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Günümüzde lazer en sık epilasyon 
amacıyla kullanılmaktadır. Vücudun 
herhangi bir bölgesindeki istenmeyen 
tüy/kıllardan kurtulmanın en kalıcı 
ve pratik yoludur. Bu uygulama sı-

rasında kıl köklerinde bulunan renk 
pigmenti melanin lazer enerjisini so-
ğurmakta ve bunu ısı enerjisine dö-
nüştürerek kıl kökünü yakıp, tahrip 

etmektedir.

-

uygulanmaktadır. Nd-Yag Lazer: 
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 Kadın cinselliğini istediği zaman istese de istemese 
de, haz alsa da almasa da pasif olarak yaşamaktadır. Yani 
cinsel ilişkiyi yaşayabilmesi için kadının bir ön şartı yoktur. 
Erkeğin cinsel ilişkiyi yaşayabilmesi için ise, sertleşmesinin 
olması ve ilişkinin sonuna kadar bu sertliği sürdürmesi 
gerekir. Bazı erkekler boşalma süresini kontrol edememek-
tedir. Ama bu kontrol edilemeyen süre eğer kadının orgaz-
mından sonra ise ortada bir sorun oluşmamaktadır. Çünkü 
her iki tarafta istediği hazzı yakalamış ve bu beraberlik 
her iki taraf içinde kazançlı bir şekilde tamamlanmış 
olur. Eğer erkek boşalma sürecini kontrol edemiyor ve bu 
boşalma süreci partnerinden evvel ise ortada bir boşalma 
problemi veya erken boşalma sorunu vardır denebilir.

Erken Boşalma Nedir ?

Erken boşalma; kontrol edilebilen, kontrol etmenin öğrenile-
bildiği ve tedavisi olan bir süreçtir. Varmak istediğimiz sonuç 
net olarak boşalma süresinin uzatılması değil, boşalmanın kişi 
tarafından kontrol edilebilir, dilediği uygun gördüğü zaman 

boşalabilir hale gelmesidir.

NGEL
nde

Çok halsizim,
çabuk yoruluyorum.
Sabahları kendimi

yorgun hissediyorum.
Bir vitamin alayım...

Her şeyi unutur oldum.
Sanırım yine

vitamin B12'im düştü.

Spor yapıyorum.
Kaslarımın daha hızlı ve
daha çok gelişmesi için

ne kullanmalıyım?

Çocuğum çok iştahsız.
Yemek seçiyor.

Vitaminlerine bir baktırsak.

 Günümüzde bir çok kişi kendi karar-
ları ile daha sağlıklı olmak, yeterli beslen-
mek, hastalıklardan korunmak veya var 
olan hastalıklarını tedavi etmek için 
vitamin desteği kullanmakta. Ancak bu 
durum vitamin destek¬lerinin denetimsiz 
kullanımına yol açmaktadır. Çocuklarda 
çocuğun iştahsız olması, yeme sorunun 
olması, ilk çocuk olması ve kronik bir 
sağlık sorununun olması vitamin desteği 
kullanma nedenleri arasındadır. Erişkin-
lerde vitamin desteği kullanma durumu 
her iki cinsiyet için de benzer olup eğitim 
durumu yüksek olanlarda, zayıf kişilerde, 
yaşlılarda ve �iziksel aktivite düzeyi 
yüksek olanlarda daha fazla kullanıldığı 
belirtilmektedir. NE ZAMAN ??

VİTAMİN
DESTEĞİ
VİTAMİN
DESTEĞİ

Sağlığın temeli gebelik ve doğumla atılır, sağlıklı aileler 
geleceğin anahtarıdır. Tüm dünyada aile sağlığını korumak ve 
yükseltmek için çalışan ebelik mesleği yüklendiği bu önemli 
misyon ile toplum için vazgeçilmez meslekler arasında yer 
alır. 

Doğum süreci, sadece bir eylemi ifade etmemekte olup, 
ebeveyn olmaya karar vermeyle başlayan, bebek sahibi olmak 
için pek çok planlamaları içeren, tüm aile için yeni bir yaşama 
hazırlık yapılan, uzun bir bekleyiş süreçlerini içeren bir 
dönemdir. Bu dönemde ebeveynlik rolüne alışılırken heyecan 
ve mutlulukların yanı sıra endişeler ve zorluklarda artabil-
mektedir.  Biz ebeler ailelerle sorunlarının çözümünde birlik-
te hareket ederek, rehberlik sunarak, eğitim ve danışmanlık 
yaparak bu özel deneyimlerinde güzel anılar bırakmalarına 
yardımcı oluyoruz. Bu birlikteliğimiz doğum öncesinden 
başlayarak doğum sonu döneme kadar devam etmektedir. 
Amacımız sağlıklı ve sevgi dolu bir süreç geçirilmesini sağla-
mak…

Hepimiz hayata gözlerimizi açtığımız o anda o sıcacık sevgi 
dolu elleriyle dünyaya çeken; hassasiyet gerektiren, özveri 
isteyen ve en önemlisi sevgiyle yoğrulan bu emeğin öncüleri-
dir ebeler…

Yeni bir hayata göz açış, minik savunmasız beden, etrafı 
saran mis kokusu ve heyecanlı bekleyiş, mutluluk gözyaşlarıy-
la dünyaya gelen yeni bir canlı, aileyi aile yapan gözbebeği 
evlat ve bu mutluluğa ortak olan ebeler…

Doğumdan önce heyecan ve korku duyan annelerin elini 
tutmak, ağrılarını kontrol etmesini sağlamak, doğumdan 
hemen sonra bebeğin ağlama sesi ile annenin gözündeki ışığı 
ve mutluluğu görmek, bebeği annesiyle buluştururken o 
duygusal birlikteliğe tanıklık etmek, tüm ailenin heyecanını 
paylaşmak biz ebeler için görev ve sorumlulukların ötesinde 
doyum sağlamaktadır. 

Biz Başkent Üniversitesi Hastanesi ebeleri olarak, doğum 
yapacak olan ve doğum yapan anneler ile ailelerinin heyecan-
larını paylaşmaktan ve onlara bu deneyimlerinde destek 
olmaktan sonsuz mutluluk duyduğumuzu belirterek tüm 
meslektaşlarımızın ebeler haftasını kutlarız.   

DESTEKÇiSi

DOĞUMUN

EN BÜYÜK

Saliha FAK - Fadik Ezgi YEŞİL 
Elif DURMUŞ - Fatma DURMUŞHastanemizdeki Ebelerimiz

Ebelik mesleğinin önemine dikkat çekmek için dünyada ve ülkemizde her yıl 
21-28 Nisan Ebeler Haftası ve 5 Mayıs Dünya Ebeler Günü olarak kutlanır.

Ebelik tarihin en eski mesleklerinden biridir ve ebeler yurdumuzun her köşesinde 
köylerde kentlerde ve çoğu zaman zor şartlar altında halkımıza hizmet vermek-
tedir. Anne çocuk sağlığı hizmetleriyle birlikte doğum öncesinde, doğum esna-
sında ve doğum sonrası dönemde anneye ve bebeklere bakım hizmetleri veren 
ebelik; yeni bir canlının dünyaya gelmesine yardımcı olmak, doğum ağrısı çeken 
bir annenin ağrısını dindirmek ve aileye istek ve özlemle beklenen canlının katılı-
mını sağlamakla toplum içinde saygın bir yere sahiptir. Ağır fedakârlıklar içerisin-
de görev ve sorumluluklarını yerine getirmeye çalışan ebeler, sağlık sisteminin 
vazgeçilmez unsurlarındandır.

EBELER

http://d�nemdir.bu/


Günümüzde lazer en sık epilasyon 
amacıyla kullanılmaktadır. Vücudun 
herhangi bir bölgesindeki istenmeyen 
tüy/kıllardan kurtulmanın en kalıcı 
ve pratik yoludur. Bu uygulama sı-

rasında kıl köklerinde bulunan renk 
pigmenti melanin lazer enerjisini so-
ğurmakta ve bunu ısı enerjisine dö-
nüştürerek kıl kökünü yakıp, tahrip 

etmektedir.

-

uygulanmaktadır. Nd-Yag Lazer: 

Uzm. Dr. Ayşe TUNÇER VURAL
Deri ve Zührevi Hastalıklar AD 

Prof. Dr. Tülin GÜLEÇ
Deri ve Zührevi Hastalıklar AD 
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Lazer epilasyon çok koyu tenliler dışında hemen tüm cilt tiple-
rindeki kişilere uygulanabilmektedir. Uygulama öncesi, kişinin 
uzman bir dermatolog tarafından muayene edilerek, tıbbi 
geçmiş değerlendirilmelidir. Tanı konmuş hastalıklar ve düzenli 
kullanılan ilaçlar sorgulanmalıdır. Kadınlarda adet düzensizliği, 
akne varlığı, obesite, insülin direnci vs olması durumunda altta 
yatan hormonal bir bozukluk olasılığını değerlendirmek gerek-
mektedir. Bunun için uygun görülen kişilerde gerekli kan tetkik-
leri ve görüntüleme yöntemleri uygulanmalıdır. 

Lazer epilasyon konunun uzmanları tarafınca 
uygulandığı zaman tedavi başarısı yüksek ve güve-

nilir bir yöntemdir. Uygulanan bölgelerde uzun 
süre kıl/tüy çıkmamakta ve düzenli yapılan seans-
lar sonrasında tüylerde kalıcı azalma veya tama-
men yok olma elde edilebilmektedir. Lazer ışını 

radyasyon içermez ve kanser yapıcı etkisi yoktur. 
Diğer epilasyon yöntemleri ile maliyet açısından 

karşılaştırıldığında uzun vadede çok daha ekono-
miktir. Batık kılların tedavisinde de oldukça başa-

rılı olan lazer epilasyon günümüzdeki en uzun 
süreli kalıcı epilasyon sağlayan yöntemidir.

