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Prof. Dr. Kadirhan SUNGUROĞLU
NCR International Hospital

Başhekimi

Çin Halk Cumhuriyetinin 
Vuhan kentinde ortaya çıktığı 
düşünülen yeni tip korona virüs, 
bütün dünyayı olduğu gibi ülke-
mizi de etkisi altına alarak insan-
larımızın sağlığı için büyük bir 
tehdit oluşturmaya başladı. Bu 
çok bilinmeyenli denklem sade-
ce sağlığımızı değil ekonomik ve 
sosyal yönleriyle bütün hayatı-
mızı etkilemeyi sürdürüyor. Önü 
alınamadığı takdirde bütün dün-
yada adeta düzeni değiştirme yo-
lunda ilerliyor.

Yeni tip korona virüs (COVİD-19) öksürme 
ve hapşırmayla etrafa saçılan damlacıklarla bulaşan 
bir hastalık olup ateş, öksürük, solunum yetmezliği 
gibi belirtiler verebiliyor. Ancak ishal, şiddetli ağrılar 
vb. farklı belirtilerle de ortaya çıkabiliyor. Bazı hasta-
larımız tat alma veya koku alma bozukluğu gibi belir-
tilerle bize başvuruyorlar. Bu belirtiler görüldüğünde 
hastalarımızın yapması gereken, maskelerini takıp en 
yakın sağlık kuruluşuna başvurmaktır.

COVİD-19 RİSK FAKTÖRLERİ

En büyük risk faktörü maske kullanmadan 
insanlarla iletişim kurmak. Bunun yanı sıra kalabalık 
törenler, maçlar, taziye ziyaretleri, düğün ve konser 
gibi organizasyonlara katılmak, kalabalık asker uğur-
lamaları, spor salonu, sinema, lunapark vb. yerlerde 
bulunmak ve açık büfede yemek olarak sayılabilir.

Orta derecede riskli davranışlar uçakla seya-
hat, futbol, basketbol gibi takım sporları yapmak, in-
sanlarla tokalaşmak, sarılmak, berber ve kuaföre git-
mek, restoran ve kafelerin kapalı kısımlarında yemek 
yemek, cenaze törenlerine katılmak, ev ziyaretleri, 
evde yemek davetleri, halka açık plaj ve havuzlarda 
yüzmek, kumsal ve pikniğe gitmek, alışveriş merkez-
lerinde bulunmaktır.

YENİ TİP 
KORONA VİRÜS

Çok Bilinmeyenli Denklem
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Düşük riskli davranışlar ise asansör kullanmak, oyun parkında, kalabalık yerlerde, kütüphane ve mü-
zelerde, muayenehanelerde, otellerde bulunmak, restoran ve kafelerin açık kısımlarında yemek yemek, market-
ten alışveriş yapmak olarak sıralanabilir. 

Ayrıca akaryakıt almaktan, posta gönderip almaya, hariçten yemek siparişi vermek, kampa gitmek, 
tenis oynamak, yürümek, koşmak, bisiklete binmeye kadar birçok davranışın az da olsa risk oluşturduğu bi-
linmektedir.

Sigara, puro, pipo ve nargile gibi tütün mamülleri başta kanser, kalp damar hastalıkları ve solunum 
sistemi hastalıklarında büyük bir risk teşkil ettiği gibi COVİD-19 içinde önemli bir risk faktörüdür. 

COVİD-19’DAN NASIL KORUNACAĞIZ ?

Maskenin COVİD-19’da koruyucu etkisi çok büyüktür. Usulüne uygun kullanılan maske, bulaşma 
riskini çok düşük seviyelere indirmektedir. Hele fiziksel mesafede gözetilirse bu maske – mesafe ikilisi, bu-
laşma riskini en düşük seviyelere indirmektedir. Ayrıca ellerin bol su ve sabunla en az yirmi saniye yıkanması, 
bu yapılamadığı zaman alkollü bir dezenfektanla temizlenmesi, kirli ellerin ağız, burun ve gözlerden uzak 
tutulması gerekmektedir. Bunlara ek olarak kapalı alanların havalandırılması, temiz gıdaların tüketilmesi ve 
kalabalık ortamlardan uzak durulması önemli korunma yöntemleridir.

Yapılan son bilimsel araştırmalarda insan vücudundaki D vitamini seviyeleri ile COVİD-19 şiddeti 
arasında bir bağlantı olduğu belirlenmiştir.       

D vitamini düşük olanlarda, yüksek olanlara göre COVİD-19’un daha ağır seyrettiği anlaşılmıştır. Bu 
ve benzeri araştırmalardan yola çıkarak COVİD-19 ile bağışıklık sistemimiz arasında önemli bir ilişki olduğu 
ve sağlıklı dengeli beslenmenin önemi anlaşılmaktadır.
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COVİD-19 TEDAVİSİ VE AŞISI

COVİD-19 için henüz bilim otoritelerince kabul edilmiş bir aşı ve özel bir tedavi bulunmamaktadır. 
Hastaların belirtilerine, şikayetlerine ve genel durumlarına göre ilaç, oksijen gibi destek tedavileri uygulan-
maktadır.

Ülkemizin ve tüm insanlığın karşı karşıya kaldığı bu salgında, kendimizi ve çevremizi korumak bir 
insanlık görevidir. Maske, mesafe ve el temizliği üçlüsünü hafife almak, uygulamamak sadece kendi sağlığı-
nıza değil aynı zamanda bu süreçte kendi canını feda ederek cansiperane çalışan sağlık çalışanlarına ve tüm 
insanlığa karşı yapılan bir saygısızlıktır ve büyük vebali vardır. Tedbirlere uyarak ulaşacağımız sağlıklı ve 
mutlu günler temenni ediyorum.
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Günümüzde girişimsel 
kardiyoloji alanındaki yeni 
uygulamalar ve hastaya 
uygun olarak geliştirilen 
işlemler sayesinde, kalp kapak 
hastalıklarının tedavisi ameliyat 
olma riski bulunan hastalarda, 
girişimsel yöntemlerle 
yapılabilmektedir. 

NCR International Hospital 
kardiyoloji uzmanı Prof. Dr 
Hasan Orhan Özer ameliyatsız 
aort kapağı değişimi yani TAVI 
(Transcatheter Aortic Valve 
Implantation)  yöntemi hakkında 
bilgi verdi.

Prof. Dr. Hasan Orhan ÖZER
NCR International Hospital

Kardiyoloji Uzmanı

Ameliyatsız Kalp Kapağı 
Değiştirme Yöntemi: TAVI



N
C

R
 S
ağ

lık

7

TAVI yöntemi kapak yerleştirilmesi için 
açık ameliyatı kaldıramayacak kadar yüksek riskli 
olan hastalar için önerilmektedir. Açık kalp ameliyatı 
için herhangi bir engeli olan; özellikle yaşlı, akciğer, 
karaciğer veya böbrek fonksiyon 
bozukluğu olan hastalar ya da daha 
önceden başka açık kalp ameliyatı 
geçirmiş olan hastalar açık kalp 
ameliyatı için yüksek riskli olarak 
kabul edildiği için bu hasta grubunda 
özellikle tercih edilmektedir. Ancak 
son çalışmalarda 70 yaş üzeri, 
orta risk grubunda olan hastalar 
içinde FDA (U.S. Food and Drug 
Administration= Amerikan Gıda 
ve İlaç Dairesi) onay vermiştir. 
Ayrıca hastanın bu işleme 
alınabilmesi için Kardiyoloji 
ve Kalp ve Damar Cerrahisi 
konseyinde uygunluk onayını 
alması gerekmektedir.

TAVI yönteminin bu hastalarda 
yaşam süresinin uzatılması ve hastanın klinik 
durumunun iyileştirilmesi konularında etkili olduğu 
bilinmektedir. İşlem anjiyografi laboratuarında, genel 
veya lokal uyuşturma eşliğinde yapılır. Genelde 
1-2 saat sürmektedir. Kasık bölgesinden geçen 

atardamara özel bir teknikle girilerek bir plastik 
boru sistemi yerleştirilir. Daha sonra bu sistemin 
içerisinden uzun bir kılavuz tel kapağa gelinceye 
kadar damar boyunca kalbe doğru ilerletilir. Kapakta 

yeterli açıklık sağlanması amacıyla bioprotez 
yapay kalp kapağı uygun görülen bölgeye 
özel bir teknikle yerleştirilir.

