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Türkiye gelişiyor, insanımıza sunulan olanaklar artıyor. 
Çocuklarımız haklarını daha iyi fark eder oldular ve dil-
lendirebiliyorlar. Hastalarımızın sağlık hizmetlerine / ilaca 
ulaşmaları daha kolaylaştı. Özellikle doğumdan itibaren 
sağlık sorunu olanlar toplum içine daha fazla dâhil olur 
oldular. Bunda onların sorununa kendilerini vakfetmiş 
uzmanların, gönüllülerin, aile mensuplarının rolünü şüp-
hesiz unutamayız. Ancak, sosyal güvenlik şemsiyesi, me-
dikal sektörde yer alan tüm tesisler, kurumlar, kuruluşlar 
ve sağlık otoritemizin (Bakanlıklar) tüm kademelerdeki 

elemanlarının aktif gayretleri ile bu sağlandı. Aslında bu 
gurup hastaların toplumdaki oranı %4 civarında. Buna 
alerji ve obesite sorunu olanları da eklersek %15-20’lere 
ulaşmakta bu oran. Ama unutmayalım ki böyle bir çocu-
ğu olan ailenin 10 çocuğu varmış kadar bir yükü vardır. 

 Türkiye hemofili Derneğimiz (TrHD) bu alana çok şey 
kattı. Öncelikle çok iyi bir örnek oldu. Hasta – Hekim – 
Aileler – Gönüllüler birlik oldular. Omuz omuza verdiler. 
Dertleri – sorunları tek tek belirlediler, tabii çareleri de… 
Ayrıca ellerini taşın altına da koydular. Madden ve ma-
nen sürekli harcama yaptılar. Olanaklarını ihtiyacı olan-
larla bölüştüler. Kayıt ve takip sistemini, bunların tedavi 
ve takip edilecekleri yerleri, yapıları, organizasyonu tarif 
eden yönetmelik hazırladılar. Şimdi Sağlık Bakanımız Dr. 
Mehmet Müezzinoğlu ve Müsteşarımız Prof. Dr. Eyüp Gü-
müş beyden isteğimiz bunu uygulamaya koymaları. Sayın 
Başbakanımız Ahmet Davutoğlu beyden beklentimiz de 
“Kronik Hastalıklar Enstitüsünü” bir an evvel aktifleştir-
mesi ve “Ulusal Kan Enstitüsünü” kurarak, ülkemizin po-
tansiyelini eylemleştirmesidir. Dünya tıbbında pek çok 
inovasyon biyolojik ürünler alanında olmaktadır. Ülke-
mizin önünün açılmasında bu 2 enstitü umulandan daha 
fazla rol oynayacak, insanımıza ve ülkemize yeni olanak-
lar kazandıracaktır.

 Dergimizin sayfalarını çevirdiğinizde bir yıl içinde 
yolculuk yapmış olacaksınız. Ocak 2014’de Arizona’da 
başlayan uluslararası faaliyetlerimizi de (Doç. Dr. Ergül 
Berber’in kaleminden), Aralık 2014’de dernek merke-
zinde ailelerle yaptığımız “Hasta Hekim Buluşmalarını” 
da (Hemşire Hanife Özcan’ın kaleminden) detaylarıyla 
okuyacaksınız. Özellikle ayrıntılı olarak Nisan ayında İs-
tanbul’da düzenlediğimiz Uluslararası Türkiye Hemofili 
Kongresini, Melbourne ’de yapılan WFH - Dünya Hemofili 
Kongresini (Dr. Yusuf Büyükpınarbaşılı’nın kaleminden) 
ve Ulusal Dernek (NMO) Yetkilileri Toplantısını (Caner 
Dadak’ın kaleminden) ve Akademik Yüz Yüze Sohbetleri 
(Atakan Tanar ve Gökhan Aktaç’ın kaleminden) bir soluk-
ta okuyacağınızdan eminim. Bu yoğun çabalara ilaveten 
“Uzman Görüşler”, “Genç Hemofililerin Etkinlikleri” ve 
Nükleer Tıp Uzmanımız Dr. Cüneyt Türkmen’in tanıtıldığı 
“Portre” bu sayımızdaki diğer ağırlıklı konularımızdır. 

 Sizleri de derneğimizin size uyan en az bir biriminde 
gönül genişliğinizle yer almaya davet ediyoruz. Farklı 
farklı da olsa elinde olanakları olanların, onları ihtiyaç sa-
hipleriyle paylaşmaları, olanlarla bölüşmeleri daha ada-
letli ve huzurlu dünya hayatına ulaşmanın biricik yoludur. 
Bu yol hepimizin gittiği, paylaştığı yoldur. Onu elbirliğiyle 
onaralım, genişletelim, kolaylaştıralım.  
    
Mutlu, sağlıklı, bereketli yıllar dilerim.

Türkiye Hemofili Derneği
İsmine Yakışan İşler Yapıyor...

Prof. Dr. Bülent Zülfikar
TrHD Başkanı

    President, Hemophilia Society of Turkey
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Editorial

Turkey is a developing country and the service for the 
community is getting improved. Our children have be-
come aware of their rights better and able to speak up. 
It had become easier to reach health services and me-
dical treatment for our patients. Especially, those ones 
who have health conditions since the birth have been 
more involved in public activities. We should appreciate 
the efforts of the dedicated health specialists, volunte-
ers and family members for all of these developments. 
Nevertheless, all these   developments were possible by 
the active support of social security agency, medical 
institutions and health authorities (ministries). Indeed, 
the frequency of this type of patients is 4% in the po-
pulation. It becomes 15-20% if we include the patients 
with allergy and obesity. However, we should realize 
that the burden on the shoulder of the families who 
have one child with such a health problem, is ten fold. 
 
 The contribution of the Hemophilia Society of Turkey in 
providing solutions have been very important. First of all, 
it has been an excellent model for the world. Patiens-phy-
sicians-families-volunteers have been working together 
shoulder to shoulder under the roof of our society. They 
have identified all the problems one by one and determi-
ned the solutions for each problem together. Besides, they 
are putting their time, money, feelings for the benefits of 
the patient without any expectations. They have shared 
their resources. They prepared the regulations for the re-
gistration and follow up system, centers for the treatment 
and follow up, related institutions and organizations. 
 Our demand from our Ministry of Health, Dr. Mehmet 
Müezzinoğlu, and the Permanent undersecretary, Prof. 
Dr. Eyüp Gümüş, is to put them in practice. Our demand 
from our prime minister Ahmet Davutoglu is to activate 
the Insititute of Chronic Disease and to build National Blo-
od Institute to expose the potential of our nation. Most of 
the innovations in the world of medicine are in the field of 
biological products. The activation of these institutes will 
have a great impact on the development of our country, 
provide better opportunities for our folks and country. 
 
 When you turn the pages of the magazine, you will 
have a journey within the last year. You will read our in-
ternational activities started in January 2014 in Arizona 
(from Assoc. Prof. Dr. Ergul Berber), “Patient-Physician 
Meeting” activities in the society center in December 
2014 (from nurse Hanife Özcan) in details. You will be 
excited to read about the International Hemophilia Cong-

ress of Türkiye organized in April 2014, WFH World Cong-
ress held in Melbourne (from Dr. Yusuf Buyukpinarbasili) 
and national member organization representative mee-
tings (from Caner Dadak), and Face to Face Academic 
Chit Chat Meetings (from Atakan Tanar and Gokhan Ak-
tac). In addition to this busy agenda, you will so find “Po-
int of View of the Specialist”, “The Activities of the Young 
Hemophiliacs” and “Biography”of Dr. Cuneyt Turkmen, 
has specialty in nuclear medicine within the magazine. 
 
 I wish you all the best in the new year and enjoy rea-
ding the magazine.

Successful Activities of the
Hemophilia Society of Turkey 
that are upto its Reputation



6 - Yeni Faktör Dergisi

U
zm

an
 G

ör
üş

Farklı zannederiz ama aynıdır aslında kaderlerimiz. Farklı coğrafyalarda da 
olsa benzer hikayelerin küçük kahramanıdır insan. Biraz üstünkörü baktı-
ğımızda okul sıralarında da anlatıldığıdır aslında, insan doğar, büyür, yaşar 

ve ölür. Bu kadar da kolay mı? Asla değil ama, bilinen somut gerçek bu. Doğduk, 
büyüdük ve yaşıyoruz,  Allah’ın bizlere verdiği ömür yaşamak için yegane de-
ğerimiz. Hayat diye adlandırdığımız zaman sürecinde, yaptığımız güzel ve kalıcı 
davranış modelleri, bizlerin de kalıcı değer haline gelmesinde önemli bir etken-
dir. Güzele ulaşmak kolay bir anlatımla: Değerlere bağlı kalarak yaşayarak değer 
üretmek ve ömrün ardında da kalplerde hala değerli kalabilmektir. Güzel  işlerin 
sahibi olmaktır gaye… 

 Hemofilik birey ne yapmalıdır? Sorusunun cevabına kökümüzden başladım, 
insan olmalıdır önce. Her insanın sahip olması gereken asıl değer asıl mana insan 
olmaktır. 

 Sevgiyle bakmalıyız gözün üzerine değdiği her şeye. Hayattayız ve nefes alı-
yoruz ne güzel. Ve sevebiliyoruz, o zaman her şeyi yapabilecek gücümüz var. 
Diğer insanlardan tek farkı kanama hastalığına sahip olmaksa ve bu hastalığın 
da ilacı ve tedavi metotları varsa aslına bakıldığında pekte sorunu kalmıyor he-
mofilik insanın. Yeter ki mevcut durumun  çaresizlik ve sıkıntı olduğu saçmalığına 
kapılmasın.

 Kolumuzda ayağımızda kanamalar olsa da önce insanız ve bunu sevgiyle an-
latabilmişsek kalbimize, o zaman 5-0 galibiz zaten hayata. Kendimizi kanayan 
yanlarımızla değil insan yanlarımızla ele aldığımızda güneşin üzerine doğduğu 
her insanla aynı şartlarda olduğumuzu daha da kolayca görebiliriz. Kendimizi 
hemofilimizle özdeş şekilde sevgi ışığıyla kabullendiysek çevremizdeki insanlar 
bizdeki sevgi ışığı ve anlam pırıltısından dolayı bizimle bir arada olmayı tercih 
edecek ve bizdeki hayata değer katan sevgi ışığına dokunmaya çalışacaklardır.

 Bu arada biz de sahip olduğumuz hemofilik  farklılıklarımız hakkında en üst se-
viyede bilgi sahibi olmalıyız. Sahibi olduğumuz elimizi birine uzatmaktan nasıl çe-
kinmiyorsak, aynı şekilde hastalığımızı ve detaylarını da hayatta kalabilmek yaşam 
kalitemizi arttırabilmek  için ilişki halinde olduğumuz önemli her insanla paylaşma-

Kalp Sevmeyi 
Öğrenmişse...

Serdar KARAMAN
TrHD

“Diğer insanlardan 
tek farkı kanama 
hastalığına sahip 

olmaksa ve bu 
hastalığın da ilacı 

ve tedavi metotları 
varsa aslına 

bakıldığında pekte 
sorunu kalmıyor 

hemofilik insanın...”
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lıyız, çünkü hemofili bizim ayıbımız değil bedenimizin bir 

parçasıdır. Hem de asla utanılmayacak  bir parçasıdır. Ha-

yatta kalmak birinci gayemizdir ve her fırsatta hayatta kal-

mak zorundayız, o halde hastalığımızın bizi asla üzmesine 

ve zarar vermesine müsaade edemeyiz. Bundan dolayı da 

gereken her önlemi almış olmalıyız. Sahip olduğumuz bilgi-

leri de mutlaka, hayatımızdaki hemen her insanla gerek bize 

davranışlarını kontrol etmeleri yönünden, gerekse bize ola-

ğan dışı bir durumda nasıl yardım etmeleri konusunda des-

tekleyici bilgiler vermesi bakımından zevkle anlatmalıyız.  

Sıra arkadaşımız da, öğretmenimiz de, hayat arkadaşımız 

da , komşumuz da bizdeki sevgi ışığını görüp bizi değerli 

bulacak ve bize  sevgiyle,anlayışla yaklaşacaktır.

 Sevebilen insan dersini de sever, okunacak her şeyi de 

sever. Bilgi ışığında seven insan mücadele gücü kazanır 

ve  dünya üzerinde hedeflediği hemen her mesleği icra 

edecek imkan ve yeterliliğe sahip olur. Bu güç ve anla-

yışla insan doktor da olabilir,hakim de olabilir ki zaten 

hemofili camiasına baktığımızda çok sayıda hemofilik 

doktorun, akademisyenin ve hakimin de olduğunu gör-

mekteyiz.  Hastalığımızın kontrol altında olması,hemofili-

yi yaşam biçimi olarak kabullenmemiz ve  bizim hastalığı-

mızdan daha güçlü olduğumuz inancıyla gerçekleşebilir.  

Gücünü sevgiden alan her  hareket başarmaya ve en iyi 

olmaya adaydır. 

 Hemofilisini sevmiş ve çevresine de sevdirmiş insan,  

çevresine sevdirecek bir şeyi olmayan insandan daha he-

def sahibidir  ve daha inançla hayata sarılacak bir değeri  

kalp damarlarında  saklamaktadır.
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40 yılı aşkın bir süredir hemofilinin faktör kullanımı ile tedavisi, hemofilik bi-
reylerin morbidite ve mortalite oranını düşürürken yaşam kalitesini ve hayat 
beklentilerini de ciddi anlamda iyileştirmiştir. Kişi başına düşen Faktör kulla-

nımının artması ile hemoilik bireylerin normal standartlarda yaşamlarını devam et-
tirebilmeleri hastaları her gün daha da artan bir çaba ile tedaviye ulaşmaya yönlen-
dirmektedir. 

 Ancak, hemofili ile ilgili son zamanlarda duyduğumuz “Kabul edilebilir kanama sa-
yısı”, “eklem fonksiyonun yeteri kadar korunması” gibi söylemler korkutucu olmaktadır. 
Bana göre Kabul edilebilir kanama frekansı SIFIR, eklem fonksiyonunun yeterli ölçüde 
korunmuş olması normal olmalıdır. Bu da ancak profilaksi tanı anında başlanmış olursa 
mümkün oluyor. Ekonomik yaklaşımlar Hemofili tedavisine ulaşımı daha mümkün kılıyor.
   
Tedavi 
Faktör ile tedavi yaşam ömrünün uzamasını sağlamıştır (Şekil 1)
 
 2007 yılında İngiltere’de yapılan bir çalışma HIV negatif erkek hemofili hastala-
rının yaşam ömrünün 1999 yılındaki erkek hemofili hastalarının yaşam ömrü ile kar-
şılaştırıldığında, hastaların yaşam ömürlerinin normal insanlarınkinin yaşam ömrüne 
yaklaştığını göstermiştir (1).

Hemofili Tedavisinin
Evrimselleşme Süreci

Albert FARRUGIA

“Kişi başına düşen 
faktör kullanımının 

artması ile hemofilik 
bireylerin normal 

standartlarda 
yaşamlarını devam 

ettirebilmeleri 
hastaları daha da çok 

tedaviye ulaşmaya 
yönlendirmektedir.”
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 Ancak, 2013 yılında İsviçre’de hemofiliklerin ölüm ora-
nı, ölüm sebebi ile ilgili yayımlanan bir çalışmada hemofili 
hastalarının yaşam ömrünün genel popülasyona göre hala 
daha kısa olduğu, hemofilide ölümlerin %13’ünün nedeninin 
hemoraj olduğu belirtilmiştir (2). 

 2012 İtalyan çalışmasında yaşa bağlı olarak intrakraniyal 
kanama riskinin yükseldiği, riskin bebeklikte yüksek oldu-
ğu, çocukluk ve erişkinlikte düşük olduğu, yaşlılıkta riskin 
tekrar yükseldiği bildirilmiştir (3). Yaşlı hemofilik sayısı art-
tıkça, yaşam boyu profilaksi tedavisine ihtiyacı görüyoruz. 
Kişi başına 1 IU faktör kullanımının standartlaşması yaklaşık 
30 yıl öncesine göre büyük bir değişimdir. Bu da FVIII tüke-
timinin çok daha yüksek olduğunu ve hatta şu anki faktör 
kullanımı ile yaşam boyu profilaksinin en ideal bakım için 
yetersiz olabileceğini göstermektedir. Son yıllarda yapılan 
çalışmalar eklem kanamalarının tamamen önlenmesi için 
%1’lik bir düzey yeterli olmadığını göstermiştir. Hollanda’da 
Van Creveld Clinik’in yaptığı çalışma %15-20 FVIII aktivite 
düzeyi eklem kanamalarının önlenmesi için gerekli olduğu-
nu göstermiştir (4). Bu veriler 2 soru akla getirmektedir: he-
mofilik bireylerin yeterli tedavi alıyorlar mı? ve hemofilinin 
tedavisinin geleceğinde daha yüksek dozlardan mı bahse-
deceğiz? 
 
Güvenilirlik ve Ulaşım

 Geçmiş dönemlerde kan ürünlerinden viral hastalıkların 
bulaşmış olmasından dolayı ve, son zamanlardaki ekono-
mik gerçeklere dayalı olarak hemofili maliyeti konusundaki 
algılardan dolayı hemofili çerçevesi değişmiştir.  

 Güvenilirlikle ilgili endişeler yerini maliyet ve ulaşıma 
bırakmıştır. Hasta bakımı ve tedavisi için maliyet kontrolü 
yerine önceliğin uygun doz miktarının belirlenmesi, kişisel 
tedavi yöntemlerinin belirlenmesine verilmesi gerekiyor. 
FVIII çeşidi ve üretimindeki gelişmeler ile, bu gün hem plaz-
ma kaynaklı hem de rekombinant faktör üretimi için büyük 
bir potansiyel vardır.  Pazarlama Araştırma Bürosunun FVIII 
ihtiyacı konusundaki verileri 2010 yılında 3 milyar IU plazma 
kaynaklı FVIII kullanılmış olduğunu göstermiştir. 3000 ton 
plazmanın fraksiyone edildiğini ve yaklaşık %50’nin FVIII 

elde etmek için 2010 yılında kullanıldığını 
tahmin ediyoruz.
30 yıl önceki durumda böyle idi ve “kriyop-
reisiptat” fire anlamına gelmiyor. Düzen-
leyici kurallara göre toplanan plazmanın 
tamamı FVIII elde etmek için uygun kabul 
edilmiyor. Plazma sektörü günümüzde plaz-
manın sınırlı olmasının yarattığı zorluklar ile 
boğuşmaya devam ediyor ve plazma faktör 
düzeyini artırmak ve daha yüksek verim 
elde etmek için yollar arıyor.

 Rekombinant faktör paradigmanın bir parçası oldu ve 
şimdi geçmişte kalan plazma kaynaklı ürünlerin güveni-
lirlik sorunlarından dolayı geliştirildiği için alanda hakim 
olmuştur. Rekombinant faktör ürünlerinin iki yönlü avatajı 
vardır. İlk olarak, rekombinant Faktör sınırsız FVIII kayna-
ğıdır; plazma kaynağının aksine teorik olarak hücre hatla-
rından sonsuz miktarda üretilebilmektedir (5). İkinci olarak, 
Rekombinant ürünler FVIII düzeyinin ve verimin artırılması 
biyomühendislik ve manipülasyona elverişlidir (6).
 
Artan FVIII temini

 Geçen 20 yıl boyunca FVIII ürün temini giderek artmıştır. 
Oyuncu sayısı son 10 yılda oldukça istikrarlı olmuş olsa da 
ürün temininin sürekli artmış olması üretim kapasitesinin 
ve verimin artmış olduğunu göstermektedir. Daha yüksek 
verim elde edebilmek için FVIII ile ve standart hücre kültür-
leri ilgili yapılan iyileştirmeleri içeren çok sayıda bilimsel ça-
lışma vardır. Bu çalışmalar, FVIII’in yapısal ve biyokimyasal 
özelliklerine  göre geliştirilen biyomühendislik stratejilerinin 
FVIII ekspreyon düzeyinin artırılmasında başarılı olduğunu 
ve bu başarının da sinerjik olarak FVIII elde etme veriminin 
arıtılmasına neden olduğunu göstermektedir. 

 Farklı stratejiler ile Koagülasyon faktörlerinin yarı öm-
rünün uzatıldığı çok sayıda uzun sure etkili ürünler geliş-
tirilmektedir.  Bu ürünler ile klinik çalışmalar yapılmakta ve 
elde edilen sonuçlar rekombinant FIX ve FVIIa ürünlerinin 
yarı ömründe 3 ila 5 kat artış, rekombinant FVIII’in yarı 
ömründe 1.5 ile 1.8 kat artış olduğunu göstermektedir.  Bu-
nunla birlikte araştırmalar pıhtılaşma faktörlerinin farmo-
kokinetiğinde bireysel farklılıklar olduğunu göstermiştir. 
Uluslararası Çalışma Grubu (IPSG) Farmokinetik Uzman 
Çalışma Grubu uzun etkili ürünlerin bireysel hasta yarı öm-
rünün bilinmesinin önemini vurgulamış ve tüm hastalar için 
haftada bir kez infüzyonun uygun olmayacağı konusunda 
uyarmıştır. 
 
Profilaksinin maaliyet verimliliği
 
 Profilaksi hemofili hatası çocukların tedavisi için bir te-
davi yöntemi olarak belirlenmiştir. 
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 Çalışmalar profilaksinin yetişkin yaşlarda kullanımının ya-

şam boyunca morbiditeyi azalttığını gösterse de yetişkinler 

için profilaksinin maliyet verimliliğine dair tartışmalar vardır. 

 

 Biz de ağır Hemofili A hastalarının profilaksi ile tedavisi-

nin ve ihtiyaç anında tedavisinin maaliyet verimliliğini karşı-

laştıran bir farmakoekonomik çalışma yürüttük. 

 Endüstri temsilcilerinden, tedaviyi yapanlardan ve has-

talardan aldığımız inputlar ile profilaksi etkinliğine dair en 

iyi uluslararası kanıtlardan kapsamlı veriler oluşturduk ve 

yaşam boyu profilaksi vs ihtiyaç anında tedavi için  bir mali-

yet-yarar modeli geliştirdik.

 Model 3 ulusal sağlık sistemi bağlamında uygulandı: İn-

giltere, ABD, İsveç (profilaksi için kendi günlük dozu var). 

her üç ülkede de profilaksinin ihtiyaç anında tedaviye göre 

hem maliyet hem de etkinlik açısından daha üstün olduğu 

görülmüştür. Her 2 veya 3 günde bir uygulanan standart re-

jim ile, maliyet-etkililik oranı ödemeyi yapan kurumlar için 

kabul edilebilir aralıktaydı (7).

 Bu nedenle, hemofili bakımında yaşam boyu profilak-

si bu gelişmiş ülkelerde sağlık geri ödemeleri geleneksel 

normları açısından uygun maliyetlidir.  