Tıbbi geçmiş değerlendirmesinden sonra doktor tarafından kişi-
nin deri tipi, kıl kalınlığı, rengi ve yoğunluğu değerlendirilir. Bek-
lentiler öğrenildikten sonra, lazer epilasyonun uygunluğu, tedavi 
başarısı ve olası yan etkileri hakkında kişi bilgilendirilir. Deri tipi 
ve kıl analizine göre uygun lazer cihazına, verilecek ışının dozuna 
ve kaç seans uygulanacağına karar verilir. 

Uygulanan bölgeye göre değişmekle birlikte genel olarak 
lazer epilasyonun seansları kısa sürmektedir. Seans 
aralıkları ve toplam seans sayısı da yine uygulanan bölge-
ye göre değişiklik göstermektedir. Tedavi sonunda bazıla-
rında tama yakın başarı sağlanırken diğerlerinde kısmi 
iyileşme görülebilmektedir. Bu durum tedavi öncesinde 
her zaman öngörülememektedir. Bazı tüyler tamamen 
yok olurken, diğerlerinde sadece incelme ve renkte 
açılma elde edilebilir. Seanslar tamamlandıktan sonra 
kıl/tüylerin bir bölümünün tekrar çıkma olasılığı nadir 
de olsa vardır. Bu durum, özellikle altta yatan hormonal 
bozukluğu olan hastalarda görülmektedir.       

Uygulama bölgesi, kılların rengi, yoğunluğu ve 
kalınlığı, kişisel özellikler (cilt tipi, hormonal 
bozukluklar, daha önce uygulanmış olan tedaviler 
gibi) ile ilişkili olarak tedaviye alınan cevap değiş-
kenlik gösterebilir. Koltuk altı ve genital bölgede 
ortalama 4-6 seans yeterli olurken, gövde, kol ve 
bacak için ortalama 6-8 seans, yüz için 8-12 
seansta tedaviye yanıt alınır. 
Lazer ışığının hede�i kıl kökü çevresinde bulunan 
melanin üreten renk hücreleridir. Bu nedenle 
epilasyonun başarısı kılın rengi ile doğru orantılı-
dır.

İşlem yapılan alana göre değişmekle 
birlikte uygulama sırasında ha�if veya orta 
şiddetli ağrı hissedilebilmektedir. Birçok 

lazer sisteminde ağrıyı azaltmak için 
soğuk hava püskürtme sistemi bulunmak-
tadır. Gerekli durumlarda lokal anestetik 

kremler de kullanılabilir.  
Lazer epilasyonun gebelik döneminde 

yapılmaması gerektiğini gösteren tıbbi bir 
kanıt olmamasına rağmen, ağrı ve strese 

neden olması nedeniyle uygulamanın 
doğum sonrasına bırakılması 

daha doğrudur. 
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Uygulama Öncesinde Dikkat Edilmesi Gerekenler Epilasyon Sonrası Yaşanabilecek Yan Etkiler

1

2

3

4

5

Hem kadın hem de erkeklerde istenmeyen tüyler, 
kozmetik sorunun yanı sıra kıl kökü iltihaplarına ve 

batıklara yol açabilmekte, kişinin hayat kalitesini 
olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Lazer epilasyon, 
uzman doktor kontrolünde yapıldığı zaman etkili ve 

emniyetli bir uygulamadır. Öte yandan, uygulamanın 
etkisi kişinin yaşına, cinsiyetine, deri tipine (ten rengi), 

kıl/tüy rengine ve kalınlığına, uygulama bölgesine, 
kullanılan lazerin türüne ve kullanılan ışın dozlarına 

göre değişkenlik gösterebilmektedir. Güzellik merkez-
leri ve kuaför salonlarında, doktor gözetimi olmaksızın 

uygulanması doğru olmadığı gibi yasal da değildir.
Dermatoloji polikliniğimizde Lazer Epilasyon güvenle 

uygulanmaktadır. 
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Uzm. Dr. Enis KERVANCIOĞLU
Üroloji AD
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Üniversitemizde başkanlığını Rektör Yardımcımız Sayın Prof. Dr. M. Nur Altı-
nörs’ün yaptığı “Engelli Öğrenci Birimi” hizmet vermektedir. Bu birimin üye-

lerinden Doç. Dr. Hayri Baran Yosmaoğlu, Paralimpik Milli Takımı’nın fizyoterapisti 
olarak görev yapmakta, milli takımın ulusal ve uluslararası turnuvalarda engelli spor-
cuların sağlıklarının korunması ve herhangi bir spor yaralanmasında tedavilerinde 
görev almaktadır. Aynı zamanda Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu 
Sağlık Kurulu’nda Üniversitemizi temsil etmektedir.

Üniversitemizde engelli bireylere yönelik 
toplumsal bilinci artırmak ve farkındalık  

düzeyini yükseltmek amacıyla sene boyunca 
çeşitli etkinlikler düzenlemekteyiz.

Üniversite olmanın getirdiği sorumlulukla Başkent Üniversi-
tesi ailesi olarak, engelli bireye ve engelli sorunlarına karşı 
toplumsal bilinci artırmak adına gerek engelli öğrencileri-
mize gerekse engelli çalışanlarımıza gerekli hassasiyet ve 
önem gösterilmektedir. Bu hassasiyet inşa ettiğimiz tüm 
yapıların fiziksel koşullarının engel türlerine uygun şekil-
de tasarlanmasından başlayarak engelli bireylerimizin 
başvurularında güler yüzlü ve çözüm odaklı hizmet an-
layışıyla karşılanmasına kadar bir bütün içinde göste-
rilmektedir. Mevzuat gereği kurumların engelli birey 
istihdam etme zorunluluğunun üzerinde bir oranla 
şu an bünyemizde engelli arkadaşlarımıza çalışma 
fırsatı tanınmıştır.

Sağlık, Kültür ve Spor 
Daire Başkanı  
İlknur ÖZEN

NGEL
nde Üniversitemizde her eğitim 

öğretim dönemi başında bü-
tün öğrencilerimize yapılan 
genel oryantasyon programı-
nın yanı sıra, Engelli Öğren-
ci Birimi tarafından engelli 
öğrencilerimizle ayrıca bir 
araya gelmekteyiz. Aramıza 
yeni katılan engelli öğrenci-
lerimizle tanışmak, Üniver-
sitemizi ve birimimizi tanıt-
mak, ihtiyaçları olduğunda 
kime ne şekilde başvurma-
ları gerektiği konusunda bil-
gi vermek ve üniversitemiz-
den beklentilerini dinlemek 
amacıyla toplanılmaktadır. 
Bu toplantı sonucunda elde 
edilen bilgiler Üniversite-
nin diğer birimlerindeki ilgi-
li yöneticilerle görüşülerek 
ihtiyaçlarına yönelik düzen-
lemelerle ilgili paylaşımlar 
sağlanmaktadır.



• Üniversitemiz Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fa-
kültesi 6 yıldır Otizm Vakfı’na ve otizmli bireylere sosyal sorum-
luluk projeleri ile farkındalık çalışmaları gerçekleştirirken “Otizm, 
Ahşaba Yeniden Can Veriyor” Projesi ile çok daha büyük adımlar 
atmıştır. Otizm Vakfı ve Başkent Üniversitesi ortaklı proje Ankara 
Kalkınma Ajansı tarafından kabul edildikten sonra projeye başlan-
mış, proje sonunda otizmli bireylerin katma değeri olan ürünler üre-
terek çalışma hayatının içinde yer almaları hedeflenmiştir.

• Otizm Vakfı ile imzalanan protokol kapsamında Üniver-
sitemizin Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Baş-
kent Üniversitesi Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Merkezi 
(BEDAM) birlikte yaz projesi ile farkındalık süreci başlatmış ve 
bu çalışmalara büyük destek sağlayarak sanat atölyelerinin, spor 
tesislerinin, Gölbaşı Patalya Otelimizin ve kampüsün diğer bütün 
imkanlarının kapılarını, otizmli çocuklara açmıştır. 

• Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesi Spor Bilimleri 
Bölümü, 2009 yılından beri “Terapötik Rekreasyon” dersi ile öğ-
rencilere kazandırılmaya çalışılan becerilerin uygulaması için dö-
nem içerisinde engelli bireylerle bir araya gelerek sportif oyunlarla 
fiziksel aktivite temalı etkinlikler planlamaktadır. “SPOR ENGEL 
TANIMAZ” adı altında yapılan uygulamalara bu güne kadar Omu-
rilik Felçlileri Derneği, Çankaya Belediyesi Sosyal Projeler Merke-
zine devam eden engelli bireyler, Hayal Özel Eğitim ve Rehabili-
tasyon Merkezi öğrencileri ve Mithat Enç Görme Engelliler Okulu 
öğrencileri katılım sağlamışlardır. 

 Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü, Sos-
yal hizmet eğitiminin gereği olarak hazırlanan akademik programın 
yanı sıra Bölümümüzde halen öğretim üyelerimiz ve öğrencile-
rimiz tarafından görme ve işitme engelli bireylerle ilgili olarak üç 
bilimsel araştırma yapılmaktadır. Öğrencilerimiz engellilere hizmet 
veren kuruluşlarda öğretim elemanlarımızın danışmanlığında staj 
yapmaktadırlar. Engellilik konusunda bilimsel toplantılar da düzen-
lenmektedir. Geçtiğimiz yıl 10 Ekim 2016 tarihinde şizofreniden 
muzdarip bireyleri konu edinen “Mavi At” adı altında bir panel 
Sosyal Hizmet Bölümü ile PDR Bölümü işbirliğinde gerçekleştiril-
miştir. 2015 yılından buyana Saray Rehabilitasyon Merkezindeki 
engelli bireyler tarafından üretilen ürünlerin sergilendiği “Engelsiz 
Sergi” adı altında kermes düzenlenmektedir.