Kasığa yerleştirilmiş olan plastik 
boru sistemi de bir müddet sonra çıkarılır 

ve girişim yapılan bölge özel kapalı 
dikişler vasıtasıyla kapatılır. 
Hastanemizde bu işlem etkili ve 
güvenli bir şekilde yapılmaktadır.

Yaklaşık 2 saat süren 
TAVI işlemi sonrası hasta kontrol 

amaçlı olarak 1 gece koroner yoğun 
bakımda kalır ve herhangi bir sorun 
yaşanmazsa ertesi gün normal 
odaya alınarak takip edilir. Hasta 2 
günlük tedavisinin ardından taburcu 

edilir. TAVI  işlemi sonrası hastanın 
normal yaşama dönüşü ortalama 1 

hafta içinde gerçekleşir. Ancak kapak 
değişimi yapılan hastaların düzenli 

olarak ilaç kullanması gerektiğinden ilk 
1-3 ay kontrollerinin düzenli olarak yapılması çok 
önemlidir. İşleme ve kapağın değişimine vücudun 
adaptasyonu için 6 aylık bir süre gerekebilir. 

Ciddi aort darlığı olan hastalarda kapağa müdahale edilmesi gerekir. Bu müdahale çoğu kez cerrahi 
yöntemle yapılmakta ve açık kalp ameliyatı şeklinde olmaktadır. Ameliyatta, fonksiyonu bozulmuş (daralmış 
ve artık rahat açılmayan) olan aort kapağı çıkarılıp yerine mekanik veya biyoprotez kapak yerleştirilmektedir. 
Ancak kalp ameliyatı olamayacak yüksek riskli hastalarda, kapağın ameliyatla değil de TAVI yöntemiyle 
değiştirilebilmesi artık mümkündür. TAVI, damardan kateterle girilerek kalbe aort kapağının yerleştirilme 
işlemidir. Bu işlem sırasında yerleştirilen kalp kapakları halen tüm dünyada ve ülkemizde kapak değişim 
ameliyatlarında kullanılan ve hayvanlardan elde edilen biyolojik kalp kapaklarıdır.
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BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ NELER 
ZAYIFLATIR

Kötü beslenme alışkanlıkları
Protein, vitamin ve mineral alımının yetersizliği
Alkol, sigara, uyuşturucu
Ağır metaller, hormonlar, genetik yapısıyla 
oynanmış gıdalar
Kimyasal ilaçlar
Serbest radikaller 
Hava kirliği
Hareketsiz yaşam 
Şişmanlık
Bakteriyal ve viral enfeksiyonlar
Uyku saatlerinin düzensizliği
Güneş ışığının azlığı
Özelikle beslenme vücudun direncine ve 
mikroplara etki edebilir. Protein ve enerji 
bakımından yetersiz beslenme durumlarında 
vücudun savunma gücü zayıflar.

Soğuk algınlığı ve grip salgını gibi hastalıkların arttığı bu aylarda 
bağışıklık sisteminizi güçlendirmek hastalıklara karşı koruyucu 
olabilir. Bağışıklık sistemi vücudumuzun savunma sistemidir. 
Vücudumuza giren zararlı mikroorganizmalarla savaşır ve bizi 
hastalıklara karşı korur. Biz farkında olmasak da gün içinde durmadan 
çalışır.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ 
GÜÇLENDİRMEK İÇİN
NE YAPMALI, NASIL BESLENMELİ?

Dyt. Dilara DEMİRKAN ERKEK
NCR International Hospital
Beslenme ve Diyet Uzmanı
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BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİREN 
BESLENME ÖNERİLERİ

Kahvaltıyı atlamayın.Özelikle C vitamininden zengin 
meyve sebzeler sofranızda yer alsın.
Narenciyeleri sıkmadan posası ile yiyerek tüketin. 
Su içmeyi unutmayın. Hastalıklarda vücudumuzdan 
toksinleri atmak için mutlaka yeterli miktarda su 
tüketilmelidir.

Probiyotiklerden faydalanın. Probiyotik ve  prebiyotik 
kaynakları düzenli tüketildiğinde bağırsak florasını 
ve bağışıklık sistemini güçlendirerek grip ve soğuk 
algınlığından korunmaya yardımcı olur. Güçlü 
bağışıklık için mutlaka haftada 2-3 kez balık tüketin.

Bitkilerin gücünden faydalanın. Öksürük için ekinezya 
çayı, boğaz iltihaplanmalarında adaçayı içerek grip 
ve soğuk algınlığının yol açtığı sağlık sorunlarını 
önleyebilirsiniz. Hamileler rahim kasılmalarına neden 
olabileceği için bu çayları tüketmemelidir. 

Kırmızı renklerden oluşan meyve sebzeler sofranızda 
olsun. Kırmızı rengi veren antiyosiyanin bileşeni 
sayesinde bağışıklık sisteminizi güçlendirin.

Kuruyemişleri çiğ olarak tüketin. Özellikle fındık, 
ceviz ve badem gibi yağlı tohumlar içerdikleri E 
vitamini, çinko, magnezyum, omega-3 gibi yağ 
asitleri sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirici 
etki gösterir.

Soğan-sarımsak güçlü antioksidan özellikli 
besinlerdir. Antibakteriyel özellikleri sayesinde de 
vücudu enfeksiyonlara karşı korurlar. 

Güçlü bağışıklık için tüketmeniz gereken diğer 
besinleri sıralayacak olursak; yumurta, turunçgiller, 
yoğurt, kefir, yağlı balıklar, koyu yeşil yapraklı 
sebzeler, havuç, brokoli, mantar.

İKİNCİ BEYNİMİZ OLAN BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİN 
GÜCÜNÜN SIRLARI: KENDİNİ BİLMEK, DÜŞMANI AYIRT 

ETMEK, 
ODAKLANMAK, SAVAŞMAK, BAZEN UMURSAMAMAK, 

DENEYİM BİRİKTİRMEK, HOŞ GÖRMEK.
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İNMEMİŞ TESTİS BELİRTİLERİ 
NELERDİR? 
 
Skrotumun (torbanın) içinin boş olması, testislerin 
skrotumun içinde olmamasıdır. İnmemiş testisin 
teşhisinde en önemli şey, doktorun muayenesidir. 
Bu işte uzman olmuş hekimler tarafından mutlaka 
testisler muayene edilmelidir. Muayene konusunda 
bir şüphe varsa ultrason ve MR filmleri yardımcı 
olabilir.  
 
İNMEMİŞ TESTİS NEDEN TEDAVİ 

EDİLMELİDİR? 
 
İnmemiş testis mutlaka tedavi edilmelidir. 

Özellikle iki taraflı olanların tedavisi 
önemlidir;  
Eğer erken fark edilip ameliyat yapılmaz ise: 
 

1. İleri zamanlarda çocuğun olmaması 
2. Testis hormonlarının gelişmemesi ve buna 

bağlı olarak erkeksi karekterin oluşmaması 
3. Testis kaynaklı kanserlerin  önüne  
geçilmesi 
4. İnmemiş testisler de dışarıdan gelecek travmaya 
açık olduğu için travmanın önlemesi 
5. Skrotumun boş olması nedeniyle psikolojik olarak 
olumsuz duygular baş göstermemesi açısından 
ameliyat mutlaka yapılmalıdır.

OĞLUMUN
TESTİSLERİ 

YERİNDE Mİ?
Erkek çocuklarda görülen inmemiş testis rahatsızlığı, çocuğun 
cinsel geleceği, üretkenliği ve psikolojisi açısından oldukça 
önemlidir. İnmemiş testis, erkek çocuklarında testislerin 
yumurtaların) skrotumda (torbada) olmaması durumudur.  
Buna hormonal bozukluklar ve irsiyet (genetik) gibi nedenler yol 
açabilir.

Op. Dr. Lütfi DAĞDÖNDEREN
NCR International Hospital

Çocuk Cerrahisi Uzmanı
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NE ZAMAN AMELİYAT EDİLMELİDİR? 
 
İnmemiş testisin ameliyatı oldukça acildir. İlk altı 
ay içerisinde ameliyatın mutlaka yapılması gerekir. 
Ameliyat geciktikçe yukarda kalan yumurta ısı 
farkından dolayı gelişemez ve ilerde sperm sayısı 
ve sperm kalitesi gibi önemli görevlerini yerine 
getiremez. 