 

 

Fiyat Belirleme
 

Hemofili ürünleri pahalı ilaç olamaya devam etse de bugün 

ücret enflasyonla artmamıştır. Eğer rekombinan FVIII fiyatı 

sabit kalmış olsaydı, bugün kü fiyatı 1.45$/IU olurdu. Özel-

likle kanamalı hastalıklar popülasyonundaki artan kullanıma 

bağlı olarak fiyatta yavaş ama devam eden bir düşüş vardır. 

Faktör konsantre temini için ihale süreci kullanan İngilte-

re’de FVIII fiyatı dünyanın başka yerlerindeki fiyatının yarısı 

kadardır (8).

Brezilya’da 1997’den 2003’e kadar olan yıllarda plazma kay-

naklı FVIII ve FIX fiyatlarının analiz edildiği başka bir çalışma 

6 yıl boyunca sabit bir fiyat varken, satınalma süreçlerinin 

tanıtılması ile 2003 yılında fiyatta fark edilir bir düşüş oldu-

ğunu göstermiştir (9). Dolayısı ile tedavi yapanları ve ödeyi-

cileri mevcut dönemde ürün sağlayıcılarının çeşitliliğini göz 

önünde bulundurmaları ve ulusal sağlık sistemi çerçevesin-

de ulaşımı artırmak için yeni yollar geliştirmeleri konusunda 

teşvik ederim. 

  Optimum seviyede hemofili tedavisinin uygun maliyetli 

olduğunu, bu tedavinin hastalara ve tüm topluma tasarruf 

ve faydalar sağlayacağını tekrar ederek sonuçlandırıyorum. 

Fiyatlar yüksek kalırken, geçen yıllarda FVIII’ün her formu-

nun temininde artış, fiyatında sabit bir düşüş olmuştur. Ta-

lep ve tüketim devam ettikçe, fiyatların daha da düşmesi 

beklenmektedir. Ve hemofili tedavisi hastaların toplumda 

daha iyi yer bulabilmeleri için gelişmeye- değişmeye devam 

edecektir.
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Over the past 40 years, the treatment of hemophilia with factor concentrates 
has reduced morbidity and mortality and revolutionized quality of life and 
life expectancy for people with hemophilia. It is well known that higher fac-

tor usage per capita leads to superior outcomes, to the extent that people with 
hemophilia can engage in normal lives—this is why patients are seeking more and 
more access to treatment.

 However, recent terminology in the field of hemophilia is worrisome and we hear 
terminology such as “acceptable number of bleeds”, “adequate preservation of 
joint function” etcI would propose that the acceptable frequency of bleeds is ZERO, 
and that the adequate preservation of joint function should mean normal. We know 
that this can be achieved if prophylaxis is started at diagnosis. All the factors to the 
contrary are underpinned by simple economics and economic considerations are 
now shaping access to hemophilia treatment.

Treatment

Where available, treatment with factor concentrates has led to increased life expec-
tancy. [Figure 1] 

 A 2007 U.K. study of survival rates among men with hemophilia who were not 
infected with HIV compared to the general male population in 1999 found that U.K. 

Evolving Perspectives on
Treatment of Haemophilia

Albert FARRUGIA
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men with hemophilia are now approaching a normal life 
expectancy (1). However, a study published in 2013 on in-
cidence, mortality rates, and causes of deaths in hemophil-
ia patients in Sweden found that people with hemophilia 
still have a lower life expectancy compared to the general 
population, primarily due to hemorrhage; 13% of deaths in 
hemophilia in Sweden are caused by hemorrhage (2). Data 
from a 2012 Italian study shows an increase in risk of intra-
cranial hemorrhage relative to age; the risk is high in the 
early years of life, decreases during childhood and adult-
hood, then increases with age in the later years (3). Hence, 
as the population of ageing men with haemophilia increas-
es, we see the need for lifelong prophylaxis treatment.

 This is clearly a great change from about 30 years ago, 
when factor usage of 1 IU per capita became the standard. 
It implies much higher consumption of Factor VIII. It may 
well be that even lifelong prophylaxis at current dosages 
may be inadequate for optimal care.  Recent studies have 
shown that a 1% trough level is clearly not adequate in 
terms of complete prevention of joint bleeds. A study by 
the Van Creveld Clinic in the Netherlands analysed the as-
sociation of joint bleeds according to baseline FVIII activity 
levels and found that, overall, 15-20% FVIII activity levels are 
needed to adequately prevent bleeds (4). The data raises 
the question of whether all people with hemophilia are re-
ceiving inadequate treatment and whether the future for 
hemophilia may involve higher dosages.

Safety and Access

 The hemophilia landscape has been changed by the 
perception of safety, due to the viral transmissions through 
blood products in the past, and the perception of costs 
based on recent economic realities.

 The concerns surrounding safety have given way to con-
cerns about cost and access. Efforts are needed to preserve 
product, tailor dosage and individualize treatment, with a 
basis in good medicine, and giving patient care, rather than 
cost-containment, the predominant role.

 With the advent of increasing types and quantities of 
FVIII, there is now enormous potential for the production of 
FVIII from both plasma-derived and recombinant sources. 
Data on FVIII demand collected by the Marketing Research 
Bureau shows that in 2010 about 3 billion IUs of plasma-de-

rived FVIII concentrate were consumed. We 
estimate that in 2010 about 3,000 tonnes 
of plasma were fractionated and only about 
50% of the plasma was used to extract 
FVIII. This was the same situation 30 years 
ago and is not necessarily reflective of so-
called cryoprecipitate wastage. A lot of the 
plasma that is collected is not considered 
suitable for fractionation into FVIII accord-
ing to regulatory and other requirements. 
The plasma industry today continues to 
grapple with the challenges and difficulties 

posed by limited availability of plasma, and seek ways to 
improve plasma factor levels and gain higher yields.

 Recombinant factor became part of the paradigm and 
exerted its dominance on the landscape because it was de-
veloped primarily as a reaction to the safety issues of plas-
ma-derived products, which are now mostly in the past. 
The promises of recombinant factor products are twofold. 
First, recombinant factor is a source of potentially unlimited 
FVIII, unrestricted by the intrinsic constraints of the plas-
ma supply; the potential supply generated by cell lines is 
theoretically infinite (5). Second, recombinant products are 
conducive to bioengineering and manipulation towards im-
proving FVIII levels and yield (6).

Increased Supply

 The supply of FVIII products over the past 20 years of 
being in general use has steadily increased. The number 
of players has been fairly stable over the past 10 years but 
the supply has risen steadily. This suggests that manufac-
turing capacity and efficiency has increased. There have 
been many studies published on improvements in FVIII and 
manipulations on standard cell culture in relation to FVIII, 
showing that bioengineering strategies aimed at different 
structural and biochemical attributes of FVIII have been 
successful in enhancing its expression levels and lead to 
synergistic improvements in FVIII secretion efficiency.

 There are a number of new longer-acting products in 
clinical development based on different strategies to en-
hance coagulation factors via half-life extension (i.e., pe-
gylated liposomes, random and site-specific pegylation, Fc 
fragment and albumin fusion proteins, and modification of 
amino acid sequence). Clinical studies are well underway 
and results thus far have shown a three- to fivefold in-
creased half-life in the recombinant FIX and recombinant 
FVIIa products, and extended half-life in the recombinant 
FVIII products by 1.5 to 1.8 times. However, studies have 
described individual variations in the pharmacokinetics of 
coagulation factors. The International Prophylaxis Study 
Group (IPSG) Pharmacokinetics Expert Working Group has 
highlighted the importance of knowing individual patient 
half-life with the longer-acting products and cautioned that 
it is unlikely that once-weekly infusions will be suitable for 
all patients.
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The Cost-Effectiveness of Prophylaxis 

 Prophylaxis has been established as the treatment of 

choice for children with hemophilia. Studies have shown 

that its continuation in the adult years decreases morbidity 

throughout life, but there is debate surrounding the cost-ef-

fectiveness of prophylaxis for adults. We have carried out a 

pharmacoeconomic study of the cost-effectiveness of pro-

phylaxis vs. on-demand treatment for severe hemophilia 

A. With input from industry representatives, treaters and 

patients, we assembled extensive data from internation-

al best evidence on the effectiveness of prophylaxis and 

developed a cost-utility model for lifelong prophylaxis vs. 

on-demand treatment. The model was applied to three na-

tional health system contexts: the United Kingdom, United 

States, and Sweden (which has daily dosing for prophylax-

is). In all three countries, prophylaxis was found to be su-

perior to on demand therapy in terms of both cost and ef-

fectiveness. With the standard regimen of once every two 

or three days, the incremental cost-effectiveness ratio was 

within the range of what is acceptable for the payer agen-

cies (7). Therefore, in terms of the conventional norms of 

healthcare reimbursements in these developed countries, 

hemophilia care based on lifetime prophylaxis is cost-ef-

fective.

Pricing

 While haemophilia products continue to be expensive 

drugs, ithe cost today has not kept up with inflation rates; if 

the price of recombinant FVIII had remained constant, the 

price today would be $1.45 per IU. There has been a slow 

but steady decline in price, primarily because of increased 

uptake in the bleeding disorders population.

 The price of FVIII in the U.K., which uses a tendering 

process for the procurement of factor concentrates, is less 

than half the price elsewhere in the world (8). Another 

study of plasma derived FVIII and FIX prices in Brazil from 

1997 to 2003 showed that after six years at a steady price, 

there was a notable drop in price in 2003, when purchas-

ing processes were introduced for the acquisition of fac-

tor concentrates (9). Hence, we would encourage treaters 

and payers to consider the opportunities provided by the 

multiplicity of providers of products in the current era, and 

develop ways to increase access within the context of a na-

tional health system.

 We conclude by reiterating that  the treatment of hemo-

philia to optimal levels is cost-effective and will yield sav-

ings and benefits to the patients and the overall commu-

nity. While prices do remain high, there has been a steady 

decrease in price and the supply of all forms of FVIII has in-

creased over the past years. As demand and consumption 

continue to rise, prices can be expected to drop further. 

And the treatment of haemophilia will continue to improve, 

leading to better placement of patients in society.
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 “İnsanlık tarihi süresince her bireyin hayatında kontrol edemediği iniş ve çıkışlar olmuştur, 
olacaktır da. Bazen yaşam bize hiç beklemediğimiz yerden sorar ve bizi büyük bir şaşkınlık 
içinde bırakır. Hazırlıksız yakalandığımız bu durumlarda çoğu zaman paniğe kapılıp içimize 
kapanırız. Herkese ve her şeye küsmek, önümüze çıkan en iyi çözüm yolu gibi görünür. Büyük 
kayıplar, hastalıklar, kavgalar, gelecek ile ilgili endişeler… Hepsi, hayatımızda farklı şekillerde 
kendini gösterip bizleri sınamaktadırlar. Böylesi zorlu zamanlarda, her şeyi kendi kendimize 
çözmek yerine, sevdiklerimizden ya da destek olabilecek uzmanlardan yardım almamız en 
mantıklı harekettir. Bir yaşam koçu, içinde bulunduğunuz duruma dışarıdan bakıp gelecek 
ile ilgili kendiniz için en doğru kararları almanızda ve adım atmanızda yardımcı olan uzman 
kişidir. ”

 Hepimizin yaşadığımız süreçte köşeye sıkıştığı anlar vardır. Öyle ki artık hayattan hiç zevk 
alamayacağımıza inanır, bırakıveririz bir şeyler beklemeyi ya da yaşam uğruna bir şeyler yap-
mayı. Küsmek, gelen ya da gelecek her türlü yardımı ret etmek hem gururlu hem de kolay 
bir çözümmüş gibi görünür. Sonuçta büyük bir sorunumuz vardır ve insanların bize yardım 
ederek acımaları en son isteyeceğimiz şeydir. İşte insanoğlunun büyük yanlışlarından biri 
de budur. Çünkü yardım isteyebilmek aslında zayıflık değil, tam tersi son derece takdir 
edilesi bir davranıştır. Bu şekilde, zoraki kahraman olmaktan kurtulup gerçekten önümüze 
bakmanın yollarını görebilir ve hangi yoldan ilerlemek istediğimizi seçebiliriz. Küserek ya da 
içimize kapanarak ise aynı sorunu aynı şekilde defalarca yeniden yorumlayıp bir adım ileri 
gidemeden kısa ömrümüzü tüketebiliriz. Zira öğrenilmiş acizliklerimiz, bizim yerimize soru-
larımıza kalıplaşmış cevapları vermek için hep pusuda beklemektedir.
 Ben bir yaşam koçuyum ve genel olarak bireylerin yardım almaya yaklaşmadıklarını gö-
zlemliyorum.  Hayatını mutsuz yaşama sebebi her ne ise, bununla yaşamayı yardım alma-
ya tercih eden bir çok insanın olduğunu görmek son derece üzücü bir durum. Aslında çok 
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şanslıyız ki günümüzde modern tıbbın yanı sıra insan sorunlarına 
çareler, düşüncelerine yeni bakış açıları ekleyebilmek için birçok 
farklı yöntem var. Psikolojik, psikiyatrik ya da psikanalitik alanlarda 
uzman doktorlar, danışmanlar, yaşam koçları, mentorlar ve benzeri 
birçok uzman, yolunu kaybetmiş ya da tek bir soruna kendini kilit-
leyip olduğu yerde sayan insanlara yardım eli uzatabilmektedir. Adı 
sohbet olsun, terapi olsun, önemli olan bizi üzen bir duruma yak-
laşımımızı değiştirecek ve hayat kalitemizi artırabilecek kişi ya da 
deneyimlere açık olabilmektir. İnsan en çok bu şekilde merhametli 
olabilir, çünkü kişi önce kendine merhamet gösterebilmelidir. 

 Yaşam koçluğu, birçoğumuzun duyduğu ama ne olduğunu 
pek bilmediği yeni bir kavram. Daha doğrusu ülkemizde yeni yeni 
gelişiyor.  Ancak bu gelişimin son derece hızlı bir şekilde ilerlediği-
ni de belirtmek zorundayım. 2013 yılı itibari ile Resmi Gazete’de 
yayınlanarak meslek haline gelen yaşam koçluğu, gerek meslek 
gerekse koçluk hizmeti alan kişi/kuruluş sayısı itibariyle artan bir 
ivmeyle tercih edilmeye başlandı.

 Yaşam koçu, kişinin gerçekleştirmek istediklerini keşfedip 
netleştirmesinde yardımcı olan, kişiyi hedeflerine ulaşma yol-
unda yüreklendiren, kişinin kendi stratejilerini oluşturması ve 
uygulamasında destek olan kişidir. Bunu yaparken koç önerile-
rde bulunmaz. Bunun yerine danışanını dikkatlice dinler. Danışanı, 
sadece sözlerini duymak için değil, sözlerin arkasında yatan 
gerçekleri anlamak için dinler. Bunun için ileri dinleme tekniklerini 
ve koçluk sezgilerini kullanır. Danışanın takılı kaldığı noktaları doğ-
ru zamanlarda güçlü sorular sorarak bir bir ortaya çıkarmasına ve 
çözüm yolunda adım atmasına yardımcı olur. Yani yaşam koçu 
tavsiye vermez ya da ilaç yazmaz.  Size ne yapacağınızı söyle-
mez çünkü durumunuz ile ilgili en doğru cevabın kendi içinizde 
olduğunu bilir, buna inanır. İyi bir yaşam koçu, kişinin kendi 
sorununa en uygun cevapları bulmasını sağlar. Bu da kişinin 
konu ile ilgili aksiyona girmesini hızlandırır ve sorun çözülür. Çoğu 
zaman çözüm, bize tahminimizden çok daha yakındır! 

 Yaşam koçları da, kendi içinde farklı uzmanlık alanlarına 
ayrılmıştır. Kimi yaşam koçları firma ve yöneticiler ile çalışarak şir-
ket bünyelerindeki takımların ve yöneticilerin verimliliğini artırma-
ya yönelik çalışmalar yapar. İlişki koçları, ilişkilerinde sorun yaşayan 
çiftlerin sorunlarını çözmelerinde yardımcı olurken öğrenci koçları 
ergen ve gençlerin yolun başındayken ne istediklerini belirlemede 
ve buna yönelik adım atmalarında destek olmaktadırlar. Bireysel 
koçlar ise kişilerin her türlü kişisel açmazlarında ya da hedef odaklı 
çalışmalarında destek vermektedirler.  Bu sayılan koçluk şekiller-
inin hiçbirinde koçlar geçmiş ile çok ilgilenmez. Koçluğun asıl 
ilgi alanı gelecektir. Geleceğe doğru bir şekilde yaklaşmak için 

geçmiş ile ilgili koçun çözebileceği bir durum var ise çalış-
maya devam edilir. Ancak psikolojik rahatsı-

zlıklarda koç, danışanını bir doktora 
yönlendirmektedir.

 İster bir koç, ister bir danışman ya da terapist ile çalışın, önem-
li olan kişinin içindeki değişim arzusudur. Şartlarımız ne olursa 
olsun mutlaka daha keyifli bir yaşam sürmek için farklı alternatifler 
vardır. Önemli olan kişinin değişime açık olması, kendine acımayı 
bırakıp gelecek olasılıkları değerlendirmek istemesidir. Böylelikle 
kişi hayatının sorumluluğunu eline alacaktır ve nihayetinde kişiye 
asıl yardım eden, kişinin kendisi olacaktır. 

 Ben Laden Baygın. Çocukluğumdan beri hep meraklı, yeni-
likçi, çalışkan bir karakter sergiledim. Bursa Anadolu Lisesi’nde 
sürdürdüğüm eğitim hayatıma Anadolu Üniversitesi İngilizce 
İşletme bölümünde devam ettim.  Bursa’da ilk iş deneyimim olan 
tekstili ise tam 10 sene boyunca yapacaktım. İstanbul’a geldikten 
sonra Tekstil sektöründe farklı imalatçı/aracı firmalarda müşteri 
temsilciliğinden iplik temizlemeye, kendi koleksiyonumu çıkar-
maktan ithalat-ihracata, hemen her şeyi yaptım. İnsan ilişkileri-
nin yoğun olarak kullanıldığı sektörümü seviyordum,  ancak yine 
de bir şey eksikti. Ortaya ürün çıkarmak harika bir histi, renklerle 
oynamak, kumaşlara dokunmak… Fakat ben insanlara dokunmak 
istiyordum. Emeğimin karşılığı bir kıyafet değil, birinin hayatının 
iyileşmesi olmalıydı. Ben Yaşam Koçu olmalıydım.

 Koçluk eğitimim ve sonrasındaki süreç bana doğru bir seçim 
yaptığımı kanıtladı. Koçluk becerilerimi geliştirmek için hummalı 
bir çalışmaya başladım. Şu an olduğum yerden çok memnunum. 
Bunu yaparken aldığım koçlukların da ne istediğime karar ver-
memde ve bunu nasıl yapacağım ile ilgili adımlarımı tespit et-
memde büyük faydası oldu.

 Artık gerek bireyler gerekse gruplar ile yaptığım çalışmalar-
da kişilerin hangi noktalarda kendi kendilerine çelme taktıklarını, 
nelerin ilerlemelerinin ya da karar almalarının önünde engel old-
uğunu birlikte buluyor ve bu tıkanıklıkları açıyoruz. Gerisi, çorap 
söküğü gibi geliyor. Çünkü mutlu olmak hepimizin hakkı ve bu 
hakkı kullanıp kullanmayacağımıza karar verecek kişiler bizleriz. 

 Seçimimiz dışı gelişen olayları nasıl yorumladığımız bizim ter-
cihimizdir. 

U
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“Önemli olan kişinin değişime açık 
olması, kendine acımayı bırakıp 

gelecek olasılıkları değerlendirmek 
istemesidir.”
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11. 
Uluslararası Hemofili Kongresi; Prof. Dr. Bülent Zülfikar hocamızın Hemofi-
li ve Biyolojik Ürünlerin Kullanım Prensipleri ortak oturumu ile başladı. Ho-
camız faktör kullanımının prensipleri ve standart kullanımı ile ilgili genel 
bir bilgilendirme yaptıktan sonra sunumlar  önceki kongrelerde eksikliğini 

hissettiğimiz Hemofili Hastalarında Cerrahi oturumlar ile  devam etti. Beyin Cerra-
hisi, Kulak-Burun-Boğaz, Kalp-Damar Cerrahisi, Çocuk Cerrahi ve Ortopedi ve Trav-
matoloji Bilim Dallarında hemofili konusunda deneyimli hocalarımız hastalarımızda 
yaşanan medikal sorunlar,  çözümünde yapılan cerrahi girişimler ve dikkat edilmesi 
gereken konular hakkında bizleri bilgilendirdi. Özellikle hemofili hastaları için büyük 
önem taşıyan damar yolu sorunlarında uygulanmaya başlanan fistül açılması damar 
problemi olan hastalarımız için büyük kolaylık sağlayacaktır. Hemofili hastalarında 
eklem problemlerinden sonra  en çok karşılaştığımız Ağız ve Diş Sağlığı problemleri 
hakkında bizleri hiç yalnız bırakmayan Prof. Dr. Gülsüm Ak hocamız tüm girişimler 

11. Uluslararası Türkiye 
Hemofili Kongresi 
Medikal Program İzlenimleri

Uzm. Dr. Başak KOÇ
TrHD

“Özellikle hemofili 
hastaları için büyük 
önem taşıyan damar 

yolu sorunlarında 
uygulanmaya 

başlanan fistül 
açılması damar 
problemi olan 

hastalarımız için 
büyük kolaylık 
sağlayacaktır. ”

Hematolog, Ortopedist, Fizik Tedavi uzmanlarının katıldığı oturumda 
deneyimler ve uygulamalar bizlerle paylaşıldı. Hemofiliklerin tedavisinde 
multidipliner yaklaşımın ne kadar gerekli olduğu bir kez daha gözler 
önüne serildi. 
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ve ağız bakımı hakkında konuşmasını yaptı.  Aranın ardın-
dan hemofilide en büyük sorun olan eklem problemlerinde 
en sık başvurduğumuz Radyoaktif Sinovektomi İnteraktif 
oturumu başladı. İstanbul, Ankara ve Ege hemofili merkez-
lerinden oluşan ekip deneyimlerini paylaştı ve ortak bir te-
davi protokolü oluşturmak için ilk adımları attı. 

 Cuma günü programı Ülkemizde Faktör Üretim Tesisi 
Kurulması paneli tamamlandı. Panelde Plazma kaynaklı 
ve Rekombinat ürünler hakkında bilgiler verildi, dünyada-
ki durum anlatıldı. Panelin son konuşması Sn. Nuri Solaz 
tarafından yapıldı. Ülkemizde yeterli donörün olduğunu, 
faktör üretim tesisi kurulması için bir engel olmadığını ve 
faktör üretim tesisi kurulduğunda kendi halkımızın plaz-
masından elde edilecek faktörün ihtiyacın 2/3’ünü karşıla-
yacağını vurguladı.