• Kampüs içinde bulunan öğrenci 
yurtlarımızda engelli öğrencilerimiz için 
özel odalarımız mevcuttur.

• Kampüs içinde görme engelliler 
için haritalandırma yapılmış olup öğrenci-
lerimizin üniversite içinde sesli komutlar 
alarak navigasyon sistemi ile bağımsız 
olarak hareket edebilmeleri amacıyla ha-
zırladığımız projemizin bir kısmı uygula-
maya konulmuştur. Yeni eklenen bölümle-
rin de sisteme dahil edilmesiyle uygulama 
son aşamasına kavuşacaktır.  

• Binalarımızdaki asansör içi bilgi-
lendirme levhalarımız aynı zamanda Bra-
ille alfabesi ile hazırlanmış, tuvalet ve la-
vabolar ile bina girişleri engelli kişiye özel 
olarak tasarlanmıştır.

• Türkiye’nin en büyük üniversite 
kütüphanelerinden birini öğrencilerimize 
sunmak bizim için bir gurur kaynağıdır. 
Kütüphanemizde raflar arasındaki geçiş 
aralığı, okuyucu masa ve sandalyeleri 
engelli öğrencilerimiz düşünülerek tasar-
lanmış olup, zeminde herhangi bir risk 
oluşturacak çukur ve yükselti bulunma-
maktadır. Her türlü engeli olan öğrencimiz 
bütün bölümlere rahatlıkla ulaşabilmek-
tedir. Görme engelli öğrenciler için özel 
olarak hazırlanan odalarda az gören ve 
görme engeli bulunan öğrenciler için özel 
ekipman ve donanımlar mevcuttur. 

OLANAKLAR
FİZİKSEL ETKİNLİKLER

Otizm farkındalığını 
artırmak için ortak projeler ha-
zırlamak, seminer, konferans, 
sempozyum düzenlemek, 

1

       Kampüsümüzün ve 
tesislerinin belirlenen dönemler-
de otizm eğitim programlarında 
kullanılmasını sağlamak,

4

       Ülkemize örnek ola-
cak bilimsel temelleri olan öl-
çümlenebilen eğitim amaçlı    ça-
lışmalar yapılması planlanmıştır. 

6

Otistiklerin yararlana-
cağı “Yaşam Merkezi” kurmak 
için çalışmalar yapmak,

3

Öğrencilerimize Otizm  
Vakfı’nda staj ortamı 
oluşturmak

5

                Her yıl yaz ve kış 
okulu düzenlemek,

2

Üniversitemiz Rektör-
lüğü ile Otizm Vakfı ara-
sında imzalanan işbirliği 
protokolü çerçevesinde; 
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ÖĞRENCİ TOPLULUĞU
Topluluğumuzun başkanı bedensel engelli olup diğer üyele-
ride bedensel engelli ve sağlıklı bireylerden oluşmaktadır.  
Topluluğumuzun son zamanlarda yaptığı bazı faaliyetler 
şunlardır; 

-Toplumda engelli birey olmak konusunda farkın-
dalık yaratmak amacıyla kampüs içerisinde poster ve 
stant çalışmaları,

-Üniversitemizde 5 Nisan 2016 tarihinde “Otizm 
Farkındalık Etkinliği”ni gerçekleştirmiştir. Bu etkin-
lik programında otizmli gencimiz Murat Gazenferoğ-
lu keman dinletisi, Arda Şayan ve eğitmeninin dans 
gösterisi, Ana Kucağı Down Sendromlu Eğitilebilir 
Zihinsel Engelliler ve Ailelerini Koruma Derneği’nin 
Down Sendromlu bireylerden oluşan Rengarenk 
Nameler Korosu dinletisi, Güzel Sanatlar Tasarım ve 
Mimarlık Fakültesi öğrencileri müzik grubu yer  
almıştır. 

3 Aralık 2016 Dünya Engelliler Gününde 
Engelim Olma Öğrenci  Topluluğu, Engelli 
Öğrenci Birimi, Seramik ve Sanat Uygulama 
Merkezi işbirliği ile yapılan etkinlik kapsa-
mında Otizm Vakfı ile Ana Kucağı Down Send-
romlu Eğitilebilir Zihinsel Engelliler ve Ailele-
rini Koruma Derneği üyeleri, Down Sendromlu 
bireylerden oluşan Rengarenk Nameler 
Korosu üniversitemize konuk olmuştur. Etkin-
lik kapsamında  Down Sendromlu gençler bir 
konser gerçekleştirmiş otistik öğrencilerin ise 
resim çalışmaları sergilenmiştir. 2016 yılında 
8.si düzenlenen Kültür Sanat Haftası etkinlik-
lerinde ise üniversitemiz öğrenci girişimi olan 
BENVOG (Bir Elin Nesi Var Öğrenci Girişimi) 
ile birlikte Engelim Olma Topluluğu, BÜHOT 
(Başkent Üniversitesi Halkoyunları Topluluğu) 
ve Amerikan Futbol Takımı öğrencileri tarafın-
dan da desteklenen etkinlik kapsamında 
Saray Engelli Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon 
Merkezi’nden konuk ettiğimiz çok sayıdaki 
zihinsel ve bedensel engelli öğrenci için 
yılbaşı partisi organizasyonu yapılmıştır. 

Bu yıl yapılan projelerden bir diğer örnek-
te Etimesgut Dumlupınar İlköğretim Oku-
lu Otizm Sınıfı’nın bölüm öğrencileri tara-
fından, otistik çocukların sınıf ortamının 
eğitimlerine uygun hale getirilmesi projesi 
olmuştur. Otizm sınıfının zemini halı kap-
lanmış, halı zemin üzerine oyun halısı 
ve yumuşak puzzle zemin yapılmış, sınıf 
duvarları yumuşak zemin kaplama ve ka-
lorifer petekleri çitlerle korunaklı hale ge-
tirilmiştir. Öğretmen masası, sandalyesi, 
kütüphane, çocuklar ve öğretmenler için 
kilitli soyunma dolabı, özel eğitim masala-
rı, kitaplar, çocuklar için eğitici oyuncaklar 
alınmıştır. 

• Ticari Bilimler Fakültesi Turizm ve Otelcilik Bölümü’nde “Turizmde 
Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projeleri” dersi kapsamında çeşitli sosyal sorum-
luluk projeleri oluşturulmaktadır. Bu çalışmalardan biri de; öğrencilerde çevre 
bilincinin oluşmasına katkıda bulunmak ve ağacın yaşam için önemini anlat-
mak amacıyla hazırlanmış olan projedir. Bu proje kapsamında Sincan Yılmaz 
Balaban İşitme Engelliler Okulu öğrencileri davet edilmiştir. Üniversitemizdeki 
çeşitli aktivitelerden sonra öğrencilerle 200 ağaç dikilmiş, 52 hikaye ve eğitim 
içerikli kitap okullarının kütüphanelerine konulmak üzere gözlemci öğrencilere 
teslim edilmiştir. 

• BEDAM tarafından, Otizm Eğitmenliği Sertifika Programı düzenlenmiş, 
Mart 2017 Otizm Farkındalık Haftası’nda velilere ücretsiz seminer verilmesi 
planlanmıştır.

• Üniversitemizde konuyla ilgili yapılan tüm etkinlikler üniversitenin 
kanalı olan Kanal B’de haber yapılmakta; ayrıca engelli sorunlarına yöne-
lik “ENGELİM OLMA” adlı 26 bölümlük program hazırlanmış ve yayınlan-
mıştır.

• Üniversitemizin Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı olarak dü-
zenlediğimiz etkinliklerde ve faaliyetlerde katılımcı engelli bireylere özel yerler 
ayrılmaktadır. Mezuniyet törenlerimiz süresince işitme engelli konuklarımız ve 
TV izleyicilerimiz düşünülerek işitme dili uzmanı ile bütün tören boyunca çevir-
menlik yapılmaktadır. 

Üniversitemiz tüm çalışanları ve öğrencileri 

ile  birlikte engelli bireylerin hayat şartlarını 

iyileştirmeye, toplumsal hayatta daha iyi bir yer 

edinmelerini sağlamak için farkındalık yaratan 

etkinlik ve projeler hedefleyerek bunları geliş-

tirmeye ve gerçekleştirme yolunda yürümeye 

devam edecektir. 

Biz inandık, sözde değil özde 
farkındalığımız ve projelerimiz 

ile engelli bireyler için yapabile-
ceğimiz çok şey var. 

http://8.si/


NGE

O

A
L

E L İ
M

M

Başkent Üniversitesi İngilizce Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde hazırlık sınıfında 
öğrenim görmekteyim. Üniversitemizin bizlere sunduğu 2. dönem Amerika’da dil eğitimi alma imkâ-
nından yararlanmak için başvurumu yapmış bulunmaktayım. Süreç içinde Hukuk Fakültesi’nde ana 
dal ya da yan dal yapmak istiyorum. 

