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Doktorclub Health 4.0 Di ji tal  Magazin'in Yeni  

Say?s?na Ho?geldiniz.

Sizlere magazinimizdeki  yeni l ik ler i le Doktorclub 

platformu ve ürün ai lesinden bahsetmek ist iyorum.

Doktorclub Hakk?nda

Doktorclub 17.000'den fazla üye hekim say?s? i le 

ülkemizde gerçekle?en sa?l?kta di ji tal  dönü?ümün 

öncü kurumlar?ndan bi ri  olmay? ba?arm?? yerl i  bi r 

teknoloji  ?i rketidi r. www.doktorclub.com, 81 i l imize 

ve her bran?a homojen da??lm?? hekim üyeleriyle 

l ider di ji tal  hek im platformudur.

Doktorclub, sadece hekimlere özel kapal? bi r sosyal, 

meslek i  payla??m ve e?i t im platformu olu?tururken, 

h?zla di ji tal le?mekte olan sa?l?k dünyas?n?n 

inovati f kurumlar?na da hekimlerle bulu?mak için 

benzersiz, güveni l i r ve ölçülebi l i r bi r di ji tal  i let i?im kanal? sa?lamaktad?r. 

"Sa?l?kta Fark Yaratanlar" Yaz? Dizisi

Doktorclub Health4.0 Magazin'in bu say?s?nda yeni  bi r yaz? dizisine 

ba?lamaktay?z. Ülkemizin bi rbi rinden de?erl i  hek imlerinin ba?ar?larla dolu 

ya?amlar?n? ve meslek hayatlar?n?  "Sa?l?kta Fark Yaratanlar" yaz? dizimizde 

sizlerle bulu?turmaktan onur duyuyoruz. 

Doktorclub Awards "Türk iye?nin Sa?l?k Ödül leri "

Doktorclub Awards ?Türk iye?nin Sa?l?k Ödül leri?, sa?l?kta y?l?n yeni l ikçi  

çal??malar? ödül lendi rerek fark?ndal?k yaratmak amac?yla yola ç?kt???m?z ve 

her y?l düzenledi?imiz sa?l?k ödül leri  etk inl i?imizdi r.

Doktorclub Awards organizasyonundaki  hedeflerimiz; ülkemizde sa?l?k 

sektörü profesyonel leri  ve payda?lar?n?n çal??malar?n? daha iyiye ve daha 

kal i tel iye yönlendirmek, sa?l?k hizmet sunumunda yarat?c?, i lham verici  ve 

yeni l ikçi  f ik i rlerin ortaya konup uygulamaya geçi ri lmesini  te?vik  etmek, 

sektörde fark l?l?k ve fark?ndal?k yaratarak öne ç?kan proje, ara?t?rma ve 

uygulamalar?n artmas?na katk?da bulunmakt?r.

Doktorclub Awards 2019 ba?vurular? 31 Temmuz 2019 tarihine kadar devam 

etmektedi r. Ödül lerimize onl ine ve ücretsiz olarak Doktorclub Awards 2019 

web si tesinden (www.doktorclubawards.com)  ba?vurabi l i rsiniz.

Gökçe Yara?an

Doktorclub CEO
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Doktorclub Awards 2019 Ödül leri
10 Ana Ba?l?kta 19 Kategoride Sahiplerini  Bulacakt?r

1 - Y?l?n Doktoru Ödül leri

-  Y?l?n Yeni l ikçi  Temel Bi l imler Doktoru
-  Y?l?n Yeni l ikçi  Dahi l i  Bi l imler Doktoru
-  Y?l?n Yeni l ikçi  Cerrahi  Bi l imler Doktoru
-  Y?l?n Yeni l ikçi  Di? Hekimi

2 - Y?l?n Sa?l?k Profesyonel i  Ödül leri

-   Y?l?n Yeni l ikçi  Hem?iresi
-  Y?l?n Yeni l ikçi  Eczac?s?
-  Y?l?n Yeni l ikçi  Sa?l?k Profesyonel i

3 - Y?l?n ?laç Endüstrisi  Ödül leri

-  Y?l?n Ar-Ge /  ?novasyon Uygulamas? 
- Y?l?n Sosyal Sorumluluk Projesi

4 - Y?l?n Medikal  Endüstri  Ödül leri

-  Y?l?n Ar-Ge /  ?novasyon Uygulamas?
-  Y?l?n Sosyal Sorumluluk Projesi

5 - Y?l?n Biyoteknoloji  ve Genom Teknolojisi  Ödül leri

-  Y?l?n Ar-Ge /  ?novasyon Uygulamas?

6 - Y?l?n Sa?l?k Giri?imi Ödül leri

-  Y?l?n Ar-Ge /  ?novasyon Uygulamas?

7 - Y?l?n Sa?l?k Bi lgi  Sistemleri  Ödül leri

-  Y?l?n Yeni l ikçi  Ürünü /  Uygulamas?

8- Y?l?n Kamu Hastaneleri  ve Sa?l?k Kurumlar? Ödül leri

-  Y?l?n Yeni l ikçi  Uygulamas?
-  Y?l?n Sosyal Sorumluluk Projesi

9 - Y?l?n Özel Hastaneler ve Sa?l?k Kurumlar? Ödül leri

-  Y?l?n Yeni l ikçi  Uygulamas?
-  Y?l?n Sosyal Sorumluluk Projesi

10- Y?l?n Sivi l  Toplum Kurulu?lar? Ödül leri

-  Y?l?n Sosyal Sorumluluk Projesi

 Doktorclub Awards 2019'a  Online Ba?vuru için T?klay?n?z..
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Prof.Dr. Semih Baskan

Prof.Dr. Bülent Bayraktar                 

Prof.Dr. Sinan Ad?yaman

Dr.Ö?r. Üyesi  Emin Aksoy

Prof.Dr. Orhan Alanku?

Prof.Dr. Yavuz Anacak

Doç.Dr. Cem Ar?türk

Prof.Dr. Tayfun Aybek

Prof.Dr. Sel im Badur

Prof.Dr. Meral  Beksaç

Prof.Dr. P?nar Borman

Prof.Dr. Mehmet Mel ih Bulut

Prof.Dr. Zafer Cantürk

Dr. Çi?dem Ceri t

Prof.Dr. ?smai l  Cinel

Prof.Dr. Yusuf ?ükrü Ça?lar

Prof.Dr. Sinan Çavun

Ecz. Erdo?an Çolak

Uz.Dr. Nevi t  Di lmen

Doç.Dr. Ye?im Do?rusöz

Prof.Dr. Hüsnü Efendi

Prof.Dr. Y. Murat Elçin

Prof.Dr. Osman Ero?ul

Dr.Ö?r. Üyesi  Zeynep B. Gönen

Prof.Dr. Ranan Gülhan Akta?

Doç.Dr. Murat Gültek in

Okan Üniversi tesi  T?p Fakültesi  Dekan?

?stanbul Üniversi tesi  ?stanbul T?p Fakültesi  Spor 
Hekimli?i  ABD Ba?kan?

Türk Tabipleri  Bi rl i?i  Merkez Konseyi  Ba?kan?

Ac?badem Mehmet Al i  Ayd?nlar Üniversi tesi  T?p 
Mühendisl i?i

Okan Üniversi tesi  Teknoloji  Transfer Ofisi  Müdürü

Ege Üniversi tesi  Radyasyon Onkolojisi  Ana Bi l im Dal?

Ac?badem Üniversi tesi  T?p Fakültesi , Ac?badem Fulya 
Hastanesi  Kalp ve Damar Cerrahisi  Kl ini?i

Özel TOBB ETÜ Hastanesi  Kalp ve Damar Cerrahisi  
Bölüm Ba?kan?

GSK, Gel i?mekte Olan Ülkeler A?? Bi l imsel Di rektörü

Ankara Üniversi tesi  T?p Fakültesi  Hematoloji  Bi l im Dal?

Hacettepe Üniversi tesi  T?p Fakültesi  Fiziksel T?p ve 
Rehabi l i tasyon

Sa?l?kta Önder Ülke Türk iye, Sa?l?k Yöneticisi

Kocael i  Üniversi tesi  Ara?t?rma ve Uygulama Hastanesi  
Ba?hekimi

K?rk laerel i  Sa?l?k Müdürlü?ü, ?l  Sa?l?k Müdürü

Marmara Üniversi tesi  ?stanbul Pendik EAH Ba?hekimi

Ankara Üniversi tesi  T?p Fakültesi  Nöro?i rürji  ABD 
Ba?kan?

Uluda? Üniversi tesi  T?p Fakültesi  T?bbi  Farmakoloji  
Anabi l im Dal?

Türk Eczac?lar? Bi rl i?i  Ba?kan?

SONOMED T?bbi  Görüntüleme Merkezi

Orta Do?u Teknik  Üniversi tesi  Elektrik  ve Elektronik  
Mühendisl i?i

Kocael i  Üniversi tesi  T?p Fakültesi  Nöroloji  Anabi l im Dal? 
Ba?kan?

Ankara Üniversi tesi  Fen Fakültesi , Biovalda Sa?l?k 
Teknoloji leri  A.?. Kurucusu

TOBB Ekonomi ve Teknoloji  Üniversi tesi  Biyomedikal 
Mühendisl i?i

Erciyes Üniversi tesi  Genom ve Kök Hücre Merkezi

Maltepe Üniversi tesi  T?p Fakültesi  Kanser ve Kök Hücre 
Ara?t?rma Merkezi

Hacettepe Üniversi tesi  T?p Fakültesi  Kad?n Hast. ve 
Do?um ABD, Jinekolojik  Onkoloji  Kl ini?i  

DOKTORCLUB AWARDS 2019 B?L?MSEL JÜR? ÜYELER?
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Prof.Dr. Hakan Gündüz

Uz.Dr. Mürsel Haspulat

Prof.Dr. Ayi?e Karada?

Prof.Dr. Ate? Karateke

Prof.Dr. Özgür Kasapçopur

Prof.Dr. Abut Kebudi

Prof.Dr. Fahrett in Kele?temur

Prof.Dr. Mithat K?yak

 
Prof.Dr. I??l  Aksan  Kurnaz

Prof.Dr. Tezer Kut luk

Prof.Dr. ?smai l  Lazo?lu

Prof.Dr. Vahi t  Özmen

Doç.Dr. Haluk Özsar?

Prof.Dr. Cengizhan Öztürk

Prof.Dr. Rana Sanyal

Prof.Dr. Süleyman Sevinç

Dr. Özlem Sezen

Prof.Dr. Aksel Siva

Prof.Dr. Haydar Sur

Prof.Dr. Ahmet Türkçapar

Dr.Ö?r. Üyesi  Leyla Türker ?ener

Prof.Dr. Tayfun Uzbay

Prof.Dr. Serhat Ünal

Prof.Dr. Al i  Ünal

Prof.Dr. Cihat Ünlü

Dt. Celal  Korkut Y?ld?r?m

Prof.Dr. Aysun Y?lmazlar

Prof.Dr. Ergün Yolcu

Marmara Üniversi tesi  T?p Fakültesi  Dekan?

?stanbul Üniversi tesi ,MHAS Bi l i?im ve Kurumsal 
Hizmetler Kurucusu

Koç Üniversi tesi  Hem?irel ik  Fakültesi  Dekan?

Türk Jinekoloji  ve Obstetrik  Derne?i  Yönetim Kurulu 
Ba?kan?

?stanbul Üniversi tesi  Cerrahpa?a Cerrahpa?a T?p 
Fakültesi  Çocuk Romatolojisi  Bi l im Dal?

Okan Üniversi tesi  Hastanesi  Genel Cerrahi

Yedi tepe Üniversi teleri  Hastaneleri  T?bbi  Koordinatör

Okan Üniversi tesi  Rektör Yard?mc?s?, Sa?l?k Bi l imleri  
Fakültesi  Dekan? 

Gebze Teknik  Üniversi tesi  Moleküler Biyoloji  ve Genetik   

Hacettepe Üniversi tesi  T?p Fakültesi  Çocuk Sa?l??? ve 
Hastal?k lar? ABD, Çocuk Onkolojisi

Koç Üniversi tesi  Mühendisl ik  Fakültesi  Üretim ve 
Otomasyon Ara?t?rma Merkezi  Müdürü

Genel Cerrahi , Memeder Kurucu ve Onursal Ba?kan?

Ac?badem Universi tesi  Sa?l?k Bi l imleri  Fakültesi

Bo?aziçi  Üniversi tesi  Biyomedikal Mühendisl i?i  
Ensti tüsü

Bo?aziçi  Üniversi tesi  Kimya Bölümü

Dokuz Eylül Üniversi tesi  Bi lgisayar Mühendisl i?i

AHEF Yönetim Kurulu Ba?kan?

?stanbul Üniversi tesi  Cerrahpa?a Cerrahpa?a T?p 
Fakültesi  Nöroloji

Üsküdar Üniversi tesi  Sa?l?k Bi l imleri  Fakültesi  Dekan?

Genel Cerrahi

?stanbul Üniversi tesi  TETLAB

Üsküdar Üniversi tesi  Mühendisl ik  ve Do?a Bi l imleri  
Fakültesi  Dekan?

Hacettepe Üniversi tesi  T?p Fakültesi  Enfeksiyon 
Hastal?k lar? ve Kl inik   Mikrobiyoloji  A.B.D.

Erciyes Üniversi tesi  T?p Fakültesi  Hematoloji  Bi l im Dal?

Türk Alman Jinekoloji  E?i t im, Ara?t?rma ve Hizmet Vakf? 
Yönetim Kurulu Ba?kan?

Türk Di?hekimleri  Bi rl i?i  Genel Ba?kan?

Medicabi l  Hastanesi  Yal?n Sa?l?k Ensti tü Koordinatörü

?stanbul Üniversi tesi  ?let i?im Fakültesi  Dekan? 

DOKTORCLUB AWARDS 2019 B?L?MSEL JÜR? ÜYELER?
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Gökçe Yara?an

Cengiz Alk??

Turgay Ayd?nlar

Dr. Re?at Bahat

Cemal Battal

Hulusi  Berik

Bülent Boz

Ümit Ceylan

Mel is Ceylan

Can Çel ik

Zeynep Çetinkaya

Mustafa Da?c?

O?uz Engiz

Fatma Ergüzelo?lu

Mevlüt Gülmen

Murat Gümrükçü

El i f  Gürsoy

Kemal Kaplan

Dr. Deniz Karagül le

Berksu Karaibrahimoglu

Dr. Cihan Kir i?çio?lu

Uz.Dr. Levent Korkmaz

Dr. Al i  Köprülü

?ule Mene

Dr. O?uz Mülaz?mo?lu

Deniz Özdemir

Engür Rutkay

Özge Sa??ro?lu

Dr. Mete Saylan

Can Soylu

Mahmut ?ahin

Fatma Taman

Tolga Tangüler

Dr. Cenk Tezcan

Huriye Tibet

Dr. Murat Toktam??o?lu

Yelda Ulu Col in

I??l  Vergi l i

Emre Y?ld?z

Dr. ?smai l  Yormaz

Doktorclub, CEO

SGD Dan??manl?k, Kurucu Ortak

Sanofi , Medikal Di rektör

Bahat Sa?l?k Grubu Yönetim Kurulu Ba?kan?

