kontrollü 
olarak belirli bir sü- reyle ısıl işleme 
tabi tutulması ve derhal buzdolabı 
sıcaklığına soğutulması suretiyle ger-
çekleştirilen bir işlemdir. Endüstriyel 
koşullarda, pastörize süt üretiminde 
uygulanan sıcaklık süre değeri, en az 
72°C’de 15 saniyedir.

UHT nedir? 

UHT, İngilizce “Ultra High Temperatu-
re” yani ‘Ultra Yüksek Sıcaklık’ sözcük-
lerinin baş harflerinden oluşan bir 
kısaltmadır. Türkçe’de “uzun ömürlü 
süt” olarak anılmaktadır. UHT süt de-
nildiğinde, ultra yüksek sıcaklıkta ısıl 
işleme tabi tutulmuş süt anlaşılmak-
tadır. Bu yöntemin prensibi, sütün 
sıcaklığının çok yüksek derecelere 
çıkarılması (121°C- 140°C) ve bu sı-
caklık derecesinde çok kısa süre (2-5 
saniye) bekletilerek sütte bulunan 
mikroorganizma ve sporların yok 
edilmesidir. Süt bu uygulamadan 
sonra, tamamen steril koşullarda ste-
ril durumdaki ambalajlara doldurul-
maktadır. 

UHT Sütte katkı maddesi var mı?

UHT tekniği ile sterilize edilen süt 
ürünlerinde herhangi bir koruyucu 

ÇİĞ SÜT (KAPI SÜTÜ) MÜ? 
PASTÖRİZE, UHT SÜT MÜ?

Uzm. Diyetisyen Banu SALMAN
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katkı maddesi kullanılmamaktadır. 
Ticari içme sütü üretiminde (pastöri-
zasyon, UHT), sütün temel besin öğe-
lerinde (protein, yağ, karbonhidrat) 
önemli bir değişim olmazken, suda 
çözünen bazı vitaminlerde kayıplar 
oluşmaktadır. Bunlar kaynatma işle-
miyle karşılaştırıldığında önemsen-
meyecek düzeydedir.

UHT Ambalajlar?

UHT süt ambalajları, sütün bozulma-
sına neden olabilecek özellikle de 
ışık ve oksijen gibi çevresel faktörle-
ri engellemek amacıyla tasarlanmış 
çok katmanlı ambalajlardır. Esas ola-
rak karton olan ambalajın polieti-
len ve alüminyum folyo katmanları 
bulunmaktadır. Bu katmanlar, gıda 
kodeksine uygun materyallerden 
üretilmektedir. Dolayısıyla, bu güne 
kadar UHT süt ambalajlarının insan 
sağlığına zararlı herhangi bir etkisi 
görülmemiştir.

Kaynatılmış Sütle, Pastörize ve UHT 
Sütlerin Besin Değerleri Arasında Farklılık 
Var mıdır?

Sütün kaynatılması sonucunda, suda 
çözünen ve ısıya duyarlı olan vitamin-
lerde (B kompleksi vitaminler, C vita-
mini) fazla miktarda kayıp meydana 

gelmektedir. Pastörizasyon ve UHT 
(sterilizasyon) uygulamaları, kontrol-
lü ısıl işlem uygulamaları olarak kabul 
edilmektedir. Bu uygulamalar, sütün 
doğal, biyolojik ve besleyici değe-
rinde en az değişim yaratacak, fakat 
sütü mikrobiyolojik açıdan güvenli 
kılacak şekilde yürütülen işlemlerdir. 
Dolayısıyla, pastörize ve UHT sütlerin 
besin değeri birbirine yakın ve kay-
natılmış sütten daha fazladır. Üstelik 
Pastörize ve UHT sütlerin A vitamini 
değerleri çiğ süte göre daha yüksek-
tir. Yapılan çalışmalar sonucunda, çiğ 
sütün laktoz intoleransı ve kanserle 
bir ilişkisi bulunmamıştır. 

Isıl işlem (UHT ve Pastörizasyon) uy-
gulamasıyla süt proteinleri midedeki 
ortamda daha ince zerreli pıhtı oluş-
turabilmekte ve sindirim enzimleri 
tarafından kolayca parçalanabilir 
hâle gelmektedir. Bu nedenle pastö-
rize sütteki proteinlerden vücudun 
yararlanma oranının yüksek olduğu 
bilinmektedir. Süt yağının besleyici 
niteliği üzerinde olumsuz herhangi 
bir etkisi bulunmamaktadır. Pastöri-
zasyon uygulaması ile sütün vitamin 
içeriğinde meydana gelen değişimler 
beslenme açısından önemsiz görül-
mektedir. Yağda çözünen A, D ve E vi-
taminleri ile suda çözünen riboflavin 
(B2), pantotenik asit, niasin ve biotin 
pastörizasyon sırasında önemli bir 

kayba uğramamaktadır. Ayrıca laktoz 
içeriğinde pastörizasyon işlemi sonu-
cunda beslenme bakımından olum-
suz herhangi bir değişim meydana 
gelmemektedir.

