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Uzun süredir dijital okumanın yaygınlaşması, bü-
yük-küçük hepimizi içine çekmesi, klasik okumanın yeri-
ne geçiyor mu? Onun alanını daraltıyor mu? Hatta engel-
liyor mu? Diye pek çok tartışmaya şahit olmuşsunuzdur. 
Tabii ki zamanın getirdikleri bir bütündür. Mutfak ve mü-
zik türünde, mimaride olan gelişme ve değişmelerden 

farklı bir şey değildir. Dijital ortamı her sektör kullanırken 

medya ve eğitim sektörlerinin kullanmaması söz konusu 

olamaz. Önemli olan bizim zamanı, maddi olanakları ve 

bireysel gücümüzü nasıl kullandığımızdır. En tasarruflu 

ve en verimli bir şekilde kullanmak için gelişmelerin sü-

rekli olduğu kuşkusuz. Dijital yayıncılığa da bu perspek-

tifle bakmalıyız.

 

Dernekler, vakıflar, hayra yönelik çabalar içinde olan kişi 

ve kurumlar hem hatırlanmak, hem de hatırda kalmak 

için yoğun çaba sarf ederler. Sarf ettikleri tabii ki ken-

dilerinde artandır. Zaman, para, bilgi, kuvvet, itibar gibi 

kendilerinde artan ne varsa onu sarf ederler. Bunun yanı 

sıra faaliyetlerini daha da yaygınlaştırmak için anlatmak, 

tanıtmak, yeni hayırseverler bulmak için de ek gayret 

içinde olurlar. Bunun için gerek klasik olanakları, gerekse 

dijital olanakları kullanmak gerekmektedir.

 

Türkiye Hemofili Derneğimiz 1988’den beri yayın hayatına 

Yeni Faktör Dergisini (ilk zamanlar Bülten idi) kazandır-

mıştır. Halen aktif olarak yayını sürmektedir. Geçen yıllar 

içinde format değişikliği, yayın kurulu değişiklikleri, içe-

rik değişiklikleri oldu. Ama amaç değişikliği olmadı. Yine 

hemofililerin ve yakınlarının hayatlarını kolaylaştırmayı 

hedeflemektedir. Yine bu alanda çalışan sağlık mensup-

larının bilgi ve tecrübelerinin artması için çabalamakta-

dır. Yine ülkemiz sağlık ve sosyal güvenlik otoritelerimize 

doğru bilgilendirme ve doğru öneriler sunmak arzusun-

dadır. Bunu da kanıtlamaktadır.

 

Dergimizin sayfaları derneğin zamanı, birikimlerini (mad-

di ve bireysel) en iyi şekilde harcadığına şahitlik etmekte-

dir. Yanımızda olmanız sadece bize değil, size de heyecan 

katacak, işlerinizin daha da rast gitmesine vesile olacak-

tır. Tabii elinizde artan ne varsa onunla…

 

Yeni çalışmalar için bir arada olmayı arzu ediyor, destek-

lerinizi bekliyoruz.

Gönüllü Kuruluşların Düzenli 
Yayın Yapabilmeleri

Prof. Dr. Bülent Zülfikar
TRHD Başkanı

    President, The Hemophilia Society of Turkey
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We have witnessed many discussions regarding 
whether the widespread use of digital readings 
supercides classical reading or does it even 
prevent it. What time brings us is a “whole”. The 
developments in the area of cuisine or music is not 
very different from that of in architecture. Every 
field of daily life uses digital media and education 
is no exception. What is more important is how 
we use time, opportunities and personel power. 
It is obvious that we should use them in the best 
and efficient way possible. We should see digital 
publishing within this context. 

 Societies, foundations and other voluntary 
organizations work hard to make themselves 
remember. That is their surplus. They spend their 
time, Money, knowledge, power and dignity. On 
the other hand, they also want to enhance their 
activities, to introduce their activities to public 
and to search new volunteers. They also have 
to provide sound knowledge and guidance to 
the health and social security authorities of the 
country. We have proven this. 

 The pages of our bulletin proves that we have 
spend our time and know-how in the best way 
possible. Being with us not only enpowers us, 
but also increase your enthusiasm and enhance 
your business. Of course with what you have as 
surplus. 

We are looking forward to be togehter in our new 
efforts and request your support. 

Abili  ty Of Voluntary 
Organizations To Publish 
Periodicals
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İstanbul Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji ABD ile Türkiye Hemofili Der-
neği arasında yapılan çalışmalar sonucu 1992 yılından beri Hemofilik Artro-
pati Konseyi düzenlenmektedir. Derneğimizin aynı zamanda sekretaryasını 
üstlendiği konseye Ortopedist, Hematolog, Fizyoterapist ve Nükleer Tıp 
Uzmanları katılmaktadır. Eklem problemi olan hastaların dernek merkezin-
de yapılan muayeneleri sonucu, gerekli tahlil ve grafileri istenerek dosyala-
rı oluşturulmaktadır. Bu muayenedeki bulgulara göre konsey kararı verilen 
hastalarımızın ön listesi hazırlanarak hastalar çağrılmaktadır.

Tarihin belirlenmesi sonucu öncelikli olarak eklem hasarları, sık kanamaları 
olan hastalarımız filmleriyle beraber konseye çıkarılıyor. Multidisipliner ekip 
çalışması olan konseyde hastaların değerlendirilmesi sonucu yapılacak teda-
vi belirlenmiş olur. İleri derece eklem problemi olanlar için yapılacak cerrahi 
girişim, erken evrede ise FTR veya RAS kararları verilmektedir. Alınan karar-
lar doğrultusunda liste oluşturulmaktadır. Ameliyat, sinevektomi, takip listesi 
hazırlayarak, sırasıyla ameliyata, sinevektomiye hastalarımızı çağırılmaktadır.
Konseyimiz sadece İstanbul’daki hastalarla sınırlı kalmamakta aynı zamanda 
Türkiye genelinde hastalarımız da aranarak konseye çağırılmaktadır. Ayrıca 
yurt dışından hastalarımız da konseye katılabilmektedir. Bugüne kadar kon-
sey kararıyla yurtdışından hastalarımıza da ameliyat ve sinevektomi yapıl-
mıştır.

Hemofili hastalarının yaşam kalitelerini artırmak için eklem hareketlerinin 
tam olması büyük önem arz emektedir. Bu amaçla bu güne kadar düzenle-
nen 336 konseyde 1974 hasta görüldü, 128 cerrahi girişim, 331 RAS kararı alın-
dı. Konseye üyelerimizle birlikte üye olmayan ve Yurdumuzun her yerinden 
başvuran hastalar değerlendirilmektedir.  Çalışmaları halen devam etmekte 
olan konseye çıkmak için eklem problemi olan veya sık sık kanama şikâyeti 
olan hastaların öncelikle dernek merkezine başvurmaları yeterli olmaktadır. 

Hemofilik
Artropati Konseyi

Hanife ÖZCAN
TRHD

6 - Yeni Faktör Dergisi



Gelecek Gençlerimizin Elinde…
Yüksek Öğrenim Burs programımız.

ETKİN
LİKLER

Gençler geleceğimiz, göz bebeğimizdir. Geleceğimiz 
gençlerimiz elinde şekillenecektir. Eğitim gençleri-
mizin yetişmesinde son derece önemli bir yer tut-

maktadır. Hemofiliklerin yaşam kalitelerinin artırılmasında 
bilgilendirilmenin yanında bireyin eğitimi son derece önem 
kazanmaktadır.

Türkiye Hemofili Derneği (TrHD), tecrübesi ve bilgi biriki-
mi ile ülkemiz hemofiliklerinin gelecek kaygısı duymadan 
yaşayabilmelerinin en önemli unsurlarının; zamanında ve 
yeterli tedavi olanağına sahip olup onu uygulamaları ve 
iyi bir yükseköğrenim alarak  iş sahibi olabilmeleri gerek-
liliğini yakından bilmektedir. Bu olanaklara kavuşmak için 
yaptığı hizmetlere 2010 yılında almış olduğu karar ile Burs 
yönetmeliğini oluşturmuştur. Bu yönetmelik ile  ‘’ yükse-
köğretimde okuyan hemofiliklere eğitim bursu vermeye 
başlamıştır ‘’. Derneğimiz toplam altmış beş öğrenciye bu 
güne kadar Yüksek Öğrenim Bursu sağlamıştır. 

Bu arkadaşlarımızın çeşitli branşlar da ve ülkemizin çe-
şitli okullarında olması bizleri mutlu etmektedir.  Hemofi-
lik kardeşlerimizin eğitime ve farklı mesleki gruplara ilgi 
göstermesi çok sevindiricidir. Eğitimlerin tamamlamış 
gençlerimiz Sosyal ve ekonomik yaşamda Ülkemize, ai-
lelerine ve kendilerine bir fayda sağlayacaklardır. Bizler 
dernek olarak bu bursları karşılıksız olarak verirken He-
mofilik arkadaşlarımızdan tek beklediğimiz Vicdani Yü-
kümlülükleridir.

