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EDİTÖRDEN

DUYGU KARADENİZ
MD Magazin

Genel Yayın Yönetmeni

Dergimizin 10. sayısında harika bir içerikle sizlerle 

buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Eylül- Ekim sayısı kapak 

konuğumuz Amerikan Hastahanesi ve Koç Üniversitesi Damar 

Cerrahisi PROF.DR.MURAT AKSOY.  Her insan uzun yaşamak 

ister ama bu uzun yaşamında sağlıklı olmasını arzu eder. Son 

yıllarda yaşanan teknolojik gelişmeler sayesinde erken tanı 

ve yüksek başarı oranlarını, sağlıklı ve uzun yaşamın sırlarını 

konuştuk. Eczacılık fakülteleri tanıtım köşemizin bu sayısında 

BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ ECZACILI FAKÜLTESİ DEKANI PROF. 

DR. İSMAİL TUNCER DEĞİM  fakültesini anlattı. Yeni düzende 

okula adaptasyon sürecini, okul öncesi grup uyum sürecinin yaş 

gruplarına etkisini işledik. 

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri DOÇ.DR.MİNE GÖL 

ve ekibi  ‘’Covit 19 Pandemisinin Aile Yaşantısına Yansımalar’’ 

başlıklı raporunu paylaştık. Araştırmaya Türkiye’nin 39 

farklı ilinden 4-12 yaşları arasında çocuğu olan 323 ebeveyin 

katıldı.  Grip, nezle ve soğuk algınlığı Covid-19’dan nasıl ayırt 

edilebilir? Dijital dönüşümde küresel ilaç sektörünü işledik. 

Davet veremiyorsak hane halkına ziyafet veririz dedik ve sizlere 

harika bir ‘Kuzu İncik’ tarifi verdik. Bu sayıda sizi Ayvalık’a 

götürüyoruz.

Hepinize sağlıklı günler ve keyifli okumalar dileriz.
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sorumluluğu ilan sahiplerinindir. Ayrıca, köşe 

yazarlarının görüşleri hukuken kendilerini bağlar. Bu 

dergide sadece sağlık bilgileri yer almaktadır. Doktor 

yerine geçmez. Herhangi bir durumda doktorunuza 

danışmadan hareket etmeyiniz.
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TARİHÇESİ
Biruni Üniversitesi, tıp, eczacılık, astrono-
mi, matematik, fizik, coğrafya ve tarih baş-
ta olmak üzere birçok alanda önemli eser-
ler vermiş olan ve 1974 yılında UNESCO 
tarafından dünya bilim tarihine “Evrensel 
Deha” olarak adını yazdıran Türk Bilim 
İnsanı Ebu Reyhan El-Biruni’den ilham 
alınarak, 27.02.2014 tarihli, 28926 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanan 20.02.2014 
kabul tarihli ve 6525 No’lu ‘Bazı Kanun ve 
Kanun Hükmünde Kararnamelerde deği-
şiklik yapılması Hakkında Kanun’un 13. 
Maddesi uyarınca 28.3.1983 tarihli ve 2809 
sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı 

Kanunu’na eklenen Ek Madde 156 Kapsa-
mında kurulmuş ve 2014-2015 eğitim öğre-
tim yılı itibarıyle akademik faaliyetlerine 
başlayarak vakıf üniversiteleri arasındaki 
yerini almıştır. Biruni Üniversitesi’nin 
kuruluşu itibarıyle Eczacılık Fakültesi’nde 
de eğitim öğretim faaliyetleri başlamıştır. 
Eğitim öğretim faaliyetleri önce sadece 
Biruni Binasında  yürüten Biruni Üniversi-
tesi Eczacılık Fakültesi Reyhan Binasının, 
Biruni Binasının arka tarafına eklenmesi 
ile  iki binada da eğitim öğretim faaliyetle-
rini devam ettirmektedir. 

Başladığı günden bu güne kadar Prof. 
Dr. Adnan Yüksel’in liderliğinde ve ekibi 

ECZACILIK FAKÜLTELERİ

Biruni Üniversitesi, 
Eczacılık Fakültesi

PROF. DR. 
İSMAİL TUNCER DEĞİM
Biruni Üniversitesi Eczacılık 

Fakültesi Dekanı

DR. ÖĞR. ÜYESİ 
DERYA DOĞANAY

DR. ÖĞR. ÜYESİ 
VİLDAN SEYHAN

YASİN BAŞLAR
Fakülte Sekreteri
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öğrenciler temel derslerinin yanı sıra 
mesleki becerilerini geliştirici mes-
lek derslerini almaktadırlar. Üçüncü 
sınıftan itibaren temel meslek ders-
lerine giren öğrenciler, deneyimli 
öğretim üyeleri eşliğinde uygulama ve 
pratik tecrübelerini geliştirme imkânı 
bulmaktadırlar. Dördüncü ve beşinci 
sınıflarda klinik eczacılık uygulama-
larının da verildiği; meslek dersleri ve 
uygulamalarının harmanlandığı sınıf-
lardır. Eczacılık Fakültesi Programında 
yer alan tüm dersler ve uygulamalar 
bağımsız birer ders olarak planlanmış, 
programa konmuş ve Avrupa Kredi 

Prof. Dr. Sevim Savaşer (Rektör Yar-
dımcısı), Prof. Dr Yusuf Çelik (Rektör 
Baş Danışmanı) ve Prof. Dr  Ruşen 
Dündaröz (Rektör Danışmanı) ile he-
deflerine hızla ilerleyen üniversite bi-
limsel çalışmalara ve yeniliğe çok fazla 
önem vermektedir. “Bilimin geleceği” 
olma misyonu ile hizmet veren üni-
versitenin misyonu ve yüklendiği etik 
bilimsel vizyonu Eczacılık Fakültesine 
de yön vermektedir.

 
EĞİTİM-ÖĞRETİM
Biruni Üniversitesi Eczacılık Fakül-
tesi’ nde Avrupa Komisyonu Eczacılık 
Eğitimi Tavsiye Komitesinin öngörüleri 
temel alınarak hazırlanan beş yıllık 
eğitim programı uygulanmaktadır. Bu 
program kapsamında ilk dört yılda Av-
rupa Birliği’nin benimsediği Çekirdek 
Eğitim programı uygulanmaktadır. Öğ-
rencilerimiz, eğiticiler, idari personel, 
sektör danışmanları ve çözüm ortakları 
ile iş birliği halinde, buna ek olarak 
müfredatı güçlendiren ve fark yaratan 
bilimsel toplantılar ve etkinlikler, semi-
nerler ve kurum içi eğitimler ile geniş 
katılımlı paydaş toplantıları düzenlen-
mekte, böylece öğrencilerimize eğitim 
süreleri boyunca ihtiyaç duydukları her 
alanda destek verilmektedir. 

Beş yıllık eğitimin ilk iki yılında 

Transfer ve Toplama Sistemine uygun 
şekilde AKTS değerleri belirlenmiştir. 
Öğrencilerimize klinik eczacılık uy-
gulamalarının yanında güncel ve yeni 
konularda da çeşitli yeni bilgiler veril-
mektedir. Radyofarmasi dersinde atom 
altı parçacıklarla ilgili bilgiler, modern 
farmasötik sistemler, nanoteknoloji 
ile ilgili çeşitli bilgiler verilmektedir. 
Çeşitli kozmetik ürünler, kremler, şam-
puan, tablet, çeşitli kontrollü salım sis-
temleri gibi ürünler partik çalışmalarda 
öğrencilere yaptırılmaktadır. Bunların 
yanında mikroemülsiyon ve kuantum 
noktaları gibi bazı özel ürünlerde pra-
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ECZACILIK FAKÜLTELERİ

tik çalışmalarda öğrenciler tarafından 
yapılmaktadır. Çeşitli moleküllerin 
sentezi, yapı etki ilişkisi farmakokine-
tik yaklaşımlar öğretilmektedir. 

Tıbbi bitkilerin teşhisi, bitkisel 
ekstrelerin hazırlanması ve bitkisel 
maddelerin teşhisi, kimyasal ayırım 
teknikleri, tablet, kapsül, draje, ampül 
gibi farklı farmasötik formların ha-
zırlanması  öğrencilerin yoğun olarak 
çalıştığı pratik uygulamalardandır. 

  Dünyada bir ilk olarak 2018-2019 
öğretim yılında “Hava ve Uzay Eczacılı-
ğı” dersi açılmıştır.  

Bu derste hava ve uzayda insan 
fizyolojisinin değişmesi ile kullanılacak 
ilaçlarda ne gibi değişikliler yapılması 
gereltiği; hava ve uzay ortamının ilaç 

Eczacılık Fakültesi 
Programında yer 
alan tüm dersler ve 
uygulamalar bağımsız 
birer ders olarak 
planlanmış, programa 
konmuş ve Avrupa Kredi 
Transfer ve Toplama 
Sistemine uygun 
şekilde AKTS değerleri 
belirlenmiştir. 

MD Magazin Eylül - Ekim 2020

stabilitesine etkisi gibi konular işlen-
mektedir.Ayrıca seçmeli dersler ile 
öğrencilerin ilgi duyacakları  alanlara 
yönlendirilerek fakültemizden özgün 
bir donanımla mezun olmalarına ve iş 
bulmalarına olanak sağlanmaktadır

Ülkemizde yasal olarak eczacılık 
yapma hak ve yetkilerini kazanabilmek 
için gereken eczacılık diplomasını ala-
bilmek için eğitim süresi içerisinde en 
az altı ay bir serbest eczanede meslek 
stajı yapmak zorunluluğu bulunmak-
tadır. Stajlar birinci sınıftan başlayıp, 
her sene yaz aylarında ve beşinci 
sınıfta dönem içinde yapılmaktadır. 
Stajlar, eczanelerde, hastanelerde, ilaç 
fabrikalarında yapılabilmektedir. 5. 
yılda, öğrencilerden araştırma odaklı 
bir bitirme projesi hazırlayıp sunması 
beklenmektedir.

Türkiye’nin önde gelen Sağlık 
Üniversitelerinden biri olan Biruni 
Üniversitesi’nin üyesi olması bilinciyle 
Fakültemizde çok sayıda disiplinler 
arası araştırma faaliyeti yürütülmek-
tedir. 

Mezuniyet sonrası önemli bir eği-
tim merkezi olarak doktora eğitimi ve-
rilmekte olup Fakültemizde, Türkiyede 
bir ilk olan “İlaç Tasarımı ve Geliştiril-
mesi” doktora programı işlenmektedir. 
Bunun yanı sıra Eczacıların mezuniyet 
sonrası bilgilerini yenileyerek profesyo-
nel yaşantılarında başarılı olmalarına 
olanak sağlayan sürekli mesleki eğitim 
etkinlikleri düzenlenmektedir.

AKADEMİK KADRO
Kadrosu hızla gelişen Eczacılık Fakül-
tesinde 2019-2020 Eğitim Öğretim 
yılı itibarı ile pek çok Profesör, Dr. 
Öğretim Görevlisi, Araştırma görevlisi 
çalışmakta olup 2 idari personel de 
görev almaktadır. Ayrıca Fakülte Sağlık 
Bilimleri Üiversitesi içerisinde yer 
aldığından Tıp, Diş Hekimliği, Sağlık 
Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyelerin-
den de çeşitli seçmeli dersler ve temel 
bilimler derslerinde eğitim- öğretim 
desteği alınmaktadır.

FAKÜLTE OLANAKLARI
Biruni Üniversitesi’nde Eczacılık 
Fakültesine ait 7 derslik, 4 öğrenci 
laboratuvarı, 3 araştırma laboratuvarı 
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bulunmaktadır. Üniversite içerisinde 1 
yemekhane, 4 ayrı restaurant/kafe/fast 
food hizmeti veren işletme mevcuttur. 
Kafeteryalar toplamda 5000 metrekare 
alanda, yemekhane 634 metrekare alan-
da hizmet vermektedir. Spora ilgi du-
yulması, spor yapmaya teşvik edilmesi, 
düzenli spor yapma alışkanlığı kazandı-
rılması ve ilgi duydukları spor dalında 
öğrencilerin ve tüm personelin kendile-
rini geliştirebilmelerine imkan sağla-
mak amacıyla 1045 metrekare alanda 
kurulu spor merkezi ile çeşitli düzen-
lemeler yapılır. Üniversite Sporları 
Federasyonu üyesi olarak federasyonun 
düzenlemiş olduğu ulusal ve uluslarara-

sı  yarışmalara ilgili branşlarda oluştur-
duğu takımlarla katılmasını sağlamak 
amacıyla gerekli teknik yapılanmaları 
Üniversitede düzenlenir. Öğrencilerin 
üniversite dışına çıkmadan fotokopi, 
ciltleme ve diğer kırtasiye ihtiyaçları-
nı karşılayabilecekleri 2 kirtasiye ve 
fotokopi merkezi ayrıca 3 bilgisayar 
salonu, 4 okuma salonu bulunmaktadır. 
bulunmaktadır.Yine üniversitenin içe-
risinde  seminer, konferans, toplantı, 
ve benzeri organizasyonların düzenlen-
mesini imkan veren  2 adet 850 kişilik  
konferans salonu ve 2 adet toplam 200 
kişilik seminer salonu toplam 2000 m2 
lik  fuaye alanı bulunmaktadır.

 

Eczacılık Fakültesinde 

2019-2020 Eğitim 

Öğretim yılı itibarı ile pek 

çok Profesör, Dr. Öğretim 

Görevlisi, Araştırma 

görevlisi çalışmakta 

olup 2 idari personel de 

görev almaktadır. Ayrıca 

Fakülte Sağlık Bilimleri 

Üiversitesi içerisinde 

yer aldığından Tıp, Diş 

Hekimliği, Sağlık Bilimleri 

Fakültesi Öğretim 

Üyelerinden de çeşitli 

seçmeli dersler ve temel 

bilimler derslerinde 

eğitim- öğretim desteği 

alınmaktadır.
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UZMAN GÖZÜ

Genç kız otuzlu yaşlarının 

başındaydı. Mavi gözlerin-

deki parlaklık gözyaşının 

gözlerine verdiği nemden kay-

naklıydı. Göz altlarındaki morluk 

birkaç günlük uykusuzluk ve birkaç 

gündür sürekli ağladığı içindi. Elini 

tutan küçük kız; saçlarının sarımsı 

rengi ve renkli gözleriyle elini tut-

tuğu kadının kızı olduğunu tescil-

liyordu. Annesinin birkaç gündür 

anlayamadığı bu halini kısacık 

ömründe hiç görmediği için sadece 

annesinin yanında sessizce ne der-

se yapıyordu. Ölümün ne olduğu 

bilmeyen bu çocuk; anneannesinin 

bir anda ortadan kaybolmasını 

henüz anlayamamış ancak anne-

annesi bir yere gittiği için annesi-

nin üzgün olduğunu anlayabilmişti. 

Birlikte içeri girdiler eczaneden;

Kadın titreyen çatallı sesi ile 

“Merhaba, nasılsın Yusuf amca?” 

dedi.

Eczacı Yusuf; 30 senedir aynı 

yerde eczanesi olan bir eczacıydı. 

Bu mahalleye eczanesini açtığında 

karşısında duran ve şimdi 5 

yaşındaki kızıyla eczanesine gelen 

bu kadın henüz 5 yaşında bir kız 

çocuğuydu. İlk tanıştıkları o gün  

Eczacı Yusuf’ a dönen Anne; 

“Diş perisi, mahallemize hoş 

geldiniz. Kızımın sallanan dişini 

siz alıp ona dilediği bir hediyeyi 

veriyormuşsunuz” diye söze 

girdi. Yusuf ilk önce afallasa da; 

sonrasında annenin ondan yardım 

isteğini hemen anlamıştı. 

“Evet doğru yere geldiniz, diş 

perisi benim. Artık hep burada 

olacağım ve dişleriniz her 

sallandığında dileklerinizi yerine 

getirmem için bana gelebilirsiniz”

Şimdi anne olan ve annesini 

kaybeden o küçük kız; koltuğa 

oturup ağzını açmıştı eczacı Yusuf’ 

a! Yusuf ellerini bankonun üzerinde 

duran kocaman kolonya doldurma 

sürahisinden dezenfekte edip, 

kızın dişine hafifçe dokunup ani bir 

hareketle dişi yerinden almıştı. Kız 

canının yandığını bile anlamadan 

hemen ne istediğini söylemişti; 

“Şurada duran şeyi istiyorum”

Orada duran şey tansiyon 

aletiydi. Yusuf az önce Esma 

teyzenin tansiyonunu ölçmüştü. 

Çok yüksek olduğu için taksi 

çağırmışlardı acile götürmek 

için. Cep telefonlarının olmadığı 

o yıllarda; kızının çalıştığı 

kurumu arayıp hangi hastaneye 

götürdüklerini haber vermişti ve 

Esma Teyze ile yanında çalışan 

Barış’ ı da göndermeyi ihmal 

etmemişti.

Yusuf; tansiyon aletini hediye 

paketine benzeyen bir şeye sarıp 

verdi küçük kıza. Bu küçük kız o 

gün Eczacı Yusuf ‘ dan aldığı ilk 

hediyesi ile annesinin hayatını 

kurtaracaktı, bu kurtarış yaklaşık 

20 yıl sonra olacak; babası 

annesini tansiyonun ölçtüğünde bir 

şeylerin ters gittiğini fark ederek; 

Yusuf’ u arayacaktı. O da hemen 

ambulansı çağıracaktı. Ancak anne 

iki gün önce kalp krizi geçirdiğinde 

babası orada değildi.

ECZ. ALİ IRMAK
Ordu Eczacı Odası 

Genel Sekreteri

Diş perisi
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Yusuf diş perisi olduğu, Esma 

teyze ile Barış’ ı acile gönderdiği 

günün sonunda kendini çok 

bahtiyar hissetmişti. Çünkü bir 

sağlık danışmanı, bir ambulans 

görevlisi, bir diş perisi, bir 

arkadaş, gizli güçleri olan bir 

süper kahraman, bir abi; bir çok 

duyguyu aynı anda hissetmişti 

yüreğinde. Yüreğine yayılan o 

duygu her sabah eczanesine 

geldiğinde yayılacak; eczanesi bir 

diş perisi gibi girecekti. 

“Hoş geldin kızım” dedi Yusuf. 

Hiçbir şey konuşmadan sıkı 

sıkı sarıldılar. Elinde büyüyen 

bu kızın gözlerinden çıkan 

yaşları hisseden Yusuf’ un da 

gözlerindeki yaşı olanca sessizliği 

ile bırakmıştı. Diş perisi bugün 

onun sığınabileceği bir omuz 

olmuştu.

Yusuf ile sarılıp sessizce 

ağlarken ortamın ağır havasını 

Yusuf’ un önlüğünden çekiştiren 

sarışın küçük kız bozdu;

-Diş perisi sen misin?

Eczacı olmak sadece bir 

sanat icra etmenin ötesinde 

aynı zamanda diş perisi olmayı 

gerektiriyordu. Tansiyonu 

fırlayan teyzenin acile 

götürülmesi de mesleğin içinde 

vardı; şekeri fırlayan teyzenin 

beslenme konusunda dikkat 

edeceklerine ikna edilmesi de! 

Hala sigara içen astım hastasına 

dil dökmek de vardı; ödenmeyen 

ilacın neden ödenmediğini 

anlatmak da! Hamile bir anneyi 

9 ay boyunca görüp bir mucizeye 

şahit olmak da vardı, geri ödeme 

kurumlarının üzerine örttüğü 

gecenin altından gündüzü 

vatandaşa sunmak da! 

25 EYLÜL 
DÜNYA ECZACILAR GÜNÜ 

KUTLU OLSUN!
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SAĞLIKLI VE UZUN 
YAŞAMIN SIRRI DAMAR 
SAĞLIĞINDA SAKLI

PROF. DR. MURAT AKSOY
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damar tıkanıklığından korunabiliyoruz. 
Bu hastalıkların bir kısmını ise erken 
yakalarsak ömrü uzatabiliyoruz. Örneğin 
kolon kanserini kolonoskopi ile erken 
yakalamak ve büyük ameliyatlara, kemo-
terapi ve radyoterapi seanslarına ihtiyaç 
duymadan tam tedavi etmek mümkün. 
Yeter ki 45 yaşından itibaren kolonoskopi 
yapılsın. 

Aslında insanoğlu hep ölümsüzlü-
ğün peşinde. Yaşamın keyfini çıkarmaya 
devam etmek istiyor. Ölümü kabul etse 
bile bunun sonrasını hayal ederek cen-
net-cehennem ve bazen de yeniden doğuş 
inançları ile yine de sonsuza dek var 
olmanın peşinde. Efsaneler Lokman He-
kim’in aslında yüzyıllar önce ölümsüzlük 
formülünü bulduğunu anlatıyor ama ma-
alesef bir anlatıma göre yağmurda ıslanan 
kağıt ile beraber formül de silinmiş. Diğer 
anlatıma göre de köprüden geçerken hızla 
esen bir rüzgar formülün yazılı olduğu ka-
ğıdı elinden almış kaçırmış. Efsaneleri bir 
kenara bırakıp, bugünün bilimsel verileri-
ni toparlarsak ölümsüzlüğün olmasa bile 
sağlıklı yaşamın sırrını nerede yakalarız?

Vücudumuz damarlar ile bezenmiş ve 
her yeri damarlar sarmıştır. Vücudumuz-
daki damarların tümünü uç uca getirsek 
ve yere sersek toplam uzunluğu 96 bin 
kilometreyi geçiyor. Dünya çevresinin 40 
bin km olduğunu düşünürseniz, vücudu-
nuzdaki damarların dünyayı iki kez çev-
releyebileceğini rahatlıkla görebilirsiniz. 
Bu uzunluğun %80’nini ise organlarınızı 
besleyen damarlar yani kılcal damarlar 
oluşturuyor. Vücudumuzun en büyük 
organı aslında. İşte bu nedenle damar 
sağlığı, uzun ve sağlıklı yaşamın sırrı 
diyebiliriz. 

Damarların tıkanmasının nedeni “ate-
roskleroz” dediğimiz damar sertliğidir. 
Damar sertliği doğduğumuz an başlayan 
ve ölüme kadar devam eden bir süreçtir. 
Bu süreçten tüm atardamarlar nasibini 
alır ve hangi organın damarı tıkanırsa, o 
organa ait hastalık ortaya çıkar. Kalp da-
marı tıkanırsa kalp krizi, beyin damarları 
tıkanırsa felç, bacak damarları tıkanırsa 
gangren riski ortaya çıkar. Ve bu hasta-
lıklar ortaya çıkana kadar kişi tamamen 

O
rtalama yaşam beklen-
tisi 1950’li yıllarda 
50’li yaşlar iken artık 
pek çok gelişmiş ülke-
de bu rakam 80’lerin 
üzerine çıktı. Bu 

noktada elbette şunu açıklamak gere-
kir. Yaşam süresinin uzaması mutlaka 
yüzde yüz sağlıklı uzaması anlamına 
gelmeyebilir. Yani tıp bilimi artık ömrü 
uzatırken hastalıklarla birlikte uzatıyor. 
Örneğin tıp öğrenciliğim ve asistanlık 
yıllarımda, kronik böbrek yetersizli-
ği olup periferik damar tıkanıklığı da 
gelişen bir hastanın maksimum yaşam 
beklentisi 3 yıl kadardı. Bugün hemodi-
yaliz imkanlarının ülke çapında artması, 
bakımın iyileşmesi ve takip kriterleri-
nin oturması ile beraber artık çok daha 
uzun sürelerden bahsedebiliyoruz. Kan-
ser gibi daha önceleri ölümcül görülen 
pek çok hastalığı da artık kronik hale 
getirip ömrü uzatıyoruz. Bu noktada ya-
şam kalitesi sorgulanabilir ama bu tar-
tışma, elinizdeki yazının konusu dışında 
olduğu için değinmeyeceğim. Özetle pek 
çok hastalıkla beraber yaşlanmak yeni 
yüz yıl tıbbının kuralı gibi.