Teva ?laç, MS ?? Birimi  Di rektörü

Keiretsu Forum Türk iye Yönetim Kurulu Ba?kan?

Cordamed, Genel Müdür Yard?mc?s?

?laç Endüstrisi , Dan??man

Reaktör, Marka Müdürü

Medi tel ,  Genel Müdür

Popüler Sa?l?k Dergisi  Genel Yay?n Yönetmeni

T?bbi  Cihaz Üretici leri  Derne?i  Yönetim Kurulu Ba?kan?

Ankara Sa?l?k Kurulu?lar? Derne?i  Ba?kan?

Klinik  ?let i?im Dergisi  Genel Yay?n Yönetmeni

Aselsan, Medikal Sistemler Program Yöneticisi

Nobel ?laç, Sat?? Gücü Etk inl i?i  Müdürü

Allergan, Kurumsal ?let i?im Müdürü

Ac?badem Teknoloji  Yönetim Kurulu Üyesi

Gen ?laç, Sat?? ve Pazarlama Genel Müdür Yard.

GE Healthcare, Pazarlama Direktörü

Abdi  ?brahim ?laç, K?demli  Medikal Müdür

?stinye Üniversi tesi , WisdomEra Yönetim Kurulu  Ba?kan?

Winal ly, Kurucu

MENE Research, CEO

Abdi  ?brahim ?laç,  Genel Müdür

Doktorsi tesi , COO

?ncekaralar, Genel Müdür Yard?mc?s?

Elekta, Ortado?u ve Afrika Bölgesi  Pazarlama Direktörü

Bayer, Pazar Eri?im Direktörü

Elekta, Türk iye Genel Müdürü

Trakya Kalk?nma Ajans? Genel Sekreteri

ISPE Yönetim Kurulu Üyesi

Alexion Pharma Amerika, K?demli  Ba?kan Yard?mc?s?

Futurist

Vademecum, Yönetici  Ortak

Hipocreate Di ji tal  Sa?l?k Ajans?, Kreati f Di rektör

GE Healthcare Türk iye, Genel Müdür

Doktorclub Awards, COO

TurkeyAviation, Managing Director

Recordati , Türk iye Genel Müdürü ve Güney Do?u Bölge 
Direktörü

DOKTORCLUB AWARDS 2019 SEKTÖREL JÜR? ÜYELER?
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Ameliyathanelerde geçen bi r ömür, 2 binden 
fazla karaci?er nakl i , gerçekle?ti rdi?i  45 bin 
ameliyat ve l i teratüre gi ren çal??malar?yla sa?l?k 
sektöründe ad?ndan s?k s?k söz ett i ren; 2006 
y?l?nda döndü?ü ülkesinde i lk  günkü gibi  ?evk ve 
heyecanla çal??an Prof. Dr. Münci  Kalayo?lu, 
ba?ar?larla dolu hayat hikayesini  Doktorclub 
Health 4.0 Magazin okurlar?yla payla?t?.

?Sava? y?l lar?, Nazi lerden kaçan bir doktor, hastane ve yol larda 
geçen bir çocukluk dönemi?
       1940 do?umluyum. Babam ben do?du?umda Dinar'da Cumhuriyet Savc?s?, 
annem ise i lkokul ö?retmeniydi . Anneme zor bi r hami lel ik  dönemi ya?atm???m, 4 
k i lo 700 gram olarak dünyaya gelmi?im. Dinar'da do?um yap?lamad???ndan 
annemi do?um için Ankara?ya götürmü?ler. 1 ayl?kken Ankara?dan annem beni  
kuca??na alm?? ve Dinar?a dönmü?üz. Orada bi r böbrek problemim olunca beni  
yeniden Ankara?ya geti rmi?ler ve Numune Hastanesi 'nde Dr. Eckstein'a 
götürmü?ler. 1935 y?l?nda Hi t ler?in zulmünden kaçmak zorunda kalan yahudi  
Ordinaryüs Profesör Dr. Albert Eckstein, Atatürk sayesinde dönemin Sa?l?k ve 
Sosyal Yard?m Bakan? Dr. Refik  Saydam taraf?ndan Ankara?ya davet edi lmi? ve 
Numune Hastanesi 'nde Çocuk Sa?l??? ve Hastal?k lar? bölümünde 
çal??maktaym??. 

           Dr. Eckstein beni  muayene etmi?, karn?mda ?i?l ik  varm??. Ben anlat?lanlar? 
söylüyorum tabi  hat?rlama imkan?m yok. Dr. Eckstein tercümanlar? arac?l???yla 
anneme ?Ne yapt?n bu çocu?a, hemen gidin s?cak keten tohumu geti rin? demi?. 

Day?mlar keten tohumu 
aramaya koyulmu?lar.

Babam bu s?rada halen savc? 
olarak Dinar'da görev yap?yor 
ve bugünkü gibi  
haberle?meimkanlar? yok,  
dolay?s?yla olan bi tenden 
haberi  de yok..

Sa?l?kta Fark Yaratanlar Yaz? Dizisi

Sa?l?kta Fark Yaratanlar Yaz? Dizisi

Prof. Dr. Münci  Kalayo?lu



Neyse gelen o s?cak keten tohumu lapas?n? Dr.Eckstein bi r beze koyarak 
benim karn?ma sarm??. Herhalde s?cak nedeniyle damarlar bütün kanal lar 
aç?ld?, vazodi late oldu. Hakikaten ben o s?rada idrarla ta? ç?kartm???m ve 
bi rden bi re düzelmi?im, karn?m?n ?i?l i?i  falan geçmi?. Dr.Eckstein ??yi  iyi " 
demi?, "bundan sonra iyi  olur  art?k". Ben de ondan sonra gerçekten baya?? 
gürbüz bi r çocuk olarak büyümü?üm.  Daha sonra ben doktor oldu?umda 
Hacettepe?deyken hayat?m? kurtaran Dr. Eckstein??n o?luyla bi rl ik te çal??t?m. 
Onun o?lu da Hacettepe Çocuk Hastanesi 'nde böbrek ameliyatlar? yap?yordu.

?O y?l lar?n ?art lar?, herkesten önce okumay? ö?renmeme 
neden oldu?

Daha sonras?nda Burdur?u hat?rl?yorum, babam Burdur?da askeri  
savc?yd?. Annem ise Atatürk An?t??n?n hemen sa? taraf?nda tahta bi r i lkokulda, 
ö?retmenl ik  yap?yordu. Ben de evde bakacak k imse olmad??? için 4 
ya??ndayken annemin pe?ine tak?l?r gidermi?im. Okula gidip gel iyordum ama 
kay?ts?z. Onun için herkesten evvel okudum. Babam? daha sonra Hakkari?ye 
a??r ceza reisi  olarak atad?lar. Hat?rl?yorum, gi tmeden önce sünnet oldum ama 
imkans?zl?k y?l lar? tabi  i laç s?k?nt? var, anestezi  i laçs?z yap?ld?. Sünnet sonras? 
kanamam durmam??, yüzümün rengi  solmu?. Anneannem seviniyor, anneme 
gülüyormu? bak bu çocuk ne güzel bembeyaz oldu gördünüz mü? diye.. 1950'de 
Burdur?da çocuk doktoru yok. Beni  do?umevinde kad?n hastal?k lar? ve do?um 
uzman? Osman bey'e götürmü?ler. Kad?n do?um doktoru taraf?ndan hayat?m 
kurtar?l?rken halen anneannem dualar?m kabul oldu, çocuk bembeyaz oldu 
diye çok seviniyormu?..
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       Hakkari?de görev yapan babam? 3 ay sonra Tuncel i?ye verdi ler. Ondan 
sonra babam çocuklar?m var k?z?m l iseyi  bi t i rdi  üniversi teye gi tmesi  laz?m 
burada okul yok diye tayin için müracaat etmi?ti .  Bunun üzerine babam? 
Ankara?ya a??r ceza reisi  olarak atad?lar. Annemi de Kaz?kiçi  Bostanlar?'nda 
bi r i lkokula verdi ler. ?lkokulu Ankara?da bi t i rdim.  Sonras?nda babam?n 
Antalya Elmal?'ya tayini  ç?kmas? nedeniyle ortaokulu Elmal?'da okudum. Lise 
ça??na geldi?imde babam? Ankara yak?nlar?nda Keskin?e a??r ceza reisi  olarak 
atad?lar. Liseyi  Ankara?da Gazi  Ya?argi l  gibi  pek çok de?erl i  insan?m?z? 
yeti?t i ren Atatürk Lisesi 'nde okudum.

?Mühendis olmak ist iyordum. Ba?lay?nca t?bbiyenin zevk ine 
var?yorsunuz?

Mühendis olmak ist iyordum. 
Liseden sonra eni?temle beraber, 
Teknik  Üniversi te s?navlar?na 
gi rmek için ?stanbul?a gi tt im. Ama 
hesab? yanl?? yapm???z. 625?in 
karekökünü 25 yazaca??ma 15 
yazm???m. Halbuki  benim en iyi  
dersim matematik t i  ama yanl?? 
yapm???m, oradan 100 puan 
kaybett im ve maalesef üniversi teye 
gi remedim. Sonra ben Ankara T?p 
Fakültesi  imtihan?na gi rdim ve 49. 
olarak kazand?m. Çok ho?uma gi tt i , 
ba?lay?nca t?bbiyenin zevkine 
var?yorsunuz. 

Karadenizl i  bi r arkada??m vard?, 
Ayhan Özdemir, daha sonra kalp 
cerrah? oldu. Onunla karde? gibiydik . 
Beraber çal???rd?k. Ankara T?p 
Fakültesi 'nde çok iyi  bi r e?i t im 
ald?m. Çok de?erl i  hocalar?m?z vard?. 
Ne ö?rendiysek hocalar?m?zdan 

ö?rendik . Ankara T?p Fakültesi  çok iyi  doktorlar yeti?t i rdi . Hemen her alanda 
dünyaya yay?ld?lar.  Daha sonra ?nsan Do?ramac? taraf?ndan Ankara T?p 
Fakültesine ba?l? Çocuk Sa?l??? Kürsüsü olarak 2 ?ubat 1954 temelleri  at?lan 
Hacettepe T?p Fakültesi  aç?lmadan önce  yaz aylar?nda Hacettepe'de 
çal???rd?m. Buras? daha sonra fakülte oldu. 
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Kalp pi l i  ve kardiyoverter defibri latör gibi  kardiyak implantlar?n kul lan?m 
ömürleri  k?s?tl?d?r; çünkü ?arj edi lemeyen pi l lerle çal???rlar. Yakla??k olarak her 10 
y?lda bi r replasman ameliyatlar? gerek i r. Bu replasman süreci , ço?unun durumu 
zaten hassas olan hastalar için zorluk lar yarat?r ve sa?l?k sistemi  üzerinde büyük 
bi r mal iyete neden olur.

Dortmouth'dan mühendisler, Teksas San Antonio Sa?l?k Üniversi tesi 'nden 
k l inisyenler i le bi rl ik te çal??arak, kalbi  enerji  kayna?? olarak kul lanan bi r elektrik  
jeneratörü gel i?t i rdi ler. Testleri  yap?lan bu yeni  teknoloji , kalp implantlar?n? 
süresiz olarak güçlendi rebi lme, hastalar? art arda ameliyat olmaktan kurtarma ve 
tedavinin toplam maliyetini  önemli  ölçüde dü?ürebi lme konusunda umut 
vadediyor. 

Teknoloji , kalbe ba?l? elektrot uçlarla entegre edi len piezoelektrik  ince fi lm 
enerji  dönü?üm malzemelerinden olu?uyor. Kalp pompalan?rken uçlar i leri  geri  
hareket ediyor ve piezoelektrik  mekanizma, kalp kas?ld??? ve geni?ledi?inde 
elektrik  sinyal leri  üretiyor. 

Advanced Materials Technologies'de yay?nlanan ara?t?rmaya göre mevcut 
prototip, simüle edi lmi? bi r kalp saniyede bi r vuru? içinde pompalama yapt???nda 
0.5 V ve 43 nA üretebi l iyor. Bu da demek oluyor k i , kalbin i?ini  bi r miktar daha 
art?rmas?na ra?men, yaln?zca 32 mg ek bi r ?kan?t kütlesi? i le neredeyse ik i  kat 
daha fazla güç üreti lebi l iyor. 

Yeni  sistemin tüm bi le?enleri  biyo-uyumlu ve tasar?m kalbin etraf?nda çok 
az yer kaplayacak ?eki lde yap?ld?. Enerji  dönü?ümünü optimize etmek ve 
teknolojiyi  küçültmek için daha yap?lacak çok i? var; ancak hayvanlar üzerindeki  
i lk  çal??malar hastan?n ömür boyu kul lanabi lece?i  kalp implantlar?n? yak?nda 
görebi lece?imizin sinyal lerini  veriyor. 

Kardiyak ?mplant larda 
Enerjisini  Kalpten Alan 
Elektr ik  Jeneratörü Gel i?t i r i ldi

Sa?l?k Teknoloji leri  Haberleri
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            ?nsan dokular?, organlar? yaralanmaya kar?? korumak gibi  f izyolojik  
i?levlerini  yerine geti rme yeteneklerini  etk i leyebi len çe?i t l i  mekanik uyaranlara 
maruz kal?rlar. Bu tür uyaranlar?n canl? dokulara in vivo ve in vi tro olarak kontrol lü 
bi r ?ek i lde uygulanmas?n?n, hastal??a yol açan ko?ul lar? incelemek için etk i l i  
oldu?u kan?tland?.  Ara?t?rma Lab on the Chip dergisinde yay?nland?. 

          Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne?dan Selman Sakar'?n ara?t?rma 
ekibi , hücreleri  ve mikro dokular? mekanik olarak uyarabi len mikro makineler 
gel i?t i rdi . Hücre büyüklü?ünde yapay kaslarla çal??an bu alet ler, f izyolojik  ko?ul lar 
al t?nda mikroskobik  ölçekte karma??k manipülasyon görevlerini  
gerçekle?ti rebi l iyor.

          Alet ler, mikro-aktüatörler ve lazer ???nlar? taraf?ndan kablosuz olarak 
etk inle?ti ri len yumu?ak robotik  cihazlardan olu?uyor. Mikro-ak??kan çipler de 
içerebi l iyor ve böylece çe?i t l i  biyolojik  numunelerin yüksek verimli  k imyasal ve 
mekanik st imülasyonunu içeren kombinasyon testlerini  yapabi l iyor. Biyolojik  
dokuyu manipüle edebi len ve mekanik olarak uyarabi len mikroskobik , hidrojel  
bazl? kaslara sahip, yumu?ak ve biyo-uyumlu robotlar, hedefe yönel ik  terapi  
uygulamak ve hastal???n te?hisi  ve önlenmesine yard?mc? olmak için 
kul lan?labi l iyor. 
          Ara?t?rmac?lar, aksiyon hal indeki  lokomotor sistemi  gözlemledik ten sonra bu 
fikri  gel i?t i rdi ler. Selman Sakar proje fik rini , ?Da??t?lm?? aktüatörlerin kas?lmas? ve 
uyumlu mekanizmalar?n deformasyonu i le güçlendi ri len modüler bi r sistem 
olu?turmak istedik .? diye aç?kl?yor. 

