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Melek ALKAN ÇAKMAK

Merhaba sevgili okurlarımız,

Baharın  coşkusu ufaktan içimize düşmüş, güneşli günlerin özlemiyle 
kışı uğurlarken bir anda kıştan daha karanlık  bir  günün içine düştük. 
Terör bu sefer de karanlık yüzünü bir mesai sonunda yuvalarına dönen 
28 kişinin canını alarak  gösterdi. Acıları yine hepimizi yaktı.

Lisans eğitimim sırasında, kendisi de hain bir saldırıya kurban giden 
değerli hocam Ahmet Taner  Kışlalı, Siyaset Bilimi derslerinden bi-
rinde şöyle demişti: “Terörün en önemli hedeflerinden biri, toplumda 
korku yaratmaktır”. O günden beri dünyanın herhangi bir yerinde ne 
zaman insanlar vahşice yaşamdan koparılsa yüreğimde biriken endişe-
yi bu cümle ile kovmaya çalışırım. O yüzden umutsuzluğa ve korkuya 
kapılmadan  birlik içinde yaşamak bu alçakça yapılan saldırılara en 
güzel cevap olacaktır.

Yaşamın binbir renginden seçtiğimiz konularımız huzurlarınızda. Barış 
içinde keyifli okumalar dileriz.

Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır.

mailto:okurkosesi@baskent-ank.edu.tr
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BebeginYenidoğan

Özellikleri

Uzm. Dr. Özden TURAN
                      Neonatoloji AD

 Yenidoğan dönemi, gebelik haftasına bakılmaksızın 
her bebeğin doğumdan sonraki ilk 28 gününü içerir. Bu 

dönem aslında bebeğin anne karnından dış ortama uyum 
sağlama sürecini geçirdiği dönemdir. 

        ebekler hem fiziksel hem de gelişimsel özellikleri bakımından çocuk ve erişkinden fark-
lıdır. Yenidoğanın bu farklılıklarını bilmiyorsak çoğu zaman endişe gerektirmeyecek durum-
lar  bizleri endişeye düşürebilir.

B
Kafa ve saçlı deri :Yenidoğan bebeğin 
kafası genellikle vücuduna göre büyük ve yüzü 
şiş görünebilir. ‘Bıngıldak’ adı verilen başın üst, 
ön ve arka kısımlarında henüz kafa kemikle-
rinin birleşmediği yumuşak bölgeler bulunur. 
Bu yapılar sayesinde, bebeğin doğum sırasında 
kanaldan geçerken kafa kemiklerinin birbirine 
yaklaşarak kafa çapının küçülmesi ve doğumun 
kolaylaşması sağlanır. Başın ön kısmındaki bın-
gıldağın kapanması 9-18 ayda, arka kısmındaki 
bıngıldağın kapanması ise 3-4 ayda gerçekleşir. 
Bazen bıngıldak üzerinde ağlarken şişlik görü-
lebilir ve nabız atışı gibi hareketler hissedile-
bilir. Ancak sakinken ve otururken şişlik varsa, 
bir hastalık belirtisi olabilir.
Bebeklerin saçları doğumdan bir süre sonra 
dökülebilir ve yerine yenileri gelir. Bebeklerin 
başında yağsı maddelerin aşırı birikimi sonucu 
‘konak’ denilen beyaz veya sarımsı-kahverengi 
renkli tabaka oluşabilir. Bu, bir çeşit deri soyul-
masıdır. İyi bir bakım ve konakların yumuşatıl-
ması ile kaybolur.

Gözler : Yenidoğan birçok bebeğin göz rengi 
koyu-gri mavi renktedir. Birkaç ay içinde rengi 
değişir ve 6-9 ayda kalıcı göz rengine döner. 

Doğumdan hemen sonra bebeğin görüş me-
safesi sınırlı olduğundan ancak gözüne 20-40 
santimetre mesafedeki nesneleri görebilir. İlk 
ay içinde parlaklık ve karanlık tonlama bece-
rileri artmaya başlar. Göz kasları tam olarak 
gelişmediğinden, gözlerde ani kaymalar ve 
şaşılık görülebilir, ancak 3. aydan sonra devam 
ediyorsa doktora başvurulmalıdır.

İşitme: Yenidoğanlar ilk ay içinde insan sesle-
rine ve özellikle sık duyduğu seslere ilgi göste-
rirler.  Konuştuğunuzda sesin kaynağını bulmak 
için sesin geldiği tarafa yönelirler. Bebeklerde 
işitme azlığı; zihinsel gelişim, konuşma ve dil 
gelişimini etkilediğinden çok önemlidir. Bu ne-
denle tüm yenidoğanlara işitme testi taraması 
yapılarak varsa işitme sorunları erken dönemde 
tespit edilmelidir.

Memelerde büyüme: Anneden geçen hor-
monların etkisiyle bebeklerin meme bezlerinde 
şişlik görülebilir. Bazı bebeklerde meme uçla-
rından az miktarda süt benzeri sıvı gelebilir. Bu 
durum birkaç gün içinde tedavi gerektirmeden 
kaybolur. Meme uçlarının ovalanması ve sıkıl-
ması enfeksiyona neden olabilir.
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Beslenme
Yenidoğan bebekler doğumdan sonra ilk 6 ay sadece anne sütü ile beslenmelidir. Anne sütü, bir 
annenin bebeğine verebileceği en güzel ve değerli armağandır. Özellikle sarı renkli, koyu kıvamda-
ki ilk süt bağışıklık sisteminin gelişmesi açısından çok büyük önem taşır. Anne ve bebek açısından 
önemli bir sorun yoksa doğumdan sonraki ilk yarım saat içinde bebek emzirmeye başlanılmalıdır. 
Emzirme hem bebeğinizin sağlıklı beslenmesini, hem de göz teması kurmanızı ve duygusal yakın-
laşmanızı sağlayacaktır.
Anne sütü ile beslenen bebekler daha sık acıkırlar. Doğumdan sonraki ilk günlerde düzenli bir 
emme aralığı olmasa da, 1-2 hafta sonra genellikle 2-3 saat arayla emmek ister. Zaman içinde 
bebeğin mide kapasitesi ve anne sütü miktarı arttıkça beslenme sıklığı azalır. Bebek elini ağzına 
götürüyorsa, emme hareketleri yapıyorsa ve kucağınıza aldığınızda memeye doğru yöneliyorsa 
acıkmış olabilir. Ağlama, acıkmanın geç bir bulgusu olduğundan, emzirmek için bebek ağlayıncaya 
kadar beklenilmemelidir.

Gaz sancısı
Gaz sancıları hafif veya şiddetli olarak bir çok 
bebeğin yaşadığı bir sorundur. Genellikle 
doğumdan 2-3 hafta sonra ağlama krizleri 
şeklinde başlar. Bazı bebekler günün belli 
saatlerinde sürekli ağlar, ayaklarını kendine 
çeker. Karınları sert ve şiş görünür. Kesin nede-
ni belli olmayan ‘kolik’ denilen bu durum bebek 4-5 aylık 
olduğunda azalır. Koliği olan bir yenidoğanı rahatlatmanın en 
iyi yolu onu kucakta tutmak, hafif hareketlerle karnını okşamak-
tır. Bebeğin gaz sancısı dışındaki bir nedenden dolayı ağlamadığına 
emin olunmalıdır.

Uyku
Her bebeğin uyku ve uyanıklık süreleri 
farklılık gösterir. İlk 2-3 gün günün büyük 
kısmını uyuyarak geçirir, birkaç saat uyanık 
kalır. İlk birkaç ay henüz uyku düzeni ol-
maz,  gece ve gündüz farkını bilmez. Gece 
süresince bir çok kez beslenme ihtiyacı için 
uyanırlar. Anne sütünün artması için gece 
emzirmeye de devam edilmelidir. Bebek 
uyurken yan veya sırtüstü yatırılmaya 
dikkat edilmelidir. İlk aydan sonra her gece 
aynı saatte uyumasına özen gösterilmeli-
dir. Uyku öncesi ılık banyo ve masaj hem 
bebeğin rahatlamasına hem de daha çabuk 
uyumasına yardımcı olur.

Ağlama
Bebekler doğumdan itibaren annenin kokusunu, 
sesini ve yüzünü tanırlar, ağlayarak ve farklı sesler 
çıkararak kendisini anlatmaya çalışırlar. Ağlama be-
beğin iletişim kurma yoludur. İlk haftalarda günde 
2-3 saat ağlayabilirler. Bazı bebekler uykuya dalma-
dan önce 10-15 dakika ağlarlar. Ancak, her ağlama-
nın belli bir nedeni olmayabilir, bazen nedensiz de 
ağlayabilir. Ağlayan bebeğe karnını doyurma, kucağa 
alma, altını değiştirme gibi sakinleştirme yöntemleri de-
nenmelidir.

İlk Kaka (Mekonyum) ve İdrar 
Normalde bebekler doğumdan sonra ilk 24 saat 
içinde kakalarını yaparlar. Bebeğin ilk kakası ye-
şil-siyah renkli, yapışkan kıvamlıdır. Bebek beslen-
meye başladıktan sonra kakanın rengi ve kıvamı 
değişir. Anne sütüyle beslenen sağlıklı bir bebeğin 
dışkısı sarı renkte olur. Bu kaka oldukça cıvık ve 
suludur, bu endişelenmenizi gerektirmez.

Yenidoğanın ilk 24 saat içinde sık idrar yapması 
normaldir. Bebek yeterince beslenemediğinde idra-
rın içindeki ürik asit kristalleri yoğunlaşarak bezde 
kırmızı-pembe renk görülmesine yol açabilir. An-
cak, idrar yolu enfeksiyonu varsa veya idrara kan 
karışması durumunda da kırmızı renk görülebilir.
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Cinsel organlar 

Kız bebeklerde doğumdan sonra az 
miktarda vajinal kanama ve akıntı 
görülebilir. Anneden bebeğe geçen 
hormonlardan kaynaklanan bu du-
rum kendiliğinden düzelir. Erkek be-
beklerin testisleri karın içinde gelişir 
ve bebek doğmadan testis torbası-
nın (skrotum) içine iner. Bir yaşına 
kadar inmeyen testislerin ameliyat 
edilmesi gerekebilir. Halk arasında 
torbaların şişmesi ve su toplaması 
olarak da bilinen ‘hidrosel’, testisleri 
çevreleyen zarlar içinde normalden 
daha fazla sıvı birikimi sonucu tes-
tis torbasının şişmesi durumudur. 
Çocuklarda kendiliğinden kaybolma 
olasılığı yüksek olduğundan 1 yaşın-
dan önce ameliyat önerilmez. Hid-
roselle birlikte fıtık varsa ameliyat 
edilmesi gerekebilir.

Refleksler

Bebeğin ilk hafta hareketlerinin tamamı istem dışı (refleks) 
cevaplardan oluşur. Ağzına veya çenesine dokunulduğunda 
yüzünü o tarafa çevirip parmağı emmeye çalışır. Parlak ışık 
gördüğünde gözlerini kapatır. Yüksek sese ve ani hareket-
lere irkilme şeklinde cevap verir. Bu reflekslerin simetrik 
olmaması ve belli aylardan sonra kaybolmaması bazı hasta-
lıkların belirtisi olabilir.

Ağız ve burun

Anne sütü ile beslenen bebeklerin dilinin beyaz olması normaldir. Ancak, ağız içinde ve dil üzerin-
de pamukçuk denilen bir çeşit mantar enfeksiyonu görülebilir. Pamukçuk bebeğin beslenmesini en-
gelleyebileceğinden tedavi edilmelidir. Emme hareketi nedeniyle dudak derisinde kabarıklıklar ve 
damakta içi sıvı dolu keseler görülebilir. Kendiliğinden geçen bu durumların bebeğe zararı yoktur.  
Yenidoğanlarda az miktarda burun tıkanıklığı ve burun akıntısı olması normaldir. Ancak, bebeğin 
nefes alması ve emmesini güçleştiriyorsa burun delikleri temizlenerek açılmalıdır.

Göbek kordonu 

Yenidoğan bebeğin göbek kordonu mavi-beyaz renkli bir yapıdır. Kesilen kordon 1-3 hafta arasında 
kurur, rengi koyulaşır ve kendiliğinden düşer. Kuru ve temiz kalması yeterlidir. Özellikle bebeğin 
altını değiştirirken göbek kordonunun bezin dışında kalmasına özen gösterilmelidir.  Bazen göbek 
dışarı doğru fıtıklaşmış olabilir, karın kasları kuvvetlendiğinde geçer. Göbekte kanama, iltihap olu-
şumu ya da kızarıklık olduğunda hemen doktora başvurulmalıdır.