Uzun bir hayat sürmek isteyenlerin 
öncelikle insanoğlunun hangi hastalık-
lar aracılığı ile hayata veda ettiklerini 
öğrenmesi doğru olacaktır. Sonuç itibari 
ile katilimizin ne olduğunu bilirsek ken-
dimizi ölümden daha iyi koruruz. Ölüm 
nedenlerini incelediğimiz zaman ilk sı-
rada kalp damar hastalıklarının yer aldı-
ğını görüyoruz. Ölümlerin %30’u damar 
hastalıklarına bağlı. İkinci sırada kanse-
re bağlı ölümler var ve onların görülme 
oranı da %13. Kalp damar hastalıklarına 
bağlı ölümlerinden yarısından daha 
az. Üçüncü sırada %9 ile yaralanmalar 
ve takiben %7 ile solunum hastalıkları 
geliyor. Bu oranların en dikkat çekici 
bölümü ise bu hastalıkların çoğunun ön-
lenebilir olması. Hastalıkların birçoğu 
basit tedbirlerle önlenebiliyor. Sigara 
içmemek en iyi örneklerden biri. Sigara 
içilmediği takdirde akciğer kanserleri-
nin bir bölümünden, KOAH ve amfizem 
gibi akciğer hastalıklarından, pek çok 

Her insan 
uzun yaşamak 
ister ama bu 
uzun yaşamın 
da sağlıklı 
olmasını 
arzu eder. 
Son yıllarda 
yaşanan 
teknolojik 
gelişmeler 
sayesinde artık 
hastalıkları 
daha erken 
tanıyor ve 
tedavilerini 
daha yüksek 
başarı oranları 
ile devam 
ettirebiliyoruz. 
Bunun 
sonucunda 
insanın 
ortalama ömrü 
uzadı. 



MD Magazin Eylül - Ekim 202012 

sağlığımıza zarar veren yağlardan kurtul-
mak için en iyi beslenme şekillerinden biri. 
Bu da diyabet ve insülin direnci veya hi-
poglisemi sıkıntısı yaşayan kişiler için ideal 
gibi görünüyor. İnsülin direncini kırmakta 
da oldukça başarılı. Vücudumuzda gelişen 
iltihabi durumların baskılanmasında da 
başarılı. Böylelikle kronik hastalıkların 
kontrolünde ilaçlara ek yarar getiriyor. 
Kanserden tutun da kalp hastalıklarından 
korunmaya kadar bir çok organ üzerinde 
gösterilmiş etkisi var.

Bir hastalığınız yok ise ister erkek ister 
kadın olun, aralıklı diyet sizin için uygun 
olabilir. Bir hastalığınız varsa, özellikle 
şeker hastalığı, düşük tansiyon veya bir ilaç 
kullanmak zorunda iseniz, sizin için uygun 
sağlıklı kilo değerlerinizin altında bir vücut 
ağırlığına sahipseniz, gebeyseniz veya adet 
düzensizliğiniz varsa veya emziriyorsa-
nız bu diyete başlamadan önce mutlaka 
doktorunuz ile görüşmeniz gerekecektir. 
Örneğin bazı ilaçların tok karına alınması 
gereklidir. Aksi durumda ilacın etkisi aza-
labilir veya tam aksine şiddetlenebilir. Bu 
da sağlığınızı riske sokar. Kan şekeriniz ve 
tansiyonunuz düşme eğiliminde ise açlık 
döneminde sıkıntıya girebilirsiniz.

FİZİKSEL AKTİVİTENİZİ YÜKSEK 
TUTUN
Prof. Jerry Morris, bu konuda araştırma 
yapan belki de ilk bilim adamıdır. Morris 
1949’da ilgi çekici bir gözlem yaparak eg-
zersizin ne kadar önemli olabileceğine dik-
kat çekti. Bu araştırıcı Londra’nın iki katlı 

sağlıklı görünebilir. Bu nedenle hayatımı-
zın ilk yıllarından itibaren vücudumuza 
iyi bakmamız ve bu sessiz tehditi uzakta 
tutmamız için yapmamız gerekenler var:

SAĞLIKLI BESLENİN VE BESLEYİN 
Sağlıklı beslenme şüphesiz damar sağlı-
ğımız için birinci sırada yer alır. Sağlıklı 
beslenme sadece yağlar üzerinden düşü-
nülmemelidir. Son yıllarda yapılan çalış-
malar, aslında yediklerimizle beslenen 
barsaktaki iyi bakterilerin damar sistemi 
üzerinde etkili olduğunu ve kaderimizi 
belirleyebileceğini gösteriyor. Genel olarak 
kepekli ürünler, meyve-sebze ve balık 
tercih edilmelidir. Doymuş yağların yerini 
doymamış yağ asitleri almalı, trans yağlar-
dan kaçınılmalıdır. Mümkünse işlenmiş 
gıdalar alınmamalı günlük tuz miktarı 3 
gramın altında olmalıdır. Günlük lifli yiye-
cekler 30-45 gram alınmalı, meyve-sebze 
200 gram ve haftada en az iki defa balık 
yenmelidir. 

Sağlıklı beslenmeden konuşurken hep 
yemekten konuşuruz ama işin sırrı biraz 
da yemekten yoksun kalmakta da saklı 
gibi görünüyor. Aralıklı açlık son yılların 
en popüler beslenme tiplerinden biri oldu. 
Yapılan çalışmalar, aralıklı beslenmenin 
sağlık üzerinde olumlu etkileri olduğunu 
gösteriyor. Hatta bazı çalışmalarda daha 
uzun yaşam için bu beslenme tipinin anah-
tar olduğu bile ifade edilmeye başlandı. 
Sıçanlarda yapılan çalışmalarda açlığa tabii 
tutulanların %36-83 daha uzun yaşadığı gö-
rülüyor. Özellikle karın içi yağlardan yani 

Damarların 
tıkanmasının 
nedeni 
“ateroskleroz” 
dediğimiz damar 
sertliğidir. 
Damar sertliği 
doğduğumuz 
an başlayan ve 
ölüme kadar 
devam eden 
bir süreçtir. Bu 
süreçten tüm 
atardamarlar 
nasibini alır ve 
hangi organın 
damarı tıkanırsa, 
o organa ait 
hastalık ortaya 
çıkar. 

KAPAK
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rak. Sigara, sadece damar tıkanıklığına 
yol açmaz. Damarların içinde bulu-
nan ve damarların her kalp atımında 
genişledikten sonra tekrar eski çapına 
dönmesini sağlayan elastin liflerini de 
yıkar. Bu nedenle damar balonlaşması 
dediğimiz anevrizmalara ve takiben 
kanamalara yol açabilir. Anevrizmalar 
beyinde, bacakta kalp çıkışında veya 
karın içindeki herhangi bir damarda 
gelişebilir. 

Alkollü içeceklerin tüketimi de sı-
nırlandırılmalıdır. Nedense viski gibi 
bazı alkollü içeceklerin damar aça-
bileceğine yönelik bir inanış, istemli 
veya istemsiz bir şekilde oturmuştur. 
Oysa böyle bir veri elimizde yoktur. 
Bir dönem erkeklerde iki, kadınlar-
da bir kadeh şarabın sınır olduğunu 
ifade ederdik. Bu söylemdeki şarabın 
koruyucu etkisi şarabın içindeki alkol-
den değil üzüm ekstresinin içindeki 
resveratrol’den kaynaklanmaktadır. 
Ancak 2018’de New England Journal 
of Medicine’de yayınlanan bir yazı 
alkolün güvenlik sınırı olmadığını bir 
meta analiz ile göstermiştir. 

BEDEN AĞIRLIĞINIZ 
SAĞLIĞINIZIN DENGE NOKTASI.
Sağlıklı bir kiloyu korumak kan 
basıncı ve kan yağları üzerinde ve 
kalp-damar hastalığını azaltıcı etkiye 
sahiptir. Bu noktada vücut ağırlığında 
hangi kriterlerin takip edildiği önem 
taşır. Vücut kitle indeksi vücut ağırlığı 
ve boy üzerinden hesaplanır. Ancak 
herkeste doğru yargıya varmayı en-
geller. Örneğin kas ağırlığı fazla olan 
bir kişi tartıda ağır çekecek ve vücut 
kitle indeksi yüksek olacaktır ama bu 
o kişinin aşırı kilolu olduğunu göster-
mez. Bunun için en iyi örnek vücut 
geliştiren kişilerdir. Bu nedenle karın 
içi yağların da kısmen değerlendiril-
mesini sağlayan bel çevresi ölçümü iyi 
bir kriterdir. Bel çevresi kadınlarda 80 
– 88 santim, erkeklerde 94-102 santim 
ise daha fazla kilo alınmamalıdır.

TEK BAŞINA AŞIRI ŞEKER 
TÜKETİMİ RİSKİ BERABERİNDE 
GETİRİYOR.
Şeker tüketimi ve kalp hastalığı üze-
rinde yapılan çalışmalar her seferinde 

otobüslerinde bilet kontrolü yapan ve 
kontrolü her iki katta da yapmak için 
sürekli merdiven inip çıkmak zorun-
da kalan kondüktörlerde kalp krizi 
oranlarının bütün gün direksiyon 
başında kalan sürücülere göre daha 
düşük olduğunu gördü. Araştırdığı 
topluluk bilimsel açıdan da uygundu 
çünkü tümü erkekti, çoğunlukla aynı 
sosyo-kültürel seviyelerden geliyor-
lardı ve gelir düzeyleri de birbirine 
yakındı. Dolayısıyla iki grup arasında 
belki de anlamlı tek fark gün içindeki 
hareketlilik farklılığı idi. Morris bu 
çalışmasını 4 yıl sonra yayınladı. Bu 
bulgulardan ilham alan Morris, benzer 
bir çalışmayı da postacılar üzerinde 
yaptı.  Son çalışmada da sonuçlar onu 
şaşırtmadı. Tüm gün yürüyerek posta 
dağıtmak zorunda kalan postacılar-
da kalp hastalığı oranı postanelerde 
masa başında çalışmakta olan hem-
cinslerine ve iş arkadaşlarına göre 
daha düşüktü. Bu çalışmalardan sonra 
egzersizin damar hastalıklarından ve 
hatta kanserden korunmada ne kadar 
önemli olduğu her çalışmada teyit 
edildi.

Elimizde var olan verilerin ışığın-
da sağlıklı yetişkinler, haftada 2.5 - 5 
saat veya günlük 30 - 60 dakika orta 
şiddetli fiziksel aktiviteyi hayatlarının 
ritmine yerleştirmelidir. Bu kadar 
zamanım bile yok diyenlere de artık 
özür kalmadı diyebiliriz. Son yıllarda 
popüler olmaya başlayan yüksek şid-
detli ama kısa süreli egzersiz (HITT) 
ile günde 10 dak ile de aynı sonucu 
almak mümkün. Ancak kalp sağlığı-
nızdan emin olduktan sonra HITT 
programlarına ilgi göstermenizi daha 
doğru olacaktır.

KÖTÜ ALIŞKANLIKLAR 
KÖTÜDÜR!
Kötü alışkanlıklardan bahsederken 
sigaradan bahsetmemek elbette ol-
maz. Her çeşit sigara içimi kalp-damar 
hastalığı için kaçınılmaz bir risk fak-
törüdür. Pasif içicilik de öyle. Sigara 
damar tıkanıklığı riskini arttırır. Bu 
bazen sigara içindeki maddelere karşı 
alerjik reaksiyon gelişmesi ile ortaya 
çıkan Buerger Hastalığı ile olabilir 
bazen de damar sertliğini hızlandıra-

aynı sonucu veriyor. Şeker tüketimi 
arttıkça kalp hastalığı riski artıyor. 
ABD’de 31.147 kişi üzerinde bir çalış-
mada kişilerin günlük şeker alımı ve 
daha sonrasında kalp-damar hastalığı-
na bağlı ölüm oranları kayıt edildi. Ça-
lışmanın ilk bulguları genel olarak çok 
kişinin önerilen şeker miktarından 
daha fazla şeker tükettiğini gösterdi. 
Bu çalışmada çıkan ikinci önemli so-
nuç ise şuydu: önerilen sınırın iki katı 
ve üzerinde şeker tüketenlerde kalp 
damar hastalıklarına bağlı ölüm oranı, 
önerilen dozda şeker tüketenlere göre 
%38 daha fazla idi. Damar hastalıkla-
rından korunmak için sağlıklı birey-
lerin daha az şeker tüketmesi gerekli. 
Dünya Sağlık Örgütü sağlıklı erkek-
lerin günde en fazla 30 gr eklenmiş 
şeker, kadınların ise 25 gr tüketmesi 
gerektiğinin altını çiziyor.

Şeker hastalığı da damar tıkanıklığı 
riskini arttırmaktadır. Tüm dünyada 
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nı kesinlikle önermiyoruz. Risk faktörleri-
ne göre ilacın yararı mı daha fazla, yararı 
mı daha fazla? Buna karar vererek hekimle 
birlikte ilacın gerekli olup olmadığını dü-
şünmek gerekir. 

RİSKLİ GRUPLARDA DAMAR SAĞLIĞI 
KONTROLLERİ HAYAT KURTARIYOR.
Danimarka’da yapılan ve 50.000 kişinin 
dahil edildiği bir çalışma, damar check-up’ı 
ile 100 ölümden 7’sinin önüne geçilebilece-
ğini kanıtladı. Sadece 10 dakika süren bir 
muayene ile sağlanan bu başarı belki yüzde 
olarak düşük bir oran gibi görünse de bu 
yedi kişinin anneniz, teyzeniz, dayınız 
veya siz olduğunu düşündüğünüzde şüphe-
siz daha fazla anlam kazanıyor.

Sonuç olarak görüldüğü gibi basit 
önlemlerle damar tıkanıklıklarına bağlı 
ölümlerin bir kısmının önüne geçmek ve 
uzun bir yaşam sağlarken hayat kalitesini 
de yüksek tutmak mümkün. Ve damar 
sağlığı için alınacak tedbirler sadece da-
marlarımız için değil kanserden tutun da 
birçok kronik hastalığın önüne geçmemi-
ze yardımcı olacak tedbirler. Bu nedenle 
tekrar altını çizmekte fayda var. Uzun ve 
sağlıklı yaşamın sırrı gerçekten de damar 
sağlığında saklı.

                                              Sağlıklı günler

olduğu gibi ülkemizde de şeker hasta-
lığı görülme sıklığı tam bir tırmanışta. 
Bunun altında yatan neden daha az 
hareket ediyor olmamız ve yanlış bes-
lenme tercihleri. Şekerin metabolizması 
sonucunda damarlarımızın iç örtüsü 
zarar görüyor ve damar sertliği takiben 
de damar tıkanıklığı gelişiyor. Diyabe-
ti olanlar, diyabeti olmayanlara göre 
kadınlarda 5, erkeklerde 3 kat daha riskli. 
Diyabetli hastalar kan şekerlerini normal 
sınırlarda tutmalı, HbA1c değerini yüzde 
7’nin altında olmasına dikkat etmelidir.

DAMARA BİR YUMRUK: 
KAN BASINCI
Kan basıncının yani tansiyon yükselmesi 
hızlı bir şekilde olursa kişi çoğunlukla 
bunun bir baş ağrısı veya mide bulantısı 
ile fark eder. Ancak kan basıncındaki 
yükselme yavaş gelişti ise kişi bunu fark 
etmeyebilir. Oysa bu sıra yüksek ba-
sınç çoktan zarar vermeye başlamıştır. 
Yüksek kan basıncı var olduğunda, ilk 
darbeyi damarlar alır. Damarların sürekli 
yüksek basınçlı darbelere maruz kalması 
sonucunda, damarın iç örtüsü zedelenir. 
Bu yaralanmayı vücut tamir etmeye 
çalışırken, tamirin kontrol dışına çıkması 
ile damarlar tıkanmaya başlar. Hedef 
kan basıncı 130/80 mm Hg’nin altında 
olmalıdır. 

Yüksek kan basıncı olan hastalar ise, 
fizik aktivitelerini artırmalı, kilolarını 
azaltmalı, alkol ve tuz alımını kısıtlama-
lı, meyve-sebze ve az yağlı süt ürünleri 
tüketmelidir. 

KOLESTEROL DÜZEYLERİNE İNCE 
AYAR GEREKİR.
Özelikle yüksek tansiyonu ve şeker 
hastalığı olanlarda, damarın iç örtüsünde 
yaralanma meydana gelmişse, koleste-
rol de yüksek ise damarlarda tıkanma 
olmaya başlar. Hedef kan yağı LDL 
kolestroldür. Bu kolesterol tipinin düşük 
tutmaya çalışmak gereklidir. Ayrıca HDL 
kolestrolü düşük ve trigliseridleri yüksek 
olanlar riskli birey sınıfına girer. 

Eğer kalp veya damar hastalığı tespit 
edildiyse kolesterolü düşürmek amacıyla 
ilaç kullanılması önerilir. Ama onun dı-
şında hiçbir risk faktörü yokken, sadece 
kolesterol yüksekliği, hele ki, hafif ve 
orta dereceli olanlarda ilaç kullanılması-

Damar 

hastalıklarından 

korunmak için 

sağlıklı bireylerin 

daha az şeker 

tüketmesi gerekli. 

Dünya Sağlık 

Örgütü sağlıklı 

erkeklerin günde en 

fazla 30 gr eklenmiş 

şeker, kadınların 

ise 25 gr tüketmesi 

gerektiğinin altını 

çiziyor.

KAPAK
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çocuk yeni düzeni kolay kabulleniyor. 

Anne babanın sorunlar karşısında 

baş etme yöntemi de çok değerli. 

Çünkü çocuğun sorunla baş etmeyi 

öğrendiği ilk yer ailesidir. Aile 

içinde öncelikle yaşanan durumu 

kabullenmek , kendi imkanları 

doğrultusunda tedbiri elden 

bırakmadan, rutin oluşturarak 

yeni düzene geçmek çocuğu 

rahatlatacaktır. Planlanan o ki 

eğitim sistemi önümüzdeki dönem 

hastalığın seyrine göre değişecek ve 

online sistem elimizin altında fayda 

göreceğimiz en etkili sistem olacak. 

Yüz yüze eğitime geçildiğinde 

mesafe ve hijyen kuralları önemli 

olacak okul yaşantısı geçmişe 

göre oldukça farklılaşacaktır. 

Okulda geçirilen saatlerde azalma 

olabileceği gibi bilgisayar başında 

geçecek zaman oldukça artacaktır. 

YENİ DÜZEN
Bu yeni düzene anne babaların 

katkısı nasıl olacak? Uzun saatler 

bilgisayar başında zaman geçirecek 

çocuklarımız için neler yapabiliriz? 

Ne gibi tedbirler almalıyız ? 

 Yeni düzenden yarar 

çıkaracağımız en önemli konu 

çocukların eğitim yaşantılarında 

aile katılımının yer alması diyebiliriz. 

Eğitim saatlerinin azaltılması veya 

SAĞLIKTA PÜF NOKTALAR

Anne babalar, telaşlı okullar 

açılıyor ama bu sefer başka.. 

Pandemi süreci sonrası bütün 

dünya telaşlı aşı bulunamadı ve 

hayat hızla akarken eğitim konusu 

kırmızı alarm vermeye başladı. 

Çocuklar her sene olduğu gibi 

kitap defter kıyafet alışverişi yapıp 

okula heyecanla başlayamıyor. 

Yetkililerden beklenen haberler, 

hastalık korkusu ve online sisteme 

dönen ders düzeni arasında 

eğitimlerini nasıl sürdüreceklerini 

bilmiyorlar. 

EĞİTİM SİSTEMİ 
STRES KAYNAĞI
Yeni düzen de eğitim sistemi 

belli ki herkesde stres kaynağı. 

Ancak görünen o ki anne babalar 

çocuklarından daha sıkıntılı. Haklı 

sebepleri var mutlaka, çocuklar 

okula, anne babalar işe, hayatımız 

gayet düzenli iken birden online 

eğitim sistemi mecburiyeti çıkınca 

bütün düzen alt üst oldu. Çocuğun 

yaşı kaç olursa olsun unutulmaması 

gereken bir şey var ki , onlar yeni 

düzene bizden daha kolay adapte 

oluyorlar. Yeter ki anne babalar 

sakin, kabul edici ve çözüm bulucu 

olsunlar. Bu durumda en büyük 

tavsiye çocuklara yeniden rutin 

oluşturmak. Rutin oluşturulan 

Yeni düzende 
okula adaptasyon 
süreci nasıl 
olacak?ÖĞR. GÖR. MAHİZAR ALTIN

Anne-Baba Danışmanı

Dünya hızla değişiyor. 
Bu değişime  
çocuklar mı daha kolay 
uyum sağlıyor yoksa 
bizler mi? Yaşadığımız 
salgın süreci bize çok 
şey öğretti orası kesin 
ancak hala devam 
eden belirsizlik bütün 
yaşamı olumsuz 
etkilemeye devam 
ediyor. Son günlerde 
yaşanan en büyük 
belirsizlik de eğitim 
hayatıyla ilgili..
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online devam ettirilmesi çocukların 

aile desteği ihtiyacını arttırdığından 

pek çok anne baba evdeki öğretmen 

rolünü üstlendi. Bu yoğun çalışan 

anne babalar için oldukça zor bir 

sorumluluk olsa da çocuklarının 

eğitim hayatına bu kadar yakından 

dahil olmaları biz uzmanlar 

açısından umut verici oldu. 

Neler yapabiliriz konusuna 

gelirsek ; çocuğun hayatını 

planlamasına destek olmak 

mutlaka kendine özel zaman 

ayırmasına fırsat tanımak stresini 

azaltacak ve uyum sürecini 

hızlandıracaktır.  Önemli olan bir 

konuda çocukların evde çalışacağı 

ortamı düzenlemektir. Rahat 

edeceği, vücut sağlığına uygun 

koltuk-sandalye seçimi , aydınlık bir 

ortam adaptasyonu kolaylaştırır. 

Çocukların bu süreçte düzenli temiz 

hava almaları da beden ve zihin 

sağlıkları için önemlidir. Yürüyüş ve 

rahatlama ortamı sağlanmasının 

dışında çalıştığı odayı da bol bol 

havalandırmak gereklidir. 

EĞİTİM HAYATI SÜRECİ
Değerli anne babalar; pandemi 

sürecinde hayatımızı, mecbur 

deneyimlediğimiz yeni düzene 

uygun hale getirdik. Şimdi de 

çocuklarımızın eğitim hayatını bu 

sürece uyumlu hale getirmeliyiz. 

Bunun geçici bir dönem olduğunu 

düşünüp bu seneyi kayıp görmek 

yerine bize kattığı olumlu şeylere 

odaklanıp çocuklarımıza her türlü 

sorunla baş etmeyi öğretebiliriz.

biz sorunlara nasıl bakarsak 

onlarda öyle bakacak. Biz artık 

biliyoruz ki Dünya sürekli bir 

değişim içerisinde ve biz buna her 

zaman ayak uyduracağız. Yeter ki 

sağlık olsun….

Önemli olan 
bir konuda 

çocukların evde 
çalışacağı ortamı 

düzenlemektir. 
Rahat edeceği, 
vücut sağlığına 
uygun koltuk-

sandalye seçimi , 
aydınlık bir ortam 

adaptasyonu 
kolaylaştırır. 