Bursiyerlerimiz kimlerdir:

 TrHD, Burs Fonu’ndan faydalanan, toplumsal duyarlılık ala-
nında kendini geliştirmeye ve dernek çalışmalarına katkıda 
bulunmaya istekli, maddi yönden ihtiyaç sahibi, Hemofili 
veya Von Willebrand hastası ya da Faktör V, Faktör VII, Fak-
tör X, Faktör XI eksikliği olan ve resmi kurumlarca verilen 
rapor ile belgelenen 2, 4 veya 6 (tıp fakültesi için) yıllık  bö-
lümlerde okuyan üniversite öğrencileridir. Hazırlık sınıfında 
okuyan öğrencilerde burstan faydalanmaktadır.

Bursiyerlerimiz Nasıl seçilir: 

Derneğimizin Yüksek Öğrenim Bursu sağladığı Bursiyerler. 
Burs yönetmeliğimiz kapsamında belirtilen nitelikleri kapsa-
yan kişiler arasından; Her yıl Yönetim Kurulumuz tarafından 
oluşturulan Burs Komitesi tarafından Belirlenmektedir.

Bursiyerlerimizin seçim kriterleri net ve yönetmeliğimizde 
belirlenmiştir. 

Bursiyer sayımızın tespiti:

 Her yıl burs verilecek öğrenci sayısı, burs miktarı TrHD Burs 
Komisyonu’nun teklifi ile Yönetim Kurulu’nca eğitim-öğ-
retim dönemi başlamadan tespit olunarak yönetim kurulu 
toplantısında onaylanıp yürürlüğe girer.

Sizlerde Yüksek Öğrenim Burs yönetmeliğimiz kapsamında, 
burs alabilecek şartlara sahip veya sahip olanları tanıyorsanız 
lütfen derneğimize başvurunuz ve başvurmalarınız sağlayınız.

Gelin sizlerde Burs imkânlarına destek olun:

 Derneğimizin Yükseköğrenim burs giderleri Dernek bütçe-
mizden karşılanmaktadır. Bursiyerlere sağladığımız imkân-
ların ve bursiyer sayımızın artırılması; Nitelikli başvuru sayısı 
ve Derneğimizin geliri ile doğru orantılıdır.

Geleceğimiz olan gençlerimizin eğitimine katkıda bulunmak 
için sizlerde Derneğimize Bağışta bulunabilir, detaylı bilgi al-
mak ve katkıda bulunmak için bizlerle temasa geçebilirsiniz.

Geleceğimiz Gençlerimizle, sağlıklı, mutlu güzel günler di-
liyorum.

 Başvuru Formu:

http://goo.gl/forms/hI0xEkyHbe 

Burs Yönetmeliği:

http://www.turkhemoder.org/sayfa/13/burs-yonetmeligi

İsmail Balmumcu
TRHD
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Yeni Temsilcilik Yaklaşımı İle Türkiye’nin 
Her Bölgesinde Daha da Büyüyoruz...

Temsilcilik / Hemofili Gönüllüleri Eğitim Semineri
13-14 Eylül 2014 - İstanbul

13-14 Eylül 2014 tarihlerinde 10. Hemofili Gönüllüleri Eğitim Seminerimizi 14 İl Temsilcimizin katı-
lımı ile Sirkeci’deki dernek binamızda gerçekleştirdik.

Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen temsilcilerimiz Cuma gününden gelerek otellerine yerleştiler.
Cumartesi sabahı program Türkiye Hemofili Derneği Yönetim Kurulu üyesi Dr. Fikret Bezgal’ın kısa 
bir açılış konuşması ve 10 yıldır yapılan eğitim çalışmaları ve ulaşılmak istenen hedefler konusun-
daki değerlendirmesi ile başladı. Daha sonra her bir il temsilcimize söz verilerek; temsilcilerimiz-
den geçmişin muhasebesini yaparak, bulundukları illerde bugüne kadar neler yapabildikleri ya da 
yapamadıkları, derneğimiz ve il temsilciliklerimizin geleceği, Derneğin ve temsilcilerin hedefleri,   
beklentileri ve amaçları konusunda detaylı olarak görüşleri alındı.

İl temsilcilerimizden, ilk önce bölgelerindeki hemofilikleri derneğimize üye yapmaları, bölgelerin-
deki tüm hastalar ile iletişim içinde olup, onların problemleri ile ilgilenmeleri gerektiği, aile toplan-
tıları yaparak bölgelerindeki hemofilikler ile sık sık bir araya gelmeleri ve toplantılara gelemeyen 
hastalarımızla belirli aralıklar ile telefon görüşmeleri yapmaları, resmi kurum ve kuruluşlar ile iyi 
ilişkiler kurmaları gerektiği konuları tekrar hatırlatılarak bu çalışmaların derneğimize ve bölgedeki 
hastalarımıza oldukça fayda sağlayacağı detayları ile anlatıldı.

Verilen çay molasından ardından Dernek başkanımız Prof. Dr. Bülent Zülfikar “Temsilciliklerin Ye-
niden Yapılanması ve Bölge Temsilciliği” çalışmaları hakkında bilgi verdi. 

Öğle yemeğinden sonra tüm katılımcılarla birlikte Sayın Ali Gizer  ”Sizi Neler Motive Eder “ ko-
nusunda bir gurup çalışması yaptı. Neşe ve ilgiyle geçen gurup çalışmasının ardından Yönetim 
Kurulu üyemiz Uzm. Dr. Yusuf Büyükpınarbaşılı  “Gönüllülük ve Aidiyet Duygusu” konusunda bir 
sunum gerçekleştirdi ve temsilcilerimizin görüşlerini aldı.

Oturumun son sunumunu Sayın Gül Kırçıl “Motivasyon Teknikleri” konusunda interaktif bir şekil-
de yaptı. Ortak hedeflere ulaşmak için motivasyonun önemi, gerekliliği ve takım ruhu oluşturma 
konusunda katılımcılarla birlikte renkli çalışmalarda bulundu. Yoğun geçen bir eğitim programının 
ardından akşam yemeğinde buluşmak üzere temsilcilerimiz dinlenmek için otellerine geçtiler.

Pazar sabahı tekrar dernek merkezimizde tek oturumluk değerlendirme toplantımızda bir araya 
geldik. Yönetim kurulu üyelerimizden Sayın Fatma Bali ve İsmail Balmumcu’nun moderatörlü-
ğünde 10. Gönüllü Eğitim Seminerinde yapılan sunumlar ve yeni dönemde planlanan çalışmalar, 
Bölge Temsilciliği konusunda temsilcilerimizin görüşlerini aldık. 

İki gün süren, yoğun bir şekilde gerçekleştirdiğimiz bir eğitim programını daha tamamlayarak  
yeni  organizasyonlarda buluşmak üzere vedalaştık.

Gökhan AKTAÇ
TRHD

Fatma BALİ
TRHD
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Devrim AYDOĞAN
TRHD

Bilgi Eğitim ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (BESAM) 
ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ortak olarak 
gerçekleştirdiği Küçük Hayaller Büyük Projeler Yarış-

ması’na katılan dernek üyemiz Devrim Aydoğan, Hemotro-
nik isimli projesi ile yarışmanın en çok ilgi çeken yarışmacı-
larından biri olmuştur. Öncelikle ilçe elemelerine katılan ve 
bu elemeleri başarı ile geçen Devrim Aydoğan, yarışmanın 
İstanbul ayağına katılmaya da hak kazanmıştır. 

Hemotronik projesi ile tüm hemofililerin yaşadığı sıkıntı-
ların çözülmesi amaçlanırken özellikle kanama tespit özelli-
ği ile hemofiliklerin psikolojik anlamda da rahat bir yaşam 
sürmelerinin sağlanması projenin en önemli amaçlarından 
bir tanesidir. Hemotronik ile tespit edilmesi zor kanamalar 
anında tespit edilerek sakatlıkların önüne geçilebilir, bebek 
ve çocuk hemofiliklerin kanamaları tespit edilebilir.  

Hemotronik Projesi’nin sağladığı yararlardan bir diğeri 
ise yukarıda belirttiğim gibi hemofiliklerin psikolojik olarak 
rahatlamasıdır. Hemotronik Projesi ile hem hemofiliklerin 
hem de ebeveynlerinin kanama olup olmama kaygısı bir son 
bulacaktır ve bu sayede hemofiliklerin eğitim, iş ve sosyal 
hayatlarında büyük bir kalite yükselişi olacaktır. Hemofilik-
lerin yaşamı çok daha kolay olacak ve hastanelerde yaşa-
dıkları gereksiz zaman kayıplarını en aza indirgeyeceklerdir. 
Bu sayede de, hemofiliklerin hastane fobileri giderilecektir.

Hemotronik Projesi, İstanbul genelinde dereceye girerek, 
İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü Protokolü’ne sunulmuştur. 
Patent firmalarının da ilgi odağı olan proje, Projem İstan-
bul’da Kurgu Kuşağı Kategorisi’nde birinci olmuştur ve ge-
nel sıralamada da ilk 10’un içerisinde bulunmaktadır.

