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TRHD AİLE BULUŞMALARI
DEVAM EDİYOR!

Her on beş günde bir Türkiye Hemofili Derneği (TRHD) Genel Mer-
kezinde hocalarımızla Aile Buluşması yapıyoruz. Samimi bir or-
tamda her türlü sorunumuzu birlikte irdeliyor, ortak çözüm arıyoruz.

“Ve Seni de Bekliyoruz...”
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Yıllar kamu yararına çalışan kurumlar için farklı, kişi-
ler için farklı, derdi olanlar için farklı, derman olanlar için 
de daha farklı geçiyor. Yılların izini arayanlar, kimimizin 
alınlarında, kimimizin alın yazısı defterlerinde, hemofililer 
başta olmak üzere kimimizin de dizlerinde, dirseklerinde, 
bileklerinde görebilmektedirler. İzleri görmek için beden 
gözü kadar kalp gözü de açık olmalı, duygular korunmuş 
olmalı, biraz da alın teri akıtılmış olmalı. Ter; takdir et-
meyi kolaylaştıran, sabrı pekiştiren insan bedeninin öz 
sermayesidir. Hatta namusudur da denebilir. Halk ezgi-
lerinde terleyene hizmet etmek, su vermek, ayran ikram 
etmek, terini silmek, terini ilaç gibi algılamak… O kadar 

çok işlenmiştir ki insanoğlunun kadirşinaslığının ve ahde 
vefasının da bir sembolü olmuştur adeta.
 
 Hemofili ve kalıtsal kanama – pıhtılaşma bozuklukları 
neredeyse insanlık tarihi kadar eski sorunlardan biri. Ama 
adlarının konulması, mekanizmalarının nasıl olduğunun 
netleşmesi, tedavisi ise maalesef son asrın ürünü. Bu 
uğurda gönüllü olmak, elden tutmak, derdi paylaşmak ise 
çok daha yeni, son 50 yılı biraz aşmış. Bizde ise daha da 
yeni. Öyle yeni ki 1980 darbesinden sonra toparlanması 
ise 30 yılı bile bulmuyor. Böyle olunca daha çok çalışmak, 
daha çok proje üretmek, daha çok zaman ayırmak, daha 
yaygın iletişim ağı kurmak, daha yeni teknolojilerden ya-
rarlanmak elzem olmaktadır. Ne mutlu bu gönüllü hare-
ketlere gönülden destek olanlara…
 
 Derneğimizin yoğunluğu, aktiviteleri Sirkeci – Marma-
ray asansörle çıkışının tam karşısındaki yeni yerleşkesine 
geçmesiyle ciddi olarak arttı. Her katta farklı bir faaliyet 
görebilirsiniz. Aramızdan ayrılanlar kadar katılanlarda bu 
faaliyetlerin mimarları, ustaları, kalfaları, çırakları olarak 
hep hatırlanacaklardır. Şule Kılıçaslan uzun yıllardır yük-
sünmeden hemofililere, derneğimize, tıp dünyasına, ül-
kemize, insanlığa hizmet eden koordinatörümüz idi. Ara-
mızdan ayrıldı. Kendisini hem gönülleri fethetmesindeki 
zaferinden ötürü kutluyoruz, hem de sürekli hatırımız da 
tutuyoruz. Daha öncede dernek merkezimizde hizmet-
leri olan ve kişisel arzularıyla aramızdan ayrılan Mediha 
hemşiremizi, Neslihan hemşiremizi, Ebru hanımı, Sevim 
hanımı, Reyhan hanımı, Aydın’ı, Vedat’ı, Metin ağabeyi, 
Mehmet beyi, Kamil beyi de unutmuyoruz, unutmaya-
cağız, her zaman aramızda yerlerinin hazır olduğunu da 
hatırlatıyoruz. Ve tabi gönüllü annelerle başlayan, devam 
eden, devam edecek bu kamu yararına derneğin emek-
tarlarına saygılarımızı sunuyoruz. İnşallah 17 Nisan Dünya 
Hemofili Gününde de alkışlıyor olacağız. Ayrıca dernek 
merkezimize yeni katılan Şükran hanıma, Demet hanıma, 
Funda hanıma, Fatma Betül hanıma da hoş geldiniz diyo-
ruz.
 
 Dergimizin sayfaları neleri yaptığımızı, neleri yapmak 
istediğimizi, hayır yarışını nasıl sürdürdüğümüzü, nelere 
ihtiyacımız olduğunu sizlere kanıtlayan belgelerimizdir. 
Omuz omuza verip kenetlenmiş hemofililer, kol kola gir-
miş hemofili uzmanları, onları yük değil bir insanlık dersi 
olarak gören ulusal ve uluslararası otoriteler, her zaman 
onların yanında olmaya eğilimli endüstri kuruluşları en 
büyük arzumuzdur. Nitekim bir kez daha 17-19 Nisan 2016 
tarihleri arasında İstanbul’da 13.Türkiye Hemofili Kongre-
sinde bir araya geleceğiz. Temennimizin, dileklerimizin 
gerçekleşmesi uğrunda sizi de yanımızda olmaya davet 
ediyoruz.

Selam ve saygılarımla

Yıllar Geçerken...

Prof. Dr. Bülent Zülfikar
TRHD Başkanı

    President, The Hemophilia Society of Turkey

4 - Yeni Faktör Dergisi



Yeni Faktör Dergisi - 5

ED
ITO

R
IA

L

The time goes by differently for the institutions, who 
work for the community, for the people, for the people with 
troubles, for the people who are trying to find solutions for 
their troubles. The signs of the passing time are on the fo-
rehead of the some people, in the destiny of other people, 
on the knees, elbows, wrist of the people with hemophilia.  
To be able to perceive the signs of the passing years, we 
should be able to look by our heart as well as by our eyes. 
In addition we should be able to emphasize with, include 
emotions. The most importantly, we should put effort and 
work hard for our purpose to perceive the signs of the pas-
sing time.  When we work hard and put effort for our goals, 
we sweat. The sweat is the body fluid that enhances the pa-
tience to reach the goal, helps us to be able to appreciate. 
In other words, the sweat is our honor. 

 In the Turkish folk literature, the terms  like “serving, offe-
ring a cup of water for the people who worked hard, wiping 
the sweat of the people who work hard” are used frequently 
so that “sweat” has been used as a symbol for being able to 
recognize a person of merit in Turkish language. 

 Hemophilia and inherited bleeding-coagulation disor-
ders are as old as the human history. However, they have 
been recognized, their molecular mechanisms have been 
elucidated, and their treatment options have been provided 
in the last century.

 On the other hand, helping to the people with hemop-
hilia, sharing their problems, and volunteering for them are 
very recent activities. The initiatives have started as late as 
after the 1980 military coup, but it has not been 30 years 
since the realistic actions have been taken. Due to this delay, 
we have to work harder, we have to produce more projects, 
we have to have a large network, and we have to get benefit 
of the developing technology. It is a plaisir for those who 
support all of these voluntary activities…..

 The activities of the Hemophilia Society of Turkey have 
been increased and we got even more busy by the locati-
on of the new premise of the Society which is right across 
the Sirkeci-Marmaray elevator exit.  The premise is desig-
ned so that there is a different activities at each floor. We 
will always remember who has worked in all of these ac-
tivities by devoting themselves.  Principally Sule Kılıçaslan 
had been working with us for the people with hemophilia, 
the medical world and for our country for the benefit of hu-
manity as a coordinator. Unfortunately, she had to leave us. 
We congratulate her for her successful contributions in the 
society. She will be always in our heart. We never forget our 
other dear friends who had to leave us: Nurse Mediha, Nur-
se Neslihan, Ms. Ebru, Ms. Sevim, Ms. Reyhan, Aydin, Vedat, 
Mr. Metin, Mr. Kamil. We would welcome them all the time 
whenever they would like to rejoin us. 

 We respect all the old servant of the society who had 
started with the voluntary activities of the mothers and will 

continue to work for the public interest with increasing im-
pact. I hope to celebrate the World Hemophilia Day on April 
17 together again this year.
I would like to welcome our new comers, Demet, Funda and 
Betul.

 The pages of our journal are the evidences that show 
what have been done, what we want to do, what we need 
to continue our activities for the benefit of the people with 
hemophilia.
 It is our major desire to see the people with hemophilia 
shoulder to shoulder, the medical stuff hand in hand, natio-
nal and international authorities who consider the troubles 
of hemophilia as a problem of humanity, and the indust-
ries all together. Indeed, we will come together once again 
at the 13th International Hemophilia Congress in Istanbul 
between April 17 and April 19, 2016. We would also like to 
invite you to the congress to realize our goals.

Sincerely,

As Time Goes By...
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On iki yaşındaydım. Hayat tüm ışıltısıyla tazecik gülümsüyordu bana. Umut 
tüm heyecanıyla sarıyordu duygularımı. Yeni abla olmaya başladığım sıra-
lardı . Bütün umutlarım ve hayatın heyecanı ile birlikte başlayan çok şiddetli 

kanamalarım biraz biraz üzmeye tam da dalından tutunacağım yaşama arzusunun 
azalmasına sebep oluyordu. Ne olduğunu bilmeden sıkılıyordum. Şiddetle artan bu 
kanamalarımı anneme söylemeye çekiniyor ama içten içe de ürperiyor ya beni daha 
büyük bir sıkıntıya sokarsa diye de oldukça üzülüyordum. Sonunda dayanamayıp 
anneme artan kanamalarımı anlattım, bu aşamadan sonra ise sürekli hastaneye gi-

Gülmeyi
Öğretenlere
Gönülden
Teşekkürler...

Arzu ÖZTÜRK
TRHD

“Gülmeyi 
Öğretenlere...

Hayat tüm ışıltısıyla 
tazecik gülümsüyordu 

bana. Umut 
tüm heyecanıyla 

sarıyordu 
duygularımı.  

Yeni abla olmaya 
başladığım sıralardı.”
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diyorduk. Kanamaların sebebini bulabilmek için neredeyse 
gitmediğimiz doktor kalmamıştı. Belli bir tanı konulama-
mıştı. Ne olduğuyla ilgili bir fikrimiz olmadığından iyice bu-
nalıyordum. Hayat, oniki yaşındaki gibi tazecik umutlar ver-
miyordu artık. Artık umutsuz bir halde yarını gözlüyordum. 
Mens kanamalarım beklenen periyotta durmayınca doktor-
larda Hemofili şüphesi oluştu. Uzun tanılama süreci sonun-
da bende Von willebrand ve  Faktör VIII eksikliği olduğunu 
öğrendik. On dört yaşında ise tek başıma ve hastalığımın 
detaylarından habersiz kısaca çaresizce hastalığımla savaş-
maya başladım. Bana en garip gelen şey ise hemofili ge-
netik bir hastalık olmasına rağmen ne ailemde ne de akra-
balarımda olmamasıydı. Bu şekilde bende başlayıp gelecek 
nesillerde de devam edeceğinden kendimce çok suçluluk 
duygusu hissettim. Hastalığı kendime yediremedim ve ka-
bullenemedim. Orta öğretime başladığım zamanlarda hem 
benim bilgi eksikliğim hem de insanımızın dışlayıcı tavrı se-
bebiyle  çok yalnız kaldım. Bulaşıcı olduğunu düşünüp ya-
nıma yaklaşmayanlar da oluyordu. Kendimi ifade etmekte 
çok zorlanıyordum. Bu hastalıktan ölen insanlardan bahse-
diyorlardı, Bir hastaya anlatılmaması gereken ama anlatılan 
şeyler. Çünkü insan ben neyim demiyor ben ne olacağım 
diyor. Ayrıca benim için en zor olan şey ise insanların ba-
kış açısıydı. Üzerimde sadece bir hastalık taşıyordum ölüm 
değil. Bazen üzülüp ağlar, bazende susardım. Çok devam-
sızlığım olduğundan okula bir süre ara vermek zorunda kal-
dım. Faktörlerimi evde ablam yapıyordu. Damarlarım git-
tikce sertleşiyor ve kötüleşiyordu. Bir yerden sıkıntım bitti 
derken bir yerden başlıyordu. Artık her zamankinden kat 
kat daha fazla zorlanıyorduk. Yeni tanıştığım bir hastalık-
la ömür boyu yaşayacak olmam bana hayatın her zaman 
olumsuz yönlerini gösterdi. Diz ağrılarım gittikçe artıyor ve 
oturamıyordum. Yaşadıklarım, yaşamak istediklerim değildi 
ve umut her geçen gün azalan en önemli şeydi. Acılar unu-

tuluyordu ama sıkıntılar unutulmuyordu. Bir yerden destek 
almam lazımdı.

 Ve ardından Türk Hemofili Derneğiyle tanıştım. Ardından 
Hanife hemşire sayesinde faktörlerimi yapmayı öğrendim. 
Bana verdiği mükemmel enerjisiyle yüzümü güldürüyordu.  
Etkinliklere katılmaya başladım. İlk olarak Yusuf Hocamla 
tanıştım. Bütün sıkıntılarımı dertlerimi dinledi ve hep bir 
çözüm yolu aradı. Bana bir doktor olarak değil baba, amca, 
abi şefkatiyle yaklaştı. Dertlerimi kendi derdi bildi. Ben 
üzüldüm o da üzüldü. Beni anlayan insanlarla konuşmak 
beni rahatlatıyordu. Başak hocama herşeyimi rahatlıkla an-
latabiliyordum. Bayan olarak empati kurarak beni daha iyi 
anlayabiliyordu. Ardından Bülent Hocam , Fikret Hocam. Ve 
beni asla yalnız bırakmayan ablalarım Şule ablam, Nurcan 
ablam, Demet Ablam ve her sıkıntımda her zaman yanım-
da olan İslam abim. Hepsi benim gerçekten ben olduğumu 
bana hissettiriyorlar. İki yıldır hiç şu an olduğum kadar iyi 
olmamıştım. Orada aynı hastalığı taşıdığım o kadar çok in-
san varki bana kendimi çok iyi hissettiriyorlar. Maddi mane-
vi her konuda yanımda oldular. 
     
 Hayata öyle bağlı olmaları bana hayatın olumlu yönle-
rini gösterdi. Artık yaşamak istediklerim, yaşayacaklarım... 
Başta İslam abim olmak üzere genç hemofili üyelerine ve 
Türk Hemofili Derneğine benimde normal insanlar gibi ol-
duğumu bana hissettirdikleri için hepsine sonsuz teşekkür-
ler. Hemofilik olarak mutluluğumu sizlerle paylaşıyorum. 
Hayatın umutla göz kırptığı o eski günlere, eskisinden daha 
büyük umutlarla geri döndüm. Eskiden ya susar ya ağlar-
dım, şimdi gülüyorum. Hem de binlerce hemofili kardeşimin 
gözlerindeki ışıltıya bakarak daha güzel gülüyorum. Bana 
gülmeyi öğrettiniz. İyiki varsınız.
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Kuzey Amerika Hemofili Kampları Konferansı her yıl olduğu gibi bu yıl da Tempe, AZ’da 
yer alan Mission Palms’ta, 2 günlük önkonferans ve 3 günlük konferans şeklinde ger-
çekleşen programa Türkiye Hemofili Derneği adına Doç. Dr. Haluk Zülfikar ile Caner 

Dadak katılım gösterip Uluslararası sertifikalarını almayı hak ettiler.

NACCHO (North American Camping Conference for Hemophilia Organizations) Konfe-
ransı her yılın Ocak ayında yapılıyor ve konferansın en büyük amacı Hemofili Kamplarını 
daha iyiye daha güzele ulaştırmaktır. Bu nedenle dünyanın farklı bölgelerinden dernek tem-
silcileri, hastalar yakınları ve daha birçok alanında uzman kişiler katılım gösteriyor. Türkiye 
Hemofili Derneği (TRHD) ise yıllar boyu gösterdiği katılım ile bu konferansın önemli dernek-
leri arasında yerini almış durumdadır.  Türkiye Hemofili Derneği’nin (TRHD) her yıl daha da 
geliştirerek ve güzelleştirerek gerçekleştirdiği yaz kampları da bu nedenle bir sürpriz değil. 
Türkiye Hemofili Derneği (TRHD), yaz kampı konusunda elde ettiği tecrübelerle bu konferan-
sın yalnızca bilgi alan tarafında değil, tam aksine bilgi veren diğer derneklerin tecrübelerin-
den faydalanmak istediği bir konumda bulunuyor. 

Hemofili Kampları’nın nasıl daha iyi bir hale getirilmesi üzerine gerçekleştirilen konferans-
ta Türkiye Hemofili Derneği (TRHD) adına Caner Dadak, 2014 Genç Hemofili Yaz Kampı’nı 
anlatan bir sunum gerçekleştirmiş ve özellikle Avustralya, Hollanda, Romanya, Nijerya, Slo-
venya ve tabii ki Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan hemofili dernekleri ile ciddi bilgi ak-
tarımları sağlanmıştır. Yaz Kamplarımızı daha verimli ve hem hemofilikler hem de aileleri için 
eğlenirken öğrenilen bir organizasyon haline getirmek bizlerin en büyük arzusu ve amacıdır. 

Yıllardır süre gelen katılımımız ile birlikte ve diğer dernekler ile kurduğumuz güzel ilişki-
ler ile hemofilikli kardeşlerimize, dostlarımıza ve onların yakınlarına elimizden geldiğinin en 
iyisini vermek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. NACCHO (North American 
Camping Conference for Hemophilia Organizations) gibi kurumların oluşturdukları konfe-
ranslar sayesinde hem Türkiye’de hem de Dünya’da hemofili hakkında farkındalık yaratmaya 
devam edilecektir.

NACCHO
TARAFINDAN
SERTİFİKALANDIK

“Dünya’nın ilk ve 
en büyük Hemofili 

Kamp Eğitim/Strateji 
Organizasyonu için 
TRHD olarak yine 

Arizona’daydık.”
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Caner  DADAK
TRHD
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B
âb-ı Âli, Yüksek Kapı, Yüce Kapı, Vilayet Konağı vb. her ismi taşıyabilecek 
muntazam bir yapıya Türkiye Hemofili Derneği adına Başkanımız Prof. Dr. 
Bülent ZÜLFİKAR, İsmail BALMUMCU ve ben deniz Ali ÇIKAN olarak üç 
kişi giriş yaptık. Vilayet Konağının büyülü atmosferine kapılmamak müm-
kün değildi. Yapının neoklasik mimarisinin yanı sıra insana huzur veren bir 

sükut havası ortamı kaplamıştı. En hararetli tartışmaların dahi bu ortamda sakin-
leşmemesi gibi bir ihtimal yoktur. Prof. Dr. Bülent ZÜLFİKAR’ın öğrencilerinden ol-
duğunu öğrendiğimiz 3 (üç) tıp fakültesi öğrencisi de kendi projeleri hakkında Vali 
Vasip ŞAHİN ile görüşmek üzere bize katıldılar.

 Bülent Hoca, İsmail Bey ve benim ufak bir münazaramız ile son birkaç görüşme 
sırasında Vali Beyin bizi beklediğini öğrenerek misafir ağırlanan salona davet edildik. 
Valimizle selamlaştıktan sonra yerlerimizi aldık. 

 İkramda sunulan seçeneklerden karışan kafamızı Valimizin “Has Osmanlı Şerbeti 
var” cümlesi ve tadına bakmamız hususundaki ısrarı yerine getirdi. Herkes birer şer-
bet aldı ve yudumlamaya başladı. 

 24 Şubat 2015 tarihinde gerçekleşen ziyarette ilk konu daha yeni tüm insanların 
muzdarip olduğu grip oldu. Gerek dernek başkanımız Bülent Hoca’dan, gerekse Va-
limiz Vasip Bey’den ufak tüyolar alarak konuya giriş yaptık.

 Hemofili ile alakalı ufak bir bilgi verdik. Ufak diyorum çünkü hemofili artık di-
ğer insanlar tarafından bilinmeye başladı. Ufak açıklamalar yetiyor ve uzun uzun 
anlatmaya gerek kalmıyordu. Geçmişteki hemofiliden, gelecek hedeflere kadar kısa 
zamanda uzun bir yolculuk yaptık. İstanbul’da yapılabilecekler ile ilgili birkaç öneri 
sunduktan sonra Valimizin de önerilerini aldık. Sonuçlarda ayı paydada buluşmamak 
mümkün değil gibi bir hava vardı ve de öyle de oldu. Aslında konuşulan her konu 
Türkiye genelinde emsal teşkil edilebilecek şekilde sunulmuştu.

 Daha sonra tıp fakültesi öğrencileri de kendi projeleri ile alakalı güzel ve açıklayıcı 
bir sunum yaptıktan sonra sıra zamanı durdurmaya, anı ölümsüzleştirmeye gelmişti. 
Vali Vasip ŞAHİN ile fotoğraflar çekildi ve el emeği hediyemiz kendisine takdim edil-
di. Valimiz dernek merkezimize de davet edildi ve bu davetten çok hoşnut kalarak, 
uygun bir zamanda memnuniyetle gelebileceğini belirtti. Belki de davetimizi bekli-
yor olabilir. İstanbul Vilayet Konağı komşumuz ne de olsa.

Ali ÇIKAN
TRHD

İstanbul Valilik
Ziyareti...

Visiting The 
Governor of 

İstanbul

We visited the Gover-
nor Mr. Vasıp ŞAHİN 
with president of our 
association Prof. Dr. 

Bulent Zulfikar on Feb-
ruary 24, 2015. We 

put forward proposals 
about the partnership 

projects with the go-
vernorship and we also 

got suggestions from 
the governor.
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Aile
Toplantılarında 

Neler
Oluyor?
“TRHD Aile Toplantılarına olan katılım her geçen gün 
artıyor. Hocalarımızla rahat bir ortamda buluşma, dert-
leşme ve yaşanılan deneyimleri paylaşma imkânı bu 
artışın altındaki temel unsurlar olarak öne çıkıyor.”

“Aramıza yeni 
katılan ailelerimiz, 
üyelerimiz ile eski, 

tecrübeli üyelerimizin 
toplantılarda bir 

araya gelmesi ile yeni 
katılan üyelerimizin 

onların tecrübelerinden 
faydalanmalarını 

sağladık. ”

Her geçen gün daha da klasikleşen aile toplantılarımızın bir yenisini daha ekle-
miş bulunuyoruz. Bildiğiniz üzere her ayın ikinci ve dördüncü Çarşamba gün-
leri gerçekleştirdiğimiz aile toplantılarımıza konularında uzman, çok değerli ve 

kıymetli konuklar davet ediyoruz. Konuklarımız ile ailelerimizin görüştüğü bu sıcak 
ortam, sıkıntıların çözümüne yüksek derecede katkı sağlamak ile birlikte, özellikle aile 
içi iletişim konusunda çok ciddi çalışmalara da vesile olmaktadır. Öncelikle aile top-
lantılarımızın çoğuna katılım gösteren Prof.Dr. Bülent Zülfikar’a, Uz. Dr. Başak Koç’a, 
Aile Hekimi Fikret Bezgal’a, Dernek Hemşiremiz Hanife Özcan’a ve dışarıdan katılım 
gösteren İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatrisi Doç. Dr. Behiye 
Alyanak’a, Büyükşehir Belediye’mizden gelen psikologlarımıza ve son olarak Yaşam 
Koçu Laden Baygın’a buradan tekrar teşekkür ediyoruz.

Hanife ÖZCAN
TRHD

Ahmet Furkan ERKER
TRHD

10 - Yeni Faktör Dergisi
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Yaz tatili sebebi ile toplantılarımıza verdiğimiz ara artık 
son bulmakla beraber toplantılarımızın hızını ve verimliliğini 
arttırmak en büyük amacımız haline geldi. Bugüne kadar 
yaklaşık 19 adet aile toplantısı gerçekleştirdik ve bu toplan-
tılarımıza 191 anne, 104 hasta, 41 baba ve 35 hasta yakını 
katılmış bulunmaktadır. Toplantılarımıza katılan herkese de 
yine buradan tekrar teşekkür ediyoruz. 

Ailelerimiz, hastalarımız ve onların yakınları ile toplantı-
larımızda gerçekleştirdiğimiz sohbetlerimiz ile derneğimi-
zin hastalarımıza ve onların yakınlarına yönelik verimliliğini 
arttırması açısından çok büyük önem taşıyor. Bu nedenle 
daha fazla hastamızı ve yakınını toplantılarımızda görmek 
bizleri son derece mutlu edecektir.

Aramıza yeni katılan ailelerimiz, üyelerimiz ile eski, tec-
rübeli üyelerimizin toplantılarda bir araya gelmesi ile yeni 
katılan üyelerimizin onların tecrübelerinden faydalanma-
larını sağladık. Ailelerimize günlük yaşantılarında onların 
hayat kalitesini arttıracak ve hastalıklarına karşı kolaylık 
sağlayacak bilgiler verilerek, profilaksi ve self infüzyon gibi 
konularda bilgi aktarımı gerçekleştirdik. Hemofili’nin günlük 
hayatın ve iş hayatının üzerindeki etkileri ve neler yapılması 
gerekildiği üzerinde konuşarak, tartışarak ailelerimize bilgi 
aktarımı sağladık. Toplantılarımızda düzenli olarak hasta 
muayenelerimizi gerçekleştirdik ve aynı ev içerisinde birlik-
te yaşayan biri hasta olmayan diğeri ise hasta olan kardeş-
ler ile nasıl iletişime geçilmesi gerektiği konusunda gerekli 
bilgi aktarımlarını sağladık. 

Hastalarımızın sosyal hakları üzerine çeşitli sohbetler 
gerçekleştirilerek, hastalarımızın ve yakınlarının sosyal hak-
larını daha iyi anlamalarını sağlamaya çalıştık. Hastalara 
nasıl yaklaşılması ve nasıl yaklaşılmaması gerektiği üzerine 

tecrübeli ailelerimizin, tecrübesiz ailelerimize tecrübelerini 
aktarmalarını sağladık. 

Özellikle son derece önem vererek gerçekleştirdiğimiz 
kamplarımız hakkında yeni katılan ve bilgisi olmayan aile-
lerimize, daha önce kampa katılmış ailelerimiz tarafından 
kampların ne kadar faydalı olduğu anlatıldı. Kamp ortamı 
sayesinde ailelerimizin hastalarımızla daha rahat iletişim 
kurmayı öğrendikleri ve özellikle self infüzyon konusunda 
kampın son derece faydalı ve verimli olduğu konuşulurken, 
ailelerimiz memnuniyetlerini dile getirdiler. Kamplarımızı 
daha faydalı ve verimli bir hale getirebiliriz sorusu üzerinde 
durulurken, genel anlamda tüm ailelerimizin kamp organi-

zasyonlarımızdan memnun olmaları bizler için de ayrı bir 
gurur kaynağı olmuştur. 

