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Hemofili İçin 
Yoğun Faaliyetler Yılı

Prof. Dr. Bülent Zülfikar
TRHD Başkanı

    President, The Hemophilia Society of Turkey

Artık bültenimizin yılda 2 kez çıktığını biliyorsu-
nuzdur. Dolayısıyla son 6 ayda yapılanları bu 
yolla sizinle paylaşıyoruz. Bizi daima destekle-

yen kamuoyumuzu bilgilendiriyor, çalışmalarına katkı 
sağlaması içi yöneticilerimizin ilgisine sunuyoruz. As-
lında bu bültenle yetinmediğimizi siz de biliyorsunuz. 
Sürekli yenilenen bir web sayfamız ve bir de facebook 
sayfamız var. O mecra da bizi size yakınlaştırmaktadır.   

 Ocak – Haziran 2016 dönemi Türkiye Hemofili Derne-
ğimizin en uzun, en yoğun, en aktif ve en heyecanlı ayla-
rı oldu. Bültenimizin sayfalarını çevirdiğinizde sözlerimin 
ne anlama geldiğinde okuyacak, eklenen fotoğraflarla 
da tahayyül edecek ve/veya hatırlayacaksınız.  Burası 
ülkemizin iftihar edeceği, dünya ülkelerine, komşu ve 
dost ülkelere örnek gösterebileceği, işbirlikleri için davet 
edebileceği bir marka kurum olmuştur. Çeyrek asırdır 
yılmadan, bıkmadan bilgi ve deneyim üreten, ülkemizi 
içeride ve dışarıda başarıyla temsil eden hasta - hekim 
ortak gönüllü kuruluşu olarak çalışmaktadır. 
Yeni tanı alan hemofili ailelerine yönelik eğitim toplan-
tılarımız devam ediyor. Bölge bölge ülkemizde hemo-
fililere sahip çıkma, onların dertleriyle dertlenme ve 
devalarına vesile olma yürüyüşümüzü sürdürüyoruz. 
Resmi platformlarda yer alarak bildiklerimizi ve bek-
lentilerimizi açık yüreklilikle ifade ediyoruz. Uluslarara-
sı Hemofili topluluklarıyla ya giderek, ya da 17-19 Nisan 
2016 günlerinde olduğu gibi onları buraya davet ederek 
ortak projelerimizi hayata geçiriyoruz. Dünya Hemofili 
Federasyonu Başkanı ve Tıbbi Başkan yardımcısı, Avru-
pa Hemofili Hastaları Derneği Başkanı, Avrupa Hemofi-
li Birliği Başkanı, dost ve komşu ülkelerimiz Kırgızistan, 
Azerbaycan, İran dernek başkanları, her kademeden 
akademisyenler, doktorlar, hemşireler, idareciler hep 
beraber ortak bir hedefe, hemofililerin toplumun için-
de kaliteli bir hayat yaşamaları için çaba gösteriyoruz.  

 Sivil toplum kuruluşu olabilme, ülkemize ve insanlığa 
daha iyi olanaklar sağlama adına da mensuplarımızın 
bilgi ve deneyimlerini artırma çabalarımız sürüyor. Eği-
tim programları, çalıştaylar, yüz yüze görüşmeler, kahve 
sohbetleri bunun için başvurduğumuz metotlarımız, dur-
maksızın kullandığımız kendini yenileme yöntemimizdir. 
Tüm il temsilcilerimiz, üyelerimiz, yönetim kadromuz 
heyecanla bu çalışmalara katılıyor. Emeği geçen her kesi 
kutluyorum.

  
  
  
  
  
    Ülkemizin dünyadaki prestijini daima yukarıya yükselt-
mek, ülkemizi ve insanımızı aşağıya-çukura çekme, çelme 
takma girişimlerine prim vermemek en büyük şiarımızdır. 
Biz Hasta – Hekim kuruluşu olarak insanımızın şifasına 
çalışırken, daima yanımızda olduğunda emin olduğumuz 
ülkemizin kahramanlarını cesaret ve kardeşlik duygularını 
yitirmeyen iftiharımız 15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle 
anıyor, saygılarımızı sunuyoruz.
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You know that our bulletin publishes 
twice a year. Therefore, we would 
like to share with you our activities 

within the last 6 months. We continuous-
ly keep our public and our administrators 
informed in order to obtain their support. 
In fact, this bulletin is not enough and we 
have an active website and a facebook 
page which are updated regularly. These 
media keep us closer. 
The period between January  and June 
2016 was one of the most intensive, acti-
ve and interesting periods of our Society. 
When you are strolling through the pa-
ges of our Bulletin, you will recognize and 
remember most of them and understand 
what we mean. This Society has become 
an international trademark of our country 
which we can be proud of. It has been 
working endlessly for a quarter of a cen-
tury, producing and disseminating know-
ledge and expertise with the contributi-
on of physicians and patients, voluntarily.  

 Our educational programs for the 
newly diagnosed patients and their fami-
lies are continuing. We take care of our 
patients in every province, listen to them 
and try to find solutions to their prob-
lems. We represent them on legal plat-
forms and Express our knowledge and 
expectations from the government. We 
collaborate with international hemophi-
lia organizations on abroad or at home 
just as we have done on the hemophilia 
day on 17-19 April 2016. President and 
Medical Vice-President of the World 
Federation of Hemophilia, President of 
the European Hemophilia Consortium, 
Presidents of the Hemophilia Societies 
of Krygyzystan, Azerbaijan and Iran, aca-
demics, physicians, nurses and administ-
rators all work together for a common 
aim, which is the well-being of PWH.  

 Our members also share their 
knowledge and experiences with the 
rest of them, which is the main fea-
ture of a non-governmental organi-
zation. Educational programs, work-
shops, face-to-face interactions and 
coffee chats are some the methods 
that we use for these purposes. All our province repre-
sentatives, members, executive board members cont-
ribute to these activities. I contragulate all of them.  

 Our main motto is to increase the prestige of our Country 
in the World and resist all efforts which try to down-regula-

te our activities, our people and our nation. We are striving 
towards the healing of our patients as a physician-patient 
organization and remember and congragutale the martrys 
and  heroes of our Nation on the 15th of July  for their cou-
rage and fraternity. We are proud with them and may Allah 
bless them.  

AN INTENSIVE YEAR FOR 
HEMOPHILIA ACTIVITIES



“Derneğe üye olduktan 
sonra, benimle aynı 
kaderi paylaşan gönül-
daşlarımla tanışmak, 
onlarla bir araya gelebil-
mek bana daha da güç 
vermişti. Teşekkürler 
TRHD”

Hemofili İle

Hemofili İle

DOĞMAK
YAŞAMAK

1980 yılında Gümüşhane İli, Kelkit ilçesinin, Deredolu Köyünde 1 
Nisan da dünyaya geldim ve hemofiliye “merhaba” dedim. Yani 
doğum tarihim olan 1 Nisan Şakası Gibi :)

 
 Çok değerli sevgili babam ve annem o dönemde çiftçilik yaparak 
geçimimizi sağlamaya çalışıyordu. İşte hemofili ile tanışmam da o 
dönemde, 3 yaşındayken babamla birlikte gittiğim harmanda, sol eli-
min iki parmağını harman makinesinin mekanik bölümüne sokarak 2 
parmağımı ciddi derecede yaralamam ile başladı. O dönemde henüz 
hemofili bilincine sahip olmayan ailem kanamayı durdurabilmek için 
ahırlarda bulunan örümcek ağlarını kullanmışlar ve kanama tam 24 
gün aralıklı bir şekilde devam etmiş. Yaramaz bir çocukluk geçirdi-
ğim o yıllarda, yine 1. sınıfa başladığım gün ayak bileğimi burkmamla 
birlikte, ayak bileğimdeki şişmenin yanı sıra dayanılmaz ağrılar çekti-
ğimi dün gibi hatırlarım. Ben ağrılar içinde kıvranırken, sevgili annem 
gece gündüz beni sırtına alarak gezdirir, hem ağrıyı hem gözyaşları-
mı durdurmaya çalışırdı. Babam ise maddi imkânsızlıklar dolayısıyla 
beni hastaneye götürememiş olmanın çaresizliği ile sessiz bir şekilde 
tıpkı yağmur damlaları gibi gözyaşları döker ve bana belli etmemeye 
çalışırdı. Tüm bunları gördüğümde ne ağrım ne sızım kalmıştı. 
 