Sağlıklı ve Kaliteli Süt

Kaliteli çiğ süt üretimi; hayvan sağlı-
ğı, hayvan barınaklarının özellikleri, 
besleme, sağım koşulları, üretilen 
sütün soğutulması ve benzeri birçok 
faktörün bir bütünlük içinde uygu-
lanması ile son derece zahmetli bir 
uğraştır. Süt ürünlerine işlenecek 
çiğ sütün sağlıklı hayvanlardan elde 
edilmesi ve gıda kodeksine uygun 
özellikler taşıması gerekir. Bu üretile-
cek süt ürünlerinin kalitesi açısından 
önemlidir. Herhangi bir teknolojik 
işlemden (pastörizasyon, UHT sterili-
zasyon) geçmeden tüketime sunulan 
süt sağlıklı süt olarak kabul edilemez. 
Kaliteli, güvenilir süt, tüketicilerin 
beklentileri doğrultusunda ve gıda 
kodeksine uygun olarak üretilen süt-
tür. Önemli bir nokta ise tüketicilerin, 
sütü satın alırken, üretim iznine sahip 
bir işletme tarafından üretilmiş olma-
sına, ambalajlı ve ambalajının bozul-
mamış olmasına ve üzerinde etiket 
bilgilerinin (üretim, son kullanma ta-
rihi, bileşimi vb.) bulunmasına dikkat 
etmeleri gerekir.
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LLMBIR Derneği 

Amerikan Kanser Enstitüsü verilerine 
göre (NCI) lenfoma görülme sıklığı 
son 10 yılda düzenli artış göstermek-
tedir. Buna göre ABD’de yılda yaklaşık 
80.000 yeni lenfoma hastası görül-
mektedir. Ülkemizde 100.000 nüfus 
başına 20 hasta görüldüğü tahmin 
edilmektedir.

Artışın sebeplerinden birisi ilginç; 
insanoğlunun ömrünün uzaması. 
Ömür uzaması güzel ancak yaşlılık 
lenfoma için önemli bir risk faktörü. 
Ülkemizin yaşlı nüfusu giderek art-
maktadır. Dolayısı ile önümüzdeki 
yıllarda lenfomalı hasta sayısı arta-
cak. Lenfoma tedavi başarısı yüksek 
olan bir hastalık ancak tedavi mali-
yeti oldukça yüksek dolayısı ile ülke 
ekonomisini yakından ilgilendiriyor. 
Özellikle zamanında tanı konulama-
ması tedavi başarısını azaltarak mali-
yetleri çoğaltıyor.

Lenfomanın kesin tanısının biyopsi 
ile konuluyor. Mutlaka en az iki mer-

kezden görüş almak gerekiyor. Ülke-
mizde tanının değişme olasılığı %20.

Alınabilecek Önlemler

Alınabilecek önlemler elbette mev-
cut: Sigara kullanımı hastalık riskini 
artırıyor, sigaradan uzak durulmalı. 
Kimyasal maddeler ve enfeksiyonlar 
lenfomaya yol açan önemli sebepler 
arasında.

Tanıyı zamanında koymak kadar tam 
ve kesin doğrulukla tanılamak çok 
önemli. Çünkü lenfomada deneyimli 
merkezlerde tanının %20’ye yakın bir 
oranda daha iyi veya daha kötü bir 
tanıyla değiştirilebildiği bilinmekte. 
Lenfomanın zamanında ve doğru tanı-
sından sonra doğru tedavi de son aşa-
madır. Başlangıçtaki yetersiz tedaviler 
tıbbi başarısızlığa ve maliyet artışına 
yol açarken aşırı tedaviler de hastaya 
ek başka riskler getirmektedir. Lenfo-
ma için mucizevi formül: Günde sıfır 
paket sigara ve bir paket yürüyüştür.

Lösemi Lenfoma Miyelom Hastaları ve 
Araştırma Eğitim Birliği Derneği 

Dernek 2011 yılında kurulmuştur. 
Derneğin kuruluş amacı kan kanseri 
hastalığının önlenmesi, tanı ve te-
davisinin en iyi düzeyde yapılmasını 
sağlamaktır. Derneğin amaç ve ilke-
lerini benimseyerek bu doğrultuda 
çalışmayı Kabul ve taahhüt eden 
hematoloji hastaları, bu hastalıklar 
nedeniyle önceden tedavi görenler, 
halen tedavi olmakta olanlar ve he-
matoloji hastalarının ikinci derece 
dahil akrabaları, hematolojik kanser-
ler alanında çalışan ve faaliyet gös-
teren hekim ve hekim olmayan tüm 
sağlık çalışanları ve araştırmacılar, 
derneğe asil üye olma hakkına sahip-
tir. Dernek başkanlığını Prof. Dr. Mu-
hit Özcan yapmaktadır. İkinci Başkan-
lığı Harun Akın ve Genel Sekreterliği 
Prof. Dr. Sema Karakuş tarafından yü-
rütülmektedir. 

DÜNYA LENFOMA GÜNÜ
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eline bir kitap bile vermeden, yenile-
mez yemekler ve sert muamele ile 2 
ayda delirtebilirler.” diye yazdı. 

On gün geçirdiği hastaneden, gaze-
tenin avukatının da yardımıyla zorla 
ama başarıyla çıkmayı başardı. Bly, 
“Deliler Evinde 10 Gün” başlığı attığı 
yazısında olanları bir bir anlattı. “Blak-
well’deki deliler hastanesinde bir haf-
ta geçirebilir miydim? Düşündüm ki, 
evet geçirebilirdim. Ve geçirdim de” 
diye başladığı yazısında, başından 
geçenleri, nasıl bir yol izlediğini ve 
orada neler gördüğünü ayrıntısıyla 
anlattı. 

Bly, “İnsanı delirtmekte hiçbir şey 
bu tedavi sistemi kadar başarılı ola-
maz!” sonucuna vardı. Hastanenin 
koşulları, hastane personellerinin 
hastalara davranışları, kendisi gibi 
hasta olmasa bile duvarların ardına 
kapatılan birçok kadının durumunu 
anlattığı yazı dizisi sadece okurların 
değil Amerika’nın dikkatini bu has-
tanelere çekerek toplumu aydınlattı 
ve gazetecilik görevini yerine getirdi. 
Hastaneye soruşturma açıldı ve Bly’ın 
incelemede yardımcı olması istendi. 
Şartların iyileştirilmesi için kuruma 
bütçe verildi, sık sık denetlenmesine 
ve gerçek hastaları almaları için mua-
yeneleri çok daha dikkatli yapmaları-
na karar verildi. 