Aile toplantılarımız bundan sonra da devam edecek ve 
ailelerimize, hastalarımıza ve onların yakınlara faydalı ola-
cağına inandığımız kıymetli konuklarımız aile toplantıla-
rımıza gelmeye devam edeceklerdir. Bizler için en önemli 
olan şey hastalarımız, aileleri ve yakınlarıdır. Bu nedenle, 
onların istekleri ve talepleri bizler için bir ricadan öte isteye-
rek ve arzulayarak gerçekleştirdiğimiz eylemler olmaya de-
vam edecektir. Aile toplantılarımızda özellikle ailelerimizin 
yaşadıkları ve onların fikirleri üzerinde durma gayretimiz de 
bu arzu ve isteğimizin en büyük kanıtlarından bir tanesidir. 
Bizler sizleri de aramızda görmek, sizlerle hem bizim tec-
rübelerimizi hem de sizlerin tecrübelerini paylaşmak istiyo-
ruz. Bugüne kadar toplantılarımıza katılan tüm ailelerimize 
ve konuklarımıza tekrar burada teşekkür ediyor ve daha 
fazla kişiyi aramızda görmek istiyoruz.

Yeni Faktör Dergisi - 11
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Türkiye Hemofili Derneği’nin (TRHD) düzenlediği ilki gerçekleştirilen 
Türkiye Hemofili Sempozyumu Yalova ve çevre illerin yoğun ka-
tılımıyla 2 Mart 2015 Pazartesi günü gerçekleşen sempozyum 59 

hasta, hasta yakını, doktor ve hemşirenin katılımıyla Yalova Üniversitesi 
ev sahipliğinde Yalova Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu’nda ger-
çekleştirildi. 

Sabahın erken saatlerinde bir araya gelen katılımcılarla, hemofilikler 
ve yakınlarının üniversitenin öğle yemeği ikramına kadar tanışma ve 
kaynaşma fırsatı sağlandı. Sempozyum başlamadan önce katılımcılar 
konferans salonunun girişinde karşılandı ve kayıtları yapılarak dernek 
merkezinden getirilen hemofili hakkında büyük bir özveriyle farkındalık 

Türkiye Bölgesel
Hemofili Sempozyumu
YALOVA - 2 Mart 2015

1st Regional Hemophilia Symposium in Turkey/YALOVA

The first Regional Hemophilia Symposium in Turkey organized by 
the Hemophilia Society of Turkey (TRHD) was held with the partici-
pation of 59 patients and their relatives, doctors and nurses in Ya-
lova Vocational School Conferans Hall, on Monday, March 2, 2015.

Yaşar Burak YILDIZ
TRHD

Fikret BEZGAL
TRHD

12 - Yeni Faktör Dergisi
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yaratmak için hazırlanmış bilgilendirme dokümanları tak-
dim edildi. İhtiyaç ve talep halinde hastalar için muayene 
formları hazırlanarak ilk muayeneleri Uzm. Dr. Yusuf Bü-
yükpınarbaşılı ve TRHD Genel Sekreteri Dr. Fikret Bezgal 
tarafından gerçekleştirildi. Bu formlardan on üçü Prof. 
Dr. Bülent Zülfikar, Prof. Dr. Önder Kılıçoğlu ve Prof. Dr. 
Gülsüm Ak’ın teşrifleri ile Hemofilik Artropati Konseyi’nde 
değerlendirildi.

Sempozyuma, Dr. Fikret Bezgal ve Yalova Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. M.Niyazi Eruslu’nun açılış konuşmasıyla 
başlandı. Bilimsel program daha verimli geçmesi amacıy-
la Prof. Dr. Bülent Zülfikar ve Prof. Dr. Yıldız Atamer baş-
kanlığında iki oturum halinde şekillendirildi. İlk oturumda 
katılımcılar, Uzm. Dr. Başak Koç’un anlatımıyla hemofili 
tedavisi, profilaksinin önemi ve inhibitör-faktör kullanımı 
hakkında bilgilendirildi. Daha sonra Doç. Nihal Özdemir 
Hemofili Hastalığının Tanısı ve Genetik Geçişi üzerine ko-
nuşmasını yaptı. Ardından Prof. Dr. Bülent Zülfikar, Hemo-
fili Tedavisi ve Profilaksinin Önemini Dünya’daki örnekleri 
ile paylaştı. Konuşmada tanı yöntemlerine ve profilaksi 
tedavisinin önemine yer verildi. HemophiLINE kayıt siste-
minin yararı verilerle katılımcılarla paylaşıldı. 

Prof. Dr. Gülsüm Ak hemofiliklerde ağız ve diş sağlığı-
nın önemini, yapılan uygulamaları ve doğru bakım yön-
temlerini ve alınması gereken önlemleri anlattı. Hemofili 
hastalarının en büyük sorunlarından olan ortopedik so-
runları ve tedavisini Prof. Dr. Önder Kılıçoğlu sundu. Er-
ken ve geç dönemde yapılan operasyonları, doğru tedavi 
yöntemleri,  multidisipliner çalışmanın önemini ve eklem 
hasarlarının korunması için alınacak tedbirlerden bahse-
derek konuşmasını tamamladı. 

Hasta ve yakınlarının sorularını büyük bir özveriyle ce-
vaplayan değerleri tıp mensuplarının ardından kapanış ko-
nuşmasını yapmak üzere Uzm. Dr. Yusuf Büyükpınarbaşılı 
kürsüye çıktı ve hastalıkla ilgili yaşanılan sıkıntıları, bu 
sıkıntıların çözüm yollarını ve geleceğe yönelik yapılması 
gerekenleri aktararak sempozyuma son verdi. 

Yeni Faktör Dergisi - 13
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onusunda uzman konuşmacılarımız ile Akademik Yüz Yüze Sobetlerimiz 
devam ediyor. Mart ayındaki konuşmacımız sayın Y. Doç. Dr. Yavuz Diz-
dar sohbetimize katılan üye ve misafirlerimiz ile Beslenmenin Kansere 
olan etkileri konusunda değerli bilgilerini paylaştı.

İnteraktif geçen toplantıda sayın Y. Doç. Dr. Yavuz Dizdar Yoğurt, süt ve beyaz et 
gibi yiyecekler sayesinde sağlıklı beslendiğimizi zannettiğimizi fakat bu yiyecekle-
rin  doğal olmayanlarını tükettiğimizde sağlığımıza zarar verdiğimizden bahsetti.

Endüstriyel ürünlerin raf ömrünü uzatabilmek için ürünleri aşırı yüksek  sıcaklık, 
çok yüksek basınç, homojenizasyon, radyoaktif ışınlama gibi işlemlere tabi tut-
tuklarını böylece sütün, ayranın ve yoğurtun ekşimediğini, yumurtanın kokuş-

Gökhan AKTAÇ
TRHD

“Hem üyelerimize 
hem de üye olmayan 

katılımcılarımıza 
hemofili dışında 

yaratıcı ve yenilikçi 
bilgiler elde 

edebilecekleri 
konularda 

uzmanlarıyla 
buluşma ve 

samimi bir sohbet 
ortamı yaratma 

amacındayız.”
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Akademik Yüz Yüze Sohbetler ”in Mart ayındaki ko-
nuğu İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Öğre-
tim görevlisi Sayın Y. Doç. Dr. Yavuz Dizdar oldu.

Dr. Yavuz DİZDAR (Asst. Prof. Dr. in radiation oncology) was 
a guest of the academic face to face conversation. Dr. Dizdar 
talked about the effects of nutrition on cancer with participants.

Academic Face to Face Conversation

TRHD
Akademik Yüz - Yüze

Sohbetler

14 - Yeni Faktör Dergisi
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madığını, ancak bu uygulamaların 
vücudumuz için çok gerekli olan 
süt, yoğurt, yumurta gibi gıdaların 
besleyici değerini yani faydalandığımız 
kısmını yok ettiğinden bahsetti. Çocukların 
gelişebilmek için bu gıdaların besleyici değeri-
ne ihtiyacı olduğundan ve kesinlikle çocukların geleceği 
için sütün, yoğurtun, yumurtanın doğal olanını yedirme-
miz gerektiğini vurguladı.

 Bozulabilen, ekşiyebilen ürünlerin doğal olup kilo aldır-
madığını, vücudun ihtiyaçlarının eksiksiz karşılanması için 
en iyi kaynakların taze sebze ve meyveler, işlemden geç-
memiş sütten üretilmiş yoğurt, kefir ya da gerçek boza gibi 
mayalanmış ürünler; bakliyat, hububat ve doğal beslenmiş 
hayvanın eti olduğunu anlattı. Endüstriyel beslenme sonu-
cunda özellikle diyabet ve bununla tetiklenen kalp hasta-
lıkları, tiroid ve kalınbağırsak hastalıkları, romatizmal has-
talıklar ve kanserin  artmasına neden olduğundan bahsetti. 
Sağlıklı beslenme alışkanlığını kazanırsak hastalıklarımızın 
iyileşeceğini söyledi.

 Marketlerdeki sebze ve meyvelerin görüntüsünün 
güzel ama tadı ve besin değerinin olmadığını Ekolo-
jik pazarların güvenli  ve doğal alışveriş için daha uygun 
olduğunu, mevsiminde, tadı ve kokusu yerinde olan, 

bozulabilen meyve - sebzele-
ri tüketmemiz gerektiğini anlattı. 

Güvenilir bir kaynaktan alınan açık sütü 
kaynattıktan sonra 10 dakika kısık ateşte 

pişirip evde yoğurt yapmanın daha sağlıklı 
olduğunu, kışlık bakliyat, salça ve yağın mümkün-

se köyde doğal yetişmiş olanının tüketilmesi gerektiğini 
söyledi. Neyin yenebilir olduğu konusunda hayvanlardan 
örnekler verdi. Mesela işlemden geçmiş süt, salam ve so-
sisi kedilerin yemediğini, evde hazırladığınız bir kekin yere 
döküldüğünde karıncaların yediğini fakat marketten alınan 
hazır kekin yere döküldüğünde karıncaların dönüp bakma-
dığını söyledi.
20 dakikada pişen bir piliçte antibiyotik olduğunu, köy 
tavuğunun doğal beslendiği için çabuk pişmediğini , bö-
ceklenme olmaması ve uzun saklamak için bakliyatın ilaç-
landığını ,yüksek ışıl işlemden geçirilen salam-sosis gibi 
yiyeceklerin tadının kaybolduğunu bunu önlemek için tat-
landırıcı kullanıldığını ve tüm bunların sonucunda kanserli 
insan sayısında artış olduğunu ve küçük yaşta kansere ya-
kalanma olasılığını arttığını vurguladı.
Sayın Y. Doç.Dr.Yavuz Dizdar ile keyifli bir 2 saat geçirdik, 
çok değerli bilgilerini bizimle paylaştığı için  buradan ken-
disine ayrıca teşekkürlerimizi iletmek istiyorum.
Tüm hemofili dostlarını Akademik Yüz Yüze Sohbetlerimi-
ze bekliyoruz.

Y.Doç. 
Dr. Yavuz Diz-

dar; Yoğurt, süt ve 
beyaz et gibi yiyecekler 

sayesinde sağlıklı beslen-
diğimizi zannettiğimizi fakat 

bu yiyeceklerin  doğal ol-
mayanlarını tükettiğimizde 

sağlığımıza zarar 
verdiğimizden bah-

setti.

TRHD
Akademik Yüz - Yüze

Sohbetler
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 Değerli hemofili ailesi ve dostlarım;
 Zaman hızla akıp gitmekte. 2015 yılını yarıladığımız bu günlerde yılın ilk yarısının çoğu 
gününün hemofili ile dolu geçtiğini belirtmek istiyorum. 

 Türkiye Hemofili Derneği olarak gelişmeye ve değişmeye devam eden dünyamızda,  
bu ilerlemeye paralel olarak hemofilili bireylerin ve yakınlarının ihtiyaçlarının da değiştiği 
gerçeğini her zaman göz önünde bulundurmaktayız. Bu amaçla hemofili sorununa daha 
geniş kapsamda çözümler getirmek adına ‘’hemofilinin konuşulduğu ortamlarda bulun-
makla birlikte hemofilinin konuşulmadığı her yere gitmek’’ derneğimizin 2015 yılı eylem 
planları içinde önemli bir yer teşkil etmekteydi. Bu nedenle planlı olarak yapacağımız 
Bölgesel Hemofili Sempozyumlarından 1.’sini Yalova’da gerçekleştirdik. Siz bu dergiyi eline 
alıp okuduğunuzda inşallah 2.Bölgesel Hemofili Sempozyumu Diyarbakır’da gerçekleş-

WFH’yı 
Derneğimizde
Ağırladık...
Visiting Mrs. Salome Mekhuzla 
from WFH

Uzm. Dr. Yusuf BÜYÜKPINARBAŞILI

TRHD Başkan Yardımcısı
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WFH society European area manager Mrs. Salome Mekhuzla visit-
ed us the society center on March 26, 2015. She finished her visit 
on March 27, 2015. During her visit, Dr. Yusuf Büyükpnarbaşılı 
gave her briefing mainly the mission, vision of the society about 
the twinning projects that are planned about our national hemo-
philia registration project HemophiLINE, and so on.

16 - Yeni Faktör Dergisi



Yeni Faktör Dergisi - 17

miş olacaktır. Yalova Hemofili Sempozyumumuzda birçok yeni 
hemofilikle tanışmak ve eskimeyen dostlarımız ile tekrar bir 
arada olmak hepimiz adına tarifsiz bir olaydı. 

 Aslında yılın ilk etkinliği başkanımız ve Uzm. Dr.Başak 
Koç’un katıldığı EAHAD kongresiydi. Şubat 2015 tarihinde Hel-
sinki’de gerçekleşen ve Avrupa hemofilisinin akademik seviye-
de temsil edildiği bu kongrede derneğimiz her düzeyde bilim-
sel olarak katkı sağlamıştır. 

 Bildiğiniz gibi ülkemizi Dünya Hemofili Federasyonu dü-
zeyinde temsil etme hakkı 1999 yılından itibaren Türkiye He-
mofili Derneği’ndedir. Dünyada hemofiliyi yöneten en büyük 
sivil toplum kuruluşu olan Dünya Hemofili Federasyonu (WFH) 
Kanada merkezli olarak çalışmakta ve dünya hemofilisini yö-
netirken belli bölgeler oluşturmaktadır. Ülkemizin de içerisinde 
yer aldığı Avrupa bölgesini Ağustos 2013 tarihinden itibaren 
Bayan Salome Mekhuzla WFH adına belli bir program içeri-
sinde yönetmektedir. Daha önce WFH adına benzer yönetimi 
gösteren Bayan Catherine Hudon’la sağladığımız işbirliği ve 
başarıyı Bayan Salome ile de gerçekleştirmek arzumuzu Sayın 
Salome’nin göreve geldiğinde gönderdiğimiz kutlama yazı-
mızda belirtmiştik.

 WFH; her iki yılda bir kendisine üye olan ve 
temsilci olarak gördüğü sivil toplum kuruluşu-
nun çalışmalarını, planlamalarını değerlendirdiği 
denetim çalışmasını 26-27 Mart 2015 tarihinde 
derneğimizde yapma isteğini resmi bir yazıyla 
iletmişti. Bu denetime hazır olabilmek adına tüm 
çalışma guruplarımız önce kendi içerisinde sek-
reterimiz Şule Kılıçaslan koordinasyonunda du-
rum değerlendirmesi yaptılar. Ardından vaktimizi 
iyi kullanabilmek adına şahsımın organize ettiği 
başkanımız Bülent Zülfikar’ın yönettiği bir prog-
ram kurulu oluşturduk.

 Bu kurulun üyeleri ile Bayan Salome’nin yapacağı iki gün-
lük ziyareti sırasında irdeleme sahasına aldığı konuları kapsa-
yan bir program oluşturduk. Bu programın aksamaması için 
Salome hanımın konaklamasını derneğimize bitişik bir otelde 
gerçekleştirdik. Yeni dernek merkezimizin bu alanda bizlere 
sağladığı avantajı kullanmış olmamız misafirimiz tarafından da 
memnuniyetle karşılandı.

 26 Mart 2015 Perşembe günü Bayan Salome kaldığı otelin 
lobisinde tarafımca karşılanarak dernek merkezimize ulaşma-
sı sağlandı. Daha önce kendisine verilen programa göre saat 
09.00 ile 10.00 saatleri arasında derneğimizin kafeterya katında 
bir hoş geldin brifingi verilmesi planlanmıştı. Bu amaçla derne-
ğimiz çalışanlarının el emeği ile hazırladığı ürünlerle birlikte içi-
len kahve eşliğinde toplantımızda hazır bulunan Dr.Fikret Bez-
gal, Gülen Okumuş, Caner Dadak, hemofili hemşiremiz Hanife 
Özcan, Nurcan Şimşek, Sezgincan Özpolat, Filiz Özpolat, Kamil 
Özpolat, Pakize Yılmaztürk, Canan Kaçmazer ve sekreterimiz 
Şule Kılıçaslan dernekteki görev tanımlamaları içerisinde ken-
disine takdim edildi. Ardından dernek merkezimizin fiziki yapı-
sı, işletim modeli, kullanım şekli ve katların işlevselliği konusun-
da teorik bilgi verildi. Dernek merkezinde günlük, haftalık, aylık 
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y a -
pılan planlı 

programlar genel özellikle-
ri ile tanıtıldı. Dernek merkezinin hemofili tedavi merkezi olarak 
öncelikle İstanbul ve yakın çevresindeki hemofiliklere ve ailele-
rine, ülkemizin değişik birçok bölgesinden gelen hemofiliklere 
tıbbi ve sosyal yardımda bulunduğu anlatıldı. Dernek merke-
zinde daimi çalışan kişiler ve çalışma alanları tek tek tanıtıldı. 
Bu brifingin ardından 5. Kattan başlayarak derneğimizin katları 
tüm odalarıyla birlikte işlevleri ile Bayan Salome anlatıldı.
 Saat 10.30 olduğunda toplantı salonuna geçerek progra-
ma uygun şekilde sunumlarımızı yapmaya başladık. İlk olarak 
şahsım ‘’Türkiye Hemofili Derneği’nin organizasyon şeması ve 
periyodik aktiviteleri’’ isimli sunuyu başkan yardımcısı sıfa-
tımla yaptım.30 dakika süren sunumum sırasın-
da TRHD’nin amacını, misyonunu, 
genel, yönetim, de-
netim 

ve bilimsel kurulların yetki, sorumluluk, görev ve 
işlevlerinin nasıl gerçekleştiğini, ülkemizin deği-
şik illerinde görev yapan temsilcilik modelimizin 
yaygınlığı ve işleyişini, derneğimizin yönetim 
şemasını ile alt kurulların özelliklerini, ulusal ve 
uluslararası organizasyonlarımızdan özellikle 
hemofili kongrelerimizin alt yapısının tamamen 
dernek üyesi gönüllülerce gerçekleştirildiğini, 
kamu yararına bir dernek olmamız nedeniyle 
ülkemizdeki sağlık otoritesinin paydaşları olan 
sağlık bakanlığı, SGK’na karşı sorumluluklarımızı, 
tamamladığımız ve başlamayı düşündüğümüz 
twinning projelerin akıbetini, ülkemiz geneline 
sunduğumuz hizmetleri özellikle ulusal kayıt 
sistemimiz olan HemophiLINE yapılanması ile 
işlevlerini, üyelerimizin dağılımı, üyelerimizin 
derneğimizden aldığı hizmetlerle bu hizmetlere 
olan gönüllü katılımlarını ayrıntıları ile anlattıktan 
sonra dünya ölçeğindeki hemofilinin ülkemizdeki 

mevcut durumunu, hemofiliklerin demografik özellikle-
rini, Türkiye’deki hemofiliyle ilgili STK’larını ve bu kuruluşların 
yönetim özelliklerini, hemofiliyle ilgili STK’larının dikkat çeken 
faaliyetlerini, üye profillerini, ülkemizde kanama pıhtılaşma bo-
zukluğu olan kişilerin tıbbi özelliklerini ve alt gruplarını tanım-
layarak sunumumu bitirdim.

 Yine programa uygun şekilde denetleme kurulu adına Sayın 
Gülen Okumuş TRHD’nin yaptığı faaliyetleri iç denetim olarak 
nasıl denetlediklerini, nasıl raporlama yaptıklarını bir sunuyla an-
lattı. Ardından bilim kurulu adına Sayın Uzm. Dr.Başak Koç su-
nusuna başladı. Bilim kurulu adına yapılan çalışmaların hazırla-
nışı, türleri, yapılma sıklıklarını ve gerçekleştirilmesini, ülkemizde 
hemofili ile ilgili yapılan bilimsel faaliyetlerin içerisinde TRHD’nin 
bilimsel faaliyetlerinin yerini, bilimsel olarak yazılı ve basılı eser-
lerimizden örnekleri göstererek sunumunu tamamladı.

Genç hemofili adına Sayın Caner Dadak öncelikle ‘genç hemofili’ 
kavramının çıkış gerekçelerini, amaçlarını, genç hemofili tanımı-
nın içerisinde hangi özelliklerin barındığını, yapılan faaliyetlerle 
bu faaliyetlere katılan hemofiliklerin özelliklerini, genç hemofili-
nin uluslar arası genç hemofili grupları ile ilişki beklentilerini an-
lattı.Bu sunumun ardından öğle yemeği arasına geçildi.

Dernek kafeterya katında hep birlikte yenen öğle yemeğinde 
hemofili ve hemofili yakınları ile günlük yaşam ve sosyal hayat 
hakkında çeşitli görüşler alan Sayın Mekhuzla coğrafi olarak ya-
kın olduğu ve özlediği tatları yeniden yaşadığı için emeği geçen-
lere teşekkür etti.

İlk günün öğleden sonraki sunusunu Türkiye’deki hemofili orga-
nizasyonların ve hemofilik kişilerin sorunları başlığı altında sayın 
Dr.Fikret Bezgal gerçekleştirdi. Sayın Bezgal konuşması sırasın-
da ülkemizde hemofiliye resmi otoritenin bakışının STK’ları ile 
desteklenerek istenen seviye getirilmeye çalışıldığını, hemofili 
alanındaki derneklerin çalışmalarının akademik düzeyde kalıp 
hemofiliklerin yararına indirgenmesinde sorunlar yaşandığını 
ifade ettiği konuşmasında TRHD’nin bu ikilemi dengelemede 
çok önemli roller üstlenip örnek projelerle görev yaptığını an-
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lattı. Ardından derneğimiz üyesi olan ve çeşitli kurullarda görev 
alan hemofiliklerin tıbbi ve sosyal beklentilerini anlattığı bölüme 
geçildi. Bu bölümde Sezgincan Özpolat, Caner Dadak, Gülen 
Okumuş, Devrim Aydoğan görüşlerini karşılıklı soru cevap for-
matında Sayın Mekhuzla’ya sundular. Doç.Dr. Haluk Zülfikar der-
nek bünyesinde yapılan faaliyetlerin amacına ulaşabilmesi için 
belli bir bütünlük ve konsept içerisinde aktarılması gerekliliğini 
anlattığı sunuyla bu bölümün sonuna gelindi.
Dernek başkanımız Sayın Bülent Zülfikar’ın yaptığı sunuların bü-
tününü özetleyen bir konuşmanın ardından kısa bir kahve molası 
verildi.

Bayan Salome’nin programında yer alan sağlık otoritesi ile gö-
rüşme kapsamında İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ziyaretimiz kısa 
bir yürüyüş sonrası başladı. Eczacılık Şube Müdürü Dr. İsmail Er-
kam Tüzgen ve hemofili karneleri ile faktör preparatları ile ilgile-
nen Eczacı Deniz Özler Kıral bizleri makamlarında kabul ettiler. 
Bu ziyaretimize Bayan Salome ile birlikte Başkanımız Bülent Zül-
fikar, şahsım, Caner Dadak ve Devrim Aydoğan katıldılar. Salo-
me Makhuzla WFH adına Türkiye temsilcisi olan Türkiye Hemofili 
Derneği’nin hemofilikler yararına yaptığı yararlı çalışmalardan 
duyduğu memnuniyeti aktardı. Hemofilklerin ilaç temini, rapor-
lama ve ilaçların sağlık kuruluşlarında hemofiliklere uygulanması 
konusunda Sayın Dadak ve Aydoğan’nın konu ile ilgili soruları 
yetkililerce cevaplandı. Geleceğe yönelik projelerden bahsedilen 
toplantı 30 dk. Sürdü.
Birinci günün akşam programında Bayan Salome için hazırlanan 
sosyal etkinlikler bulunmaktaydı. Akşam genç hemofili üyeleri ile 
yenen yemek sonrası İstanbul’un tarihi bölgelerinde kısa bir gezi 
ile gün bitirildi.
Programın ikinci günü İstanbul Tıp Fakülte’sinde gerçekleşen 
Hemofili Konseyi ile başladı. İstanbul Tıp Fakültesi Hemofili te-
davi merkezi ve Türkiye Hemofili Derneği’nin birlikte tesisi etti-
ği ve 18 yıldan beri aralıksız devam eden bu konseyde Türkiye 
Hemofili Derneği’ne üye olsun olmasın Türkiye’nin birçok bölge-
sinden gelen hemofilikler öncelikle Dr.Fikret Bezgal ve Hemofili 
hemşiresi Hanife Özcan tarafından ön değerlendirme sonrası 
hematoloji, ortopedi ve vurukbilim, nükleer tıp uzmanı ile fiz-
yoterapistlerin katıldığı bu konseyde nihai karar alabilmek için 

değerlendirilmekte ve sağlık sorunu sonuçlandırılmaktadır. Ba-
yan Salome’nin katıldığı bu konseyde yine ülkemizin değişik yer-
lerinden gelen 8 ayrı hemofiliğin sağlık sorunu tartışılıp karara 
bağlandı. Ayrıca bu konseye bizzat gelerek kendi takibinde olan 
bir hemofilik kişinin konseyde değerlendirilmesinde hazır bulu-
nan Prof.Dr. Tiraje Çelkal Bayan Salome Mekhuzla ile tanışmış 
oldular. Öğle yemeği İstanbul Tıp Fakültesinde yendikten son-
ra tekrar Sirkeci’deki dernek merkezimize hareket edildi. İkinci 
günün öğleden sonraki ilk sunusu Bayan Mekhuzla tarafından 
WFH’nın ülkemizin içinde bulunduğu bölge ile ilgili görüşlerini 
aktardığı sunu ile başladı. WFH’nın Avrupa bölgesi içinde bulu-
nan ülkemizin durumunun yıllar içinde hızla iyileştiğini, Türkiye 
Hemofili Derneği’nin son yıllarda ulusal ve uluslar arası yaptığı 
aktivitelerin, twinning programlarındaki başarımızı,2008 yılında 
gerçekleştirdiğimiz dünya hemofili kongresindeki başarımızı, 
Türkiye Hemofili Derneği’nin sadece kendi üyeleri ile değil Tür-
kiye’nin değişik bölgelerindeki hemofilikler, hematologlar, sağlık 
otoritesi ve diğer STK’ları ile yakın işbirliği içerisinde olduğunu 
gözlemlediklerini ifade etti.
İkinci günün son oturumu Bayan Salome’nin dernekte bel-
li periyotlarla bir araya gelen gruplardan hemofili anneleri ile 
bir araya gelerek karşılıklı soru cevap şeklinde olan toplantısı 
ile başladı. Annelerin özgüveni ve dernekle birlikte kat edilen 
gelişmelerin canlı şahitleri olmaları Salome hanımla birlikte 
bizlere geleceğe daha güvenle bakmamıza neden oldu. Kısa 
süre sonra annelik heyecanını tadacak olması ve yoğun bir gü-
nün sonunda bir miktar dinlenmesi için Bayan Salome oteline 
uğurlandı. Bizler dernek merkezinde Sayın Gökhan Ataç’ın mo-
deratörlüğünde gerçekleştirilen akademik yüz yüze sohbetler 
kapsamında Dr. Yavuz Dizdar tarafından beslenme ve sağlık 
ilişkisi konusunda verdiği sohbete eşlik ettik. Akşamın ileri bir 
saatinde Bayan Salome’le akşam yemeğinde bir araya gelerek 
Türk mutfağının lezzetli örnekleriyle keyifli sohbetler eşliğinde 
programımızı tamamlamış olduk.
Bu program sırasında bizlere gerek hazırlık gerekse Bayan Sa-
lome’nin bizimle bir arada olduğu sırada eşlik eden tüm dernek 
yöneticilerine ve gönüllülerimize teşekkür ediyorum.
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Türkiye Hemofili Derneğimizin 12. Olağan Genel Kurul Toplantısı 26 Nisan 2015 
Pazar günü İstanbul Üniversite Tıp Fakültesi 14 Mart Anfisinde gerçekleşti. 
Aynı  zamanda 17 Nisan Dünya Hemofili günü kutlamalarını da kapsayan Ge-

nel Kurul çalışmaları günler öncesinden başladı. Tüm üyelerimize günler öncesin-
den kısa mesaj gönderilerek bilgilenmeleri sağlandı. Yaklaşan günlerde ise telefonla 
aranarak bilgi verildi. 237 kişinin katıldığı Genel Kurul toplantımız saat 10:00 da ka-
yıtların yapılması ile başladı. Bu arada gelen misafirlerimizle kısa görüşmeler yapıl-
dı, sorunları dinlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan Genel 
Kurul toplantısı Divan Kurulunun seçilmesi ile devam etti. Divan Kurulu başkanlığına 
Yüksel Acar, Sekreterliğine Oğuzhan Petekçi ve üye olarak Gülbahar Keskin seçildi. 
Gündemin okunması ile toplantının ilk konuşması Faaliyet Raporunun okunması ile 

12th General Assembly of The 
Hemophilia Society of Turkey 
was held with 237 participants 
in Istanbul University Faculty 
of Medicine, on Sunday, April 
26, 2015. President of Prof. Dr. 
Bulent Zulfikar gave detailed 
information about the scientific 
and social activities of the so-
ciety. The content of the annual 
report involved 2 education 
city seminars, 4 visits, and 22 
council and outpatient services 
to 843 patients.