 Kas ve eklem içi kanamalarımın devam ettiği dönemlerde, ba-
bam, o zamanlarda kırık-çıkıkçı doktoru olarak bilinen birine götürdü 
beni. Adam bacaklarımdan başlayıp, kollarıma varana kadar çekip, 
burkarak bu artık iyileşti dedi ve geçici bir süre de olsa babamın 
yüzü güldü. Ama kısa süre sonra şişlikler ve ağrılarım artınca, çaresiz 
kalan babam, ahırdan 2 hayvan satarak Ankara Hacettepe Üniversi-
tesi Tıp Fakültesi’ne götürdü beni. Burada yatış işlemlerin yapıldı ve 
3 gün sonra doktorlar babama, Hemofili A hastası olduğumu ve bu 
hastalığın doğuştan başlayıp, ömür boyu süren bir hastalık olduğu-
nu söylediler. O dönemlerde faktör ilaçları yoktu tabi, taze donmuş 
plazma ve taze kan kullanmaya başlamıştım. Aradan 1-2 yıl geçtikten 
sonra sünnet olacağım diye babamın başının etini yemeye başladım. 
Babam bu isteğim üzerine beni Erzurum Hastanesine götürerek 
sünnet ettirdi.Ama kanama ciddi derecede olunca elimizdeki 3-5 
ünite taze kan yetmemiş, Erzurum Radyoları benim için kan anonsu 
yapmaya başlamıştı. Sünnet kanamam 38 gün sürmüş, hastanede 
42 gün yatmıştım. 
 
 
 

Sinan Baş 
TRHD Edirne İl Temsilcisi
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 16 yaşıma geldiğimde hastane ulaşımı vb. durumlar nedeni 
ile Edirne iline göç ettik. Trakya Üniversitesi Hematoloji bölü-
münde tetkik ve tedavilerim devam ederken, ciddi derecede 
F8 sıkıntısı vardı. İlacımızı alacak maddi imkâna sahip değildik. 
Kan ve plazma ile ağrılı bir şekilde hayat devam ediyordu. Bu 
süreçte Hematoloji bölümünden saygıdeğer hocam Sayın Prof. 
Dr. Özden Vural ile tanıştım. Hocam bana yalnız olmadığımı 
söylerdi ve bir gün benim gibi hemofili A hastası olan, Tıp Fa-
kültesi öğrencilerinden Fikret Bezgal ile tanıştırdı beni. Yani şu 
anki Türkiye Hemofili Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Fikret 
Bezgal ile tanışmama vesile oldu. 
 
 Fikret abim ile tanıştıktan sonra yalnız olmadığımı hissettim 
ve bu bana güç vermişti. Yine Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Hematoloji bölümünde görevli, o dönemde doçent doktor olan 
Sayın Muzaffer Demir ile tanıştım. Şu anda Trakya Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Hematoloji ABD olan Prof. Dr. Muzaffer Demir 
hocamın üzerimde babam kadar emeği vardır.
 Muzaffer Hocam ve Fikret Bezgal abimin sayesinde İstan-
bul’da Hemofili Derneğinin olduğunu öğrendim. Kendileri-
nin tavsiyesi üzerine bu derneğe üye oldum. Derneğe üye 
olduktan sonra, benimle aynı kaderi paylaşan gönüldaşlarımla 
tanışmak, onlarla bir araya gelebilmek bana daha da güç ver-
mişti. Bunun yanı sıra Dernek Başkanı Prof. Dr. Bülent Zülfikar, 

TRHD Hemşiresi Hanife Özcan’ın yardımları ve destekleri oldu. 
Adı geçen doktorlarımızın ve TRHD sayesinde hayatı sevmeye, 
kendimle daha barışık olmaya ve ağrılarımı unutmaya başla-
mıştım. 
 2015 yılında ise, İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi’nde 
Prof. Dr. Bülent Zülfikar ve Ortopedist Prof. Dr. Önder Kılıçoğlu 
hocalarımın destekleri ve ilgileriyle her iki dizimden protez 
ameliyatı oldum. Başarılı ve sorunsuz bir ameliyat geçirmemde 
emeği olan değerli hocalarıma teşekkürü bir borç bilirim. 
 2016 yılında TRHD Edirne İl Temsilcisi oldum. Temsilcili-
ğin verdiği sorumlulukları yerine en iyi şekilde getirmeye ve 
çalışmalarıma devam etmekteyim. Derneğimiz sayesinde 
birçok Hemofili arkadaşlarımızla tanıştık, birbirimize dayanma 
gücü verdik. Satırlarımın sonuna yaklaşırken, tekrar adı geçen 
hocalarımıza dernek yönetim kurulumuza, dernek hemşireleri-
mize, dernek çalışanlarımıza ve dernekte emeği geçen herkese 
çok teşekkür eder sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürdürmelerini 
dilerim.
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Güneş tüm canlılar için yaşam kaynağıdır. Vücudumuzda D vitamini sentezini 
gerçekleştirdiği için özellikle çocukların kemik gelişiminde temel bir rol üstlen-
mektedir. Kemiklerin ve özellikle dişlerin güçlenmesi için D vitamini gereklidir. 

Güneş ışınları cilde derinlemesine etki ederek, derideki kan damarlarının genişleme-
sine ve sıcaklık artışına yol açar. Böylece terleme oluşur ve terleme ile de vücudun 
toksinlerden temizlenmesi sağlanır. Güneş ışığı beynin hormonal işlevlerinin norma-
le dönmesine katkı sağlar. Güneş ışınları beyinde , moral yükselten ve serotonin adı 
verilen hormonun üretimini arttırır. Güneş ışınları mükemmel bir diyet ilacı yerine 
geçebilir. Psikolojik açlığı kontrol eden güneş ışınları, sizin açlık duymanızı önler. Kış 
aylarında güneşsizlik yüzünden serotonin üretimi azalır ve kişiler daha fazla yemek 
yemeye başlarlar.

 Güneş ışığının böyle yararları olmasına rağmen dikkat edilmediği takdirde zararlı 
yönleri de vardır. 

 Güneşin ek sık görülen olumsuz etkisi; güneş yanığıdır. Birden yoğun güneşlen-
meyle 2-6 saat içinde gelişir. 1-3. günlerde şiddetlenir ve 5-6 gün içinde geriler. Kı-
zarıklık, yanma, ağrı ve ileri durumlarda sulu kabarcıklar görülür.  Uzun ve yinelenen 
güneşte kalmaların yıllar içinde doğurabileceği en önemli sonuç; deri kanserleridir.. 
Deri kanserlerinin seyri nispeten iyi olmakla birlikte pigment üreten hücrelerden 
kaynaklanan Melanom, bilinen en kötü kanser türlerinden biridir. Güneş Altında 30 
dk.’dan fazla süre kalınacaksa güneş koruyucu faktör içeren deri losyonları kullanıl-
malıdır. En az 30 faktör olmalıdır. 