MD Magazin Eylül - Ekim 202018 

Çocukluk artık global yaşamda istatiksel 
bir veri, biyolojik bir kültür olmak-
tan çoktan çıkıp, etkili bir özne olma 

yolunda ilerlemekte. Sosyolojik bir değer olan 
çocuklar en basit ve klasik tabirle, yarının bü-
yüklerdir. Yarının büyükleri olan bu çocuklar 
en önemlisi de bizim ortak hafızamız, ortak 
bilincimiz ve de ortak bilinçaltımızdır. Bakın 
doğa bile onları koruma altına aldı, Korona 
virüsü çocuk yaş grubunda hepimizin bildiği 
gibi etkili değil. Global bir travma yaşadığımız 
bu günleri nasıl yönettiğimizin ve de yöne-
temediğimizin faturasını ileride hep birlikte 
bu çocuk hafızalarda yaşayıp, göreceğiz. Ama 
geçmiş bitmiş değil, hala heykele şekil verme 

zamanındayız. Nasıl?

DOĞRU YAKLAŞIM ÖNEMLİ
Sadece sohbetlerimizin değil, günlük akışımı-
zın da mutlaka bir rutini olmalı. Her zamanki 
saatte yatmak ve de kalkmak. Ev içinde belli 
saatlerin olması (kitap okuma saati, etkinlik 
saati, uyku saati). Kreş ve anaokulu dönemle-
rinde alışık oldukları düzene yakın bir düzenin 
yaşanması hem zamanın verimli kullanılma-
sını, hem dönüşte adaptasyon probleminin 
engellenilmesini sağlayacak. 

Neden hep evde olduğumuzu, kreşe ve ana-
okuluna gidememe nedeni mutlaka açıklamalı-
yız. “Dışarıda grip gibi bir hastalık var. Bize bu-
luşmaması için bir süre dışarı çıkamayacağız. 
Bu durum bizim iyiliğimiz için olan bir durum 
ve sen de güvendesin” gibi hem neden, hem de 
telkin içeren yalın bir cümle yeterli olacak. 

“EBEVEYNLER MODEL OLMALI”
Normalleşme sürecinde çocuklarda, yaz tatili 
sonrasında yaşananlara benzer ayrılık kaygısı, 
öfke ve ağlama nöbetleri ile uyum problemleri 
gibi sorunların yaşanabileceğine dikkat çekti. 
Yaşanan salgın dolayısıyla çocukların, kendile-
rine ya da ailelerine hastalık bulaşabileceğine, 
ebeveynlerinden ayrıldıklarında kendileri 
ya da ebeveynlerinin hastalanabileceği veya 
ölebileceğine dair endişeler anne babala-
ra  tavsiyelerimiz  “Ebeveynler çocuklarına, 
virüsü insanları hasta edebilecek küçük bir 
canlı olarak tanıtabilir ancak gerekli önlemleri 
aldıklarında kendilerine bulaşmasının çok zor 

olduğunu da vurgulamalıdır. 

KİŞİSEL EŞYALARIN PAYLAŞIMI
Covid-19 pandemisi öncesinde, çocukların doğru 
hijyen alışkanlıklarını kazanmasını destekleyici 
animasyonlar, şarkı ve video kliplerin bulun-
duğunu, bunların bu dönemde ebeveynler için 
ekstra faydalı olabileceğini vurgulayan Ocak, 
şunları söyledi:

“Anne-babalar, küçük yaş grubu çocuklara; 
el yıkama, diş fırçalama, beden temizliği gibi 
öz-bakım becerilerini öğretmek için krizi bir 
fırsata çevirebilir. Doğru hijyen davranışlarının 
sürdürülmesini sağlamak için, çocuğun sevdiği 
bir yiyecek ya da etkinlik, ödül olarak kullanıla-
bilir, bu sayede çocuğun bu alışkanlığı okula geri 
döndüğünde de sürdürme ihtimali artacaktır. 
Dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta ise okul 
öncesi çocuklarının yemek ve eşyalarını paylaş-
ma alışkanlıkları. Bu alışkanlıklar, okul öncesi 
dönemde yoğun olarak ortaya çıkan empati 
becerisinin bir göstergesi. Ancak Covid-19 tehdi-
dinin gerçekliğinin de bilincinde olmak gerekli. 
Çocuklara; yiyecek, içecek, kıyafet, battaniye, 
oyuncak gibi kişisel eşyalarını paylaşmamaları 
gerektiği, nedenleri ile birlikte açıklanmalı ve 
bu kuralların okulda da uygulandığından emin 

olunmalıdır.”

ANNE-BABALARA ÖNERİLER
Okula dönüşlerde çocuklara fayda sağlayabilecek 
önemli başlıklardan biri  ; Uyku, yemek ve et-
kinlik düzenine dikkat edilmesi, günün standart 
bir okul gününe uygun olarak planlanmasıdır. 
Ebeveynin burada, çocuğu motive edebilecek 
ödüllere dikkat etmesi gerektiği kadar, çocuğun 
günlük plana iştirakinde de ısrarcı olması gere-
kiyor. Aynı saatte uyanmak, besleyici bir kah-
valtı etmek, hemen ardından eğitici etkinliklere 
odaklanmak çocuklar için okul gününe benzer 
bir düzeni korumaya yardımcı olur” şeklinde 
konuştu. Çocuğunuz okula gitmeyi reddetti-
ğinde ya da inat, karşı gelme gibi davranışlar 
gösterdiğinde önce bunun sebebini araştırın, 
sonra çocuğa ‘Okuldan döndükten sonra sevdi-
ğin yemeği mi yapmamı istersin yoksa babanla 
sevdiğin filmi mi izlemek istersin?’ gibi kendi 
tercihini yapabileceği ancak yine de hedef dav-
ranışı gerçekleştirmesinin gerekeceği seçenekler 
sunun. Baş edemediğiniz ya da erken keşfettiği-
nizi düşündüğünüz sorunlar konusunda uzman 
desteği  alabilirsiniz.

Okul öncesi çağı 

çocuklarının, 

pandemi sonrası 

dönüşe başladığı 

kreşlere yeniden 

uyum sağlaması ve 

yeni hijyen şartlarına 

alışmasıyla ilgili 

ebeveynlere 

tavsiyelerde 

bulunan “Ebeveynler 

çocuklarına, virüsü 

insanları hasta 

edebilecek küçük 

bir canlı olarak 

tanıtabilir ancak 

gerekli önlemleri 

aldıklarında 

kendilerine 

bulaşmasının çok 

zor olduğunu da  

vurgulamalıdır” lar.

Okul öncesi Grup; Okula Geliş ve 
Uyum Sürecinin Yaş Gruplarına Etkisi

HEKİM TAVSİYESİ

PELİN ÇINAR
Uzm. Klinik Psik Danışman 
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Acıbadem Taksim Hastanesi Göz 
Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. 
Haluk Esgin “Ne yazık ki bu hatalı 

bilgiler göz hastalıklarının tanısında ge-
cikmeye, tedavinin aksamasına yol aça-
biliyor. Üstelik bu yanlış inançlar o kadar 
kökleşmiş oluyor ki, hekim olarak hastayı 
muayene edip bu yanlış inancı düzeltmek 
istesek de hastalar bu yeni bilgiyi kabullen-
mekte ne yazık ki zorlanabiliyorlar“ diyor. 
Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Haluk 
Esgin, göz sağlığı hakkında toplumda doğru 
bilinen ve bu nedenle tanı ve tedavinin 
gecikmesine neden olan 8 yanlışı anlattı, 
önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

Ne kadar koyu renk olursa güneş gözlü-
ğü o kadar iyidir! YANLIŞ!
DOĞRUSU: Güneş gözlükleri ultraviyole 

dalga boyundaki ışığı süzmek için kullanı-
lır. Bu süzme işlevininde gözlük camının 
koyuluğu ile ilişkisi yoktur. Camdaki bir 
filtre ile süzülür. Koyu güneş gözlüklerin-
den daha az ışık geçtiği için beyin karanlık 
ortamda olduğunu düşünerek daha iyi 
görebilmek için göz bebeğinin büyümesini 
sağlar, o zamanda göze gerektiğinden daha 
fazla ışık girmiş olur. Eğer cam rengi koyu 
ancak içinde UV filtresi yoksa o zaman göz 
için zararlı bile olur.

Gözlüklerin bazıları gözü dinlendir-
mek içindir! YANLIŞ!
DOĞRUSU: Halk arasında düşük numa-
ralı gözlükler dinlendirici gözlük olarak 
tanımlanmakta ve sadece gözlerin yorgun 
hissedildiği zaman takılabileceği düşünül-
mektedir. Oysa ister küçük, ister büyük 

Şehir efsanesi 

gibi toplumda 

yaygın olan bir 

takım bilinenlerin 

bugünkü 

bilgilerimiz ışığında 

gerçekle çok alakası 

bulunmuyor. Göz 

hastalıkları da en 

çok yanlış bilgiye 

sahip olunan bir 

alan.

Göz sağlığı hakkında 
doğru bilinen 8 yanlış

GÖZ SAĞLIĞI
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Çocuklar göz muayenesi yaptırmaz-
lar! YANLIŞ!
DOĞRUSU: Teknolojideki gelişmeler 
sayesinde günümüzde yeni doğan bir 
prematüre bebeğin bile göz muayenesi 
yapılabilmektedir. Çocuklar göz mua-
yenesinde son derece uyumlu olurlar. 
Bazı körlüğe yol açabilecek hastalık-
ların erken tanısı için bebeklerin ilk 1 
ay içinde göz muayenesi, sonra 6. ayda 
göz numarasının kontrolü ve 3 yaşında 
objektif görmenin tespit edilebildiği 
dönemde muayeneleri yapılmalıdır.

Kontakt Lens kullanımı göze zarar 
verir! YANLIŞ!
DOĞRUSU: Göz Hastalıkları Uzmanı 
Prof. Dr. Haluk Esgin “Kontakt Lens-
ler neredeyse 50 yıla yakın süredir 
hayatımızdadır. Bu geçen zamanda 
çok gelişme kaydetmiş ve bugün hem 
yakın, hem uzak görmenin düzeltilebil-
diği son derece konforlu lensler vardır. 
Kuralına uygun kullanıldığı sürece göze 
zarar verdiği veya daha sonra yapılacak 
herhangi bir göz girişimine engel oluş-
turduğuna dair bilimsel kanıt yoktur” 
diyor.

numaralı gözlük olsun, eğer bir kişiye 
göz doktoru tarafından gözlük yazıl-
mışşsa o kişinin az olan gözünün görme 
gücünün daha arttırılması için yazıl-
mıştır. Gözlükler takıldığı sürece daha 
net bir görüntü sağlar. O nedenle eğer 
gözümüzün görme yeteneğini en iyi 
düzeyde kullanmak istiyorsak gözlüğü 
daimi olarak takmak gerekir. Ayrıca 
gözlük takmak göz numaralarının iler-
lemesini durdurmaz. Gözlüğün işlevi 
sadece taktığımız sürece yaşam kalite-
mizi artırmaktır.

Yaşlılar yakın gözlüğü takarlar! 
YANLIŞ!
DOĞRUSU: Her yaşlı yakın gözlüğü 
takmaz. Özellikle eksi 3.00 diyoptri-
ye kadar miyop olan kişiler genellikle 
yakın görme için ömürlerinin sonuna 
kadar gözlüğe ihtiyaçları olmadan 
görebilirler. Ayrıca ‘yakın gözlüklerini 
ne kadar geç takarsak o kadar iyidir’ 
diye bekleyerek zorlanmak da yanlıştır. 
Doğru olan; yaşam kalitesini düzelten 
ihtiyaç olan en küçük numarayı kullan-
maktır.  

Sarı nokta hastalığının tedavisi 
yoktur! YANLIŞ!
DOĞRUSU: Göz Hastalıkları Uzmanı 
Prof. Dr. Haluk Esgin “ 50 yaş üstünde 
toplumda yaygın olarak rastlanan sarı 
nokta hastalığı, özellikle yaş tiplerde 
hızla görme azalmasına yol açar. Ancak 
bu hastalar erken yakalandıkların-
da azalan görmeyi durdurmak, hatta 
görmeyi bir miktar arttırmak mümkün 
olabilmektedir” diyor.

Miyop uzağı göremez, hipermetrop 
yakını göremez! YANLIŞ!
DOĞRUSU: Miyop ya da hipermetrop 
olmak, göz küresinin büyüklüğü ile ilgili 
kavramlardır. Normalden büyük gözler 
miyop, küçük gözler ise hipermetrop 
olurlar. Miyop olup yakını görmeyenler 
olduğu gibi, hipermetrop olup uzağı 
göremeyenler de vardır.  

Bebekler gözlük takamaz! YANLIŞ!
DOĞRUSU: Genellikle 1 yaşından iti-
baren eğer taktığı gözlüğü ile daha net 
gördüğünü anlarsa çocuklar rahatlıkla 
gözlük takarlar.

Gözlükler takıldığı 
sürece daha net 
bir görüntü sağlar. 
O nedenle eğer 
gözümüzün görme 
yeteneğini en iyi 
düzeyde kullanmak 
istiyorsak 
gözlüğü daimi 
olarak takmak 
gerekir. Gözlüğün 
işlevi sadece 
taktığımız sürece 
yaşam kalitemizi 
artırmaktır.
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hiçbir sorun yaşanmaz. Bir kısmı memeyi 
tutar ama emmeyebilir. Bazı bebekler ise 
belki hiç memeyi tutamayabilir. Her nasıl 
olursa olsun mutlaka sakin ve sabırlı olun. 
Sakın moraliniz bozmayın. Unutmayın 
emzirme doğal bir şeydir ama zamanla 
öğrenilip beceri kazanılır. Denemeye de-
vam edin, sabırlı olun ve yardım isteyin. 
Emzirme konusunda uzman kişilerden 
destek alın. Hatta doğum öncesi emzirme 
ile ilgili bilgi edinmeye çalışın, eğitim alın. 
Unutmayın yardım almak çok normaldir. 
Utanılacak bir durum değildir. Çevrenizde 
bulunan ve size negatif etki edecek kişiler-
den uzak durun. İlk emzirmelerde zaten 
pek çok annenin aynı sorunları yaşadığını 
ve yalnız olmadığınızı bilin. Ama alaca-
ğınız destek ile sakin ve sabırlı kalarak 
durumun üstesinden gelebileceğinizi de 
unutmayın.

İLK SÜT
Bebekler anne karnında sıkışık, sıcacık ve 
karınlarının her an doyduğu bir yerde-
dirler. Dışarıya çıktıklarında ise tüm bu 
hizmetten yoksun kalırlar endişelerini 
ağlayarak dile getirirler. İşte burada anne 
ile ten teması onların dünyaya güven-
lerinin oluşmasında  çok etkilidir. Yine 
ilk sütün gelmesi ve bebeğin almasını da 
kolaylaştırır. 

Bebeklerin ilk emzirmede aldıkları  
hamilelik boyunca vücudunuzun ürettiği 
bebeğinizi enfeksiyonlardan koruyan mu-
cizevi süt colostrum (ilk ağız) dur. Protein 
oranı yüksektir, şeker ve yağ oranı dü-
şüktür ve sindirimi kolaydır. İçeriğindeki 
antikorlar ile barsak içerisini kaplar ve 
bebeği mikroplardan korur. Doğal musil 
etkisi ile bebeğinizin kolay kaka yapması-
nı sağlar, sarılığı önler.  Ayrıca bağışıklığı 
güçlendirir. Kısaca bebeğinizin ilk aşısıdır. 

İLK TEMAS
Bazı anne-babalar daha doğmadan bebeği 
için çeşitli eğitimlere katılır, bazıları ise 
doğumda tüm gerçeklerle yüzleşir. Dü-
şünsenize size ait canlı bir varlık dünyaya 
geliyor ve direk her birinize anne-baba 
sıfatını bir ömür yüklüyor.

 O’nu ilk gördüğünüzde eşsiz bir heye-
can bir sevinç kaplıyor dört bir yanınızı, 
bir yanınız ise ürkek bir kuş gibi ben ne 
yapacağım şimdi diye çırp duruyor. İşte 
burada bizler giriyoruz devreye size tüm 
bildiklerimizi öğretmeye yemin etmiş, en 
güzel tabirinizle beyaz kanatlı melekleri-
niz artık size korkmadan nasıl uçacağınızı 
öğreteceğiz.

Gebeliğin sonlandığı en güzel an o ilk 
sesini duyduğunuz, ilk dokunuşu yaptı-
ğınız  altın değerindeki ilk dakikalardır. 
Anne karnında başlayan serüven emzir-
me ile devam eden ömür boyu süren  bir 
bağlanmanın temelini atar. Bebeğiniz 
kurulanıp kucağınıza verildiğinde ten tene 
temasla onunla iletişim kurarsınız. Ten te-
ması onun dış ortama alışmasına yardımcı 
olduğu gibi emzirmenizi de kolaylaştırır.

Daha sonra ilk 1 saatte emzirmeye baş-
lamanız sizin ve bebeğinizin sağlığı için en 
iyisidir. Çünkü ilk saatler içinde emzir-
meye başlamak daha sonraki dönmede 
emzirmenin başarısını artırdığı gibi be-
beklerin iyi gelişim göstermesini sağlar ve 
anne bebek sağlığını destekler. Bebekler 
genellikle ilk doğduğu zaman doğum stresi 
nedeniyle normalden daha fazla uyanık, 
aktif ve emmeye hazırdırlar. Bu nedenle 
anne memesini bulmakta hiç zorlanmaz-
lar. Bebeğiniz ilk kez memenizi tuttuğun-
da kendinizi belki çok garip hissedebilirsi-
niz. Ama yaşayacağınız en güzel deneyim 
olacağını unutmayın. İlk emzirme bazı 
bebekler memeyi hemen tutar ve emer 

Anne karnında başlayan serüven
bir ömür boyu süren 
bağlanmanın temeli

EMZİRME HAFTASI

Her anne çocuğu 

için her zaman en 

iyisi, en sağlıklısı,  

en doğalı neyse o 

olsun ister. Daha 

doğmadan başlanır 

dolapları dolmaya 

organik çamaşırlar, 

bezler, mendillerle…  

Misafirlere dağıtılacak 

şerbet tarifleri 

araştırılır, en anlamlı 

hediye için çalışmalar 

son ana kadar devam 

eder. Bu sırada anne 

kendisini rüyadaymış 

gibi  hisseder ve 

doğumla beraber o 

güzel uyanış başlar. 
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Meme uçlarındaki ağrıyı azaltmak için 
yapabilecekleriniz:

• Bebeğiniz çok acıkmadan açlık belirtile-
ri başlayınca hemen emzirin,

• Rahatlamaya ve sakin kalmaya çalışın,
• Sütün akışını hızlandırmak için meme-

lere biraz masaj yapın,
• Emzirme öncesi ve sonrası bir miktar 

sütünüzü memenizin ucuna sürün,
• İlk olarak daha az acıyan memeyi emzi-

rin,
• Bebeğinizi memenize doğru tutturun, 

eğer bir sıkıntı yaşıyorsanız mutlaka 
destek alın,

• Bebeğinizi farklı pozisyonlarda emzirin,
• Emzirme bitiminde meme ucunuzu 

bebeğinizin ağzından çıkarırken parma-
ğınız ile negatif basıncı alın,

• Meme uçlarının kuru kalmasını sağla-
yın,

• Meme ucu petlerini sık sık değiştirin,
• Giysi ve iç çamaşırı meme uçlarınızı ra-

hatsız ediyorsa göğüs koruyucu kalkan 
kullanın.

Ve stresle değil sevginizle besleyin….

Miktarı az ama besleyici ve enerjisi yüksek 
bir süttür. Zaten bebeklerin midesi de 
kolostrumun artışına göre büyüme göste-
rir 2-5 gün boyunca kolostrumdan anne 
sütüne geçiş olurken yine bebeğin midesi 
de 5ml den 50/60 ml’lik büyüklüğe yavaşça 
gün gün ulaşır. Yine anne sütüne geçmey-
le  olgunlaşması yaklaşık 15 günü alır. Bu 
sebeple silk günler sütüm yok gelmedi gibi 
söylemler aslında sütün yokluğundan değil 
olayların oluş sırasından dolayıdır. 

MEME UCU AĞRISI VE BAKIM
Emzirmeye ilk başladığınızda ağrılarınızın 
olması normaldir.  Dünyada kaç kere bebek 
emzirdiniz? Haliyle yanlış tutmalar tuttur-
malar, bebeği memeden yanlış ayırmalar 
ve eksik kalan göğüs bakımı sizi meme ucu 
ağrısı hatta çatlaklarına kadar sürükleyebi-
lir.  Bunların hepsi bir süreçtir ve bunu her 
anne yaşayabilir .  Zamanla bebek emmeyi 
öğrenir, anne doğru bakım ve tutturmayla 
ilk ağrılar 15-20 günde azalma göstermeli-
dir. Eğer çatlak varsa tedavi edilmeli olası 
bir enfeksiyona karşı gerekli önlemler 
alınmalıdır. 

ELANUR VARDAR
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COVID-19PANDEMİ RAPORU

Covid-19 Pandemisinin 
Aile Yaşantısına Yansımaları 
(Covid-19 Aile)  Rapor-1   Temmuz 2020

BİRİNCİ BÖLÜM
 
KATILIMCILARA DAİR BİLGİLER 
Çevrimiçi anketin web sayfasına 946 
kişi tarafından giriş yapılmıştır. Veri 
analizi anketin tamamını doldurmuş 
olan 323 katılımcının cevapları üzerin-
den yapılmıştır. Katılımcıların %90’ı 
kadın, %10’u erkektir (Grafik 1). 

Grafik 1: Katılımcıların Cinsiyetleri

Araştırmaya katılan ebeveynlerin 
yaşları 20 ile 57 arasında değişmektedir. 
Katılımcıların yaş ortalaması 38’dir. Ka-
tılımcıların %93’ü medeni durumlarını 
evli, %7’si bekar, boşanmış/dul ve diğer 
olarak belirtmiştir.  

Katılımcıların %48’i üniversite, 
%23’ü yüksek lisans, %12’si lise, %7’si ön 
lisans, %6’sı doktora, %4’ü ilkokul veya 
ortaokul mezunu olduğunu belirtmiştir 
(Grafik 2). Ankete katılanların büyük 
çoğunluğu (%84) üniversite veya üzeri 
eğitimli grubu oluşturmaktadır. Türkiye 
nüfusunun eğitim durumu ile karşılaştı-
rıldığında anketin sonuçlarının genel-
lenemez olduğunu belirtmekte fayda 
vardır (İlkokul ve altı %27, ilköğretim 
veya ortaokul mezunu %28, lise veya 

dengi okul mezunu %24, yüksekokul ve 
üstü %20, bilenmeyen %1, Ulusal Eğitim 
İstatistikleri Veri Tabanı 2008-2019)

Grafik 2: Katılımcıların Eğitim Durumları

Ankete Türkiye’nin 39 farklı ilinden ka-
tılım olmakla birlikte en yoğun katılım 
İstanbul, Ankara, Kocaeli ve İzmir’den 
olmuştur. Katılımcıların %79’u yaşadık-
ları yeri büyükşehir olarak tanımlamış, 
%11’i ilçe, %8’i şehir, %2’si ise köy veya 
kasabada yaşadığını belirtmiştir (Grafik 
3). 

