


TA N I  V E  T E DAV 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
ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON

Genel ve Lokal Anestezi
Spinal/Epidural Anestezi

Sedasyon
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

Beyin Tümörleri, Kafa Tabanı Tümörleri,
Hipofiz Tümörleri, Omurilik ve Omurga Tümörleri

Beyin Damar Hastalıkları
Omurga Hastalıkları

   (Boyun ve Bel Fıtığı)
Çocukluk Çağı Beyin, Omurilik ve Sinir Hastalıkları

Ağrı ve Fonksiyonel Hastalıklar
Travmalar

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
ÇOCUK NÖROLOJİ

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
Alerji Testleri

Sağlıklı Çocuk Takibi
DERMATOLOJİ

Derma Lazer 
Ciltte PRP Tedavisi

Jinekolojik Lazer 
Dermatoskopi

Lazer Epilasyon
ESTETİK, PLASTİK VE REKONSTRÜKTİF CERRAHİ 

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

 Alerji - İmmunoterapi
Uyku Apnesi Sendromu

Sigarayı Bırakma
Astım
Koah

Solunum Fonksiyon Testleri
Akciğer Enfeksiyonları - Tüberküloz

İnsterstisyel Akciğer Hastalıkları

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)
UYKU LABORATUVARI
ÜROLOJİ
YOĞUN BAKIMLAR
Erişkin Yoğun Bakım
Yenidoğan Yoğun Bakım

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Dahiliye, Kadın Hastalıkları ve Doğum,
Ortopedi ve Travmatoloji, Genel Cerrahi  alanlarındaki 

Uzman Hekimlerimizle 7/24 Hizmetinizdeyiz
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TÜRKİYE HASTANESİ

Şarkı sözünde “Baharı görmeden yaz geldi geçti’’ diyor ya; bu sene 
üzerimizdeki paltoları çıkartıp mevsimlik bir şeyler giyemeden gömlek 
giymeye başladık. Eskilerde kutlanan 1 Mayıs Bahar bayramı ile de hızlı 
başlayan yaz günlerine adım attık.

Yaşadığım 58 baharın hatırlayabildiğim belki üç belki de dört tanesi bu 
şekilde kış ile yazın arasında kaybolmuş baharlardı. Tabiat yine yapacağını 
yaptı, çiçekleri, tomurcukları ile bu kısa zaman içinde kendi baharını 
yaşadı. Mevsim meyveleri de yarın bir gün ortalığa çıkınca sıcak günlerin 
geldiğine iyice emin oluruz.

Pandemi günleri devam ediyor. Özellikle kısmi açılma ve okulların yüz 
yüze eğitime geçmesinden sonra patlayan vaka sayıları her ne kadar 
sağlık sistemini zorlasa da; Brezilya ve Hindistan örneklerinin yaşadığı 
felaketi yaşamadığımız için bir nebze mutluyuz. Aşılama çalışmaları da 
sistematik olarak güzel ama sayı olarak maalesef yeterli sayılmaktan uzak. 
Hastanemiz bu konuda üzerine düşeni yapıyor ve gece yarısına kadar 
aşılama hizmeti sürüyor.

Bu sayımızda iki konu başlığı üzerinden sizlere hitap etmek istedik. 
Bunlardan birisi ‘Baharla Gelen’ rahatsızlık ve hastalıklar, diğeri de ‘Tiroid’ 
hastalıkları. Her ne kadar bu yıl baharı hissetmesek de hastalıklarını 
hissettik. Önümüzdeki yıllara da bir hazırlık olacaktır. Tiroid hastalıkları ise 
toplumun çok önemli bir kesimini ilgilendiren bir grup hastalık. Kendisi 
küçük işlevi büyük bu organımız hakkında detaylı bilgi vermeye çalıştık.

Uzun süren salgın esnasında çok yoğun çalışan hastanemizde hem yeni 
ameliyathane açılışı hem de çevre düzenleme çalışmaları heyecanla 
sürüyor. Pandemi sonrası dönemde şimdilerde yeterince ilgilenemediğimiz 
devamlı hastalarımızla daha yakından temas edeceğimiz için mutluyuz.

Dergimizin sosyal kısımlarını da beğeneceğinizden eminim. Özellikle 
Film seçimleri ve gezi yazıları sizleri biraz olsun gündelik hayattan 
uzaklaştırmak amaçlı bölümler.

Baharla tazelenmiş olarak görüşmek üzere...

DR. AHMET FARUK YAĞCI
G e n e l  Y a y ı n  Y ö n e t m e n i
İ ç  H a s t a l ı k l a r ı  U z m a n ı

TÜRKİYE HASTANESİ
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İ ç indek i le r

BİZDEN HABERLER

RÖPORTAJ
GONCA ELLİDOKUZOĞLU İLE
AYNI BAHÇEDE 25 YIL

VÜCUDUMUZUN ORKESTRA ŞEFİ:
TİROİD
UZM. DR. NURSAL KONDUK

KALP VE DAMAR SAĞLIĞININ OYUN 
BOZANI: TİROD
PROF. DR. RIFAT ERALP ULUSOY

MASKENİN GETİRDİĞİ SIKINTILAR
UZM. DR. METİN OĞUZ

MEVSİMSEL ALERJİK RİNİT
PROF. DR. İRFAN DEVRANOĞLU

SAĞLIKLI BİR GEBELİK İÇİN
TİROİD SAĞLIĞINIZI KORUYUN
OP. DR. AYŞE SOLAROĞLU

ALERJİK KONJONKTİVİT:
GÖZ NEZLESİ
OP. DR. EMRE GÜLER

TİROİD BEZİ BÜYÜMESİ:  GUATR
OP. DR. CAVİT HAMZAOĞLU

BAHARLA GELEN MEVSİMSEL ALERJİ
UZM. DR. İMRAN ÖZDEMİR

TİROİD CERRAHİSİ
KOMPLİKASYONLARI
OP. DR. ECE KOÇUM

TİROİD HASTALIKLARINDA 
RADYOLOJİ
UZM. DR. NİLGÜN EREN

TİROİD HASTALARINDA BESLENME
DYT. ESRA KURT MUTLU

BİR HEDİYE OLARAK:
BAHAR YORGUNLUĞU
UZM. PSK. HATİCE ÇİZMECİOĞLU

SİNEMA KUŞAĞI
UZM. DR. AHMET FARUK YAĞCI

ANLAŞMALI KURUMLAR
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NEDEN AŞI OLMALIYIZ?
DOÇ. DR. ÖZLEM ALICI

ONLİNE EĞİTİM VE SINAVA
HAZIRLIĞIN ÇOCUK 
PSİKOLOJİSİNE ETKİLERİ
PSK. BUSE BAYTIN

İNSAN RUHUNUN ÖZGÜRLÜĞE AÇILAN KAPISI 
SEYAHAT ETMEK
DR. BİLAL KAAN İNAN26

ÇOCUKLARDA TİROİD HASTALIKLARI
DOÇ. DR. ÖZNUR KÜÇÜK
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TÜRKİYE HASTANESİ

TÜRKİYE HASTANESİ
ADINA İMTİYAZ 
SAHİBİ  VE BAŞHEKİM 
Faruk KOCA

GENEL YAYIN YÖNETMENİ
Dr.  Ahmet  Faruk YAĞCI

YAYIN KURULU
Dr.  Ahmet Faruk YAĞCI
Dr.  Nevra TOPALİSMAİLOĞLU 

E D İ T Ö R
B e r i l  B A K İ

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

YÖNETİM YERİ
TÜRKİYE HASTANESİ
MERKEZ MAH.  DARÜLACAZE CAD. 
NO:  14/1  34381  Ş İŞL İ  /  İSTANBUL
TEL:  0212 314 14  14 
FAKS:  0212 314 14  15 
www.turk iyehastanes i .com

A c i l  S e r v i s
D r.  Me h m et  SA R G I N
D r.  D a m l a  ŞA H İ N
D r.  Me s u t  TO M O
D r.  Ra h m et  M U S TA PAY E V

Ağ ı z  ve  D i ş  S a ğ l ı ğ ı
D t .  H i l a l  Yı l d ı z  Y Ü KS E L
D t .  A n ı l  TAŞ K I N

A n e s t e z i y o l o j i  ve  Re a n i m a s y o n
Uz m .  D r.  Yu s u f  Z i ya  Y E N E R
Uz m .  D r.  M ya t  S u  W I N

B e s l e n m e  ve  D i y e t
D y t .  B a h a t t i n  A R S L A N
D y t .  E s ra  Ku r t  M U T LU 

B e y i n  ve  S i n i r  C e r r a h i s i
P rof .  D r.  G ö k h a n  A K D E M İ R
O p .  D r.  Leve nt  A K D U YG U

B i y o k i my a
Uz m .  D r.  E m i n e  A K I N

Ç o c u k  C e r r a h i s i
P rof .  D r.  Yu n u s  S ÖY L E T
O p .  D r.  Ce m  K A R A

Ç o c u k  S a ğ l ı ğ ı  ve  H a s t a l ı k l a r ı
D o ç .  D r.  Ö z n u r  K Ü Ç Ü K
Uz m .  D r.  E s ra  Ç E T İ N K AYA
Uz m .  D r.  E ş re f  Z I N  L AT T
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

D e r m a t o l o j i
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

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

G a s t r o e n t e r o l o j i
P rof .  D r.  N i h a t  A K BAY I R
Uz m .  D r.  Re f i k  O KÇ U

G e n e l  C e r r a h i
O p .  D r.  Ca v i t  H A M Z AO Ğ LU
O p .  D r.  Ece  KO Ç U M

G ö ğ ü s  H a s t a l ı k l a r ı - A l e r j i
P rof .  D r.  Re ce p  AY D İ L E K
Uz m .  D r.  İ m ra n  ÖZ D E M İ R

E s t e t i k ,  P l a s t i k  ve 
Re ko n s t r ü k t i f  C e r r a h i
O p .  D r.  Te k i n  G Ü M Ü Ş O Ğ LU

Ü r o l o j i
D o ç .  D r.  Ya hya  M u ra t  U Ğ R AŞ
O p .  D r.  A h m et  Ta l h a  B EŞ I Ş I K

G ö z  H a s t a l ı k l a r ı
P rof .  D r.  Ha n e f i  ÇA K I R
P rof .  D r.  Me h m et  ÇA K I R
P rof .  D r.  Tu n ç  OVA L I
O p .  D r.  Ço l p a n  OVA L I
O p .  D r.  E m re  G Ü L E R
O p .  D r.  E rd i n ç  C E Y L A N
O p .  D r.  M .  B a h a t t i n  K I R
O p .  D r.  M .  Ka d i r  EG E M E N O Ğ LU

İ ç  H a s t a l ı k l a r ı
Uz m .  D r.  A h m et  Fa r u k  YAĞ C I
Uz m .  D r.  Me h m et  Ne c i p  Ç E T İ N E R
Uz m .  D r.  N u r s a l  F İ LO R İ N A L I  KO N D U K
Uz m .  D r.  Ya s i n  K ES K İ N

Ka l p  D a m a r C e r r a h i s i
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

Ka r d i y o l o j i
P rof .  D r.  R ı fa t  E ra l p  U LU S OY

Ka d ı n  H a s t a l ı k l a r ı  ve  D o ğ u m
O p .  D r.  A s l ı  CO Ş K U N  S E V K E T
O p .  D r.  Ayş e  Me r ye m  U S LU
O p .  D r.  Ayş e  S O L A R O Ğ LU
O p .  D r.  Fü reya  Z i l a l  H O CAG İ L
O p .  D r.  Me h m et  AYG Ü N  ( Pe r i n a t o l o j i )
O p .  D r.  Nev ra  TO PA L İ S M A İ LO Ğ LU
O p .  D r.  N i h a l  ÇA K I R
O p .  D r.  Ö zg ü r  Ç E T İ N E R
O p .  D r.  Tü l a y KO L DAŞ

K l i n i k  P s i ko l o j i
Uz m .  P s k .  Ha t i ce  Ç İ Z M EC İ O Ğ LU
P s k .  B u s e  B a y t ı n

Ku l a k- B u r u n - B o ğ a z
P rof .  D r.  İ r fa n  D E V R A N O Ğ LU
P rof .  D r.  İ s m et  E rca n  CA N BAY
O p .  D r.  A h m et  Y I L D I R I M
O p .  D r.  Ceva t  U ÇA R
O p .  D r.  İ l h a n  ÖZ B E K

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

O b e z i t e  ve  M e t a b o l i k  C e r r a h i
O p .  D r.  E ro l  V U R A L

O r t o p e d i  ve  Tr a v m a t o l o j i
P rof .  D r.  At i l l a  PA R M A KS I ZO Ğ LU
O p .  D r.  Me h m et  H E LVAC I
O p .  D r.  Ta r ı k  Ş E N E R

P s i k i y a t r i
Uz m .  D r.  Zey n e p  Ş E N K A L

Ra d y o l o j i  ve  G ö r ü n t ü l e m e
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

D A N I Ş M A  K U R U L U

YA P I M

Reçete Dergisi Türkiye  Hastanesi’nin sağlık sektöründeki mesleki süreli yerel yayınıdır.

Dergide yer alan bilgiler kaynak gösterilerek kullanılabilir.

B A S K I 
İ H L A S  G A Z E T E C İ L İ K .  A . Ş .
M E R K E Z  M A H .  2 9  E K İ M  C A D .
İ H L A S  P L A Z A N O :  1 1  A /4 1
Y E N İ B O S N A ,  B A H Ç E L İ E V L E R  /  İ S T .
T E L :  0 2 1 2  4 5 4  3 0  0 0
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B i z d e n  H a b e r l e r

Covid-19 salgınıyla mücadele süresince toplumsal 
bağışıklığın kazanılması için gerçekleştirilen aşılama 
kapsamında, hastanemizin özenle hazırlanan aşı uy-
gulama odalarında çalışanlarımıza birinci ve ikinci doz 
Covid-19 aşıları uygulandı. 

Sağlık sektöründe 30 yıldır kaliteli hizmet anlayışından 
ödün vermeden hizmet veren hastanemiz; kıymetli he-
kimlerimizin 14 Mart Tıp Bayramını hediyelerle kutladı.
Özenli ve özverili yaklaşımlarıyla bizi yeniden sağlıkla 
buluşturan doktor ve sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı’nı 
tebrik ederiz.

Covid-19 Pandemisiyle
Mücadele Kapsamında
Çalışanlarımızı Aşıladık

Doktor ve Çalışanlarımızın
Tıp Bayramını Kutladık
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TÜRKİYE HASTANESİ

İçişleri Bakanlığı AFAD Başkanlığının 2021 yılını Afet 
Eğitim Yılı ilan etmesi kapsamında, kurum olarak bizler-
de çalışanlarımızda afet farkındalığının geliştirilmesine 
önem veriyoruz.

Bu hususta İl Sağlık Müdürlüğü Afetlerde Sağlık Hiz-
metleri Birimi, İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü 
ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eğitim Mer-
kezleriyle iş birliği içerisinde eğitimler gerçekleştirdik. 
Afet Hazırlığının Önemi, Hastane Afet Planı, Kimyasal, 
Biyolojik, Radyolojik Ve Nükleer (KBRN) Tehdit Ve Teh-
likeler, Arama, Kurtarma, Tahliye ve Yangın konularında 
çalışanlara eğitimler verildi. Hedefimiz Acil Durum ve 
Afet konusunda yıl içerisinde daha çok eğitim düzenle-
yerek, afet hazırlıklarımızı en üst seviyeye çıkarmaktır.

Dünya Kadınlar Günü her yıl 8 Mart’ta kutlanan ve 
Birlemiş Milletler tarafından tanımlanmış uluslararası bir 
gündür. İnsan hakları temelinde kadınların siyasi ve sos-
yal bilincinin geliştirilmesine, ekonomik, siyasi ve sosyal 
başarılarının kutlanmasına ayrılmaktadır. Bizde Türkiye 
Hastanesi olarak 08 Mart’ta kıymetli çalışanlarımızın 
ve hastalarımızın Dünya Kadınlar Günü’nü çiçeklerle 
kutladık. 

Sigara dünyada ve ülkemizde önemli bir halk sağlığı so-
runudur ve yüksek oranda nikotin içerdiği için bağımlılık 
yapma potansiyeline sahiptir. “Dünya Sağlık Örgütü’nün 
2019 Küresel Tütün Raporu’na göre; sigaranın akciğer 
kanseri, KOAH, damar hastalıkları gibi yaklaşık 50 ka-
dar kronik hastalıkla ilişkili olduğunu ve her yıl yaklaşık 
8 milyon insanın tütün kullanımı yüzünden hayatını 
kaybettiğini biliyoruz. 

Bunların yaklaşık 1,2 milyonu ise sigara dumanına ma-
ruz kalmaktan kaynaklanıyor. Koronavirüs döneminde 
bu tablo daha da ağırlaşma riski taşıyor. Çünkü tütün 
ve tütün ürünlerinin kullanımı da akciğerde tahribat 
yaratırken; koronavirüs de doğrudan akciğerleri hedef 
alıyor. “09 Şubat Sigarayı Bırakma Günü”nde Yeşilay ile 
ortak gerçekleştirilen ve hastane bahçemizde yer alan 
stant etkinliğimizde bu konuya dikkat çektik. 

Acil Durum ve
Afetin Önemi Eğitimi

Kıymetli Çalışanlarımızın 
ve Hastalarımızın
Dünya Kadınlar Gününü 
Kutladık

Sigarayı Bırak
Ciğerlerine Bahar Gelsin
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Röportaj: Dr. Ahmet Faruk YAĞCI25 YılAynı Bahçede

8

Dergimizde uzun süredir beraber olduğumuz çalışma ar-
kadaşlarımızla yaptığımız röportajlarda her ne kadar Yirmi 
Yıl desek de bu sayıda 25’i aşkın senedir beraber çalış-
tığımız arkadaşımız Gonca Ellidokuzoğlu 
var. Yatan Misafir Hizmetleri Sorum-
lusu. Yani kısacası özel hastanelerde 
‘’Siz bir muhasebeye uğrayın gelin’’ 
dendiğinde karşınıza çıkan kişi. Ayrıca 
dışarıdan operasyona gelen hekimler-
le de hastaların arasındaki köprü. Çok 
stratejik bir işi var. Sessiz, sakin ve işini 
düzgün yapan, hem devamlı çalışanlar 
hem de dışarıdan gelen hekimlerle iliş-
kileri her zaman iyi olmuş bir dostumuz. 
Soru bulmakta zorlansam da onun gibi 
bunca seneyi beraber geçirdiğimiz biri 
ile söyleşi yapmakta ısrarlı oldum.

Evet Gonca, senin de benim de öm-
rümüzün en uzun bölümü bu hasta-
nenin sınırları içinde geçti. Ben artık 
burayı, çalıştığım yer gibi görmüyor 
kendi işletmem gibi görüyorum. 
Sen ne dersin? Nasıl oluyor bunca sene bir yerde 
çalışmak?
- Aynı kurumda 25 yıl çalışmak yaptığım işi sahiplenmek 
ve sevmek ile oluyor. Sevmediğiniz ve görev bilinci ile yak-
laşmadığınız bir işi bu kadar uzun süre yapmanız mümkün 
değil. Yıllar içinde çalışma arkadaşlarımızla bir aile ortamı 
oluştu. Birbirimizden çok şey öğrendik. Böyle bir ortamda 
olmak sıkıntı değil mutluluk veriyor.

