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Üreme Endokrinolojisi 
ve İnfertilite

Prof. Dr. Hulusi Bülent Zeyneloğlu

Prof. Dr. Mehmet Göğşen Önalan

1994 yılında kurulduğundan beri Maltepe semtindeki 
binamızda hizmet veren Kadın Hastalıkları ve Doğum 
Anabilim Dalımız, 24 Nisan 2017 tarihi itibariyle Bah-
çelievler yerleşkesinde hizmet vermeye başladı. Özgün 
motiflere yer veren hastane mimarisi; teknolojik dona-
nımı, bilgi ve tecrübeyle birleştirerek hastalara sunulan 
tedavi hizmetlerine yeni bir soluk getirdi.

Kadın 
Hastalıkları

ve Doğum 
Anabilim Dalı

Doç. Dr. Sertaç Esin

Doç. Dr. Çağrı Gülümser

1994 yılında kurulan Perinatoloji Bilim Dalı’nda yüksek riskli gebelikler, çoğul gebelikler, prob-
lemli gebelikler, tüp bebek uygulamaları sonrasında gelişen gebeliklerin takibi  başta olmak üze-
re normal gebelik takipleri ve gerçekleştirilmektedir. Gebeliğin 11-14 haftaları arasında bebeğin 
ense kalınlığının ölçülmesi, burun kemiğine bakılması, karaciğerden gecen akımın ölçülmesi, 
kalp kapakçığından kaçak olmadığının tespiti, yüz kemik açılarının ölçülmesi esasına dayanan 
kromozomal anomalilerin taraması konusunda bölümümüz Türkiye’deki sertifikalı nadir mer-
kezlerden biridir. Fetal anomalilerin tespiti için her türlü invaziv girişim yapılmaktadır. 

Güler yüzlü, hasta odaklı, normal doğumu destekleyen, bilimsel, yenilikçi, modern, iletişim te-
melli gebelik ve doğum hedefi, yeni binamızda da gözettiğimiz en önemli hedef olacaktır.

Perinatoloji

Üremeye yardımcı tedavilerindeki her türlü yeniliğe ön-
cülük eden merkezimizde her hastanın farklı olduğunu ve 

her hastanın farklı bir tedaviye ihtiyaç duyduğunu düşünerek 
yüksek deneyim ve dünya standartlarındaki teknolojiyle tedavi 

protokollerimizi oluşturmaktayız. Anne- baba adayları merkezi-
mize ilk başvurdukları andan, ebeveyn olarak merkezimizden ayrı-

lana kadar her basamakta kendi doktoru tarafından tedavi edilmekte 
ve bu sayede tedavisinde kopukluk olmamaktadır. Yeni yerimizde, gü-

nün teknolojisinin tüm olanakları; embriyoskop ( sürekli embriyo izleme 
sistemi), IMSI (spermin özel bir mikroskopi yöntemi ile seçilmesi), 3. gün 

ve 5. gün embryo biyopsili genetik tarama ve inceleme başarı ile uygulanmak-
tadır. Tüm üremeyi içeren hastalıklarda Türkiye’de lider durumundadır.



Beslenme ve Diyet Ünitesi
Emzirme Danışmanlığı

Uzm. Dyt. Gaye Oltulu

Kadın hastalıkları ve Doğum polikliniğine başvuran gebelerin ve 
zayıflama amacı ile yönlendirilen danışanların hazırladığı kişiye 
özel beslenme programı ile takipleri yapılır.

Gebelerle, doktor kontrollerine her gelişlerinde görüşme yapılarak 
gebenin sağlıklı, yeterli ve dengeli beslenmesini takip edilir ve ideal 
kilo alımları hedeflenir. Gebelik diyabeti oluşan gebelerin durum-
larına uygun hazırlanılan beslenme programları ile takipleri yapı-
lır. Polikliniğe başvuran ve 32. gebelik haftalarını dolduran gebele-
re toplu halde emzirme eğitimleri planlanarak ve yürütülür.

Doğumdan sonra, anne sütü ve emzirme ile ilgili yaşanılan tüm 
sorunlarda annelere emzirme danışmanlığı hizmeti verilir.
4. ve 6. ayını dolduran ve ek gıda başlanılacak bebeklerin ailelerine 
eğitimler verilir. 6.ay , 7.ay ve 1 yaşında ailelerle görüşmeler yapıla-
rak bebeğin beslenmesi takip edilir.

Jinekolojik 
           Onkoloji

Başkanlığını Prof. Dr. Ali Ayhan’ın yaptığı Jinekolojik Onko-
loji Bilim Dalımız her türlü kadın kanserlerini önleme, erken 
tanı ve tedavi uygulamada hizmet veren yüksek volümlü kli-
niğe sahiptir. Avrupa Jinekolojik Onkoloji Topluluğu ( ESGO) 
tarafından akredite edilen kliniğimiz Avrupa’nın önemli Ji-
nekolojik Onkoloji merkezlerindendir. Özellikle yumurtalık 
kanserinde Avrupa’nın 13. Merkezi olma yolunda çalışmaları 
devam etmektedir. Personel ve bilimsel çalışmalarıyla sadece 
ulusal değil uluslararası öneme de sahiptir. Bununla birlikte;
Prof. Dr. Ali Ayhan’ın editörlüğünü yaptığı ve üçüncü baskısı 
yayınlanan “Text Book of Gynecologic Oncology”  kitabı Av-
rupa’da tıp fakültelerinde ders kitabı olarak okutulmaktadır.

Temel amacımız birlikte olmanın güç getireceğine inanmış-
lıkla bizden hizmet bekleyenlere gerekli tedavileri sunmak ve 
paylaşmaktır.