Cilt  

Yenidoğan bebeğin cildinde kendiliğinden kay-
bolan ve tedavi gerektirmeyen bazı  değişiklik-
ler olabilir. Bebeğin özellikle kıvrımlı bölgele-
rinde yoğun bulunan beyaz, krem kıvamındaki 
verniks doğum öncesi ve doğum sonrası cildi-
nin korunmasını sağlar. Bu tabaka kendiliğin-
den ve bebek yıkandıkça kaybolur. Cilt soyul-
ması doğumdan hemen sonra görülebilir ve 
birkaç hafta içinde kendiliğinden biter.
Bazı bebeklerde vücudunun herhangi bir yerin-
de ‘doğum lekesi’ denilen lekeler olabilir. Be-
beğin sırtında, kalçalarında morartı şeklindeki 
‘mongol lekeleri’ çocukluk dönemine kadar ka-
lıcı olabilirse de sonradan tamamen kaybolur. 
Cilde yakın olan kılcal kan damarları nedeniyle 
oluşan pembe, kırmızı renkli ‘port şarabı leke-
leri’ genellikle bebeğin yüzünde görülür. ‘Çilek 
hemanjiomu’ denilen başlangıçta büyüyen, ha-
fif kabarık olan ve çileğe benzeyen kırmızı le-
keler ise uzun süre kalıcı olabilir.
 Bebeğinizin cildinde tıkanmış ter ve yağ bez-
leri burun, yanaklar ve çenede ‘milia’ denilen 
toplu iğne başı büyüklüğünde beyaz noktacık-
ların oluşmasına neden olur. Birkaç hafta için-
de bu bezler çalışmaya başlayacağından kay-
bolurlar. ‘Lanugo’ adı verilen ipeksi ince vücut 
tüyleri sırtta, omuzlarda, alında, kulaklarda ve 
yüzde yaygın bir şekilde bulunabilir, ilk birkaç 
haftada kaybolur.
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Uzm. Dr. Fisun SÖZEN
Aile Hekimliği AD

dikkat  
çarpmasın 

 Bahar geldiğinde yaşanan bitkinliğin “bahar yorgunluğu” diye tanımlanması, ya da “ba-
har başıma vurdu” şeklinde izah edilmesi sebepsiz değildir. Hava ve mevsim değişikliği insan bi-
yoritmini olumsuz etkiler. Bahar mevsiminde havadaki elektrik yükü artar. Bu yük havada bulunan 
pozitif ve negatif yüklü iyonlar aracılığıyla taşındığından bu taşıma dengesi bozuklukları iklim 
değişikliği dönemlerinde sıkça karşımıza çıkan insanlarda yorgunluk belirtilerine ve hatta ruhsal 
sıkıntılara yol açmaktadır.

Bahar yorgunluğunu çok da hafife almamak gerekir. Sıklıkla görülebilen kas, omuz, sırt ve 
boyun ağrıları, yorgunlukla birlikte; konsantrasyon bozukluğu, neşesizlik, aşırı sinirlilik, hafıza 

zayıflaması ve uyku ritmi bozukluğu; uykuya dalma güçlüğü bazen de aşırı uyuklama hali, 
baş ağrıları ve barsak-mide rahatsızlıkları kişilerin yaşam kalitesini ve iş başarılarını olumsuz 
etkileyebilir. Uzun süren yorgunluk ve beraberinde eşlik eden şikayetlerin tedavisine yönelik 

tedbirler almak gerekebilir.

 Havadaki artan elektrik yüküne özellikle büyük şehirlerde bir de hava kirliliği, sanayi atık-
ları ve trafik yoğunluğu eklenirse, kişilerdeki bahar yorgunluğu belirtileri daha da yoğun olarak 
yaşanır. Bahar ayının ve güneşin getirdiği rehavet duygusuna, stres ve gerginlik duygusu da ekle-
nince insanda mevcut olan birçok hastalık da negatif olarak etkilenmektedir. 

 Bahar döneminde alerjiler de artış gösterir. Alerjik kişilerin 
güzel bahar günlerini kabusa çeviren polenler ya da diğer adıyla çi-
çek tozları, bitkilerin erkek tohumlarıdır. Sabah saatlerinde havadaki 
polen miktarı daha fazladır. Yağmurlu günlerde havada uçuşan po-
len miktarı azaldığından polen alerjisi olan kişiler rahat eder. Tam 
tersine sıcak ve rüzgarlı günlerde polen yayılımı artar. Polenler, 
saman nezlesi (alerjik nezle) ve astım belirtilerini tetikleyebi-
lirler. Saman nezlesi aslında “mevsimsel alerjik rinit’ olarak 
bilinen hastalığın halk arasındaki adıdır. Çoğunlukla ilk be-
lirtiler çocuklukta ve gençlikte ortaya çıkar. Burunda ve 
genizde akıntı ve kaşıntı, hapşırık, gözlerde sulanma/
yaşarma/kızarıklık, gözaltlarında morarma gibi yakın-
malara neden olur. Hayat kalitesini oldukça bozan 
bu rahatsızlık, polenlerin solunmasıyla ve gözlere te-
mas etmesiyle ortaya çıkar. Nefes darlığı, hava açlığı, 
öksürük, balgam çıkarma, göğüste tıkanma hissi gibi 
belirtilerle seyreden astım, bahar aylarında polenlerin 
yayılmasıyla kötüleşebilir. Polen alerjisi olan astımlı 
hastaların alerjik oldukları polenlerin yayıldığı haftalar/
aylar boyunca şikayetleri artabilir. Bu dönemde hasta-
nın ilaç tedavisinin yeniden düzenlenmesi gerekebilir. 
Diğer alerjenlere göre polenlerden kaçınmak biraz daha 
zordur. Bunun için alınacak bazı tedbirlerle kişinin maruz 
kaldığı polen miktarı azaltılabilir.

 Bahar mevsiminde en sık görülen diğer alerjiler 
arasında ise alerjik göz nezlesi gelmektedir. Gözde sulan-
ma, kızarıklık, kaşıntı, ışık ve güneşe karşı aşırı hassasiyet  
gibi belirtileri olan göz nezlesi  geç teşhis edilirse göz 
kapaklarında düşme ve kısılma, korneada yaralar ve kalıcı 
göz bozukluklarına neden olabilir.
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Astım Hastaları

Araba ve evlerin pencereleri kapalı tutulmalıdır. Po-

lenler daha çok sabah saat 05.00-10.00 arasında 

yayıldıklarından ev öğleden sonra havalandırılmalı-

dır.

•	 Hasta mümkün olduğunca sokağa çıkmamalıdır. 

Dışarı çıktığında yapabiliyorsa polen maskesi 

kullanmalıdır.

•	 Polen mevsiminde açık havada spor yapmak 

doğru değildir.

•	 Dışarı çıkarken gözlerin yanını da örten güneş 

gözlüklerinin faydası olabilir.

•	 Dışarıdan eve gelindiğinde hemen giysiler de-

ğiştirilerek yıkanmalı, mümkünse burun içini 

dahi yıkayarak banyo yapılmalıdır. Saçların yı-

kanması da buraya yapışan polenlerin temizlen-

mesi açısından yarar sağlar.

•	 Çamaşırlar dışarıda kurutulmamalıdır, üstlerine 

polen yapışabilir. Mümkünse polen mevsiminde 

çamaşır kurutma makinesi kullanılmalıdır.

•	 Evde ve arabadaki klimaların polen filtreleri sık 

sık değiştirilmelidir.

•	 Ev içi hava temizleyiciler eve giren polenlerin 

ortadan kaldırılmasında faydalı olabilir.

•	 Polen mevsiminde toz, sigara dumanı, boya ko-

kusu, parfüm gibi irritanlardan uzak durmak, 

polen alerjisi olan kişinin şikayetlerinin ağırlaş-

masını engeller.

Alerjik Göz Nezlesi 
Hastaları 

•	 Havalandırma yerine filtreli olduğu için klima kul-
lanın.

•	 Gözünüzü elinizle kaşıyıp, ovuşturmayın.
•	 Göze el temasından mümkün olduğunca uzak 

durun.
•	 Yatak odanızda toz çekmeyen kumaşlardan yapıl-

mış, sık yıkamaya müsait yatak örtüleri ve nevr-
simler kullanmayı tercih edin.

•	 Evde toz alırken ıslak bez kullanın.
•	 Evinizi de mutlaka günde bir kez süpürün.
•	 Ellerinizi ve yüzünüzü sık sık bol su ile yıkamayı 

da ihmal etmeyin.
•	 Gözdeki kızarma sulanma ve yapışmanın sadece 

alerjik olmayıp viral veya bakteriyel sebeplerle de 
olup bulaşıcı olabileceğini unutmayın.

Nelere dikkat edelim ?

Kış aylarında bünyemiz yağ depolamaya daha 
yatkınken, baharla birlikte metabolizma kışın de-
polanan yağları yakmaya başlar. Günlerin uzama-
sı vücudun daha fazla enerji yakması için bir ne-
dendir. Su içme ve hareket etme isteği artar, tatlı 
ve ağır besinler yeme isteği azalır. Yeni meyve ve 
sebzelerin çıkmaya başlaması sağlıklı beslenme 
için insanları motive eder. Yorgunluk sorunu olan 
hastalarda B ve C vitaminlerinden, magnezyum, 
potasyum ve çinko desteğinden faydalanılır. Gev-
şeme egzersizlerinden yararlanılabilir. Meyve, 
sebze ve ağırlıklı beslenmeye ağırlık verilmeli, 
günlük içilen su miktarını 3 litre civarında tutul-
malı, iyi ve kaliteli bir uyku düzenini sağlamak 
için stres azaltılmalıdır. Sigara, alkol ve kafeinden 
mümkün olduğunca uzak durulmalıdır.
Kış aylarının yağmurlu, soğuk günleri yerini ılık 
bahar günlerine bırakırken doğa da kendini yeni-
lemeye başlıyor. Artık neşeli ve mutlu olmamanız 
için hiçbir sebep yok gibi!
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Anaokul binamız, 15 Ocak 2016 Cuma günü açıldı. 
1946 yılında başladığı eğitim yolculuğunun 70. yılında, 
kurum bünyesine katılan anaokulu ile Ayşeabla ailesi ge-
nişledi.

‘ Temelinde sevgi olan hiçbir eğitim başarısızlığa uğramaz’. Sözünü ilke edindiğimiz 
okulumuzda amacımız; kendisiyle barışık, sorumluluk sahibi,  verimli ve etkin çalış-
ma alışkanlarını kazanmış; yaratıcı, sorgulayıcı ve bağımsız düşünebilen; sanata, 
doğaya ve insana duyarlı; etik değerlere saygılı;  özgüven sahibi ve sevgi dolu bi-
reyler yetiştirmektir.

Hilal ERDiNÇ
Genel Müdür - Kurucu Temsilcisi

 Başkent Üniversitesi Özel Ayşeabla Anaokulunda  2015-2016 öğretim yılı itibariyle “oyun temelli” 
program sürdürülmektedir. Programın temelinde, okul öncesi eğitim kurumlarına devam edecek çocukların 
zengin öğrenme deneyimleri aracılığıyla sağlıklı büyümelerini; motor, sosyal ve duygusal, dil ve bilişsel geli-
şim alanlarında gelişimlerinin en üst düzeye ulaşmasını ve ilkokula hazır bulunmalarını sağlamak yer almak-
tadır. Anaokul binamız ile ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite bütünlüğü sağlanmıştır. 
 900 m2 yeşil alan içinde oyun parkı, kum havuzu, sebze ekim alanı yer almaktadır. Arka bölümde ki 190 
m2 alan kış bahçesi olarak tasarlanmıştır. 

ayseabla.k12.tr

 Branş dersleri ile desteklenen eğitimde;  “Gazeteciyim, Hattatım, Haritacıyım, Ansiklope-
di Karıştırıyorum, Kütüphanede Misafirim, Barış İçin Çalışıyorum, Sosyal Yardım Yapıyorum” gibi 
konular ile olaylara öğrencilerin bakış açıları genişletilerek hayatlarına yeni kavramlar katılmak-
tadır. Bu sayede çoklu zeka kuramına göre zihinlerinin her alanına dokunulmaya çalışılmaktadır.
Aile katılımı ile desteklenen program, zaman zaman velilerin misafir edildiği zaman zaman da 
evde ailelerin destekleyeceği etkinliklerle bezenmektedir.

4 yaş grubu: Sınıf mevcudu 18 kişi olup, 2 öğretmenle eğitim verilmektedir.

5 yaş grubu: Sınıf mevcudu 18 kişi olup, 1 öğretmenle eğitim verilmektedir.

3 yaş grubu: Sınıf mevcudu 12 kişi olup, 2 öğretmenle eğitim verilmektedir. Uyku 
odası; grubun özellikleri dikkate alınarak, ahşap ve ortopedik yataklarla döşenmiştir. 

                  Eğitim programımızı hazırlarken, gelişimsel ve zenginleştirilmiş program olmasını temel aldık. İlkokula 
sağlam bir temel oluşturmak, çocuklarımızın keşfederek öğrenmelerini sağlamak ve yaratıcılıklarının destek-
lendiği ortamlar yaratmak; çevre bilincini geliştiren doğa etkinliklerine her gün yer vermek, dil gelişimleri için 
“Dil Atölyesi”, merak duygularını canlı tutan “Bilim Mutfağı”, estetik algısını geliştiren uygulamalar ile “Sa-
nat Atölyeleri” ve ”Ritim-Dans ve Bale” ile temel hareket becerilerini zenginleştirmek istedik. Ayrıca evrensel 
değerlerin kazandırılması ve kültürel mirasın aktarılması için “Yaşayan Değerler Eğitimi”, çok yönlü düşünme 
becerilerini destekleyen“Satranç” ve “Akıl Oyunları” temel alanlarımız oldu. “ Çağdaş Yabancı Dil Eğitimi” ile 
çocuklarımızın birer   “dünya vatandaşı” olmalarına yönelik fonksiyonel çalışmaları temel aldık. 

http://ayseabla.k12.tr/


Prof. Dr. Ayşe  GÜLŞAHI
Ağız - Diş ve Çene Radyolojisi

 Diş eksikliği; estetik, fonksiyon ve konuşma bozukluğu gibi bir çok soruna yol 
açabilen bir durumdur.  Çenelerin ön bölgelerindeki diş kayıpları bireylerde daha çok estetik 
sorunlara yol açarken, arka bölgelerdeki kayıplar fonksiyonel güçlüklere yol açmaktadır. 
Dünya Sağlık Örgütü’ne göre diş ve dişeti hastalıkları önlenebilir hastalıklar olmakla birlikte 
yaygınlığı ve tekrarlama oranları nedeni ile en büyük sağlık sorunlarından biridir. Ülkemizde, 
diş çürükleri ve dişeti hastalıkları, en sık görülen kronik hastalıklardandır. Kötü ağız hijyeni 
ve sağlıksız dişler, estetik görüntünün bozulmasının yanı sıra çiğneme güçlüğü ve sonrasında 
sindirim sistemi hastalıklarına yol açabilmektedir. Ayrıca kalp hastalıkları, solunum sistemi 
hastalıkları ve ağız kanserleri gibi bir çok önlenebilir hastalığın oluşmasına da zemin hazırla-
maktadır. Sıkça sergilediğimiz “hatalı alışkanlıklarımız” ise diş çürükleri, dişeti hastalıkları ve 
sonucunda diş kaybının en önemli  sorumlusu olarak gösterilmektedir. ,

 Yetişkinlik döneminde gelişen çürükler ve erken diş kayıplarının nedenleri arasında 
genetik etkenler, şeker ve karbonhidrat ağırlıklı beslenme, kötü ağız bakımının yanı sıra 
ebeveynlerin yaptıkları hatalar da sayılabilir. Özellikle çocuklara gece yatmadan önce şekerli 
veya ballı süt içirmek, şeker veya çikolata gibi besinleri tükettikten sonra diş fırçalamayı ih-
mal etmek veya diş fırçalama alışkanlığını kazandırmamak bu hataların başında gelmektedir. 
Ayrıca çocukları “yaramazlık yaparsan doktor sana iğne yapar, dişini çektiririm” gibi cümle-
lerle korkutmak, ilerde diş hekimi korkusu gelişmesine ve diş tedavilerinden kaçınmaya yol 
açmaktadır.