KÜÇÜK HAYALLER 
BÜYÜK PROJELER
Hemotronik: Bileğimizdeki Poliklinik!
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Hemofili Federasyonu Yaz Okulu bu yıl Hemofili Dernekleri Federasyonu üye dernekler-
den Pamukkale Hemofili derneğinin ev sahipliğinde ve Doç. Dr. Yasemin Işık ile Prof. 
Dr. Kaan Kavaklı’nın eş başkanlığında Denizli – Pamukkale Colossea Otel’de yapıldı. 

Pamukkale Hemofili Derneğinin ev sahipliği yaptığı 2014 Yaz Okulu’na Türkiye Hemofili Der-
neğini temsilen İstanbul’dan 3 aile katıldık. İlk gün Pamukkale Colossae Termal Otel’de bizi 
dernek yetkilisi Gülcan Hanım karşıladı. Odalarımıza yerleşip kısa bir dinlenmenin ardından 
etrafı tanımaya başladık, diğer illerden gelen ailelerle tanıştık, ilk sohbetlerimizi yaptık. 

Yaz Okulu süresince hocalarımızın seminerlerini dinledik, yeni yeni bilgiler edindik. Bilgi edin-
menin yanında otelde bulunan havuzda çocuklar bol bol yüzdüler. 

Yaz Okuluna katılan ve gönüllü olarak görevli bulunan hemşirelerin verdiği self-infüzyon 
eğitimi faydalı geçti, birçok hasta ve yakını faktör hazırlamasını ve uygulamasını öğrenmiş 
oldu. Acil durumlarda hemofili aileleri için çok önemli olduğunu düşündüğüm bu eğitime 
her kampta yer verilmesi ayrıca bizleri mutlu etti. Eğitimlerin, sunumların yanında sosyal 
program kapsamında Hierapolis Antik Kentini gezdik ve ülkemizde muazzam hazineler saklı 
olduğunu bir kez daha keşfettik. Su miktarı azalmış olsa da hala büyüleyici özelliğini koruyan 
Pamukkale Kraterlerini gezdik. 

Yaz Okulu süresince iki hemofili çocuk annesi olarak benimde küçük bir sunumum oldu. Çok 
heyecanlı olmama rağmen çocuklarımdan aldığım güç ile başarılı bir sunum oldu. Dernek 
Başkanımız Prof. Dr. Bülent Zülfikar Hocamızın selamlarını ileterek, başladığım sunumda 
daha önceleri hazırladığımız Yaz Kamplarını anlattım. Çalışmaların hazırlık aşamasından uy-
gulanmasına kadar ne kadar titizlikle çalıştığımızı, çocuk etkinlikleri hazırladığımızı, özellikle 
annelerin hem nefes almalarını sağlayıp hem de eğlenirken bilinçlenmelerinin amaçlandığını 
geniş bir şekilde anlattım. 

Gönüllüğün esas olduğu Sivil Toplum Kuruluşlarımıza destek olmamız gerektiğini özellikle 
vurguladım. Ayrıca Türkiye Hemofili Derneği Genç Hemofili grubunun ilk kez düzenlediği ve 
hemofiliklerin ailesiz katılacağı çadır kampını anlattım. Bize bu fırsatı tanıyan başta Prof. Dr. 
Kaan Kavaklı hocamız olmak üzere Yasemin Balcı ve Tunç Fışkın Hocalarımıza,  güler yüzleri 
ile bizimle ilgilenen hemşirelerimize ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunarak konuş-
mamı tamamladım. 3 günün sonunda biraz daha bilinçli, güzel vakit geçirmiş ve eğlenmiş 
olarak yüzümüzde kocaman gülücüklerle İstanbul’a döndük.  

Türkiye Hemofili
Derneği Pamukkale’de...

Aslı AYDOĞAN
TRHD
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Türkiye Hemofili
Derneği Pamukkale’de...

ETKİN
LİKLER

TRHD ve
Sosyal Medya

Türkiye Hemofili Derneği (TrHD)’nin sosyal medya alanlarından olan Twitter, Fa-
cebook hesaplarımızı 2011 yılında hem hemofili camiasıyla daha yakından iletişim 
kurabilmek hem de sosyal medya kullanıcılarına ulaşabilmek için faaliyete geçirmiş 
bulunmaktayız. 

Günümüzde Facebook’tan sonra özellikle de genç kitleler ve anlık paylaşımı tercih 
edenler için en sık kullanılan mecralardan biri olan Twitter, bizlere de pek çok kolaylık 
sağlamış bulunmaktadır. Kısaca ne gibi kolaylıklar sağladığından ve ileriye yönelik he-
deflerimizden bahsetmek isterim. Günümüzde artan internet kullanımının ve bu tür 
hesapların iletişim ve ulaşım kolaylığı sağlamasının yanı sıra anlık soru cevap fırsatının 
da bulunması, uzun yazılar ve dönüş süreçleri olmadan, daha samimi bir iletişim ortamı 
sağlaması bizler için önemli noktalardan biriydi. Gerek Türkiye’den gerekse dünyanın 
çeşitli yerlerinden hemofili ve sağlık alanındaki yenilikleri takip etmek, diğer ülkelerin 
sadece bilimsel olarak değil; dernek faaliyetleri açısından da ne gibi etkinlikler seçtiğin-
den haberdar olmak ve bunları sizinle paylaşmak bizler için de çok daha hızlı ve kolay 
oldu. 

Gün geçtikçe sizlerin ilgisi ve geri bildirimleriyle paylaşımlarımızın daha da etkin 
olduğunu farketmekteyiz. Zamanla daha aktif kullanım/katılımla birlikte geniş kitle-
lere ulaşma imkânımız olacağını düşünüyorum. Şimdilik hep birlikte daha sıkı bağlar 
kurabilmek ve sorularınızı cevaplamak için çalışmaya devam etmekteyiz.

Fikirleriniz ve yapıcı eleştirileriniz bizler için değerlidir.

Rabia BALİ
TRHD

https://twitter.com/turkhemoder

https://twitter.com/genc_hemofili

http://facebook.com/genchemofili

https://facebook.com/turkhemoder
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Genç Hemofiliklerle bir araya gelerek, “Genç Hemofili ve Dünya” başlığı altında 
dünya nedir, hemofiliklerin dünyaya bakış açıları nelerdir, hemofili hakkında 
dünyadaki ve ülkemizdeki gelişmeler… Üzerine keyifli sohbetler gerçekleş-

tirdik.
 

 Emre ile Türkiye Hemofili Derneği’nin düzenlediği bir kampta tanışmıştım. Aynı 
odada kaldığım emre ile uzun uzun sohbet ettiğim keyifli günleri hala hatırlıyorum. 
O günden sonra Emre ile olan iletişimimi koparmadım ama düğününe maalesef gi-
demedim. Röportaj için buluştuğumuzda üzüntümü belirterek kendisine sorularımı 
yönelttim.

-Dünya nedir?
Milyonlarca yıldır insanların, hayvanların, bütün canlı varlıkların yaşadığı, her gün 

binlerce kişinin doğup binlerce kişinin öldüğü kusursuz bir şekilde yaratılan ancak 
insanlar tarafından her geçen gün mahvedilen evrende küçücük bir yer Dünya.

- Dünyaya bakış açınız nedir?
Dünyanın her geçen gün daha çekilmez olduğu, savaşların, yoksulluğun, haksız-

lıkların, hastalıkların hiç bitmeyeceği düşüncesin deyim bu aralar.

-  Dünya’daki  hemofili 
hastalarının yaşam koşulları 
hakkında düşünceleriniz ne-
lerdir?

Dünyadaki hemofili hasta-
ları hakkında pek bilgim yok. 
Ancak Türkiye Hemofili Derne-
ğinin bazı toplantılarında geliş-
miş ülkelere göre sakat kalma 
oranımızın çok daha fazla ol-
duğunu biliyorum. Sanırım Av-
rupa Ülkelerinde %2 ülkemizde 
%80’ler gibi. Ancak henüz ge-
lişmemiş ülkelerde hala yeteri 
miktarda faktör bulamayan, ilaç bulamayan binlerce hastanın olduğunu da top-
lantılar da duymuştum. Ülkemizde de sürekli değişen kanunlar yüzünden hemofili 
hastaları epey problem yaşamakta. Olduğu halde yeteri kadar ilaç yazdıramama, 
rapor alımında ki zorluklar vs. Zaten hemofili hastaları çoğu durumda hayata ye-
nik başlıyor. Bari ilacını sorun olmadan alabilsin. Ayrıca hemofili bir insanın yaşam 
koşullarının iyi olabilmesi için diğer insanlardan daha fazla geliri olması gerek diye 
düşünüyorum. Bu tüm dünya için geçerli. Gelir düzeyinin yüksek olması hastaların 
psikolojik ve fiziki anlamda daha iyi olmalarını sağlar büyük ihtimalle. Ancak bu 
çoğu hemofili hastası için mümkün olmuyor. Engelli erken emekliliği ile emekli olan 
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GENÇLERİMİZ
ve YAŞAMA BAKIŞ

Deniz Caner TAN
TRHD
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bir hemofili hastası bile şu an 1000 - 1100 TL maaş aldığını 
düşünürsek yaşamak bile güç... 