Grafik 3: Katılımcıların Yaşadıkları Yerler

KATILIMCILARIN GELİR DURUMU 
Ebeveynlerden aylık gelirlerini verilen 
aralıkları işaretleyerek belirtmeleri isten-
miştir. Katılımcıların %11’i aylık gelirle-
rini 3.000 TL ve altında, %41’i 3.001 TL 
ile 7.500 TL arasında, %21’i 7.501 TL ile 
12.000 TL arasında, %17’si 12.001 TL ve 
üzeri olarak belirtmiştir. Katılımcıların 
%10’u ise aylık gelir durumlarını belirt-
mek istemediklerini ifade etmiştir (Tablo 
1). TUİK verilerine dayanarak yapılan 
bir analizde, Türkiye’de çalışan nüfusun 
üçte birinden daha fazlasının asgari 
ücret civarında bir ücretle geçinmeye 
çalıştığına dair bilgi paylaşılmıştır1. Bu 
veriye göre, bu araştırmaya katılanların 
%11’inin 3.000 TL ve altında gelire sahip 
olması, yine araştırmanın sonuçlarının 
Türkiye nüfusuna genellenemeyeceğini 
göstermektedir.  Maaş gelirlerine ek 
olarak, katılımcıların %71’i herhangi bir 
başka gelirlerinin olmadığını, %26’sı kira 
gelirlerinin olduğunu belirtirken, %3’ü 
yardım için başvurduklarını ve sonucu 
beklediklerini veya burs, devlet yardı-
mı gibi yardımlardan faydalandıklarını 
belirtmiştir.

  

COVİD-19 ÖNCESİ ÇALIŞMA 
DURUMU 
Covid-19 Araştırmasına katılan ebevey-
nlere Covid-19 kısıtlamaları öncesindeki 
çalışma durumları sorulmuştur. Bu 
kısımda katılımcılar kendilerine uyan 
birden fazla seçeneği işaretleyebilecek-
leri konusunda bilgilendirilmiştir.  

Katılımcıların %29’u kadrolu veya 
sözleşmeli memur, %30’u ücretli me-
mur, %11,5’i özel sektör ücretli çalışan, 
%2,5’i esnaf/kendi işine sahip kişi, 
%1,5’i yarı zamanlı çalışan ve %4’ü staj-
yer seçeneklerini işaretlemiştir. Diğer 
seçeneğini işaretleyenlerin yüzdesi ise 
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25’tir. Bu seçeneği işaretleyenlerin 
önemli bir kısmı kendini ev hanımı/
çalışmıyor ya da çalışma hayatına ara 
vermiş olarak nitelendirirken, küçük 
bir kısmı serbest veya sivil toplumda 
çalıştığını ifade etmiştir.   

COVİD-19 İLE BİRLİKTE 
ÇALIŞMA DURUMUNDA 
DEĞİŞİKLİK 
Katılımcılardan, Covid-19 salgını 
ile birlikte çalışma durumunda bir 
değişiklik olup olmadığına yönelik bilgi 
alınmıştır. Katılımcıların %41’i çalışma 
durumlarında bir değişiklik olmadığı-
nı, çalışma saatleri ve aldıkları maaş 
değişmeden evden çalışmaya geçtikle-
rini belirtmiştir. Katılımcıların %10’u 
çalışma saatlerinin azaldığını ifade 
ederken, %9’u “Çalışma durumum-
da bir değişiklik olmadı ve işe gidip 
geliyorum” seçeneğini işaretlemiştir. 
Yüzde 9’u ise işine son verildiğini ifade 
etmiştir. Ebeveynlerin %6’sı çocuğuna 
bakmak için işi bırakmak, %3’ü ise bu 
süreçte ücretsiz izne ayrılmak zorunda 
kaldığını ifade etmiştir. Katılımcıların 
%30’u ise bu soruda diğer seçeneğini 
işaretlemiştir. Burada verilen cevaplar 
“Zorunlu yıllık izin kullandık.”, 

“İşyerimi kapattım.”, “İşsizdim, iş 
bulma imkânım hiç kalmadı.”, “İşimize 
vardiyalı devam ettik”, “İdari izinde-
yim.”, “Tiyatro salonları kapalı olduğu 
için çalışamıyorum.”, “Evden çalışı-
yorum ama kazancımda azaltmaya 

gidildi.” şeklinde ifade edilmiştir. 

EVDE ÇALIŞMA DURUMU 
Katılımcı ebeveynlerin %56’sı Covid-19 
kısıtlamaları esnasında çalışmalarını 
evden yürüttüğünü belirtmiştir. %44’ü 
çalışmalarını evden yürütmediğini veya 
bu sorunun onlar için uygun olmadığını 
ifade etmiştir. Bu cevabı verenlerin 
halihazırda çalışmayan ya da çocuk ba-
kımı için çalışmaya ara veren ebeveyn-
ler olduğu tahmin edilebilir.  

Bu soruya “Evde çalışıyorum” şek-
linde yanıt veren ebeveynlere, evdeki 
çalışma durumlarını değerlendirme-
leri istendiğinde “Zor” olarak ifade 
edenlerin oranı %26, “Normal” olarak 
nitelendirenlerin oranı %23 ve “Kolay” 
olarak nitelendirenlerin oranı %7’dir. 

ÇOCUKLARA DAİR BİLGİLER 
Ebeveynlere evde yaşayan çocuk sayısı 
sorulduğunda, %48’i 1 çocuk, %44’ü 2 
çocuk, %6’sı 3 çocuk ve %2’si 4 çocuk sa-
hibi olduklarını belirtmiştir. Çocukların 
yaşları 0 ile 15 arasında değişmektedir. 
Araştırmaya katılan ebeveynlerden 4-12 
yaş aralığında birden fazla çocukları 
var ise, en küçük çocuklarını düşünerek 

soruları cevaplamaları istenmiştir. Bu 
çocukların yaş ortalaması 6’dır. Çocuk-
ların %48’inin cinsiyeti erkek, %52’si kız 
olarak belirtilmiştir.

Ebeveynlerin %89’u çocuğun annesi, 
%9’u babası, %2’si koruyucu ailesi oldu-
ğunu belirtmiştir. Katılımcıların %98’i 
çocuklarının sürekli evde kendileri ile 
birlikte kaldığını ifade etmiştir.  

2019 yılı Aralık ayında Çin’de başlayan ve 

hızlı bir şekilde birçok ülkeye yayılan Co-

vid-19 salgınının Türkiye’de ilk tespit edi-

len vakası Sağlık Bakanlığı tarafından 11 

Mart 2020 tarihinde duyurulmuştur. 16 

Mart 2020 tarihinden itibaren tüm eği-

tim kurumlarında yüz yüze eğitime ara 

verilmesi ile birlikte birçok eğitim kurumu 

uzaktan eğitime başlamıştır. Çocuklar ve 

gençler bu süreçte eğitimlerine evlerinde 

farklı yöntemlerle uygulanan “uzaktan 

eğitim” ile devam etmiştir. Millî Eğitim 

Bakanlığına bağlı okullar 2019-2020 

eğitim öğretim yılının ikinci dönemini ta-

mamen uzaktan eğitim ile tamamlamış-

tır. Bununla birlikte, ilk vaka ile 1 Haziran 

2020 tarihleri arasında hafta sonları ve 

resmi bayram günlerini kapsayan dışarı 

çıkma yasakları uygulanmıştır. 1 Haziran 

2020 tarihinden itibaren aşamalı nor-

malleşme sürecine girilmiştir.  

Covid-19 Pandemisinin Aile Ya-

şantısına Yansımaları (Covid-19 Aile) 

araştırmasının amacı, Covid-19 pande-

misi ile gelen kısıtlamaların ebeveyn ve 

çocukların bireysel ve aile yaşantısında 

karşılaştıkları zorluklar ve bu zorluklarla 

başa çıkma yöntemlerini anlamaktır. Bu 

araştırma ile salgınla birlikte ebeveyn-

lerin çalışma durumlarındaki değişimler, 

ailenin günlük yaşantısında farklılaş-

malar, ebeveyn ve çocukların duygusal 

durumlarında ve davranışlarındaki deği-

şiklikler ve aile içi ilişkilerde yaşananların 

anlaşılması hedeflenmektedir.  

Covid-19 Aile araştırması 4-12 yaşları 

arası çocuğu olan ebeveynlerin görüşleri-

ni yansıtmaktadır. Bu görüşleri edinmek 

üzere çevrimiçi bir anket hazırlanmıştır. 

Bu anket 15 Mayıs- 1 Haziran 2020 tarih-

leri arasında erişime açık halde ebeveyn-

lere ulaştırılmıştır. Ebeveynleri çalışmaya 

davet eden duyurular ve anket, çeşitli 

ortamlarda (cocukbogazici.com web 

sitesi, araştırmacıların sosyal medya 

adresleri ile öğretmen iletişim grupları, 

okul yöneticileri, ebeveyn iletişim grupları 

vb.) paylaşılmıştır.  

Araştırmanın sonuçlarının üç 

rapor olarak kamuoyu ile paylaşılması 

hedeflenmektedir. Bu rapor Covid-19 

Aile araştırmasının birinci raporudur. 

İki bölüm olarak yazılan bu raporda, ilk 

bölümde katılımcılara ait demografik 

bilgiler paylaşılmıştır. İkinci bölümde ise 

katılımcıların Covid-19 salgını öncesi ve 

sonrası duygusal durumları, Covid-19’a 

dair bilgilerine yönelik algıları ve alınan 

önlemlere dair görüşlerine yer verilmiştir. 

Bu raporda ebeveynlerin aşağıdaki baş-

lıklara yönelik görüşlerinin analizlerine 

dair bulgular sunulmaktadır:

•  Ebeveynlerin çocuklarının Covid-19 

salgını kısıtlamaları sırasında aldıkları 

sağlık ve eğitim hizmetlerindeki deği-

şiklikler

•  Ebeveynlerin Covid-19 salgını öncesi 

ve kısıtlamalar esnasındaki duygu 

durumları

•  Covid-19 salgını kısıtlamaları sırasın-

da değişen günlük yaşantıları

•  Covid-19 salgını ile ilgili bilgi sahibi 

olma, aldıkları önlemler ve alınan 

önlemlere uyma dereceleri

ARAŞTIRMA HAKKINDA 
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Grafik 6: Ebeveynlerin Çocukları ile Yakınlık Derecesi

EBEVEYNLERİN SAĞLIK DURUMU 
Ebeveynlerin %91’i herhangi bir özel 
ihtiyaçlarının (örneğin fiziksel, duyusal, 
bilişsel, öğrenme, psikolojik) veya kronik 
hastalıklarının olmadığını ifade eder-
ken %6’sı özel ihtiyaçlarının olduğunu 
belirtmiştir.  Katılımcılara kendileri ya 
da ailelerinden birinin Covid-19 kap-
samında yüksek riskli gruba dahil olup 
olmadığı (örneğin 65 yaş ü stü , hayati 
organlarla ilgili ciddi sağlık problemleri 
gibi) sorulmuştur. Katılımcıların ve/veya 
aile üyelerinin yarıya yakınının sağlık 
açısından risk grubunda olduğu görül-
mektedir.

ÇOCUKLARIN SAĞLIK DURUMU 
Katılımcı ebeveynlerin %95’i çocukla-
rının bir kronik hastalığı olmadığını, 
%94’i de çocuklarının sürekli kullandığı 
bir ilacı olmadığını belirtmiştir. Yine 
katılımcıların %80’i Covid-19 kısıtla-
maları sebebiyle çocuklarının sağlık 
hizmeti alımında kesintiler olmadığını 
belirtirken %20’si bu hizmete erişimde 
kesintiler olduğunu ifade etmiştir.  

Katılımcılara çocuklarının özel 
gereksinimlerine dair dört soru yöneltil-
miştir. Bu sorular kısaca: Çocuğunuzun 
özel gereksinimi var mı? Tanı konmuş 
özel bir durumu var mı? Özel eğitim alı-
yor mu? Covid-19 nedeni ile eğitimine 
online devam ediyor mu? Toplam 323 
çocuğun ebeveyninden 17’si, çocuğu-
nun özel gereksinimi olduğunu ifade 
etmiştir. Bu sayıdan 15’i tanılı olduğunu 
belirtmiştir. Bu gereksinimler arasın-
da; zihinsel ve fiziksel gereksinimler, 
dikkat eksikliği, hiperaktivite, öğrenme 
güçlüğü, disleksi, konuşma bozuklukları 

ve Down Sendromu bulunmaktadır. 
Tanısı konmuş özel gereksinimi olan 15 
çocuktan 6’sı eğitimine online devam 
ederken, 9’u böyle bir eğitim hizmeti 
alamamıştır.

COVİD-19 VE SAĞLIK 
Araştırmamıza katılan ebeveynlere 
kendilerine, aile bireylerine ya da çocuk-
larına Covid-19 tanısı konup konmadığı 
sorulmuştur. Ebeveynlerin çoğu (%96) 
kendisine ya da ailelerinden bir yetiş-
kine Covid-19 tanısı konmadığını ya da 
semptom göstermediğini belirtmiştir. 
Aynı şekilde katılımcıların %99’u çocuk-
larına da tanı konmadığını ve semp-
tom göstermediklerini ifade etmiştir. 
Katılımcılardan yüzde 3’ü kendilerine 
ya da ailelerinden bir yetişkine Covid-19 
tanısı konduğunu ve iyileştiğini; %1,5’u 
hastalık semptomları gösterip iyileştik-
lerini, %1’i ise çocuğuna Covid-19 tanısı 
konduğunu belirtmiştir. 

Ebeveynlere Covid-19 olası bulaşma 
riskiyle kendileri veya aile üyelerinden 
birinin 14 günlük karantina sürecine 
tabi tutulup tutulmadığı sorulmuştur. 
Katılımcıların %95’i böyle bir durumla 

karşılaşmadıklarını, %5’i ise kendileri-
nin veya aile üyelerinden birinin 14 gün-
lük karantina sürecine tabi tutulduğunu 
belirtmiştir. Katılımcılara Covid-19 
nedeniyle yakın çevrelerinde hayatını 
kaybeden birinin olup olmadığı sorul-
muştur. Katılımcıların %92’si böyle bir 
durum yaşamadıklarını, %8’i Covid-19 
nedeniyle yakın çevrelerinde kayıp 
yaşadıklarını ifade etmiştir. 

COVİD-19 KISITLAMALARI VE 
EVDE YAŞAM HANE YAPISI 
Covid-19 salgını sürecinde evde geçiri-
len zamanda hanede kaç kişi olduğuna 
yönelik bilgiye bakıldığında %2’si ha-
nelerinde 2 kişi olduğunu, %42’si 4 kişi 
olduğunu, %41’i 3 kişi olduğunu, %10’u 
5 kişi olduğunu ve %5’i 6 veya daha fazla 
kişi olduğunu belirtmiştir. Görsel 1’de 
hanede yaşayan yetişkin ve çocuk sayı-
ları verilmiştir. Katılımcıların evlerinde 
kimlerle yaşadığı sorulmuştur. Ebeveyn-
lerden %92’si eş/partnerleriyle birlikte 
yaşadığını, %7’si büyükanne ve %3’ü 
büyükbabanın onlarla birlikte yaşadı-
ğını, %8’i ise bakıcılarının evde birlikte 
yaşadığını ifade etmiştir (Görsel 2).  

Görsel 2: Covid-19 Kısıtlama Döneminde 

Evde Yaşayan Kişiler

Görsel 1: Hanede Yaşayan Yetişkin ve Çocuk Sayıları

Görsel 3: Yaşam Alanları

COVID-19PANDEMİ RAPORU
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YAŞAM ALANLARI 
Katılımcıların %54’ü mahalle içinde 
apartmanda, %36’sı site içinde apart-
manda, %8’i ise müstakil evde yaşadık-
larını belirtmiştir (Görsel 3). Diğer ceva-
bını işaretleyen az sayıdaki katılımcı ise 
lojman, site içinde villa, cadde üzerinde 
apartman gibi ifadelerle yaşadıkları yer-
leri ifade etmiştir. Katılımcıların %55’i 
oturdukları evin kendi evleri olduğunu, 
%45’i ise kira olduğunu belirtmiştir.  

Salgın esnasında uygulanan sokağa 
çıkma yasaklarında ebeveynler ve ço-
cukların zamanlarının çoğunu evlerinde 
geçirdikleri bilinmektedir. Özellikle bü-
yükşehirlerde aile üyelerinin ev dışında 
zaman geçirebileceği balkon, bahçe gibi 
dış mekanlara sahip olup olmadığı so-
rulmuştur. Var olan dış mekanları çoklu 
seçenek işaretleyerek belirtmeleri isten-
miştir. Katılımcıların %12’si kendilerine 
özel bir bahçeye sahip olduklarını, %55’i 
apartmandaki diğer sakinlerle ortak bir 
bahçe kullanımına sahip olduklarını, 
%63’ü evlerinde balkon olduğunu belir-
tirken, %1’i evlerinin herhangi bir dış 
alanının olmadığını ifade etmiştir.  

İKİNCİ BÖLÜM
 
COVİD-19 KISITLAMALARI 
ESNASINDA GÜNLÜK 
YAŞANTILAR VE 
ALINAN ÖNLEMLER 
Ebeveynlere Covid-19 kısıtlamaları 
esnasında ne ölçüde evde kaldıklarını, 
hangi sebeplerle dışarı çıktıklarını, 
dışarı çıktıklarında aldıkları önlemleri, 
kişisel korunma ve hijyen davranışların-
daki değişimlerle ilgili sorular sorul-
muştur. Grafik 8’de görüldüğü üzere, 
ebeveynlerin Covid-19 kısıtlamaları 
esnasında alınması gereken önlemlere 
büyük oranda uyduğu, evde kalma uya-
rılarını dikkate alıp genellikle zorunlu 
ihtiyaçlar dışında dışarıya çıkmadığı, 
kişisel hijyenlerini korumak için dikkat-
li oldukları söylenebilir. Alınan önlemler 
arasında en çok maske takmak (%85), 
elleri sık yıkamak (%79), sosyal mesafe-
yi korumak (%67), dışarıdan alınanları 
dezenfekte etmek (%60) bulunmaktadır. 
Zorunlu ihtiyaçlar için dışarı çıkma sık-
lığı çeşitlilik göstermekle birlikte, büyük 

Grafik 8: Ebeveynlerin Covid-19 Kısıtlamaları Sırasında Günlük Yaşantıları ve Aldıkları Önlemler

Grafik 9: Katılımcıların Covid-19 Salgını ile İlgili Bilgi Düzeylerini Değerlendirmesi

Grafik 10: 

Covid-19 Yayıl-

masını Önleme 

ve Korunmayı 

Sağlama
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oranda zorunlu ihtiyaç dışında dışarı 
çıkılmadığı (%60) belirtilmiştir.  

COVİD-19 İLE İLGİLİ BİLGİ 
DURUMU 
Araştırmaya katılan ebeveynlere 
Covid-19 salgını ile ilgili kendilerinin, 
çocuklarının ve halkın ne ölçüde bilgi 
sahibi olduğunu düşündüklerine dair 
görüşleri sorulmuştur. Grafik 9’da görül-
düğü üzere katılımcılar salgınla ilgili en 
çok bilgi sahibi olarak kendilerini, en az 
bilgi sahibi olarak da halkı gördüklerini 
ifade etmiştir. 

COVİD-19 VE ÖNLEMLERE UYMA
Ebeveynlere Covid-19’un yayılmasını 
önleme ve salgından korunmayı sağla-
mada yetkililerin önerilerine kendile-
rinin, çocuklarının ve halkın ne ölçüde 
uyduğu sorulmuştur. Covid-19 ile ilgili 
bilgi sahibi olma sorusunda olduğu gibi, 
önlem alma ve korunma konusunda 
da katılımcılar kendilerini en tedbirli 
bulduklarını, çocuklarının biraz daha az 
tedbirli olduğunu ve en az tedbir alanın 
da halk olduğunu düşündüklerini ifade 
etmiştir (Grafik 10).   

COVİD-19 VE DUYGULAR 
Katılımcılardan Covid-19 öncesine dair 
kendi duygu durumlarını ifade etme-
leri istenmiştir. Grafik 11’de görüldüğü 
üzere ebeveynler Covid-19 dönemi 
öncesinde çoğunlukla olumlu duygular 
içinde olduklarını belirtmiştir.  Verilen 

beş seçenekten “Her zaman” ve “Sıklık-
la” seçeneklerinin yüzdeleri göz önünde 
bulundurulduğunda, katılımcıların %67’si 
kendini rahat hissettiğini, %82’si kendini 
işe yarar hissettiğini, %68’i kendini diğer 
insanlara yakın hissettiğini, %73’ü prob-
lemlerle iyi başa çıkabildiğini ve %75’i 
gelecekle ilgili iyimser düşündüğünü ifade 
etmiştir (Grafik 11). Genel duruma bakıl-
dığında %70’lik bir grubun Covid-19 önce-
si duygu durumlarına dair kendini olumlu 
değerlendirmiş olduğu söylenebilir. 

COVİD-19 KISITLAMALARI 
ESNASINDA DUYGUSAL DURUM 
Ebeveynlerin pandemi kısıtlamaları ile 
başlayan süreçteki duygu durumlarını 

belirtmeleri istenmiştir. Grafik 12’de 
görüldüğü üzere, ebeveynlerin 3’te biri 
bir dizi rahatsız edici duygu yaşadıkları-
nı belirtmiştir.  

“Büyük ölçüde ve çoğu zaman 
uyuyor” ve “Çokça ve her zaman bana 
uyuyor” cevaplarına verilen toplam yüz-
deler göz önünde bulundurulduğunda, 
ebeveynlerin %30’u olumlu duygular ya-
şamadığını, %32’si durumlara aşırı tepki 
verme eğiliminde olduklarını, %34’ü 
bazen tedirgin hissettiklerini, %32’si bir 
işi yapmalarını engelleyen her şeye karşı 
hoşgörüsüz olduklarını ve %32’si alıngan 
olduklarını hissettiklerini belirtmiştir. 
Yüzde 3 ile %13 arasında katılımcı, bazı 
fiziksel belirtiler yaşadıklarını belirt-
miştir. Bunlar arasında; soluk almada 
sıkıntı yaşama, ağızda kuruluk, titreme, 
kalbin hızlı atması gibi belirtiler vardır.  

Covid-19 öncesi duygu durumu ile 
kısıtlama esnasındaki duygu durum-
larını yüzdelere bağlı olarak karşılaş-
tırmalı değerlendirildiğinde, Covid-19 
kısıtlamaları öncesinde yaklaşık olarak 
her üç ebeveynden ikisi olumlu değer-
lendirmeler sunmuştur. Grafik 12’de de 
görüldüğü üzere Covid-19 kısıtlamaları 
esnasında ebeveynlerin ortalama 3’te 
biri olumsuz duygu yaşadıklarına dönük 
ifadelerin hiçbirinin onlara uymadığını 
ifade ederken, 3’te bir oranında bazı za-
manlar, bir ölçüde bu ifadelerin onlara 
uyduğunu, her üç ebeveynden biri ise 
bu ifadelerin çokça, büyük ölçüde onlara 
uygun olduğunu ifade etmiştir.  

Grafik 11: Ebeveynlerin Covid-19 Öncesi Duygusal Durumu

Grafik 12: Ebeveynlerin Covid-19 Kısıtlamaları Esnasında Duygusal Durumları

COVID-19 PANDEMİ RAPORU



MD Magazin Eylül - Ekim 2020 29 

COVID-19 AİLE ARAŞTIRMASI

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri 
‘’Covid-19 Pandemisinin Aile Yaşantı-
sına Yansımaları’’ başlıklı araştırmayı 
yayınladı. Boğaziçi Üniversitesi, Temel 
Eğitim Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. 
Mine Göl Güven, aynı bölümden araş-
tırmacı Vuslat Şeker, Öğrenme Bilimleri 
Programı’ndan araştırmacılar Gizem 
Alvan, Fetiye Erbil, Merve Özgünlü ve 
bağımsız araştırmacı Bahar Uzunkök 
tarafından gerçekleştirilen araştırma, 
karantina sürecinde ebeveynlerin  
psikolojik sağlıklarının olumsuz yönde 
etkilendiğini ortaya koydu.