         Sistem, uyumlu bi r iskelet olu?turmak için çe?i t l i  hidrojel  bi le?enleri  (lego 
tu?lalar?ym?? gibi ) bi r araya geti rmeye ve iskelet i le mikro-düzenleyici ler aras?nda 
tendon benzeri  pol imer ba?lant?lar olu?turmaya dayan?yor.  Çal??man?n ba? yazar? 
Berna Özkale, "Yumu?ak aktüatörlerimiz, yak?n k?z?lötesi  ???kla etk inle?ti ri ldi?inde 
h?zl?ca kas?l?yor. Tüm nano ölçek l i  aktüatör a?? kas?ld???nda, çevresindeki  cihaz 
bi le?enlerini  çek iyor ve makineye güç veriyor.? diyor. 

        Bu yöntemle bi l im insanlar?, bel i rl i  yerlerde bi rden fazla mikro-aktüaörü 
uzaktan akti f hale geti rebi l iyor. Mikro-aktiüatörler her kas?lma-gev?eme 
döngüsünü mi l isaniyeler içinde tamaml?yor. Bu teknoloji  doktorlar taraf?ndan, 
dokuyu mekanik olarak uyarmak veya talep üzerine biyolojik  ajanlar?n 
veri lmesinde mekanizmalar? harekete geçi rmek için minik  t?bbi  implantlar olarak 
kul lan?labi l i r.

Mikroskopik  Yumu?ak Robotlar 
Hastal?k lar? Önlüyor

   

Sa?l?k Teknoloji leri  Haberleri
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Cambridge Üniversi tesi 'nden ara?t?rmac?lar, sanal gerçekl i?in (VR) 
Alzheimer hastal???n?n erken te?his edi lmesinde mevcut testlerden daha etk i l i  
bi r araç olabi lece?ini  öne sürdüler.

Ara?t?rma, beyindeki  entorhinal korteksin "iç küresel konumland?rma 
sistemi?ndeki  hücrelerin, Alzheimer hastal???nda i lk  zarar gören yap?lar 
oldu?u görü?ü üzerine kurulu. Bu nedenle, beynin bu bölgesindeki  zay?f 
fonksiyonun tan?mlanmas? Alzheimer ba?lang?c?n?n tespi t edi lmesini  
sa?layabi l i r.

Cambridge?l i  ek ip, demans risk i  ta??yan hastalar için bi r VR navigasyon 
testi  gel i?t i rdi . Testin ba?ar?l? bi r ?ek i lde tamamlanmas?n?n beynin GPS 
sisteminin iyi  çal??t???n? gösterdi?i ; Alzheimer ba?lang?c? olan k i?i lerin ise 
ayn? testte daha kötü performans gösterece?i  varsay?larak i lerlendi .

Ara?t?rmac?lar, VR sistemi denemelerini  hafi f bi l i?sel bozuklu?u olan 45 
fark l? hasta ve ayn? ya?lardaki  41 k i?i l ik  kontrol grubu üzerinde gerçekle?ti rdi . 
Navigasyon görevinde hafi f bi l i?sel bozuklu?u olan tüm hastalar, kontrol  
grubundaki lerden daha kötü sonuçlar elde ett i ler. Hafi f bi l i?sel bozuklu?u olan 
12 hastada Alzheimer hastal??? için bi l inen biyobel i r teçler de vard? ve bu 
hastalar kendi  gruplar? içindeki  di?er hastalardan da kötü performans 
gösterdi ler. Yap?lan denemeler sonucunda VR navigasyon görevinin hafi f 
kogni t i f bozuklu?u olan dü?ük ve yüksek risk l i  hastalar? tespi t etmede, 
mevcut standart testlerden daha iyi  oldu?u anla??ld?.

Çal??man?n k?demli  yazar? Dr. Chan, ?Bu çal??may? y?l lard?r yapmak 
ist iyoruz; ancak sanal gerçekl ik  teknolojisinin bu ara?t?rmay? hastalar?m?zda 
kolayl?k la gerçekle?ti rebi lece?imiz bi r noktaya gelmesini  bekl iyorduk. 
Alzheimer hastal???n?n, bel i r t i leri  ortaya ç?kmadan çok önce beyni  etk i lemeye 
ba?lad???n? bi l iyoruz. Sonunda gündel ik  teknolojinin, hastal??? fark edi l i r 
noktaya gelmeden çok önce tespi t edebi lece?i  bi r noktaya gel iyoruz.? diyor.

   

Alzheimer Bel i r t i lerini  Tespi t  
Eden Sanal Gerçek l ik  Test i

Sa?l?k Teknoloji leri  Haberleri



Ankara?da ba?lay?p ?stanbul?da devam eden, 
say?lamayacak kadar ba?ar?larla dolu 40 y?l l?k bi r 
meslek öyküsü..

Pek çok ulusal ve uluslararas? ba?ar?lar?n?n 
yan?nda, 2007 y?l?nda Türk ve Alman t?bb?na 
yapt??? katk?lar dolay?s?yla Alman Devleti?nin en 
büyük ni?an? olan ?Liyakat Ni?an??n? alan Prof. Dr. 
Mehmet Cihat Ünlü, ba?ar?larla dolu hayat 
hikâyesini  Health4.0 Magazin okurlar? i le payla?t?. 

?Kimya mühendisl i?i  bölümünde bir y?l  e?i t im ald?m. Sonra 
içimdeki  t?p a?k?n? ke?fett im.?
       1955 do?umluyum. Ö?renim hayat?m?n hemen hemen tamam? Ankara?da 
geçti ; i lkö?retim, ortaö?retim, l ise ve ard?ndan üniversi te.  Ankara Üniversi tesi  
T?p Fakültesi?ne 1973 y?l?nda gi rdim. Esasen benim hikâyemde i lginç olan 
nokta, t?p a?k?n?n daha sonra olu?mas?d?r. Üniversi te s?navlar?nda k imya 
mühendisl i?ini  kazand?m ve bi r sene okudum. Üç sene daha dayansayd?m 
mühendis olacakt?m. Ama mühendisl ik  okurken bu mesle?in bana göre 
olmad???n?, içimde bi r t?p a?k? oldu?unu fark ett im. Bu durumu ai lemle 
payla?t???mda bana, ?tüm çocuklu?un boyunca küçük küçük kürdanlar? al?p 
bize enjeksiyon yapmaya kalk???rd?n, senin doktor olaca??n o zamanlardan 
bel l iydi  ama i lk  seçiminde biz sana engel olmak istemedik? dedi ler.

Ankara T?p Fakültesi 'nde 6 senel ik  e?i t imin sonunda kendimi  yine ayn? 
üniversi tenin Kad?n Hastal?k lar? ve Do?um dal?nda buldum ve orada iht isasa 
ba?lad?m. 

?Alman hükümetinin verdi?i  bi r burs arac?l???yla 80?l i  
y?l larda Hannover Üniversi tesi?ne gi t t im.?      

Ankara T?p Fakültesi  gerçekten bana çok ?ey katt?. O dönemde Ankara 
T?p Fakültesi  ve ?stanbul T?p Fakültesi  Türk iye?nin en öncü Kad?n Hastal?k lar? 
ve Do?um k l inik lerine sahipti ler. Hocalar?m?z çok renkl iydi , Amerika ve 
Almanya ba?ta olmak üzere yurt d???nda e?i t im alan çok de?erl i  hocalar?m?z 
vard?. Hocalar?m?zdan çok ?ey ö?rendik .

Sa?l?kta Fark Yaratanlar Yaz? Dizisi

Prof. Dr. Mehmet Cihat Ünlü



?htisas?m?n sonlar?na do?ru Alman hükümetinin DAAD (Deutscher 
Akademischer Austauschdienst- Alman Akademik De?i?im Servisi ) diye 
adland?r?lan bi r bursunu kazand?m.  Almanlar beni  3 y?l boyunca Hannover 
Üniversi tesi?nde kadrolu olarak ist ihdam ett i ler. Orada da çok ?ey ö?rendim, 
üniversi te gerçekten çok iyi  bi r üniversi teydi . Hannover?e i lk  olarak e?i t im 
amac?yla 80?l i  y?l larda gi tt im, daha sonra tekrar davet ett ik lerinde yine gi tt im. 
Ama her seferinde bana sunduklar? çok cazip tek l i f lere ra?men kendi  
fakülteme ve ülkeme dönmeyi  tercih ett im. Yurtd???ndaki  bu süreç 3 - 3,5 y?l? 
buldu.  Ne ö?rendim derseniz, Türk iye?de henüz yap?lmayan tüp bebek 
tedavisini  ö?rendim. Ama aslen gururla söylemek istedi?im, alm?? oldu?um 
e?i t imle Ankara T?p Fakültesi?nde k l ini?imizde açt???m ultrasonografi  
üni tesidi r.

Almanya?ya i lk  gi t t i?imde Türk iye?de ultrasonografi  henüz yayg?n 
de?i ldi . 1984 y?l?yd? ve ultrason radyoloji  k l inik lerinde tek tük vard?. K?s?tl? 
say?da ultrason yap?l?yordu.  O y?l lardan bugünü görmek benim için çok 
enteresan oldu.  O y?l larda ald???m e?i t imle ultrasonu tam yetk i l i  olarak 
Hannover Üniversi tesi?nde uygulad?ktan sonra yurduma dönerek,  Ankara T?p 
Fakültesi?nde ultrasonografi  üni tesini  açt?m ve çok uzun y?l lar boyunca tüm 
meslekta?lar?ma bu e?i t imi  verdim. O jenerasyon ultrasonografiyi  benden 
ö?rendi  ve daha sonrada bi r ç?? gibi  arkada?lar?m di?er arkada?lara ö?rett i ler.  
Günümüzde bakt???m?z zaman ultrasonografi  vazgeçi lmez hale geldi .  

?Tüp bebek tedavisi  için 
hastalar?m?z? Avrupa?ya, 
ço?unluk la da Belçika?ya 
gönderiyorduk.?

Almanya?ya daha sonrak i  
gidi?imde de tüp bebek tedavisini  
ö?rendim ve Ankara Üniversi tesi  
tüp bebek üni tesi  kurdum. 
Kurdu?umuz merkez i le Ankara 
Üniversi tesi , Türk iye?de ba?ar?l? 
tüp bebek tedavisi  sonras? bi r 
bebek dünyaya geti ren 3. merkez 
oldu.  Halen bu merkez ba?ar? i le 
çal??malar?na devam ediyor.   

16 H EALTH  4.0 M agazi n   



           Tüp bebek tedavisi  geçti?imiz y?l lar içerisinde ülke çap?nda çok gel i?t i . 
Çok iyi  hat?rl?yorum, 90?l? y?l larda mikroenjeksiyon yöntemimiz yoktu ve 
sadece k lasik  tüp bebek uygulamas? yapabi l iyorduk. Mikroenjeksiyon yöntemi 
uygulanamad???ndan, hastalar?m?z? Avrupa?ya ço?unluk la da Belçika?ya 
gönderiyorduk.  Ama ?u anda görüyorum k i  bu hastalar ?imdi  bize yurt 
d???ndan gel iyor. Günümüzde ülkemizde tüp bebek ba?ar? oranlar?  o kadar iyi  
k i , bunu gururla i fade ediyorum, art?k yurt d???ndan biz tüp bebek hastas? 
al?yoruz.  Bu tablo y?l larca bu konudaki  çabalar?m?z?n çok güzel bi r ürünüdür 
ve bundan da gurur duyuyorum.

Almanya?da ald???m e?i t imler ve 
seyahatle sonras? döndü?ümde, 
Ankara T?p Fakültesi  pek çok 
üni teye sahip güncel çal??malar 
yapan bi r merkez hal ine gelmi?ti .  
Daha sonra  endoskopik cerrahi  
üni tesini  kurarak art?k 
ameliyatlar?m?z? aç?k cerrahi  i le 
de?i l , laparoskopik  olarak 
yapmaya ba?lad?k. Art?k 
günümüzde laparoskopi  tüm ülke 
çap?nda çok yayg?n bi r hal ald? ve 

art?k ülkemizin en ücra kö?elerindeki  hastanelerde bi le yap?l?r hale geldi . Bu 
tabloyu da ad?m ad?m geldi?imiz ba?ar?l? bi r nokta olarak görüyorum.

?Günümüzde hekimler aras?nda, kad?n hastal?k lar? ve do?um 
bran??na olan i lginin azalmas? beni  üzüyor.?

Kad?n hastal?k lar? ve do?um benim ideal bran??md?, gi rmeyi  arzu ett i?im 
ve halen çok severek yapt???m bi r bran?. Ama günümüzde cerrahi  bran?lar?n 
hepsinde oldu?u gibi  kad?n hastal?k lar? ve do?um bran??na olan i lginin de 
azald???n? görmekten büyük üzüntü duyuyorum. Bu durumun sebeplerini  
hepimiz bi l iyoruz ama özetleyecek olursak; bran??n yorucu ve gecesi  - 
gündüzü olmayan bi r bran? olmas?, komplikasyon s?kl???n?n nispeten fazla 
olmas? ve buna ba?l? olarak da bi r hekimin ömrü boyunca kazanamayaca?? 
kadar yüksek mebla?larda tazminat davalar?na maruz kalma risk ini  
söyleyebi l i r iz. Ayr?ca günümüzde baz? hastalar?n hakl? da haks?z da olsalar, 
hak arama yöntemi olarak ?iddeti  tercih etmeleri  ve tabi  k i  bi tmek tükenmek 
bi lmeyen gece nöbetleri ; gece kalk?p do?uma gi tmeler, genç t?p mensuplar?n? 
bu daldan uzakla?t?rd?. Ni tek im görüyoruz k i  TUS s?navlar?nda da kad?n 
hastal?k lar? ve do?um y?l lar önce 1 numaral? tercih iken, ?imdi  sondan 2 ya da 
3. tercih durumuna dü?tü.
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Hayatta Kalmak ?çin Zombi 
Moduna Geçen Bakteri ler

18 H EALTH  4.0 M agazi n

Sa?l?k Teknoloji leri  Haberleri
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       Besinsizl ik , antibiyoti?e veya yo?un UV ?????na maruz kalmak gibi  zorlu 
ko?ul lar al t?nda dahi  bakteri ler, ana i?levlerini  durdurarak uykuda bekleme 
moduna geçebi l iyor ve hayatta kalmaya devam edebi l iyor. Ko?ul lar düzeldi?i  
zaman ise fonksiyon göstermeye yeniden ba?layabi l iyor.

      Bi l im bi r süredi r bakteri lerin bu durumundan haberdar. Geçti?imiz günlerde 
biyologlardan olu?an bi r ek ip, bakteri leri  geçici  olarak ?akti f uyku? diye 
betimledik leri , bi r nevi  zombi  moduna geçi ren hayatta kalma yöntemini  ke?fett i .