Prof. Dr. Ali Ayhan

Prof. Dr. Ali Haberal

Prof. Dr. Esra Kuşcu

Uzm. Dr. Hüseyin Akıllı

Uzm. Dr. Latife Atasoy Karakaş 

Uzmanlarımız

Uzm. Dr. Y. Aytaç Tohma

http://6.ay/
http://7.ay/
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Tıbbi Genetik Anabilim Dalı

1997 yılında kurulan Genetik Tanı Ünitesi, 2004 yılından itibaren Dahili Tıp Bilimleri Bö-
lümüne bağlı olarak kurulan Tıbbi Genetik Anabilim Dalı bünyesinde devam ettirmekte-
dir. Hastalıkların genetik mekanizmaları ve kanser genetiği araştırmaları temel araştırma 
alanlarımızdır. Bu amaçla gerekli tüm in vivo ve in vitro yöntemler bölümümüzde et-
kinlikle kullanılmaktadır. Genetik tanı ve danışma hizmetleri, mezuniyet öncesi ve son-
rası eğitim ve araştırma alanlarında faaliyet göstermektedir. Tanı Merkezimiz “Genetik 
Hastalıklar Tanı Merkezleri Yönetmeliği”ne uygun olarak 2003 yılında ruhsat almış olup, 
Sitogenetik ve Moleküler Genetik alanlarında ruhsatlı genetik tanı hizmeti verilmekte-
dir. Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Tıbbi Genetik Tezli Yüksek Lisans Programı 
yürütülmektedir. Tıbbi Genetik Anabilim Dalı’nın çalışmalarını yerinde görmek isteyen 
üniversitelerin Tıp Fakültesi, Fen Fakültesi Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik bö-
lümü öğrencileri de yaz döneminde stajer olarak bölümümüze kabul edilmektedir. Yurt 
dışı öğrenci değişim programları kapsamında farklı ülkelerden öğrenciler de Anabilim 
Dalımıza kabul edilmekte, teorik ve pratik eğitim verilmektedir. Araştırma faaliyetleri 
kapsamında farklı disiplinlerle (Tıp, dişhekimliği ve mühendislik) ortak deneysel ve kli-
nik araştırmalar yürütülmektedir. Çok merkezli çalışmaların gerekliliğine inanmaktayız, 
ortak çalışma yapmak isteyen tüm bilim insanları ile bilgi paylaşımına hazırız.

Prof. Dr. Feride İ. Şahin

Prof. Dr. Zerrin Yılmaz Çelik

1998 yılından beri Türkiye’nin her ye-
rinden gelen hastalara umut olan Tüp 
Bebek laboratuvarımızda hastalarımı-
za dünya standartlarında bir hizmet 
sunabilmek ve güvenilir bir şekilde sü-
rekli artan bir başarı oranına ulaşmak 
için alanındaki tüm yenilikleri takip 
etmekteyiz.
Dinamik embriyo görüntüleme sis-
temleri ile daha güvenli, daha detaylı 
embriyo kültürü ve seçimine olanak 
sağlayan, içine kamera sistemleri mon-
te edilmiş yeni nesil inkübatör kulla-
nılması ile embriyolar günde sadece 
bir defa değil bulunduğu ortamdan 
çıkarılmadan sürekli olarak izlenebil-
mektedir. 
Ortam sıcaklığından etkilenmeksizin 
uygun laboratuvar koşullarında, yük-
sek atmosfer basıncındaki sterilizas-
yon ile yüksek embriyo kalitesi sağ-
lanmaktadır.



Erkeklerde herhangi bir hastalık olmadıkça yaş 

sorun olmaz fakat kadınlarda yaş önemli bir 

faktördür. 

20-30 yaş arası bir kadının en doğurgan çağ-

larıdır. 34’e kadar bu devam eder, 35’ten 

sonra ise doğurganlık azalır. 35 yaş altında 

sorunu olmayan bir kadının gebe kalma 

şansı her ay %30-35 dir. 35 yaşından 

sonra bu oran %20’ye kadar iner. Kadın 

40 yaşına geldiğinde ise tedavi olma-

dan hamile kalma şansı her ay %10 

kadardır. 



üremeyi

üremeyi

İnfertilite olgularının %15’i bilinmeyen nedenlerden kaynaklanmaktadır. Bu nedenlerden 

birinin zihinsel stres olduğu ileri sürülmektedir. Kadınlarda stresin, hormon seviyelerinin 

değişmesine ve yumurta oluşumunda bozulmaya neden olabildiği düşünülmektedir.  

Ayrıca, kronik stresin depresyona neden olabileceği göz önüne alındığında, depresyonun 

yumurta kalitesini olumsuz etkilemesi de başka bir sorun olmaktadır.

Gebelik isteniyorsa haftada iki kez ilişkiye girmek önemlidir. 

Çünkü düzenli adet gören kadınların yumurtlama dönemleri belirlidir. Yumurtlamanın olası 

olduğu günlerde ilişkiye girmiş olmak önemlidir. Bazı çiftlerde infertilitenin tek sebebi ilişki-

nin düzenli olmamasıdır.







Nöroloji AD 

Uzm. Dr. Ceyda  TANOĞLU

Uyku 
bozuklukları 

Kişinin okul ve iş başa-
rısını, sosyal yaşamını, 
evlilik ve diğer ilişkilerini 
yani özetle hayat kalite-
sini olumsuz yönde etki-
leyebilmektedir. Bununla 
beraber iş ve trafik ka-
zalarına , bilişsel fonk-
siyonların bozulmasına, 
psikiyatrik, kardiyovas-
kuler, nörolojik ve  me-
tabolik bir dizi hastalığın 
ortaya çıkmasına neden 
olabilmektedir.  

Bu nedenle uyku bo-
zuklukları önemsenme-
li ,derinlemesine soruş-
turulmalı gerektiğinde 
polisomnografi denilen 
uyku incelemesi yönte-
mi ile doğru tanı konu-
larak tedavi edilmeli.

Normal bir uyku süreci esas olarak REM ve REM dışı 
olarak ikiye ayrılır. 

REM
REM dönemi adını (Rapid Eye Movement) sözcüklerinin 
baş harflerinden alır. Bu dönemin karakteristik özelliği çok 
hızlı kaotik göz hareketleridir. Bu dönemde göz dışında 
vücut tümüyle hareketsizdir, solunum ve kalp atışları dü-
zensiz ve genellikle çok hızlıdır. Bu dönem ayrıca rüyaların 
görüldüğü dönemdir. REM normal bir uyku sürecinde 4-6 
kez ortaya çıkar. 

