TA N I V E T E D AV İ B Ö L Ü M L E R İ
ACİL SERVİS VE AMBULANS HİZMETLERİ
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI
Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Oral İmplantoloji
Ortodonti
Pedadonti
Periodontoloji
Protez
ANESTEZİ, ALGOLOJİ VE AĞRI MERKEZİ
Genel ve Lokal Anestezi
Spinal/Epidural Anestezi
BESLENME VE DİYET
Sağlıklı Beslenme Programı
Hastalıklarda Beslenme Programı
Kişiye Özel Kilo Verme ve Alma Programları
Bölgesel Zayıflama
-Andülasyon
-Lenf Drenaj
-Soğuk Lipoliz
BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ
Bel ve Boyun Fıtığı Mikrocerrahi
Disk Cerrahisi Kranial Cerrahi
CHECK-UP PROGRAMLARI
Ayrıntılı Check-up
Çocuk Sağlığı Check-up
Erkek Sağlığı Check-up
Genel Check-up
Göz Sağlığı Check-up
Kadın Sağlığı Check-up
Kanser Tarama Check-up
VIP Kadın/Erkek Check-up
ÇOCUK CERRAHİSİ
ÇOCUK KARDİYOLOJİ
Fetal Ekokardiografi
ÇOCUK NÖROLOJİ
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
Alerji Testleri
Sağlıklı Çocuk Takibi
DERMATOLOJİ
Derma Lazer
Ciltte PRP Tedavisi
Jinekolojik Lazer
Dermatoskopi
ENDOKRİNOLOJİ
ESTETİK, PLASTİK VE REKONSTRÜKTİF CERRAHİ
Botoks ve Dolgu Uygulamaları
Meme Rekonstrüksiyon-Jinekomasti
Dış Kulak Estetiği
Yüz ve Boyun Germe
Liposuction
FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON
ESWT
Ağrı Tedavisi Kuru İğne
Klinik Pilates
GASTROENTEROLOJİ
Gastroduedonoskopi
Kolonoskopi
Endoskopik Kanama Müdahaleleri
GENEL CERRAHİ
Endokrin Cerrahi
Gastroenteroloji Cerrahisi
Karaciğer, Pankreas, Safra Yolları Cerrahisi
Meme Cerrahisi
GÖĞÜS HASTALIKLARI
Allerji ve Aşı
Solunum Fonksiyon Testleri
GÖZ HASTALIKLARI
Glokom
Katarakt ve Refraktif Cerrahi
Kornea ve Kontakt Lens
Laser Cerrahi
Okulaplastik Cerrahi
Retina ve Diyabet
Şaşılık

İÇ HASTALIKLARI
KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM
Gebelik ve Doğum
Jinekolojik Cerrahi/Myom ve Over Kisti
Laparoskopik/Histeroskopik Müdahale
Menopoz Takibi
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ
Varis Cerrahisi
Arteryel (Atardamar) Ameliyatları
Diyabetik Ayak Yara Tedavileri
Böbrek Yetmezliği İçin Fistül Açılması
El-Ayak Terlemesi İçin Kapalı Ameliyat
KARDİYOLOJİ
Efor-Treadmill
Holter (24 saat EKG)
EKG
Ekokardiyografi
KLİNİK LABORATUVAR
Allerjenler
Biyokimya
Endokrinoloji
Hematoloji
Mikrobiyoloji
Moleküler Biyoloji
Seroloji
KULAK, BURUN VE BOĞAZ HASTALIKLARI
Baş Boyun Cerrahisi
Kulak Cerrahisi
Endoskopik Sinüs Cerrahisi
Rinoplasti
Pediatrik KBB
NÖROLOJİ
EEG
EMG
Migren Botoksu
OBEZİTE VE METABOLİK CERRAHİ
Cerrahi Yöntemlerle Yapılan Obezite Tedavisi
Medikal Yöntemlerle Yapılan Obezite Tedavisi
ODYOLOJİ VE İŞİTME TARAMA
ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ
Artroplasti-Kalça Cerrahisi
Ayak Cerrahisi
Diz Cerrahisi
Omuz ve Dirsek Cerrahisi
Spor Yaralanması
Ağrı Tedavisi-PRP
PERİNATOLOJİ
PSİKİYATRİ
PSİKOLOJİ
Psikoterapi
Kişilik Testleri
RADYOLOJİ
Bilgisayarlı Tomografi
Direkt Röntgen
Kemik Dansitometri
Mamografi
MR (Manyetik Rezonans)
Renkli Doppler Ultrason
Ultrasonografi
Perküten Radyoloji (Biopsi İşlemleri)
SAÇ EKİM KLİNİĞİ
UYKU LABORATUVARI
ÜROLOJİ
Prostat Cerrahisi
Mikrocerrahi
Varikosel Cerrahi
Erkek Cinsel ve Üreme Sağlığı
YOĞUN BAKIMLAR
Erişkin Yoğun Bakım
Yenidoğan Yoğun Bakım

Çocuk Sağlığı, Dahiliye, Kadın Doğum, Ortopedi, Genel Cerrahi
alanlarındaki Uzman Hekimlerimizle 7/24 Hizmetinizdeyiz

TÜ RK İY E H A S TANESİ

Me r hab a

DR . A HME T FAR U K YAĞC I
G e n e l Ya y ı n Y ö n e t m e n i
İç Hastalıkları Uzmanı

Sevgili Dostlarımız,
Şehrin en güzel mevsiminde, güzel bir dergi ile karşınızdayız. İstanbul’da 20 Eylül’den başlamak üzere
iki ay süre ile harika bir zaman yaşanır. Şehrin eskileri bu mevsimdeki güzel havaları, erişkin meyve ve
sebzeleri, denizin rengini, gökteki pamuk bulutları ve insanı ısırmadan serinleten rüzgarları anlata anlata
bitiremezler. Şehrin yedi tepesinden birindeki hastanemiz yüzyıllık ağaçları ve benzersiz bahçesi ile bu
mevsimi yaşamak için de en güzel yerlerden birisi.
Hastanemizde süregiden değişiklikler ile birlikte dergi yapımızda da değişiklik oldu. Öncelikle bir konu
üzerine dergi hazırlamak istedik. Bu sayımızda en fazla özen gösterdiğimiz organımız olan GÖZ ana
konumuz oldu. Yeni uygulamaya başladığımız ve gözdeki kırma kusurlarının tedavisinde çığır açan
SMILE lazer teknolojisi başta olmak üzere gözle ilgili her konuda bir makale sunmaya çalıştık. Ayrıca
diğer branş hekimlerimiz de göze ve görmeye tesir eden hastalıkları yazdılar.
Dergimizin daha ilgi çekici olması için farklı konulara da yer vermeye çalıştık. Film meraklıları için
“Sinema Kuşağı” köşesi, gezi meraklıları için gezgin beyin cerrahı dostumuz Dr. Levent Akduygu’nun
Afrika macerasını anlattığı yazısı okunmaya değer. Yine çocukluk yaşından beri aramızda çalışan bir
arkadaşımızla yaptığımız röportaj da ilginizi çekecektir.
Hastanemizde Kurumsal Kimlik çalışmaları ile beraber tabela ve renk kullanımlarında da değişiklikler
oldu ve bir standart belirlenerek tüm kurumda yaygınlaştırıldı.
Fidan bağışı çalışmamız hızla devam ediyor. Hastanemizde doğan her bebek için bir fidan hediye
edilerek, bebeğin adına düzenlenen ve fidanın dikildiği yeri ve bebeğin adını içeren sertifikası aileye
takdim ediliyor. Doğan bebeklerimizle beraber giderek orman olan fidanlarımızı takip etmek bize keyif
veriyor. Sosyal sorumluluk adına uygulamakta olduğumuz fidan bağışı projemizin diğer kurumlara da
örnek olmasını ümit ediyoruz.
Sağlık Turizmi ekibimiz çalışmalarına devam ediyor. 35 ülke ile devamlı bağlantı halinde olan bu bölüm
ile her branşta yabancı uyruklu hasta muayenesi ve takibi yapılıyor. Önümüzdeki aylarda bu çalışmanın
katlanarak artmasını bekliyoruz.
Sağlık sektörünün önde gelen kuruluşlarında ve İl Sağlık Müdürlüğü’nde, uzun seneler çeşitli
kademelerde görev yapan Dr. Salih MERCAN, ailemize Medikal Direktör görevi ile katılmıştır.
Alanında uzman hekimlerimizle ailemiz büyümeye devam ediyor. Kadın ve Hastalıkları ve DoğumPerinatoloji Uzmanı Op. Dr. Mehmet AYGÜN, İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Nursal KONDUK, Diş Hekimi
Dt. Anıl TAŞKIN, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Eşref ZIN LATT, Pratisyen Hekim
Dr. Doğan YILMAZ hasta kabülüne başlamıştır. Kendilerine hoşgeldiniz diyor,
görevlerinde başarılar diliyoruz.
Keyifli okumalar dileriz.
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DANIŞMA KURULU
Acil Servis
D r. Me h m et SA R G I N
D r . R a h m e t M U S TA FA
D r. D o ğ a n Y I L M A Z
Ağız ve Diş Sağlığı
D t . H i l a l Yı l d ı z Y Ü K S E L
D t . A n ı l TA Ş K I N
Anestezi
Uz m . D r. F i g e n E R G Ü N
Uz m . D r. Leve nt M E R İ Ç
U z m . D r . Yu s u f Z i y a Y E N E R
Beslenme ve Diyet
Dyt. Esra Kurt MUTLU
Dyt. Bahattin ARSLAN
Beyin Cerrahisi
O p . D r . L e v e n t A K D U YG U
Biyokimya
Uz m . D r. E m i n e A K I N

T Ü R K İ Y E H A S TA N E S İ
A D I N A İ M T İ YA Z
SAHİBİ VE BAŞHEKİM
F a r u k KO C A
G E N E L YAY I N YÖ N E T M E N İ
U z m . D r. A h m e t F a r u k YAĞ C I
YAY I N K U R U L U
Op . Dr. Nev ra TOPALİS MAİLOĞLU
S e m ra K AYA
Halil ÖZTÜRK

Çocuk Cerrahisi
P r o f . D r . Yu n u s S ÖY L E T
O p . D r. Ce m K A R A
Çocuk Kardiyoloji
D o ç . D r . Yı l m a z M U T L U
Çocuk Nöroloji
D o ç . D r. B a r ı ş E K İ C İ

Göz Hastalıkları
P r o f . D r . Tu n ç O VA L I
P rof. D r. Me h m et ÇA K I R
D o ç . D r. Ha n e f i ÇA K I R
O p . D r. M . Ka d i r EG E M E N O Ğ LU
O p . D r . Ç o l p a n O VA L I
O p . D r. M . B a h a t t i n K I R
O p . D r. E rd i n ç C E Y L A N
O p . D r. E m re G Ü L E R
İç Hastalıkları
D o ç . D r. S a b a h a t t i n G Ü L
U z m . D r . A h m e t F a r u k YA Ğ C I
Uz m . D r. Me h m et Ne c i p Ç E T İ N E R
U z m . D r . Ya s i n K E S K İ N
U z m . D r . N u r s a l KO N D U K
Kalp Damar Cerrahisi
D o ç . D r. B i l a l Ka a n İ N A N
O p . D r. Ca fe r A B BAS O Ğ LU
Kardiyoloji
P r o f . D r . R ı f a t E r a l p U L U S OY
Kadın Hastalıkları ve Doğum
O p . D r. N i h a l ÇA K I R
O p . D r . Tü l a y KO L D A Ş
O p . D r. Ö zg ü r Ç E T İ N E R
O p . D r. Ayş e S O L A R O Ğ LU
O p . D r. Ayş e Me r ye m U S LU
O p . D r. Fü reya Z i l a l H O CAG İ L
O p . D r . N e v r a T O PA L İ S M A İ L O Ğ L U
O p . D r. Me ht a p K A R A AS L A N
O p . D r . M e h m e t AYG Ü N ( P e r i n a t o l o j i )

EDİTÖR
Beril BAKİ

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
D o ç . D r. Ö z n u r K Ü Ç Ü K
U z m . D r . E s r a Ç E T İ N K AYA
Uz m . D r. S a l i m E R D O ĞA N
Uz m . D r. Ş ü k r ü Ç İ D O
Uz m . D r. İ l ka y TO P R A K L I
U z m . D r . E ş r e f Z I N L AT T

G R A F İ K TA S A R I M C I
E r g i n YA V A Ş

Dermatoloji
Uz m . D r. Met i n O Ğ U Z
Uz m . D r. Me ht a p K A R A AS L A N

Kulak-Burun-Boğaz
P rof. D r. İ r fa n D E V R A N O Ğ LU
P r o f . D r . İ s m e t E r c a n C A N B AY
O p . D r. A h m et Y I L D I R I M
O p . D r. İ l h a n ÖZ B E K
O p . D r. Ceva t U ÇA R
O p . D r. E m ra h Ç E L İ K

Endokrinoloji
D o ç . D r. Fev z i BA L K A N

Nöroloji
D o ç . D r. Ad i l e ÖZ K A N

F i z i k Te d a v i v e R e h a b i l i t a s y o n
D o ç . D r. Ay l a A K BA L
U z m . D r . F a t m a İ n c i AY D İ L E K

Obezite ve Metabolik Cerrahi
O p . D r. E ro l V U R A L

YÖ N E T İ M Y E R İ
T Ü R K İ Y E H A S TA N E S İ
M E R K E Z M A H . DA R Ü L AC A Z E C A D .
N O : 1 4 / 1 3 4 3 8 1 Ş İ Ş L İ / İ S TA N B U L
TEL: 0212 314 14 14
FA K S : 0 2 1 2 3 1 4 1 4 1 5
w w w. t u r k i ye h a s t a n e s i . c o m

Gastroenteroloji
U z m . D r . R e f i k O KÇ U
Uz m . D r. Fu l ya ÖZCA N
Genel Cerrahi
P r o f . D r . H a s a n TA Ş Ç I
O p . D r. Ca v i t H A M Z AO Ğ LU
O p . D r . E c e KO Ç U M
Göğüs Hastalıkları-Alerji
P r o f . D r . R e c e p AY D İ L E K
Estetik, Plastik ve
Rekonstrüktif Cerrahi
O p . D r . Te k i n G Ü M Ü Ş O Ğ L U

YA P I M

Klinik Psikoloji
Uzm. Psk. Hatice ÇİZMECİOĞLU
Uzm. Psk. Gülşah DURSUN

O r t o p e d i v e Tr a v m a t o l o j i
P r o f . D r . A t i l l a PA R M A K S I Z O Ğ L U
O p . D r . M e h m e t H E LVA C I
O p . D r . Ta r ı k Ş E N E R
Psikiyatri
Uz m . D r. Zey n e p Ş E N K A L
Radyoloji ve Görüntüleme Ünitesi
Uz m . D r. Ad n a n A L P T E K İ N
Uz m . D r. Fu n d a A K AÇ L I
Uz m . D r. N i l g ü n E R E N
Uz m . D r. Ö m e r Fa r u k E VC İ L
Uz m . D r. Ne ca t i S Ö N M E Z
Üroloji
O p . D r . A h m e t Ta l h a B E Ş I Ş I K
BASKI
İHLAS GAZETECİLİK. A.Ş.
MERKEZ MAH. 29 EKİM CAD.
İ H L AS P L A Z A N O : 1 1 A /4 1
Y E N İ B O S N A , BA H Ç E L İ EV L E R / İ S T.
TEL: 0212 454 30 00

Reçete Dergisi Türkiye Gazetesi Hastanesi’nin sağlık sektöründeki mesleki süreli yerel yayınıdır. 3 ayda bir yayınlanır.
Dergide yer alan bilgiler kaynak gösterilerek kullanılabilir.
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Bizden Haberler

Bizden Haberler
Hastanemizde Her Yeni Doğan, Doğa İçin Bir Fidan
Hastanemiz topluma sağlık hizmetleri sunarken, sadece
tedavi edici hizmetleri vermekle kalmayıp, topluma karşı sorumluluk bilinci ile de hareket etmektedir.
Asırlık çınarlarıyla birlikte tarihi yapılara sahip olan hastanemiz;
geçmişten kalan değerli bir miras olarak değerlendirilmekte, bütün süreçlerinde insan sağlığı için çaba harcanırken, bunun ayrılmaz bir parçası olan çevre ve yapısal bütünlüğün korunması için
de duyarlı davranmaktadır.
Çevre ve doğaya duyarlı bir anlayışla hareket eden hastanemiz, gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir dünya bırakmak üzere Çevre Kuruluşları
Derneği (ÇEKUD) ile yürüttüğü ortak bir projeye imza attı.
Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği (ÇEKUD), yaşadığımız doğanın korunması ve çevreyle ilgili kamuoyunda farkındalık oluşturulması amacıyla 1999 yılında kurulmuştur. ÇEKUD, bugün 15 bölge, 81 il ve 8 yurtdışı
temsilcisi ile binlerce çevre ve doğa dostu gönüllüsüyle birlikte kamu yararı statüsünde faaliyetlerini sürdüren
bir sivil toplum kuruluşudur.
ÇEKUD ile beraber ortaklaşa yürüttüğümüz projemizde hastanemizde doğan her bebeğe 1 adet fidan bağışlıyoruz. Bağışlanan fidanlar dönemsel ekim alanlarına dikilmektedir. Bağışlanan fidanlar ile ilgii ailelerimize
bebeğinin adının yazıldığı sertifikayı hediye ediyoruz. Dikilen fidanların umutla beraber yeşerip, bebekler ile
büyümesini dileriz.
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“Ergenliği
Tanıyın,
Çocuğunuzla
Yeniden Tanışın”

Etkinliğinde
buluştuk

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’
nde görev yapan hakim, savcı ve
personel ile hastanemizin düzenlediği ‘Ergenliği Tanıyın, Çocuğunuzla Yeniden Tanışın’ seminerinde
bir araya geldik. Hastanemiz Genel
Müdürü Hayati ODABAŞI, Çocuk
Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç.
Dr. Öznur KÜÇÜK ve Psikiyatri Uzmanı Dr. Zeynep ŞENKAL, ergenlik dönemini ve bu dönemin ergen
ve aile hayatına etkilerine yönelik
bilgiler paylaştı.