 
YAŞ İLERLEDİKÇE TEDAVİ ŞANSI 
AZALIR 
 
2 yaşını geçmiş hastaların ameliyatları yapılsa dahi 
testiste belli bir miktar hasar oluşur. Ameliyat yaşı 
ilerledikçe bu hasar artar. Eğer iki testiste birden 
sorun varsa, çocuk sahibi olma şansı da kalmaz. 
 

AMELİYAT ve SONRASI 
 
Ameliyatı oldukça basit bir operasyondur. Yaklaşık 
30 dakika sürer. Hafif bir anestezi altında yapılır. 
Sabah yapılıp öğleden sonra eve gönderilir.Taburcu 
edildikten sonra hastanın evinde birkaç gün 

dinlenmesi önerilir. Ev içinde hareket etmesinde 
ve yürümesinde hiçbir sakınca yoktur. Torbada 
şişlik ve sertlik birkaç hafta devam edebilir, 
sonra kendiliğinden geçer. İndirilen yumurtanın 
gözlenmesi ve kontrolü için ameliyat sonrası belirli 
aralıklarla kontrol muayenesi uygun olur. 

 
BİLİNÇLENDİRİLME ÖNEMLİDİR! 
 
Anne babaların erkek evlatları doğar doğmaz 
yumurtalarını kontrol etmeleri, gerekirse de bir 
çocuk cerrahi uzmanına göstermeleri önemlidir. 
 
Özellikle okul çağı çocuklarında, o yaşa gelene 
kadar fark edilmeyen sorun konusunda aileler ve 
eğitmenler bilinçlendirilmelidir.

Okul çağı döneminde özellikle birinci 
sınıf çocuklarının genital muayenesi ihmal 
edilmemelidir. Çocukların en az yüzde 10’unda 
cinsel (genital) sorunlar görüldüğü bilinmektedir.
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GENİTAL ESTETİK
AMELİYATI

Son dönmelerde sıkça bahsedilen ve ivme kazanan Genital Estetik 
ve Kozmetik Jinekolojik hakkında bilmemiz gerekenler nelerdir. 
“Genital Estetik” ameliyat ve uygulamaları, kadınlarda genital böl-
geye yapılan her türlü kozmetik uygulamalar kadın genital bölgenin 
estetik ve işlevsel fonksiyonların düzeltmek amacıyla yapılan giri-
şimlerdir. Genel anlamda ‘Kozmetik Jinekoloji’ alanında yer alır. 
Kadın hastalıkları ve doğum uzmanlığı içinde yer alan çok  özel bir 
daldır. 

GENİTAL ESTETİK NEDİR?

Günümüzde yaşam şartların değişmesi ile birlikte, 
kadınların genital görüntü ile ilgili beklentileri 
artmıştır. Kadınlarda doğuştan veya doğum sonrası 
deformasyon ve yaşla orantılı genital sarkmalar ve 
gevşeklikler cinsel hayatlarını da etkilemektedir. 
Genital bölgesinin estetik olarak düzgün olması 
kadının kendine olan güvenini artırıyor, karşı cinsle 
olan ilişkisinde kendisini çok daha mutlu hissetmesini 
sağlıyor. Genital estetik  tüm bu sorunlara yönelik 
etkili çözümler barındırmaktadır.

Genital yapıyı oluşturan bölümler:

• Vagen
• Büyük dudaklar (Labium majus)
• Küçük dudaklar (Labium minus)
• Kızlık zarı (Hymen)
• Dudakların üst kısmı-tepe bölgesi (Mons pubis)
Genital bölgeyi oluşturan bu bölümlerde yaşanan 
deformiteler, estetik açıdan kötü bir görünüme yol 
açabilir ve bununla birilikte kadında güvensizlik, 
cinsel isteksizlik, kendini yetersiz görme tatmin 
olamama ya da utanma gibi sorunları ortaya 
çıkarabilir.
Günümüzde kadınların önemli bir kısmı estetik 
sorunlarının farkında olmasına rağmen bunları 
rahatlıkla dile getirememekte, bu sorunları 
paylaşamamakta yalnız başına çözüm aramakta ve 
stres yaşamaktadır.

Op. Dr. Dilara BASAT
NCR International Hospital

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı
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Genital estetik ameliyat ve uygulamaları 
nelerdir?

► Labioplasti (İç ve dış dudak estetiği) 
► Klitoris Üzeri Katlantıları Düzeltme Operasyonları 
(Klitoral hudoplasti)
► Ameliyatla Vajina Daraltma (Vajinoplasti)
► Genital bölge beyazlatma 
► G noktası Büyütme (G spot augmentasyon)
► Lazerle Vajina Yenileme, Sıkılaştırma 
► Büyük dudaklara dolgu (Labia majora 
enjeksiyonları) 
► Büyük dudakların ameliyatla küçültülmesi (Labia 
majora estetiği)
► Kızlık Zarı Onarımı - Dikimi (Himenoplasti)
► Pubis Tepesi Estetiği (Puboplasti- Venüs Estetiği)

Labioplasti vajina girişindeki küçük dudaklar ve 
onun hemen dış kısmında yer alan büyük dudakların 
normalden daha büyük veya sarkık olması durumunda 
düzeltilmesidir. Bazen sağ ve sol arasında farklılıkları 
da olabilir. Yine labioplasti ile her ikisi de eşit 
büyüklüğe getirilebilir.

Labioplasti görsel ve estetik kaygılarla hastaların 
en sık başvurduğu genital estetik operasyonudur. 
Labiumların normalden büyük, sarkık veya simetrik 
olmaması bu bölgenin uzun süre nemli kalmasına 
yol açarak vajina iltihabı veya Bartholin bezi apsesi 
oluşmasına neden olabilir. Bazen normalden daha 
büyük olan dudaklar, ağrılı cinsel ilişkiye yol açar. Dış 
genital organı ile ilgili estetik kaygıları olan kadınlar 
zaman içinde kendilerine olan güvenlerini kaybederek 
cinsel yaşamlarında olumsuzluklar yaşayabilirler. 
Dış genital dudakları normalden büyük, sarkık 
veya simetrik olan kadınlar mayo, bikini veya dar 
pantolonları giyememektedirler.

Klitoris Estetiği: Klitorisin yanlarındaki sarkmış 
deri oluşumları klitorisin aşırı belirgin, düzensiz ve 
çıkıntı olarak görünmesine neden olabilir. Klitoris 
estetiği ile klitoris yanlarında yer alan bu fazla deri 
parçaları uzaklaştırılarak klitoris düzeltilebilir. Bu 
operasyon bazı hastalarda cinsel haz açısından fayda 
sağlamaktadır.
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Vajinoplasti : 

Hastalarda görülebilen sık 
cinsel ilişki sonrasında, 
fazla doğum sayısından 
kaynaklı genişleme, bolluk ve 
elastikiyet kaybı oluşabilir.  Bu 
nedenle sıkılığı ve esnekliği 
azalmış olan vajinaya tekrar 
bir sıkılık kazandırmak amacı 
ile uygulanan ameliyata vajina 
daraltama, vajina sıkılaştırma 
ya da vajina estetiği adı 
verilmektedir. 

Operasyonun amacı vajina 
ön ve arka duvarını normal 
hale getirmektir. Vajinanın 
genişliğinin fazla olması 
doğum yapmamış kişilerde bile 
cinsel ilişki esnasında boşluk 
hissi, vajinadan gaz çıkışı ya 
da sese neden olabilir.

Vajinoplasti yani, vajina daraltma ameliyatı ya 
da labioplasti ameliyatı olmak ileride normal 
doğum yapmayı engelleyen bir durum değildir. 
Fakat vajinal daraltma ameliyatı ardından normal 
yöntem ile doğumun gerçekleşmesi vajinanın 
tekrardan genişlemesine sebep olacaktır.
 
Himenoplasti:

Kızlık zarının onarılması-dikilmesi işlemine 
verilen isimdir. Geçici ve kalıcı olarak 
yapılmaktadır.