REM DIŞI UYKU
Kendi içinde yüzeyel ve derin olarak ikiye ayrılır. 
Derin Rem Dışı Uyku; Zor uyanılan, solunum ve kalp hızı-
nın düşük ve düzenli olduğu, göz hareketlerinin olmadığı 
dönemdir. 
Yüzeyel Rem Dışı Uyku; Kolay uyanılan ve uykunun baş-
langıç dönemlerinde daha sık olan dönemdir. Uyku

Terörü

UY
KU

 P
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HAFİF UYKU

DERİN UYKU

REM UYKU

Uyku; hepimizin tanıdık olduğu ancak bir o kadar da bilinmeyenle 
dolu, bilincin askıya alındığı normal bir var olma halidir. Normal akışının 
dışında bir çok normal dışı olay da eşlik edebilmektedir. Bu olayları de-
neyimlemeyen, bu normal dışı süreçlere tanık olmayan insan neredeyse 
yoktur. Deneyimlerimiz de bize göstermiştir ki normal bir uyku insanın 
yaşamını sağlıklı idame ettirebilmesi için şarttır.
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TANI İyi ve ayrıntılı betimlendiğinde uyku bozuklukları-
nın çoğu kolayca tanınır ve tedavi edilir. Uyku bo-

zukluklarının değerlendirilmesinde ilk aşama, esas semptomun 
belirlenmesi ve detaylandırılmasıyla başlar. Gerek hasta yakın-
larından alınan bilgiler, gerekse hastanın uyku düzenini ayrıntılı 
olarak yansıtan günlüklerden  ve soru formlarından derlenen bil-
gilerle alınan öykü , ikinci aşamayı oluşturur. Bunu hastanın tıbbi 
özgeçmişi, daha önce kullandığı veya kullanmakta olduğu ilaçlar, 
aile öyküsü, uyku ile karşılıklı etkileşimi bakımından hastanın 
okul/iş, aile ve sosyal yaşamı hakkında ayrıntılı bilgi alınması, ar-
dından da değişik sistemleri kapsayan dikkatli bir fizik muayene 
izler. En sonunda; ayırıcı tanı,  uygun  laboratuar incelemelerinin 
seçilip uygulanması ve kesin tanıya çoğunlukla varılır.

Bu yakınmaların hiçbiri bir uyku bozukluğuna özgü değildir. Birçok 
uyku bozukluğunda bu yakınmaların değişik kombinasyonları veya 
tümü görülebilmektedir.  
Semptomlar ya uykuda ya da gece içi uyanıklıklar sırasında olur.  Uyku 
sırasındaki olayların çoğu, hasta tarafından fark edilmediği için, eşi 
veya yakınları tarafından hekime aktarılır. Horlama, uykuda solunum 
durması, bacak veya kol hareketleri, çiğneme hareketleri, uykuda yü-
rüme, uykuda konuşma ve uykuda bağırma gibi olaylar sıklıkla karşı-
laşılan örneklerdir.

UYKUYLA 
İLGİLİ 
YAKINMALAR 
3 ŞEKİLDE 
KARŞIMIZA 
ÇIKAR

Hipersomni
Parasomni

Uykusuzluk

Gündüz 
aşırı 
uykululuk 
hali 

Uykudayken 
veya uykudan 
uyanmalar 
sırasında ortaya 
çıkan hareketler, 
davranışlar ve 
duyumlar

Parasomni grubunda bir uyku bozukluğudur. Derin REM dışı uyku döneminde oluşur. Uykunun ilk 
saatlerinde genellikle ağlama ya da yüksek sesli bir çığlıkla başlar. Kişi genellikle yatakta oturur 
pozisyonda ve dış uyaranlara karşı yanıtsızdır. Yüzde aşırı korku ifadesi, göz bebeklerinde büyüme, 
kalp hızında artış (150-170 atım /dakika), derin hızlı soluma ve terleme gibi yoğun otonomik be-
lirtilerle birlikte kas tonusu artar. Bilinç bulanıklığı ile karakterize bu atağın ardından, kişi tekrar 
yatıp uykuya devam eder ve ertesi sabah atağa dair hiçbir şey hatırlamaz. Gece terörü olan çocuk-
lar sıklıkla uykuda yürürler ve her iki atak aynı anda görülebilir. Erişkinlerde yataktan fırlama ve 
koşma bazen de şiddet içeren davranışlar görülebilir. Toplam atak sadece 1-2 dakika sürer. Uyku 
sonrası kişi hiçbir şey hatırlamaz veya sadece korkulu bir rüya gördüğünü anımsayabilir. Atakların 
çoğu uykunun ilk 90 dakikası içinde ortaya çıkar. Çocuğunun çığlık sesi ile uyanan aile, çocuğun 
ağlama ve korkusunu gideremediği için çocuğunda ciddi bir hastalık endişesi ile doktora başvurur. 
Anne babalar çocuklarının sara krizi geçirdiğini düşünebilirler. 

Uyku terörü, çocukluk çağında ileri yaşa göre daha sık görülmektedir ve 5-7 aralığında zirve ya-
par. Tipik olarak ergenlik döneminden önce düzelir. 4-12 yaş arasında %3, erişkinlerde %1’ den az 
görülür. Birinci dereceden akrabalar arasında görülme riski 10 kat daha fazladır. Merkezi sinir sis-
teminin olgunlaşmasıyla ilgili faktörlerin, hastalığın temelinde yatan mekanizma olduğu ve bunun 
sonucunda derin uykudan uyanma reaksiyonunun bozulmuş olduğu düşünülmektedir.

Aşırı yorgunluk, stres, ateş, ilaç kullanımı, yatağından farklı bir yerde uyuma gibi faktörler 
uyku korkusu yaşanma olasılığını artırır. 

Gece terörü ve uyurgezerliği olan çocuklarda, diğer psikolojik hastalıkların görülme sıklığında bir 
artış bulunmamaktadır. Buna karşın, gece terörü ve uykuda yürümenin erişkin yaşta devam et-
mesinin belirgin psikopatoloji ile birliktelik gösterdiği düşünülmektedir. Şizofreni, sınırda kişilik 
bozukluğu, bağımlı kişilik bozukluğu, travma sonrası stres bozukluğu ve yaygın kaygı bozukluğu 
olan bireylerde uyku terörü daha sık görülmektedir. 
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    Gece terörü aileyi paniğe sokan 
zor bir durumdur. 

Hastalar sıklıkla endişe içinde 
doktora başvurur.