 Güneş uzun sürede verdiği zararlardan biri de deri yaşlanmasıdır.Doğal yaşlan-
maya ek olarak güneşin yol açtığı kırışıklık, lekelenme ve deri yapısında kabalaşma 
ortaya çıkabilmektedir.

Yaz Mevsiminin
İnsan Sağlığına Etkileri

Uzm.Dr. Atilla Güray 
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
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 Güneş çarpması kızgın güneş altında uzun süre kalanlar-
da ve daha çok çocuklarda görülen bir yaz hastalığıdır. aşırı 
sıcak sonucu vücut ısısını ayarlayan mekanizmanın bozul-
masına bağlı görülen şiddetli baş ağrısı, bulantı, kusma ve 
yüksek ateşle kendini gösterir. 

 Özellikle baş bölgesi direkt güneş ısınlarından korumak(-
şapka) ve güneş ısınlarının dik geldiği 11:00-15:00 saatleri 
arasında güneşte kalmamaya dikkat edilmelidir. 

BESİN ZEHİRLENMELERİ
 Besin zehirlenmesi bakteri, virüs veya kimyasal toksinler-
le kirlenmiş besin alımı sonrası gelişen, kusma, ishal, karın 
ağrısı, ateş gibi belirtilerle ortaya çıkan bir tablodur. Yazın 
diğer mevsimlere göre daha sık görülür. Bunun nedeni sı-
caklığın besinler üzerindeki olumsuz etkisi, ev dışında sık 
yemek yenmesi ve evdeki kadar hijyen kurallarına dikkat edil-
meyişi olabilir. Temiz koşullarda hazırlanmayan ve uygun sı-
caklıkta bekletilmeyen her besin zehirlenmeye neden olabilir.

 Kirlenmiş besinler tüketildikten sonra belirtiler 30 dakika 
ile 72 saat arasında ortaya çıkabilir. Bulantı, kusma, şiddetli 
karın ağrıları ve karında kramplar gibi sindirim sistemini il-
gilendiren şikayetlerin yanı sıra, bazen ateş de görülebilir. 
Yazın besinleri tüketirken taze, temiz ve uygun koşullarda 
bekletilmiş olduğundan emin olmak gerekir. 

YAZ İSHALLERİ
İshal, dışkılama sayısında artışla beraber, dışkının şekilsiz bir 
hal alması olarak tarif edilir. Yaz ishalleri, özellikle haziran 
ayında sıcakların artmasıyla daha sık görülür, ekim ayına 
doğru azalır .Yaz ishali çoğunlukla mikroplu suların içilme-
si veya bu sularla yıkanmış meyve ve sebzelerin yenilmesi 
sonucu ortaya çıkar. Su ve elektrolit kaybına neden olarak 
iştahsızlık , halsizlik , özellikle çocuklarda sıvı kaybına neden 
olarak hastane yatışlarına neden olabilir. 

O nedenle;
•  İçme ve kullanım sularının temizliğine dikkat edilmesi gerekir.
•  Taze meyve ve sebzeleri yıkamadan yemeyiniz. 
•  Et, balık ve deniz ürünlerini iyice pişiriniz. 
•  Peynir, yoğurt, dondurma gibi ürünlerin pastörize sütten 

yapıldığına emin olunuz. 
•  Hijyenik olmayan yiyecek almamaya dikkat ediniz. 

HAŞERE ISIRIKLARI
 Sivrisinek ve benzeri haşere ısırıkları yazın arttığından, 
haşere ısırığından korunmak için sinek kovucu priz aparat-
ları, sprey ve krem tarzı ürünler kullanılabilir. Krem ve sprey 
tarzı ürünlerden özellikle kimyasal olmayıp doğal içerik taşı-
yanlar (Citronella, Okaliptus, limon otu)  daha güvenilirdirler. 

KENE ISIRMASI
 Sıcak havaların gelmesiyle, kenelerin de en aktif olduğu 
zamanlar başlar. Piknik alanlarında, çayırlarda ve hatta bah-
çemizde bile gönül rahatlığıyla oturmak zorlaşır.  Kene ısır-
ması belirtileri genellikle ısırmadan 5-7 gün sonra gözlerde 
ve yüzde kızarıklık, ve vücutta noktasal döküntüler , burun 
kanaması, dışkı ve idrarda kan , idrar renginde koyulaşma  
gibi ciddi bulgular şeklinde kendini gösterebilir. Kene ısırı-
ğının beşinci gününden sonra karaciğer , böbrek , akciğer 
yetmezliği ve merkezi sinir sistemi bozuklukları gelişebilir 
ve hasta çoklu organ yetmezliği ve yaygın pıhtılaşma çoklu-
ğu sonucu kaybedilebilir. 

Kene Isırdığı Taktirde Vücuttan Nasıl Çıkartılır?
 Kene vücutta farkedildiğinde ondan kurtulmak için müda-
halede bulunulmamalı ve bir an önce sağlık kuruluşuna gidil-
melidir. Yanlış müdahale halinde kene, sıvısını erkenden vücu-
da kusar ve üzerindeki virüsün alınmasına neden olur. 

Keneye karşı alınacak önlemler :
 Kene riski olan yerlerde, vücudu tamamen örtecek giysi-
ler giyilmeli ve açık renkli elbiseler tercih edilmelidir.
Kenelerin vücuda girebileceği açıklıkların kapatılması 
önemlidir (Pantolon paçalarının çorap içine konulması, çiz-
me giyilmesi vb.).

 Kırsal alanlarda vücudun açıkta kalan kısımlarına böcek 
kovucu maddelerin sürülmesi, kenelerin birkaç saat vücuda 
yaklaşmalarını engellemektedir.
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TRHD I. Karne  Şenliği
2016

YAŞASIN ÇOCUKLARIMIZ
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Türkiye Hemofili Derneği olarak bu yıl ilk defa, 2015-2016 yılının 1.döne-
mini tamamlayan değerli çocuklarımız ve ailelerinin bir araya gelmesini 
ve keyifli vakit geçirmesini amaçladığımız, 1. Karne Şenliği etkinliği 

28 Ocak Perşembe günü yaklaşık 90 kişinin katılımı ile dernek merkezimizde 
gerçekleşti.

Etkinliğimiz derneğimizin 1. Katında bulunan oyun odasında 38 çocuğumuz 
ile animatör eşliğinde başladı. Yavrularımız gün boyunca oyunlar ve yarışmalarla 
gönüllerince eğlenme fırsatını buldu. Etkinliğimize öğlen kendileri için hazırla-
nan yiyeceklerini yemek üzere ara veren yavrularımız, daha sonra aynı enerji ve 
coşkuyla eğlenmeye devam ettiler. Yavrularımız Genç Hemofili Komite üyele-
rinden Hamza Demirel ve Devrim Aydoğan abilerinin de bulunduğu etkinlikte 
gönüllerince eğlenirken, aileleri ise derneğimiz kafeteryasında bir araya gelerek, 
çay ve ikramlarımız eşliğinde sohbet ettiler.  

Yavrularımız keyifli vakit geçirirken, ailelerini de unutmadık... Genç Hemofili 
Müzik grubundan İbrahim Baş ve Muhammet Karakaya annelerimize keyifli bir 
müzik şöleni yaşattılar. 

Her zaman bizlerle birlikte olan ve yavrularımızın çok sevdiği Dr. Fikret Bez-
gal hocamız da program boyunca bizleri yalnız bırakmadı. Bir yandan çocukları-
mızla yakından ilgilenen hocamız, bir yandan da anneler ile sohbet etti soruları-
nı dinledi ve önerilerde bulundu. 