- Dünya’daki ve ülkemizdeki gelişmeleri takip edebi-
liyor musunuz?

Hemofili ile ilgili olayları sosyal medya üzerinden takip 
ediyorum. İnternetin kolaylıklarından faydalanmaya ça-
lışıyorum. Dünyada ki diğer gelişmeleri de neredeyse her 
gün gazete okuyarak, TV izleyerek ya da sosyal medyadan 
takip ediyorum. Gündemden geri kalmamaya özen göste-
riyorum.

- Hedefleriniz nelerdir?
Kısa vadedeki hedeflerimin başlıcası; çocuk. Kendi ca-

nımdan, kanımdan çocuğumu kucağıma almak… Bu sene 
üniversite sınavına giriyorum, açık öğretim ile en az yükse-
kokul mezunu olmak istiyorum. Uzun vadede; çocuğuma 
iyi bir gelecek hazırlamak. Emekli olduktan sonra sağlığım 
yerinde olursa çalışmaya devam etmek. Aslında hedefle-
rimden biri de tarım yapmak. Bir kaç sene önce ektiğim 
az da olsa ceviz ağacı ile uğraşmak. Çiftçilik yapmak. Köye 
yerleşmek.

- Hemofili hastaları ile beraber olmak sizin için ne ifa-
de ediyor?

Her zaman söylediğim gibi, bir hemofili hastasını en iyi 
başka bir hemofili hastası anlar… O yüzden diğer hemofili-
lerle olmak her zaman iyidir. Moral verir… Sizden daha kötü 
bir hemofiliyi görseniz bile ben çok daha iyiyim dersiniz. 
Sizden daha iyi bir hemofii hastası gördüğünüz de ise, ben-
de onun kadar iyi olabilirim dersiniz.

- Yaşamdan beklentileriniz nelerdir?
Daha iyi yaşam kalitesi…

- Yaşamınızda örnek aldığınız kişiler var mıdır? Kim-
lerdir? Neden?

Steve Jobs’un yaşamı, yaptıkları, sözleri beni her zaman 
etkilemiştir. 

Sevgisiyle Emre’nin yüzünü güldüren eşine ve kendisine 
bu keyifli, anlamlı sohbeti için çok teşekkür  ederken en kısa 
sürede görüşmek dileğiyle yanından ayrıldım. 

Hemofili A hastası Ahmet Yalçın ile röportajımı yapmak 
için verdiği adrese gidip ziline bastım. Kapıyı açtığında içe-
riden güzel bir kek kokusu geliyordu. Sağ olsun annesi bi-
zim için hazırlamış. İçeride sohbet etmek için uygun bir yer 
aldık ve konuşmamıza başladık.

  20 yaşında olduğunu, Üsküdar Üniversitesinde Reklam 
Tasarımı ve İletişimi okuduğunu söyledi. Sessiz bir ev oldu-
ğunu görünce tek çocuk olduğunu anlamıştım. Daha çok 
tanımak için kedini bir iki kelimeyle nasıl tanımlarsın soru-
suna; meraklı, öğrenmeyi seven ve fırsat bulduğunda uygu-
layıcı birisi olduğunu söyledi. Bu genç adam oldukça sakin 
duruşlu birisiydi geçmişte veya çocukluk döneminde unu-
tamayacağı bir dönem olup olmadığını merak ettim. Ver-
diği cevap şuydu; evet var, tam yılını hatırlayamayacağım 
ama 5. Sınıftaydım sanırım. Kasık bölgesindeki bir kasının 
içinde birkaç cm çapında bir kanama yüzünden yaklaşık 
1 ay hiç hareket edemeden yatmış ve ek olarak 2 haftada 

tekrar ayağa kalkabilmek için bir zaman beklemiş. Ben di-
ğer soruma geçmeden şunu eklemişti. “Evet, çok acı çek-
tim ama hemofilinin tabiatında bu olduğunu hep bildim. O 
yüzden hep ayağa kalkacağım zamanı bekledim’’. Aslında 
bu cevabın biz hemofiliklerin hayata bakış açısını anlatan 
bir cevap olduğunu fark ettim. Ahmet, Genç Hemofilinin 
kurulduğu dönemden beri ilişiğini sürdürdüğünü söyledi. 
Zamanı olduğu sürece her etkinliğe büyük bir istekle ka-
tılmış. Hemofililerle birlikte olmak sorusuna diğer hastalara 
benzer; onlarla ortak bir payesi olduğunu ve onlarla iken 
doğru yerde olduğunu hissettiği cevabını verdi. Hemofilik-
lerin yaşam koşulları için fikrini öğrenmek istedim ve dedi-
ğine göre hayatın olağan olması hemofilik için önemli ama 
tabi ki de bir ayrıcalık hakkına sahip olmaları gerektiğini de 
ekledi. Çocuk hastaların yetişkinlik dönemine kadar abartıl-
madan korunulması gerektiğinin önemli olduğunu düşün-
düğünü ve ileride yetişkinlik dönemlerinde fiziki iş şartla-
rından olabildiğince uzak durmaları gerektiğini ekledi.

  Biraz kişisel konulara geçmek için ilgi alanlarını sordum. 
Biraz düşündü ve ‘’gereksiz teknolojinin yeterince nüfuz 
etmediği tüm şeyler ilgimi çekebilir’’ cevabını verdi. Ge-
lecekteki meslek seçimi sorusuna okuduğu bölümün ona 
kapılarını açacağı sektörde kendine bir yer edinmek istedi-
ğini söyledi. Hayattan beklentin nedir sorusuna, mutlu bir 
aile cevabını verdi. Son olarak hayattan örnek aldığı kişileri 
sorunca Matrix’in Neo’ su Keanu Reeves ve İspanyol fut-
bolcu Xabi Alonso olduğunu söyledi. Neden olduğunu me-
rak ederek sorduğumda Keanu Reeves’ın hayatta çok zor 
dönemler geçirdiğini bunların lösemi hastası kız kardeşine 
bakmak ve kız arkadaşının ölü bir kız çocuğu doğurup son-
rasında da trafik kazasında hayatını kaybetmesi olduğunu 
ama yine de hayata devam edebildiğini söyledi. Xabi Alon-
so için ise istikrarlı bir karaktere sahip ve zamanı geldiğinde 
gidilmesi gerektiğinin doğru karar olduğunu bilen bir adam 
olarak düşündüğünü söyledi.  

Samimi cevapları için ve annesinin yaptığı lezzetli ıslak 
kek için ayrı ayrı teşekkür ederek evinden ayrıldım.

Von Willibrand hastası ve faktör 8 eksikliği bulunan 
Mehtap Demirtürk ile Kartal’da sahil kenarında bir kafede 
buluştuk. İlk izlenim olarak daha masaya oturduğumuzda 
bile bu röportaj için çok istekli olduğunu anladım. 

  Kendisi 23 yaşında, iki yıllık evli ve bir kız çocuğu an-
nesi. Pendik’te yaşıyor. Çorum’da doğmuş ve iki yaşında 
İstanbul’da Kozyatağına yerleşmiş. Mehtap sorularımızı 
tüm içtenliğiyle cevaplarken heyecanını gizleyemiyordu. 
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Mehtap ilk zamanlar tüm hemofililer gibi çok zorluk çektiği-
ni ve hastalığının 7 yaşında teşhis konduğunu belirtti. Tam 
da bunun üzerine dünya nedir diye sorduğumda, hemofili 
teşhisi konulduktan sonra kendisi için olumsuz bir hal al-
mış. Dünyada ki hemofili hastaları hakkında bilgin var mı 
sorusuna, yaşam koşulları ile ilgili herhangi bir bilgisi olma-
dığını söyledi. Peki, bunun sebebi sen misin yoksa farklı bir 
durum olabilir mi diye sorduğumda tüm içtenliğiyle kendi-
sini haksız buldu. Derneğin varlığından haberdar olmasına 
rağmen ziyaret etmemiş olması öz eleştirisinin ilki idi. Peki 
gelişmeleri takip ediyor musun diye sorduğumda; bu za-
mana kadar takip etmediğini ancak Genç Hemofili ekibiyle 
tanıştıktan sonra yavaş yavaş sosyal medya üzerinden ye-
nilikleri takip ettiğini söyledi. Hemofiliklerle birlikte zaman 
geçirebilmek tek başına olmadığını, birlikte hareket ettiğin-
de kendini güvende hissettiğini ifade etti. Bu camia ile yeni 
tanışmış biri olduğu için ona derneği hemofiliklere önerir 
misin diye sorduğumda uzun bir cevap aldım. ’’Evet. Çünkü 
ben artık kendimi yalnız hissetmiyorum ve kendimi sizinle 
tanıştığım için şanslı hissediyorum. Bu nedenle derneğimi-
zi her fırsatta herkese duyurmak için çaba sarf ediyorum. 
Diğer hemofiliklere önerisi ise doktora ilaç yazdırmaya git-
tiklerinde, hem doktorlara hem de ilaç yazdırmaya gelen 
diğer hemofililere derneğimiz hakkında bilgi versinler’’.