Yatak odasının güvenliğinin sağlanması tedavide ilk basamaktır.
Çocuk kontrolsüz çığlık atmakta, elini kolunu savurmakta ve her 
türlü telkine kapalı bir durumda, cevap vermemektedir. Aileye 
düşen görev çocuğun kontrolsüz hareketler nedeni ile kendine 
zarar vermesini engellemek ve sabırla beklemektir çünkü ataklar 
birkaç dakika içinde kendiliğinden sonlanır. Bu süreç geçtikten 
sonra çocuk zaten uykuya yeniden dalacaktır, bu nedenle çocuğu 
uyandırma gayreti içinde olunmamalıdır. Zaten uyandırılmak is-
tense bile çocuk uyanmayacaktır, uyandırılabilse bile sersem ve 
kendinde olmayacaktır.

ÇOCUKLUK ÇAĞINDA  UYKU TERÖRÜ TEDAVİSİ

Ataklar ergenlik dönemine kadar devam ederse psikolojik sebep-
ler mutlaka araştırılmalı ve gerek görülürse psikoterapi plan-
lanmalıdır. Atağın genel olarak görüldüğü saatlerden hemen önce 
huzursuzluğun ve otonomik uyanıklığın ilk bulguları esnasında 
çocuğun ailesi tarafından uyandırılması da diğer bir tedavi se-
çeneğidir. Adölesan dönemin sonlarında ve yetişkinlerde tedavide 
bazı ilaçlar kullanılabilir.

ERGENLİK ÇAĞINDA  UYKU TERÖRÜ TEDAVİSİ

A. Uyku sırasında aniden başlayan yoğun bir 

korku epizodu vardır.

B. Bu epizot genellikle gecenin ilk üçte birlik bölü-

münde ortaya çıkar.

C. Epizot sırasında olan olaylar için kısmi ya da tam 

bir hafıza kaybı yaşanır.

D. Polisomnografide ataklar N3 denilen uykuda başlar. 

Kalp hızı ataklarda artar.

E. Diğer tıbbi bozukluklar atakların nedeni değildir.

F. Bireyde başka uyku bozuklukları da bulunabilir.

Aileler tarafından sık karıştırılan bir diğer durum; korkulu rüyalar ve kabuslardır. Çocuk ko-
layca uykudan uyanır ve kendini güvende hisseder. Kabuslar, gece teröründen daha sık görül-
mektedir ve çocuklar ile erişkinleri benzer şekilde etkiler. Otonomik değişiklikler uyku terörü-
ne göre hafiftir ya da yoktur ve rüyaların içeriği genellikle tüm ayrıntıları ile hatırlanır. 

TEŞHİS ve TANI
Uyku terörünün teşhisi ve epilepsiden kesin ayrımının yapılabilmesi için polisomnog-
rafi denilen uyku incelemesi gereklidir. Epilepsi denilen sara nöbetleri mutlaka akla 
gelmeli ve ayırıcı tanısı yapılmalıdır. Hastalığın kesin tanısı için mutlaka bir nöroloji 
uzmanına başvurulmalıdır.

Uyku terörü nadiren ortaya çıkıyorsa dokto-
ra gidilmeyi ve tedaviyi gerektiren bir durum 
değildir. Ancak uyku korkusunu artıran fak-
törlerin giderilmesi yararlı olur. Bunlar, ço-
cuğun okul stresi, doğacak olan kardeşe ait 
tedirginliklerinin giderilmesi, aşırı okul veya 
sportif yorgunluktan kaçınılması gibi basit 
önlemlerdir.
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Uzm. Dr. Hüseyin AKILLI
Kadın Hastalıkları ve Doğum AD

Genital Bölgenin
Korkulan Virüsü

HERPES

HSV(herpes simplex virus) Kadınlarda ve erkeklerde uçuklara se-
bep olan bir virüstür ve iki tipi vardır, HSV1 ve HSV2. Genital herpes genital 
bölgede uçuklarla kendini gösteren bir hastalıktır ve genelde etken HSV2 vi-
rüsüdür. Kadınlarda klinik enfeksiyon daha sık görülür. Amerika’da görülme  
oranı yaklaşık % 20 iken ülkemizde % 5 civarındadır.

BULAŞMA
HSV cinsel ilişki sırasında direk 
temas ile bulaşır ve bulaşması için  
herhangi bir temas (oral, vajinal, 
anal) yeterlidir. Bulaşma esnasın-
da lezyonların olması şarttır daha 
önce enfekte olmuş kişiler aktif 
hastalık dışında bulaştırıcı değil-
dir ancak Amerika’da yakın za-
manda yapılan bir çalışmada HSV 
bulaştıran kişilerin çoğu hastalığı-
nın  farkında değildir yani kişinin 
kendine dikkat etmesi ve hastalı-
ğın  farkına varması çok önemli-
dir. Genelde kişi virüsü almış olsa 
bile sessiz seyredebilir; yani hiç bir 
bulgu ortaya çıkmayabilir. Bu du-
rum HSV bulaşmış kişilerin yak-
laşık % 20’sinde görülür. HSV1 
bulaşmış kişilerde HSV2 görülme 
sıklığı artmaz. Genital herpeste 
görülen lezyonlar devamlı kalıcı 
değildir; yani tedavi ile veya ken-
diliğinden geçer. Ancak çeşitli za-
man dilimlerinde tekrarlama  ola-
sılığı yüksektir.

BELİRTİLER 
  Bulaşma olduktan bir süre sonra kişinin genital bölgesinde;
- Şiddetli kaşıntı, 
- Kızarıklık ve tipik sulu kabarcıklar (vezikul) görülür.
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Hastalık üç şekilde  kendini gösterir;
Primer; Daha önce HSV1 veya HSV2 ile karşılaşmamış kişilerde gelişen en-
feksiyon. 

Primer Olmayan İlk Bölüm; HSV1 den sonra HSV2 ile gelişen veya HSV2 
den sonra 1 ile gelişen enfeksiyon.

Rekurren (Tekrarlayan ); Hastalığın iyileştikten sonra reaktive olmasıdır.

Her üç tipte semptomatik veya asemptomatik olabilir. Virüs kapıldıktan son-
ra hastalığın ortaya çıkması için gereken süre yaklaşık  dört gündür. Hastala-
rın az bir kısmında extragenital komplikasyonlar gelişebilir bunlar genellikle 
menenjit ve proktit (prostat bezinin iltahabı) şeklinde izlenir.

Hastada genital herpes geliştikten sonra mutlaka bunun tekrarlayacağı bil-
gisi verilmelidir. Uzun süreli enfeksiyon geçiren  hastalarda bu  risk daha 
fazladır. Virüs vücuda girdikten sonra ganglion adı verilen sinir hücrelerine 
yerleşir ve burada tekrar reactive olur. Hastalığın tekrarlamasında bağışıklık 
sistemi çok önemlidir ve hastalık genellikle bağışıklığın zayıf olduğu zaman-
larda ortaya çıkar.