 19 Nisan Cumartesi kongrenin ikinci günü  Kanayan 
Kadını  Anlamak paneli ile başladı. Prof. Dr. Engin Oral’ın 
normal menstural siklusu ve kanama problemi olanlarda 
yaşanan sorunları anlatmasından sonra yurt dışından katı-
lan Prof Dr. Roshni Kulkarni anormal kanama ve kanamaya 
yaklaşım hakkında bizleri bilgilendirdi. Anormal kanama 
nedenleri arasında yer alan kanama bozukluklarının adole-

Etkinlikler
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san yaşta başlayarak hayat boyu devam ettiğini ve neden-
leri arasında en sık  von Willebrand hastalığının olduğunu 
ifade etti. Hemofili taşıyıcısı olan kadınların da en sık ya-
şadığı sorunun menoraji ve postpartum kanama olduğunu 

bildirdi. Ayrıca hemofili taşıyıcısı kadınlarda faktör düzeyi 
ile kanama arasında doğrusal bir ilişki olmadığını yapılan 
çalışmalarla gösterdi.

 Aranın ardından Hemofilide Eklem Sağlığına Multidisip-
liner Yaklaşım interaktif oturumu başladı. Farklı merkez-
lerden Hematolog, Ortopedist, Fizik Tedavi uzmanlarının 
katıldığı oturumda deneyimler ve uygulamalar bizlerle pay-
laşıldı. Hemofiliklerin tedavisinde multidipliner yaklaşımın 
ne kadar gerekli olduğu bir kez daha gözler önüne serildi. 
 Öğle yemeğinin ardından Hemofili Tedavisinde Yeni 

Ürünler paneli başladı. Yurt içinden ve dışından konuşma-
cıların yer aldığı panelde tedavide kullanılan yeni ürünler-
den ve metotlardan bahsedilirken yarılanma ömrü uzun ve 
daha güvenli faktörlerin gelecekte piyasaya veriliyor olması 

hastalar için büyük müjde oldu. İkinci 
günün son konuşmasını en çok merak 
edilen konu olan Gen Tedavisi hakkın-
da David Lillicrap yaptı. Konuşmasında 
gen transferinin Adeno -associated vi-
rus üzerinden şu anda sadece Hemofili 
B hastalarında uygulandığını ve başarılı 
sonuçlar alındığını ifade etti. Gen trans-
feri uygulanan hastalar ağır Hemofili B 
olan, 18 yaş üstü ve Hepatit C negatif 
olan hastalardan seçilmiş. Şu anda ço-
cuk hastalarda uygulanan bir gen teda-
visi bulunmamakta olup Hemofili A için 

de çalışmaların devam ettiği ve yine erişkin hastalarda 2015 
yılında uygulamaya geçileceğini bizlerle paylaştı. 

 Kongrenin son günü İnhibitörlü Hemofilide Kanıt ve 
Tecrübe paneli ile başladı. İlk konuşmacımız  David Lillic-
rap İnhibitör Genetiği hakkında bilgi verdi. İnhibitör gelişi-
minde yaşın önemli olduğunu ve yaş ilerledikçe inhibitör 
gelişim riskinin azaldığını ancak 60 yaşından sonra riskin 
tekrar arttığını ifade etti. Ayrıca aile hikayesinin (örneğin 
bir kardeşte var ise diğer kardeşte olma olasılığı %70), etnik 
kökenin, FVIII, HLA, TNF-alfa, IL-10 ve CTLA4 genotipinin; 
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faktör kullanım yoğunluğunun, sürekli faktör infüzyonunun, 
tedaviye başlama zamanının (düşük yaşlarda riskin arttığı), 
faktör uygulama ile eş zamanlı olan inflamasyonun, kullanı-
lan faktör tipinin ve ürün değişiminin de 
inhibitör gelişiminde risk yaratabileceğini 
söyledi. Devam eden konuşmalarda Prof. 
Dr. Kaan Kavaklı; Adept TM2 çalışması-
nın sonuçlarından bahsetti. Bu çalışmada 
rFVIIa’nın iyi bilinen etkinlik ve güvenlilik 
profili doğrulanmış, etkili kanama kont-
rolü (12 saat içinde ilave hemostatik ilaç 
kullanımı olmaksızın) 1-3 dozla tedavi edi-
len tüm kanama tiplerinin %93’ünde elde 
edilmiş ve başladıktan iki veya daha fazla 
saat sonra tedavi edilen kanamalar erken 
tedavi edilen kanamalar kadar iyi yanıt verdiği gösterilmiş-
tir. Ardından Prof. Dr. Bülent Zülfikar İnhibitörlü Hemofili 
olgularında kanama halinde  hastaları bireysel olarak ele 
almanın önemli olduğunu vurgulayarak bu hastalarda en 
kısa sürede bypass ilaç kullanılmaya başlanması gerektiği-
ni, rFVIIa kullanılacak ise; tedaviye yüksek dozla başlamak 
ve/veya doz aralıklarını sıklaştırmanın daha etkili olduğunu, 
cevap alınması zor olgularda da  aPCC ve rFVIIa birlikte kul-
lanılması gerektiğini ve multipl artropati varlığının tedaviyi 
zorlaştırıcı etkisi olduğunu ifade etti. 

 Roshni Kulkarni ikinci konuşmasında Yenidoğana Yaklaşı-
mı özetledi. Buna göre doğumun mutlaka kadın doğum he-
kimi ve hematolog ile birlikte olmasını vurgulayarak vakum/

forseps ile doğumun kesinlikle uygulanmaması gerektiğini, 

eğer sezeryan doğum yapılacaksa elektif şartlarda olması 

gerektigini, bebeğe kesinlikle invaziv girişim yapılmamasını 

ve tüm hemofilik yenidoğanlara K vitamini 

uygulamasının yapılması gerekliliğini vur-

guladı. Kongrenin son konuşmasını Yeni-

doğanda Kanama başlığı altında Prof. Dr. 

Fahri Ovalı yaptı. Yenidoğan döneminin 

sorunlarından bahsettikten sonra kanama 

problemi olan hastalara nasıl yaklaşıldığını, 

ne gibi önlemler alındığını ve nelere dikkat 

edilmesi gerektiğini ve mutlaka hemato-

loji uzmanı ile koordineli olarak tedavinin 

yapılmasının önemli olduğunu vurguladı. 

Konuşmaların ardından kapanış programı ile kongremizi en 

iyi ve verimli şekilde tamamlamış olduk. Emeği geçen her-

kese teşekkür eder, sonraki kongrelerde görüşmek dileğiyle 

sağlık ve başarılar dilerim.

“David Lillicrap 
Hemofili A için de 
çalışmaların devam 
ettiği ve yine erişkin 

hastalarda 2015 
yılında uygulamaya 
geçileceğini bizlerle 

paylaştı.”

Etkinlikler
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“Oturumda hemofili 
hemşireliğinin ayrı 
bir yeri olduğu, bu 

konuda açığın
bulunduğu ve bunun 

teşvik edilmesinin 
önemli olduğu

vurgulandı.”
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18 Nisan Cuma sabahı kongrenin ilk  günü  “Hemofili Hemşireliğinde Zorluklar “ 
serbest koltuk oturumu ile başladı. Sn. Tunç Fışgın ve  Sn. Gürhan Başokur’un su-
numlarıyla hemofili hemşireliğindeki zorluklar, sorunlar ve önerileri üzerine detaylı 

ve verimli bir oturum oldu. Hemofili hemşireliğinin ayrı bir yeri olduğunu bu konuda 
açığın bulunduğunu ve bunun teşvik edilmesinin önemli olduğunu ayrıca vurguladılar. 
Daha sonra  “Tedaviye Uyum ve Değişkenler” paneli başladı. Panel konusu çocuk, er-
gen, erişkin ve son olarak psikiyatr gözüyle ayrı ayrı anlatıldı. Katıldığım önceki kong-

11.Uluslararası Türkiye
Hemofili Kongresi 
Hemşirelik Program 
İzlenimleri
Türkiye’nin farklı illerinden katılan hemşireler organizasyon komitesinin
titizlikle hazırladığı konulara büyük ilgi gösterdiler.

Gül Emine VAROL
TrHD
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relerde de aynı sorunlar konuşulmuştu  ve günümüzde bu sı-
kıntıların devam ediyor olması açıkcası beni  üzdü. Bir yandan 
da ailelerin daha bilinçli olması adına da sevindiğimi söyle-
yebilirim. Özellikle çocuk gözüyle konuşmasını yapan Devrim 
Aydoğan’ın sunumu yaşının küçüklüğüne rağmen hemofiliyi 
kabullenmesi ve onunla nasıl yaşayacağını bilmesi, kendi ha-
yatını ona göre şekillendirip kolaylaştırması ve konuşmasını 
ona göre hazırlaması çok güzeldi. Aynı oturumda idealist bir 
doktor örneği olarak Mehmet Can Uğur’da hemofiliyle dost-
luğunu bizlerle paylaştı ve ilerideki bilimsel çalışmalarda altı-
na imza atacağının ışığını yaktı. Güzel bir öğle yemeğinden 
sonra bilgi paylaşımlarımıza devam ettik.

 Öğleden sonraki program “Hemofilide Sosyal Hayat” 
interaktif oturumu ile başladı. Sn. Fatih Kol’un eşiyle olan 
muhteşem ilişkisine ve birbirlerini bütünleyişlerine tanık ol-
duk. Kısaca hemofiliklerin de kız veya erkek arkadaşı olup, 
evlenip yuva kurup aile olabileceklerinin çok güzel örnek-
lerini paylaştık.Çok cesur bir anne olan Elif hanımın doğum 
esnasında yaşadığı problemler ve onlarla baş etme yöntem-
lerini bizlerle paylaştı. Hemofili hastası Ali Çıkan’ın stad up 
havasındaki hemofiliye bakış açısı gençlerimizin gelecekten 
çok umutlu olduklarını gösterdi. 

 Aranın ardından “İletişim, Hemofili ve Toplum “ panelin-
de Sn. Esra Kazancıbaşı ve Sn. Fügen Toksu bizlere toplu 
iletişim kaynaklarından nasıl faydalanmamız gerektiğini,  
yazılı basında,   görsel ve sosyal medyada konumuzu ve 
kendimizi en kısa ve en etkili biçimde nasıl anlatacağımız  
konusunda yardımcı  oldular. Kongre süresince her gün veri-
len Self İnfüzyon eğitimi hemofiliklere ve yakınlarına eğlen-
celi bir ortamda sundu.  İlk kez kongremizde bulundurulan 
daha sonra Dernek merkezimizde hizmetinize sunulan yeni 
damar bulucu cihazımızı  deneme fırsatını da bulmuş olduk. 

 İkinci günün sabahı önceki günlerin yorgunluğunu üzeri-
mizden atmış, enerjik ve bilgi açlığıyla güne başladık. Günün 
ilk konferansında Sn. Gül Nihal Özdemir bizlere “Hamilelikte 
ve Doğumda Hemofili “ konusunu anlattı. Taşıyıcılık  yada 
hamilelikte hemofili teşhisi konulması durumlarında yaşa-
nacak sorunlardan ve alınacak tedbirlerden, tedavilerden 
detaylı olarak bahsetti. Daha sonra Sn. Emre Kavut’un “Me-
kanlarda Hemofili Dili” konusundaki sunumu görsel açıdan 
aklımızda canlandırabileceğimiz tasarımların dışa vurumu 
gibiydi.Hatta evimizi dekore ederken bizim bile tercih ede-
bileceğimiz pek çok  şey sundu. Katıldığıma çok memnun 
olduğum  bir oturumdu.

 Aranın ardından asıl biz hemşireleri çok yakından ilgilen-
diren güzel bir oturum  başladı. “Hemofili Penceresindeki 

Hemşireler”… İlk konuşmacı  Sn. Selmin Şenol  bizlere has-
tane ortamında neler yapmamız, nelere dikkat etmemiz 
gerektiği ile ilgili bilgiler verirken diğer hemşire arkadaşlar 
evde nasıl bir bakım uyguladıklarını aktardılar. Sn Yusuf Bü-
yükpınarbaşılı hocamız ise bu konuda STK’lara daha çok 
görev düştüğünü ve onlarla omuz omuza nasıl çalışmamız 
gerektiğini bizlerle paylaştı.

 Eski ve yeni arkadaşlarla yenen güzel bir öğle  yemeği-
nin ardından “FTR ve Yaşama Şekil Veren Aletler” konulu 
oturumda Sn. Gülten Özdemir bizlere  fizik tedavinin  öne-
minden, evde yapabileceğimiz basit ama hayatımızı  çok 
kolaylaştıracak egzersizlerden bahsetti. Ardından  Sn. Ata-
kan Tanar  hemofilik olmayan insanların bile hayatını kolay-
laştırabilecek aletlerin varlığından bizleri haberdar etti. Yurt 
dışından kongremize katılan ve her davette yanımızda olan 
Sn Axel Seuser ise bizlere eklem problemleriyle nasıl baş 
edebileceğimizi gösterdi. Eklem sorunlarını ve bunları önle-
menin yollarını detaylı olarak anlattı. 

 Hemşireler Kan ve Kan Ürünleri Sn. Sevgi Beşışık ve Sn. 
Nurdane Güder hanımların ortak sunumu özellikle hemato-
loji servislerinde çalışan hemşire arkadaşlarımız için çok ve-
rimli geçti. Soru cevap şeklinde yapılan bu güzel  oturumda 
kendimi lise yıllarıma geri dönmüş gibi hissettim. Sonraki 
kongrelerde görüşmek dileğiyle sağlıklı, başarılı günler di-
lerim. 

Etkinlikler
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11. Uluslararası Türkiye Hemofili Kongresi üç oturum üzerinden gerçekleşti. Bu üç 
oturumdan biri de STK salonumuzdu. Sivil Toplum Kuruluşları ( STK ) için bir sa-
lon organize edilmişti. Zaman içinde çok büyük gelişme gösteren kongrelerimiz 

içinde   bu kongremizin bir farklı özelliği de ; “Sivil Toplum Kuruşları” adı altında ayrı 
bir oturum salonu ve içeriği hazırlanarak yapılan ilk kongremizdi.

 Dünyada ve ülkemizde gelişen sivil toplum örgütlerinin yeri ve bireylerin kendi 
hak ve düşüncelerini özgürce ifade ettiği günümüzde ,Sivil Toplum Kuruluşlarının 
Hemofilideki yeri ve bireylerin hemofiliye yapabileceği katkıların konuşulduğu dolu 
dolu geçen  üç gün bizler için çok faydalı oldu.

18 Nisan Cuma günü Salonumuzun ilk Paneli  “Hemofili Hakları ve İstihdam”  konusu-
nu içerdi. Panele Sayın Otto Bauer ve Sayın Oğuzhan Petekçi başkanlık ettiler. Pane-
lin konuşmacıları ise Engellilerde kronik hastalarda hakların belirlenmesi  konusunda  
ile Sayın  Nurhan ince, ile Engellilerin ve kronik hastalıkların İstihdamı konusunda  ise 
Sayın Haluk Zülfikar’dı.

Günün ikinci paneli “Kişisel Gelişimde STK ların Rolü” adındaydı Panele  Sayın Aziza 
Mahmudova ile  Sayın  Erol   Erduran Başkanlık ettiler.

Sayın Berşan Kayıkçı STK’larının eğitime katkısını  , Sayın Serdar Karaman  STK la-
rın Profesyonel yaşama katkısını bizlere anlattılar. STK ların gelişiminde Kardeşlik  
programlarının rolünü ise  Sayın Gülnara Hüseyinova Azerbeycan Hemofili  Derneği 

İsmail BALMUMCU
TrHD
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STK Salon:
Bilgi ve Birliktelikle Geçen 
Üç Günün Ardından...

“Sivil toplum 
kuruluşlarının 

hemofilideki yeri ve 
bireylerin hemofiliye 

yapabileceği katkıların 
konuşulduğu dolu dolu 

3 gün çok faydalı oldu.”
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tecrübelerini paylaşarak  bizlere aktardılar. Sayın Ümmühan  
Yetim  SKT ların sosyal yaşama katkısını , Sayın Mehpare 
Kazımova ise SKT ların gelişiminde Tedavi merkezlerinin 
rolü nü bizlere sundular.

Bu oturumun son konuşmacısı ise Sayın Gül Kırçıl Hanıme-
fendiydi. 1997 Yılında yolumun kesiştiği Gül Hanımı o gün 
Kongremizde görmek beni son derece heyecanlandırmıştı. 
Kendisinin vermiş olduğu bir eğitimden sonra kişisel geli-
şimimde farklı bir yön seçmemi sağlamış olan bu değerli 
insanla seminerimizde karşılaşmak beni çok etkilemişti.  Bir 
Profesyonel eğitimci olan Gül Hanım bizlere STK’ larda Pro-
fesyonelleşme konusunu aktardı.

Günün son konferansı” Hemofili Öncüleri”  adını içermek-
teydi. Sayın Bülent Zülfikar ve Sayın Kaan Kavaklı başkan-

lığındaki Konferansın  konuşmacılarından biri ben İsmail 
Balmumcu diğeri de genç kardeşimiz Sayın Caner Dadak’tı. 
Bireyin kendi başına yapacakları ve yaptıklarını   katılımcı-
larımıza aktardık.

Bu yoğun günün en son Paneli ise “ Araştırma –Geliştirme 
ve Hemostaz”  konusundaydı. Panele Sayın Rejin Kebudi Ve 
Sayın F. Betül Çakır Başkanlık ettiler.

Sayın İbrahim Haznederoğlu Hematoz   üzerine araştırma-
ları ,  Sayın Daniela Mikovich Nadir faktör eksikleri üzerine 
araştırmaları , Sayın Banu Tunç ise bizlere Sosyal araştırma-
lar ve veri analizileri üzerine bilgileri paylaştılar. Bu panelin 
ardından  günün programını  kapattık. 

19 Nisan Cumartesi:

Cumartesi  günümüzün SKT salonundaki bağımsız ilk bölü-
münün adı “Serbest Koltuk” idi. Serbest Koltuk bölümümü-
zün konusu ise Hemofilide sık görülen sorunlardı. Bu Bö-
lüme sayın Canan Albayrak İle Sayın Fatma Bali Başkanlık 
ettiler.

Tıbbi uygulamalarda  sık görülen Sorunları Sayın Mesut Ga-
ripardıç,  Bürokraside sık görülen sorunları ise Sayın Nagi 
Çelik bizlere aktardılar.

Günün ikinci paneli ise Sayın Ömer Taşer ve Sayın Adalet 
Meral Güneş’ in başkanlık etiiği “Hemofili; Kinezyoloji; Diyet; 
Klimatoloji “ adlı panelimizdi.

Sayın Ahmet  Aydın Beslenme ve Beden sağlığı ilişkisini, 
Sayın Axel Seuser Kinezyoloji ve Beden sağlığı ile ilişkisini,  
teknik adam kimliği ile Sayın Ahmet Akçan Spor ve Beden 
sağlığı ilişkisini bizlere aktardılar.

Öğleden sonra programında ise Sayın Mustafa Büyükavcı 
ve Sayın Zafer Bıçakcı Başkanlığında “Kronik Ağrı Yöneti-

mi” adlı Konferansımız düzenlendi. Konferansa Konuşmacı 
olarak Sayın Serdar Erdine katıldı.

Son Bölümde ise; Tartışma Masası adlı   oturumumuz yer 
aldı. Bu bölümün konusu “Hemofilinin Etkilerine Farklı Bakış-
lar” adını taşıyordu. Sayın Ümran Tüzün İle Sayın Sezgincan 
Özpolat Başkanlığındaki bölümde; Sayın Aslı Aydoğan Anne 
gözüyle, Sayın Ahmet Kılıç Hemofilik gözüyle Sayın Mehmet 
Dağlı Doktor Gözüyle görüş ve yaşadıklarını bizler ile pay-
laştılar. Bu paylaşımlarla ikinci günümüzü de kapatmış olduk.

20 Nisan  Pazar günü ise Medikal salon ile ortak programda 
buluşuldu. 

Derneğimiz tarafından düzenlenen 11. Uluslararası Türkiye 
Hemofili Kongresinde : SKT salonu adı altında ortak prog-
ramlar hariç toplam dört panel, iki konferans,  iki özel otu-
rum gerçekleştirilmiştir.

Bu bölümlerde toplam onsekiz başkan ile yirmi iki  konuş-
macı yer alarak bizleri bilgilendirmişlerdir. Bilgiler keyifle 
dostluk içersinde paylaşılmıştır. Nice kongrelere…

Etkinlikler
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11. Uluslararası Türkiye Hemofili Kongresi 17 Nisan Dünya Hemofili Günü kutlama et-
kinlikleri ile başladı. Etkinliğe derneğimize üye 357 hasta ve hasta yakını katıldı. Et-
kinliklerin ardından yapılan kongre açılış programına hasta ve hasta yakınlarının yanı 
sıra kongre katılımcıları, bürokratlar ve akademisyenlerde iştirak ettiler.

Fatma BALİ
TrHD

Şule KILIÇASLAN
TrHD
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11. Uluslararası Türkiye
Hemofili Kongresi Sosyal 
Program İzlenimleri
Nisan ayının şüphesiz en önemli aktivitesi olan 11. Uluslararası Türkiye Hemofili 
Kongresi, bilimsel ve sosyal programlarıyla hala adından söz ettiriyor. 
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Kongre ve dernek başkanımız Prof.Dr. Bülent Zülfikar’ın 
konuşmasıyla başlayan açılış programı kamu kurumlarının, 
üniversitelerimizin, yurt dışından gelen  misafirlerimizin ve 
diğer değerli konuşmacıların başarı temennileriyle devam 
etti. Verilen mini Türk Sanat Müziği konseri davetlilerin ke-
yifli dakikalar geçirmesini sağladı. Konserin ardından sahne 
sırası Genç Hemofiliklere geldi. Kongre için özel olarak hazır-
ladıkları Ritim Atölyesi Performansı ile davetlilerin büyük be-
ğenisini kazandılar. Hep birlikte yenilen akşam yemeği sonra-
sı gerçekleştirilen kahve sohbeti ile kongrenin resmiyetinden 
uzak samimi bir ortamda ilk gün programı sona erdi. Katılım-
cılarımız ertesi gün başlayacak ve üç gün sürecek medikal, 
bilimsel ve akademik bilgilendirmeyi beklemeye koyuldu.

Etkinlikler
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Kongre boyunca açık olan çocuk odaları ise büyük kalabalık 
ile 17 Nisan’da tanıştı. Dünya Hemofili Günü kutlamalarına 
katılımın çok yoğun olduğu 17 Nisan’da otobüsler dolusu 
katılımcı programdaki yerini aldı ve sadece o günkü katı-
lımcı sayısı 300’ü geçti. Minik katılımcılarımıza tercihleri göz 
önünde bulundurularak özel menüler sunuldu ve kendileri-
ne özel olarak ayrılan salonlarda hediye yağmuruna tutul-
dular. Yetişkinlerin alınmadığı salonlarda çocuklar palyaço 
eşliğinde oyunlar oynayıp şarkılar söylerken aileleri de içleri 
rahat bir şekilde oturumlara katıldı.