G Nokta Orgazm Aşısı: G noktası büyütme işlemi 
yani Türkiye’de bilindiği adıyla orgazm aşısı G 
noktasının yağ enjeksiyonu veya hyaluronik asit 
veya PRP (kök hücre) içeren dolgu maddesiyle  
büyütülme işlemidir. G noktası büyütme işlemi 
gerçekleştirilmesiyle silinen bölge tekrar belirgin 
hale gelir ve kadının orgazmı kolaylaşır. G 
noktasının büyütülme işlemi cerrahi bir ameliyat 

değildir ve riskleri yok denecek kadar azdır. İşlem 
ortalama olarak 1 dakikadan az sürer. Genital 
Plateletten Zengin Plazma, özellikle klitoris ve G 
spot bölgesinde hassaslaşma sağlayarak orgazm 
fonksiyonunu kolaylaştırmaktadır. İşlem O shot 
(Orgazm aşısı) olarak da bilinir.

Büyük Dış Dudak Dolgu Ve Renk Açma : Zamanla 
dış dudakta incelme çökme ve gevşeme meydana 
gelebilir. Özellikle kırışıklık ve renk değişikliği 
hastaları rahatsızlık vermektedir. Dolgunluğu 
sağlamak amacıyla çeşitli dolgu maddeleri ve kök 
hücre tedavisi yapılmaktadır. Ayrıca renk açmak 
amacıyla çeşitli uygulamalar mevcuttur. Özellikle 
son yıllarda genital estetik ve kozmetik jinekoloji  
dünyada ve türkiyede yaygınlaşmaktadır. Genital 
estetik operasyonu hastanın şikayeti ve doktorun 
muayenesinden sonra karar verilir.Genital estetik 
her yaşta uygulanabilir. Uygulama sonrasında 
hasta daha özgüvenli rahat ve konforlu bir yaşam 
söz konusu olabilir.
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Dr. Kahraman KISKAÇ
NCR International Hospital

Acil Servis

ACİL SERVİS VE

EKİP RUHU
Acil servisteki başarımızın sırrı gecikmiş teşhis ve tedavi, tedavi 
değildir yöntemimizdir. Almanya’nın Tübingen Üniversitesi’nde 
Dahiliye, Acil Cerrahi ve Kardiyoloji alanında 5,5 yıl eğitim gördüm 
eğitimim sırasında Almanya’daki bu sağlık sistemi ve bakımını 
neden Türkiye’de kendi ülkemizde görmeyelim, bizim onlardan ne 
eksiğimiz var diyerek hep kendime sormuşumdur. 

Şuan 2 yıldır NCR International Hospital’nda görev 
yapıyorum ve Almanya’daki hastaya davranış 
eğitimini kendi ekibime aşılamaya çalışmaktayım. 
Bu çalışmadan büyük oranda sonuç aldığımıza 
inanıyorum.

Bağımsız bir kuruluş tarafından acil servis 
hizmetlerinde yapılan hasta memnuniyeti anketinde 
%95 oranında hasta memnuniyeti alıyoruz. 
Almanya’da acil servise başvuran hasta sayısının 
günlük ortalama 20 olduğunu ancak Türkiye’de acil 
servise başvuran günlük hasta sayısının 200-250 
civarında olduğu saptanmaktadır. Acil servisin stresin 
çok yoğun olduğu bir ortam olduğu da göz önüne 
alınırsa bu rakam büyük bir başarıdır.

Acil serviste en önemli konulardan birisi hızlı teşhis 
ve hızlı tedavidir.  Prensip olarak “gecikmiş teşhis ve 
tedavi, tedavi değildir” gerçeğinden hareket ederek, 
ekip ruhunu benimsetmeye çalışmaktayım ve acil 
servis ekibi zamanla yarışarak çalışmalıdır.
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Acil Servis çalışanlarının mesleki 
deneyim ve tecrübesi göz önüne alınarak 
seçilmektedir. Zaman zaman verilen 
oryantasyon eğitimleri ile sürekli 
kendilerini geliştirme imkanı bulan ekip, 
bu sürece katkı sağlayan başta NCR 
International Hospital Yönetim Kurulu 
Başkanı Op. Dr. Ahmet NECCAR,
NCR International Hospital Genel Direktörü 
Dt. Mehmet NECCAR ve Başhekim 
Prof. Dr. Kadirhan SUNGUROĞLU’nun 
acil servis polikliniğine verdikleri önem ve 
desteği de göz ardı etmemek gerekir. Sağlık 
sistemi özveri gerektirmektedir,  buraya 
başvuran her hastamızı, kendi yakınımız 
gibi görüp, kendi anne, baba, kardeş ve 
çocuğumuz gibi düşünmekteyiz.

Mevsimin kış olduğu göz önüne alınırsa en 
önemli ve sık karşılaştığımız hastalık olarak 
gribal enfeksiyon karşımıza çıkmaktadır. 
Gribal enfeksiyon özellikle sonbahar sonu, 
kış ve ilkbahar başında büyük şehirlerde 
salgınlara neden olan ‘influenza’ denilen 
virüsün neden olduğu bir hastalıktır. 

Grip enfeksiyonu; hasta kişilerin 
bulunduğu ortamlarda, hapşırma ve 
öksürme sonrasında solunum yolu ile 
bulaşabildiği gibi, tokalaşma sonrasında da 
insan vücuduna kolaylıkla bulaşır.

Gribal enfeksiyon, bu hastalığa yakalanan 
bireylerin ağız ve burun salgıları üzerinde 
mikrovirüs influenza adı verilen virüsleri 
salgılar ve taşınmasına neden olur. Bu virüs 
RNA virüsüdür ve salgına neden olabilir, 
fakat bu virüs çevresel faktörlere karşı 
güçlü olmadığı için bağışıklık sistemince 
kolayca yok edilebilir.

Tavsiye edilen bağışıklık sistemini güçlendiren ilaç 
takviyeleri kullanılabilir. Özellikle bağışıklık sistemini 
kuvvetlendiren proteini yüksek gıdalar (kırmızı/beyaz 
et veya balık) tüketilmeli ara öğün sıklığını ve bu 
öğünlerdeki meyve tüketimini arttırmalıyız. 

Bağışıklık sisteminin iyi çalışabilmesi için C, E ve 
B vitamini önemlidir. C vitamini antivirüs etkilidir 
ve bakterilerin toksinlerini etkisiz hale getirir. C 
vitaminini yeşil yapraklı sebzeler ve turunçgiller başta 
olmak üzere bütün sebze ve meyvelerden alabiliriz. B 

vitamini vücut direncinin düşmesini engeller, özellikle 
tam buğday unundan yapılan ekmekleri tüketmeliyiz. 
Ayrıca güçlü bir antioksidan olan bağışıklık sistemini 
güçlendiren E vitamini ve çinko için ceviz, badem, 
fındık gibi kuruyemişleri tüketmeliyiz. Laktobasillus, 
Aeidophilus ve bifidobacteria bifidum en çok bilinen 
ve kullanılan probiyotiklerdir. Probiyotik kullanımı 
vücut savunma sistemi hücre sayısını arttırarak 
bağışıklık sistemini güçlendirmektedir. Enfeksiyonu 
vücuttan atmak için sıvı tüketimini arttırmalı, günde 
2-3 fincan bitki çayı içmeliyiz.
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HASTA HAKLARI ve 
MEMNUNİYETİ

Hasta hakları, sağlık hizmeti alan kişilerin sağlık kurumları 
ve sağlık personeli karşısındaki haklarını tanımlayan bir 
kavramdır. Hasta haklarının korunabilmesi için sağlık ekibi 
üyelerine önemli görevler düşmektedir Sağlık kurumu 
çalışanlarının hasta hakları konusunda duyarlılıkları, hastaların 
kurumdan memnuniyet düzeylerini de olumlu etkilemektedir.