Tanıda genellikle fizik muayene yeterlidir, karakteristik lezyonlar hemen ta-
nınır ancak doğrulanması için laboratuar testleri yapılmalıdır. PCR, Tzanc 
testi ve serolojik testler en sık kullananlarıdır.

Tedavi klinik enfeksiyonun tipine göre verilir ve antiviral ajanlar kullanılır 
ancak bilinmelidir ki herpes virüsünün  kesin bir tedavisi yoktur ve vücuttan 
tam olarak temizlenemez. Tedavi başladıktan yaklaşık 7-10 gün sonra lez-
yonlar kaybolur. Hastalık çok sık tekrarlıyorsa hastada bağışıklık  sistemini 
zayıflatan hastalıklar mutlaka sorgulanmalıdır ve bunların başında AIDS ge-
lir. 

HASTALIĞIN SEYRİ

HAMİLELİK ve HERPES

HASTALIKTA TANI ve TEDAVİ

Hamilelik sırasında HSV fetüsü etkileyebilir ve anomalilere neden olabilir. HSV 
ile enfekte anne, özellikle doğum esnasında aktif lezyonları varsa vajinal doğum 
esnasında yenidoğana bulaştırabilir.  Ancak, HSV enfeksiyonlu yeni doğanların  
%60-80’inin annelerinde HSV enfeksiyonu belirtisi yoktur veya geçmişinde geni-
tal HSV  enfeksiyon hikayesi bulunmamaktadır. 

HSV-1 veya HSV-2 ile enfekte hamile kadınlarda bazen genital herpes infek-
siyonu düşük yapmaya veya prematür (erken doğum) doğuma neden  olabilir. 

Herpes infeksiyonu anneden bebeğine geçebilir ve potansiyel olarak ölümcül bir 
enfeksiyonla (neonatal herpes) sonuçlanabilir.  Bu nedenle kadınların gebelikte 
herpesten korunmaları çok önemlidir.

Hamilelikte anneden bebeğe plasenta yolu ile geçiş yok denecek kadar azdır. Asıl 
geçiş normal doğum sırasında annenin vajinasındaki herpez lezyonlarından vi-
rüsün bebeğe bulaşması ile olur. Doğum sırasında bulaşma ihtimali % 40 ‘tır ve 
bulaşan bu virüsler her iki yeni doğandan birinde sistemik yaygın enfeksiyonlara 
sebep olurlar. Hamilelere ağızdan asiklovir tedavisi eğer enfeksiyonlar çok ciddi 
değilse önerilmez. Primer enfeksiyonda normal doğum önerilmez ancak tekrarla-
yan enfeksiyonlarda durum biraz daha farklıdır sezeryan rutin olarak önerilmez 
bu durumda hastanın ve doktorun fikir  alış-verişinde bulunup doğum şekline 
karar vermesi daha uygundur.
     
HASTALIKTAN KORUNMAK 

Hastalıktan korunmada ilk sırada güvenli cinsel ilişki gelir ve mutlaka kondom 
kullanılmalıdır. Çiftlerin bir birine açık olması çok önemlidir aktif hastalık sıra-
sında kesinlikle ilişkiye girimemelidir.

Hastalığın  tekrarlama sıklığını azaltmak için;
1-Bağışıklık sistemini güçlendirmek,
2-Aşırı alkol tüketimi ve duygusal stres bozukluğundan kaçınmak, 
3-Düzenli bir yaşam, spor ve sağlıklı beslenme önerilmektedir.
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Başkent Üniversitesi, Türk Mutfak Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi  (TÜMAR) 
bünyesinde faaliyetlerini sürdürecek olan 

THERMOPOLIUM GASTRONOMi AKADEMiSi (TGA), gastronomi dünyasına akademik bir yenilik getirmek  üzere 

12 MAYIS’TA AÇILDI.

Düzenlenecek olan kurs 
ve atölye çalışmaları halka 
açık olarak yürütülürken, 
yetiştirilecek şef adaylarına 
uluslararası standartlarda eğitim 
verilecektir.

Akademi, Türk ve dünya
gastronomi alanının gelişimi ve
tanıtılmasında lider bir kurum
olarak öne çıkacaktır.



Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon AD

Fzt. Kıvanç TIĞLI
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Uzm. Dr. Onur ÖZALP
Enfeksiyon Hastalıkları ve 

Klinik Mikrobiyoloji AD

Gıdalar birçok enfeksiyon hastalığının bulaşmasında aracı rol oynaya-
bilirler. Gıda zehirlenmesi herhangi bir yiyecek ya da içeceğin tüketimi 
sonucu meydana gelen enfeksiyon veya intoksikasyon durumuna verilen 
genel isimdir. Yaz aylarının gelmesi ve hava sıcaklığının yükselmesi ile gıda 
zehirlenmelerinin görülme sıklığı artar. Tüketilecek olan gıdaların sıcak or-
tamda unutulması, uygun ortamda saklanmaması sonucunda zararlı bakte-
riler ve bakterilerin salgıladığı toksinler ile enfeksiyöz durumlar daha sık 
meydana gelir.

Özellikle protein 
içeriği fazla olan et 
ve süt ürünleri,  de-
niz mahsülleri, yu-
murta, mayonez gibi 
gıdalar risk altında-
dır. Patates, pirinç 
ve konservelerde 
saklanan gıdalarda 
zehirlenmelere ne-
den olabilir. 

Genellikle hafif seyirli ve kısa süreli hastalık-
lardır, fakat zehirlenmeye yol açan besinler 
ve kişiyle ilişkili bazı faktörler (etkilenen ki-
şinin bağışıklık sisteminin zayıf olması veya 
yaşlı, gebe, bebek olması gibi)  hastalığın 
zaman zaman daha ağır seyretmesine hatta 
ölümcül olmasına yol açabilir. Hastalığa ne-
den olan bakteri veya toksinin özelliği, besi-
nin ne oranda bakteri veya diğer ajanlar ile 
kirlendiği, tüketilen miktar ve kişinin bak-
teriye karşı gösterdiği duyarlılığa göre klinik 
tablo değişiklik gösterebilir. 