“Meme Kanseri
Önlenebilir Bir Hastalıktır”

Farkındalık Semineri

Ülkemizde her 8 kadından birini tehdit eden meme
kanserinin görülme sıklığı giderek artmaktadır.
Özellikle genç kadınları tehdit ettiği görülen meme
kanserinde en büyük savunma erken teşhis için
kontroller yaptırmak ve bilinçli olmaktır. Kontrollerin
aksatılmaması, kendi kendine meme muayenesinin rutin olarak yapılması ve yaşam tarzı düzenlemeleri ile meme kanseri erken teşhis edilebiliyor.
Meme Kanseri Farkındalık Haftası dolayısıyla Genel
Cerrahi Uzmanımız Op. Dr. Ece KOÇUM,
MAPFRE Sigorta işyeri hekimi Dr. Nesrin
DEMİRKOL ve uzman ekibimiz MAPFRE Sigorta
çalışanlarına özel; meme sağlığı ile ilgili muayene
gerçekleştirdi ve merak edilen sorulara cevap verdi.

7

Bizden Haberler

Emzirmenin önemine dikkat çektik

Anne sütü ile beslenme her bebeğin en doğal hakkıdır. Anne ile
bebek arasında gebelikte başlayan duygusal ve biyolojik birliktelik emzirme süreci ile daha farklı
bir boyut kazanmaktadır. Dünya
Sağlık Örgütü; bebeklerin ilk 6
ay sadece anne sütü ile beslenmesini, su dahil herhangi bir ek gıda
verilmemesini, altıncı aydan sonra
ise uygun ek gıdalara başlanarak,
emzirmeye 2 yaşına kadar devam
edilmesini önermektedir.
Sağlık Bakanlığı onaylı bebek
dostu hastanemizde; uzman ekibimiz, doğum yapan her anneye
emzirme ve anne sütünün önemini
anlatmaktadır. Emzirme haftasının
anısı olarak da 1-7 Ekim arası hastanemizde doğum yapan tüm annelerimize hediyeler verdik.

Armutlu Tatil Köyü’nde
konaklayan misafirlerimiz
ile bir araya geldik
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İhlas Holding ailesinin sağlık adresi olan Türkiye Hastanesi olarak, dört mevsim tatilin adresi olan İhlas Armutlu
Tatil Köyü’nde, ziyaretçilerimiz ile yaz ayı boyunca bir araya
geldik. Armutlu tesislerinde konaklayan misafirlerimiz sağlık
ile ilgili merak ettikleri soruları sordular ve sağlıkta güncel
teknolojilerden haberdar oldular.
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Şişli Meslek Yüksek Okulu

Akademik yıl açılış töreninde bulunduk
Türkiye Hastanesi olarak Şişli
Meslek Yüksek Okulu’nun
2019-2020 Eğitim - Öğretim
yılı dolayısı ile akademik yıl
açılış töreninde ekibimiz ile
yer aldık. Şişli Meslek Yüksekokulu Kurucu Başkanı Mustafa SARIGÜL başta olmak
üzere tüm öğretim görevlisi,
öğrenci ve veliler standımıza
büyük ilgili gösterdi.

Anne Adayları Gebe Akademisi’nde
Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış Bebek
Dostu Hastanemizde; hamileliğinizin başlangıcından bebeğinizin doğumuna kadar olan ve hayatınızın bu en özel döneminde sağlıklı ve bilinçli
bir ebeveynlik süreci geçirmeniz için deneyimli
uzman kadromuzla sizlerin daima yanındayız.
Anne adaylarını bilinçli ve bilgi sahibi olarak doğuma hazırlayan Gebe Akademisi etkinliğimiz her
ay Hastanemiz Kafeteryasında ücretsiz olarak gerçekleştirilmektedir. Gebelik okulu, gebelik
boyunca bebeğin daha sağlıklı ve huzurlu bir yuvada olması için sizin yapmanız gerekenleri içerir.
Doğum öncesinde ve doğumda anne adaylarının
kendine daha da güvenmesini, korkularını gidermeyi amaçlar. Etkinliğe alanında uzman; Klinik
Psikolog, Psikiyatri Uzmanı, Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları Uzmanı, Beslenme ve Diyet Uzmanı, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı,
Ebe Hemşire ve Bebek Hemşiresi kadrosundan
oluşan ekibimiz konuşmacı olarak katılmaktadır.
Dileyen tüm anne adayları ücretsiz olan etkinliğe
katılabilirler. Detaylı bilgi için 0212 314 17 85’i
arayınız.
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Bizden Haberler

Türkiye Hastanesi Uluslararası Hizmetler Departmanı, Türk
misafirperverliğin bir elçisi olarak farklı Ülkelerden gelen hastalarımıza ve
refakatçilerimize hizmet vermekten memnuniyet duymaktadır.

Türkiye Hastanesi’nde

Sağlık Turizminde Yeni Dönem

Türkiye; son 10 senede sağlık turizminde benzersiz
bir tecrübeye ev sahipliği yaparken şimdi de gelecek
10 senede dünyada söz sahibi kabul edilen lokasyonumuzun kaderini de etkileyecek bir döneme giriyor.
Gelinen noktada okulu olmayan ama çoklu deneyim
gerektiren ve çevre kıtaların sağlık durumunu da etkileyen bir endüstri oluşturuldu. Rekabetin sadece tıbbi çıktılar üstünden olmadığı ve her geçen gün artan
beklentiyi karşılamak zorunluluğu; yeni dönemde daha
önemsenecek yeni rekabet parametrelerini de görev
tanımlarına ekletti.
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Hastalar ve refakatçiler kendi ülkelerinde olmayan tedaviler dışında; bazen daha iyi bir tedavi protokolü ya da
hizmet için de yollara düşebiliyor. Fiyat hassas bir konu
olsa da herkes daha önce hiç gidilmemiş bir ülkede, konuşulamayan bir dilde sağlık hizmeti almanın zorluğunu
ve stresini göğüsleyerek yola çıkıyor.
Sağlıkta, otelcilik hizmetine bakışımız
turizmdekiyle yarışır nitelikte
Türkiye Hastanesi; Uluslararası Hizmetler Departmanı ile
yıldızlı otellerin hizmetiyle yarışabilecek destek hizmetlerini
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yurtdışından gelen her hastaya sunmayı hedefliyor. Başka
ülkelerde bedel ödenen servisler hastanemizde yabancı
hastaya bakış açımızın da etkisiyle hizmetlerimizin vazgeçilmezi oldu. Ama asıl amacı turizm olmayan bu kitleye sunulan hizmetlerde beklenti oldukça yüksek ve bu hizmet serisi
ancak birtakım organizasyonel tecrübe ile aksamadan yönetilebilir. Her süreci bilinçli şekilde takip edecek tecrübeli
birilerine ihtiyaç duyuluyor. Sağlık turizminde uzmanlaşma
alanları dışında tecrübe, o ülkeden gelenlerin beklentisini
gerçekleştirecek empati ve organizasyon yeteneği, dil,
sektörel yapı ve kurumsal kültür, güleryüz, zamansız ve
mekansız çalışma becerisi ve pozitif enerji gibi sayısız
noktaya hakim olmayı gerektiriyor.
Hasta Tecrübesinin merkezinde
yer alan Uluslararası Hasta
Hizmetleri Birimi
Evlerindeki konforu hastanemizde devam ettirebilme
çabamıza paralel gerçekleşen zor tıbbi vakalara
rağmen süreç iyileşme
ile sınırlı değildir. Refakatçilerin ve hastaların
yaşadığı tedavi dışındaki
süreçleri planlamak ayrı
bir uzmanlık ister. İptaller,
değişiklikler, beklemeler,
beklentiler, dil, memnuniyet ve iletişim yeteneğinin
iyi olması gibi hususlarda
uluslararası hasta departmanı
çalışanlarına önemli sorumluluklar
düşüyor. Bu sorumluluk ise; çalışanın köprüden öte bir vazifeyi yerine getirmesini zorunlu kılıyor.
Nitelikli personelimiz kurum kültürünün global
aynası ve temsilcisi
Sağlık sektöründe alınan hizmetten memnuniyet, anlık
olduğu kadar şeffaftır ve en büyük pazarlama yatırımıdır.
Devasa bütçelere mal olan pahalı tanıtım giderlerinden
en hızlı dönüş alınan ve en etkin olanı kesinlikle hasta
memnuniyetidir. Yeni hastaların çekilmesi, tıbbi çıktıların
iyileştirilmesi, klinisyen-hasta iletişimi, bilgilendirme, takip ve diğer her alanda hasta-refakatçi-doktor üçgeni dışındaki unsurların tek bağlantı noktası yurtdışı hastaları
takip eden birimdir. Refakatçiyi memnun edememenin
eksikliği, başarılmış tüm operasyonlara zarar verir. Bu
sebeple çok sayıda parametrede aynı anda mükemmeliyet odaklı yaklaşım kalite standartlarının ötesinde bir
kalite indikatörüdür.
Hizmet duplikasyonu kurguda olmalı
Yerli hastaya sunulan her hizmetin başka ülkeden, dilden, kültürden ve dinden hastaya sunulabilmesi için çe-

viri hizmetleri dışında vizyon ve tecrübe gerektirir. Yurtdışı
hastası alabilme kararı; altı doldurulması gereken ve tek
seferlik olmayan operasyonlar dizisi anlamına geliyor. Bu
kurgu kurumun ve her departmanı ilgilendiren koopere
edilmiş bir alandır. Bu sebepledir ki Türkiye Hastanesinde Uluslararası Hizmetler Departmanı hastanedeki
tüm birimlerle entegre çalışarak hastaya ve refakatçilere
360 derece hizmet sunmayı mümkün kılar.
Pazarlama yöntemlerimizden biri de kurum
geleneğimizdeki misafir odaklı yaklaşımımız
Hastanemizde sürdürülebilir pazarlama yöntemlerinin
yanına biraz da ülke algısını yerleştirecek bir
bakış açısı ile misafirperver kurum kültürümüzü misyonlaştırdık. Kurum
değerlerimizin her dildeki karşılığı
olan pazarlama omurgamızın
farklı kültürlerdeki karşılığını
gördükçe değerlerimizi önceliklendirme konusuna
yatırımı devam ettirdik.
Sağlık turizminde
2023 hedeflerimiz
Pazarlama
yöntemlerimizden biri de kurum
geleneğimizdeki misafir
odaklı
yaklaşımımızdır.
Türkiye Hastanesi olarak
sağlık turizmi endüstrisinde
2023 yılında globalde nerede
yer alacağımız sorusuna göre
uzun vadeli stratejilerimizi belirledik. Tüm olası senaryolara adapte
ettiğimiz alt yapımız ile ülkeye döviz girdisi yaratan katma değeri yüksek bir endüstri
olarak eforumuzu kurumumuza olduğu kadar ekonomi
ve ülke imajına da katkısı olduğunu bilmek bizi daha da
büyümeye sevk ediyor.
Uluslararası hastaya sunulan hizmet kurumun
gülen yüzüdür
Yurtdışı süreçleri takip eden departmanımızın başarısı
yönetimin vizyonu olmadan eksik kalacaktır. Dolayısı ile
sağlık turizmine yönelik eksiklikler ile ilgili bir check-list
içindeki maddelerden biri de yönetimlerin katılımıdır denilebilir. Yurtdışından gelen hastalara yönelik operasyonlarda tek bir departmanın sahiplendiği her hizmet, yönetim kademesinden başlayan birimlerin ortak başarısı
veya başarısızlığıdır. Doğru yöneticilerin doğru atılmış
adımlarının arkasını getirecek ekipler; başarıyı garantileyecek ve daim kılacaktır. Bu sebepledir ki; Türkiye
Hastanesi misafirperverliği ve geleneğini; 35 ülkeyi hedef alan coğrafyadan gelen hastalarına ulaştırabilmenin
mutluluğunu yaşıyor.
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Röportaj

Aynı Bahçede 20
Röportaj: Uzm. Dr. Ahmet Faruk YAĞCI ve Emine GÜNGÖR

Hastanemiz çalışanları için de bir çekim merkezi.
Öyle ki, senelerin nasıl geçtiğini anlamadan
hayatımızın bir parçası oluyor, hatta merkeze
yerleşiyor. Elbette her işyeri gibi gelenler, gidenler,
emekli olanlar hatta ölenler oluyor. Bu hayatın bir
gerçeği. Bununla beraber bu bahçeye giren kolay
kolay çıkmak istemiyor. Bir de gözünü burada
çalışma hayatına açan ve yirmi senenin üzerinde
çalışan, seneler geçse de adeta eskimeyen bir
mobilya gibi hastanemizin değişmez parçası
olanlar var. Onlar ki aralarında ben de varım, her
ağacı, her taşı, bahçedeki kedilerin yaşını, hangi
koridorun ne zaman boyandığını bilirler. Bu sayıda
çocukluktan çıkmadan hastanemizde çalışmaya
başlamış ve halen çalışmaya devam eden Emine
GÜNGÖR söyleşi konuğumuz.
Neden hep gülüyorsun? Hayatın her zaman
problemsiz ve güzel mi?
Elbette ki hayatım dertsiz ve sıkıntısız değil. Benim de
ailemde sorunlarım var, hatta çoğu insana göre bu problemlerin daha fazla olduğunu söyleyebilirim. Hayatımı
yaşarken öğrendiğim; ben ağlarsam değer verdiklerim,
sevdiklerim üzülüyorlar. Bu yüzden her zaman yüzümde
gülümseme oluyor. Kimi zaman acı ve sıkıntı çeksem de
duruşumu değiştirmiyorum. Bu bana kuvvet veriyor.
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Yıl

Kaç yaşındasın? Hastanede ilk işe başladığında
nerede başladın ve o vakitler yaşın kaçtı? Nerelisin?
Otuzyedi yaşındayım. Hastane kafeteryasında garson
olarak başladığımda onaltı yaşındaydım. Giresunluyum.
O günlere doğru baktığında, yirmi yıl öncesinden
en fazla özlediğin ne?
O günlerdeki arkadaşlarımı ve dostlukları özlüyorum. Birçok
dostum aramaya sormaya devam etti. Halen görüştüklerimiz var. Ayrıca sizler gidenlerin eksiklerini hissettirmediniz.
Kaç yaşında evlendin? Kaç çocuğun var?
21 yaşında evlendim. İki tane boyuma yaklaşmış dünya
güzeli kızım var.
Şu andaki görevin ne?
Hastabakıcılık yapıyorum.
Anlaşıldığı kadarıyla işin çok kolay bir iş değil.
İşini yaparken seni en fazla rahatlatan şey nedir?
Hastaların ve çevremdeki insanların işlerini kolaylaştırdığımda yüzleri gülüyor. Kimi teşekkür kimi dua ile mutlu olduğunu belli ediyor. Etrafımda yüzü gülen insanların
olması bana huzur veriyor ve çalışma isteğimi arttırıyor.
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Kimi zaman gece, kimi zaman gündüz
çalışıyorsun bu düzensiz mesai evliliğini etkiliyor
mu? Çocuklar seni özlüyor mu?

Göründüğü kadarıyla insanlarla iletişim işini
çözmüş kişilerdensin. Bunu nasıl başardın? Sadece gülümseyerek deme, daha ötesi olduğu belli.

Bu durum evliliğimi etkilemiyor. Beni ve işimi gayet iyi
anlayan, buna saygı gösteren bir eşim var. İş yerimin
temiz ve güvenli bir yer olması da çok önemli bir etken.
Çocuklarımı ise gerçekten çok özlüyorum. Onlar da
beni özlüyorlar. Birbirimizin eksikliğini hissetmemek için
boş zamanları ve mesaim olmayan günleri en iyi şekilde
değerlendirmeye çalışıyoruz.

Öncelikle insanları kendi yakınım, ailemin bir üyesi gibi
görerek davranıyorum. Kolay kırılmıyorum, kimseyi de
kırmıyorum. Bir şekilde denge oluyor.

Hastanemizin seni en fazla kendine bağlayan
özelliği nedir? Kendini başka bir işte çalışırken
hayal ediyor musun?

Çocuklarımla ilgili en fazla istediğim şey, kendilerinin
patronu olacak işlerinin olması. Benden daha ileri mevkilere gelmeleri. Hepsinden önemlisi de hayatı tanımaları ve insan ilişkilerini iyi yöneten insanlardan olmaları.

Burada gerçekten mutluyum. Çevremdeki herkes bana
ailemmiş gibi hatta bazen daha da yakın davranıyor.
Ben de sonradan gelenlere aynı şekilde yaklaşıyorum.
İlk zamanlarda başka işler hayal etmiştim ama mevcut
işime başladıktan sonra kendimi başka bir yerde düşünemiyorum. Başka bir işin hayalini kuramıyorum.
Bunca senelik iş hayatında seni derinden
etkileyen, kalbini kıran ya da hayata bakışını
değiştirecek kadar çok sevindiren şeyler oldu
mu? Olduysa bizimle paylaşır mısın?
Kalp kırıklıklarının üzerinde fazla durmuyorum. Hayat geçiyor. En çok sevindiğim gün ise garsonluktan
hastabakıcılığa geçtiğim gündür. Hastane beni kadrosuna almıştı ve sevdiğim, istediğim işi yapabilecektim.
Hastaların güldüğünü görmek ve onların duasını almak
benim için çok önemliydi. Bazı sabahlar hastane kadrosuna alındığım günün ertesi sabahı gibi mutlu uyanırım
ve kendimi o sabahta gibi hayal ederim.