Sarı Gazetecilik

Öyle sansasyonel şeyler yazmıştı ki 
bu sansasyonel dilin tuttuğunu gö-
ren Pulitzer, aynı dille çeşitli haberler 
yapmaya başladı. Hatta ilk çizgi ro-
man kahramanı Yellow Kid (Sarı Ço-
cuk) bu şekilde ortaya çıktı. Toplum-
daki sıkıntılı her konunun üzerine 
gitmek gibi bir derdi olan Nellie’nin 
haber dili ve Yellow Kid ile başlayan 
süreç, gazetecilikte şimdi çok eleşti-
rilen ‘Sarı Gazetecilik’ kavramını or-
taya çıkartan tartışmaların başlangıcı 
oldu. 

Stunt Reporting

Bly araştırmacı gazetecilik alanında, 
bu yeni ve anlamlı yöntemle araş-
tırmacı gazetecilik alanında “stunt 
reporting” olarak bilinen yöntemin 
ortaya çıkmasını da sağlayan isimler-
den biri oldu. Kariyeri boyunca pek 
çok konuda çürümüşlüğü, adaletsiz-

liği ortaya çıkaran Bly, bunu yapar-
ken yoksuldan ve mazlumdan yana 
tavır aldı. 

Kitap ve Film

Haber dizisi “Ten Days in a Mad-
House (Bir Tımarhanede 10 gün)” 
ismiyle kitap olarak da yayınlanan 
bu çalışması Nellie Bly isminin tüm 
Amerika tarafından bilinen bir isim 
olmasını sağladı. Hayatı boyunca ma-
ceracı ve adil kelimelerinin yaşayan 
birer abidesi olarak gösterilen Nellie 
Bly’ın bu macerasından yola çıkılarak 
bir bilgisayar oyunu yapıldı ve ‘10 
Days in a Madhouse’ (Tımarhanede 
10 Gün) isimli bir sinema filmi çekildi. 
Ayrıca Google, Nellie Bly’ın 151. do-
ğumgünü için bir doodle hazırladı. 

“Şimdiye kadar kalbimden gelmeyen 

hiçbir kelimeyi söylemedim. Zaten 
söyleyemem” diyen Bly gibi gazeteci-
ler, sağlıklı haber yaparak sağlıklı bir 
toplumun oluşmasına destek olabi-
lirler. Araştırmacı gazetecilikte, yan-
lışı bulup çıkartmak düzelmesi için 
çalışmak hedeflenmelidir. 

Gazeteciler sağlıklı yaşam yalanlarını 
dile getirmek yerine, gerçek uzman-
lardan bilimsel kanıtlarla habercilik 
yapmalıdır. İşte o zaman gazetecilik 
hak ettiği değeri bulacaktır. Bunun 
içinde gazetecilerin haklarının des-
teklenmesi, gazetecilik oynayanların 
önüne geçilmesi çok önem taşımak-
tadır. Özellikle sağlık haberciliği, top-
lum sağlığı açısından çok önemli bir 
yerdedir. 

Sağlıklı toplum için, sağlıklı medya 
gerekir. 

9 Ekim 1887 tarihinde modern gaze-
teciliğin kurucusu olarak gösterilen 
Joseph Pulitzer’in ‘New York World’ 
gazetesinde bir haberi yayınlan-
dı. Haberi yapan kişi ise, gerçek adı 
Elisabeth Cochrane olan ancak ha-
berlerde ‘Nellie Bly’ ismini kullanan 
dünyanın ilk kadın araştırmacı gaze-
tecisiydi. 

Gazetedeki ilk çalışmasının hikayesi 
ise, gazetecilik tarihine damgasını 
vurdu. Blackwell şimdiki Roosevelt 
adasındaki Kadın Akıl Hastalıkla-
rı Hastanesine sızmak için bir gece 
ayna karşısında çalıştı. Saçlarını, ba-
kışını, gülüşünü ve sözlerini “delileş-
tirmeye” uğraştı. Bir misafirhaneye 
giderek, kadınların hepsinin dikkati-
ni çekti. Buradaki kadınlar sonunda 
“deli” olduğuna karar verip polis ça-
ğırdılar ve mahkemede hakim karşı-

sına çıktı. Amnezi, yani hafıza kaybı 
taklidi yaptı, hakim ise uyuşturucu 
kullandığı sonucuna vardı. Kendisini 
inceleyen doktorlar, Nellie’yi akıl has-
tanesine gönderdi. 

Blackwell Kadın Akıl Hastanesi

Akıl hastanesine giderken, çevre-
sindeki diğer kadınlarla konuşmaya 
başlayıp, hepsinin hikayesini öğren-
meye çalıştı. Blackwell’da normal bir 
insan olarak davrandı. Ancak biri dı-
şında tüm doktorların kararıyla “deli” 
diye hastaneye kapatıldı. Bly, hasta-
nede koşulları birinci elden gözlem-
ledi. Yemeğin çoğu zaman bozuk ve 
yenilemez, suyun ise içmek için çok 
pis olduğunu gördü. Hastalar bütün 
gün buz gibi odalarda hiçbir şey yap-
madan oturtuluyordu. Buz gibi ban-
yo suyu başlarından aşağıya kovalar-
la dökülüyordu. Hemşireler sürekli 
hastalara kötü davranıyor ve şiddet 
uyguluyordu. 