     Bakteriyel sa?kal?m taktik leri  konusundaki  bu yeni  bak?? aç?s?, bakteriyel 
enfeksiyonlar?n antibiyotik  tedavisi  sonras? ?görünü?te? tedavi  edi ldik ten sonra 
bi le nas?l aniden ortaya ç?kabi lece?ini  aç?klamaya yard?mc? oluyor. Ayr?ca, insan 
sa?l???na en büyük tehdi t lerinden bi ri  olan antibiyotik  di rencini  nas?l 
yenebi lece?imize dai r baz? ipuçlar? elde edi lebi lecek gibi  görünüyor.

     Nature Communications dergisinde yer alan rapora göre Amsterdam 
Üniversi tesi 'nden olan ek ip, toprakta bulunabi len ve patojenik  olmayan bi r 
bakteri  olan Baci l lus subti l is hücrelerinin beslenme yetersizl i?i  kar??s?nda 
ya?amaya nas?l devam edebi ldi?ini  incelendi . Ara?t?rma için, özel l ik le 
bakteri lerin kendi lerini  stresl i  durumlardan korumak için kul land?klar? 
koruyucu bi r kaplama olan endosporu üretemeyen bi r Baci l lus subti l is türü 
seçi ldi . Gözlemler sonucunda, daha önceden bi l inen uyku modu haricinde, yeni  
bi r mod ke?fedi ldi .

      UvA Swammerdam Ya?am Bi l imleri  Ensti tüsü?nden proje l ideri  Profesör 
Leendert Hamoen, ?Akti f mod, uyku modu ve bu yeni  mod aras?nda çok net 
fark l?l?k lar gördük. Normalde Baci l lus çubuk ?ekl indedir; fakat aç kalan 
bakteri ler neredeyse küre hal ine gel inceye kadar küçülür. Bakteri lerin normalde 
akti f olan her türlü i?lemi  sekteye u?rar. Ancak bakteri , t?pk? uyku modundayken 
spora geri ledi?indeki  gibi  tamamen durmaz. Bakteri ler bölünmeye devam eder. 
Bölünme süresi  dört günde bi r, yani  normalden yüz kat daha yava? ?eki lde 
gerçekle?i r.? diye bel i r t t i .

       Ara?t?rmac?lar bu modu, ?zay?f-besleyici  büyüme? anlam?na gelen 
?ol igotrofik  büyüme modu? olarak adland?rd?. Böylece bakteri lerin bölünmeye 
devam ederken, metabol ik  olarak akti f kalmaya nas?l devam edebi ldi?i  
aç?klanm?? oldu. Ortam ko?ul lar? düzeldi?inde, bakteri ler yeni  koloni ler 
olu?turmaya devam edebi l iyor. K?saca ?zombi  modu?, antibiyotik  baraj? gibi  
zorluk lara kar?? hayatta kalmak için oldukça etk i l i  bi r yöntem.





Müthi? haf?zas? i le görenlerin hayran oldu?u, 
hastas?na ?efkatle, ö?renci lerine sevgi  ve i lgiyle 
yak la?an, yüzünden eksik  olmayan sevecen 
gülümsemesiyle tan?nan Prof. Dr. Özgür 
Kasapçopur, ba?ar?larla dolu hayat hikâyesini  ve 
meslektek i  an?lar?n? Health4.0 Magazin okurlar?  
i le payla?t?.

  ?12 ya??ndaki  karde?imin kanser 
nedeniyle vefat?, 15 ya??mda sa?l?k 
alan?na i lgimi art?rd?. Karar vermi?t im, doktor olacakt?m.?
          1963 ?stanbul Üsküdar do?umluyum ama ?stanbul?lu de?i l im. Babam 
?stanbul?da askerl ik  yaparken do?mu?um, aslen Konya Ere?l i?l iyim. ?lkokul, 
ortaokul ve l iseyi  Konya?da okudum. Çok çal??kan bi r ö?renciydim. 15 ya??ndayken 
benden 3 ya? küçük karde?imi , beyin tümöründen kaybett ik . Karde?imin kayb? 
beni  çok etk i ledi . 1978 y?l?nda onu kaybett ik ten sonra sa?l?k alan?na olan i lgim her 
geçen gün artarak devam ett i . Her ?eyi  sa?l?k alan?nda yapmak ve doktor olmak 
ist iyordum.  1980 y?l?nda üniversi te s?nav?nda Cerrahpa?a T?p Fakültesi?ni  
kazand?m. Üniversi te vesi lesiyle ?stanbul?a ad?m?m? att?m ve o günden bu yana 
?stanbul?da ya??yorum.

           1980 de tan??t???m Cerrahpa?a?n?n her bi r kö?esinde an?m vard?r. O günden 
beri  ayr?lamad?m. Ö?renci l ik te insanlar öncel ik l i  olarak kendi lerine bi r rol  model 
ararlar ve çok ba?ar?l? hocalarla çal??mak isterler. Okulumda ö?retmenlerimi  çok 
iyi  tan?yordum. Ö?renci l ik  y?l lar?mda beni  etk i leyen ve örnek ald???m ik i  hocam 
vard?. Bi ri  gö?üs hastal?k lar? uzman? idi , di?eri  ise çocuk hastal?k lar? uzman?. 

             Çocuk hastal?k lar? bölümünde kadro aç?l?nca benim için çok de?erl i  olan 
Hasan Yaz?c? hocam, intörn doktorluk yapt???m dönemde neden Çocuk Romatolo?u 
olmuyorsun dedi . Sa? olsun, bizim yine esk i  hocalar?m?zdan rahmetl i  ?ükran 
Yalç?nda?, o zaman Çocuk Sa?l??? ve Hastal?k lar? Anabi l im Dal? ba?kan?yd?. Hasan 
hoca, ?ükran hocaya Özgür bu alanda iht isas yaps?n demi?. Gerçekten hocalar?n 
katk?lar? çok önemli , insan bi rçok ?eyi  hocalar?ndan ö?reniyor.

Sa?l?kta Fark Yaratanlar Yaz? Dizisi

Prof. Dr. Özgür Kasapçopur
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         ?ükran Yalç?nda? ve Hasan Yaz?c? hocam?n katk?lar?yla bi rl ik te, asistanken 
Çocuk Romatoloji?sinde çal??maya ba?lad?m. Dünyada i lk  Uluslararas? Çocuk 
Romatoloji  Kongresi  o y?l larda Prag?da yap?l?yordu. Daha henüz 2 y?l l?k 
asistanken 1988?de ik i  gün tren yolculu?uyla gidip kongreye kat?ld?m ve 
ard?ndan ik i  günde de geri  döndüm. Gördü?ümüz, ö?rendi?imiz bi rçok ?eyi  
dönünce burada uygulad?k. K?saca çabayla, ?srarla bi r ?eyi  istemek çok önemli , 
?srarla istedi?iniz zaman her ?eyi  yapabi l iyorsunuz. Tabi  k i  disipl inl i  çal??mak 
çok önemli , vazgeçmemek çok önemli . Israr etmek, vaz geçmemek beyl ik  laflar 
olarak görülebi l i r ama vazgeçti?iniz anda kaybediyorsunuz.

?Ömrümün üçte ik isinden fazlas?n?n geçt i?i  Cerrahpa?a, 
okuldan çok daha fazlas?d?r. Bir yuvad?r. Bir memlekett i r.?
         Cerrahpa?a okuldan çok bi r yuvad?r, bi r memlekett i r. 40 y?la yakla?an bi r 
meslek hayat? ve Cerrahpa?a?da geçen bu 40 y?l benim hayat?m?n özeti . Yuvam? 
çok seviyorum, Cerrahpa?a?ya çok ?ey borçluyum. ?imdi  bana nerel isin 
dedik lerinde aslen Konya Ere?l i?l i  olmama ra?men Cerrahpa?a?l?y?m diyorum. 
Ömrümün üçte ik iden fazlas? burada geçti . Her yerinde, her kö?esinde 
an?lar?m?z vard?r, yani  Cerrahpa?a gerçekten okuldur. Hem kültürel anlamda, 
hem sanatsal anlamda, hem de bi l imsel anlamda her aç?dan insana çok ?ey 
katar. Cerrahpa?a?l? oldu?unuz zaman bi rçok ?eyi  de burada ö?renme imkân?na 
sahip oluyorsunuz.

         Günümüze kadar, burada bi rçok önemli  aktivi teler yap?ld?. Ama ne yaz?k k i  
bi rçok bina zaman?n y?prat?c? etk isine dayanamayarak y?k?lmaya ba?lad?. 
Üzücü bi r durum ama yeniden yap?lacak ve esk i  iht i?aml? günlerine dönecekti r. 
Dedi?im gibi  her kö?esi  an?larla dolu. Tarihi  dokuyu korumam?z laz?m.  Bu tarihi  
amfi lerde efsane diyebi lece?im bi rçok hocadan ders ald?k. Bugün o 
hocalar?m?z?n adlar? amfi lerde ya?at?l?yor. Mikrobiyolojide Ekrem Kadri  
Unat?tan, Fizyolojide Meliha Terzio?lu?ndan ders ald?k. Mel iha hoca, hayat?n? 
bi l ime vermi? bi r kad?nd?. Çok k?sa boyuna ra?men, dev gibi  bi r yüre?i  vard?. 
Yapt??? ara?t?rmalar, bi l ime katt?k lar?, Türk iye?deki  solunum fizyolojisine 
katk?lar?n? herkes bi l i r. Çok büyük hocalard?.  Patoloji  hocam?z?n ad?n?n veri ldi?i  
Tal ia Bal i  Aykan amfisi  var. Tal ia Bal i  Aykan hocam?z ba?ta olmak üzere tüm 
hocalar?m?z, çok zor s?navlar yapard?, çok sert hocalard?. Ama en önemlisi  çok 
çal??kan ve çok disipl inl i  hocalard?. Hocalar?m?z yapt?k lar? i?ten bi r nebze olsun 
ödün vermezlerdi , ders 8:30?da m? ba?layacak 8:29?da orada olurlard?. Bi r tane 
derslerini  kaç?rd?klar?n?, çok hasta olsalar bi le evde yatt?k lar?n? bi lmem. 
Unutamam, Gülnur Yi?i t diye bi r hocam?z vard?. Babas?n?n durumunun çok a??r 
oldu?unu bi l iyorduk.  Babas?n? vefat ett i?i  günün ertesi  günü sanki  hiçbi r ?ey 
olmam?? gibi  s?n?fa geldi  ve dersini  anlatt?. Biz meslek i le i lgi l i  ne varsa bu 
hocalardan ald?k.



      Ekol ler önemlidi r. Burada çocuk k l ini?inin bi r ekolü, iç hastal?k lar?n?n bi r 
ekolü vard?r. ?çinde dola?t???n?z koridorlar?, ?u anda bulundu?umuz bu yeri  Sezai  
Bedrett in Tümay?a borçluyuz.  Türk iye?deki  ça?da? anlamda pediatri  e?i t imini  
veren ik inci  ku?akt?r. Bu binalar? el leriyle yapm??t?r. Yan tarafta gördü?ünüz 
cerrahi  binas?n? Rudolf Nissen kurgulam?? ve yapm??t?r.  Bunlar gerçekten çok 
önemli , dünden bugüne, bugünden yar?na kalabi lecek ?eyler.

??yi  bi r bi l im insan? olmak için sizden önce ve sizinle birl ik te 
nelerin yap?ld???n? ve yaz?ld???n? bi lmeniz laz?m.?

        En çok vermeyi  sevdi?im 
seminerlerin ba??nda ?Bi l imsel 
ara?t?rma nas?l yap?l?r ve yaz?l?r? 
gel i r. Bu seminerlerde bi l imsel 
yöntemi anlatmaya çal???yorum. 
Geçen hafta da Azerbaycan?da 
Bakü?de bi r üniversi tede 
anlatt?m. En önemlisi  gözlem; 
bi rçok ?eyi  hastalar?m?zdan 
ö?reniyoruz. ?yi  bi r hek im olmak 
için mutlaka okumak ve güncel i  
tak ip etmek gerek iyor. Art?k 
bi lgiye ula?mak çok kolay, iyi  mi  
kötü mü tart???labi l i r elbette ama 
sa?l?k l? olan bi lgiyi  de ay?rt 
edebi lme yetene?imiz var. Çok 
iyi  genel t?p dergi leri  var. Genel 
t?p dergi lerine bakarak neyin iyi , 
neyin kötü oldu?unu neyin daha do?ru oldu?unu ay?rt edebi lme ?ans?m?z çok 
fazla, o yüzden de üye olup tak ip etmek laz?m.

           Güncel i  okumak gerek iyor. Herhangi  bi r konuda iyi  bi r bi l im insan? olmak 
ist iyorsan?z (tabi  k i  bu her ?ey için geçerl i ; iyi  bi r edebiyatç?, roman yazar? veya iyi  
bi r ?ai r olmak ist iyorsan?z da geçerl i ) sizden önce nelerin yaz?ld???n?, nelerin 
yap?ld???n? bi lmeniz laz?m. Hele k i  bizim gibi  h?zla de?i?en bi r bi l im ortam?nda 
görev yap?yorsan?z, geçmi?i  bi lmek yetmiyor. Ayn? zamanda mutlaka alan?n?zla 
i lgi l i  herkesin ne yapt???n?, sizinle bi rl ik te ayn? konuda çal??an hekimlerin de 
di?er ara?t?rmac?lar?n da ne yapt???n? bi lmek zorundas?n?z.  O yüzden ben 
uzmanlar?m?za mutlaka sürek l i  olarak bütün Romanoloji  dergi lerine bakmaya 
çal??malar?n? söylüyorum. Güncel i  tak ip etmek çok önemli , güncel i  bi lmez iseniz 
zaten güncel bi r ?ey yapma olana??n?z yok. 
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Diyabetle ya?aman?n gerçeklerinden bi ri  olarak, hastalar?n her gün 
kendi lerine insül in enjekte etmeleri  gerek i r. ?nsül ini  daha kolay bi r ?eki lde, 
örne?in bi r kapsül yutarak uygulayabi lmek bu durumdaki  hastalar?n yükünü 
büyük ölçüde azaltacakt?r.

       MIT?l i  ara?t?rmac?lar tam olarak bu dü?ünceyi  hayata geçi rdi . Kapsül insül in 
?u ana kadar yaln?zca hayvanlarda denenmi? olsa da, bu alanda kesinl ik le 
heyecan verici  bi r ba?lang?ç oldu. Bi r yaban mersini  büyüklü?ündeki  kapsülün 
içinde dondurularak kurutulmu? ve s?k??t?r?lm?? insül in içeren küçük bi r i?ne 
yer al?yor ve mide zar?na sal?narak enjekte oluyor. Mide duvar?nda ac? 
reseptörleri  bulunmad???ndan, hasta hiçbi r rahats?zl?k hissetmiyor.

       Ancak insül inin yutulmas?yla i lgi l i  problem, kana ula?madan önce mide 
asidi  taraf?ndan parçalanmas?yd?. Bu nedenle ara?t?rmac?lar?n, küçük insül in 
i?nelerinin rastgele sal?nmak yerine sadece mide duvar?na enjekte edi lmesini  
sa?lamalar? gerek iyordu. Bu sorunu çözmek için i lham? leopar 
kaplumba?alar?ndan ald?lar.