Aynı kontamine besini tükettikten 
sonra oluşan belirtiler  kişiden kişiye 
değişiklik gösterebilir. Kimisinde hiç 
belirti görülmezken, kimisinde de be-
lirtiler çok ağır seyredebilir. 

Belirtiler sıklıkla kontamine olmuş 
gıda tüketiminden 30 dakika ile 72 
saat sonra aniden başlar. 
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Bakteriler geniş bir sıcaklık aralığında canlı kalmalarını sürdürebilmekle beraber, en iyi 5-60 
⁰C’de çoğalırlar. Uygun nem, oksijen, pH değerlerinde yeterli zaman geçirmeleri gerekmekte-
dir. Yaz ayları bu koşulları kolaylıkla sağlar.

Bakteriler için Üreme Koşulları 

GIDA ZEHiRLENMELERiNiN 
BELiRTiLERi  

Bulantı, kusma, ishal, karın ağrısı, karında kramp, mide yanması gibi sin-
dirim sistemini ilgilendiren belirtilerin yanı sıra ateş, üşüme, titreme, sıcak 

basması, halsizlik gibi yakınmalar da gözlenebilir.
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GIDA ZEHİRLENMELERİNDEN
ŞÜPHELENİLİYORSA NE YAPILMALIDIR? 

Kusma ve ishal vücudun zararlı bileşenleri uzaklaştırmak için 
gösterdiği tepkilerdendir. 

* Klinik tablo aydınlanana kadar bulantı ve ishali önleyici ilaçlar kul-
lanılmamalıdır. 

*İshal ve kusmayı arttıracak düşüncesiyle hiçbir şey yememek yanlış 
bir davranıştır. İshal tedavisinin en iyi şekli dinlenmek ve bol miktarda sıvı (temiz içme suyu, ayran, maden 
suyu, şekersiz çay vb.) tüketmektir. 

*İshal geçene kadar yoğurt, pirinç lapası, haşlanmış patates gibi besinler tüketilmeli, bağırsak hareketliliğini 
arttıran çiğ sebze, erik, kayısı, incir, üzüm, karpuz gibi meyveler tüketilmemelidir. 
Meyveler iyice yıkandıktan ve kabuğu soyulduktan sonra tüketilmelidir. 

*Kanlı ishal, boyun sertliği, şiddetli baş ağrısı, ateş varlığında ve şikayetlerin 2 günden fazla devam etmesi 
durumunda en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.
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GIDA ZEHİRLENMELERİNDEN  KORUNMAK 

Özellikle yaz aylarında dışarıda ve açık-
ta satılan yiyeceklerin tüketiminden ka-
çınılmalıdır.

Pastörize edilmemiş süt ve süt ürünleri ke-
sinlikle kullanılmamalıdır.

Dondurulmuş besinleri satın alırken amba-
lajı altında ve içinde buz kristalleri olma-
masına dikkat edilmeli, orijinal paketlerin-
de -18°C’de satın alınmalıdır.Konserve satın alırken, alt ve üst kapak-

ları şişkin, kutusu hasar görmüş, kapağı 
gevşemiş ve son kullanma tarihi geçmiş 
olanlar kesinlikle satın alınmamalıdır. İçme sularının güvenilir kaynaklardan sa-

tın alınmasına özen gösterilmeli, güvenilir-
liğinden emin olunmadığında kaynatıldık-
tan sonra içilmelidir.Çiğ besinler ile pişmiş yiyecekler birbiri-

ne temas etmeyecek şekilde üzerleri ka-
palı olarak muhafaza edilmelidir.

Tahıl, kurubaklagil gibi kuru gıdalar nem-
siz, kuru ve 15°C - 20°C arasındaki sıcak-
lıklarda muhafaza edilmelidir.Sebze ve meyveler iyice yıkandıktan 

sonra tüketilmelidir, temizliğinde kesin-
likle deterjan gibi kimyasal maddeler 
kullanılmamalıdır.

Dondurulmuş besinler, buzdolabı sıcak-
lığında veya mikrodalga fırında çözdürü-
lerek kullanılmalı, çözdürme işlemi oda 
sıcaklığında veya kalorifer, soba üstüne bı-
rakılarak kesinlikle yapılmamalıdır.

Mümkünse yemekler günlük olarak ha-
zırlanmalı, artan yemeklerde yeniden 
ısıtma söz konusu olacaksa bir kereden 
fazla tekrar ısıtma işlemi yapılmamalı-
dır.

Kırmızı et, tavuk, balık, süt ve ürünleri gibi 
kolay bozulabilen riskli besinler uygun süre 
ve sıcaklıklarda pişirilmeli, pişmiş yemekler 
oda sıcaklığında bir saatten fazla bekletil-
memelidir.

Her kullanımdan sonra besinleri hazırlar-
ken kullanılan tüm araç gereçler ve yü-
zeyler deterjanlı sıcak su ile yıkanıp iyice 
durulanmalıdır.Kullanılan bezler, tutaçlar ve süngerler 

mikropların bir yerden başka bir yere 
taşınması için en iyi araçlardır. Bu ne-
denle, her kullanım sonrası bezler de-
zenfekte edilmeli, ıslak ve sıkılı halde 
bırakılmamalıdır. 

Pişirdikten sonra hemen tüketilmeyecek 
yemekler, hızla soğutularak yeniden ser-
vis edilene kadar buzdolabında saklan-
malıdır. Besinleri hazırlama, pişirme ve servisinde 

kişisel hijyen kurallarına uyulmalı, eller ye-
mek hazırlamadan önce mutlaka iyice yı-
kanmalı, tuvalet sonrası el temizliğine özen 
gösterilmelidir.

Özellikle çiğ et, yumurta ve kümes hay-
vanları gibi besinleri hazırladıktan sonra 
eller iyice yıkanmalı, bu tür riskli besin-
ler ile pişirilmeden tüketilecek sebze ve 
meyveleri hazırlarken ayrı doğrama tah-
tası ve bıçaklar kullanılmalıdır.

Kırık, çatlak, dışkı ile kirlenmiş yumurta 
satın alınmamalı, yumurtalar kullanıl-
madan hemen önce mutlaka yıkanma-
lıdır.

Yiyecekler satın alındıktan sonra açıkta ve 
oda sıcaklığında bırakılmamalı, tüketilene 
kadar buzdolabı ısısında muhafaza edilme-
lidir.Her türlü gıda maddesi satın alırken eti-

ket bilgisi okunmalı, üretim ve son kul-
lanma tarihi, üretim izni olup olmadığı 
ve saklama koşullarına dikkat edilmelidir. 