Konuştuğu hastaların bazılarının da 
kendisi kadar aklı başında olduğunu 

düşünen Nellie; “İşkencenin hastaları 
iyileştirmesini mi bekliyorlar? Aksine, 
buradaki uzman doktorlar benim 
gibi aklı başında bir kadını bile alıp 
sürekli susturup, sabah 6’dan akşam 
8'e sert banklarda konuşmaya ve ha-
reket etmeye bile izin vermeden boş 
boş oturtup, dışarıdaki dünya hak-
kında en ufak fikir sahibi olmadan, 
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Sevdiğimiz insanlara karşı güven 
duygumuzun nasıl oluştuğunu hiç 
düşündünüz mü? En çok sevdikleri-
miz en çok kırıldıklarımızdır aslında. 
Kırılmalarımız, küskünlüklerimiz ye-
rini kısa sürede tekrar sevgiye ve gü-
vene bırakır. Çünkü kötü anılarımız 
silinir.

Kötü anılarımızı kısa süreli hafızadan 
silen ise Oksitosin adındaki bir hor-
mondur. Oksitosin ile ilgili uluslarara-
sı indeksli dergilerde 70’den fazla ya-
yını bulunan ve beynimizin çalışması 
üzerine çok farklı araştırmalara imza 
atan İstanbul Bilim Üniversitesi De-
neysel Tıp ve Ar-Ge Merkezi Müdürü 
Yrd. Doç. Dr. Oytun Erbaş, bu hormon 
hakkında çok farklı bilgiler verdi. 

Oksitosin Nedir? 

Oksitosin, kelime anlamı olarak hızlı 
doğum demektir. Beynimizde bu-
lunan hipofizden salınan bir hor-
mondur. Hipofiz beynimizde, iç sal-
gı bezlerini kontrol eden organdır. 
Burnumuzun arkasında iki bölümü 
vardır, ön ve arka hipofiz olarak ad-
landırılır. Oksitosin, arka kısmından 
salınıyor. 

Ne Zaman Salgılanır?

Oksitsoin’in, doğum yaklaşırken kan-
da oranı yükselir. Rahim (Uterus) ka-
sılmasını sağlar ve doğum gerçekle-
şir. Mesela, Hipofizi çıkarılan hayvan 
doğum yapamaz.

Doğum sonrasında da Oksitosin’in 
görevi bitmiyor. Memedeki süt ya-
pan bezleri kasıyor, böylece sütün 
bebeğin ağzına gelmesini sağlıyor. 

Oksitosin’in iki görevi var. Biri doğumu 
gerçekleştirmek, diğeri de sütün ço-
cuğun ağzına gelmesini sağlamaktır. 
Oksitosin sütü yaptırmaz sütü fışkırtır, 
sütü yapan Prolaktin hormonudur. 

Erkeklerde ejekülasyonda Oksitosin 
salınır. Orgazm sırasında Oksitosin 
seviyesi pik yapar. 

Oksitosin Ne Zaman Artar, 
Ne Zaman Azalır?

Sosyal etkileşim sırasında kanda ora-
nı artar. İnsanlar sosyal yaşamak zo-
runda. Ancak yeni görülen nesnelere 
karşı korku duyarız. Bu da strestir, her 
yenilik bir strestir. Yeni ortam ve yeni 
insanlar da birer strestir. Streste her 
türlü hormon artar kanda; İnsülün de 
artar, Kortizol da artar, Oksitosin de 
artar. 

Oksitosin Stresi Önlüyor mu?

Oksitosin stres devrelerini baskılıyor, 
güven ortamı oluşturuyor. Eğer gü-
ven ortamı oluşması gerekiyorsa, or-
tamda korkulacak bir şey olmadığını 
söyleyecek şey Oksitosin’dir. Onun 
için yeni bir ortama girildiğinde, can 
sıkıcı her hangi bir olay yoksa anksi-
yete hissedilmiyorsa Oksitosin artı-
yor. Çünkü Oksitosin stres devrelerini 
kapatıyor. 

Kadın erkek ilişkilerinde ya da farklı 
ortamlarda Oksitosin artıyor, korku 
devrelerini kapatıyor ve stres orta-
dan kalkıyor. Stres devreleri kapa-
nınca da aynı yerde oturulabiliyor. 
Oksitosin olmasaydı stres devreleri 
kapanamazdı. 

Yeni bir insan ile tanıştığınızda ve 
stres olduğumuzda bütün hormon-
lar artar, Oksitosin’in buradaki önemli 
görevi “güven” yanıtını oluşturmasıdır. 

Güven Duymak İçin Unutmamızı 
Nasıl Sağlıyor?

Oksitosin kısa belleği siliyor. Kötü 
bir davranışta bulunan arkadaşın ya 
da sevgilinin hatasını Oksitosin siler. 
Yeni doğum yapan annelerde Oksito-
sin yüksektir, sonra çektiği acıyı unu-
tuyor. Güvenmek için acı veren anıla-
rın silinmesi gerekiyor. Oksitosin, bir 
bireyin uzun dönem güvenmesini 
sağlıyor. Stresi baskılıyor ve kısa dö-
nem belleği siliyor. 

Oksitosin Doğal Yolla Nasıl Artar?

İnsanların birbiriyle tokalaşması, sa-
rılmaları Oksitosin’i artırır. Anneanne, 
babaanne, dedelerin olduğu büyük 
ailelerde yaşayan kişilerde daha fazla 
Oksitosin salgılanır. Oksitosin vücut-
ta stresi azaltıp, huzuru artırdığı için 
iltihabi hastalıkları da azaltır o ne-
denle büyük ailelerde damar sertliği 
gibi hastalıklar daha az görülür. Bu 
da yaşamın uzamasında en önemli 
faktördür. 