Kimler geldi, kimler geçti? Sende iz bırakanlar ve 
birlikte çalışmaya devam etsek ne iyi olurdu dedik-
lerin var mı?

- İz bırakanlar var elbette. Hem iyi hem de 
kötü yönde. Dünyaya bakışımı ve duru-
şumu bu izler oluşturdu. Ayrıca birlikte 
çalışmanın getirdiği dostluk ve birlikte 
zorluğu aşma hissi çok önemli. Yıllar 
önce ayrılan hala görüştüğüm dostla-
rım arkadaşlarım var.

Para senin için bir cümle ile ne ifa-
de ediyor?
- Hayatın devamlılığı için bir araç. Öte-
sini çok düşünmedim. Çok para, daha 
çok para, inanılmaz çok para arasında 
benim için fazla bir fark yok. Onurluca 
yaşamaya yeten paranın daha ötesi an-
lamsız.

İnsanlardan para almak nasıl bir 
his? Cephenin tam da önünde ol-
mak yorucu mu? İnsan-Para ilişkisi 

için neler diyebilirsin?
- Mesleğin belki de en zorlu bölümü bu. Siz hekimlerin 
uyguladıkları tedavilerin sunucu oluşturulan  faturalandır-
ma ve tahsilat bölümü elbette ki yorucu. Alınan hizmetin 
bedeli belki ama insanlar para verme konusunda ekse-
riyetle çok istekli değiller. Yıllar ilerledikçe bu konudaki 
problemleri aşmak da kolaylaştı. Her konuda olduğu gibi 
bu konuda da Allah iyilerle karşılaştırsın...

Gonca Ellidokuzoğlu ile

R ö p o r t a j
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Bu soruya cevap vermesen de mutlaka röportajda 
bulunacak. Hekimler nasıl canlılar? İletişimi kolay, 
pamuk gibi, nezaketi ön planda olan hekim sayısı 
yarıdan fazla mı, az mı? 
- Bu kadar uzun süre çalışmamın en önemli nedenlerin-
den biri hekimlerle olan samimi iletişimim. Tüm ikili ilişki-
ler gibi bu sektörde de karşılıklı nezaket ön planda oldu-
ğu sürece problem çok az oluyor.  Zira insan sayısı kadar 
davranış biçimi var. Bütün genelleştirmeler zarar verici.

Karadeniz senin için ne ifade ediyor?
- Karadenizli olmak, ata baba toprağı olmasının öte-
sinde özellikle karakterime kattıkları ile önemlidir. Doğal 
güzelliklerinin içinde saklı olan zorlu koşulların, Karade-
niz kadınının çalışma azminin ve güçlü duruşunun bana 
kattıkları ile bugün iş hayatımdaki dürüst mücadelemi 
sürdürmekteyim. Uzun senelerdir İstanbul’a yerleşmiş 
ancak köken aldığı bölge ile ilişkisini halen devam ettiren 
bir ailede olmak bana keyif ve güven veriyor.

İstanbul hepimizin göz ağrısı. Ama bir yandan da baş 
ağrısı. Şehirle ilişkin nasıl? Duygularını anlatır mısın?
-Anadolu yakasında yaşayıp Avrupa yakasında çalışmak 
trafik anlamında yıpratıcı bir süreç. Ömrümü yollara ver-
dim desem yalan olmaz.  Birçok İstanbul’lunun söylediği 
şeyi ben de söylerim: Oturmak için Anadolu Yakası bam-
başkadır. Şehrimiz olanca yıpratıcı özellikleri ile yaşan-
ması zor bir yer, diğer taraftan dünyanın en güzel şehri.

Tek cümle ile tanımlamak gerekse,

Hayat: Yaşanmışlık
Aile: Vazgeçilmezim.
Sevgi: Koşulsuz bağlılık 
Mutluluk: Huzur
Arkadaşlık: Dostluk

Hastanede işe başladığın güne geri dönecek olur-
sak, önünde ne tarz bir iş olsa bugünkü işinde de-
ğil de orada profesyonel hayata başlasaydın mutlu 
olurdun?
-Mesleğe başladığım ve halen devam ettiğim bölümü 
seviyorum. Bugün ise sektördeki tecrübelerimi payla-
şabileceğim, genç arkadaşlarıma yol gösterebileceğim 
bir bölümde olmayı tercih ederdim.

Son olarak tamamen serbest stilde ve konudan 
bağımsız olarak neler söylemek istersin?
- Türkiye Hastanesinde çalıştığım için mutluyum. Özel-
likle gördüğümde içime neşe dolduran insanlarla karşı-
laşma ihtimali beni mutlu ediyor. Kurumun sektördeki 
yerini, kendimin de bu kurumdaki önemli görevimi bile-
rek çalışıyorum.

Seninle tanıştığımız günden beri bir gün dahi kırgın-
lık yaşamadığımız için çok mutluyum. Umarım yaşlılık 
günlerimizde de (bunayana kadar tabii ki) bu aynı şe-
kilde devam eder.

9
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arasında zorunlu göçlerin daha sık görüldüğü bir dönem 
olmuştur. Ülkeler arasındaki sınırların bu kadar etkisiz-
leştiği başka bir dönem yoktur dersek abartmış olmayız. 
Bulaşıcı hastalıklar içinse bu sınırların bir anlamı olmadığı 
şu son 1 yıl içinde yaşadığımız Covid-19 pandemisinde 
açıkça gözler önüne serilmiştir. Herhangi bir ülkenin her-

hangi bir köyünde, kasaba-
sında veya şehrinde ortaya 
çıkan bir hastalığın, gün gelip 
evden çıkmanızı, çocuklarınızı 
okula göndermenizi engelle-
yecek, tüm ülkeleri ve insan-
ları maddi ve manevi olumsuz 
etkileyecek bir duruma yol 
açabileceğinin canlı şahitleri 
olduk maalesef.

Covid-19 hastalığına kar-
şı geliştirilen aşılar, dünyada 
milyonların hayatını kaybet-
mesine yol açan bu küresel 
salgını durdurmak için hayati 
bir önem taşıyor. Bilim insanları 

toplumda aşıyla sürü bağışıklığının sağlanması için nüfu-
sun en az yüzde 60-70’nin aşılanması gerektiğini söylü-
yorlar. Yani, Türkiye’de en az 50 milyon, dünyada ise 
4,5 milyar kişinin aşı olması gerekiyor ki bu salgın 
durabilsin. Bu nedenle, insanların kendilerini ve sevdik-
lerini koruması, ekonomik kayıpların en aza indirilmesi ve 
toplumsal refahın sağlanması için aşı olmak bir tercihten 
ziyade insani bir görev...

NEDEN AŞI OLMALIYIZ?
Tıp alanında bir tedavinin kesinlik kazanması için çok uzun 
yıllar geçmesi ve çokça bilimsel araştırma yapılması, in-
sanların beyin, devletlerin maddi güçlerini ortaya koyması 
gerekmektedir. Her gün doktorlar olarak yapageldiğimiz 
teşhis koyma ve tedavi yazma işimizin arkasında tahmin 
edemeyeceğiniz kadar çok bilimsel araştırma, gösterilen 
çaba ve verilen emek vardır. 
İşte aşıların bulunması da 
bu emek ve çaba gerektiren 
işlerin başında gelmektedir. 
Bulaşıcı hastalıklar insanlık 
tarihinde önemli bir yer kaplar.  
Aşılama, günümüzde bula-
şıcı hastalıkları önleme ve bu 
hastalıklardan korunmada en 
etkili ve güvenli sağlık hizmeti 
olarak kabul edilmektedir. 

19. ve 20. yüzyıl pek çok yeni 
aşının üretildiği ve kullanılma-
ya başlandığı bir dönem ol-
muştur. Çiçek aşısının yaygın 
kullanımı ile birlikte son çiçek 
vakası 1977’de Somali’de görülmüştür ve çiçek 
hastalığı aşılama ile dünyadan eradike edilen ilk hastalık 
olmuştur.

20 ve 21. yüzyıllarda sanayileşmeyle beraber ticaret, ula-
şım ve iletişimin artması, ülkeler ve kıtalar arasında iş ve 
turistik ziyaretlerin de hızla artmasına yol açmıştır. Özel-
likle içinde bulunduğumuz yüzyıl ülke içinde ve ülkeler 

D O Ç .  D R .  Ö Z L E M  A L I C I
E N F E K S İ Y O N  H A S TA L I K L A R I  U Z M A N I
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ürün özelliklerinin kanıt tabanını genişletmek için ger-
çekleştirilirler. Aşılar bir kez piyasaya sürüldükten sonra, 
üretim süreçlerinin çok kapsamlı ve sürekli incelemelerine 
tabi tutulur ve aşılamanın ardından olabilecek olumsuz 
olayları izlemeye ve araştırmaya devam edilirler.  Covid-19 
aşıları için de bu dört aşama yapılmış, sadece ardışık değil 
birkaç faza aynı anda başlanmıştır, bu nedenle bu aşıların 
piyasaya sürülmesi daha hızlı olmuştur. Bunun nedeni de 
hiç şüphesiz içinde bulunduğumuz salgının bir yıldır hız 
kesmeden tüm dünyada etkin olmaya devam etmesidir.

Aşılar nasıl çalışır?
Tüm aşıların ortak hedefi, bir antijene (yabancı mad-
de) karşı insanlarda bağışıklık tepkisi ortaya çıkarmaktır, 
böylece kişi antijene tekrar maruz kaldığında çok daha 
güçlü bir ikincil bir bağışıklık tepkisi ortaya çıkarak kişinin 
hastalanmasını önler veya hastalığı daha hafif geçirmesini 
sağlar. Asıl amaç ilk belirttiğimiz gibi hastalığın oluşmasını 
önlemektir ancak özellikle bazı virüs hastalıklarında, virüs-
lerin yapısal değişiklik gösterebilmeleri,  gösterilen bağışık 
yanıtın derecesini ve etkisini değiştirebilir.

Aşılar, ilişkili hastalığa neden olan patojenler üzerinde 
bulunan aynı antijenleri içerir, ancak aşılardaki antijenlere 
maruziyet kontrollüdür. Kişinin sadece bağışıklık sistemi-
ni hedef alırlar, amaç dediğimiz gibi hastalık yapmadan 
bu sistemi harekete geçirmek, bağışıklık sistemini hazır-
lamaktır. Aşılama yoluyla bağışıklık sistemi, aşılanan kişi 
daha sonra çevredeki canlı patojenlere maruz kaldığında, 
hastalığa neden olmadan önce yok edebilir.

Görüldüğü gibi Covid 19 hastalığı da diğer aşı ile korunu-
labilen bulaşıcı hastalıklar arasında yerini almıştır ve tüm 
insanlık için bu çok önemli, sevindirici ve umutları yeşer-
ten bir durumdur.  Amaç, varılmak istenilen nokta aynıdır; 
hasta olmadan ve olumsuz etkilerine maruz kalmadan 
sağlıklı bir hayat sürebilmek. 

“Bir hastalık üzerinde çalışırken, çare için bir tedavi bul-
mayı değil, bunun yerine hastalığı nasıl önlerim, onu dü-
şünüyorum” 
Louis Pasteur (1822-1895)

Aşı yaptırmak neden önemli;
1- Aşılar diğer tıbbi tedavilerin aksine sağlıklı insanların 
sağlıklı kalmasına yardımcı olurlar.

2- Aşılar çok geniş bir kapsama alanına sahiptir; yani sa-
dece birey olarak değil, toplumların hatta tüm dünyanın 
korunmasını sağlarlar (Çiçek hastalığı’nda olduğu gibi, 
Kovid -19 salgınında da ulaşmak istenilen hedef)

3- Aşılar hızlı etkiye sahipler, bir enfeksiyon hastalığının te-
davi edilmesi genel olarak 10 günden daha kısa sürmez, 
bazen kişi ve hastalığa bağlı daha uzun süreler gerekmek-
tedir (Tüberküloz örnek verilebilir).
 
4- Aşılar hayatları kurtardığı gibi ülkelerin ekonomisini de 
kurtarırlar. İçinde olduğumuz pandemide kaybedilen mil-
yonlarca hayatı, kapatılan işleri, en zengin ülkelerin bile 
ekonomik olarak ne kadar zorlandığını birebir yaşamak-
tayız. 

Aşılar ne kadar güvenli?
Günümüzde kullanılan aşılar güvenli ve etkilidir. Bununla 
birlikte, diğer tedavi edici tıbbi ürünler gibi, aşılar da tama-
men risksiz değildir ve bazen aşılamaya bağlı istenmeyen 
olaylar ortaya çıkabilir. Çoğu yan etkiler hafiftir (Ör: En-
jeksiyon bölgesinde kızarıklık, ateş) ancak nadir de olsa 
daha ciddi reaksiyonlar (Ör: Nöbetler, değişen şiddette 
alerjik reaksiyonlar ) görülebilr.

Aşılar, bir aşılama programına girmeden önce, güvenlik-
lerini ve etkinliklerini değerlendirmek için bir çok değer-
lendirme aşamasından geçer. Klinik deneylerde aşının 
etkilerini keşfetmek veya doğrulamak ve / veya herhangi 
bir istenmeyen reaksiyonu tanımlamak için insan denek-
leri (hastalar ve diğer gönüllüler dahil) ile çalışılır. Klinik de-
neyler ayrıca, etkinlik ve güvenliklerini belirlemek amacıyla 
ürünlerin emilimini, dağılımını, metabolizmasını ve atılımını 
inceler. Klinik araştırma aşamaları genellikle Faz (Aşama) 
I ila IV olarak sınıflandırılır. Faz IV denemeleri, farmasötik 
ürünlerin ruhsatlandırılması ve piyasaya sürülmesinden 
sonra yapılan çalışmalardır. Pazarlama izninin verildiği 

11



12

SağlıkS a ğ l ı k

AŞI VAKTİ
GELDİ
PEKİ AMA
HANGİSİ?
Mevcut Covid 19 aşıları farklı birçok teknoloji kullanılarak 
üretilmişlerdir. Üretim teknolojisi olarak dört farklı yaklaşım 
altında toplayabiliriz bu aşıları:

1. Viral vektör aşıları 
2. Mesajcı RNA (m Rna)
3. Bütün virüs aşıları (inaktif aşılar)
4. Protein bazlı aşılar

Bu aşıların tümü vücudun bağışıklık sistemine Covid-19’a 
neden olan virüsü tanıtmayı ve yok etmeyi öğretecek şekil-
de tasarlanmıştır.

1. İnaktive Aşılar
Gelenekselleşmiş aşı üretim yöntemidir.

 ● Virüs ısıya, kimyasallara veya radyasyona maruz bırakı-
larak inaktive edilir.

 ● Bu aşılar hastalığa neden olmaz, ancak vücudumuzun 
gelecekteki enfeksiyonlara karşı koruyacak bir bağışık-
lık tepkisi üretmesine neden olur.

 ● Bu yöntemle üretilmiş diğer aşılardan boğmaca, kuduz 
ve hepatit A aşılarını örnek verebiliriz.

 ● Uzun dönem etkileri konusunda diğer aşılara kıyasla 
daha net konuşulabilir.

 ● 2-8°C’de saklanabilir.
 ● Üretimi diğerlerine göre daha zor ve yavaştır.  
 ● Sinovac aşısı bu sınıfa girmektedir.

 2. Viral Vektör (Adenovirüs) Aşıları
Canlı fakat güçsüzleştirildiğinden dolayı insanlarda hasta-
lık yapamayan başka bir virüse (Adenovirüs)  SARS CoV-
2’nin genetik kodunun bir kısmının eklenmesiyle elde edi-
len aşılardır.

 ● Taşıyıcı bir rol gören bu virüs, içine yerleştirilen genetik 
kodu hücrelerimize taşıyarak, hücre içinde SARS CoV-
2’nin hastalık oluşmasında ana rolü oynayan “spike” 
proteininin üretilmesini sağlar. Böylece bağışıklık siste-
mimiz daha sonra gerçek virüsle karşılaştığında, virüsü 
tanıyıp ona özel antikorların üretilmesini sağlayan bağı-
şıklık tepkisini tetikler.

 ● Avantajı 2-8°C arasında, yani rutin olarak kullanılan aşı 
dolaplarında saklanabilmeleridir.

 ● Yeni aşı geliştirme teknolojilerindendir. 
 ● Oxford-AstraZeneca, Gamaleya Sputnik V ve Johnson 
& Johnson aşıları bu sınıfa girer. 

 ● Bu aşılar; Zika, Chikungunya gibi viral hastalıklara karşı 
uzun bir süredir faz III aşamasındaydı. 

3. Haberci RNA (mRNA) Aşıları
 ● mRNA, vücudumuzun protein sentezinde kullandığı 
bir genetik kod dizisidir. Hücrelerimize hangi proteinleri 
üreteceklerini söyler.

 ● Aşı için yapay olarak üretilen mRNA’lar tıpkı kendi mR-
NA’larımız gibi çalışır.

 ● Bu sentetik mRNA, aşı ile vücudumuza enjekte edil-
diğinde, hücrelere SARS CoV-2’nin ‘spike’ proteinini 
üretme talimatı verir, böylece bağışıklık sistemimizin bu 
proteinleri tanıması sağlanmış olur.  Hedef, vücuda ge-
lecekteki Covid-19 enfeksiyonuna karşı nasıl korunaca-
ğının öğretilmesidir.

 ● Bu moleküller daha sonra kendi moleküllerimiz gibi yıkı-
larak vücuttan atılırlar.

 ● Bu aşılar 25 yıldır kanser dâhil pek çok hastalığın tedavi-
sine yönelik olarak kişiye özel immunoterapi yöntemle-
riyle çalışılan teknolojiye benzer şekilde üretilen aşılardır.

 ● Bu aşıların en büyük dezavantajı Biontech/Pfizer aşısı-
nın -70°C’de, Moderna aşısının -20°C’de saklanabiliyor 
olmasıdır.

 ● Biontech/Pfizer, Moderna aşıları bu sınıfa girmektedir.

4. Protein bazlı aşılar
 ● Virüsün genetik kodunun küçük bir parçası başka bir 
hücreye yerleştirilir (bakteri, maya, memeli veya böcek 
hücresi gibi hücreler). Genetik kod bu hücrelere SARS 
CoV-2’nin ‘spike’ proteinini üretme talimatı verir.

 ● Bu hücreler bir fabrika gibi çalışarak, büyük miktarlarda 
bu proteini üretirler. Daha sonra bu proteinler ayrıştırı-
larak, saflaştırılır ve aşıda aktif bileşen olarak kullanılır.

 ● Vücuda enjekte edildiğinde, vücudumuz viral proteini 
tanımayı öğrenir, böylece gelecekteki enfeksiyonlara 
karşı koruyucu bir bağışıklık tepkisi oluşturulmuş olur.