Çocuklarının erişkinliklerini hayal ettiğinde hangi
mesleği seçmeleri seni mutlu eder ve emeğinin
karşılığını almış gibi hissedersin?

Çok teşekkür ediyor ve seninle çalışmanın bir
zevk olduğunu hastanemiz adına ifade etmek istiyorum. İlave edeceğin birkaç söz daha varsa dinlemek isterim.
Ben burayı samimi olarak seviyorum . Bazı şeyleri aklından asla çıkaramazsın ya, Türkiye Hastanesi de benim
için öyle. İnsanları mutlu görmek, hastaların iyileşerek
ayrıldıklarını izlemek, teşekkürlerini almak benim içimi
ısıtıyor. Hastanemizin bir sloganı var ya ‘’Evim Gibi’’...
Benim için bu işletme bir ev. Hastalara yönelik bir slogan gibi görünmesin çalışanlar için de geçerli. Kapıdan
girerken kendime ‘’Gülümse, burası senin ailen, onlara
üzgün gözükme, onlar sana değer veriyor’’ diyorum.
Burada çalışmaya başladığımdan beri hayatımın şanslı
olduğunu düşünüyorum.
Bir cümle ile:
Hayat...
Hayat, üzüntülerin karşısında gülümsemek.
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DOÇ. DR. HANEFİ ÇAKIR
G Ö Z H A S TA L I K L A R I U Z M A N I

Gözde Lazer Tedavisi ve
Yeni Nesil Yöntemler
SMILE LAZER - PRK - LASIK - I DESIGN

“Lazerle gözlükten kurtulma” ameliyatı veya “göz
çizdirme” olarak bilinen operasyonlar olup gözdeki miyopi, hipermetropi ve astigmatizma gibi kırma kusurlarının düzeltildiği tedavilerdir.
Gözlerin Uygun Olup Olmadığı Nasıl Anlaşılır?
Görme dereceniz, göz bozukluğunuzun tespiti, göz
tansiyonu ölçümü, biyomikroskopik inceleme yapılır.
Ardından göz bebekleri damla ile büyütülüp göz numaraları damlalı olarak tekrar belirlenir ve ayrıntılı olarak
göz dibi (retina damar yapısı ve göz sinirleri) muayenesi
yapılır. Muayenede damla ile göz bebekleri büyütüleceğinden, ışıktan rahatsızlık ve görmede bulanıklık olabilir
ve bu durum 24 saat sürebilir. Otomobil kullanacakların
bu durumu dikkate almaları gerekmektedir. Detaylı göz
muayenesine ek olarak korneal topografi, pakimetri ve
pupillometre yapılır. Bu tetkiklerle kornea tabakasının
şekli ve kalınlığı değerlendirilir.
Lazer Tedavisi Öncesi Dikkat Edilmesi Gerekenler?
Kontak lens kullananların 1 hafta önceden lens kullanımını bırakmış olması gerekmektedir. Lazer Operasyonu Günü Ameliyat öncesi göz kapaklarına makyaj
ve losyon sürmeyiniz. Tedavi günü aç olmanıza gerek
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yok. Sizi rahatsız etmeyecek şekilde tok olabilirsiniz.
Ameliyat, uyuşturucu damlalarla gerçekleştirilmektedir.
Operasyon Sonrasında hemen evinize dönebilirsiniz.
Operasyon sonrası birkaç saati dinlenerek geçirmenizde fayda vardır. Gözünüzü ovalamanız, bastırmanız ve
kaşımanız sakıncalıdır. Reçete edilmiş olan damlaları
önerilen şekilde kullanmanız gerekecektir.
Lazerle Hayatınızda Neler Değişecek?
Gözlük ve lenslerden kaynaklanan rahatsızlıklardan
tamamen kurtulacaksınız. Sabahları veya gece, uykunuzdan uyandığınızda saati rahatlıkla görebileceksiniz.
Gözlüksüz ve lenssiz doğal görünüm ve görüş elde
edeceksiniz. Spor aktivitelerinde rahatlık ve daha yüksek başarı sağlayacaksınız. Rüzgâr ve yağmur gibi iklim
olaylarından daha az rahatsızlık duyacaksınız. Lensinizin kaybolması, gözlüğünüzün kırılması gibi durumlardan kurtulacaksınız.
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LAZER İLE TEDAVİ YÖNTEMLERİ NELERDİR?
Yüzeysel Tedavi (PRK-LASEK)
PRK tekniğinde gözün en ön saydam tabakası olan kornea epiteli alındıktan sonra lazer uygulanır. Epitel dokusu
kendi kendine 3 günde iyileşir. LASEK tekniğinde gözün
en ön saydam tabakası olan kornea epiteli seyreltilmiş
alkol ile yumuşatılarak kaldırılmakta ve altta kalan kısma
lazer uygulanmaktadır. Ardından epitel tekrar eski pozisyonuna yerleştirilmektedir. İyileşme 3 günde gerçekleşir.
Burada son zamanlarda güncel olan ve “No-Touch”
olarak tanıtılan bir yöntemden bahsetmek gerekir. Bu
yöntem aslında tıbbi olarak bizim “Trans-PRK” olarak
isimlendirdiğimiz bir yüzeysel tedavi yöntemidir. Bu yöntem bahsedildiği gibi yeni bir teknik değildir, hatta 1995
yılından itibaren kullanılmaktadır. Bu yöntemde yüzey tabakası alkol yerine lazer tarafından uzaklaştırılmaktadır
ve PRK’da olduğu gibi devam edilmektedir. Sonuçları da
PRK yöntemi ile benzerdir, herhangi bir üstünlüğü yoktur.

1.Adım
Katman Hazırlığı

2.Adım
Katman Kaldırma

3.Adım
Korneal Ablasyon

4.Adım
Göz Koruması

1.Adım
Flep Oluşturma
Femto LASIK
Bu yöntemde femtosaniye lazer ile gözün saydam kısmında kapak (korneal flep) oluşturulup, excimer lazer ile
kornea yüzeyi şekillendirilmektedir. Femtosaniye Lazer
ile korneal kapak, tamamen bilgisayar kontrolünde ve
bıçak kullanılmadan oluşturulur. Bu yöntemin PRK’ya
göre üstünlüğü ameliyat sonrası hasta konforunun daha
yüksek olması ve günlük hayata dönüşün hızlı bir şekilde
gerçekleşmesidir.

2.Adım
Flep Açılır

3.Adım
Korneal Ablasyon

4.Adım
Flep Konumlandırma

I-Design (Kişiye Özel Tedavi)
I-Design tıpkı kişinin parmak izi gibi, kendine özgü kornea haritası üzerinden çalışılan, kişiye özel bir tedavi
yöntemidir. Bu sayede karanlıkta görüş kalitesi diğer
standart lazer yöntemlerine göre daha üst seviyelere
çıkmaktadır. Her gözün, karakteristik yapısı birbirinden
farklı olduğu için bu tedavinin diğerlerinden farkı, kişinin
kendisine özel bir tedavi olmasıdır.
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GÖZ LAZER CERRAHİSİNDE SON GELİŞME

SMILE LAZER

SMILE Lazer Nedir?
Göz lazer cerrahisindeki son gelişmelerden biri de
SMILE lazer tekniğidir. SMILE lazer cerrahisi, patentli
bir teknoloji olan VisuMax femtosaniye lazer kullanılarak gerçekleştirilir ve FDA tarafından onaylıdır.
SMILE lazer tekniği, femtosaniye lazer ile yapılan LASIK ve FLEX işlemlerinden farklı olarak flep oluşturmadan miyopi tedavisinde kullanılan yeni bir cerrahi
işlemdir.
Excimer lazer cerrahisindeki ablasyon denilen korneanın traşlanması bölümüne SMILE lazer tekniğinde
gerek kalmamakta ve direkt femtosaniye
lazerle oluşturulan lentikül denen
parçacık kornea içinden alınarak
tedavi tamamlanmaktadır.
SMILE lazer tekniğinde kornea yüzeyinde ve dış katlarında kesi olmadığı için
kornea yapısı korunmaktadır. Bu özellik, SMILE
lazer tekniğinin oldukça
güvenilir ve emniyetli olmasını sağlamaktadır.
Bıçaksız lazer tedavilerinde
bir devrim niteliği taşıyan ve
özellikle yüksek miyoplarda oldukça iyi sonuçlar veren SMILE
lazer tekniğinde, bütün cerrahi basamaklar tek lazerle ve bıçaksız olarak uygulanmaktadır.
Femto LASIK yöntemine göre çok daha küçük kesi ile
disk çıkarılması (lentikül) şeklinde gerçekleştirilmektedir. Bu sayede işlem sonrasında hastalarda daha az
batma, yanma ve daha hızlı iyileşme, yüksek kırma kusuruna sahip hastalarda daha güvenli tedavi gibi avantajları da bulunmaktadır.
SMILE Lazer Kimlere Uygulanabilir?
● ● 18 yaş ve üzeri kişiler,
● ● Son bir yıl içinde kırma kusurunda artış olmayan
kişiler,
● ● Miyopi değerleri -1.00 ila -8.00 dereceler arasında
olan kişiler,
● ● Astigmatizma değerleri -5.00 derecenin altında
olan kişiler,
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●●

Genel göz ve kornea sağlık durumu uygun olan
kişiler Smile lazer tekniği için uygun adaylar olarak
değerlendirilmektedir.

SMILE Lazer Kimlere Uygulanamaz?
● ● 18 yaş altında olan kişiler,
● ● Son bir yıl içinde gözlük numarasında değişiklik
olan kişiler,
● ● Hipermetropisi olan kişiler (SMILE ile hipermetropi
tedavisi çalışmaları devam etmekte),
● ● Bağ doku hastalığı olan kişiler (romatizmal hastalık ve bağışıklık sistem hastalığı olanlar),
● ● Hamilelik veya emzirme döneminde
olan kişilerde Smile lazer tekniği
uygulanmamaktadır.
SMILE Lazer Nasıl
Uygulanır?
Ameliyat öncesi detaylı bir
göz muayenesi ve tetkikleri sonucu öncelikli olarak
kişinin göz yapısının SMILE cerrahisine uygun olup
olmadığı
değerlendirilir.
Kişinin gözlerini oynatmasını engelleyen bir vakum
halkası yerleştirilmesi sonrası ortalama 22 saniye süren
lazer uygulanır ve kornea içinde
oluşturulan lentikülün 2-4mm olan
bir kesiden dışarı çıkarılması ile birlikte
işlem sonlandırılır.
SMILE Lazerin Avantajları Nelerdir?
● ● Korneal flep oluşturmak için büyük bir kesi oluşturulmadığı için kapak (flep) dokusuna ait komplikasyonlar beklenmez.
● ● Kapakçık açılmadığı için, kapakçığın kayma veya
yer değiştirme riski bulunmaz.
● ● Kornea özelliğinde üstün koruma sağlar.
● ● Daha az bir kornea kesisi oluşturulduğundan, kesilen sinir sayısı daha az olur ve his kaybına bağlı
ortaya çıkan göz kuruluğu minimal seviyelere iner.
● ● Flep dokusunun kaybının engellenmesiyle daha
yüksek göz derecelerine sahip olan hastalara da
artık SMILE uygulanabilmektedir.

TÜ RK İY E H A S TANESİ
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Vitrektomi
Retina Cerrahisine Genel Bakış
Görüntülerin odaklandığı retina tabakasının ilaçlarla tedavi edilebilen bir dizi hastalığı vardır.
Bazı retina hastalıkların tedavisi ise ancak cerrahi olabilir. Gözün içine girilerek
yapılan cerrahi işleme “Vitrektomi” denir.
Görmemizi sağlayan gözün şekli bildiğimiz gibi bir küre
şeklindedir. Gözün dışardan da görülen ön bölümünde saydam özellikte kornea dokusu ve onun gerisinde
göze rengini de veren iris dokusu vardır. İrisin
hemen arkasında da gözün merceği bulunur.
Göz küresinin iç yüzünü ise görüntüleri algılayan retina dokusu bulunur (resim 1). Dış
dünyadan gelen görüntü öndeki kornea ve
onun biraz gerisindeki mercek tarafından
odaklanarak retina üzerine düşer. Retinanın
en hassas ve net görmemizi sağlayan bölümü sarı nokta (makula) olarak isimlendirilir.
Göz küresinin içini dolduran saydam doku
jöle benzeri bir yapıya sahip olan vitreusdur.
Ana hatlarıyla göz bir fotoğraf makinasına benzetilebilir. Ön bölüm (kornea ve lens) bir cisme ait dışardan
gelen görüntüyü odaklar ve arkada retinanın üzerine
düşmesini sağlar. Baktığımız cismin görüntüsü hassas
görmemizi sağlayan sarı nokta üzerinde odaklanınca
net görürüz. Fotoğraf makinasının ön bölümündeki
mercekler sayesinde cisimlerin görüntüsü odaklanarak
arka bölümdeki filmin (günümüzde daha çok elektronik
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çip’lerin) üzerine yansımış olur. Tabii ki aradaki önemli
fark insanın göze gelen görüntüyü algılaması retinaya
ulaşan görüntülerin göz siniri aracılığı ile beyine ulaşması sayesinde olur.

Resim 1

Gözün ön bölümünde açılan üç delikten
girilerek yapılan vitrektomi cerrahisinin geçmişi 70’li yılların başına uzanır. Bu tarihten
önce birçok retina hastalığı, başta retina tabakasının yerinden kalkması olan retina dekolmanı veya şeker hastalığına bağlı göziçi
kanamaları gibi önemli göz hastalıkları körlükle sonlanmaktaydı. Amerika’da yaşayan
alman asıllı bir göz hekimi olan Dr. Robert Machemer’in
(resim 2) 60’lı yıllarda evinin garajında amatörce başladığı “ bir yumurtanın içini çok küçük bir delikten nasıl
boşaltabilirim “ çabaları sonuç vermiştir (resim 3). 70’ li
yılların başlarında insanları tedavi edebilecek bir noktaya gelen cihazı çok sayıda insanın görmesi için bir umut
ışığı olmuştur. Yine 70’li yılların içinde ülkemizde de İstanbul’da Prof. Dr. Demir Başar ve Ankara’da Prof. Dr.
Cahid Örgen vitrektomi tekniği ile göz ameliyatlarına
başlamışlardır.
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Resim 2

Resim 3

Resim 6

Resim 7

Vitrektomi, günümüzde yapılan birçok cerrahi işlemi
daha iyi tarif etmesi yönünden diğer adıyla “vitreoretinal cerrahi” son derece komplike cihazların kullanımına
ihtiyaç gösteren (resim 4) ve öğrenimi uzun eğitim süreci gerektiren bir işlemdir. Bunun önemli nedenlerinden biri de retina dokusunun kendisinde yatmaktadır.
Daha önce ifade ettiğimiz gibi göz küresinin iç yüzeyini kaplayan retinanın yapısının çok yumuşak olması
ve kalınlığının da milimetrenin üçte bir kadar olmasıdır.
Dolayısıyla bir retina yırtığı sonucu yerinden kalkmış ve
yaşlılarda ya da ileri derecede miyoplarda olduğu gibi
sıvılaşmış vitreusun içinde duran retinanın bu dokuya
zarar vermeden yeniden yerine yerleştirilmesi oldukça
fazla özen ve deneyim gerektirmektedir.
Bu işlemin sonunda retinanın yırtılan bölümlerine laser
uygulanmakta ve bir süre içten desteklemek için özel
gazlar veya silikon yağı ile göziçi boşluk doldurulmaktadır (internal tamponad) (resim 5).
Gazlar 3 – 6 hafta içinde kendiliğinden emilerek gözden
uzaklaşırken silikon yağınının, hastanın durumuna göre
değişmek üzere, belirli bir süre göz içinde bıraktıktan
sonra ikinci bir cerrahi işlem ile çıkarmak gerekmektedir.
Günümüzde vitrektomi için göze açılan deliklere kanüller
yerleştirilmekte ve cerrahi aletler bu kanüllerin içinden
gözün içine sokulup çıkarılmaktadır (resim 6). Böylece cerrahi aletlerin göze giriş çıkışlarının doku hasarı
ortadan kalkmaktadır. Ayrıca her geçen gün kullanılan
cerrahi aletlerin çapı da azalmaktadır. İlk vitrektomi ameliyatlarında kullanılan cerrahi ekipmanın çapı 1.5 mm
civarındayken daha sonra 0.9 mm’ ye inmiştir. Modern
cerrahi aletlerin çapı bugün artık 0.4 – 0.5 mm dolayındadır (resim 7). Daha ince aletlerle yapılan cerrahi işlem hem ameliyat süresini kısaltmakta hem de hastanın
ameliyat sonrası iyileşmesini hızlandırmaktadır.

Resim 4

Resim 5
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Resim 8.1 (Öncesi)

Resim 8.2 (Sonrası)

Resim 9.1 (Öncesi)

Resim 9.2 (Sonrası)

Vitrektomiden çok sayıda retina hastalığının cerrahi
tedavisinde faydalanılmaktadır. Bunların başında retinanın yırtılması sonucu gelişen retina dekolmanının
tedavsi gelir. Özellikle büyük yırtıklı, çok sayıda yırtığın
yol açtığı veya hastanın hekime başvurmakta geciktiği
durumlarda vitrektomi – vitreoretinal cerrahi yapmadan
hastanın yeniden görmesini sağlamak mümkün olmamaktadır. (resim 8.1, 8.2).