Etkinliğimizin sonunda, Fikret 
hocamızın da eşliğinde yavrularımız 
için hazırladığımız hediyelerimiz ve 
sertifikalarımız kendilerine dağıtıldı.

Demet Mete 
TRHD Sekreter
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Genç Hemofili vee 

PERDE!
TRHD Gençleri Tiyatro Gezisinde

Hamza Demirel 
TRHD Üyesi

Genç Hemofilikler olarak soğuk Ocak ayının hava 
koşullarına aldırış etmeden, 23 Ocak 2016 tarihin-
de, Kadıköy Haldun Taner Sahnesinde oynanan 

“Zengin Mutfağı” adlı tiyatro oyununda bir araya gel-
dik. İzlediğimiz oyunla hem öğrendik hem de eğlendik. 

Zengin Mutfağı, epik tiyatronun Türkiye’deki önem-
li örneklerinden biri olarak kabul edilen, Vasıf Öngören’in 
1977’de yazdığı tiyatro eseridir. Oyunda bahsi geçen bu 
karakterin geçirdiği değişim ve yaşadığı olaylar, bizleri kimi 
zaman güldürdü, kimi zamanda hüzünlendirdi. Oyun sıra-
sında çalan müzikler, oyuna müzikal tadı verirken, kema-
nın ve piyanonun muhteşem sesiyle de resmen büyüledi. 

Soğuk havaya rağmen insanın içini ısıtan oyunun biti-
minde, sahne önünde bir araya toplanarak Genç Hemofili 
afişimiz ile hatıra fotoğrafı çektirdik. Böylece amacımızın bir 
araya gelerek, birlikte keyifli vakit geçirmek olduğu bir et-
kinlik daha güzel anılarla sonlandı.

“Oyunda hikayesi anla-
tılan karakterin geçir-
diği değişim ve yaşadığı 
olaylar, kimi zaman 
güldürdü, kimi zamanda 
hüzünlendirdi.”

Yeni Faktör Dergisi - 11



Uzm. Dr. Başak Koç Şenol 
TRHD Yönetim Kurulu Üyesi

20
16

9. Avrupa Hemofili ve İlişkili Hastalıkları Kongresi  (Annual Congress of The European 
Association for Haemophilia and Allied Disorders -EAHAD) kongresi bu yıl 3-5 Şubat’ta 
İsveç-Malmö’de gerçekleştirildi. Kongreye Prof. Dr. Bülent Zülfikar ve Uzm. Dr. Başak Koç 
katıldı.
  
 Multidisipliner yapıya sahip olan EAHAD bünyesinde hematologlar, hemşireler, fizyo-
terapistler, laborantlar ve tüm Avrupa’dan araştırmacılar bulunmaktadır. Bu multidispliner 
yapı kongrede de hâkim idi. Üç günlük yoğun kongrede sabahları vaka tartışmaları ile 
başladı ve devam eden günlerde hemofili ile birlikte diğer nadir kanama bozuklukları her 
yönüyle tartışıldı. Kongrenin en çok ilgi gören konusu halen yankıları devam eden ilk defa 
faktöre maruz kalan hastalarda rekombinan ve plazma kaynaklı ürünleri karşılaştıran SIP-
PET çalışması idi. Her yönüyle tartışılmasa da bu çalışmada plazma kaynaklı olan faktörlere 
karşı inhibitör gelişiminin daha az olduğu ortaya kondu. Ancak halen pratik uygulamada 
tedavinin nasıl olacağı netlik kazanmamıştır. 

 Kongre daha çok bilimsel ağırlıklı olup son gelişmeleri yakından izleyip dünya ile aynı 
seviyede olmamız ve bizim hastalarımızın da en son tedavileri elde etmesine olanak sağla-
ması açısından önem taşımaktadır.

Avrupa Hemofili ve Benzeri Hastalıklar Derneği

“Kongrenin en çok 
ilgi gören konusu 
halen yankıları devam 
eden ilk defa faktöre 
maruz kalan hastalarda 
rekombinan ve plaz-
ma kaynaklı ürünleri 
karşılaştıran SIPPET 
çalışması idi.”
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İsveç - Malmö

12 - Yeni Faktör Dergisi



İSTANBUL 
İNHİBİTÖR OKULU

22-23 ŞUBAT 
2016

 İstanbul Üniversitesi Hemofili Mükemmeliyet Merkezi organizasyonu ile 22-23 Şubat 2016 
tarihlerinde Hematoloji uzmanlarına yönelik İnhibitör Okulu İstanbul’da gerçekleşti.Toplan-
tıya Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji/Onkoloji EAH, Dicle Üniversitesi, Gazi 
Üniversitesi Gaziantep Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, On 
dokuz Mayıs Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültelerinden olmak üzere erişkin ve 
pediatrik hematologlar katıldı. 
  
 İlk gün gerçekleşen toplantılarda Prof. Dr. Bülent Zülfikar moderatörlüğünde Doç. Dr. Gül Nihal 
Özdemir ve Uzm. Dr. Başak Şenol, Prof. Dr. Önder Kılıçoğlu ve Prof. Dr. Cüneyt Türkmen sırayla 
Hemofilide İnhibitör Problemi, İnhibitörlü Hastada Cerrahi Girişimler ve Radyoaktif Sinovektomi 
Uygulamaları hakkında bilgi verdiler. Genel bilginin ardından interaktif olan Hemofilik Artropati 
konseyine katıldılar. Daha sonrasında Diş Hekimliği Fakültesinde yapılan uygulamaları izleme 
imkânı buldular. Öğleden sonraki bölümde Hemostaz Laboratuvarında incelemelerde bulundu-
lar ve Fizik Tedavi Ünitesinde inhibitörlü hemofili hastalarına önerilen fizik tedavi yöntemlerini 
gözlemlediler.
 
 Toplantının ikinci gününde inhibitörlü hemofili polikliniğine katıldılar. Sonraki zamanda uygu-
lanan cerrahi teknikleri izlemek ve bilgi almak için yapılan ameliyatlara (viscosuplemantasyon ve 
port katater yerleştirilmesi) gözlemci olarak katıldılar. 
 
 Son olarak Türkiye Hemofili Derneğini ziyaret ettiler. Dernek merkezi tanıtılarak yapılan işlem-
ler ve uygulamalar hakkında bilgi verildi. Hemofili hastası ve yakınları ile bir araya gelen katılımcı-
lar sohbet etme fırsatı bularak sorular sordular ve izlenimlerini anlattılar.

Uzm. Dr. Başak Koç Şenol 
TRHD Yönetim Kurulu Üyesi

“The moderator of the 
first day was Prof. Dr. 
Bulent Zulfikar and the 
speakers Assoc. Prof. Dr. 
Gul Nihal Ozdemir, Dr. 
Basak Koc, MD, Prof. 
Dr. Onder Kılıçoğlu and 
Prof. Dr. Cuneyt Turkmen 
talked about the inhibitor 
problem in hemophilia, sur-
gical interventions in the 
patients with inhibitors and 
application of radioactive 
synovectomies.”

ETKİNLİKLERİM
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Ali Çıkan 
TRHD Yönetim Kurulu Üyesi

Yemek Bahane...
TRHD Hemofili Buluşmaları 

2016

Genç Hemofili olarak yeni ve eğlenceli etkinliklere devam ediyoruz. Bunlardan sadece birisi, birlikte çiğköfte yemek… 
Birlikteliğin altını çizmek istiyoruz. Her organizasyon birlik ve beraberliğimizi perçinleyen temeller atmakta. Bu temelleri 
oluştururken sürdürülebilir işlere imza atmayı planlıyoruz. Bu süreçte katkıda bulunan ve katılım sağlayan tüm kardeşleri-

mize teşekkürü bir borç biliriz. 
  