Diş Çürükleri ve Dişeti Hastalıkları  
Ağızda bulunan bakterilerden oluşan bakteri plağı, karbonhidratlı yiyeceklerin ağızda kalan 
artıklarını parçalayarak asit oluşturabilmektedir. Bu asitler, dişlerin sert dokusunu çözerek 
dişin minesinin bozulmasına ve sonuçta da diş çürüğünün oluşmasına neden olur. Yanlış bes-
lenme alışkanlıkları nedeniyle karbonhidrat ağırlıklı beslenen bireylerde diş çürüğü oluşma 
riski artmaktadır. Şekerli yiyecekleri ana öğünlerde tüketmeye çalışmak ve yemek aralarında 
bir şey yememeye gayret etmek de önemlidir. Diş yüzeyine kolaylıkla yapışan ve zor temizle-
nen, şekerli veya işlenmiş gıdalarla beslenmek, asitli içeceklerin tüketilmesi de ağız içerisin-
deki asit seviyesini arttırarak çürük riskini yükseltmektedir. Bunlar yerine lifli, şeker seviyeleri 
düşük, çiğ veya az pişmiş sebze meyve gibi besinleri daha sık yemek, besinler tüketilirken 
bile diş yüzeylerinde fonksiyonel bir temizlik gerçekleşmesini sağlamaktadır. 
Diş yüzeylerinde gıda artıklarının birikmesi sonucu oluşan plak ve diştaşı, dişeti iltihaplarına 
ve dişeti çekilmelerine neden olmaktadır. Tedavi edilmeyen dişeti iltihapları, kemik kayıpları-
na ve sonuçta desteğini kaybeden dişlerin sallanması ve diş kayıplarına yol açmaktadır. Kötü 
hijyen dışında genetik etkenler, sigara kullanma ve beslenme bozukluğu da dişeti hastalık-
larının nedenleri arasındadır.

Yol Açar mı ?

Alışkanlıklarımız

DİŞ K   YBINA
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Sabah kahvaltısından sonra ve akşam yatmadan önce dişlerin fır-
çalanması ve her gün düzenli olarak diş ipi kullanılması, çürük ve 
dişeti hastalıklarının ve sonucunda diş kayıplarının önlenmesinde 
en etkili yoldur. Yiyecek artıkları en çok dişlerin çiğneme yüzeyle-
rindeki girintilerde ve dişlerin birbirine temas eden ara yüzeyle-
rinde biriktiği için, dişlerin tüm yüzeyleri dikkatlice fırçalanmalı ve 
diş ipi veya ara yüz fırçaları ile dişlerin ara yüzey  temizliği yapıl-
malıdır. Fırçalar, orta derecede sert ya da yumuşak kıllı olmalı ve 
belirli aralıklarla değiştirilmelidirler. Diş fırçaları kişiye özel olmalı, 
asla başkasının diş fırçası kullanılmamalıdır. Diş fırçalama sırasında 
florürlü bir diş macunu kullanılarak, florürün diş çürüğünü önleme-
deki rolünden yararlanılmalıdır. Florürlü macunlara yardımcı olarak 
zaman zaman florürlü gargaralar da kullanılabilir.

Ağız solunumu yapmak, ağzı açık uyumak da diş ve çene 
problemlerine neden olmaktadır. Böyle bir durumda önce-
likle ağızdan nefes almaya neden olan sorunun bulunarak 
tedavi edilmesi gerekir. Ağız solunumu yapan bireylerde, tü-
kürük mekanik olarak dişleri temizleyemeyeceği için dişlerde 
çürük oluşumu da artmaktadır. Tükürük ayrıca bakteri plağı 
tarafından oluşturulan asite karşı da doğal bir savunma me-
kanizması oluşturur. Bu nedenle tükürük akışını ve miktarını 
azaltan hastalıklar ya da ilaçlar da çürük ve dişeti hastalıkları 
oluşumunu hızlandırmaktadır. 

Diş hekimine düzenli olarak 6 ayda bir kez başvurmak bir çürü-
ğü önlemek ya da erken teşhiste en iyi yoldur. Bu sayede erken 
başlangıç seviyesindeki küçük diş çürükleri ve dişeti hastalıkları 
erken dönemde tedavi edilir ve diş kayıpları önlenmiş olur. 

Hijyen

Dişlerimizi Nasıl Korumalıyız ?

Tedavi

Düzenli Kontrol

Sert ve Hızlı Fırçalama
Alışkanlık nedeniyle veya zaman kaybı olmaması için dişlerin sert ve hızlı bir şekilde fırçalanması diş 
etlerinin çekilmesine ve diş minelerini aşındırarak alttaki tabakanın ortaya çıkmasına, dişlerde hassa-
siyet oluşumuna neden olabilir. İdeal olan orta sertlikteki fırçalarla, küçük miktarda diş macunu kul-
lanarak dişlerin tüm yüzeylerinin mekanik olarak temizlenmesidir. Etkin diş temizliğinde önemli olan 
diş macununun çok kullanılması değildir. Aksine, bazı diş macunları çok daha fazla aşındırıcı madde 
içerdiği için çok macun kullanma diş minelerinde kalıcı zararlara yol açabilir. Çok fazla çay-kahve içen 
veya sigara kullanan bireylerde diş yüzeylerinde renklenmeler de daha fazla görülür. Bu da bireylerin 
daha iyi temizlemek için dişlerini daha sert fırçalamasına veya aşındırıcı ürünleri daha fazla kullan-
masına neden olur. Sonuçta bu bireylerde, diş yüzeylerinde pürüzlenmeler, dişlerde çürük ve dişeti 
hastalığı görülme oranı artmaktadır. Sigaranın içerdiği zararlı maddeler dışında, sigara içerken ağız içi 
dokuların sıcak sigara dumanı ile temas etmesi, dokularda kalınlaşmaya neden olmaktadır. Bu durum 
hem ağız kanserlerinin oluşmasını arttırmakta normalde hasta dokularda görülen ödem, kızarıklık ve 
kanamaların maskelenerek hastalıkların sinsice ilerlemesine neden olmaktadır.  Diş eti dokularının 
dolaşımı bozulduğu için ağız içi yaralar çok daha geç iyileşmektedir. Diş yüzeylerinde oluşan birikim 
ve renklenmeler, kötü ağız kokusuna da yol açmaktadır.

Tırnak yemek, kalem ısırmak
Küçük yaşlarda gelişen ve kimi zaman yetişkinlik döneminde de devam eden tırnak yeme ve nadiren 
de olsa parmak emme alışkanlıkları, diş ve çene yapısında bozulmalara ve dişlerde aşınmalara neden 
olabilir. Fazla çekirdek tüketimi, özellikle üst ve alt ön kesici dişlerin aşınmasına neden olabilir. Ayrıca, 
ağza kalem, toka gibi sert cisimleri almak ya da sert kuruyemişlerin kabuklarını veya şişe kapaklarını 
dişlerle açmaya çalışmak da dişlerin aşınmasına ve çatlaklara neden olabilmektedir. Bu tür travmalar 
hem dişlerin sert dokularında kırık ve kayıplara hem de dişlerin sinir ve damarlardan oluşan “pulpa” 
dokusuna zarar vererek diş kayıplarına  neden olmaktadır. 

Diş sıkmak veya gıcırdatmak 
Strese bağlı diş sıkma ve gıcırdatma alışkanlığı, kulak önünde, baş ve boyuna vuran ağrı, ağzı açmakta 
zorlanma gibi bir çok soruna yol açar. Geçmişte sadece yetişkinlerde rastlanan bu durum, günümüz-
de artan sınav kaygısı nedeniyle çocuk ve ergenlerde de sıkça karşımıza çıkmaktadır. Diş sıkma ve 
gıcırdatmaya bağlı olarak çene eklemi sorunlarına ilaveten tüm dişlerde aşınmalar, diş kırıkları ve diş 
kayıplarına kadar uzanan sorunlar oluşmaktadır. Bu hastalıklarda etkenin ortadan kaldırılması, telkin 
ve yönlendirmeler ve gece plakları ile tedaviler yapılmaktadır.

Diş Kayıplarının 
Nedenleri
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Yrd. Doç. Dr. Gülsüm ATAY
Çocuk Sağlığı Hastalıkları AD

Dünya 
Otizm 

Farkındalık     Günü

2 NiSAN

Otizm”, ya da 
güncel isimlendir-
meye göre “otizm 
spektrum bozukluğu”, 
doğuştan gelen ya da 
yaşamın ilk yıllarında or-
taya çıkan karmaşık bir 
nörogelişimsel bozukluk-
tur. Bu duruma neyin yol 
açtığı henüz tam bilinme-
mekle birlikte bebeğin beynin-
de karşılıklı sosyal etkileşim ve 
ilişkilerin kurulmasını, geliştirilme-
sini bozan bir bozukluk vardır.

“

Sağlıklı çocuklar doğumdan itibaren diğer insanlarla ilişki kurmak ve ilişki içinde yaşamak is-

terler. Doğumdan itibaren çok net olmasa da görebilirler ve insan yüzlerine bakmayı, özellik-

le de kendilerine ilgi, sevgi ve şefkatle bakan yüzlere, gözlere bakmayı tercih ederler. Yaşamın 

ilk 3 ayı içinde kendisiyle en çok ilgilenen kişinin, ki bu genellikle annesidir, yüzünü tanıma-

ya, huzursuz olduğunda onu gördüğünde yatışmaya başlar. Uykusunun geldiğini, acıktığı-

nı, kucağa alınmayı istediğini anlatmak için farklı sesler çıkarır. Bebeğin bu becerilerini fark 

etmesi ve kendisine ayrıcalık tanındığını hissetmesi annelerin kendilerini özel hissetmeleri-

ni sağlar. Daha sonra bebekler kendileriyle konuşulduğunda gülümsemeye, ilgi duydukları 

insanları izlemeye, onların gözlerinin içine ilgiyle bakarak konuşur gibi karşılıklı sesler çıkar-

maya başlarlar. Bebek ile annesi ve diğer erişkinler arasında karşılıklı sevgi ve ilgi alış verişi-

nin olduğu, her iki tarafın da bunu hissettiği keyifli ilişkiler ve bağlanma gelişir.  Bu ilişkiler 

ve bağın temelinde sonraki beceriler gelişir. Bebek sevildiğini hissetmek, sosyal ilişkide 

kalmak, etrafındaki diğer insanların nelerle ilgilendiklerini öğrenebilmek, etrafını keş-

fedebilmek ve gördüklerini anlamlandırabilmek böylece öğrenmeyi sürdürebilmek 

için diğer insanların yardımına muhtaçtır. Onlardan yardım istemek amacıyla bazı 

davranışlar gösterir. Etrafındaki insanları kendisiyle ilişkiye davet etmek için ağlar, 

bağırır, değişik sesler çıkarır, bedenini, kolunu, elini bacağını kullanır ve istekleri 

anlaşılıp yapıldığında memnuniyetini belirgin şekilde gösterir. Bu karşılıklı keyif 

alınan ilişkinin eksik olması hem bebek hem de annenin zorlanmasına yol açar. 

Annenin anneliğe uyum sağlaması ve bebeğin yeni becerileri kazanması aksaya-

bilir ve sonrasında bebekte gelişimsel sorunlar ortaya çıkabilir.

Otizm, bebeğin diğer insanlarla ilişkide olmaktan yeterince keyif almamasına, 

buna gereksinim duymamasına, onların ilgilendikleriyle ilgilenme ya da kendi il-

gilendiklerini diğer insanlarla paylaşmak gereksinimi duymamasına, başka bir de-

yişle “ortak dikkati sağlayamamasına” yol açar. Böylece istediklerini beden diliyle ya 

da konuşarak ifade etmek, diğer insanların bedensel, duygusal ya da sözel ifadelerini 

algılamak ve uygun tepki vermek, sosyal ilişkiler kurmak ve geliştirmek, karşılıklı ilişki için-

de öğrenmek, konuşulanı anlamak ve konuşmak gibi becerilerin gelişimi aksar. Bu gelişimsel 

sorunlara tekrarlayıcı ve takıntılı davranışlar da eşlik eder.  Uyku ve yeme davranışları önce-

likli olmak üzere davranış bozuklukları, ince ve kaba hareket alanlarında gelişimsel gecikme, 

duyusal sorunlar, işitme ve görme sorunları, epilepsi, mide – barsak sistemi ile ilgili hastalık-

lar, alerjiler de otizm spektrum bozukluğu olan çocuklarda çok sık görülmektedir.  
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 Çocuğun başkalarıyla birlikte bir şeyler yapmak yeri-
ne kendi dünyasındaymış gibi tek başına bir şeyler yapma-
yı tercih etmesi, 1 yaşına kadar anlamlı göz teması kurarak 
bir şeyler anlatıyormuş gibi değişik heceler çıkarmaması, 
işaret parmağıyla göstererek istediklerini ifade etmemesi, 
el sallamak becerisini kazanamaması, 16 aylık olmasına 
rağmen anlamlı kelimesinin bulunmaması, günlük yaşam-
daki deneyimlerinde kendisine yapılanları taklit eder şekil-
de hayali oyunlarının olmaması, 2 yaşta iki kelimeli basit 
cümleler kuraması durumlarında da otizm spektrum bo-
zukluğundan şüphelenilmelidir.