  Kişisel sorularımın başında gelen hedefin nedir soru-
suna, şuan ki en büyük hedefinin çocuğunu en iyi şekilde 
yetiştirerek iyi vatandaş olması için çalıştığını,  yanı sıra 
küçükken hemşire olmak isteyen ancak çocuk gelişimi ve 
uzmanlığı okuyan mehtap, dışarıdan aldığı özel kursla or-
topedi teknisyenliği eğitimini tamamlamış ve bu konu da 
daha da uzmanlaşmak istediğini söyledi. Hayatta kimleri 
örnek alıyorsun… Annesini örnek alan mehtap aynı zaman-
da hayata hırslı, güçlü ve tüm olumsuzluklara rağmen po-
zitif bakıyor.

 Soracak sorularımızın bittiğini söylediğimiz de kendisi-
nin eklemek istediği birkaç şey olduğunu söyledi.

  Eşiyle evlenmeye karar verdiklerinde doktora danışma-
ya gitmişler. Doktor evlenmesinin riskli olabileceğini, hatta 
hamile kalması durumunda çok büyük zorluklar yaşayaca-
ğını söylemiş. Eşi ve kendisi tüm zorluklarla baş edebiliriz 
diyerek hayatlarını birleştirmişler. O güne kadar sayısız 
zorluklarla karşılaşan mehtap kızını kucağına aldığında He-
mofili’nin ne olduğunu unuttuğunu ve hayata sımsıkı sarıl-
dığını ve olumsuzlukları unuttuğunu söyledi. Son olarak da 
Genç Hemofili ekibinin düzenlemiş olduğu etkinliklerinin 
ilgilisini çektiğini ve yeni yeni takip etmesine rağmen aktif 
olduklarını ve kızından sonra hemofili olduğunu unutturan 
ikinci etken olarak GENÇ HEMOFİLİ ekibini görüyor.

  Heyecanına rağmen soruları benim açımdan dolu dolu 
cevaplayan Mehtap’a teşekkür ederek umarım bir etkinlik-
te daha görüşmek dileğiyle ayrıldık.

Hemofili hastası Gürcan ile dernek binasında daha ön-
ceden anlaştığımız gibi buluştuk. Uygun bir ortam bulup 
sohbete koyulduk. 

  Teşhisinin 1 yaşında beyin kanaması sebebiyle konul-
duğunu, bir ablasının olduğunu ve babasının geçtiğimiz 
senelerde vefat ettiğini söyledi. Yıldız Teknik Üniversitesin-
de metalürji ve malzeme mühendisliği okuyormuş. Kendi-
ni nasıl tanımlarsın sorusuna özgüven sahibi, yaptığından 
emin, hırslı bir karakter profili anlattı. Hemofiliklerle bir 
arada olmak sana nasıl hissettiriyor sorusuna, kendini tek 
hissetmiyor, yalnız olmadığını düşünüyor ve birlikte olma 
hissinin onu güçlü tuttuğu cevabını verdi. Sence hastaların 
yaşam şartları nasıl olmalı peki diye sorduğumda hemofili 
hastası kendini kısıtlamamalı yapmasında sorun teşkil ede-
cek şeyleri kendi yapabilecek şekilde uyarlayıp denemeli 
dedi. Gelişmeleri sürekli takip ettiğini ve ilginç bir örnek ek-
ledi. ’’Mesela benim okuduğum üniversitede biyomühen-
dislik bölümünde damar bulma sıvısı keşfedilmişti ve bu bir 
hemofili olarak ilgimi çekmişti’’.

Hayattan beklentisi ise aslında hayatını kendisinin bi-

çimlendirdiğine inandığını, bir şeyler icat ederek ve dünya-
ya onu bırakabilmek istiyormuş. Dünyanın ona ifade ettiği 
şey arkadaşlıkların dostlukların olduğu bir yer olmasıymış. 
İlgilendiği alan olarak müziğin hayatında önemli bir yeri ol-
duğunu ve gitar çalmayı sevdiğini söyledi. İlerideki meslek 
seçimi için okuduğu bölümün mesleğini yapmayı düşün-
düğünü ve aslında bu meslek sanayi atmosfer şartlarında 
çalışabilmeyi gerektiriyor, her ne kadar hemofili hastalığı 
olan birini zorlasa da bu alanda olabilmeyi başarmak isti-
yorum dedi. Hayattan kimi örnek alırsın soruma öncelikli 
olarak babası ve annesini sonra Mustafa Kemal Atatürk’ü 
ve bir gitarist olan Zakk Wylde cevabını verdi. Diğer isim-
lerin yanında Zakk Wylde ismini duyunca neden olduğunu 
sormadan edemedim. Zakk Wylde benim gibi bir hemofili 
hastası ve engellere rağmen olmak istediği alanda başarılı 
oldu diye karşılık verdi.

Kahvelerimizi yudumlayarak sonlandırdığımız röportajı-
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mızı Genç Hemofili ekibinin düzenlediği “Çiğ köfte bahane, 
Dostluğumuz şahane” etkinliğine giderek tamamladık.

Hemofili A hastası Yağızhan Aktaç ile buluştuğumuzda 
röportaj yapıyor olmak onu biraz heyecanlandırmıştı. Özel-
likle de kendinin yaşadıklarını tecrübe etmiş ve anlayabilen 
birileri olduğunu bilmek onu pozitif anlamda bir heyecana 
doğru yönlendirdi. 

  Tanışma faslında kısaca 18 yaşında olduğunu, İstanbul 
Bilgi Üniversitesinde Pazarlama okuduğunu, Bahçeşehir’de 
yaşadığını söyledi. Teşhisinin ne zaman konulduğunu me-
rak ettiğimde 1 yaşında konulduğunu söyledi. Dernek ve 
Genç Hemofili ile ilişkisinin uzun süre önce başladığını söy-
lediğinde bu buluşmayı doğru kişi ile gerçekleştirdiğimi 
düşünmeme sebep oldu. Yapılan etkinliklerin ne derece et-
kili olduğu sorusu karşısında gayet açık bir şekilde, yapılan 
etkinliklerin onu yeterince tatmin ettiğini vurguladı. Ondan 
Genç Hemofilinin daha neler yapabileceği önerisini almak 
istediğimde, revaçta olan diğer hastalıklar gibi üst düzey 
tanıtımlar yapılabileceği fikrini öne sürdü. 

Dünyada ki hemofili hastalarının yaşam koşulları hakkın-
daki düşünceleri; ilacın kolay kolay bulunmadığı coğrafya-
larda ki insanların sorunlar yaşadığını söyledi ve hemofili 
derneklerine hastaların ulaşamayacak kadar uzakta ikamet 
etmelerinin de önemli bir sorun olduğunu ekledi. Dünyada 
ki ve ülkedeki gündemi takip ettiğini ve hemofili bazında 
da ilgi gösterdiğini söyledi. Hatta gen tedavisinin ilerleyişini 
kaynaklardan ulaşabildiği kadarıyla takip ettiğini de ekledi. 
Hemofili hastaları ile birlikte olmanın ona ifade ettiği şeyleri 
merak edip sorduğumda, onunla aynı tecrübeleri yaşamış 
kişileri gördükçe yalnız olmadığını ve kendini rahatlatan bir 
durum olduğunu söyledi.  

  Konu bireysel hedeflere gelince Pazarlama okuduğunu 
ve ihtisasına yurtdışında devam edip özel şirketlerin pa-

zarlama departmanlarında görev almak istediğini söyledi. 
Yaşamdan bekletin nedir sorusuna ise bittabi sağlık ceva-
bını verdi. Hayattan örnek aldığı kişiyi öğrenmek istedim ve 
babası olduğunu söyledi. Nedeni öğrenmek istediğimde, 
davranışlarının ona ışık tuttuğunu ve baba olmanın yanın-
da onu eğittiğini de söyledi.

  Vermiş olduğu cevaplar için minnetimi sunduktan son-
ra üst katta bulunan diğer hasta arkadaşlarımızın yanına 
çıktık.

  Genç Hemofili ile yeni tanışan Burak Bayır ile ilk bu-
luşmamız yine Genç Hemofilinin dernek binasında yapmış 
olduğu buluşma etkinliğinde oldu. Yeni bir yüz olduğu için 
kendisinin görüşleri bizim için önemli idi. 