Ekonomik olarak güçlü bir ailenin çocuğu değilim. Gayretimi gören çevremdeki insanların ve üni-
versitemin bana sağladığı imkanları değerlendirerek bu okulda okumaktayım. 5 yıl evvel geçirmiş 
olduğum trafik kazası esnasında boyun bölgesinden omuriliğim hasar gördüğü için yürüyemez ve 
ellerimi kullanamaz bir duruma geldim. Bu kaza beni sadece bedensel olarak kısıtlı hale getirdi. Ha-
yata küsmedim ve hayata dair planladığım her ne varsa gerçekleştirmeye olan inancım ve isteğim 
kazadan önceki heyecanı ile devam etmektedir. 2 yıllık bir üniversiteyi derece ile bitirdim, KPSS’den 
iyi bir puan almama rağmen atamam gelmediği için eve kapanıp kalmadım, hayatımı kurmak için 
yeni arayışlara girdim ve iyi bir üniversitede idealim olan mesleği yapabilmek adına yeni bir haya-
ta başladım. Başkent Üniversitesi’nde öğrenim görmeye başladığımda tercihimin ne kadar doğru 
olduğunu gördüm ve bu üniversitede engelli öğrenci olmanın ayrıcalığını yaşadım. İlettiğim bütün 
isteklerim, İngilizce Hazırlık Meslek Yüksekokulu, Engelli Öğrenci Birimi ve Rektörlük tarafından 
dinlenilmiş, ihtiyaçlarım büyük bir hassasiyetle ve profesyonellikle karşılanmıştır. Üniversitemizde, 
ülkemizde neredeyse hiçbir üniversitenin engellilere sunmadığını bildiğim birçok hizmetten fayda-
lanmaktayım.

Kampüs içerisinde kendime ait akülü tekerlekli sandalyem ile istediğim yere rahatlıkla ulaşabilmek-
teyim. Dersim olmadığı zamanlarda bile kampüsten ayrılmak istemiyorum çünkü Türkiye’de çok az 
üniversiteliye nasip olacak bir büyüklükte ve imkanda hazırlanmış kütüphanemiz mevcut ve ben ders 
dışı zamanımı orada değerlendiriyorum.

  

Bence gerçek engel bu tarz insanların düşüncelerindedir. Başkent Üniversitesi’nde başkanlığını yü-
rüttüğüm “Engelim Olma Öğrenci Topluluğu” daha önceki yıllarda da toplumda engelliler adına 
farkındalık yaratmak üzere değişik organizasyonlar yapmıştır. Engellilere karşı duyarlılığı artırmak 
amacıyla 2016 senesinde çeşitli projeler yürüttük. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Otizm 
Vakfı, Anakucağı Down Sendromlu Eğitilebilir Zihinsel Engelliler ve Ailelerini Koruma Derneği’nden 
gelen otistik ve down sendromlu çocuklara ev sahipliği yaptık. Otizmli çocukların yaptığı resimleri 
sergiledik, down sendromlu çocuklara da konser ve dans gösterisi yapma imkanı sağladık. 2016-
2017 bahar yarıyılı eğitim döneminde hazırlamış olduğumuz projelerimiz mevcuttur. Bu projelerimi-
zi hazırlarken Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ve Rektörlüğümüzün büyük destekleri bulun-
maktadır. Üniversitemizde bizlere hoşgörü, güler yüz ile profesyonelce hizmet eden tüm personele 
topluluğumuz adına teşekkürü borç bilirim.

      Muhammed Mustafa Kemal  GÖKBULAK

Muhammed Mustafa Kemal  GÖKBULAK Engelim Olma Öğrenci Topluluğu Başkanı

Engelliler sosyal hayatta aslında çözümü çok basit ol-
masına rağmen engelli sorunlarına ilgisiz yöneticiler 
yüzünden çok büyük engellerle karşılaşmaktayız. 



;

Öğr. Gör. Yasemin ÇETİNEL
Aile Hekimliği AD
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 Karbonhidrat, protein ve yağ gibi ana besin öğelerini 
yeterli miktarlarda içeren besinlerle yapılan dengeli beslen-
me, bazı durumlar hariç, vücudun günlük vitamin gereksini-
mini karşılar. Yeterli ve dengeli bes-

lenen sağlıklı kişilerde 
vitamin desteği 

gerekmez.
Vitamin destekleri, 

vitamin ve
minerallerin yetersiz 
alımının söz konusu 
olduğu durumlarda 

önemli
kaynaklardır.

28 29



30 31



Sevdiklerinize sağlıkla 

kavuşmanız için elimizden 
gelenin fazlasını 

 yapıyoruz.

Acı ve tatlı günlerinizde 
daima yaninızdayız.

Size
 yar

dım
 ediy

or o
lmak

en b
üyük

 mutlul
uğum

uz.

Sağlıklı ve daha mutlu 
bir hayat yaşamanız için çalışıyoruz.

“Sağlığı olanın ümidi, ümidi olanın herşeyi var demektir”.

Sağlıklı olmamız için gece-gündüz demeden çalışan
tüm hekimlerimizin günü kutlu olsun. 



Yrd. Doç. Dr. Arzu ÇELEBİ KOBAK
Gastroenteroloji BD

BAŞKENT
ÜNİVERSİTESİ

İZMİR
HASTANESİ

En sık görülen mide hastalıkları, gastroö-
zofageal reflü hastalığı (GÖRH), fonksi-
yonel dispepsi, gastrit, mide ve onikipar-
mak barsağı ülserleridir. GÖRH, mide ve 
yemek borusunda yanma, mide içeriğinin 
yemek borusuna geri gelmesi ve/veya 
kuru öksürük, ses kısıklığı gibi şikayetler-
le seyreder. Dispepsi, gastrit ve ülserde 
ise daha çok, ağrı, şişkinlik, erken doyma, 
hazımsızlık, bulantı ve kusma gibi şika-
yetler görülür.  Bu hastalıkların görülme 
sıklıkları ırk, yaş, cinsiyet ve genetik fak-
törlere göre değişiklik gösterebilir. Türk 
toplumunda  reflü şikayetlerinin görülme 
sıklığı %10-20, dispeptik yakınma sıklığı 
%20-40 olarak bilinmektedir. 

Mide hastaları, şikayetlerinin özel-
likle mevsim geçişlerinde; yazdan 

bahara ve kıştan bahara geçişlerde 
arttığından yakınırlar. 

Bu konuda bilim adamları tarafından 
yapılan çalışmalar farklı sonuçlar ortaya 
koymuştur. Mide ve onikiparmak barsa-
ğı ülserleri ve ülser kanamalarının mev-
simsel artış gösterip göstermediğine dair 
veriler daha fazladır. Değişik ülkelere ait 
çalışmalarda, farklı ay ve mevsimlerde 
artışlar saptanmıştır. Çoğunlukla sonba-
har ve kış aylarında, ülser, reflü ve ülser 
kanamalarının en yüksek düzeye çıktığı 
görülmüştür.  

Mide ve onikiparmak barsağı ülseri baş-
ta olmak üzere tüm mide hastalıklarının  
gelişiminde iki önemli etken, mide asiti 
ve Helikobakter pilori enfeksiyonudur. 
Mide asit salgısı ve Helikobakter pilori 
enfeksiyonunun olası mevsimsel değiş-
kenliği ve buna neden olan faktörler bu 
konuya açıklık getirebilir. Ancak bu konu-
da yeterli çalışma bulunmamaktadır.  

Mevsim geçişlerinde, değişen hava şart-
ları, ısı ve nem oranlarındaki değişiklikle-
re tepki olarak vücutta birtakım hormo-
nal değişiklikler gerçekleşir. Soğuk hava 
ve ısı değişiklikleri insan vücudunda ani 
bir stres yaratır. Buna bağlı olarak stres 
hormonları olan adrenalin ve noradrena-
lin salınımı artar. Adrenalin, mide ve oni-
kiparmak barsağı mukozası kan akımını 
azaltarak mukozal hasar ve ülser gelişi-
mine yol açabilir. 
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Mevsimsel beslenme değişiklikleri, bazı mide hastalıklarının görülme sıklığını etkileyebilir. 
Kış aylarında vücut ağırlığı ve diyetteki yağ miktarının artmasına bağlı olarak reflü sıklığının 
arttığını gösteren çalışmalar bulunmaktadır. Çiğ sebze ve meyve tüketiminin artması, asitli 
içecekler, alkol, soğuk su, buzlu meyve suları ve dondurma mide sorunlarının şiddetini arttı-
rabilir. Ayrıca yaz aylarında gündüz saatlerinin uzun olması, geç saatlere kadar oturulması, 
daha fazla yemek yenmesine ve geç saatte yemek yenmesine neden olabilir.

Beslenme içeriğinin mevsimsel olarak 
değişiklik göstermesi, aldığımız gıda-
lardaki alerjenlerin de mevsimlere göre 
farklı olmasına neden olur. Gıda alerji-
leri bazı mide ve barsak hastalıklarının 
gelişiminde önemli rol oynar. Çölyak 
hastalığı, tahıl alerjisi olarak bilinir. 
Eozinofilik özofajit ve gastroente-
ritlerde, inek sütü, soya, yumurta, 
buğday en sık tetikleyici alerjen 
gıdalardır. Alerjik reaksiyonlar yanı 
sıra bazı gıdalara aşırı hassasiyet 

veya toleranssızlık da söz konusu ola-
bilir. Bu durum gıda intoleransı olarak 
bilinir. Fonksiyonel dispepsi ve hassas 
barsak sendromu olan hastaların az da 
olsa bir kısmında gıda intoleransının 
rolü üzerinde durulmaktadır. 

Bazı ilaçlar, yemek borusu alt kısmındaki basıncı düşürerek reflüyü arttı-
rabilir. Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) ve astım tedavisinde 

kullanılan bazı ilaçlar bu gruptandır. Bu hastalıkların kış aylarında alevlenme 
göstermesi ve buna bağlı artan ilaç kullanımı kış aylarında reflüde artışa ne-
den olabilir. Romatizmal hastalıklara bağlı şikayetlerin kış aylarında artması 
da non-steroid anti-inflamatuvar ilaç kullanımını arttırarak ülser gelişim sık-
lığını arttırabilir.