 
 Anne, baba ya da çocuğa yakın bakım veren erişkinler çocuğun gelişimsel bece-
rilerinde ya da davranışlarında bir sorun olduğundan şüphelendiğinde gerçek bir soru-
nun, hastalığın bulunması olasılığı çok yüksektir.  Bebek, altı aylık olana kadar ona bakan 
kişinin yaptığı olumlu davranışlarına karşılık memnuniyetini, mutluluğunu, keyfini ifade 
eder şekilde gülümsemez ya da olumlu yüz ifadesi göstermez, karşılıklı bir dialog için-
deymiş gibi sesler çıkarmaz,  anlamlı uzun göz teması kuramaz ve adıyla seslenildiğinde 
ilgiyle seslenene bakmaz ise ailelerin aklına otizm spektrum bozukluğu gelmelidir. 
 Otizm spektrum bozukluğu olan çocukların önemli bir kısmında bazı sosyal ve 
iletişim becerilerin önce kazanıldığı, ancak sonra gelişimlerinde duraklama olduğu ve 
yeni beceriler kazanamadıkları ya da kazandıkları becerileri kaybettikleri de olmaktadır. 
Herhangi bir yaşta konuşma, konuşur gibi sesler çıkarma ya da sosyal becerilerin ilerle-
mediği ya da gerilediği durumlarda da akla bu bozukluk gelmelidir. 
 Çocuğunun gelişimi konusunda kaygı duyulduğunda aile en kısa sürede bu alan-
da deneyimli bir uzman doktora başvurmalıdır. Hekim olmayan kişilerin ya da bu alanda 
tanı koyma yetkisi ve deneyimi olmayan hekimlerin  çocukta bir sorun olmadığına dair 
söylemleri dinlenmemelidir. Otizm tanısı bu konuda deneyimli uzmanlar doktorlar tara-
fından konulmalıdır. Çocuk öncelikle çocuk psikiyatrisi uzmanı, gelişimsel pediatri uzma-
nı ve çocuk nörologu tarafından değerlendirilmelidir. Uzmanlar uygun gördükleri tetkik 
ve hizmetleri aile ile paylaşarak onların etkin şekilde eylem sürecine katılmalarını sağ-
lamalıdır. Ailenin koşulları, öncelikleri, güçlü ve desteklenmesi gereken yanları da göz 
önüne alınarak birlikte bir tetkik, erken eğitim ve diğer destek hizmetleri planı yapılma-
lıdır. Uzmanlar aksini uygun görmüyorsa özel eğitim ve diğer erken destek hizmetlerine 
başlamak için tetkiklerin tamamlanması beklenmemelidir.  Aileye çocuğuyla nasıl ilişki 
ve etkileşim kuracağının, geliştirileceğinin öğretilmesi, özel eğitim ve rehabilitasyon hiz-
metlerine bir an önce başlanması çok önemlidir. 
 Özel eğitim ve diğer destek hizmetlerinin başlatılması sonrasında çocuğun uzman 
doktorların uygun gördüğü zamanlardaki kontrollerine düzenli götürülmesi gereklidir. 
Bu kontrollerde alınan hizmetlerin yeterliliği, uygunluğu, başka ek sağlık ve eğitim hiz-
metlerine gerek olup olmadığı değerlendirilmelidir. Otizm hastalığı olan çocuğun özel 
eğitim ve diğer destek hizmetlerinin yanı sıra her çocuğun sağlıklı büyümesi ve gelişmesi 
için doğuştan sahip olduğu yasal haklarına ulaşmasını sağlamak çocukla ilgili tüm eriş-
kinlerin görevidir.  Bu haklar; ailesi ve çevresindekilerden gelen sevgi, şefkati ve anlayışı 
hissetme;  sağlıklı ve güvenli bir aile ortamında yaşama; sağlıklı ve dengeli beslenme; 
yaşıtlarıyla birlikte olma, sosyal ortamlarda bulunma; başka ilgi alanlarını keşfedebilme-
si, güçlü ve desteklenmesi gereken yanlarının belirlenebilmesi için yeni keyifli yaşam ve 
öğrenme deneyimleri yaşama; aşı ve diğer sağlık hizmetlerinden yararlanmadır.
Otizm tanısının konulması ve sonrasındaki süreçler anne babalar ve kardeşler için de zor-
layıcıdır. Her bir aile bireyinin ruhsal ve bedensel gereksinimlerinin karşılanması, bireysel 
psikolojik destek, eş-aile terapisi ve tedavileri ihmal edilmemelidir. Otizm hastalığı olan 
çocukların ailelerinin bir araya gelerek yalnız olmadıklarını hissedebilmeleri,  deneyimle-
rini, buldukları çözüm yöntemlerini paylaşabilmeleri, birbirlerine destek ve yol gösterici 
olabilmeleri tedavi sürecinin önemli bir parçasıdır. 
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Fadime Pala

Fadime Pala

Canan CANDAN

Canan CANDAN

Başkentli Kartallar Topluluğu

Hemşire Topluluğu

Çiğdem BOLAT - Ayşe Gül ATAY

Ceren EROĞLU

Anıl YAŞAR - Yunus ÇAĞAN

Aylin GÜNAY

Aylin GÜNAY

Elif AKYÜZ

Tuğba GÜMÜŞ

Anıl YAŞAR

Elif AKYÜZ

Ayşenur KÖSEOĞLU

Anıl YAŞAR-Yunus ÇAĞAN

Çiğdem YAVUZ

Çiğdem YAVUZ

Fadime PALA

Elif AKYÜZ

Çiğdem SALTAN - Aylin GÜNAY

Çiğdem SALTAN

Aylin GÜNAY

Ayşenur KÖSEOĞLU

Ziyafet UĞURLU

İlgiyi, özeni eyleme dönüştüren eller…  Şefkati rahatlamaya dönüştüren dokunuşlar …
Sevgiyi iyileşmeye dönüştüren gülümsemeler…

 
 Doğanın en değerli varlığı olan insanın kendisine yeterli olmadığı durumlarda, onun eli, ayağı, gözü 
olabilen, onu koruyan kollayan, onun savunuculuğunu yapan bir konumda olan hemşireler, mesleklerini yapar-
ken aynı zamanda ellerini, dokunuşlarını ve gülümsemelerini spora ve sanata da yansıtıyorlar. Farklı sağlık ba-
kım ortamlarında mesleğini sürdüren tüm hemşirelerin 12 Mayıs Dünya Hemşireler Gününü kutluyor, mesleki 
ve sosyal alandaki çabalarının ve başarılarının devamını diliyoruz.

Yard. Doç. Dr. Ziyafet UĞURLU
Hemşirelik Hizmetleri Müdürü

SA
N

AT ve SPO
R

HEMŞİRELİK 



Doç. Dr. H. Seyra ERBEK Ses Terapisti Ersoy SAKLICA
K.B.B Anabilim Dalı Şan Eğitmeni

‘nde
 Ses telleri, larinks denilen 
gırtlak boşluğunda yer alan iki 
adet bağ şeklindeki oluşumlardır. 
Boyunda asılı olan gırtlak için-
de yer alan kıkırdaklar arasında 
önden arkaya doğru uzanan bu 
bağlar, kafa çiftleri adı verilen 
sinirlerden biri  tarafından çalış-
tırılarak sesin oluşumunu sağlar-
lar. Ses telleri sağ ve solda birer 
adet olup  kalın oluşumlardır.

30 31



 Özellikle ergenlik çağına giren 10 - 12 yaş grubu hırçın kişilik yapısına sahip 
erkek çocukların da görülme ihtimali daha yüksektir.

 Ses Teli Nodülü Teşhisi ve Tedavisi ?
 Hastaların büyük bir çoğunluğunda ses teli nodülü tanısı konulmasında ek tetkike gerek 
yoktur. Muayene sırasında nodüllerin gözle görülmesi tanı için yeterlidir.  Ancak ses teli nodülleri 

aynı bölgede görülen diğer hastalıklarla karıştırılmamalıdır.

Sesi 
oluşturmak için öncelikle 

güçlü bir hava akımı gerekir: nefes alma 
ve verme sırasında oluşan akımı kullanabilsek 

te çoğu dilde ses nefes verirken oluşan güçlü hava 
akımını kulllanır.Akciğerlerden gelen hava dalgası kapalı 

konumda bulunan ses tellerinin altında basınç oluşturur.
Ses tellerinin açılıp kapanması sırasında, ses telleri arasın-

dan geçen hava, ses teli üstündeki 
epitel tabakasının alttaki bağ 

doku tabakası üstünde 
dalgalanmasına yol 
açar. 

 Ses Teli Nodülü Nedir?
Ses tellerinin ön 1/3’ü ile orta 1/3’ünün birleşi-
mi yerinde beyaz renkli yüzeyden kabarık toplu 
iğne başı şeklinde bazen tek taraflı ama genelde 
iki taraflı görülen lezyonlar ses teli nodülü ola-
rak adlandırılırlar. 
Çift taraflı olanlara karşılıklı olmaları sebebi ile 
‘kissing (öpüşen) nodül’ denir. Muayene sırasın-
da hastanın konuşturularak ses tellerinin tam 
olarak karşılıklı gelmeyerek önünde ve arkasın-
da kalan boşluklar sebebi ile oluşturduğu nodül 
görüntüsüne ise , ‘kum saati nodül’ denmekte-
dir.

 Ses Teli Nodülü Nasıl Oluşur?
Sesin kötü kullanımı sonrasında, ses tellerinin 
titreşim sırasında en çok birbirine çarpan nokta-
ları olan ön 1/3  ve orta 1/3 birleşim yerlerinde 
kronik travmaya bağlı yangısal süreç başlayarak 
dokuda sıvı birikimi  olarak  devam eder. An-
cak zamanla hücrelerin karakteristik özellikleri 

değişir. Epitel altı bağ dokuda değişiklikler ve 
sertleşme meydana gelir. Sesin kötü kullanımı-
nın devam etmesi ile birlikte bu değişikliklerin 
kalıcı olma potansiyeli başlar ve ses teli nodül-
leri belirginleşir. 

 Ses Teli Nodülü Belirtileri 
Nelerdir ? 
Ses kısıklığı. (Ses kısıklığı uzun dönemdir ola-
bilir, gittikçe kötüleşmiş ya da sesin fazla kulla-
nımı sonrasında artmış olabilir.) Sesin kaba ve 
çatallı duyulması. 

 Ses Teli Nodülünde Riskli 
Gruplar Nelerdir?
Mesleklerini sesleri ile icra eden ses sanatçı-
sı, öğretmen, politikacı, sunucu, imam gibi 
meslek gruplarında daha fazla görülmektedir. 
Çocuk yaş grubunda ise ;

Ses Teli Polipleri

Kötü Huylu Lezyonlar

Kötü huylu lezyonlar da beyaz renkli olma eğilimindedirler 
fakat nodüller gibi düzgün yüzeyli değil etrafa, ses telleri-
nin aşağısına ve yukarısına doğru yayılma eğiliminde olan 
lezyonlardır. Kötü huylu izlenimi veren her lezyondan mut-

laka en kısa sürede biyopsi alınmalıdır. 

Ses teli polipleri nodüllerden sonra en sık görülen lez-
yonlardır ve genelde üstlerinde bulunan damarlanma 

alanları ve tek taraflı olmaları sebebi ile ses teli nodül-
lerinden ayrılmaktadır.

her hastaya mutlaka

Ses teli nodülünün 

tedavisinde ilk basamak 

Cerrahi öncesinde

ses ter
apisi önerilmelidir.
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Ses Terapisi Nasıl Uygulanır ?

 Ses terapisinde sesin hatalı kullanılma-
sına bağlı olarak oluşan organik ve fonksiyonel 
ses bozuklukları, seanslar halinde çalışılarak gi-
derilmektedir. Terapi seansları, 5 ile 10 seans 
olabildiği gibi bazı durumlarda daha uzunda 
sürebilir. Ses terapisi, tek başına bir tedavi yön-
temi olduğu gibi bazı vakalarda tıbbi ve cerrahi 
yöntemlerle de birleştirilebilir. 

 Terapiye başlamadan önce hastanın ses 
problemlerinin altında yatan nedenlerin tespit 
edilmesi çok önemlidir. Bu nedenle KBB uzma-
nı ve ses terapisti ile birlikte ses analizlerinin 
yapılması, ses tellerinin videolaringoroskopi ile 
değerlendirilmesi gerekmektedir. Daha sonraki 
aşamada KBB ile ses terapisi bir ekip halinde 
çalışarak hastanın ses sorunları en hızlı şekilde 
çözümlenmeye çalışılmaktadır.  Bu konuda üni-
versitemiz hastanesi oldukça deneyimli ve uz-
man çalışmalar yapmaktadır. 

 Tek tip bir ses terapisi olmadığı gibi ses 
terapi tekniklerinde evrensel olan bazı genel 
hedeflerde mevcuttur. Ses terapisti bu aşamada 
her hastaya özel bir tedavi yöntemi belirlemek-
tedir. 