Türkiye nüfusunun %14’ünde görülen şeker hastalığının
(diabet) bazı durumlarda gözde yaptığı şiddetli kanama
ve daha ağır komplikasyonların tek tedavi yolu vitrektomidir (resim 9.1, 9.2).

Resim 10.1 - 10.2

Resim 11

Tanı yöntemlerinin gelişmesi ile nedeni tam olarak belirlenemeyen bir dizi hastalığın tanısı günümüzde kolaylıkla konabilmektedir. Bunların başında optik kohorens
tomografi olarak isimlendirilen bir cihaz gelmektedir. Bu
cihaz sayesinde gözün hassas görme bölgesi ile ilgili
görme azalmasına yol açan ve hemen hemen saydam,
çok ince (5-8 mikron) zar oluşumlarının saptanması
mümkün olmaktadır. Vitrektomi ameliyatı ile bu zarların
uzaklaştırılarak sarı noktaya (makula) zarar vermesinin
önüne geçilmektedir (resim 10.1, 10.2). Bazen bu zarların sarı noktada delik oluşumuna yol açtığı görülmektedir (makula deliği). Yine bu durumda da vitrektomi ve
retina yüzeyindeki zarların soyulması, göz küresinin bir
tamponad gaz ile doldurulması hastanın görme kaybını
önleyebilmektedir.

Göz yaralanmaları ve göz içine yabancı cisim girmesi durumunda öncelikle gözün bütünlüğü sağlanır. Daha sonra vitrektomi ameliyatı ile varsa göz içindeki yabancı cisim çıkarılır ve göz içinde oluşan hasarın tamiri yoluna gidilir (resim
11). Oluşan göz içi kanama uzaklaştırılır, meydana gelmiş
olabilecek zarlar soyulur, laser uygulanarak retina dokularının yeniden yerine tutunması sağlanır. Bu tür durumlarda
sıklıkla silikon yağı ile internal tamponad yoluna başvurulur.
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Vitrektomi, ileri şekliyle vitreoretinal cerrahi yukarıda sayılan
durumların dışında çok sayıda retina patolojilerinde kullanılmaktadır. Yenidoğan retinopatisinin ileri evreleri, göz içi
iltihaplarının ilaca cevap vermediği durumlarda olduğu gibi.
Teknolojideki gelişmeler başarı sonuçlarını belirgin biçimde
etkilemektedir. Hastanın hekime erken ulaşmasının da sonuçlar üzerine etkisi tartışmasız çok önemlidir.

TÜ RK İY E H A S TANESİ
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Bazen görme alanımızda küçük uçuşan noktalar veya
karanlık alanlar görürsünüz. Bunlar genellikle boş bir duvar veya mavi gökyüzü gibi düz bir zemine bakarken belli
olurlar.
Uçuşan cisimler aslında, gözümüzün içini dolduran ve
vitre ismi verilen saydam jel şeklindeki sıvıda bulunan
hücrelerin küçük birikintileridir.
Bu nesneler sanki gözün önünde uçuyormuş gibi görünmesine rağmen aslında gözün içindedir. Sizin gördükleriniz onların gözün sinir tabakası üzerine düşen gölgesidir.
Uçuşan cisimler farklı şekillerde olabilirler: Küçük noktalar, çemberler, çizgiler, bulutsu ve ağ şekiller veya tespih
taneleri gibi.
Uçuşan cisimlerin sebepleri nelerdir?
İnsanlar orta yaşlara ulaştıklarında vitre kalınlaşmaya ve
büzüşmeye başlar ve gözün içinde kümeleşmeler veya
lifler oluşur. Vitre jeli gözün arka duvarından ayrılır. Böylece arka vitre dekolmanı oluşur. Bu durum, uçuşan cisimlerin sık görülen bir nedenidir.
Arka vitre dekolmanı aşağıdaki durumlarda daha sıktır:
• Miyopi;
• Göz yaralanması;
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• Katarakt cerrahisi geçirilmiş olması;
• YAG lazer cerrahisi yapılmış olması;
• Göz içinde iltihap olması;
Uçuşan cisimleri ani gelişirse uyarıcı bir belirti olabilir.
8-10 yaşından itibaren pek çok insanda görülebilir.
45 yaşın üzerindeyseniz ve aniden uçuşan cisimler görmeye başlamışsanız hemen göz doktoruna müracaat
etmelisiniz.
Uçuşan cisimler ciddi bir durum olabilir mi?
Büzüşmekte olan vitre, retinayı çekerse yırtık meydana
gelebilir. O zaman göz içinde hafif bir kanama olur ve
kan, yeni oluşan uçuşan cisimler olarak görülebilir.
Retina yırtılması daima ciddi bir problemdir, çünkü retina
dekolmanına yol açabilir.
Ani bir uçuşan cisim oluştuğunda;
Ani ışık çakmaları olduğunda hemen göz doktoruna müracaat ediniz.
Çevresel görme kaybı gibi ek belirtiler olduğunda mutlaka göz doktoruna görünmelisiniz.

TÜ RK İY E H A S TANESİ

Uçuşan cisimler için ne yapılabilir?
Retinada yırtık oluşup oluşmadığını bilmeniz gerektiği için aniden uçuşan cisimler gördüğünüzde hemen
doktorunuza müracaat etmelisiniz. Okumaya çalışırken göz önünde görülen cisimler oldukça rahatsız edicidir. Bu cisimleri gözün önünden uzaklaştırmak için
yukarı aşağı bakabilirsiniz.
Bu kısım uçuşan cismin sebat edilmesine rağmen çoğu
zaman kaybolur veya verdiği rahatsızlık azalır. Yıllardır
uçuşan görüyorsanız fakat aniden yenileri oluşmuşsa
yine hemen göz doktoruna müracaat etmeniz gerekir.
Işık çakmalarına ne sebep olur?
Vitre jeli retinaya sürtündüğünde veya onu çektiği zaman şimşek çakar gibi ışıklar görürsünüz. Göze darbe alındığında da yıldızların uçuşması tarzında ışıklar
görülür.
Işık çakmaları beş-on hafta veya ay boyunca tekrar
tekrar olup kaybolabilir. Yaşınız ilerledikçe ışık çakmaları daha da artar. Ani ışık çakmaları gördüğümüzde
retina yırtığı olabileceği için derhal göz doktoruna görülmeniz gerekir.

Migren
Bazı kimseler, ışık çakmalarını sıklıkla 10-20 dakika
kadar süren, zikzaklı veya dalgalı çizgiler şeklinde
görebilir. Bu tip ışık çakmaları genellikle beyindeki
kan damarlarının spazmına bağlıdır ve migren denir.
Işık çakmalarını baş ağrısı izlerse buna migren baş
ağrısı denir. Fakat baş ağrısı olmadan da zikzaklı
veya dalgalı çizgiler şeklinde ışık çakmaları görülebilir. Bu durumda ışık çakmalarına göz migreni veya
baş ağrısız migren denilir.
Gözleriniz nasıl muayene edilir?
Önce damlalarla göz bebekleriniz genişletilir. Retina
ve vitra dikkatle izlenir. Gözleriniz genişletildiği için
bulanık görme meydana gelir. İlaçla göz bebeğinizin
büyümesi geçicidir.10-12 saat sonra gözbebeğiniz
eski halini alır ve gözünüzde kalıcı bir zarar meydana gelmez. Bulanık görme nedeniyle arabanız varsa
yanınızda onu sürecek birini getirmeniz gerekir.
Yaşlandıkça uçuşan cisimler ve ışık çakmaları artmaya başlar. Tüm uçuşan cisimler ve ışık çakmaları
ciddi olmamakla birlikte retinanızda bir hasar olup
olmadığını anlamak için iyi bir göz muayenesinden
geçirilmeniz şarttır.
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Keratokonus

Keratokonus gözün ön kısmındaki kornea tabakasının incelmesi ve sivrilmesiyle seyreden,
düzensiz astigmatizma ve miyopiye yol açarak görmede azalmaya neden olan ilerleyici bir
göz hastalığıdır.
Belirtileri nelerdir?
En sık rastlanan belirtileri; kısa sürelerle artan miyop ve
astigmat derecesi ve buna bağlı olarak sık sık gözlük
değişmesi, gözlüğe rağmen iyi görememe, gece görüşünde azalma, ışık hassasiyetinde artıştır.
Kimlerde görülür ve neden ortaya çıkar?
Cinsiyet farkı göstermeksizin hem kadın hem erkeklerde görülür. Sebep olarak göz kaşımaya bağlı tekrarlayan travma ve genetik faktörler sorumlu tutulmuştur.
Sıklıkla gözlerde aşırı kaşınmaya yol açan alerjik göz
hastalığı olan kişilerde görülür. Ayrıca retinis pigmentosa (tavuk karası hastalığı), Down sendromu, bazı bağ
dokusu hastalıkları gibi genetik geçişli hastalıklarla da
birliktelik gösterebilir. Günümüzde, keratokonusun çok
faktörlü bir hastalık olduğu, genetik yatkınlığı olan kişilerde göz kaşımaya bağlı travma gibi çevresel etkenlerin devreye girmesiyle ortaya çıktığı bilinmektedir.
Hastalığın seyri nasıldır?
Keratokonus genellikle ergenlik döneminde veya yirmili
yaşlarda başlar ve kişiden kişiye değişen bir hızda ilerler. Bu ilerleme 35-40 yaşlar civarında durur ve hastalık
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stabil hale gelir. Hastalık her iki gözü etkilemekle birlikte
simetrik değildir ve sıklıkla bir gözde daha belirgin olarak bozulma gösterir.
Keratokonus tanısı nasıl konulur?
İlerlemiş keratokonus hastalarını deneyimli bir göz doktoru standart göz muayenesi ile tanıyabilir. Ancak şüpheli ve erken olgularda göz muayenesine ek olarak özel
tetkik cihazlarıyla (kornea topografisi ve kornea kalınlık
ölçümü) değerlendirme yapılarak tanı konulmaktadır.
Kornea topografisi, keratokonusun takibi ve uygulanan
tedavilerin sonucunun değerlendirilmesi için de kullanılmaktadır. Bu yöntemde üç boyutlu haritalama yapılmakta, yükselti ve alçaltılar tespit edilmektedir.
Tedavi yöntemleri nelerdir?
Keratokonus tedavisinde ilk adım eğer hastalık ilerleme
döneminde ise ilerlemenin durdurulmaya çalışılmasıdır.
Hastalık ilerleme hızı kişiden kişiye değişkendir ve ilerleme genellikle gençlerde görülür. İlerleme olup olmadığını anlamak için 4-6 ay ara ile muayeneler tekrarlanır.
İlerleme varsa uygulanan tedavi kollajen çapraz bağlama (crosslinking) tedavisidir. İlerlemesi durdurulmuş ke-
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ratokonus hastalarının görme keskinliğini artırmak için
uygulanan diğer yöntemler; kontakt lens uygulamaları,
kornea içi halka yerleştirilmesi, göz içi lens uygulanması
ve kornea naklidir.
• Kollajen çapraz bağlama (crosslinking) tedavisi:
Bugün için ilerlemeyi durdurmak için kanıtlanmış tek
yöntem “crosslinking (CCL)” yöntemidir. Ancak CCL
yönteminin emniyetle uygulanabilmesi için teşhiste geç
kalınmamış olması, yani korneanın aşırı incelmemiş
olması gereklidir. CCL yönteminde hastanın gözüne
riboflavin damlası damlatıldıktan sonra göze ultraviole
ışığı uygulanır. Bu şekilde oluşan fotokimyasal reaksiyon ile korneanın sertliğinin artırılması ve güçlendirilmesi sağlanır.

• Göz içi lensi uygulaması: Keratokonus hastaları eğer
kontakt lens ve halka tedavilerinden faydalanamıyorsa
miyopi ve astigmatizmayı gidermeye yönelik diğer bir
tedavi seçeneği göz içi lensi uygulanmasıdır. Bu lensler
kişinin kendi saydam lensi üzerine veya renkli iris tabakası üzerine yerleştirilmektedir. Bu tür bir uygulamanın
yapılabilmesi için hastanın kornea iç döşeyici hücre sayısının yeterli olması şartı aranmaktadır.
• Kornea nakli: Kornea nakli genellikle ihmal olmuş,
korneası çok incelmiş ileri keratokonus hastalarında
diğer yöntemlerden faydalanılamadığı için son çare olarak uygulanmaktadır.

• Kontakt Lensler: Gözlüklü görmesi tatminkar düzeyde olmayan keratokonus hastaları, bu durum için özel
imal edilmiş sert kontakt lensler veya hibrid kontakt
lenslerden (yumuşak ve sert birarada) istifade edebilir.
Kontakt lensler korneası çok incelmiş ileri evre hastalara uygun değildir.
• Kornea İçi Halka Yöntemi: Halka yönteminde polimetilmetakrilat veya akrilik polimerlerinden yapılmış
olan yarım daire şeklinde protezler korneada laserle
hazırlanan tüneller içine yerleştirilir. Halka yönteminin
uygulanabilmesi için korneanın çok incelmemiş ve çok
dikleşmemiş olması gerekmektedir. Uygun gözlerde
korneaya yerleştirilen halkalar korneada düzleşme yaparak en iyi düzeltilmiş görme keskinliğinde artış sağlamaktadır.
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Çocuğunuz eğer,
●● Gözlerini kısarak bakıyorsa,
●● TV’yi çok yakın seyrediyorsa,
●● Gözlerini ovuyor ve kırpıyorsa,
●● Cisimleri yüzüne yaklaştırarak bakıyorsa,
●● Geceleyin veya hafif karanlıkta düşüyorsa,
●● işaret ettiğiniz cisimleri göremiyorsa,
●● Eşyalara çarpıyorsa,
Bu bir göz kusuruna işaret edebilir!
Gözlerimizin bir cismi net görebilmesi için cisimlerden
gelen ışınların, saydam tabaka ve lens tarafından kırılarak sinir tabakası üzerine düşmesi gerekmektedir. Düşen
bu görüntü, görme siniriyle beynimizin görme merkezine
ulaşır. Böylece uzakları, yakınları ve tüm doğayı görmüş
oluruz. Eğer görüntü gözümüzün sinir tabakasına düşmezse bulanık görürüz. Temel olarak 3 grup kusur vardır: Miyop, Hipermetrop ve astigmatizm.
Miyop: Tahtadaki yazıyı okuyamıyor!
Genelde çocuğun gözü normale göre daha uzundur,
cisimlerin görüntüleri gözün sinir tabakasındaki görme
merkezinin önüne düşer. Miyop yakını iyi, uzağı bulanık
görür. Genellikle 8-12 yaşlarda başlar. Büyüme çağı olan
10-18 yaşları arasında daha fazla artar. Başlangıçta 6
aylık, sonra yıllık doktor takipleri gerekir. Uygun gözlük
ve kontakt lensle görme düzelir. 18 yaşından sonra ilerlemesi duran hastalara lazer yapılarak gözlük ve lensten
kurtulmak mümkündür.
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Hipermetrop: Okurken gözü yoruluyor, bulanık görüyor!
Normalden kısa gözlerin problemidir. Görüntü gözün
arkasına düşer. Böylece çocuk, yakındaki cisimleri net
göremez, okurken ve yazarken sıkıntı çeker. Normal olarak bebekler ve küçük çocuklar hafif hipermetropturlar.
Bu durum tedavi gerektirmez. Gözün büyümesiyle birlikte kusur azalır. Ancak yüksek hipermetroplar uzakta da
sıkıntı çekerler.
Bu kusura bazen şaşılık, bazen de ambliyopi denen göz
tembelliği eşlik eder. Gözlük veya kontak lensle kusur
düzeltilir.
Astigmat: Baktıklarını çarpık görüyor!
Gözün önündeki en dış çıkıntılı saydam tabakamız normalde misket yüzeyi gibi yuvarlak ve düzgündür. Eğer
yumurta gibi eğik olursa bakılan cismin görüntüleri birkaç
odağa düşerek hem uzak, hem de yakındaki görüntüleri
çarpıklaştırır. Buna “astigmatizm” denir. Orta derecede
astigmatlarda gözlük kullanmayınca baş ağrısı, yüksek
astigmatlarda tembellik oluşabilir. Onun için erken tedavi
gerekir. Astigmatizm ile beraber miyop ve hipermetrop
da bulunabilir. Gözlükle, torik veya gaz geçirgen yarı sert
lenslerle kusur düzeltilebilir. Bazı astigmatlar lazer de
olabilirler.
Çocuklarda en uygun kırma kusuru tedavisi: Gözlük
Çocuklarda gözlük vermek ayrı bir sabır ve dikkat, ince
muayeneler, ilaçlı tetkikleri uygulamak gerekebilir.

TÜ RK İY E H A S TANESİ

Gözlük reçetesinin verilmesi yanında çerçeve seçimi,
çocuğun gözlükçü tarafından iki göz bebeği mesafelerinin ölçülmesi, camların çerçeveye doğru yerleştirilmesi,
özellikle astigmat camların akslarının doğru olması çok
önemlidir. Mesela yerinde sabit durmayıp kayan çerçeveler, çocuklarda tiklere neden olur. Çocuk iyi görmek
için eliyle çerçeveyi düzeltir. Kaş ve yüz kaslarını gererek
çerçeveyi düzeltmeğe çalışır. Böylece çocukta çirkin bir
tik yerleşir.
Gözlük takmak çocuğumun gözlük numarasını
ilerletir mi?
Gözlük takmanın, gözlük numarasının büyük veya küçük
olmasının kırma kusurunun ilerlemesine veya gerilemesine hiçbir katkısı yoktur. Çünkü gözlük sadece gözünüzün kusuru nedeniyle görme merkezine düşmeyen
görüntülerin, görme merkezinde toplanmasını sağlar.
Kusuru tamamıyla tedavi etmediği gibi ilerlemesine de
neden olmazlar. Ama hipermetrop ve astigmat küçüklerimiz sürekli gözlük kullanmazlarsa göz yorgunluğu ve
baş ağrısı olur. Daha küçüklerde şaşılığa yol açabilir.
Çocuğum kontakt lens takabilir mi?
Tıbbi bir mecburiyet olmadıkça çocuklara, takma ve bakım
güçlükleri
pek önermemekteyiz. Ancak 14
Op. Dr.
M. Kadirnedeniyle
Egemenoğlu
yaşlarından sonra becerebileceklerinden lens kullanmaları
pekâlâ mümkündür.
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Katarakt Nedir?