12. Olağan
Genel Kurul
Toplantısı

General Meeting

Dr. Fikret BEZGAL
TRHD
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devam etti. Dernek Başkanımız Prof. Dr. Bülent Zülfikar’ın detaylı 
olarak sunduğu faaliyet raporunda geçen dönem içerinde yapılan 
bilimsel ve sosyal çalışmaları, yapılan görüşmeleri, ziyaretleri an-
lattı. Bu dönem içerisinde. 2 şehir semineri, 4 ziyaret, 39 konsey ve 
843 hastaya poliklinik hizmetleri yapıldı. Ayrıca düzenlediğimiz 11. 
Uluslararası Türkiye Hemofili Kongremize 135 konuşmacı ve baş-
kanla beraber 526 kişinin katılımı sağlandı. Genç Hemofili çalışma-
larını Caner Dadak sundu. Kurulduğu günden bu güne yaptıkları 
çalışmaları, bunların içerisinde yer alan gezi ve kamp program-
larını sundu. Genç Hemofili çalışmalarına katılmak için tüm genç 
hemofiliklere çağrıda bulunarak konuşmasını tamamladı. Bilimsel 
Kurul çalışmalarını Doç Dr. Ergül Berber detaylı olarak sunduk-
tan sonra Denetleme Kurulu  ve Bütçe Raporları oylanarak kabul 
edildi. Oylamanın ardından Genç Hemofili ritim gurubunun müzik 
şölenine geçildi. Tamamen hemofili hastalarından oluşan grup çal-
dığı müziklerle adeta bir konser havasında katılımcıları coşturdu. 
İkinci bölümde yeni kurulların seçilmesi yapıldı. Hemofili hastası 
ve yakını ağırlıklı yeni bir yönetim şeması oluştu. Genel kurul top-
lantısının sonunda Resmi olarak hekimlik görevinden ayrılan Uzm. 
Dr. Yusuf Büyükpınarbaşılı için hazırlanan video gösterildi. Kendi-
sini anlatan konuşmaların ve fotoğrafların yer aldığı gösterimde 
duygusal anlar yaşandı. Değerli hocamızın teşekkür konuşmasının 
ardından kendisine takdim edilen plaketle toplantımızda tamam-
lanmış oldu.

ETKİN
LİKLERİM

İZ

YÖNETİM KURULU ASİL ÜYELER 

Osman Bülent Zülfikar   
Yusuf Büyükpınarbaşılı   
Fikret Bezgal    
İsmail Hakkı Balmumcu   
Gökhan Aktaç    
Aslı Aydoğan    
Caner Dadak    

YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELER

Fahri Ovalı
Mustafa Tekinel
Filiz Özpolat
Ali Çıkan
Cazibe Pekeş
Şebnem Buhara Gülen
Aynur Ak

DENETLEME KURULU ASİL ÜYELER 

Ergül Berber    
Gülen Okumuş    
Serdar Karaman 
   
DENETLEME KURULU YEDEK ÜYELER

Enes Yılmaztürk
Sinan Keskin
S.Başak Koç Şenol
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17 Nisan 2015

Dünya Hemofili Günü 
Kutlamaları...
The Word Hemophilia Day on April 17, 2015

“Hemofilikleri ve 
hemofili yakınlarını 

bir araya getirerek 
hafızalarında güzel bir 
anı olarak yer etmesi 
amaçlanan 17 Nisan 

Dünya Hemofili Günü 
kutlamalarının 20.’si 

düzenlendi.”

Türkiye Hemofili Derneği olarak her yıl hemofilikleri ve hemofili yakınlarını bir 
araya getirerek kutladığımız 17 Nisan Dünya Hemofili Günü kutlama etkinlikleri-
nin bu yıl 20.’sini düzenledik. Her yıl olduğu gibi bu yıl da katılan misafirlerimizin 

hafızalarında güzel bir anı olarak yer etmesini amaçladığımız etkinliğimizde güncel 
ve faydalı olacak bilgilendirmelere, eğlencelere, diğer etkinliklerimize ve sürprizlere 
yer verdik.

 Hazırlık aşamasında üyelerimizi arayarak ve mesaj göndererek programımıza davet ettik. 

 26 Nisan 2015 Pazar günü İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi 14 Mart Anfisinde  
düzenlediğimiz programımız 237 hasta ve hasta yakınının katılımı ile gerçekleştirildi.

 Her yıl olduğu gibi bu yıl da çocuklarımız unutulmadı. Kendileri için özel olarak ayarla-
dığımız alan önceden süslenip renkli ve eğlenceli bir ortam haline getirildi. Derneğimizin 
üyesi ve aynı zamanda hemofili anne ve babası olan değerli ebeveynlerimiz de hem et-

Birlikte ve Çabayla...

Fatma BALİ
TRHD

Şule KILIÇASLAN
TRHD

The World Hemophilia Day was celebrated with 237 patients and their relatives in İs-
tanbul University Faculty of Medicine, April 26, 2015. The program was full of updated 
useful information, entertainment and other activities which was planned to be a joyful 
memory for the guests and suprises.
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kinlik öncesi hazırlıklarımızda hem de etkinlik süresince bizler-
den desteklerini eksik etmediler. Çocuklarımız etkinlik alanında 
oyunlar oynayıp eğlenirken onlar da bir an bile çocuklarımızın 
başından ayrılmadılar, böylece aileler rahat bir şekilde oturum-
lara katıldılar. Çocuklarımızın tercihleri göz önünde bulunduru-
larak hazırlanan özel menüler kendilerine ikram edildi.

Güzel ve keyifli vakit geçirmeleri için özel bir ekip çağırıla-
rak onlar için ayrılmış özel alanda Keloğlan ve İbiş ile birlikte 
şarkılar söyleyip, çığlık atma yarışmasının yanı sıra Hacivat 
karagöz oyunlarından, illüzyon gösterilerine kadar çeşitli 
oyunlara yer verilerek  keyifli bir gün geçirmeleri sağlandı. 
Programın sonunda gönüllü  annelerimiz çocuklarımızın 
yaşlarına göre özel olarak hazırlanmış hediyelerini dağıttılar.

 Programımızın özellikle gençlerimiz için heyecanla bek-
lenen bir diğer etkinliği de Genç Hemofili Ritim Grubunun 
sergilediği muhteşem sahne performansları oldu. Gençleri-
miz “Sarı Gelin ve Karanfil Deste Gider” türkülerini eğlenceli 
ve coşkulu bir performansla katılımcılarımıza sergilediler. 
Gençler katılımcılarımıza keyifli ve coşkulu anlar yaşatan ve 
onların büyük beğenisini toplayan “karanfil deste gider” tür-
küsünü gelen istek üzerine bir kez daha çaldılar. 

 Derneğimizin yönetim kurulu başkan yardımcısı ama on-
dan da önemlisi hastalarımızın amcası, babası, ağbisi, çok 
değerli hocası Uzm. Dr. Yusuf Büyükpınarbaşılı’nın emekli 
olmasından dolayı kendisine bir video hazırladık. Dernek yö-
netim kurulu ve üyelerimizden hocamıza dair görüşlerini kısa 
bir video halinde ya da yazıyla mail olarak bize yollamalarını 
rica ettik ve bizi kırmayıp her biri video ve yazılarını gönder-
diler. Gelen video ve yazıları bir araya getirip renkli, eğlenceli 
ve keyifli slâyt gösterisini programımızın yapıldığı salonda 
yayınladık. Hem hocamıza hem katılımcılarımıza sürpriz olan 
bu video duygusal anlar yaşattı. Daha sonra hocamız için ha-
zırlatmış olduğumuz plaketi Prof.Dr. Bülent Zülfikar hocamız 
kendilerine takdim ettiler. Bu güzel ve duygu dolu dakikalar-
dan sonra Yusuf hocamız teşekkür konuşması yaptı. 

 Programa hazırlanırken yoğun, yorucu, heyecanlı aynı 
zamanda keyifli anlar yaşadığımız ve büyük bir özen ve il-
giyle  düzenlediğimiz 20. Dünya Hemofili Kutlaması prog-
ramını siz değerli üyelerimizin ve hocalarımızın katılımı ile 
gerçekleştirdik. 

 Bir sonraki kutlamalarımızda görüşmek dileğiyle. 
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Genç Hemofili Gözüyle
12. Ulusal Hemofili Kongresi
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Fatih YOĞURTÇU
TRHD

Deniz Caner TAN
TRHD

Türkiye Hemofili Derneği’nin yeni ve enerjik yüzü 
“Genç Hemofililer”; şehir ve bölge fark etmeksizin 
Türkiye’deki tüm hemofiliklerin yanında olmak, bu 
geniş ailenin bağlarını sıkı sıkıya örmek amacıy-
la Antalya’da gerçekleştirilen 12. Ulusal Hemofili 
Kongresi’ ne katıldı.

12th National hemophilia Congress was organized by The 
Federation of Hemophilia Society of Turkey between April 
16, 2015 and April 19, 2015 in Antalya. We attended as 3 
young hemophiliacs from the Hemophilia Society of Turkey. 
We introduced the formation of our young hemophiliac or-
ganization all along the congress and at either our stand 
or during evening chatting by explaining the mission and 
vision of the young hemophiliac organization.

12th National Hemophilia Congress From the 
Perspective of The Young Hemophiliacs
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B
u yıl 12. kez düzenlenen Ulusal Hemofili Kongresi 16-19 
Nisan 2015 tarihleri arasında HEDEF (Türkiye Hemofili 
Dernekleri Federasyonu) tarafından Antalya’da ger-
çekleştirildi.

 Türkiye’nin dört bir yanından gelen hemofilikler, hemofili ai-
leleri, dernek temsilcileri ve hekimlerin yer aldığı geniş katılımlı 
bir kongre gerçekleşti.

 Türkiye Hemofili Derneği olarak kalabalık bir kadro ve il 
temsilcilerimiz ile katılım sağladığımız organizasyonda Genç 
Hemofili’yi 3 kişi ile temsil ettik.

 Geçen yılki olan kongreye oranla daha özen ve dikkatle ha-
zırladığımız standımızda yerimizi aldık.
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 Türkiye Hemofili Derneği’nin yeni ve enerjik yüzü “Genç 
Hemofililer” olarak; şehir ve bölge fark etmeksizin Türki-
ye’deki tüm hemofiliklerin yanında olmak, bu geniş ailenin 
bağlarını sıkı sıkıya örmek, her daim omuz omuza olmak 
amacımızı sizlere tekrar hatırlatmak istiyorum.

Hemofili camiasının en önemli organizasyonu olan ulusal ve 
uluslararası kongreler bu bağların güçlenmesinde büyük rol 
oynuyor.

Bunun bilincinde olarak biz Genç Hemofililer, tüm kongre 
boyunca çocuk-genç-büyük fark etmeden gerek standımı-
za gelenlerle, gerekse akşam sohbetlerinde tüm katılımcılar 
ile birebir iletişime geçtik.

Kongrenin en büyük katkılarından biri de Türkiye Hemofili 
Derneği il temsilcileri ile biz Genç Hemofililerin daha ya-
kından tanışması ve birlikte yapacağımız çalışmalara temel 
oluşturması oldu.

 Genç Hemofili oluşumumuzu tüm hemofili camiasına 
tanıtmanın yanında, amaçlarımızı, bu hedeflere hep birlikte 
ulaşmamız gerektiği konusunu, artık hemofilinin bir hasta-
lık değil bir yaşam biçimi olduğunu ve bu şekilde yaşayan 
insanlar olarak birbirimizle daha yakın olmamız gerektiğini 
tüm katılımcılara anlattık.

 Yaş olarak ilkokul dönemlerinde olan kardeşlerimizin 
aileleri ile görüşmelerimiz  sırasında kimi zaman geleceğe 
yönelik endişelerini giderme, kimi zaman okul hayatında 
karşılaşılan sorunlar ve çözümleri hakkında sohbet ettik.

 Yaşça bizden büyük olan ağbilerimizin hemofili ile ya-
şamları süresince edindikleri tecrübelerini dinledik. Geçmiş 
ile günümüz şartlarını mukayese etme imkanı bulduk. Bu 
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sayede gelecekte neyi ne kadar iyi hale getirebileceğimiz ve 
hemofililerin sosyal yaşamlarında kalan ufak tefek sorunları 
nasıl aşabileceğimiz konusunda fikir alışverişinde bulunduk.

 Standımıza gelen herkesle sohbet etmenin yanında 3 
gün boyunca misafirlerimize doldurttuğumuz Genç He-
mofili Tanışma Form’ları sayesinde kongrede tanıştığımız 
insanlarla iletişim içerisinde kalma imkanı bulduk.

 Kongre süresince sosyal medya üzerinden gerek girdiği-
miz oturumlarda edindiğimiz bilgileri, gerekse fotoğraflarla 
yaptıklarımızı paylaştık.

 Standımıza gelip tanışma formumuzu dolduran arka-
daşlarımız arasından üçüne yaptığımız çekiliş sonucu hedi-
yelerimizi verdik. Çekilişte tablet bilgisayar kazanan küçük 
kardeşimizin mutluluğu bize mutluluk kattı!

 Antalya’daki son akşamımızda tüm Türkiye Hemofili 
Derneği katılımcıları olarak hep birlikte yaptığımız soh-
bette kongrenin küçük bir değerlendirmesini yaptık. Genç 
Hemofililer olarak kongre süresince neler yaptığımızı, nasıl 
bir tutum ve davranış ile diğer katılımcılara yaklaştığımızı, 
stand faaliyetinin yanında edindiğimiz dostulukları dernek 
başkanımız Prof. Dr. Bülent ZÜLFİKAR ile paylaştık.

Genç Hemofili temsilcileri olarak, kongrenin kapanış progra-
mında hekimler ile ortak düzenlenen oturumda, anlık olarak 
iletişimimizi sağladığımız genç hemofili whatsapp grubu-
muzda arkadaşlarımıza merak ettikleri ya da sormak iste-
diklerini, ilgili kişilere iletebileceğimizi hatırlattık.

 Kongre bitiminde bu güzel organizasyonda emeği geçen 
başta Ege Hemofili Derneği Başkanı Prof Dr. Kaan KAVAK-
LI’ya ve  bizim bu güzel tecrübeyi yaşamamıza fırsat veren 
dernek yöneticilerimize teşekkürlerimizi ilettik.

 Antalya’dan ayrılırken yanımıza edindiğimiz dostlukları 
alarak İstanbul’a döndük.
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“Türkiye Hemofili Derneği’nin yeni ve enerjik 
yüzü “Genç Hemofililer” ; şehir ve bölge fark 
etmeksizin Türkiye’deki tüm hemofiliklerin 

yanında olmak, bu geniş ailenin bağlarını sıkı 
sıkıya örmek amacıyla Antalya’da gerçekleşti-

rilen 12. Ulusal Hemofili Kongresi’ ne katıldı.”
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11. Hemofili Gönüllüleri 
Eğitim Semineri
11. Hemophilia Volunteers Education Seminar

Derneğimizin yeni dönem faaliyetlerinin planlanmasında il temsilcilerinin daha aktif 
rol alması, temsilcilerimizin proje ve görüşlerini yönetim ile paylaşabilmesi için “Tem-
silciliğin Yeniden Organizasyonu ve Motivasyonu Eğitim Semineri II “ 25 Nisan 2015 
tarihinde İstanbul dernek merkezimizde yapıldı. İl temsilcilerimizin özel olarak davet 

edildiği etkinliğimiz 28 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.
 Bu toplantıda Sivil Toplum Kuruluşlarının bireysel ve kurumsal bazda sağlıklı işleyişi için 
gereken kişisel gelişim, yönetim becerileri ve hemofili hakkında kapsamlı konular, konunun 
uzmanları tarafından işlendi.

 Programımız 09.30 itibariyle Dernek başkanımız Prof. Dr. Bülent Zülfikar hocamızın “Açılış 
ve Misyonumuz” konuşması ile başladı. Hocamızın açılış konuşmasının ardında ilk oturumumuz 

Demet METE
TRHD

Derneğimizin yeni dönem faaliyetlerinin planlanmasında 
il temsilcilerinin daha aktif rol alması için düzenlenen 
“Temsilciliğin Yeniden Organizasyonu ve Motivasyonu 
Eğitim Semineri ” dernek merkezimizde gerçekleştirildi.

“Re-Organization and Motivation of Representative Education Seminar II” was held with 
the participation of 28 representatives at the society who were personally in Istanbul, on 
April 25, 2015 at the center of society. In this meeting, comprehensive issues have been 
processed about the healthy functioning of civil society organization in the individual and 
institutional base that required for personnel improvement, management skills and hemo-
philia by the specialized experts.
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“Muhasebe ve Misyonumuz” konu başlığı 
altında, yönetim kurulu üyemiz Gökhan 
Aktaç moderatörlüğünde başladı. Katılan 
her bir il temsilcimiz söz alarak geçmiş yıl-
larda yapmış oldukları çalışmalarını, faaliyet-
lerini anlattılar. Kendi şehirlerinde karşılaştıkları 
sorunları,  yaşanan sıkıntıları konunun uzmanları ile 
paylaştılar. Akabinde “Resmi Kurumlarla İletişim”  ko-
nulu ikinci oturumumuzda yönetim kurulu üyemiz Dr. Fikret 
Bezgal hocamız, resmi kurumlarla yazışmalar nasıl yapılmalı 
ve nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlattı. Bununla birlikte 
dilekçe yazarken nelere dikkat edilmesi gerektiği hususunda 
bilgilerini örneklerle il temsilcilerimize aktardı. Programımızın 
üçüncü oturumunda yaşam koçu Laden Baygın moderatör-
lüğünde “Zaman, Toplantı ve Ekip Yönetimi” konusu işlendi. 
Sn. Baygın başarılı bir zaman yönetimi uygulaması için amaç 
ve hedef belirleme, önceliklerini belirleme ve plan yapmanın 
öneminden bahsederken bunun iş ve özel yaşam arasındaki 
dengeyi kurmak, stresi azaltmak, motivasyonu arttırmak ve 
daha verimli olmak açısından önemini temsilcilerimize aktar-
dı. Ortak hedefe doğru ilerlemek için ekip yönetiminin etkin 
bir şekilde yürütülmesi gerektiğini ve bir ekibin ihtiyaç duy-
duğu gerekli bilgi ve becerilerin yanında takımı motive edici 
teknikler anlatıldı.

 Programımız yönetim kurulu başkan yardımcımız Uzm. Dr. 
Yusuf Büyükpınarbaşılı’nın “Temsilcilik ve Dernek İletişimi” 
konulu oturumu ile devam etti. Dernek insanlardan oluşan bir 
yapıdır ve bu yapı içerisinde yer alan insanlar arasında bir et-
kileşim olmadığı durumda derneğin sosyal bir yapı olarak var 
olamayacağından bahsetti. Bunun yanı sıra iletişim planlama, 
karar verme güdüleme ve denetim işlevlerinin yerine getiril-
mesinde de çok önemli bir rol oynamaktadır.

 Öğle yemeğinin ardından programımız Sn. Banu Tınıç’ın 
“Proje Oluşturma ve Uygulama Teknikleri” konulu oturumu ile 
devam etti. Sn. Tınıç, bir projenin belirli bir amaca ulaşmak 
için gereken aşamaları planlamak, yürütmek ve sonuca ulaş-
tırmak olduğunu ve bu amacın açık ve net olması gerektiğini, 
hedef sonucun ulaşılabilir yani mümkün olması gerektiğini, 
planlama ve yürütme aşamasında öz kaynakların etkin kul-
lanılması gerektiğini birtakım örneklemeler ile anlattı. Daha 
sonra Banu Tınıç moderatörlüğünde ekip çalışmasının nasıl 
olması gerektiği hususunda interaktif bir oturum gerçek-
leştirildi. Bu oturumda 3’er kişilik gruplar oluşturuldu ve her 
grup belirlediği amaç doğrultusunda bir proje oluşturdu. 
Proje oluşturulurken; projenin amacı, içeriği, hedef kitlesi, 
yaklaşık bütçe tahmini, ne kadar zamana ihtiyaç olduğu, pro-

jenin sonunda olması istenenler 
belirlendi. Bu çalışma esnasında 

katılımcılarımızın “hemofili hasta 
ve ailelerinin katılacağı piknik or-

ganizasyonu ve il temsilcilerimizin 
kendi bölgelerinde yaşanılan sorunlar 

ile ilgili çözüm yolları bulma ve kaynaşma” , 
“hemofili bilinirliğini arttırmak”, “hemofiliyi ulus-

lararası alanda tanıtma” gibi proje örneklerini sunumları ile 
oturumumuz sona erdi. Bir sonraki oturumumuz yönetim ku-
rulu üyemiz Gökhan Aktaç’ın “İl Temsilcilik Portalı Anlatım ve 
Kullanımı” konulu oturumu ile devam etti. İl temsilcilerimizin 
illerinde yaptıkları faaliyetlerini ve geleceğe yönelik planladık-
ları projelerini elektronik bir ortamda yönetime sunmalarını 
sağlayacak portal oluşturuldu. Gökhan Bey bu portalı nasıl 
kullanmaları gerektiğini, faydalarını ve amacını anlattı. Bu 
portal üzerinden temsilcilerimize yaptıkları faaliyetleri ve ge-
lecekte yapmayı planladıklarını faaliyetlerini yönetime sunma 
fırsatı sağlandı. 

 Programımızın son oturumunda ise Haluk Zülfikar hoca-
mız “Sözlü İletişim Becerileri ve Ekip Çalışması” konusunu 
interaktif çalışmalarla katılımcılarımıza aktardı. Sn. Haluk 
Zülfikar iletişimi işbölümü yapan, değer ve inançlar üreterek 
toplumu kaynaştırmayı amaçlayan insanların etkinliği olarak 
ifade ederek konuşmasına başladı ve akabinde sözlü iletişimi 
yüz yüze yapılan görüşmeler, telefon görüşmeleri, toplantı-
lardaki konuşmalar, sözlü brifingler, halka yapılan sunumlar 
olarak örneklerle anlattı. Sözlü iletişimin en büyük avantajının 
hızlı olması ve geribildirimi anında almaya/vermeye olanak 
sağlaması olduğuna değindi. Bizim gibi dernek kuruluşlarında 
İletişimin, amaçların paylaşılması ve koordinasyon sağlanma-
sındaki öneminden bahsetti.  Sn. Zülfikar moderatörlüğünde 
bir grup oluşturularak   interaktif bir çalışma yapıldı.  Bu ça-
lışmada bakanlığı ziyarete gidildiği varsayım olarak görüldü 
ve bakana hemofiliyi anlatarak taleplerimizi ilettik. Fakat ba-
kan bu esnada araya birtakım telefon görüşmelerini, işlerini 
karıştırarak talebi ertelemeye çalıştı. Bu çalışmada etkin bir 
iletişimin ve karşıya verilecek mesajın önemi interaktif olarak 
canlandırmaya çalışıldı. 

 11. Hemofili Gönüllüleri Eğitim Semineri Prof. Dr. Bülent 
Zülfikar’ın değerlendirmesi ve kapanış konuşmasının ardın-
dan akşam yemeğiyle son buldu.
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Türkiye Hemofili Derneğinin (TRHD) düzenlediği Türkiye Bölgesel Hemofili Sempozyumunun ikin-
cisi 8 Haziran 2015 Pazartesi günü 11:00 - 17:30 saatleri arasında Dicle Üniversitesi ev sahipliğinde 
Diş Hekimliği Fakültesi Konferans Salonunda 116 hasta, hasta yakını, hekim ve hemşirenin katılımı 

ile gerçekleştirildi.
Sempozyum hazırlıklarını gerçekleştirmek üzere 15 dernek temsilcisi 7 ve 8 Haziran günlerinde Diyar-
bakır’da bulundular. Üniversite Konukevine yerleşen temsilcilerimizden ilk gün gidenler konferans sa-

Türkiye Bölgesel
Hemofili Sempozyumu
DİYARBAKIR - 8 Haziran 2015

Regional Hemophilia Symposium in Turkey/DIYARBAKIR

Türkiye Bölgesel Hemofili Sempozyumunun 2.si Dicle Üniversi-
tesi ev sahipliğinde Diyarbakır’da gerçekleştirildi. Diyarbakır 
ve çevre illerde hemofilikler ve hasta yakınları sempozyuma 
büyük ilgi gösterdi.