GIDA ZEHİRLENMELERİNDE TEDAVİ
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Staphlylococcus aureus: Bu bakteri doğal olarak insanların burun, boğaz ve derisinde bulunur. Özellikle süt 
ürünleri, salatalar, kremalı pastalar, diğer tatlılar, çiğ et ve kümes hayvanı etlerinde kolayca ürer.

Salmonella türleri: Kuşlar dahil bir çok çiftlik ve kümes hayvanlarının bağırsaklarında bu-lunur. Bu nedenle, 
çiğ veya iyi pişmemiş tavuk, et, yumurta, balık ve pastörize edilmemiş sütler üremesi için iyi birer kaynaktır. Sokak 
sütleri pastörize edilmedikleri için risklidir.  

Clostridium perfringens: Toprakta, insan ve hayvanların sindirim sistemlerinde ve dışkı ile kirlenmiş sularda 
bulunur. Çiğ et ve et ürünleri, pişirildikten sonra yavaş yavaş soğumaya bırakılan etler hızla üredikleri besinlerdir.

Escherichia coli: İnsan ve hayvan bağırsaklarında yaygın olarak bulunan bir bakteridir. Hayvansal yiyeceklerle 
insanlara bulaşan bu bakterinin hızla ürediği besinler; çiğ ve iyi pişmemiş kıyma, pastörize edilmemiş sütler, dışkı 
ile kontamine olmuş kaynak suları, kirli sularla sulanmış ve iyi yıkanmamış sebze ve meyvelerdir.

Listeria monocytogenes: Çevrede yaygın olarak bulunan oldukça dayanıklı bir bakteridir. Donma derecesine 
yakın sıcaklıklarda bile üreyebilir. Listeria monocytogenes’in neden olduğu besin zehirlenmelerinin büyük çoğun-
luğu çiğ et, tavuk, dondurulmuş besinler, peynir ve krema kaynaklıdır.

Shigella türleri: İnsan ve hayvan dışkısında bulunur. Temel kaynağı kirli içme suları, kontamine olmuş sularla 
temas etmiş tüm yiyecekler özellikle de tavuk, balık ve çiğ olarak yenilen sebze ve meyvelerdir. 

Clostridium botulinum: Toprakta, kaynak sularında ve deniz suyunda bulunur. Bu bakteri oksijensiz ortamda 
çoğalabildiğinden özellikle konserve edilmiş yiyecekler en önemli zehirlenme kaynaklarıdır.

Bacillus cereus: Sıklıkla toprak ve birçok bitkide bulunur. Özellikle pirinç, makarna, kremalar ve sütlü puding-
lerde hızla üreyebilen bir bakteridir. Bacillus cereus’un neden olduğu zehirlenmelerin temel kaynağı genellikle 
pişmiş pirinç içeren yiyeceklerin uygun olmayan şekilde soğutulup tekrar ısıtılmasıdır.

İlk tedavi kaybedilen sıvının yerine konmasıdır. Kusması devam eden, bulantı nedeniyle ağızdan sıvı 
alamayan, ishali uzun süren ve özellikle yüksek ateşi olan hastaların ağızdan sıvı alarak kayıplarını kar-
şılamak mümkün olmayabilir. Bu durumdaki hastalar, hem intravenöz sıvı verilerek hem de düşünülen 
tanıya göre gerekli görülen ilaçlarla tedavi edilmelidir. Hasta bebek ise anne sütü, erişkin ise ağız yoluyla 
alınan su kesilmemelidir. Su eksikliğinin böbrek yetmezliği ve koma ile ölüme neden olabileceği unutul-
mamalıdır. Hastalar iyileşene kadar ‘ishal diyeti’ denilen yağsız ve posasız gıdalar ile beslenmelidir. Bu 
diyette kısaca beyaz ekmek, yağsız peynir, çok iyi pişmiş yağsız haşlama veya ızgara et, yoğurt ve pirinç 
lapası gibi gıdalar alınması önerilir. Çiğ sebze ve meyvelerden, tatlı ve yağlı besinlerden, kızartmalardan, 
soslu yemeklerden ve süt ürünlerinden kaçınılması gerekir.
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Altıncı ayını doldurana kadar her ay istenilen ağırlığı kazanmış bir bebek için 
tamamlayıcı besinlere başlama zamanı da gelmiştir. Tamamlayıcı besinlere baş-
landıktan sonra da emzirme bebek iki yaşına gelene kadar devam ettirilmelidir. 
İdeal olanı bu olmasına rağmen bazen anneler tamamlayıcı besinlere başlama 
konusunda aceleci davranabilmektedirler. Bunun en önemli nedenlerinden biri, 
bebeğin günün belli saatlerinde artan huzursuzluğu ve yakın çevrenin tamam-
layıcı besinlere başlaması gerektiği yönündeki etkileyici sözleridir. Ailenin ta-
mamlayıcı besinlere başlama konusunda mutlaka bebeğin takibini yapan çocuk 
doktoru ve diyetisyeni ile birlikte karar vermeleri daha sağlıklı olacaktır.

Her yeni besinin 4 gün boyunca 1-2 çay kaşığı kadar verilerek alerji yapıp yap-
madığı izlenmelidir. Alerji olmazsa beşinci gün miktarı artırılır ve diğer yeni be-
sin aynı şekilde denenir.

Tamamlayıcı besinler bebek uykudan kalkınca verilmelidir.Besinlerin miktarları 
9 aya kadar 1/2 çay bardağını geçmemelidir. Bu besinler bebek 8 aylık olana 
kadar devam edilmelidir. Anne sütü alan bebekler uykuya geçerken ve gece 
istedikçe emzirilmelidir.

G

SEBZE ÇORBASI

MEYVE SUYU

KIYMA

Cam rende kullanılarak 
hazırlanmalıdır. Mev-
sime göre elma veya 
şeftali ile başlanabilir.
Bir hafta meyve suyu 
verildikten sonra yavaş 
yavaş meyve suyunun 
içine püre kısmından 
katılarak çiğnemeye 
alıştırılır. Kuşluk veya 
ikindi öğününde veri-
lebilir.