Hastaların memnuniyet düzeyinin belirlenmesi, 
hizmet kalitesinin artırılması ve hastaların 
beklentileri doğrultusunda daha nitelikli hizmet 
sunulması bakımından önemlidir. Dolayısıyla sağlık 
çalışanlarının hasta hakları karşısındaki duyarlılıkları, 
hastaların sağlık kurumu ve sağlık personelinden 
memnuniyetine böylece de kurumsal memnuniyetinin 
artmasını sağlamaktadır.
Hasta Hakları, sağlık hizmetlerinden faydalanma 
ihtiyacı bulunan fertlerin, sırf insan olmaları sebebiyle 
sahip oldukları ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 
milletlerarası antlaşmalar, kanunlar ve diğer mevzuat 
ile teminat altına alınmış bulunan haklarını ifade 
etmektedir.
Konuyla ilgili ilk uluslararası düzenleme, Dünya 
Tabipler Birliği’nin 1981 yılında yayınladığı Lizbon 
Bildirisi’dir. Bu bildiriyi takiben ülkeler kendi hukuk 
sistemlerine uygun olarak hasta hakları konusunda 
yasal düzenlemelere gidilmiştir.
Ülkemizde , Avrupa Birliği sürecinin de etkisiyle, 
1998 yılında “Hasta Hakları Yönetmeliği” 
yayınlanmıştır. Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan 
bu yönetmelik, hasta hakları konusunda oldukça geniş 
hazırlanmış hukuksal bir metindir. Sağlık Bakanlığı, 
bu yönetmeliğe işlerlik kazandırmak amacıyla, 
2003 yılında “Sağlık Tesislerinde Hasta Hakları 
Uygulamalarına İlişkin Yönerge”yi yayınlamış 
ve 2005 yılında ortaya çıkan ihtiyaçlara göre bu 
yönergeyi yenilemiştir .

Selma İĞNELER
NCR International Hospital

Başhemşire
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Buna göre, hastanelerde 
ve diğer sağlık 
tesislerinde hasta hakları 
birimleri ve kurullarının 
oluşturulması 
öngörülmektedir. 
Hastaların sağlık hizmeti 
alma sürecinde ortaya 
çıkan şikâyetlerine 
çözüm bulunması, 
tartışılması ve 
sorumluların tespiti, 
hasta hakları birim 
ve kurullarına verilen 
görevlerdendir. 
Sağlık Bakanlığı’na 
bağlı hastane ve 
sağlık tesislerinde, 
yönerge çerçevesinde 
uygulamalar 2004 
yılından itibaren 
yaygınlaşmıştır. 

Hasta Hakları Yönetmeliği’ne göre sağlık 
hizmetlerinin sunumunda aşağıdaki ilkelere uyulması 
şarttır :
1.Hizmetten genel olarak faydalanma                                     
2.Eşitlik içinde hizmete ulaşma
3. Bilgilendirme
4. Kuruluşu seçme ve değiştirme
5. Personeli tanıma, seçme ve değiştirme
6. Bilgi İsteme
7. Mahremiyet
8. Rıza ve İzin
9. Reddetme ve Durdurma
10. Güvenlik
11. Dini vecibelerini yerine getirebilme
12. Saygınlık görme
13. Rahatlık

Bedeni, ruhi ve sosyal yönden tam bir iyilik hali 
içinde yaşama hakkının, en temel insan hakkı 
olduğu, hizmetin her safhasında daima göz önünde 
bulundurulur. Herkesin yaşama, maddi ve manevi 
varlığını koruma ve geliştirme hakkını haiz olduğu 
ve hiçbir merci veya kimsenin bu hakkı ortadan 
kaldırmak yetkisinin olmadığı bilinci ile hareket edilir.
Sağlık hizmetinin verilmesinde, hastaların, ırk,dil, din 
ve mezhep, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç ve 
ekonomik ve sosyal durumları ile sair farklılıkları 

dikkate alınamaz. Sağlık hizmetleri, herkesin kolayca 
ulaşabileceği şekilde planlanıp düzenlenir. Tıbbi 
zorunluluklar ve kanunlarda yazılı haller dışında, 
rızası olmaksızın kişinin vücut bütünlüğüne ve 
diğer kişilik haklarına dokunulamaz. Hasta hakları 
konusunda mevcut yasal düzenlemeler başta doktorlar 
olmak üzere tüm sağlık personeline önemli görev ve 
sorumluluklar yüklemektedir ki; bu sorumlulukların 
yerine getirilmemesi zaman zaman adli ve hukuki 
sorunlara neden olabilmektedir. Sunulan hizmetin 
kalitesinin arttırılması ve yasal açıdan hasta hakları 
ihlalleri ile bunlara bağlı ortaya çıkan sorunların 
önlenmesi amacı ile bu sorumlulukların bilinmesi ve 
uygulanması son derece önemlidir.  Hasta hakları ve bu 
konudaki yasal düzenlemelerin sağlık çalışanlarınca 
bilinmesi ve yaşama geçirilmesi iyi hekimlik 
uygulaması için gerekliliği yanı sıra sağlık sisteminin 
iyileştirilmesinde de önemli rol oynayacaktır. Diğer 
taraftan bir tıbbi girişimin hukuksal acıdan haklılık 
taşıyabilmesi için yürürlükteki yasal koşulların 
yerine getirilmesi gerekliliği vardır. Hasta Hakları 
Yönetmeliği de bu yasal düzenlemeler arasında 
önemli bir yer tutmaktadır.Sağlık kurumlarında sağlık 
çalışanlarının, hastaya yeterince zaman ayrılması, 
ilgi, arkadaşça tutum, samimiyet, güler yüzlülük, 
bilgilendirme ve gizliliğe özen gibi davranış özellikleri 
hasta hakları farkındalığını olumlu etkilemektedir. 
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    Gaziantep
Zeugma
Müzesi 

Geçmişten Bugüne

Büyük İskender’in generallerinden ve daha sonra 
Suriye Kralı da olan Selevkos Nikator kendi adıyla, 
Fırat nehrinin adını birleştirerek M.Ö.300 yılında 
burada Selevkos Euphrates ( Fırat’ın Silifkesi ) adında 
bir kent kurar. Daha sonraları M.S.1.yy.’da kent Roma 
hakimiyetine girer. Bu hakimiyet değişikliğiyle birlikte 
kentin adı da değişerek köprü, geçit anlamına gelen ve 
bütün dünyada bilinen şekliyle “ Zeugma” adını almıştır. 
Zenginleşmenin etkisi ile Zeugma’da Fırat manzaralı 
yamaçlara villalar inşa edilmiştir.

Helenistik dönemde Selevkos Nikator zamanında 
Zeugma’da önemli imar faaliyetleri yapıldığı 
bilinmektedir. Zeugma’daki villa tipi yerleşimler, 
yamaçların güney ve batı bölgesi nekropol, doğu ve 
kuzeydoğu tarafı mahalleler, kuzey kesimi ise yönetsel 
bölümler ve lejyon bölgesiydi.
Akropolis’in üzerinde ise Zeugma sikkelerinde sıkça 
rastlanan Tykhe (talih ve kader tanrıçası ) Tapınağı 
bulunmaktaydı. Zeugma’nın genel topoğrafik yapısı, 
tam bir yamaç kenti görünümündeydi. Roma döneminde, 
yüksek yerlerde oturmak, asillere özgü bir tercih ve 
ayrıcalık olarak kabul edilmekteydi. Bu nedenle kent 
ve villaları, arkasındaki tepelere doğru açılmış taraçalar 
üzerinde konumlandırılmıştır.  

Zeugma Antik Kenti, Gaziantep İli, Nizip İlçesi, Belkıs Köyü sınırları içerisinde Fırat 
Nehri’nin kıyısında yer alır. Yaklaşık 20 bin dönümlük bir arazi üzerine kurulmuş olan 
Zeugma Antik Kenti; Fırat’ın geçilebilir en sığ yerinde olması, askeri ve ticari bakımdan 
çok stratejik bir bölge olması nedeniyle tarihin her döneminde önemini korumuştur. 
80 bin nüfusu ile döneminin en büyük kentlerinden biri olan Zeugma, tarihin değişik 
dönemlerinde değişik isimlerle anılmıştır. 
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1987 yılından 2004 yılına kadar Gaziantep Müze 
Müdürlüğü Başkanlığında yapılan kazılara 2005 
yılından sonra ise Bakanlar Kurulu Kararı ile 
Ankara Üniversitesi Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi 
Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kutalmış 
GÖRKAY’ın Başkanlığındaki ekip tarafından devam 
edilmektedir. Zeugma Mozaik Müzesi’nin 9 Eylül 
2011 tarihinde  açılışı gerçekleştirilmiştir. 

Zeugma Mozaik Müzesi,  Sergi ve Konferans 
Merkezi’nin toplam oturum alanı 30.000 m² olup 
25.000 m²  kapalı alana sahiptir. Müze, 3 adet yapı 
topluluğundan oluşan bir komplekstir. A Blokta 
Zeugma Antik kentinden getirilen mozaikler, B Blokta 
Gaziantep ve çevresinde yapmış olduğumuz kurtarma 
kazılarında bulunan Erken Bizans Dönemine ait 
(M.S 4. yüzyıldan 6. yüzyıla kadar) kiliselerin taban 
mozaikleri, C Blokta ise idari birimler, 5 konferans 
salonu ve fuaye alanı yer almaktadır.