Nodüllerin Ses Terapisi ile Tedavisi 

 Ses teli nodüllerinde ses terapisinin ba-
şarısı oldukça yüksektir. Nodül, sesin hatalı ve 
yoğun kullanılması ile ses telleri üzerinde olu-
şan nasırımsı yapılardır. Ses telleri kötü huylu 
lezyonlar değildir daha çok sesini yoğun kulla-
nan öğretmen,  imam, ses sanatçıları gibi mes-
lek gruplarında görülmektedir. Bunun yanında 
sesini yanlış kullanan kişilerde de sık sık ses teli 
nodüllerine rastlanır. Bu hastalıkta ses telin-
de zorlanmanın görüldüğü yerlerde kalınlaşma 
olur. Gırtlak yapısı nedeniyle erkeklerden daha 
çok kadınlarda ve çocuklarda görülür. Bu hasta-
lıkta mutlaka ses terapisine başvurmak gerekir. 
İlaç ile kalıcı tedavi sağlamak mümkün değildir.

Ses Terapisinde Öncelikli Amaç ; Hedef 
sesi belirlemektir. Hedef sesin belli başlı bazı 
özellikleri vardır, duyulabilirlik yani sesteki gür-
lük, dinleyeni rahatsız etmeyen, memnuniyet 
veren bir ses, duyguları ifade edebilen, konuş-
macının yaşına ve cinsiyetine, sosyal statüsü-
ne uygun bir ses tonudur. Ayrıca uzun süre 
yorulmadan etkili bir şekilde kullanabileceği, 
tekrar ses bozukluğu ve patoloji oluşmasının 
engelleyebileceği sağlıklı bir sestir.Hedef sese 
ulaşabilmek için terapiler 5 ile 10 seans veya 
daha uzun sürebilir. 

Ses
Terapisi

Ses bozukluklarının davranışsal olarak tedavi edilmesi, ses 
problemlerinin tamamında kullanılabilecek bir tedavi yöntemi ve tüm ses 
hastalıklarında kullanılan tedavi uygulamalarıdır. Amaç, kişinin sesini ve-
rimli etkin kullanabileceği, daha sağlıklı, kişisel ve toplumsal ihtiyaçlarını 

karşılayacak kaliteli bir sesi ortaya çıkarmaktır.

Ses Hijyeni ; sese zararlı olabilecek durumların orta-
dan kaldırılmasıdır. Ses Hijyeni için aşağıdaki durum-

lara dikkat etmemiz önemlidir . 

Bol sıvı tüketin.

Reflüye karşı boş 
mide ile yatın ve 

yatağınız baş 
kısmını yükseltin. 

Yüksek sesle 
konuşmayın, 

bağırmayın, çığlık 
atmayın.

Uzun süreli telefon 
konuşması yapma-
yın.

Gürültülü tozlu 
yerlerde konuş-
maktan kaçının.

Sigara içmeyin.

Aşırı yağlı ve asitli 
içeceklerden uzak 

durun.

Bulunduğunuz 
ortamın havasının 

nemli olmasını sağ-
layın.

Boğazı temizlerken 
öksürük yerine, yut-
kunup su içme vb. 
durumlardır.

Uykusuzluk ve 
aşırı stresten uzak 
durun.

Gün içinde saat 
başı 5 dakika ko-
nuşma molası ve-
rin.

Alerji, sinüzit, 
larenjit, burun tıka-
nıklığı ve akciğer 
hastalığınız varsa 

tedavi ettirin.

 

 Seanslarda sese zararlı olabilecek durumların belirtilmesinden sonra, hastanın ses hakkında 
bilgilendirilmesi ve eğitilmesi gereklidir. Her hasta sesin nasıl oluştuğunu, kendi sesindeki sorunun 
nereden kaynaklandığını, ses terapisinin mantığını ve tedavinin amaçlarını anlamalıdır. Burada 
terapiyi uygulayacak kişi, kararlı ve hastaya yeterli açıklamayı yapıyor olmalı, hastanın tedavi prog-
ramına uyum sağlamasını teşvik ediyor olmalıdır. Nefes teknikleri üzerinde çalışmalar yapılmalı, 
ardından doğru postürle birlikte, doğru olmak üzere bütün dünyada kullanılan sayısız terapi tek-
nikleri de kullanılabilir. Bu hastanın tedaviye cevap vermesine göre değişebilir. Üzerinde anlaşılan 
amaçlar ve beklentiler belirlendikten sonra hastaya gün içinde yapacağı alıştırmalar verilir bunların 
her 2 ila 3 saatte bir yapılması istenir. Amaç doğru ve sağlıklı ses kullanma alışkanlığını pekiştirmek 
ve buna uygun kas hafızasını oluşturmaktır. 
 
 Hastanın ses terapisinde oluşan değişiklikleri fark ediyor olması çok önemlidir. Bu durum 
sesini profesyonel olarak kullananlarda da rastladığımız ancak özellik nefes alarak hedef sese 
ulaşılmaya çalışılmalıdır. Burada başta lax vox ses terapi tekniği  le yaşlı ve nörolojik problemli 
bireylerde çok karşılaştığımız bir durumdur. Bu durumda oluşan hedef sesin ses terapsinde daha 
sık tekrarlanması gereklidir. Hastanın sesi istenilen hedefe ulaştıktan sonra ses terapisti gerekli 
görürse KBB uzmanı ile birlikte tekrardan videolaringoskopi ile muayene edilip, ses teli nodülün 
durumu kontrol edilir. 1 ay sonra tekrar kontrole gelmesi kaydı ile ses terapisi sonladırılır.
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Prof. Dr. Zerrin YILMAZ ÇELİK
Tıbbi Genetik AD

TANI

Tüp Bebek Tedavisinde

Genetik Yapımızı Tanıyalım

Genetik bilgimizi anne ve babamızdan alırız ve biz de bilgi-

mizin yarısını çocuklarımıza aktarırız. Bu bilgi, hücrenin çe-

kirdeğinde yer alan DNA yapısı üzerinde bulunur. DNA mo-

lekülü ipliksi bir yapıya sahiptir ve her insanda yarısı yumurta 

hücresi ile anneden, diğer yarısı sperm hücresi ile babadan 

gelen 23 çift (46 adet) DNA bulunur. DNA üzerinde, gen adı 

verilen, vücut fonksiyonları ve yapısının nasıl olacağı hakkın-

da bilgi içeren bölgeler bulunur. Yumurta ve spermin birleş-

mesi ile oluşan bebeğin ilk hücresi (Zigot), doku ve organları 

oluşturmak için sayısını arttırmak zorundadır. Zigotun mitoz 

bölünme ile çoğalması sonucu birbiri ile aynı genetik yapıyı 

içeren insan vücut hücreleri oluşur. Bu bölünmeler sırasında 

her DNA molekülü proteinlerle paketlenerek kromozomla-

rı oluşturur. İnsan vücut hücreleri böylece 23 çiftten oluşan 

46 adet kromozoma sahiptir. Bunların 22’si erkek ve kadın-

da aynıdır ve otozomal kromozom olarak adlandırılır. Kalan 

çift ise cinsiyet kromozomlarını oluşturur. Kadınlarda 46,XX, 

erkeklerde ise 46,XY normal kromozom kuruluşu olarak bu-

lunmaktadır. Üreme hücrelerinde (sperm ve yumurta) bu sayı 

mayoz bölünme ile 23’e düşer, böylece her birey çocuğunun 

genetik yapısına %50 katkıda bulunur. Bu katkı mayoz bö-

lünmenin ilk aşamasında görülen kromozom eşlerinin parça 

değiş tokuşu nedeniyle kişinin hem anne ve hem de baba tara-

fında gelen genlerinin karışımını içermektedir

DNA yapısında ya da kromozomlarda ailede var olan bozuk-

luklar yeni nesil’e aktarılabilirken, genetik bilgide aktarım 

sırasında ailede var olmayan yeni değişiklikler de oluşabilir. 

DNA ve kromozomlar çıplak gözle görülemezler, ancak özel 

genetik yöntemlerle incelenebilirler. 
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Genetik Bozukluklar Ve Genetik Testler 
 Kalıtsal hastalıkların temelinde, genetik bilgiyi taşıyan DNA yapısındaki genlerde ya da 
kromozomlarda oluşan sayı veya yapı bozuklukları yer almaktadır. Genetik hastalıklar, tek gen 
hastalıkları, kromozom bozuklukları ve çok etkenli poligenik hastalıklar olarak üç grupta top-
lanabilir. Tek bir genin bozukluğu sonucu oluşan hastalıklar tek gen hastalığı olarak adlandırılır 
ve genin otozomal ya da X kromozomu üzerinde olmasına ve ayrıca genin etkisinin baskın ya 
da çekinik özelliğine bağlı olarak değişen, ailede kuşaklar boyunca aktarılma riskine sahiptir. 
Bu tür hastalıklar genellikle tek genlerinde bu bozukluğu taşıyan sağlıklı görünen anne ve baba 
(taşıyıcı) tarafından çocuklarına aktarılır. Sıklıkla hasta bireylerin anne ve babası akrabadır. Her 
tek gen hastalığı, hastalığın tipine ve bozuk olan genin oluşturduğu proteinin sorumlu olduğu 
fonksiyonlara bağlı olarak, kendine özgü hastalık belirtilerine ve yeni nesile aktarım olasılıkla-
rına sahiptir.
 Kromozom bozuklukları, kromozomların sayı ya da yapısındaki değişiklikler sonucu 
oluşmaktadır. Her kromozomun iki çift halinde olması ve toplam sayının 46 olması gerekir. Ay-
rıca DNA boyası ile boyandığında ışık mikroskobu ile incelenen bu kromozom çiftleri yapısal 
olarak birbirinin aynı olmalıdır.
 Kromozomun bir parçasının veya tamamının fazla ya da eksik olması genetik bilgide 
dengesizlik oluşturması nedeniyle, embriyonun tutunmasını bozabilir. Böylece gebeliğin kaybı 
(düşük) ya da üreme problemlerine (kısırlık) yol açabilir veya doğumsal anomalili bebek doğu-
mu gibi diğer durumlara neden olabilir.
Genel toplumdaki her 230 kişiden 1’i dengeli yapısal kromozom yeniden düzenlenmesine sa-
hiptir. Bu bireylerin çoğunda genetik kayıp olmadığı için herhangi bir sağlık problemi ya da 
gelişme, öğrenme farklılıkları bulunmadığı için taşıyıcı olarak adlandırılırlar. Ancak, dengeli 
yapısal kromozom bozukluğu taşıyıcısı bireylerde, bebeğe aktarılacak kromozomların genetik 
bilgi açısından dengesiz olma olasılığı bulunmaktadır. Dengesiz genetik içerik gebelik oluşma-
masına, gebeliğin düşükle sonlanmasına ya da doğumsal anomalili ve zekâ geriliği olan bebek 
doğumuna yol açabilir. Doğumda görülen birçok anormal yapısal bozukluk (yarık damak du-
dak, doğumsal kalp hastalığı vd.), yüksek tansiyon, erişkin tip şeker hastalığı gibi hastalıklar 
çevresel faktörlerden etkilenen birçok genin katkısıyla oluşmaktadır. Çok faktörlü genetik has-
talık olarak adlandırılan bu tür hastalıklara sahip ailelerde hasta bireylerin çocuklarında ya da 
kardeşlerinde, yakın akrabalarında hastalığın görülme sıklığı toplumda beklenen görülme sık-
lığına göre artmaktadır. 

 Günümüzde, genetik hastalıkların teknolojik ilerlemelere rağmen henüz bir tedavisi 
yoktur. Bu nedenle önlemeye yönelik tanı ve tarama yaklaşımları ön plana çıkmaktadır. Ge-
netik risklerin belirlenmesi ya da tanı konulabilmesi için olası bir genetik hastalık açısından 
riskli bireylerde genetik inceleme yapmalıdır. 

Bu inceleme için, hastanın bilgilendirilmesi ve onayının alınması gereklidir. Test öncesi hastaya 
bir genetik uzmanı tarafından aile öyküsü alınarak genetik danışma verilir. Bu danışmada 
hasta, şüphelenilen hastalık, hastalığa neden olan genetik bozukluk, bu bozuklukların olası 
aktarım riski, tanı için örnek alınması, genetik tanı seçenekleri, testlerin nasıl yapıldığı ve 
olası sonuçları hakkında bilgilendirilir. Hasta birey bu bilgi sonrası genetik test yaptırıp yap-
tırmamaya ya da hangi genetik tanı testini yaptıracağına kendisi karar verir. 

 Bir genetik bozukluk riski varlığında, doğum öncesi veya doğum sonrası dönemde, tanı 
ya da tarama amacıyla hücre veya doku örneği alınarak genetik test yapılması yanında, tüp be-
bek uygulamalarındaki gelişmeler sayesinde embriyoya da genetik tanı ve tarama testlerinin 
yapılması mümkündür. İmplantasyon öncesi genetik tanı (PGT) olarak adlandırılan bu uygula-
malar,  yaklaşık 20 yıl önce ilk kez X kromozomu üzerinde aktarılan tek gen hastalıklarında cin-
siyet seçimi için yapılmaya başlanmıştır. Bu tür hastalıklarda erkek çocukların %50 hasta olma 
riski bulunduğundan, cinsiyet seçimi ile taşıyıcı ya da normal olacak kız bebeğin doğması sağ-
lanmıştır. Günümüzde ise yöntemler giderek daha kapsamlı hale gelerek, embriyodan alınan tek 
bir hücrenin incelenmesiyle birçok tek gen hastalığına ve/veya kromozom bozukluğuna tanı ko-
nulmasını sağlamaktadır. PGT, bu nedenle genetik riski yüksek olan çiftler için sağlıklı embriyo 
seçimi amacıyla artık yaygın olarak kullanılmaktadır. Böylece tüp bebek uygulamaları, sadece 
bebek sahibi olamayan çiftler için değil aynı zamanda bir genetik hastalık açısından eşlerden biri 
veya her ikisinin taşıyıcı olduğu çiftler için de sağlıklı bebek sahibi olma şansı verebilmektedir.        
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Üreme teknikleri, kısırlık nedeniyle çocuk sahibi ola-
mayan çiftler için oldukça önemli bir uygulamadır. 
Kısırlık kadın ya da erkek kaynaklı olabilir. Genetik 
nedenleri açısından bakıldığında en sık karşılaşılan so-
run kromozom bozuklukları olmaktadır. Çocuk sahi-
bi olamayan erkeklerin en az %5’inde cinsiyet kromo-
zomlarının sayısal bozukluğu saptanmaktadır. Sperm 
sayısının az olması ya da hiç olmaması ile ilişkili diğer 
bir durum Y kromozomu üzerinde sperm üretimin-
den sorumlu genlerin kaybıdır. Nadir olmakla birlikte 
translokasyon gibi daha karmaşık kromozom yeniden 
düzenlenmeleri de bu bireylerde saptanabilmektedir. 
Kadın hastalar için ise Turner Sendromu gibi sayısal 
kromozom bozukluğu ve nadir yapısal kromozom bo-
zuklukları görülebilmektedir. Bu nedenle, tüp bebek 
tedavisine başlamadan önce olası genetik nedenlerin 
dışlanması ya da varsa genetik nedenin belirlenmesi 
için çiftlerin bir genetik tanı merkezine yönlendirile-
rek danışma almaları ve kromozomlarının incelenme-
si önerilmektedir.