  Anne ve babası ile birlikte yaşayan Burak ablası ile 
birlikte 4 kişilik bir aile olduklarını, üniversite öğrencisi ol-
duğunu ve maliye okuduğunu söyledi. İnsanlarla birlikte 
olmaya açık biri olduğunu gözlemlediğim Burak kendini ta-
nımlarken elinden geldiğince kendini sosyal açıdan aşma-
ya çalışan biri olarak anlattı. Biraz çekingen bir yapısı olan 
dostumun geçmişte unutamayacağı zor bir dönem olup 
olmadığını sordum ve bana 17 ağustos depremi akşamı 
dizinden geçirdiği sakatlığı söyledi. Hemofiliklerle birlikte 
olmanın ona bazı konularda yalnız hissetmemesini, kendini 
geliştirirken daha güçlü hissetmesini sağladığını ifade etti. 
Gündemi her gün takip eden biri olduğunu söyledi.

  İlgi alanlarını merak ettim ve yeterince iyi olmamasına 
rağmen satranç oynamayı sevdiğini, dostlarla oturup eğ-
lenceli oyunlar oynamayı sevdiğini söyledi. Hayattan bek-
lentisi ise,  huzur ve mutluluk imiş… İleride sahip olacağı 
meslek konusunda geniş bir iş yelpazesinin yanında iyi bir 
maliyeci olmak ya da bir devlet memuru olmak, kafasında 
olan düşünceler olduğunu söyledi. Son olarak örnek aldığı 
kişinin de babası olduğunu söyledi.
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Ekim ayında dernek binamızda gerçekleş-
tirdiğimiz etkinliklerimizden biri de Can 
Akbulak’a yaptığımız sürpriz doğum günü 

kutlamasıydı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 
tatilini fırsat bilerek Genç Hemofililer olarak der-
nekte toplandık. Gençler olarak tavla turnuvası, 
Playstation turnuvası ve çeşitli etkinlikler yapa-
rak Genç Hemofililere unutmayacakları bir gün 
daha yaşattık. 

   Bizlerde bu rutin hayatımızın içinde kendimize 
bir parça zaman ayırmış olmanın tatminini ya-
şadık.  Günlük hayat yoğunluğu  ile birbirlerini 
uzun süredir göremeyen, vakit geçiremeyen ar-
kadaşlarımız için de bir fırsat yaratmaya çalıştık. 
Bazı arkadaşlarımız Playstation turnuvası ile ke-
yifli vakit geçirirlerken bazıları ise tavla turnuva-
sıyla hem kıyasıya bir mücadele ortaya koydu-
lar hem de doyasıya eğlendiler. Playstation ve 
tavla turnuvasında birinci olan arkadaşlarımızın 
fotoğraflarını çekerek bu güzel anlarını ölüm-
süzleştirdik. Etkinliğimizin son saatlerine doğru 
Can Akbulak’ın doğum günü pastasını kestik. 
Sürpriz doğum günü partimizle birlikte dernek-
te kutladığımız doğum günü etkinliklerine bir 
yenisini eklemenin sevincini yaşadık. Özellikle 
de Can arkadaşımız için keyifli ve daima hatır-
layacağı bir gün yaşatmaya çalıştık. 

   Genç Hemofililerin mükemmel enerjileri bizleri 
de yeni etkinlikler için motive ediyor. Derneği-
mizde düzenlediğimiz etkinliklere kaldığımız 
yerden devam edeceğiz. Yeni buluşmalarda ve 
etkinliklerde görüşmek dileğiyle…

Sezgin Can ÖZPOLAT
TRHD

TRHD’de Genç
ETKİNLİKLER
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Yeni Faktör Dergisi - 17

TRHD ve Genç Hemofili 36. İstanbul Ma-
ratonu Halk Yürüyüşünde ön sıralarda-
ki yerini aldı.

 16 Kasım Pazar günü gerçekleştirilen 36. 
İstanbul Maratonu Halk Yürüyüşü’nde bu yıl 
hemofili ailesi olarak yerimizi aldık. Türkiye 
Hemofili Derneği (TRHD) ve Genç Hemofili 
olarak katıldığımız Asya’dan Avrupa’ya, İs-
tanbul Boğazının enfes manzarası eşliğin-
de gerçekleşen bu eşsiz yürüyüşe hastalar, 
hasta yakınları, gönüllüler, anne/baba, genç/
yaşlı tüm dostlarımızla beraber 36. Vodafone 
İstanbul Avrasya Maratonu’nda keyifli bir yü-
rüyüş yaptık. Kasım aynın yağışlı bir gününde 
önceden kararlaştırdığımız İstanbul’un Ana-
dolu Yakasındaki buluşma noktamıza, hafif 
çiseleyen yağmur damlaları gibi birer birer 
düştük. Start çizgisinde Birçok Sivil Toplum 
Kuruluşu da bizim ile aynı amaç için hazır 
bulunmaktaydı. Asıl amacımız spor değildi 
aslında. Amaç Hemofili ile alakalı büyük bir 
bilince doğru yürüyüştü. Her adımda görü-
yorduk gözlerinde doğan merak duygusunu 
ve Hemofili hakkında az da olsa bilgi sahibi 
olan insanların tebrik dolu kafa sallayışlarını.

 Hava durumu spikerleri yağışlı olarak bil-
dirdikleri 16 Kasım 2014 günü, bizim için di-
ğer günlerden farksız gibiydi. Altunizade 
yakınlarından başladık bilinç yürüyüşümüze 
ve ardından Boğaziçi Köprüsü’nün koca ku-
lakları gözümüze çarptı. Gökyüzündeki kara 
bulutlar bize boğaz sularının gerçek rengini 
göstermese bile tüm manzara görülmeye 
değerdi. Araçlarla geçtiğimiz Boğaziçi Köp-
rüsü, şimdi ise ayaklarımızın altındaydı. Bü-
yük zevkle yediğimiz kumpirlerin sahibi Or-
taköy’e bu yükseklikten selam veremesek de, 
onun bizim tek yürek oluşumuza kocaman 
bir el ile selamlama olarak algıladığına emin-
dik. Her şey gibi bunun da sona ulaşmıştık o 
güzel Beşiktaş ile Dolmabahçe arasındaki ye-
şil yoldan geçerek.

 Bir maraton koşucusu olmayabilirdik ama 
halk yürüyüşünde bahsi geçen halktan bir 
farkımız olmadığının kanıtı olan yürüyüş yü-
zümüzdeki mutluluktan anlaşılıyordu.   

ETKİN
LİKLER

İKİ KITA
TEK HEMOFİLİ

Ali ÇIKAN
TRHD
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Etkileyici Kampanya,
İnanılmaz Katılım...

“Ice Bucket Challenge”
(ALS Nedir?)

18 - Yeni Faktör Dergisi

Amyotrofik lateral skleroz (ALS), son dönemin en çok konuşulan rahatsızlık-
larından bir tanesi olmakla birlikte bunun altında yatan sebep hasta sayı-
sının ciddi artışından kaynaklanmıyor. Tam aksine, hasta olan kişilere yar-

dımda bulunulması, bağış yapılması ve ALS hastalığı hakkında farkındalık yaratılması 
amacı ile ortaya çıkartılmış bir sosyal medya organizasyonu ile ALS son dönemin en 
çok konuşulan hastalıklarından bir tanesi haline geldi. Motor sinir hastalığı olarak da 
bilinen ALS, basitçe açıklamak gerekirse, merkezi sinir sistemindeki nöronların kay-
bından meydana gelir. Zihinsel aktivitelere hiçbir şekilde etkisi olmayan bu hastalık, 
fiziksel zafiyetlere sebep olmasından ötürü, ALS hastaları ortalama 3-5 yıl süre ile ya-
şamlarını sürdürebilmektedirler. Fakat daha uzun süre yaşamlarını devam ettirebilen 
hastalar da vardır, bunun en büyük örneği İngiliz fizikçi Stephen Hawking’tir. 

Uluslararası ALS Derneği’nin son haberlerine göre; “Umut Nedeni” başlık-
lı makalesinde, Devlet Araştırmalarında  ALS  için geçtiğimiz on yılda, ilaç en-
düstrisi ve ilaç geliştirme de değişiklikler meydana gelmiş.  ALS, etkili tedavi-
si  olmaması ve tüm nörodejeneratif hastalıklar için tedavi bulma önemi ALS ilaç 
keşfi ve geliştirilmesine yeni yaklaşımlar için çekici bir hedef haline getirmeye 
çalışıyoruz. İlaç geliştirme için başarısızlık oranının yaklaşık yüzde 95 olduğunu 
varsayarak; Yeni bir ilaç geliştirmek için tahmini 1-2 $ milyara mal olmasını ve ge-
liştirme sürecinin de on yıl veya daha fazla süreceğini düşünüyoruz. Sonuç ola-
rak, birçok ilaç şirketleri özellikle erken ilaç keşfi alanlarında, kendi operasyonla-
rını küçültmek zorunda ve MSS araştırmaları da dâhil yüksek riskli alanlardadır. 
Keşif için yeni modeller ortaya çıkmaktadır. ALS bilim adamları kurulmuş bir ağ ve 

Yaşar Burak YILDIZ
TRHD Gönüllüsü

Ahmet ERKER
TRHD Gönüllüsü

Ceren BOLBOLCULAR
TRHD Gönüllüsü
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klinik denemeler için hazır olup, ağ üzerinden bir klinik ve 
hasta topluluk sağlamak için böyle ALS Derneği gibi kar 
amacı gütmeyen sağlık kuruluşları temeline dayanmaktadır.