Müzede ziyaretçilerin her türlü ihtiyacına cevap 
verebilecek bütün olanaklar sunulmuş olup, 
yine ziyaretçilerin dinlenebileceği, ihtiyaçlarını 
giderebileceği hediyelik eşya alabileceği 
mağazalar ve kafeler yer almaktadır. Müze teşhir 
salonlarının bulunduğu yerde ise çocuk sanat 
atölyesi ve sinevizyon salonu da (Zeugma Antik 
Kentini konu alan filmi izleyip, tarihi hatırlayarak 
gezilerini sürdürmektedirler.) bulunmaktadır. Teşhir 
salonlarında, birçok farklı dilde eserler hakkında bilgi 
veren kulaklıklar, büyük ziyaretçi grupları için headsed 
uygulaması ile sergi salonu gezi güzergâhı üzerinde 
bulunan kiosklarla dokunmatik ekran aracılığı  ile 
ziyaretçilere mozaiklerin tarihçesi, kazı alanı ve müze 
içerisindeki konumuna yönelik bilgiler sunmaktadır. 
Yine her eserin yanında bilgilendirme levhaları da yer 
almaktadır. Müzenin adının Zeugma Mozaik Müzesi 

olması nedeniyle Zeugma teması bütün müzede 
işlenmiştir. Zeugma Antik Kentinin akropolünde 
yer alan iki tapınaktan biri olan Athena Tapınağının 
kült heykeli Athena’nın gövdesi Gaziantep Arkeoloji 
Müzesinin bahçesinden, ayaklarının olduğu bölüm 
ise araziden getirilerek müzenin önündeki alana 
yerleştirilmiştir. Zeugma’da tapınaktaki işlevi göz 
önünde bulundurulan Athena Heykeli, 6 adet yivli 
sütunun arasına konik bir kaide üzerine yerleştirilen 
sergilenişi ile de Zeugma Mozaik Müzesi girişinde de 
benzer bir işlev yüklenmiştir.Müzenin iç mekanında 
ise ilk girişte Kommagene Kralı I. Antiokhos’un 
hükümranlığını pekiştirmek için ve yönetim planını 
oluşturmak amacı ile yaptırdığı, Herakles ve 
Helios betimli antlaşma stelleri bulunmaktadır. İki 
kabartmanın ortasına Herakles ile I. Antiokhos’un 
tokalaşma stelinin arkasında bulunan yazıtın çevirisi 
bir cam üzerine Türkçe ve İngilizce olarak yazılmıştır. 
Kommagene stellerinin ardından ziyaretçiler, 
çocuklarını eğlenerek mozaik yapımı ile ilgili bilgi 
alabilecekleri Zeugma Çocuk Sanat Atölyesi’ne 
bıraktıktan sonra,  sinevizyon odasında Zeugma Antik 
Kentini konu alan filmi izleyip, tarihi hatırlayarak 
gezilerini sürdürebileceklerdir. Zeugma’dan getirilen 
5 adet havuz mozaiğinde yer alan betimlemelerin 
su üzerine hologramla yansıtıldığı müze girişindeki 
gezi mekânı özellikle çocuk ziyaretçilerini eşsiz 
bir Zeugma gezisine hazırlamaktadır. Müzemizin 
projelendirilmesi bir senaryo üzerine kurgulanmıştır. 
Bu senaryonun temelini Zeugma’nın sanatsal, kültürel 
yönü ve gündelik yaşamın detayları oluşturmaktadır. 
Bu nedenle Zeugma Mozaik Müzesi’nde yapılan 
sergilemede o dönemde kentte yaşamış olan 
insanların inançları, kültürü ve gündelik yaşantısını 
geçirdiği ortam birebir mimarisine uygun olarak 
sokağı, çeşmesi, duvarı ve tüm yapı taşları ile gerçek 
ölçüsünde ziyaretçilere sunulmaya çalışılmıştır.
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Müzemizde şuan toplam 3000 m² mozaik, 140 m² 
fresk (duvar resmi), 4 adet Roma dönemi çeşmesi, 
20 adet sütun, 4 adet kireç taşından yapılmış heykel, 
bronz Mars Heykeli, mezar stelleri, lahitler ve mimari 
parçalar restorasyonu yapılarak sergiye konulmuştur. 
Mozaikler üzerinde mitolojik ve geometrik konular yer 
almaktadır. Mozaikler Roma Dönemine ait olup. MS. 
2. ve 3. yüzyıla tarihlenmektedir.  Müzemiz,  sadece 
mozaiklerin sergilendiği, konferansların yapıldığı 
bir kompleks olmasından ziyade, iş atölyeleri, her 
türlü restorasyon, konservasyon hizmeti 
verebilecek donanıma sahip 
laboratuvarları, geniş alanlı 
depoları, çalışma ofisleri ile 
aynı zamanda önemli bir mozaik 
enstitüsü niteliğine sahiptir. 
Zeugma Mozaik Müzesinde 
yer alan Zeugma mozaiklerinin 
büyük bir çoğunluğu Greko-
Romen dünyasının en önemli 
sosyalleşme kültürü sayılan, 
conviviumların (yemek davetleri) 
mimari bağlamının bir parçası 
olarak mekânların tabanlarında 
yer almaktaydı. Bu mekânlar, Greko-Romen kültürün 
en önemli toplu eğlence biçimi olan yemek davetleri için 
kullanılan mekânlardı ve çoğunlukla bu mekânlardaki 
taban döşemesi olarak kullanılmış olan mozaikler 
bu davetlerde yemek sırasında veya sonrasında 
gerçekleştirilen, mim, pantomim ve tragedya oyunları ve 
bunların konularıyla ilgili sahneleri içeriyordu. Zeugma 

evlerinin büyük bir çoğunluğunda mimari dekorasyon, 
mozaikler ve duvar resimleri, ev sahibinin bu önemli 
davetlerde gelen konuklarına kendi entelektüel, eğitim 
ve iç zenginliği yanında, maddi varlığını da hissettirecek 
tarzda seçilmiştir. Bu nedenle antik dünyanın çok zengin 
novella repertuarlarından ev sahibinin kendi bilgi ve 
beğenisine göre seçilmiş olan mozaik konuları, bir 
yerde ev sahibinin entelektüel ve 
sosyal kimliği 

hakkında, hem gelen ziyaretçilere, 
hem de bugün bu mozaiklere bakan bizlere, önemli 
bilgiler vermektedir. Yatak odaları veya evin ebeveynleri 
ve yakın dostları için yapılan daha özel yemek odalarında 
daha çok antik edebiyattan bilinen romantik çiftlerin 
betimlemeleri yer almaktadır.

Zeugma denince akla ilk gelen ‘’Çingene Kızı’’ adlı 
mozaiğimizdir. Çingene Kızı hem Zeugma’nın ve hem 
de Gaziantep’in simgesi durumuna gelmiştir. 1998 
yılında bulunan bu mozaikteki figürün başında bulunan 
eşarp, kulağında halka küpesi ve gözlerinin iri, elmacık 
kemiklerinin belirgin olması nedeniyle Çingene kızı 
olarak sembolik bir isim kazanmıştır. Söz konusu 12 adet 
mozaik parçası ABD’den 
28.11.2018 tarihinde 
Gaziantep’e getirilmiş 
olup 8 Aralık 2018 
tarihinde Sayın Bakanımız 
Mehmet Nuri ERSOY’un 
katılımıyla basın lansmanı 
gerçekleştirilmiş ve 
o tarihten itibaren 
M ü z e m i z d e 
sergilenmekte olup 
ziyaretçilerimizin büyük 
i l g i s i n i ç e k m e k t e d i r. 
Ancak figürün Menad 
olduğu bilinmekte 
olup, Müzemizin 1. 
katında labirent şeklinde tasarlanmış özel bir odada 
sergilenmektedir. Aynı odanın dış duvarında Çingene Kızı-
Menad Mozaiğinin bulunduğu ve kaçakçılar tarafından 
1960lı yıllarda büyük oranda tahrip edilen mozaik yer 
almaktadır. Mozaik içerisinde Menad’ın yeri gösterilerek 
eski eser kaçakçılarının eserler üzerinde nasıl tahribat 
yaptıkları konusuna dikkat çekilmeye çalışılmıştır. 