 ● Novavax aşısı örnek verilebilir.
 ● Hepatit B’ye karşı geliştirilen aşılarda bu teknoloji kul-
lanılmaktadır.
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Farklı Covid-19 Aşı Tipleri Nasıl Çalışır?

Covid-19 Aşılarının Karşılaştırılması
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Hashimoto hastalığı nedir?
Vücudun bağışıklık sisteminin, yanlışlıkla kendi tiroid 
bezine düşman hale gelerek saldırdığı, tiroid  çalışma-
sını bozan otoimmun bir hastalıktır.  Kadınlarda çok 
daha sık görülür. En sık 30-50 yaş hastalığıdır. Tanısı 
fiziki muayene ve kan testleri ile konulur. Anti-TPO ve 
anti-tiroglobulin antikorlarının varlığı Hashimoto tiroiditi-
ni düşündürür. Toplumda anne - kız hastalığı olarak da 
bilinir. Tehlikeli, korkutucu bir hastalık sayılmaz. Yeter ki 
hastalar ilaçlarını düzgün alıp, takiplerini aksatmasınlar. 

VÜCUDUMUZUN
ORKESTRA ŞEFİ

Tiroid

Tiroidin görevi nedir?
Tiroid bezi, beyinde yer alan hipofiz bezinin uyarmasıyla 
harekete geçer. Hipofiz bezi, TSH adlı hormonu salgı-
layarak tiroid bezinin harekete geçmesini sağlar. Tiro-
id, T3 (triiyodotironin) ve T4 (tiroksin) adlı hormonların 
üretilmesi ve kan dolaşımına salınmasından sorumlu 
organdır. Metabolizmayla ilgili tüm işlemlerin kontrol 
edilmesini ve yürütülmesini sağlayan tiroid bezinin bu 
fonksiyonlarını yerine getirememesi durumunda pek 
çok farklı sağlık problemi ve buna bağlı olarak belirtiler 
oluşur. Tiroid aslında adeta bir orkestra şefidir.

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

Tiroid, sıklıkla bir hastalık adı olarak bilinse de aslında boğazda adem elması olarak 
bilinen bölgenin altında, soluk borusunun önünde yer alan bir organdır. Kelebeği andıran 

yapısıyla, yutkunma ile yukarı aşağı hareket eder.
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Tiroid bezinin hızlı çalışmasına ne isim verilir? 

Hipertiroidi: 
Tiroid bezinin vücudun gereksiniminden fazla tiroid hor-
monu üretmesi ile oluşan hipertiroidi, organ işlevlerinin 
hızlanmasına yol açar. Halk arasında zehirli guatr olarak 
bilinir. 

Hipertiroidiye sebep olan tiroid hastalıkları nelerdir? 
Graves hastalığı, toksik multinodüler guatr, toksik ade-
nom, subakut tiroidit, doğum sonrası tiroidit gibi çok 
sayıda hastalıkta görülebilir. 

Hipertiroidi hangi şikayetler sebep olabilir?
Hipertiroidi; 
• Çarpıntı ,
• Tansiyon yüksekliği,
• Terleme,
• Sinirlilik,
• Sıcağa tahammülsüzlük, 
• Kilo kaybı (İştahın iyi olmasına rağmen zayıflama), 
• Ellerde titreme, 
• Saçlarda incelme, kırılma ve dökülme, 
• Geçmeyen ishal,
• Göz bulguları (gözlerde büyüme), 
• Uykusuzluk, adet düzensizliği,
• Adet görememe belirtileri verebilir.

Hipertiroidi tedavisi nasıl yapılır?
Tedavisi sebebe yönelik antitiroid ilaçlar, radyoaktif iyot 
tedavisi ve cerrahi olabilir.

Tiroid bezinin az çalışmasına ne denir? 

Hipotiroidi: 
Tiroid hormon yetersizliği veya nadiren etkisizliği sonu-
cu ortaya çıkan, metabolik yavaşlama ile giden bir has-
talıktır. Tiroid bezi yetersizliğinden kaynaklanan primer; 
hipofiz bezi TSH yetersizliğine bağlı sekonder; hypota-
lamus TRH yetersizliğine bağlı tersiyer tipleri vardır.

Hipotiroidi sebepleri nelerdir?
Ciddi iyot eksikliği bölgelerinde hipotiroidinin en sık ne-
deni iyot eksikliğidir. Ülkemiz orta ciddi derecede iyot 
eksikliği ve endemik guatr bölgesidir. Sofra tuzlarının 
zorunlu iyotlanması ile problem şehir merkezlerinde 
önemli ölçüde çözülmüştür. İçeriği net bilinmeyen, kaya 
tuzu, gurme tuzu gibi tuzların kullanılması önerilme-
mektedir. 

Hafif, orta iyot eksikliği ve iyot fazlalığı olan bölgelerde 
en sık neden ise kronik otoimmun tiroidit olan Hashi-
moto tiroiditidir.

İlaçlar, doğal ve sentetik guatr yapıcı kimyasallar, boyu-
na radyasyon, doğum sonrası tiroidit, tiroid cerrahisi de 
hipotiroidi yapabilir.

Hipotiroidi hangi şikayetlere sebep olabilir?
•  Halsizlik, 
•  Çabuk yorulma, 
•  Soğuk ortamlara tahammülsüzlük,
•  Depresyon, 
•  Ses kısıklığı, 
•  Kilo artışı, 
•  Ödem,
•  Cilt kuruluğu, 
•  Unutkanlık, 
•  Eklem ağrısı,
•  Kabızlık, 
•  Adet düzensizliği,
•  Kas ağrıları, kramplar, 
gibi belirtiler ortaya çıkar. Adeta bir enerji hırsızıdır.

Hipotiroidi açısından değerlendirilmesi gereken 
riskli durumlar nelerdir? 
60 yaş üzeri kadınlar, gebe ve gebelik planlayan ka-
dınlar, tekrarlayan düşük ve ölü doğum hikayesi ,tiroid 
cerrahisi geçirenler, açıklanamayan kolesterol yüksekli-
ği ve prolaktin yüksekliği olanlar, ailede otoimmun tiroid 
hastalığı olanlar, tip 1 diabetes mellitusu olanlar, otoim-
mun hastalığı olanlar (vitiligo, sjögren, sistemik lupus 
eritematozus, romatoid artrit), açıklanamayan kansızlık, 
kalp yetersizliği

Hipotiroidi tedavisi nasıl yapılır?
Tedavisi eksik olanı yerine koyma tedavisidir.
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Tiroid hormonunun kalp üzerine olan etkileri neredeyse 
iki yüzyıldan fazla bir zamandan bu yana bilinmektedir. 
Vücut üzerinde çok önemli görevleri bulunan bu iki or-
ganın uyumlu çalışması bizim sağlığımız açısından çok 
önemlidir. Genellikle burada oyunbozanlık eden tiroid 
bezi olduğundan kalp ve damar sistemi bu oyunbozan-
lıktan nasibini çeşitli şekillerde almaktadır. 

Tiroid bezi, boynun ön kısmında bulunan bir salgı bezi-
dir. Tiroid bezinin hormon salgılaması, beyinde bulunan 
hipofiz bezi tarafından salgılanan TSH (tiroid stimulan 
hormon) ile düzenlenir. Bunun sonucu tiroid bezi kana 
düzenli olarak T4 (tiroksin) ve kalsitonin ismi verilen iki 
hormon salgılamaktadır. Salgılanan T4 hormonu daha 
sonra tiroid dışı dokular tarafından T3 (triodotironin)’e 
çevrilir. T4 ve T3 hormonları ise kalp ve damar sistemi 
başta olmak üzere birçok yaşamsal fonksiyonumuzu 
düzenlemektedir. 

Klinik olarak, tiroid hormonu hem fazlalığı hem de eksikliği, 
kulakçık (atriyum) ve karıncık (ventrikül) kökenli ritim bozuk-
lukları, damar sertliği (ateroskleroz), kan yağ metabolizması 
bozuklukları (dislipidemi) ve kalp yetmezliği dahil kalp-da-
mar sistemi bozukluklarını tetikleyebilir veya şiddetlendire-
bilir ve böylece yüksek oranda erken sakat kalma (morbidi-
te) ve ölüm (mortalite) riskine katkıda bulunur.

Tiroid hastalığının en karakteristik, yaygın belirti ve bul-
gularından bazılarının (çarpıntı, kalp atışlarında yavaşla-

ma), tiroid hormonunun kalp ve damar sistemi üzerine 
olan etkilerinden kaynaklandığı uzun zamandan beri bi-
linmektedir. 

KALP VE DAMAR SAĞLIĞININ 
OYUNBOZANI: TİROİD

P R O F.  D R .  R I FAT  E R A L P  U L U S O Y
K A R D İ Y O L O J İ  U Z M A N I

Tiroid bezinin hem hızlı (hipertiroidizm) hem de yavaş ça-
lışması (hipotiroidizm) kalbin kasının oksijen tüketimini et-
kileyerek bunun sonucunda da kalp kasında değişiklikler 
yaparak kalbin oksijen tüketimi, kalbin debisi (dakikalık 
atım hacmi), kan basıncı ve damar sistemi direncini etkile-
yecek sonuçlara neden olurlar. 

Hipertiroidizmin Atriyal Fibrilasyon denen kalbin kulak-
çıklarının (Atriyum) organizasyonsuz ve düzensiz bir şe-
kilde kaynaklanan ve çok sıklıkla saptanan bir kalp ritim 
bozukluğuna neden olabileceği iyi bilinmesine rağmen, 
hipotiroidinin kalbin karıncıklarından (Ventrikül) kaynak-
lanan ritim bozukluklarına yatkınlık oluşturabileceği ise 
daha az bilinmektedir. Hemen hemen tüm bu ritim bo-
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zukluğu vakalarında saptanan bu kalp ve damar prob-
lemleri, altta yatan tiroid fonksiyon bozukluğu fark edildi-
ğinde ve tedavi edildiğinde geri dönüşümlüdür.

Tiroid hastalığı oldukça yaygındır. Mevcut tahminler, 
yetişkin kadın nüfusunun %9 ile %15’ini ve yetişkin er-
keklerin ise daha küçük bir yüzdesini etkilediğini göster-
mektedir. Bu cinsiyete özgü görülme sıklığı (prevalans), 
hemen hemen en yaygın tiroid hastalığı formlarının altın-
da yatan insan vücudu bağışıklık sistemine (otoimmün) 
ait mekanizmadaki bozukluklardan kaynaklanmaktadır 
(Graves, Hashimoto hastalığı). Bununla birlikte, ilerleyen 
yaşla birlikte, özellikle de seksen yaş sonrasında, erkek-
lerde hastalık görülme oranı (insidans) kadınlara eşit ola-
cak şekilde artmakta ve arada bir fark kalmamaktadır.

Tiroid hormonu, kalp, damar, böbrek ve sinir (sempatik) 
sistemi üzerine olan etkileri ile kalp hızı ve kan basıncını 
değiştirmektedir. Tiroid hormonu arttığı zaman kalp hızı 
artmakta, temiz kan damarları (arterioller) genişleyerek 
damar direnci azalmakta ve böylece kan basıncı (diasto-
lik) azalmaktadır. 

Bu azalma sonucu böbrekler uyrarılarak vücut için su-tuz 
tutulumunu sağlayacak olan hormon olan renin böbrek-
lerden salınmakta ve su-tuz tutulumu artışına bağlı kan 
hacminde artışa neden olmaktadır. Kardiyak sisteme olan 
etkileri ile kalp hızı ve kalbin atım hacimini (kardiyak output) 
artırarak sistolik kan basıncında yükselmeye neden olmak-
tadır. Ayrıca düşük kalp atım hızı ve düşük atım hacmi ile 
karakterize hipotiroidi de sanıldığının aksine ikincil (sekon-
der) hipertansiyon nedenlerinden birini oluşturmaktadır.

Tiroid bezi fonksiyon bozukluğunun teşhisi için kanda ti-
roid fonksiyon testlerinin düzeyi ölçülmelidir. Bu ölçüm-
lerden en değerlisi de kanda TSH düzeyinin ölçümüdür. 
Diğer testler ise T4 ve T3 düzeyi ölçümleridir. Kalp has-
talıkları ve kalp yetmezliği açısından daha önemli olan 
ölçüm ise T3 düzeyi ölçümüdür. Çünkü kalp dokusu iş 
görebilmek için sadece T3 hormonunu tanır. Böylece kalp 
dokusuna bağlanarak iş gören T3 hormonu eksikliğinde 
(Hipotiroidi) kalp yetmezliği bulgularının gelişimi çok daha 
kolaylaşmaktadır. Kalp dokusunun tanıdığı hormon olan 
T3 hormonu kalbe bağlandığı zaman kalbin kolay gev-
şemesine ve böylece kalbin kanla doluşunun sağlanarak 
kanın vücuda atılmasına yardımcı olur. Böylece dolaşım 
fonksiyonu rahatça görülür. Ancak çeşitli nedenlerle (yaş, 
enfeksiyon, kanser, ilaç, radyasyon vb) tiroid hasarlanma-
sı ve kalpteki etkili T3 hormonu seviyesi azalmasına bağlı 
kalbin kanla dolma fonksiyonu (Diastolik fonksiyon) bo-
zulmakta ve böylece o insanın fizik performansı azalarak 
daha kolay yorulmaya başlamaktadır.

Kalp ve damar sistemini etkileyecek
başlıkları sıralayacak olursak;

1- Kalp ritim bozuklukları (Aritmi)
2- Yüksek kan basıncı (Hipertansiyon)
3- Kalp yetmezliği
4- Yağ metabolizması bozuklukları (Dislipidemi)
5- Koroner kalp hastalıkları (Göğüs ağrıları/Enfarktüs)
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Birçok ekokardiyografik (kalbin ses dalgaları ile incelen-
mesi) tetkikte raporda belirtilen Diastolik disfonksiyon 
(Kalp gevşeme bozukluğu) denen durum ortaya çıkmak-
tadır.

bölgenin damar sistemini tıkayarak damarların kanlandır-
dığı bölgenin kan akımının azalmasına neden olur. Buna 
damar tıkanıklığına bağlı gelişen organ beslenme/kanlan-
ma bozukluğu (İskemi) denilmektedir.  

Tiroid bezinin fazla çalışması (Hipertroidi) göğüs ağrıları-
na da yol açabilmektedir. Çünkü fazla tiroid hormonuna 
bağlı kalp daha güçlü ve sık atmakta yani vücuda daha 
fazla kan pompalamak zorunda kalmaktadır. Bu durum-
da kalbin oksijen ihtiyacı artmaktadır. Eğer önceden bili-
nen bir kalp hastalığı yoksa hipertiroidi bu durumu tetik-
lemektedir. Eğer bilinen bir kalp hastalığı varsa tedaviye 
rağmen göğüs ağrıları yeniden başlayabilmektedir. Se-
bebi’nin bulunamayan göğüs ağrılarının arkasında gizli 
bir tiroid aktivite fazlalığı (Hipertiroidi) olabileceği unutul-
mamalıdır.

Eğer tiroid hormonu yetersiz veya gereğinden fazla ise 
öncelikle bunun nedeni ve türü modern tekniklerle sap-
tanmalı ve tedaviye buradan başlanmalıdır. Tiroid ve kalp 
hastalıkları sebep-sonuç itibari ile birbirinden ayrılmaz bir 
ikilidir.

Tiroid hormonu vücutta kolesterolü yapan döngüye ait 
bir protein olan HMG CoA redüktaz’ı arttırır ve böylece 
vücutta Kolesterol yapımını arttırarak kanımızda koleste-
rol seviyesini arttırır. Bu nedenle Hipertiroidi (Tiroid fazla 
çalışması) denen durumda kan kolesterol seviyemiz artar. 

Tiroid hormonu ayrıca karaciğerde bulunan ve kanımız-
dan işi bitip temizlenmesi gereken kolesterolün, karaci-
ğer tarafından, onu tanıyıp bağlayan LDL reseptörü (LDL 
kolesterolü bağlayan protein parçası) yapımını da uyarır. 
Böylece kanımızda işi bitmiş fazlalık LDL kolesterol kara-
ciğere taşınmış ve vücut dolaşımından temizlenmiş olur. 
Halbuki Hipotiroidi (Tiroid az çalışması) denen durumda 
ise bu fonksiyon azaldığından kanımızda LDL kolesterol 
birikerek peşisıra damarlarımız tıkanmaya başlar. Bunun 
sonucunda da Ateroskleroz (damar sertliği) gelişerek vü-
cutta nereyi tutarsa (beyin, kalp , böbrek, kol, bacak vb) o 
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Maskeyi zorunlu olarak taktığımız bu günlerde, takma sü-
remiz ve maske tipine göre çeşitli yan etkiler yaşamakta-
yız. Nefes alma zorluğu yanında cildimizde etkilenmekte-
dir. Hassasiyet durumumuza göre değişmek üzere küçük 
tahrişler, kızarıklık, kuru ciltte yanma hissi veya  kabartılar 
yapmaktadır. Bunlar genellikle maskenin temas ettiği yüz, 
burun, göz ve kulak ve boyundadır.

Hiçbir deri problemi olmayan kişilerde gelişebilen bu 
problemlere bir de daha önceki cilt problemlerinin art-
ması şeklinde de rastlamaktayız. En sık gördüğümüz 
durum daha önce akne şikayetleri olanlarda artma 
görülmesidir. “Maskne” dediğimiz bu durum mevcut 
aknelerin artması ve şiddetlenmesidir. Buna karantina 
günlerinde atıştırma alıklanlıklarının artması da katkıda 
bulunur. Maske faydalı ultraviole ışınlarını engeller ve 
altında da nemli ortam oluşması şikâyetleri arttırır. 
Buna da “Maskema” diyoruz. Ağız burun ve göz 
etrafındaki ekzemada kapalı nemli ortamda alev-
lenir. Atopik dermatite bağlı şikâyetlerde alev-
lenme, akne rozalı hastalarda alevlenmeye sık 
rastlıyoruz. Bu sebeple günlük polikliniğimiz 
%30 daha artmış durumdadır.

Maskenin sebep olduğu durmları azaltmak için önleyici 
tavsiyelerimizi sırlayalım. 

Gece ve gündüz maskeden en az 30 dk önce yumuşak 
yağsız bir nemlendirici uygulayın. Kağıt veya pamuklu bir 
maske kullanın. Güneş kremleri daha yağlı olduğu için 
ve lüzumsuz olduklarından maskeli alanlara uygulama-
yın. Yüz yıkama ve temizlemede hafif bir temizleyici ya 
da sabunsuz temzileyiciler kullanın. Yüzünüzü çok fazla 
ovalayarak temizlemeyin Kapatıcı, özellikle yoğun makyaj 
yapmayın. Makyajı temizlemesi zor veya tahriş edici ola-
bilir. Ençok 4 saate maskeyi çıkarıp nefes almak ve yüzün 
kurumasını sağlamak lazımdır. Bu arada serineltici termal 
sular veya gül suyunu tonik olarak kullanabilirsiniz. Yeni-
den maske takmak için yüzünüzün kurumasını bekleyin. 