 Kongrenin 3. Günü bilimsel oturumların son bulması ile 
sıra Akvaryum gezisine ve kongre yemeğine gelmişti. 19 Ni-
san günü kongre katılımcıları coğrafi bir rotayı takip ederek 

“Kahve Sohbetleri 
bilimsel progra-
mın ciddiyet ve 
yoruculuğundan 

uzak, sıcak ve içten 
konuşmalarla renk 

buldu.”
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Karadeniz ile başlayan ve Pasifik’e kadar uzanan toplam 16 
tema ve 1 adet yağmur ormanından oluşan 15.000 canlı-
nın yer aldığı İstanbul Akvaryum gezisi ile keyifli bir saat 
geçirdiler. Kongre yemeği İstanbul’un eşsiz deniz manza-
rası eşliğinde Kaşıbeyaz Restaurantta gerçekleştirildi. Gece 
lezzetli yemekler ve  şen sohbetlerle unutulmazlar listesin-
deki yerini aldı. 

 Tüm katılımcılarımız, bir önceki gün gerçekleşen gezi 
ve kongre yemeği ile ilgili detayları günlük olarak yayınla-
nan kongre gazetesinden takip etme şansı buldu. 17 ve 18 
Nisan tarihlerine belki de ilk olma özelliğiyle damga vuran 
bir başka etkinlik de akşam yemeğinden sonra gerçekleşen 
kahve sohbetleriydi. Sohbetler, bilimsel programın ciddiyet 
ve yoruculuğundan uzak, sıcak ve içten konuşmalarla renk 
buldu. Bu samimi ortamla beraber misafirler hem fikir alış-
verişi yaptılar hem de günün kritiğini yapma şansı buldular. 
Kahve sohbetleri bağlama eşliğinde hep birlikte söylenen 
türküler ile son buldu.

 Kongrenin veda günü kapanış programı kongre II. Baş-
kanı Dr. Yusuf Büyükpınarbaşılı’nın konuşması ile başla-
dı. Kongre organizasyonunda emeği geçenlere teşekkür 
edilmesinin ardından, çekilen hatıra fotoğrafları ile kongre 
sona erdi. 

 Yerli yabancı, yetişkin, çocuk… Tüm katılımcılar bir başka 
hemofili kongresinde tekrar görüşebilme dilekleriyle ayrıl-
dılar.

Etkinlikler
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Uzm. Dr. Yusuf BÜYÜKPINARBAŞILI

TrHD Başkan Yardımcısı

“Kongrenin ilk 
günü programında 

hemşirelik, 
psikososyal alan, 

laboratuar bilimleri, 
kas iskelet sistemi 

alanı, nadir kanama 
bozuklukları ve 
von Willebrand 

hastalıkları 
konusunda mesleki 

gelişim çalıştayları ile 
açılış sosyal programı 

vardı.”
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Bilindiği üzere Türkiye Hemofili Derneği olarak 17-20 Nisan 2014 tarihinde 11.Ulus-
lararası Türkiye Hemofili Kongresini İstanbul’da gerçekleştirdik. Bu kongrenin 
tüm hemofili camiasına fayda sağlaması için çalışırken gösterdiğimiz özen ve 

çaba kongre sonrası aldığımız teşvik edici geribildirimlerde açıkça görülüyordu. An-
cak bu çabanın hangi boyutta olduğunu görmenin onurunu ve mutluluğunu Avust-
ralya-Melbourne şehrinde düzenlenen 31.Dünya Hemofili Kongresine katıldığımda 
anladım. Dünya kongresine benimle birlikte derneğimiz Başkanı Prof.Dr. Bülent Zül-
fikar ve derneğimiz üyeleri Dr. Fikret Bezgal, Yrd. Doç. Dr. Haluk Zülfikar, Doç.Dr. 
Gülnihal Özdemir, Uzm. Dr. Başak Koç, Sağlık Bakanlığımızın mensuplar Dr. Ali Alkan 
ve Dr. Hakkı Gürsöz ve NMO olarak Stj. Dr. Caner Dadak katıldı.
İstanbul’daki Dünya Hemofili Kongresi düzenleme kurullarında yer alan bir kişi sı-
fatıyla o dönemde Türkiye Hemofili Derneğinin görüşü olarak ısrarla kongre prog-
ramlarında yer almasını arzu ettiğimiz  ‘’hemofilinin tüm paydaşlarının ilgilendiği en 
önemli konuları kongre programına yerleştirme çabasının ‘’ sonraki Dünya Hemofili 
Kongrelerinde gelişerek devam ettiğini ve bunun en donanımlı halinin Avustralya 
kongresinde yer aldığını gördük. Hemofili alanında öne çıkan konuları takip edebil-
mek ve en üst düzeyde yarar sağlayabilmek için kongreye derneğimiz adına katılan 
hekimler olarak her birimizin ilgilendiği konuların seçimini kongre öncesi yaparak 
kongreye katıldık. 

 Avustralya-Melbourne Dünya Hemofili Kongresi 11-15 Mayıs 2014 tarihleri arasın-
da Melbourne Convention ve Exibition Center’ de yapıldı. Kongrenin ilk günü prog-
ramında hemşirelik, psikososyal alan, laboratuar bilimleri, kas iskelet sistemi alanı, 

nadir kanama bozuklukları ve von Willebrand hastalıkları konusunda mesleki gelişim 
çalıştayları ile açılış sosyal programı vardı. Ülkemiz ile Avustralya kıtası arasında za-
man farkı nedeniyle ilk günkü programa ve açılış törenine sadece başkanımız Prof.
Dr. Bülent Zülfikar ile Stj. Dr. Caner Dadak katıldılar. Kongrenin bilimsel programının 
ikinci günü sabahında kongre merkezinin fuayesinde ufak bir değerlendirme sonrası 
her birimizin katılacağı salonlara dahil olduk. 

 Ben ilk günü ‘’kanama hastalıklarının genomik’’ yapısının değerlendirildiği panele 
katıldım. Bu panelin ilk toplantısını Kanada’dan Prof.Dr. Walter Kahr gerçekleştirdi. 
Dr.Kahr konuşmasında trombositlerin kanama bozukluklarındaki fonksiyonları ile 

31. WFH Dünya Kongresi
Küçük Küçük Büyümek ve
BÜYÜĞE ULAŞMAK
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trombositlerdeki reseptör değişiklikleri ile ortaya çıkan has-
talıkların genetik temelleri hakkında bilgi verdi. Ardından 
İngiltere’den Prof.Dr. Anne Goodeve ‘’ kanama pıhtılaşma 
bozukluklarında yeni genetik tanı stratejileri’’ konusunda 
sunusunu yaptı. Bu sunuda NGS (Next Generation Sequ-
encing) yöntemi ile hemofilliklerdeki tüm genetik değişik-
liklerin erken ve kısa sürede tespit edilebileceği vurgulandı. 
Sabahın ilk panelinin son konuşmasını Almanya Bon’dan 
Prof.Dr. Anna Pavlova yaptı. Dr.Pavlova ‘’hemofilide inhibi-
tör genetiği’’sunumunda ağır tip hemofilide inhibitör gelişi-
minin % 30 oranında görüldüğünü,1940’larda başlayan in-
hibitör çalışmalarının halen gizemini sürdürdüğünü belirtti. 
İnhibitör gelişimindeki dört önemli parçasından birinin Fak-
tör VIII mutasyon profilinin, ikincisinin genetik ve etnik yapı 
olduğunu üçüncüsün ise immun yanıt oluşturan genlerdeki 
polimorfizm olduğunu ifade etti. Dördüncü parçasının ise 
henüz bilinmeyen faktörleri içerdiğini belirtti.

 Geleneksel olarak ilk günün ana oturumunun birinci ko-
nuşmacısı WFH başkanı Alain Weill tarafından gerçekleş-
tirildi. Sayın Weill konuşmasında hemofilinin özellikle yeni 
alanlarda daha geniş bir bakış açısı gerçekleştirmesini bu-
nun sonucu Brezilya, Çin, Hindistan ve Rusya gibi gelişmek-
te olan ülkelerde hemofili alanında ciddi iyileşmelerin görül-
düğünü bunun için güçlerin, bilginin ve hemofili konusunda 
tüm araçlarının birlikte hareket ettirilmesinin öneminden 
bahsetti. Hemofili dünyasının yenilik yapmaması durumun-
da önce durgunlaşacağını sonra gerileyeceğini belirtti.
 İkinci konuşmayı Avustralya’dan Micheal Berndt ‘’ primer 
hemostazda yeni görüşler’’ konusunda yaptı. Pıhtılaşmanın ilk 
aşamasında belirgin fonksiyon gören trombositlerin Gp IV, V 
ve IV proteinleri ile pıhtılaşmanın sekonder ve tersiyer aşama-
larına da önemli katkı yaptığını ifade etti.
 Konuşmalar sonrası verilen arada stand alanında bulunan 
poster sahasına derneğimiz üyelerince hazırlanan posterleri 
astık. Türkiye’den gönderilen ve Dünya Hemofili Kongresine 
kabul edilen 39 posterden 13 tanesi derneğimiz üyelerinin 
hazırladığı posterlerden olması ayrı bir gurur kaynağımız-
dı. Yine konuşma aralarında Başkanımız Prof.Dr. Bülent 
Zülfikar, Dr. Fikret Bezgal, Doç.Dr. Haluk Zülfikar’la birlikte 

eskimeyen dostluklarımızın göstergesi olarak dostlarımızla 
buluşma şansını elde ettik. Azerbaycan Hemofili Derneği 
Başkanı Sayın Gülnara Hüseyinova her zamanki kardeşlik 
hisleri ile aramıza katıldı. Yine yakın tarihte 11.Uluslararası 
Türkiye Hemofili Kongresinde konuk ettiğimiz Sayın Prof.
Dr. Peter Pustoslemsek ve dünya ile Venezüella hemofilisi-
nin önemli bir ismi olan Sayın Prof.Dr. Cesar A. Garrido ile 
konuşma şansımız oldu. Sayın Pustolemsek’e kongremiz sı-
rasında çekilmiş bazı fotoğraflarını verdiğimizde çok mutlu 
olduğunu derneğimiz ve ülkemiz hemofilisi için bir gönüllü 
olarak çalışacağı sözünü verdi.
 Kongrenin tüm günlerinde öğle yemekleri satellit top-
lantılar esnasında verildi. İlk günün öğle yemeğinde ‘’eklem 
kanamaları sırasında birbirini izleyen biyolojik olaylar’’ sunu-
munu dinledim.
 İlk günün öğleden sonraki oturumları değişik salonlarda 
sunulan serbest bildirilere ayrılmıştı. İlgi alanlarımıza göre 
bu bildirileri dinleme fırsatımız oldu. İlk günün sonunda 

Etkinlikler

“Türkiye’den gönderilen ve Dünya 
Hemofili Kongresine kabul edilen
39 posterden 13 tanesi derneğimiz
üyelerinin hazırladığı posterlerden
olması ayrı bir gurur kaynağımızdı.”
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oldukça yoğun geçen bir günü ta-
mamlayarak otelimize döndük.
 Dünya Kongresinin ikinci günü 
hemofilide en çok merak edilen ge-
netik tedavinin konuşulduğu bir pa-
nelle başladı. Paneli Kanada’dan Prof.
Dr. David Lillicrap yönetti. İlk konuşmayı 
ABD’den Prof.Dr. Katherine High ‘’Hemofili 
B’nin genetik tedavisinin daha geniş alanlara 
yayılması ‘’ konusunda yaptı. Bayan High hemofili 
B de genetik tedavinin son 15 yılını özetledikten sonra AAV 
virüs vektörü ile direkt karaciğer hücresini hedefleyen gene-
tik tedavi yapılan hastaların 1,5 yıldan beri izlendiğini hep-
sinin başarılı şekilde tedaviye yanıtlarının sürdüğünü,2012 
yılında Avrupa’da hemofili B de Glybera ismi ile lisans alan 
bu tedavinin pediatrik yaş grubunu da içine alacak şekilde 
genişlemesi için yapılacak çalışmalara ihtiyaç olduğunu bu 
çalışmalar sonrası daha fazla sayıda hemofili B hastasına 
genetik tedavi yapılmasının mümkün olacağını belirtti. Bu 
panelin ikinci konuşmasını İngiltere’den Prof.Dr. Amit C.Nat-
hwani ‘’ Hemofili A hastalığında AAV aracılığıyla gen trans-
feri’’ konusunda yaptı. Sayın Nathwani Hemofili A da daha 
önceden yapılan gen transferlerinden elde edilen sonuçları 
da dikkate alarak hemofili B de yapılan uygulamanın ben-
zerini 2015 yılı ikinci çeyreğinde faz I ve II çalışmalarının 
başlayacağı bilgisini verdi. Bu panelin son konuşma-
sını ‘’hemofilide gen tedavisinde kullanılabilecek 
diğer lentivüsler’’ konusunda ABD ‘den Prof.
Dr. Trent Spencer yaptı. Panelin sonunda 
başkan Sayın David Lillicrap’a ve ardın-
dan Sayın Flora Peyvandi’ye 11.Ulus-
lararası Türkiye Hemofili Kongresi 
sırasında çekilmiş fotoğraflarını 
verdim. Memnuniyet ve teb-
rik hislerini şahsım nezdinde 
tüm Türkiye Hemofili Derneği 
üyelerine ilettiler.
İkinci günün ortak oturumunun ilk 
konuşmasını Hollanda’dan Prof.Dr. 
H.Marijke van der Beng ‘’hemofilide in-

hibitör gelişimine epidemiyolojik ba-
kış’’konusunda yaptı. İkinci konuşma-
yı ABD ‘den Prof.Dr. H.David. W.Scott 
‘’inhibitörler: hücresel yaklaşımlar ve 

yeni immun tolerans seçenekleri’’ ko-
nusunda yaptı.

 Öğle yemeği ile birlikte sunulan endüstri 
oturumunda ‘’Hemofilide profilaksi konusunda 

yapılan çalışmalar’’ özetlendi.

 Derneğimiz üyelerinin hazırladığı posterlerinde ziyaret 
edildiği ‘’poster başı’’ oturumu için Doç.Dr. Haluk Zülfikar’la 
posterlerimizin başında bulunduk. Bu sırada bizlerde diğer 
posterlerin tartışmalarını dinleme şansını elde ettik.
 Poster tartışmalarının ardından tüm hemofiliklerin ve ai-
lelerinin önemli bir sorunu olan damar yolu sorunlarının an-
latıldığı ‘’Hemşirelik Salonuna ‘’ dahil oldum. ABD’den Hem-
şire Regina Butler’in hem başkan hem de konuşmacı olarak 
katıldığı toplantıda hemofiliklerde damar yolu sorununa ge-
nel bakış, hemofiliklerden kan alınırken dikkat edilmesi ge-
reken kurallar anlatıldı. İğne fobisi konusunda hipnoz dahil 
alternatif tedavilerin denendiği çalışmaları dinleme şansım 
oldu. Damar yolu sorunu çok fazla olan hemofiliklerde ar-

tık santral venöz yol yerine arterio venöz fistüllerin daha 
çok kabul gördüğünü bir kez daha gözlemledim.

 İkinci günün son paneli serbest bildirilere ayrıl-
mıştı. Ülkemizden Hemofili Dernekleri Başkanı 

Sayın Kaan Kavaklı’nın da serbest bildirisinin 
olduğu bu oturumda yedi ayrı konuşmacı 

kendi çalışmalarını sözel olarak sunma 
şansını elde ettiler.

 İkinci günün sonunda yerel Mel-
bourne mutfağı ile folklorik 
gösterilerin yer aldığı sosyal 

program yapıldı. Bu etkinlik sıra-
sında daha önce randevulaştığımız 

Avusturyalı Prof.Dr. Albert Farrugia 
ile Sağlık Bakanlığı temsilcisi Dr. Hakkı 

Gürsöz, Doç.Dr. Haluk Zülfikar ve şahsım 

“ABD’den 
Hemşire Regina 

Butler’in hem başkan 
hem de konuşmacı olarak 

katıldığı toplantıda
hemofiliklerde damar yolu 

sorununa genel bakış,
hemofiliklerden kan 

alınırken dikkat edilmesi
gereken kurallar

anlatıldı.”
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Etkinlikler

bir araya geldik. Prof.Dr. Albert Farrugia genel anlamda 
hemofili konusunu, kendisinin özel alanı olan faktör üretim 
çalışmaları hakkında detaylı bilgi alışverişinde bulunduk. 
Sayın Farrugia derneğimiz ve ülkemiz hemofilisi konusunda 
bizden bilgi aldı, derneğimiz yayını ‘’yeni faktör dergisi’’ için 
makale yazımı ve en kısa sürede kendisini İstanbul’da misa-
fir edebilme arzumuzu ilettik.
 Her anlamda yoğun geçen ikinci günün sonunda bir son-
raki gün için dinlenmek üzere otelimize döndük.
 Kongrenin 3.gününün ilk oturumu ‘’hemofilik artropati-
nin fizyopatolojisi’’ konusundaydı. Bu konuşmayı ABD’den 
Prof.Dr. Carl Blobel yaptı. Sayın Carl konuşmasında da He-
mofilik artropatideki değişiklikleri romatoid artirit modeli 
üzerinden anlattı. Her iki hastalıkta da eklemlere zarar veren 
mediatörün TNF alfa olduğunu bu nedenle TNF inhibitörle-
rinin hemofilik artropatinin tedavisinde önemli rol oynaya-
bileceğini belirtti.
 Bugünün endüstri sempozyumu hemofili ve yaşlılık ko-
nusundaydı. Konuşmacılar özellikle hemofilide yaşlanmayla 
birlikte normal popülasyonda görülen hastalıkların yanı sıra 
hemofiliklerde böbrekle ilgili hastalıkların daha fazla görül-
düğünü diğer sorunlardan özellikle kardiovasküler hastalık-
larda takip ve tedavinin normal kişilerde olduğu gibi yapıl-
ması gerektiği üzerinde durdular.
 Verilen arada poster alanında ülkemizden katılımcıların-
da sözlü poster sunumlarını dinleme fırsatımız oldu. Bu sı-
rada kongreye derneğimizi temsil etmek üzere katılan Prof.
Dr.Albert Farrugia Staj. Dr. Caner Dadak ile birlikte diğer ül-
kelerden gelen genç temsilcilerle görüşüp tanışma fırsatını 
elde ettim.
 Üçüncü günün öğleden sonraki bölümünde WFH’nın 
ülkemizi de içine alan bölgesinin sorumlusu Bayan Salome 
Mekhuzla olan randevumuza katıldık. Bu randevumuza Sa-
yın Dr. Hakkı Gürsöz, Dr. Ali Alkan, Dr.Gülnihal Özdemir, Dr. 
Başak Koç, Dr. Fikret Bezgal, Stj. Dr. Caner Dadak ve şahsım 
katıldı. Sayın Salome yaklaşık bir buçuk saat süreyle bizlerin 
görüşlerini aldı. Kendiside toplantı sırasında beklentilerini 
ifade etti. Bu toplantıda sağlık bakanlığının temsilcilerinin 
ilk kez aramızda olmaları ve ülke hemofilisine bakışımızda-
ki benzerlikler Bayan Salome tarafından takdirle karşılandı. 
Türkiye Hemofili Derneğinin kendi bölgesinde birçok ülkeye 
örnek teşkil edecek yapılanması olduğunu Türkiye hemofi-
lisinin son 10 yıldaki gelişimini merak ve ilgi ile takip ettiğini 
belirtti. Özellikle Türkmenistan, Kazakistan ve Kırgızistan ül-
kelerinde hemofili yapılanması konusunda bizlerden yardım 
talep etti. Derneğimiz adına şahsım ve sağlık bakanlığı adı-
na Sayın Gürsöz bu konuda gereken yardımı yapabileceği-
mizi belirttik. Toplantı sonunda Sayın Salome 2015 yılı Nisan 
ayında ülkemizi ve derneğimizi ziyaret edeceği bilgisinide 
dâhil ederek bir özet yaparak toplantıyı sonlandırdık.
 Bayan Salome ile toplantının yapıldığı saatle aynı zaman 
dilimine denk gelen Sayın Doç.Dr. Haluk Zülfikar’ın konuş-
masına ekip halinde katılmak için hızla hareket ettik. Sayın 
Zülfikar’ın panelist olarak katıldığı toplantıyı Brezilya’dan 
Frederica Cassis yönetiyordu. Toplantı salonuna girdiğimiz-
de Sayın Zülfikar konuşmasını sürdürüyordu. Toplantıyı ta-
kip eden 300 kişinin salonda bulunması derneğimiz adına 

da gurur vericiydi. Panelin sonunda panelistler dinleyiciler 
arasında bulunan Kırgız ekibiyle hatıra fotoğrafları çektire-
rek günün sonuna gelmiş olduk.
 Genel olarak Dünya Hemofili Kongrelerinin son günü 
hemofilinin sosyal alanıyla ilgili konular kongre programla-
rında yer alırken Melbourne kongresinin son gününde bu 
konu dağılımı çok iyi dengelenmişti. Kongrenin son günün-
de uzun etkili faktör preparatlarıyla yapılan klinik araştır-
malarının son durumu özetlendi. Bu aşamada endüstriel 
kuruluşların kısa sürede uzun etkili preparatları piyasaya 
sunabilecek aşamaya gelindiği ifade edildi.
 Yarım gün olarak programlanan kongrenin son gününü 
tamamladıktan sonra İstanbul’a dönüş için otelimize sonra-
da Melbourne havalimanına hareket ettik.
 Bu yazıma başlık olarak ‘’Küçük Küçük Büyümek ve Bü-
yüğe Ulaşmak’’ cümlesini seçtim. Çünkü Dünya kongresin-
de gördüm ki derneğimizin birçok bilimsel ve sosyal prog-
ramları dünya ölçeğinin bir küçüğü. İnşallah bir kez daha 
Dünya Hemofili Kongresini Türkiye’de gerçekleştirdiğimiz-
de büyüdüğümüzü tüm dünyaya göstermiş olabileceğiz.
Yazımı bitirirken kongre katılım ekibimize şahsımla inanıl-
maz uyum içerisinde olmaları nedeniyle çok teşekkür edi-
yorum. Hemofili camiasına sağlıklı ömürler diliyorum.
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Caner DADAK
TrHD

“Ulusal üye 
organizasyonlarınca 
yapılan çalışmaların 

nasıl geliştirileceği 
üzerine çeşitli 

konularda atölye 
çalışmaları yapıldı.”
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NMODünya Hemofili Federasyonu NMO Toplantısı

D
ünya Hemofili Federasyonu (WFH), tüm dünyadaki hemofili organizas-
yonlarının geliştirilmesi adına her 2 yılda bir o yılın dünya kongresi öncesi 
3 gün süren bir eğitim programı düzenliyor. Küresel Üye Organizasyon-
ları Eğitimi (Global National Member Organizations Training - GNMOT) 
adı verilen bu programda ulusal üye organizasyonlarınca yapılan çalış-

maların nasıl geliştirilebileceği üzerine çeşitli konularda yapılan atölye çalışmaları-



nın yanı sıra Fransızca, İspanyolca ve 
Rusça’ya simültane çeviri yapılan ve 
hemofili ile ilgili tüm konularda bilgi 
paylaşımı yapılan ortak oturumlar 
yer alıyor. 