Gözümüzün içerisinde bulunan, görme netliğini sağlayan saydam lensimizin
bulanıklaşmasıdır. Gözbebeği içerisinde bulunan saydam lens göze gelen ışınların sarı
noktaya odaklanmasını sağlamaktadır. Lensin saydamlığını kaybetmesi durumunda ışınlar
sarı noktaya ulaşamaz ve görme kaybı gelişir. Bu görme kaybı kişinin günlük aktivitelerini
kısıtladığında ise cerrahi müdahale ile tedavi edilmesi gerekir.
Katarakt nedenleri
Katarakt sıklıkla ileri yaşla ortaya çıkan bir hastalıktır. Ancak her yaş grubunda çeşitli sebeplere bağlı olarak gelişebilmektedir. Katarakt oluşumunda risk faktörleri;
1. Şeker hastalığı
2. İlaç kullanımı, özellikle kortizonlu ilaçlar
3. Göz travmaları
4. Ultraviyole ışınları (Güneş ışınları) ve X ışınlarına (Radyoterapi gibi) uzun süreli maruz kalma
5. Sigara kullanımı

Kataraktlı Göz
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Katarakt hangi şikâyetlere yol açar?
Katarakt gelişimi kataraktın tipine bağlı olarak yıllar içerisinde veya 6 ay gibi kısa bir zaman diliminde olabilmektedir. Katarakt genellikle iki gözde gelişmektedir ve
yoğunlukları farklı olabilmektedir.
1. Bulanık görme (özellikle uzak mesafe görmede belirgindir)
2. Parlak ışık ve güneşli havalarda gözlerde kamaşma
3. Araba sürüşünde özellikle gece ortaya çıkan zorlanma
4. Renklerde özellikle mavi renkte, matlaşma

Normal Göz

TÜ RK İY E H A S TANESİ

Katarakt tedavisi
Katarakt tedavisinde tek seçenek cerrahidir. İlaç ile tedavi edilebilen bir hastalık değildir!
Ameliyat ne zaman yapılmalıdır?
Hafif kataraktı olanlarda tedavi gereksizdir. Ancak kişinin
günlük aktivitelerini bozan görme azalması varsa (araba kullanmak, kitap okumak gibi) ameliyat planlamalıdır.
Katarakt cerrahisi nadir durumlar dışında acil değildir.
Çok ilerlemiş katarakt hastalarında ameliyat sırasında
daha önemli sorunlar çıkabilmektedir. Bu yüzden kataraktın aşırı olgunlaşmasını beklemek doğru değildir.
Katarakt ameliyatı zor mudur?
Hasta konforu açısından bakıldığında ilerlemiş cerrahi teknikler sayesinde zor değildir. Ancak her ameliyatta olduğu
gibi enfeksiyon başta olmak üzere çeşitli sorunlar çıkabilmektedir, bu gibi durumlarda cerrahi süresinin uzaması
veya ek cerrahilerin uygulanması gerekebilmektedir.

Katarakt tekrarlar mı?
Katarakt tekrarlamaz ancak zamanla göz içerisine
yerleştirilen merceğin arkasındaki zarda bulanıklık
gelişebilir. Halk arasında “ikinci katarakt” veya “merceğin kirlenmesi” olarak bilinen bu durum ameliyatsız kısa süreli bir lazer işlemi ile kolayca ortadan kaldırılabilmektedir.
Ameliyatta yerleştirilen göz içi merceklerin
özellikleri
Kullanılan mercekler “tek odaklı ve çok odaklı (akıllı lens)” olabilir. Tek odaklı lensler takıldıktan sonra
yakını net görebilmek için gözlük kullanmak gerekmektedir. Son yıllarda kullanımı artan akıllı lenslerde ise uzak ve yakını gözlüksüz görmek mümkün
olabilmektedir. Bu tür mercekler hasta ile hekiminin
ortaklaşa karar verecekleri durumlarda kullanılır.

Ameliyat süreci
Katarakt cerrahisinde amaç göz içindeki bulanıklaşmış
merceğin saydam bir mercek ile değiştirilmesidir. Ameliyat hasta sırtüstü yatar pozisyonda tepesindeki ışığa bakarken mikroskop yardımıyla gerçekleştirilmektedir. Özel
durumlar dışında hasta uyanıkken yapılmaktadır. Tüm
dünyada en sık kullanılan yöntem FAKO’ dur. Gözün ön
tarafına yakın yaklaşık 3 mm bir kesi yapılarak ultrason
dalgaları ile katarakt temizlenir. Daha sonra lens zarları
içine göz içi lens takılabilir.
Katarakt ameliyatında riskler
Bu risklerin en başında enfeksiyon ve ameliyat sırasında
göz içi kanama gelmektedir. Ayrıca kataraktın göz arkasına düşmesi, göz içine yerleştirilen merceğin kayması
gibi sorunlar gelişebilir. Bu yüzden katarakt cerrahisinin
konusunda tecrübeli göz hekimleri tarafından ve oluşabilecek sorunların düzeltilebileceği merkezlerde uygulanması gerekmektedir.
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Diyabetik Retinopati
Hakkında Merak Edilenler
Diyabet; insülin hormonunun yokluğu veya dokularda yeterli kullanılamaması ile ortaya
çıkan metabolik bir hastalıktır. Kan şekerinin yükselmesi vücudumuzdaki tüm damarların
ve beraberinde birçok organın zarar görmesine yol açar. Diyabet günümüzün en
önemli sağlık sorunları arasında yer alır. Ülkemizde yaklaşık 11 milyon diyabet hastası
bulunmaktadır ve bu sayı hızla artış göstermektedir. Kontrol edilemeyen diyabet en ciddi
hasarı gözde, retina tabakasında yapar.
Diyabet; insülin hormonunun yokluğu veya dokularda yeterli kullanılamaması ile ortaya çıkan metabolik bir hastalıktır. Kan şekerinin yükselmesi vücudumuzdaki tüm damarların ve beraberinde birçok organın zarar görmesine
yol açar. Diyabet günümüzün en önemli sağlık sorunları
arasında yer alır. Ülkemizde yaklaşık 11 milyon diyabet
hastası bulunmaktadır ve bu sayı hızla artış göstermektedir. Kontrol edilemeyen diyabet en ciddi hasarı gözde,
retina tabakasında yapar.

Diyabetik Retinopati Bulguları

Diyabet, katarakt, glokom, göz kaslarının tutulumu ile
ortaya çıkan çift görme, göz siniri iltihaplanması ve retinopati olmak üzere gözde birçok hastalığa neden olur.
Diyabetik retinopati, bunlar arasında en sık körlüğe yol
açan durum olması nedeniyle önemlidir.
Gözün retina denilen ağ tabakasındaki damarların hasar
görmesi ile ortaya çıkan retinopati başlıca iki evrede incelenmektedir.
1. Ödem ve sızıntı dönemi (Non Proliferatif Evre): Bu evrede kanamalar, damar duvarında anevrizma olarak adlandırılan genişlemeler, sızıntılar sonucu meydana gelen
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ödem ve lipid birikimi ile oluşan sıvı birikimleri görülebilmektedir. Bu evrede en önemli görme kaybı makula denilen görme merkezinde oluşan ödem nedeniyledir.
2. Damar hasarı ve yeni damar oluşumu evresi
(Proliferatif Evre): Bu evrede ise damar tıkanıklıkları meydana gelir. Kan akımı olmayan bu bölgelerden göz içine
salınan bazı maddeler retinada yeni damarların oluşmasına neden olur. Bu damarlar çok ince duvarlı olup kolay
kanayabilen ve fibrin salınımına neden olan yapılardır. Bu
evrede ani gelişen büyük göz içi kanamaları ile ciddi görme kayıpları yaşanır. Retina yüzeyinde fibrin denilen pıhtı
oluşturan madde birikimi sonucunda membranlar oluşur
ve retinayı yerinden kaldırarak ayrılmasına neden olur.

TÜ RK İY E H A S TANESİ

Hastalığın süresi uzadıkça retinopati görülme oranı
da artmaktadır. 15 yıllık diyabeti olan hastaların yaklaşık %75’ inde retinopati görülmektedir. Diyabetik
hastalarda kan şekeri düzeyi kadar hipertansiyon
varlığı, yüksek kolesterol düzeyleri, anemi, gebelik,
enfeksiyonlar ve böbrek yetmezliği gibi başka hastalıklar retinopatinin seyrini etkileyen faktörler olarak
karşımıza çıkar.

Diyabetik Retinopati Tanı Yöntemleri

Diyabet tanısı almış tüm hastalar yılda bir kez mutlaka retina muayenesi yaptırmalıdır. Göz dibi incelemesinde retinopati bulgusu saptanması durumunda
bazı tetkikler uygulanması gerekebilir. En sık kullanılan tetkikler arasında Optik Koherens Tomografisi
(OCT) ve FFA (Fundus Fluorscein Anjiografi) bulunmaktadır.
1. Optik Koherens Tomografisi (OCT): Bu tetkikte
makula ve göz sinirinin değerlendirildiği bir tetkiktir.
Kolay uygulanabilir olması sebebiyle de takiplerde en
sık kullanılan tetkik yöntemi halini almıştır. Makulada
ödemin varlığı, kanamalar, retina yüzeyindeki membranlar ve çekintiler tespit edilebilir. Bunların miktarı
ölçülerek tedavi şekilleri belirlenir.
2. Fundus Fluorscein Anjiografi (FFA): Bu tetkikte damardan enjekte edilen ilaç sayesinde retina damarları
görünür hale getirilir. Damarlardan sızıntı olup olmadığı, damar tıkanıklıkları, kan akımı olmayan iskemik
alanların varlığı ve ileri evrede retina yüzeyinde yeni
damar oluşumları tespit edilir.

Diyabetik Retinopati Tedavisi

Tedavide ilk dikkat edilecek nokta kan şekerinin
düzenlenmesidir. Yükseklik veya düşme atakları retinopati tedavisinde elde edilecek yanıtın daha zayıf
olmasına neden olur. Tedavide başlıca kullanılan yöntemler:

1. İntravitreal antiVEGF ajanlar ve steroidler
(Kortizonlu İlaçlar):
Makula ödemi bulanık görme şikayetinin en sık görülen sebebidir. Göz içine uygulanan anti VEGF ajanlar
ve steroidler ödemin tedavisinde en etkili yöntemdir.
Enjeksiyonların başlangıçta aylık periyodlarla uygulanması gerekmektedir. Makula ödemin azalması ile
uygulama aralıkları uzamaktadır. Daha ileri evrelerde
görülen yeni damar oluşumlarına bağlı göz içi kanamaları ciddi görme kayıplarına yol açar. Bu kanamaların temizlenmesi ve tekrarının önlenmesi amacıyla
da göz içi ilaç enjeksiyonu uygulanmaktadır.
2. Laser fotokoagülasyon:
Laser günümüzde hala diyabetik retinopatinin tedavisinde altın standart olarak kabul edilmektedir.
Dirençli makula ödeminin tedavisinde göz içi ilaç
enjeksiyonlarının yanı sıra grid/fokal laser tedavileri
de uygulanmalıdır. Damar tıkanıklıkları sonucunda
gelişen iskemik alanların laser ile tedavisi ileride gelişebilecek komplikasyonlardan gözü koruyacaktır.
Yeni damar oluşumlarının tespit edildiği durumlarda
da laser tedavisi ciddi göz içi kanamalarını engellemek için uygulanmalıdır.
3. Vitreoretinal Cerrahi:
Tedavinin geciktiği durumlarda laser veya göz içi enjeksiyonlar retinopatinin tedavisinde yeterli olmamaktadır. Bu durumlarda Vitrektomi denilen bir yöntemle
göz içindeki kanamalar temizlenirken retina yüzeyinde oluşan membranlar ve çekintiler sonucu görülen
retina dekolmanı de bu cerrahi yöntemle tedavi edilmektedir. Vitreoretinal cerrahide kullanılan aletlerin
ve tekniklerin gelişmesi ameliyatın sonucunda yüz
güldürücü sonuçların alınmasına yardımcı olmaktadır.
Önemli bir halk sağlığı sorunu olan diyabetik retinopatide görme kayıplarının engellenmesi, erken tanı ve
tedavi uygulanabilmesi için göz kontrollerinin ihmal
edilmemesi gerekmektedir.
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Şaşılık ve Tedavisi

Halkımızın göz kayması veya şehla bakış ve tıpta strabismus olarak adlandırdığı şaşılık,
çocukluk çağının en çok karşılaşılan göz hastalıklarından biridir.
Bir insana karşıdan bakıldığı zaman gözlerin eksenleri
birbirine paraleldir. İki gözün birbirine olan paralellikleri
bozulduğu zaman şaşılıktan bahsedilir.
Şaşılıkların %70’i iç tarafa kaymalar şeklindedir. Daha
azı dışa yani kulak tarafına olan kaymalar, en azı ise
yukarı veya aşağı kaymalardır. Bebeklerde bakışların sabitlenmesi ve cisimlerin takip edilmesi 3-6 aylar
arasında geliştiğinden bu çağlardan önce şaşılık teşhis
edilmesi kolay değildir. Ayrıca bazı çocuklarda 2-3 yaş
öncesinde burun sırtı daha geniş olduğundan yalancı
kayma dediğimiz gerçek kaymaya çok benzeyen bir
durum görülebilir. Böyle çocuklarda şaşılık görüntüsü
4 yaş civarında düzelir ve tedaviye ihtiyaç göstermez.
Şaşılık neden ciddi bir hastalıktır?
7 Yaş öncesinde gözün sağlıklı bir şekilde gelişimini
tamamlaması iki gözün birlikte aynı yöne bakabilmesine bağlıdır. Eğer bu yaştan önce herhangi bir sebeple
gözlerden birinde şaşılık olursa göz gelişimini tamamlayamaz. Bu durum görme tembelliği denilen ve 9 yaşından sonra tedavisi mümkün olmayan kalıcı görme
azalmasına yol açar. Ayrıca doğuştan katarakt, gözün
arkasında iltihap veya tümör olan çocuklarda bunlara
bağlı görme azalması gelişmişse şaşılık ilk belirti olabilmektedir. Yine erişkinlerde göz kaslarından birinin felç
olmasına bağlı olarak gelişen şaşılık yüksek tansiyon,
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şeker hastalığı veya kafa içerisindeki bir tümörün erken
habercisi olabilmektedir.
Şaşılık muayenesi ne zaman yapılabilir?
Çocuklarda 6 aylıktan itibaren göz muayenesi yapılabileceği unutulmamalıdır. Göz polikliniklerinde basit
muayene cihazları ile kolaylıkla kesin teşhis yapılması
mümkündür. Önemli olan çoğu defa şaşılığa eşlik eden
kırma kusuru denilen gözlük ihtiyacının olup olmadığının saptanmasıdır. İçe doğru olan kaymaların büyük
çoğunluğunda hipermetropi denilen gözlük gerektiren
kırma kusuru vardır.
Şaşılıkta irsi sebepler var mıdır? Diğer sebepleri
nelerdir?
İçe doğru olan kaymaların az bir kısmında anne-baba
veya diğer akrabalarda olması çocukta görülme riskini
arttırmaktadır. Ancak hastaların çoğunda aile bireylerinde ateşli hastalık kaymaya doğrudan sebep olmamaktadır. Yalnızca altta yatan gizli kaymayı belirgin hale
getirmektedir.
Modern şaşılık tedavisi nasıldır?
Şaşılıkların tedavisi kapatma, , gözlük, prizma denilen
özel camlar, ilaçlar ve cerrahi olmak üzere 5 şekilde yapılabilmektedir Bu tedaviler yalnız başlarına veya birleştirilerek yapılmaktadır.
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Tedavi Yöntemleri
1 Gözlük camları
2 Yaş civarında başlayan şaşılıklar da önemli derecede
hipermetropi bulunmaktadır. Bu kusurun gözlükte düzeltilmesi şaşılığı azalttığı gibi, çocuğun uzak ve yakın
görüntüsünü de rahatlatmaktadır.
2 Kapatma tedavisi
Bu tedavinin amacı kaymanın olmadığı gözü belirli zamanlarda kapatarak kayma olan gözü çalıştırmak ve
tembel kalmaktan kurtarmaktır.

Şaşılık tedavisinde Lazerin yeri var mıdır?
Şaşılığın lazerle tedavisi yoktur. Ancak 18 yaş
üzerindeki hastalarda şaşılığa ilaveten gözlük
kusuru da varsa ve eğer hasta gözlük takmak
istemiyorsa lazer ile gözlük ortadan kaldırılabilir. Eğer bu hastalarda gözlük takıldığı zaman
şaşılık tam düzeliyorsa, laser sonrasında da
kayma görülmeyecektir.