Kullandığınız maskede irrtiasyon görürseniz o maskeyi 
kullanmayı bırakın. Akne ve ekzemalarda alevlenme 
olursa ilaç tedavisi gerekebilir. Hekiminize müracat 
etmek uygundur.

Maskelerden kurtulacağımız aydınlık günler dile-
rim sağlıcakla kalın.

U Z M .  D R .  M E T İ N  O Ğ U Z
D E R M AT O L O J İ  U Z M A N I

MASKENİN GETİRDİĞİ SIKINTILAR

TÜRKİYE HASTANESİ
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P R O F.  D R .  İ R FA N  D E V R A N O Ğ L U
K U L A K  B U R U N  B O Ğ A Z  H A S TA L I K L A R I  U Z M A N I

MEVSİMSEL ALERJİK RİNİT
(Bahar Nezlesi, Saman Nezlesi)

Alerjik Rinit, burun mukozasının alerji yapan maddeler 
(Alerjen) ile karşılaştıktan sonra burunda ortaya çıkan 
değişimlerin ortaya çıkardığı sempomatik bir hastalıktır.

Alerjik rinit yılboyu süren (perennial) ve mevsimsel ola-
rak ortaya çıkan Bahar nezlesi veya Saman nezlesi ola-
rak adlandırılan formlarda görülür.

Mevsimsel alerjik rinit  genellikle ilkbahar aylarında ve 
daha az olarakta sonbahar aylarında görülür. Çim, 
ağaç, yabani ot polenlerinin arttığı aylarda alerji semp-
tomları artar, bölgelere göre de mevsim farklılıkları gö-
rülebilir.

Yıl boyu süren alerjilerde etkenler daha çok ev tozu 
akarları ve mantar sporları gibi ev içinde bulunan aler-
jenlerdir.

Alerjik rinitte, ister mevsimsel ister yıl boyu sür-
sün belirti ve bulgular aynıdır, bunlar ise:

 ● Burun tıkanıklığı
 ● Hapşırma
 ● Burun kaşıntısı
 ● Burun akıntısı
 ● Gözlerde kaşıntı
 ● Gözlerde sulanma
 ● Göz altlarında morluk

 ● Öksürük
 ● Sık boğaz temizleme
 ● Halsizlik olarak belirtilebilir.

Alerjik rinit tanısı semptomların ve tanı testlerinin uyu-
muna göre konur.
 
Alerji tanısı nasıl konulur?
Alerji tanı testi olarak en çok kola uygulanan Prick (del-
me) testi kullanılmaktadır. Bunun yanında nazal yayma, 
burun provakosyon testleri, Ig E ölçümleri yapılabilir. 
Nazal yaymada  eozinofil oranını %20’nin üzerinde ol-
ması veya mast hücrelerinin %3’ten fazla olması alerji 
lehine kabul edilir.

Alerjik rinit tanısı koymada klinik muayene yeterli olabilir. 
Gün içinde arka arkaya gelen hapşurma, burun tıkanık-
lığı, burun akıntısı  ve muayene bulguları bize alerji tanısı 
koydurabilir. Tedaviye direnç durumunda provakasyon 
testleri yapılarak ayırıcı tanıya gidilmelidir.

Alerjisi olan çocuklarda rinosinüzite (sinüzitle beraber nezle) 
daha sık rastlanmaktadır. Diğer bir deyimle rinosinüziti olan 
çocukların büyük bölümünde alerji olduğu saptanmıştır.

Aynı şekilde alerjili çocuklarda sık olarak EKOM (Efüz-
yonlu Kronik Otitis Media-Orta kulakta sıvı toplanması)

20
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saptanmasında ise orta kulağın havalanmasını sağla-
yan östaki borusu’nun (Kulakla burun arkasını bileştiren 
oluk) buruna açılan ağzının etrafındaki alerjik dokuların 
şişmesi nedeniyle tıkanması neticesindedir.  

Alerjisi olan çocuklarda (adenoid-vejetasyon hipertro-
filerinin) Bademcik çevresi lenf bezinin büyümesi gö-
rülmesi normal çocuklara göre 2 kat daha fazla bu-
lunmuştur. Bu hipertrofilerde östaki borusunun ağzının 
kapanmasında ve orta kulağın havasız kalarak negatif 
basınç nedeniyle dokulardan sıvı çekerek orta kulakta 
sıvı topolanması ve işitmede 30dB’ye kadar bir kayıp 
oluşmasına neden olmaktadırlar. Bu çocukların teda-
visine antialerjik ilaçların eklenmesi tedavi açısından 
önemlidir.

Ülkemizde Alerjik rinit oranı ortalama %20 civarında ol-
duğu belirtilmekte ve çocuklarda ve genç erişkinlerde 
daha sık olduğu belirtilmektedir.

Burun muayenesinde gözlemlenen bir bulgu da şudur: 
Özellikle çocuklarda burun kaşıntısı ve burun tıkanıklığı 
nedeniyle el ayası ile burnun yukarı doğru kaldırılması, 
(buna alerjik selam deniyor), nedeniyle burun ucunun 
hemen üzerinde gelişen yatay çizgiye supratip çizgisi 
adı verilir.
 

Alerjiden nasıl korunulur?
Alerjiden korunmak için alınabilecek önlemlerin başında 
semptomlara neden olan alerjik maddeden (alerjen) ka-
çınmak gelir. Bunun için alınacak tedbirler arasında klima 
kullanılıyorsa filtrelerinin sık olarak değiştirilmesi, polen 
mevsimlerinde özellikle ilkbahar başlangıcında pence-
re ve kapıların kapalı tutulması, kuş tüyü ve yün yastık, 
yatak ve yorgan yerine sentetiklerin tercih edilmesi, si-
garalı ortamlardan kaçınılması, ev içindeki bitki ve halıla-
rın azaltılması olabilir. Buna karşın polenlerden ve ev içi 
akarlardan korunmak pek mümkün olamamaktadır.

Tedavisi nasıldır?
Alerji tedavisinde ana ilke öncelikle alerjiye neden olan 
alerjenden uzak durmak olarak belirtilse de bunda pek 
başarılı olunamadığı görülmektedir. Bu nedenle ilaç ve 
aşı tedavisi ön plana çıkmaktadır.

Alerji tedavisinde en çok kullanılan antihistaminik ilaç-
lardır. Ağızdan alınan antihistaminikler burun kaşıntısı, 
akıntı ve hapşırığı engellerken burun tıkanıklığına etkileri 
minimumda kalmaktadır.

Burun içine sprey şeklinde uygulanan kor-
tizonlu ilaçlar, (bunun avantajı minimal yan 
etki ile yüksek doz ilacın uzun süre burun 
mukozasına direkt olarak uygulanabilmesi-
dir) hem burun hemde göz semptomlarının 
giderilmesinde etkilidirler.

Damar büzücü burun damlaları burun tıkanıklıklarını 
ortadan kaldırabilirler. Bunların uzun süre kullanımları 
burun mukozası fizyolojisini bozduklarından uzun süre 
kullanımları burunda kabuklanma ve kötü koku ile ka-
rakterize komplikasyonlara neden olabilirler. Bu ödem 
engelleyici burun damlalarının 5-7 günden uzun kulla-
nımları tavsiye edilmemektedir.

Mevsimsel alerjik rinitli hastaların alevli dönemlerinde ana 
semptom burun tıkanıklığı olarak ortaya çıktığı durumlar-
da lokal kortizonlu spreyler birlikte dekongestan burun 
damlalarının kısa süreli kullanımları hastayı rahatlatmak-
tadır.

Mevsimsel alerjik rinit tedavisinde ödem tedavisi önemli 
bir yer tutmaktadır. Alerji mevsimi öncesi başlanılan anti 
alerjik tedavinin mevsimsel alerjinin daha hafif atlatılma-
sını sağladığı belirtilmektedir.
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Hamileliğe karar verildikten veya hamile kalındığı andan 
itibaren tüm anne ve baba adaylarının bebekleri için tek 
bir dileği vardır: 

‘Bebeğimiz sağlıkla dünyaya gelsin de başka bir şey is-
temiyoruz.’

Nasıl güzel bir dilektir ki bu inşallah tüm doğan bebekler 
sağlıkla dünyaya gelsin hepimizin dileğidir ama hayatta 
hiçbir şeyin emeksiz ve tedbirsiz olmaması gibi bunun 
için de gerekli kontroller, önlemler, tedbirler ve tabi çaba 
gerekmektedir. 

İşte sağlıklı gebelik ve sağlıklı bir bebek için kontrol edil-
mesi gereken şeylerden biri de vücut metabolizmamızı 
kontrol eden tiroid bezimizin (ideal olan tabi ki hamilelik 
öncesinde hamileliğin ilk aylarında) kontrol edilmesi, eğer 
herhangi bir fonksiyon bozukluğu veya yapısal bir bozuk-
luk varsa (nodül gibi) tetkik ve gerekirse tedavi edilmesidir. 

Biz biliyoruz ki; anne karnında bebeğin tiroit bezi 18-20 
haftaya kadar fonksiyonel olarak gelişmez. Gebeliğin her 
döneminde annenin tiroit hormonları önemli olsa da özel-
likle bu döneme kadar olan dönemde hem ceninin sağlıklı 
gelişimi hem de eşin gelişim için annenin tiroid bezinin 
sağlıklı çalışması önemlidir.

S a ğ l ı k
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SAĞLIKLI BİR GEBELİK İÇİN 
Tiroid Sağlığınızı Koruyun

O P.  D R .  AY Ş E  S O L A R O Ğ L U
K A D I N  H A S TA L I K L A R I  V E  D O Ğ U M  U Z M A N I

Tiroid bezinin
Çalışmaması durumunda ise;
• Tekrarlayan düşükler
• Rahim içinde büyüme geriliği
• Annede hipertansiyon 
• Erken doğum
• Doğum sonu kanamalarda artış
• Plasentanın (eşin) yerinden erken ayrılması 
• Bebekte düşük IQ gibi kötü gebelik sonuçları 
olabilir.
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Peki gebelikte tarama nasıl yapılmaktadır?
Yukarıda da belirttiğim gibi gebelik için ilk kez kadın 
doğum uzmanı doktorunuza başvurduğunuzda size 
yaptırmanız gereken bazı testler olduğunu söyleyecek-
tir. Bu testlerin içinde; TSH hormon düzeyi de vardır. 
Yani öncesinde bir tiroit hastalığı öykünüz olsun yada 
olmasın TSH testiniz rutin olarak kontrol edilir. Gebeli-
ğin özellikle ilk üç ayında yüksek olan HCG ve östrojen 
hormonu düzeyi nedeni ile TSH baskılanmış haldedir. 
Yani gebe olmadığınız döneme göre daha düşüktür. O 
sebeple eğer TSH hormonunuz 2.5 mIU/ml’nin üzerin-
de ise belirtiniz olmasa bile tiroit bezinizin az çalıştığı 
bir durum olabilir. Bebeğin sağlıklı gelişimi ve sağlıklı bir 
hamilelik için doğal bir hormon preparati olan levotirok-
sin hormonu başlanabilir.

İlaç kesinlikle sabah aç karnına alınmalı ve gebelikte 
kullanılan diğer demir ve multivitamin takviyeleri ile etki-
leşebileceği için bu ilaçlarla arasında en az 2-3 saat fark 
olmalıdır. Yine hekiminiz 4-6 hafta aralarla tiroit hormon 
düzeyleriniz için bir endokrinoloji veya dahiliye uzmanı 
tarafından kontrol altında olmanızı isteyecektir. Düzenli 
kontrolleriniz yapıldığı sürece kötü gebelik sonuçların-
dan da korunmuş olacaksınız. Gebelik sonrasında da 
endokrinolog veya dahiliye uzmanı ile görüşüp doz 
ayarlaması yapılarak yaklaşık 5 hafta sonra tekrar TSH 
düzeyiniz kontrol edilip ilaca devam konusunda karar 
verilir...
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Ama unutulmamalıdır ki, her hastalıkta olduğu gibi er-
ken teşhis ve tedavi ile bu komplikasyonların birçoğu 
engellenebilmektedir. 

Gebelikte özellikle Amerikan Kadın Hastalıkları ve Do-
ğum Birliği (ACOG) her gebede tiroit taramasını öner-
memekte sadece gebenin veya ailede tiroit öyküsü 
varsa ve belirti gösteriyorsa tarama yapmaktadır. Bizim 
ülkemizde ise hem iyot eksikliğinin çok fazla olması 
hem de tiroit testlerinin ülkemiz şartlarında kabul edile-
bilir maliyette olması nedeniyle her gebemize rutin ola-
rak tiroit taraması yapmaktayız.

Yukarıda bahsettiğim durum gebelikte diyabetten son-
ra en sık görülen endokrin bozukluk olan hipotiroidi 
durumudur yani tiroid bezinin az çalışması durumudur.

HİPOTİROİDİ:
 ● %2-3 gebede görülür.
 ● Tiroid bezinin az çalışması durumudur.
 ● En sık sebebi iyot eksikliğidir.
 ● Otoimmun tiroiditler (hashimato) sebep olabilir.
 ● Tiroid bezinin çok çalışmasında kullanılan ilaçların 
fazla alınması sebebi ile meydana gelebilir.

 ● Gebelik kaybı, erken doğum, gelişme geriliği, ölü do-
ğum, bebeğin IQ’sunda 7 puana kadar olan düşme-
lere neden olabilir.

 ● Tedavi ve takip ile riskler ortadan kaldırılabilir...

Gebelikte elbette ki tiroid bezi ile ilgili sadece tiroid 
bezinin az çalışması problemi görülmez. Bazen de hi-
potiroidiye göre oldukça nadir de görülse hipertiroidi 
dediğimiz tiroid bezinin çok çalışması problemi görülür 
ve onun da tedavi edilmesi gerekir. 
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HİPERTİROİDİ:
 ● Binde 2 görülme oranı ile daha nadir bir durumdur.
 ● TSH değeri 0,45 altındadır. Gebeliğin erken döne-
minde yüksek HCG hormonu düzeylerine bağlı TSH 
baskılanmış olabileceği için eğer gebenin belirti ve 
bulgusu yoksa bir defa TSH düşük bulundu diye hi-
pertiroidi teşhisi ile tedavi başlanmaz. Jinekoloğunuz 
sizi endokrinolog veya dahiliye uzmanına yönlendirip 
ST4 bakılmasını isteyecektir. Serbest T4 düzeyiniz 
1.8ng/dl üzerinde ise klinik olarak belli olmayan hi-
pertiroidiniz vardır genellikle sadece takip edilir, kli-
nik yani bulgu veren hipertiroidi varlığında ise tedavi 
gerekir.

 ● Tedavi edilmeyen aşikar hipertiroidi yine kötü gebelik 
sonuçları ile ilişkilidir. Subklinik dediğimiz belirti ver-
meyen hipertiroidi kötü gebelik sonuçları ile ilişkilen-
dirilmemiştir.

 ● Tedavi gereken durumlarda hem anne adayını hem 
de ceninin yakın izlemi gerekmektedir. Kullanılan ilaç-
lar karaciğere zarar verebilir veya kanda beyaz kan 
hücrelerini düşürebilir, bu sebeple bunlar aylık kontrol 
edilmelidir.

 ● Yine kontrol altına alınamayan hipertiroidi durumların-
da anne karnındaki bebekte kalp yetmezliğine kadar 
giden durumlar olabilmektedir. Hipertiroidili annelerin 
bebekleri intrapartum 32. haftadan itibaren doğum 
öncesi testlerle yakın izlem altında tutulmalıdırlar.

 

Diğer görülebilecek durumlar tiroid nodülleri ve tiroid 
kanserine de kısaca değinecek olursak:

TİROİD NODÜLLERİ:
 ● %1-2 görülebilir.
 ● Gebelikte var olan nodüller büyüyebilir. Çapı 1cm’i 
geçen nodüllerde gebelik haftasına bakılmaksızın 
biyopsi yapılmalıdır. Bu iğne ile ve ultrason altında 
yapılır.

TİROİD KANSERİ:
 ● Yaklaşık olarak yüzbinde 14 gebede görülebilir.
 ● Genelde hasta kendisi elle muayenede şişlik fark 
eder.

 ● Tanıda TSH hormon düzeyi ve tiroid ultrasonografisi 
istenir. Şüphe durumunda biyopsi yapılır.

 ● Cerrahi tedavi tümörün tipine göre doğum sonrasına 
ertelenebilir. Yayılım gösteren tip ise hamile iken de 
cerrahi planlanabilir.

Özetle, tiroid hastalıkları her gebede rutin taranmalı, ta-
kip edilmeli ve bir kadın doğum-endokrinoloji ve/veya 
dahiliye işbirliği ile tedavi edilmelidir. 

Tüm anne adaylarımıza güzel ve sağlıklı bir gebelik yol-
culuğu ve sağlıklı doğumlar dilerim. 
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Çocuklarda
TİROİD HASTALIKLARI

Tiroid bezi boynun alt kısmında yer alan bir iç salgı bezi 
olup temel görevi tiroid hormonları üretmektir. Tiroid hor-
monları vücudumuzun tüm hücrelerinde çeşitli etkilere 
sahiptir ve büyüme-gelişme, metabolik denge gibi orga-
nizmanın önemli fizyolojik olaylarında aktif rol oynar.

Tiroid hormonları:
 ● Bazal metabolik hızı artırır,
 ● Plazma, kolesterol ve trigliserid düzeyleri tiroid hormon 
düzeyleri ile ters orantılıdır,

 ● Kardiyovasküler sistem, santral sinir sistemi ve üreme 
sistemi üzerinde etkilidir,

 ● Çocukluk çağında büyüme ve gelişme üzerinde etkilidir.
 ● Anne karnında ve yenidoğan döneminde beyin gelişi-
minde rol oynar.

Tiroid bezinin normalden az çalışmasına Hipo-
tiroidi, normalden fazla çalışmasına ise Hiper-
tiroidi, tiroid bezinin büyümesine ise Guatr adı 
verilmektedir. 

Çocukluk döneminde guatr nedenleri erişkinde ol-
duğu gibi iyot eksikliğinden, bağışıklık sistemi prob-
lemlerine, hatta kansere kadar uzanan geniş bir yel-
paze içinde yer alır. Guatrın en sık nedeni endemik 
bölgelerde iyot eksikliğidir. Dünya nüfusunun yaklaşık 
%13’ünde guatr olduğu bildirilmektedir.

Ülkemizde guatr sıklığı üzerine yapılan çalışmalarda coğrafi 
bölgelere ve iyot eksikliği düzeyine göre farklı oranlar tespit 
edilmiştir. Çocukluk çağı guatr sıklığı o bölgenin endemik 
bölge olmasına bağlı olarak değişim gösterebilmektedir.
Guatr, görülme sıklığına göre sporadik ve endemik, gö-
rülme yaşına göre doğumsal ve edinsel, dokunun duru-
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muna göre yaygın ve nodüllü, tiroid fonksiyonlarına göre 
de hipotiroidi, hipertiroidi ve ötiroid olarak sınıflanır. Yaygın 
olarak tiroid bezinin büyümesine diffüz guatr, nodül içe-
renlere ise nodüler guatr denilir.