     2014 WFH Dünya Kongresi’ne ve 
dolayısıyla Küresel Üye Organizasyonları 
Eğitimi’ne Avustralya’nın ev sahipliği yap-
ması nedeniyle programa katılmak üzere okyanus 
aşırı, uzun, yorucu ve bir o kadar da heyecanlı bir yolculuk 
yaptım. Melbourne Havalimanı’ndaki WFH toplanma nok-
tasında buluştuğumuz farklı ülke delegeleriyle nihayet bu 
uzun seyahati tamamladığımızı düşünürken eğitimin ger-
çekleşeceği Creswick kasabasına karayoluyla 1,5 saat daha 
yolumuzun kaldığını öğrenmek morallerimizi biraz bozsa 
da trafiğin soldan aktığı Avustralya’da otobüs yolculuğu 
yapmak çok ilginç bir tecrübeydi. 

     Creswick; Melbourne’ün 129 km kuzeybatısında yer 
alan, yeşillikler içerisinde, yaklaşık 3.000 nüfuslu küçük bir 
kasaba. 8-10 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen prog-
ram için şehirden uzak, doğa içinde ve dış dünyaya kısmen 
kapalı bir yer seçilmesi dünyanın dört bir yanından gelen 

delegeler ile çok kısa sürede kayna-
şıp farklı kültürlerle tanışma fırsatı 
sundu. Bununla birlikte farklı ülke-
lerdeki farklı kültürlerin hemofiliye 
bakışı ve yaklaşımını, bu ülkelerdeki 

tedavi yöntemlerini, olanakları, ilaca 
ulaşım gibi konuları ilk ağızdan dinleme 

fırsatı buldum. Ayrıca yine eğitimin yapı-
lacağı tesise varış ve programın başlangıcı 

arasındaki bu 1 günlük kısıtlı sürede diğer ülkeler-
deki ulusal organizasyonların çalışma yöntemleri, faaliyet-
leri, gelecek planları gibi konularda bu organizasyonların 
delegeleri ile fikir alışverişlerinde bulunarak hem Türkiye 
Hemofili Derneği’ni diğer ülke katılımcılarına anlatmış 
hem de onlardan çeşitli fikirler almış oldum. Ayrıca bizim 
çalışma yöntemimizi ve faaliyetlerimizi dünya geneliyle kı-
yaslayarak ne durumda olduğumuzu görmek açısından da 
çok verimli ve güzel bir tecrübe edindim. 

     Toplam 3 gün süren eğitim, yarım gün grup çalıştayları ve 
yarım gün ortak oturumlar şeklinde düzenlendi. Çalıştaylar 
ise “Kurulma Aşamasındaki Ülkeler” 2 grup, “İspanyolca Ko-
nuşan Ülkeler” 1 grup ve “Kuruluşunu Tamamlamış Ülkeler” 
1 grup olmak üzere toplam 4 ayrı grupta yapıldı.  Bu çalış-

Etkinlikler

“Farklı 
ülkelerdeki 

farklı kültürlerin 
hemofiliye bakışı ve

yaklaşımını, bu ülkelerdeki 
tedavi yöntemlerini,

olanakları, ilaca ulaşım gibi 
konuları ilk ağızdan 
dinleme fırsatımız 

oldu. ”
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malarda TrHD adına ABD, Almanya, Avustralya, Avusturya, 
BAE, Belçika, Danimarka, Fransa, Güney Afrika, Hindistan, 
İrlanda, İspanya, İsveç, Kanada, Kore, Letonya, Malezya, Sır-
bistan, Slovenya ve Yeni Zelanda delegeleri ile birlikte “Ku-
ruluşunu Tamamlamış Ülkeler” grubunda yer aldım. 

     Ortak oturumların ilkinde açılış konuşmaları ve grup di-
namik aktivitesinin ardından “NMO tecrübe paylaşımı” otu-
rumunda Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 29 ülkenin 
daha önceden WFH’a teklif etmiş olduğu sunumlar arasın-
dan seçilen 8 tanesi anlatıldı. Bunlar içinde Filipinler’in genç 

gönüllüler toplama çalışması, Sırbistan’ın savunma (advo-
cacy) sürdürülebilirliği çalışması, Kanada’nın finansal kay-
nak yaratma çabaları ve Belçika’nın yeni kayıtlama sistemi 
en dikkat çekenleriydi. İkinci gün ise “kadınlarda kanama 
bozuklukları” ve bu konu ile ilgili –Kanada ve ABD başta 
olmak üzere- dünya genelindeki çalışmalar ile “hemofilide 
klinik araştırmaların önemi” konusunda WFH bünyesindeki 
doktor, hemşire ve gönüllülerin sunumlarını takip ettik. Son 
gün ortak oturumunda ise WFH ve projeleri ile ilgili en son 
haberler aktarıldı.
 Grup çalışmaları ise 3 ayrı başlık altında düzenlendi. İlk 
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gün “Genç Liderlik Eğitimi”nde Avustralya Hemofili Fede-
rasyonu’ndan Suzanne O’Callaghan üyeler arasından lider-
liğe aday olabileceklerin belirlenmesi, bunların eğitilmesi ve 
desteklenmesi hakkında bilgi verirken bu konuda çok yol 
kat etmiş olan ABD ve Yeni Zelanda hemofili federasyon-
ları düzenledikleri “Genç Lider Yetiştirme Programları”nı 
anlattı. İkinci gün “Farmasötik İlişkiler” oturumunda Brian 
O’Mahony endüstri firmalarından finansal kaynak sağla-
manın faydaları, olası sonuçları, sürecin nasıl yürütülmesi 
gerektiği hakkında tecrübelerini paylaşırken ülkelerdeki uy-
gulamalar ve aradaki farklar tartışıldı. Son gün ise “Kanama 
Bozuklukları Ekonomisi ve Veri” konusu Declan Noone ve 
Khalil Guliwala tarafından anlatıldı. Ülkelerin sağlık bütçele-
ri planlanırken üye organizasyonlarının kanama bozukluğu 
uygulamalarına ayrılacak kaynağın artırılmasında neler ya-
pabilecekleri konuşuldu. Bu son oturumun ikinci kısmında 
ise WFH Global Survey ve WFH web sitesi hakkında detaylı 
bilgi verilerek NMO’ların birçok veriye ve kaynağa ulaşabile-
ceği WFH NMO sayfası tanıtıldı.

     WFH projelerine ve çalışma şekline daha yakından ve 
bu çalışmalarda bulunanlar ile birebir diyalog kurarak şahit 
olmak hemofiliyi küresel anlamda görebilme adına güzel bir 
tecrübe sağlıyor insana. Ayrıca bu, dünyada işlerin nasıl gitti-
ğini TrHD olarak bizim çalışma şeklimizle ve faaliyetlerimizle 
de kıyaslama fırsatı sunuyor ve bu sayede hem kişisel hem 
de dernek olarak neleri doğru yaptığımızı veya hangi konu-
larda daha da gelişebileceğimizi daha rahat görebilmemizi 
sağlıyor. Tüm bunların yanında ise daha önce de söz etti-
ğim gibi çok farklı seviyelerdeki ülkelerin durumunu görmek 
ise hemofilide Türkiye’nin dünyadaki yerini kıyaslayabilmek 
açısından büyük kolaylık sağlıyor. Örneğin Afrika’da bugün 
hala faktör bulunmayan, taze donmuş plazmayla tedavi uy-
gulanan bir ülkenin delegesiyle sohbet ettiğiniz zaman 20’li 
yaşlarda Türk bir hemofili olarak çocukluğunuzdaki sıkıntı-
ları anımsıyorsunuz. Bugün geldiğimiz nokta ise hepimizin 
malumu. Aynı şekilde tedavi olanakları bakımından bizden 
çok daha iyi durumda bir ülke hakkında bilgi edinmek ise 

daha yapılacak birçok işin, atılacak birçok adımın olduğunu 
hatırlatıyor. Ondan sonra da geriye bu motivasyonu Türki-
ye’deki hemofili topluluğu lehine kullanarak şartların hem 
medikal açıdan hem de sosyal açıdan geliştirilmesi kalıyor. 

“Ülkelerin sağlık bütçeleri
planlanırken üye organizasyonlarının 

kanama bozukluğu uygulamalarına 
ayrılacak kaynağın artırılmasında 
neler yapabilecekleri konuşuldu.”
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Ergül BERBER
TrHD

“TrHD olarak 
gerçekleştirdiğimiz 
“Birlikte Keşfetme 
Zamanı” konseptli 

kampımız tüm 
katılımcılara 

kapsamlı bir şekilde 
anlatıldı ve yoğun 

bir ilgi gördü.”
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çılımı North American Camping Conference for Hemophilia Organizati-
ons olan NACCHO kanamalı hastalığa sahip bireyler için kamp organi-
zasyonu düzenleyen ve bu organizasyonları planlayan ve gerçekleştiren 
kişiler için oluşturulmuş bir organizasyondur. Her yıl farklı bir tema ile 
gerçekleştirilen NACCHO 2014 Konferansı “Cesaretle Gitmek, daha önce 

hiçbir kampın gitmediği kadar” teması ile 24-26 Ocak tarihleri arasında Tempe, Ari-
zona’da Tempe Mission Palms Otel’de gerçekleşti. Kongre Arizona Hemofili Derneği 
tarafından gerçekleştirildi.

 Kongre öncesinde 23-24 Ocak 2014 tarihlerinde kongre öncesi kamp yöneticileri-
ne yönelik olarak; liderliğin ana tema olduğu “risk yönetimi, geçmiş deneyimlerden, 
başarısızlıklardan edinimler” gibi konularının yer aldığı ön konferans düzenlendi.
Ön konferans başlamadan sabah 08.30’da uluslararası katılımcıların katıldığı bir 
kahvaltı toplantısı düzenlendi. Bu kahvaltı toplantısına, Romanya, Hollanda, İrlanda, 
Meksika, Venezuella, Avusturalya, Kanada ve Türkiye katıldı.  Türkiye adına Türkiye 
Hemofili Derneği’ni (TrHD) temsilen söz konusu ön toplantı ve diğer sempozyum 
ile kongreye, sözlü sunum ve tanıtımlarda bulunmak yanı sıra eğitimlere iştirak ede-
bilmek amacıyla Ergül Berber ve Haluk Zülfikar katılmışlardır. İlk toplantı olan bu 
kahvaltı toplantısında, katılımcıların kendileri tanıtmaları, ülkelerindeki kamp organi-
zasyonları, yaklaşım ve stratejilerini ile karşılaşılan zorluk ve problemlerden bahset-
meleri istenmiştir. Akabinde başlayan ön kongrenin akşam yemeği sırasında konuk 
ülkelerden 3 tanesinden düzenledikleri kamplar hakkında ve dernek yapıları ile ilgili 
bir sunum yapmaları istenmiştir. Bu sebeple TrHD olarak neler yaptığımız ve son ola-
rak organize ettiğimiz “Birlikte Keşfetme Zamanı” konseptli kampımız tüm detayla-
rıyla katılımcılara power point sunum kapsamında ve ek görsel destekle sunulmuş 
ve oldukçe yoğun bir ilgi görmüştür. Özellikle sunum tarzı ve içeriği ile sayın Ergül 
Berber katılımcılar tarafından yoğun alkış almıştır..

NACCHO
2014
Kanamalı Bireyler İçin Kamp Organizasyonu.



Yeni Faktör Dergisi - 37

NACCHO2014
N

A
C

C
H

O
20

14
 Sonrası sabah saat 07.30 itibarıyla başlayarak konferan-

sın kayıt masası yanında bir alanda derneğimizin tanıtımına 

yönelik flama ve dergiler vb materyallaerle tanıtım masası 

kurulmuştur. Ayrıca Türk lokumu, fıstık ezmesi gibi Türk tat-

lılarının da farklı etkinliklerle katılımcılara 

dağıtılmış ve derneğimizin tüm katılım-

cılar tarafından tanınması için fırsatlar 

oluşturulmuştur.

 Ana Kongre 24 Ocak 2014 saat 

1730’da Pat Torrey tarafından “Hoş gel-

din Aktivitesi” ile başlamış ve 18:30’da 

verilen akşam yemeği sırasında, sponsor 

firma yetkililerinin kısa hoş geldin konuş-

malarından sonra  Steve Maguire tara-

fından    yaz kampını daha etkin hale ve 

yeni nesile uygun hale getirmenin yöntemleri ile ilgili açılış 

konuşması yapılmıştır.

 

 Konferans boyunca düzenlenen yaz kamplarının kişisel 

gelişime, gençlerin hayata daha pozitif bakmalarına, sos-

yalizasyonlarına, liderlik özelliklerine, kampta yer alacak 

danışmanların, kamp çalışanlarının özelliklerine değin çok 

geniş yelpazede oturumlar yapılmış ve derneğimiz adına 

kongreye iştirak eden katılımcılarımız tüm oturum ve kon-

feranslara kendi aralarında paylaşarak iştirak etmişlerdir. 

Özellikle sabah 08.00 – 19.00 arasında aynı anda 6 farklı 

salonda gerçekleşen oturumlar adeta 

katılımcıları kendilerini bir bilgi denizinde 

hisstmelerine sebep olmuştur.

 Kongre boyunca derneğimizin 

kamp organizasyonlarını daha da etkin 

ve daha farklı hale dönüştürmeye yö-

nelik fikirler elde etme şansı yakalarken 

derneğimizin kamplar dışında düzen-

lediği uluslararası kongre, sempozyum, 

çalıştay vb toplantıları ve diğer aktivite 

girişimlerimizi tanıtabilme imkanı da ya-

kalamıştır.

 Arizona Hemofili Derneği Direktörü ve Kongre Başkanı 

Sayın Cyndi Komar’ın ile 1 saati aşkın özel bir toplantı ya-

pılmış ve ABD adına Arizona Hemofili Derneği ile Türkiye 

Hemofili Derneğinin ortak çalışmaları değerlendirilmiş ve 

birçok konu ve başlıkta anlaşmaya varılmıştır. 

Etkinlik

“ Kongre boyunca 
derneğimizin

düzenlediği kamp 
organizasyonlarını daha 

etkin ve daha farklı 
hale dönüştürmeye
yönelik fikirler elde 

etme şansı yakaladık.”
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İ
nsan her yaşta ve her yerde sohbete muhtaçtır. İnsanlar, sohbet vasıtasıyla bir-
birlerinin tecrübelerinden, fikir ve kanaatlerinden, hatta tavır ve davranışlarından 
faydalanırlar. Sohbet anlam olarak dostça ve arkadaşça konuşarak hoş bir vakit 
geçirme, yarenlik ve söyleşide bulunmak anlamına da gelir. Birde bu sohbetlerin 
akademik yani bilimsel düzeyde olduğunu düşündüğünüzde tadından yenmez 

hale geldiği de söylenebilir.

Türkiye Hemofili Derneği, Yönetim Kurulu tarafından Haluk ZÜLFİKAR, Gökhan AK-
TAÇ ve benimde içinde olduğum üç kişilik “Akademik Yüz - Yüze Sohbetler” etkin-
likleri düzenleme komitesi oluşturuldu.Yönetim Kurulumuz bu organizasyonla, yeni 
dernek merkezimizde hem üyelerimize hem de üye olmayan diğer katılımcılarımıza 
hemofili  dışında ilginç gelebilecek ve değişik bilgiler elde edebilecekleri konularda 
uzmanlarıyla buluşma ve samimi bir sohbet ortamı yaratma  amacındadır.

 İlk olarak üçümüz kendi aramızda bir planlama toplantısı yaptık. Bu toplantıda; 
hedef kitlenin kim olması gerektiği, konuşmacı ve katılımcı profilinin belirlenmesi ve 
katılımcı sayısından tutunda davet şekli ve konular üzerinde çalıştık. Aldığımız ka-

Akademik
Yüz - Yüze Sohbetler

Atakan TANAR
TrHD

“Hem üyelerimize 
hem de üye olmayan 

katılımcılarımıza 
hemofili  dışında 
ilginç gelebilecek 
ve değişik bilgiler 

elde edebilecekleri 
konularda 

uzmanlarıyla 
buluşma ve 

samimi bir sohbet 
ortamı yaratma  

amacındayız.”
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Konunun uzmanı akademisyenlerin katılımı ile gerçekleşen programımız 
dinleyicilerin farklı konularda bilgi sahibi olmalarını sağlıyor.
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Etkinlikler

rarları Yönetim Kuruluna sunduktan ve onaylarını aldıktan 
sonra ilk sohbeti gerçekleştirmek için kolları sıvadık.
İlk sohbetimizi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve 
Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof Dr. Ahmet AYDIN 
hoca ile gerçekleştirdik. Kendisi bizimle “Niçin Hasta Olu-
yoruz” başlığı altında diyet ve beslenmemizle alakalı olduk-
ça faydalı paylaşımlarda bulundu. Taş Devri Diyeti 
kitabında detaylarını verdiği doğal beslenme 
şekli konusunda çeşitli örnekler vererek 
kamuoyunda  yanlış bilinen bazı bes-
lenme türlerini ve sakıncalarını kendi 
bilimsel çalışmalarıyla anlattı.
İkinci sohbetimizi ise Sekoya Da-
nışmanlıktan Gül KIRÇIL hanım ile 
gerçekleştirdik. Gül Hanım bizlerle 
“Sivil Toplum Kuruluşlarında Sür-
dürülebilir Büyüme ve Etkin İnsan 
Faktörü” başlığı altında sohbet edip 
bu konulardaki bilgi ve deneyimlerini 
paylaştı. Daha sonra bizlerle grup çalışma-
sı yaparak sonuçlar üzerinde, yapılan doğru ve 
yanlış tercihlerimizi bir strateji seçiminin önemi kapsamın-
da eğlenceli ve etkin bir şekilde anlattı.

Üçüncü Sohbetimizi de uluslararası düzeyde enerji şirket-
lerine petrol ve doğalgaz konusunda danışmanlık yapan 
Aydın ÖZÜ beyle gerçekleştirdik. Aydın bey bizlere “Dünya 
Enerji Politikaları” başlığı altında ülkelerin petrol ve doğal-
gaz politikalarını anlattı. Dünyanın enerji kaynakları konu-
sundaki genel haritasını çizerek ülkemizin bulunduğu coğ-

rafyadaki enerji kaynakları konusunda bilgiler verdi. 
Daha sonra kendisiyle soru - cevap şeklinde 

sohbet etme imkanı bulduk.
Genel olarak konuşmacılar bilgi, tec-

rübe ve deneyimlerini akademik 
boyutta bizlerle paylaşırken bizle-
rin de, hem gönüllerimize hem de 
zihinlerimize hitab ettiler. Bundan 
dolayı tüm konuşmacılara buradan 
teşekkür ederim.

Ayrıca bir teşekkürde, böyle faydalı 
bir etkinliğin düzenlenmesi için biz-

lere bu görevi veren Yönetim Kurulu 
Başkanımız ve Üyelerine, bizi yönlendiren 

ve motive eden Haluk ZÜLFİKAR hocama ve bu 
yükün sırtlanmasında bana omuz veren Gökhan AKTAÇ 

beye de teşekkür ederim. 

“Prof. Dr. 
Ahmet Aydın

doğal beslenme şekli 
konusunda çeşitli örnekler 
vererek kamuoyunda yanlış 

bilinen bazı beslenme
türlerini ve sakıncalarını 

kendi bilimsel
çalışmalarıyla

anlattı.”

“Prof. Dr. Ahmet Aydın Taş Devri kitabını bizim için imzaladı.” “Sn. Gül Kırçıl’a katılımdan dolayı teşekkür plaketimizi sunduk.”

“Sn. Aydın Özü’ye
teşekkür plaketimizi verirken.”
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Hanife ÖZCAN
TrHD

“Önceliği her zaman 
hastalarımızla bir 

araya gelmek olan 
derneğimiz bu 

amaçla hasta ve 
hasta yakınlarımızın 

dernek merkezinde 
bir araya geldiği 
“Bilgilendirme 

Toplantıları” 
düzenlemektedir.”
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Şu an için İstanbul’da ikamet eden üyelerimizin katılımı ile gerçekleşen toplan-

tıların yıl içerisinde farklı illerde de yapılması planlanmaktadır. Toplantılarımız 

dernek başkanımız Prof.Dr. Bülent Zülfikar’ın önderliğinde Yönetim Kurulu 

üyemiz Dr. Fikret Bezgal, Dr. Başak Koç ve Hem. Hanife Özcan, hasta ve hasta yakın-

larımızın katılımı ile gerçekleşmektedir.Genellikle 3 haftada bir saat 17.00 civarında 

çay  kahve ve çeşitli  ikramlarımızla  toplanılmaya başlanmaktadır.

Bilgilendirme  
Toplantısı

Hasta
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 Sohbet ortamında geçen toplantılarımızda  yeni teşhis 
konulan hastalar ile deneyimli hastalarımızı bir araya geti-
rerek örnek teşkil etmesini sağlamaya çalışıyoruz.  Bu ve-
sile ile katılımcılar birbirilerini tanıma şansı yakalıyor ve her 
biri kendi deneyimlerini paylaşma imkanı buluyor.Özellikle 
bu hastalıkla yeni tanışan aileler için bir nevi terapi oluyor , 
kendilerinin yalnız olmadıklarını ve sıkıntılarını paylaşabile-
cekleri bir ortam olduğunu görüyorlar. Yaşadıkları tıbbi ve 

bürokratik sorunların en doğru yanıtlarını bire bir yaşayan-
lardan ve uzman doktorlardan alıyorlar.
 Toplantılarımızda öncelikle Hemofili hastalığının belirtile-
ri ve tedavileri hakkında genel bilgiler verilmektedir. Hasta-
nelerde tanı konduktan sonra yoğunluk nedeniyle hastalık 
hakkında çok fazla bilgi verilememektedir. Kendi imkanları 
ve internet ortamında bilgi almaya çalışan aileler kısmen 
doğru, kısmen de yanlış ve ürkütücü bilgilere ulaşmak-
tadırlar. Bu nedenle en doğru ve sağlıklı bilgilere ulaşmak 
bakımından bu toplantıların çok büyük bir önemi bulun-
maktadır. Hastalık hakkında verilen bilgilerin yanında acil 
durumlarda nelerin yapılacağı, alınması gereken tedbirler, 
faktörlerin hazırlanması, saklanması ve uygulanması gibi 
çok önemli bilgilerde verilmekle beraber  dernek faaliyetle-
rinden  de bahsedilmektedir. Daha sonra katılımcıların soru-
ları yanıtlanmakta ve çözümler bulunmaktadır.  