       Leopar kaplumba?alar? Afrika'da bulunur ve tasar?m harikas? kabuklara 
sahipti rler. Dik  kenarlar?n?n yüksek olu?u, e?er s?rt üstü dü?erlerse son derece 
kul lan??l? olur. Bi l im insanlar? kaplumba?a kabu?unun konumunu 
kendi l i?inden düzenleyebi l iyor olu?unu, bi lgisayar model lemesini  tasarlamak 
için kul land?lar. Böylece midenin içinde kendisini  do?ru ?eki lde 
yönlendirebi len bi r kapsül yaratt?lar.

      Science 'ta yay?nlanan çal??man?n yazarlar?nda Alex Abramson, ?Ki?inin 
hareket etmesi  ya da midesinin guruldamas? hal inde dahi , cihaz olmas? gereken 
yönünden hareket etmez.? diye aç?klad?.

      Cihaz domuzlar üzerinde test edi ldi?inde, tüm insül inin kana gi rmesi  
yak la??k bi r saat sürdü ve herhangi  bi r ters reaksiyona neden olmad?.

      Kapsül, ?u an için t ip 2 diyabetl i  bi r k i?inin normalde enjekte etmesi  gereken 
dozu verebi lecek ?eki lde tasarland?; ancak insanlar üzerinde denenmeden önce 
daha fazla ara?t?rma ve k l inik  çal??maya iht iyaç duyuluyor.

Kaplumba?a Kabu?undan 
?lham Al?narak ?nsül in 
Kapsülü Tasarland?

Sa?l?k Teknoloji leri  Haberleri
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       Meme kanseri  ço?u zaman, tehl ikel i  X-???n? radyasyonu yayan mamografi  
kul lan?larak tespi t edi l iyor. MRG (manyetik  rezonans görüntüleme) ise 
mamaografiye göre daha yüksek çözünürlük lü görüntüler üretebi len ve daha 
güvenl i  bi r görüntüleme yöntemi; ancak meme kanseri  taramas? ve te?hisi  
s?ras?nda baz? sorunlara yol aç?yor.

        Sorunlardan bi ri , taranan vücut k?sm?na yerle?ti ri len ve görüntüyü üreten 
MRG bobinlerinden kaynaklan?yor. Yüksek kal i tede taramalar üretmek için, 
bobinlerin taranacak alan?n üzerine tam oturmas? gerek iyor. Meme ise yap?s? 
i t ibariyle, k i?iden k i?iye fark l?l?k lar göstererek, çe?i t l i  ?ek i l  ve boyutlarda oluyor.

Tipik  bi r MRG taramas? yapmak için hastan?n, memesi  bobin i le s?k?ca 
kaplanm?? ?eki lde yüzüstü yatmas? isteniyor. Bunu prati?e dökmek ise kolay de?i l ; 
çünkü meme MRG?si  yapan tesislerde çok say?da fark l? bobin bulunmas? gerek iyot. 
Böyle bi r ?ey mümkün olmad???ndan, tarama yapt?rmak hasta için son derece 
rahats?z bi r deneyime dönü?üyor. MRG?nin meme kanseri  tespi t inde 
kul lan?lmas?n?n yaratt??? bi r ba?ka sorun ise, gö?sün nefes alma s?ras?nda hareket 
etmesi , dolay?s?yla tarama yap?l?rken bi r çok ayr?nt?n?n kaydedi lememesi .

         Viyana T?p Üniversi tesi 'nden ara?t?rmac?lar, MRG?nin yaratt??? sorunlar? 
farkederek i?lemin gerçekle?ti ri lmesini  çok daha kolay hale geti rmek ad?na 
çal??malar yürütüyor.

         Ara?t?rmac?lar?n yeni  yak la??m?nda, hasta yüzüstü yatmak yerine s?rtüstü 
uzan?yor. Üzerine, her bi ri  bi lgisayara ba?l? ve bi rbi rine e? olan 32 adet bobinl i  özel 
bi r yelek giyiyor. Hasta s?rt üstü uzand??? için meme düzle?iyor ve yele?in bu 
bölgeyle temas kurmas? kolayla??yor. Bi lgisayar, görüntüyü kal ibre etmek ve nefes 
alman?n yaratt??? si l ik l i?i  telafi  etmek için kul lan?l?yor; böylece çok daha yüksek 
kal i tel i  sonuçlar elde edi l iyor. 

Ayn? zamanda hasta, gelecekte geçi rece?i  potansiyel bi r ameliyatta yatmas? 
gereken pozisyonda oldu?undan, taraman?n bu pozisyonda yap?lm?? olmas? 
cerraha kolayl?k sa?l?yor. Yeni  yak la??m?n, meme tümörlerinin lokal ize edi lmesini  
daha kolay ve h?zl? hale geti rece?i  dü?ünülüyor.

Meme Kanseri  Görüntülemesi  
?çin Prat ik  MRG

Sa?l?k Teknoloji leri  Haberleri
   



Hayat?n? ö?renmeye ve ö?retmeye adam?? örnek bi r 
bi l im adam?. Yapt??? ve önderl ik  ett i?i  bi l imsel 
çal??malar i le ö?renci leri , asistanlar?, meslekta?lar? 
ve hastalar?n?n sayg? ve sevgisini  kazanan Prof. Dr. 
Vahi t Özmen, ba?ar?larla dolu hayat hikâyesini  
Health4.0 Magazin okurlar? i le payla?t?.

?Hayal imde mühendis veya pi lot  olmak 
vard??
       1954 y?l?nda yedi  çocuklu bi r ai lenin 3. çocu?u 
olarak Mu??ta dünyaya geldim. O zamanlar Nahiye Müdürlük leri  vard? ve babam 
Mu??a ba?l? bi r nahiyenin müdürlü?ünü yap?yordu. ?lkokul 1. ve 2.s?n?f? Mu??ta 
Cumhuriyet ?lkokulu?nda okudum. Daha sonra babam?n tayini  nedeniyle i lkokulu 
Van ?nönü ?lkokulu?nda tamamlad?m. Okula 3. s?n?fta ba?lad???mda henüz ders 
s?ralar? gelmemi?ti  ve evden geti rdi?imiz sandalye ve masalarla derslere 
ba?lam??t?k. Ortaokul ve l iseyi  de Van Atatürk l isesinde okudum.

      Atatürk Lisesi?nde çok de?erl i , bizlere çok ?eyler katan ö?retmenlerimiz vard?. 
Ortaokul ve l ise y?l lar?nda ba?ar?l? bi r ö?renciydim, o y?l larda l iseyi  bi t i r ince 
in?aat mühendisi  veya pi lot olma hayal im vard? ve l iseyi  derece i le bi t i renler Harp 
Okul lar?na mülakatla al?n?yorlard?. Derslere haz?rlanmam ve ödevlerimde 
babam?n deste?i  olmas?na ra?men, yapaca??m e?i t im i le i lgi l i  tercihlerimde 
annemin daha fazla etk isi  oldu. Ni tek im pi lot olma hayal inden vazgeçtim ve 
?stanbul Teknik  Üniversi te?sinin s?navlar?na gi rerek in?aat mühendisl i?ini  
kazand?m. Ancak bi r y?l sonra t?p e?i t iminin benim için daha uygun olaca??n? 
dü?ünerek ?stanbul T?p Fakültesi?ne gi rdim.

      T?p fakültesinin i lk  y?l?n? ?stanbul Üniversi tesi  Fen Fakültesi  içindeki  Ord. 
Prof. Dr. Cemi l  Bi lsel Konferans Salonu?nda say?lar? binlere ula?an di?er 
fakültelerin (Cerrahpa?a T?p, Veterinerl ik , Di? Hekimli?i , Botanik  ve Zooloji  
Fakülteleri ) ö?renci leri  i le bi rl ik te okuduk. Çok deneyimli  hocalar?m?zdan teorik  
ve pratik  uygulamal? dersler ald?k.  

     Fakültenin 2. y?l?n? Beyaz?t?tak i  merkez binada geçi rdik . Fakülte?mizin en 
önemli  s?n?f? olarak kabul edi len bu s?n?fta derslerimizi  ordinaryüs profesör ve 
çok tecrübel i  profesörler veri r ve ayn? hocalar?m?z bizlerin yapt??? pratik lere de 
e?l ik  ederlerdi . 

Sa?l?kta Fark Yaratanlar Yaz? Dizisi

Prof. Dr. Vahi t  Özmen
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         Özel l ik le anatomi dersi  Nurett in Berkol amfisi  ve kadavra salonlar?m?z? 
unutmak mümkün de?i l . O amfide ders veren anatomi hocam?z Sami Zan??n 
derslerinden bahsetmeden geçemeyece?im. Hocam?z 50 dakikal?k dersin en az 
20 dakikas?n? f?kra ve sohbetle bizlere ya?am dersleri  vererek geçi ri rdi . ?ktisat, 
i?letme ve hukuk gibi  di?er fakültelerden ö?renci ler de gelerek bu dersleri  zevk le  
izlerlerdi .

?Ord. Prof. Sadi  Irmak Hocam?z, trene binece?i  s?rada Sirkeci  
gar?nda el ine Atatürk?ten gelen telgraf ula??yor..?
         ?k inci  s?n?fta di?er unutamayaca??m?z hocam?z, fakültemizde fizyoloji  ve 
biyofizik  kürsülerinin kurucusu olan ve ba?bakanl?k da yapan Ord.Prof.Dr.Sadi  
Irmak?t?. Sadi  Hocam?z,  kendisinin Atatürk taraf?ndan Berl in?e t?p e?i t imi  için 
gönderi l i?ini , Si rkeci  Gar??nda tren hareket etmek üzere gelen telgraf? gözleri  
dolarak anlat?rd?.  Telgrafta ulu önderimiz ba?ar?lar di lerken, ald?klar? e?i t imden 
sonra ülkelerine bi l im ve teknoloji  içeren yeni l ik lerle dönmelerini  istemektedi r..  
Hocam?z da Almanya?da ba?ar?l? bi r ö?renci l ik  dönemi geçi rerek ülkemize ve 
fakültesine dönmü?tür. Bu olay benim de ya?am?mda bi r e?i t im gönül lüsü olarak 
ülkeme hizmet etmemin tohumlar?n? ekmi?ti r. 

    Temel Bi l imler binam?z?n bi tmesi  üzerine üçüncü s?n?fta Çapa?ya döndük. 
Üçüncü s?n?fta da bi rbi rinden de?erl i  patoloji  profesörlerinden (Altan ?pl ikçi , 
Münevver Yenerman, Ferhunde Dizdaro?lu vs.)  dersler ald?k. 

?Okul arkada??m?z? ö?renci  olaylar?nda kaybetmek bizlerde 
ciddi  psikolojik  travmaya neden oldu?
       12 Eylül 1980 öncesi  ö?renci  olaylar?n?n yo?unla?t??? bi r dönemdi . Bizi  en çok 
üzen olaylardan bi ri  s?ra arkada??m olan Bar?? Y?ld?r?m??n bi r ö?renci  olaylar? 
s?ras?nda hayat?n? kaybetmesiydi . Bu olay s?n?f olarak bizlerde çok ciddi  bi r 
psikolojik  travma yaratm??t?.

      Ö?renciyken yaz tat i l lerimi  
Van?da ya?ayan ai lemin yan?nda 
geçi riyor ve Devlet 
Hastane?sindeki  uzmanlar?n 
kontrolünde pratik  yapmaya 
çal???yordum. Bu s?rada genel 
cerrahi  uzmanlar?n?n çok zor 
aci l  durumlarda verdik leri  
kararlar ve yapt?k lar? cerrahi  
gi ri?imler benim iht isas konusu 
olarak cerrahiyi  seçmemde 

Sa?l?kta Fark Yaratanlar Yaz? Dizisi

Prof. Dr. Vahi t  Özmen



   

etk i l i  olmu?lard?r.Ben fakültede okurken karde?im Berl in T?p Fakülte?sinde 
okumaya ba?lad?. 

              O y?l larda yurt d???na gi tmem söz konusu oluyordu, ama benim 
hayal imde sürek l i  olarak ?stanbul T?p Fakülte?sinde ö?retim üyesi  olmak vard?. 
1978 y?l?nda fakülteyi  bi rinci l ik le bi t i rdim. Bu benim gelece?im için de önemli  
bi r ba?ar?yd?. Van?dan gel ip ?stanbul?a adapte olup böyle bi r ba?ar?ya ula?mak 
özgüvenimi  art?rm??t?.

Fakülteyi  bi t i rdik ten sonra ayn? y?l aç?lan asistanl?k s?nav?n? kazanarak, 
?stanbul T?p Fakültesi  Genel Cerrahi  Kürsüsü?nde asistan olarak göreve 
ba?lad?m. Türk iye?nin en de?erl i  ve becerik l i  cerrahi  hocalar?n?n (Süleyman 
Dirvana, Fikri  Al ican, Al i  Uras, Kaya Çi l ingi ro?lu, Yusuf Gök?en, Metin Ünal ve 
di?er hocalar?m) yan?nda yeti?mek bizlerin en büyük ?ans?yd?. Asistanl???m?n 
2. y?l?nda fakültemizin son s?n?f?ndaki  arkada??m Dr.Nevin Keskin i le 
evlendim.

Asistanl?k dönemimiz çok s?k ve yo?un nöbetlerle geçti . 12 Eylül 1980 
öncesi  ve sonras? gel i?en olaylar sonras? geti ri len yaral?lar sanki  bi r sava? 
cerrahisi  yap?yormu? gibi  bizlerin daha fazla cerrahi  pratik  yapmam?z? 
sa?lad?. O dönemde ülkemizde ya?anan ekonomik s?k?nt?lar, cerrahi  
malzemelere ve di?er alet lere ula?mam?z? oldukça zorluyordu.

?Tav?anda deneysel endotoksik  ?ok olu?turup, exchange 
transfüzyon i le tedaviyi  ara?t?rd?m.?     

              1982 y?l?nda Deneysel T?p Ara?t?rma Merkezi?mizde (DETAM) yapt???m 
bi r deneysel çal??mada tav?anlarda endotoksik  ?ok olu?turup, exchange 
transfüzyonla bu ?okun tedavisini  ara?t?rm??t?m. Daha sonra ayn? y?l genel 
cerrahi  uzman? oldum.