3 Prizma
Cerrahi öncesinde hangi ameliyatın yapılacağı
prizma kullanılarak belirlenmektedir. Erişkinlerde felçlere bağlı olarak gelişen şaşılıklarda ikili görmeyi ortadan kaldırmak
için gözlük camlarına yapışan prizmalar kullanılabilmektedir.
4 İlaçlar
Kapatma tedavisinin bütün
ısrarlara rağmen uygulanamadığı
çocuklarda sağlam göze, göz bebeğini genişleten ilaçlar damlatılarak görüntü bulandırılır ve kayan
gözün mecburi olarak kullanılması
sağlanır.
5 Cerrahi
1 Yaşın altında başlayan şaşılıklarda
gözlük genellikle fayda vermemekte
ve doğrudan cerrahi uygulamak gerekmektedir. Bazı içe kaymalarda gözlük
şaşılığın önemli bir kısmını düzeltmekte, geri
kalan kısmı içinse 4-7 yaş civarında cerrahi gerekmektedir. Dışa, yukarı veya aşağıdaki kaymalarda cerrahi tek çare olmaktadır.
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Sarı Nokta Hastalığı
Makula dejenerasyonu olarak da bilinen Sarı Nokta
Hastalığı, gelişmiş ülkelerde 55 yaş üstü bireylerde
görülen ilerleyici bir görme kaybı hastalığıdır. Sarı nokta
hastalığı engellenebilir körlüğün glokomdan sonraki 2.
en sık nedeni, geri dönüşsüz görme kaybının ise en sık
nedeni olarak kabul edilmektedir.
Yaşla beraber görüntünün oluştuğu noktada (makülada) ortaya çıkan dejeneratif değişiklikler olup 65 yaşında görülme sıklığı %2.2 iken>75 yaşında
%7.1-30’lara ulaşmaktadır. Makula
dejenerasyonu tamamen körlükle
sonuçlanmaz. Fakat bu hastalar ne
yazık ki sosyal hayatlarında ilerleyen
evrelerde her zaman bir yardımla hayatlarını idame ederler.
Sarı nokta hastalığının kaç farklı tipi
vardır?
Sarı nokta hastalığının (makula dejenerasyonunun) 2 farklı tipi bulunmaktadır:

Sağlıklı Göz

1. Kuru Tip Makula Dejenerasyonu: Çoğu hastada
bulunan bir tiptir. Yaşlanmaya bağlı olarak gelişir. Yavaş
ilerlediğinden görme kaybı daha azdır.
2. Yaş Tip Makula Dejenerasyonu: Hastalığın
%10’luk bir grubunu oluşturur. Gözün arka kısmından
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gelişen anormal damarlanmalar sonucu meydana gelen
sızıntılar ve kanamalarla belirti verir. Bu durumda görme
ani ve ciddi seviyede azalır.
Sarı nokta hastalığının belirtileri nelerdir?
• Merkezi görme kaybı,
• Görsel bozulma, örneğin düz çizgilerin
eğri gibi gözükmesi,
• Okuma ya da ince detaylı bir iş yaparken daha fazla ışığa ihtiyaç duyulması,
• Loş ortamlara daha zor adapte
olma; özellikle az ışıklandırılmış restoran ya da ortamlara girdiklerinde
ortama alışamama.
Sarı nokta hastalığı risk faktörleri nelerdir?
Sarı nokta hastalığında (makula dejenerasyonu) birçok risk faktörü vardır.
Çalışmalar, aşağıdaki faktörlerin hastalığın
görünme oranı ile doğrusal bir ilişki içerisinde
olduğunu gösterir.
• Yaş: Yaş artıkça görünme oranı artar. Özellikle 50 yaş
üzeri bireyler, bu hastalığa yakalanmaya daha müsaittirler.
• Aile geçmişi ve genetik faktörler
• Beyaz ırk
• Sigara
• Obezite
• Kardiyovasküler hastalıklar
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Sarı nokta hastalığının teşhisi nasıl konulur?
Sarı nokta hastalarına göz dibi muayenesi retinada bir
bozukluk olup olmadığını görmek açısından önemlidir.
Bunun haricinde gerek görülürse optik koherens tomografi (retina tomografisi), fundus floresein anjiografi
(göz anjiyosu) gibi tetkikler istenilmektedir.
Hasta, hastalığının gidişatını takip etmek için kendi
kendine “Kareli Kağıt Testi” olarak da bilinen “Amsler
Grid Testi”ni uygulayabilir. Bu testte, Amsler kartının
üzerinde yatay ve dikey çizgilerin bulunduğu yaklaşık
10cm x 10cm boyutlarında bir kare bulunur. Bir göz
test edilirken, diğer göz kapatılarak, kart okuma mesafesinde açıkgözün tam karşısında tutulur ve kâğıdın
tam ortasındaki noktaya sabit şekilde bakılır. Yatay ve
dikey çizgilerde kırıklıklar, eğrilikler, yer yer siliklikler bulunması halinde, kesin teşhis için uzman göz hekimi
tarafından detaylı bir göz muayenesi yapılması gerekir.

Sarı nokta hastalığının tedavileri nelerdir?
20 yıl öncesine kadar yaş tipteki sarı nokta hastalığında
hastalarda bulunan anormal damar ya da kılcal damar
büyümeleri lazer ile tedavi ediliyordu. Bununla birlikte, bu
tedaviler en iyi ihtimalle hastalığın ilerlemesini yavaşlatıyordu, fakat vizyonda herhangi bir iyileşme sağlamıyordu.
Son yıllarda geliştirilen vasküler endotel büyüme faktörü (VEGF) inhibitörleri, yaş tipteki sarı nokta hastalarına
büyük fayda sağladı. Göz içi enjeksiyonları ile hastaya
uygulanan ilacın, yaş sarı nokta hastalarının hemen hemen hepsinde, görüşü düzelttiğini göstermiştir. Bununla
beraber, birçok hastanın görme keskinliğinde önemli bir
iyileşme sağlamaktadır.
Kuru tip sarı nokta hastalığında göz içi ilaç enjeksiyonları
uygulanmaz. Kuru tipteki sarı nokta hastalığının ilerlemesini yavaşlatmak için bu bölgeyi besleyecek ve rejenerasyonunu sağlayacak diyet ve besin destekleri önerilir.

Sarı nokta hastalığından korunmak mümkün
müdür?
Sarı nokta hastalığından korunmak tamamen mümkün
olmamakla birlikte, hastalığın ilerlemesini yavaşlatmak için
göz kontrollerini düzenli olarak yaptırmak çok önemlidir.
Bunun haricinde bireyin alacağı, yaşam kalitesi önlemleri hem hastalığın ilerleyişini azaltacak hem de hastalığın
daha geç ortaya çıkmasına neden olacaktır.
Sebze ve meyve ağırlıklı bir diyetle beslenmenin hastalığın
ilerleyişini yavaşlattığı araştırmalarca ispatlanmıştır. Özellikle antioksidan içeren yiyecekler diyette bulunmalıdır.
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Kör Edebilir
körlüğün en önemli nedenlerinden biridir.
Göz tansiyonu sıklıkla ileri yaşlarda ortaya çıkan ve sinsi bir şekilde ilerleyen körlük durumuna gidebilen
bir hastalıktır. Tanısı sadece göz
tansiyonunu sayısal değerler ile
ölçen makinelerle koyulmaz.
Hekim tarafından yapılan ayrıntılı değerlendirmede özellikle
optik sinirde incelme veya zayıflamanın muayene esasında fark edilmesi tanı için anlamlıdır. Sonrasında pakimetre, OCT
(göz tomografisi), görme alanı gibi üst tetkikler yapılarak tanı kesinleştirilir.
Normal değerleri 10-22 arası kabul edilirken üst sınır
kişinin göz yapısına göre değişebilir. Yani bir hasta için
göz tansiyonu değeri 24 olduğu halde hastalık oluştur-
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mazken başka bir hasta için tansiyon değeri 16 olması
hastalık oluşturabilir.
Bulguları nelerdir?
Genellikle asemptomatiktir yani bulgu vermez. Sıklıkla
karşılaştığımız 20-30 gibi tansiyon değerlerinde hastalar herhangi bir şikayetle doktora
başvurmazlar. Göz içi basıncı 30’ un
altında seyreden göz tansiyonu hastaları başlangıçta herhangi bir şikayeti
olmadığı halde son dönemde görmem
sanki günden güne azalıyor şeklinde
gelebiliyorlar. Bu dönemde mevcut görmeyi muhafaza edecek tedaviler dışında
kaybolan görmeyi geri getirmek maalesef
mümkün değildir. Göz tansiyonu 30 ve üzeri olursa göz ağrısı gibi şikayetlerle bulgu verebilirler fakat bu
değerleri çok daha nadir görüyoruz ve şikayet üzerine
hastalar başvurduğu için kolay teşhis edilebiliyor.

Basınç

Halk arasında karasu hastalığı diye de bilinen, tıbbi
ismiyle glokom dediğimiz göz tansiyonu yüksekliği ve
buna bağlı göz bulgularıyla seyreden hastalık dünyada

Göz tansiyonu hangi yaşlarda ortaya çıkar?
Hastalık için yaş çok önemli olup hastalığın ortaya çıkma yaşı 40’ dan sonra sıklık teşkil etmektedir.
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Bebek veya Çocuklarda göz tansiyonu olur mu?
10000 doğumda 1 gibi çok nadir sıklıkta doğum sonrası göz tansiyonu görebiliyoruz. Fakat bu hastalık konjenital glokom diye adlandırdığımız farklı bir hastalıktır.
Beraberinde gözde büyüme ve göz yaşarması ile seyreden bir sendromdur. Yine çok nadir bir durum olan
10 yaş civarında jüvenil glokom diye adlandırdığımız bir
sendromda da göz tansiyonu yüksekliği görebiliyoruz.
Fakat bu iki sendrom çok nadir olup farklı bulgularla
hekim karşısına geldikleri için bu hasta gruplarında göz
tansiyonu ölçmekten çok genel muayene ile değerlendirmek tanı koydurmak için daha anlamlıdır.
Kimler risk altındadır?
Glokom sinsi bir hastalık olduğu için bu hastalığın tanısında rutin göz taramaları çok önemlidir.
Risk altındaki gruplar;
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●

40 yaş üstü hastalar,
Ailesinde glokom öyküsü olanlar,
Göz travması veya göz ameliyatı geçirenler,
Yüksek miyop veya hipermetrop olan hastalar,
Migreni olan hastalar,
Sigara kullananlar,
Şeker ve hipertansiyon hastalığı gibi kronik
hastalığı olanlar,
Uzun dönem kortizonlu ilaç kullanan hastalar,
Göz tansiyonunu yükseltebilen ilaç kullanan hasta
grupları( bazı prostat ilaçları gibi )

Bu grup hastalara ayrıntılı göz muayenesi yapılarak göz
tansiyonu ekarte edilmelidir. 40 yaşından sonra göz
tansiyonu için yılda bir muayene öneriyoruz. Diğer risk
altındaki gruplar için muayene sıklığı hastanın durumuna göre hekim tavsiyesi üzerine değişebilir.
Nasıl önlem alabilirim?
• Göz hekimi muayenesi ile tarama yapılarak ancak
önlem alınabilir. Bunun dışındaki beslenmeye dikkat etmekle (az tuzlu yemek, havuç yemek gibi ) hastalık için
önlem alamazsınız.
• Halk arasında bilinen bazı şeylerin anlamsız olduğunu söyleyebiliriz. Mesela tuzlu yemek yemek, fazla su
içmek, hızlı kilo alıp vermek gibi etkenler göz tansiyonu
ile doğrudan bağlantılı değildir.
• Göz tansiyonu 1 günde körlük durumuna getirmez.
• Göz tansiyonunun makinede sayısal değerinin yüksek
çıkması her zaman hastalık var demek değildir. Belki
korneanız kalındır ve makineler olduğundan yüksek ölçmüştür. Altın standart hekimin muayenesidir.
• Bebek ve çocuklarda göz tansiyonu oldukça nadir bir
durumdur tanısı erişkin hastaların aksine makinelerden
bağımsız şekilde göz hekiminin muayene bulgularıyla
koyulur.
Sonuç olarak göz tansiyonu sinsi bir hastalıktır ve tanı
için göz tarama muayenesi çok önemlidir. Özellikle 40
yaşından sonra yılda bir 1 göz muayenesi öneriyoruz.
40 yaşında önce risk taşıyan hasta grupları da ayrıca
ileri tetkik edilmesi hastalığı atlamamak adına önemlidir.
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ESTETİK, PLASTİK VE REKONSTRÜKTİF
CERRAHİ UZMANI

Göz Kapağı Estetiği
İnsanlar birbirleriyle yeni tanıştıklarında veya karşılaştıklarında önce birbirlerinin gözlerine bakarlar. Bu şekilde birbirleriyle alakalı, o anki ilk izlenimlerine sahip olurlar.
Gözler ve göz çevresi bölgemiz ayrıca bizim ruh durumumuz ile bilgileri karşı tarafa aktarırlar. Yani neşeli, mutlu,
üzgün, kötümser, genç, orta yaşlı, yaşlı gibi bütün izlenimler bu bölgeden verilir.
Bu yüzden bu bölge estetik cerrahisi açısından çok
önemli ve ilk müdahale edilmesi gereken kısımdır. Burada göz kapağı ve göz çevresi kaslarının gevşemesi, bu
bölgedeki yağ dokusunun fıtıklaşması sonucu torbalanma oluşabilmektesdir. Üst göz kapağının düşmesi hatta
bazen kaşın düşmesi gibi sorunlar ortaya çıkabilir.
Bu belirtilerin tümü birarada olabileceği gibi bir ve ikisi de
görülebilinir.
Çoğu olguda yaş alma nedeniyle göz estetiği gereksinimi
ortaya çıkar.Bazı olguda ise hasta genç olmasına rağmen
yapısal nedenlerle göz estetiği ihtiyacı ortaya çıkmaktadır.
İlerleyen yaşla birlikte ortaya çıkan göz estetiği olgularında
hastada aynı zamanda tiroid, kalp, metabolik ödem,diabet veya hematolojik hastalıklar birlikte olabilir.Bu durumun iyi değerlendirilip yönetilmesi gerekmektedir.
Operasyonlar genellikle estetik amaçlı yapılmasına karşın;
üst kapağın elle kaldırılması sonucu daha iyi görme alanının ortayaçıkması objektif bir kriterdir.
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Sadece üst göz kapağı estetiği yapılabileceği gibi, alt ve
üst göz kapağı estetiği ile birlikte yapılabilir.
Üst Göz Kapağı Estetiği;
Genel ve lokal anestezi ile yapılabilinir. Önce kadın veya
erkeğe göre çizimlerin ameliyat öncesi dikkatle yapılması
gerekir. Burada orta hattan erkekte 7 mm, kadınlar da
ise kirpikten 9 mm yükseklikte doğal kıvrımdan geçen
alt hat çizilir. Bir penset ile bu çizginin üzerinden tutularak fazla cilt ve adale tespit edilir. Bu çizimin ardından bu
hat üzerinden lokal anestezi yapılır. Gerekli insizyonların
ardından cilt ve adale kaldırılarak eksize edilir. Sütürler
baskılı konarak operasyon sonlandırılır. Soğuk kompres ile
şişlikler minimalize edilir. Göz kapağı estetği ortalama 45
dakika kadar sürer, dikişler 5.günde alınır. 8.günde makyaj
yapılabilir.
Kanama, asimetri,pitosiz (göz kapağı düşmesi) gibi nadir
komplikasyonların yanı sıra en önemlisi sübjektif beklentinin karşılanmasıdır. Bunu önlemek için ameliyat öncesi
samimi ve açık yaklaşımın yanı sıra el aynası verilerek bu
ameliyatta oluşabilecek sorunu gösterebilmek, karşılan-
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mayacak beklentileri yani kaş düşüklüğünü gidermeyeceğini ve orta yüz germe gibi bir operasyon yerine geçmeyeceğini anlatmak gerekir.
Alt Göz Kapağı Estetiği;
Genel anestezi altında yapılır. Burada ilk amaç göz kapağındaki fazla yağ dokusunun alınması ve altta kırışıklık
varsa fazla deri ve adale dokusunun alınmasıdır.
Hasta yanağının çeneye doğru aşağı çekerek ameliyat
sonrasının görüntüsünün yaklaşık bir hali, ayna kullanılarak kendisine gösterilir.
Alt göz kapağı estetiği, üst göz kapağı estetiğine oranla
daha ciddi bir operasyondur ve tecrübeli cerrahlar tarafından yapılmalıdır. Üst kapağı estetiği tekrar edilebilir cerrahi
girişim olmasına karşın, alt kapak estetiğinde tekrardan
kaçınılmalıdır.
Deri ve adale çıkarılacaksa alt kapak kirpik dibinden ve dış
yan tarafta kaz ayağına uzanan kesi kullanılır. Eğer hasta

gençse,cilt fazlalığı yoksa, sadece yağ dokusu fıtıklaşması yani torbalarıma mevcutsa konjunktival cerrahi uygundur. Üç adet yağ paketinden dışarıya fıtıklaşmış fazla
yağlar alındıktan sonra fıtık tamiri de yapılır. Fazla cilt ve
adale dusu da eksize edilerek operasyon tamamlanır.
Soğuk ve baskılı kompres uygulanmalıdır.
Asimetri, enfeksiyon, görme kaybı gibi çok nadir görülen
komplikasyonların yanı sıra en çok görülen komplikasyon
kapağın aşağı doğru çekilmesi sonucu “ Açık göz” görünümüdür.
Göz pomadı, saoğuk uygulamaları ile birlikte 5 gün
ekzersiz, zorlayıcı hareketlerden kaçınılması istenirken,
venöz akımı arttırmak amacıyla baş taraf yüksekte uyuma tavsiye edilir. 8-10 gün sonra makyaj yapılabilir.
Üst – Alt göz kapağı estetiğinde 1 ay içinde şişkinliklerin
yaklaşık %75’i, 3 ay içerisinde %90’ı geçtiği, nihahi sonucun ise ancak 6. ayın sonunun da orta ortaya çıkacağı
unutulmamalıdır.
Son yıllarda blepharoplasty (göz estetiği) operasyonları ile
birlikte ek bir kesi gerektirmeden;
●●
●●
●●

Belirgin göz yaşı çizgisi ile yağ paketlerinin yerleştirilmesi ile gözyaşı oluğu estetiği.
Kaşın 1/3 dış kısmının kaldırılması.
Kaş çatılmasını engelleyecek carrugatorplasty gibi
operasyonlarda yapılmaktadır.
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DOÇ. DR. ADİLE ÖZKAN
NÖROLOJİ UZMANI

Nörolojik Hastalıklarda
Görme Bozuklukları

Görme kayıpları olmasının en sık nedenleri gözle ilgili olmakla birlikte sıklıkla nörolojik hastalıklarda da görme ile
ilgili yakınmalar olmaktadır. Bu durumda görme bozuklukları her iki bölüm tarafından da birlikte değerlendirilmelidir.
En sık görülen nörolojik hastalıkla birlikte olan görme bozuklukları; optik nörit (göz sinir iltihabı), migren tipi baş
ağrısı, hipofiz bezi ve beyin tümörleri, beyin damar tıkanıklıkları ve genetik hastalıklardır.