1998 yılında Müze Müdürlüğümüze vatandaşlar 
tarafından yapılan ihbar sonucu Müdürlüğümüzce 
alanda yapılan kazı çalışmalarında Çingene kızı adlı 
mozaiğimizin üzerine kendi döneminde sütun devrilmiş 
olduğu için kaçakçılar tarafından görülmediğinden 
kaçırılamadığı tespit edilmiş, bu vesileyle Çingene 
kızı mozaiği kurtarılarak Müzemize kazandırılmıştı. 

ABD’den getirilmiş 
olan 12 parça mozaik 
Çingene Kızı’nın da dahil 
olduğu taban mozaiğinin 
bordür parçalarını 
o l u ş t u r m a k t a d ı r . 
Söz konusu villanın 
tabanındaki mozaik 
panodan çok sayıda 
parça kaçırılmış ancak 
kaçırılan bu mozaik 
parçalarından sadece 
12 adedi Amerika’nın 
Bowling Green State 
Üniversitesine satılmıştır. 
Üniversite kendi 

bünyesinde oluşturduğu bir alanda eserleri bugüne kadar 
sergilemiştir. 58 yıldır kendi topraklarından uzakta 
olan eserlerimiz Bakanlığımız ve Üniversite yönetimi 
arasında yürütülen yoğun müzakereler sonucu karşılıklı 
iyi niyet ve iş birliği çerçevesinde 2018 yılı Mayıs 
ayında ülkemize geri iade edilmesine yönelik protokol 
imzalanmıştır.
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Zeugma Mozaik Müzesinde sergilenen en 
göz alıcı eserlerden bir tanesi de bronzdan 

yapılmış Savaş Tanrısı Mars Heykelidir. 
Mars Heykeli, 2000 yılı kurtarma 
kazılarında Poseidon Villası içerisinde 
kiler olarak adlandırılabilecek alanda 
yiyecek küplerinin altına gizlenmiş 

olarak bulunmuştur.Mars heykeli, 
Müzede 6.60m yüksekliğinde hazırlanan 
sütun üzerine yerleştirilmiştir. Miğferli 
heykelin ortadan ayrılan kıvırcık bukleler 
halindeki kabarık gür saçları, alın ve 

yüzünü çevreleyip ensede birleşir. Yüzünde 
öfke ve kızgınlık hakimdir. Göz bebeği gümüş 
üzerine altından kakma tekniğinde yapılmıştır. 

Savaş Tanrısı Mars’ın (Ares) bronzdan 
yapılmış, çıplak olan heykelin gövdesi 
S hareketi yaparak ayakta durmaktadır. 
Dirseğinden bükerek yukarı kaldırdığı sağ 
elinde bir mızrak tutmaktadır. Sol elinde ise 
stilize tomurcuklu bir çiçek dalı tutmaktadır. 
Hem savaşı hem de bereketi simgelemektedir. 
Bu özelliği nedeniyle unique bir eserdir.

  Müzemizde birçok kültürel ve sanatsal etkinlikler yapılmaktadır. Ayrıca çocuklara yönelik çocuk sanat 
atölyemizde okul öncesi çocukların bilişsel ve duyuşsal özelliklerini göz önünde tutarak onlara müzeleri ve 
müzeciliğe ilişkin olumlu izler bırakmak için ‘Çocuklara Masallar’ Projesi,  İlkokul çağındaki çocuklar için 
’Kendi Hikayeni Kendin Yaz’ Projesi, bir de Müzelerimizi ziyaret edemeyen köy, kasaba ve uzak mahallelerde 
bulunan -özellikle dezavantajlı- okullara eğitimcilerimiz giderek çeşitli görsel materyaller eşliğinde sunumlar 
yapılarak öğrencilerin tarihi eserlerimize, müzelerimize olan farkındalıklarını artırmak amaçlanmaktadır. 
‘Müzede Okuyorum’ projesiyle okuma yazmayı yeni öğrenmiş minik ziyaretçilerimizle beraber, Zeugma 
Mozaik Müzemiz teşhirinde okuma etkinliği gerçekleştirilmektedir. Müzemiz 2012 yılında Cumhurbaşkanlığı 
Kültür ve Sanat Büyük Ödülü ile yine aynı yıl Türkiye’nin En Başarılı Turizm Yatırımları Ödülüne layık 
görülmüştür. Ayrıca birçok özel ödülün de sahibidir. 
Sonuç olarak; herkesi kültürel mirasımızın çok önemli eserlerinin sergilendiği dünyanın en büyük Mozaik 
Müzesi olan Zeugma Mozaik Müzemizi mutlaka görmeye davet ediyorum.
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SİNSİ TEHLİKE
KARBONMONOKSİT (CO) ZEHİRLENMELERİ

Karbonmonoksit renksiz, tatsız, kokusuz, 
yanıcı ve zehirli bir gazdır. Sinsi bir tehlikedir. 
Karbonmonoksit zehirlenmelerinde insanlarımız 
eğer zehirlenme belirtilerinin farkına varmazsa sonuç 
ölümcül olabilir. Karbonmonoksit vücuda solunum 
yolu ile girer ve doğrudan kana geçerek oksijen 
alımını engeller, zehirlenme ve ölüme neden olur. 
Karbonmonoksit zehirlenmeleri, kapalı ortamlardaki 
açık ocaklar, bacası çekmeyen soba, şofben, bacasız 
gaz sobalarında yakıtın iyi yanmaması nedeniyle 
meydana gelir. Karbonmonoksitle meydana gelen 
zehirlenmelerde kısa süre içerisinde tıbbi müdahale 

yapılmaz ise ölümle sonuçlanabilmektedir.
Ülkemizde ve Gaziantep ilimiz genelinde de önemli 
bir halk sağlığı sorunu olan ve her yıl özellikle kış 
aylarında sobaların, kombilerin ve şofbenlerin 
yanmasıyla birlikte çok sayıdaki karbonmonoksit 
zehirlenmesi haberleri medyaya yansımakta, kış ayları 
boyunca hemen her gün bu haberleri okumaktayız. 
Özellikle soba dumanına bağlı karbonmonoksit 
zehirlenmeleri topluca ölümlere yol açmaktadır. Bir 
aileden çok sayıda kişi aynı anda kaybedilmektedir. 
Alınacak tedbirlerle karbonmonoksit zehirlenmesine 
bağlı ölümler önlenebilmektedir.

2015-2019 yılları arasında 181 adet eğitimde 18.189 
kişiye ulaşarak CO zehirlenmelerini engellemeye 
yönelik olarak eğitim verilmiştir. Bu eğitimlerde 
kullanılmak üzere ve vatandaşlarımızı bilgilendirmek 
amaçlı broşürler hazırlanarak eğitime katılan ve 
belediyelerin sosyal tesislerinden faydalanan herkese 
dağıtılmıştır. Ayrıca Mobil timler oluşturularak soba 
kullanan ve ulaşamadığımız insanların kapılarına 
kadar giderek bilgilendirilmeye çalışılmıştır.                            
2019 yılında Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde 

soba kullanımı yoğun olan 41 Mahalle Muhtarlarına 
farkındalık oluşturmak için eğitim verilmiştir.

Karbonmonoksit zehirlenmelerinin arka 
planını derinlemesine görmek için 110 ve 112 
komuta merkezlerine verilen karbonmonoksit 
zehirlenmeleriyle ilgili 39 ihbar incelenmiş, bunlardan 
11 adres yerinde incelenerek sebep-sonuç ilişkisi 
ve karbonmonoksit zehirlenmelerinin nedenleri 
araştırılarak kayıt altına alınmıştır.

Gaziantep İtfaiye Daire Başkanlığı olarak sobaların 
kurulması ve yakılması işlemlerini yapan ev 
hanımları öncelikli hedef kitlemizi oluşturmaktadır. 
Ev hanımlarına: Baca temizliğinin hayati derecedeki 
önemi, doğru soba kurulumunun nasıl olması 
gerektiği, sobada kullanılan yakıtın cinsi ve hangi 
oranda konulması, karbonmonoksit detektörünün en 
doğru yere nasıl monte edilmesi, karbonmonoksit 
zehirlenmelerinde neler yapılması gerektiği hakkında 
eğitimler verilmiştir.