 Etkinliğimiz hemofilik üyelerimizden Devrim Aydoğan’ın babasının özel tarifi sonucu ortaya çıkan enfes tadıyla, ustasından 
çiğköftenin nasıl yeneceği hakkında bir sunum ile başladı. Sonrasını ne siz sorun ne biz anlatalım. Katılımcıların mutlulukları 
yüzlerinden okunmaktaydı. Bu durum bizi ziyadesiyle mutlu etti.  

 Katılımcı sayısının bir hayli yoğun olduğu bu organizasyon sayesinde birçok arkadaşımızla tanışma ve tanıdıklarımız ile has-
ret giderme fırsatı bulduk. Organizasyonlar bahane asıl amaç hemofili kardeşlerimizle birlikte olmak derdik hep, fakat bu sefer 
organizasyonun lezzetinden muhabbeti bile unuttuğumuz anlarla karşılaştık.  

 Biz buluşmalardan yorulmuyoruz dostlarım, siz de bizimle olmaktan asla vazgeçmeyin. Unutmayın biz birlikte daha güçlü-
yüz. Bir Çin atasözünde bahsedildiği gibi; “Birlik içinde eriyen, her işte muvaffak olur.” 

“Katılımcı sayısının bir hayli yoğun olduğu bu organizasyon sayesinde genç   
    lerimiz, yeni arkadaşlarla tanışmanın yanı sıra tanıdıkları ile hasret giderme  
    fırsatı buldu.”
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Caner  Dadak 
TRHD Yönetim Kurulu Üyesi

Türkiye Bölgesel 
Hemofili Sempozyumu

RİZE - 28 Şubat 2016
3rd Regional Hemophilia Symposium in Turkey/Rize

Türkiye Hemofili Derneği (TRHD)’nin düzenlediği 3.Türkiye Bölgesel Hemo-
fili  Sempozyumu 28 Şubat 2016 Pazar günü 10:00 - 17:30 saatleri arasında 
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) ev sahipliğinde RTEÜ Kongre ve 

Konferans Salonu’nda 36 hasta, 27 hasta yakını, 16 hekim, 25 tıp ve diş hekimliği 
öğrencisi ve dernek hemşiresi ile toplam 105 kişinin katılımı ile gerçekleştirildi. 

 Sempozyumun gerçekleştiği 28 Şubat 2016 Pazar günü saat 10’dan itibaren 
katılımcılar konferans salonunda karşılandı. Kayıtları yapıldı ve dernek merkezinden 
götürülen dokümanlar kendilerine takdim edildi. İhtiyacı olan hastalar için mua-
yene formları hazırlandı. Talep eden 16 hastanın ilk muayeneleri Uzm. Dr. Başak 
Koç, Dr. Fikret Bezgal ve Uzm. Dr. Yusuf Büyükpınarbaşılı tarafından gerçekleşti-
rildi. Bunlardan 4 (ağız ve diş muayeneleri de dâhil olmak üzere) Prof. Dr. Bülent 
Zülfikar, Prof. Dr. Önder Kılıçoğlu ve Prof. Dr. Gülsüm Ak’ın katılımı ile Hemofilik 
Artropati Konseyinde değerlendirildi. Bilimsel program öncesinde tüm katılımcılara 
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Kültür Merkezi Yemekhanesinde öğle yemeği 

ikram edildi. 

 Bölgesel Hemofili Sem-
pozyumunun başlangıcında 
TRHD yönetim kurulu üyesi 

Caner Dadak’ın sunumu ile Re-
cep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektör 

Yardımcısı Prof. Dr. Ali Bilgin, Tıp Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Ekrem Algül ve TRHD başkanı 

Prof. Dr. Bülent Zülfikar açılış konuşmalarını yap-
mak üzere kürsüye davet edildi. Ardından programın 

ev sahibi Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi adına Prof. Dr. Ali Bilgin ve Prof. Dr. 
Ekrem Algül tarafından sempozyum konuşmacılarına plaket 
takdimi gerçekleşti. 
 
 Açılış konuşmalarının ardından sempozyum programı, Dünya Hemofili Fede-
rasyonu (WFH) Programlar Direktörü Antonio Jose Almeida’nın “Dünya Hemofili 
Federasyonu’nun Bölgesel Çalışmalardaki Rolü” konuşması ile başladı. Sayın 
Almeida, Dünya Hemofili Federasyonu’nun tüm dünyadaki hemofili organizasyon-
larına yönelik yaptığı çalışmaları ve dünyadan farklı örnekleri dinleyicilere aktardı. 
Bu konuşmanın ardından TRHD Başkanı Prof. Dr. Bülent Zülfikar ve Dünya Hemofili 
Federasyonu (WFH) Programlar Direktörü Antonio Jose Almeida’nın başkanlık 
ettiği bilimsel oturumlarda ilk konuşmayı Doç. Dr. S. Özkasap, hemofiliklerde görü-
len sorunların bölgelere göre farklıklarından, Karadeniz Bölgesi’ndeki hastaların ve 
yakınlarının karşılaştığı genel sorunlardan bahsetti. 

 
 
  
 
 

The 3rd Regional Hemophilia Symposium in Turkey, organized by the Hemop-
hilia Society of Turkey (TRHD), was held with the participation of total of 105 
individuals including 36 patients, 27 patients’ relatives, 16 doctors, 25 students 
from Faculty of Medicine and Faculty of Dentistry and the nurse of the Society 
at Rize Recep Tayyip Erdoğan University Congress and Culture Center on Sun-
day, February 28, 2016 between 10:00 am and 17:30 pm.

3rd REGIONAL HEMOPHILIA
SYMPOSIUM IN TURKEY

FEBRUARY 28, 2016  -  RIZE 

Demet Mete 
TRHD Sekreter

“Assoc. Prof. Dr. Ergul 
Berber from Istanbul 
Arel University talked 
about the recent deve-
lopments in hemophilia 
gene therapy, which was 
the most interested topic 
by the participants. She 
said that studies on He-
mophilia B gene therapy 
is still going on success-
fully and also that gene 
therapy for hemophilia 
A is promising.”

ETKİNLİKLERİM
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 Bu konuşmanın ardından 
Uzm. Dr. Başak Koç “Hemo-
fili Tedavisi ve Profilaksinin 
Önemi” konuşmasında faktör 
düzeylerinin sınıflandırılması 
inhibitör ve faktör kullanımını 
vaka sunumu ile katılımcılara 
anlattı. “Hemofili Tedavisi ve 
Profilaksinin Önemi” konusu-
nun ikinci konuşmasında ise 
İstanbul Arel Üniversitesi Ge-
netik Bölümünden Doç. Dr. Er-
gül Berber katılımcıların en çok 
merak ettiği gen tedavisi ile ilgili güncel bilgileri aktardı. 

Hemofili B’de gen tedavisinin devam ettiğini, şu ana kadar 
yapılan çalışmalarda sonucun genel olarak başarılı oldu-
ğunu, hemofili A için de çalışmaların çok yakında başlaya-
cağını söyledi, ardından da katılımcılardan gelen soruları 
cevaplandırdı. İlk oturumun son konuşmasında ise Prof. Dr. 
Bülent Zülfikar “Hemofili Tedavisi ve Profilaksinin Öne-
mi” konusundaki değerlendirme ve yorumunu aktararak 
konunun Dünya’daki örneklerini paylaştı. Konuşmasında 
teşhis ve tanı yöntemlerine, profilaksi tedavisinin önemine 
yer verdi. HemophiLINE kayıt sisteminin yararını verilerle 
birlikte katılımcılarla paylaştı. 
 