Fonksiyon olarak hipotiroidi mevcut ise büyüme gelişme 
geriliği, kabızlık, cilt kuruluğu, halsizlik, yorgunluk, cansız 
saçlar, soğuk tahammülsüzlüğü gibi klinik bulgular görü-
lür. Hipertiroidide ise sinirlilik, aşırı hareket, ishal, uykusuz-
luk, iştah artışı, tartı kaybı, çarpıntı hissi, sıcak tahammül-
süzlüğü, okul başarısında düşme olur.

Hipo yada hipertiroidiye ait klinik bulgular araştırılmalı ve 
laboratuar tetkikleri ile desteklenmelidir. Serum tiroid hor-
monları (T3, T4), TSH düzeyi ölçülmeli, otoimmun tiroid 
hastalığı düşünüldüğünde ise tiroid antikorları bakılmalıdır. 
Graves hastalığında T3 ve T4 düzeyleri yüksek saptanır-
ken, TSH düzeyleri çok düşük düzeydedir. Görüntüleme 
olarak tiroid ultrasonu ve tiroid sintigrafisi bize yardımcı 
olur.

Hipotroidinin farklı nedenleri olabilir. Doğuştan olması, 
az hormon salgılanmasından veya bezin yokluğundan 
kaynaklanabilir. Erkek bebeklerde daha sık rastlanan bu 
durum, geçici ya da kalıcı olabilir. Kalıcı olan doğumsal 
tiroit hastalıklarının en sık görülen nedeninin, tiroit bezinin 
yapısal bozuklukları olup, çoğu vakada ise nedeni belirle-
nememektedir.

Yenidoğan bebeklerde hipotiroidi tanısı ilk haftalarda her-
hangi bir hastalık bulgusu olmadığı için zor konur. Özel-
likle tiroit salgısının olmaması nedeniyle uzamış sarılık, ilk 
kakanın geç yapılması, uyandırmada zorlanma, fontanelin 
(bıngıldak) normalden daha geniş olması gibi bulgulara 
dikkat edilmesi çok önemlidir. Hastalık tedavi edilmedi-

ğinde ciddi zeka geriliklerine ve boy kısalıklarına neden 
olabilir. Bu nedenle tarama testleri ile tüm yenidoğanların 
değerlendirilmesi çok önemlidir. Tiroit hastalıklarında şüp-
he edilmesi durumunda kanda hormon düzeylerinin (TSH, 
Total T3, Serbest T4) tespiti gerekir. 

Doğumsal hipotiroidi hastalığının erken tanınması için 
Türkiye’de 2006 yılından beri, “Yenidoğan Tarama 
Programı” ile hastaneden taburcu olmadan alınan topuk 
kanı testiyle, erken tanı sağlanması ve tedaviye erkenden 
başlanması mümkün olabiliyor. Böylece hastalığın ne-
den olabileceği ciddi hastalık yükü de önlenmiş olur. Yeni 
doğanlarda tarama testleri 48-72 saatte alınır ve sorun 
saptanırsa tekrarlanır. Çünkü ilk 24 saatte doğum sonrası 
soğuk stresi nedeniyle TSH’da yanıltıcı yükseklik olabilir.

Gerek hipotiroidi gerekse hipertiroidinin ilaç tedavisi müm-
kün olup, hormon kontrolleri ile geçici hipotiroidi durum-
larında ilaç tedavisi doktor kontrolü ile kesilebilmektedir.
Unutmayalım ki Yenidoğan Tarama Programı ile alınan 
3 damla kan ile erken tanı ve tedavisi mümkün hastalıkla-
ra tanı koyabiliriz.

Hipotiroidi

 ● Yavaş kalp atım hızı
 ● Soğuk cilt
 ● Soğuğa tahammülsüzlük
 ● Kabızlık
 ● Daha az hareketlilik
 ● Kilo fazlalığı, boy kısalığı

Hipertiroidi

 ● Çarpıntı
 ● Cilt daha sıcak olması
 ● Sıcağa tahammülsüzlük
 ● Sık ishal
 ● Ellerde titreme
 ● Normalden daha zayıflama
 ● Terleme, sinirlilik
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O P.  D R .  E M R E  G Ü L E R
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ALERJİK KONJONKTİVİT
Göz Nezlesi

Nedenleri
Çiçeklerden ve ağaçlardan kaynaklanan 
polenler, çimen, kedi, köpek, kuş gibi 
hayvanların tüyleri, akarlar ve tozlar 
konjonktivamızda bulunan alerjiden 
sorumlu hücreleri uyararak reaksi-
yon gelişimine neden olabilmekte-
dir. 

Tipleri
En sık karşılaşılan tip mevsimsel 
alerjik konjonktivittir. Sıklıkla çocuklar-
da ve bahar-yaz mevsimlerinde ortaya 
çıkmaktadır. Hastalarda eşlik eden alerjik 
rinit ve astım gibi başka alerjik hastalıklarda 
bulunmaktadır. Sıklıkla çiçek polenleri ile ilişkili-
dir. Erkeklerde daha sık görülen bu tablonun ilerleyen 
yaşlarda genellikle sıklığı ve şiddeti azalmaktadır. 

Alerjik konjonktivitlerin dev hücreli papillit, vernal kerato-
konjonktivit gibi daha şiddetli seyreden değişik tipleri de 
bulunabilmektedir.

Şikayetler
Gözlerde kaşıntı ve kızarıklık en sık görülen şi-

kayetlerdir. Işığa aşırı hassasiyet, gözlerde 
sulanma, çapaklanma, kapaklarda şiş-

me ve kızarıklık diğer sık görülen şika-
yetlerdir. Ayrıca eşlik eden burun akın-
tısı, burun kaşıntısı, öksürük, hapşırık 
gibi ek alerjik şikayetlerde görülebil-
mektedir. Sık göz ovuşturmaya bağlı 
olarak enfeksiyonda alerjik hastalığa 
eşlik edebilmektedir. 

Tedavi
Alerjinin kesin ve kalıcı bir tedavisi olma-

makla birlikte, alerjenin bilindiği durumlarda 
alerjenden uzak durmak, güneşten korunmak için 

güneş gözlüğü takmak ve sık kaşıntı olduğu dönemlerde 
soğuk su ile gözleri yıkamak şikayetleri azaltabilmektedir. 
Daha şiddetli durumlarda ise göz hekimine başvurulduğu 
takdirde kısa süreli uygulanan göz ilaçları ile hızlı bir şekil-
de tedavi edilebilmektedir. 

Alerjik Konjonktivit gözün dış kısmında bulunan ve ayrıca göz kapaklarının iç kısmını 
saran konjonktiva dediğimiz zar yapının alerjik reaksiyonlarıdır. Çocukluk çağında daha 

sık görülmekle birlikte her yaş grubunu etkileyebilen alerjik konjonktivitler, genellikle 
tekrarlayıcıdır ve çoğu zaman kendiliğinden iyileşebilmektedir.
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Burada önemli husus mevsimsel alerjide gözlerde kalıcı 
bir bozukluk gelişmeyeceğidir. Ancak kronikleşen ve daha 
ağır seyreden vernal keratokonjonktivit ve atopik konjonk-
tivit gibi alerjilerde gözleri sürekli kaşımaya bağlı ciddi göz 
hastalıklarının gelişebileceğidir. Yani alerji değil kronik göz 
kaşıma, gözlerde hasara neden olabilmektedir. Kerato-
konus olarak bilinen ve görme kaybı ile seyreden ciddi 
bir göz hastalığının temel sebepleri arasında alerjiye bağlı 
göz kaşıma yer almaktadır. Keratonus hastalarında alerji-
nin mutlaka kontrol altına alınması ve hastaların kaşımayı 
bırakmaları yönünden bilgilendirilmesi gerekmektedir.

Göz cerrahisi planlanan hastalarda da alerjilerin cerrahi 
öncesi mutlaka göz önünde bulundurulması gerekmekte-
dir. Excimer lazer (gözlüklerden kurtulmak için göz çiz-

me ameliyatı) ve katarakt cerrahisi uygulanacak hastaların 
cerrahi öncesinde varsa alerjilerinin düzeltilmesi ameliyat 
sonrası karşılaşılabilecek ve kişinin cerrahi memnuniyetini 
azaltabilecek şikayetleri de ortadan kaldırabilmektedir.
 
Alerjiden korunma 
Mevsimsel alerjiye neden olan polenlerin yoğun olduğu 
dönemlerde dışarda maske kullanmak ve güneşten ko-
runmak için güneş gözlüğü ve şapka takmak faydalı ola-
bilir. Evde polenlerin yoğun olduğu dönemlerde camları 
kapalı tutmak, evde polen filtreli  klima kullanmak, hava 
kuru ise oda nemlendirici cihazların kullanılması koruyucu 
olabilir. Tüylü ev hayvanları ve canlı bitki evde bulundur-
mak alerjiyi tetikleyebilir. Evde sigara içilmesinin mutlaka 
bırakılması gerekmektedir.

Normal GözAlerjik Göz
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Halk arasında, boynun ön tarafında bir kitle oluşması ola-
rak algılanan guatr; birçok vücut fonksiyonunda denge 
unsuru olan tiroid bezinin büyümesine denir. Bu büyüme, 
tiroid bezinin işIevini olumsuz etkiler. Tiroid bezi normalde 
yaklaşık 15-25 gram ağırlığında olan bir iç salgı bezidir. 
Boyunda nefes borusunun iki tarafında yer almaktadır. 
Kanlanması çok fazla olan bir organdır. Tiroid bezi tiroid 
hormonlarını salgılar ve kana verir. Bu salgının azalması 
veya çoğalması olumsuz etki yapar. 

Tiroid bezi normal miktarda hormon salgılarsa “ötiroidi” 
denir. Fazla hormon salgılarsa “hipertiroidi” denir. Az 
hormon salgılarsa “hipotirodi” denir.

Hipertiroidi belirtileri;
Sinirlilik, fazla iştaha rağmen kilo kaybı, aşırı terleme,eller-
de titreme, kaslarda güçsüzlük, sık dışkılama,
sık idrar, adet düzensizliği, kısırlık, çarpıntı ve uzun süre 
devam ederse gözlerde, gözlerin dışa fırlaması ve göz-
kapaklarının kapanamaması (eksoftalmi) durumu oluşur. 
 
Hipotiroidi belirtileri;
Tiroid bezi normalden daha az hormon salgılarsa “hipoti-
roidi” denir. Halsizlik, çabuk yorulma, hareketlerde ve kalp 
atımında yavaşlama, uyuklama hali, soğuktan kaçma, 

Tedavisi mümkün bir hastalık. Tiroid bezinin çalışmasındaki bozulma sonucu ortaya çıkan 
guatr zamanında teşhis edilirse kontrol altına alınabiliyor. İhmal edilirse kansere yol açabiliyor.

ses kalınlaşması, saç ve kaşların dış kenarında dökülme, 
kabızlık, kadınlarda adetten kesilme gibi belirtiler verir. 

Guatrın çeşitleri nelerdir?
Tiroid bezi büyümesi iki şekilde değerlendirilmelidir. Bun-
lar diffüz hiperplazi ve nodüler guatrdır.

1- Diffüz hiperplazi; bu durumda sadece büyüme var-
dır ve tiroid bezi içinde başka oluşum ve patoloji yoktur. 
Genellikle denizden uzak yerlerde (iyot eksikIiğine bağlı) 
görülür.
2- Nodüler guatr; bu durumda ise tiroid bezinin içinde 
mercimek veya nohut büyüklüğünde, bazen daha da bü-
yük kitleler (nodüller) mevcuttur.

Guatr belirtileri`; 
Tiroid bezindeki büyüme salgının azalmasına veya çoğal-
masına neden olmuyorsa, yani hastada hipertiroidi veya 
hipotiroidi durumu yoksa pek fazla bir belirti vermez, 
sadece görüntüyü bozar.

Guatrda boyun ön bölümünde şişkinlik fark edilir. Bu şiş-
kinlik yutkunmakla hareket eder. Büyük guatrlarda baskı-
ya bağlı nefes almakta zorluk ve ses kısıklığı olabilir. Bazen 
tiroid dokusu fazla büyür ve göğüs kafesinin içine girebilir. 

TİROİD BEZİ BÜYÜMESİ
GUATR

O P.  D R .  C AV İ T  H A M Z A O Ğ L U
G E N E L  C E R R A H İ  U Z M A N I

Nodüler GuatrDiffüz Hiperlazi
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Çocukluk çağında boyunlarında radyoterapi yapılmış ki-
şilerde tiroid kanseri riskinin çok yüksek olduğu biliniyor.

Ameliyat Nasıl Yapılır?
Ameliyattan önce mutlaka tiroid hormon düzeyine bakıl-
ması lazım. Eğer hipertiroidi (yani tiroid hormon fazlalığı) 
varsa, hasta ameliyat edilemez. Çünkü hasta ameliyat es-
nasında tiroid krizi geçirebilir. Bu nedenle önce ilaç yardımı 
ile hormonlar normal seviyeye getirilmeli ki herhangi bir 

komplikasyonla karşılaşılmasın. Hormonların nor-
mal seviyeye indirilmesi işlemi bazen aylar sürebilir. 

Ameliyat genel anestezi altında yapılmaktadır. Ame-
liyat süresi yarım saat ile 1.5 saat arasında değişir.

Boyunda, guatrın hemen önünde, yaklaşık 4-5 cm’lik 
bir kesi yapılarak tiroid dokusuna ulaşılır. Bilateral 

total tiroidektomi dediğimiz teknikle tiroid doku-
sunun hepsi alınır.

Bazı hastalarda tek lobun alınması da yeterli 
olabilir.

Ameliyat Sonrası Durum
Bilateral total tiroidektomi usulüne uygun ya-

pılırsa, doku bırakılmadığı için tekrarlama riski 
yok denecek kadar azdır. Ameliyatın en büyük 

riski ses kısıklığı veya tamamen ses kaybıdır. Ge-
nelde kanserli vakalarda bu durumla karşılaşılır. Ses 

tellerine giden sinir hemen tiroid dokusunun arkasın-
da yer almaktadır. Bazen ameliyat sonrası geçici ses 
kısıklığı oluşur, ama bu ses kısıklığı birkaç gün ile bir-

kaç ay içinde kendiliğinden kaybolur. Bu geçici ses kısık-
lığı ameliyat sonrası dokularda gelişen ödeme (şişkinliğe) 
bağlıdır.

Teşhis ve Tedavi
Doktor, elle muayenede tiroid bezinde büyüme olup ol-
madığını ve hatta çoğu zaman nodülleri fark edebilir. Bu 
durumda hastadan tiroid ultrasonografisi, tiroid hormon-
ları (kan tetkiki) ve gerekirse tiroid sintigrafisi istenir. Bazen 
iğne biyopsisi (parça alınması) gerekebilir.

Bu muayene ve tetkikler sonucu guatrın tedavisi için nasıl 
bir yöntem izleneceği belirleniyor. ilaç tedavisinin yanında 
hekimin uygun gördüğü durumlarda ameliyat ge-
rekebiliyor.

Diffüz hiperplazide (basit guatrda) eğer tiroid bezi 
çok büyümüş ve nefes almayı zorlaştırıyorsa veya 
estetik olarak hastayı rahatsız ediyorsa ameliyat 
önerilir.

Nodüler guatrda ise;
1- Kanser şüphesi
2- Bası belirtileri
3- Hipertiroidi
4- Göğüs kafesinin içine büyüme
5- Kozmetik bir gerekçe (boyunda şekil bo-
zukluğu varsa ameliyat edilir)

Ultrasonografi ve tiroid sintigrafisi teşhiste çok 
önemlidir. Bu tetkikler sırasında eğer tiroid de tek 
nodül bulunduğu saptanırsa ve bu sintigrafik olarak 
soğuk nodül ise kanser olma riski bulunur.

Eldeki veriler, erkeklerde kadınlara göre ve gençlerde 
yaşlılara göre tek olan nodüllerin kanser olma riskinin 
daha yüksek olduğunu gösteriyor.
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Bahar Alerjileri belirtileri nelerdir?
En sık belirtileri burunda sulu akıntı, hapşırık, burun tıka-
nıklığı, burun, damak, geniz kaşıntısıdır. Bahar nezlesinde 
sıklıkla göz de tutulur. Alerjik göz nezlesi denilen bu duru-
mun başlıca belirtileri ise gözlerde kızarıklık, kaşıntı-yan-
ma, yaşarma, gözde batma hissidir. Mevsimsel alerjiler 
tüm bunların dışında geniz akıntısı, boğazda gıcık hissi, 
öksürük, koku alma bozuklukları, baş ağrısı, yüz ağrısı, 
uykusuzluk, uyku bozuklukları, horlama, ağız kuruluğu, 
nefeste kötü koku, yorgunluk, bitkinlik, iştahsızlık gibi şi-
kayetlere de sebep olabilir.

Alerjik hastalıklar kalıtsal mıdır?
Alerjik hastalıklar genellikle kalıtsaldır. Özellikle anne tara-
fında olması halinde çocukta ortaya çıkma olasılığı daha 
yüksektir. Hem anne hem babada olursa risk daha da 
artar. Ancak alerjik hastalıkların ortaya çıkmasında tek 
başına kalıtsal faktörler yeterli değildir. Kişide alerjik bir 
hastalığın belirti verebilmesi için mutlaka çevre şartlarının 
da bunlara eklenmesi gerekir. Bahar alerjisinin olması için 
polen mevsiminin olması ve hastanın bulunduğu ortamda 
belli sayıda polen bulunması lazımdır. Karşılaşılan polen 
sayısı arttıkça hastanın şikayetlerinde de artış görülür.

Alerjik reaksiyona neden olan bitkiler hangileridir?
Ülkemizde ağaç, çayır - çimen ve otsu bitkiler olmak üze-
re 3 ana bitkinin polenleri alerjik reaksiyonlara neden olur. 

Bu 3 ana polen grubu arasında alerji yapma gücü en faz-
la olan bitki, “Graminea” olarak adlandırılan çayır-çimen 
polenleridir. Sıklıkla huş ağacı, fındık ağacı, kızıl ağaç gibi 
ağaç polenleri ilkbahar başlangıcında; çayır, salkım otu, 
delice otu, parmak otu gibi çayır-çimen polenleri ilkbahar 
ve yaz mevsiminde; pelin, akkaz ayağı, yapışkan otu gibi 
yabani ot polenleri de sonbahar aylarında ortaya çıkarlar.

Kaç tip alerjik hastalık vardır?
Alerjik hastalıklar sadece bahar aylarında görülen, polen-
lere bağlı oluşan mevsimsel alerjilerden oluşmaz. Bahar 
alerjisi dışında “perenial rinit” denen ve semptomları yıl 
boyu süren alerji tipi vardır. Perenial rinitte neden, genel-
likle yıl boyunca ortamda bulunan ev tozu ve akarları, küf, 
hayvan tüyü, çeşitli kimyasallar gibi alerjenlerdir. Hava kir-
liliği, ev içi şehir tipi kirlilikte alerjide önemlidir. Ev içi kirli-
likte sigara, şehir tipi kirlilikte otomobiller ön plandadırlar. 
Bazı ağrı kesici ilaçlarda alerjiyi tetikleyebilir.