Aileler hocalarımız ile bu sohbetleri yaparken çocuklarımız-
da kendilerine ayrılan güvenli ve eğlenceli oyun alanında 
keyifli vakit geçiriyorlar. 

 Sizlerde bu sıcak sohbet ortamında yer almayı arzu 
ederseniz dernek telefonlarımızdan bize ulaşabilirsiniz.

  

Etkinlikler

“Hastalık hakkında verilen
bilgilerin yanında acil durumlarda 

nelerin yapılacağı, alınması
gereken tedbirler, faktörlerin
hazırlanması, saklanması ve
uygulanması gibi çok önemli
bilgilerde verilmekle beraber
dernek faaliyetlerinden de

bahsedilmektedir.”
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H
emofilidaşlar olarak birlikte yapılacak ilk kamp etkinliğinin vermiş olduğu 
heyecanla Erikli Danişment Orman Kamp alanının yolunu tuttuk. Otobüs-
te dağıtılan kamp programını okudukça merak ve heyecanımız gittikçe 
arttı.
 Kamp alanına geldiğimizde yeşilin ve mavinin birleştiği güzel bir 

doğa manzarasıyla birlikte obalara ayrıldık. Daha sonra Türkiye genelinden gelen 
hemofilileri,özellikle birbirini hiç tanımayanları aynı oba ve çadırlarda kalması sağla-
dık.

 Kamp kuralları, çadırların kuruluşu ve ilerleyen günlerde herhangi bir problem 
yaşanmaması için kamp lideri Can Hoca püf noktaları bizimle paylaştı. Hemen ardın-
dan öğle yemeğimizi yiyerek çadırlarımıza yerleşmek için serbest zaman verildi.

Deniz Caner TAN
TrHD

“Türkiye’nin farklı 
illerinden gelen 
hemofiliklerin, 

özellikle birbirlerini 
hiç tanımayanların 

aynı oba ve 
çadırlarda kalması 

sağlandı.”
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Hareket Ettik, 
Eğlendik!
Genç Hemofilikler Hareket Zamanı konsepti ile düzenledikleri doğa kampında 
farklı deneyimler yaşama fırsatı buldular.



Yeni Faktör Dergisi - 43

Kamp ateşinin unutulmaz oyunu ise, obalardan 
birinin ürün tasarlaması ve diğer obanın bu 

ürünün reklamını hazırlamasıydı. Hemofiliklerin 
uçan sakız, kokmayan mangal, halüsinasyon 

gözlüğü, işaret dilini konuşmaya çeviren makine 
gibi birçok yaratıcı fikir çıkmıştı.

 Hemofilikler çoktan kendi aralarında kaynaşmaya başla-
mıştı. Bizler onları “Kamp ateşini yakıyoruz” diyene kadar 
sohbetlerini sonlandıramadık. Kamp ateşi etrafında topla-
narak tüm gecemizi “Rakun Kuyruğu” oyununu oynayarak 
geçirdik. Oyunumuzun amacı tüm katılımcıların üç metrelik 
ipi belirli bir hızla parmakları arasına dolayarak kendini ta-
nıtmasıydı. İlk başta çekinen arkadaşlarımız olsa da, ilerle-
yen dakikalar da talep oldukça arttı. Birbirimizi tanırken attı-
ğımız soluksuz kahkahalarla birlikte çadırlarımıza ilk günün  
tatlı yorgunluğunu atmak için çekildik.

 Kamp boyunca her gün saat sekiz de kalkarak temiz 
havanın verdiği enerji ile çadırlarımızın içini düzenleyerek 
sabah sporu için deniz kenarına iniyorduk. Sonrasında açık 
büfe kahvaltıyla açlığımızı bastırarak tekrar acıkmak üzere 
deniz etkinliklerimizi gerçekleştirdik. Akabinde dart, tavla 
ve satranç turnuvası için obaları hemofili meydanına çağır-
dık. Obalar kendi aralarında eşleştiler ve  zorlu mücadeleler 
sonunda kazananlar ödüllerine kavuştular.

 Kampımızın en önemli etkinliklerinden biri olan “Afiş Ça-
lışması” aynı zamanda yine kampımızın sloganı olan “Hare-
ket zamanı” yazısını, beyaz çarşaf üzerine fırçalarla yazdık 

ve son olarak katılımcılar boyayla el izlerini afiş üzerine uy-
guladılar. Çalışmamızın sonunda izci alkışıyla birlikte birbiri-
mizi onurlandırdık.

 Kamp süreci boyunca her akşam düzenlediğimiz kamp 
ateşinin coşkusu herkesin hatırlayacağı cinstendi. Kamp 
ateşinin unutulmaz oyunu ise obalardan birinin ürün tasar-
laması ve diğer obanın bu ürünün reklamını hazırlamasıydı. 
Hemofilidaşlarımızdan uçan sakız, kokmayan mangal, ha-
lüsinasyon gözlüğü,işaret dilini konuşmaya çeviren makine 
gibi birçok yaratıcı fikir çıkmıştı. Bu ürünlerin tanıtımı da fi-
kirler kadar etkileyiciydi.

 Yeni bir haftanın başlangıcıyla öğleden sonra ki ilk aktivi-
temiz olan “İlk Yardım ve Denizde Boğulmalara Karşı Nasıl 
Önlem Alabiliriz” eğitimiydi. Çok küçük müdahalelerle insan 
hayatını kurtarabileceğimizin bir kez daha farkına vardık.

 Katılımcılar bu kez obalar olarak değil bireysel olarak 
“Hafıza Oyunu” için rakiplerini seçtiler. Ardından hemofili 
meydanında toplanarak oyunu hazırlayan ekibimizin yön-
lendirmeleriyle nefes kesen performanslar sonucunda ka-
zananımıza ödülümüzü verdik.

Etkinlikler
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Daha önce hiçbir katılımcımızın oynamadığı “Pusula ile Yön 
Bulma” oyunu için genel bir bilgilendirme yapılarak, oyun 
alanımıza doğru ilerledik. Teknolojinin nimetlerinden fayda-
lanarak pusula yerine telefonda ki pusulalarımızdan doğaya 
gizlenen hedeflerimizi arka arkaya bularak en kısa sürede 
oyunu bitirmeye çalıştık.

Kamp ateşi çevresinde oturup kampımıza nostalji katarak 
“Yazlık Açık Hava Sinema” etkinliğimizi gerçekleştirdik. 
Ağaçlar arasında gerilen ipler üzerine asılan beyaz çarşaf 
ve teknolojiden yararlanarak ufak bir ses sistemi yanında 
projeksiyonla  katılımcılara güzel bir gece yaşattık. Sadece 

hemofilikler değil kamp çevresinde yer alan diğer çadırda ki 
ziyaretçileri de gösterimize davet ederek gecemizi daha da 
anlamlı hale getirdik. Film sonrasında izleyicilerin yorumla-
rını dinlemenin yanı sıra misafirlerimize de hemofili hastalı-
ğını detaylı olarak anlattık.

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte kahvaltımızı yaparak, muhte-
şem manzara eşliğinde doğa yürüyüşümüzü tamamladık. 
Ardından kamp alanımıza dönerek  bize eğlenceli dakikalar 
yaşatacak olan “Oryantiring” oyunu hakkında bilgilendirme 
yapıldı. Bu oyunda da bireysel yarışacaktık ve oyun sorum-
lusundan haritalarımızı aldık. Rakibimizle birlikte Oryantiring 
oyunu alanına girerek matematiksel işlemleri en hızlı şekilde 
tamamlayarak oyunu bitiren kişiyi ödüllendirdik. 

Bir diğer aktivitemiz olan “Kendi Yemeğini Kendin Yap” için 
hazırlıklar başlamıştı. Bize verilen sadece un ve suydu. Oba-
lar yapacakları ekmeğin lezzetini kendileri ayarlayacaktı. 
Obalar arasında ekmeğini üzümlü, çikolatalı, cevizli, fındıklı 
ve benzeri şekilde yapanlar vardı. Ekmekler hazırlandıktan 
sonra akşam “Karaoke” yarışmasında kamp ateşinde pişi-
rilmek üzere bekletildi. Akşamki büyük organizasyonumuz  
olan karaoke için tüm hazırlıklar yapıldı. Kamp komşularımız 
dahil herkes hemofili meydanında toplanmıştı. Bir önce ki 
sinema sistemimizi karaoke için de hazırlamıştık. Ufak kamp 
ateşi eşliğinde herkes seçtiği parçaları toprak sahnemizde 

“Bir diğer aktivitemiz olan “Kendi 
Yemeğini Kendin Yap” için hazırlar 
başlamıştı. Bize verilen sadece un ve 
suydu. Obalar yapacakları ekmeğin 
lezzetini kendileri ayarlayacaktı.”
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keyifle söyledi ve dinleyenler de eşlik ettiler. Dinleyicilerden 
eşlik eden misafirlerimizi de özellikle sahneye alarak onları 
da dinledik. Sıra kendi yemeğini kendin yap için kamp ate-
şini alevlendirmeye gelmişti ki Edirne’den gelen ciddi fırtına 
nedeniyle ateşimizi söndürmek durumunda kaldık. Hatta 
geniş alana yayılan çadırlarımızı bir merkez de toplayarak 
yağmurdan korunmak için de büyük bir brandayla çadırları-
mızı korumaya aldık.

Sabah olduğunda herkeste önce ki gecenin yorgunluğu ve 
kampımızın bitişinin üzüntüsü vardı. Son kez kahvaltımızı 
yaptık ve tüm katılımcıların birbirleriyle dostluğunun kamp 
sayesinden nasıl da pekiştiğini konuştuk. Her sene bu tarz 
bir organizasyonun yanı sıra, yıl içerisinde de farklı etkinlik-
lerle birbirimize her anlamda destek olabileceğimiz sözüyle, 
bizi almaya gelen otobüsümüze eşyalarımızı yerleştirip dö-
nüş yolculuğuna başladık.

Tüm bu aktivitelerin planlanışında ve uygulamasında hiçbir 
arkadaşımızın zorlanmaması için ciddi uğraşlar verildi. Seç-
tiğimiz filmimiz hiçbir engele takılmadan hayatımızı nasıl 
daha eğlenceli hale getirebileceğimizi, hayatın yaşamaya ve 
mücadele etmeğe değer olduğunu anlatan “Can Dostum” 
filmiydi.

Etkinlikler
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Hemofili hastaları, hastalığın kronik olması nedeniyle, engelliler ile ilgili yasa-
larda gerçekleştirilen değişikliklerle engellilere sağlanan bütün haklardan 
faydalanabilmektedir.  Bu yazıyı siz hemofili hastaları ve ailelerine engelli 

hakları konusunda rehber olması amacıyla yazdım. 

Engelli haklarından yararlanabilmek için ilk adım “Engelli Sağlık Kurulu Raporu” 
almak olacaktır. Engelli Sağlık Kurulu Raporu en son yapılan değişiklikle 30 Mart 
2013 tarih ve 28603 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “ÖZÜRLÜLÜK ÖLÇÜTÜ, 
SINIFLANDIRMASI VE ÖZÜRLÜLERE VERİLECEK SAĞLIK KURULU RAPORLARI 
HAKKINDA YÖNETMELİK” ekinde yer alan özür oranları cetvelinde “VI . KOA-
GÜLASYON VE HEMOSTAZ BOZUKLUKLARI” ve “A. Hemorajik Diatezler” başlığı 
altında; 

b. Koagülopatiler (Hemofili A, B, C ve diğer faktör eksiklikleri, Von Willebrand 
Hastalığı Tip III)
 1- Faktör Aktivitesi %2’nin altında (en az iki kez, farklı zamanda ölçülmüş) %80,

 2- Faktör Aktivitesi %2-5 (en az iki kez, farklı zamanda ölçülmüş) %40,

 3- Faktör Aktivitesi %5’in üstünde (en az iki kez, farklı zamanda ölçülmüş) %20, 

özür oran değerleri ile değerlendirilmektedir. Faktör aktivitesi denilen değer faktör 
düzeyi için yapılan tahlil sonuçlarıdır. Faktör düzeyi tahlil sonuçları en az iki farklı 
zamanda yapılmalı ve biri herhangi bir tarihte, diğeri ise rapor almak için başvur-
duğunuz tarihe yakın olmalıdır. 

Engelli Sağlık Kurulu Raporu alındıktan sonra, 19.07.2008 tarihli ve 26941 sayı-
lı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “ÖZÜRLÜLER VERİ TABANI 
OLUŞTURULMASINA VE ÖZÜRLÜLERE KİMLİK KARTI VERİLMESİNE DAİR YÖ-
NETMELİK ” gereği engellilere tanınan hak ve hizmetlerden yararlanmada kulla-

Aydın ÖZHAN
TrHD
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“Engelli haklarından 
yararlanabilmek 

için ilk adım 
engelli sağlık 

kurulu raporunun 
alınmasıdır.”

Engelli
Haklarımız...
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nılmak üzere engelli kişilere verilen “Engelli Kimlik Kartı” 
alınmalıdır. Engelli kimlik kartı, doğuştan veya sonradan 
herhangi bir nedenle meydana gelen bedensel, zihinsel, 
ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini yüzde kırk (%40) 
veya daha yüksek bir oranda kaybeden ve Türkiye Cum-
huriyeti vatandaşı olan özürlü bireylere verilmektedir. En-
gelli kimlik kartı Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri 
aracılığı ile düzenlenmektedir. Müdürlüğe engelli kimlik 
kartı başvurusu yaparken aşağıdaki  belgeler gereklidir; 

1- Sağlık Kurulu Raporunun Hastaneden veya Noterden  
 Onaylı Örneği,   
2- Engellinin Kimlik Fotokopisi,  
3- 1 Adet Fotoğraf,  
4- Eğer engelli 18 yaşın altında ise müracaat eden kişinin  
 (Velisinin) kimlik fotokopisi. 

Engelli kimlik kartının sağladığı faydalar ise;
12 Temmuz 2013 tarihinde 4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuru-
luşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanun-
larda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda yapılan deği-
şiklikle; Engel oranı %40’ın üzerinde olan engelli bireyler ile 
ağır engelli bireylerin birlikte yolculuk ettikleri en fazla bir 
refakatçilerine, demiryolları ve denizyollarının şehiriçi ve şe-
hirlerarası hatlarından, belediyelere, belediyeler tarafından 
kurulan şirketlere, birlik, müessese ve işletmelere veya be-
lediyeler tarafından yetki verilen özel şahıs ya da şirketlere 
ait şehiriçi toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz olarak ya-
rarlanacaktır.
Devlet Tiyatroları, gösterilerini ücretsiz sunmaktadır.
Türk Hava Yolları ile seyahat halinde belirlenen esaslar doğ-
rultusunda engelliler %40 indirimden yararlanabilir.
Bazı GSM şebekelerinin cep telefonlarında görüşme ücre-
tinden indirimli olarak yararlanılabilir.
Sinema, tiyatro v.b. faaliyetler için ödeyeceği ücretlere indi-
rim uygulanabilecektir.
Milli parklara ücretsiz olarak girilebilecektir.
İnternet sağlayıcı firmalarda internet kullanımında indirim 
yapılmaktadır. 
Sabit telefonların kullanım ücretlerinde indirim yapılmakta-
dır.
Yerel yönetimlerin alacağı kararlar ile belediyeler su bedel-
lerinde indirim yapılmaktadır.
Belediyelere ait ve belediyeler tarafından işletilen veya kira-
ya verilen büfeler, otoparklar gibi işyerlerinin engeliler tara-
fından işletilmesi konusunda kolaylık getirmiştir.
Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünün öğrenci yurt-
larından engelli öğrenciler istemde bulunmaları halinde ya-
rarlanabilmektedirler.
Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından uygulanan harç ve öğ-
renim kredisi tahsisinde öncelik tanımakta ve harç kredisi-
nin geri ödenmesinde yönetim kurulu kararı ile %50 indirim 
yapılmaktadır.
Bundan sonraki başlıklar için müracaat edildiğinde yeniden 
Engelli Sağlık Kurulu Raporu almak gerekmektedir.

GELİR VERGİSİ İNDİRİMİ
Gelelim Gelir Vergisi İndirimi konusuna, çalışan hemofili 
hastaları, anne veya babası çalışan hemofili hastaları En-

gellilik İndiriminden faydalanabilmektedir. Gelir Vergisi Ka-
nununa göre, çalışma gücünün asgari % 80’ini kaybetmiş 
bulunanlar birinci derece engelli, asgari % 60’ını kaybetmiş 
bulunanlar ikinci derece engelli, asgari % 40’ını kaybetmiş 
bulunanlar ise üçüncü derece engelli sayılmaktadır. 

Gelir Vergisi Kanununa göre engellilik indirimi uygulamasın-
dan;

• Engelli ücretli, 

• Bakmakla yükümlü olduğu engelli bulunan ücretli,

• Engelli serbest meslek erbabı,

• Bakmakla yükümlü olduğu engelli bulunan serbest meslek erbabı,

• Basit usulde vergilendirilen engelliler yararlanabileceklerdir. 

Engellilik indiriminden yararlanmak isteyen engelliler aşağı-
daki belgelerle birlikte Vergi Dairesi Başkanlığı olan illerde 
ilgili Grup Müdürlüğüne, Vergi Dairesi Başkanlığı olmayan il-
lerde ise Defterdarlıklara bağlı Gelir Müdürlüğüne, Bağımsız 
Vergi Dairesi bulunan ilçelerde Vergi Dairesi Müdürlüğüne, 
Vergi Dairesi bulunmayan ilçelerde ise Malmüdürlüklerine 
bir dilekçe ile başvuracaklardır. Engellilerin çalışma gücü 
kayıp oranları, Gelir Vergisi Kanununa ve bu Kanun gere-
ğince hazırlanan Yönetmeliğe göre belirlenmektedir. Engelli 
vatandaşların müracaatları sonucu hastanelerden aldıkları 
ve ilgili müdürlükler vasıtasıyla Gelir İdaresi Başkanlığına 
gönderilen raporları Merkez Sağlık Kurulunca “ÖZÜRLÜ-
LÜK ÖLÇÜTÜ, SINIFLANDIRMASI VE ÖZÜRLÜLERE VE-
RİLECEK SAĞLIK KURULU RAPORLARI HAKKINDA YÖ-
NETMELİK” ve eki cetvellere göre incelenir. Merkez Sağlık 
Kurulunca tespit edilen çalışma gücü kayıp oranlarına göre 
belirlenen engellilik dereceleri Gelir İdaresi Başkanlığı ta-
rafından engellinin başvurduğu Vergi Dairesi Başkanlığına 
veya Defterdarlığa bildirilir. Bu birimler tarafından da baş-
vuru sahibine sonuç tebliğ edilir.

a. Engelli Hizmet Erbabı İçin:
Çalıştığı işyerinden alınacak çalıştığına dair işveren tarafın-
dan imzalanıp kaşelenmiş yazı (EK : 2)

T.C. Kimlik Numarası

İlgili yönetmeliğe uygun Sağlık Kurulu Raporu olanlar için 
rapor aslı veya noter tasdikli örneği

Müracaat formu - Dilekçe (EK:1)
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“Erken emeklilik için
engellilerde yaş şartı aranmamakta 
olup, ödenen prim gün sayısı ve 

sigortalılık süresi baz
alınmaktadır. ”

b. Hizmet Erbabının Bakmakla Yükümlü Olduğu E n g e l l i 
Kişilerin Müracaatlarında;

Çalıştığı işyerinden alınacak çalıştığına dair işveren tarafın-
dan imzalanıp kaşelenmiş yazı (EK:2)

Müracaat formu - Dilekçe (EK:1)

Bakmakla yükümlü kişinin T.C. Kimlik Numarası

Bakmakla yükümlü olduğuna dair belge

İlgili yönetmeliğe uygun Sağlık Kurulu Raporu olanlar için 
rapor aslı veya noter tasdikli örneği

c. Engelli Serbest Meslek Erbabı İçin:

Müracaat formu - Dilekçe (EK: 3)

Vergi kimlik numarasını gösteren belge (Vergi levhasının 
fotokopisi)

T.C. Kimlik Numarası

İlgili yönetmeliğe uygun Sağlık Kurulu Raporu olanlar için 
rapor aslı yada noter tasdikli örneği

d. Serbest Meslek Erbabının Bakmakla Yükümlü Olduğu En-
gelli Kişiler İçin:

Müracaat formu - Dilekçe (EK: 3)

Vergi kimlik numarasını gösteren belge (Vergi levhasının 
fotokopisi)

Bakmakla yükümlü kişinin ve engelli kişilerin T.C. Kimlik Numarası

Bakmakla yükümlü olduğuna dair belge
İlgili yönetmeliğe uygun Sağlık Kurulu Raporu olanlar için 
rapor aslı yada noter tasdikli örneği

e. Engellilik İndiriminden Yararlanma Hakkına Sahip Basit 
Usulde Vergilendirilen Engelliler İçin:
Müracaat formu - Dilekçe (EK: 4)
Vergi kimlik numarasını gösteren belge (Vergi levhasının 
fotokopisi)
T.C. Kimlik Numarası.
İlgili yönetmeliğe uygun Sağlık Kurulu Raporu olanlar için 
rapor aslı veya noter tasdikli örneği

İndirime hak kazanıldığında engelli ücretlilerde ve bakmakla 
yükümlü olduğu engelli kişi bulunan ücretlilerde aylık ge-
lir vergisi matrahından indirilir. Serbest Meslek faaliyetinde 
bulunan engelliler ile bakmakla yükümlü olduğu engelli bu-
lunan serbest meslek erbabının ve basit usulde vergilendiri-
lenlerin ise beyan edilecek yıllık gelirlerinden indirilir.

ERKEN EMEKLİLİK

Engelli olarak erken emeklilik hakkına da sahibiz. Erken 
emeklilik için engellilerde yaş şartı aranmamakta olup, öde-
nen prim gün sayısı ve sigortalılık süresi baz alınmaktadır. 
Yeni dönemde Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) engelli 
şartlarıyla emekli olabilmek için engellilikten dolayı Maliye 
Bakanlığı aracılığıyla verilen vergi indirim belgesi aranma-
yacak olup, SGK’ca yetkilendirilmiş sağlık kuruluşlarında 
yapılacak muayene ve tetkikler sonucu en az yüzde 40 ça-
lışma gücü kaybının Sosyal Güvenlik Kurumu Merkez Sağlık 
kurullarınca onaylanması durumunda çalışma gücü kaybına 
dayanarak emeklilik yolu açılmıştır. Çalışma gücünün asgari 
% 80’ini kaybetmiş bulunanlar birinci derece engelli, asgari 
% 60’ını kaybetmiş bulunanlar ikinci derece engelli, asga-
ri % 40’ını kaybetmiş bulunanlar ise üçüncü derece engelli 
sayılmaktadır. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun ana 
hükümleri 1 Ekim 2008 günü yürürlüğe girdi. Bu Kanun ve 
bu Kanun’un ortadan kaldırdığı 506 sayılı Sosyal Sigortalar 
Kanunu gereğince özürlüler gerek çalışarak ve gerekse iste-
ğe bağlı prim ödeyerek emekli olabilirler. 
5510 sayılı Kanun’un 28 inci maddesi 1 Ekim 2008 gününde 
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yürürlüğe girdi bu Kanun’un getirdiği özürlü 
emekliliği hükümleri, 01.10.2008 gününden sonra ilk defa işe 
girecek olanlar için geçerlidir.