Üç rapor olarak kamuoyu ile pay-
laşılması hedeflenen araştırmanın ilk 
raporunda katılımcı ebeveynlere ve 
çocuklarına dair temel demografik bilgi-
ler, ebeveynlerin yaşam alanlarına dair 
bilgiler, Covid-19 salgını kısıtlamaları ile 
birlikte ebeveynlerin çalışma durumla-
rındaki değişim ve evde çalışma dene-
yimleri , ebeveynlerin ve aile üyelerinin 
sağlık durumları ve Covid-19 salgının-
dan ne ölçüde etkilendikleri ele alındı. 
Araştırmaya Türkiye’nin 39 kentinden 
323  ebeveyn katıldı.

DUYGU DURUMUNDA 
OLUMSUZLUKLAR ÖNE ÇIKTI
Katılımcı ebeveynlerin 3’te biri karan-
tina sürecinde bir dizi rahatsız edici 
duygu yaşadıklarını belirttir. Ebeveyn-
lerin %30’u olumlu duygular yaşamadı-
ğını, %32’si durumlara aşırı tepki verme 
eğiliminde olduklarını, %34’ü bazen 
tedirgin hissettiklerini, %32’si bir işi 
yapmalarını engelleyen her şeye karşı 
hoşgörüsüz olduklarını ve %32’si alıngan 
15 olduklarını hissettiklerini ifade etti. 

Katılımcıların bir kısmı ise nefes almada 
sıkıntı yaşama, ağızda kuruluk, titreme, 
kalbin hızlı atması gibi fiziksel sorunlar 
yaşadığını belirtti.  Covid-19 öncesin-
de katılımcıların %67’si kendini rahat 
hissettiğini, %82’si kendini işe yarar 
hissettiğini, %68’i kendini diğer insanla-
ra yakın hissettiğini, %73’ü problemlerle 
iyi başa çıkabildiğini ve %75’i gelecek-
le ilgili iyimser düşündüğünü ifade 
ederken ebeveynlerin Covid-19 sonrası 
duygu durumlarında olumsuzluklar 
yaşadıkları belirlendi.

KARANTİNA KURALLARINA 
UYULDU
Ebeveynlere Covid-19 kısıtlamaları 
esnasında ne ölçüde evde kaldıklarını, 
hangi sebeplerle dışarı çıktıklarını, 
dışarı çıktıklarında aldıkları önlemleri, 
kişisel korunma ve hijyen davranışla-
rındaki değişimlerle ilgili de sorular 
soruldu. Ebeveynlerin Covid-19 kısıt-
lamaları esnasında alınması gereken 
önlemlere büyük oranda uyduğu, evde 
kalma uyarılarını dikkate alıp genellik-
le zorunlu ihtiyaçlar dışında dışarıya 
çıkmadığı, kişisel hijyenlerini korumak 
için dikkatli oldukları gözlendi. Alınan 
önlemler arasında en çok maske takmak 
(%85), elleri sık yıkamak (%79), sosyal 
mesafeyi korumak (%67), dışarıdan alı-
nanları dezenfekte etmek (%60) olarak 
sıralandı.

HALK YETERLİ TEDBİR ALMADI
Araştırmada ebeveynlerin Covid-19’un 
yayılmasını önleme ve salgından korun-
mayı sağlamada yetkililerin önerilerine 
kendilerinin, çocuklarının ve halkın ne 

Boğaziçi Üniversitesi’nden Covid-19 Aile Araştırması

Covid-19 ebeveynlerin 
psikolojik sağlığını da bozdu

ölçüde uydukları da soruldu. Katılımcı-
lar önlem alma ve korunma konusunda 
da kendilerini en tedbirli buldukları-
nı, çocuklarının biraz daha az tedbirli 
olduğunu ve en az tedbir alanın da halk 
olduğunu düşündüklerini ifade etti.

İKİ EBEVEYNDEN BİRİNİN 
ÇOCUĞU ONLİNE EĞİTİM 
ALAMADI
Araştırmaya katılan ebeveynlerden 4-12 
yaş aralığında birden fazla çocukları 
var ise, en küçük çocuklarını düşünerek 
soruları cevaplamaları istendi. Yaş or-
talaması 6 olan bu çocukların %48’inin 
cinsiyeti erkek, %52’si kız olarak 
belirtildi. Katılımcı ebeveynlerin % 95’i 
çocuklarının özel bir gereksinimi olma-
dığını ifade ederken, % 5’i çocuklarında 
özel gereksinimler olduğunu belirtti. 
Bu gereksinimler arasında; zihinsel ve 
fiziksel gereksinimler, dikkat eksikliği, 
hiperaktivite, öğrenme güçlüğü, disleksi, 
konuşma bozuklukları ve Down Sendro-
mu bulunduğu görüldü. Katılımcıların 
%5’i çocuklarının salgından önce özel 
eğitim aldığını belirtti. Bu durumda olan 
yaklaşık iki ebeveynden biri (%40) çocu-
ğunun Covid-19 kısıtlamaları sebebiyle 
bu eğitimini online alamadığını belirtti.

Katılımcı ebeveynlerin %56’sı Co-
vid-19 kısıtlamaları esnasında çalışma-
larını evden yürüttüğünü, ifade ederken 
evde çalışmanın zor olduğunu  ifade 
edenlerin oranı %26 oldu.

Not: Rapor ekte sunulmuştur. Covid-19 Aile 
Araştırmasına dair bilgi ve raporların tamamı 
www.cocukbogazici.com web sitesinden takip 
edilebilir.

Covid-19 Aile araştırmasına Türkiye’nin 39 farklı ilinden 
4-12 yaşları arası çocuğu olan 323 ebeveyn katıldı. Her üç 
ebeveynden biri Covid-19 kısıtlamaları esnasında bir dizi 
olumsuz duygular yaşadıklarını belirtti.
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Grip, nezle ve soğuk algınlığı ile Co-
vid-19 belirtilerinin birbirine çok 
benzediğine dikkat çeken uzmanlar, ko-
ronavirüs enfeksiyonunu diğerlerinden 
ayıran belirgin özelliğin alt solunum 
yollarından akciğerlere çok daha hızlı 
inip yayılması olduğuna dikkat çekiyor. 
Zatürre ve grip aşısının Covid-19’dan 
koruduğu algısının tamamen yanlış 
olduğunu ifade eden uzmanlar, tedbirle-
re mutlaka uyulması gerektiğini vurgu-
luyor. Uzmanlar, anksiyetedeki nefes 
darlığı ile Covid-19’daki nefes darlığı 
arasındaki farka da dikkat çekiyor.

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL 
Beyin Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkla-
rı ve Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Songül 
Özer, kış mevsiminde yaygın görülen 
enfeksiyon hastalıkları ile Covid-19 
arasında benzerlikler olmasına karşın 
önemli farklılıklar olduğunu ifade etti.

BELİRTİLER İKİ GÜNDEN 
FAZLA SÜRÜYORSA DOKTORA 
BAŞVURULMALI!
Hekimler olarak insanların ayırt etmeye 
çalışmaları yerine belirtiler başladığı 
zaman eğer iki günden uzun sürüyorsa 
en yakınlarındaki aile hekimlerine, sağlık 
ocağına, devlet hastanesine veya özel 
hastaneye ulaşmalarını tavsiye ettiklerini 
belirten Dr. Songül Özer, şunları söyledi:

“Soğuk algınlığı, nezle, grip, koronavi-
rüs gibi bir çok enfeksiyon var. Bunların 
içinde sadece hemofilus ınfluenza bir 
bakteridir. Grip, nezle, soğuk algınlığı ve 
Covid-19 virüs hastalıklarıdır. O nedenle 
belirtileri aslında birbirine çok benziyor. 
Örneğin gripte ateş, kas ağrısı, halsizlik 
ve iştahsızlık çok ön plandadır. İşe git-
mek, evde ayakta durmak bile güçleşir. 

GÜNCEL

KORONAVİRÜS AKCİĞERLERE 
İNİYOR
Bunun dışında nezle diye bilinen hastalık 
da burun akıntısıyla, gözlerde yanma ve 
kızarıklıkla, boğazda bir kaşınma hissiyle 
başlar. Öksürük genelde nezlede görülmez. 
Daha çok üst solunum yollarını etkileyen 
bir virüs enfeksiyonudur. Koronavirüsün 
belirtileri ile bunlar aslında çok benzer. 
Koronavirüs enfeksiyonunu diğerlerinden 
ayıran, daha önemli olmasını sağlayan 
özelliği alt solunum yollarından akciğerlere 
çok daha hızlı inip yayılabiliyor olmasıdır. 
Maalesef ağır tabloyu da zaten akciğer 
enfeksiyonu ve pnömoni yani zatürre ya-
parak oluşturuyor. Nezle gibi üst solunum 
yollarında sınırlı kalmıyor, alt solunum 
yoluna iniyor ve yüksek ateş tabii ki bunda 
da belirgin faktör. Diğerleri iştahsızlık, 
kilo kaybı gibi sorunlara yol açıyor. Bunlar 
hemen hemen hepsinde aynı.”

ZATÜRRE AŞISI COVİD-19’DAN 
KORUMAZ!
Koronavirüsün zatürreye yol açtığının 
bilindiğini belirten Özer, “Bir de piyasada 
uzun süredir uygulanmakta olan zatürre 
aşısı var. Ancak halk arasında ‘Ben zatürre 
aşısı olursam koronavirüsün neden olduğu 
zatürreden ve o ağır tablodan da korunu-
rum’ gibi bir yanlış algı var. Bu konuda 
çok fazla soru alıyoruz. Piyasada var olan 
ve bizim belli durumlarda zatürre aşısı 
uygulanmasını istediğimiz doğru. Bu bir 
pnömokok aşısı yani bakteri aşısıdır. Koro-
navirüs dediğimiz enfeksiyon bir virüstür 
yani burada birbirinden tamamen ayrı 
bir virüsten ve bakteriden bahsediyoruz. 
Zatürre aşısı asla Covid-19’un meydana ge-
tirdiği zatürreden korumayacaktır. Bu aşı 
koronavirüsün zatürresinden korunmak 

Grip, nezle ve soğuk 
algınlığı Covid-19’dan 
nasıl ayırt edilebilir?

SONGÜL ÖZER
NPİSTANBUL Beyin 
Hastanesi Enfeksiyon 
Hastalıkları ve 
Mikrobiyoloji Uzmanı
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yor. Yani virüs antijenik yapısını değiştirdi-
ği için geçtiğimiz yıl yaptırılan aşı kişiyi bu 
sene korumaz, o yüzden bu sene yeni grip 
aşısıyla aşı olmak gerekir. Zatürrede belir-
tilen aynı risk grubu grip için de geçerli. 
Aynı şekilde grip aşısı da kişiyi koronavi-
rüsten korumaz. Koronavirüs enfeksiyo-
nuyla enfekte olan kişi bir de üzerine grip 
alırsa tablo ağırlaşır. Sadece bu tablonun 
ağırlaşmasını engellemeye yönelik belirtti-
ğimiz gibi risk grubundaki kişiler için aşıyı 
öneririz” dedi.

ANKSİYETEDEKİ NEFES 
DARLIĞI FARKLI 
Anksiyetedeki nefes darlığı ile Covid-19’da-
ki nefes darlığı arasındaki farka da açıklık 
getiren Özer, “Anksiyetede sürekli bir 
nefes darlığı oluşmaz. Anksiyetede bir 
durum, duygu veya olay kişiyi tetikler. O 
duyguyla birlikte çarpıntı ve nefes dar-
lığı oluşur. Fakat koronavirüsde sürekli 
devam eden bir nefes darlığı yaşanır. Yani 
Covid-19’da kişiyi herhangi bir durumun 
tetiklemesine gerek yoktur ve anksiyetede 
olduğu gibi geçici değildir. Koronavirüsün 
yol açtığı nefes darlığı ilk belirti de değil-
dir. Ayrıca Koronavirüs’te anksiyetedeki 
‘birazdan öleceğim’ paniği de yaşanmaz. 
Uzun süre, günlerce ve öksürüğün eşlik 
ettiği bir nefes darlığı vardır. Zaten öksü-
rükle ve balgamla ilerleyen bir nefes darlığı 
anksiyetede pek görülmez. Eğer bu belir-
tiler varsa anksiyetenin haricinde kişi bir 
enfeksiyon geçiriyordur” şeklinde konuştu.

Hekimler olarak 
insanların 
ayırt etmeye 
çalışmaları 
yerine belirtiler 
başladığı zaman 
eğer iki günden 
uzun sürüyorsa 
en yakınlarındaki 
aile hekimlerine, 
sağlık ocağına, 
devlet 
hastanesine 
veya özel 
hastaneye 
ulaşmalarını 
tavsiye ediyoruz.

amaçlı yaptırılacaksa yaptırılmasın çünkü 
öyle bir etkisi bulunmuyor” dedi.

ZATÜRRE AŞISINI 
KİMLER YAPTIRMALI?
Zatürre aşısının risk grubundaki kişi-
lere yapılması gerektiğine dikkat çeken 
Dr. Songül Özer, “Bağışıklığı düşük olan 
insanlara, özel bir nedenle dalağı alınmış, 
diyabet ve tüberküloz gibi rahatsızlıklar 
geçirmiş, böbrek hastalığı olan ve bağışıklık 
sistemini baskılayıcı ilaç kullanmak zorun-
da olanlara mutlaka zatürre aşısı yapılma-
sını öneriyoruz. Pnömokok dediğimiz bak-
teri enfeksiyonu zaten vücudun zayıf anını 
gözetir. Eğer kişi koronavirüsle enfekte 
olursa bir de üzerine bu bakteri enfeksi-
yonunu geçirirse ağır tablonun görülme 
ihtimali artar. Bu aşı süper enfeksiyon 
dediğimiz varolan tablonun ağırlaşmasını 
engeller. Kişinin hiçbir rahatsızlığı yok-
sa, hiçbir ilaç kullanmıyorsa, 65-70 yaşın 
üzerinde de olsa hiçbir hazırlayıcı faktörü 
yoksa koronavirüsün oluşturacağı akciğer 
enfeksiyonundan korunmak için bu aşıyı 
yaptırmamalı” diye konuştu.

GRİP AŞISININ DA COVİD-19’U 
ÖNLEYİCİ ETKİSİ BULUNMUYOR
Grip hastalığının da Covid-19 gibi bir virüs 
enfeksiyonu olduğunu söyleyen Özer, “Gri-
bi oluşturan mikroorganizma da influenza 
ve korona gibi antijenikyapısını çok sık 
değiştiren bir mikroorganizma. Halkımız 
yılda bir kere grip aşısının değiştiğini bili-



Berko İlaç, COVID-19 sürecinin en başından 

itibaren fabrika, saha ve merkez ofisinde 

aldığı önlemler ve hayata geçirdiği 

uygulamalarla, Türk Standartları Enstitüsü 

(TSE) tarafından verilen “COVID-19 Güvenli 

Üretim Merkezi Belgesi” almaya hak 

kazandı.

Otuz beş yılı aşkın süredir “Sağlıklı 

Yarınlara” vizyonuyla, toplum sağlığı için 

çalışan ve üreten Berko İlaç, tüm dünyayı 

etkisi altına alan COVID-19 pandemisinin 

ülkemizde görülmeye başladığı dönemden 

itibaren, üretim ve çalışma alanlarında 

aldığı önlemlerle, çalışanları için hayata 

geçirdiği üst düzey hijyen tedbirleriyle ve 

tüm paydaşlarını gözeten uygulamalarıyla 

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) 

tarafından verilen “COVID-19 Güvenli 

Üretim Merkezi Belgesi” almaya hak 

kazandı.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan 

Berko İlaç Genel Müdürü Ecz. Barış 

Özyurtlu, “Türk Standartları Enstitüsü’nün 

denetimlerini başarılı bir şekilde geçerek 

‘Güvenli Üretim Merkezi Belgesi’ almaya hak 

kazandıklarını, sadece COVID-19 sürecinde 

değil, GMP (Good Manufacturing Practice) 

standartları gereği üretim tesislerinde 

hijyen ve güvenliğin her zaman en üst 

seviyelerde olduğunu” belirtti. Özyurtlu, 

“Berko İlaç’ın kendine yüklediği misyon 

çerçevesinde ‘Sağlıklı Yarınlara’ ulaşmak 

için toplum sağlığına göstermiş oldukları 

hassasiyeti bir kez daha kanıtlamanın 

gururunu yaşadıklarını” dile getirdi.

Berko İlaç, COVID-19 Güvenli Üretim 
Merkezi Belgesi Aldı
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Berko İlaç, C VID-19 Güvenli Ür
Merk zi Belgesi 

Türk ilaç sektörünün lideri Abdi İbrahim ile 

Novelfarma, yapmış oldukları stratejik iş 

birliği anlaşmasıyla, Novelfarma tarafından 

geliştirilen ve COVID-19 tedavi protokolüne 

giren Favipiravir etken maddeli ilacın 

Türkiye’deki ilk üretimini gerçekleştirdi.  Türk 

ilaç sektörünün lideri Abdi İbrahim’in Ar-Ge 

gücü ve tecrübesiyle sadece 1 hafta gibi 

rekor sürede teknoloji transferi dahil tüm 

hazırlıkları tamamlanan ilaç, Türkiye’de 

ilk defa Abdi İbrahim’in uluslararası 

standarttaki yüksek teknoloji donanımlı 

Esenyurt tesislerinde üretildi. Türkiye’de 

sadece Novelfarma tarafından Sağlık 

Bakanlığı’na 200.000 tablet hibe edildi ve 

ilacın ilk ihracatı yapıldı.

Türkiye’nin lider ilaç şirketi Abdi 

GSK ve CureVac, enfeksiyon hastalıklarında 

mRNA (mesajcı RNA) aşısı ve monoklonal 

antikor araştırma programları üzerine iş 

birliği yaptıklarını duyurdu. 

GSK ve CureVac, enfeksiyon hastalığı 

patojenlerini hedefleyen, beş adet mRNA 

bazlı aşı ve monoklonal antikoru (mAbs) 

için araştırma, geliştirme, üretim ve 

ticarileştirme süreçlerini kapsayan stratejik 

bir iş birliği anlaşması imzaladıklarını 

duyurdu. İş birliği, GSK’nın mevcut mRNA 

kapasitesini CureVac’ın entegre mRNA 

platformuyla tamamlayacak. 

mRNA (mesajcı RNA), yeni aşıların ve 

ilaçların geliştirilmesi için hızla ilerleyen, 

İbrahim, 108 yıllık tecrübesi ve güçlü 

üretim altyapısıyla ülkemizin COVID-19 ile 

mücadelesinde öncü rol üstlenmeye devam 

ediyor. Salgının ilk başladığı günlerde 

tedavi protokolüne alınan klorokin fosfat 

etken maddeli ilacın hammaddesini 

Hindistan ve Çin’den olağanüstü şartlarda 

temin ederek ilacın üretimini gerçekleştiren 

ve 1,6 milyon tableti Sağlık Bakanlığı’na 

bağışlayan Abdi İbrahim, şimdi de 

tedavi protokolüne giren ve Novelfarma 

tarafından geliştirilen Favipiravir etken 

maddeli ilacın üretiminde stratejik rol 

üstlendi. 

son teknolojiye sahip bir platform. Bu 

platform, potansiyel olarak önlenebilen 

veya tedavi edilebilen hastalık aralığını 

genişletirken, aynı zamanda geliştirme ve 

üretimi önemli ölçüde hızlandırmayı vaat 

ediyor. Hücrelerin protein üretmesi ve 

oluşması için gereken genetik kodu taşıyan 

mRNA, insan vücudunda protein sentezini 

sağlıyor. mRNA teknolojisinin aşılarda ve 

ilaçlarda kullanılmasıyla, spesifik proteinler 

veya antijenler vücudun kendi hücreleri 

tarafından üretilebiliyor ve böylece 

bağışıklık sisteminin hastalığı önlemesine 

veya bunlarla savaşmasına olanak tanıyor.

İş birliği, immünoloji bilimine yönelik Ar-

Ge odağıyla uyumlu olarak GSK’nın mAbs 

inovasyonundaki büyüyen kapasitesini 

daha da geliştirecek. İlerleyen mRNA bazlı 

aşı ve tedavi teknolojilerinin, gelecekteki 

salgınlara karşı yanıtı iyileştirmeye katkı 

sağlaması bekleniyor.

Koronavirüse Karşı Mücadelede 
Favipiravir Seferberliği

GSK ve CureVac’dan stratejik mRNA 
teknolojisi için iş birliği 
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Lilly İlaç’ın desteği ve Psoriasis Derneği 

iş birliğiyle hazırlanan Türkiye Psoriasis 

Raporu yayımlandı. Rapor,  psoriasis 

hastalığının getirdiği ekonomik yüke; 

psoriasis hastalarının ve genel halkın 

psoriasis ve tedavisine ilişkin farkındalık 

düzeylerine; hastalığın sosyal yaşam 

üzerindeki etkisine ve hekimlerin hastalığın 

tedavisine dair yaklaşımlarına ışık tutuyor. 

Raporda açıklanan araştırmaya göre, 

sedef hastalığı olarak da bilinen psoriasisin 

toplam yıllık doğrudan maliyeti 5 milyar 

TL’den fazla. Hastalığın dolaylı ve doğrudan 

maliyetlerin hesaplanmasıyla oluşan 

Türkiye’deki toplam ekonomik yükü ise 46 

milyar TL’nin üzerinde.

“Sedef hastalığı” olarak da bilinen 

psoriasisin, dünyada en az 100 milyon 

, Türkiye’deyse yaklaşık 1,6 milyon kişiyi 

etkilediği tahmin ediliyor. Psoriasis 

Derneği iş birliği ve Lilly İlaç’ın desteğiyle 

hazırlanan Türkiye Psoriasis Raporu’nun 

araştırma sonuçları kamuoyuna açıklandı. 

Raporda hastalık maliyeti çalışmasının 

yanı sıra, genel halk, psoriasis hastaları 

ve dermatologlarla yürütülen hastalık 

farkındalığı araştırması da yer alıyor. 

Rapor, psoriasis hastalığının ekonomik, 

psikolojik ve sosyal etkilerine dair çarpıcı 

veriler ortaya koyuyor.  Raporun ilk 

bölümünü oluşturan Hastalık Farkındalığı 

Araştırması, psoriasise yönelik hasta, 

hekim ve genel halk farkındalığına dair 

önemli bulgular içeriyor. Bu bulgulara 

göre hastalık ve tedavilere yönelik bilinirlik 

sedef hastalarında daha yüksek olmakla 

birlikte, Türkiye genelinde sedef hastalığının 

bilinirliği %15, tedavi bilinirlik oranı ise %13 

olarak ölçülüyor. Dermatologlar, psoriasis 

hastaları ve genel halk ile uzaktan erişimle 

yapılan görüşmelere dayanan araştırmada, 

genel halkın %44’ü psoriasis hastalarına 

dokunmamaya veya temas etmemeye 

çalışırken, %34’ü ise hastalığın kendilerine 

bulaşacağından çekiniyor. Araştırmaya 

genel halktan katılanların %62’si psoriasisle 

bireylere acıma duyuyor, %56’sı ise psoriasis 

hastaları ile eş/sevgili olmak istemediklerini 

belirtiyor. Araştırmaya katılan hastaların 

%64’ü psoriasis semptomlarının görüldüğü 

anlarda kendilerini stresli hissetiğini 

paylaşıyor. Hastaların, tedavilerinde 

en çok değiştirmek istedikleri üç şey ise 

tüm cildin anlamlı düzeyde temizlenmesi 

(%67), kaşınmayı geçirme seviyesi (%60) 

ve tedavinin uzun süre etkili olması (%44) 

olarak öne çıkıyor. Araştırmaya katılan 

hekimlerin ise %59’u psoriasis tedavisinde 

başarının ve %54’ü de hastaların yaşam 

kalitesinin son 10 yılda arttığını düşünüyor. 