Klostridyum, salmonella ve E.Coli gibi bakteri-
yel etkenlerin yaz aylarında arttığı iyi bilinmek-
tedir. Protozoal bir enfeksiyon olan kriptospori-
diyoz, ılık, yağmurlu ve nemli havada, bahar ve 
yaz aylarında sık görülür. Giardiyazis mevsimsel 
özelliği daha az olan bir protozoadır, bazı ülke-
lerde erken sonbahar aylarında artış gösterdiği 
saptanmıştır. Mide ve barsak enfeksiyonlarında, 
ishal, karın ağrısı, şişkinlik, bulantı, kusma, iş-
tahsızlık, kilo kaybı gibi şikayetler görülebilir. 
Bu enfeksiyonlar, fonksiyonel dispepsi ve hassas 
barsak sendromunu tetikleyebilir veya şikayet-
lerin artmasına neden olabilir.

Mide ve barsaklar, vücudumuzda ikinci beyin 
gibi çalışır. Beyin-barsak ekseni nedeniyle beyin 
ile mide ve barsak duvarındaki sinir sistemi ara-
sında sıkı bir etkileşim mevcuttur. Buna bağlı 
olarak, GÖRH, fonksiyonel dispepsi, hassas bar-
sak sendromu gibi fonksiyonel sindirim sistemi 
hastalıkları ile depresyon, anksiyete bozukluğu, 
panik bozukluk gibi psikolojik hastalıkların bir-
likteliği sık görülür. Kişilerin uyku süresi, iştah, 
kilo, enerji düzeyi, ruh hali, sosyal aktiviteleri 
bu dönemlerde değişime uğrar. Bu değişimlere 
bağlı olarak, depresyon, anksiyete bozukluğu, 
panik bozukluk gibi psikolojik hastalıklarda artış 
görülebilir. 

Major depresyon tanılı hastaların da 
%30-40’ında fonksiyonel sindirim sistemi 
hastalıkları görülmüştür. Mevsim geçişle-
rinde psikolojik hastalıkların artışı, mide 
rahatsızlıklarının da artmasını yanında 
getirebilir.

Sonuç olarak; mide hastalıklarının 
özellikle bahar aylarında artış göster-
diği bilimsel olarak kanıtlanmış bir bil-
gi değildir. Ancak mide hastalıklarının 
mevsimsel dalgalanma gösterebilece-
ğine dair veriler ve buna neden olabile-
cek birçok faktör bulunmaktadır. Çok 
sayıda, kapsamlı ve nitelikli çalışmalar 
bu konudaki bilgilerimizi arttıracak-
tır. Mevcut bilgilerle, bahar aylarında 
mide şikayetlerinin arttığını söyleyen 
hastalarımıza, hava ve beslenme deği-
şikliklerinin, mevsimsel bazı besinlere 
alerji ve intoleransın, ilaçlar, enfeksi-
yonlar ve psikolojik faktörlerin buna 
neden olabileceğini söyleyebiliriz . 
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Uzmanlar tarafından uygulanan tedavilerde,
uygulama bölgesinde; düzenli seanslar sonrası

tüylerde kalıcı azalma ve tamamen yok olma
başarısı elde edilir. 

Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı
Mareşal Fevzi Çakmak Cad., 5.Sk. 

No:48 Bahçelievler, Ankara 

0312 212 29 12 -5303 / 5260-

Lazer epilasyon batık kılların tedavisinde en 
uzun süreli kalıcı çözüm sağlayan yöntemdir.

Lazer ışını radyasyon içermez,

kanser yapıcı etkisi yoktur ve

diğer yöntemlerle karşılaştırıldığında

daha ekonomiktir.

Pürüzsüz güzelliğin
tadını çıkarın...

http://5.sk/


Yrd. Doç. Dr. Sirel GÜR GÜNGÖR
Göz Hastalıkları AD

Üvea gözü besleyen damarlardan ve pigment-
ten zengin olup göz küresinin orta tabakasıdır.

Üvea tabakasının inflamasyonuna 
(iltihabına) üveit denir. 

Ancak göz içi iltihabına, yakın komşulukları nede-
niyle, retina, vitreus, optik sinir gibi tüm göz içi 
yapılar da katılabilir. Bu durum görmeyi ciddi şe-
kilde tehdit eden durumlara neden olabilmekte-
dir. Farklı çalışmalarda farklı sonuçlar bildirilse de 
genellikle tüm üveitlerin % 2-14’ü çocukluk yaş 
grubunda görülmektedir. Erkek ve kız çocuklarda 
görülme oranı benzer olmakla birlikte kız çocuk-
larda biraz daha sık görüldüğüne dair çalışmalar 
vardır. Ortalama tanı yaşı 8-9 yaş iken olguların 
%75’inde hastalık her iki gözde birlikte görülür. 
Çocuklarda üveitin nedeni araştırıldığında % 25-
54 olguda neden bulunamazken, % 15-47 olguda 
sebep eşlik eden jüvenil idyopatik artrittir (jüve-
nil romotoid artrit). Çoğu olguda durum kalıtsal 
değildir. Bazı durumlar insan lökosit antijenleriy-
le ilişkili olabilir.

Üveitin genel olarak çeşitli sınıflamaları vardır. 
Örneğin gözü tuttuğu anatomik bölüme göre 
ön, (orta), arka ve panüveitler; patolojik duruma 
göre granülomatöz veya granülomatöz olmayan; 
hastalığın seyrine göre akut veya kronik; etyo-
lojik nedene göre travma, immünolojik, enfeksi-
yöz, maskeleyici gibi.
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Üveit acil bir hastalıktır. Geç kalındığında hastalık ilerler ve göz 
bebeğinde şekil bozuklukları, katarakt, göz içi basıncı yükselmesi 
ve glokom gibi kalıcı yan etkiler bırakabilir, görme kalıcı olarak 
azalabilir ve kaybedilebilir. 

Detaylı sistemik ve göz hikayesi, detaylı göz muayenesi ve bulgulara göre görüntüleme yöntemleri 
ve laboratuvar testler ile tanı konulur. Düzenli aralıklarla optik koherens tomografi ile optik disk 
ve makülanın incelenmesi, ön segment ve arka segment ultrasonografisi ve gerekli durumlarda 
fundus flöresein anjiyografi hem tanının konması hem de tedavinin takibinde gereklidir. Üveitin 
lokalizasyonu ve özelliklerine göre ilgili bölümlerden konsültasyon istenir. Poliklinikte muayeneye 
uyum sağlayamayan çocuklarda genel anestezi altında muayene yapmak gerekebilir.

Tedavi
Çocuklarda üveit tanısı konulurken enfeksiyöz hastalıklar ve maskeleyici durumlar göz 
önünde bulundurulmalıdır. Enfeksiyöz durumlarda tedavi patojene uygun anti-mikrobiyal 
ilaçlar ile yapılır. Aksi takdirde, etkene yönelik ilaç verilmeden steroid veya immünsupresif 
tedavi başlanması, gözün kaybına neden olabilir, hatta hayatı tehdit eden komplikasyon-
lara yol açabilir. Enfeksiyonun dışlandığı üveitlerde tedavide kortikosteroid tedavilerden 
yararlanılır. Ön üveit durumlarında kortikosteroidli damlalar öncelikle saat başı gibi sık 
uygulanarak sonra hastalığın şiddetine göre dereceli azaltarak kesilir. Orta üveitlerde ve 
arka üveitlerde sistemik steroidlerin kullanımı gerekli olabilir. Sistemik steroidler ağızdan 
veya damar yoluyla verilebilir. Yetişkinlerde göz etrafına uygulanan steroid enjeksiyonları 
çocuklarda çok uygun olmamaktadır. Topikal steroidli damlaların yanında sıklıkla arka ya-
pışıklık oluşumunu önlemek ve siliyer spazmı çözerek ağrıyı azaltmak amacıyla sikloplejik 
ve midriyatik damlalardan yararlanılır. Hem topikal hem sistemik steroidler kullanılırken 
steroidlere bağlı yan etkiler açısından çocuklar yakından takip edilmelidir. Steroid tedavisi 
azaltıldığında veya kesildiğinde atak yaşanan durumlarda, steroide bağlı yan etki gelişti-
ğinde veya steroid kullanılamayan durumlarda, arka ve panüveitlerde, JİA gibi sistemik tanı 
alan durumlarda immün sistemi baskılayan ilaçlardan veya biyolojik ajanlardan yararlanmak 
gerekebilir. Bu çocuklar mutlaka pediyatrik nefroloji ve romatoloji bölümü ile ortak takip 
edilmelidir. Üveite bağlı gelişen komplikasyonlar da uygun ve etkin şekilde tedavi edilmeli-
dir. Örneğin glokom gelişiminde göz içi basıncını düşüren damlalardan yararlanılır. Gerekli 
durumlarda glokom cerrahisi gerekli olabilir. Katarakt gelişen çocuklarda özellikle göz tem-
belliğinin önüne geçmek için gözdeki inflamasyon etkin bir biçimde baskılanmalı ve üç aylık 
sakin dönemden sonra katarakt ameliyatı yapılmalıdır. İnflame bir gözde yapılan cerrahi 
bir girişim postoperatif yoğun inflamatuar reaksiyona ve ciddi komplikasyonlara yol açar. 
Ancak her türlü göz ameliyatının gözde üveit atağını tetikleyebileceği unutulmamalıdır. 
Gelişen retina komplikasyonlarında da lazer fotokoagülasyon, intravitreal tedaviler ve pars 
plana vitrektomi gibi cerrahiler yapılır. 

Jüvenil İdyopatik Artrit: Jüvenil idyopatik artrit (JİA) 16 yaşından küçük  çocuklarda en az 6 
hafta süren ve altta yatan başka neden olmayan artrit olarak tanımlanabilir. 