Göz Siniri Yangısı (Optik Nörit):
Optik nörit genellikle genç hastalarda görülen tek taraflı,
ani ve ağrılı görme kaybı, bulanık görme ile seyreden bağışıklık sistemi hastalığıdır. Çoğunlukla monosemptomatik (tek bir atak halinde) ortaya çıkar ve hastanın yaşamı boyunca ikinci bir yakınması olmaz. Daha az sıklıkla
Multipl skleroz (MS) ve Nöromiyelitis optika (NMO) gibi
hastalıkların belirtisi olarak da izlenebilir. Hasta eşlik edebilecek hastalıklar açısından ayrıntılı nörolojik muayene
ve tetkik edilmelidir. Optik nörit atağında, hastaya yüksek doz kortizon tedavisi uygulanır ve bulgularda tama
yakın düzelme gözlenebilir.
Migren:
Migren tipi baş ağrısı auralı ve aurasız olmak üzere başlıca iki şekilde görülür. Auralı (ön belirti veren) migrende
baş ağrısı başlamadan önce görme ile ilgili bozukluklar
görülebilir, bunlar parlak ışık görme, bir tarafı görememe
şeklinde seyredebilir. Bu bulgular dakikalar içinde geçer
ve arkasından baş ağrısı gelişir. Retinal migren türünde
ise hastada bir gözde geçiçi görme kaybı olur ve ardından
migren tipi baş ağrısı izlenir. Bu hasta grupları baş ağrısına
yönelik ayırıcı tanı ve tedavi açısından değerlendirilmelidir.
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Hipofiz bezi ve beyin tümörleri:
Beyin tümörlerinde tümörün oluşturduğu kitle etkisi
sebebiyle görme sinirleri, görme yolları veya görme
merkezinin olduğu alanlar etkilenebilir ve hastada bulanık görme, görme kayıpları şeklinde belirtiler ortaya
çıkabilir. Hipofiz bezi tümörlerinde ise görme sinirlerinin
çaprazlaştığı alanda bası söz konusu olabilir ve hastada her iki dış yanı görememe (bitemporal hemianopsi)
şeklinde bulgular gözlemlenebilir.
Beyin damar tıkanıklıkları:
Beyin damar tıkanıklarında hastalarda görme merkezinin olduğu ensede (oksipital bölgede) enfakt olması
sonucu hastada ani, ağrısız görme kaybı görülür. Temporal astent denilen ve yaygın kas eklem ağrısı, çene
hareketlerinde ağrı, çiğneme zorluğu yapan atardamar
yangılı hastalıkta ani görme kayıpları olabilmektedir.
Leber’in herediter optik nöropatisi (LHON):
Leber’in herediter optik nöropatisi (LHON) genç erkeklerde izlenen ve görme kaybına neden olan genetik
geçişli bir hastalıktır. En sık karşılaşılan klinik durumda
görme azlığı tipik olarak genç yaşta ve ani olarak ortaya
çıkar ve kısa bir süre sonrasında diğer gözde de ani
görme kaybı gelişir.
Kafa içi basınç artması sendromu (KİBAS):
Kafa içi basıncının artması beyin omurilik sıvısının dolaşımı bozan veya emilimini etkileyen süreçler sonrasında
ortaya çıkabilir. Hastada şiddetli baş ağrısı, bulantı ve
kusma ile birlikte bulanık görme yakınması görülebilir.
Hastanın acil olarak değerlendirilmesi gereken bir durumdur. Nöroloji ve Beyin Cerrahisi Uzmanı bu durumda birlikte hareket etmelidir.

TÜ RK İY E H A S TANESİ

41

Sağlık

U Z M . D R . YA S İ N K E S K İ N
İ Ç H A S TA L I K L A R I U Z M A N I

Dahili Hastalıklarda
Göz Bulguları
Göz bedenin dışa açılan penceresi iken biz hekimler için de içeri açılan pencere gibidir.
Birçok dahili hastalık gözün tabakalarında belirtiler oluşturarak hastalık henüz ortaya
çıkmadan dahi farkına varmamızı sağlayabilir. Özellikle bedenimizin damar ağının bir
yansımasına sahip olan retinaya girişimsel bir işlem yapmadan basit bir göz muayenesi
ile ulaşıldığı için birçok dahili hastalıkta göz hekimlerinden destek alıyoruz.
Bunlar hangi hastalıklar?
En sık karşılaştığımız ve göz bulgularından yararlandığımız hastalıklar diyabet, hipertansiyon, romatizmal hastalıklar ve tiroid hastalıklarıdır. Biz bu yazımızda; klinikte
en çok karşılaştığımız diyabet, hipertansiyon ve tiroid
hastalıklarına bağlı göz bulgularına değineceğiz.

yaşanan sorunların gözlenebildiği bir alandır. Bu yüzden diyabetli hastalarda en sık gördüğümüz diyabetik
retinopatiyi sadece bir göz hastalığı olarak değil şekerdeki yükseklik ya da dalgalanmaların tüm damar sistemimizde oluşturduğu hasarın ilk ve ulaşılabilir bulgusu
olarak değerlendiririz.

Çağımızın maalesef hızla artan ve dünyada en çok ölüme neden olan büyük sorunu diyabet ve hipertansiyondur.

Daha da önemlisi çoğu diyabetik retinopatili hasta hiçbir görsel yakınma tarif etmeyebilir. Bu nedenle tip 2
diyabetli hastaya tanı konulduğu anda hemen, tip 1 diyabet tanısı konulan hastaya ise ilk 5 yıl içinde göz muayenesi ve sonucuna göre periyodik takip planı yapılır.

Diyabetli hastalar; gelip geçici görme kusurları, çift görme, bulanık görmeden maalesef kalıcı görme kaybına
kadar geniş bir yelpazede kliniğe başvurabilir. Ayrıca
göz kapağı enfeksiyonu ve katarakt da diyabetli hastalarda daha sık görülmektedir. Dünyada diyabet ve
hipertansiyon görme kaybı sebepleri arasında halen
önemli bir yer tutmaktadır.
Az önce bahsettiğimiz gibi retina; tüm damar ağımızda
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Göz bulgularının gelişiminden korunma ya da
tedavisi nasıl yapılır?
Kan şekerinin ve tansiyonun iyi kontrolü, yüksek kan
yağları düzeylerinin düzenlenmesi ile erken aşamada
fark edilen hastalık önlenebilmekte ya da tedavi ile gerilemektedir. Kontrolsüz diyabeti hipertansiyonu olan,
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gecikmiş tanılı ve tedaviye uyumsuz hastalarda ileri evre
bulgular nedeni ile göz hekimlerimizden tedavi için yardım
almaktayız.
Hipertansiyona bağlı göz bulguları da diyabete benzerlik
göstermekte olup “hipertansif retinopati” dediğimiz kan
basıncının devam eden yüksekliği altında göz damarlarında oluşan hasara bağlı bulguları göstermektedir. Bazen
de hasta ya da yakınları gözde kanama fark etmesi ile ilk
kez hipertansiyon tanısı alabilmektedir.
Ayrıca hipertansiyona bağlı acil durumlarda göz bulguları bize önemli ışık tutmaktadır. Ani gelişen şiddetli hipertansiyon ve baş ağrısı ile acile gelen bir hastada görme
siniri başında ödem “acil hipertansif durumu” gösterdiği
gibi bazen tansiyona bağlı beyin kanamasına işaret edebilmektedir. Bu durumda hızlı bir tansiyon tedavisi hayat
kurtarıcı olabilir. Tüm bunlarla birlikte papil ödem dediğimiz
göz siniri çukuru çevresindeki ödem kafaiçi basınç artışına
işaret etmekte olup beyin tümörü menenjit beyin kanaması
gibi kafaiçi hastalık şüphesini göstermektedir.

Tiroid hastalığı nasıl gözleri etkiliyor?
Çok sık karşılaşılan bir hastalık olduğu için zaman zaman hastalar dahi yakınlarının “senin gözlerin çok belirgin, git tiroidine baktır” demesi üzerine gelebiliyor. Buradan da anlaşıldığı üzere göz çevresi yağ dokuları ve
kaslarda şişlik yapması nedeni ile tiroid hastalıklarında
gözün öne doğru belirginleşmesi şaşılık ve göz kapağında çekilmeye neden olabilmektedir. Önemsenmediği
ya da fark edilmediği takdirde gözün ön tabakasında
ülserden görme kaybına kadar ilerleyebilir. Bu nedenle
erken başvuru ve tiroid tedavisi ile birlikte göz hekiminin
takibi gerekmektedir.
Dışarıya açılan penceremizi hiçbir zaman ihmal etmeyelim birçok hastalığın erken habercisi olabilmekte ve bize
içeride bazı sorunlar olduğuna işaret etmektedir.

43

Sağlık

D Y T. E S R A K U R T M U T L U
BESLENME VE DİYET UZMANI

Göz sağlığı dikkatle korumamız gereken ve genellikle
bozulduğunda geri dönüşü olmayan bir nimettir. Zamanla görme yeteneklerimizi kısmen veya tamamen
kaybetmemek için göz sağlığımıza ve beslenmemize
dikkat etmeliyiz.
Göz sağlığını korumak için gözlere iyi gelen besinler sıklıkla tüketilmelidir.
Çocukluğumuzdan beri, havucun göz sağlığı için en iyi
sebze olduğu söylenir ve bu öneri neredeyse her türlü
göz rahatsızlığı için geleneksel olarak kullanılmaktadır.
Beta-Karoten, A vitamininin bir türevidir. Bu meyve ve
sebzelere turuncu rengini verir. Retinayı besler ve korur
aynı zamanda gözün diğer kısımlarının sorunsuz çalışmasını sağlar.
Gözlere çok faydalı olan beta-karoten için en bilinen ve
kolay temin edilip tüketilebilen kaynaklardan biri olan
havuç, aynı zamanda göz sağlığını ve sinir sistemini korumak için C ve E vitaminlerini de içermektedir.
Ancak iyi görmek amacıyla sadece beta-karoten içeren besinler tüketmek yeterli değil. Gözlerle olan ilişki
tam olarak bilinmese de birçok vitamin ve mineral mükemmel görüş için oldukça önemlidir. Birazdan bahsedeceğimiz besinleri günlük beslenmenizde atlamadan
tüketmeye devam ederseniz göz sağlığınızı korumanıza
yardımcı olacaktır.
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Sadece görme duyunuzu korumak için değil göz kuruluğunu gidermek için de bu önemli besinlerin yardımına
başvurmalısınız.
Aşağıdaki listede yer alan gıdalar genel olarak göze iyi
geldiği bilinen beta-karoten, C ve E vitaminleri bakımından zengin gıdalardır. Ancak kendi sağlık durumunuza
daha uygun besin önerileri için bir beslenme uzmanına
danışmanızı tavsiye ederim.
Beta-Karoten Kaynakları: Havuç ve havuç suyu,
portakal ve portakal suyu, kavun, mango, kayısı, lahana, ıspanak, kırmızı dolmalık biber, tatlı patates, kabak,
brüksel lahanası ve balık yağı.
C Vitamini Kaynakları: Turunçgiller ve suları, papaya,
kiraz, ahududu, çilek, yaban mersini, kivi, brokoli, yeşil
ve kırmızıbiber, karnabahar ve lahana.
E Vitamini Kaynakları: Buğday tohumu, badem ve
badem ezmesi, fıstık ve fıstık ezmesi, ayçekirdeği, keten tohumu, avokado ve yumurta.
Lutein ve Zeaksantin Kaynakları: Koyu yeşil yapraklı
sebzeler lutein ve zeaksantin için en iyi kaynaklarıdır.
Kale, ıspanak, pazı, su teresi ve şalgam bu besinlerin
arasında ilk sıralarda gelmektedir. Diğer iyi kaynaklar
ise; yeşil bezelye, mısır, marul, brokoli, kabak, havuç,
Brüksel lahanasıdır.
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Çinko ve Selenyum Kaynakları: Çinko, vücudun A
vitaminini absorbe etmesine yardımcı olarak gözleri
güçlendirir. Fıstık, kabak çekirdeği, leblebi, mayalı gıdalar, istiridye ve diğer deniz ürünleri çinko bakımından
en iyi gıdalar arasında yer almaktadır.
Omega 3 Kaynakları: İnsan beyninin, beyin zarının,
retinanın birincil bileşeni olan omega 3 yağ asididir. Direkt sütten veya balık yağından elde edilebilir.
Omega 3 göz sağlığını korumak açısından düzenli olarak alınmalıdır.
Daha çok somon, orkinos, uskumru, sardalye, ringa
gibi yağlı, soğuk su balıklarında bulunan dokosaheksaenoik asit için kabuklu deniz hayvanları da iyi birer
kaynaktır.
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Sinema Kuşağı
Yazı: Uzm. Dr. Ahmet Faruk YAĞCI

Çocukluk zamanlarımızda şehre ya da kasabaya
bir film geldiğinde külüstür bir kamyonetin
kasasına o filmin afişleri yapıştırılır ve tepeye
monte edilmiş hoparlörden cızırtılı bir sesle
gelen filmin ilanı yapılırdı. Ahalinin gelen filme
gitmeme ihtimali yok gibiydi. Parkta çekirdek
çitlemek, radyoda dinleyici istekleri, sonradan
gelen televizyonda da Mc. Millan ve Karısı yahut
Beyaz Gölge. Seçenekler bu kadar sınırlı olunca
gelen filimler kalitesine bakılmaksızın mutlaka
vakit ayrılarak seyredilirdi. Gelen kopyalar
genellikle eskimiş, sık sık kopan, ses kayıtları
çok iyi olmayan şeylerdi ama sıkıntıyı alırdı.
Şimdilerde o kadar çok alternatif var ki, seçmekte
zorlanıyoruz. Hepsi de telefon ekranı uzaklığında.

Bu sayıda size iki ilginç filmi tanıtmak istiyorum.
Birisi Wes Anderson tarafından yönetilmiş
Moonrise Kingdom (Yükselen Ay Krallığı). Wes
Anderson filmleri başlıbaşına bir kitap konusu
olabilecek özellikte. Anlatım tarzındaki neşe,
izleyicisini sarıp sarmalıyor. Filmlerinden önemli
örnekler: Grand Budapest Hotel, Rushmore,
The Royal Tenenbaums, The Isle of Dogs olarak
sayılabilir.
Diğer Film ise bir ırk ayrımı dramı. Dilimize
‘’Duyguların Rengi’’ adı ile çevrilse de The Help,
yardımcı ya da hizmetçi anlamında. Hayatını
evlerde hizmetçilik yaparak kazanan ve bu şekilde
hayatlarını sürdürmek, çocuklarını yetiştirmek
zorunda kalan siyahi hanımlara çok yakından
bakıyor.
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Oyuncu kadrosuna bakıldığında hemen dikkati
çeken Sissy Spacek, Viola Davis, Jessica Chastain
ve Emma Stone olsa da toplamda oyunculukların
on üzerinden on alacağı bir film. Zamana uygun
kostümler ve atmosfer da gerçeklik duygusunu
arttırmış. İki buçuk saat başta insana fazla geliyor
ancak bittiğinde iyi roman okuduktan sonra gelen
‘’az daha sürseydi keşke’’ hisleri ile doluyorsunuz.
Bir kadın filmi denebilir. Önemli karakterlerin tamamı
kadın. Ve hepsi de rollerinde son derece iyiler.