Bu hekimlerin %71’i hastaların tedavi 

tercihlerini dikkate aldığını ifade ediyor.  

Hekimler için tedavi seçim kriterlerinin 

önem sıralaması ise şöyle ortaya çıkıyor: 

• Plak psoriasisi etkin şekilde temizlemesi 

(%57),

• Etkinin hızla kendini göstermesi (%34),

• Ciddi enfeksiyon riskini artırmaması 

(%31).

Türkiye Psoriasis Raporu açıklandı: 
Sedef hastalığının toplam ekonomik 
yükü 46 milyar TL’nin üzerinde 
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Dünyanın en büyük hızlı tüketim ürünleri 

şirketlerinden biri olan Procter and Gamble 

(P&G), iklim değişikliğiyle mücadele 

kapsamında yeni açıkladığı kararlara göre, 

2030 yılına kadar, sera gazı emisyonlarını 

yüzde 50 azaltıp, tüm üretim tesisleri için 

yüzde 100 yenilenebilir elektrik satın alacak. 

Şirket, aynı zamanda, faaliyetleri nedeniyle 

oluşan sera gazı emisyonuna eş değerde 

karbon yararı gerçekleştirerek; 10 yıl boyunca 

“karbon nötr” olmayı sağlayacak doğal iklim 

çözümleri gerçekleştirecek.

Procter & Gamble (P&G), tüm sektörlere 

farklı alanlarda öncülük etmeye devam 

ediyor. Bu bağlamda gelecek nesillerin 

daha iyi bir dünyada yaşamasına katkı 

sunmak isteyen P&G, doğanın korunmasına, 

iyileştirilmesine, yenilenmesine ve on yıl 

boyunca tüm operasyonlarının karbon nötr 

hale getirilmesine yönelik yeni bir taahhüt 

açıkladı. İklim konusundaki ilerlemeyi 

hızlandırmak için önümüzdeki on yılın çok 

önemli olduğunu düşünen P&G, mevcut 

hedeflerin ötesine geçmeyi taahhüt ediyor. 

Sera gazı emisyonlarını yüzde 50 oranında 

azaltma konusundaki bilime dayalı mevcut 

hedefe ek olarak, P&G önümüzdeki 10 yıl 

boyunca, faaliyetlerinden kaynaklanan 

emisyonları dengeleyen ve operasyonlarının 

karbon nötr olmasını sağlayan, doğal 

iklim çözümleri konusunda bir dizi aktivite 

geliştirecek. Mevcut tahminlere göre, şirketin 

2020 yılından 2030’a kadar yaklaşık 30 

milyon ton  karbonu dengelemesi gerekiyor. 

P&G Türkiye’den yetişen P&G Global Bulaşık 

Deterjanı ve Avrupa Ev Bakım Kategorisi’ 

den Sorumlu Başkan Yardımcısı Elvan Önal, 

Avrupa Kumaş Bakım Kategorisi’nden 

Sorumlu Başkan Yardımcısı olurken; 

kendisinden boşalan P&G Avrupa Ev 

Bakım Kategorisi’nden Sorumlu Başkan 

Yardımcılığı’na da yine bir Türk kadın yönetici 

Oya Öngör atandı. Bu atamalarla; P&G’nin 

dünya çapındaki en büyük kategorilerinden 

ikisinin liderliğinden şirketin ABD’den sonraki 

en büyük pazarı olan Avrupa’da Türk kadın 

liderler sorumlu olacak.

Yaklaşık 2 asra yaklaşan tarihiyle dünyanın 

en önemli hızlı tüketim sektörü şirketlerinden 

biri olan P&G; her gün yaklaşık 5 milyar 

insanın hayatına dokunuyor ve markalarıyla 

günlük hayatın bir parçası oluyor. P&G Avrupa 

pazarı ise, ABD’den sonraki en büyük ticari 

pazar konumunda. P&G Avrupa’da yapılan 

son atamalarla artık şirketin dünya çapındaki 

en büyük kategorilerinden ikisini Avrupa 

bölgesinde Türkiye’den yetişmiş kadın liderler 

yönetecek. P&G Global Bulaşık Deterjanı ve 

Avrupa Ev Bakım Kategorisi’ den Sorumlu 

Başkan Yardımcısı Elvan Önal, Avrupa Kumaş 

Bakım Kategorisi’nden Sorumlu Başkan 

Yardımcısı olurken; kendisinden boşalan P&G 

Avrupa Ev Bakım Kategorisi’nden Sorumlu 

Başkan Yardımcılığı’na da yine bir Türk kadın 

yönetici Oya Öngör atandı. Önal ve Öngör’ün 

Avrupa’da yöneteceği bu iki iş kolu, aynı 

zamanda P&G’nin dünyadaki en büyük iki 

kategorisini oluşturuyor. 

P&G’den 10 Yıllık 
‘Karbon Nötr’ Planı 

P&G Avrupa 
Yönetiminde Türk 
Kadın Liderler
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Türkiye’nin farklı illerindeki yaklaşık 4 

bin 500 hekimi bünyesinde bulunduran 

Solunum Derneği TÜSAD, bu yıl 50’nci 

yılını kutlarken bir ilke daha imza atacak. 

TÜSAD bu yıl 42’ncisini düzenleyeceği 

Solunum Kongresi’ni dijital ortamda hayata 

geçirecek. Başta Covid-19 pandemisi olmak 

üzere göğüs hastalıkları ile tüm konuların 

ele alınacağı kongre bilimsel ve sosyal bir 

şölene dönüşecek.

Türkiye Solunum Araştırmaları 

Derneği TÜSAD’ın, 1978 yılından bu yana 

“tükenmeyen nefesle” gerçekleştirdiği 

Solunum Kongresi, bu yıl katılımcılarına bir 

ilki yaşatacak. Göğüs hastalıkları alanında 

ilk dijital kongre olacak SOLUNUM 2020, 

özel oturumlar, canlı sunumlar ve dijital 

stantlar gibi zengin içeriği ile katılımcılarını 

müthiş bir deneyime ortak edecek.

Ana hedefi; “Toplumsal ve mesleki 

eğitimi ve araştırmaları destekleyerek 

halkımızın akciğer sağlığını korumak” olan 

köklü bir dernek olmanın sorumluluğu 

ile hareket ettiklerini vurgulayan TÜSAD 

Başkanı Ülkü Yılmaz, şu bilgileri verdi: “22 

Haziran 1970 tarihinde Cerrahpaşa Tıp 

Fakültesi’nin bir odasında bir araya gelen 

9 akademisyenin çabası ile kurularak, 

alanında Türkiye’nin ilk uzmanlık derneği 

olan TÜSAD, bu yıl 50’nci yılını kutluyor. 

Yarım asırı devirdiğimiz bu önemli 

yıldönümü, koronavirüs pandemisi gibi tam 

da bizim alanımızı ilgilendiren olağanüstü 

bir döneme denk geldi. 50’nci yıl coşkusunu 

paylaşmak istediğimiz 2020 yılı, tüm 

üyelerimizin büyük bir özveri ile canla, 

başla çalışarak destan yazdığı bir yıla 

dönüştü. Biz de tıp bilimine ve halkımıza 

hizmet etmeyi amaç edinen bir dernek 

olarak, 50 yıllık tecrübemizle bir ‘ilk’e 

daha imza atmaya karar verdik. 2-8 Ekim 

tarihlerinde düzenlenecek kongremiz göğüs 

hastalıkları alanında ilk dijital kongre olarak, 

katılımcılarına pek çok yenilik sunacak ve 

çok önemli bir deneyim yaşatacak.”

Solunum Derneği Tüsad, 50. Yılında 
Bir Yeniliğe Daha İmza Atacak
42 yıllık Solunum Kongresi bu yıl ilk kez 
dijital yapılacak

S
ek

tö
rd

en
 h

ab
er

le
r



MD Magazin Eylül - Ekim 2020 37 

Roche İlaç Türkiye 
Pazar Erişim ve Sağlık Politikaları 
Direktörü Orkun Erkuş Oldu
Uzun yıllara dayanan kamu sektörü tecrübesine sahip Orkun Erkuş, 

Roche İlaç Türkiye Pazar Erişim ve Sağlık Politikaları Direktörü olarak 

atandı.

İstanbul, 10 Ağustos 2020– Roche İlaç Türkiye, Orkun Erkuş’un 

1 Temmuz 2020 itibariyle Pazar Erişim ve Sağlık Politikaları 

Direktörlüğü rolünü yürütmek üzere görevlendirildiğini duyurdu.

Başkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği mezunu olan 

Orkun Erkuş, yüksek lisans derecesini ise University of Southern 

California’da Kamu Politikası üzerine tamamladı. 

Orkun Erkuş, çalışma hayatına Milli Prodüktivite Merkezi’nde 

başladıktan sonra 13 yıl boyunca Hazine Müsteşarlığı’nda 

farklı pozisyonlarda çalışmalarını sürdürdü. Erkuş, Hazine 

Müsteşarlığı’ndaki çalışma süresinin son iki yılında Daire Başkanı 

olarak görev yaptı.  

Uzun yıllar kamu sektöründe farklı roller üstlenen ve bu alanda 

önemli bir bilgi birikimi ile deneyime sahip olan Orkun Erkuş, 

Roche İlaç Türkiye ailesine katılmadan önce, yaklaşık 2 yıl boyunca 

Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği’nde (AİFD) Pazar Erişim 

Direktörü olarak çalıştı.

Orkun Erkuş, Roche İlaç Türkiye Pazar Erişim ve Sağlık Politikaları 

Bölüm Lideri olarak, şirketin en iyi çözümleri doğru hastalara daha 

hızlı bir şekilde ulaştırma yaklaşımı kapsamında ilgili tüm kamu 

kurum ve kuruluşlarıyla ilişkilerinin yürütülmesi ve iş birliklerinin 

geliştirilmesi çalışmalarından sorumlu olacak. Se
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Pelin İncesu Orta Doğu ve Afrika 
Bölge Başkan Yardımcısı olarak 
atandı 

2017 yılından bu yana AstraZeneca Uluslararası Pazarlar Ticari Strateji Başkan 

Yardımcısı olarak görev yapan Dr. Pelin İncesu, AstraZeneca Orta Doğu ve Afrika 

Bölge Başkan Yardımcısı olarak atandı.

Dr. Pelin İncesu, Türkiye’nin de aralarında bulunduğu ülkelerden oluşan Orta 

Doğu ve Afrika Bölgesi’nde AstraZeneca’nın stratejisini ve operasyonlarını 

yönetecek. Dr. İncesu, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi’nde yer alan Gelişmekte Olan 

Pazarlar başta olmak üzere tüm bölgede AstraZeneca’nın potansiyelini en üst 

düzeye çıkarmak ve yüksek performanslı ekipler geliştirmekten sorumlu olacak.

Uzmanlığını psikiyatri dalında yapmış bir tıp doktoru olan Dr. İncesu, ilaç 

endüstrisinde uzun yıllara dayanan bir deneyime sahip. Kariyerine Roche İlaç’ta 

Medikal Yönetici olarak başlayan Dr. İncesu burada pazarlama, medikal, pazar 

erişim, tıbbi ilişkiler, dış ilişkiler ve ticari fonksiyonlarda çeşitli sorumluluklar 

üstlendi. 2000 yılında Türkiye ekibinin bir parçası olarak AstraZeneca’ya katılan 

Dr. İncesu, 2014-2017 yılları arasında AstraZeneca Türkiye Ülke Başkanı olarak 

görev aldı.

2017 yılında Uluslararası Pazarlar Ticari Stratejisi Başkan Yardımcısı olarak 

atanan Dr. İncesu AstraZeneca’nın Uluslararası Liderlik Ekibi’nin bir üyesi oldu. 

Dr. İncesu, bu görev kapsamında, Uluslararası Pazarlar’daki 75’ten fazla ülkenin 

stratejilerine öncülük ederken birçok gelişim programı da sundu. Dr. İncesu, bu yılın 

Mayıs ayında Orta Doğu ve Afrika Bölge Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

AstraZeneca Orta Doğu ve Afrika Bölge Başkan Yardımcısı Dr. Pelin İncesu; 

“AstraZeneca bünyesinde Orta Doğu ve Afrika Bölgesi’ne liderlik edecek olmaktan 

çok mutluyum. Özellikle Türkiye’nin bu bölge içinde kilit bir ülke konumunda olması 

nedeniyle işin bu tarafında tekrar çalışmaya başlamak benim için adeta eve geri 

dönmek gibi. Orta Doğu ve Afrika Bölgesi’ndeki hastaların hayatında daha büyük 

bir fark yaratmak amaçlarıyla çalışacak olmaktan heyecan duyuyorum” dedi.Se
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Pierre Fabre Türkiye’de 
Dermokozmetik 
Satış ve Ticari Pazarlama 
Direktörü Ataması 

Türkiye’de ilaç ve dermokozmetik alanında faaliyet gösteren 

Pierre Fabre’nin yeni organizasyonel yapılanma sürecinde eczane 

satış kanalı, görsel düzenleme ve güzellik uzmanı ekiplerinin 

sorumluluğunu alarak, Dermokozmetik Satış ve Ticari Pazarlama 

Direktörü pozisyonuna atanan isim Ali Gür oldu. 

Türkiye’de ilaç ve dermokozmetik alanında faaliyet gösteren 

Pierre Fabre’nin yeni organizasyonel yapılanma süreci çerçevesinde 

Ali Gür; Pierre Fabre Türkiye Dermokozmetik Satış ve Ticari 

Pazarlama Direktörü pozisyonuna atandı.

Anadolu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun 

olan Ali Gür, kariyerine 1999 yılında Tom Travel Seyahat Acentası’nda 

Satış Temsilcisi olarak başladı. Ardından sırasıyla Monad Turizm 

Acentası’nda Satış Temsilciliği, MNG Holding’de Şube Satış 

Temsilciliği, Doğan Holding’de Satış Süpervizörlüğü, Kurtsan İlaç’ta 

Medikal Satış Temsilciliği pozisyonlarında çalışan Gür, 2008 yılında 

katıldığı Pierre Fabre Türkiye organizasyonunda Dermokozmetik 

Eczane Satış Temsilcisi ve Dermokozmetik Ticari Pazarlama Müdürü 

olarak görev aldı. 
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Prof. Dr RUKSET ATTAR

Kadın Hastalıkları, 
Doğum uzmanı

Stres Adet 
Döngüsünü Bozuyor

Özellikle son dönemlerde hepimizin 
içinde bulunduğu pandemi süreci 
ve beraberindeki endişe ve stres 

bazı sorunlar için tetikleyici olabiliyor. 
Yaşanan travma veya stresin beyindeki 
üst merkezlerde adet döngüsünü kontrol 
eden hormonların üretimine etki ederek 
adet döngüsünü de etkilediğini söyleyen 
Kadın Hastalıkları, Doğum uzmanı Prof. 
Dr. Rukset Attar, bu sorunun kadınların 
yüzde 5-35’i arasında gözlenebildiğini söy-
ledi. Altta yatan neden tespit edilip tedavi 
edilmediği takdirde sorunun kronikleşebi-
leceğini hatırlattı. 

Üreme çağındaki her kadında farklı 
nedenlerle ortaya çıkabilen adet düzensiz-
liği altta yatan bir hastalığı işaret edebil-
mesinin yanında kadın üzerinde yarattığı 
stres açısından da önem taşıyor. Prof. Dr. 

Rukset Attar, bir adet döngüsünün ortala-
ma 28 gün olduğunu ve bu sürenin 7 gün 
daha kısa veya 7 gün daha uzun olabildiği-
ni hatırlattı.  “21 günden daha kısa veya 35 
günden daha uzun sürelerle adet görme, 
ara kanama, adet kanamasının fazla veya 
az olması, 7 günden uzun sürmesi, ilişki 
sonrasında kanama veya adet görememe 
durumlarının adet düzensizliği olarak 
tanımlandığını anlattı.

NE ZAMAN BİR SORUNA  
İŞARET EDER?
Adet düzensizliği sıklığının toplumlara 
ve yaşa göre değişebileceğini söyleyen 
Yeditepe Üniversitesi Hastaneleri Kadın 
Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. 
Rukset Attar, bu nedenle her zaman altta 
yatan bir soruna işaret etmeyebileceğini 

KADIN HASTALIKLARI
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alıp vermeler, aşırı egzersize bağlı adet 
düzensizlikleri de kendiliğinden düze-
lebilir. Doğum kontrol hapına bağlı olan 
düzensizlikler kendiliğinden veya ilacı 
bırakınca normale dönmesi beklenir.” 
Ancak altta yatan sorun ne olursa olsun 
nedeni belirlemek için mutlaka hekime 
başvurmak gerektiğini söyleyen Prof. Dr. 
Rukset Attar, “Muayene sonrasında altta 
yatan neden belirlendikten sonra nedene 
yönelik tedavi gerekir. Ayrıca hastanın 
anemisi varsa bu sorun da tedavi edilme-
li” diye konuştu. 

İNFERTİL HASTALARIN YÜZDE
30-40’ININ BELİRTİSİ
Adet düzensizliğine ovülasyon olarak ta-
nımlanan yumurta çatlamasını etkileyen 
bir problemin neden olduğu durumlarda 
üreme sağlının da etkilenebileceğini hatır-
latan Yeditepe Üniversitesi Hastaneleri 
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı 
Prof. Dr. Rukset Attar, “Ayrıca adet 
düzensizliği olan kişilerde evde takvim 
yöntemi ile ovulasyon gününü belirleme-
leri mümkün olmaz. İnfertil hastaların 
yüzde 30-40’ında adet düzensizliklerinin 
görülebileceğine dikkat çeken Prof. Dr. 
Rukset Attar, şu bilgileri verdi: “Adet 
düzensizliğine neden olan patoloji tedavi 
edilmezse kronikleşebilir. Kadınların yüz-
de 10-35’inde bu problemin kronikleştiği 
bildirilmiştir.”

anlattı. Örneğin,  üreme çağı dediğimiz 
ilk adet görme ile menopoz dönemi 
arasındaki dönemin ilk yıllarında ve son 
yıllarında adette düzensizlik daha sık gö-
rülüyor. Bununla birlikte stres, hızlı kilo 
alıp verme, aşırı egzersiz yapma, doğum 
kontrol hapı kullanımı, rahim içi araçlar 
gibi nedenlerin adet düzensizliği sorun-
larına neden olabileceğini anlatan Prof. 
Dr. Rukset Attar, altta yatan nedenlerle 
ilgili şu bilgileri verdi: Kanama ve pıhtı-
laşma bozuklukları, sistemik hastalıklar, 
enfeksiyonlar, endometriozis, adenom-
yozis, endokrin hastalıklar, hormonal 
bozukluklar, polikistik over, genetik 
hastalıklar, dış gebelik, düşük ve düşük 
tehdidi, rahim içindeki  (endometrium) 
polip veya miyomlar, rahim içi ) endo-
metrium) hiperplazisi, rahim duvarındaki 
bazı tip miyomlar, beyin tümörleri, başta 
rahim (endometrium) kanseri, yumurtalık 
(over) kist/tümör/kanser, rahim içi ve 
rahim ağzı (serviks) kanseri olmak üzere 
kanserlerde de görülür. Bu nedenle bu tür 
kanamalar da mutlaka doktora başvurmak 
gerekir.”

STRES HORMON ÜRETİMİNİ 
ETKİLİYOR
Yaşanan travma veya stresin beyindeki 
üst merkezlerde adet döngüsünü kontrol 
eden hormonların üretimine etki ederek 
adet döngüsü üzerine etki ettiğinin altını 
çizen Prof. Dr. Rukset Attar, şu bilgileri 
verdi:  “COVİD 19 panemisi çok ciddi 
stres ve kaygı yarattı. Bu yoğun stres ve 
kaygı adet görememe, adette gecikme, sık 
adet görme, ara kanama gibi adet düzen-
sizlikleri yaratabilir. Ki, bu dönemde adet 
düzensizliği şikâyetlerinde biraz artış 
oldu.”

SORUN STRESE BAĞLIYSA 
BEKLEYİN
Prof. Dr. Rukset Attar, adet düzensizliği 
olan bir kişide muayene ve yapılan tetkik-
ler sonucunda altta yatan başka bir neden 
yoksa sadece strese bağlıysa ve anemisi 
(kansızlık) yoksa hastayla görüşerek te-
davi vermeden bir süre beklenebileceğini 
söyledi. Bu sorunun zaman içinde kendi-
liğinden geçme ihtimalinin olabileceğini 
belirterek şunları anlattı:  “Strese bağlı 
adet düzensizlikleri stres ortadan kalktı-
ğında, kendiliğinden düzelebilir. Hızlı kilo 

Üreme çağı 
dediğimiz ilk adet 
görme ile menopoz 
dönemi arasındaki 
dönemin ilk 
yıllarında ve son 
yıllarında adette 
düzensizlik daha 
sık görülür. 
Bununla birlikte 
stres, hızlı kilo 
alıp verme, aşırı 
egzersiz yapma, 
doğum kontrol 
hapı kullanımı, 
rahim içi araçlar 
gibi nedenlerin 
adet düzensizliği 
sorunlarına neden 
olabilir.
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satışlarının dört katından fazlasına ulaşa-
cağını gösteriyor. 

• 2018-2024 tahminlerinde pazar payı 
bileşik ortalama büyüme hızı itibarıyla 
(CAGR) onkoloji ilaçlarını geride bıraka-
cağı öngörülen iki segment ise immüno-
supresanlar ve dermatoloji ilaçları.

• Teknoloji şirketlerinin iki katı Ar-Ge/
Satış oranına sahip olan sektör, Ar-Ge 
harcamalarını geçtiğimiz yıllara kıyasla 
biraz daha sınırlasa da büyütmeye devam 
edecek. 2018’de reçeteli satışlara oranı 
yüzde 21,6 olan Ar-Ge harcamaları ora-
nının 2024 yılında yüzde 18’e gerilemesi 
bekleniyor. Rakamsal olarak ise 2019’un 
toplam Ar-Ge harcama tutarı 182 milyar 
dolarken 2024 tahmini 213 milyar dolar 
olacak.

TÜRKİYE’DE KÜRESEL REKABET 
KAPASİTESİ VAR
• Türkiye ilaç sektörü, büyük potansiyeli 
ve yüksek teknolojili üretim kabiliyeti ile 
öne çıkıyor. Coğrafi konumu ve göre-
ce makul maliyet yapısı ile de küresel 
rekabete girebilecek kapasiteye sahip. 
Buna rağmen sektörel dış ticaret açığı ve 

KPMG Türkiye’nin ‘Sektörel Bakış 
2020 – İlaç Raporu’na göre, küresel 
ilaç sektörü sürekli artan taleple 

büyümeye devam ediyor. Geçen yıl 2018’e 
göre yüzde 4 büyüyen sektör 1,3 trilyon 
dolarlık büyüklüğe ulaştı. 2020-2023 ara-
sında yüzde 4,5 büyümeyle 1,5 trilyon doları 
aşması bekleniyor. Türkiye’deki ilaç sektörü 
ise 2019’da yaklaşık  yüzde 30’luk  rakam-
la son dört yılın en hızlı büyüme oranını 
gerçekleştirdi.

Yine aynı raporda yer alan bazı başlıklar 
şöyle:

EN ÇOK KANSER İLAÇLARI İÇİN PARA 
ÖDENİYOR
• Temel tedavi alanlarına göre ilaç satış-
larında en yüksek pay büyük bir farkla 
onkoloji hastalıklarında. 2018 sonu itiba-
rıyla yüzde 14,3’lük pazar payına sahip olan 
bu segmentin, 2024 pazar payı tahmini 
yüzde 19,4. Bu tahmin, 2024 itibarıyla ilaç 
için harcanan 5 TL’nin 1 TL’sinin kanser 
hastalıklarının tedavisine yönelik olacağına 
işaret ediyor.