     
Görülme Sıklığı

- Çocukluk çağı ön üveitlerinin belirlenebilen en sık etyolojik nedenidir. 
- Üveit, JİA’nın en sık oligoartrit (4 eklemden daha az tutulum yapan tipi) tipine eşlik 

eder. 
- Oligoartrit kronik artritlerin en sık görülen tipidir, 

- Genellikle kız çocuklarında görülür; hastalığın başlangıcında 4 veya daha az 
eklemi tutar. 
- Oligoartritli çocukların % 10-30’unda ön üveit görülmektedir. Anti nükleer 

antikor (ANA)’un yüksek prevelansı eşlik etmektedir.

Tanı konulduktan sonra ilk dört yıl daha fazladır. Nadir olarak üveit, eklem bulguları 
gelişmeden de başlayabilir. Maalesef bu çocuklarda tanı geç konulduğu için üveitin 
prognozu daha kötü olmaktadır. Yine artrit ile üveit başlaması arasında kısa süre olması 
daha agresif süreç ile ilişkilidir. JİA ile ilişkili üveitler genellikle her iki gözde birlikte 
olmaktadır. Ön üveit şeklinde olmasına rağmen tedavi edilmeyen kronik durumlar-
da gözün ön saydam tabakası olan kornea üzerinde bant keratopati, göz içinde zar 
oluşumları ve yapışıklıklar, katarakt ve glokom gibi komplikasyonlar gelişerek görme 
keskinliği kalıcı olarak azalabilir ve görme kaybedilebilir. 

Ön Üveitlerin Nedenleri
Üveitlerin çoğunda ayrıntılı sistemik araştırmaya rağmen altta yatan etken buluna-
mayabilir. Çocuklarda travma mutlaka sorgulanmalıdır. Sistemik tanı almamış hasta-
lar gözdeki üveitin özelliklerine göre pediatrik nefroloji ve romatoloji, enfeksiyon 
hastalıkları, kardiyoloji bölümleriyle konsülte edilir ve birlikte takip edilir.

Orta Üveit:  Gözdeki inflamasyonun anatomik olarak pars plana ve 
periferik retinanın üzerindeki vitreus tabanında olduğunu ifade eden bir terim-
dir. Çocukluk çağı üveitlerinin % 12-28’i bu bölgede görülür. Sarkoidoz, sifiliz, 
Lyme hastalığı, multiple skleroz ve tüberküloz ile birlikte görülebilir. Bu tür 
üveitler mutlaka göğüs hastalıkları, nöroloji ve enfeksiyon hastalıkları bölümleri 
ile birlikte takip edilir.

Arka Üveit: Çocuklarda en sık arka üveit nedeni toksoplazma en-
feksiyonudur. Toksoplazma kedi dışkısıyla bulaşan bir parazittir. İnsanlar bu 
paraziti iyi pişmemiş yiyeceklerle, bulaşmış meyve, sebze ve sularla alırlar. 
Alınan parazit kistleri kaslara, kalbe, sinir dokulara ve retinaya dağılır ve 
yıllarca aktif olmayan bir şekilde kalabilir. Hamilelik sırasında toksoplazma 
enfeksiyonu geçiren gebelerde parazit plasenta yoluyla bebeğe geçebilir 
ve bebekte ağır gelişim hasarları oluşabilir.Çocuklarda bir diğer arka üveit 
nedeni toksokara enfeksiyonudur. Bu enfeksiyon da köpek ve kedi dışkısıyla 
bulaşmış yiyeceklerin yenmesiyle insana bulaşır.

Pan Üveitler :Gözün ön, orta ve arka bölümlerinin birlikte inf-
lame olma durumudur. Sarkoidoz, Behçet hastalığı gibi hastalıklar yönün-

den mutlaka detaylı sistemik araştırma yapılmalıdır.

Ön Üveitler ÜVEİT TANI VE TEDAVİSİ
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Sağlığın temeli gebelik ve doğumla atılır, sağlıklı aileler 
geleceğin anahtarıdır. Tüm dünyada aile sağlığını korumak ve 
yükseltmek için çalışan ebelik mesleği yüklendiği bu önemli 
misyon ile toplum için vazgeçilmez meslekler arasında yer 
alır. 

Doğum süreci, sadece bir eylemi ifade etmemekte olup, 
ebeveyn olmaya karar vermeyle başlayan, bebek sahibi olmak 
için pek çok planlamaları içeren, tüm aile için yeni bir yaşama 
hazırlık yapılan, uzun bir bekleyiş süreçlerini içeren bir 
dönemdir. Bu dönemde ebeveynlik rolüne alışılırken heyecan 
ve mutlulukların yanı sıra endişeler ve zorluklarda artabil-
mektedir.  Biz ebeler ailelerle sorunlarının çözümünde birlik-
te hareket ederek, rehberlik sunarak, eğitim ve danışmanlık 
yaparak bu özel deneyimlerinde güzel anılar bırakmalarına 
yardımcı oluyoruz. Bu birlikteliğimiz doğum öncesinden 
başlayarak doğum sonu döneme kadar devam etmektedir. 
Amacımız sağlıklı ve sevgi dolu bir süreç geçirilmesini sağla-
mak…

Hepimiz hayata gözlerimizi açtığımız o anda o sıcacık sevgi 
dolu elleriyle dünyaya çeken; hassasiyet gerektiren, özveri 
isteyen ve en önemlisi sevgiyle yoğrulan bu emeğin öncüleri-
dir ebeler…

Yeni bir hayata göz açış, minik savunmasız beden, etrafı 
saran mis kokusu ve heyecanlı bekleyiş, mutluluk gözyaşlarıy-
la dünyaya gelen yeni bir canlı, aileyi aile yapan gözbebeği 
evlat ve bu mutluluğa ortak olan ebeler…

Doğumdan önce heyecan ve korku duyan annelerin elini 
tutmak, ağrılarını kontrol etmesini sağlamak, doğumdan 
hemen sonra bebeğin ağlama sesi ile annenin gözündeki ışığı 
ve mutluluğu görmek, bebeği annesiyle buluştururken o 
duygusal birlikteliğe tanıklık etmek, tüm ailenin heyecanını 
paylaşmak biz ebeler için görev ve sorumlulukların ötesinde 
doyum sağlamaktadır. 

Biz Başkent Üniversitesi Hastanesi ebeleri olarak, doğum 
yapacak olan ve doğum yapan anneler ile ailelerinin heyecan-
larını paylaşmaktan ve onlara bu deneyimlerinde destek 
olmaktan sonsuz mutluluk duyduğumuzu belirterek tüm 
meslektaşlarımızın ebeler haftasını kutlarız.   

DESTEKÇiSi

DOĞUMUN

EN BÜYÜK

Saliha FAK - Fadik Ezgi YEŞİL 
Elif DURMUŞ - Fatma DURMUŞHastanemizdeki Ebelerimiz

Ebelik mesleğinin önemine dikkat çekmek için dünyada ve ülkemizde her yıl 
21-28 Nisan Ebeler Haftası ve 5 Mayıs Dünya Ebeler Günü olarak kutlanır.

Ebelik tarihin en eski mesleklerinden biridir ve ebeler yurdumuzun her köşesinde 
köylerde kentlerde ve çoğu zaman zor şartlar altında halkımıza hizmet vermek-
tedir. Anne çocuk sağlığı hizmetleriyle birlikte doğum öncesinde, doğum esna-
sında ve doğum sonrası dönemde anneye ve bebeklere bakım hizmetleri veren 
ebelik; yeni bir canlının dünyaya gelmesine yardımcı olmak, doğum ağrısı çeken 
bir annenin ağrısını dindirmek ve aileye istek ve özlemle beklenen canlının katılı-
mını sağlamakla toplum içinde saygın bir yere sahiptir. Ağır fedakârlıklar içerisin-
de görev ve sorumluluklarını yerine getirmeye çalışan ebeler, sağlık sisteminin 
vazgeçilmez unsurlarındandır.

EBELER



Dyt. Emel Aydan ORAL
Beslenme ve Diyet Ünitesi

Toplumsal hayatımızda önemli bir 
yer teşkil eden Ramazan ayında oruç 
tutulmakta ve bununla birlikte birey-
lerin günlük yaşantılarında önemli 
değişiklikler olmaktadır. Ramazan 
ayında yapılan en önemli beslenme 
değişiklikleri arasında oruç tutan ki-
şilerin günlük beslenme şekli ve öğün 
sayısını değiştirip üç ana öğün olan 
günlük beslenme düzeninin iki öğü-
ne indirilmesidir. Bu süreç içerisinde 
bireylerin yaş, cinsiyet ve fiziksel ak-
tivitelerine göre günlük almaları ge-
reken enerji, protein, karbonhidrat, 
yağ, vitamin ve mineral oranlarının 
değişmediği ve bu süre zarfında da 
sağlığın korunması açısından yeterli 
ve dengeli beslenmenin gerekli oldu-
ğu unutulmamalıdır.

Yeterli ve dengeli beslenmenin Rama-
zan ayında da sürdürülebilmesi için 
günün oruç tutulmayan bölümünde 
en az üç öğünü tamamlamak ve sa-
hur öğününü atlamamak gerekir. Sa-
hurda sadece su içmenin veya gece 
yatmadan hemen öncesinde yemek 
yemenin zararlı olduğu unutulmama-
lıdır. Çünkü bu beslenme tarzı yakla-
şık 17-18 saat olan açlığı, ortalama 
20 saate çıkarmaktadır. Bu da açlık 
kan şekerinin daha erken saatlerde 
düşmesine ve buna bağlı olarak gü-
nün daha verimsiz geçmesine neden 
olmaktadır. Bu durumun aksine eğer 
sahur öğünü, ağır yemeklerden olu-
şursa gece metabolizma hızı düştüğü 
için yemeklerin yağa dönüşme hızı ve 
kilo alma riski artmaktadır.