OKSİTOSİN HORMONU 
STRES DEVRELERİNİ 
BASKILIYOR, 
GÜVEN ORTAMI 
OLUŞTURUYOR
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Kas mekaniğine yenilikçi bakış açıla-
rı geliştiren çalışmaları kapsamında 
serebral palsi hastalarına uygulanan 
Botoks tedavilerinde optimal çözüm-
leri araştıran Boğaziçi Üniversitesi 
Biyomedikal Mühendisliği Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Can A. Yücesoy, “Se-
rebral Palsili çocukların Botoks teda-
visi tamamlandıktan sonra da eklem-
lerini hareket ettirmekte zorlandığını 
gözlemliyoruz. Bu da dikkate değer 
bir probleme işaret ediyor’’ dedi.

Prof. Dr. Can A. Yücesoy, matema-
tiksel modellemeye ek olarak çeşitli 
deneysel yöntemler yoluyla kas has-
talıklarının sebeplerinin anlaşılma-
sına ve tedavisine yönelik yenilikçi 
bir bakış açısı geliştirerek uygulanan 
tedavileri optimize etmek üzere TÜ-
BİTAK destekli bir çalışma yürütüyor. 

Yücesoy kas mekaniğine yenilikçi ba-
kış açıları geliştiren çalışmaları kap-
samında serebral palsi hastalarına 
uygulanan Botoks tedavilerinde op-
timal çözümleri araştırıyor. Botoksun 
kozmetik başta olmak üzere pek çok 
alanda kullanıldığına dikkat çeken 
Yücesoy, ‘’Botoks kası kısmen para-
lize eder, sinirlerin kası uyarmasını 
engeller. Botoksun serebral palside 
de özel bir kullanımı var. Kasta ortaya 
çıkan kısmi paralizazyon, eklemdeki 
probleme yol açan refleksi oluşturan 
reseptörlerin önemli bir kısmı devre-

den çıkartıyor. Buna spastisite yöne-
timi deniyor ve hastanın daha rahat 
hareket etmesi sağlanıyor. Ancak, 
etki nörolojik anlamda olumlu olsa 
da hareketi hala kaslar sağlıyor ve 
çalışmalarımız Botoks ile onların de-
ğişime uğradığı gösteriyor. Serebral 
Palsili çocukların Botoks tedavisi ta-
mamlandıktan sonra da eklemlerini 
hareket ettirmekte zorlandığını göz-
lemliyoruz. Bu da dikkate değer bir 
probleme işaret ediyor’’ diyor.

Yücesoy, TÜBİTAK tarafından da 
desteklenen bu araştırmanın Botoks 
uygulamaları boyutuna dair şunla-
rı ekliyor: ‘’Bu tedavi serebral palsi 
hastalarında nörolojik soruna faydalı 
oluyor. Ancak, çalışmalarımız botok-
sun kasların yapısına ve fonksiyo-
nu açısından tedaviden beklenenle 
uyumsuz etkileri olduğuna işaret 
ediyor. Botoks genelde iki yıl boyun-
ca periyodik olarak kullanılıyor ve 
sonrasında bırakılıyor. Doğal olarak 
nörolojik soruna olumlu etkisi de or-
tadan kayboluyor. Deneylerden elde 
ettiğimiz bulgular, hareketin hala 
motoru olan kasın bu süre sonunda 
değişeceğine işaret ediyor. Botoks 
tedavi sürecini simüle ettiğimiz bir 
modelleme çalışmamız ise serebral 
palsi hastalarının eklemlerinde gö-
rünen patolojik fonksiyonların geri-
lemeyeceğini hatta belirginleşecek 

bir duruma gelebileceğini öneriyor. 
Hastaların bu sürecin sonunda büyük 
oranda ortopedik cerrahiye alınıyor 
olması da bu düşüncemizi destek-
liyor. Bulgularımız buna kas doku-
sunun daha önce bilinmeyen bir bi-
çimde adaptasyon geçirmesinin yol 
açtığına işaret ediyor’’

Yücesoy bu çalışmaları olgunlaştırıp 
Botoksun yol açtığı olumsuz adap-
tasyonların mekanizmasını belirle-
meyi ve sonrasında bunu giderecek 
yollar bulmayı hedeflediklerini söz-
lerine ekliyor. “Geliştirdiğimiz yeni-
likçi bakış açılarından hareketle bu 
adaptasyona ilacın kendisinin değil, 
kısmı paralizasyonun yarattığı deği-
şen mekanik durumun yol açtığını 
düşünüyoruz”.

Halen bu araştırmalar kapsamında 
hayatında hiçbir zaman Botoks te-
davisi almamış, ameliyata girecek 
bir hasta ile Botoks tedavisi görmüş 
bir hasta arasında ne gibi farklılıklar 
olduğunu konu alan bir çalışmaya 
hazırlandıklarını da belirten Yüce-
soy, 5-8 Temmuz 2016’da ABD- 
Chicago’da düzenlenen 21. Ulusla-
rarası Elektrofizyoloji ve Kinesiyoloji 
Kongresi’nde alanın eksperlerini bir 
araya getiren bir sempozyum organi-
ze etti. Yürütmekte oldukları çalışma-
ları bu kongrede de uluslararası bilim 
dünyasına sundu.