 
Sempozyumun ikinci oturumunda hemofili tedavisine 

multidisipliner yaklaşımlar konuşuldu. İlk olarak İstanbul 
Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Yardımcısı 
Prof. Dr. Gülsüm Ak, “Hemofiliklerde Ağız ve Diş Sağ-
lığının Önemi” konusunu, hemofiliklere yapılan dental 
uygulamaları ve doğru bakım yöntemlerini anlattı. 
Ardından “Hemofiliklerde Ortopedik Sorunlar ve Te-
davisi”  konusunu İstanbul Üniversitesi’nden ortopedi 
uzmanı Prof. Dr. Önder Kılıçoğlu sundu. Bugüne kadar 
gerçekleştirilen operasyonlar, doğru tedavi yöntemleri ve 
hemofili tedavisinde multidisipliner çalışmanın önemini 
aktardı. Sempozyumun son konuşmasında ise İstanbul 
Üniversitesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. 

Cüneyt Türkmen, “Hemofiliklerde Radyoaktif Sinovektomi 
Uygulaması” hakkındaki değerli bilgilerini katılımcılarımızla 
paylaştı. Tüm konuşmaların ardından katılımcılardan gelen 
sorular konuşmacı hocalar tarafından cevaplandı. Prog-
ramın sonunda ise konuşmacı hocalar tarafından ihtiyacı 
olduğu belirlenen hastaların multidisipliner değerlendiril-
meleri gerçekleştirildi. 
 
 Desteklerinden dolayı Rize İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa 
Tepe, Trabzon Belediyesi, Çayeli Belediyesi, Çaykur Misa-
firhanesi, Çay TV, Aydın Tekeşin, Doç. Dr. S. Özkasap, RTEÜ 
Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Mustafa Çakır, RTEÜ 
Basın Yayın Enformasyon ve Halkla İlişkiler Müdürü Öğr. Gör. 
Taner Erol, Rize İl Temsilcisi Oğuzhan Sandalcı, Karadeniz 
Hemofili Derneği, organizasyon komite üyelerine ve emeği 
geçen gerek hocalarım gerek yönetim kurulu üyelerine 
desteklerinden dolayı minnet ve teşekkürü bir borç biliriz. 
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Nadir (yetim) hastalıklar, toplumdaki sıklıkları genel nüfusa kıyasla az sayıda olan 
hastalıklardır. Avrupa’da, 2000’de 1 kişide görülen hastalıklar nadir kabul edilmektedir. 
ABD’de ise 200 bin kişiden daha az insanı etkileyen hastalıklar nadir kabul ediliyor. 

 Bir hastalık bir bölgede nadir görülürken başka bir bölgede sık görülebilir. Örneğin, gene-
tik kökenli bir anemi olan talasemi Kuzey Avrupa’da nadir iken Akdeniz bölgesinde yaygındır. 
“Periyodik hastalık” Fransa’da nadir iken Ermenistan’da yaygındır. Türkiye’de 6-7 milyona ya-
kın kişinin nadir hastalıklardan muzdarip olduğunu biliyoruz. Nadir hastalıkların hepsi olmasa 
da büyük bir kısmı genetik geçişlidir. Akraba ailelerde görülme sıklığı daha yüksektir.
 
 2008 yılından bu yana her yıl 28-29 Şubat’ta gerçekleştirilen “Nadir Hastalıklar Günü” gü-
nümüzde dünyada 70’ten fazla ülkenin katıldığı bir oluşum haline geldi. Hatta bu özel günün 
dünya çapında da bilinebilmesi amacıyla Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından resmi gün 
olarak ilan edilmesi hedeflenmektedir. Buradaki temel amaç; nadir hastalıklardan etkilenen 
kişiler ve ailelerin seslerini sağlık otoritesine, ilaç endüstrisine, araştırmacılara ve sağlık çalı-
şanlarına duyurmaktır. 
 
 Nadir hastalıklar toplum genelinde hiç bilinmeseler ya da az bilinseler dahi; etkiledikleri 
aile ve onların sosyal çevreleri için çok önemli etkiye sahiptir. Hasta bireyin yanında uzak ve 
yakın çevresini ele aldığımızda nadir hastalıklar az sayılamayacak bir nüfusu etkilemektedir. 
 
 Nadir hastalıkların yüzde 50’si çocuk nüfusu etkiliyor. Ülkemizin genç nüfusun sayısının 
daha fazla olduğu düşünüldüğünde bizim toplumumuz için önemi artıyor. 
Nadir hastalıklar için sadece tanıyı koyacak klinisyen yeterli değildir tanı konulduktan sonra 
da muldisipliner bir ekiple takip edilmesi gerekmektedir.
 
 Nadir hastalıkların tanı ve tedavisi; altı binden fazla hastalığı düşündüğümüzde her has-
talığın kendine özgü bulguları, aynı hastalığın etkilediği kişiler ve aileler arasında farklı klinik 
seyirleri söz konusu olduğundan kolay olmamaktadır. Nadir hastalıkların bazıları ilk planda 
yanlış tanıya ya da tanıda gecikmeye neden olabilir. Bazıları yavaş, sinsi seyirli, ilerleyici 
hastalıklardır ve tanı konulması zaman alabilir. Birçoğunda henüz kesin tedavi de olmadığı 
için hastalar ve aileleri açısından hayat çok zordur. Daha önce EURORDIS kayıt programı 
aracılıyla 17 Avrupa ülkesinde 18.000 kişi üzerinde mail yolu ile yapılan ankette, hastalığa 
doğru teşhisin 5 ile 30 yıl arasında konulduğu tespit edilmiştir. Kesin tanı konulmadan önce 
hastaların %40’ı yanlış tanı ile takip edilmiş ve %60’ına tanı bile konulmamıştır. Yanlış tanı ko-
nulan hastalarda ise birçok gereksiz tıbbi müdahaleler yapılmıştır. Yapılan bu araştırmalarda 

“The Rare Diseases Day, 
which has been held 
between February 28 and 
29 since 2008, has become 
international with the 
participation of over 70 dif-
ferent countries. Moreover, 
we have been working to 
make the World health Or-
ganization declare the day 
an official day. The purpose 
is to raise awareness in the 
health authorities, phar-
maceutical institutions and 
medical staff”

Dünya Nadir Hastalıklar 
Günü Çalıştayı - ANKARA

Yusuf Büyükpınarbaşılı  
TRHD Başkan Yardımcısı

29 Şubat 2016
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anlaşılmıştır ki; gerekli bilgi ve tıp uzmanı yetersizdir. Tedavisi 
olan ancak nadir olduğu için pahalı ilaçların kullanılması gere-
ken durumlarda aileler tedavi olanaklarına ulaşmakta güçlük 
çekiyor. 
 Pankreas yetmezliğiyle giden bir hastalıktır, 
yoğun destek tedavisiyle yetişkin yaşlara 
kadar yaşatılabilir. 
 

Türkiye Hemofili 
Derneği ve Nadir 
Hastalıklar Günü: 
 
 T.C. Sağlık Bakanlığı ve 
GATA Komutanlığı’nın birlikte 
gerçekleştirdiği ‘’DÜNYA 
NADİR HASTALIKLAR GÜNÜ 
ÇALIŞTAYI’’ na Türkiye Hemofili 
Derneği olarak planlama, prog-
ramlama ve gerçekleşme aşama-
sında bütün desteğimizi gösterdik. 
  