Duyguların Rengi
Yönetmen: Tate Taylor
Senaryo: Kathryn Stockett (Roman),
Tate Taylor (Senaryolaştırma)
Oyuncular: Viola Davis, Emma Stone, Jessica
Chastain, Octavia Spencer
Yapım Yılı: 2011
Süre: 2s 26dk

1950’li senelerin sonlarında Amerika’da ırkçılık bütün
şiddeti ile devam etmektedir. Bir yerel muhabir
buna karşı çıkacak şekilde siyahi hizmetçilerin
anılarından bir kitap yazmaya kalkışır. O devirde bu
zannedildiği kadar kolay değildir. Çoğu hizmetçi
kendilerine yapılanları anlatmak istemez, kimi işini
kaybetmek istemiyor, kimi o evin içinde bağlandığı
birisinden ayrılmak istemiyordur. Önceleri ümitsizliğe
kapılan genç muhabir, zaman içinde kendine yardım
edecek hizmetçiler bulup konuşturacaktır. Bu
esnada olan hadiseler de anlatacak insan bulmasına
yardım edecektir. Filmin akışı içerisinde ‘’İtirazın
şekillenmesi’’, ilk başta korku dolu olan insanların
bir noktadan sonra korkuyu ve gelecek kaygısını
bir anda unutup katkıda bulunmaları övgüye değer
şekilde anlatılmış.
Ve insanım diyen her kişinin yanaklarından
gözyaşlarının süzülmesine sebep olan son sahnede,
küçük sarışın kızın siyahi dadıya ‘’gitmeee’’ diye
bağırarak ağlaması. Mutlaka seyredilmeli. Siyahi
kadın karakterlerin hem korkak hem de kabadayı
tavırları üzerine düşünülmeli.
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Moonrise
Kingdom
Yükselen Ay Krallıgı
Yönetmen: Wes Anderson
Senaryo: Wes Anderson, Roman Coppola
Oyuncular: Jared Gilman, Kara Hayward,
Bruce Willis
Yapım Yılı: 2012
Süre: 1s 36dk

Film 1960’ların Amerika’sında geçiyor. New
England’da bir izci kampında olan bir çocuk
ile hayatının tamamından nefret eden bir kızın
kaçış hikayesi. Aslında kaçış hikayesi diyerek
işe basit yaklaşmamak lazım. O dönemin izci
kampları ve izciliğe verilen önem çok matrak bir
dille anlatılmış. Yeteneksiz polis şefinin (Bruce
Willis), kızın anne ve babasının, oymakbaşının
tavırları dakika başı kahkaha atmanıza sebep
oluyor. Bu arada gelmekte olan bir fırtına var
ve iki kaçağın acilen bulunup güvenli alana
taşınması gerekiyor. Bu durum filme tempo ve
gerilim katıyor.
Yönetmenin ustalığı filmin akışında kendini öyle
bir gösteriyor ki yaşları henüz oniki olmuş iki
kahraman ile beraber düşünmeye ve kendinizi
onların yerine koymaya başlıyorsunuz. Döneme
uygun malzemeler, kıyafetler ve hatta renkler.
Güzel monte edilmiş bir bilen, anlatan adam
tiplemesi. Tabii hepsinin ötesinde psikolojik
problemli zannettiğimiz çocuklarımızın aslında
en işe yarar çocuklar olduğunu anlamak.
Sahiplenme duygusu ve insanlardaki saklı iyilik.
Toplamda şiirsel bir anlatım. Mutlaka seyredilir...
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Afrika’da
Büyük Göç
Yazı & Fotoğraflar: Op. Dr. T. Levent AKDUYGU

2011 Yılında Kenya ve Tanzanya da yaptığım safari kadar heyecan verici bir yolculuğu nadir yaptım hayatımda.
Daha önce belgesellerde izlediğim doğayla iç içe, sadece
o güne kadar fotoğraflarını gördüğüm hayvanların yaşam
mücadelesini gözlemlemek olağanüstü bir duyguydu. Bu
yolculuk sırasında “Afrika’da Büyük Göç” denilen yaşam
mücadelesini yerinde ve herkese nasip olmayacak şekilde Balonla seyahat ederek izleme şansıda buldum. Yer
Serengeti (Tanzanya) ve Massai Mara (Kenya) arasındaki
sonsuz bozkırlar. Başrolde zebralar, filler, Afrika antilopları,
aslanlar, leoparlar, envai çeşit kuşlar, timsahlar, mandalar.
Sahne ise Serengeti, belgeseller cenneti.
Serengeti’de mayıs ayıyla birlikte kuraklık baş gösterince,
hayvanlar yiyecek ve su ihtiyaçları için göç eder. 1.5 milyon
Afrika antilobunun göçüne zebraların ve diğer hayvanların
da katılımıyla sürü büyür ve 2.5 milyona ulaşır. Hızlı gitmek
istiyorsan yalnız git, uzağa gitmek istiyorsan beraber dercesine göçe katılan hayvanlar hep birlikte, uçsuz bucaksız topraklarda ilerlemeye başlar. Bu göç, dünya üzerinde
hayvanların bir arada gerçekleştirdikleri en büyük göçtür.
Önlerinde çölden, kumdan ve tozdan başka bir şey yoktur. Serengeti’ye Masai dilinde “Sonsuz Düzlük” denilmesi
boşuna değildir. Göç ile birlikte hayvanlar, su olan yerlere
ulaşmaya çalışarak Kenya’ya, Masai Mara’daki yağmur
mevsimine doğru yol alırlar.
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Göç, kuraklıkla başlar ve her türlü engele rağmen yola
devam edilir. Ne kadar seri ilerlerse ilerlensin, onları
daima bir sürpriz bekler. Bir köşeye sinmiş bekleyen
etoburlar! Bir nehrin içinde süzülen timsahlar! Yırtıcı
etoburlar, sürünün içinden avlarını, özellikle yavru olanları gözüne kestirir, sonrasında bir kovalama başlar ve
av yakalanır. Verilen kayıplara rağmen sürü, Masai Mara’ya, suya ve yaşama ulaşır.
Çiftleşmeler, beslenmeler, sulak arazide yaşam sürüp gidiyorken tekrar mevsim yine sürünün aleyhine dönünce
güneye doğru göç zamanı gelir. Bu döngü Serengeti-Masai Mara-Serengeti arasında yıl boyunca yaşanır. Ekimde dönüş başlar. Bu defa güneye, Serengeti’ye yolculuk.
Elbette antilopların ve zebraların öncelikle ölümcül Mara
nehrini aşmaları gerekir. Yağmur suları ile birlikte iyice yükselen nehirden karşı tarafa geçmek hiç kolay değildir.
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3 saatin sonunda hayvanlar koşularına devam ederken
balonlar yere iniyor ve sizin için hazırlanmış kahvaltı faslında yaşanan maceranın kurduğu dostlukla arkadaşlar
arası sohbet başlıyor. Jeeplerle geri dönüşte dinlenmeye geçmeniz gerek, bir sonraki günün Afrika safarisine
hazırlanmalısınız.

Yüzlerce Afrika antilobu, mandası ve zebra birbiri üstüne yıkılır, yorgun düşenlerse orada yığılıp kalırlar.
Sonunda zorlu tırmanışın başarılmasıyla nehir geçilir
Serengeti yolculuğu başlar. Her yıl tekrarlanan dünyanın bu en büyük göçü, sürüden 250-300 bin arasında
hayvanın ölümü ile son bulur.
Bir pazar sabahı güneş doğmadan geceyi geçirdiğimiz Lodge’dan ayrıldık. Ormandaki korunaklı bungalow oteller olarak tanımlayabileceğim Lodge da sabah
kalktığımda bahçede zebralar, balkonda da maymunlar
vardı. Safari jeepleriyle bu büyük göçü izlemek üzere
yola çıktık. Güneş ağarırken geniş bir bozkırda hazır
bekleyen iki adet balonla karşılaştığımda Afrika’da seyahatin her zaman bazı riskleri de beraberinde getirdiği
hissine kapıldım. Daha ülkeye ayak basmadan önce sarı
humma, tifo, hepatit gibi aşıları olmanızın gerekli olduğu
gerçeği aklınıza geldiğinde, “Hadi bakalım yaşa ve gör”
diyorsunuz. Ancak balonlar birbirini takip ederek, sabah serinliğinde yavaşça havalandığında her şey yerini
bir rüyaya bırakıyor. Sonsuz ve bitmeyecekmiş gibi bir
bozkırda göç eden Afrika antiloplarıyla karşılaştığınızda
onların peşinde zamanın durmasını istiyorsunuz. Binlerce yıldır devam eden bu kısır döngünün tek sebebi var,
hayatın kaynağı suya ulaşmak, ölüm pahasına da olsa.
Havalanıp hızlandıkça rüzgar üşütse de görsel şölen her
şeyin önüne geçiyor. Bu yaşam mücadelesinin renkliliğini anlatacak tek kelime var “Muhteşem”.

Derler ki;
Afrika’da her sabah bir ceylan uyanır, en hızlı aslandan
daha hızlı koşması gerektiğini yoksa öleceğini bilir.
Afrika’da her sabah bir aslan uyanır, en yavaş ceylandan
daha hızlı koşması gerektiğini yoksa aç kalacağını bilir.
Aslan ya da ceylan olmanızın bir önemi yoktur Afrika’da. Yeter ki güneş doğduğunda koşmak zorunda
olduğunuzu bilin.
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Kitap

İLETİŞİM ÇATIŞMALARI VE EMPATİ - Prof.Dr.Üstün DÖKMEN
Bu kitapta öncelikle
kişilerarası iletişimle ilgili
bazı bilgiler veriliyor. Bu
bilgiler, hem çocukların
eğitiminde yararlı olabilir,
hem de ailede, işyerinde
ve benzeri ortamlarda
görülen
çatışmaların
çözümüne ışık tutabilir.
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test etmek amacıyla çeşitli kültür ürünlerimiz, özellikle
edebiyatımıza ve sanat tarihimize ilişkin ürünler psikolojik
açıdan inceleniyor. Öte yandan Prof. Dökmen iletişim
çatışmaları ve empati ile ilgili yeni kuramsal modeller ve
sınıflamalar geliştiriyor. (Tanıtım Bülteninden)

Ayrıca,
geleneksel
kültürümüze ve bugünkü
yaşam
biçimimize
yeni bir bakış açısıyla
bakılarak
bir
iddia
ortaya atılıyor. Bu iddiayı
İSTANBUL’UN 100 MÜZESİ - Ahmet APAYDIN /Ömer Faruk SALAR
İstanbul, tarih öncesi
devirlerden günümüze
kadar taşımış olduğu
kültürel
birikim
ve
sanatsal mirası ile büyük
bir açık hava müzesi
özelliği göstermektedir.
Köklü tarihi, kendine
has mimarisi, sanat
hayatının
canlılığı
ile İstanbul, tüm bu
özelliklerin kaynak teşkil
ettiği müzelere de ev
sahipliği yapmaktadır.

İstanbul’un dört bir yanında karşımıza çıkan müzeler,
toplumsal hafızanın nesilden nesile aktarılmasına,
bireylerde kültürel bir farkındalık ve şuurun oluşmasına
katkı sağlayan kurumlardır.
Bu kitapta İstanbul’da yer alan müzeler, sahip
olduğu koleksiyona göre spor alanından tıp alanına,
edebiyattan mimariye, bilim ve teknolojiye kadar
birçok alanda geleneksel ve modern biçimleriyle yer
almaktadır. (Tanıtım Bülteninden)

KORUYUCU PSİKOLOJİ- Çocuk Eğitiminde Duygusal Rehberlik
Prof.Dr.Kemal SAYAR - Psk. Feyza BAĞLAN
Zaman geçiyor, hayat
hızlanıyor, günümüzde
her şey gibi anne babalık
tutumları da yeniden
tanımlanıyor. Bugün çok
sayıda aile çocuklarıyla
sorun yaşıyor ve sayısız
kaynaktan
gelen
bilgilerin bombardımanı
altında kafaları karışıyor.
Ne yapmalıyız? Doğru
bir anne-babalık nasıl
olmalı?
Çocuklarımızı
rekabetçi kişiler olarak
mı yetiştireceğiz yoksa
erdem sahibi insanlar
olarak mı?
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Koruyucu Psikoloji, merhamet ve vicdan sahibi
çocuklar yetiştirirken onları dış dünyanın getirebileceği
gerginliklerden
nasıl
koruyacağımızı
tartışıyor.
Çocuklarımıza erdem, dürüstlük, ahlak, vicdan gibi
değerleri aktarırken onlarla en güzel biçimde iletişim
kurmanın yollarını ortaya koyuyor. Hedefi, ‘duygusal
ve ahlaksal zekâsı yüksek insanlar’ yetiştirmek olarak
belirliyor. Ve ısrarla, hiçbir zaman hiçbir şey için geç
kalınmış olmadığını; iyi niyet, çaba ve kararlılıkla
yüründüğünde yaşananların hayatı anlamlandıracak
ve kolaylaştıracak birer tecrübeye dönüşebileceğini
vurguluyor.
Prof. Dr. Kemal Sayar ve Psikolog Feyza Bağlan’dan,
modern dünyada her aileye gerekli olan anne babalık
tutumları üzerine kapsamlı ve farklı bir kılavuz.
(Tanıtım Bülteninden)

TÜ RK İY E H A S TANESİ
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ANLAŞMALI KURUMLAR LİSTESİ

ÖZEL SAĞLIK SİGORTA ŞİRKETLERİ
Allianz Sigorta A.Ş. •
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi •
Ankara Sigorta Anonim Türk Sigorta Şirketi •
AXA Sigorta A.Ş. •
AvivaSa Emeklilik ve Hayat A.Ş. •
CompuGroup Medikal (CGM) A.Ş. •
Demir Hayat Sigorta A.Ş. •
Dubai Group Sigorta A.Ş. •
Doğa Sigorta A.Ş. •
Ergo Sigorta A.Ş. •
Ethica Sigorta A.Ş. •
Eureko Sigorta A.Ş. •
Europ Assistance Türkiye •
Eurocross Assistance •
Fiba Emeklilik A.Ş. •
Generali Sigorta A.Ş. •
Groupama A.Ş. •
Gulf Sigorta A.Ş. •
Güneş Sigorta A.Ş. •
Halk Sigorta A.Ş. •
İmece Destek Danışmanlık Hiz. •
Inter Partner Assistance-IPA •
Katlım Emeklilik ve Hayat A.Ş. •
Mapfre Sigorta A.Ş. •
Marm Assistance •
NN Hayat ve Emeklilik A.Ş. •
Neova Sigorta A.Ş. •
Ray Sigorta A.Ş. •
Sencard Sağlık Hizmetleri A.Ş. •
(Acıbadem Sigorta ve Aksigorta A.Ş.)
Sombo Japan Sigorta A.Ş. •
Türk Nippon Sigorta A.Ş. •
Unico Sigorta A.Ş. •
Vakıf Emeklilik ve Hayat A.Ş. •
Zİraat Sigorta A.Ş. •
Zürich Sigorta A.Ş. •

BANKALAR VE SANDIKLAR
Akbank T.A.Ş. •
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şti .(Sandık) •
Birleşik Fon Bankası •
Denizbank •
Esbank Eskişehir Bankası A.Ş. •
Fortis Bank A.Ş. •
QNB Finansbank •
Takas ve Saklama Bankası A.Ş. •
Şekerbank T.A.Ş. •
Şeker Sigorta A.Ş Yardım Sandığı Vakfı •
T.C. Merkez Bankası •
T. Halk Bankası Genel Müdürlüğü •
(Devlet Memurları-657)
T. İş Bankası A.Ş. •
T. Vakıflar Bankası T.A.O •
Yapı Kredi Bankası A.Ş. •
T.C. Ziraat Bankası A.Ş Mensupları
Emekli ve Yardım Sandığı •
Türk Telekom Vakfı Yardım Sandığı •
OKULLAR
Doğa Kolejleri •
İhlas Kolejleri •
İstanbul Bilgi Üniversitesi •
Şişli Meslek Yüksekokulu •
Yıldız Teknik Üniversitesi •
Haliç Üniversitesi •

ÖZEL ŞİRKETLER VE KURUMLAR
• Albayraklar A.Ş
• Artı Yaşam Card
• Aktif Grup Şirketleri
• APRIL Turkey Assistance (CORIS Dan.)
• AGIS Turkey Assistance
• Avrupa Konutları - Kale
• Back-up Card
• Bartsan Lojistik
• Büyük Anadolu Sürücü Kursu
• Care&Creste (Çilek Card)
• Grand Cevahir Hotel ve Kongre Merkezi
• İBİS Hotel
• İDO-İstanbul Deniz Otobüsleri
• İhlas Holding ve Holding’e Bağlı Tüm Kuruluşlar
• IRCICA (İslam, Tarih ve Kültür Araştırma Mr)
• İSKİ A.Ş.
• İstanbul Büyükşehir Belediyesi
• Mavi Jeans
• PERPA
• Santa Farma İlaç
• Shell Club Smart Card
• Şişli Kart
• Şişli Belediyesi
• TRT
• THY-Türk Hava Yolları
• Tudors Gömlekleri
• UPS Kargo
RESMİ KURUMLAR
• Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)
• Boğaziçi Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grp. Bşk.
• Borsa İstanbul A.Ş (BIST)
• İstanbul Adliye Sarayı
• İstanbul Anadolu Adliyesi
• İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi
• İstanbul Valiliği
• İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü
• İŞKUR Şişli Hizmet Merkezi
• PTT Genel Müdürlüğü Sağlık Yardım Sandığı
• Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu
• TBMM Çalışan Memurları ve Hak Sahipleri
• TBMM Milletvekilleri ve Hak Sahipleri
• T.C Anayasa Mahkemesi Başkanlığı
• T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Bakanlığa
Bağlı Tüm Kurum ve Kuruluşlar
• T.C Sosyal Güvenlik Kurumu
• T.C. Sayıştay Başkanlığı
SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI
• Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü
• İstanbul Sanayi Odası-İSO
• İstanbul Ticaret Odası-İTO
• İstanbul Kuyumcular Odası-İKO
• İstanbul Teknik Üniversitesi Vakfı
• İstanbul Mali Müşavirler ve
Muhasebeciler Odası - İSMMMO
• KİAŞ (Kuyumcukent İşletme A.Ş.)
• Müstakil İş Adamları Derneği-MÜSİAD
• Ordu Yardımlaşma Kurumu - OYAK
• Rumeli Balkan Dernekleri Federasyonu- RUBAFED
• Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı - TÜRGEV
• Türkiye Gençlik Vakfı - TÜGVA
• Türkiye Engelliler ve Spor Yardım Vakfı - TESYEV
• Kamu Sendikaları - Türk Büro-Sen
• Yeşilay Vakfı
ANLAŞMA DETAY BİLGİLERİ İÇİN

0212 314 14 14
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