Yukarıdaki çizelgeye göre prim gün sayısı ve sigortalılık 
süresi dolan engelliler iş yerlerinin bağlı bulunduğu Sosyal 
Güvenlik Kurumu Müdürlüklerine erken emeklilik için baş-
vurabilecektir. Başvuru yaptığınızda Sosyal Güvenlik Kuru-
mu Engelli Sağlık Kurulu Raporu almanız için sizi devamlı 

takip edildiğiniz hastanenin sağlık kuruluna sevk edecektir. 
Hastaneden alacağınız rapor direk Sosyal Güvenlik Kuru-
mu’na gönderilecek ve değerlendirilerek, emeklilik işlemle-
riniz başlayacaktır. 

Doğuştan özürlü olup da ellerinde rapor olmayanlar; 
5510  sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten (01.10.2008 
gününden) önce 5434 sayılı Kanun hükümlerine tabi olarak 
çalışmaya başlamış olup, çalışmaya başlamadan önce ilgili 
mevzuatına göre alınmış ve en az yüzde 40 oranında özürlü 
olduklarını gösterir sağlık kurulu raporu bulunanlar ile en az 
yüzde 40 oranında doğuştan özürlü olduklarını belgeleyen-
lerden aylık talep tarihinde memur (kamu görevlisi) olanlar; 
en az 5400 gün (15 tam yıl) uzun vadeli sigorta kolları primi 
bildirilmiş ya da emekli keseneği ödenmiş olması kaydıyla, 
istekleri halinde emekli olabileceklerdir.
 
Sonradan özürlü olanlar; Çalışmaya başladıktan sonra, Ku-
rumca yetkilendirilen sağlık kurullarınca usulüne uygun dü-
zenlenecek raporlar ve dayanağı tıbbî belgelerin incelenme-
si sonucu, Kurum Sağlık Kurulunca çalışma gücündeki kayıp 
oranının; 
a) % 50 ilâ % 59 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 5760, 
b) % 40 ilâ % 49 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 6480, 
gün uzun vadeli sigorta kolları primi bildirilmiş olması kay-
dıyla istekleri halinde emekli olacaklardır.

Bağ-Kur (4/B) sigortalılarından engelli olduğu için SSK’lılar 
gibi erken emekli olamayanlara da artık 5510 sayılı Kanun 

ile ilk defa erken emeklilik hakkı 
getirildi. Uygulamaya göre, ilk 
defa sigortalı olduğu tarihten 
önce malûl (yüzde 60 ve faz-
lası) olduğu için malullük aylığı 
bağlanmayanlar,  çalışma gücü 
kaybı yüzde 40 ila yüzde 59 
arasında olanlar 1 Ekim 2008 
tarihinden sonra tahsis tale-
binde bulunmaları durumunda 
aşağıdaki şartlarda 4/b sigor-
talılığı kapsamına konulan en-
gelli emekliliğinden aşağıdaki 
tablodaki şartlarla yararlanabi-
lecekler.

 MALÜLEN EMEKLİLİK

Hemofili hastaları da 3 Ağustos 
2013 tarih ve 28727 sayılı Resmi 
Gazete’de yayınlanan “MALU-
LİYET TESPİTİ İŞLEMLERİ YÖ-
NETMELİĞİ” ile malulen emekli 
olabilecekler. Yönetmelik ekin-
de yayınlanan hastalık listesin-
de  “F. HEMATOLOJİ” “1. Koagü-
lasyon defektleri (hemofili veya 
benzer hastalıklar)” başlıkları 
altında “A.Faktör aktivitesi % 
3’ün altında olan (en az iki kez, 
farklı zamanda ölçülmüş)” iba-
resi ile yer almaktadır. Malulen 

Yaşam
a D

air

2008 Yılı Sonrası Çalışma Gücünde Kayıp Oranı

Sigortalılık Başlangıcı %60 ve daha çok 
olanlar

%50 – %59 arası 
olanlar

%40 – %49 arası 
olanlar

01.10.2008 – 31.12.2008 15 yıl, 3 bin 700 gün 16 yıl, 3 bin 700 gün 18 yıl, 4 bin 100 gün

01.01.2009 – 31.12.2009 15 yıl, 3 bin 800 gün 16 yıl, 3 bin 800 gün 18 yıl, 4 bin 200 gün

01.01.2010 – 31.12.2010 15 yıl, 3 bin 900 gün 16 yıl, 3 bin 900 gün 18 yıl, 4 bin 300 gün

01.01.2011 – 31.12.2011 15 yıl, 3 bin 960 gün 16 yıl, 4 bin gün 18 yıl, 4 bin 400 gün

01.01.2012 – 31.12.2012 15 yıl, 3 bin 960 gün 16 yıl, 4 bin 100 gün 18 yıl, 4 bin 500 gün

01.01.2013 – 31.12.2013 15 yıl, 3 bin 960 gün 16 yıl, 4 bin 200 gün 18 yıl, 4 bin 600 gün

01.01.2014 – 31.12.2014 15 yıl, 3 bin 960 gün 16 yıl, 4 bin 300 gün 18 yıl, 4 bin 680 gün

01.01.2015’den sonra 15 yıl, 3 bin 960 gün 16 yıl, 4 bin 320 gün 18 yıl, 4 bin 680 gün

2008 Yılı Öncesi Rapor oranı ve derecesi

Sigortalılık Başlangıcı I. Derece 
(Yüzde 80 +)

II. Derece 
(Yüzde 60-79)

III. Derece 
(Yüzde 40-59)

05.08.1991 ve daha önce 15 yıl- 3600 gün 15 yıl- 3600 gün 15 yıl- 3600 gün

06.08.1991-05.08.1994 
arasında 15 yıl- 3600 gün 15 yıl, 8 ay-3680 gün 16 yıl, 3760 gün

06.08.1994-05.08.1997 
arasında 15 yıl- 3600 gün 16 yıl, 4 ay-3760 gün 17 yıl, 3920 gün

06.08.1997-05.08.2000 
arasında 15 yıl- 3600 gün 17 yıl, 3840 gün 18 yıl, 4080 gün

06.08.2000-05.08.2003 
arasında 15 yıl- 3600 gün 17 yıl, 8 ay-3920 19 yıl, 4240 gün

05.08.2003-30.09.2008 
arasında 15 yıl- 3600 gün 18 yıl-4000 gün 20 yıl-4400 gün

Bağ-Kur’lular Çalışma Gücünde Kayıp Oranı

%60 ve daha çok olanlar %50 – %59 arası olanlar %40-%49 arası olanlar

15 yıl, 3 bin 960 gün 16 yıl, 4 bin 320 gün 18 yıl, 4 bin 680 gün
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emeklilik için engelliler iş yerlerinin bağlı bulunduğu Sosyal 
Güvenlik Kurumu Müdürlüklerine başvurabilecektir. Başvuru 
yaptığınızda Sosyal Güvenlik Kurumu Engelli Sağlık Kurulu 
Raporu almanız için sizi devamlı takip edildiğiniz hastanenin 
sağlık kuruluna sevk edecektir. Alacağınız engelli sağlık ku-
rulu raporunun tıbbi değerlendirme bölümlerinde;
a) Kimlik tespiti ile gerekli muayene yapılarak, maluliyet ta-
lebine esas teşkil eden hastalıkların, ilgili branşlarca mevcut 
klinik durumunu açıklayan ayrıntılı muayenesi sonucu; mua-
yene bulguları, dayanağı, tetkikler ve sonuçlar sağlık kurulu 
raporuna yazılır, tetkik raporlarının aslı ya da onaylı fotoko-
pileri eklenir.
b) Muayeneye ilişkin test ve tetkik belgelerinde sigortalının 
adı, soyadı ve tetkik tarihi yazılır.
c) Tıbbi terimler kısaltılmaksızın yazılır.
ç) Mevcut hastalıklara ilişkin tetkikler, epikrizler, ameliyat 
notları, patoloji raporları ve benzeri belgelerin aslı veya res-
mi onaylı fotokopileri eklenir.
d) Sağlık kurulu raporları bilgisayar ortamında düzenlene-
rek sağlık kuruluna katılan hekimler tarafından imzalanır.
e) Sağlık kurulu raporları sadece durum bildirir nitelikte 
olup, raporların karar hanesinde “Sosyal Güvenlik Kurumun-
ca belirlenecektir” ibaresi yazılmasına dikkat edilmelidir.

Hastaneden alacağınız rapor direk Sosyal Güvenlik Kuru-
mu’na gönderilecek ve değerlendirilerek, malulen emeklilik 
işlemleriniz başlayacaktır. 

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ AVANTAJLARI
 
Özel Tüketim Vergisi Kanunun 7 nci maddesinin 2 numaralı 
bendi ile;
 - Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere 
imal edilmiş diğer motorlu taşıtların  (motor silindir hacmi 
1.600 cm³’ü aşanlar hariç),

-  Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıt-
ların  (motor silindir hacmi 2.800 cm³’ü 
aşanlar hariç),

-  Motosikletler (mopedler dahil) ve bir 
yardımcı motoru bulunan tekerlekli taşıtla-
rın, engellilik derecesi % 90 veya daha fazla olan malûl ve 
engelliler ile  bizzat kullanma amacıyla engelliliğine uygun 
hareket ettirici özel tertibat yaptıran malûl ve engelliler ta-
rafından, beş yılda bir defaya mahsus olmak üzere ilk iktisa-
bı ÖTV’den istisna edilmiştir. 

Yukarıda sözü edilen araçların engellilik derecesi % 90 veya 
daha fazla olan malul ve engelliler tarafından ilk iktisabında 
ÖTV istisnası uygulanması için, bu kişilerin araçları kullan-
ması şartı aranılmamakta ve özel tertibat yaptırılmasına da 
gerek bulunmamaktadır. İstisna uygulamasında, aracın ilk 
iktisabını yapacak olan kişinin engellilik derecesinin % 90 
veya daha fazla olduğuna dair yetkili sağlık kuruluşlarından 
alınacak sağlık kurulu raporu aslı veya noter onaylı örneğini, 
araçların ilk iktisabının yapılacağı motorlu araç ticareti ya-
pan yetkili satıcı veya bayi tarafından vergi dairesine verile-
cek  ÖTV beyannamesine eklenmesi yeterlidir.
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Engellilik derecesi % 90’ın altında olanların ise söz konusu 
istisnadan yararlanabilmesi için:

-  Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında 
Yönetmelik hükümleri uyarınca yetkili sağlık kuruluşundan 
alınan sağlık kurulu raporunun aslı veya noter onaylı örne-
ğinin,

- Aracın engelliliğe uygun olarak tadil edildiğine dair teknik 
belgenin aslı veya noter onaylı örneğinin,

- H sınıfı sürücü belgesinin fotokopisinin,

motorlu araç ticareti yapan yetkili satıcı veya bayi tarafın-
dan verilecek ÖTV beyannamesine eklenmesi gerekmekte-
dir. Kanunun uygulanmasında hareket ettirici aksam olarak 
debriyaj, fren ve gaz pedalları ile vites kolunda sabitlenmiş 
bir şekilde özel tertibat yapılması gerekmekte olup, yapılan 
özel tertibatın kişinin sakatlığıyla uyumlu olması da yasal 
bir zorunluluktur. Engellilik derecesi % 90’ın altında olan-
ların gaz, fren, debriyaj pedalları ile vites kolunda sakatlı-
ğına uygun hareket ettirici özel tertibat yaptırmaksızın 
kullanabilecek olduğu araçlar ile aracı hareket ettirici 
özel tertibat sayılmayan (direksiyona topuz takılması, 

engelin bulunduğu taraftaki silecek kolu, sinyal, cam sile-
cek kumandası, dörtlü flaşör, ön-arka cam su fıskiyesi, kor-
na ve kontak gibi düzeneklerin diğer tarafa alınması veya 
direksiyon simidine monte edilmesi vb.) tadilat yapılmak 
suretiyle kullanılabilecek olan araçların ilk iktisabında söz 
konusu istisnadan yararlanılması mümkün bulunmamak-
tadır. Otomatik vitesli araçlar, başka bir tadilat olmaksızın 
özel tertibatlı araç olarak değerlendirilmemektedir. Buna 
göre otomatik vitesli araçların gaz veya fren pedalı ya da 
vites kolunda sakatlığa uygun olarak yaptırılan tadilatlar, 
hareket ettirici özel tertibat sayılacak ve sağ ayağındaki 
veya sağ bacağındaki sakatlık nedeniyle bu şekilde otoma-
tik vitesli araç kullanabilecek olanlar, bu araçları ilk iktisa-
bında istisnadan yararlanabilecektir. Anılan yasa hükmünün 
engellilerin sakatlıklarına göre ayrım yapılmasını öngören 
bir amaç gütmesi söz konusu olmayacağından, sol alt eks-
tremitede (ayak veya bacakta) sakatlığı olanlar için oto-

matik vitesin hareket ettirici özel tertibat olarak sayılması 
gerekmektedir. Buna göre, sağlık raporuna göre sadece sol 
alt ekstremitede sakatlığı bulunan malul ve engellilerin “H” 
sınıfı sürücü belgesi olması halinde, başkaca özel tertibat 
yapılmasına gerek olmaksızın otomatik vitesli araçları ilk ik-
tisabında bu istisnadan yararlanmaları mümkün bulunmak-
tadır. Bu durumda sakatlık derecesi % 90’ın altında olup, 
sadece sol alt ekstremitede sakatlığı bulunan malul ve en-
gelliler için yetkili satıcılar veya bayiler tarafından verilecek 
ÖTV beyannamesine, aracın sakatlığa uygun olarak tadil 
edildiğine dair teknik belge yerine aracın otomatik vitesli 
olduğuna dair “uygunluk belgesi” nin aslı veya noter onaylı 
örneği eklenecektir.

 

EMLAK VERGİSİ AVANTAJLARI

Malul ve engellilere vergi açı-
sından sağlanan imkanlar-
dan biri de Emlak Vergisin-
de uygulanmaya başlanan 
indirimli vergi oranı uygu-
lamasıdır. Emlak Vergisi 
Kanunu’nun değiştirilen 

8. maddesine göre; Türki-
ye sınırları içinde brüt 200 

m2’yi geçmeyen tek meskeni 
olan engelliler (kullanım hakkına 

sahip olunması hali dahil) emlak vergisi 
ödemeyeceklerdir. Engellilerin indirimli 
bina vergisi oranı (sıfır) uygulamasından 
yararlanabilmeleri için engelli kimlik kartı 
sahibi mükellefler, engelli kimlik kartlarını 
belediyede ilgili görevliye ibraz etmek ve 
57 Seri No.lu Emlâk Vergisi Kanunu Ge-
nel Tebliği ekinde yer alan “Tek Meskeni 
Olan (İntifa Hakkına Sahip olanlar Dâhil) 
Engellilere Ait İndirimli Bina Vergisi For-
mu” ekine engelli kimlik kartı fotokopisi-
ni eklemek suretiyle indirimli bina vergisi 

oranı (sıfır) uygulamasından yararlandırıla-
caklardır. Bu durumdaki mükelleflerden ayrıca tam 
teşekküllü Devlet hastanesinden alınmış sağlık kuru-
lu raporu istenilmeyecektir. Engelli kimlik kartı sahibi 

olmayan mükelleflerin ise, sağlık kurulu raporunun 
aslını veya onaylı örneğini belediye görevlisine ibraz etmek 
ve 57 Seri No.lu Emlâk Vergisi Kanunu Genel Tebliği ekin-
deki “Tek Meskeni Olan (İntifa Hakkına Sahip Olanlar Dâhil) 
Engellilere Ait İndirimli Bina Vergisi Formu” ekine raporun 
fotokopisini eklemek suretiyle indirimli bina vergisi oranı 
(sıfır) uygulamasından yararlanmaları mümkün olacaktır. 
İndirimli bina vergisi oranı uygulamasından yararlananların 
ilk başvurudan sonra engelli kimlik kartı veya süreklilik arz 
eden engelliler için sağlık kurulu raporu fotokopisinin her yıl 
yeniden verilmesi gerekmeyip, şartların taşınması halinde 
indirimli bina vergisi oranının uygulamasına devam edile-
cektir.

Yaşam
a D

air
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Bedensel, görme, işitme, zihinsel özürlü ve süreğen hastalığı olan bireyleri top-
lum nezdinde temsil etmeyi, sorunlarını sürekli gündeme getirerek çözümü 
için kamuoyu oluşturmayı ilke edinmiştir.  Özürlü hakları ve  ayrımcılık  ala-

nında çalışmalar yürütmektedir. Ülkemizde, özürlü bireyin normal günlük yaşam 
etkinliklerine özgürce ve tam olarak katılma olanağından mahrum bırakılması, ya-
sal düzenlemelerde , özürlü hakları konusundaki ayrımcılığa  karşı mücadele ve-
ren Özürlüler Vakfı çalışmalarını bağımsız olarak sürdürmek için, kaynağını sadece 
bireylerden ve kuruluşlardan aldığı maddi ve manevi destek oluşturur. Özürlülük 
konusunda mücadele sabır ve kararlılık ister. Hedefler genellikle uzun vadede ger-
çekleştirilebilecek türdendir; ancak kamuoyu desteğiyle başarıya ulaşabilir. Her yap-
tığı  proje, uzun araştırmalara ve çalışmalara dayanır. Özürlüler Vakfı, bilimsel veri-
lere dayanan kampanyalar yürütür. Özürlülere yönelik ayrımcılıkla mücadele eder. 
2003 yılından itibaren düzenlediği uluslar arası kongrelerde, özürlüler ve aileleri ile 
akademisyenler, sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimleri, alan ile ilgili özel sektör 
temsilcilerini bir araya getirerek çözümün parçası olacak kişi ve kurumları ortak bir 
platformda buluşturmaktadır.
 Kongreler dışında bilgilendirme toplantıları, eğitici yayınlar hazırlanması, sosyal 
yardım projeleri, toplum takımı çalışmaları faaliyetleri arasında yer almaktadır.

Vizyon
Topluma özürlü gerçeğini benimsetmek, özürlünün de kendi gerçeğini kabullenip 
toplumda üretken hale gelmesine yardımcı olmak, “acımanın ve acındırmanın olma-
dığı” bir özgüven ortamı yaratmak için çalışmaktır.

Misyon

Özürlünün kendi kendine yetebileceği gerçeğinden yola çıkarak, toplumun diğer bi-
reyleriyle özürlü bireylerin bütünleştiği çağdaş toplum modeli oluşturmak.

Şule KILIÇASLAN
TrHD

“Özürlünün kendi 
kendine yetebileceği 

gerçeğinden yola 
çıkarak, toplumun 

diğer bireyleriyle 
özürlü bireylerin 

bütünleştiği çağdaş 
toplum modeli 

oluşturmak.”

ST
K
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Özürlüler Vakfı, 1998 yılında kuru-
lan ve kar amacı gütmeyen bir sivil 

toplum kuruluşudur.
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Düzenlediği Kongreler:

Özürlüler’03 Kongre Sergi ve Sosyal Etkinlikleri
Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi,  13-15 Haziran 2003

Özürlüler’06 Kongre Sergi ve Sosyal Etkinlikleri
Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı/ Rumeli Salonu, 5-7 Ma-
yıs 2006

Özürlüler’07 Kongre Sergi ve Sosyal Etkinlikleri
Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi, 6-9 Aralık 2007

Özürlüler’09 Kongre ve Sosyal Etkinlikleri
Haliç Kongre Merkezi , 11-12 Aralık 2009

Özürlüler 2010 Kongre ve Sosyal Etkinlikleri
Haliç Kongre Merkezi, 28-30 Mayıs 2010

Özürlüler 2011 Kongre ve Sosyal Etkinlikleri
2-3 Aralık 2011, Kadir Has Üniversitesi , Cibali Kampüsü

Özürlüler 2013 Kongre ve Sosyal Etkinlikleri
20-21 Aralık 2013, Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi 

Projeler:

İlköğretim Bilgilendirme Toplantıları
İlköğretim öğrencilerini özürlülük konusunda doğru bilgi-
lendirme ve doğru davranış biçimlerinin geliştirilmesi için 
yürütülen eğitim faaliyetidir. İstanbul, Ankara, İzmir ve Bur-
sa projenin devam ettiği şehirlerdir. Faaliyet sonrası çocuk-
lara özürlüler konusunda yazılmış hikayeler dağıtılmaktadır. 

Haydi Gülümse 
Sosyal yardım ( 0-15 yaş arası özürlü çocukların ameliyat, 
tedavi ve tıbbi cihaz ihtiyaçlarının karşılanması) ve bilgilen-
dirme projesi
Detaylı bilgi için: www.haydigulumse.org.tr

Bir Milyon Bileklik
Vakıf projelerine destek vermek amacı ile  bağış yapan des-
tekçilere bilekliklerin hediye edildiği ve özürlülük konusuna 
dikkat çekilmek için oluşturulan bir projedir.
Detaylı bilgi için: www.birmilyonbileklik.com

Bi Bakar Mısınız! 
 Özürlülerin erişim sorunları dikkat çekmek amacıyla oluştu-
rulan etkinlik projesi
Toplum Takımları
Özel sektör çalışanlarının özürlüler konusunda farkındalığı-
nın arttırılması ve gönüllü çalışmalarının özendirilmesi ama-
cıyla periyodik olarak yürütülen sosyal çalışma gruplarıdır.

Gönüllü Gençlik çalışmaları
Lise ve üniversite öğrencileri ile birlikte yürütülen, özürlüler-
le birlikte yapılan sosyal, kültürel, eğitici faaliyetlerdir.

Yayınlarımız:

Mimari Erişilebilirlik Kılavuzu
Mimari Erişilebilirlik Kılavuzu, Y. Mimar Özlem Belir tarafın-
dan hazırlanmıştır. Yapıların herkes için erişilebilir olması için 
temel bilgileri içeren bu kitapçığın ilk baskısı 2000 adet ola-
rak Beyoğlu Belediyesi, ikinci baskısı ise Arkitera Mimarlık 
Merkezinin desteği ile yapılmıştır. Ayrıca Arkitera Mimarlık 
Merkezi bu yayının 1000 mimara ulaştırılmasını sağlamıştır.