Şule KILIÇASLAN
TRHD

The second Regional Hemophilia Symposium in Turkey organized by the Hemophilia 
Society of Turkey (TRHD) was held with the participation of 116 patients, patients’ 
relatives, doctors and nurses in Dicle University Faculty of Dentistry, on Monday, 
June 8, 2015 between 11.00 and 17.30 pm.  Speakers talked about the importance 
of regional hemophilia symposium to educate the patients and their relatives, sig-
nificance of Prophylaxis treatment, the benefits and importance of HemofiLINE re-
cording system with the participants. Examination of 41 patients was performed by 
our doctors. Fourteen of these patients (including oral and dental examination) were 
evaluated at the Hemophilic Arthropathy Council.
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lonunda sempozyuma uygun hazırlıklarını gerçekleştirdiler.

 Sempozyumun gerçekleşeceği 8 Haziran 2015 Pazartesi 
günü saat 10’dan itibaren katılımcılar konferans salonunda 
karşılandı. Kayıtları yapıldı ve dernek merkezinden götü-
rülen dökümanlar takdim edildi. İhtiyacı olan hastalar için 
muayene formları hazırlandı. Talep eden 41 hastanın ilk mu-
ayeneleri Uzm.Dr. Başak Koç ve Dr. Fikret Bezgal tarafından 
gerçekleştirildi. Bunlardan 14’ü (ağız ve diş muayeneleri de 
dahil olmak üzere) Prof.Dr. Bülent Zülfikar, Prof.Dr. Önder 
Kılıçoğlu ve Prof.Dr. Gülsüm Ak’ın katılımı ile Hemofilik Art-
ropati Konseyinde değerlendirildi. Bilimsel program önce-
sinde tüm katılımcılara üniversite konukevinde öğle yemeği 
ikram edildi.
 Bölgesel Hemofili Sempozyumunun başlangıcında TRHD 
Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Fikret Bezgal, Dicle Hemofili Der-
neği Başkanı Selim Paksoy, Şanlıurfa Hemofili Derneği Baş-
kanı Ali Yıldırım, TRHD Şanlıurfa İl Temsilcisi Mehmet Emin 
Akın,  Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Sait Avar açı-
lış konuşması yaptılar.

 Bilimsel program iki ayrı oturum halinde gerçekleştirildi. 
Oturumlara Prof.Dr. Bülent Zülfikar ve Prof.Dr. Orhan Ayyıl-
dız başkanlık etti. İlk oturum Prof. Dr. Orhan Ayyıldız’ın böl-
gesel hemofili sempozyumlarının hemofilik ve yakınlarının 
bilinçlendirilmesi açısından önemini ve profilaksi tedavisinin 
gerekliliğini vurguladığı konuşması ile başladı. Akabinde 
Hemofiliklerde Sorunlar ve Bölgesel Farklıklar başlığında 
Prof.Dr. Murat Söker multidispliner takım çalışmasının ve 

hemofili tedavi merkezlerinin öneminden bahsetti. Uzm.
Dr. Başak Koç Hemofili Tedavisi ve Profilaksinin Önemi ko-
nuşmasında faktör düzeylerinin sınıflandırılması inhibitör ve 
faktör kullanımını Vaka sunumu ile katılımcılara anlattı. Prof.
Dr. Bülent Zülfikar Hemofili Tedavisi ve Profilaksinin Önemi-
ni Dünya’daki örnekleri ile paylaştı. Konuşmasında teşhis ve 
tanı yöntemlerine, profilaksi tedavisinin önemine yer verdi. 
Hemophilıne kayıt sisteminin yararını verilerle birlikte katı-
lımcılarla paylaştı. 

 Sempozyumun ikinci oturumunda katılımcıların en çok 
merak ettiği gen tedavisi ile ilgili bilgileri Doç.Dr. Ergül Ber-
ber aktardı. Hemofili B’de gen tedavisinin devam ettiğini, şu 
ana kadar ki yapılan tedavinin başarılı olduğunu, Hemofili A 
için de çalışmaların başlayacağını söyledi. Prof.Dr. Gülsüm 
Ak hemofiliklerde ağız ve diş sağlığının önemini, yapılan 
uygulamaları ve doğru bakım yöntemlerini anlattı. Hemo-
filiklerde ortopedik sorunların tedavisini konusunu Prof.Dr. 
Önder Kılıçoğlu sundu. Yapılan operasyonlar, doğru tedavi 
yöntemleri ve multidisipliner çalışmanın önemini vurguladı.

 Konuşmalardan sonra gerek hemofilikler ve yakınların-
dan, gerekse tıp mensuplarından gelen sorular yanıtlandı. 
Sempozyum programı Prof.Dr. Bülent Zülfikar’ın hemofilik-
lerin yaşadığı sıkıntılar, çözüm yolları ve geleceğe yönelik 
yapılması gerekenleri aktarması ile son buldu. 
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HAND IN HAND

Hemophilia Summer
Camp of Turkey - 2015
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Türkiye Hemofili Derneği’nin her yıl hemofilikleri ve yakınlarını bir araya getirerek organize 
ettiği geleneksel yaz kampı bu yıl 11-15 Ağustos 2015 tarihleri arasında, 16 değişik ilden 
ve Azerbaycan’dan gelen 62 hasta, 55 hasta yakını, 7 doktor, 6 hemşire olmak üzere 139 

katılımcı ile İznik DSİ Drazali Sosyal Tesislerinde muhteşem bir atmosferde gerçekleştirildi.
Bu yıl “ Tut Elimi “ teması doğrultusunda kamp süresince ekip ruhu ile hareket etmek, bir-

likte yaşamak, arkadaş ilişkilerini güçlendirmek, ben yerine biz anlayışını geliştirerek unutul-
mayacak dostluklar ve anılarla kamptan ayrılmayı hedefleyerek sosyal ve bilimsel program 
hazırlıklarına başlandı.  Yaklaşık 4 ay süren titiz bir çalışmanın sonucunda farkındalık yaratacak 
kamp programı oluşturuldu. 

Kampa İstanbul’dan katılacak konuklarımız için Gülhane’den hareket etmek üzere araçlar 
ayarlanarak İznik yolu tutuldu. Sosyal tesislerde son hazırlıklarını tamamlayan bizler,kayıt ma-

Hemophilia Society of Turkey has been organized to sum-
mer camp every year which brought close together hemop-
hiliac and their relatives.  26th Hemophilia Summer Camp 
was held with the participation of 62 hemophiliac and 55 
their relatives from 16 different cities all over the country. 
There were 7 doctors and 6 nurses and 9 hemophiliacs and 
their relatives from Azerbaijan among our guests in DSI 
Drazali Complex, Bursa, between August 11 and August 15, 
2015.

Demet METE
TRHD
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sasında konuklarımızı karşıladık. Katılımcılar,kendileri için 
özel hazırlanmış tişört ve şapkaları alarak odalarına yönlen-
dirildi.  

Dr. Fikret Bezgal’ın “Hoşgeldiniz ” konuşmasıyla başlayan 
program Doç. Dr. Haluk Zülfikar’ın Kampın Amacı ve Prog-
ramı’nı anlatmasıyla devam etti. Kamp boyunca bizlerle bir-
likte olacak spor hocamız Berna Bal sabah sporu aktiviteleri 
ve suda terapi seansları ile ilgili bilgi verdi ve katılımcıları-
mıza havuzda hangi kurallara uymamız gerektiğini aktardı.

Canlı Kuklaların eğlenceli dans gösterisi ile coşkulu bir 
şekilde başlayan aktivite anne, baba ve çocukların katılı-
mıyla gerçekleştirilen sürpriz tekerleme yarışması ile devam 
etti. Keyifli dakikaların yaşandığı yarışmanın sonunda kaza-
nan 3 yarışmacımız alkışlarla yerlerine uğurlandı. Programın 
en çok merak edilen ve heyecanla beklenen “Yetenek Siz-
siniz Türkiye - Cambaz Mithat Bar” ın yürekleri ağıza geti-
ren muhteşem gösterisi ile devam etti. Herkesin nefeslerini 

tutarak izlediği Mithat Bar’ın gösterisi büyük beğeni topla-
dı. Tadı damaklarda kalan bu muhteşem gösteriden sonra 
Genç Hemofili Müzik Grubundan İbrahim Baş, Hamza De-
mirel ve Muhammet Karakaya açılışa özel mini konserleriyle 
seyircilerimize coşkulu anlar yaşattılar. Genç hemofilikleri-
mizin mükemmel sahne performanslarıyla açılış programı-
mız son buldu.

Akşam saatlerinde kampımıza katılan Dernek başkanı-
mız Prof. Dr. Bülent Zülfikar kampçılarla birebir ilgilenerek 
sohbet etti.

TUT ELİMİ SPOR ZAMANI

Kamp boyunca Spor Eğitmeni Berna Bal’ın eşliğinde her 
sabah yarım saat kadar “Tut Elimi Spor Zamanı” diyerek 
güne enerjik bir şekilde başladık.Birbirinden güzel ve eğ-
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lenceli açık hava aktiviteleriyle son bulan 
sabah sporunun ardından kampçılarımız 
kamp müziği eşliğinde kahvaltılarını 
yaptılar. 

Bilimsel programımız eş zamanlı iki 
interaktif oturumla devam etti. Otu-
rumlar pratik uygulamalar ile kampçı-
ların aktif katılımını sağlamak amacıyla 
açık alanda yapıldı. Dernek başkanımız 
Prof. Dr. Bülent Zülfikar “Hemofili Tedavisi 
ve Yenilikler” başlığı altında değerli bilgile-
rini, tedavideki güncel gelişmeleri yaşamdan 
kesitler sunarak hoş bir sohbet havasında katılım-
cılarımız ile paylaştı. Aynı anda Uzm. Dr. Başak Koç  “Pro-
filaksi Tedavisi ve Hemofilide Genel Sorunlar” konusunda kam-
pçılarımızdan gelen soruları yanıtladı.

Kamp boyunca yetişkinlere, anne-baba-çocuklara yönelik 
hazırlanan el becerilerini ve matematiksel düşünce gücünü art-
tırmayı, birlikte hareket etme bilincini oluşturmayı ve ekip ru-
hunu benimsetmeyi amaçlayan birbirinden eğlenceli, çekişmeli 
aktivitelerimiz her gün gelmesi iple çekilir hale gelmişti. Aktivi-
teler esnasında yarışmacılar arasında tatlı çekişmeler, eğlenceli 
ve keyifli anlar yaşandı.

 Hemofiliklerin bedensel gelişimleri ve eklemlerinin güçlenme-
sinde yüzmenin önemli etkisi olduğundan kamp boyunca 15:30 ile 
18:30 saatleri arasında spor eğitmenimiz eşliğinde suda terapi se-
ansları yapıldı ve yüzme bilmeyen kampçılara özel ders verildi. 

Akşam yemeğinin ardından ilki 2013 
Dragos Yaz kampında gerçekleşen “O 
Ses Hemofili” yarışmasının bu yıl ikin-
cisi düzenlendi. Katılımcıların yoğun 
talep gösterdiği O Ses Hemofili ya-
rışmasında 17 kişi performanslarıyla 
özel olarak seçilen jüriyi etkilemeye 
çalıştılar. Eğlenceli anların yaşandığı 

O Ses Hemofili Eleme gecesinde 5 
yarışmacı finale kaldı.

Dernek yönetim kurulu üyemiz Dr. Fik-
ret Bezgal Genel Sağlık Bilgileri ve Türkiye 

Hemofili Derneği’nin yürüttüğü çalışmalar ve 
geleceğe yönelik projeleri hakkında verdiği bilgiler 

katılımcılara ışık tuttu.

Kampımızın 3. gününde bilimsel programımız Prof. Dr. Ön-
der Kılıçoğlu’nun  “Hemofilide Görülen Ortopedik Problemler 
”i anlattığı ve kampçılara uygulamalı verdiği eğitimle başladı. 
Hocamız uygulamalı eğitiminde doğru bandaj sarma yöntem-
lerini ve yapılan hataları gösterdi. Akabinde Prof. Dr. Gülsüm Ak  
“Hemofiliklerde Ağız ve Diş Sağlığının Önemi” ni, doğru diş ba-
kımını ve dikkat edilmesi gereken noktaları anlattı. Oturumların 
ardından ihtiyacı olan hemofiliklerin ortopedik ve ağız sağlığı 
muayeneleri yapıldı.

Güzel bir yaz akşamında yetişkin ve çocuklara yönelik iki ayrı sa-
londa sinema gösterimi yapıldı. “Başarı ve Mücadele” konulu,yetiş-
kinlere yönelik,Can Dostum (Good Will Hunting) filmiyle izleyenlerin 
verilmek istenen mesaj üzerine düşünmesi ve tartışması sağlandı. 
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Çocuklar için bir 
köpeğin sahibine olan sada-

kati ve bağlılığının konu edildiği Hachi 
filmi seyrettirildi. Film gösteriminin ardında 

film hakkındaki görüşler üzerine sohbet edildi.

Dolu dolu geçen bir kamp organizasyonun kapanış 
programı Yaşar Say’ın klarnetiyle ve Samet Demir’in kampı-
mızın temasıyla bağdaşan Abdurrahim Karakoç’un “Tut Elle-
rimden” şiiriyle eşlik ettiği dinletide Yusuf Goncagül Gülpembe 
şarkısını seslendirdi. Katılımcıları mest eden bu güzel dinletinin 
ardından sırasıyla önce dernek başkanımız Prof. Dr. Bülent Zül-
fikar, dernek başkan yardımcımız Uzm. Dr. Yusuf Büyükpınar-
başılı, yönetim kurulu üyemiz Dr. Fikret Bezgal, Doç. Dr. Haluk 
Zülfikar hocalarımız kapanış konuşmalarını yapmak üzere kür-
süye davet edildi. Hocalarımızdan ve değerli katılımcılarımız-
dan gelen mükemmel geri dönüşler ve övgüler kamp komitesi 
olarak bizlere duygusal anlar yaşattı. Programımız Genç He-
mofili grubunun veda konserleri ile devam etti. Bir kez daha 
mükemmel bir performansa imza atarak bütün katılımcılarımı-
za keyifli anlar yaşatan genç hemofilikler konserlerini yoğun 
ilgi ve alkışlarla sonlandırdılar. Genç Hemofili Veda Konserinin 
ardından ikinci kez düzenlenen O Ses Hemofili yarışmasının 
finalistleri tek tek sahneye çıkarak performanslarını sergiledi-
ler. Finale büyük bir özveri ve heyecanla hazırlanan finalistle-
rimizin heyecanları gözlerden kaçmadı. Gecenin birincisi halk 
oylamasıyla belirlenecek olan final yarışmasında, özel olarak 
belirlenen jüri üyelerimiz her performansı değerlendirdi. Ge-
cenin sonunda seyircilerden gelen oylar sayıldı ve jüriye teslim 
edildi. Gecenin birincisi açıklanmadan önce, aktivite yöneticile-
rinin gözlemlerine dayanarak belirlenen kamp boyunca en iyi 
performansı sergileyen yetişkin ve çocuklardan 3’er yarışma-
cımız ödülleri ve sertifikalarını değerli hocalarımız tarafından 
takdim edilmek üzere sahneye davet edildi. Akabinde dernek 
başkan yardımcımız Uzm. Dr. Yusuf Büyükpınarbaşılı teşekkür 
konuşmasını yaparak, kampın hazırlık aşamasından itibaren 
gönüllerini ortaya koyarak çalışan tüm arkadaşları sahneye 
davet etti. Daha sonra hep beraber el ele tutuşarak ellerimizi 
havaya kaldırdık ve kamp esnasında her aktivite öncesi ve son-

rasında zikrettiğimiz gibi “BİZ BÖYLE DAHA GÜÇLÜYÜZ” diye-
rek katılımcılarımızı selamladık. Gecenin sonuna gelindiğinde 
heyacanla beklenen O Ses Hemofili yarışmasının birincisi açık-
lanmak üzere tüm finalistlerimiz sahneye çağırıldı, kendilerine 
bu cesaretleri ve mükemmel performanslarından ötürü teşek-
kür edilerek gecenin birinci olan hemofili annesi Ayşe Soykök 
hanımefendiye Dr. Fikret Bezgal tarafından ödülü ve sertifikası 
takdim edildi. Programın sonuna gelindiğinde tüm katılımcıla-
rımızla hatıra fotoğrafı çekildi.

Gerek kampçılarımız için özel tasarlanmış tişört ve şapkala-
rımızla, gerekse kamp alanının hemen her yerinde görülebile-
cek afiş ve görsellerle “Tut Elimi” teması ile anlatmak istediği-
miz birlikte olmak, ekip ruhu ile hareket etmeyi öğrenmek, ben 
yerine biz anlayışını benimsetmeyi hedeflediğimiz kampımızda 
amacımıza ulaştığımızı görmek bizleri gururlandırdı. 

Kamptan ayrılırken hüzünlü ve duygusal anlar yaşandı. 
Kampçılarımıza sertifikaları verilerek tek tek hatıra fotoğraf-
ları çekildi. Her biri bizler için çok değerli olan hemofilikler ve 
yakınlarından gelen güzel temenni ve teşekkürler bizleri çok 
mutlu etti. 

Kampta emeği geçen kocaman yürekli tüm arkadaşlarımıza 
teşekkür eder, bir sonraki kampta görüşmeyi ümit ederiz.   
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İKİZ KARDEŞLİK 
PROJESİ

KEHD - TRHD - WFH

Türkiye Hemofili Derneği (TRHD) ile Kırgızistan Engelli Hemofililer Derneği (KEHD) ara-
sında Dünya Hemofili Federasyonun (WFH) rehberlik ettiği Twinning Çalışmaları (ikiz 
kardeşlik projesi) çerçevesinde başkanımız Prof.Dr. O.Bülent Zülfikar, başkan yardımcı-

mız Uzm. Dr. Yusuf Büyükpınarbaşılı ve Dernek mensubumuz İsmail Tepe Kırgızistan’a hazırlık 
ziyaretini gerçekleştirdi. 

 Manas havalimanında KEHD Başkanı Nurbek Orozaliev, Kırgızistan Cumhuriyeti Sağlık Ba-
kanlığı Hematoloji Bilim Merkezi (KCSB.HBM) Koordinatörü Dr. Timur Narbekov ve Manas 
Üniversitesinde Öğretim görevlisi ve aynı zamanda Derneğimizin üyesi olan hemofilik Rıfat 
Nergiz tarafından karşılandılar.

 Hem dernekler arası, hem de tedavi merkezleri arası işbirliğinin ilk toplantısı Bişkek Ka-
dın ve Çocuk Hastanesi’nde gerçekleşti. Toplantıya İstanbul’dan giden bizler dışında, Nurbek 
Orozaliev, Dr.Timur Narbekov, Çocuk Hematolojisi uzmanları Dr.Aygül Çerikçiyeva, Dr. Asankul 
Abdıkadıroviç Koçorbaev, Dr.Ravşan Motuşeva, Dr.Meri Eralieva ve Rifat Nergiz de katıldılar.
 Kırgızistan’daki hemofiliklerin demografisi, derneğin yapılanması, işleyişi gibi konuların ta-
rafımıza aktarılması sonrasında çocuk hemofililer ile ilgili görüş belirtmek amacı ile Dr. Aygül 
Çerikçiyeva söz aldı. Dr.Aygül;  kendisi gibi çocuk hematoloji uzmanı olan Dr.Ravşan Motuşeva 

Yusuf BÜYÜKPINARBAŞILI
TRHD

TÜRKİYE - KIRGIZİSTAN
“Türkiye Hemofili Derneği (TRHD) Yönetimi WFH ile bir-
likte yeni bir “İkiz Kardeşlik Projesi” için Bişkek’teydi.

“ Yoğun bir seyehat 
programı çerçevesinde 

derneğimiz dünya 
sorumluluğunu, dost ve 
kardeş ülke Kırgızistan 

ile paylaşıyor.”
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ile birlikte Bişkek’teki, hematologlarının yaşadıkları sorunları, 
bu sorunlara yönelik çözüm önerilerini ve Kırgızistan sağlık 
otoritesi ile aralarındaki ilişkinin düzeyini aktardılar. Özellikle 
laboratuvar konusunda eksik kaldıklarını, yalnızca bir fizyote-
rapistin mevcut olduğunu, konusunda özelleşmiş psikologla-
rının ve hemşirelerinin mevcut olmadığını, bu nedenle hasta-
lara verimli bir eğitim veremediklerini belirttiler.

 Ardından söz alan Kırgizistan EHD Başkanı Nurbek Oroza-
liev, Kırgizistan’da 300 kadar hemofili hastası olduğunu bun-
ların 146 tanesinin 16 yaşından küçük olduğunu, devlet tara-
fından yeterli faktör konsantresi aktarılmadığından bahsetti. 
Hemofililerin bir araya gelmesi gerektiğinden bahseden Oro-
zaliev, yeterli destek göremediğini ancak umudunu da kay-
betmediğini belirtti. Türkiye Hemofili Derneği ile aralarında 

gerçekleşmesi planlanan kardeşlik programının kendilerine 
yüksek derecede katkı sağlayacağını düşündüğünü belirtir-
ken, sağlık otoriteleri ile aralarındaki ilişkiyi özetledi.  

 Erişkin hemofililerle ilgili olarak Dr. Timur Narbekov, Biş-
kek’te yalnızca 4 adet erişkin hematoloji uzmanı olduğunu 
belirtti ve erişkin yaşa ulaşmayı başaran tüm Kırgız hemofi-
lilerinin tamamına yakının maalesef sakat kaldığını belirtti. 

 Hematoloji servisinde bulunan hemofili hastaları tek tek 
koğuşlarında ziyaret edildi. Sağlıkları ve tedavileriyle ilgili 
Prof. Dr. Bülent Zülfikar’a ve Uzm. Dr. Yusuf Büyükpınarba-
şılı’ya iletilen bilgiler ışığında hastalar muayene edildi. Sayın 
Zülfikar basit koğuş içi ya da evde yapılabilecek kas egzersiz-
lerini uygulamalı olarak anlatıp gösterdi.

 Daha sonra, Kırgızistan Devlet 
Hastanesi Hematoloji Servisi’ne 
yapılan ziyarette EHD üyesi 26 
hasta ile görüşmeler yapıldı. Der-
nek başkanı Orozaliev, düzenli 
organizasyon yapamamaktan 
ve derneğin sıkıntılarından yakı-
nırken, hastaların kendi başlarına 
hareket etmelerinin daha farklı 
sıkıntılara sebep olduğundan 
bahsetti. Kendi içlerinde yapılan 
testlere duyulan güven sıkıntı-
sından dolayı, testlerin aynı anda 
Moskova’ya da gönderilmesin-
den ötürü gecikmeler yaşandığı-
nı belirten Orozaliev, ülkelerinde 
yeterli miktarda faktör bulunma-
dığını vurguladı.
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 Başkan yardımcımız Uzm. Dr. Yusuf Büyükpınarbaşılı, 
TRHD’nin Türkiye ve Dünya ölçeğindeki yerini, Türkiye’deki 
sağlık otoritesi ve diğer resmi kurumlarla ilişki ve sorumluluk-
ların sınırlarını, yönetim yapılanmasını, işlevsel bölümlenmele-
ri, faaliyetleri, dernek merkezinin yapılanmasını, derneğimizin 
ulusal ve uluslar arası ilişkilerini anlattı. Ayrıca, daha önce kar-
deş dernek programı uyguladığımız Almanya, Azerbaycan, 
Özbekistan programlarından ve kardeş derneklerde yıllar 
içinde görülen gelişmelerden örnekler vererek bu ve benzeri 
programların Kırgız hemofililer içinde yararlı olacağını belirtti. 

 Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Se-
bahattin Balcı makamında ziyaret edildi. Yapılan görüşmede, 
rektör Bişkek’te bulunmamızdan ne kadar memnun olduğunu 
dile getirdi ve birlikte çalışmaktan da mutlu olacağını belirtti. 

 Kırgizistan Sağlık Bakanı Sayın Dr.Talantbek Batyraliev de 
makamında tıp mensupları ve dernek yetkilileriyle birlikte 
ziyaret edildi. Ziyarete Dr.Bülent Zülfikar, Dr.Yusuf Büyükpı-
narbaşılı, Dr.Timur Narbekov, Çocuk Hematolojisi uzmanları 
Dr.Aygül Çerikçiyeva ve Dr.Ravşan Motuşeva, Nurbek Oro-
zaliev, İsmail Tepe ve Rıfat Nergiz katıldı. Sayın Bakan çok 
sıcak bir karşılama ve iyi dilekleriyle bizleri Kırgızistan’da 
görmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti. Kırgızistan’da 
ülkenin her yerine sağlık hizmeti götürmenin bazı zorlukları 
olduğunu, ülkesinin %95’nin dağlık araziden oluştuğunu, her 
bölgeye eşit derecede sağlık hizmeti götürmeye çalıştıkları-
nı belirtti. Devletlerinin sağlığa ayırdığı bütçenin yıllar içinde 
aratacağına inandığını ancak, mevcut bütçenin yetersiz ol-

masının yanında öngörülemeyen bazı sağlık sorunlarının bu 
bütçeyi daha da zorladığını, bununla beraber hemofililerin ilgi 
alanında olduğunu söyledi. Kırgızistan EHD Başkanı Nurbek 
Orozaliev’i tanıdığını, WFH’nın faktör konsantreleri bağışının 
gümrük işlemleri konusunda yardım sözünü verdiğini ifade 
etti. Başkanımız Prof.Dr.Bülent Zülfikar bu arada kendi tec-
rübelerini, özellikle bu bağışların ülkeye gelmesi konusundaki 
kolaylaştırıcı önerilerini hemen iletti. Kırgızistan’da ilk aşama-
da 3 yıllık bir programın başlaması çalışmaları için geldiğimizi, 
30 yıla yakın tedavi merkezi ve 25 yıla yakın dernek tecrübe-
mizi Kırgız kardeşlerimizle paylaşma gayretimizi ifade ettiler. 
TC Sağlık Bakanlığı ve Kırgızistan Sağlık Bakanlığı arasında 
yapılan belli sayıdaki hastaların Türkiye’deki hastanelerde te-
davi edilebilmesi kapsamında özellikle radyosinovektomiye 
ihtiyaç duyulan yaşı küçük hemofililerin bu kontenjan kap-
samında değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Sağlık Bakanı 
tarafından olumlu karşılanan bu görüşler sonrasında başka-
nımız Dr. Zülfikar, ülkemizdeki TÜBİTAK benzeri kurumun Kır-
gızistan’daki karşılığı olan Milli Bilimler Akademisi ile gerçek-
leştirilecek olası ortak projeler ile işbirliğimizin daha da gelişip 
artacağını belirtti. Kırgız Hemofili Derneği içinde mümkünse 
bir ofis odası verilmesiyle Bişkek’teki hemofililerin kayıt altına 
alınabileceğini, kayıt programı konusunda TRHD ile TC Sağ-
lık Bakanlığı’nın ortak yazılımı olan HemophiLINE sürveyans 
sisteminin örnek alınabileceğini, böylece Kırgız hemofilisine 
daha doğru bakılıp gereken tespitlerle doğru sonuçlar alına-
bileceğini ifade etti.