Bu soruyu cevaplandırmak için ilk olarak meta-
bolizmanın ne olduğuna yanıt vermek gerek-
mektedir. Metabolizma, yaşamsal sürecin devam 
edebilmesinde gerçekleşen kimyasal olayların tü-
münü  tanımlanmaktadır. Metabolizma, kimyasal 
olaylar sonucunda besinlerden enerji dönüşümü-
nü sağlamaktadır. Kalori kısıtlaması veya açlık du-
rumunda dinlenme halindeki yaşamsal olaylar için 
temel enerji miktarı olan bazal metabolik hızda 
bir azalma görülmektedir. Aynı zamanda besin ve 
sıvı alımındaki azalma nedeniyle enerji depoların-
daki tükenmeye bağlı olarak metabolizma hızı ya-
vaşlamaktadır. Bu sebeple, vücut su miktarındaki 
azalma özellikle ramazanın ilk haftasında önemli 
bir sorun haline gelebilmektedir. Bu nedenlerle 
özellikle ramazanın ilk haftasında sıvı alımının ar-
tırılması ve ramazan süresince iftar sonrası öğün 
sayısını artırarak enerji alımının dengelenmesi çok 
büyük önem taşımaktadır.

Ramazan’ın yemek kültürü açısından en bilinen 
özelliği iftar sofralarındaki çeşitlilik ve bolluktur. 
Yapılan en büyük hatalardan birisi de çok hızlı bir 
şekilde, çok yüksek miktarda besin tüketmektir. 
Beyin doyma emrini yemekten 15-20 dakika sonra 
vermektedir. Çok hızlı yemek yendiğinde bu süre 
zarfında yüksek miktarda, enerjisi yüksek besinler 
yenilebilir ve bu durum ilerleyen günlerde kilo alı-
mına da zemin hazırlamaktadır.

İftar zamanı mideye aşırı yüklenmemek 
gerekmektedir. Bu dönemde azalan öğün 
sayısı ve uzun süre aç kalmanın getirdiği 
kan şekerindeki düşüklük ile çok yenile-
bilmektedir. Oruç döneminde besinleri iyi 
çiğneme ve yavaş yemek yeme oluşabilecek 
hazımsızlığı ortadan kaldırabilmektedir. 
Oruç tutarken öğün dengesi çok önemlidir. 
İftar ve 2 adet küçük ara, mutlaka sahur ile 
toplam 4 öğün beslenmek en sağlıklı bes-
lenme şekli olacaktır.
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Yeterli ve dengeli beslenmeye özen gösterilmeli.

Sahur ve iftarda iki ana öğün ile, iftardan sonra 1-1.5 saat arayla olacak şekilde iki ara öğün 
şeklinde düzenlenmeli.

Sahura mutlaka kalkmaları ve protein-karbonhidrat-yağ dengesini sağlayan seçimler yapma-
ları .

Kafein içeren içecekler yerine de süt, meyve suyu, ıhlamur ve kuşburnu gibi bitki çayları tercih 
edilmeli.

İftar ve sahur arasında sık sık su içilmeli.

İftara peynir, domates, zeytin gibi kahvaltılıklar veya çorba gibi hafif yemeklerle başlanılması, 
10-15 dakika sonra az yağlı et yemeği, sebze yemeği veya salatayla devam edilmeli.

Gün boyu susuzluktan sonra suyu tek seferde çok miktarda içmek mide de 
fazlasıyla şişlik yaparak rahatsız edebilir. Bu nedenle 1-2 adet hurma ve 
en fazla 2 bardak su ile orucu açmak daha uygun olmaktadır. Çorba hem 
sıvı hem de hafif bir yiyecek olduğu için tercih edilebilir. İftar menülerin-
de çorba, salata, sebze ve et grubunun bir arada bulunduğu öğünler ya-
pılabilir. Ayrıca, ayran ve cacık da gün boyu bozulan elektrolit dengesini 
tekrar düzenlemeye yardımcı olacaktır. Önemli olan yiyeceklerimizi yavaş 
çiğneyip, yaklaşık 15 – 20 dakika da tüketirsek porsiyon kontrolünü sağ-
lamış oluruz. Bu da ilerleyen saatlerde şişkinlik ve hazımsızlık sorunu ya-
şamamamıza yardımcı olmaktadır.

Çünkü sahurda yenilen hafif bir öğün gün boyu açlığı engelleyecek, açlık süresinin çok uza-
masını engelleyerek oluşabilecek kan şekeri düşüşünü kontrol altına almayı sağlayacak, yor-
gunluk, baş ağrısı, unutkanlık ve zihinde oluşacak dikkatsizliği önleyecektir. Genelde sahur-
da,  oruç tutan bireyler günü daha tok geçireceğine inanarak hamur işleri dediğimiz mantı, 
makarna, börek, gözleme, ekmek ve kızartma ağırlıklı besinleri fazla miktarda tüketmektedir. 
Sahuru yatmadan önce yapan veya sahurda uyanıp bu tür yiyecekleri yiyen bireyler için bu 
çok tehlikelidir. Çünkü uyandıklarında midede ağırlık, yanma ve ekşime hissedebilmektedir-
ler. Bu durumu engellemek için sahurda çeşitli çorbalar tüketilmeli ve kahvaltılık tarzı beslen-
me ile sahur yapılmalıdır.

Hurma ramazanın geleneksel kuru meyvesidir. Uzun sü-
ren açlık sonrasında ilk tüketilen besin olarak hurma, 

posa ve meyve şekeri ile sağlıklı bir örüntüye sahiptir ve 
düşen kan şekerini tekrar düzenleme yardımcı olur.

Ramazan ayında uzun açlıklar meyve 
gibi kabuklu ve diyet lifi içeren besinlerin 
az tüketilmesine neden olmaktadır. Buna 
ek olarak sıvı ve sulu yiyeceklerin az tü-
ketilmesine bağlı olarak barsak hareket-
leri yavaşlamaktadır. İşte bu beslenmeye 
bağlı olumsuz yapılan tutum, yani 
diyet lifi içeren besinleri az 
yeme karın kaslarının 
gevşemesine ve 
kuvvet kay-
bına, karın 
boşluğunda 
gevşeme, 
k a b ı z l ı k , 
k a r ı n d a 
ş i ş l i ğ e 
n e d e n 
o l a b i l -
mektedir. 
Bu sebep-
le sahur se-
çimleri çok 
dikkatli yapıl-
malıdır. Sahur-
da protein içeren 
süt içmeli, yumurta, 
yoğurt, peynir yemeli, kan 

şekeri dengesi için tam tahıl içeren 
ekmek tüketmeli ve bol su içip yeterli 
sıvı alımını sağlanmalıyız. Yiyecek ola-
rak da çorba, az yağlı yapılmış sebze, 
zeytinyağlı yemekler veya hafif kah-
valtılardan birini seçmek en doğrusu 

olacaktır. Ayrıca sahurda besinler 
tercih edilirken gün boyu 

tok kalmaya yardım-
cı, tuz oranı dü-

şük, yeterli lif 
içeren, pro-

tein – kar-
b o n h i d -
rat – yağ 
i ç e r e n 
besinleri 
k a p s a -
yan, vi-
tamin ve 

m i n e r a l 
a l ı n ı m ı n ı 

destekleyen 
ve kolay hazır-

lanıp yenebilen 
besinler olmasına 

dikkat edilmelidir.
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Beyaz ekmek, pirinç pilavı gibi glisemik indeksi yüksek olan gıdalar yerine bulgur pilavı, ke-
pekli ekmek veya kepekli makarna gibi posalı besinler tercih edilmeli.

Porsiyonlara dikkat edilmeli, avuç içi büyüklüğündeki pidenin 1 dilim ekmeğe eşit olduğu 
unutulmamalı.

Izgara, haşlama ve fırında yapılan yemekler tercih edilmeli, kavrulmuş, tütsülenmiş ve kızar-
tılmış besinlerden uzak durulmalı.

Aşırı şerbetli, yağlı tatlılar yerine; tercihen haftada 1 – 2 gün olmak üzere sütlü tatlılar (süt-
laç, güllaç, muhallebi vb.) veya meyve tatlıları veya 2 top dondurma tercih edilmeli.

Yemekleri hızlı yemekten kaçınmalı, yavaş yavaş ve iyice çiğneyerek yenilmeli.

Beslenme düzenindeki değişikliklere bağlı olarak oluşabilecek kabızlığı önlemek için, yemek-
lerde lif oranı yüksek gıdalar (kurubaklagiller, kepekli tahıllar, sebzeler) ve ara öğünlerde de 
taze ve kuru meyveler, ceviz, fındık, badem gibi kuru yemişler tercih edilmeli.

Sindirimi hızlandırmak ve kilo alımlarından kaçınmak için iftardan 1-1,5 saat sonrasında 40 – 
45 dakika yürüyüş yapılmalı.

Ramazan ayı boyunca oruç tutan kişiler, günlük öğün sayısını azaltmaları ve beslenme düzeninde 
meydana gelen değişiklikler nedeniyle, bayramda normal yeme düzenine geçtiklerinde psikolojik 
olarak daha fazla yemek yeme eğilimine girmektedirler. Bu durumda bayram sonrası aşırı yemek 
yeme ile bazı problemler kaçınılmaz olmaktadır. Bunların en önemlisi hazımsızlık ve mide prob-
lemleridir. 