ALINACAK ÖNLEMLER:

Dr. Cafer YILMAZ
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı
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Sonuç olarak vatandaşlarımızın soba bacalarının 
standartlara uygun olmaması, sobalarda kalitesiz 
yakıt kullanımı ve temizlik periyotlarına riayet 
etmemeleri, bunların dışında insanlarımızın sinsi 
tehlikenin farkında olmaması, yeterli bilgi düzeyine 
sahip olmaması, bilinçlendirme eğitimlerine kapalı 
oluşu, oluşabilecek zehirlenme olayının sonuçlarının 
ölümcül olabileceğinin ciddiye alınmaması, özellikle 

bahar aylarında şiddetli esen lodos rüzgarları ile 
beraber, insanların bu tehlike ile iç içe olmasının en 
önemli sebeblerinin başında maalesef ki ekonomik 
sebepler yer almaktadır. 

Bu sinsi tehlikeye karşı tüm vatandaşlarımızın 
duyarlı olması, yetkililerin uyarılarını dikkate alması 
yaşanabilecek birçok üzücü olayı engelleyecektir.

Yapılan saha incelemelerinde; 
genel olarak bacaların uygun 
yapılmaması, yanlış soba 
kurulumu, bilinçsiz bir şekilde 
soba yakılması karbonmonoksit 
zehirlenmelerinin ana nedenleri 
arasında ilk sırada yer almaktadır. 
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KORNEA NAKLİ

      Göreve geldiğim günden bu yana kornea bankamızın 
efektif bir şekilde  işleyişi için çaba sarfetmekteyim. 
Bir yandan da temin edilen korneaları, görme ümidiyle 
kornea bekleyen hastalara kornea nakli yapmaktayım.

     Halk arasında “göz nakli” olarak bilinen kornea 
nakli, aslında gözün yalnızca kornea tabakasının 
nakli anlamına gelir. Kornea naklinde, diğer organ 
nakillerinden farklı olarak gözün tamamı nakil 
edilmemekte, gözün en öndeki, ince, saydam “kornea” 
adı verilen kısmı nakil edilmektedir.

     Kornea nakli; yaşamını yitirmiş bir kimseden 
alınan şeffaf kornea dokusu ile hasta korneanın 
değiştirilmesi işlemidir. Kornea dokusu şeffaflığını 
yitirdiğinde veya şekil bozukluğu olduğunda nakil 
gerekir. Ülkemizde kornea naklinin en çok yapıldığı 
durumlar korneanın öne doğru sivrileştiği şekil 
bozukluğu (keratokonus), katarakt ameliyatı sonrası 
kalıcı kornea ödemi (psödofakik büllöz keratopati) 
ve kornea yaralanmalarıdır. Korneanın saydamlığını 
kaybettiği ve “distrofi” adı verilen kalıtsal hastalıklar 
da kornea nakli ile tedavi edilmektedir. Herpetik 
keratit adı verilen göz uçuğu da ileri olgularda nakil 
gerektirebilmektedir.

     Kornea nakli organ nakli olmayıp doku nakli 
işlemidir. Yapılan nakil işleminde doku uyumu şartı 
aranmamaktadır. 

     Ben göz hastalıkları uzman hekimi Op. Dr. Gönül Karataş Durusoy 2010 yılında Ege Tıp Fakültesini 
bitirdim. İstanbul Beyoğlu Göz Eğitim Araştırma Hastanesinde ihtisasımı tamamlayıp, 2016 yılında  Gaziantep 
Dr. Ersin Aslan EAH’de göz hastalıkları uzman hekimi olarak göreve başladım. Şu anda  “Kornea Bankası 
Sorumlu Hekimi ve Kornea Nakil Cerrahı” olarak görev yapmaktayım. 6 yaşında bir oğlum var.

Op. Dr. Gönül Karataş Durusoy
Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü
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Gaziantep’de yaşayan 72 yaşındaki Mehmet amca, 
1 yıl önce her iki koluna birer  çocuğu girerek 
gelebilmişti hastaneye  bir ışık umudu ile yaşamak 
için bir başkasına muhtaçtı bunun mahcubiyeti 
ve mutsuzluğu vardı yüzünde  her iki gözünde de 
kataraktı ve geçirilmiş trahom hastalığı sekeli olan 
kornea bulanıklığı vardı. Yıllarca kornea sırası 
beklemiş olan hastamıza geçtiğimiz yıl başarılı bir 
kornea nakli ve katarakt cerrahisi operasyonu yaptık. 
Şimdi Mehmet amcanın yüzü gülüyo, artık görebildiği 
için kendi başına yaşayabiliyor, tek başına hastaneye 
kontrolüne gelebiliyor, “Yıllarca bekledim, hastane 
hastane gezdim bu ışık için diyor…”

27 yaşında Emine, 3 yaşındaki çocuğumun yüzünü 
merak ediyorum doktorum diye geldi. Bir ışık umudu 
ile...

Hatice hanım 56 yaşında, gözüne ağaç dalı çarpıp 
yaralandıktan sonra, gözünün korneasında başlayan 
ve amansızca ilerleyen ciddi enfeksiyon sonucu 
korneası erimiş halde, ağrıdan inleyerek geldi. 

Ağrım geçsin yeter, görmesem de olur doktorum 
diyordu, acilen kornea naklini yaptık. Artık ağrıdan 
inlemiyordu, üstelik görmesi de düzelmişti… 

Bir genç kızımız, 17 yaşında osteogenezis imperfecta 
hastası (halk arasında cam kemik hastalığı olarak 
bilinir.)hastalığına bağlı olarak her iki kornea 
bulanıklaşmış “Görmek istiyorum” diye başvurdu.
Bu ve bunlar gibi yüzlercesi bir ışık umudu ile kornea 
sırası beklemektedir.

Ülkemizde 2018 yılında 4 bine yakın kornea nakli 
yapılmış olup, yaklaşık 2 bin hastanın ise hala kornea 
nakli olmak umudu ile kornea  beklediği biliniyor. 

Ben ve kornea bankası ekibim ve kornea bildiriminde 
özen gösteren sağlık çalışanlarının sayesinde 
bekleme listemizdeki hastaların tamamına yakınına 
kornea nakli yapılmıştır. Ancak hala bekleyen,kornea 
bekleme  listesine eklenen yeni hastalar olmaktadır. 
Her yaştan hasta bir ışık umudu ile kornea nakli sırası 
beklemektedir.

BIR ISIK UMUDU: 
KORNEA

.
,
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Güvercin Dizisi 
Çekimleri Tüm 
Heyecanıyla
Devam Ediyor...

Sponsorluğunu üstlendiğimiz ve 
çekimleri hastanemizde devam 
etmekte olan Güvercin Dizisinin 
Galasına NCR International 
Hospital Yönetim Kurulu Üyesi 
Esra NECCAR ve  Dt. Mehmet 
NECCAR katıldı. Yönetim 
Kurulu Üyesi
Esra NECCAR şu sözlerle 
beyan etti, “Sanat bir toplumun 
ortak değerler yaratmasında 
en etkili yoldur. Sanatçıyı 
desteklemek toplumun 
geleceğine yatırım yapmaktır. 
Ülkemizin geleceğe güvenle 
koşması hepimizin ortak 
dileğidir. Bunun ilk adımı 
toplumu sanatla gerçek anlamda 
tanıştırmaktır.
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Bahçeşehir Koleji’nde Meme Sağlığı 
Farkındalık Ayı Bilgilendirme Konferansı 

NCR International Hospital, Meme Sağlığı Farkındalık Ayı kapsamında Bahçeşehir Koleji’nde verilen konferansta 
Başhekimimiz Prof. Dr. Kadirhan Sunguroğlu konuşmacı kürsüsünde yer alarak meme sağlığının önemi ve meme kanserinden 

nasıl korunabileceği hakkında bilgiler vererek merak edilenleri anlattı.

14 Kasım Dünya Diyabet Günü Konferansı 
NCR International Hospital, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü kapsamında Bahçeşehir Koleji’nde
Diyetisyenimiz Dilara Demirkan Erkek diyabet ve diyabetle sağlıklı yaşam ile ilgili bilgiler verdi.

NCR International Hospital’a elçilikten ziyaret...
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