 Daha sonra ziyaret edilen Kırgızistan Cumhuriyeti Ulusal 
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Anne ve Çocuk Sağlığı Merkezi Direktörü Dr. Kamçıbey As-

karbekoviç ile yapılan görüşmemizde, kendileri özellikle on-

kolojik hastalar konusunda TC Sağlık Bakanlığı ile aralarında-

ki protokolden bahsetti. Merkezin direktörü olarak hemofili 

konusuyla yakından ilgilendiğini ancak geçtiğimiz dönemde 

WFH’nın donasyon için hibe ettiği plazma kaynaklı faktörlerin 

ülkeye girişi için olumsuz karar verdiğini de belirtti. Plazma 

kaynaklı ürünlerin insan kaynaklı olması nedeniyle endişesi-

ni dile getiren direktör bunun yerine rekombinant ürünlerin 

daha güvenli olduğunu belirtti. Bu konuşmanın ardından 

başkanımız Prof.Dr. Bülent Zülfikar Kamçıbey’in endişesinin 

tüm dünyada da olduğunu bu nedenle gerekli virüs testleri ve 

virüs inaktivasyon uygulamalarının plazma kaynaklı ürünlere 

uygulandığını, Kırgızistan’daki hemofililerin durumu da göz 

önünde bulundurularak plazma kaynaklı ürünlerin kullanılma-

sında sakınca olmadığını belirtti. 

Kırgizistan Devlet Hastanesi Erişkin Hematolojisi Konferans 

Salonunda başkanımız Prof.Dr. Bülent Zülfikar tarafından ve-

rilen konferansta hemofili hastalarının yaşadığı sıkıntıların sa-

dece kanamaya dayalı sorunlar olmadığı, bu hastaların mul-

tidisipliner bir şekilde eklem rahatsızlıkları, ağız-diş sorunları, 

psikolojik rahatsızlıklar, gelecek kaygısı, ailenin hemofili has-

talığı ile birlikte farkında olmadan yaşadığı sorunlar anlatıldı.

TC Kırgızistan Büyükelçisi Sayın Metin Kılıç, bizlere Türkiye 

Cumhuriyeti olarak Kırgızistan Cumhuriyetine yapılan ya-
tırımlardan, yardım, destek ve projelerden, bahsetti. Sağlık 
alanında Kırgız sisteminin henüz istenilen düzeyde olmadı-
ğını, Kırgızistan için sağlık alanında yatırımlara büyük ihtiyaç 
duyulduğundan bahsederek, TC Sağlık Bakanlığı ile Kırgızis-
tan Sağlık Bakanlığı arasında yıllık 100 hastanın Türkiye’deki 
hastanelerde tedavi edilmesi protokolünün detaylarını anlattı. 
Bu 100 hastanın 50 sini büyükelçilik olarak kendisinin belirle-
me hakkı olduğu ancak bu kontenjanını kullanmayarak Kırgız 
Sağlık Bakanlığına bıraktığını ifade etti. 
Başkanımız Dr.Zülfikar öncelikle heyetimizi kabul ettikleri için 
kendilerine teşekkür etti. Türkiye Hemofili Derneğinin kamu 
yararına bir dernek olduğunu, Uluslararası ilişkilerinde Dünya 
Hemofili Federasyonu ve Avrupa Hemofili Birliği Üyesi oldu-
ğunu, 2 yıl süreyle Kırgızistan Hemofili Derneği ile iş birliği 
gerçekleştirmek için geldiğimizi söyledi. Bizim Kırgızistan’da-
ki sağlık sisteminin ve uygulamaları konusundaki ilk izlenim-
lerimizin de benzer olduğunu bu konuda bilimsel yönden 
destek verebileceğimizi belirtti. Büyükelçimizin kontenjanını 
hemofililere de ayırması ricamızı ileterek konuşmasını bitirdi. 
Ardından Büyükelçimiz bu projelere her türlü desteği verece-
ğini hatta Dünya Sağlık Örgütünün bölge projelerinden birine 
Türkiye Hemofili Derneği ve Kırgız Hemofili Derneğinin dahil 
olabileceğini, hasta kontenjanından 5’ini hemofililere ayıraca-
ğının sözünü verdi.
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Funda CİGA
TRHD

Ramazan GÜLER
TRHD

HAZIRLIKLARIMIZ SON 
HIZIYLA DEVAM EDİYOR!

Derneğimizin iki yılda bir yeni bakış açısı, yeni bir vizyon ve farklılık ile hazırladığı kongremiz bu 
kez, İstanbul – Avrupa’da 17-19 Nisan 2016 tarihleri arasında Şişli - Radisson Blu Otelde gerçek-
leştirilecektir. 

 Kongremizle bütünleşen “3H (HALK-HEMOFİLİ-HEKİM)” konseptine bu yıl 1K’da ekleyerek “KAL-
BİMİZ BİR” diyoruz ve hemofili ile hastalık boyutunun çok ötesinde ilgilenen hekimleri, sağlık otoritesi 
temsilcilerini, hemofiliyi bedeninde ve ailesinde yaşayan hemofili ailelerini, yürekten destek veren sivil 
toplum kuruluşu temsilcilerini, hemofili endüstrisi temsilcilerini  13. Uluslararası Türkiye Hemofili Kong-
resine davet ediyoruz.

13. Uluslararası Türkiye Hemofili Kongresi Hazırlıkları 

 Hemofili Konusunda ülkemizde yapılan çalışmalar, sosyal ve bilimsel faaliyetler, dünyanın önde ge-
len bilim platformlarında adından söz ettirmekte ve yakından takip edilmektedir.
 Kuşkusuz Türkiye Hemofili Kongresi bunların ön sıralarındadır. Bu bilinç ile her yıl daha ileriyi hedef-
leyen yönetim kurulumuz Temmuz ayında çalışmalarına başladı. Kongre organizasyon komitemiz Prof.
Dr. Bülent Zülfikar başkanlığında Gülsüm Ak, Gökhan Aktaç, İsmail Hakkı Balmumcu, Fikret Bezgal, 
Yusuf Büyükpınarbaşılı, Ramazan Güler, Önder Kılıçoğlu, Haluk Zülfikar, Başak Koç’un katılımlarıyla 
oluşturuldu. Sonrasında birçok yeniliği önceleyen bilimsel programın oluşturulması için ulusal ve ulus-
lararası uzmanlardan oluşan medikal ve multidisipliner komitelerimizdeki isimler kendilerinin de onayı 
alınarak  şu şekilde  belirlendi. 

 Her organizasyonunu kendi çabaları ile gönüllülük esasına dayanarak sürdüren derneğimiz teknik 
ve lojistik anlamda destek olabilecek turizm firması yetkilileri yaptığı görüşmeler sonrasında tecrübe-
sine ve hizmetine güvendiği firma ile çalışmalarına başladı.  
Hemofili ve diğer kanama-pıhtılaşma bozuklukları konusunda çalışmaları olanları ve bu çalışmalardan 
yararlanacakları bir araya getirecek kongremizde bilimsel programının ana başlıkları belirlendi. Prog-
ramda güncel tedavi yaklaşımlarının yanı sıra, gelecekte uygulanacak tedavi metodları işlenecek, he-
mofilinin cerrahi yönü ele alınacak, hemofili hastalarının sosyal ve yasal sorunları tartışılacak, sunulacak 
konulara dinleyicilerin katılımları sağlanacak ve katılımcılarda izler bırakacaktır. 
Ve tabiki; unutamayacağımız en önemli konu sevgili çocuklarımız 17 Nisan Dünya Hemofili Günü kut-
lama programında onlar için özel hazırlanmış etkinliklere katılıp keyifli vakit geçirmelerini sağlamayı 
istiyoruz. 

13.ULUSLARARASI TÜRKİYE HEMOFİLİ KONGRESİ
17-19 Nisan 2016 Tarihlerinde İstanbul’da Gerçekleşecek...
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 Katılımınızla güç kazanacak, 17 Nisan Dünya Hemofili Günü’nü de kap-
sayan  13. Uluslararası Türkiye Hemofili Kongresinde buluşmak üzere.

İLETİŞİM YÖNÜYLE ULUSLARARASI HEMOFİLİ KONGRESİNİN 
HAZIRLIKLARI

 Okuduğum makale, kitap ve en önemlisi de yaşadığım deneyim-
lerden şunu anladım; reklamcılıkta yaratıcılığı ateşleyen önemli şey, 
bilgidir. Bir ürün ya da hizmet  hakkında yeterli derecede entelektüel 
donanıma sahip olmadan, onunla ilgili yaratıcı ve ilham verici dere-
cede etkileyici bir fikir ortaya çıkarmak mümkün değildir.
Türkiye Hemofili Derneği’ne, geçen Mart ayında reklamcı olarak hiz-
met verene kadar çevremde hemofili hastası kimse olmadığı için, 
hemofiliyle ilgili de hiç bir bilgim yoktu. Ancak dernekle çalışmaya 
başladıktan sonra, konu hakkında bilgilenmek için hemofili ile ilgili 
çeşitli yazılar okudum. Hocalarımızdan, hemofili hastası ve onların 
yakınlarından enteresan bilgiler öğrendim. Bütün bunlar, her geçen 
gün işimi daha iyi yapmama yardımcı oldu.
Zaman zaman  dernekte hemofili hastası ve yakınlarının olduğu 
toplantılara katıldım. Onların yaşadıkları sıkıntılara ve bu sıkıntılara 
çözüm bulmak için karşılıksız, özverili bir şekilde çalışan dernek yö-
netiminin yaptıklarına şahit oldum. Katıldığım her toplantı sonrası 
dernekle daha da bütünleştiğimi hissettim.
Sanıyorum Ağustos ayının ortalarıydı. Türkiye Hemofili Derneği’nin 
merkezinden toplantı daveti için mail gelmişti. Toplantı günü der-
neğe gittiğimde bütün yönetim kurulu oradaydı. Türkiye Hemofili 
Derneği Başkanı Sayın Bülent Zülfikar, toplantı  gündeminin Nisan 

2016’da Türkiye’de düzenlenecek 
13. Uluslararası Hemofili Kongresi 
olduğunu, hızla çalışmalara baş-
lamamız gerektiğini belirtti. Önce-
likle kongre için komiteler ve üye-
ler belirlendi. Komiteler arasında 
görev dağılımı yapıldıktan sonra, 
kongreyi düzenleyecek üç organi-
zasyon şirketi belirlenerek kendi-
lerinden sunum yapmaları istendi. 
Bu arada biz de iletişim tarafında 
derneğin reklam ajansı olarak ça-
lışmalarımıza hızlıca  başladık. Ön-
celikle logo tasarımı ve kongrenin 

konseptini de içerecek şekilde Yönetim Kurulu’na bir sunum yaptık. 
Yönetim kurulu, kongre logosunu seçtikten sonra kongre konseptini 
de “3H1K – Hemofili – Halk – Hekim – Tek Yürek” olarak belirledi. 
Ajans olarak bu konsept çerçevesinde çalışmalarımıza başladık. 
Kongreye özel antetli kağıt, zarf, yaka kartı, dosya, Komiteler Bro-
şürü, Kongre Kitapçığı, Bilimsel Program Broşürü,  ilk duyuru için e 
– mail ve afiş tasarımları yaptık. Öncelikle Eylül ayının başında e-mail 
ile kongrenin ilk ulusal ve uluslararası duyurusu yapıldı. 
Organizasyon komitesi, kongre organizasyon şirketini belirledikten 
sonra kongrenin internet sitesi işini de onlar üstlendi. Organizasyon 
şirketine site ile ilgili hızlıca bilgi verildi ve onlar da kısa sürede site-
nin tasarım ve yazılımını yaparak yayına aldılar.
Organizasyon şirketinin seçimiyle birlikte, kongrenin yapılacağı otel 
de belirlendi. Dernekten ve ajansımızdan birer yetkili otele giderek 
markalama, duvar giydirme ve yönlendirme panoları için salon ve 
koridorların fotoğrafını çektiler.
Kongrenin iletişimi ile ilgili başka çalışmalarımız da devam ediyor. 
Daha önce de ülkemizde başarılı hemofili kongreleri gerçekleştiren 
Türkiye Hemofili Derneği’nin bu kongreyi de çok başarılı bir şekilde 
düzenleyeceğine inanıyorum. 
13. Uluslararası Hemofili Kongresi’nin hem ülkemiz hem de ulusla-
rarası hemofili camiasına yenilikler getirmesini ve hayırlı olmasını 
diliyorum.

Ramazan Güler
Zımba Reklam Ajans Başkanı ve Kreatif Direktör

MEDİKAL KOMİTE
Yusuf Büyükpınarbaşılı - Komite Eş Başkanı
Ergül Berber - Komite Eş Başkanı
Sare Bahar Zülfikar - Komite Sekreter Yardımcısı
Atacan Atalar 
Marjike van den Berg – Hollanda (WFH-Başkan Yardımcısı)
Mehmet Dağlı

Muzaffer Demir (Türk Hematoloji Derneği Genel Sekreteri)
Gerard Dolan - İngiltere
Cedric Hermans – Belçika (EAHAD Başkanı) 
Mehran Karimi - İran
Roshni Kulkarni - ABD
Flora Peyvandi – İtalya

MULTİDSİPLİNER  KOMİTE 
Haluk Zülfikar - Komite Eş Başkanı
Nuri Solaz –Eş Başkan
Caner Dadak - Komite Sekreteri
Cüneyt Türkmen
Albert Farugia - Avustralya
David Lillicrap - Kanada 

Brian O’Mahoney – İrlanda (EHC Başkanı)
Uğur Özbek
Axel Seuser – Almanya 
Mehmet Sönmez 
Selmin Şenol    
Mustafa Tekinel

Son olarak derneğimiz üyelerinden oluşan
kongre destek komitemiz;
Şebnem Buhara Gülen - Komite Eş Başkanı
Hanife Özcan - Komite Eş Başkanı
Deniz Caner Tan - Komite Sekreteri

Rabia Bali
Filiz Özpolat
Cazibe Pekeş
Atakan Tanar
Pakize Yılmaztürk’ün  katılımlarıyla oluşturuldu.
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Türkiye Hemofili Derneği’nin düzenlediği “Çok Uluslu İstanbul 
Semineri” organizasyonu 7-9 Eylül tarihleri arasında İstanbul 
TRHD merkez binasında gerçekleşti. Toplantıya Irak, Ukrayna, 

Lübnan ve Ürdün’den alanında başarılı Ortopedist, Çocuk Hastalık-
ları Uzmanı, Kan Hastalıkları Uzmanı, diğer çeşitli alandan hekimler 
ve sivil toplum kuruluşu üyeleri katıldı.

Değerli profesörler eşliğinde katılımcılarla 
ilk bilgiler paylaşıldı.

   Toplantı başlangıcında katılımcılara, Prof. Dr. Bülent Zülfikar 
tarafından öncelikle Hemofili Hastalığının Tanısı ve Tedavisin-
deki güncel bilgiler verildi. Akabinde Prof. Dr. Önder Kılıçoğlu 
tarafından hemofilide oluşabilecek ortopedik sorunları, Prof. Dr. 
Gülsüm Ak tarafından hemofili hastalığında ağız ve diş sağlığı, 
ve son olarak Prof. Dr. Cüneyt Türkmen tarafından ise, Radyo-
aktif Sinovektomi Uygulamaları hakkında katılımcılarla konuyla 
ilgili önemli bilgiler paylaşıldı.

TRHD ÇOK ULUSLU
İSTANBUL SEMİNERİ
İSTANBUL - 2015   Türkiye - Irak - Ukrayna - Ürdün - Lübnan

“Türkiye Hemofili Derneği (TRHD) Uluslararası alanda çalışma-
larını sürdürüyor.”
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“TRHD bir uluslararası 
organizasyona daha imza 

attı. Gerçekleşen toplantıda 
Irak, Ürdün, Lübnan, Irak 

ve Ukrayna'dan dernek 
merkezimizde ağırladık.”

Fikret BEZGAL
TRHD

Ceren BOLBOLCULAR
TRHD
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Katılımcılara uygulama ve teknikleri izleme 
olanağı sağlandı.

   İstanbul Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji ABD ka-

tılımcıları eşliğinde Hemofilik Artropati konseyine katılım 

sağlandı. Katılımcılar tarafından hastalar muayene edile-

rek ve hastalara sorular sorularak ABD katılımcılarının bil-

gi sahibi olması sağlandı. Bir sonraki aşamada, katılımcılar  

uygulanan cerrahi teknikleri izlemek ve bilgi almak adına, 

yapılan ameliyatlara gözlemci olarak katılmaları sağlandı ve 

bu sayede yeni uzman görüşlerini dinleme fırsatına vesile 

olundu. Daha sonraki adımda, katılımcılar Diş Hekimliği Fa-

kültesi’nde yapılan uygulamaları izleme imkanı buldular.

Katılımcıların hastalarla tanışma fırsatıyla daha çok bilgi 

alışverişi gerçekleşti.

  Yakın Doğu Toplantısı’nın son gününde katılımcılar He-

mostaz Laboratuarında incelemelerde bulunarak tekrardan 

Türkiye Hemofili Derneği’ni ziyaret ettiler. TRHD hakkında 

detaylıca yapılan işlemler ve uygulamalar hakkında katı-

lımcılara bilgi verildi. Ardından, sayın Caner Dadak tara-

fından Türkiye Hemofili Derneğinin kuruluşu, çalışmaları 

ve faaliyetleri hakkında geniş bir sunum yapıldı. Sunum-

dan sonra, katılımcılar hemofili hastası ve yakınları ile bir 

araya gelerek sohbet etme fırsatı buldular. Hemofili has-

talarına ve yakınlarına  sorular soruldu ve bilgi edinmeleri 

sağlandı. Ayrıca katılımcılar tarafından bir araya gelinen bu 

iki gün içerisinde yaşamış oldukları izlenimleri hastalarla 

paylaşıldı. Toplantı sonunda, yapılan programın onlar için 

çok verimli olduğunu, Türkiye Hemofili Derneği’nden ve ya-

pılan işlerden çok memnun kaldıklarını dile getirdiler. Son 

dernek binası önünde katılımcılarla çekilen hatıra fotoğrafı 

ile program tamamlanmış oldu.  
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Şule KILIÇASLAN
TRHD

“Dernek
üyelerimizin

yakından tanıdığı
Prof. Dr. Önder 

KILIÇOĞLU yaşa-
ma ve mesleğine dair 

görüşlerini bizimle 
paylaştı.”
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1967 yılında İstanbul’da doğmuş ve Fatih’te büyümüştür. Bütün eğitimi Fatih ilçesi 
sınırlarındaki okullarda olmuştur.  İskenderpaşa İlkokulu’nu ve ardından İstanbul 
Erkek Lisesi’ni bitirmiştir. Üniversiteyi de İstanbul Tıp Fakültesi’nde okuyan Önder 

Kılıçoğlu, 1991 yılında bitirmiş ve aynı fakültenin Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim 
Dalı’nda uzmanlık eğitimine başlamıştır. 1996 yılında uzman olduktan sonra okuma-
ya doyamadığı için aynı yıl yine İstanbul Tıp Fakültesi’nde Tıbbı Ekoloji ve Hidrokli-
matoloji AD’da doktora eğitimine başladı. O eğitim biraz uzun sürmüş, 11 yıl sonra, 
ancak 2007’de tamamlayıp eğitim defterini kapatmıştır. Belki sizlere garip gelecek 
ama bilgisayar programcılığı eğitimi de var hocamızın. IBM firmasında aldığı eğitim 
ile kimsenin adını bilmediğini tahmin ettiği PRG II programlama dilinin “belgeli” bir 
yazılımcısı olan Önder Kılıçoğlu bu dilde yalnızca bir program yazdığını itiraf etmek-
tedir.

 Annesi ev hanımı, babası emekli öğretmen ve avukattır. Kendisinden küçük iki 
kardeşi olan Önder Kılıçoğlu’nun kız kardeşi hekim, erkek kardeşi ise yazılımcıdır. 
Hep birlikte keyifli bir çocukluk ve gençlik dönemi geçirdiklerini söyleyen hocamız 
hala önemli günlerde bütün ailenin bir araya gelerek gerçekten neşeli saatler geçire-
bildiklerini belirtiyor.

 22 yıldır evli olan hocamızın eşi de hekim, radyoloji uzmanıdır. 3 oğlu olan Önder 
Kılıçoğlu, üç çocuğunun da okul çağında olduğunu söylüyor ve tahmin edilebileceği 
gibi günlük hayatlarının çocukların çevresinde döndüğünü ekliyor.

 Gelin bir de Önder Kılıçoğlu’nun dilinden doğduğu yerin ve yaşadığı çevrenin ya-

Prof. Dr. Önder
KILIÇOĞLU Bizimle...
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şamına kattığını düşündüğü artı değerlerin neler olduğunu 
dinleyelim. “Sanırım insanın doğduğu değil de büyüdüğü 
yer kendisinde kalıcı izler bırakıyor, büyüdüğümüz çevre 
çocukların okul dışındaki zamanlarını, yaz tatillerini nasıl 
geçirdiklerini belirler. Fatih İstanbul’un en eski semti. Sokak 
dışında da gün geçirecek bir tesis yok. Bizans’tan kalma sar-
nıçların içinde, surların çevresinde, Bozdoğan kemerinin üs-
tünde (!) çok vakit geçirdim. Belki de bu yüzden İstanbul’un, 
İstanbul’da yaşamış kültürlerin ve dinlerin tarihine epey ilgi 
duyarım. Fatih’te büyüdüğüm apartmanın giriş katında bir 
matbaa vardı. İlkokuldayken o matbaada bir yaz çırak ola-
rak çalıştım ve matbaacılık – yayıncılık ile ilk defa tanıştım. 
Bu benim için önemli bir artı değer oldu, ömrüm boyunca 
matbaalardan hiç çıkmadım, hep yayıncılık yaptım, dizgici-
lik yaptım.” diyor ve bu sayede birçok sefer tercih edilen kişi 
olduğunu ekliyor.
12 yaşından sonra, üniversite çağına kadar yazlarının Yalo-
va’da geçtiğini belirten hocamız şu sözleriyle devam ediyor 
artı değerlerini anlatmaya. “Bildiğiniz gibi, meyve ve çiçek 
cennetidir Yalova. Bu sayede iyi meyveyi, özellikle de şefta-
liyi uzaktan tanırım. Bu da artı değer sayılır herhalde. Bir de 
Yalova’da spor olanakları oldukça genişti ve iyi bir atlet ol-
mamı sağladı.” Diyor ve şimdiki göbekli halime dönüşmem 
uzun yıllar sürdü diye esprili kişiliğini konuşturuyor.
Arkadaşlarına ve mesai arkadaşlarına sayın Prof. Dr. Önder 
Kılıçaslan’ı nasıl tanımlarsınız diye sorduğumuzda, kendisini 
özü sözü bir, çalışkan ve üretken birisi olduğunu söylediler. 
Sayın Kılıçoğlu, karakterini oluşturan en önemli 3 özelliğinin 
Matematiğe ve bilgisayara olan yatkınlığı, çalışma disiplini 
ve şansı olduğunu belirtiyor.

 Hocamız, her insanın meslek seçiminde, kendisini etkile-
yen, iz bırakan önemli etkenlerin olduğunu belirtiyor. Meslek 
seçiminde kendisini yönlendiren etmenleri, tıp fakültesi 4. 
sınıfta ortopedi kliniğinde zorunlu olmayan bir gece nö-
beti sırasında Dr. Mehmet Kocaoğlu ile tanıştığını söyleye-
rek başlıyor anlatmaya. “Bilgisayardan anlayan bir öğrenci 

arıyordu. Her şey o gece önüme koyulan Amstrad marka 
bilgisayarı kullanılır hale getirmemle başladı. Beni ortopedi 
ameliyatlarına soktu, birkaç uygulama yaptırdı. Sonrasında 
Dr. Mehmet Demirhan ve Dr. Ömer Taşer ile tanıştım ve o 
sıralarda bizim klinik içinden yayınlanan bir ortopedi dergi-
sinin yayın kurulunda görev aldım. Daha önce söylemiştim, 
matbaacılık işini severim. Bir daha klinikten ayrılamadım.  
Ayrılamadım desem de, aslında ortopediyi seçmemin ve 
severek devam edebilmemin çok elle tutulur nedenleri var. 
Bir kere ortopedide hem tanılar hem de tedaviler çok çeşitli. 
Her basamakta sık sık alışılmadık problemler ile karşılaşıyo-
ruz ve bunların çözümünde neredeyse her hasta için yeni 
bir çözüm üretmek gerekiyor. Ben bu çeşitlilikten ve arka 
arkaya küçük problemleri çözmekten keyif alıyorum. Ayrıca, 
ortopedi en çok el aleti kullanılan, en çok implant çeşitliliği 
olan dal. Erkek çocukları böyle oyuncaklar ile oynamayı se-
verler.” Diyor.

 Her meslekte olduğu gibi, kendi mesleğinin de zor yanları 
olduğunu inkâr etmiyor. Ortopedinin diğer dallardan önemli 
iki farkı vardır diyor ve açıklıyor. “İlki hiç şüphesiz infeksiyon-
dur. Başka hiçbir dal bizim infeksiyondan çektiğimiz kadar 
sıkıntı çekmez. Zira kemiğe veya vücuda koyulmuş bir me-
tal malzemeye yerleşmiş infeksiyonun yenilmesi neredeyse 
imkânsızdır. İkinci önemli farkımız ise tedavi etmeye çalıştı-
ğımız dokuların iyileşme sürecinin çok yavaş olmasıdır. Bir 
kırık tedavisinde iyi sonuçtan bahsetmek için en az 6 ay, 
hatta 1 yıl geçmesi gerekiyor. Hastaların da bunu kabul et-
mesi zor oluyor. Protezde iyi sonuç vermek için 5 yıl takip 
etmemiz gerekiyor.” Seçtiği bölümden olan memnuniyetini 
“ortopediden memnunum, değiştirmek istemezdim” diye-
rek belirtiyor hocamız ve cerrahi olmayan bir alan seçmek 
zorunda kalırsa radyoloji alanını düşünebileceğini ekliyor.