•	 Bu	nedenle,	dört	besin	grubunda	bulunan	çeşitli	besinler	en	az	3	ana	ve	2	ara	öğünde	
yeterli miktarlarda alınmalıdır. Süt grubunda yer alan süt, yoğurt, et grubunda yer alan et, tavuk, 
yumurta, peynir, kuru baklagiller, sebze ve meyve grubu ve tahıl grubuna giren ekmek, bulgur, 
makarna, pirinç vb. besinlerin her öğünde yeterli miktarlarda tüketilmesi önerilmektedir.
•	 Hafif	bir	kahvaltı	ile	güne	başlanmalı	ve	gün	boyu	öğün	atlanmamalıdır.
•	 Besinler	iyi	çiğnenmeli,	yavaş	yavaş,	azar	azar	ve	sık	yenilmelidir.
•	 Ramazan	bayramı	boyunca	tatlı,	çikolata	tüketimine	dikkat	edilmeli,	çevrenin	ısrarcı	
tutumlarından ve aşırı yeme eğiliminden mümkün olduğunca uzak kalınmalıdır. Şerbetli tatlılar 
yerine sütlü tatlılar tercih edilmelidir.
•	 Günde	yaklaşık	2	-		2,5		litre	su	içilmeli,	sıvı	tüketimini	artırmak	amacıyla	öğünlere	ayran,	
komposto gibi sıvı gıdalar eklenmelidir.
•	 Kabızlık	gibi	bazı	sindirim	sistemi	rahatsızlıklarının	önlenmesi	açısından	mevsiminde	bol	
sebze ve meyve tüketimi önemlidir. Yetişkin bireylerin imkanlar dahilinde günde 5 porsiyon seb-
ze ve meyve tüketmeleri önerilmektedir.
•	 Ramazan	boyunca	önerilen	sahur	yemekleri	ramazan	sonrası	gece	yemek	seklinde	
sürdürülmemeli, gece öğününde meyve, yoğurt gibi besinlerin tüketimi tercih edilmelidir.
•	 Metabolizmanın	hızlanmasını	sağlamak	ve	bayram	süresince	tüketilen	tatlı	tüketimini	
dengeleyebilmek için fiziksel aktiviteye önem verilmelidir.
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Kanser hastası, fiziksel ihtiyaçlarının yanı sıra, duygusal yönden de zor bir dönemden geçer. 
Kanser hastası olduğunu öğrenen birey korku, kaygı ve çaresizlik duygularının yanı sıra, haberi 
aldığından itibaren aşamalı olarak inkar, öfke, depresyon, pazarlık ve kabullenme duygularını 
da yaşamaktadır. Hasta yakını, hastasının psikolojik durumunun farkında olmaya, onun duy-
gularını paylaşmaya, ona umut vermeye ve destek olmaya çalışır. Bu esnada kendisi de benzer 
duyguları yaşayan hasta yakını, gerektiğinde bir uzmandan destek alarak ya da hastasını psiko-
lojik tedaviye yönlendirerek süreçle daha kolay baş etmeyi sağlayabilir.

Bahsedilen bütün bu sorumlulukları yerine getirmek için hasta yakınları bu süreçte hastalarına 
hem maddi hem de manevi anlamda destek olmaya çalışırlar. Hatta öyle ki, hastalarının iyiliği ve 
yapılan işlerin aksamaması adına, kendi fiziksel ve ruhsal sağlıklarını zaman içinde göz ardı etmeye 
bile başlayabilirler. Hasta yakınının bu aşamada hastasının sağlığını her şeyden üstün tuttuğu, 
ona emek harcamaktan gocunmadığı, onu sağlıklı ve dinç görmenin kendisine de enerji veren bir 
deneyim olduğu ve bu zor zamanları hastasından aldığı güçle aşabildiği aşikardır. 
Psikolojik yönden bakıldığında hasta yakınları kendilerini yoğun bir stres altında hissedebilirler. 
Bu konuda yapılan çalışmalar, kişinin yaşına, geçmiş deneyimlerine ve sosyoekonomik durumuna 
bağlı olarak bu stresten etkilenme düzeylerinin değişebileceğini işaret etmektedir. Örneğin, hasta 
yakınının genç yaşta olması, bakım verme süresinin uzun olması, geçmişte yine bu rolü üstlenmiş 
olması veya sosyoekonomik düzeyinin düşük olması gibi risk faktörleri kişinin duygusal olarak bu 
süreçten daha olumsuz etkilenmesine yol açabilmektedir. Hasta yakınlarının yaşadığı yoğun stres 
zamanla kişinin kendisini tükenmiş hissetmesine ve hayattan zevk alamamasına da neden olabilir. •	 Hastanın	alıştığı	düzeni	bozmadan,	yaşamına	mümkün	olduğunca	normal	bir	şekilde	de-

vam etmesinde yardımcı olmalıdır. 

•	 Herkesin	kendi	bedeni	ve	hayatıyla	 ilgili	gerçeği	bilme	hakkının	olduğunu	unutmamalı,	
hastanın ihtiyaç duyacağı düzeyde bilgiyi yeterli ve doğru bir şekilde aktarmalıdır. 

•	 Tedaviyle	ilgili	karar	verme	sürecinde	hastanın	yanında	olmalı,	kararlara	onun	fikirlerini	de	
dahil etmelidir. 

•	 Hastanın	 neye	 ihtiyacı	 olabileceğini	 dü-
şünmeli, ihtiyaç duyduğunda yanında olacağını 
hissettirmelidir. Hastanın öz yeterlik algısını zede-
lememek ve ona özgür alan tanımak adına, hasta 
yardım talep etmediği zamanlarda denemesi için 
ona fırsat vermelidir. 

•	 Hastalar	 kimi	 zaman	 duygularını	 paylaş-
mamayı ve sessiz kalmayı tercih edebilirler. Has-
ta yakını hastasının yanında olmalı ve bu duruma 
saygı göstermelidir.

•	 Duygular	 üzerine	 konuşmak	 kimi	 zaman	
hasta yakını için de zorlayıcı olabilir. Böyle zaman-
larda iletişimin sözel olmayan kanallar aracılığıyla 
da sürdürülebileceği, hasta ile temas ederek, yüz 
ifadeleri ve davranışlar aracılığıyla da duyguların 
aktarılabileceği ve ona destek verilebileceği unu-
tulmamalıdır. 

•	 Hastaya	tedavi	sürecinde	sağlanacak	duy-
gusal ve sosyal desteğin, hastanın psikolojik duru-
munu ve hastalığın seyrini olumlu yönde etkileye-
ceğini bilmelidir. 

Hastayla sağlıklı ve açık ile-
tişim kurmaya özen göster-
melidir. Hastanın kanserle 
alakalı duygularını paylaş-

ması için onu cesaretlen-
dirmeli, iyi bir dinleyici ol-

malı ve hastayla iletişim 
halindeyken kendi kor-

kularıyla hastayı 
kaygılandırma-
malıdır. 
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Bariyatrik cerrahi, kilo vermeye 
ve metabolik hastalıkların (diyabet 
gibi) kontrol altına alınmasına 
yönelik cerrahi yöntemlerdir. Bu 
ameliyatlar, karaciğer naklindeki 
gibi yaşamı uzatıcı ve hayat kurtarı-
cı girişimler olarak kabul edilmeli-
dir. Dolayısı ile bu ameliyatların 
olası yan etki, komplikasyon ve risk-
leri de bu bağlamda ele alınmalı ve 
tartışılmalıdır.

Vücut Kitle İndeksi

SAĞLIKLI
AĞIRLIK

18,5-24,9    25-29,9       30-34,9          35-50         50<     

YÜKSEK
AĞIRLIK OBEZ MORBİD OBEZ SÜPER MORBİD OBEZ

Kilo kaybı başarısı aynı zamanda beslenme, egzersiz ve yaşam tarzı 
değişiklikleri gibi önemli faktörlere bağlıdır. 

Sindirim sistemi yapınızı değiştirerek, bazı bariyatrik cerrahi yöntemleri 
intestinal hormonlarınızın salınımını etkiler; iştah ve açlığı azaltıp tokluk hissini arttırır. 

Sonuç, yeme isteğinde ve sıklığında azalmadır. İlginç bir şekilde, cerrahi ile sağlanan bu hormon 
değişiklikleri, diyet yapıldığında olan hormon değişikliklerinin tersidir. 

Bu sayede ameliyat sonrasında kilo vermede daha başarılı olduğu düşünülmektedir. 

Bariyatrik cerrahi 

bir “araçtır”.  

Genel Cerrahi Anabilim Dalı
0312 203 05 00 - 53080312 203 05 00 - 5308

http://5.sk/


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
•ŞEKERBANK VAKFI
•TC MERKEZ BANKASI SOS.GÜV.VAKFI
•TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI

RESMİ KURUMLAR

•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

Merkezi

Başkent Üniversitesi Hastanesi Check Up Merkezi 40 yaş 
altı kadın/erkek, 40 yaş üstü kadın/erkek standart ve 

genişletilmiş check up paketleri ile hizmetinizdedir. 

Check Up’a Gelmeden Önce Sizden İstenenler: 

•Randevu günü mutlaka aç geliniz (8-12 saatlik bir gece açlığı yeterlidir). 
Bu arada bir şey yemeyiniz, su dışında hiçbir şey içmeyiniz ve

sigara kullanmayınız.

•Daha önce yapılmış test ve diğer tetkik sonuçlarınız varsa lütfen
beraberinizde getiriniz. 

•C vitamini kullanıyorsanız, miktarı günde 250 mg’yi geçmemelidir. 

•Demir içeren ilaçlar kullanıyorsanız, check up’tan en az iki gün önce
kullanımı kesilmelidir.

•Menstürasyon(adet) günlerinde verilen idrar örneklerinin sağlıklı bir
incelemeye uygun olmadığını unutmayınız.

•Hamileyseniz veya bu konuda kuşkularınız varsa, işlemlere başlamadan
önce mutlaka doktorunuza bildiriniz.

Randevu İçin:
0312 203 05 00/5145
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BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
HASTANESİ

baskent.edu.tr

http://baskent.edu.tr/