Tekerlekli Sandalyede Yaşam Kılavuzu
Tekerlekli Sandalyede Yaşam Kılavuzu, fizyoterapist olan,  
Prof. Dr. Serap İnal ve Yrd. Doç.Dr. Ela Tarakcı tarafından 
hazırlanmıştır.Bu yayın doğru tekerlekli sandalye kullanımı 
ve tekerlekli sandalyede yaşam hakkında pratik bilgiler içer-
mektedir. Kitapçık Canped/Ontex katkıları ile basılmıştır.

Bası Yaraları ve Önleme Yolları
Bası Yaraları ve Önleme Yolları, Prof.Dr. Arzu Razak Özdinç-
ler,Prof.Dr. Serap İnal, Uzm. Fzt. Ayşe Zengin, Uzm. Fzt. Anıl 
Tekeoğlu tarafından hazırlanmıştır. Bu yayın, 6 Haziran 2001 
tarihinde bası yarası nedeni ile kaybettiğimiz vakıf kuru-
cumuz Sayın Hüseyin Ören’in anısına çıkarılmıştır. Kitapçık 
Canped/Ontex katkıları ile basılmıştır.

Özürlüler Mevzuatı
Özürlü bireylere hukuksal haklarını hatırlatmak, yapılan 
ulusal ve uluslar arası  düzenlemelerin kolay ulaşılabilir bir 
hale gelmesini sağlamak, ne şekilde hak ihlallerinin önüne 
geçilebileceğini göstermek, sosyal adalet ve eşitliğin sağ-
lanmasına bir nebze de olsa katkıda bulunmak amacı ile 
2006 yılında Av. Gökhan Küçük ve Av. Tanzer Güven tara-
fından derlenmiş, 2009 yılında ise Av. Hüsamettin Akbulut 
ve Av.Ezgi Çağlayan Akbulut tarafından güncellemeleri ya-
pılmış ve düzenlenmiştir.

Bilgilendirme Broşürleri
Özürlüler hakkında kısa ve dikkat çekici bilgileri içeren bro-
şürlerimiz, görme özürlülere nasıl davranılması gerektiğini 
ve tekerlekli sandalye seçiminde dikkat edilmesi gereken 
bilgileri içermektedir.

Özürlüler Kongresi Bildiri Kitapları
Ülkemizde ilkini 2003 yılında  gerçekleştirdiğimiz  alanında 
en büyük etkinlik olma özelliğini taşıyan Özürlüler Kongre 
ve Sosyal Etkinlikleri kapsamında sunulan sözlü bildiri, pos-
ter bildiri ve atölye çalışmalarını içeren yayınlarımızdır.

İlköğretim Çocuk Kitapları
-Yürümek Her şey Değil
-Yazıların Dili
-Melek ve Boncuk
-En iyi Arkadaşım

*Yayınlarımız ücretsiz olarak dağıtılmaktadır.
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Şule KILIÇASLAN
TrHD

“Dernek
üyelerimizin

yakından tanıdığı
Prof. Dr. Cüneyt 
Türkmen yaşama 
ve mesleğine dair 

görüşlerini bizimle 
paylaştı.”

Po
rt

re

P
rof. Dr. Cüneyt Türkmen 1968 yılında İzmir’de dünyaya gelmiştir. Lise eği-
timini İzmir Atatürk Lisesi’nde tamamladıktan sonra hayali olan doktorluk 
mesleğine ilk adımını  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni kazanarak 
atmıştır. Başarılı bir eğitim sürecinin ardından 1992 yılında mezun olmuştur. 
İzmir Bergama Göçbeyli Sağlık Ocağı’nda yaptığı mecburi hizmet ve asker-

lik hizmeti dönemlerinden sonra İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nük-
leer Tıp Anabilim Dalı’nda 1998-2002 yılları arasında uzmanlık eğitimini tamamladı. 
Nükleer Tıp uzmanı olarak kısa bir dönem İnternational Hospital PET Ünitesinde ça-

Bilginin
Nezaketle
Buluşması
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lıştıktan sonra 2002 yılında, akademik kariyerini doçentlik 
ve profesörlük ünvanını aldığı ve halen Anabilim Dalı Baş-
kanlığı görevini yürüttüğü İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp 
Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı’nda çalışmaya başladı. 
Cüneyt Türkmen evli, bir kız ve erkek çocuk babasıdır.

 İnsanların doğdukları ve yaşadıkları çevrenin insan ha-
yatına çok şey kattığını, kişisel ve sosyal gelişimlerine bü-
yük faydası olduğu düşünen hocamız, Ege’de doğduğu ve 
ailesi burada yaşadığı için bu bölgenin yaşam kültüründe 
belirleyici olduğunu sözlerine ekliyor. Meslek hayatı boyun-
ca ülkemizdeki ve yurtdışındaki farklı kültürleri ve insanları 
tanıma fırsatı olan hocamız; aile ve büyüdüğünüz çevrenin 
insan davranışlarında ve hayata bakış açısında çok etkili ol-
duğunu düşünüyor. Ege’de doğmuş, büyümüş olan Cüneyt 
Türkmen insan ilişkileri, yemek, deniz kültürü ve hayattan 
beklentileri konusunda ailesinin ve büyüdüğü çevrenin çok 
etkisi olduğunu söylüyor. “ Son 15 yıldır yaşadığım İstanbul 
ise Türkiye’nin her köşesinden izler taşıyan bir şehir. 
Bu çeşitliliğin yaşamınıza kattığı renkler kadar, 
nüfus yoğunluğunun hayatınıza getirdiği 
zorluklar da var. Ancak İstanbul Üniver-
sitesi gibi bir kurumda akademisyen 
olmak mesleki açıdan hedeflerinize 
ulaşma konusunda çok önemli bir 
kazanım olduğundan ve eşim de 
İstanbul’da bir üniversitede aka-
demisyenliği seçtiğinden tercihi-
miz İstanbul’da yaşamak. “ diye 
ekliyor. 

 Çalışma arkadaşları Sayın Prof.
Dr. Cüneyt Türkmen’i  iş yerinde 
daha ciddi, ancak genel olarak insan 
ilişkilerinde sorun yaşamayan, sakin 
yaradılışlı biri olmasının en önemli özel-
liklerinden olduğunu söylüyor.  Aile dostları 

ise sakin ama eğlenceli biri  olarak tanımlıyorlar. 
 Sayın Türkmen’in karakterini oluşturan özelliklerinin ba-
şında da insan sevgisi, dürüst ve güvenilir olmak geliyor.
Sayın hocamız; meslek tercihinde kendisinde iz bırakan et-
kenlerin olduğunu, sağlık mensuplarının olduğu bir ailede 
büyümesinin doktorluğa yönlendirdiğini vurguluyor. Tıp 
eğitimi sonrası çok geniş bir yelpaze de çalışma imkanının 
bulunmasını da tercih nedenleri arasında gösteriyor.

 Her meslekte olduğu gibi, hekimliğin de zor yanları oldu-
ğunu söyleyen Türkmen;  uzun ve özverili bir eğitim süreci 
gerektirmesi ve yaşam şeklinizde belirleyici bir meslek ol-
masının zorluklarından bahsetti.  Nükler Tıp’ta radyasyonun 
her yaş grubundan çok farklı hastaların tanı ve tedavisinde 
kullanılmasının heyecan verici olduğunu belirten hocamız 
; aynı zamanda uygulamada yapılacak hataların bedelinin 
hasta ve hekim için ağır olabileceğini belirtti.

 Prof. Dr. Cüneyt Türkmen’in hemofili hastaları ile 
tanışması İstanbul Tıp Fakültesindeki ilk uz-

manlık yılında Prof. Dr. Bülent Zülfikar ve 
Prof. Dr. Ömer Taşer hocalarımız ile 

radyosinovektomi uygulamaları için 
bir araya gelmeleri ile başlamış.  

İstanbul Üniversitesi bünyesinde 
yapılan Hemofili Konseylerinde 
bugüne kadar Türkiye’nin her 
yöresinden hatta yurtdışından 
çok sayıda hemofili hastası ve 
aileleriyle tanışma fırsatına sa-
hip olmuş.  Hemofili hastaları ile 
ilgilenen hekim ve diğer sağlık 

personelinin hastaları ile ilişkisinin 
diğer hasta gruplarından oldukça 

farklı olduğunu belirten hocamız 
hekim, hemşire, fizyoterapist, dernek 

çalışanları ve hastaların bir ailenin üyesi 
olduğu söylüyor. “Onlarla bir arada oldukça 

Portre

“ Hemofili 
hastaları ile ilgilenen 
hekim ve diğer sağlık

personelinin hastaları ile
ilişkisinin diğer hasta gruplarından 
oldukça farklı olduğunu belirten 

hocamız hekim, hemşire,
fizyoterapist, dernek çalışanları 

ve hastaların bir ailenin 
üyesi olduğu söylüyor”
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Doktor olmasa idiniz ne olmak isterdiniz?
Üniversite tercihimde iki meslek grubu (tıp ve mimarlık) 
yer alıyordu. Sanırım tercihim mimarlıktan yana olurdu.

En sevdiğiniz müzik /enstrüman hangisidir?
Genel olarak jazz müziği diyebilirim ancak iyi çalınan her 

müzik aletini zevkle dinleyebilirim. 
En sevdiğiniz renk hangisidir? Mavi

En sevdiğiniz çiçek hangisidir? Manolya
En sevdiğiniz yemek hangisidir?

Ege ot yemekleri (sarmaşık, turpotu, deniz börülcesi vb) 
favorim.

En sevdiğiniz şehir hangisidir? İzmir
En sevmediğiniz özelliğiniz?
Duygularımı hiç gizleyemem

Türkiye Hemofili Derneği deyince… Dostluk, bilimsellik, 
güvenilir ve kaliteli sağlık hizmeti,

sadece hastalıklarını takip etmekle kalmıyor, bir ailede ol-
duğu gibi yaşamlarındaki tüm gelişmelere şahit oluyorsu-
nuz.”  Hastalar ve ailelerinin de katıldığı kongrelere ilk defa 
bu camiada şahit oğlunu belirten Türkmen; nükleer Tıp’ın 
, hematolog ve ortopedistler ile karşılaştırıldığında bu has-
taların takip ve tedavisinde daha sınırlı bir role sahip olsa 
da kendisi için farklı bir deneyim olduğunu söyledi. “En sık 
morbidite nedeninin eklem tutulumu olduğunu ve kontrol-
süz bir hemofili hastasının hayatının çok erken bir dönemin-
de günlük yaşamını sınırlayan komplikasyonlar ile yüz yüze 
kaldığını göz önüne alırsak özellikle çocuklarda başarılı bir 
tedavi onları sağlığına kavuşturmanın ötesinde çocuklukla-
rını yaşama şansı veriyor. “ 

 Gelişmiş ülkelerde hastaların günlük yaşantısında her-
hangi bir sınırlamaya yol açmayan bu hastalığın, ekonomik 
imkanları sınırlı olan ülkelerdeki hemofiliklerin yaşantısını 
son derece güçleştiren komplikasyonlar ile seyretmesinin 
insanlık adına kabul edilmesi güç bir tezat olduğunu söyle-
yen Türkmen, son yıllarda ülkemizde de hastaların tedaviye 
erişiminde önemli gelişmeler olduğunu belirtti. Ayrıca Tür-
kiye Hemofili Derneği’nin çok önemli bir sosyal sorumluluğu 
yerine getirdiğini, Sağlık otoritelerinin hemofili hastaları için 
geliştirmekte ve uygulamaya koymakta yetersiz kaldığı sağ-
lık politikalarının açığını kapatmaya çalıştığını vurguladı. Bu 
alandaki bireysel çabaların da göz ardı edilmemesi gerekti-
ğini söyledi.

Bilgiye erişimin çok hızlandığı günümüzde bilimsel top-
lantıların tıp pratiğindeki rolünün eskiye oranla azaldığını 
belirten Sayın Türkmen, özellikle spesifik toplantıların mes-
lektaşları ile bilgi ve tecrübe paylaşımı için iyi bir fırsat oldu-
ğunu vurguluyor. “Üyesi olmaktan gurur duyduğum Türkiye 
Hemofili Derneği’nin ve ülkemizde hemofili ile ilgilenen he-
kimlerin çok önemli bir bilgi birikimi var. Ülkemizde yapılan 
uluslararası yayınlar ve  uluslararası toplantılara sağlanan 
katkılar da bunun önemli bir göstergesi. “olduğunu ekliyor.

 Mesleki alanda dünyadaki ve ülkemizdeki gelişmeleri ta-
kip etmenin iyi hekimliğin vazgeçilmez şartı olduğunu belir-
ten hocamız, bunu yapmanın eskiye oranla daha kolay oldu-
ğunu söylüyor. Gelişen teknoloji ile birlikte literatür okumak 
için kütüphanelere kapanmanın, dergi peşinde koşmanın 
gerekmediğini, bilginin çok hızlı güncellendiği günümüzde 
kişilerin internetten ihtiyacı oldukları kaynaklara kolaylık 
ulaşabildiğinin altını da çiziyor. Sayın hocamız, gelişmeleri 
takip etmek kadar takip edilen gelişmelerin bir parçası ol-
manın önemini de vurguladı. “Ülkemizde üniversitelerin son 
yıllarda yaşadığı gelişmeler bu statülerini korumalarını güç-
leştirse de hala İstanbul Üniversitesi gibi köklü geleneği olan 
üniversitelerin hekim ve hastalar için gelişmelerin kaynağı 
olma özelliklerini koruduklarını “sözlerine ekledi. 

 Yaşamdan beklentilerini sorduğumuz Türkmen, tek bek-
lentisinin mutluluk olduğunu belirtiyor. Ayrıca yoğun iş tem-
posu içerisinde sevdikleri ile zaman geçirmek ve keyif aldığı 
işlerle uğraşmanın da kendisini mutlu ettiğini ifade ediyor.

 Elbette her insanın yaşamında kendisine örnek aldığı 
kişiler olduğunu biliyoruz.  Sayın Türkmen’de, meslek ha-
yatı ve günlük yaşamı içerisinde çok sayıda kişiyi kendisine 
örnek aldığını belirtti. “Çocukluğumda beni etkileyen aile 
dostlarımızdan tutun, eğitim sürecimde ve meslek hayatım-
da karşılaştığım hocalarımızdan hatta sadece kitap, sinema 
gibi eserlerinden tanıdığım insanlardan  örnekler vermek 
mümkün. Aslında hepimizin artıları ve eksileri var. Örnek 
aldığımız insanlar hayatımızın çeşitli dönemlerinde eksile-
rimizin artıya dönüşmesinde yol gösterici oluyorlar. “ diye 
ekledi.
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“Genç
Hemofililer”
SOSYAL
MEDYADA
20.Yüzyılın sonlarında baş gösteren ve 21.Yüzyılın başların-

da daha da ilerleyen teknoloji çağının en geniş yelpaze-
lerinden biri de sosyal medya oldu. Günümüz dünyasının 

gelişen teknolojisi ile birlikte hepimiz için sosyal medya haya-
tımızın bir parçası haline geldi. Bu ilerleyiş ile her türlü kurum, 
kuruluş vb. gruplar iletişimi sosyal medya yolu ile sağlamaya 
başladılar. Çağın koşulları ve gelişen teknoloji ile biz de “Genç 
Hemofililer” olarak sosyal medyada yerimizi aldık. Genç Hemo-
fililer olarak sosyal medyada Facebook ve WhatsApp’ı aktif bir 
şekilde kullanıyoruz. Sosyal medyanın bu denli gelişmesi he-
mofili hastalığının da daha yaygın bir kitle tarafından bilinme-
sine fayda sağlamış oldu. İnsanlar bu sayede Hemofili hastalığı 
ile ilgili merak ettikleri soruların cevaplarını bulmuş oldular. Tür-
kiye’nin dört bir köşesindeki Hemofili hastaları ve yakınları, sos-
yal medya aracılığı ile çok daha birlik ve beraberlik içine girmiş 
oldular. Merak ettikleri bilgilere daha çabuk ve kolay ulaşıyorlar.  
 
 Bizler, ilk olarak Facebook’ta kendimize ait bir sayfa oluştur-
duk ve iletişimimizi bu sayfadan sağlamaya başladık. 5 Ağustos 
2013 tarihinde faaliyete geçen Genç Hemofili Facebook sayfa-
mızın gün geçtikçe takipçi sayısı artmaktadır. Genç Hemofili Fa-
cebook sayfamız sayesinde, Türkiye’nin dört bir tarafındaki he-
mofili arkadaşlarımız ile haberleşmekte ve birlikte paylaşımlarda 

bulunmaktayız. Facebook sayfamızda; güncel konular hakkında, 
hemofili hastalığı hakkında, etkinlikler hakkında, kongreler hak-
kında bilgiler verilmektedir ve çeşitli duyurular yapılmaktadır. 
 
Facebook sayfamızda hastaların ve hasta ailelerinin akılla-
rına takılan soruları rahatça sorarak cevap bulması dışında; 
kitap ödüllü sorular, engelliler ve hemofililerle ilgili güncel 
haberlerin paylaşılması, Ekpss’de (Engelli Kamu Personeli 
Seçme Sınavı) olan değişikliklerden ve yeniliklerden takip-
çilerin haberdar edilmesi, yaptığımız etkinliklerin Facebook 
üzerinden paylaşılması (ritm grubu çalışması, bisiklet gezisi, 
Playstation turnuvası vb.) gibi etkinliklerin öncesi ve sonra-
sında Facebook’ta paylaşarak herkesi bilgilendirmekteyiz. 
 
Bir diğer önemli nokta, Hemofili hastası olmayan kişilerin ve 
hastalıkla yeni tanışmış ebeveynlerin hastalığa dair yönelttik-
leri sorulara grup arkadaşlarımızın ve sayfa yöneticilerimizin 
özenle ve titizlikle cevap vermeleridir. Hastalık bilincinin ge-
lişmesi, hemofilinin aslında hayatın tamda içinde olduğunun 
anlaşılması için sosyal medya önemli bir yer teşkil etmektedir. 
Hemofili hastalarının sorunlarını ve sıkıntılarını sürekli kendi 
içinde yaşaması sebebiyle zor geçen hayatlarının, Facebo-
ok kanalıyla diğer hemofili arkadaşlarımızla iletişime geçerek 
bu sıkıntılarının bir nebze olsun azaldığını düşünmekteyiz. 
 
Diğer bir sosyal medya hesabımız ise, “WhatsApp Genç Hemo-
fili” grubu hesabımızdır. WhatsApp normal mesajlaşmaya ek 
olarak, WhatsApp kullanıcılarının gruplar oluşturmasını ve daha 
hızlı iletişime geçmesini sağlayan bir uygulamadır. 18 Mayıs 2014 
tarihinde faaliyete geçen WhatsApp Genç Hemofili grubumuz, 
kısa zamanda 18 kişiye ulaşmıştır ve gün geçtikçe kişi sayımız art-
maktadır. WhatsApp grubundan haberleşerek çeşitli etkinlikler 
düzenlemekte, çeşitli konularda birbirimizi bilgilendirmekteyiz.  
 
Sonuç olarak çağın gelişen teknolojisinde bizler de Genç He-
mofililer olarak çağın gerisinde kalmayarak sosyal medyada ki 
yerimizi aldık. Siz üyelerimizin katılımlarıyla birçok sosyal med-
ya hesabında aktif bir şekilde olmak istiyoruz. Unutmamalıyız 
ki sosyal medyada ki hesaplarımız siz takipçilerimiz sayesinde, 
hastalığın diğer insanlara tanıtılması konusunda ki en büyük 
etkendir.
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 Acısıyla tatlısıyla bir seneyi geride bırakmanın heyecanı olsa gerek, sizleri aramız-
da görmenin sevincini her mecrada yine sizlerle paylaşmaya çalıştık. 

 Planladığımız etkinliklerde biz varlıklarıyla onurlandıran, yalnız bırakmayarak yeni ve 
daha iyi etkinliklerde görüşeceğimizin garantisini de bizlere vermiş oldunuz. Görüldüğü 
üzere bizim yaptığımız değil, daha çok sizlerin yaptıklarınız Genç Hemofili için önem arz 
etmekte. Canı gönülden tüm gençler teşekkürü hak etmiş bulunmaktayız.

 İlk olarak Ritim Atölyemizden bahsedelim arkadaşlar. Sadece 4 (dört) gün eğitim 
alarak başarılabileceklerin en iyisini, Barış Buran Hocamızın önderliği ile başardık. 
Tamamen Genç Hemofililerden oluşan bir topluluk kurarak 11. Uluslararası Türkiye 
Hemofili Kongresi’nde güzel bir gösteri ile konuklarımız ve her zaman olduğu gibi 
biz çok eğlendik. Kısa zaman içerisinde neleri başarabildiğimizi biz kan kardeşler 
olarak gösterdik beyler.

 Belirli aralıklarla Türkiye Hemofili Derneği binasında sine vizyon ile sizden al-
dığımız öneriler doğrultusunda sinema filmleri izledik. Beraber güldük ama daha 
ağlayamadık, sinema filmlerini olumlu ve olumsuz bir şekilde eleştirdik. Hepimizin 
bakış açısından yola çıkarak izlediğimiz filmlerde dahi yeni bir şeyler gördük. Bizim 
isteğimizle, yani sizlerin istekleriyle dernek merkezine PlayStation kuruldu. Planları-
mız arasında olan PES turnuvalarını gerçekleştirmeye başladık. Hepiniz bilirsiniz bu 
futbol ayaklarınızın kanamasına neden olmuyor 

 Yetmedi müzeleri de gezmeye başladık. İlk olarak buram buram tarih kokan bir mü-
zede buluştuk. Panorama 1453 Fetih Müzesi’ni Genç Hemofililer fethetmiş bulunmakta. 
Müzeye girip iki kat aşağı indikten sonra, bir kat yukarı çıkıp gökyüzüne kavuştuk. Top, 
mermi, at, asker vb. sesler eşliğinde İstanbul’un fethini yeniden yaşadık. Çizimleri göz ka-
maştıran müzede tekrar yaşadık adeta fethi. Savaşın tam ortasında etrafımızda kazılmış 
mevzilerde sırasının gelmesini bekleyen askerlerle beraber bekledik.

 Gördüğünüz gibi kardeşler; bizim için ne yaptığımız değil, kiminle yaptığımız 
önemli. Yapılan organizasyonlarda bulunmanız, daha yenilerine zemin hazırlayacak. 
Biz sizinle eğlenmekten mutluyuz, sizlerinde bize katıldığınızı umut ediyoruz. Siz 
varsanız başka hiçbir şeyin olmasına gerek yok. Her şey sizinle var. Bütün Dünya 
gönlünüzce dönsün.     
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Selam Gençler...

“Görüldüğü üzere 
bizim yaptığımız 
değil, daha çok 

sizlerin yaptıklarınız 
Genç Hemofili için 

önem arz etmekte...”
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