Çocuk sahibi olamayan çiftin incelenmesi sonucu bir kromozom ya da 
tek gen bozukluğu belirlenir ise, tüp bebek uygulaması ile elde edilen 
embriyoların genetik tanı için incelenmesi (PGT) gündeme gelir. İmp-
lantasyon öncesi genetik tanı, gebe kalma sorunu olmayan ama bilinen 
bir genetik bozukluk açısından riskli olan çiftler için de uygulanabilmek-
tedir. Burada gebe kalmakta sorun yoktur, ancak genetik bozukluğa olan 
bir bebek sahibi olma riski yüksektir. PGT’nin amacı, bilinen bir genetik 
bozukluk için embriyoların daha gebelik olmadan seçilerek, çiftin sağ-
lıklı bebek sahibi olmasının sağlanmasıdır. Bunun için sıklıkla, embriyo-
nun, 3. gününde alınan tek veya iki blastomerin genetik yapısı incelenir 
ve sağlıklı olan embriyo seçilip anneye verilir (embriyo transferi). Böyle-
ce, doğum öncesinde genetik test yapılarak, anomalili olduğu belirlenen 
bir bebekle ilgili olarak almak zorunda kalacakları riskler azaltılmaya 
çalışılmaktadır. Anomalili bir bebekle sonuçlanan gebeliğin her ne kadar 
aile açısından sonlandırılma şansı bulunsa da bu kararı vermek ve uygu-
lamak kolay değildir.  PGT yapılması, hasta bebek olasılığını düşürerek, 
gebeliğin sonlandırılması gibi zor bir kararla karşı karşıya kalma riskini 
de azaltmaktadır.

Ailede bilinen bir tek gen hastalığı öyküsü, yine tüp bebek uy-
gulamaları öncesinde çiftin genetik danışma almasını ve eğer 
bilinen bir hastalık yapıcı mutasyon varsa bu açıdan genetik 
test ile taşıyıcılığın belirlenmesini gerektiren bir durumdur. 
Hastalık yapıcı mutasyonu bilinemeyen durumlarda bu gene-
tik tanı testleri uygulanamamaktadır. Mutasyonun belirlen-
mesi genellikle, yapılan teste göre değişmekle birlikte, 4 ila 6 
hafta kadar sürmektedir. Bu nedenle tüp bebek uygulaması 
için mutasyonun belirlenmesinin beklenmesi gerekmektedir. 
Tek gen hastalıklarının çoğu nadir görülen hastalıklardır. Bu 
nedenle test rutin olarak yapılmıyor ise yöntem kurulması ve 
yöntemin standartlara uygun olarak çalışması da bekleme sü-
resini uzatabilmektedir.    

 Kendiliğinden düşükle sonuçlanan gebeliklerin yaklaşık ola-
rak %50’si bir kromozom bozukluğuna sahiptir. Tüm spermlerin en 
az %10’unda, tüm olgun yumurtaların ise en az %25’inde kromozom 
bozukluğu bulunur. Morfolojik olarak normal olarak değerlendirilen 
embriyoların ise %20’ sinde kromozom bozukluğu vardır. Bu veriler 
doğrultusunda görülüyor ki her yeni gebelik kromozom bozuklukla-
rı için önemli bir risk taşımaktadır. Bütün bunlara ek olarak 35 yaş ve 
üzerindeki kadınların gebeliklerinde artmış sayısal kromozom anoma-
lisi riski bulunmaktadır. Bu nedenle, tüp bebek uygulamaları sırasında, 
anne yaşının ileri olması veya tekrarlayan tüp bebek başarısızlığı gibi 
durumlarda, çift bir genetik bozukluk taşımamasına karşın kromozom 
sayı bozuklukları açısından inceleme yapılabilir. Bu tür genetik testler 
implantasyon öncesi genetik tarama (PGS) olarak adlandırılmaktadır. 
Böylece sağlıklı embriyo seçimi sonucu düşük yapma olasılığının azal-
tılması ve eve sağlıklı bebek götürme oranının arttırılması amaçlanmak-
tadır. 
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Eklemlerinize aşırı yük
binmesine sebep olur.

Tansiyonunuzu yükseltir.Kalbinizi Yorar.

Yaşam kalitenizi
düşürür.

Yağ dokusunun
artmasına sebep olur.

Damar tıkanıklıklarına
neden olur.

Kan Şekerinizi Yükseltir.

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
Obezite Cerrahi Merkezi

Obezite (Bariyatrik) Cerrahisi; kişinin alabi-
leceği anlık gıda miktarını kısıtlayan, alınan 
gıdanın sindirilmesini azaltan ya da iki duru-
mu bir arada oluşturan cerrahi yöntemlerdir. 
Kapsamlı bir tedavi programıyla birleştirildi-
ğinde, bariyatrik cerrahi uzun dönemde kilo 
kaybını sağlayıp, hayat kalitenizi artırır.

Bariyatrik cerrahi; tip 2 diyabet, yüksek tan-
siyon, kalp hastalıkları gibi obezite ile ilişkili 
hastalıkların gerilemesine yardımcı olur.



Yrd. Doç. Dr.  Coşkun  ARAZ
Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD

Gelişi güzel ağrı kesici ilaç  kul-
lanımı ne yazık ki oldukça yay-
gındır. Bunun en önemli nedeni 

kısa süreli ve akut başlangıçlı ağrılara 
yapılan tedavilerin, uzun süreli ve kro-
nik özellikteki ağrılarla bir tutulup ra-
hatlatılmasına çalışılmasıdır. Aslında 
bu kullanım başlangıçta kabul edilebilir 
gibi görünse de zaman içerisinde yeri-
ni gereksiz ve/veya yanlış amaçlı ilaç 
kullanımına bırakmaktadır. Bu ned-
enle “basit bir ağrı nasıl olsa” diyerek 
rastgele ve kontrolsüz ilaç kullanılması 
hastanın şikayetlerinin gerilemesini 
sağlamayacağı gibi aksine şikayetlerin 
artmasına ve önemli organ hasarlarına 
yol açabileceği bilinmelidir. 

 Var olan ya da olası doku hasarına eşlik eden veya bu hasar ile tanımlanabilen, hoşa git-
meyen duysal ve duygusal bir durum olarak tanımlanan ağrı, solunum, nabız, kan basıncı ve 
ateşten sonra beşinci yaşamsal bulgu olarak kabul edilmiştir. Diğerlerinden farklı olarak ağrı, 
tüm yaşamsal değerlere etki edebilmektedir. Ağrı, oluşturduğu fizyolojik ve psikolojik etkiler 
nedeniyle hastanın vücut direncini doğrudan azaltır. Beslenme ve su alım miktarının azalması, 
uyku ve dinlenme sürecinin bozulması, sosyal aktivitelerin kısıtlanmasına bağlı hormonal ve 
sinirsel değişiklikler olması gibi nedenler vücut direncinin azalmasının önemli nedenleri arasında 
sayılabilir. Ek olarak ağrı ile birlikte unutkanlık, dikkat eksikliği, kronik yorgunluk, depresyon, 
isteksizlik ve mutsuzluk durumları sıklıkla birliktelik göstermekte, doğal olarak hastanın yaşam 
kalitesi bozulmakta ve iyileşme süreci olumsuz yönde etkilenmektedir. 
 
 Ağrı, bireysel bir durumdur, ancak hem hastanın, hem yakınlarının, hem de sağlık hizmeti 
sağlayıcılarının yaşam kalitesine doğrudan olumsuz yönde etki eder. Aynı şiddetteki ağrı kişiden 
kişiye, hatta aynı kişi içinde farklı zamanlarda farklı şekilde ve şiddette algılanabilmektedir. Bu 
farklılığın nedeni, ağrının temelinde birden fazla faktörün (etnik özellikler, yaş, cinsiyet, din, so-
syokültürel çevre, ikincil kazanımlar, psikolojik durum, fizyolojik durum gibi…) yer almasıdır. 
Bazı ikincil durumların etkisi de ağrının algılanma şiddetinde ve toleransında değişiklikler 
oluşturabilmektedir. Doğum sancısının ya da dini ayinlerde acı hissetmenin kutsal olduğunun 
düşünülmesi ve ağrı kesici yapılmasının istenmemesi bunlara örnek olarak gösterilebilir.
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Ağrı, daha önceleri sadece hastalığa ait bir bulgu olarak kabul 
ediliyor olsa da, günümüzde bu anlayış tamamen değişmiştir. 
Altta yatan bir sebep tespit edilsin ya da edilmesin, asıl 
hastalığın bulgularını gizlemediği ve tanısının 
konulmasını geciktirmediği sürece hastanın 
ağrısının tedavi edilmesi bir insanlık hak-
kı olarak kabul görmektedir. Bu neden-
le, herhangi bir sağlık kuruluşuna ağrı 
şikayeti ile başvuran kişilerin ağrıları, 
bireysel özelliklerinden bağımsız olarak 
değerlendirilmeli ve tedavi edilmelidir.  
Ağrı tedavisinin sağlık kurum ve kuruluş-
larında yapılmasının önemi kadar, kronik 
ağrıların yönetiminde hastanın günlük ya-
şamında da etkili bir tedavinin sağlanması ve 
bulguların kontrol edilmesi de büyük önem taşı-
maktadır. Bu nedenle yapılan tedavinin etkinliği ve 
oluşabilecek yan etkiler bakımından hastaların yeterince 
değerlendirilmesi ve tedavinin düzenlenmesi gerekir. Has-
tanelerdeki kullanımlardan farklı olarak, evde kullanılacak ağrı ke-
sici tedavilerinde karşılaşılabilecek birçok zorluk bulunmaktadır. İlaçların 
dozlarının ve doz aralıklarının ayarlanması, yan etkilerinin ortadan kaldırılması, 
etkisiz olması halinde ilaç değişimlerinin yapılması ya da ek ilaç veya yöntemler 
eklenmesi gibi durumları hastane ortamı dışında yapabilmek genellikle çok kolay ola-
mamaktadır. Bu nedenle, sağlık kuruları dışında analjezik kullanılması bir miktar kontrol 
dışında ve yanlış olabilmektedir. Hastaların kendi doktorlarına ulaşabilmelerindeki her 
zorluk basamağı, ilaç kullanılmasında oluşacak bir yanlışı beraberinde getirmektedir. 

 Ağrı kesici kullanılması doktor kontrolünde yapılmalıdır. Ağrılı has-
tanın tedavisi sırasında hastanın yapması gerekenlerin yanı sıra hastanın 
doktorunun da önemli görevleri bulunmaktadır. Hastaya doğru tanının 
konulması, bu tanının hastaya doğru ve açık bir şekilde açıklanması, 
tedavi amaçlarının belirlenip hastaya bildirilmesi, etkin bir teda-
vinin acele şekilde başlanması, sonuçların izlenerek tedavi et-
kinliğinin değerlendirilmesi ve gerekli durumlarda ilaç 
tedavisinin yeniden planlanması bu görevlerin ba-
samaklarıdır. Eğer hekimler bu görevleri doğru ve 
yeteri şekilde yapmazlar ise yanlış ve gereksiz ağrı 
kesici kullanılması artmaya devam edecektir. 

Ancak, hastaların da hekimlerin bu sorumluluklarını yapabil-
melerine olanak sağlayacak kontrollere gelmeleri ve önerile-

re dikkat etmeleri önemlidir. Geri bildirimlerin ve oluşan 
etki ve yan etkilerin dikkatlice takibi ve kaydedil-

mesi en etkili tedavinin yapılabilmesine olanak 
sağlayacaktır.

 Ağrı kesicilerin doktor kont-
rolünde kullanılmaması en büyük 
yanlış olsa da, maalesef tek yanlış 
değildir. Son kullanım tarihi geç-
miş ilaçların kullanılması, kullanı-

lan ilaç sayısının artırılması ile daha 
fazla etkinin elde edileceği kanısı, ilaç-

ların su dışında içeceklerle özellikle alkol-
lü içeceklerle alınması, ilaç etkileşimlerine 

dikkat edilmemesi, ilaçların alınmasının yemek 
saatlerine indekslenmesi, ağrı şiddetlendiğinde ilaç 

alınması diğer önemli yanlışlar arasında sayılabilir. 
Tarihi geçmiş ilaçların etkinliğinin azalması yanında diğer ilaçlarla etkile-

şimleri istenmeyen etkilere neden olabilecektir. Bu nedenle kullanılacak ilaçların 
son kullanım tarihleri mutlaka kontrol edildikten sonra kullanılmalıdır. Bir ilaç kul-

lanmakla rahatlama olması aynı ilacın daha yüksek dozlarda alınması ile daha güçlü 
etki elde edileceği manasına gelmemektedir. Sık kullanılan ağrı kesicilerin yer aldığı 

steroid yapıda olmayan antiinflamatuar ilaçların temel özelliklerin biri olan “tavan etki” 
ağrı kesici özelliklerinin belirli dozdan sonra gözlenmediği anlamına gelmektedir. Bu do-
zun üzerinde alındığında diğer etkileri artsa ve ilaç etki süresi uzasa da ağrı kesici etkileri 
ne yazık ki değişmemektedir. Ancak bu yüksek doz kullanımın en önemli dezavantajı organ 
ve sistemlere oluşacak ciddi yan etkiler oluşturabilme ihtimalidir. İlaçlar su dışında diğer 

içeceklerle kullanılmamalıdır ve alınan diğer ilaçlar doktora bildirilerek ilaç etkileşimle-
rinden mümkün olduğunca kaçınılmalıdır. 