SEREBRAL PALSİLİ ÇOCUKLARIN BOTOKS 
TEDAVİSİ SONRASI EKLEMLERİNİ HAREKET 
ETTİRMEKTE ZORLANDIĞI GÖZLEMLENDİ
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Ankara’da deniz yok. İstanbul’da var. 
İyot kokusu var, dalga sesi var, ya-
kamoz var. Ama zor şehir İstanbul. 
Böylesi güzel olmanın bazı bedel-
leri belki, onu yaşayanlar için. Üze-
rinden gelip geçen medeniyetlerin 
izleri, müthiş bir tarihsel miras. Ama 
durmadan büyüyen şehir, kendi-
ne tutkuyla bağlayan bir kaos topu 
aynı zamanda. Mesela işte değil de 
trafikte yoruluyor insanlar daha çok, 
kalabalıktan ki 20 milyona yaklaşan 
bir kalabalık bu bahsettiğim, eg-
zoz dumanından bıkmış ve küçük 
bir kasabanın hasretindeler hep. 
İstanbul’dan asla vazgeçemeyecekle-
rini bilirken üstelik. Şöyle arada kaç-
malık, gidip de dönmelik, yakın ama 
çok uzak, küçük bir sahil kasabasının. 
Betonu az, yeşili çok, trafiği yok bir 
sayfiye yerinin hasretinde. Prens Ada-
ları mesela. Bulunmaz nimet. Tarifsiz 
güzellik. Çok kültürlülüğünün hatır-

latıcısı. “Birarada”lığımızın nişanesi. 
Doyumsuz bir rüya gibi. 

Büyüklü küçüklü 9 ada ve kıyıya daha 
yakın, ada sayılamayacak 2 kayalık-
tan oluşuyor Prens Adaları. Sivria-
da, Yassıada, Kaşık Adası ve Tavşan 
Adası’nda yerleşim bulunmazken, 
yani oralar yabanken, Büyükada, 
Heybeliada, Burgazada, Kınalıada 
ve Sedef Adası’nda ise yerleşim var-
dır. İstanbul’un Adalar ilçesidir bura-
lar aynı zamanda. Vakti zamanında 
prenslerin sürgüne yollandığı adalar 
olmaları nedeniyle bu adı almışlar; 
böylesi bir sürgün, hiç de korkutucu 
gelmiyor laf aramızda.

Kısaca söz etmem gerekirse Büyü-
kada, bu adalar içinde en büyük ve 
gelişmiş olanı, Heybeliada biraz daha 
küçük bir ada ve bir miktar daha mü-
tevazı, Burgazada Rum ve Ermeni 
nüfusun diğer adalara kıyasla daha 
yoğun biçimde yaşamaya devam et-
tiği ada ve Kınalıada ise daha çok yaz-
lıkçıların gözdesi. Büyüklükleri de adı 
üzerinde Büyükada’dan başlayarak 

bu şekilde sıralanıyor. Hepsinin tadı 
ayrı, hepsinin dokusu enfes, hepsinin 
ruhu içinizi gıdıklıyor. Ama sanırım 
bir yerli turist olarak Büyükada’yı an-
latmayı seçeceğim. 

Tarihçi değilim, kulağıma çalınan 
bilgileri sizinle paylaşmakla birlik-
te, deneyimlerime dayalı bir öneri 
yazısı olsun istiyorum daha çok. Bü-
yükada, devasa ve ince işçilikli köşk-
lerinden gözlerinizi alamadığınız ve 
bazı sokaklarında yürürken nereye 
bakacağınızı, hangisini seyre dalaca-
ğınızı şaşırmanıza neden olan ve eski 
günleri hayal etmeden duramayaca-
ğınız bir cennet köşesi adeta. Eski ya-
şamlar, eski komşuluklar, eski şaşaa; 
hepsi öyle uzak ama aynı zamanda 
öyle yakın ki… Rum nüfusun çoğun-
lukla yaşadığı yıllardan geriye o ka-
dar da Rum aile kalmamış tabi ama 
Büyükada’da gezerken istiyorsunuz 
ki yıllarca aynı suyu içtiğiniz o insan-
lar, evlerini terk edip gitmek zorun-
da kalmamış, yurtlarından bu güzel 
evlerinden, huzurlu bahçelerinden 
ayrılmamış olsun. İçiniz burkuluyor. 

Op. Dr. Gökçen ERDOĞAN
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Neyse ki tam hüznün göbeğinde de-
belenirken bir Rum ezgisi yükseliyor 
yandaki pembe panjurlu evden ve siz 
‘ohh neyse ki buradalar!’ diyorsunuz 
içinizden, garip bir ferahlama oluyor. 

Dünyanın en büyük ahşap yapısı ola-
rak bilinen Prinkipo (Büyükada’nın 
eski adıdır) Yetimhanesi, şu an atıl 
durumda. Ama yine de ulaşmak ve 
yakından görmek mümkün. Öyle et-
kileyici, öyle hüzün dolu ki… Bir de 
1751’de inşa edilen Aya Yorgi Manas-
tırı var tabi. Hristiyan Ortodoksların 
gözbebeği. Özellikle iki kutsal günde, 
23 Nisan ve 24 Eylül’de farklı inançlar-
dan insanlar da buraya akın ediyor. 
Büyükada’daki Aya Yorgi Kilisesi o 
tarihlerde âdeta bir dilek cennetine 
dönüşüyor.

Dilburnu Mesire Yeri, Aşıklar Tepe-
si ve Lunapark Gazinosu da gezilesi 
yerlerden. Kime sorsanız gösterir 
hangi faytona binseniz güzel atlar sizi 
götürürler. 