 Prof. Dr. Önder Kılıçaslan’a göre hemofilik artropati or-
topedi alanı içindeki en zor konulardan birisidir. Hem ek-
lemlerin durumu ağır, hem de hastalar sorunlara açıktır diye 
ekliyor. Hemofili hastaları ile birarada olmak dendiğinde 
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“doğrusu şu ki, birçok hastada yetersiz tedavi yapmak zo-
runda kaldığımızı hissediyorum” diye itiraf ediyor hocamız 
ve sözlerine şu şekilde devam ediyor. “Hemofilik bir çocuğa 
koşma demek zorunda kalmaktan sıkılıyorum. Her hemo-
filik hasta ameliyatı kalp damarlarımda spazm yaratıyor.” 
diyor. Bu durum kendisini üzse de, yine de bu konudaki en 
deneyimli isimlerden birisi olduğunu ve büyük olasılıkla ya-
pılabilecek en doğru şeyi yapmış olduğu fikrinin kendisini 
rahatlattığını söylüyor.  

 Hemofilik hasta grubunun kendisine en çok güvenen 
hasta grubu olduğunu, önerilerini neredeyse sorgulamadan 
kabul ettiklerini ve kendisine en çok ihtiyaç duyan, değer 
veren grubun da hemofilikler olduğunu hissediyorum. He-
mofili dendiğinde “aklıma tabi ki Dr. Fikret Bezgal geliyor. 
Darılmasın ama Dr. Bülent Zülfikar ikinci sırada.” Diye ekli-
yor.

 Her gün farklı, nadir görülen birçok hastanın geldiği bir 
klinikte olduğunu belirten hocamız, Dünya’daki ve ülke-
mizdeki gelişmeleri mecburen takip ediyorum diyor. Bir de 
üstüne yirmiden fazla zehir gibi asistanı ve 7 tane de genç 
uzmanı olduğunu söylerken sayelerinde zinde kaldığını 
söylüyor ve “kalmazsam neler olabileceğini de çok iyi bili-
yorum.” Diye de ekliyor. Üniversite ağı üzerinden tüm tıbbi 
dergilere ulaşım şansı olduğunu söyleyen Kılıçoğlu, aradığı 
ve bulamadığı neredeyse hiçbir yazılı kaynak olmadığını be-
lirtiyor. Ayrıca, sık sık ulusal ve uluslararası kongrelere katıl-
maya çalıştığını ekliyor. 

 Yaşamdan beklentilerini ise  “Yaşamım bittiğinde, beni 
tanıyanların iyi hatırlaması, tanımayanlara ise yıllar sonra 
bile beni hatırlatacak birkaç küçük şey bırakabilmiş olmak 
dışında bir beklentim yok. Büyük bilim mozaiğinin içinde 
birkaç taş yerleştirsem bana yeter. Başka bir şey bırakabile-
ceğimi zannetmiyorum” sözleriyle anlatıyor.

 Öyle alışılmış, benim için hayatın zevki gezmektir, ye-

mektir gibi sabit bir yanıtım yok diyor hocamız. Her zaman 
kendine çok büyük olmayan, ama ulaşmak için emek sarf 
etmek gereken hedefler koyduğunu ve bu hedeflere ulaş-
maktan zevk aldığını belirtiyor ve ekliyor “Hedef bazen 
önemli bir dergiye makale sokmak olabilir, bazen bir dağın 
tepesine tırmanmak, bazen yıllardır çalışmamış bozuk bir 
aleti tamir etmek, bazen bilgisayarda hiç de gereği olmayan 
bir program yazmak, bazen de bir kitabı bitirmektir.”

 Hepimizin, özellikle de bilim adamlığı yolunda ilerlemek 
isteyenlerin önünde iyi mentorların, yol göstericilerin olması 
şarttır. Mentor genç bilim adamının hem doğru yönü erken 
bir dönemde bulmasına yardımcı olur, hem de deneme ya-
nılma yöntemiyle vakit kaybetmesine engel olur. Hatta ba-
zen kendi başlarına hiçbir zaman yola çıkamayacak kişileri 
zorla bu yola düşürebilir. Önemli olan bu mentorlar ile yaşa-
mımızın erken dönemlerinde karşılaşma şansına sahip ol-
mamızdır. Sayın Kılıçoğlu, önemli yol göstericileri olduğunu 
söylüyor. İlki tıp fakültesinin ilk yılında Deneysel Tıp Araştır-
ma ve Uygulama Merkezi’nde (DETAM) tanıştığı Dr. Tuncay 
Altuğ’dur. Bir hedefe ulaşmak için çalışmayı, ekip içinde ça-
lışmanın önemini, yaşına ve pozisyonuna bakmadan, herke-
sin aslında eşit olduğunu ve öyle davranmayı kendisinden 
öğrendiğini ekliyor. Daha sonra tanıştığı Dr. Ömer Taşer’den 
moda olan değil aklıma yatan, vicdanıma uyan tedaviyi 
yapmayı öğrendiğini söylüyor. En son olarak da Dr. Mehmet 
Demirhan’ı anmam gerekir diyor ve “ Kendisinden olayla-
ra farklı bir açı ile bakmayı, doğru bildiğim hedefe cesurca 
ilerlemeyi öğrendim.” Diyor. Röportajın ? başında da ifade 
ettiği gibi “beni ben yapan özelliklerden birisi de şansımdır.” 
Diyor  ve doğru örnekleri bulmuş olmak önemli bir şanstır 
diye ekliyor.

KISA KISA

En sevdiğiniz müzik /enstrüman hangisidir?
 Doğrusunu isterseniz müzik zevkim de, kulağım da hiç 
gelişmemiştir. Her müzik türü içinde dinlemekten keyif ala-
cağım ve asla dinlemeyeceğim eserler var. Benim yaptığım 
derlemelerdeki parçaların birbirleri ile benzemezliği herke-
sin dikkatini çekiyor. Bir enstrüman seçmek zorunda kalır-
sam, tereddüt etmeden org diyebilirim. Gerçek havalı org, 
elektronik klavye değil. İlginç değil mi?

En sevdiğiniz yemek hangisidir?
Cevabı en kolay soru bu: Yaprak sarması, mercimek çorbası. 
40 yıldır değişmeyen ikili.

En sevdiğiniz şehir hangisidir?
İstanbul, ama yalnızca boş iken. Dünyada böyle bir tarihin 
başka bir yerde olduğunu düşünmüyorum, ya da ben gör-
medim.

En sevmediğiniz özelliğiniz?
 Uykuya olan ihtiyacım. Ne yazık ki günde 5-6 saat uyu-
maz isem ertesi gün tam kapasite çalışamıyorum.
- Türkiye Hemofili Derneği deyince aklınıza ne geliyor? 
o Özveri, dayanışma, ihtiyaç. Bu üçünü de THD’de büyük 
miktarda gözlüyorum.
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T RHD Genç Hemofili Konseyi olarak sadece İstanbul değil tüm Türkiye’deki genç hastalara ulaş-
ma hedefimiz doğrultusunda, ilk adım olarak Anadolu Hemofili ve Talasemi Derneği tarafın-
dan 22 Mart Pazar günü düzenlenen ‘’Her Yönü İle Hemofili’’ temalı toplantıya katılmaya karar 

verdik. 21 Mart Cumartesi akşamı Konya’ya gitmek üzere yola çıktık.
4 saatlik yolculuğumuz esnasında orada olacak genç hemofiliklerle nasıl iletişim kuracağımızı, aile-
lere kendimizi nasıl tanıtabileceğimizi konuştuk. Bunun yanında hemofilinin duyurulması, insanların 
bilinçlenmesi amacımız çerçevesinde tren yolculuğumuz boyunca birlikte oturduğumuz iki kişiye 
hemofilinin ne olduğunu anlattık, iletişim bilgilerimizi paylaştık ve bu iki kişiye hemofiliye karşı du-

yarlılık kazandırdık. Konya’ya vardıktan sonra tren garında bizi karşılayan Dernek Başkanı Mehmet 
Oğuzhan Petekçi ve 2014 Genç Hemofili Yaz Kampında tanıştığımız Osman Çeşmeci ile katılacağı-
mız toplantı, hemofili hastalarının birlik ve beraberliklerinin kurulması, yaşadığımız sorunların çö-
zümü için çalışmalar yapılması ve bunların organizasyonu hakkında kısa bir sohbet gerçekleştirdik. 
Pazar sabahı toplantının  yapılacağı Selçuklu Sanayici İşadamları Derneği’nde yerimizi aldık.
Kahvaltı sonrasında Anadolu Hemofili ve Telasami Derneği başkanı Mehmet Oğuzhan Petekçi top-
lantının açılış konuşmasını yaptı ve ardından sırayla Prof. Dr. Hakan Şenaran, Doç. Dr. Mehmet Dağlı, 
Uzm. Dr. Osman Tüfekçi ve Psikolog Cüneyt Kaya konuşmalarını gerçekleştirdi.
Gerek kahvaltı öncesi gerekse konuşma aralarında toplantıya gelen genç arkadaşlarımız ve aileleri ile bire-
bir iletişime geçip hazırladığımız Genç Hemofili Tanışma Formu sayesinde yakınlaşma   imkanı yakaladık.
Tüm katılımcılara kendimizi tanıtmak, Genç Hemofili oluşumumuzu, yaptıklarımızı, yapacaklarımızı ve 
bunlar için hemofilinin bir engel olmadığını, özgüven sahibi başarma arzulu bir hemofilikin istedikleri-
ni yapabilecek güçte olduğunu anlatmak için hazırladığımız sunumu arkadaşımız  Sezgin Can Özpo-
lat  başarılı bir şekilde gerçekleştirdi. Sunum katılımcıların takdirleriyle birlikte büyük bir alkış aldı.
Program akışı, içeriğindeki konuşmaların bitirilmesi sonrasında  hasta ve yakınları   hekimlere  sorular 
sordular. Toplantının ardından Dernek Başkanı Mehmet Oğuzhan Petekçi konuşmacılara günün anı-
sına birer teşekkür plaketi  verdi. Sonrasında hekimler ve hastalar olarak bir hatıra fotoğrafı çektirdik.
 Program sonrasında Anadolu Hemofili ve Talasemi Derneği başkanı Mehmet Oğuzhan Petekçi 
başta olmak üzere bu güzel organizasyonda emeği geçen Fatih Mehmet Yavuz, Osman Çeşmeci, 
Sami Öztürk ve Abdullah Taban ile birlikte Mevlana Müzesi’ni ziyaret ettik. Daha sonra Konya’nın en 
tarihi bölgelerinden biri olan Sille’de çaylarımızı içtik, toplantıyı değerlendirdik ve bunun yanında 
ileriye dönük plan ve yapılabilecek organizasyonlar hakkında  fikir alış verişinde bulunduk.
Bize karşı gösterdikleri misavirperverliklerinden dolayı teşekkürlerimizi sunduktan sonra kendilerini 
en kısa zamanda İstanbul’da görmek istediğimizi ilettik ve dönüş yolculuğuna başladık.
TRHD Gençlik Konseyi olarak  tüm Türkiye’deki Genç Hemofiliklere ulaşma, hemofilikler arasında 
güçlü bir bağ yaratma ve iyi organize olarak hemofili konusunda bilinçli bir toplum oluşturma mis-
yonuna sahibiz. Bu kapsamda  vizyonumuzun daha da gelişmesine katkı sağlamak, yaptığımız ve 
yapacağımız tüm çalışmalara bir örnek olması açısından bu toplantıya katılmamız çok faydalı oldu.
Konya şehri denince akla ilk gelen olgu olan Mevlana’nın “Yalnızlığın en kötüsü, seni anlamayanların 
arasında kalmaktır.” Sözünü bir ilke edinmek gerekirse, hiçbir hemofilinin kendini yalnız hissetme-
mesi için Genç Hemofilikler olarak yaş farkı gözetmeksizin tüm hemofiliklerin yanında olmamızda 
ve bu yoldaki çalışmalarımız da  bizlere desteklerini esirgemeyen Türkiye Hemofili Derneği Yönetim 
Kurulu’na ayrıca teşekkür ediyoruz.

Fatih YOĞURTÇU
TRHD

“Her Yönü ile Hemofili” Toplantısı

“TRHD Genç 
Hemofili Grubu 

Anadolu hemofili 
ve Talasemi Derneği 

Toplantısında 
derneğimizi temsilen 

yer aldı.”

We participated with our 3 friends the meeting theme was ‘’ Every Direction with hemophilia” 
organized by Anatolia Hemophilia and Thalassemia Society on Sunday, March 22, 2015. We could 
have the opportunity to make of young hemophiliacs friends and their relatives during the young 
hemophilia meeting form that we organized.
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Bilgi… 

 En kısa şekliyle “işlenmiş veri” olarak tanımlanan bilgi, herhangi bir konu ile ilgili 
verilerin bir araya gelmesi ile oluşan açıklayıcı ifadeler bütünüdür. Örneğin “Meh-
met”, “1990”, “Antalya” gibi ifadeler birer veri iken, bu verilerin analiz edilip yorumla-
narak kullanıldığı “Mehmet, 1990 Antalya doğumludur” şeklinde bir ifade ise bilgidir.

 İçinde bulunduğumuz çağ “bilgi çağı” olarak adlandırılabilir. Günümüzde bilgi 
artış hızı mükemmel derecede artmış durumda. 2003 yılında Kaliforniya Üniversite-
si’nin yaptığı bir çalışmaya göre (How Much Information) 2002 yılı itibariyle her tür-
lü ortama aktarılmış olan yeni bilgilerin (basılı, yazılı, elektronik…) miktarı yaklaşık 5 
exabyte’dır (yaklaşık 5 milyon terabyte). Aradan geçen onca yılı hesaba kattığımız-
da bu bilgi miktarının bir hayli artmış olduğunu rahatça söyleyebiliriz. Başka bir ifa-
deyle dile getirmek gerekirse, insanlık tarihi boyunca elde edilen bilgilerin tamamı 
kadar bilgi son bir kaç senede üretilmeye başlandı. Bilgiye erişim ve bilgi paylaşımı 
ise hiç olmadığı kadar kolay ve zahmetsiz. Üstelik de çok ucuz ve hatta bedava. Bu 
bilgi artış hızına ayak uydurmak için bilgi erişiminin ne olduğunu ve istenen bilgiye 
nasıl ulaşılabilmesi gerektiğini bilmek ve bilinenleri uygulamak çok önemli hale gel-
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İnternet Üzerinden 
Araştırma Yöntemlerinin 
Etkin Kullanımı

Caner  DADAK
TRHD
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miş oluyor. “Geleceğin cahili okuma yazma bilmeyenler 
değil, bilgiye nasıl erişileceğini bilmeyenlerdir” diyor Alvin 
Toffler. Bu yüzden önümüzdeki dönemde bilgi analizi ve 
veri madenciliği gibi alanların hayli büyümesi ve gelişmesi 
öngörülüyor.
  1950’lerde Amerika Birleşik Devletleri’nde askeri 
savunma projesi olarak ilk adımları atılan ve birimler ara-
sı iletişim sistemi olarak kullanılması öngörülen internet 
dediğimiz iletişim ağı, yıllar boyunca gelişen teknolojiyle 
birlikte inanılmaz boyutlarda bir değişime uğrayarak gü-
nümüzde çıkış noktasından çok daha farklı bir konuma 
erişti. 70’li yılların başında Amerikan üniversitelerinin kul-
lanımına sunulmasıyla birlikte e-posta teknolojisinin te-
mellerinin atıldığı, 91’de ise CERN  tarafından www öneki 
ile kamunun erişimine açılan internet, 12 Nisan 1993’te 64 
Kbps kapasiteli Ankara (ODTÜ) - Washington arası kiralık 
hat ile Türkiye’de de ilk defa hayatımıza girmiş oldu. Bu-
gün ise tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de çok bü-
yük sayıda kullanıcının erişimine sunulmuş durumda. 2014 
verilerine göre tüm dünyada 3 milyara yakın sayıda kişi 
internet erişimine sahip. Türkiye’de 35 milyonun üzerinde 
internet kullanıcısı var. Bu sayı ülkemizdeki toplam nüfu-
sun %46,62’sine tekabül ediyor, tüm dünyadaki internet 
kullanıcılarının ise %1,21’ine. 

 Ne var ki bu kişiler sadece erişim imkanına değil aynı 
zamanda da internet üzerinden veri girişi ve bilgi paylaşı-
mı gibi olanaklara da sahip. Kimi zaman bilinçsizce, zaman 
zaman da kasten yapılan eksik veya yanlış bilgi paylaşımı 
günümüzün en büyük problemlerinden biri olan dezen-
formasyona yani başka bir ifade ile bilgi kirliliğine neden 
oluyor. Bu problemin sonucunda ortaya çıkmış bir kavram 
olan “internet okur-yazarlığı”, web üzerinden ulaşılan mil-
yonlarca bilgi içinden hangilerinin doğru olduğunu/ola-
bileceğini anlama ve bilginin kaynağını doğrulayabilme 
becerilerini ifade ediyor. Geçmişte bilgiye erişmek üzere 
kitap, sözlük veya ansiklopedi sayfaları arasında harcanı-

lan vakitten çok daha kısa sürede, yalnızca bir kaç “tık” ile 
istediğimiz sonuca ulaşabiliyor olsak da ağ üzerinde yer 
alan milyonlarca karmaşık bilgi arasında kaybolmadan en 
doğru sonuca en kısa sürede ulaşabilmek için bir kaç nok-
taya hakim olmak gerekiyor.
 Araştırma ve geliştirme sürecinin ilk ve en önemli olan 
adımı araştırma yolu ile bilgiye ulaşımın sağlanması ola-
rak dile getirilebilir. Kütüphanelerdeki kaynakları taramak 
şeklinde gerçekleşen geleneksel araştırma yöntemleri, bil-
gi ve internet teknolojilerinin gelişmesi ile internet üzerin-
den daha etkin olarak yapılmaya başlanmıştır. Bu noktada 
arama motorları kullanıcıların en büyük yardımcısı haline 
gelmiş durumda. Zira bireysel hafızanın çok üzerindeki 
boyutlarda bilgiyi barındırabilen arama motorları, çeşitli 
yöntemlerle bu devasa arşiv içinden yalnızca kullanıcının 
ihtiyacı olanları onun hizmetine sunmakta. Arama mo-
torlarını genel olarak 2 ana grupta toplamak mümkün. 
Bunlardan birincisi konuya göre sınıflama yapan “konu 
katalogları”, ikincisi ise indeksten anahtar kelime tabanlı 
sınıflama yapan “web arama motorları”. Çok daha büyük 

bir veri arşivinden ihtiyaç duyulanları sıralaması nedeniyle 
ikinci grup olan web arama motorları bireysel kullanıcılar 
tarafından daha fazla tercih edilmekte. Bu hizmeti veren 
onlarca arama motoru bulunmakla birlikte en çok bilinen 
ve kullanılanlar olarak google, yandex ve yahoo’yu örnek 
olarak gösterebiliriz. 

“internet eşit değildir google”

 Bugün tüm dünyada en çok kullanılan arama motoru 
olmakla birlikte yapılan bir çok araştırma sonunda da en 
kullanışlı olduğu belirlense de google çeşitli sebeplerle her 
sayfayı indeksle(ye)mez. Bunun çeşitli ekonomik, yasal ve 
hatta siyasi sebepleri olabileceği gibi kar amacı güden bir 
kurum olarak kimi sayfaların kendi şirket politikalarına uy-
gun olmamalarından da kaynaklanabilir. Bu sebeple ihti-
yaç duyulduğu taktirde en etkin biçimde kullanmak ama 
bağımlısı olmamak gerekiyor. İnternet üzerinde farklı şe-
killerde hizmet veren daha bir çok arama motoru olduğu-
nu unutmamak şart. Kimi arama motorları sadece belli ko-
nular hakkında özelleşmişken kimileri de genel bilgi sunsa 
da belirli dönemlerde iyi hizmet vermekte sonrasında ise 
yeterli performansı gösterememektedir. Bu yüzden eriş-
mek istediğimiz bilginin türünü belirlemek ve bu bilgiye 
en kolay hangi araç ile ulaşacağımızı belirlemek araştırma 
sürecinde önemli bir rol alıyor. Genel arama motorlarına 
google, yahoo, yandex, bing gibi siteleri örnek göstere-
biliriz. Bunun yanında eğitim alanında google scholar, tıp 
alanında pubmed, moda alanında fashionnet, hukuk ala-
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Araştırma ve geliştirme sürecinin 
ilk ve en önemli olan adımı araştır-
ma yolu ile bilgiye ulaşımın sağlan-

ması olarak dile getirilebilir.



nında quicklaw, istihdam alanında 
craigslist gibi bir çok farklı arama 
motoru bulunmaktadır.

“anahtar kelimeler”

 İnternette arama yaparken 
işimizi kolaylaştıracak bir çok ki-
lit nokta yer alıyor. Bunlardan ilki 
merak ettiğimiz konuya ulaşmamızı 
sağlayacak anahtar kelimeleri belirle-
mek. Yalnızca araştırdığımız konunun başlığı 
değil, o konu içerisindeki terimler, isimler, tarihler gibi 
kavramlar da bizi doğru bilgiye ulaştırabilecek anahtarlar 
olabilir. Arama yapacağımız kelimeleri belirlerken dikkat 
etmemiz gereken bir nokta bu kelimelerin eklerden arın-
mış olmasıdır (protokoller yerine protokol gibi). Çünkü 
arama kutusuna yazılan bir kelime olası ekleriyle birlikte 
çıkmaktadır. Örneğin “program” kelimesi kullanarak ya-
pılan arama, içinde “programcı, programlama, programlı, 
programda...” gibi kelimelerin geçtiği siteleri de görüntü-
leyecektir. 

 Kullandığımız kelime istediğimizden çok daha geniş 
alanda sonuç veriyor ise bu sonuçlar yeni kelimelerle da-
raltılmalıdır. Mesela “güvenlik” kelimesini google’da ara-
dığımızda içinde güvenlik geçen tüm unsurları içeren 43 
milyon sonuç gelirken “ağ güvenlik” yazarak arama yaptı-
ğımız zaman yalnızca ağ güvenliği konusundaki 1,5 milyon 
sonuca ulaşabiliriz.

 Bunların yanı sıra anahtar kelimeleri büyük/küçük harf-
le yazmak veya kelimeler arasına nokta, virgül, soru işa-
reti koyarak arama yapmak hiç bir fark yaratmamaktadır. 
Arama yaparken kullandığımız kelimeler arasında yalnızca 
boşluk bırakmak yeterli.

 Bu nedenlerle ilgilenilen konu-
yu tam olarak ifade eden kelimeler 
anahtar kelime olarak seçilmelidir!

“ileri arama teknikleri”

 Hemen hemen bütün arama 
motorlarının gelişmiş (advanced) 

arama seçenekleri mevcut. Bu araçlar 
yardımıyla ulaşmak istediğiniz bilginin 

yazarı, dili, bölgesi, lisansı, dosya türü, gün-
cellenme tarihi, içinde olmasını istediğiniz veya 

istemediğiniz kelimeler gibi bilgilerle arama yapabilirsi-
niz.

 Gelişmiş arama yöntemlerini manuel olarak da uygu-
lamak mümkündür. Bunun için çeşitli noktalama işaretleri 
ve arama operatörleri kullanılmaktadır. Arama sırasında 
kullanılabilecek noktalama işaretlerini şöyle sıralayabiliriz:
Artı (+) : Birden fazla kelimeyi aralarında (+) işareti ile ara-
dığımız zaman, anahtar kelimelerin hepsini arama sonu-
cunda ayrı ayrı görmek istediğinizi belirtirsiniz. 
Tırnak (“) : Birden fazla kelimeyle arama yapıyor ancak bu 
kelimelerin metinde ayrı ayrı değil de yan yana geçmesini 
istiyorsak da tırnak işareti (“) kullanmamız gerekiyor. Ör-
neğin tırnak işareti kullanmadan uzun etkili faktör arama-
sı google’da 630.000 sonuç verirken “uzun etkili faktör” 
şeklinde aramak sonuç sayısını yalnızca 9’a indiriyor. 
Eksi (-) : Eksi işareti kullanarak ise istemediğimiz kelimeyi 
arama sonuçlarından çıkartabiliriz. Bu yöntem otomobil 
markası olan Jaguar ile hayvan olan jaguar gibi birden çok 
anlamlı kelimelerde yararlıdır. Örneğin “jaguar hız -araba” 
şeklinde arama yaptığımız zaman arabalarla ilgili sonuçla-
rı elemiş oluruz. 
Yaklaşık (~) : Yaklaşık işareti başına konulan kelimenin eş 
anlamlı veya yakın anlamlılarıyla da arama yapmaya yar-
dımcı olur. 
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Yıldız (*) : Bilinmeyen veya joker karakterler için bir yer 
tutucu olarak yıldız işareti (*) ekleyebilirsiniz. Bir atasö-
zü içerisindeki bir kelimeyi hatırlayamadığınızı farzedin; 
“damlaya damlaya * olur” şeklinde bir aramayla  o kelime-
ye ulaşabilirsiniz.
İki Nokta (..) : Bir aralıktaki sayıları içeren sonuçları gör-
mek için sayıları boşluksuz iki noktayla (..) ayırabiliriz. Ör-
neğin “kamera 50 tl..100 tl” aramasıyla 50-100 lira aralığın-
daki kameraları listeyelebiliriz.

 Yukarıda bahsi geçen noktalama işaretlerinin yanında  
sonuçları daraltmaya yardımcı olması için aramalara ekle-
nebilecek kelimeler olan arama operatörlerinden de fay-
dalanılabilir. Bunlar:
site: Belirli sitelerdeki veya alan adlarındaki sonuçları ala-
bilirsiniz. Örnekler: olimpiyatlar site:ntvmsnbc.com.tr ve 
olimpiyatlar site:.gov.tr
link: Belirli bir sayfaya bağlanan sayfaları bulabilirsiniz. Ör-
nek: link:youtube.com
related: Zaten bildiğiniz bir web adresine benzeyen sitele-
ri bulabilirsiniz. Örnek: related:turkhemoder.org.tr
OR: Birkaç kelimenin birini kullanıyor olabilecek sayfaları 
bulun. Örnek: maraton OR yarış
info: Sayfanın önbelleğe alınmış sürümü, benzer sayfalar 
ve siteye bağlanan sayfalar dahil olmak üzere bir web ad-
resi hakkında bilgi edinebilirsiniz. Örnek: info:google.com.
tr
cache: Google siteyi son ziyaret ettiğinde ilgili sayfanın 
nasıl göründüğünü görebilirsiniz. Örnek: cache:marmara.
edu.tr
filetype: Dosya türü eki (‘pdf’ veya ‘doc’ gibi) aramaya eklene-
bilir ve arama motorunun sadece söz konusu eke ait dosyaların 
olduğu sayfaları getirmesi sağlanabilir. Örneğin  ”filetype:pdf  
proje yönetimi” yazıldığında PDF formatında olan proje yöne-
timi ile ilgili sonuçlar gösterilecektir.
image: Sonrasında yazılan kelime hakkındaki görselleri listeler. 

define: Sonrasında yazılan kelimenin tanımını içeren site-
leri listeler
Birim Dönüştürme Komutu: Farklı birimleri birbirine dö-
nüştürmek için Türkçe veya İngilizce giriş yapabilirsiniz. 
Örneğin “5 tl kaç dolar” araması size direk o günkü kurdan 
sonucu verir. İngilizce olarak da “273 kelvin in celcius” gibi 
bir arama ile doğrudan sonuca ulaşabilirsiniz.