ALS hastalarının önünde böylece daha uzun ve rahat bir 
hayat olabilecektir. Peki, nedir bu ALS? Amyotrofik lateral 
skleroz hastalığının kısaltılmış kullanılışıdır. Merkezî sinir sis-
teminde, omurilik ve beyin sapı adı verilen bölgede motor 
sinir hücrelerinin (nöronlar) zamanla kaybından ileri gelen 
bir hastalıktır. Bu hücrelerin kaybı da gene zamanla kas ve 
sinirlerin erimesine ve güçsüzlüğüne sebebiyet verir. Ama 
zihinsel aktiviteler zarar görmez. İlk bilinen vaka Amerikan 
beysbol oyuncusu Lou Gehrig olduğu için onun adı ile de 
anılır. Ünlü Fizikçi Stephen Hawking de çok uzun süredir bu 
hastalıkla birlikte yaşayabilen en ünlü kişidir.

Bağışıklık sisteminde anormalliğe yol açan, DNA’nın ya-
pısını ve enzim sisteminin işleyişini bozan, nörotoksik özellik 
gösteren bir virüsten şüphesi özellikli olarak Batı Pasifik’te 
hastalığın görülme oranlarının artması sonucu, yapılan araş-
tırmalardan sonra nörotoksik bir maddenin o bölgede has-
talığa neden olduğu anlaşılması ile ortaya çıktı. Ardından si-
nirlere zarar veren bu nörotoksik maddenin Cycas circinalis 
(Cycadaceae) adlı bir bitkinin tohumlarında bulunduğu an-
laşıldı. O civarda yerliler bu bitkiyi yemeklerine katıyorlardı. 
Araştırmalar devam etmektedir. Genetik faktörlerin olduğu 
yukarıdaki bölümde ele alınmıştır. Ve bunun ile ilgili araştır-
malar çok daha fazla yaygındır. 

ALS’ ye dair ilk belirtiler genellikle fark edilmez ya da 
gözden kaçar. Belirtiler, kaslarda seğirme, titreme, kas za-
yıflığı sonucunda kolların, ellerin veya bacakların etkilenme-
sidir. Hastaların çoğunda ilk olarak kol ve bacak kaslarında 
görülmüştür. Sonraki sık görülme konuşma ve çiğneme 

güçlükleri ile çene kısımlarında görülmüştür. Teşhis için 
elektromiyografi (EMG) testi yâda sinir iletim hızının (NCV) 
ölçülmesi gerekir. 

ALS hastalığının farkındalığını arttıran bu sosyal medya 
organizasyonunun ismi İngilizce ismi ile “Ice Bucket Challen-
ge”tır. Bu aktivite, Türkçe ’ye direkt olarak tercüme edersek 
“Buzlu Kova Meydan Okuması” olarak karşımıza çıkacaktır. 
Ünlü simaların başlarından aşağıya buzlu kovalar döktüğü 
videolarını sosyal medya aracılığı ile paylaşması ile ortaya 
çıkan bu süreç, kovalar başlardan aşağıya dökülmeden ya-
pılan kısa bir konuşma ile ALS için belki de imkânsız başarıl-
dı. Sıcak yaz aylarının da etkisi ile insanlar başlarından aşa-
ğıya buzlu kovalar dökerek arkadaşlarına meydan okudular 
ve bu sayede ALS hastalığı için yapılan bu organizasyon bir 
anda küresel çapta bir bağış ve farkındalık kampanyasına 
dönüştü. Rakamlar ile açıklamak gerekirse kampanya önce-
si ALS Association’a yapılan bağış 30 katına çıktı ve yaklaşık 
100 milyon $’a ulaştı. 
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Sezgin Can ÖZPOLAT
TRHD

Kitap, avukat Julian Mantle’ın mahkeme salonunda kalp kri-
zi geçirip yere yığılması ile başlıyor.
      Julian işinde çok başarılı, hırslı, kariyer sahibi ve maddi 
anlamda elde edebileceği her şeyi elde etmiş bir avukattır. 
Giydiği İtalyan takımlarla ve kırmızı Ferrari’si ile hukuk dün-
yasında çok ses getirmiş birisidir. Mahkeme sırasında geçir-
diği kalp krizi herkesi şoke eder ve mahkeme de çığlıklar ha-
vada uçuşur. Kitabın ikinci kahramanı olan ve bize hikayeyi 
anlatan John, bu noktada kitaba dahil olur. John ve Julian’ın 
dostluğu hukuk öğrenciliği yıllarına dayanır. Julian tam bir 
iş koliktir ve çalışılması çok zor birisidir. Julian’ın gece gez-
meleri ve lüks lokantalarda yediği yemekler sağlığını büyük 
ölçüde etkilemiştir. Yaşından daha büyük göstermektedir. 
Sağlıksız beslenmesi ve fazla çalışması kaçınılmaz kalp kri-
zini de beraberinde getirmiştir.
    Julian’ın geçirdiği kalp krizi sonucu sağlık durumu hiç 
iyiye gitmemektedir. Yapılan açıklama da Julian’ın artık hu-
kuk alanına dönmeyeceği bilgisi verilir. John bunun üzeri-
ne şok geçirmiştir. John ancak 3 yıl sonra Julian’dan haber 
alır. Julian’ın Hindistan’a keşif için gittiğini öğrenir. Hayatını 
sadeleştirmek istediğine dair duyumlar alır. Meşhur kırmı-
zı Ferrari’sini bile satmıştır. John’u ilerleyen günler de bir 
gizemli adam ziyarete gelir. Odaya, canlı ve enerji dolu bir 
adam girer. John gelen kişiyi önce stajyer avukat zanneder. 
Karşısındaki kişi Julian’dan başkası değildir.  Bitkin ve ha-
yattan keyif almayan adam yerini, canlı ve hayat dolu birine 
bırakmıştır. Julian rekabeti bırakmış, Hindistan’da ona kucak 
açmıştır. Malını mülkünü satıp Hindistan’da aslında kendi iç 
dünyasına olan yolculuğa çıkmıştır. Hindistan’da Sivana Bil-
geleri’yle tanışmış ve hayata daha pozitif bakmaya başla-
mıştır. Julian’ın tek amacı, Hindistan’da öğrendiklerini kendi 
ülkesine dönerek diğer insanlara anlatmak istemesidir.

     Julian ilk olarak hedef gerçekleştirmek için on aşamalı 
kurallar bütünü olduğundan bahseder:
Yalnızlık Ritüeli: Her gün yalnız kalarak huzurlu olmak ve 
huzurlu düşüncelere yer vermeyi içerir.  İç sessizlik, iç huzur 
sağlar. Günün yorgunluğunu ve gerginliğini üstünden atma-
sını sağlar.  Huzurlu düşünceler, derin iyilik hali ve sınırsız 
enerji gibi faydalar sağlar.

Bir Kitap (Ferrari’sini Satan Bilge)

BİR KİTAP,
BİR FİLM,
BİR TİYATRO…
Merhaba! Dergimizin bu sayısının kültür sanat bölümünde; bir kitap, bir film ve bir tiyatroyu ele alacağız.
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     Fareler ve insanlar filmi 1992 yapımı ABD’de çevrilen bir film. Film konusunu, John 
Steinbeck’in “Fareler ve İnsanlar” adlı eserinden almakta. Filmin Başrollerini; John 
Malkovic ve Gary Sinise paylaşıyor.

     Filmin konusu iki çok yakın arkadaş olan George ve Lennie’nin hayatlarını anla-
tıyor. George Milton ve Lennie Small hayatlarını Amerika’daki çiftliklerde çalışarak 
kazanan iki arkadaştır. George akıllıdır, işini bilir. Lennie ise dev kuvvetine sahiptir. 
George, zeka geriliği olan arkadaşını tehlikelerden korumaya çalışır, ona kol kanat 
gerer, fakat başları sürekli belaya girer.George ve Lennie’yi diğer işçilerden ayıran 
en önemli özellikleri; büyük hayallerinin olması ve kazandıkları paraları diğer işçiler 
gibi kumarda yemeyerek biriktirmeye çalışmalarıdır. İki arkadaşın hayali bir çiftlik 
sahibi olmaktır. Kendi hayvanlarını yetiştirip kendi yiyeceklerini elde etmek onlar 
için en büyük hayaldir. Şimdiye kadar çalıştıkları her çiftlikte Lennie’nin başlarına 
açtığı belalar yüzünden kovulmuşlardır.