Motorlu taşıt yok adada; itfaiye ara-
cı, ambulans ve devlet kurumlarının 
hizmet araçları hariç özel bir motor-
lu araç yok. Adalılar, özellikle de orta 
yaş üstü Adalılar, elektrikli bisikletler-
le ulaşımlarını sağlıyorlar. Gençlerin 
vazgeçilmezi ise bisiklet. Üstelik gü-

nübirlikte gittiyseniz dahi çarşı için-
deki bisikletçilerden cüzi rakamlara 
bisiklet kiralayıp adayı turlayabiliyor-
sunuz. Faytonlar var bir de. Adada 
ulaşımın ve turistik turların vazgeçil-
mezi faytonlar. Büyük tur ve küçük 
tur şeklinde iki seçenekten birini se-
çip adanın yürüyerek ulaşması güç 
tepelerine de ulaşabiliyor ve fayton-
cunun ada hakkında verdiği bilgileri 
dinleyerek gezebiliyorsunuz. Fayton 
turları biraz pahalıca. Ama bir kere 
deneyimlemekte fayda var. Atlar için 
üzülerek de olsa denediğimizi belirt-
mek isterim. Maalesef adadaki atlar 
bakımlı ve çok sağlıklı görünmüyor-
lar. Faytoncular da çok bilinçli ve has-
sas sayılmazlar. Ama bu konuda yeni 
düzenlemelerin kapıda olduğu uzun 
zamandır konuşuluyor. Dilerim en 
doğru adımlar atılır. 

Adanın önemli köşkleri demişken; 
faytoncuların ve Büyükada’nın en 
büyük hayranı olan Arap turistlerin 
önceliği, dizi çekimlerinde kullanılan 
köşkler elbette. Beren Saat’i Beren 
Saat yapan dizi Hatırla Sevgili’nin 
tüm yaz çekimleri Büyükada’da ya-
pılmıştır mesela. Ve birden fazla köşk, 
iç ve dış mekan çekimleri için kulla-
nılmıştır. Reşat Nuri’nin eşsiz eseri 
Dudaktan Kalbe de yine Büyükada’yı 

plato seçen dizilerdendir. Üstelik Re-
şat Nuri Güntekin’in bir de evi vardır 
adada, Yılmaztürk Caddesi No119’da. 
Kısa süren Deli Saraylı da ada sokak-
larında zamanın ruhunu vermekte 
epey başarılıydı. Beren Saat ve Uğur 
Yücel’in harikalar yarattığı film, Be-
nim Dünyam’ın çekimleri içinse Bü-
yükada Kültür Evi kullanılmıştır. Ve 
belki şu an aklıma gelmeyen ya da 
bilmediğim nice filmler, diziler… Bü-
yükada doğal bir plato adeta. 

Gençlerin gözdesi Medcezir’de ise 
Eylül’ün doğum günü kutlaması ada-
nın en heybetli yapılarından biri olan 
Splendid Otel’de çekilmişti. Ahh o 
Splendid! Doğu batı sentezinin mü-
kemmel bir mimari örneği olan yapı, 
kırmızı beyaz bir anıt gibi yükseliyor 
Büyükada’nın en güzel yerlerinden 
birinde. Atatürk’ün de konakladığı ve 
önemli devlet adamlarının ağırlandı-
ğı otel 1911’den beri hizmette. Adeta 
bir müze. Resepsiyondan izin alarak 
içini gezebilir ve küçük süs havuzlu iç 
avlusuyla büyülenebilirsiniz. Üstelik 
çay, kahve içmeniz ve biraz soluklan-
manız da mümkün. Çok etkilendiğim 
yapılar listesinde yer alır Splendid. 
Ona ulaşmak için yandan çarklı ada 
vapurundan indiğinizde iskeleden 
dümdüz yürüyüp adanın simgesi 

Büyükada Masalı



saat kulesini görmeniz ve sağınızdan 
daima düz devam etmeniz, hafifçe 
bir yokuşu çıkmaya başlamanız kafi, 
kendisi o yokuşun orta yerinde sizi 
bekliyor. Öyle heybetli ki görmeme-
niz imkansız. 

Büyükada’ya gitmişken balık yeme-
den, leziz Rum mezelerinden tat-
madan dönmek olur mu? Vapur is-
kelesinden çıktığınızda özellikle sol 
tarafınızda sahilin sonuna dek uza-
nan sayısız balık restoranında envai 
çeşit balık ve mezeyle, Marmara’yı iz-
leyerek, martılar eşliğinde keyifle ye-
mek yiyebilirsiniz. Ama benim önce-
likli önerim adanın yerlisi ve meşhur 
bir aşçısı olan Fıstık Ahmet’in yerini 
sormanız ve harika musiki eserleri 
eşliğinde mezelerin hepsini tatma-
nızdır. İskeleden çıktığınızda sağ ta-
rafınızda ise sıra sıra kahveler ve çay 
bahçeleri, küçük kafeler var. İç kesim-
lere gitmeden, sade ve yerli mekan-
larda bir çay ya da kahve alayım der-
seniz, buralar sizin için. Zira eskiden 
iç kesimlerde tek tük kafeler varken 
şimdi büyük kahve zincirlerinin de 

adalıların ayağına geldiğini söyleme-
liyim. İnanılmaz bir yemek çeşitliliği 
ki bence bu Türkiye’nin bir özelliğidir 
zaten, yerli ve yabancı mutfaklara ait 
bolca tatlı seçeneği, Avrupa kafeleri-
ni aratmayan sokak kafeleri, konsept 
mekanlar, kebapçısından kumpir-
cisine karın doyuracak hemen her 
mekan hizmet veriyor adada. Ama 
doğrusu Splendid’in hemen yanın-
da bulunan ve yalnızca yazları açık 
olan Akasya, balık ve kebap dışında 
seçenekler sunan, taş fırın pizzası ya-
pan mesela, akşamüstü içeceklerinin 
güzel müzikler eşliğinde alınabildiği 
favori mekanım oldu desem yeridir. 
Kahvaltısı da enfes. Deniz manzarası 
arayanlar için, konaklama tercih et-
meyen ve günübirlik ziyaret eden-
ler, yani birden fazla öğünü dışarıda 
yeme vakti olmayanlara ise iyot ko-
kusu depolamalarını önereceğim için 
sahildeki balıkçılari işaret ederim. 