BAHARLA GELEN 
Mevsimsel Alerji

U Z M .  D R .  İ M R A N  Ö Z D E M İ R
G Ö Ğ Ü S  H A S TA L I K L A R I  U Z M A N I

Halk arasında Bahar Nezlesi veya Saman Nezlesi adı verilen mevsimsel alerji sıklıkla 
polenlere karşı oluşur ve genellikle ilkbaharın başından başlayıp sonbaharın sonuna kadar 

devam eder. Ancak bu durum bölgesel farklılık gösterebilir. Sıcak bölgelerde polen mevsimi 
yıl boyu devam edebilir.
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 “Mesleksel allerjik rinit”  denilen ve çalışma ortamın-
daki alerjenlere ya da irritan (tahriş edici) maddelere bağlı 
gelişen bir alerji çeşidi daha vardır. Hapşırma, burun akın-
tısı ve burun tıkanıklığı gibi alerjik bulguları çalışma ortamı-
na girdikten sonra ortaya çıkar. Hastalar hafta sonlarında 
ve tatillerde rahattır.

Alerjik hastalık tanısı nasıl konulur?
Alerjik hastalıkların tanısında yakınmalar ve alerjik öykü 
detaylı değerlendirilmelidir. Alerjenle karşılaşma ile yakın-
maların başlaması ve şiddeti iyi tanımlanmalı ve ailede 
alerji varlığı sorgulanmalıdır. Detaylı anamnez alındıktan 
sonra deri, göz, orta kulak, burun, ağız ve akciğer mu-
ayenesi yapılmalıdır. Ardından yapılacak olan laboratuvar 
testleri tanıyı kuvvetlendirir. En sık kullanılan test deri tes-
tidir. Bu test ile kişinin duyarlı olduğu alerjen belirlenebilir. 
Alerji testi öncesinde test sonucunu etkileyen bazı ilaç-
lar belli bir süre önce kesilmelidir. Alerjik hastalıklar tanısı 
kan tahlili, burun akıntı örneğinin incelenmesi, solunum 
fonksiyon testleri ve bazı görüntüleme yöntemleri ile de 
desteklenebilir.

Alerjik hastalık nasıl tedavi edilir?
Alerjik hastalığın tedavisinde temel kural, duyarlı olunan 
alerjenlerle teması önlemektir. Çünkü birçok alerjik has-
talıkta yakınmalar, genellikle alerjenle temasın ardından 
ortaya çıkıyor. 

• Polen alerjisi olanların, polenlerin yoğun olduğu dönem-
de dış ortamda çok bulunmamaları ya da maske takma-
ları önemlidir. Araba ve evde cam açmak yerine filtresi iyi 
olan klimaların kullanılması ve filtreleri belirli aralıklarla de-
ğiştirilmesi önerilir. Polenler çoğunlukla sabah saatlerinde 
yoğun olarak yayıldıklarından bu vakitlerde evi havalandır-
mak amacıyla cam açılması önerilmemektedir. 
• Dışarıdan eve gelindiğinde giysiler değiştirilerek yıkan-
malıdır. Mümkünse burun içi dahi yıkanarak banyo yapıl-
malıdır. Saçların yıkanması, yapışan polenlerin temizlen-
mesi açısından yarar sağlamaktadır. 
• Araba ile yolculuk yapıldığında camlar kapalı tutulma-
lıdır. Polen tutucu hava filtreleri olan otomobillerin tercih 
edilmesi faydalı olacaktır. Otomobilin bakımı esnasında 
polen filtreleri değiştirilmelidir. 
• Yağmurlu günlerde havada uçuşan polen miktarı azal-
dığından polen alerjisi olan kişiler rahat 
eder. Sıcak ve rüzgarlı günlerde ise 
polen yayılımı artar. Bu durumda 
hasta mümkün olduğunca soka-
ğa çıkmamalıdır. Dışarı çıkıldığın-
da mümkünse polen maskesi 
kullanılmalıdır.

Alerjik hastalıkların 
tedavisinde yapma-
nız gereken ilk şey, 
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duyarlı olunan alerjenden korunmadır. Ancak alerjenden 
korunmak her zaman mümkün olamamaktadır. Şikayet-
lerin olduğu sezonda hastanın yakınmalarını kontrol altına 
almak amaçlı ilaç tedavisi uygulanabilir.  Kişinin söz ko-
nusu mevsimi rahat geçirmesi amacıyla polen mevsimi 
başlamadan 2 hafta önce ilaç tedavisine başlanması ve 
mevsim süresince ilaçlarını kullanılması önerilir. Mevsim 
sona erdikten sonra ilaç tedavisi kesilebilir. Bu ilaçlar ağız-
dan hap şeklinde olabildiği gibi burun içine sprey tarzında 
da olabilir. Göz bulguları olan hastalara damla şeklinde 
ilaçlarda verilebilir. Nefes darlığı, öksürük gibi astmatik 
yakınmaları olan hastaların tedavilerine ‘fıs fıs’ diye tarif 
edilen içinde kortizon bulunan inhaler ilaçlarda eklenebilir. 
İlaç tedavisiyle şikayetleri kontrol altına alınamayan, duyar-
lı olduğu alerjenden korunmayı tam olarak başaramayan, 
uygun seçilmiş hastalara halk arasında ‘aşı tedavisi’ ola-
rak bilinen immunoterapi uygulanabilir. Bu tedavi ne kadar 
erken yaşlarda uygulanırsa başarı şansı o kadar yüksek 
olan bir tedavi şeklidir. 4 yaşından sonra uygulanabilen bu 
tedavide başarı oranı % 60-70 arasındadır.

Alerjik hastalıklar ömür boyu devam eden fakat yaşla be-
raber şiddeti azalan hastalıklardır. Alerji, hastaya sıkıntı 
vermesi, yaşam kalitesini bozması ve iş gücü kayıplarına 
neden olması ile önemlidir. Eğer gerekli tedbirler alınır ve 
uygun tedavi verilirse bu hastalığın atak sayısını oldukça 
azaltmak mümkündür. Bunun aksine alerjenden korun-
ma önlenemez ve temas sürekli olursa alerjinin görüldüğü 
organlarda artış olabilir. Allerjik nezle astıma kadar ilerle-
yebilir. Çünkü Alerjik nezle ve astım adeta ayrılmaz iki ar-
kadaş, can-ciğer kuzu sarmasıdırlar. Bu, son yıllarda tek 
havayolu, tek hastalık (one airway, one disease) ve birleşik 
havayolları (united airways) terimi ile ifade edilmeye çalı-
şılmaktadır. 

Alerjik nezle ve astım birlikteliği ile ilgili örnek 
vermek gerekirse; 

 ● Alerjik veya non-alerjik rinitli hastalarda astım gelişme 
riski, nezlesi olmayanlara göre 11-17 kat daha fazladır. 
Risk, sürekli alerjik nezlesi olanlarda yüksektir.

 ● Genel olarak, tüm astımlıların %75-80’ inde alerjik nezle 
vardır.

 ● Astım ve alerjik nezle belirtileri hastaların %25 kadarında 
aynı zamanda başlar.
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O P.  D R .  E C E  K O Ç U M
G E N E L  C E R R A H İ  U Z M A N I

TİROİD CERRAHİSİ
Komplikasyonları

Tiroid bezi vücutta metabolizma hormonu denen tiroid 
hormonu salgılayan, boyun ön tarafında nefes borusunun 
önünde bulunan, kelebek şeklinde, 15-20 gram ağırlığın-
da bir salgı bezidir. Tiroid bezinin bazı durumlarda ameli-
yat ile alınması gerekmektedir.  

Biyopsi ile tiroid kanseri şüphesi olanlar, tiroid bezinin iyi 
huylu olduğu düşünülen ancak büyümeye devam eden 
nodülleri veya tiroid bezinin çok çalışması olarak bilinen 
hipertiroidinin ilaç tedavisine yanıt vermemesi sonucu 
ameliyat gerekebilir. 

Ameliyatlar 3’e ayrılmaktadır.
Birincisi; total tiroid dokusunun tamamının çıkarılması
(tiroidektomi), 
İkincisi her iki lobda biraz tiroid dokusu bırakılması
(subtotal tiroidektomi),
Üçüncüsü ise tiroid dokusunun yarısının çıkarılması
(lobektomi) şeklinde sınıflandırılabilir. 

Her ameliyatta olduğu gibi tiroid cerrahisinde görülebi-
lecek bazı komplikasyonlar vardır. Ameliyat sonrası ilk 

24 saatte görülebilecek en önemli komplikasyon kana-
madır. Tiroid cerrahisi sırasında özel cihazlarla damarlar 
kapatılmakta ve ameliyat bölgesine dren konulmakta-
dır. Ancak hastanın öksürmesi, ıkınması, öğürmesi gibi 
durumlarda bazen damarlar basınç etkisiyle açılmakta 
ve kanama oluşmaktadır. Hastalar bu nedenle 24 saat 
hastanede yatırılarak takip edilmektedir. Kanama oluş-
ması halinde tekrar bir müdahale nadiren de olsa gere-
kebilmektedir. 

Tiroid bezinin komşu olduğu en önemli yapı ses tellerini 
hareket ettiren sinirdir. Ameliyat esnasında bu sinir koru-
nur. Ancak nadiren de olsa geçici veya kalıcı ses kısıklığı 
oluşabilir. Ameliyat sonrası bu bölgede oluşan ödem ge-
çici ses kısıklığına neden olur. 1 hafta ile 1 ay içerisinde 
genellikle ses kısıklığı kendiliğinden düzelir. Kalıcı ses kı-
sıklığı %1 oranında gelişebilir. Çok büyük guatrı olanlar-
da, tiroid kanseri nedeniyle ameliyat edilen hastalarda ve 
ikinci kez tiroid ameliyatı olanlarda ses kısıklığı gelişme 
riski daha yüksektir. Ayrıca ses tonunda azalma, yorulma 
gibi bulgularda ameliyat sonrası görülebilir. Ancak hasta-
nın yaşam kalitesini etkilemez. 
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Tiroid bezi vücutta metabolizma hormonu da denen tiroid hormonlarını salgılayan, boyun 
ön tarafında nefes borusunun önünde bulunan, kelebek şeklinde, 15-20 gram ağırlığında 

bir salgı bezidir. Tiroid bezinin bazı durumlarda ameliyat ile alınması gerekmektedir.
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Tiroid bezinin komşu olduğu diğer bir bez de paratiroid 
bezleridir. Paratiroid bezi vücudun kalsiyum dengesinin 
düzenlenmesinden sorumludur. Bu bezler tiroid bezinin 
arkasında bulunur ve dört tanedir. Ameliyat sırasında bu 
bezlerin kanlanması bozulabilir. Bu nedenle kan kalsiyum 
seviyesi düşer. El ve ayak parmaklarında, dudak kenarın-
da uyuşma, karıncalanma ve kasılma gibi belirtiler oluşur. 
Hastaya kalsiyum takviyesi verilir. Şikayetler genellikle ge-
çici olup 10-15 gün içerisinde düzelir. Bir yıl içerisinde dü-
zelme olamaması kalıcı hipokalsemi (kalsiyum düşüklü-
ğü) olarak değerlendirilir. Ancak çok nadir görülen 
bir komplikasyondur.

Tiroid ameliyatlarından yara enfeksiyonu çok 
nadir görülür. Ameliyat sonrası hastaya tiroid 
hormon ilacı başlamak gerekebilir.  

Tiroid cerrahisi halen tüm dünyada en 
sık uygulanan prosedürlerden biridir. 
Cerrahın deneyimli olması, hastanın 
riski arttırıcı ek problemleri olma-
ması komplikasyon oranını düşür-
mektedir. Ancak unutulmamalıdır 
ki nadiren de olsa tüm cerrahi pro-
sedürlerde komplikasyonlar görü-
lebilmektedir. 

TÜRKİYE HASTANESİ
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ONLİNE EĞİTİM VE 
SINAVA HAZIRLIĞIN 

Çocuk Psikolojisine Etkileri
Psikolojik anlamda oldukça detaylı ve alt kırılımları olan 
bir konu olması nedeni ile sayfalarca değerlendirmeler 
yazılabilecek bu konuyu, okuyucuları sıkmayacak ve 
değindiğim konuların akışını kendi çevrelerinde bulunan 
aynı hassasiyetlere sahip bireylerin durumları ile kar-
şılaştırdıklarında rahatça gözlemleyebilecekleri, rahat 
anlaşılabilir bir şekilde olarak izah etmeye çalışarak sa-
dece başlıca birkaç konudan söz edeceğim.

Detaylı bir gözlem yapıldığında online eğitim ve sınav 
psikolojisinin olumlu ve olumsuz olmak üzere her iki 
yönde de etkilerinin bulunabildiği görülmüştür.

Özellikle son zamanlarda çocuklarda daha fazla olmak 
üzere ergenlerde de aralıklı olarak görmeye başladığı-
mız sosyal fobiye sahip bireylerde ciddi derecede olum-
lu gelişmeler getirdiği görülmüştür.

ÖĞRENCİLERDE OLUMLU ETKİLER
1) Sosyal Fobi sorunlarının kısmi olarak giderilmiş 
olması
Sosyal fobi, kısaca bireylerin kalabalık ortamlarda ken-
dini rahat hissetmemesi, herkesin kendisine bakıyor ol-
ması, yapacağı veya söyleyeceği herhangi bir şeyin or-

tamda bulunan diğer kişiler tarafından olumsuz, gülünç 
bulunabileceği, bu nedenle kendisi ile alay edilebileceği 
kaygısıdır. Bu kişiler sadece kendi aile fertleri veya çok 
yakın gördükleri sayılı sayıda kişiler arasında kendile-
rini çok rahat hissetmekte olduklarından online eğitim 
davranışsal çekingenlik açısından oldukça rahatlatıcı 
olmuştur. Bu tarz fobisi bulunan çocuklarda kendileri-
ni çok rahat hissettikleri kişiler ile birlikte oldukları bir 
ortamda eğitim alabiliyor olmak, sosyal fobilerini nere-
de ise sıfıra yakın bir seviyeye indirgemiş olduğundan 
kaygılarına değil de aldıkları eğitime rahatça odaklana-
bilmeleri açısından ciddi başarı artışlarını getirebilmek-
tedir. Gözlemlediğimiz vakalar, sosyal fobi ye sahip ve 
örgün eğitimde başarısız veya yeterince başarı göstere-
memiş olan birçok çocuğun online eğitime geçildiğinde 
başarı oranlarının artmış olduğunu göstermektedir.

Online eğitimde sosyal fobi anlamında geriye kalan tek 
sorun aynı kaygıdan dolayı kendini sözlü olarak ifade 
etme kaygısıdır ki, diğer kaygıların olmadığı bir ortamda 
bu durumun da psikolojik anlamda tedavisi çok daha 
kolaylaşmakta hatta özellikle online terapiler ile kendini 
ifade etmekten korkma / çekinme kaygısı büyük bir öl-
çüde giderilebilmektedir.

P S K .  B U S E  B AY T I N
Ç O C U K  V E  E R G E N  P S İ K O L O Ğ U
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2) Zorunluluk psikolojisinin kalkarak daha rahat bir 
ders ortamının bulunması
Çocuklar örgün eğitim esnasında belirli bir şekilde gi-
yinmek, düzgün oturmak, sağa sola bakmamak, yanın-
da telefon bulunmamak vb… gibi psikolojik ve disiplinel 
zorunluluk baskılarına tabidirler. Online eğitim esnasında 
bu zorunlulukların çoğu söz konusu değildir. Çocuklar 
psikolojik açıdan kendilerini çok daha rahat hissetmekte 
ve zaten ağırlıklı ilgi odakları olan dijital ürünler bağım-
lılıklarına uygun bir ders alma süreci sürdürmektedirler. 
İletişim tamamen dijital ortamda yapılmakta ve kendileri 
için normal örgün eğitim psikolojisinin dışında bir çekici-
lik oluşturmaktadır.

Örgün eğitim esnasında, cep telefon-
ları yanlarında bulunması halinde cep 
telefonları ile ilgilenip derse ilgi 
gösterilmediği için sınıflarda 
cep telefonlarının bulunması 
yasaklanmış olmasına kar-
şın, online eğitim durumun-
da cep telefonu öğrencinin 
yanında durmasına rağmen 
ders bitimine kadar telefonu 
eline alma ihtiyacını hissetme-
dikleri gözlemlenmiştir. Bu nedenle 
zorunluluk psikolojisinin etkisinde olunmaması birçok 
öğrenciye olumlu yönde bir gelişme olarak yansımıştır.
 
ÖĞRENCİLERDE OLUMSUZ ETKİLER
1) En önemli sorunlarımızdan biri, Asosyallik!!
Öğrencilerin yaşlarının ve gelişim süreçlerinin en önemli 
unsurlarından biri olan akranları ile yüz yüze aktiviteler 
(okul, oyun oynama, yaramazlık yapma gibi) pandemi 
süreci ve dolayısı ile gelen online eğitim dönemlerinde 

sıfıra yakın bir hale gelmiştir. Çocuklar arkadaşları ile 
iletişim kurma ihtiyaçlarını bile dijital platformlardan sür-
dürmek durumunda kalmışlardır.

2) Çocukların hareket ortamını kısıtlaması.
Çocuklar sürekli ders zamanı içerisinde ekranı takip et-
mek zorunda oldukları için hareket süreleri kısıtlanmak-
tadır. Bu özellikle dikkat eksikliği yaşayan ve hiperakti-
vitesi olan çocuklar için zorlayıcı olmaktadır.

-Aileye öneriler
 ● Ders öncesi hazırlığın olması: Ders ile ilgili 

materyallerin çocuğun masasında bulunması, 
çocuk hangi dersi dinleyecekse sadece o 

dersin araç ve gereçleri masasında bulun-
malıdır. Masada, derse ait olmayan dikkat 

dağıtıcı unsurlar olmamalıdır.

 ● Ders sonrası çocuk ve er-
genlerde fiziksel aktiviteye 
önem verilmeli: Yarım saat 
egzersiz yapılmalı. Ailece ya-

pılan egzersizler daha keyifli 
hale gelebilir. Okul öncesi ço-

cuklarda bu oyun gibi yapılabilir. 
Örneğin; sevdiği hayvanların yürüyüşlerini 

taklit etme gibi.