Et 2-3 kez çektirilerek 
kıyma haline getirilir.
Bu kıyma öğle öğünün-
deki çorbalara katılarak 
ve akşam öğününde 
kıymalı sebze yemek-
leri  veya sulu köfte-
ler yapılarak bebeğe 
yedirilebilir. Piştikten 
sonra iyice ezilmelidir.
Blender ve tel süzgeç 
kullanılmamalıdır.

Yumurta tam haşlandıktan sonra beyazından ayrılan 
yumurta sarısı ilk önce 1/8 oranında başlanmalıdır. Bir 
miktar su ile ezilerek bebeğe 4 gün verilmeli ve alerji 
yapıp yapmadığı izlenmelidir. Daha sonraki günler hep 
1/8 oranında artırılarak her bir parça denenerek artırıl-
malıdır. Yumurta sarısı kahvaltı öğününde verilebilir.

Öncelikle kabak, patates ve havuç gibi sebzeler 
kullanılarak çorbalar hazırlanabilir. Öğle öğününde 
verilebilir.

Pastörize günlük 
sütle mayalanma-
lıdır. Kuşluk veya 
ikindi öğününde  
verilebilir.

YOĞURT

YUMURTA SARISI



MEYVE SUYU / MEYVE PÜRESi

KIYMALI SEBZE, YOĞURT, 
TARHANA ÇORBASI

KIYMALI SEBZE YEMEKLERi 
SULU KÖFTELER

(yoğurtlu veya sebzeli)

YUMURTA SARISI

YOĞURT

Peynir

Buğday 

Tüm Çorbalar 

Çeşniler

Sebzeler

Meyveler

Et

Bebekler 7-8 aylar 
arası yemeklerde artık 

lezzet aramaya 
başlarlar. Bu dönem 
yeni besinlere karşı 
önemli bir pencere 

dönemidir.

Bebek 9 ayını tamamlayınca öğünlerde iki yemek 
birarada az az verilebilir. Hatta yoğurt da yakışan 

yemeklerle birlikte kullanılabilir. Kuru fasulye, nohut ve 
barbunya gibi kurubaklagiller ile balık da çok az mik-

tarda başlanarak, bu ayda denenebilir.

Domateste alerji riski olduğu için denenerek 10. aydan itibaren kullanılabilir.

PEYNİR
Pastörize edilmiş ve tuzu 
mümkün oldukça azaltılmış 
peynirler tercih edilmelidir. 
Kahvaltıda fındık büyüklüğün-
de verilebilir.Yumurta sarısı ile 
karıştırılmadan verilmelidir.

BÜTÜN SEBZELER
Mevsime göre pazarda satılan 
tüm sebzeler tek tek yemekle-
ri yapılarak yedirilmelidir.

TÜM ÇEŞNİ VERİCİLER
Nane, maydonoz, kekik, de-
reotu v.b. otlar ile soğan ve 
sarımsak da yemeklerine katı-
labilir.Yakışan yemeklerle bir-
likte verilebilir.

BÜTÜN ÇORBALAR
Kırmızı ve yeşil mercimek ile 
yapılan tüm çorbalar, şehriye 
ve buğday çorbaları.

TAVUK ETİ
Tavuğun but eti haşlanıp (de-
risiz) didiklenerek çorbalara 
veya yemeklere katılabilir.

PİLAV VE MAKARNA
Pirinç ve bulgurla yapılan ye-
mekler ve erişte gibi el yapımı 
makarnalar çiğnemeyi geliş-
tirmek için bebeklere çok az 
miktarda verilebilir.

TURUNÇGİLLER VE MUZ

7-8 AYLIK

süt

İnek sütü, bal, yumurta beyazı, 
tuz - şeker ve şekerli tüm yiye-
cekler, bebe bisküvisi ve bebe 
ekmeği, çay, asitli içecekler, 
çikolata (mümkün olduğunca 
daha geç tanışmalı) çilek, kivi 
ve tropikal meyveler ile bakla.

1 YAŞ ÖNCESİ 
VERİLMEMESİ 
GEREKEN 
BESİNLER



1
Bu mutlu gün bebeğinizin hayatındaki değişim noktaların-

dan birisidir. Bir yaşına kadar büyümek için kullandığı fizyo-
loik gereksinim fazladır. Ancak bundan sonra bu gereksinim 
azaldığı için çocuğunuzun yemeğe karşı ilgisi de azalacaktır. 

Çevreyi keşfetmeye, olup bitenlerle ilgilenmeye daha çok 
istek duyacaktır. 

•	 Çocuğa yemeğin sofrada otu-
rarak yenileceği öğretilmelidir. 

•	 Yemeği masada önüne koyun 
ve 20 dakika zaman verin, bu 
süre içinde yemediyse kaldı-
rın.

•	 Çocuğunuz için tabağa yemek 
koyarken küçük porsiyonlar 
kullanın, daha fazla yemek is-
terse kendisinin talep etmesini 
bekleyin.

•	 Sevmediği bir besin için ısrar 
etmeyin.

•	 Çocuğunuzu 3-5 saatlik aralar-
la besleyin.

•	 Acılı ve baharatlı yemeklerden 
kaçının.

Pastörize inek sütünü 
sulandırmadan, ılıta-
rak ve içerisine her-
hangi bir şey katma-
dan vermelisiniz. 

Süte başlama döne-
minde çocuğun alış-
ması için büyükle-
rin de süt içtiklerini 
görmesi faydalı ola-
caktır. Türk çocuk-
larının çaya sütten 
daha düşkün olduk-
larını düşünürsek bu-
nun nedeninin gün 
boyunca büyüklerin 
elinde çayı daha sık 
görmeleri olduğunu 
unutmayın.

Yeni başlayacağınız bir besinde yumurta beyazı olacaktır. Buna 1/4 oranında başlayıp 
artırarak devam edebilirsiniz. 

Öğün aralarında şeker ve şekerli besinler çocuğun bir sonraki öğünde yemesi gereken 
besinlere karşı iştahını azaltacağı ve diş çürüklerine neden olacağı için verilmemelidir. 
Ancak bir yaşını tamamlayan çocuğun, ev yapımı reçel, marmelat, kek gibi tatlı besinler 
ve sütlü tatlılar enerji ihtiyacını bir miktar karşılayabilir. 

Yemekler az tuzlu olarak yedirilebilir.



Dyt. Emel Aydan ORAL
Beslenme ve Diyet Ünitesi

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