• Kanserden sonraki en büyük rakam 
anti diyabet ilaçlarında. Bu kapsamdaki ilaç 

Küresel İlaç Sektörü 
1,5 Trilyon Dolara Koşuyor

SAĞLIKTA DİJİTALLEŞME

Dünya ve ülkemiz 

milyarlarca 

insanın geçimini, 

sosyal hayatını 

ve hepsinden 

önemlisi sağlığını 

bedenen ve ruhen 

sarsan, COVID-19 

pandemisi 

ile mücadele 

döneminden 

geçiyor. İlaç 

firmaları ise virüs 

aşısını bulabilmek 

ve daha büyük 

pazar payı 

hakimiyeti için 

kıyasıya yarışıyor.

SERAP ÖCAL
Sağlık İletişimi Danışmanı, 
Step Media Reklam ve 
Pazarlama Kurucusu
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2015’TEN BU YANA EN YÜKSEK 
BÜYÜME 
• Yurtiçi ekonomik aktivitede 2018’in 
ikinci ve 2019’un ilk yarısındaki ciddi 
durgunluğa rağmen ilaç sektörü göreceli 
olarak güçlü bir şekilde büyüme trendini 
koruyor. Türkiye’de ilaç sektörü geçen 
yıl yaklaşık yüzde 30 büyümeyle dikkat 
çekti. 2015 yılından bu yana yaşanan en 
hızlı büyümeyi gösteren bu oran, 2014-
2019 ortalama büyümesini de yüzde 11,7 
gibi çarpıcı bir seviyeye taşıdı. Sektörün, 
yerli üretimin artırılmasına yönelik 
motivasyondan aldığı güçle ve artan 
taleple birlikte büyüme trendini sürdür-
mesi bekleniyor. Üstelik TL’nin görece 
zayıflayan pozisyonu da ihracat hacmini 
destekleyerek bu trendin devamını sağ-
layacak bir temel oluşturuyor. 

BİYOTEKNOLOJİK İLAÇLAR 
REVAÇTA
• Biyoteknoloji, sektörün en revaçta yatı-
rım alanlarından. Tüm dünyada olduğu 
gibi Türkiye’de de bu alana yönelik ilgi ve 
yatırımlar artış trendinde. Türkiye ilaç 
ithalatının yüzde 46’sını biyoteknolojik 
ürünlerin oluşturduğu düşünüldüğünde, 
konunun önemi daha da ortaya çıkıyor. 
Sektörde, bu alana yönelik ruhsatlandır-
mada yeni bir modelin çıkması beklenti-
ler arasında.

• 2019’da biyoteknolojik ilaç kate-
gorisinde 11 referans ve 4 biyobenzer 
olmak üzere toplam 15 ilaç pazara girdi. 
Geçen yılın ilk 9 ayında satışların top-
lam değeri 10 milyar TL’yi aştı. 
COVID-19 salgını kapitalist sistemin 
tüketim ve piyasa odaklı sağlık sistemle-
rinin iflasını gösterirken, geçmiş başarılı 
ve başarısız deneyimlerden dersler çı-
karılarak kamusal temelli, insan odaklı, 
koruyucu sağlık hizmetlerini önceleyen 
bir bakışın egemen olması gerektiğini 
açık olarak ortaya koymuş durumda.

Pandemiler dünyanın şimdiye kadar 
farklı mikroorganizmalarla deneyim-
lediği küresel salgınlardır. Yirminci 
yüzyılda influenza virüsleriyle üç kez 
ortaya çıkan pandemi özellikle yüzyılın 
ilk yarısında büyük kayba neden olmuş-
tur. COVID-19 salgını da pek çok alanda 
etkileri uzun yıllar hissedilebilecek bir 
dönüşüme yol açma potansiyeli taşıyor.

Ar-Ge’ye yeterli kaynak ayrılamaması 
temel sorunlar olarak devam ediyor.

• Türkiye ilaç pazarı 2019 yılının 
ilk üç çeyreğinde hastane ve eczane 
kanalında toplam yüzde 30,2 artışla 
29,5 milyar TL’ye ulaşmıştır. Kutu 
ölçeğinde ise yüzde 1,3 büyüme ile 
1,74 milyar kutu satışı gerçekleşmiştir. 
Sektördeki büyümenin temel kaynağı 
döviz kurlarına bağlı fiyat güncelleme-
lerinden kaynaklanan fiyat artışları; 
bunu mevcut ürünlere olan talep 
artışı ve daha yüksek fiyatlı ürünlere 
olan artan eğilim ve pazara yeni giren 
ürünler takip ediyor. 

• 2019 yılında piyasaya 327 yeni 
reçeteli ürün girdi. Söz konusu ilaçlar 
içinde adet bazında en fazla paya 
sahip olan grup antibiyotikler olur-
ken yeni ilaçların toplam satış hacmi 
içindeki payı 400 milyon TL olarak 
gerçekleşti. Pazara yeni giren eşdeğer 
ilaçların adedi ise 272 olarak kayda 
geçti. 

FİYAT ARTIŞLARININ ETKİSİ
• Türkiye’de sektörün pazar büyüklüğü 
2019 Eylül itibariyle 29,5 milyar TL’ye 
adetsel hacim ise 1,7 milyar seviyesine 
ulaştı. Bu da sırasıyla pazarda yüzde 30 
ve adette yüzde 1’lik büyüme anlamına 
geliyor. Tutar hacmi ile adet hacmi ara-
sındaki önemli büyüme farkını 2019 
yılında referans ilaçların ortalama 
fiyatlarının yüzde 30, eşdeğer ilaçla-
rın ortalama fiyatlarının ise yüzde 32 
artmasıyla açıklamak mümkün.

YERLİ ÜRETİMDE SATIŞ HACMİ 
BÜYÜDÜ
• 2019’un ilk dokuz ayında ithal edilen 
ilaçların satış hacmi yıllık bazda yüzde 
25 artarken, adetsel olarak yüzde 9 da-
raldı. Buna karşılık yerli üretimde satış 
hacmi yüzde 37 gibi önemli bir oranda 
artarken adetsel hacimde de yüzde 
3’lük bir büyüme izlendi. 

• Bu ayrışmada ithal ürünlerin 
fiyatlarının daha hızlı artmasının 
yanında yerli üretime yönelik eğilimin 
etkili olduğu görülüyor. İthal ilaçların 
fiyatları Eylül 2019 itibarıyla yıllık baz-
da ortalama yüzde 37 arttı. Türkiye’de 
üretilen ilaçların fiyat artışı ise yüzde 
33 olarak gerçekleşti.

İlaç Raporu’na 
göre, geçen 
yıl 2018’e 
göre yüzde 
4 büyüyen 
sektör 1,3 
trilyon dolarlık 
büyüklüğe 
ulaştı. 2020-
2023 arasında 
yüzde 4,5 
büyümeyle 
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doları aşması 
bekleniyor. 
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rakamla son 
dört yılın en 
hızlı büyüme 
oranını 
gerçekleştirdi.
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uygulamalarının pazar içerisindeki 

yerini sağlamlaştıracak ve payı 

büyütecektir. 

TELE SAĞLIK HİZMETLERİ 
TEKNOLOJİLERİ YERLERİNİ 
SAĞLAMLAŞTIRIYOR
Video danışma ve tele sağlık 

hizmetlerinin artan kullanımı 

önümüzdeki yıllarda bu hizmetlerin 

önemli bir noktaya geleceğini 

gösteriyor. Buna ek olarak, 

birçok piyasa oyuncusu şu anda, 

tüketicilerin önemli bir kısmına 

etkin bir şekilde hitap edebilmek 

için teletıp alanındaki yeteneklerini 

artırmaya yönelik önemli çabalar 

sarf ediyor. 

Bunun en önemli 

göstergelerinden bir tanesi 

geçtiğimiz günlerde gerçekleşti. 

Dijital Sağlık sektörünün önemli 

şirketleri “Teladoc” ve “Livongo” 

birleştiklerini duyurdu. Bu tarihin 

en büyük dijital sağlık anlaşması. 

Teladoc, Livongo için 18,5 Milyar 

Dolarlık bir satın alma fiyatı ile 

kapıyı çalıyor ve 38 milyar Dolar 

değerinde birleşik bir varlık 

yaratılıyor. 

Bu birleşme, dijital sağlıkta yeni 

bir çağın başlangıcına işaret ediyor. 

Sağlık hizmetlerinin dijital öncelikli 

bir geleceğe doğru kalıcı bir yolda 

ilerlediğini gösteriyor.

UĞUR TUNCEL
FARMAVR

Dijital Sağlık’ta 
Küresel Pazar

DİJİTAL DÖNÜŞÜM

D
ünya genelindeki sağlık 

hizmetleri sistemleri koro-

navirüs salgınıyla mücadele 

ederken, küresel dijital sağlık paza-

rının önümüzdeki yıllarda önemli bir 

büyüme göstereceği tahmin edili-

yor . COVID-19 ve sağlık hizmetleri-

nin mevcut altyapısının üzerindeki 

baskıyla mücadele etmek için dijital 

sağlık büyük olasılıkla çok önemli 

bir rol oynayacak. Özellikle hasta 

verilerinin verimli bir şekilde depo-

lanması ve aktarılması konusunda 

büyük veri biliminin kulanılması bu 

süreçte büyük avantajlar sağlaya-

cak.

Tüm dünyada ülkelerin sağlık 

sistemleri şu anda büyük bir baskı 

altında. Teknolojinin kullanılması, 

dijital sağlık uygulamalarının 

tüketici tercihlerinde önemli bir 

değişiklik yaratması önümüzdeki 

yıllarda küresel sağlık piyasasının 

görünümünü de olumlu yönde 

etkileyecektir. 

Covid-19 süreci birçok hükümeti 

dijital sağlık hizmetlerini yöneten 

düzenleyici politikaları değiştirmeye 

zorladı. Avustralya ve ABD 

hükümetleri, bir örneğe atıfta 

bulunarak, video konsültasyonları 

yoluyla sağlanan sağlıkla ilgili 

hizmetlerin geri ödenmesine izin 

verdi. Bu geri ödeme hamlesi, 

2026 yılına kadar dijital sağlık 

Global Market 
Insights Inc. 
tarafından 
hazırlanan 
bir araştırma 
raporuna 
göre, küresel 
dijital sağlık 
pazarının 
2026’nın 
sonunda 693.4 
milyar $‘lık bir 
değeri aşması 
muhtemel.
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Hem Teladoc hem de Livongo, 

son yıllarda daha küçük girişimleri 

yutuyor ve sanal bakım ve dijital 

hasta katılımındaki yeteneklerini 

artırıyordu. Dikkate değer 

kazanımlar arasında Teladoc’un 

geçen ay resmi hale getirilen 

InTouch’ı satın alması ve 

Livongo’nun 2019’da myStrength’i 

satın alması yer alıyor. Bağımsız 

olarak, her iki şirket de salgın 

sırasında inanılmaz derecede 

başarılı oldu. Her ikisinin de hisse 

senedi fiyatları, birleşmenin 

açıklanmasıyla 52 haftanın en 

yüksek seviyesine çıktı.

Teladoc, sanal bakıma 

odaklanarak bu alanda liderlik 

yapıyor. Bu, birinci basamak, akut 

ihtiyaçlar, kronik durumlar ve akıl 

sağlığı için sanal bakım hizmetlerini 

içeriyor. Teladoc, deneyimli 

tıbbi personelini Teladoc Health 

Medical Group ile ve ayrıca kendi 

hastalarıyla bağlantı kurmak için 

Teladoc platformundan yararlanan 

tüm dünyadaki klinisyenleri bir 

araya getiriyor. 

 Livongo, hastalarla proaktif 

olarak etkileşim kurmada lider. 

Livongo, diyabet, prediyabet, 

hipertansiyon, kilo yönetimi ve 

davranışsal sağlık gibi kronik 

rahatsızlıkları olan bireyleri 

desteklemeye odaklanıyor. Sahip 

oldukları teknolojik platform, 

verileri işleyerek içgörülere 

dönüştürüyor, kişiselleştirmeyi 

sağlıyor ve davranış değişikliğini 

teşvik etmek için proaktif dürtüler 

yaratıyor.

DİJİTAL SAĞLIK CİHAZLARI 
İÇİN TALEP ARTIYOR
Dijital sağlık donanımları yani 

bu alanda kullanılan teknolojik 

cihazlar 2019’da yaklaşık %30 

endüstri payına sahipti ve 

önümüzdeki yıllarda önemli bir 

gelir artışı göstermesi muhtemel. 

Akıllı telefonlar, tabletler ve 

giyilebilir cihazlar gibi dijital sağlık 

cihazlarının kullanımındaki artış 

bu payı ileriye taşıyan en önemli 

faktörler.

Ayrıca, veri analizi, 

mikroelektronik, telekomünikasyon 

ve sensör üretim tekniklerindeki en 

son teknolojik gelişmeler, küresel 

dijital sağlık pazarında donanım 

segmentinin büyümesini olumlu 

yönde etkiliyor.

Teknoloji sayesinde, hastalar 

sanal gerçeklik araçları, giyilebilir 

tıbbi cihazlar, telesağlık ve 5G 

mobil teknolojisi ile daha iyi tedavi 

görüyor. 

SIRADAKİ NE? 
Dijital Sağlık alanında yeni 

teknolojiler, servisler ortaya 

çıkacak. Büyük şirket birleşmeleri 

gerçekleşecek. Önümüzdeki 

3 yıllık süreçte Dijital sağlık 

girişimlerinin yükselen başarı 

grafiklerini konuşacağız. Tüm bu 

gelişmeler küresel dijital sağlık 

pazarını büyütecek. Peki biz ülke 

olarak bu pazarın neresinde 

olacağız? Başarılı dijital sağlık 

Dijital Sağlık alanında 

yeni teknolojiler, servisler 

ortaya çıkacak. Büyük 

şirket birleşmeleri 

gerçekleşecek. 

Önümüzdeki 3 yıllık 

süreçte Dijital sağlık 

girişimlerinin yükselen 

başarı grafiklerini 

konuşulacak. Tüm bu 

gelişmeler küresel 

dijital sağlık pazarını 

büyütecek.

girişimleri çıkarabilecek miyiz? 

Teknoloji geliştirecek ve dünyaya 

pazarlayabilecek miyiz? Sağlık 

sektörümüz ve ve karar vericilerimiz 

bu gelişime, değişime ayak 

uydurabilecek mi? Asıl sormamız 

gereken sorular bunlar...
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Bu derece bilgi yığını arasında doğru 
suşa, doğru probiyotiğe ulaşmak 
ne kadar kolay? Artık doğru kay-

naktan doğru bilgiye ulaşmanın vakti 
geldi diye düşünüyoruz ve başlı başına 
bir probiyotik dosyası açıyoruz.

PROBİYOTİK NEDİR?
Probiyotik bağırsak mukozasında yaşa-
yan vücut tarafından kullanılan canlı 
mikroorganizmalardır. Prebiyotik ise, 
probiyotiklerin besinleridir. Sağlıklı 
probiyotik florasının korunması için pre-
biyotik gıdaların beslenmede bulunması 
şarttır. Peki prebiyotik besinler nelerdir? 
Yıllardır probiyotik olarak bilinen turşu, 
kefir, yoğurt gibi besinler aslında prebi-
yotik besinlerdir. Yani yeni bir canlı flora 
oluşturmaz varolan florayı besler.

Sıkı durun yepyeni bi bilgi daha geli-
yor, postbiyotikler. Mikroorganizmala-
rın, probiyotiklerin, yaşamsal faaliyetleri 
sonucu ortaya çıkan küçük moleküllü 

Televizyonda, 
haberlerde, 
dergilerde, 
hastanelerde, 
eczanelerde 
kısacası artık her 
yerde reklamını 
gördüğümüz 
ve faydalarını 
işittiğimiz 
probiyotiklerle 
ilgili yeterince 
doğru bilgiye 
sahip miyiz? 

SAĞLIKLI YAŞAM

metabolik yan ürünler postbiyotik olarak 
adlandırılır. Peki neden konuşulmaya baş-
landı, neden önemli? Postbiyotikler; pato-
jenlerin, toksik yan ürünlerin, inflamasyo-
nun ve inflamasyonun bağlı hastalıkların 
azalmasını sağlar, faydalı bakterilerin 
üremesini teşvik eder. Yani probiyotikle-
rin kullanıp ortama verdikleri atıklar bile 
insan sağlığı için son derece önemli. 

HANGİ DURUMLARDA PROBİYOTİK 
KULLANILIR? 
Genel olarak bakıldığında her hangi bir 
şikayeti olmayan bireylerde probiyotik 
kullanılması şu anda önerilen birşey değil. 
Hala en çok kabızlık ve ishal durumlarında 
probiyotik kullanımına şahit oluyoruz ve 
klinik durum sona erdiğinde probiyotik 
kullanımı da sona eriyor. Bu kesinlikle tav-
siye ettiğimiz bir kullanım biçmi değil. Bir 
probiyotiğin 2-6 ay kullanması bağırsaklar-
da sağlıklı mikroorganizmaların artması ve 
kolonize olması için şarttır. 

Probiyotik
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beslenme alışkanlıklarının kazandırılması 
ve probiyotik desteği sağlanması iyileşme 
sürecini hızlandırır ve yaşam kalitesini 
arttırır. 

OBEZİTE VE PROBİYOTİK 
Obezite tüm dünyanın en büyük sağlık 
sorunlarından biri ve uzun yıllar da böyle 
devam edeceği benziyor. Birçok sebebe 
bağlı olarak gelişebilen bir hastalık ve bu 
sebeplerden bir de bozulmuş bağırsak 
florası. Mukozadaki istilacı tür patojen 
mikroorganizmaların çoğalıp dost bakte-
rilerin azınlık olarak kaldığı durumlarda 
besinlerin emiliminde bozulmalar yaşanır 
ve bu obezite dahil bir çok hastalığa dave-
tiye çıkarır. Sağlıklı bir flora oluşturmak 
obezitenin önlenmesinde ve tedavisinde 
önemli bir adımdır. 

KRONİK HASTALIKLARDA 
PROBİYOTİK KULLANIMI
Kalp hastalıkları ve diyabet toplumda en 
çok karşılaştığımız kronik hastalıkların 
başında geliyor. Elbette doğrudan probi-
yotikler bu kronik hastalıkları iyileştirir 
diyemeyiz ancak sağlıklı beslenme alış-
kanlıkları ve bağırsak mikrobiyotasi bu 
hastalıkların tedavisinde ve seyrinin iyileş-
tirilmesinde son derece önemli iki faktör-
dür. Hekimi ve diyetisyeninizin önerisiyle 
güvenle probiyotik kullanabilirsiniz. 

İNFLAMATUVAR HASTALIKLARDA 
PROBİYOTİK KULLANIMI 
İnflamatuvar hastalıklar temelde bağırsak 
mukozasının-bariyerinin bozulması ve 
kana geçmemesi gereken toksik molekülle-
rin geçmesi ile ortaya çıkan klinik durum-
lardır. Bağırsağın onarılması ve hastalığın 
şiddetinin azaltılması için de tıbbi tedavi 
ve yine sağlıklı beslenme alışkanlıkları ile 
birlikte bağırsak onarımı gerekir. Bunun 
için dost bakterilerin mukozaya kolonize 
edilip patojenlerin sayıca azınlıkta kalması 
şarttır. Bu durumda en büyük destekçimiz 
doğru suşu içeren probiyotiklerdir. 

Kaliteli bir hayat yaşamak elinizde, 
mutfağınızda, sofranızda. Sağlıklı beslenme 
alışkanlıkları ile birçok sorunu başlamadan 
bitirebilirsiniz. Yediğiniz her şeyin bağır-
saklarınızdan geçip sizi beslediğini veya 
tam tersi zehirlediğini düşünürsek dost 
bakterileri bağırsağınızdan eksik etmesiniz 
iyi edersiniz. Sağlıkla kalın. 

Probiyotik 
bağırsak 
mukozasında 
yaşayan vücut 
tarafından 
kullanılan 
canlı mikro-
organizmalardır. 
Prebiyotik ise, 
probiyotiklerin 
besinleridir. 
Sağlıklı 
probiyotik 
florasının 
korunması 
için prebiyotik 
gıdaların 
beslenmede 
bulunması 
şarttır.

CANSU ÖZDEMİR
Diyetisyen

PROBİYOTİK NASIL SEÇİLİR? 
Elbette arkadaş tavsiyesi ile değil önce-
likle bunu unutalım. Bir bakterinin dost 
olması onu alıp güvenle kullanabileceğimiz 
anlamına da gelmez. Bu konuda doktorları-
nız ve diyetisyeninizin önerilerini dikkate 
almanız gerekir. Yaş, cinsiyet, metabolik 
durum ve hastalıklarınıza uygun suş seçimi 
önemlidir. Genel olarak Lactobacillus, 
Sacchromyces, Bfidobacterium ve Bacillus 
grubu mikroorganizmalar dost bakteriler 
olarak bilinen ve çok fazla klinik çalışma-
sı bulunan türlerdir. Ancak her suş her 
metabolik durumda kullanılmaz, çok ciddi 
sonuçlar doğurabilir, dikkat. 

NE ZAMAN KULLANMAK DOĞRU? 
Probiyotikler en yüksek faydayı tok karna 
ve yatmadan kısa bir süre önce kullanıldı-
ğında verir. Bol su ile almak önemlidir. 

GEBELİKTE PROBİYOTİK 
KULLANILIR MI? 
Evet kullanabilir. Hatta gebeliğe bağlı bazı 
hormon değişiklikleri bağırsak alışkanlıkla-
rınızı etkileyeceğinden düzenli probiyotik 
kullanımı ve prebiyotik beslenme gebeler-
de sıklıkla önerilir.  

HASTALIKLAR VE PROBİYOTİK 
Bir çok hastalığın nedeni araştırıldığında 
alttan yatan sebebin bozulmuş bağırsak 
florası olduğu ortaya çıkmıştır. Tamiri zor 
ama mümkün olan bu durum için elimiz-
deki en önemli silahlardan biri de probi-
yotiklerdir. Hastalara sağlıklı yaşam ve 
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YEMEK TARİFİ

Merhaba!

Ne yazık ki bir yaz mevsiminin 

daha sonuna yaklaştık. 

Pandemi devam ettiği için diğer 

yazlardan farklı bir yaz oldu bu 

hepimiz için. Sevdiklerimizden 

uzak, minimum seyahat, 

maksimum mesafe, herşeyden 

korkarak hareket ettiğimiz 

ilginç bir yaz. En zor kısmını da 

hekimlerimiz yaşadı sanıyorum. 

Bu sıcakta o koruyucu 

kıyafetler, kat kat maskelerle 

canları pahasına savaşan 

hekimlerimize burdan kocaman 

bir teşekkür etmek istiyorum. 

Iyi ki varsınız. 

Bizlerin yapması gereken 

çok basit aslında maske, 

mesafe kuralına uymanın 

yanında  bağışıklık sistemimizi 

de güçlü tutmak . Bunun yolu 

da dengeli, düzenli ve sağlıklı 

beslenmekten geçiyor. Sebze 

ve meyvenin yanısıra protein 

alımına da dikkat etmek 

gerek.  Bu ay size yazacağım 

tarif benim davetlerde 

tercih ettiğim bir yemek 

aslında ama davet veremiyor 

olmamız hane halkına ziyafet 

çekemeyeceğimiz anlamına 

gelmez. Kurun en şık sofraları, 

ailenizle en güzel yemekler 

eşliğinde keyifli bir akşam 

geçirin. Sevgiler...