 ● Yaratıcı ve çocuğun iletişimini güçlendirecek ak-
tivitelere yer verilmeli

Çocuklarda kutu oyunlarından (kızma birader, tabu, bil 
bakalım...) yararlanılabilinir: Ergenler ile bir film izlenilip, 
bunun hakkında konuşulabilir.Tüm bu öneriler çocuğun 
fiziksel ve duygusal ihtiyaçlarını karşılamaya yöneliktir.
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Radyoloji

Ultrasonda öncelikle bezin boyutları ve formu değer-
lendirilir. Tiroid bezi nefes borusunun iki yanında sağ ve 
sol lobdan ve  bunları  alt kısımından birleştiren isthmus 
dediğimiz bölümden oluşmaktadır. Normal yapısı pü-
türsüzdür. Arada damarlar izlenebilir. Bazen doğuştan 
normalden küçük olabilir veya agenezi dediğimiz tek 
taraflı veya total lob olmaması şeklinde, ektopi dedi-
ğimiz normal lojundan farklı bir yerde olması şeklinde  
saptanabilir. Pyramidal lob dediğimiz durum ise doğuş-
tan olan isthmusdan yukarıya doğru büyüyen ilave bir 
lob olmasıdır. 

Doğuştan olabilen bir diğer problem tyroglossal kist 
dediğimiz tiroid bezinin daha yukarısında orta hatta iz-
lenen kistik (içi şeffaf sıvı dolu) oluşumdur. Bu kist için-
de kanama veya enfeksiyon söz konusu olabilir.

Tiroid bezinin boyutlarının artması halk arasında guatr 
dediğimiz olaydır. Ülkemiz yaygın olarak iyot eksikliği 
olan bir coğrafyada olduğu için oldukça sık görülmek-

S a ğ l ı k

Tiroid hastalıklarında radyolojik tanı yöntemi olarak ultrasonografi ve renkli doppler 
kullanılmaktadır. Yüksek frekanslı ultrason uçları ile inceleme yapılmaktadır. İnceleme 
esnasında hasta sırt üstü uzanır boynu açık olmalıdır. Boynunun arkasına bir yastık 

yerleştirilebilir. İnceleme esnasında öksürme, büyük yutkunma hareketleri ve konuşma 
yapılmamalıdır.

tedir. Diffuz hiperplazi ya da basit guatr denilen be-
zin sadece, yapısını koruyarak büyümesidir. İlerleyen 
zamanlarda sıklıkla bir veya daha fazla nodül gelişimi 
ilave olunca nodüler veya multinodüler hiperplazi diye 
adlandırılmaktadır. Diffuz hiperplazide bezin eko yapısı 
hafifçe bozuk olabilir. Nodüller sıklıkla ben dokusunun 
büyümesi şeklindeki hiperplazi gösteren yapılardır. Kol-
loid denen sıvıyı içerirler. Nodüllerde kanama, kalsiyum 
oturması olabilir. Damarları azdır. 

U Z M .  D R .  N i L G Ü N  E R E N
R A D Y O L O J İ  U Z M A N I
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Tek nodül izlenmesi durumuna soliter nodül denmek-
tedir. Tek nodüllerin büyük bir kısmı selim tümörler ya 
da basit şişliktir, kist olabilir. Çok az bir kısmı kanserdir.

Nodüller değerlendirilirken önemli olan kanser kuşkusu 
olan nodülleri ayırt etmektir.  Burada klinik muayene ve 
öykü ile başlanmalıdır. Işın alma öyküsü,  yaş (15 yaş al-
tında %45), nodülün muayenede sert olması, eşlik eden 
lenf bezi büyümesi, ses kısıklığı önemlidir.

Ultrasonografide baktığımız kriterler: Nodülün  bo-
yutları, kenar konturları, iç yapısı, kontrol incelemede 
boyut ve görünümde değişiklik saptanmasıdır. Renkli 
doppler burada bize önemli bir ipucu verebilir. Özellikle  
nodülün  içerisinde belirgin akım saptanması uyarıcıdır. 
Basit nodüllerde de akım olabilir. Ama genellikle çok be-
lirgin değildir.

TÜRKİYE HASTANESİ

Tiroid kanserlerinin en sık görüleni %75-80 papiller CA, 
%10-20’si foliküler CA, %3-5’i medüller CA, %1-2’si 
anaplastik CA lardır. En sık görülen papiller CA’nın gidi-
şi çok iyidir. 20 yıllık sağ kalım oranı %90-95’dir, uzak 
metastaz enderdir. Servikal lenf bezlerinde tutulum gö-
rülebilir.

Foliküler kanserlerin foliküler bezlerden geliştiklerine 
inanılır. İleri yaşlarda daha sık görülür. Uzak metas-
tazları sık görülmektedir. Mikrokalsifikasyon genellikle 
icermez. Soongrafik olarak adenomdan ayrımı güçtür. 
Genel olarak oval yapıda ve iyi sınırlı olabilir. Renkli 
dopplerde halka şeklinde ve nodülün içerisinde uzanım 
gösteren çok sayıda damar yapı izlenebilir. 

Medüller kanser ailesel de olabilir.  Böyle olursa erken yaş-
larda ortaya çıkar. Düzensiz sınırlı ve mikro ya da kaba 
kalsifikasyon içeren düzensiz nodüler yapılar olarak izlenir.

Foliküler Adenom Nedir? 
Folikül denen tiroid yapı biriminden köken alan iyi huylu 
tümörlerdir. Tirodi nodüllerini %5-10’unu oluştururlar. Ge-
nellikle tektir. Genelikle oval yapıda iyi sınırlıdır. Kapsülü ol-
sada bazen görülemeyebilir. Foliküler adenomları foliküler 
kanserden ayırt etmek zor olabilir. En güvenilir kriter kanser-
lerdeki damar yapısıdır. Sintigrafide çoğu madde tutmaz, 
nadir bazı tipler tutar, iğne biopsisi de bazen başarısız olur, 
teşhis operasyonla bezin çıkarılması şeklinde olur.

Nodüler büyüme dışında en sık görülen patolojiler tiroi-
ditlerdir.

Tiroiditler başlıca beş grupta incelenirler;
1. Kronik lenfositik tiroidit (hashimoto ) 
2. Subakut granülomatöz tiroidit (de-quarvain tiroiditi)
3. Subakut lenfositik tiroidit (sessiz tiroidit, postpartum 
tiroidit)
4. Akut süpüratif tiroidit (İrinli tiroidit)
5. İnvazif fibroz tiroidit (Kıkırdak oluşturmadan)

Tiroid nodüllerini değerlendirirken malign (kanser) 
ya da benign (iyi huylu) nodüllerin benzer soong-
rafik görünüm oluşturabileceği göz önünde bulun-
durmalıdır. Bundan dolayı ultrasonografi bir no-
dülün malign ya da benign olduğunu kesin olarak 
saptayabilen bir yöntem değildir.

Ultrasonografide iyi huylu olduğunu düşündüren 
bulgular; basit kistler, belirgin kistik yapılanmalar, Ti-
roid oluşumuna benzer nodül yapısı, çevresinin temiz 
hatta sahip olması, nodülün birden fazla olmasıdır. Ba-
zılarında kalsiyum çökmesi de olur.

Ultrasonografide kötü huylu olduğunu düşündüren bul-
gular ise, tamamen sert yapıda kist içermeyen nodül, 
mikrokalsifikasyon (noktasal kalsiyum çökmesi), kalın 
düzensiz dış hat, habis görünümlü boyun lenf bezle-
rinin varlığıdır. 

Şüpheli nodül tespit ettiğimizde ultrason rehberliğinde 
ince   iğne aspirasyon biyopsisi yapılmaktadır. Aspiras-
yon tek veya şüpheli birkaç nodülden yapılabilir. Bazen 
tek biyopsi ile net sonuç alınamazsa tekrarı gerekebilir.

1- Hashimato tiroiditi en sık görülen tip olup tiroid pro-
teinlerine karşı gelişen antikorlara bağlı olduğuna inanıl-
maktadır. Hipotroidinin en sık nedenidir. Kadınlarda 6 kat 
daha sık görülür. Klinikte erken dönemde hipertroidi görü-
lebilse de genelllikle normal fonksiyon görülmektedir. Bu 
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dönemde tiroid boyutları hafif artmış olabilir. İleri aşamada 
tiroid doku belirgin olarak küçülür, hipotroidi gelişir. Bez 
oldukça zor görüntülenir. Renkli doppler ile bu dönemde 
damar azalması izlenir.

2-Subakut tiroidit (de quarvain hastalığı) Viral en-
feksiyonların rol oynadığına inanılmaktadır. Sıklıkla ateşle 
birlikte ağrılı tiroid bezi büyümesi şikayetleri vardır. Kadın-
larda daha sıktır. Erken dönemde geçici hipertroidi, sonra 
geçici hipotroidi olabilir. Ultrasonografide iyi sınırlanama-
yan bir veya daha fazla soluk alanlardır. Renkli doppler 
incelemede damarlar genelde azdır.

3-Subakut lenfositik tiroidit (sessiz tiroidit, doğum 
sonrası tiroidit) Doğumdan sonra 12-16. Haftada görü-
lebilir. Klinik olarak haftalar süren hipertiroidi, ardınd hor-
mon depolarının boşalmasına bağlı geçici hipotroidi geli-
şen ve sonunda normale dönen bir hastalıktır.  Otoimmün 
olduğu düşünülmektedir. Usg bulguları hashimotonun er-
ken dönemi ile benzerlik gösterir.  Bölgesel yamasal soluk 
alanlar izlenir. Hastanın doğum sonrası dönemde olması 
ile  ayırıcı tanı yapılabilir. 

4-Akut süpüratif (enfeksiyöz) tiroidit: Tiroide ulaşan 
bateriler ile gelişen tiroidittir. Nadir görülür. Ağrılıdır. Klinik 
öykü ile birlikte düzensiz iç yapıda, belirsiz sınırlı, damarla-
rı artmış yangı ve apse alanları ile tanı konulur.

5-İnvazif fibroz tiroidit (riedel tiroiditi): Genellikle 30-
60 yaş arasında va kadınlarda daha sık görülen, kıkırdak 
sertliği gösteren ender bir hastalıktır. 

Graves hastalığı: Hipertiroidinin en sık nedenidir. Diffuz 
toksik guatr olarak da adlandırılan, otoimmun bir hastalık-
tır. Tiroid bezinde diffuz büyüme, hipertiroidi bazı durum-
larda egzoftalmi dediğimiz gözün dışarıya doğru büyüme-
si ve dermatolojik şikayetler de olabilir. Kadınlarda daha 
sık görülür. Tiroidid hormon değerleri yüksektir, ultraso-
nografide bez normaden büyük ve içerisinde belirsiz sınırlı 
yamasal alanlar ve en önemlisi renkli doppler incelemede 
belirgin damar artışı izlenir. 

Sonuç olarak özellikle tiroid hastalıklarında, takip önem-
lidir. Hastalarımızın kontrollere gelirken önceki tetkikle-
rini yanlarında getirmeleri öncelikle önemlidir. Çünkü 
hastanemiz kayıtlarında önceki tetkiklerinin sonografik 
görüntüsü bulunmamaktadır. Yukarıda bahsettiğimiz 
gibi görünümün kıyaslanması da önem arzetmekte-
dir.  Nodül değerlendirilmesinde ikinci önemli nokta da 
renkli dopplerdir. Bazen nodüllerin sadece dopplerdeki 
görüntüsü bizde habis tümör kuşkusu uyandırmakta-
dır. Bu nedenle özellikle nodül loduğundan kuşkulanılan 
veya nodül olduğu bilinen hastalarda renkli doppler tet-
kiki istenmelidir. Tiroidit takiplerinde de hastalığın alev-
lenmesi açısından renkli doppler bize ipucu vermektedir  

AKLINIZDA OLSUN
Kontrole gelirken önceki tetkiklerinizi 
yanınızda getirmeyi ihmal etmeyin.
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TİROİD HASTALARINDA 
Beslenme

Tiroid bezi vücudumuz için hayati önemi olan hormon-
lar salgılar.Tiroid bezi metabolizma hızımızın ana kont-
rol öğesi olan tiroid hormonlarını üretir, depolar, salgılar. 
Sağlığımız için  anahtar öneme sahiptir. Bu hormonlar 
tüm vücut dokularının ve organlarının doğru çalışması 
için şarttır.

Tiroid hormonları, vücudumuzun enerji depolarını verimli 
şekilde kullanmasını sağlayarak vücut ısısını kontrol  
eder ve kaslarımızın düzgün çalışmasına da im-
kan verir. Tiroid bezi, beyinde yer alan hipofiz 
bezinin uyarmasıyla harekete geçer.

Hipofiz bezi, TSH adlı hormonu salgılaya-
rak tiroid bezinin harekete geçmesini sağ-
lar. Tiroid uyarıcı hormon olarak da bilinen 
TSH, dolaşım sistemi aracılığıyla tiroid be-
zine ulaşır ve tiroid bezinin hormon üretimi-
ni tetikler. Tiroid bezinin az miktarda hormon 
salgılaması durumunda hipofiz bezi, TSH 
hormon salınımını artırır. Hipotiroidi olarak ta-
nımlanan tiroid yetmezliği hastalığında bu yüzden 
TSH hormon düzeyi yüksek fakat tiroid bezi tarafın-
dan salgılanan T3 ve T4 hormon düzeyi düşük olur.
TSH düzeyinin referans aralığının altına düşmesi de ti-
roid hastalığı olarak adlandırılır. Tiroid bezinin fazla ça-
lışmasına bağlı olarak oluşan bu durumda ortaya çıkan 
rahatsızlık ise hipertiroidi olarak tanımlanır. Metaboliz-

D Y T.  E S R A  K U R T  M U T L U
B E S L E N M E  V E  D İ Y E T  U Z M A N I

mayla ilgili tüm işlemlerin kontrol edilmesini ve yürütül-
mesini sağlayan tiroid bezinin bu fonksiyonlarını yerine 
getirememesi durumunda pek çok farklı sağlık proble-
mi ve buna bağlı olarak belirtiler oluşur. Tiroid belirtileri 
olarak da tanımlanan bu durum, tiroid bezinin az ya da 
çok çalışmasına bağlı olarak pek çok farklı hastalıktan 
kaynaklanabilir. 

Tiroid belirtileri şu şekilde 
sıralanabilir:

• Beslenme düzeninde belirgin bir deği-
şim olmaksızın
• Kilo almak ya da kilo vermek,
• Sürekli uyku isteği, dinç uyanamamak,
• Gün içinde bitkin hissetmek, uykuya 
dalamamak gibi uyku problemleri,

• Depresif ruh hâli,
• Konsantrasyon eksikliği, 

• Hafızanın zayıflaması, bilincin bulanık ol-
ması,

• Anksiyete, panik atak gibi ruhsal ve zihinsel de-
ğişimler,

• Kol ve bacaklarda ani uyuşma ya da karıncalanma 
hissi, kas ve eklem ağrıları, kasların zayıflaması gibi kas 
veya eklem problemleri,
Regl döneminde oluşan sancı ve ağrı şiddetinin art-
ması, âdet kanamasının normalden daha uzun ya da 
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daha kısa sürmesi, âdet döngüsünün düzensizleşmesi 
gibi menstrüasyon problemleri şeklinde tiroid belirtileri 
sıralanabilir.

Tiroid hastalıkları iyi ve kötü huylu olmak üzere iki farklı 
grupta incelenir. Kötü huylu tiroid hastalıkları, tiroid be-
zinde bulunan hücrelerin kanserleşmesiyle oluşan tiroid 
kanseri türlerinden oluşur. İyi huylu tiroid hastalıkları ise 
tiroid bezinin az ya da fazla çalışmasına veya şekil de-
ğişikliğine bağlı olarak görülür.

TİROİD HASTALARINDA BESLENME ÖNERİLERİ
• İyot çok önemlidir ve tiroit bezleri için elzemdir. Ancak 
aşırı iyot kullanımında haşimato troidi gelişebildiğinden 
doktorunuzun tavsiyesine göre iyotsuz tuz kullanın. 

• Yeterli ve kaliteli protein alımı tiroit bezlerinin işlevini 
düzgün yerine getirebilmesi için çok önemlidir.

• Mercimek, mantar, ceviz gibi selenyum içeriği yüksek 
besinlere mutlaka beslenmenizde yer verin.

• Tiroit hastalıklarında vücudun su toplaması ve ödem 
yapması fazla olacağından günde en az 2-2,5lt su iç-
meye özen gösterin.

• Düzenli egzersiz metabolizmanızın daha hızlı çalışma-
sını sağlayacağından mutlaka haftada 1-2 kere kuru-
baklagil tüketmeye çalışın.

• Meyve ve sebzeleri mevsiminde tüketmeye özen gös-
terin. Omega-3’ün tiroid işlevlerini düzenleyici etkisi ol-
ması nedeniyle haftada 1-2 kere balık tüketmeye çalışın.

• Lif içeriği yüksek tam tahıl ürünleri tercih edin ve haf-
tada 1-2 kere kurubaklagil tüketin.

• E vitamini ve çinko içeriği yüksek keten tohumu, çiğ 
badem gibi yağlı tohumlara beslenmenizde yer verin.

TÜRKİYE HASTANESİ
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BİR HEDİYE OLARAK
Bahar Yorgunluğu

U Z M .  P S K  H AT İ C E  Ç İ Z M E C İ O Ğ L U
P S İ K O L O G

Geride bıraktığımız sonbahar ve kış aylarından sonra ilk-
bahar kendini yavaş yavaş göstermeye başladı. İlkbaha-
rın doğaya yayılan güzelliklerini izlerken kendinizi ya da 
çevrenizdekileri bahar yorgunluğundan şikayet ederken 
bulmanız mümkün. Bahar yorgunluğunu öyle gözümüz 
eşikte bekler hale gelmişiz ki güneş ışıkları henüz daha 
sıcak dalgalar halinde bedenimizde gezinirken, bir yanımız 
baharın güzelliğiyle neşe dolarken bir yanımız yaklaşan 
yorgunluğu düşünerek keyifsizleşir. 

Peki bahar yorgunluğu  dediğimiz durum  düşün-
düğümüz kadar olumsuz bir şey olmayabilir hatta 
bazı açılardan bir hediye olabilir mi? 
Daha fazla etkinlik imkanı verdiği için güneşli günlerini daha 
fazla büyük bir heyecanla bekliyoruz.  Baharın gelmesiyle 
birlikte adeta coşkuyla hayata sarılıyor gibiyiz. Adeta do-
ğada fışkıran hayat ışıltılarına biz de kendimizce eşlik etme 
coşkusu ve telaşı içindeyiz. Bu halimiz oldukça makbul 
gibi görünse de  içinde kaçırmama telaşı barındırır. 

Özellikle bu sene pandemi ile birlikte sonbahar ve kış dö-
nemini daha fazla  kısıtlı geçirdik ve şimdi yavaş yavaş 
kalkan kısıtlamalar baharla birleşince bu sene baharı daha 
fazla etkinlik isteğiyle karşılama ihtimalimiz yüksek.  Dola-
yısıyla bu sene bahar yorgunluğuna daha da fazla maruz 
kalabiliriz. Çünkü sadece güneşli havalara değil sosyal ha-
yata da hasret kaldık. Belki de şimdiden günlerimizi pek 

çok etkinlikle doldurmaya başlamış olabiliriz. Ama bakalım 
bedenimiz, iç dünyamız tüm bunlara hazır mı? Yaşadığı-
mız çağ itibariyle her ne kadar doğadan  daha kopuk ha-
yatlar sürsek de bedenimiz itibariyle insan olarak  doğanın 
bir parçasıyız ve bu gerçek hiç bir zaman değişmeyecek. 
Bedenimizin doğayla olan ilişkisine dikkat kesilmek, bede-
nimizin doğada olup bitenlere  nasıl tepkiler verdiğini izle-
mek kendimizi tanıma noktasında önemli bir araç olabilir.