 ?Darülaceze?yi  d??ar? hizmet sunumuna açt?k?
 E?im ?stanbul T?p Fakültesi  Kad?n Hastal?k lar? ve Do?um Kürsüsü?nde 

asistan oldu?u için mecburi  hizmetimi  ?stanbul?da yapacakt?m. Sa?l?k 
Bakanl????nda çekti?im kura sonucu Darülaceze Hastane?sine geldim. 
Darülaceze, ?stanbul Büyük?ehir Belediyesi?ne ba?l? bi r sosyal kurulu?tu. 9 
tane binas? vard?. Burada k imsesiz çocuklar ve bak?ma muhtaç k i?i ler 
kal?yordu. Hastanesi  olmas?na ra?men, yönetmeli?inde d??ardan hasta kabulü 
mümkün de?i ldi . Burada di? hekimi  dahi l  6-7 uzman arkada??m i le bi rl ik te 
görev yap?yorduk. S?n?f arkada??m Dr.Hüseyin Keskin de dâhi l iye uzman? 
olarak kurada buraya gelmi?ti . Bizlerin daha çok hastaya ula?abi lmesi  için 
pol ik l inleri  d??ar?ya açacak bi r tek l i f haz?rlayarak Darülaceze Müdürü Hi lmi  
?ener Bey?e i lett im. 
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Yaz?n?n Devam?n? Okumak için  T?klay?n?z..
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       Kanada?da yer alan McGi l l  Üniversi tesi  ve Meksika?da yer alan Universidad 
Autonoma de San Luis Potosi?den karma bi r çal??ma grubu, yan?k yaralar?n?n 
termografik  taramalar?n?n anal iz edi l i?ini  ve hastalar?n tedavi  sürecini  
iyi le?ti rmek için bi r sistem gel i?t i rdi . Ek ip, invazi f olmayan bi r görüntüleme 
tekni?i  olan di ji tal  k?z?lötesi  termografiyi , yaralar?n olu?tu?u günde ve tak ip eden 
günlerdeki  durumunu incelemek için kul land?. K?z?lötesi  termografi , gözlemlenen 
dokular?n ?s?lar?n? gösteriyor; böylel ik le yüzeyin alt?ndaki  kan perfüzyonu gibi  
süreçlerle i lgi l i  ipucu al?nabi l iyor. 

      Makalenin yazar? Dr. José Luis Ramírez García Luna, ?Di ji tal  k?z?lötesi  
termografi , nesneler taraf?ndan yay?lan ?s?y? görsel le?ti rmemize olanak sa?l?yor. 
?nsan vücudunda ?s? emisyonu, dokulara giden kan ak???na ba?l?d?r. Bu nedenle 
yöntemimiz, ci l t te bi r yara yata??ndaki  kan perfüzyonunun dolayl? bi r ölçümüdür. 
Daha önce yap?lan bi r ara?t?rma gösteriyor k i , ci l t  s?cakl??? o bölgedeki  kan 
ak???yla korelasyon gösteriyor. K?saca iyi le?en ve iyi le?meyen yaralar?n s?cakl?k 
paternlerinin fark l? olu?undan yararlan?yoruz.? diyor. 

           Ara?t?rma sürecinde ara?t?rmac?lar, hangi  tedavinin uygulanaca??na karar 
verebi lmek için k l inik  olarak yararl? bi r tahmin kural? gel i?t i rdi ler. Buna göre yara 
olu?tuktan sonrak i  i lk  bi rkaç gün boyunca termografik  yara taramas? yap?ld? ve 
geleneksel terapötik  tedavi ler uyguland?. Sonuçlar daha sonra incelendi  ve fark l? 
yara t iplerinde hangi  tedavi lerin en iyi  sonucu verdi?ini  görmek için termografik  
taramalarla kar??la?t?rma yap?ld?. Bu metot sayesinde fark l? yara t iplerinin en iyi  
nas?l tedavi  edi lece?i  %90'l?k bi r do?ruluk pay?yla öngörülebi ldi .
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Yan?k Tedavisi  ?çin Di ji tal  
Termograf i

Sa?l?k Teknoloji leri  Haberleri
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Sivrisinek ler ?çin ?nsan Kan?n? 
Ölümcül Hale Geti ren ?laç 
S?tman?n Yay?lmas?n? 
Azalt?yor
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Bi l im insanlar? geçti?imiz y?l tesadüfi  bi r ?ek i lde s?tman?n üstesinden 
gelmek için yeni  bi r yöntem ke?fett i ler: S?tma ta??yan sivrisineklerin, son 
zamanlarda ba? bi t i  ve uyuz tedavisinde yayg?n olarak kul lan?lan 
anti -parazi t ik  i laç Ivermektin'i  kul lanm?? bi r k i?inin kan?n? emmesi  
durumunda öldü?ünü fark ett i ler.

      Rastgele yap?lan bi r ara?t?rma, tüm popülasyona her üç haftada bi r olacak 
?eki lde Ivermektin veri ldi?i  takti rde çocukluk s?tmas? epizotlar?n?n yüzde 20 
oran?nda azalabi lece?ini  gösteriyor. Ara?t?rma sonuçlar?na Lancet Sa?l?k 
dergisinde yer veri ldi .

     S?tma, enfekte bi r sivrisine?in ?s?r???ndan yay?lan Plasmodium parazi t inin 
neden oldu?u tropikal bi r hastal?k. ?nsanl???n s?tmaya kar?? sava??ndaki  en 
büyük engel lerden bi ri  ise s?tma i lac? di rencidi r. Y?l lar içerisinde s?tma 
kaynakl? ölüm oranlar?n?n azalmas?ndan sonra, en verimli  s?tma i laçlardan 
bi ri  olan artemisinine kar?? di renç gel i?t i ren s?tma parazi t leri  nedeniyle 
hastal?k la nas?l ba?a ç?k?laca?? konusu yeniden gündeme geldi . Bu nedenle bu 
yeni  tedavi  seçene?i  ?u anda büyük önem arz ediyor.

Colorado Eyalet Üniversi tesi 'nden Dr. Brian D. Foy, ?Ivermektin, insan 
kan?n? sivrisinekler için ölümcül hale geti rerek hastal???n ba?ka insanlara 
bula?ma olas?l???n? azaltm?? oluyor. Ivermektin, s?tmay? kontrol al t?na alan 
böcek i laçlar? ve di?er s?tma i laçlar?yla kar??la?t?r?ld???nda benzersiz bi r 
etk inl i?e sahip oldu?undan; hastal???n rezidüel yay?lmas?yla mücadele etmek 
için s?tmay? tedavi  eden i laçlarla bi rl ike kul lan?labi l i r.? diyor.

Sa?l?k Teknoloji leri  Haberleri
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Akademisyenl ik  ve doktorlu?unun yan?nda sanatç? 
k i?i l i?iyle de tan?nan Prof. Dr. Kadircan Keskinbora, 
ba?ar?larla dolu hayat hikâyesini  Health40 Magazin 
okurlar? i le payla?t?.

2,5 ya??nda geçirdi?im kaza ve uzun 

süren tedavi  dönemi doktorlu?a i lgimi 

art t?rd??

        6 Nisan 1959?da Mardin?de do?dum. Beni  tabip olmaya yönelten olay 2,5 
ya??nda geçi rdi?im kazayd?. Annemin anlatt??? kadar?yla bi l iyorum; kazay? 
ya?ad???mda 2,5 ya? civar?ndaym???m. Mardin ve çevresinde halen de s?k 
kul lan?lan küçük sandalyeler (tabure) vard?r. Evde oynarken aya??m kay?yor ve 
dü?erken çenemi taburenin kö?esine çarparak a?lamaya ba?l?yorum. Kazadan 
bi r gün sonra annem ve babam çenemin ?i?t i?ini  ve ?i?l i?in giderek 
büyüdü?ünü fark ediyorlar.  ?i?l ik  yan?nda huzursuzlu?um ve a?lamalar?m 
artm??. A?z?m? açamaz hale gel iyorum. Beni  hemen doktora götürüyorlar. 
Durumun ciddiyetini  gören doktor beni  Diyarbak?r?a sevk ediyor. Diyarbak?r?da 
doktorlar de?erlendi rdik ten sonra müdahalenin Ankara ?art lar?nda olaca??n? 
söyleyerek beni  Ankara?ya sevk ediyorlar.

          Ankara?da ai lem Prof. Dr. Cihat Borçbakan Hocaya ula??yor. Ameliyat 
edi l iyorum. Çene kemi?inde çürümü? k?s?mlar kürete edi l iyor. Sonraki  süreçte 
bi rkaç ayda bi r çenemde bi r ?i?l ik  bel i r i rken a?z?m? açmakta zorland???m?, 
yemek yiyemedi?imi  hat?rl?yorum. Çene kemi?imde olu?an osteomiyel i t , 
tedavi  sürecinin uzamas?na sebep olmu?. Tedavi  sürecinde bazen sabah ve 
ak?am, bazen günde 3 bazen de 4 sefer i?ne olurdum.  Çok net hat?rl?yorum, 
tedavi  süresince sürek l i  eri tromisin grubu i laç kul land???mdan i laç 
kutusundaki  ?i rketin a harfi  ak l?mdan ç?kmad?. Bu rahats?zl?k sürecimde ister 
istemez hekimlere ve hekimli?e kar?? i lgimin olu?mas?n? sa?lad?. O y?l larda 
çevremdeki lere doktor olaca??m? söylerdim ve sonunda doktor oldum.

Sa?l?kta Fark Yaratanlar Yaz? Dizisi

Prof. Dr. Kadircan Keskinbora



"Abimin k i taplar?n? okurdum. ?ngi l izcem i leri  seviyedeydi . 
Haz?rl?k s?n?f? muafiyet s?navlar?n? kolay geçt im?
     ?lk  ve orta ö?renimimi  Mardin?de tamamlad?m. Lise son s?n?fa 
geçti?imizde sistem de?i?ik l i?ine gidi lerek fen kolu Matematik  ve FKB alt 
dal lar?na ayr?lm??t?. Okudu?umuz l ise deneme l iselerinden bi ri  olarak 
seçi lmi?ti . Matematik  kolunu seçenler ve mezun olanlar istedik leri  bölüme 
gidebi l iyorlard?. Hedefimde t?p fakültesi  oldu?undan matematik  bölümünü 
seçtim.  

     Hedefim her zaman t?p olmas?na ra?men arada mimarl??a i lgim oldu?unu 
da hat?rl?yorum. Liseyi  1976 y?l?nda bi rinci l ik le bi t i rdim. O y?l larda Hacettepe 
önde gelen t?p fakülteleri  içinde ba?? çekiyordu. Hacettepe?ye i lk  100 içinde, 
iyi  bi r puanla gi rdim.

    Hacettepe?de haz?rl?k s?n?f?n? atlamak için di l  s?nav?n? da vermek 
gerek iyordu. ?ngi l izcem iyi  oldu?u için benim aç?mdan sorun olmad?. Ben 
l isede okurken abim ?ngi l iz Di l i  ve Edebiyat??nda okuyordu, abimin k i taplar?n? 
okurdum. Liseden mezun oldu?umda akranlar?ma göre ?ngi l izcem i leri  
seviyedeydi . Haz?rl?k s?n?f? muafiyet s?navlar? ik i  a?amal? ve a??r olmas?na 
ra?men kolayl?k la geçerek ö?retime do?rudan 1. s?n?fta ba?lad?m. Hacettepe 
bizi  çok iyi  e?i t iyor ve çok ?ey kat?yordu. O dönemlerde t?p tarihimizde iz 
b?rakm?? baz? hocalar?m?zdan dersler ald?k.

    1982 y?l?nda t?p fakültesinden mezun oldum. 82 y?l? t?bbiyel i ler için önemli  
bi r y?ld?, çünkü mecburi  hizmet düzenlemesi  81 y?l? A?ustos ay?nda ba?lat?ld?. 
82 y?l? mezunlar? k i t le hal inde mecburi  hizmete giden i lk  mezunlar idi .

Üniversi te ö?renimi  boyunca çok de?erl i  hocalar?m?zdan dersler ald?k. 
Örne?in sosyal izasyon deni l ince i lk  ak la gelen Prof. Dr. Nusret Fi?ek 
hocam?zd?. Halk sa?l??? ve sosyal izasyon Hacettepe T?p??n çok önemli  
programlar? aras?nda yer al?yordu. Ama aç?kças? benim gelece?imi  
?eki l lendi ren programlar?m?n aras?nda sa?l?k oca?? hekimli?i  yoktu. 
Ara?t?rmac? olmay? kariyerimde i lerlemeyi  planl?yordum. 

     Hacettepe?de okudu?umuz y?l larda 3. s?n?fta baz? stajlar için hastaneye 
al?nmaya ba?l?yorduk, 4. s?n?ftan sonra ise tamamen hastaneye geçiyorduk. 
Hacettepe çok disipl inl i  bi r okuldu. Stajlarda günde ik i  defa yoklama 
yap?l?rd?. Staj süresince görev yerinizden ayr?lamazd?n?z. Ö?renci ler 
derslerini  aksatt?k lar?nda hesap vermek zorundayd?lar. Öyle k i  1- 2 saat 
izinsiz bankaya para çekmeye gi tseniz yok yaz?l?rd?n?z.  Hacettepe?de 
özel l ik le pratik te çok iyi  yeti?t i r i l iyorduk. Hastanede oldu?umuz sürede aci l  
servise s?k s?k giderdik .  Aci l  servistek i  abi lerimiz, ablalar?m?z bizlerle iyi  
i lgi leniyordu. Zi ra aci l  servisin yo?unlu?unda onlara da yard?m?m?z 
dokunmu? oluyordu.
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?Daha staj?m?n i lk  ay? dolmadan bir çok do?um yapt?rm??t?m?
     4. s?n?fta dört temel bran?ta (dahi l iye, pediatri , genel cerrahi , kad?n 
hastal?k lar? ve do?um) staj al?yorduk. Bizim gruba 4. s?n?fa ba?larken i lk  olarak 
kad?n hastal?k lar? ve do?um staj? denk gelmi?ti . Hacettepe?nin hemen 
arkas?nda Hamamönü?ne bi r ç?k?? var. Hamamönü?nde o zamanlar ad? Ankara 
Büyük Do?umevi  olan sonras?nda Dr. Zekai  Tahir Burak ad? veri len hastane 
vard?. Ad? gibi  büyük bi r do?umeviydi . Türk iye?nin her taraf?ndan hasta gel i rdi . 
Hastalar adeta ya?mur gibi  ya?ard?. Hastanede büyük yo?unlukta asistan abi  
ve ablalar?m?z vard?. ?stek l i  ö?renciyi  gördüklerinde asistanlar adeta üzerine  
t i trer, ö?retmek için el inden gelen deste?i  veri rlerdi . Daha staj?m?n i lk  ay?n? 
doldurmadan bi r çok do?um yapt?rd?m.

     Do?um yapt?rabi lmenin ve 
olaya hakim olabi lmenin 
verdi?i  özgüven i le Ankara T?p 
hocalar?ndan Prof. Dr. Al i  
Bey?in kad?n do?um i le i lgi l i  
k i tab?n? (k i  oldukça kal?n bi r 
k i tapt?) ik i  ay içinde okudum 
bütün manevralar? yani  do?um 
yöntemlerini  ö?rendim. O 
süreçte kad?n hastal?k lar? ve 
do?um uzman? olmaya çok 
heveslenmi?tim. Bu staj?n bana 
çok katk?s? oldu, cerrahi  
i?lemler (epizyotomi) dahi  
yapma ?ans?m olmu?tu. Daha 
sonra di?er stajlar? ald?kça kad?n hastal?k lar? ve do?um uzmanl???na olan 
i lgim azald?. 4. s?n?ftan 5. s?n?fa geçince de göz hastal?k lar? uzmanl???na karar 
verdim.