Burada unutulmaması gereken şey operatörler veya nok-
talama işaretleri kullanılarak arama yaptığımızda operatör 
ve arama terimlerimiz arasına boşluk eklenmemesi gerek-
tiği. site:turkhemoder.org araması çalışır, ancak site: turk-
hemoder.org çalışmaz.

“tersine görsel arama”

 Daha önce bahsettiğimiz arama operatörlerinden ima-
ge: sayesinde istediğimiz anahtar kelimeler hakkındaki 
görselleri listeleyebileceğimizden söz etmiştim. Aynı şe-
kilde elinizde bulunan bir görseli de arama motorları sa-
yesinde arayarak hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Örne-
ğin çizerini bilmediğimiz bir resmin ressamını öğrenmek 
için veya kim olduğunu bilmediğimiz bir kişinin elimizdeki 
fotoğrafıyla kim olduğunu öğrenebilmek ve diğer fotoğ-
raflarına ulaşmak için bu yöntem kullanılabilir. Bunun için 
kullandığınız arama motorunun görseller sayfasına girerek 
arama çubuğuna aratmak istediğiniz görseli sürükleyip bı-
rakabilirsiniz.

“bulunan kaynak internet adreslerinin yorum-
lanması”

 İnternette web taraması yapan kişi adres analizinden 
biraz anlamalı ve baştan gereksiz adresleri eleyerek za-
man kazanmalıdır.  Örneğin bilginin bulunduğu adresin 
alan (domain) adına bakılarak kurumsal mı yoksa kişisel 
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bir site olup olmadığı incelenmelidir. Bunun için ilk olarak 
adresteki uzantıya dikkat edilmelidir. Belli başlı uzantılar 
ve anlamları aşağıdaki gibidir:
edu: Eğitim kurumu
com: Ticari
org: Organizasyon (Ticari olmayan kuruluş)
mil: Askeri
net: Ağ (Network)

Aynı zamanda o dokümanı yazan kişinin özellikleri ve re-
feransları da incelenerek bu konuya ne kadar vakıf olduğu 
da anlaşılmalıdır. 

SOSYAL MEDYA PLATFORMLARININ
ETKİN KULLANIMI

İnternet kullanımının artmasıyla birlikte özellikle son yıllar-
da insanların en önemli uğrak yeri sosyal medya siteleri 
olarak karşımıza çıkmakta. İnsanlar her an bilgisayara ve 
internete ulaşabilmekte hatta bunları ceplerinde taşımak-
tadırlar. Bundan dolayı her an sosyal medya profillerini 
ve arkadaşlarının etkileşimlerini takip edebilmektedirler. 
İnsanlar sosyal medya ile bu kadar bu kadar haşır neşir 
iken bu mecrayı bir çok açıdan daha etkin kullanmak sizin 
elinizde. 
Aslında teorik olarak günlük hayatımızın bir yansıması 
olan sosyal medya zamanla insanların kendilerini olmak 
istedikleri şekilde lanse ettikleri mecralar haline gelmeye 
başladı. Bu da zamanla gerçek ile hayal edilen arasındaki 
sınırları kestirememeye ve hatta gerçeklik algısını tama-
men kaybetmeye kadar varan problemler teşkil ediyor. 
Zira insanlar zaman zaman normal hayatlarında gayet do-
ğal olarak inişler-çıkışlar, başarısızlıklar, olumsuzluklar ya-
şayabilirken sosyal medya üzerinde bu olumsuzluklardan 
sıyrılıp hayallerindeki şartlara sahipmiş gibi davranabili-

yorlar ve kendilerini çevreye bu şekilde gösterebiliyorlar. 
Yani “yalan dünya” diyebileceğimiz sanal bir alemin içine 
sıkışıp kalabiliyorlar.
Bu kadar karamsar bilgiden sonra söylemek gerekir ki sos-
yal ağlar kesinlikle “öcü” değildir. nasıl ki tarihte dönem 
dönem telgraf, teleks, mektup gibi çeşitli iletişim araçları 
öne çıkmışsa bu çağın da popüler iletişim araçları bun-
lardır. üstelik çok daha kısa sürede, hızlı, verimli, ucuz ve 
hatta bedava iletişim imkanı sağlamaktadırlar. Sosyal ağ 
platformları sayesinde ilgilendiğiniz, araştırdığınız, uzmanı 
olduğunuz alanlarda tüm dünyadan tanıdığınız veya tanı-
madığınız kişiler ile doğrudan iletişime geçerek birebir fikir 
alışverişi yapma imkanına sahip olabilirsiniz. Bu araçlar;
Bilinçli kullanılınca…
Aile bireyleri ve arkadaşlar açısından etkili bir iletişim ve 
paylaşım aracıdır.
Yepyeni insanlarla tanışmak ve sosyal çevrenin gelişmesini 
açısından bir araçtır.
Kişiler için haber ve bilgi edinme, eğlenme, oyun oynama 
aracıdır.
Dünyanın çok farklı yerlerinden, farklı dili konuşan,  birbiri-
ni tanımayan milyonlarca insan ortak hedefler için bir grup 
oluşturarak bir araya gelebilir.
Kamu kurumları ve sivil toplum örgütleri açısından daha 
fazla insana ulaşmak, düşüncelerini ve etkinliklerini onlara 
duyurmak ve onların görüşlerini öğrenme imkanı verir.
Firmalar için hizmetlerini ve ürünlerini anlatabilecekleri, 
tüketicilerin memnuniyet derecelerini ve düşüncelerini 
öğrenebilecekleri yepyeni bir pazar alanıdır.
 
Yanlış kullanılınca….

 Aile ve arkadaşlar arası ilişkilere zarar verebilir. Bilgisa-
yar bağımlılığı, internet bağımlılığı gibi çağımız hastalık-
larına ve bu hastalıkların sebep olduğu bir çok sosyal ve 
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kültürel probleme neden olabilir. Kişisel bilgileriniz hiçte 
hoşunuza gitmeyen farklı amaçlarla kullanılabilir (Dolandı-
rıcılık, Sahte Profiller, Pornografi, yasal olmayan bazı diğer 
suçlar).

 Kamu kurumları ve sivil toplum örgütleri yanlış bilgilen-
dirmelerle ve karalama kampanyalarıyla itibar kaybedebi-
lirler.
 Firmalar, hizmetlerinin ve ürünlerinin yanlış tanıtılması 
ve bazen karalama kampanyaları sonucunda ciddi pazar 
payı kaybına uğrayabilir.

Peki bunlara karşı hangi noktalara dikkat etme-
liyiz?

 Kişisel bilgiler korunmalı: Güvenlik açısından kimlik nu-
marası, tam doğum tarihi, açık adres, banka şifreleri gibi 
bilgileri sosyal medya araçlarında bulundurmamak kulla-
nıcıların faydasına olacaktır.

 Sahte kullanıcılara dikkat edilmeli: Sosyal aq platform-
larında iyi veya kötü niyetli bir çok sahte kullanıcı yer al-
maktadır. Bunlar hiç tanımadığınız biri, farklı bir isim kulla-
nan bir yakınınız veyahut tam tersi olarak bir tanıdığınızın 
ismini kullanan bir yabancı olabilir. Bu kişilerle iletişim ku-
rarken karşıdakinin kim olduğundan emin olmadan kişisel 
bilgilerinizi paylaşmamak yararınıza olacaktır. Karşıdaki 

kullanıcıdan emin olmak için hesabın oluşturulma zamanı, 
paylaşımları, abonelikleri, arkadaşları gibi noktalara göz 
atabilirsiniz. Karşıdakinin kötü niyetli olduğunu sezdiğiniz 
anda hem kendinizin hem de diğer kullanıcıların güvenliği 
için site yönetimine durumu iletin.

 Arkadaşlar/takipçiler gruplandırılmalı: Platformdaki 
arkadaşlarınızı/takip ettiklerinizi aile, akrabalar, iş-okul ar-
kadaşları vb şeklinde gruplandırdığınızda paylaşımlarınızı 
kimlerin görebileceğini veya göremeyeceğini daha kolay 
ayarlayabilir, kişisel bilgilerinizin yalnızca istediğiniz grup-
ların erişimine açık olmasını sağlayabilirsiniz.

 Her bilgiye sorgusuzca inanılmamalı: Sosyal medyada 
çoğu zaman kişileri ve kurumları yıpratmak, insanları yan-
lış yönlendirmek gibi farklı amaçlarla yanlış bilgilerde pay-
laşılabilmektedir. Paylaşılan tüm bilgilerin, yazıların gerçek 
olduğunu düşünmeyin. Bu tarz bilgilerin doğrululuğu mut-
laka güvendiğiniz kaynaklardan doğrulayın. Doğrulayama-
dığınız hiç bir bilgiyi siz de paylaşmayın.

 Onay verirken dikkat edilmeli: Sosyal medya hesapları 
üzerinde çeşitli uygulamaları kullanmak istediğinizde siz-
den bazı konularda onay ister. Bu onay neticesinde prog-
ramlar, uygulamalar çeşitli bilgilerinize ulaşma izni elde 
eder. Bu sebepten onay ekranında hangi bilgilere erişim 
izni verdiğinize mutlaka göz atın.
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R
adyasyon enerjinin elektromanyetik dalgalar veya parçacıklar halinde ya-
yılımını ifade eder. Radyasyon evrenin varoluşundan beri mevcut bir enerji 
olmakla birlikte insanlığın radyasyonu keşfetmesi 1896’da Fransız fizikçi 
Henri Becquerel’in doğadaki uranyum tuzunun ışınlar yaydığını farket-

mesiyle gerçekleşmiştir. Günlük yaşantımızda maruz kaldığımız doğal radyasyon 
kaynaklarının başında güneşden yayılan ultraviyole ışınları, yerkabuğunda kayalar, 
toprak, hava ve suda yer alan radyoaktif maddeler ve uzaydan gelen kozmik ışınlar 
gelir. Radyasyon kavram olarak insanlarda korkutucu ve uzak durulması gereken 
bir enerji türü olarak algılansa da aslında radyasyonun olmadığı bir dünyada insa-
noğlunun yaşamını sürdürmesi de mümkün değildir. Radyasyon yaşamın deva-
mını sağlayan bir enerji kaynağı olmasının yanısıra günümüzde enerji üretimi, tıp, 
endüstri, araştırma, tarım, hayvancılık gibi pek çok alanda insan yaşamını kolay-
laştırmaktadır. Tıbbi alandaki radyasyon uygulamaları, radyasyonla görüntü elde 
edebilme ve radyasyonun hücre veya tümörleri yok edebilme yeteneğine sahip 
olması temeline dayanır. Bu iki özelliğinden dolayı radyasyon hastalıkların teşhis ve 
tedavisinde önemli rol oynar, Nükleer Tıp, Radyoloji ve Radyasyon Onkolojisi’nde 
insan sağlığı için kullanılır.

 Günlük yaşantımızda maruz kaldığımız radyasyonun yüzde 85’i doğal kaynak-
lardan yani topraktan, güneşten ve uzaydan gelen kozmik ışınlardan kaynaklanır. 

Prof. Dr. Cüneyt TÜRKMEN
İst. Üni. İst. Tıp Fak.

Nükleer Tıp Anabilim Dalı
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EYVAH

RADYASYON!
Radyayonun Yaşamımıza Etkisi...



Geriye kalan yüzde 14’ü tıbbi ışınlamalar ve yüzde 1›i de 
insan yapımı unsurlardan (nükleer silah denemeleri, atom 
bombaları, radyoaktif kazalar nedeniyle atmosfere salınan 
radyoaktivite ve nükleer santraller) kaynaklanmaktadır. Do-
ğal radyasyon düzeyini belirleyen faktörler arasında yaşa-
nılan yer, bu yerin toprak yapısı, barınılan binalarda kullanı-
lan malzemeler, mevsimler, kutuplara olan uzaklık ve hava 
şartları sayılabilir. Özellikle deniz seviyesinden yükseldikçe, 
toprak, su ve yiyeceklerin içeriği ve kaya, toprak ve sudaki 
doğal uranyumun radyoaktif bozunması sonucunda ortaya 
çıkan radon gazına bağlı olarak bölgeler arasında maruz 
kalınan doğal radyasyon düzeylerinde belirgin farklılıklar da 
ortaya çıkar. 
 Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının verilerine göre, do-
ğal radyasyon nedeniyle tüm canlılar yıllık ortalama 2,8 mi-

lisivert (mSv) radyasyona maruz kalmaktadır. Bu radyasyon 
dozunun yaklaşık 40 katına kadar (50 mSv) olan radyasyon 
dozlarının sağlığımız için bir risk oluşturduğunu gösteren 
bilimsel bir kanıt bulunmamaktadır. Bu doz yaklaşık olarak 
500 akciğer grafisi ile alınan radyasyon dozuna eşdeğerdir. 
Yaşamın vazgeçilmez unsuru olan radyasyonun zararlı et-
kileri radyasyon tipi, dozu, maruz kalma süresinin yanısıra 
maruz kalan vücut bölgesi, yaş ve bireyin sağlık durumu  
ile yakından ilişkilidir. Çocuklar ve gelişmekte olan hücreler 
radyasyona çok daha duyarlıdırlar. 

 Farklı kaynaklardan yayılan farklı tipteki radyasyon, kay-
nakların ve radyasyonun özelliğine bağlı olarak farklı enerji-
lere ve dalga boyuna sahiptir. Isı ve ışık kaynaklı radyasyon 
ile mikrodalga, radyo, televizyon, cep telefonu gibi cihaz-
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lardan yayılan radyasyonun yanısısra  X ve gama ışınları 
elektromanyetik radyasyona örnek olarak verilebilir. Günlük 
yaşantımızın bir parçası olan elektromanyetik radyasyon 
kaynakları ile X ve gama ışınlarını birbirinden ayıran özel-
lik enerji ve dalga boylarıdır. X ve gama ışınları gibi yüksek 
enerjili radyasyonlar diğer maddelerle etkileştiğinde elekt-

rik yüklü parçacıklar veya iyonları oluşturur ve iyonizasyon 
meydana gelir. Bu özellikleri nedeniyle hücre içerisinde nor-
mal hücre yapısını ve fonksiyonunu bozan kimyasal reaksi-
yonlara ve moleküler değişikliklere neden olabilirler. Sağlıklı 
bir bireyde immün sistem bu hasarı onarabilir, ancak  DNA 
sürekli olarak hasar görürse, değişiklikler genotoksik etki 
le hücrelerin gelecekteki durumunu etkiler. Aynı zamanda 
günlük yaşantımızda kullandığımız birçok kimyasal madde 
ve ilaç da benzer genetik değişikliklere yol açabilmektedir. 
Hücreler kontrol dışında çoğalırsa kanser gelişebilir. Rad-
yasyonun bu zararlı etkileri doğadan aldığımız yıllık doğal 
radyasyon dozundan binlerce ve onbinlerce defa büyük 
olan iyonlaştırıcı radyasyon dozları alındığında ortaya çık-
maktadır. İyonlaştırıcı radyasyonun bu özelliğinden yarar-
lanarak radyoterapide, nükleer tıpda yapılan radyonüklid 
tedavilerde kanserli veya hastalıklı hücrelerin öldürülmesi 
veya tıbbi ürünlerin sterilizasyonu amacı ile bakterilerin öl-
dürülmesi gibi uygulama alanları geliştirilmiştir. Genellikle 
radyasyon maruziyetine bağlı kanser gelişimi, radyasyon 
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kazaları veya tıbbi amaçla  onkolojide yapılan radyasyon 
tedavilerinden on yıllar sonra ortaya çıktığından bu kanser 
gelişiminin radyasyon maruziyeti ile doğrudan ilişkilendiril-
mesi de güçleşmektedir. 

 Günlük yaşantımızı kolaylaştıran birçok olay belirli risk-
leri de içerir. Örneğin trafikte araç kullanmak yaşantımızı 
kolaylaştırmanın yanısıra kaza ve ölüm riskimizi de artıran 
bir unsurdur. Aynı zamanda trafik yoğunluğundan kaynak-
lanan hava kirliliği başta solunum yolu hastalıkları ve kan-
ser olmak üzere sağlığımız açısından ciddi riskler oluşturur. 
Günlük yaşantımızdaki riskler düşünüldüğünde radyasyon 
maruziyetininden kaynaklanan sağlık riskleri önemli bir 
tehlike arzetmezler. Bugünkü bilgilerimiz ışığında günlük 
yaşantımızda sık kullandığımız ve yaşantımızı kolaylaştı-
ran cep telefonu, televizyon, bilgisayar, elektrikli ev aletleri, 
otomobiller gibi elektromanyetik radyasyon kaynağı cihaz-
lardan aldığımız radyasyon düzeyinin önemli bir sağlık ris-
ki oluşturduğuna dair bilimsel bir kanıt bulunmamaktadır. 
Ancak düşük düzeyde elektromanyetik radyasyona maruz 
kalmanın halsizlik, yorgunluk, immün sistem bozuklukları, 
hafıza problemleri, öğrenme güçlüğü gibi sağlık sorunlarına 
yol açabileceğini ortaya koyan çalışmalar da mevcuttur. Bu 
nedenle günlük yaşantımızda özellikle gelişme çağındaki 
çocukları gereksiz elektromanyetik radyasyon maruziyetin-
den korumak, bu amaçla tedbirler almak uzun vadede is-
tenmeyen ve geri dönüşümü zor sağlık risklerinden korun-
mak için son derece önemlidir.

Radyasyonun zararlarından nasıl korunuruz?

 Gereksiz radyasyon ışınlanmasına karşı koruyucu önlem-
ler olarak zaman, uzaklık ve zırhlama faktörlerinden yarar-
lanılır. Tıbbi amaçlı yapılan radyasyonla ilişkili tetkik (direk 

grafiler, bilgisayarlı tomografi, sintigrafik görüntülemeler, 
pozitron emisyon tomografisi gibi) ve tedavilerin (radyo-
terapi, radyonüklid tedaviler) doğru gerekçelendirilmesi 
ve radyasyon güvenliği kurallarına uygun yapılması sağlık 
profosyonellerinin sorumluluğundadır. Bu gibi durumlarda 
radyasyon ile ilişkili tetkik ve tedaviden elde edilecek ya-
rar bireyin maruz kaldığı sağlık riskinin üzerinde olmalıdır. 
Modern tıpda radyasyonun insan sağlığına katkısı yarattığı 
sağlık riskinin çok üzerindedir. 

 Günlük yaşantımızda dikkat edebileceğimiz ve kolay-
lıkla uygulayabileceğimiz basit kurallar bizim ve çevremiz-
dekilerin radyasyon maruziyetini azaltır. Örneğin, tuğla 
ve betondan yapılmış binaların iyi havalandırılması, radon 
gazının ve yapı malzemelerinin içeriğindeki radyoaktif ele-
mentlerin neden olduğu radyasyonu azaltır. Kullanılmayan 
elektrikli aletlerin prizden çıkartılması, çocuk odaları ve ya-
tak odalarında elektrikli cihaz, cep telefonu, tablet bilgisa-
yar vb. cihazların kullanılmaması, özellikle uykudayken bu 
cihazların kapalı olduğundan emin olmak elektromanyetik 
radyasyonun azaltılması için etkili ve basit uygulamalardır. 
Çocukların özellikle 15 yaş altında cep telefonu, bilgisayar 
kullanımını sınırlamak, elektromanyetik radyasyon kaynağı 
cihazları kullanırken araya uygun mesafe koymak (cep tele-
fonu konuşmalarının kulaklık aracılığı ile yapılması, saç ku-
rutma makinesi, su ısıtıcı, fırın gibi elektrikli mutfak gereçleri 
çalışırken çocukları uzak tutmak) alınabilecek basit ve etkili 
önlemlerdir. Çocukları elektrik trafoları ve yüksek gerilim 
hatları, otoparklar gibi yüksek elektromanyetik radyasyon 
riski taşıyan alanlardan uzak tutulması gerekir.

 Bu önlemlerin yanısıra sağlıklı beslenmek, koruyucu sağ-
lık tedbirlerini uygulamaya dikkat etmek de radyasyona 
karşı direncimizi artırır. 

Tuğla ve betondan yapılmış 
binaların iyi havalandırıl-

ması, radon gazının ve yapı 
malzemelerinin içeriğinde-
ki radyoaktif elementlerin 
neden olduğu radyasyonu

azaltır.
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 İdeal Öğretmen, Beyaz Zambaklar Ülkesi’nin yazarı “Gri-
gory Petrov”un kaleme aldığı bir kitap. 1880’li yıllarda geçen 
hikaye, Rus Matematik Profesörü Raçinski’nin hayatının bir 
bölümünü anlatıyor. Grigory Petrov, Prof. Dr. S. A Raçins-
ki’nin, öğretmen ve öğrencilere örnek olabilecek hayat hika-
yesini çok net ve anlaşılır dille biz okuyucularına aktarmış. 
75 sayfalık bu kitabı sıkılmadan bir çırpıda okuyacağınızı 
düşünüyorum; hatta çayınızı, kahvenizi yudumlarken dahi 
bitirebileceğiniz bir başyapıt. Biraz kitabın içeriğine değin-
mek istiyorum. 

 Moskova Üniversitesi’nin en genç profesörü olan Raçins-
ki aldığı kararla bütün üniversiteyi şaşkına uğratır. Üniver-
sitedeki kürsüsünden istifa edip ayrılmış, Rusya’nın Tatevo 
Köyü’nde öğretmenliğe atanması için Eğitim Bakanlığı’na 
bir dilekçe vermiştir. Profesör Raçinski, çok genç olmak-
la birlikte, bilim dünyasında büyük bir ün kazanmış biridir. 
Yazdığı matematik  kitaplarının birçoğu, Rusça’dan başka 
Fransızca, İngilizce ve Almanca’ya tercüme edilmiş bir aka-
demisyendir. Bu genç bilim insanının yabancı ülkelerin bilim 
insanları arasında da büyük bir şöhreti vardır. Raçinski’nin 
cevabı herkese aynıdır “ Bir köyde, sıradan bir köy öğretme-
ni olmak için! ” der. Raçinski, çok geçmeden Tatevo Köyü’ne 
atanır ve köy çocuklarına ders vermeye başlar. Raçinski, köy 
çocuklarından umudunu kesen Rus Devleti’ne karşı sinirlidir. 
Çocukların içindeki cevheri keşfetmek için gecesini gündü-
züne katar. Çocuklarını okula yollamayan ailelerle tek tek gi-
dip konuşur ve çocuklarını okula yollamaları için ikna eder. 
Raçinski, hayatını artık bu köy çocuklarına adar. Raçinski, 
Tatevo Köyü’nde birçok çocuk yetiştirir. Bu çocuklardan 
bazıları; kitaptaki resimleri çizen ünlü ressam, Bogdanof 
Bielski’dir. Rusya’nın en ünlü kimyacılarından Bogdanof Za-

bolotni, Raçinski’nin öğrencisidir. Bir diğer öğrencisi ise Din 
Adamı Vasilef’tir. Vasilef, Rusya’da çok önemli yerlere gel-
miştir. Çarlık Rusyası yıkılırken, II. Nikola’nın oğluna  gerekli  
dini töreni Vasilef  yapmıştır ve ülke hakkındaki fikirlerini 
beyan etmiştir.     
                                                                                               
 Raçinski, Tatevo Köyü’nde birçok öğrenci yetiştirmiştir. 
Raçinski, Kısa zamanda Tatevo Köyü’nün kahramanı ilan 
edilmiştir. Rusya’da hala Raçinski’nin, Moskova Üniversi-
tesi’nde kalsaydı ülkesine daha faydalı olacağı konusunda 
tartışmalar devam etmektedir. Ancak Raçinski, ülkesinin ile-
ri gelenlerine karşı başkaldırmış ve kendi idealleri uğrunda 
savaşmıştır.

“İdeal Öğretmen” kitabından birkaç fotoğraf.

Bir Kitap (İdeal Öğretmen)

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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 Genç hemofilikler olarak bu sefer bir değişiklik yaptık ve 
bizim için bir ilk olan açıkhava tiyatrosuna gittik.12 Haziran 
Cuma akşamı İstanbul’un yaz havasını fırsat bildik ve Cemil 
Topuz Açıkhava Tiyatrosu’nda “İstanbul Efendisi” oyununa 
gittik. Hemofilik kardeşlerimizle birlikte İstanbul Efendisi 
oyununa 20 kişilik bir katılım gerçekleştirdik.

 İstanbul Efendisi, Musahipzade Celal’in yazdığı ve Engin 
Alkan’ın yönetmen koltuğunda oturduğu, Lale Devri zama-
nını anlatan eğlenceli bir oyun. 2008 yılından bu yana İstan-
bul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nda kapalı gişe 
oynamakta.yan bir oyun. 

 Osmanlı’da Lale Devri’nin sonlarına doğru geçen oyun, o 
zaman ki toplumun sosyal ve kültürel yönünü gözler önüne 
seriyor. Osmanlı’daki etnik yapının da altı çizildiği oyunda, 
Kadı Savleti Efendi’nin kendi çıkarları için  kızını istemediği 
biriyle evlendirme çabaları anlatılıyor. Müzikal yönden de iz-
leyenlere büyük keyif veren oyun yer yer interaktif bir şekilde 

geçiyor. Kadı Savleti Efendi, astığım astık kestiğim kestik bir 
adamdır ve bütün esnafı her fırsatta falakadan geçirmektedir. 
Kadı Savleti Efendi’nin Tek zaafı ise kızı Esma Sultan’dır. Esma 
Sultan, gönlünü Safi Çelebiye kaptırmıştır. Ancak babası Kadı 
Savleti Efendi kızını başka biriyle evlendirmek ister.  Savleti 
Efendi ve oğlu İrfan fallara, perilere, cinlere düşkünlüğünden 
kızına münasip damat adayını bu yolla seçmeye kalkar. Esma 
Sultan sevdiği adamla evlenebilmek için Çengi Afet’ten yar-
dım isteyince işler iyice karışır. Esma Sultan, Çengi Afet ve 
Safi Çelebi, Kadı Savleti Efendi’yi kandırıp evlenebilmek için 
plan yaparlar. Ancak hesaba katmadıkları biri vardır o da 
Esma Sultan’ın abisi İrfandır. İrfan aklını büyülerle, cinlerle, 
perilerle kaçırmıştır. Akli dengesi yerinde olmayan İrfan, ister 
istemez kendini bu evlilik planının içinde bulur. Asıl komik ve 
eğlenceli kısım bundan sonra başlar.  