 Türkiye Hemofili Derneği Nadir (Ye-
tim) hastalıklara kendi konusu olan kanama 
pıhtılaşma bozuklukları özelindeki modelleme ile 
yaklaşmayı her zaman vazife edinmiştir. 
 
 Nadir hastalıklar günü ve arkasından gerçekleştirilecek 
olan çalıştay sırasında bu modellemelerin en önemlilerinden 
iki tanesini ‘’ Ulusal Kalıtsal Kanama ve Pıhtılaşma Bozuklukla-
rı Sürveyans Sistemi’’HemophiLINE ve Ulusal Hemofili Konse-
yi’ni diğer nadir hastalıklarla uğraşanlara ve sağlık otoritesinin 
farklı birimlerine anlatabilme fırsatını elde ettik.
 
 Nadir Hastalıklar Günü kutlama programına Rize’de 3.sünü 
gerçekleştirdiğimiz Türkiye Bölgesel Hemofili Sempozyumu’ 
ndan hemen sonra şahsımla birlikte başkanımız Prof. Dr. Bü-
lent Zülfikar, Dünya Hemofili Federasyonu temsilcisi Antonio 
Jose Almeida,  Uzm. Dr. Başak Koç, Dr. Fikret Bezgal, Doç. Dr. 
Haluk Zülfikar ve Stj. Dr. Caner Dadak katıldı.
 
 GATA Dekanı Prof. Dr. Hayati Bilgiç’in açılış konuşmasının 

ardından Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Yardımcısı Uzm. 
Dr. Orhan Koç, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı adına 
İshak Çiftçi ve Sağlık Bakanlığı adına Sağlık Hizmetleri Genel 

Müdürü Prof. Dr. Nurullah Okumuş konuşmalarını 
gerçekleştirdi. Kısa bir ara sonrası ‘’Tür-

kiye’de Nadir Hastalık Çalışmaları ve 
Farkındalığı’’ isimli panele geçildi. 

Oturum başkanlığını Sağlık Bakan-
lığı Hasta Hakları ve Tıbbi Sosyal 

Hizmet Daire Başkanı Yusuf 
Öztürk’ün yaptığı panelin 
ilk konuşmasını başkanımız 
Prof. Dr. Bülent Zülfikar 
gerçekleştirdi.  Başkanımız 
‘’Kalıtsal Kanama ve Pıhtılaş-
ma Bozukluğu Örneği’’ isimli 
konuşmasında derneğimi zin 

nadir hastalıklara bakışını he-
mofili örneği üzerinde anlattı. 

Ardından Genel Sağlık Sigortası 
Genel Müdürlüğü İlaç ve Eczacılık 

Daire Başkanlığı adına Dr. Tuncay 
Alkan konuşmasını gerçekleştirdi. Aile 

ve Sosyal Politikalar Bakanlığı adına Engelli 
ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü adına Elçin 

Er konuşmasını yaptı. Panelin son konuşmasını GATA Tıbbi 
Genetik Anabilim Dalı Başkanı Yusuf Tunca gerçekleştirdi.
Öğle yemeği sonrası 4 grup olarak planlanan çalıştay masala-
rına dağıldık.
1. Çalıştayın konusu ‘’Nadir Hastalıklar Alanında Tanı ve Teda-
vi Olanaklarının İyileştirilmesi’ ’olarak belirlenmişti. Bu çalıştay 
masasının moderatörlüğünü başkanımız Prof. Dr. Bülent 
Zülfikar yaparken WFH temsilcisi Antonio Jose Almeida ile 
derneğimizi temsilen Stj. Dr. Caner Dadak katıldılar. 
2. Çalıştayın konusu ‘’Nadir Hastalıklar Alanında Bilimsel ve 
Klinik Araştırmaların Artırılması’’ olarak belirlenmişti. Modera-
törlüğünü Erkan Demirkaya’nın yaptığı çalıştaya derneğimizi 
temsilen Doç. Dr. Haluk Zülfikar katıldı.
3. Çalıştayın konusu ‘’Hastaların Yaşam Kalitesinin ve Katı-
lımlarının Sağlanması’’ olarak belirlenmişti. Moderatörlüğünü 
Ahmet Yağmur Baş’ın yaptığı çalıştaya derneğimizi temsilen 
ben katıldım.
4. Çalıştayın konusu ‘’Nadir Hastalıklar Alanında Var Olan 
Kaynakların Geliştirilmesi ve Daha Verimli Kullanılması’’ olarak 
belirlenmişti. Moderatörlüğünü Fatih Ezgü’nün gerçekleştir-
diği bu çalıştaya derneğimizi temsilen Uzm. Dr. Başak Koç ile 
Dr. Fikret Bezgal katıldılar. Günün sonunda her dört çalıştayın 
moderatörleri ortak oturumda kendi konularının sonuçlarını 
paylaştılar. Program hep birlikte çektirilen toplu fotoğrafın 
ardından sona erdi. 
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Tek tek bakıldığında çok 
az sayıda hasta olduğu 
için “Nadir” olarak 

nitelendirilen hastalıklar tüm 
dünyada 250-350 milyon 
insanı etkiliyor. Çoğunluk-
la genetik nedenlerden 
kaynaklanan bu hastalıkların 
yaygın görüldüğü ülkeler 

arasında Türkiye de yer alıyor. Türkiye’de nadir has-
talıkların pençesinde yaklaşık 5 milyon insan olduğu 
tahmin ediliyor.
 
 Nüfusun genelinde nadir olarak rastlanan bu hastalıklara 
dikkat çekmek için takvimde de “nadir” olarak görülen 29 
Şubat “Dünya Nadir Hastalıklar Günü” olarak kabul edili-
yor. Tüm dünyada nadir hastalıklar konusunda farkındalığı 
artırmak, bu hastaların sorunlarına toplum ve karar verici 
otoriteler nezdinde dikkat çekmek için her yılın Şubat ayının 
son günü çeşitli etkinlikler düzenleniyor. 
 
 Nadir Hastalıklar Günü’nde aileleri bilgilendirmek ve far-
kındalık yaratmak amacıyla birçok etkinlik yapılmakta ve bu 
güne ilişkin olarak değerlendirmeler yapılmaktadır. Buradaki 
temel amaç; nadir hastalıklardan etkilenen kişiler ve ailelerin 
seslerini hükümetlere, ilaç endüstrisine, araştırmacılara ve 
sağlık çalışanlarına duyurmaktır. 

 Bizde Türkiye Hemofili Derneği adına, İstanbul Medeniyet 

Üniversitesi öğrencilerinin düzenlediği,  Nadir Hastalıklar 

Derneklerinin her türlü desteği verdiği,  Nadir Hastalıkların 

Nadir olmadığını anlatan “29 Şubat Nadir Hastalık Günü Far-

kındalık Oluşturma” etkinliğine derneğimizi temsilen Devrim 

Aydoğan, Aslı Aydoğan ve şahsım olarak katıldık. 

 İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü Sayın M.İhsan 

Karaman’ın da katıldığı, öğretim üyeleri ve öğrencilerinin ön-

cülüğünde gerçekleşen etkinlikte hekimlerle birlikte hastalar 

ve yakınları olarak Nadir Hastalıkların sesini İstiklal Caddesin-

de hep birlikte kamuoyuna duyurduk.

Dünya Nadir Hastalıklar Günü 

Kamuoyu Bilgilendirme 
Yürüyüşü 29 Şubat 2016/İSTANBUL

Nadir Hastalıklar Günü’nde aileleri bilgilendirmek ve 
farkındalık yaratmak amacıyla birçok etkinlik yapılmakta ve 
bu güne ilişkin olarak değerlendirmeler yapılmaktadır.