     T?p bi l imi  çok zengin, Nam?k Kemal Üniversi tesi  T?p Fakültesi?nin kurucu 
dekanl???n? yapt???m dönemde 44 ana bi l im dal? var iken ?imdi  50?nin 
üzerinde anabi l im dal? var.

?Hacettepe?nin en iyi  oldu?u alanlardan bir i  de pediatr i?
      1982?de mezun olmam?n üzerinden oldukça uzun bi r süre geçmesine 
ra?men pediatri  hocam?z ?inasi  Özsoylu?yu hiç unutam?yorum. Hacettepe?nin 
o y?l larda en iyi  oldu?u alanlardan bi ri  de pediatri  idi . O zamanlar 4. s?n?fta 
stajdayken ve 6. s?n?fta intörn doktor iken adeta asistan gibi  çal??t?r?l?yorduk. 
?inasi  hocam?z tam bi r k i tap kurduydu, kütüphaneden ç?kmazd?. Toplant?lara 
gecik t i?ini  hiç görmedim. Çok k ibar bi r akademisyendi . 
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Deneysel Fekal 
Transplantasyondan ?k i  Y?l 
Sonra Çocuk Otizminde 
Bel i r t i ler Yüzde 45 Azald?

34 H EALTH  4.0 M agazi n

Sa?l?k Teknoloji leri  Haberleri



          ?k i  y?l önce 18 çocu?a, ot izm spektrum bozuklu?u (OSB) i le i l i?k i l i  
semptomlar? gidermek içi  deneysel bi r fekal transplantasyon uyguland?.Scienti f ic 
Reports'ta yay?nlanan bi r tak ip çal??mas?nda ara?t?rmac?lar, çocuklardaki  OSB 
semptomlar?nda yüzde 45, gastrointestinal semptomlarda yüzde 58 azalma 
oldu?unu bel i r t iyorlar.

        Arizona Eyalet Üniversi tesi  Biyotasar?m Ensti tüsü'nden Profesör Rosa 
Krajmalnik-Brown, ?Ba??rsaklar?m?zda ya?ayan mikroplar i le beyne giden 
sinyal ler aras?nda çok güçlü bi r ba?lant? bulduk. Transplantasyonun ard?ndan ik i  
y?l sonra, çocuklar?n durumu iyiye gidiyor.? diyor.

        Ba?ta nörogel i?imsel bi r bozuklu?u ba??rsaktak i  bakteri lerle i l i?k i lendi rmek 
mant?ks?z gibi  görünse de, bi rçok yak?n tarihl i  çal??ma ba??rsak mikrobiyomunun 
genel sa?l?k ve davran??lar üzerinde ne kadar etk i l i  oldu?unu gösteriyor. Bu 
nedenle, hastaya daha zengin bi r ba??rsak mikrofaunas? veri lmesi  esas?na 
dayanan fekal transplantasyon yöntemine t?bbi  i lgi  art?yor. Fekal transplantasyon 
bugüne kadar bi l i?sel i?lev azalmas?ndan obezi teye kadar pek çok rahats?zl???n 
iyi le?ti ri lmesinde kul lan?ld?.

         Bu çal??mada ara?t?rmac?lar, 18 çocukta OSB semptomlar?n?, ik i  haftal?k bi r 
antibiyotik  tedavisi , ba??rsak temizl i?i  ve yüksek doz i le ba?lay?p giderek azalan 
fekal mikrobiyota nakl i  içeren bi r yöntem olan Mikrobiyal Transfer Terapisi  (MTT) 
kul lanarak hafi f letmeye çal??t?lar.

       Tedaviden önce OSB tan?s? alan çocuklar?n mikrobiyomlar?, kontrol 
grubundaki  nörotipik  çocuk grubundaki lerden daha az çe?i t l i l ik  içeriyordu. 
Bi fidobacteria ve Prevotel la gibi  baz? "iyi " bakteri  su?lar?ndan yoksundular. Ancak 
fekal transplantasyon tedavisi  i le bu durum de?i?erek mikrobiyal çe?i t l i l ik  artt? 
ve ik i  y?l boyunca da böyle olmaya devam ett i .

         Tedavi  uygulanan çocuklarda, ik i  y?l önceye k?yasla OSB semptomlar?nda 
yüzde 45'l ik  bi r dü?ü? görüldü. Deneyin ba?lang?c?nda, çocuklar?n yüzde 83'ünde 
görülen "?iddetl i " olan OSB semptomlar?, yüzde 17'ye kadar dü?tü. Çocuklar?n 
yüzde 39'unun durumu ise "hafi f" veya ?orta derecel i? olarak bel i rlendi .

        Gastrointestinal problemlerde de benzer ?eki lde önemli  bi r dü?ü? oldu (yüzde 
58). Ara?t?rmaya kat?lan OSB tan?s? konmu? k i?i lerin yüzde 30 i la 50'si  bu 
anlamda olumlu etk i lendi .

        Bu nedenle tedavi , özel l ik le günlük ya?am? etk i leyebi lecek ?iddette OSB 
semptomlar? gösteren k i?i ler için son derece ümit verici  bi r uygulama olabi l i r.

      Ancak uzmanlar bunun tek ba??na bi r tedavi  kesinl ik le olmad???n?, OSB?nin 
baz? semptomlar?n? ve s?kl?k la ortaya ç?kan gastrointestinal problemleri  
hafi f letmek için kul lan?labi lecek bi r tedavinin yaln?zca i lk  a?amas? oldu?unun 
alt?n? çiziyorlar.
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Spesi fik  olarak do?um sonras? depresyon tedavisi  için gel i?t i r i len yeni  bi r 
i lac?n i lk  onay?, 19 Mart?ta ABD G?da ve ?laç ?daresi  (FDA) taraf?ndan veri ldi .

     FDA, brexanolone ad? veri len i lac?n bi r sa?l?k kurulu?unda t?bbi  gözetim 
alt?nda ve 60 saat boyunca (2,5 gün) intravenöz yoldan veri lmesi  gerekti?ini  
bel i r t iyor. New York 'tak i  Zucker Hi l lside Hastanesi 'nde kad?n sa?l??? di rektörü 
Dr. Krist ina Del igiannidis, ?Brexanolone, depresyon için ?u ana kadark i  
onaylanm?? i laçlar aras?nda en iyi  sonuç veren oldu.? diyor.

      ?laç, insanlar?n vücutlar?nda do?al olarak ürett ik leri  al lopregnanolone adl? 
steroidin sentetik  bi r versiyonu. Al lopregnanolone, progesteronun bi r ürünü 
olarak beyinde, yumurtal?k larda ve hami lel ik  s?ras?nda plasentada üreti l iyor.

      Gebel ik te al lopregnanolonun kanda art?? gösterdi?i  ve do?umdan sonra 
h?zla dü?tü?ü bi l iniyor. Steroid seviyelerindeki  dalgalanmalar?n baz? kad?nlarda 
depresyon ve anksiyeteye yol açabi lecek ?eki lde beyindeki  de?i?ik l ik leri  
tet ik leyebi lece?i  dü?ünülüyor.

      Brexanolone'un do?um sonras? depresyon tedavisinde nas?l çal??t??? tam 
olarak net de?i l ; ancak i lac?n, do?um sonras? depresyonu olan kad?nlarda 
vücudun anormal düzeydeki  stres tepkisini  de?i?ti rdi?i  dü?ünülüyor. ?laç, 
bi rçok beyin fonksiyonunda rol oynayan GABA reseptörlerine ba?lan?yor.

Fark l? bir tedavi  türü
        Dr. Del igiannidis, Brexanolone'un GABA reseptörlerine ba?lanmayan di?er 
depresyon i laçlar?ndan fark l? bi r ?ek i lde çal??t???n? bel i r t iyor. Brexanolone 
üzerinde yap?lan çal??malar, i lac?n h?zl? ve etk i l i  sonuçlara sahip oldu?unu 
gösteriyor. Del igiannidis, do?um sonras? depresyonu olan yakla??k 250 kad?n?n 
üzerinde ve 60 saat süreyle yap?lan k l inik  denemede brexanolone alan 
kad?nlar?n yüzde 50'sinin, plasebo alan kad?nlara k?yasla art?k k l inik  olarak 
depresyonda olmad???n? bel i r t t i . (Kl inik  depresyon, kad?nlara depresyon puan? 
veren bi r anket kul lan?larak de?erlendi ri ldi .)

     Brexanolone alan baz? kad?nlar a??r? sedasyon ve bi l inç kayb? ya?ad??? için, 
FDA i lac?n gözetim alt?nda uygulanmas? gerekti?inin de alt?n? çiziyor.

Postpartum Depresyonu ?çin 
Yeni  ?laç

Sa?l?k Teknoloji leri  Haberleri
   



Tüm ya?ad??? s?k?nt?lara ve k?rg?nl?k lar?na ra?men 
bi l ime olan i lgisini  ve çal??ma azmini  asla 
kaybetmeyen, ö?renmeye ve ö?retmeye devam 
eden üretken bi l im insan? Prof. Dr. ?smai l  Tayfun 
Uzbay, ba?ar?larla dolu hayat hikâyesini  Health40 
Magazin okurlar? i le payla?t?.

?Öncel ik le Türk iye Cumhuriyet i?nin 
kurulu? felsefesinden çok etk i lendim?
     Bi l imi  çok seviyorum ve kar??n?zda profesyonel 
bi r bi l im insan? olarak sizlerle bu görü?meyi  
yap?yorum. Ben her ?eyden önce Türk iye Cumhuriyeti?nin kurulu? 
felsefesinden çok etk i lendim. Gazi  Mustafa Kemal Atatürk diyor k i ; ?Benim 
manevi  miras?m bi l im ve ak?ld?r. Benden sonra beni  benimsemek isteyenler 
bu temel eksen üzerinde ak?l ve i lmin rehberl i?ini  kabul ederse benim manevi  
mirasç?lar?m olur.? Türk iye?de bi risi  akademisyen olmu? ve bu felsefeyi  
benimsemi? ise Atatürk?ün manevi  mirasç?s? olmu? demekti r. Ben de kendimi  
Atatürk?ün manevi  mirasç?lardan bi ri  olarak kabul ediyorum.

     Ben 1959 y?l?nda Ordu?nun Ünye i lçesinde dünyaya geldim. ?lkokul, ortaokul 
ve l iseyi  Ünye?de okudum. 1965?ten 1970?e kadar Anafarta ?lkokulunda okudum. 
Okulumuz güzel bi r bahçesi  olan ah?ap bi r binayd?. ?lkokulda okudu?um 
y?l larda, bi ri  sa?l?k di?eri  ise uzay bi l imleri  alan?nda dünyada ik i  önemli  olay 
gerçekle?ti . Sa?l?k bi l imleri  konusunda beni  en çok etk i leyen Güney Afrikal? 
cerrah Dr. Christ iaan Barnard??n 3 Aral?k 1967?de gerçekle?ti rdi?i  kalp nakl i  idi . 
O zamanlarda i let i?im ve haber a?? bugünkü gibi  de?i ldi . Bu haberi  annemin 
abone oldu?u ve haftada bi r evimize gi ren Hayat mecmuas?ndan ö?renmi?tim. 
O zamanlar bi r i lkokul ö?rencisi  olmama ra?men haber beni  çok etk i lemi?ti . 
Haberi  tekrar tekrar okudum. Bu olaydan çok etk i lenip Dr. Barnard?a hayran 
olmu? ve onun gibi  bi r cerrah olma hayal leri  kurmu?tum.

     ?k i  y?l sonra 1969?da yine i lkokuldayken Nei l  Armstrong Ay?a ayak basan i lk  
insan olmu?tu. Bu haberi  de yine radyo, gazete ve haftal?k dergi lerden tak ip 
etmi?tim. Dedi?im gibi , o zamanlar sadece radyo ve gazete var; gazete Ünye?ye 
gel iyor ama önemli  bi r haberi  ancak bizler 1,5 gün sonra ö?reniyoruz. 

Sa?l?kta Fark Yaratanlar Yaz? Dizisi

Prof. Dr. ?smai l  Tayfun Uzbay



   

Neden 1,5 gün diyorum, günlük gazetenin da??t?m arac?ndan Ünye?deki  
gazeteciye ula?mas? çok defa ö?le saatlerini  buluyordu. Nei l  Armstrong?un 
aydaki  me?hur yürüyü?ünden sonra da astronot olma ve uzaya gi tme hayal leri  
kurmu?tum.

?Oyunlar?m akranlar?ma hiç benzemiyordu?
     Arkada?lar?m ya?lar?na uygun çocuk oyunlar? oynarken benim oyunlar?m 
bi raz garip ve onlardan fark l? idi . Ben oyunlar?mda ya aya giden i lk  Türk 
astronot oluyordum ya da tam te?ekkül lü ameliyathane gibi  yapt???m odamda 
peçete i le bi r cerrah gibi  maske tak?p, annemin yast?k lar?ndan yapt???m maket 
insanlar üzerinde ameliyatlar yap?yordum. Babam da bu çocuk normal 
çocuklar gibi  oynam?yor diye endi?eleniyordu.

     Gal iba ya bi r hay?rsever okulumuza ba???ta bulunmu?tu ya da bi r yerden 
para gelmi?ti ; yani  okulun paras? vard?. O zamanlar okul müdürümüz Al lah 
rahmet eylesin, Hasan Sevindik  hocam?zd? ve i lkokul ö?retmenim Günay 
Canarslan i le bu para i le okula bi r ?eyler almak için ö?renci ler aras?nda anket 
yapt?lar. Okulumuzun daha trampet tak?m? olmad???ndan mi l i  bayramlarda, 
geçi t törenlerinde biz ek ibi  olan okul lar?n yan?ndan yürüyorduk. Yap?lan 
ankette en çok oy trampet tak?m? kurulmas?na ç?km??t?.  Sonras?nda oylar 
voleybol topu, futbol topu gibi  çocuklar?n i lgisini  çekecek ?eylere ç?km??t?. 
Benim iste?im ise okula mikroskop ve teleskop al?nmas?yd?. Müdürümüz 
Hasan Sevindik  beni  ça??rd? ve ??stek lerin çok etk i leyici , çok etk i lendim ama 
ço?unluk bunlar? talep etmemi?? dedi .  Yani  daha i lkokulda bi l ime ve 
ara?t?rmaya bi r hayl i  merak?m vard?.

      O zamanlar?n ünlü haftal?k dergi lerinden bi ri  de Fotoroman?d?. Annem bu 
haftal?k dergiye de aboneydi . Çar?amba günleri  eve siyah beyaz bask?l? 
Fotoroman gel i rdi . ?çinde çok güzel hikâyeler olurdu. Korku isiml i  hikâye beni  
çok etk i lemi?ti . Konusu ?talya?da bi r k l inik te geçen hikâyede ?izofreni  hastas? 
olmad??? halde ?izofreni  hastalar?n?n bulundu?u bi r k l ini?e kapat?lan Ceci l ia 
isiml i  bi r genç k?zla, k l ini?e sonras?nda gelen ve Ceci l ia?n?n hasta olmad???n? 
fark ederek ya?l? k l inik  yöneticisi  Profesör Oswaldi?ye bunu kan?tlamaya 
çal??an ideal ist doktor Dario?nun mücadelesi  anlat?l?yordu. K?z?n zengin 
akrabalar? k?z? mirastan pay almas?n diye hasta gibi  gösterip k l ini?e 
kapatm??lard?.