Davet veremiyorsak 
hane halkına ziyafet veririz

Kuzu İncik
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ZEYNEP DİLEK KILIÇ
La Lumiére Pasta Şefi

Arpa Şehriye İçpilavı Yatağında Erik Soslu Kuzu İncik

Incikleri kızgın döküm tavada 
mühürledikten sonra büyük boy roasting 
bag e koyun. Biberiye ve sarımsakları da 
içine koyup güzelce ağzını bağlayın. 2 
yerinden kürdanla deldikten sonra 200 
derecede ısınmış fırına verin. 2,5 saat 
kadar pişecek. Fırına göre süre değişir 
gözlemlemeyi unutmayın.

Anjelik erikleri 4 e bölüp çekirdeklerini 
çıkartın ve yarım su bardağı kadar suyla 
haşlayın. Haşlarken içine karanfil ve 
tarçını da ekleyin. Güzelce yumuşasınlar. 
Sonrasında süzgeçten geçireceğiz hem 
püre olmacak hem de kabuklardan 
kurtulacağız. Püremiz hazır olunca başka 
bir tencerede tereyağını eritin, unu ekleyip 
kokusu gidene kadar kavurun, püreyi 
ekleyin biraz çevirip et suyunu ekleyin. 
Çok sulu yada çok yoğun olmayacak. Sos 
kıvamında olsun. Tadına bakın bazen çok 

ekşi olabiliyor, öyle olursa çok az şeker 
ekleyebilirsiniz.

Pilav için soğanları karamelize ederek 
başlıyoruz. Çok az yağ ile soğanları 
karamelize etmeye başlayalım. 1 kaşık 
şekerimizi de ekleyelim. Istediğimiz 
renge geldiğinde sirkesini de ekleyelim. 
Sonrasında içine bademleri ve fıstıkları 
ekleyelim. Hafif kavrulduklarında 
şehriyeleri ekleyelim. Bir miktar 
kavrulduktan sonra baharatlarını ekleyip 
karıştıralım. 2 su bardağı su veya etsuyunu 
ekleye lim ve pişmeye bırakalım.

Hepsi pişip hazır olduktan sonra 
isterseniz güzel bir sunum tepsisine önce 
pilavı serin, üzerine incikleri alın ve sosu 
gezdirin ve masanın ortasına koyun. 
Isterseniz de tabaklara aynu şekilde servis 
edin ve afiyetle yiyin. 

Malzemeler
2 su bardağı Arpa Şehriye
1 büyük boy soğan 
(piyazlık doğranmış)
1 paket dolmalık fıstık
50gr çiğ badem (kabukları 
soyulmuş)
1 paket kuş üzümü
1 yemek kaşığı yenibahar
1 yemek kaşığı şeker
1 yemek kaşığı sirke
tuz, karabiber

6 adet kuzu incik
3-4 dal biberiye
4-5 diş sarımsak

yarım kilo anjelik erik
1 adet çubuk tarçın
yarım çay kaşığı toz karanfil
1 su bardağı et suyu
1 yemek kaşığı un
1 yemek kaşığı tereyağı

Yapılışı
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AYVALIK

Yeşille bütünleşmiş 
koyları ve zeytiniyle 
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OYA AKBAYLAR İNCEDERE
VARYASYON

harika yerler mevcut.  Ayvalık’a yıllardır gelirim.  Ama uzun uzun tatil 
yapabileceğimi düşünüp en çok sevdiğim yıl 2012 ve Sarımsaklı’da yer 
alan Aytaş Motel sayesinde oldu.  Sonra beş sezon daha geldim.  Ve 
her geldiğimde plajında Hülya Avşar’a rastladım, onun da bir bildiği 
vardır diye düşünüyorum.  Aytaş Motel’de hamile ve çocuklu aileleri 
sıkça görebilirsiniz.  Çünkü düz ayak, odaları tek katlı bahçe odası 
veya plajın kumuna iki basamaklı merdivenlerle inilen bungalovlardan.  
Özellikle pandemi süreci için harika bir alternatif.  Bina yok, asansör 
yok, dev bir bahçe, leziz yemekler ve bir de taş fırını mevcut.

KUZEY EGENİN KALBİ
Sarımsaklı’da konaklamaya bir başka alternatif de Cunda’da kalıp 
civarı ve plajları gezmek olabilir.   Zaman zaman kalabalık sıkıntlı 
görünse de günbatımını izlemek için Şeytan Sofrası, Taksiyarhis ve 
Yeniçarohori Sanat Köyü (Küçükköy), mutlaka görmeniz gereke  yerler 
arasında.   Tüm Ayvalık ve Midilli Adaları’nı görebildiğiniz Şeytan 
Sofrası’nın ünü ise üzerinde şeytanın ayak izinin bulunduğuna inanılan, 
halkın madeni para atarak dilek dilediği eski bir lav birikintisinden 
geliyor.  

‘Kuzey Ege’nin Kalbi’ Ayvalık’taki sokaklar ve Rum evleri sayesinde 
her adımda Ege ruhunu hissedebiliyorsunuz.  Ege Denizi’ne dağılmış 

Ayvalık, Antik 

Çağ’da bir tür 

yabani ayva 

anlamına 

gelen Kidonia 

olarak 

biliniyordu 

ve bölgeye 

ilk olarak 

Midilli’nin 

Kydona 

köyünden ya 

da Girit’in 

Kydonies 

bölgesinden 

yerleşenlerin 

olduğu 

düşünülmek-

tedir.

T
üm dünyanın hazırlıksız 
yakalandığı 2020 yazı, 
daha önceki hiçbir yazımızı 
benzemedi.  Yurtdışı 

tatilleri planlardan çıktı, yurtiçi 
tatilleri de çok temkinli planlandı.    
Kalabalıktan uzak durmaya özen 
gösterildi, plaja yürürken bile 
maskeler takıldı.  Yine de bütün bu 
alışılmadık durumların içinde koca 
bir Covid-19’lu kışın ardından herkes 
kendine uygun ve güvenli bir tatil 
yapmaya çalıştı.  

Sezon bitmeden ülke sınırları 
içerisinde bir başka keyifli ilçeyi 
anlatacağım.  Denizin üzerine 
serpilmiş adaları, muhteşem 
mercan resifleri, yeşille bütünleşmiş 
koyları ve zeytiniyle Ayvalık...

Ayvalık, Antik Çağ’da bir tür 
yabani ayva anlamına gelen 
Kidonia olarak biliniyordu ve 
bölgeye ilk olarak Midilli’nin Kydona 
köyünden ya da Girit’in Kydonies 
bölgesinden yerleşenlerin olduğu 
düşünülmektedir. İsim konusunda 
bazı görüşler de Ayvalık’ın Aioliki’nin 
(Eolya’nın) bozulmuş şekli olduğu 
yönündedir. Ayvalık anlamına gelen 
Kydonie ismi ise, MÖ 330’dan beri 
kullanılmaktadır..

TURİZM POTANSİYELİ ARTAN 
KÜÇÜK BİR İLÇE
Turizm potansiyeli her yıl artan 
Ayvalık, aslında küçük bir ilçe, ancak 
hem merkezde, hem de çevresinde 
gezebileceğiniz, yapısı bozulmamış 
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22 adadan Cunda Adası da başlı başına 
bir tatil noktası haline geldi.  Burada  
en çok sevdiğim mekan, çocukluk 
arkadaşımın yeri olan Mola Cunda.  
Cunda’nın merkezine birkaç dakikalık 
yürüme mesafesinde ve merkezin 
kalabalığından da bir o kadar uzak, 
sevgi ile hazırlanmış bir mekan.  Bölge 
dokusuna uygun mimarisi, tamamen 
çevre dostu malzemelerle yapılan 
binası ve doğa dostu ısıtma/soğutma 
özellikleri ile farklılığını ortaya koyan 
Mola Cunda’nın en önemli özelliği ise 
misafirlerini shuttle ile götürdüğü, 7.5 
km mesafedeki plajı.  En az otel kadar 
özenle hazırlanmış bu plajda tüm günü 
geçirip, oteldeki servis ve güler yüzden 
de mahrum kalmıyorsunuz.

CUNDA VE MUTFAĞI
Cunda ve mutfağı, rakı balık 
merasimleri, kabak çiçeği dolması, 
mezeleri, her şeyi ile mükemmel bir 
mutfak.  Sadece benim gibi Egeliler 
için değil, herkesin damağında bir 
iz bırakacak cinsten.  Ada’da çok 
fazla alternatif mevcut ancak her 
gittiğimde mutlaka uğradığım, sahilin K

ü
lt

ü
r 

&
 S

a
n

a
t

bir arka paralel sokağında yer alan Şef 
Mehmet’in Balıkevi.  Her şey mi güzel olur?  
Evet burada olur. Menüde yer alan, otlu 
yemekleri ve kendi yorumladıkları ürünleri 
mutlaka tadın.  Ayrıca Yunanistan’da 
yapılan güneşte kurutulmuş ızgara 
ahtapota en yakın lezzeti bulabileceğiniz 
yerler de buralarda.

Mübadele sonrasında tütün deposu 
olarak kullanılan Ayvalık’ın ilk kilisesi 
Taksiyarhis Kilisesi’nin restorasyonu 
2012’de tamamlandı ve merkezdeki ilk 
mahalle İsmet Paşa Mahallesi’nde yer 
alıyor. Hemen yakınında yer alan Saatli 

Mübadele sonrasında tütün 

deposu olarak kullanılan 

Ayvalık’ın ilk kilisesi 

Taksiyarhis Kilisesi’nin 

restorasyonu 2012’de 

tamamlandı ve merkezdeki 

ilk mahalle İsmet Paşa 

Mahallesi’nde yer alıyor.   
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Cami, 19. yüzyılın ikinci yarısında 
Ortodoks Hristiyan Rumlar tarafından 
kilise olarak yapılmış ve 1928’den sonra 
camiye dönüştürülmüş.

18. yüzyılın ilk yarısından itibaren 
zeytin ticareti ile iyice zenginleşen 
Ayvalık’ta Türkiye’nin ilk Zeytin 
Müzesi mevcut. Küçükkuyu’daki tarihi 
sabunhane binasının restore edilmesiyle 
açılan müze, çok büyükmolmasa da  
eski zeytinyağı presleri, zeytin toplama 
aletleri, taşıma ve saklama kapları ile 
zeytinin tarih boyunca izleri anlatılıyor.

Vakit bulursanız en popüler 
pasajlardan biri olan Antikacılar çarşısı 
ve Cumartesi kurulan Bitpazarı’nı 
da ziyaret edebilirsiniz.  2008’den 
sonra eski eşya satanların toplandığı 
Antikacılar Çarşısı’nda yok yok, Victor 
Hugo’nun 1840’ta basılna şiir kitabına 
bile rastlayabilirsiniz.

Küçükköy yani mübadele öncesinde 

Rumların, daha sonra da Boşnakların 
yaşadığı Yeniçarohori Köyü.  Özellikle 
Rum evlerinin restorasyonu ile yaşanan 
dönüşüm buraya yeni bir nefes getirdi. 
Küçükköy, resim ve sanat atölyeleri, 
restoran ve caz mekanları ile biraz 
Mykonos biraz da Alaçatı’yı andırıyor.  
Boşnaklar demişken, eminim herkesin 
aklının bir ucundan börak geçiyor, 
meydanın girişinde yer alan Zet Cafe’de 
yiyeceğiniz börek ile aklınızdaki bu 
boşluğu layıkiyle doldurabilirsiniz.

Genel olarak Akdeniz ikliminin 
özelliklerini taşıyan Ayvalık’ta yaz ayları 
oldukça sıcak, kış ayları ise ılık ve yağışlı 
geçiyor. Mayıs ve Eylül arası Ayvalık’ta 
tatil yapmak için uygun dönem.  Eğer 
çok sıcak ve kalabalıktan uzak durmak 
isterseniz ilkbahar ve sonbahar yine 
deniz tatili yapabileceğiniz ve aynı 
zamanda dinlenebileceğiniz dönemler 
olabilir.

Sarımsaklı’da 

konaklamaya bir 

başka alternatif 

de Cunda’da 

kalıp civarı ve 

plajları gezmek 

olabilir. Zaman 

zaman kalabalık 

sıkıntlı görünse 

de günbatımını 

izlemek için 

Şeytan Sofrası, 

Taksiyarhis ve 

Yeniçarohori 

Sanat Köyü 

(Küçükköy), 

mutlaka 

görmeniz gereke  

yerler arasında. 

‘Kuzey Ege’nin 

Kalbi’ Ayvalık’taki 

sokaklar ve Rum 

evleri sayesinde 

her adımda 

Ege ruhunu 

hissedebiliyor-

sunuz. 
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rı STÉRIMAR ™, yaklaşık 40 yıldır kendini hastaların 

ihtiyaçlarını etkin bir şekilde karşılayan etkili ve yenilikçi 

ürünler temin etmeye adamıştır. STÉRIMAR ™ Formülleri 

Fransa’nın Cancale körfezinden alınan %100 doğal deniz 

suyundan üretilmektedir.

 

Supradyn® Energy Focus, stresli geçen yoğun iş temposunda ve çalışma 

dönemlerinde size destek sağlar. Kalsiyum, magnezyum, demir ve B2, 

B1,B12, B6, C Vitaminleri normal enerji oluşum metabolizmasına katkıda 

bulunur. D vitamini eksikliği ülkemizde yetişkinlerde 10 kişinin 9 unda 

görülen yaygın bir olgudur. D vitamini eksikliği kas-iskelet sistemi ağrıları, 

diyabet, hipertansiyon, astım, kanser gibi birçok hastalıkla ilişkilidir ve D 

vitamini eksikliğinin tedavi edilmesi önem taşımaktadır. Desiferol Tablet; 

içerdiği 2000 I.U. D vitamini ile günlük D vitamini ihtiyacını güvenli bir 

şekilde karşılayan; D vitamini eksikliğinin profilaksi ve tedavisinde güvenli ve etkin bir tedavi sağlayan 

sağlık bakanlığı onaylı tablet formundaki ilk ve tek üründür.

Supradyn® Energy Focus

Niçin Biodesis Probiyotikli 
Yoğurt Mayası?

FQLID PLUS • Folik Asit Çinko İyot D&B Vitamin 
Kompleksi İçeren Gıda Takviyesi

Yoğurt en fazla tüketilen süt ürünlerinin başında gelir. Özellikle köylerde 

yapılan yoğurtlar sağlık açısından son derece faydalıdır. Yoğurdu sağlık 

açısından önemli kılan içerdiği probiyotiklerdir. Fabrikasyon yoğurtların 

üretiminde UHT işlemi probiyotik bakterilerin tamamı ölür ve bu yoğurtlar 

probiyotik içermez.Evimizde Biodesis Probiyotikli Yoğurt Mayası ile yoğurt 

yaptığımızda geleneksel köy yoğurdunu gibi probiyotiklerden zengin yoğurt 

elde ederiz.  Çünkü her pakette 1 gr. toz mayaya ilave olarak 10 milyar 

canlı ve aktif probiyotikler içermektedir. Ancak işin en olumlu ve güzel tarafı mayalandıktan sonra 

bu probiyotikler yoğurt içinde çoğalmaya devam ederler.  Bu çoğalma yaklaşık 48-72 saat sonra üç 

katına kadar artar. Bu artış evde mayalanan yoğurdu çok daha sağlıklı ve değerli yapmaktadır. 

Ürünün içerisinde çinko (10 mg), B6 vitamini (10 mg), 

B1 Vitamini (0,7474 mg) , Kalsiyum-L-metilfolat (400 μg ), İyot 

(150 μg), Metilkobalamin (10 μg), D3 Vitamini (10 μg) bulunan 

150 mg’lık 28 adet tablet bulunan bir gıda takviyesidir. 11 yaş 

üstü yetişkinler için günde 1 tablet alınmalıdır. Ürünlerimiz 

koruyucu, renklendirici, tatlandırıcı ve aroma içermez. 

Hamilelik öncesi ve hamileliğin ilk üç ay kullanılmalıdır.  

Kronik bir rahatsızlığı veya düzenli kullandığı ilaçvarsa mutlaka doktoruna danışarak kullanılmalıdır.

Takviye Edici Gıda Onay Numarası: 005868-08.05.2019

FİYATI: 49 TL

STÉRIMAR ™ %100 Doğal 
Deniz Suyu Burun Spreyi

FİYATI 20 TL



12 Yıllık Esaret filmiyle Oscar kazanan ünlü yönetmen Steve 
McQueen’in BBC’ye özel hazırladığı Small Axe (Küçük Balta) 
Antolojisi serisindeki beş filmden biri… Siyahi aktivistlerin 
Londra’da polis şiddeti ve ırkçılığa karşı direniş gösterdikleri 
Mangrove Yürüyüşünün 50. yıl dönümü 9 Ağustos’ta kutla-
nırken, bu mücadelenin izlerini aktaran filminin ilk resmi 
fragmanı geçtiğimiz hafta yayınlandı. Cannes Film Festivali 
seçkisinde yer alan projenin ilk filmi olan Mangrove çok yakın-
da izleyiciyle buluşacak.

Yapım 1970’teki bir protesto yürüyüşü sırasında Londra 
polisi ile çatışan 9 kişilik siyahi bir aktivist grubu olan Mangro-
ve 9’un ve ardından kamuoyunda oldukça ses getiren duruşma-
nın gerçek hikayesini ele alıyor. Duruşma, Metropolitan Polisi 
içerisinde ırkçı nefretin neden olduğu davranışların ilk adli 
kabulü olarak tarihte yer aldı.

Mangrove yürüyüşü ise 150 siyahi protestocunun 9 Ağustos 
1970’de Londra’nın Notting Hill mahallesinde polisle çatışma-
sına dayanıyor. Göstericiler, Mangrove restoranı da dahil ol-
mak üzere bölgedeki uzun süreli polis tacizine karşı protestolar 
düzenliyorlardı. Bu eylemlerin ardından yürüyüş liderlerinden 
dokuz isim tutuklandı ve isyanı kışkırtmakla suçlandı.

Türkçe karşılığı “küçük balta” olan Small Axe, adını Afrika 
kökenli “Siz büyük ağaçsanız biz de küçük baltayız” atasö-
zünden alıyor. Seri, 1960’lardan 1980’lerin ortalarına kadar 
uzanan, yaygın ırkçılığa ve ayrımcılığa rağmen hayatlarını 
kendi iradeleriyle şekillendirmeye çalışan Londra’nın Karayip 
Kökenli siyahi topluluğuna dair farklı hikayeleri konu alıyor. 
Mangrove ile başlayan antolojiLovers Rock, Alex Wheatle, Edu-
cation and Red ve White and Blue filmleri ile devam ediyor.

Ecz. Berat Beran’ın ilham veren kendi hayat hikâyesini 
ve Berko İlaç’ın kuruluş öyküsünü kaleme aldığı “Nenem, 
Babam ve Ben” kitabı, Doğan Kitap’tan yayımlanarak tüm 
online mağazalarda ve kitapçılardaki yerini aldı. 

 Doğan Kitap etiketiyle ve yenilenmiş yüzüyle temmuz 
ayında çıkan “Nenem Babam ve Ben” kitabında, Eczacı 
Berat Beran kendi yaşam öyküsünü kaleme aldı. Berko İlaç 
Yönetim Kurulu Başkanı Ecz. Berat Beran, Diyarbakır’da 
eczacılıkla başlayan serüvenini; İstanbul’a gelerek yıllarca 
verdiği çabalar sonucunda ilaç sanayisinde başarılı bir 
firma olan Berko İlaç’a taşıdı.  Eczane eczacılığından, sıfır 
sermaye ile başlayan Berat Beran; bugün 127 ürünü, 800’e 
yakın çalışanı, 3 fazdan oluşan 21 bin metrekarelik üretim 
tesisleri ile sağlıklı yarınlar için üreten ve çalışan bir firma 
olan Berko İlaç’ı hayata geçirdi. Sıfırdan başarıya uzanan 
bu yolda ailesini, kendisini ve yaşadığı olayları tüm sami-
miyeti ile kaleme alan Berat Beran, verdiği mücadelenin 
gelecek nesillere ilham olmasını arzu ediyor.

Ecz. Berat BERAN, ilaç sanayindeki başarılarının yanı 
sıra, “Henek” kitabıyla girdiği edebiyat dünyasında, mizah 
alanında güçlü bir kalem olduğunu kanıtlamış; “Henek II” 
ile bu başarısını devam ettirmiştir. Berat BERAN’ın ayrıca 
“Güle Güle Sevgili Arkadaşım” adında bir romanı, “Asmin” 
ve “Asmin 2” adında iki şiir kitabı bulunmaktadır.
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Sonbahara girerken
Kültür Sanat 
LEVENT KARADENİZ

Small Axe: Mangrov Berat Beran’ın İlham Veren 
Yaşam Öyküsü, Doğan Kitap 
Etiketiyle Kitapçılarda

SİNEMA KİTAP
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Kalaslarından dekor, heveslerinden oyun yapmak üzere yola 

çıkmış iki cüretkar oyuncu, kendilerine kurban olarak Shakespe-

are’in başyapıtı Hamlet’i seçmişlerdir. Can siperane bir cesaretle 

seyircinin önünde buna yeltenirler ama kısa sürede temsil can 

havline dönüşür.

Biri, oyunculuk için istediği ortamı bulamadığı anlaşılan 

Shakespeare uzmanı gibi davranan yarım porsiyon aktör; diğeri 

de şarkı söyleme hevesiyle sürekli müzikallerden dem vuran bir 

şaşkın...

Eli yüzü düzgün, başı sonu belli, dört başı mamur, babalar 

gibi bir Hamlet düşlerlerken, ortaya çıkan kepazelik “Bir Baba 

Hamlet”e dönüşür.

Sebastian Seidel’in komik olanın tadını çıkaran özgün met-

ni, Yücel Erten’in usta işi çevirisi ve Baba Sahne’nin babacan 

yorumuyla bu toprakların tiyatro geleneğine de göz kırpan “Bir 

Baba Hamlet”, tiyatro yapma aşkının baş döndürücü güzelliği ile 

aptallaştırıcı büyüsüne ayna tutuyor.

“Ha unutmadan,Çürümüş bir şeyler var Danimarka Krallı-

ğı’nda!”

KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu

Yazan: Sebastian Seidel

Çeviren: Yücel Erten

Yöneten: Emrah Eren

Oyuncular: Şevket Çoruh, Murat Akkoyunlu

Bir Baba Hamlet TİYATRO

ÖDÜLLER

Afife Jale Tiyatro Ödülleri

Haldun Dormen Özel Ödülü  

En İyi Erkek: Murat Akkoyunlu 

En İyi Yönetmen: Emrah Eren

Üstün Akmen Tiyatro Ödülleri

En İyi Sahne Tasarımı: 

Barış Dinçel

Teb Tiyatro Ödülleri

Yılın Erkek Oyuncusu: M

urat Akkoyunlu

Direkler Arası Seyirci Ödülleri

En İyi Komedi Ensemble  

Yeni Tiyatro Dergisi Ödülleri 

En İyi Erkek Oyuncu: 

Şevket Çoruh - Murat Akkoyunlu



Dijital Etkinlik

E-eğitim içerik tasarımı

Animasyon (2D&3D)

Kurumsal Tanıtım Filmi

Kurumsal Kimlik ve Logo

Kurumsal Sunum

Dijital ve Basılı Ürünler

Bayi ve Çalışan Toplantısı

Kuruma Özel Eğitim Programları

Sosyal Medya Yönetimi

Konsept ve Özel Proje Tasarımı

WEB Sitesi Tasarımı

7 zor ayı bizler için canla başla çalışarak geçiren ECZACILARIMIZIN,

25 Eylül Dünya Eczacılık Günü’nü kutlarız.
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