    Lennie, uzun boylu, iri yapılı, güçlü bir insandır ancak kafası fazla çalışmadığı için 
hayatta hep birilerine muhtaç yaşamaktadır. En son çalıştıkları çiftlikten de kovulan 
George ve Lennie arkadaşlarının tavsiyesiyle yeni bir kasabaya çalışmaya gelirler.
Lennie bulduğu her fırsat kurdukları çiftlik hayalini, George’a anlattırır. Bu hayal Ge-
orge’unda hoşuna gittiği için başlarda söylense de hikayeyi her seferinde anlatmak-
tadır.

     İki arkadaş gittikleri yeni çiftlikte de rahat durmazlar ve başlarına birçok bela 
açarlar. Lennie ve George’un başlarına gelen bu komik ve eğlenceli olayları hiç sı-
kılmadan izleyeceğiniz düşünüyorum. John Steinbeck’in eserinden yola çıkarak 
çevrilen film, çoğu zaman televizyonlarda oynamakta ve film arşivlerinde yerini ko-
rumaktadır. İyi seyirler…

Bir Film (Fareler ve İnsanlar)

Fiziksel Ritüel: Bedeni egzersizlerle beslemek. Sağlığına 
dikkat etmek. İç huzur için dış bedenide iyileştirmeyi unut-
mamak. Egzersizler vücudun kendi canlılığına dönmesini 
sağlar.

Yaşam Gıdası Ritüeli: Doğal gıdalarla beslenmek vücudu 
zinde tutar. Meyve ve tahıllarla beslenmek vücudun dinç 
kalmasını sağlar. Sebzeyle beslenmek sindirimi kolaylaştı-
rır, vücudun eti hazmetmesi daha çok enerji kaybına neden 
olur.

Bereketli Bilgi Ritüeli: Julian burada kitap okumanın öne-
minden bahseder. Kitap okumanın insanın içindeki aydın-
lanmayı ortaya çıkaracağını anlatır. Öğrendiği bilgileri ken-
disinin ve çevredekilerin iyiliğini esas alarak geliştirmelidir. 
Ancak bu şekilde hayatı boyunca öğrenmeye açık bir insan 
olabileceğini söyler.

Kendin Hakkında Düşünme Ritüeli: Düşünme alışkanlığı 
kendini tanımaktan geçer. Julian, ne kadar çok kendimiz-
le ilgili düşünürsek o kadar kendimizi tanırız der. İç gözle-
min ve düşüncenin öneminden bahseder. Biten her günün 
sonunda tüm davranışlarımızı gözden geçirmeliyiz der. 
Önemli olanın yarını iyileştirmek olduğunun altını çizer.
Erken Uyanma Ritüeli: Normal bir insan için altı saatlik 
uyku yeterlidir. Uykunun süresinden çok kalitesi önemlidir, 

kesintisiz altı saatlik uyku yeterlidir. Sabah güneş ışığıyla 
birlikte kalkmak zihni ve bedeni rahatlatır. Güneşin doğuşu-
nu izlemek, kişinin yaşam enerjisini ortaya çıkarır.

Müzik Ritüeli: Müzik dinlemek motive eder. Müzik ruhun gı-
dasıdır. Her gün müzik dinlemek için zaman ayırmak gerekli.

Sözcükleri Tekrarlama Ritüeli: Hedefe odaklanmak için 
sözcük tekrarlama çok önemlidir. Sözcükleri tekrar etmek 
motive eder.  Kişi kendine yaşam dolu olduğunu söylerse 
hayata öyle bakmaya başlar ve bu durum kişiyi motive eder. 
Sözcük tekrarlarıyla iç dünyamızı geliştirdiğimizde dış dün-
yamızda otomatik olarak gelişir.

Ahenkli Karakter Ritüeli: İnsanın her gün karakterini ge-
liştirmesi gerekir. Hayatta yaptıkları alışkanlıkları oluşturur, 
alışkanlıklar ise karaktere dönüşür.

Sadelik Ritüeli: Hayatımızın önceliklerine, önemli ve anlam-
lı şeylere odaklayarak yaşamımızı sadeleştirmeliyiz. 
Julian, bu yöntemlerle hayata daha pozitif  bakılabileceğin-
den bahseder.

     Daha fazla sizlere kitabın içeriği anlatmadan  “Ferrari’sini 
Satan Bilge” kitabına bir an önce başlamanızı tavsiye edi-
yorum. 
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İlaçlar, gündelik hayatta sıkça tükettiğimiz, sağlımızı korumada, vücudumuza kalkan oluştur-
makta ve ciddi hastalıkların tedavisinde büyük rol oynar. Ancak ilaçlar doğru bir şekilde kul-
lanılmazsa da sağlımız için önemli tehditler oluşturabilirler. Dünya Sağlık Örgütü 1985 yılında 

Nairobi’de düzenlenen bir toplantıda, akılcı ilaç kullanımını; “hastaların ilaçları klinik gereksi-
nimlerine uygun biçimde, kişisel gereksinimlerini karşılayacak dozlarda, yeterli zaman dilimin-
de, kendilerine ve topluma en düşük maliyette almaları için uyulması gereken kurallar bütünü” 
olarak tanımlanmıştır. Unutulmamalı ki, dikkatli davranılmazsa ilaç tedavisinden yarar bekleni-
lirken zarar görülebilir; dozunda ve süresinde alınmayan ilaç tedavide yetersizliğe yol açarken, 
gereğinden fazlası da zehirlenmelere neden olabilir.
 Doğru ilaç kullanımını şöyle bir tanımla da özetleyebiliriz: Bireyin, gereksinim duyduğu ilacı 
(doğru ilaç), gereken miktarda (doğru doz), yeterli süre devam ederek (doğru süre), kendisi ve 
toplum için en düşük maliyeti (doğru maliyet) getirecek şekilde kullanmasıdır.
Dikkat edilmesi gereken bir diğer konu ise, eş-dost-akraba vb. kişilerin tavsiyeleri ile ilaç kulla-
nılmasıdır. İnsan vücudu temelde aynı olsa da, herkesin yaşadığı durum ve içinde bulunduğu 
sağlık koşulları farklıdır. Bu nedenle, bir ilaç bir kişiye çok iyi geliyorken, başka biri için çok ciddi 
sonuçlar doğurabilir. Özellikle alerjisi olan kişilerin bu tür konularda çok dikkatli olması gerek-
mektedir. Son derece basit bir ilacın bile alerjik kişiler üzerinde geri dönülemez ve engellene-
mez etkiler bırakabileceği bilinmektedir.
Doğru ilacın tercih edilmesi dışında, doğru tercih edilen bir ilacın yanlış kullanılması da büyük 
sorunlara yol açmaktadır. Mutlaka ve mutlaka doktorumuzun belirttiği ilacı kullanmamız gerek-
tiği gibi, ilacı, doktorumuzun belirttiği dozda ve adette kullanmalıyız.
“Bana bir şey olmaz” mantığı ile hareket edilmemeli, tarihi geçmiş, kötü koşullarda saklanmış 
ve doktor tarafından reçete ile verilmemiş veya tavsiye edilmemiş ilaçlar kesinlikle ve kesinlikle 
kullanılmamalıdır.
İlaçlar kullanılmadan önce muhakkak ve muhakkak prospektüsüne bakılmalı ve yan etkiler hak-
kında tam bir bilgiye sahip olunmalıdır. Bu yan etkilerden herhangi biri görülmeye başladığı 
anda, en hızlı şekilde hastaneye gidilmeli ve bir doktora başvurulmalıdır. İlaçların bir etkisi ol-
maması durumunda da yine doktora başvurmalıdır.
Hamile kadınlar ve yeni doğum yapmış, çocuk emziren kadınlar mutlaka doktor kontrolünde 
ilaç kullanmalıdırlar. Bu dönemlerde ilaçlar kişinin kendine zarar vermeyebilir ancak ilaçların 
içinde bulunan maddeler doğmamış çocuk üzerinde kalıcı hasarlara yol açabilir. Doğum sonra-
sında ise, anne sütü vücut tarafından üretildiğinden tüketilen ilaçlar anne sütü aracılığı ile direkt 
olarak çocuğa geçmektedir, bu nedenle de doğum sonrası ilaç kullanımı da hamilelik dönemin-
de olduğu kadar önemlidir. 

Doğru kullanılmayan her ilaç, bizlere fayda değil zarar getirir. Sonucunu düşünerek hareket et-
meli ve “bana bir şey olmaz” mantığından uzaklaşarak doktor kontrolünde ilaç kullanmalıyız.

Doğru İlaç Kullanımı

Yaşar Burak YILDIZ
TRHD Gönüllüsü

Ahmet ERKER
TRHD Gönüllüsü

Ceren BOLBOLCULAR
TRHD Gönüllüsü

Doğru ilaç
kullanımını 5 ana 
prensipte
toparlamak
gerekirse; 

Doğru İlaç
Doğru Zaman
Doğru Kişi
Doğru Miktar
Doğru Yol
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Daha iyi hizmet için yeni binamızdayız! 

Sizleri de Bekliyoruz...”
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