     Bu romanda bi r psik iyatri  k l ini?inin i?leyi?i , psik iyatri  doktorlar?, ruh 
hastalar?, ?izofreni  ve ?izofrenin nelere mal olabi lece?i  gibi  konularda bi lgi ler 
de edinmi?tim. Bu beni  çok etk i ledi . Kalp nakl i  yap?ld??? için bi r daha 
yapman?n anlam? yoktu. Aya gi tme fikrimden de vaz geçmi?tim. Hem 
yüksekl ik  korkumun olmas? hem de okula teleskopun al?nmamas? i lgimi  
kaybetmeme neden olmu?tu. 
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?Hedefim büyük; i leride iyi  bi r beyin cerrah? olaca??m ve i lk  
beyin nak l ini  yapaca??m?
     ?izofreni  hastal???n?n tedavisinin olmad???n? ö?renince i leride iyi  bi r beyin 
sini r cerrah? olaca??m ve i lk  beyin nakl ini  ben yapaca??m diye yeni  bi r hedef 
gel i?t i rdim. .     

    Hipotezim de sa?lamd?; Dr. Barnard kalp ameliyat?nda hasarl? kalbi  al?p 
sa?lam kalbi  yerine koyup hastay? sa?l???na kavu?turuyordu. Ben de ?izofreni  
olan beyni  al?p sa?lam bi r beyinle de?i?ti r i rsem hastal?k ortadan kalkar diye 
dü?ünmü?tüm. Ö?retmenlerim madem böyle büyük hedeflerin var, doktor, 
hatta beyin cerrah? olmak ist iyorsun o zaman iyi  bi r e?i t im alman laz?m 
diyerek beni  yönlendi riyordu.Babam Ünye?de pastanesi  olan küçük bi r esnaft?. 
Günümüzde o pastaneyi  halen i?letmeye çal???yor. Ünye?de okuyorsun ve hedef 
büyük. 

     ?yi  bi r e?i t imin yolu Ankara?daki  TED Koleji  ve bi rkaç i ldek i  benzer 
kolejlerden geçiyordu. ?lkokul sonras? bu kolejlere gi rmek için o zamanlar 
s?nav yap?l?rd?. O zamanki  ad?yla Samsun Maari f Koleji  önemli  bi r okuldu ve 
yat?l? k?sm? da vard?. Üstel ik  Ünye?ye de yak?nd?. ?lkokul 5. s?n?fta kolej 
s?navlar?na gi rdim. En ba?a da Samsun Maari f Koleji?ni  yazm??t?m; fakat 
hiçbi rini  kazanamad?m. ?lk  defa test s?nav?yla kar??la?m??t?m. Bu s?nav? 
kazansayd?m hayat?mda ne de?i?i rdi  bi lemiyorum.

     Maari f kolejine gi remeyince mecburen Ünye Ortaokulu?na sonra da Ünye 
Lisesi?ne gi tt im (1973-1976).  O y?l larda Ünye Lisesi?nde k imya, fizik  ve biyoloji  
laboratuvar? vard? ve o zaman için bana göre harika bi r e?i t im sistemi  vard?. 
Ö?renci ler ortaokuldaki  fen ve edebiyat ba?ar? durumlar?na göre l isenin bi rinci  
s?n?f?nda fen ve edebiyat diye ik i  ayr? kola ayr?l?yordu. Ortaokuldan sonra bi r 
olgunluk s?nav? yap?l?yordu. Bu s?nav tüm temel derslerden yap?l?yor ald???n?z 
ortalama puan i le fen ve sosyal derslerdeki  puan?n?z l isede hangi  kola devam 
edece?inizi  bel i rl iyordu. 

     Edebiyat kolu fen derslerini  çok az al?yorlar, buna kar??l?k sosyal bi l imler 
alan?n?n dersleri  daha a??rl?k l? okutuluyordu. Lise ik inci  s?n?fta fen kolu 
Matematik  ve Tabi i  Bi l imler (ya da Biyoloji ) olarak yine ik iye ayr?l?yordu;  bunu 
da matematik  ve biyoloji  dersindeki  performans?n?z bel i rl iyordu. Önce 
ortaokul fen dersleri  ortalamam i le l isenin fen koluna, sonra da biyoloji  
ortalamam oldukça yüksek oldu?undan Tabi i  Bi l imler koluna ayr?ld?m. Bence 
güzel bi r sistemdi . 

     Bi r daha s?nava gereksinim duymadan ö?renci leri  yeteneklerine göre f?rsat 
e?i t l i?i  ve hakkaniyet çerçevesinde kategorize ediyordu. Tabi i  Bi l imler 
bölümünde matematik  ders saati  az, biyolojinin ise fazlayd?. Fizik  ve k imya 
gibi  temel dersler her ik i  kolda da ihmal edi lmiyordu.

   

.
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Yaz?n?n Devam?n? Okumak için  T?klay?n?z..
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Domuz Beyin Hücreleri  
Ölümden Birkaç Saat Sonra 
K?smi Olarak Canland?r?ld?
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ABD'l i  bi l im insanlar? domuzlar?n beyinlerini , ölümlerinden dört saat sonra 
k?smen canland?rd?. Elde edi len bulgular ölümle ya?am aras?ndaki  çizginin 
tart???lmas?na yol açabi l i rken, Alzheimer gibi  hastal?k lar?n daha iyi  anla??lmas?n? 
sa?layabi l i r.

Deneyde beyin hücrelerinin ölümünün durdurulmas? ba?ar?ld? ve beyindeki  
baz? ba?lant?lar?n yeniden kuruldu?u tespi t edi ldi ; fakat beyinde bi l inç veya 
fark?ndal?k olu?mad?. Sürpriz bulgular, beynin kan ak??? durduktan bi rkaç dakika 
sonra geri  döndürülemez bi r ?eki lde i?levsizle?ti?i  f ik rinin sorgulanmas?na yol 
aç?yor.

Deney yöntemi neydi?
     32 adet domuz beyni  bi r mezbahadan al?nd? ve dört saat sonra Yale 
Üniversi tesi 'nden bi r ek ip taraf?ndan gel i?t i r i len bi r sisteme ba?land?. Bu sistem 
beyne nabz? and?ran bi r ?eki lde özel bi r s?v? pompalad?. S?v?da oksi jen ta??mas? 
için kan ve beyin hücrelerinin ölümünü durdurmak için i laçlar vard?. Domuz 
beyinleri  al t? saat boyunca bu s?v?yla beslendi .

Ara?t?rmadan ne ö?rendik?
    Nature dergisinde yay?nlanan ara?t?rma, beyin hücrelerinin ölümünün 
azalt?ld???n?, damarlar?n tekrar i?lev kazand???n? ve bi r miktar beyin aktivi tesi  
gerçekle?ti?ini  gösteriyor. Beyin hücrelerinin bi rbi riyle i let i?im kurmas?na 
yarayan sinapslar?n da faal oldu?u ortaya ç?kt?. Normal bi r beynin iht iyaç 
duydu?u kadar oksi jen pompalanan domuz beyinleri , i laçlara da canl? bi r beynin 
verece?i  türden tepki ler verdi . Bütün bunlar, domuzlar?n kafalar? kesi ldik ten 
sonrak i  10 saat içinde gerçekle?ti . Beyinlerin elektroenselogram (EEG) 
taramas?nda, bi l inç veya fark?ndal?k anlam?na gelecek beyin çap?nda elektrik  
aktivi tesine dai r bi r bulguya ise rastlanmad?.

Sa?l?k Teknoloji leri  Haberleri
   



      Ara?t?rma beyinlerin nas?l öldü?üne dai r fik i rleri  de?i?ti rme potansiyel i  
ta??yor. Eskiden, oksi jenin kesi lmesiyle bi rl ik te beyin hücrelerinin h?zl?ca öldü?ü 
tahmin edi l iyordu. Yale Üniversi tesi 'nden nörobi l im profesörü Nenad Sestan, 
?Beyin hücreleri  tahmin ett i?imizden daha uzun sürede ölüyor.? diyor ve ek l iyor: 
?Hücre ölümleri  a?amal? olarak gerçekle?iyor ve bu süreçlerin baz?lar? 
ertelenebi l i r, durdurulabi l i r, hatta geri  çevri lebi l i r.?

 Bu deneyler et ik  midir?
      Domuz beyinleri  et endüstrisinden tedarik  edi ldi , yani  domuzlar deney için 
öldürülmedi ler. Fakat Yale'deki  bi l im insanlar? domuzlar?n bi l inç kazanmas?ndan 
endi?e duydu?u için, beyinlere aktivi tesini  azaltacak i laçlar veri ldi . Beyinlerin 
yüksek derecede fonksiyon kazan?p kazanmad??? anl?k olarak tespi t edi ldi . E?er 
beyinlerde bi l inç faal iyetleri  tespi t edi lseydi , anestezi  içeren bi r kar???m 
kul lan?larak deney sonland?r?lacakt?. Nature'a yazan etik  uzmanlar?, bu alandaki  
çal??malar için yeni  düzenlemelerin yap?lmas? gerekti?ini , çünkü hayvanlar?n "ne 
canl? ne ölü" olarak tan?mlanabi lecek gri  bi r bölgede kalabi lece?ini  vurgulad?.

Sonrak i  Ad?mlar?
       Bi l im insanlar? bu ara?t?rman?n Alzheimer gibi  hastal?k lar? ara?t?ran di?er 
bi l im insanlar?n?n i?ine yarayabi lece?ini  dü?ünüyor. Beyin evrendeki  en 
karma??k yap?lardan bi ri . Onu parçalara ay?rarak dondurmak veya beyin 
hücrelerini  ba?ka bi r yerde ço?altmak, bu organ?n üç boyutlu olarak nas?l 
i?ledi?ini  anlamam?z? sa?lam?yor. Bi l im insanlar? uzun vadede kalp krizi  veya 
do?umda beyne oksi jen gi tmemesi  gibi  durumlarda beynin korunmas? için 
yöntemler bulunmas?n?n sa?lanabi lece?ini  dü?ünüyor.

ABD Ulusal Ak?l Sa?l??? Ensti tüsü'nden 
Dr. Andrea Beckel-Mi tchener, "Beyne kan 
ak??? sonland?ktan sonra beynin tekrar 
iyi le?mesinin sa?lanmas? için bu tür 
ara?t?rmalar önemli .? diyor. Öte yandan 
ara?t?rmac?lar?n hayvanlar öldükten 
sonra dört saatten daha k?sa s?ra bi r süre 
içinde bu deneyi  ba?latmas? ve beyin 
faal iyetlerini  bast?racak i laçlar 
vermemesi  durumunda, beyinlerin nas?l 
tepk i  verece?i  merak konusu oldu.
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 Erlangen-Nürnberg Üniversi tesi  (FAU) T?p Fakültesi , Romatoloji  ve 

?mmünoloji  anabi l im dal?ndan Prof. Dr. Georg Schett ba?kanl???ndaki  bi r ek ip, 

organlar?n yaralanma süreçlerini  kontrol  edebi len ve bunu tedavi  edebi lecek 

moleküler bi r a??n ?i fresini  çözdüler. Sonuçlar gösteriyor k i , PU.1 proteini  ba? 

dokunun patolojik  bi rik imine neden oluyor. Ara?t?rma sonuçlar? Nature 

dergisinde yay?nlad?. 

 "Fibroz? olarak adland?r?lan sistemik sk leroz gibi  ba? doku hastal?k lar?nda, 

ba? doku hücrelerinin a??r? aktivasyonu dokunun sert le?mesine ve etk i lenen 

organ?n içinde yara olu?umuna neden oluyor. Prensipte, bu hastal?k lar herhangi  

bi r organ sistemini  etk i leyebi l iyor ve s?kl?k la organ fonksiyonunun bozulmas?na 

neden olabi l iyor. Ba? doku hücreleri  sa?l?k l? bi reylerde normal yara iyi le?meleri  

için k i l i t  bi r rol  oynuyor. Bununla bi rl ik te, e?er ba? doku hücrelerinin aktivasyonu 

durdurulam?yorsa, dokuda çok fazla matriks bi rikmesi  sonucu fibrotik  hastal?k lar 

meydana gel iyor; ve etk i lenen dokunun yaralanmas?na ve fonksiyon bozuklu?una 

yol aç?yor. Günümüze kadar bi l im insanlar? fibrotik  hastal?k larda onar?m 

i?lemlerinin neden ar?zal? oldu?unu ke?fedememi?lerdi . 

FAU ?ç Hastal?k lar? ba?kan? Dr. Andreas Ramming l iderl i?indeki  uluslararas? 

ek ip, ba? doku hücrelerinin devam eden aktivasyonundan sorumlu olan 

moleküler mekanizmay? çözebi ldi . Deneysel çal??malarda ara?t?rmac?lar PU.1 

proteinini  hedef ald?lar. Normal yara iyi le?mesinde PU.1'in olu?umu vücut 

taraf?ndan inhibe edi l i r, böylece normal iyi le?me i?leminin sonunda ba? doku 

hücreleri  dinlenme hal ine geri  dönebi l i r. 

?PU.1'in ci l t , akci?er, karaci?er ve böbreklerde çe?i t l i  ba? doku 

hastal?k lar?nda aktive oldu?unu gösterebi ldik . PU.1, ba? doku hücrelerindeki  

DNA'ya ba?lan?yor ve onlar? yeniden programl?yor.? diye aç?kl?yor Dr. Ramming. 

PU.1 proteini , f ibrozda rol oynayan tek faktör de?i l ; çünkü skar dokusunun 

bi rik iminde rol oynayan faktörler geçmi?te zaten tan?mlan?yor. Güncel 

ara?t?rmayla ke?fedi len, PU.1'in bu süreci  kontrol  eden bi r faktörler a??nda 

merkezi  bi r rol  oynad???d?r. ?PU.1, bi r orkestran?n ?efi  gibi , e?er ç?kar?rsan bütün 

konser çöküyor.? diye ek l iyor Ramming. 
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Ba? Doku Hücrelerini  Yeniden 
Programlayan Protein Ke?fedi ldi

Sa?l?k Teknoloji leri  Haberleri

   



Doktorclub Awards 2019 Online Ba?vuru ?çin :

www.doktorclubawards.com

https://doktorclubawards.com
https://doktorclubawards.com
https://doktorclubawards.com
https://doktorclubawards.com
https://doktorclubawards.com
https://doktorclubawards.com
https://doktorclubawards.com
https://doktorclubawards.com


Magazin

www.doktorclub.com www.health40con.com

https://doktorclub.com/
https://health40con.com/index.php

	Magazin201902
	Cover
	Photo in 3 Columns
	Photo in 3 Columns
	Photo, 2 Columns, and Quote
	Photo, 2 Columns, and Quote
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44