Ağrı kesici ilaçlar, hastaların ağrıları değerlendirildikten sonra dikkatli olarak seçil-
meli, hastaya tedaviyi nasıl kullanacağı detaylı şekilde bildirilmelidir. Ağrıların 

özelliği, kaynaklandığı dokular ve ne tür ağrı olduğu, bu ağrıya hangi tür-
den ilacın kullanılması gerektiği doktor tarafından belirlenir ve ilaç 

tedavisi başlanır. Hastanın ilaç tedavisi sırasında yan etkileri 
ve bunlarla karşılaştığında ne yapması gerektiğini bilmesidir. 
Doktoru tarafından bilgilendirilen hasta ilaç tedavisi sırasında 
kendisini güvende hissedecek ve olası yan etkilerin oluşması 
halinde de bu etkilerin hızla bertaraf edilebilmesini sağlaya-
caktır.
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Yanlış inanışlardan biri de enjeksiyon olarak yapılan ilaçların ağız yoluyla alınan ilaçlar-
dan daha etkili olduğudur. Bu yanlış inanışın temelinde enjeksiyon şeklinde verilen ilaçların 
hızlı başlayan etkileri yatar. Aslında kullanılan ilacın dozu ve kana geçiş süresi dışında iki yol 
arasında bir fark bulunmaz. Bu nedenle kronik ağrı tedavisi alan hastalarda tedavide özellikle 
ağızdan alınan ilaçlar kullanılmaktadır. Bu sayede enjeksiyona bağlı gelişebilen can acıması ve 
enjeksiyon yerlerindeki steril apse ve sertleşmeler azaltılmaktadır.

Ağrı kesiciler ağrı başladığında değil, ağrı başlamadan düzenli olarak alındığında daha az doz-
da kullanılsalar da ağrı kesilmesinde yeterli etki oluşturabilirler. Ağrı şiddetlendikten sonra 
alınacak ağrı kesicilerin hem daha geç etki ettiği hem de daha yüksek dozda kullanılmaları 
gerektiği bilinmektedir. Bu nedenle ilaçları doktor tavsiyesine göre düzenli şekilde ve belirtilen 
süre boyunca kullanmak önemlidir.

Ağrı kesici kullanılması sırasında doktordan alınan bilgiler önemlidir. Bu dönemde ilaç kulla-
nım talimatları dikkatlice okunmalı buralarda yazılı olan durumlardan şüphe edildiğinde doktor 
ile tekrar iletişime geçerek ne gibi önlemler alınması gerektiği tartışılmalıdır. Ancak, ilaç kul-
lanma talimatlarının genel olarak ilacın içinde bulunan tüm bileşiklerine yönelik genel bilgi-
lendirmeleri içerdiği, her yazılı olanın gerçekleşmeyebileceği gibi, yazılı olmayan yan etkilerin 
de görülebileceği akılda bulundurulmalı ve gerekli notlar yazılı olarak alınarak doktorla konu-
şulmalıdır. 

Toplumda sıklıkla kullanılmakta olan ağrı kesiciler, hızlı ulaşılabilen ve kolaylıkla elde edilebi-
len ağrı kesicilerdir. Ancak, bu durum yararlı gibi görünse de, ilaçların yeterli bilgisi olmayan 
kişilerce fazla miktarda ve sürede kullanılması önemli organ bozukluklarına neden olabilir. 
Mide barsak sistemi rahatsızlıkları, böbrek ve karaciğer fonksiyonlarında bozulmalar, kalp ve 
damar sistemi hastalıkları, kemik iliği fonksiyon değişiklikleri, solunum yolları aktivitelerinde 
reaktif değişiklikler örnek olarak gösterilebilir. Bu nedenle bu tür rahatsızlıkları olan kişilerin 
bu ilaçları kullanmaları gerektiğinde mutlaka kendi hekimleri ile temasa geçmeleri önerilir.

Sonuç olarak , ağrı kesicilerin kullanılması hafife alınamayacak dere-
cede önemli ve dikkat gerektiren bir durumdur. 

•  Ağrı mutlaka tedavi edilmesi gereken bir durumdur, ancak her ağrı her-
keste aynı şekilde tedavi edilmeyebilir.

•  Ağrı kesiciler mutlaka doktor kontrolünde kullanılmalıdır.

•  Aynı ilaçtan birden fazla kullanılması ağrıyı daha fazla geçirecek inancı 
doğru değildir.

•  Ağrı tedavisi hastanın ağrı durumuna göre dinamik olarak ayarlanan bir 
tedavi yöntemidir, gerekli durumlarda ilaç dozları artırılıp azaltılabilir ya da 
yeni ilaçlar eklenebilir.

•  Ağrı kesicilerin kullanılmasında ilaç saatleri yemek öğünlerine göre ayar-
lanmamalıdır, saat aralıkları düzenli olmalıdır.

•  İlaçları reçete eden doktora var olan tüm hastalıklar ve kullanılmakta 
olan ilaçlar tam olarak belirtilmelidir.

•  İlaç kısa ürün bilgisi içinde yazılı olan şüphelenilecek bir durum oldu-
ğunda ilaç kullanımı durdurulmalı ve hızla doktorla iletişime geçilmelidir.
 
•  Kullanılacak ilaçların son kullanım tarihleri kontrol edilmelidir.

•  İlaçlar su dışında içeceklerle alınmamalıdır.

•  Ağrı kesiciler eczanelerden elde edilmeli ve doktorlara danışılarak kulla-
nılmalıdır.
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RADYOLOJiK 
TETKİKLER
Hastanemizde Radyoloji anabilim dalında kullanılan cihazlar üç sınıfta 
toplanabilir;
•	 Radyasyona (X-Işını)  maruz kalınarak görüntü elde edilen yön-

temler; röntgen, floroskopi, mamografi, tomosentez, bilgisayarlı 
tomografi.

•	 Manyetik alan ve radyo dalgaları kullanılarak elde edilen yöntem ;  
magnetik rezonans görüntüleme. 

•	 Ses dalgaları kullanılarak elde edilen yöntemler;  ultrasonografi, 
doppler ultrasonografi ve elastografi.

 X - Işını Kullanılan Yöntemler

Günlük hayatımızda uzaydan dünya atmosferi-
ne gelen yüksek enerjili kozmik ışınlara ait par-
çacıklardan, yer kabuğunda (toprak, hava, su, 
bitkier ve diğer canlılar) bulunan doğal radyo-
aktif izotoplardan olmak üzere birçok kaynak-
tan radyasyon alabiliriz. Doğal kaynaklardan 

alınan radyasyonu  “doğal radyasyon”  olarak 
adlandırıyoruz.  Tanısal radyolojide kullanıan X 

ışını ise yapay radyasyon kaynakları arasındadır.  
BT inceleme, radyolojideki görüntüleme yöntem-
leri içerisinde vücuda en çok radyasyon veren yön-
temdir. Bir örnek verecek olursak bir kişinin 1 adet 
akciğer radyografisi (tek yön)  aldığı doz miktarı 6 
sasatlik uçak yolculuğunda alınan doza eşittir. Bir in-
sanın ortalama maruz kaldığı doğal radyasyon (yıl-
lık)  2.4mSv iken abdomen BT tetkikikinde yaklaşık 
10 mSv mamografi tetkikinde ise 0.7 mSv ‘dır. Fazla 
miktardaki radyasyon vücutta ölüme kadar gidebilen 
ciddi hasarlara neden olabilir. Ancak BT incelemede 
verilen radyasyon bu düzeylere ulaşmaz.  

 Gebelerde anne karnındaki bebek bu konuda risk 
altında olabilir ancak bu doz ve süre ile ilişkilidir.   Araş-
tırmalarda fetusa zararlı olabilecek radyasyon dozu 5 
rad. altında zararlı olma ihtimali çok düşüktür.  Ame-
rikan Aile Hekimliği Akademisi röntgeni hamilelikte 
güvenli kısımda olarak sınıflandırmıştır. Bunun nedeni 
fetusa zarar verecek dozun yüzlerce kez altında olma-
sıdır. Akciğer grafisi ile bebeğe ulaşan doz 0.05 mrad. 
düzeyindedir.  Rahime yakın noktalarda bile doz sınırın 
çok altındadır. Ama yine de gereksiz yere X-ışını maru-
ziyetinden kaçınılmalıdır. 15 rad’ın altında genellikle ge-
beliğin sonlandırılması düşünülmez. Bu nedenle hami-
lelerin veya hamile olma olasılığı bulunanların mutlaka 
tetkik öncesinde hekimini uyarması gerekir 
 
 Çocuklarda hastalıkların oluşum mekanizmaları 
ve radyolojik bulguları erişkinlere göre farklılıklar göste-
rir.  Bu nedenle, çocuk hastaların görüntülenmesi, filmle-
rinin değerlendirilmesi de özellik gösterir.  
 

Uzm. Dr. K. Murat HABERAL
Radyoloji AD
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X-Işını Kullanılarak Yapılan Tetkiklerde Bilinmesi Gerekenler 

•	 Röntgen filmi öncesinde hastanın ön hazırlık gereksinimi bulunmamaktadır.
•	 Mamografi tetkikine hastanın gelirken varsa eski mamografi filmleri ile raporları ve meme 

ultrasonografi raporları yanında getirmesi değerlendirmenin tam olabilmesi için gereklidir. 
Mamografi tetkikinin yapılacağı gün deodorant kullanılmamalıdır.

•	 Floroskopik tetkiklerde özellikle gastrointestinal ( ösefagus,mide, duodenum, ince ve kalın 
barsaklar) ve genitoüriner sistem incelemelerinde hastanın aç kalması ve bazı tetkiklerde 
barsak temizliği amaçlı ilaç uygulanması yapılmaktadır.  

•	 Bilgisayarlı tomografi (BT) tetkikinde bazı tetkikler damar içine kontrast ilacı verilmesini 
gerektirmektedir.  Verilen ilaç böbrekler yolu ile vücuttan atıldığından tetkik öncesi böbrek 
fonksiyon testleri değerlendirilmelidir.  Bu tür ilaçlara, başka bir ilaca veya maddeye karşı 
allerji öyküsü bulunan hastalar çekim öncesi ekibi bilgilendirmelidir.

Bilgisayarlı Tomografi (BT)

Mamografi

Normal bireylerde BT inceleme sırasında verilen 
radyasyonun en önemli riski kanser oluşturması-
dır. Bugün birçok uluslararası organizasyon  doz 

arttıkça risk artar’’ görüşünü desteklemekte ve radyasyon güvenliği konusunda ortak bir karar-
la, rutinde ALARA (as low as reasonably achievable) prensiplerinin uygulanması gerektiğini 
savunmaktadır.  Bilgisayarlı Tomografi (BT) önemli bir görüntüleme yöntemidir ve son yıllar-
da BT teknolojisindeki gelişmelere paralel olarak çocuklarda daha sık kullanılmaktadır. Ancak 
radyasyon içermesi kullanımında bazı endişeleri de beraberinde getirmektedir. Çocuklarda rad-
yasyon konusu daha önemlidir. Çünkü, çocuklar büyüme ve gelişme döneminde olduklarından 
hücre çoğalması daha hızlıdır. Radyasyon hızlı çoğalan hücreleri daha çok etkiler. Radyasyona 
bağlı kanser gelişmesi için uzun yıllar geçmesi gerekir. Çocuklarda yaşam beklentilerinin fazla 
olması bu riski daha da artırır. Bu prensipler doğrultusunda çocuklarda BT incelemelerinde doz 
azaltma stratejilerinin uygulanması gerekmektedir. Doz azaltma stratejileri şu maddeleri içerir :  
Çekim endikasyonunu belirlemek, inceleme alanını sınırlamak, çok fazlı incelemelerden ka-
çınmak,  kontrol BT tetkiklerinden mümkün olduğunca kaçınmak, tetkik öncesi nefes tutma 
egzersizi yapılması, organ koruyucuları kullanmak,  uygun çekim parametrelerini belirlemek  

Mamografi  Radyasyon içeren bir tetkik yöntemidir. Ancak 
yapılan bilimsel çalışmalar yılda bir kez mamografi yapılma-
sının getirdiği görece zararın, meme kanserinin erken tanısı 

açısından faydasının çok daha az olduğunu ortaya koymuştur. Bazı durumlarda yılda bir defa-
dan fazla mamografi de yapılabilmektedir. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından mamogra-
finin, 40 yaşından itibaren bütün kadınlarda yılda bir kez yapılması önermektedir.  Tomosentez 
dijital mamografide elde edilen 2 boyutlu görüntünün hacimsel olaral 3 boyutlu elde edilebil-
mesini sağlamaktadır. Çalışmalar özellikle çok yoğun meme yapısında tümörlerin daha kolay 
saptanbildiğini ve tümör sınırlarının daha ayrıntılı değerlendirilebildiğini göstermektedir. To-
mosentezde alınan X ışını miktarının, normal dijital mamografi ile hemen hemen aynı olduğu 
bilinmektedir.