Ada Kahvaltı var bir de. Ev reçelleri, 
organik kahvaltılıklarıyla müthiş bir 
adres burası. Akdemir Sokak No6daki 
bu kahvaltıcının en güzel yanı ne bi-

liyor musunuz? Adada eviniz varmış 
da balkonunda, bahçesinde kahvaltı 
yapıyormuşsunuz hissi vermesi. De-
neyin derim. Ama tercih etmezseniz 
de adanın hemen her mekanında, 
saat kulesinin yakınında insanların 
yoğun biçimde bulunduğu kafe ve 
restoranlarda da kahvaltı seçeneği 
mevcut. 

Büyükada, konaklama seçenekleri 
açısından baş döndüren bir hızla ge-
lişiyor. Eskiden 3-4 otel seçeneği var-
ken şu an ayda bir konak, otel olarak 
hizmete giriyor dersem abartmış ol-
mam. İrili ufaklı pek çok otel var büt-
çenize göre seçim yapabileceğiniz. 
Tek bir gece dahi, sizi İstanbul’a hepi 
topu 1 saat uzaklıkta, dünyanın öbür 
ucundaymış gibi hissettiriyor.

Büyükada begonvil demektir, tablo 
gibi sokaklar demektir. Martta mimo-
za, daima bolca kedi, köpek demek-
tir. Her mevsimi ayrı güzeldir. 

Büyükada, bende bir masal. Okuduk-
ça okuyasım, yazdıkça yazasım gelen 
bir masal. Gittikçe gidesim gelen bir 
masal diyarı…

SAĞLIK ve İNSAN / EYLÜL 201678



SAĞLIK ve İNSAN / EYLÜL 201680

ki
ta
p

SAĞLIK ve İNSAN / EYLÜL 201680

Uluslararası Radyoloji Kitabına 
Türk İmzası

Tıp dünyasında en önemli yayınevlerinden 
Springer’den, Türk bilim insanının da olduğu bir rad-
yoloji kitabı çıktı. Prof. Dr. Mehmet Ertürk ve Prof. Dr. 
Tomoaki Ichikawa tarafından hazırlanan Teaching 
Atlas of Hepatobiliary and Pancreatic Imaging (Ka-
raciğer, safra yolları ve pankreas görüntüleme atlası) 
kitabı yayınlandı. Hekimlere yönelik karaciğer, saf-
ra yolları ve pankreasın görüntülenmesindeki yeni 
yöntemler ve inceliklerin anlatıldığı kitap, uzmanlara 
yeni bir vizyon kazandıracak. Prof. Dr. Mehmet Ertürk 
ile kitap hakkında konuştuk. 

Kitabınızı Yazmanızdaki Etken Nedir?

Karaciğer, safra yolları ve pankreasın görüntülenme-
si özellikle ilgilendiğim bir alan. Bu sistemin hem iyi 
huylu hem kötü huylu hastalıkları çok çeşitli ve gö-
rüntülemenin doğru ve etkin kullanılması hastanın 
tedavisini kesin ve pozitif bir şekilde etkiliyor. Kitabın 
bir yandan eğitimlerine devam eden meslektaşları-
mıza hitap etmesini bir yandan da yoğun klinik ça-
lışma ortamı içinde bir tür rehber fonksiyonu gör-
mesini amaçladık. Sonuçta kitabı yazmadaki esas 
motivasyonumuz klinik anlamda bir katkı sağlama 

odaklı idi. Bu yüzden kitabın özellikle karaciğer, safra 
yolları ve pankreas ile ilgilenen genel cerrahi ya da 
gastroenteroloji uzmanları gibi klinisyen arkadaşları-
mızın da ilgisini çekeceğini umuyoruz.

Bu Kitap ile Ne Gibi Bir Boşluk Dolacak? 

Radyoloji çok hızlı ilerlemeler gösteren bir disiplin. 
Özellikle Bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans 
görüntüleme son 15 yıl içerisinde inanılmaz şekilde 
gelişti. Ayrıca kullanılan kontrast maddeler ile ilgili 
olarak da yenilikler yaşandı. Biz bu gelişmelerin ka-
raciğer, safra yolları ve pankreas ile ilgili olanlarını bu 
kitapta özetlemeye çalıştık. Bu anlamda kitap hem 
bir tür ders kitabı hem de bir klinik rehber olarak 
fonksiyon görecek ve bu anlamdaki boşlukları ümit 
ediyoruz ki dolduracak.

Bu Kitap Kimlere Yönelik Hazırlandı? 

Kitap öncelikle radyoloji uzmanları ve asistanlarına 
yönelik olarak hazırlandı. Ama daha önce de söyle-
diğim gibi karaciğer, safra yolları ve pankreasın pa-
tolojileri ile ilgili olarak çalışan her hekim, gastroen-
teroloji gibi dahili ya da cerrahi branşlar da kitaptan 
faydalanacaktır diye düşünüyoruz.Prof. Dr. Mehmet ERTÜRK