Dışarıda bahar geldiyse elbette içimizde de  bahar saklıdır. 
Fakat  doğanın tüm hayat döngüsü yavaş ve derindendir. 
Hatta boşuna demeyiz ‘bir çiçekle bahar gelmez’ diye... 
Baharın kışın sonunda başlayan bir hazırlıkla ortaya çıktı-
ğını doğaya dikkat kesildiğimiz zaman çok net fark ederiz.  
Bahar yoğun faaliyetler içine girmeye kendimizi zorlaya-
cağımız değil aksine doğadaki yavaş, derinden  ve fakat 
çok canlı olan hayata şahitlik etmek için bulunmaz bir 
fırsattır. Bahar yorgunluğuyla daha az hareket ediyorsak 
ve tedavi edilmesi gerekmeyen herhangi bir sağlık soru-
numuz olmadığından emin isek bedenimiz bize tam da 
ihtiyacımız olan şeyi  hediye etti demektir. Çünkü daha 
az hareket etmek  eğer bunu bilinçli bir şekilde yaparsak  
dinginleşmenin de yolunu açacaktır. Dinginleşme de  ha-
yatı derinden  hissetme halidir. Çünkü  insan ancak dingin 
kaldığında fark edebilir. Koşturma içindeyken, yoğun fa-
aliyet içindeyken  bir şeyler yapıyor gibi gözükse de  pek 
çok şeyi kaçırabilir.

S a ğ l ı k
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Farkında mısınız,  bahar  adeta kendisindeki tüm gü-
zellikleri görmemiz için bahar yorgunluğuyla bizi yavaş-
latıyor. Fakat biz bundan hoşnutsuzuz. Sanki yorgunlu-
ğumuz  baharı yakalama adına yapacağımız işlere ayak 
bağı oluyor gibi gözüküyor gözümüze. Fakat bahar ve 
onunla işbirliği içindeki bedenimiz bize bilge bir öğretmen 
gibi davranıyor. Ve usulca fısıldıyorlar; biraz dur ve izle, 
acele etme... Baharla birlikte gelen güzellikleri yakalamak 
için telaşlanmamıza gerek yok. Penceremizi açıp önüne 
oturduğumuzda, mahallemizin parkında oturup sakince 
çevremize baktığımızda bahar orada ve son derece bü-
yük coşkusuyla bize dokunmakta olduğunu hissebiliriz. 
Ve onu hissederken de ondan ilham alabiliriz.  İçimizde-
ki bahar öncesinde bizde de doğada olduğu gibi yağışlı, 
soğuk, bulutlu günler olacaktır ve tüm bu zorlu günlere 
katlanmak için dışarıdaki bahardan ilham almak çok fay-
dalı olacaktır.

O zaman dileyelim ki bu bahar yorgunluktan şikayet et-
meye değil dinginliğe sebep olsun...

TÜRKİYE HASTANESİ
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Sinema Kuşağı

Yazı: Dr. Ahmet Faruk YAĞCI

Bu sayımızda iki film birden kuşağında in-
sani halleri ve vicdan muhasebesini mer-
cek altına alan filmleri seçmek istedim. 
İnsanlar hayatları boyunca bir çok defa 
yol ayrımlarına gelirler ve yapacakları ter-
cihler takip eden yıllarda hayatlarını ve 
ruhsal yapılarını şekillendirir. Hepimizin 
düşünmesi gereken, anlık rahatlama ya 
da ömür boyu vicdanen rahat etme ikile-

TÜRKİYE HASTANESİ
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minde kalındığında doğruyu yapmanın ne 
kadar önemli olduğudur. Roman J. Esquire 
tipi bunu tane tane anlatıyor. Tom Hanks’in 
oynadığı Yüzbaşı Jefferson Kyle Kidd tiple-
mesi de zor olanı seçerek de hayata devam 
edilebileceğini, insan gönlü kazanmanın 
önemini anlatıyor. Her iki film de yağ gibi 
akan, izlemesi rahat ve finalinde iç sıkıntısı 
bırakmayan yapımlar.

İki Film Birden
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İdealist bir avukatın başına gelenler. Eski usul yön-
temlerle çalışan ve kendine has kıyafeti, çantası ve 
konuşma şekli ile diğer insanlardan ayrılan avukat 
Roman J. yıllardır onun üzerinden para kazanmakta 
olan ofis sahibinin kalp krizi geçirip devre dışı kal-
ması ile gölgede kalmaktan kurtulur. Davaları çok iyi 
bilmekte ancak mahkemede son derece vicdani dav-
ranmaktadır. Günün birinde karşısına çıkan bir fırsat 
hem davanın istediği yolda gitmesi hem de cebinin 
para dolması ile neticelenecektir.

Ancak belli yaşa kadar belli kurallar içinde minimalist 

Yönetmen: Dan Gilroy
Oyuncular: Denzel 
Washington, Colin Farrell, 
Carmen Egojo
Yapım Yılı: 2017(ABD)
Süre: 2s 02dk

ROMAN J. ESQ
yaşayan birisi için vicdani yükü ve zenginliği taşımak o 
kadar da kolay değildir. Ok yaydan çıktıktan sonra dü-
zeltmek de basit bir iş olarak görülemez. Denzel Was-
hington çok iyi oynamış. Colin Farrell  her rolde olduğu 
gibi burada da yerini dolduruyor. Özer Kızıltan’ın “Tak-
va” filminde önümüze serdiği cins bir vicdani problem 
burada da ana yolu oluşturuyor. Meraklısı için Takva 
ve Roman J. filmleri paralel olarak izlenebilir.

Elbette ki mutlu son yok. Gönlünüzden “böyle olma-
lıydı sonu” diyorsunuz ama damağınızda buruk bir his 
kalıyor...
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Amerikan iç savaşı sonrası dönemde silah bırakmış 
bir yüzbaşı kasabalarda halkı toplayarak o günlerin 
gazetelerinden haberler okumaktadır. Sene 1870. 
Kasaba halkı tiyatro da denilen büyük çadırda top-
lanmakta ve kişi başı 10 cent vererek, okuduğu ha-
berleri biraz da eğlenceli hale getiren Yüzbaşı’dan 
dinlemektedir. Filmi seyrederken bu yıllarda okuma 
yazma bilenin yok denecek kadar az olduğunu, in-
sanların hayat şartlarının felaket olduğunu anlarız.

Yönetmen: Paul Greengrass
Oyuncular: Tom Hanks, Helena 
Zengel 
Yapım Yılı: 2020 (ABD)
Süre: 1s 58dk

NEWS OF THE WORLD
(DÜNYADAN HABERLER)

TÜRKİYE HASTANESİ

Yüzbaşı’nın yolu yerli kıyafetleri giyen ve hiç İngilizce 
bilmeyen onbir yaşlarında sarışın bir kız çocuğu ile ke-
sişir. Her ne kadar yerli işleri bürosuna teslim etmeye 
çalışsa da mecbur kalır ve kıza sahip çıkarak hafta-
larca sürecek bir yolculukla çok güneydeki ailesine 
teslim etmeye niyetlenir. Aralarında dil bağı olmadan 
güzel bir baba kız ilişkisi gelişir. Başından sonuna ilgi 
çekici bir film. Western özelliklerini taşımakla birlikte iç 
içe bir çok yan mesajı olan film sıkılmadan seyrediliyor.
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Bilinmeyen yerleri keşfetmek. İnsanoğlunun varoluşu ile 
birlikte içinde var olan en büyük isteklerinden birisi olsa 
gerek, yeniyi bulmak adına seyahat etmek. İlk zamanlar 
yemek bulma, benzerlerini keşfetme gibi nedenler ile insa-
noğlu seyahat etmiş (aslında gezinmiş). İlerleyen çağlarla 
birlikte yeni ulaşım olanakları, doğan yeni gereksinimler,  
artan keşfetme dürtüsü insanoğlunu tüm dünyanın ken-
dince bilinmeyenlerine doğru yolculuğa itmiştir. Günü-
müzde bu; artık dünyamız ile de kısıtlı kalmamış, çok ama 
çok uzak diyarların keşfine başlanmıştır.

Benim de çocukluk yaşlarımdan beri (tabii ki ailemin de 
bu kafada olması nedeniyle) seyahat etmek, yeni yerler, 
kültürler, insanlar tanımak yaşamımın en önemli parçala-
rından birisi oldu. Okul, iş, aile yaşamım da hep bunun 
çevresinde şekillendi. Evlenip iki çocuk sahibi olmak da 
buna bir engel değil tam tersi daha da özendirici oldu. 
Önceleri, ailemle olan gezilerimiz artık kendi kurduğum 
ailem yada kızlarımızın büyümesi; gündelik önceliklerinin 
değişmesi (ikisi de üniveriste öğrencisi) ile ve ailecek mo-
tosiklet tutkunu olmamız nedeniyle eşimle birlikte moto-
sikletin de kattığı fazladan özgürlükle daha da ücra yerleri 
keşfetmemize olanak sağladı.

Seyahat Etmek
İnsan Ruhunun Özgürlüğe Açılan Kapısı

Yazı : Dr. Bilal Kaan İNAN

TÜRKİYE HASTANESİ

Uçmakdere/Tekirdağ
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Bir sabah (akşamdan motosikletimizi gerekli tüm ekip-
manımız ile yüklemiştik) erkenden yollara düştük. Tekir-
dağ üzeri çıktığımız yolda önce ilk mola yerinde güzel bir 
kahvaltı yaptık. Sonrasında yine eşsiz Uçmakdere, Şar-
köy manzarası eşliğinde yolumuza devam ederek öğlen 
yemek molası verdik. Motosiklet ile seyahatte en önemli 
ayrıntı, sık sık mola vermektir. Bu zorunluluk da çevre gü-
zellikleri daha da derinlemesine inceleme  olanağı tanır. 
Bu molaların en güzel taraflarından birisi de motosikletli 
olsun olmasın tüm insanların ilgi ve sevgisini toplamanız-
dır. Nereye gidiyorsunuz, bu kadar eşya nasıl sığdı, eş-
yalarınız neler, biz de yapmak istesek ne önerirsiniz gibi 
sorularla karşılaşırsınız. Bu sorular inanın insanı sıkmak 
yerine gerçekten içten bir ilgi nedeni ile olduğu için siz de 
anlattıkça anlatmak istersiniz.

Akşam Çanakkale’de (emekli asker olamam nedeni ile) 
orduevinde geceledik. Gece eşsiz Çanakkale boğaz 
manzarası ile yemeğimizi yiyip, sahilde tarihi yarımadanın 

Bundan yaklaşık 4 yıl kadar önce eşim ve karakaça-
nımız (motosikletimiz) ile birlikte mini bir Trakya, Kaz-
dağları turu yaptık. Bu turu evlilik yıl dönümümüze 
denk getirmek de ayrı bir güzellik kattı.

eşsiz manzarası ile yürüyüşümüzü yaptık. Hem yol yor-
gunluğu hem de ertesi gün bizi bekleyen yaklaşık 250 km 
(bir kısmı toprak virajlı dağ yolu) sürüş için erkenden yattık.

Sabah güzel bir kahvaltıdan sonra motosikletimize atla-
yarak, nefis boğaz ve Çanakkale Şehitleri Anıtı manzarası 
(bu toprakları kanları, canları pahasına bize armağan eden 
atalarımızı yad ederek) ile  Akçay’a ulaştık. Burada bir öğle 
yemeği molası verdikten sonra vurduk kendimiz Zeytinli 
köyü üzerinden Kazdağlarının bağrına. Tozlu topraklı, bol 
virajlı, ancak enfes orman ve nehir manzaralı ve bol oksijen-
li yollardan geçerek Hasanboğuldu şelalesinin yakınından 
geçerek Mehmetalan köyü yakınlarındaki kamping alanımı-
za ulaştık.

Haftaiçi  olmasından dolayı nispeten sakin olması nede-
niyle kampingdeki en güzel yere (oldukça tehlikeli ve zorlu 
bir motosiklet geçişi ile) ulaştık ve kampımızı attık. Tüm 
eşyalarımızı boşaltıp kamp düzeneğimiz aldıktan son-

Çanakkale Şehitleri Anıtı

Ayvacık/Çanakkale
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ra dünyadaki en güzel yıkanma yeri olan pırıl pırıl nehrin 
kollarına kendimiz attık. Kamp işletmecisi Hüseyin beyin 
güzel çay ikramından sonra (Hüseyin beyin “Buralarda 
telefon çekmez” uyarısına gösterdiğimiz sevinci anlaya-
mamanın şaşkınlığı ile) kalacağımız sürede tüketeceğimiz 
yiyeceklerimizi almak üzere Akçay’a indik. 

Buz gibi nehir suyu ve yoğun orman gölgesi nedeni ile buz-
dolabı gereksinimi duymadan herşeyimizi alıp depoladık. 
Ertesi günü haftasonu olması ile birlikte pek çok kampçı da 
gelerek çadırlarını kurdu. Burada da kampçılığın getirdiği 
en güzel ayrıcalık olan, yardımlaşma, paylaşma, çabucak 
kaynaşmanın getirdiği tüm nimetlerden yararlandık. Ak-
şamları müzikler, eğlenceler ve yeni ama sanki çok eski 
arkadaşmışız gibi his uyandıran komşuluklar yaptık. 

Her güzel şeyin biteceğini bilmenin hüznü ancak yeni 
güzelliklere tekrar kavuşma özlem ve heyecanı ile 5. gün 
kamp düzenimizi toplayıp, motosikletimizi hazırlayarak, 
kamp sakinleri ve ev sahibimiz Hüseyin bey ile vedala-
şarak bu sefer Marmara denizinin güneyinden Balıkesir, 
Bursa Yalova üzeri bir rota ile evimize döndük. Yol bo-
yunca ve feribotta pek çok insanla sanki çok önceden 
tanışıyormuşuz gibi sohbetler ederek yuvamıza döndük.

Her yeni seyahat sadece yeni yerler, kültürler, insanlar 
keşfetmek değil aslında insanın kendi benliğine yaptığı 
yolculuk ve keşiftir.

Seyahat etmek bir yere varma amacının getirdiği macera 
hissi yada ulaşmak  değildir. Yollarda olmak tam olarak 
maceranın kendisidir.

Sağlıcakla ve yollarda bitmeyen maceralarda olmanız di-
leklerimle.

Eşimin odun ateşinde pişirdiği eşsiz yemekler, ye-
mek sonrası yaptığı enfes Türk kahveleri eşliğinde 
nasıl geçtiğini anlamadığımız bir 4 gün geçirdik. Bu 
arada her gün yakın çevrede orman içi yürüyüşleri, 
Edremit körfezinde denize girmek gibi ayrıcalıkları 
da  sonuna kadar yaşadık. İstanbul trafiği olmaksızın 
eşsiz manzaralar eşliğinde motosiklet sürmenin son-
suz hazzını da yaşadık.



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
• Katılım 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

ANLAŞMALI KURUMLAR
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ÖZEL ŞİRKETLER VE KURUMLAR
• Albayraklar A.Ş
• Arcade Hotel
• Artı Yaşam Card
• Aktif Grup Şirketleri
• APRIL Turkey Assistance (CORIS Dan.)
• AGIS Turkey Assistance
• Avrupa Konutları - Kale
• Arkas Holding
• Back-up Card
• Barsan Lojistik
• Büyük Anadolu Sürücü Kursu
• Care&Creste (Çilek Card)
• Doğuş Elektrik Elektronik
• Everest OSGB
• Grand Cevahir Hotel ve Kongre Merkezi
• Haber Global TV
• Hilton Bomonti
• İBİS Hotel
• İDO-İstanbul Deniz Otobüsleri
• İhlas Holding ve Holding’e Bağlı Tüm   
   Kuruluşlar
• IRCICA (İslam, Tarih ve Kültür Araştırma Mr.) 
• İstanbul Hilton Bomonti Otel
• Kahve Dünyası
• Kristal Kola
• LCW Mağazacılık
• Mavi Jeans
• Mercure Bomonti Otel İstanbul
• Mirilayon Otel
• Network Mağazacılık 
   (SMP Marka Pazarlama)
• PERPA
• Samsung
• Santa Farma İlaç
• Shell Club Smart Card
• Tekin İnşaat
• THY-Türk Hava Yolları
• Tudors Gömlekleri
• Tursab
• UPS Kargo
• Yapıt İnşaat A.Ş.
• Yaşar Kızılhan YMM
• Yemeksepeti

RESMİ KURUMLAR
• Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu  
  (BDDK)
• Boğaziçi Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler   
   Grp. Bşk.
• Borsa İstanbul A.Ş (BIST)
• Darülaceze Başkanlığı
• İstanbul Adliye Sarayı
• İstanbul Anadolu Adliyesi
• İstanbul Beyoğlu Belediye Başkanlığı 
• İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi
• İstanbul Büyükşehir Belediyesi
• İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü
• İstanbul Kağıthane Belediye Başkanlığı
• İstanbul Şişli Belediyesi
• İstanbul Valiliği
• İŞKUR Şişli Hizmet Merkezi
• İSKİ A.Ş.
• Milli Saraylar
• 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. Yargıtay Başkanlığı
• T.C. Sayıştay Başkanlığı
• T.C. Danıştay Başkanlığı
• T.C. Şişli Kaymakamlığı
• TRT Genel Müdürlüğü

 SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI
• Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü
• Hukukçular Derneği
• İLKSAN Genel Müdürlüğü
• İstanbul Eczacı Odası
• İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ISTESOB)
• İstanbul Kuyumcular Odası - İKO
• IMESOB
• İSMMMO
• İstanbul 2 No’lu Baro
• İstanbul Sanayi Odası - İSO
• İstanbul Ticaret Odası - İTO
• İstanbul Teknik Üniversitesi Vakfı
• Kamu-Sen
• KİAŞ (Kuyumcukent İşletme A.Ş.)
• MESAM
• MEMUR-SEN
• T.C. İstanbul Muhtarlar Federasyonu Başkanlığı
• Türk Büro-Sen
• Müstakil İş Adamları Derneği-MÜSİAD
• Ordu Yardımlaşma Kurumu - OYAK
• RUBAFED
• TOKİ
• TÜRGEV
• TÜGVA
• TESYEV
• Yeşilay Vakfı

OKULLAR
• Akatlar Anaokulu
• Fen Bilimleri Okulu
• Haliç Üniversitesi
• İhlas Kolejleri
• İstanbul Bilgi Üniversitesi
• Levent Anadolu Teknik Lisesi
• Sınav Koleji
• Şişli Meslek Yüksekokulu
• Tarhan Koleji
• Uğur Okulları 
• Yıldız Teknik Üniversitesi
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