 Oyunu çok fazla anlatmadan sizleri de yeni sezonda “İs-
tanbul Efendisi”ni izlemeye davet ediyorum. Üç saat süren ve 
dolu dolu geçen bu oyundan keyif alacağınızı düşünüyorum.

Bir Tiyatro (İstanbul Efendisi)

 2008 yılı Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere’nin ortak yapımı olan bu filmi, bir 
buçuk saat boyunca hiç sıkılmadan izleyeceğinizi düşünüyorum. Filmde 2. Dünya Sa-
vaşı sırasında, Nazi Almanyası’ndaki iki çocuğun başından geçen olaylar anlatılıyor. 
Birçok Nazi Almanyası filminin aksine, Çizgili Pijamalı Çocuk tamamen iki çocuğun 
gözünden anlatılıyor ve yaşanan savaşa farklı bir pencereden bakmamızı sağlıyor.   
Nazi Almanyası, Bruno’nun babasını Berlin’den görevli olarak Polonya’ya gönderir. 
Bruno ve ailesinin yeni evleri bir buçuk milyon Yahudi’nin Nazilerce öldürüldüğü Aus-
chwitz toplama ve yok etme kampının bitişiğindedir. Bruno, bir gün çevreyi gezerken 
toplama kampını fark eder ve orada kendi yaşıtı olan Scmul (Çizgili Pijamalı Çocuk) ile 
tanışır. Scmul, kampta hiç rahat değildir, sürekli ağır şartlar altında çalıştırılmaktadır. 
Scmul, her fırsat bulduğunda Bruno ile görüşmeye gelir. Bruno bu kampı hep merak 
eder ve içeride oyun oynanıyor zanneder. Nazi Almanyası’ndaki bu kamplar Alman 
çocuklara olduğundan daha farklı anlatılmaktadır. Bu iki arkadaşı ayıran en büyük et-
ken, toplama kampının sınırlarını belirleyen tellerdir. Ancak bu iki kafadar için teller 
görüşmelerine hiçbir şekilde engel olmaz. Savaştan ve olup bitenden haberi olmayan bu iki çocuk çok iyi arkadaş olurlar. 
Hemen hemen her gün görüşen bu iki kafadar dostluklarını ayıran tele rağmen oynadıkları oyunlardan vazgeçmezler. Bir 
gün Scmul, Bruno’ların evine çalışmaya gelir. Scmul’un, Bruno ile konuştuğunu gören Alman askerleri Scmul’u kampa 
yollarlar. Bruno bu durumdan kendisini sorumlu tutar, ilerleyen günlerde tellerin oraya gider ama Scmul’u göremez. Ancak 
birkaç gün sonra Scmul’u görebilir. Scmul’un yüzü morarmıştır, Alman askerleri Bruno ile konuşmasını cezasız bırakma-
mıştır. Bu durum Scmul ve Bruno’nun arkadaşlığını zedelemez, aksine daha sıkı sıkıya bağlanır bu iki dost. Filmin ilerleyen 
sahnelerinde çok şaşıracağınız birkaç önemli detay daha var, ama onları izlediğinizde göreceksiniz.   

Bir Film (Çizgili Pijamalı Çocuk)
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Türkiye Hemofili Derneği’nin bir parçası olan Genç Hemofilikler Grubu olarak ikin-
ci şehirlerarası gezimizi 9- 10 Mayıs tarihleri arasında Konya’ ya gerçekleştirdik. 
9 Mayıs Cumartesi sabahı on yedi kişilik bir grupla Pendik’ten saat 07.30 treni 

ile yolculuğumuz başladı. Kahvaltı etme imkanı bulamayan hemofilik kardeşlerimize 
yolculuğumuz sırasında poğaça ve meyve suyu dağıttık. 08.15’te İzmit’e vardığımız-
da bize üç hemofili arkadaşımız daha katıldı. Konya’ya vardığımızda, Ankara’dan ge-
len arkadaşlarımızla birlikte sayımız yirmi beşe çıktı. Konya Tren İstasyonu’nda bizleri, 
Anadolu Hemofili ve Talasemi Derneği Başkanı Mehmet Oğuzhan Petekçi ile dernek 
üyelerinden Abdullah Taban, Fatih Mehmet Yavuz, Osman Çeşmeci ve Sami Öztürk  
karşıladı. Bizim için temin edilen otobüse binerek Karatay’daki konaklayacağımız 
otele gittik. Otele eşyalarımızı bırakıp vakit kaybetmeden Konya gezimize başladık. 

 İlk olarak kaldığımız otele yakın Mevlana Türbesine gittik. Bu gezide bize Rehber 
Uğur Bürcü yardımcı oldu. Bize Mevlana’nın hayatı ve Mevlana Türbesi hakkında bilgiler 
verdi. Yaklaşık olarak bir saat süren türbe gezimizden sonra ikinci durağımız, Selçuklu 
ilçesindeki Alaaddin Tepesi oldu. Alaaddin Tepesi’ni ve Alaaddin Camii’ni gezdik. Ala-
addin Tepesi’nde çay içme ve sohbet etme fırsatı bulduk.  Daha sonra Şems-i Tebrizi 
Camii’sine gitmek üzere yola çıktık. Şems-i Tebrizi Camii’sini dolaştık, bazı arkadaşla-
rımız burada namazlarını kıldılar. Öğle yemeği  saatinde yemek yiyeceğimiz restorana 
doğru yola çıktık. Konya usulü öğlen mutfağından seçilen yemeğimizi yedik. Bulun-
duğumuz restorantta Konya Valisi Muammer Erol ile karşılaştık. Anadolu Hemofili ve 
Talasami Derneği Başkanı Mehmet Oğuzhan Petekçi’nin ricası üzerine Sayın Vali ma-
samıza gelerek bizlere, Konya’da hemofili hastalığının olabildiğince tanıtılmaya çalı-
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Genç Hemofili

Konya Gezisi

“Türkiye’nin olabildiğince 
her yerine giderek 
hemofili bilincini 

arttırmak ve aradaki 
bağları kuvvetlendirmek 

üzere genç hemofililer, 
2. Şehirlerarası gezilerini 

Konya’ya gerçekleştirdiler.”

Young Hemophilia Konya Trip
The second long-distance trip of the young hemophiliacs to meet with other hemophilia-
cs across Turkey to support and to share was to Konya between May 9, 2015 and May 
11, 2015. We were 25 people from Kocaeli, Konya and Ankara. We had the opportunity 
to know Konya, which is a city of tolerance, better during the two days visit.
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şıldığını ve halkın bilgilendirildiğini anlattı. Hemofili hastala-
rının sık sık sorunlarını dinlediğini ve her fırsatta yanlarında 
olduğunu belirtti. Restoranttan ayrılmadan önce Genç He-
mofilikler olarak, Sayın Vali Muammer Erol ile hatıra fotoğrafı 
çektirdik. Vali Bey ile çektirdiğimiz fotoğraf Konya’nın yerel 
gazetesi olan Pusula’nın 10.05.2015 sayılı baskısında yer aldı. 

 Öğlen yemeğinden sonra Mevlana Kültür Merkezi›nde dü-
zenlenen Semazen gösterisini izlemek üzere yola çıktık. Saat 
19.00’da başlayan Semazen gösterisi 20.00’da son buldu. 
Mevlana Kültür Merkezi’nden ayrılarak Anadolu Hemofili ve 
Talasami Derneği’nin  Meram’da bizler için düzenlemiş oldu-
ğu eğlenceye katıldık. Burada müzik dinleme fırsatı bulduk 
ve diğer şehirlerden gelen arkadaşlarımızla daha yakın iliş-
kiler kurduk. Bazı arkadaşlarımız söz alarak Türkiye Hemo-
fili Derneği’nin kendi hayatlarını nasıl değiştirdiğini ve artık 

hayata karşı kendilerini daha güvenli hissettiklerini anlattılar. 
Türkiye Hemofili Derneği ve Genç Hemofili’nin düzenlediği 
etkinliklerin birlik ve beraberliği sağladığına değindiler. Mü-
zik programı bitiminde otelimize döndük. Otele ulaştığımız-
da geçirdiğimiz gün hakkında arkadaşlarımızla sohbet ettik 
ve günün değerlendirmesini yaptık. Sohbetimiz bittikten 
sonra tüm arkadaşlarımız dinlenmek üzere odalarına çıktılar. 

      İkinci gün sabah kahvaltımızı konakladığımız otel-
de yaptık. Saat 09.30’da otelden ayrılarak ilk durağımız 
olan Sille Köyüne doğru yola çıktık. Sille’de bulunan Aya 
Elene Kilisesi›ni gezdik. Bu kilisenin Selçuklu döneminde 
sille taşları kullanılarak yapılan bir kilise olduğunu öğren-
dik. Aya Elene Kilisesi›nin bir diğer özelliği ise Unesco’nun 

Dünya Miraslar listesinde yer almasıdır. Kiliseden sonra Sil-
le Köyünü gezdik. Köyün eşsiz güzellikteki doğasında do-
laşarak arkadaşlarımızla   hoşça vakit geçirdik. Sonrasında 
öğle yemeğimizi yemek üzere Selçuklu ilçesine doğru yola 
çıktık. Öğle yemeğimizde Konya’nın yöresel yemeklerin-
den biri olan etli ekmeğin tadına baktık. Yemekten sonra 
Akyokuş’a çıkarak Konya’yı tepeden izleme fırsatı bulduk. 

     Akyokuş’tan sonra gezimizin son yeri olan 80 Binde 
Devri Alem Parkı’nı gezdik. Parkın içinde ; Dinozor ma-
ketlerini, çizgi film karakterlerinin maketlerini ve cami-
lerin maketlerini görme imkanı bulduk. İstanbul’da bulu-
nan Miniatürk’e benzeyen bu parkı gezip fotoğraf çektik. 

      Günün sonuna geldiğimizde saat 17.55 trenine binmek 
için Konya Tren Garına doğru yola çıktık. Tren garına  var-
dığımızda, Anadolu Hemofili ve Talasami Derneği’nden olan 
arkadaşlarımızla ve Ankara’ya gidecek olan arkadaşlarımız-
la vedalaştık. Trende grup arkadaşlarımızla Konya gezimiz 
hakkında konuştuk ve gezi ile ilgili görüşlerini aldık. Saat 
22.30’da İstanbul  Pendik YHT Garı’na ulaştık ve evlerimize 
gitmek üzere vedalaştık.
İki günlük Konya gezimiz ile pek çok yer görerek 
Hoşgörü şehri diye bilinen Konya’yı yakından tanı-
ma fırsatı bulduk. Genç Hemofilikler olarak yaptı-
ğımız bu geziden hepimiz memnuniyetle ayrıldık. 
Bize bu imkanı sağlayan başta Türkiye Hemofili Derneği Baş-
kanına, yönetim kuruluna  ve orgaizasyonda desteğini esir-
gemeyen Türkiye Hemofili Derneği Sekreteri Şule Kılıçaslan’a 
çok teşekkür ederiz. Ayrıca, bizi Konya’da yalnız bırakmayan 
Anadolu Hemofili ve Talasemi Derneği’ne teşekkürlerimizi 
sunarız.
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Genç Hemofilikler olarak 01.02.2015 Pazar  günü, İstanbul›dan katılacak ekibimiz ile 
saat: 08.00’ de Sirkeci’deki dernek merkezimizin önünde toplandık. Daha sonra 
Kartal’dan bizlere katılan arkadaşlarımızı da alarak başladık Bolu’ya doğru yola ko-

yulmaya. Saatin erken olması nedeni ile dernek tarafından temin edilen poğaça, simit ve 
meyve suyu ile kahvaltımızı Bolu yolunda yaptık. Daha sonra Kocaeli’de bizlere iki arkada-
şımız daha katıldı. Otobüste daha önce birbirleriyle tanışmamış   olanlar tanışıp kaynaştılar. 
Keyifli bir yolculuğun ardından Bolu’ya vardık. Hiç zaman kaybetmeden Bolu’nun en güzel 
yeri olan Abant Gölü’nü gezdik. Bizleri TRHD Bolu İl Temsicisi Cemal KURUKAN karşıladı. 
İstanbul bizleri sıcak havası ile uğurlarken Bolu  soğuk ve karlı havası ile karşıladı.

 Saat 12:00 civarında Abant Gölü’nün donmuş eşsiz güzelliğinde arkadaşlarımız 
ile hatıra fotoğrafları çektik. Daha sonra öğle yemeği için rezervasyon yapılmış olan 
restoranta doğru yürümeye başladık. Abant Gölü’nün eşsiz güzelliğini seyrederek 
yaptığımız yürüyüş sonunda restorantımıza vardık. Abant Gölü’nün donmuş man-
zarasına karşı yediğimiz leziz bir yemeğin  ardından  otobüsle Bolu Doğa Müzesi’ne  
geçtik. Müzeyi gezdikten sonra otobüsümüze tekrar döndük. Bazı arkadaşlarımız 
self-infüzyon yaparken bazı arkadaşlarımız da hediyelik eşya almak için birkaç dük-
kan gezdiler. Eve dönüş vaktimiz gelmişti. Her ne kadar soğuk olsa da Abant gö-
lünden ayrılmak istemiyorduk ama otobüsümüze binip tekrar İstanbul’a dönmek 
için yola koyulduk. Otobüste yine çok güzel sohbet havası oluştu. Kocaeli’ye gelince 
buradaki arkadaşlarımızla vedalaşarak yolumuza devam ettik. Yorgun ama keyifli bir 
günün sonunda İstanbul’a vardık.

 Böylece Türkiye 
Hemofili Derneği Genç 
Hemofili Gurubu’na  
muhteşem bir gün daha 
yaşattı. Başta Türkiye He-
mofili Derneği yönetimi-
ne ve emeği geçen her-
kese teşekkür eder, siz 
değerli arkadaşlarımızı 
da aramızda görmekten 
mutluluk duyarız.

Hamza DEMİREL
TRHD

Abant Gezisi
Visiting Abant Lake, Bolu

“Genç hemofililer 
düzenlenen Abant 

gezisi ile çevre 
illerden de gelen 

hemofiliklerle 
kaynaşma ve gezme 

fırsatını buldular.”

The young hemophiliacs made the 1st intercity visit to Bolu on 
February 1, Sunday 2015 and had sightseeing tour around Abant 
Lake. They also visited Bolu Nature Park, during this activity.

Genç Hemofili
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Genç hemofili ritim grubu olarak ilk gösterimizi Nisan 2014’te 11. Uluslararası Türkiye 
Hemofili Kongresi katılımcılarına sergilemiştik. Daha sonra ritim çalışmalarımıza 
hemofili ve yakınlarının yanı sıra sosyal medya üzerinden de gelen, bize gurur ve-

ren yoğun talep üzerine bu yıl da aynı heyecan ve coşkumuzla devam etmeye karar 
verdik. 

 Şubat 2015’de haftada bir gün, toplamda iki aylık eğitim alarak çalışmala-
rımıza başladık.  Üç bendir, iki darbuka, bir kabuk, bir asma davul, iki def, 
iki bağlama, bir gitar ve bir vokal eşliğinde iki aylık azimli ve coşkulu bir 
çalışma sonucunda Dünya Hemofili Günü kutlamaları çerçevesinde sahne 
aldık. “Sarı gelin ve Karanfil Deste Gider” türkülerini eğlenceli ve coşkulu bir 
performansla katılımcılarımıza sergiledik. Katılımcılarımızın büyük beğenisi-
ni toplayan “karanfil deste gider” türküsünü gelen istek üzerine bir kez daha 
çaldık.  

 Hemofili ritim grubu olarak amacımız hemofilik bireylere kendilerine olan 
özgüvenlerini arttırmak, yardımlaşmayı, takım çalışmasını, sosyal ve kültürel 
açıdan gelişmelerini, hemofiliklerin birbirleriyle eğlenceli ve verimli dakikalar 
geçirmelerini sağlamak ve birbirleriyle olan bağlılıklarını güçlendirmekti. Bu 
amaç doğrultusunda yeteneği olan arkadaşlarımızın da aramıza katılımı ile 
ritim çalışmalarımıza devam etmeyi umuyoruz.

 Hemofili Ritim Grubumuzun bilinirliğini ve katılımı arttırmak üzere sosyal 
medya üzerinden destek olabilir ziyaret edebilir, bize ulaşabilir ve kamuo-
yunda hemofili farkındalığını yaratmak için bize destek olabilirsiniz.

 Bol ritimli ve kanamasız günler geçirmeniz dileğiyle...

Deniz Caner TAN
TRHD

Ritmik Hemofili

“Genç Hemofili 
Ritim Grubu  

Dünya Hemofili 
Günü kutlamaları 

programında 
sergiledikleri 

performanslarıyla 
konuklara keyifli 

dakikalar yaşattılar.”

Young Hemophilia Rhythm Performance

Young Hemophiliac Rhythm Group performed the 1st time 
during the 11th International Hemophilia Congress of Turkey 
opening ceremony on April, 2014. Due to the feedback they 
got from the hemophiliacs and their relatives through social 
media, they kept the pace with the increased enthusiasm 
and excitement. Young hemophilia Group also took the stage 
during The World Hemophilia Day celebration program per-
formed the songs “Sarı Gelin” and “Karanfil Deste Gider”.
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İlim Sanat Tarih ve Edebiyat Vakfı «İSTEV» vakıf kültürü ve medeniyetini yaşatmayı 
öncelikleri arasında bulunduran, Dünya tarihinin sanat ve edebiyatla desteklenerek 
gelecek nesillere aktarılmasında güçlü bir köprü olmayı hedefleyen gönüllü bir sivil 

toplum kuruluşudur.

 Toplumsal bilinç düzeyinin yükselmesinde; sanat, tarih ve edebiyat çalışmalarıyla, 
dinamik, güncellenen ve geleceğe taşınabilen bir “ilmin” öncüsü olmak adına kurulan 
Vakıfımız, 4 yıldır düzenli eğitim, atölye, konferans, gezi ve genç gönüllüler ile sosyal 
proje çalışmaları yapmaktadır.

 Dünya Tarihini kronolojik ve eş zamanlı olarak bilmenin önemine inanan İSTEV, 
kaybettiğimiz Medeniyet tasavvurunu yeniden inşa etmeyi, diğer kadim Medeniyet-
leri tanıyarak yaşadığı zamanı anlamayı ve bu bilgiyle gençlerimize yürütebilecekleri 
sistemler kurarak geleceği inşa etmeyi hedeflemiştir. Bir fikri ve projesi olan gençlere 
değer vererek dinleyerek, aile ve toplum içinde anlaşılmalarına yönelik atölye ve kon-
feranslar düzenlemiş ve bu çizgisinde faaliyetlerine devam etmektedir. 

 İSTEV, sosyal yönleri güçlü bireyler yetiştirmek için akademisyenlerle ve sivil top-
lum kuruluşlarıyla, yerel yönetimlerle, ortak çalışmalar yaparak, toplumun ihtiyaçları-

“Her yazımızda 
olduğu gibi bu 

sayımızda da 
ülkemizin önem-

li Sivil Toplum 
Kuruluşları 

(STK)’ndan biri 
olan İSTEV’i siz-
lere tanıtacağız.”
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na yönelik konularda aylık konferans ve seminerler düzenle-
mektedir. Bugüne kadar Ömer Tuğrul İnançer, Mahmut Erol 
Kılıç, Ali Ural, Ömer Faruk Harman, İsmail Taşpınar, M.Baha 
Tanman, Bekir Karlığa ve İhsan Fazlıoğlu gibi çok değerli 
İlim insanını, gençlerimizle ve halkımızla buluşturmuştur. 

 İSTEV 2014-2015 Eğitim Yılında; Tarih Okumaları ve Ya-
zarlık Atölyesinin yanı sıra Hikmet Okulu, Anlam Arayışı 
Kur’an Yolculuğu ve Esma-i Hüsna gibi dersleri eğitim bölü-
müne dâhil etmiştir. Hikmet Okulu ile “düşünmek yola çık-
maktır” diyerek Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu öncülüğünde, İslam 
Felsefesi, Bilim Tarihi, Zihin Felsefesi ve Klasik Mantık gibi 
derslerini alanlarında uzman 22 hocadan öğrencilerimize 
aktarmıştır. Yeni dönemde, okuma gruplarıyla felsefi konu-
lar derinlemesine incelenecektir. 

  Vakfımız, toplumsal iletişimde, düşüncelerini güçlü bir 
kalemle ve dille ifade edebilen bireylerin önemine inanmak-
tadır. Yazarlık Atölyesi eğitimi ile yazmaya yeteneği olan, dili 
iyi kullanmayı talep eden katılımcılarımızla üç yıldır bu ça-
lışmayı sürdürmektedir. İSTEV görsel sanatların iletişimdeki 
etkisini de kabul ederek, Prof. Dr. Bekir Karlığa ile “Batıya 
Doğru Akan Nehir Belgeseli”nin anlatılmayan yönleriyle 
ilgili bir çalışma yaparak, tarih, sanat ve medeniyet bakış 

açımıza yeni perspektifler katmıştır. Yapımcılarıyla birlikte 
belgesel okumalarına ve yazarlık atölyemize önümüzdeki 
dönemde de devam edecektir. 

 Üniversite öğrencilerimizle uyguladığımız Sosyal Giri-
şimcilik Okulu eğitimimiz, gençlerimize yeni fikir ve proje 
üretme, kendini ifade etme ve yeni iş girişimlerinde yol gös-
tererek başarıya ulaşmalarına katkıda bulunmuştur. 
İSTEV, insanın kendini bilme ve tanıma arzusunun güçlü bir 
Allah tasavvuru ile olacağına inanır. Fatma Bayram ile Es-
mâ-i Hüsnâ programımız, Allah’ın isimlerini saymak, ezber-
lemek fiillerinden öteye taşıyarak onları anlamaya yönelik 
okumalardan oluşur. Bahariye Mevlevihanesinde bulunan 
Vakfımız, mekanın ruhunu yaşatmak adına, Mevlana’yı 
tanımak ve Mesnevi’yi anlamak için ayda bir kez Mesnevi 
Sohbetleri ve Mukabele-i Şerife (Sema) etkinliğini düzen-
lemektedir.

 “En güzel yolculuk Kuran’ı okumak/anlamaktır” bilinciyle 
ilahi mesajı güncel yorumlarla anlama, yaşama alışkanlıkla-
rımıza katmayı hedefleyen “Anlam Arayışı Kur’an yolculu-
ğu” eğitimimiz, Ayşe Şener Hocamız ile devam etmektir. 
 İSTEV, eğitimin birçok aşamasında düzenlediği program-
larla, vakıf kültürüne yeni bir soluk, düşüncelerimize farklı 
bir derinlik getirmek için buradadır...

istevbilgi \istevbilgi @İSTEVinfo www.istev.org.tr

STK
’lar
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Ve Onun Ardından...
 Türkiye Hemofili Derneği Hatay Temsilcisi ve Genç Hemofili grubunun gözbebeği 
Çağrı Kamil Başar’ı elim bir trafik kazasında kaybettik.  

Dergimizin bu sayısı için rahmetli kardeşimiz Çağrı Kamil Başar adına üstteki başlığa iliş-
kin bir yazı yazmam istendiğinde kelimeler kifayetsiz kalmış, boğazım düğümlenmişti.

Ben rahmetli Çağrı’ nın ebediyete intikal edişini derneğimizin sosyal medya hesabın-
dan öğrendim. İnancım gereği Allah’tan gelip dönüşümüzün şüphesiz O’na olduğu 
aşikârdır. Buna karşın insan bu elim haberi duyduğunda bir an nefessiz kalabiliyor. 

Kader arkadaşım Çağrı ile Hatay temsilcisi olmadan önce İstanbul’ daki birçok organi-
zasyonda gönlümüzü koyarak yan yana görev yapmış en son 11.Uluslararası Hemofili 
Kongresinde Genç Hemofili’ li kardeşlerimizin oluşturduğu ritim grubunda kendisini 
sahnede de izleme fırsatı bulmuştum.

Çağrı, her zaman gülen yüzüyle etrafına ışık saçan bundan dolayı da onunla rahatlıkla 
konuşup sohbet edebileceğiniz bir kardeşimizdi.

Derneğimizde yine bir toplantı öncesi Hatay’ a atandığını anlattığı sırada, gözlerindeki 
o sevinç ve ışıltıyı görmeniz lazımdı. Hatay’ a atandığı için o kadar mutluydu ki sürekli 
bana oraları anlatıp beni de oraya davet etmişti, bende kısmet demiştim.

Ayrıca rahmetli Çağrı’ nın derneğimizle ve genç kardeşlerimizle ilgilide projeleri vardı.  

Çağrı Kamil kardeşim geçirdiği bir trafik kazası sonucu şimdi aramızda değil. Bundan 
dolayı dernek olarak bir ek-
siğiz. Yani daha fazla çalışıp 
Çağrı Kemal kardeşimizin 
projelerini de hayata geçir-
mek için daha çok çalışma-
lıyız.

Bu vesile ile kader arkadaşı-
mız Çağrı Kamil kardeşime 
Allah’ tan rahmet ve Türkiye 
Hemofili Derneği camiasına 
başsağlığı diliyorum.

Çok Çok Üzgünüz…

Atakan TANAR
TRHD
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 İstanbul’da yaşayan ve İstanbul’a gelen misafirler için Nisan ayı demek, lale demek, erguvan demek, mimoza demek-
tir. Tabii bunun yanı sıra; hemofili demek, Dünya Hemofili Günü demek, Türkiye Hemofili Derneği’nin de içinde olduğu 13. 

Uluslararası Türkiye Hemofili Kongresi zamanı demektir.

Birçok yeniliği önceleyen bilimsel programın oluşturulması için ulusal ve uluslararası uzmanlardan oluşan medikal ve 
multidisipliner komitelerimizin çalışmalarını sürdürdüğü kongremiz bu kez, İstanbul - Avrupa’da 17-19 Nisan 2016 tarihleri 

arasında Şişli - Radisson Blu Otelde gerçekleştirilecektir.

Hemofili ve benzeri kalıtsal kanama-pıhtılaşma bozuklukları konusunda çalışmaları olanları ve bu çalışmalardan yararla-
nacakları bir araya getirecek olan kongremizde; güncel tedavi yaklaşımları, gelecekte uygulanacak tedavi metotları ele 

alınacak, hemofililerin sağlık sorunlarının yanı sıra, sosyal ve yasal sorunları da tartışılacak, aktif olarak sunulan konular ve 
dinleyicilerin aktif katılımıyla yapılacak uygulamalar, katılımcılarda kalıcı izler bırakacaktır. Ajandanıza işlemenizi istirham 

eder, 17 Nisan Dünya Hemofili Gününü de kapsayacak olan 13. Uluslararası Türkiye Hemofili Kongresinde görüşmeyi dileriz.

Saygılarımızla

13. ULUSLARARASI
TÜRKİYE HEMOFİLİ 

KONGRESİ
Türkiye Hemofili Derneği (TRHD)’nin

öncülüğünde Nisan 2016’da İstanbul’da 
gerçekleşecek...