İnsan kulağının duyamayacağı kadar yüksek frekanslı ses dal-
galarının özelliklerinde yararlanılarak oluşturulmuş bir aygıt-
tır. Kemik gibi katı yapılar ve akciğer gibi hava dolu organlar  

ultrasonda iyi görünmezler. Fakat sıvı içeren organlardaki kitle ve katı oluşumlar izlenebilir.  
Ultrasonografi (US) tetkikleri içinde yalnızca “abdominal US” için tetkike en az 6 saatlik açlık 
sonrasında gelinmesi gerekmektedir. “Suprapubik pelvik US” için ise mesanenin dolu olması 
yani idrara sıkışık olunması gerekmektedir.

Doku sertliğini gösteren bir yöntem olup günümüzde çoğun-
lukla meme ve tiroid dokuları gibi yüzeyel dokularda saptanan 
lezyonların değerlendirilmesinde yardımcı bir yöntem olarak 

kullanılmaktadır.

Manyetik Rezonans 
Görüntüleme

MRG Çekimi sırasında radyasyon alınır mı?  MRG’de radyasyon yoktur. MRG’de kullanılan 
kontrast maddelerin yan etki riski röntgen ve bilgisayarlı tomografide kullanılanlara göre 
azdır. Kalp pili, manyetik alana duyarlı metal tıbbi yardımcı araç bulunan kişilere MRG işlemi 
mutlaka gerekmedikçe yapılmamalı ve bu hastalar alternatif görüntü yöntemleri ile değerlen-
dirilmelidir. Gebe ve fetus için ne kadar güvenli olduğu konusunda yeteri kadar  bilgi olma-
dığından, gebeliğin ilk 12 haftasında çok gerekmediği sürece kullanılamaz. 2. ve 3. üç aylık 
dönemde gerekli görülürse yapılabilir.

Ultrason

Doppler-Ultrason

Elastografi

Ses Dalgaları Kullanılarak Yapılan Tetkikler 

Manyetik Alan Ve Radyo Dalgaları Kullanılarak Yapılan Tetkikler

Manyetik rezonans görüntüleme (MRG) ço-
ğunlukla ön hazırlık gerektirmeyen bir yön-
temdir.  Ancak abdomen MRG öncesi 6-8 saat 
açlık tavsiye edilir. Aksi söylenmediği takdirde 

devamlı kullanılan ilaçların alınmasında sakınca yoktur.  Yüksek manyetik alan nedeniyle çe-
kime metal kısımlar içeren giysiler ile gelinmemesi önerilir.  Özellikle beyin, omurilik, boyunla 
ilgili hastalıklarda ve kas-iskelet sistemi ile ilişkili hastalıklarda en gelişmiş kesitsel görüntüleme 
yöntemidir. Ayrıca karaciğer, pankreas gibi karın içi organlarda, kalp ve damar hastalıklarında 
da güvenle kullanılır. 

İncelemesi kan damarları ve kanın damarlardan geçişi hak-
kında çok önemli bilgiler verir. Özellikle atardamar ve toplar 
damarlardaki problemleri değerlendirmek için çok uygun bir 

yöntemdir. Vücudumuzun her yerinde kan damarları olduğundan Doppler-ultrason vücudu-
muzun hemen hemen her yerinde kullanılabilir. En sık kullanılan bölgeler boyun, kalp, karın ve 
bacaklardır.
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Dr. Dyt. İrem OLCAY EMİNSOY
Beslenme ve Diyet Ünitesi

AgIRLIK 

KONTROLu

Tüm canlıların ihtiyaçlarını karşıla-
mak, büyümek, gelişmek ve kendini 
yenilemek için belli miktarda ener-
jiye ihtiyacı vardır. 
Teknolojik gelişmeler, çevre koşulla-
rının değişmesi, hazır gıdanın gün-
lük yaşantımızda yerinin artması, 
şehir hayatının yoğunluğu, bilgi kir-
liliği, fiziksel aktivitenin azalması, 
enerji dengesizliği gibi faktörler ne-
deni ile dünyada çok hızlı bir ağırlık 
artışı görülmektedir.
Diğer bir nokta ise; çeşitli sosyal 
veya psikolojik nedenlerden dolayı 
anoreksiya nevroza, bulimia nevro-
za, ortoreksia gibi yeme davranışı 
bozuklukları ile baş etmek zorunda 
olunmasıdır. 
Bu konuların hepsi ise ağırlık dene-
timini konusunu ortaya çıkarmakta-
dır. Sağlıklı bir vücut ağırlığına sahip 
olmak önemlidir. Ağırlığımızın bo-
yun karesine oranı (BKI) , bel-kaça 
oranı, vücut yağ yüzdesi sağlıklı bir 
ağırlık için ölçüm kriterleri olabilir.

Neden ağırlık artışı yaşıyoruz?
•	 Fiziksel	aktivitede	azalma
•	 Enerji	yoğun	ve	glisemik	indeksi	yüksek	besin	alımı
•	 Yaşla	birlikte	ağırlık	artışı	görülmesi
•	 Doğum	sayısı
•	 Cinsiyet
•	 Evlilik
•	 Alkol	kullanımı
•	 Sigarayı	bırakmak
•	 Anne	veya	baba	veya	her	ikisinin	birden	obez	olması
•	 Ailesel	aktivite	azlığı
•	 Genetik	gibi	nedenlere	bağlı	olarak	ağırlık	artışları	görülmektedir.
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Kendi kendini gözlemleme yani kişinin yediklerini 

ve fiziksel aktivitesini kayıt altına alması ağırlık 

kontrolü açısından önemlidir. 

Ana öğün

Ara öğün

Öğünlerdeki açık durumu

Yemek yenilen yerler

Yemek yeme zamanı

Yemeğin süresi

Yenilen besinlerin çeşidi

Ruh hali

Fiziksel aktivite türü, süresi gibi ana başlıklar altında bir gün içerisinde neler 

yaptığımızın daha kolay farkına varırız. Bazen pek bir şey yemediğimizi düşündüğümüz-

de, kısa sürede ve ayakta belki atıştırarak, bir dilim kek, iki parça çikolata, bir bardak meyve suyu, 

üç fincan kahve, iki avuç fındık yediğimizi gözden kaçırabiliriz. Haftada bir iki defa kayıt tuttuğu-

muzda ise öğünler haricinde de yediklerimiz ortaya çıkarmış oluruz.  

Kişinin yediği yemeklerin miktarını yazılı görmesi fazla yediği noktaları tespit etmekte kolaylık 

sağlayabilir. Hatalı davranışına neden olan sorun belirlenir.

Normalin üstünde besin tüketimi

Hızlı yemek yemek, az çiğnemek

Öğün atlamak, öğün yerine sürekli atıştırmak

Ayakta yemek yemek

Akşam yemeğinden sonra atıştırmaya devam etmek

Yemek yerken, televizyon seyretmek

Uzun süre sofrada oturmak

Sıkıntı, üzüntü gibi durumlarda yemek yemek

Uykudan uyanıp yemek yemek

Az su içmek

Ağırlık Kontrolünü 
Engelleyen Davranışlar

Nelerdir ?

Ağırlığımızı 
Nasıl Denetleyebiliriz?

Yüksek enerji içeren içecekleri tercih etmek

Açken alışverişe çıkmak 

Uzun süre aç kalmak, öğün atlamak

Oyalanmak için yemek yemek

Sağlıklı pişirme yöntemlerini seçmemek

Bu davranışlarımızın farkında olmak ve bir miktar engellemeye çalışmak bile ağırlık kontörlünde 

bize yardımcıdır. 
Sağlıklı pişirme yöntemlerini tercih etmek, daha az yağ tüketmek hem ağır-
lık artışı, hem de diğer hastalıklar açısından koruyucu bir önlemdir. 
Kullanılan bazı soslar çok yağlı olabilir. Bu nedenle salata yedim diye düşünürken oldukça yağlı 

soslarla yapılmış bir yemek yememeye dikkat etmek önemlidir. Yemekleri iyi çiğnemek yemek yeme 

süresini de uzatmaktadır. 

Ağırlık kaybeden 
kişi neden tekrar 

kilo alır?

- Kişi ağırlık kaybı sırasında kazandığı 

olumlu alışkanlıkları bırakırsa,

- Fiziksel aktiviteyi artırarak kilo verip,fi-

ziksel aktiviteyi bıraktıysa, 

- Çok düşük enerji içeren diyetler yapıp, 

daha sonra eski yemek yeme alışkanlığına de-

vam ettiyse, 

- Sağlıklı olmayan, kısa dönemde hızlı kilo 

verdirdiğini iddia eden diyetlere başvurduysa,

- Davranış değişikliklerini hayatına adapte 
edemediyse ağırlık artışı kaçınılmazdır. 

Neden Kilo Alıyoruz ?

Çeşitli yöntemlerle kilo vermek mümkündür. Uygulanan yöntem içinden sağlıklı olanı seçmek ve 
daha sonra bu alışkanlığı yaşam tarzı haline getirmek ağırlık denetiminin en önemli noktasıdır. 
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AĞIRLIK DENETİMİNİ SAĞLAMAK İÇİN ÖNERİLER 

1. Ağılık denetimi için önce sağlıklı ağırlığımızın ne olduğunu bil-
mek, öğrenmek gereklidir. Sağlıklı bir ağırlıkta olmamıza rağmen, 
kilomuzla ilgili kaygılara sahipsek dikkatli olmalıyız. Ağırlıkla ilgili 
kaygıların şişmanlık ile olan ilişkisi, depresyon ve huzursuzluğa ne-
den olmaktadır. Sağlıksız diyet yapmak ve beden memnuniyetsizliği 
tıkınırcasına yeme davranışına bu da ağırlık artışına neden olabilir. 

2. Üç ana öğünü, oturarak, televizyon seyretmeden, yavaş ve iyi çiğne-
yerek yemeliyiz.

3. Ara öğünleri ihmal etmemeye çalışmalıyız.

4. Yemekleri tercih ederken sağlık pişirme yöntemleri ile pişirilmiş olanla-
rı tercih etmeliyiz.

5. Çok yağlı yiyeceklerden uzak durmalıyız.

6. Farklı bir kısıtlama gerektiren bir tıbbi beslenme programımız yoksa 
yeterli miktarda sebze ve meyve tüketmeliyiz. Farklı renklerdeki sebze ve 
meyveleri tercih ederek, değişik besin öğelerini de yemiş oluruz.

7. Yeterli miktarda kalsiyum almalıyız. Süt ve yoğurt tüketimi kalsiyum almak 
mümkündür. Süt kaynağı olarak ambalajlı ve son kullanma tarihi belli olan ürünleri 
tercih etmeliyiz.

8. Fiziksel aktivitemizi artırmaya çalışmalı, daha hareketli bir yaşam sürmeliyiz. 

9. Şeker ve yağı yoğun olarak içeren, glisemik indeksi yüksek besinlerden uzak 
durmalıyız.

10. Farklı bir tıbbi beslenme tedavisi almıyorsak, tam tahıl ürünlerini tercih etme-
liyiz.

11. İç yağ- kuyruk yağı gibi hayvansal yağları tüketmekten kaçınmalıyız.
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SİGORTA ŞİRKETLERİ

•ACIBADEM SİGORTA A.Ş.
•ADAC ÖZEL SAĞLIK SİGORTA (ALMANYA)
•AGİS GROUP
•AK SİGORTA A.Ş.
•ALLİANZ SİGORTA A.Ş.
•ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA A.Ş.
•ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ
•AXA SİGORTA A.Ş.
•BUPA INSURANCE LTD. İNGİLTERE
•CGM COMPUGROUP A.Ş.
•DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş TAMAMLAYICI
•DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş.
•DUBAİ SİGORTA A.Ş.
•ERGO SİGORTA A.Ş.
•EUREKO SİGORTA A.Ş.
•EURO-CENTER
•EUROP ASSISTANCE
•GMC SERVICES INTERNATİONAL FRANSA
•GROUPAMA SİGORTA A.Ş.
•GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.
•GÜVEN SİGORTA A.Ş.
•HALK SİGORTA (BİRLİK SİGORTA) A.Ş.
•HDI SİGORTA A.Ş.
•INTER PARTNER ASSISTANCE
•MAPFRE GENEL SİGORTA A.Ş.
•MARM A.Ş.
•METLIFE EMEKLİLİK VE HAYAT SİGORTA A.Ş.
•MONDIAL ASSISTANCE
•RAY SİGORTA A.Ş.
•REMED ASSISTANCE
•S.O.S. INTERNATIONAL AMBULANS SERVİSİ A.Ş.
•TUR ASSIST
•VANBREDA
•YAPI KREDİ SİGORTA A.Ş.
•ZİRAAT SİGORTA A.Ş.
•ZÜRİCH SİGORTA A.Ş.

BANKALAR

•ESBANK MENSUPLARI EMEKLİ SANDIĞI VAKFI
•FORTİS BANK A.Ş. MENSP. EMEKLİ SAND. VAKFI
•GARANTİ BANKASI A.Ş.EMEKLİ VE
YARDIM SANDIĞI VAKFI
•İŞ BANKASI
•ŞEKERBANK VAKFI
•TC MERKEZ BANKASI SOS.GÜV.VAKFI
•TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI

RESMİ KURUMLAR

•ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI
•ANKARA SANAYİ ODASI
•ANKARA TİCARET ODASI
•FENERBAHÇE KONGRE ÜYELERİ
•KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ SAĞLIK BAKANLIĞI
•MİLLİ REASÜRANS T.A.Ş. MENSP. EMEKL. VE
SAĞLIK SAND. VAKFI
•SELÇUK ECZA DEPOSU A.Ş.
•SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
•TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ SOSYAL YARDIM VE
DAYANIŞMA FONU
•TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ
•YEŞİLKART

PİLOTAJ

•BORAJET HAVACILIK TAŞIMACILIIK
•GÜNEŞ EKSPRES (SUN EXPRES) HAVACILIK AŞ.
•HAN HAVACILIK
•HELİPORTUGAL
•MNG HAVA YOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş.
•SKYLİNE ULAŞIM TİCARET A.Ş.
•TÜRK HAVA KURUMU
•YÜZÜAK HAVACILIK
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