Cazibe Pekeş 
TRHD Yönetim Kurulu Üyesi
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“World Federation of 
Hemophilia is the largest 
non-governmental organization 
that was established in Canada 
to serve for hemophiliacs. The 
federation has been developing 
projects not only for the better 
life quality of the patients but 
also for the training of the 
medical stuff including physi-
cians, nurses and laboratory 
assistants in the field of hemo-
philia and the other bleeding 

disorders.”

WHF TRHD’Yİ 
    ZİYARET ETTİ
Dünya Hemofili Federasyonu (WFH), TRHD’nin Misafiri Oldu

1 Mart 2016

Dünyada,  hemofili alanında çalışmalar yapan en büyük sivil toplum kuru-
luşu olan, Kanada merkezli Dünya Hemofili Federasyonu (WFH), yürüt-
tüğü projeler ile birlikte hemofili ve diğer kanama bozuklukları ile ilgili 

olarak, hem hastaların daha iyi tedaviye ulaşabilmelerini hem de bu alanda 
görev yapan daha yetkin hekim, hemşire ve laboratuvar personellerinin ye-
tiştirilmesini sağlamaktadır. Bu amaçla yürüttüğü çalışmaları tüm dünyaya 
yaymak ve daha etkin hale getirmek için de her ülkede yer alan hemofili toplu-
lukları ile işbirliği halinde görev yapmaktadır. Bilindiği üzere Türkiye’de de 1999 
yılından bu yana Türkiye Hemofili Derneği olarak ülkemizi Dünya Hemofili Fe-
derasyonu (WFH) düzeyinde temsil etmekteyiz. Bu işbirliği çerçevesinde son 
olarak WFH Programlar Direktörü Sayın Antonio Almeida’yı geçmiş çalışma-
ları konuşmak ve gelecek planlarımızı oluşturmak üzere ülkemizde ağırladık.  
 
 27 Şubat tarihinde Montreal, Kanada’dan ülkemize ulaşan Almeida, ilk ola-
rak Rize’de düzenlediğimiz Türkiye Bölgesel Hemofili Sempozyumu programı-
na katıldı. Burada “Dünya Hemofili Federasyonu’nun Bölgesel Çalışmalardaki 
Rolü” başlıklı bir konuşma yapan Almeida federasyonun hemofili hastalarının 
yaşam kalitesinin yükseltilmesi ve sağlık personelinin bilgi seviyesinin artırıl-
ması konusunda yürütülen projeleri katılımcılarla paylaşarak bu konularda 
bölgesel temsilcilere verilen desteklerde söz etti. Ardından sempozyumun bi-
limsel programına dernek başkanımız Prof. Bülent Zülfikar ile birlikte oturum 
başkanlığı yaparak Türkiye Hemofili Derneğinin ülkemizin farklı bölgelerindeki 
hastalara ve sağlık personeline ulaşmasını yerinde gözlemleme şansı buldu. 
 

Rize’de gerçekleşen sempozyumun ardından Antonio Almeida TRHD heyeti 
ile birlikte Ankara’da GATA ve Sağlık Bakanlığının ortaklaşa olarak düzenlediği 
“Dünya Nadir Hastalıklar Günü 
Çalıştayı”na katıldı. TRHD ola-
rak yıllardır özenle yürüttü-

Caner  Dadak 
TRHD Yönetim Kurulu Üyesi
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ğümüz projeler olan “Ulusal Kalıtsal Kanama ve Pıhtılaşma 
Bozuklukları Sürveyans Sistemi” (HemophiLINE) ve Ulusal 
Hemofili Konseyi’ni diğer nadir hastalıklarla uğraşanlara 
ve sağlık otoritesinin farklı birimlerine anlatabilme fırsatını 
elde ettiğimiz çalıştayda, bu projelerin önemi ve gereklili-
ğini sağlık otoritesinin her düzeyindeki temsilcilere ilk ağız-
dan, Dünya Hemofili Federasyonu temsilcisi tarafından da 
aktarma fırsatı bulduk. Hastaların sayısının, sağlık durum-
larının, tedavi süreçlerinin, genel sağlık du-
rumlarının, reçete 
edilen ve uygula-
nan faktör miktar-
larının kayıt altına 
alınmasının yalnız-
ca hemofili hasta-
larının faydasına 
olmadığını, aynı za-
manda hem sağlık 
personelinin işlerini 
kolaylaştıracağını 
hem de ülkemize 
ekonomik anlamda 
çok büyük avantaj 
sağlayacağını Sağ-
lık Bakanlığı ve SGK 
temsilcilerine ilettik.  

Çalıştay programının tamamlanması ile birlikte İstan-
bul’a dönen TRHD heyeti ve WFH direktörü Antonio Al-
meida ertesi gün Sirkeci’deki dernek merkezinde ziyaretin 
değerlendirilmesi, Kırgızistan ile yürütülen twinning proje-
sinin konuşulması ve TRHD&WFH işbirliğinde takip edile-
cek yol haritasının çizilmesi için bir toplantı gerçekleştirdi. 
Dernek başkanı Prof. Bülent Zülfikar, başkan yardımcısı 
Uzm. Dr. Yusuf Büyükpınarbaşılı, genel sekreter Dr. Fikret 
Bezgal, YK üyesi Caner Dadak ve Funda Ciga’nın hazır bu-
lunduğu toplantıda derneğimizin bölgesel düzeydeki plan-

ları Almeida’ya aktarılırken bu konularda WFH’ın vereceği 
tavsiye ve destekler konuşuldu. Kırgızistan ile 2015 yılında 
başlayan twinning çalışmaları hakkında bugüne kadar ya-
pılanlar değerlendirildi ve gelecekte yapılacak çalışmalar 
değerlendirildi. Son olarak ise ülkemizde hemofili ve diğer 
kanama bozuklukları alanında hizmet vermekte olan teda-
vi merkezlerinin sayılarını ve kalitelerini artırmak, hemofi-
liklere daha iyi tedavi ve bakım hizmetleri sunmak üzere 

TRHD&WFH işbirliği ile 
gerçekleştirilecek Geliş-
tirme Programı hakkın-
daki detaylar görüşüldü. 
Proje detaylarının net-
leştirilmesi ile son bulan 
toplantı, WFH direktörü 
Antonio Almeida’nın 
Türkiye ziyaretini de 
sonlandırmış oldu ve 
kendisini Kanada’ya 
dönmek üzere uğurla-
dık. Bu ziyaret progra-
mı çerçevesinde oluş-
turulan yol haritası 
doğrultusunda Tem-
muz 2016’da Orlando, 
ABD’de gerçekleşe-

cek Dünya Hemofili Kongresi sırasında da TRHD 
heyeti ve WFH temsilcileri tekrar bir araya gelecek. Tüm bu 
çalışmalar neticesinde Türkiye’nin hemofili tedavisinde çok 
daha ileriye ulaşmasını, ülkemizdeki hastaların ve yakın-
larının da daha yüksek kalitede yaşam sürdürebilmelerini 
amaçlıyoruz. Umarım ki bu çabaların meyvelerini de kısa 
süre içerisinde toplayabileceğiz.
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YAŞASIN KADINLARIMIZ
DÜNYA KADINLAR GÜNÜ 
KUTLAMA ETKİNLİĞİ

Gül Emine Varol 
TRHD Üyesi

Dünya Kadınlar Günü ya da Dünya Emekçi Kadınlar Günü her yıl 8 Mart’ta 
kutlanan ve Birleşmiş Milletler tarafından tanımlanmış uluslararası bir 
gündür. İnsan hakları temelinde kadınların siyasi ve sosyal bilincinin geliş-

tirilmesine, ekonomik, siyasi ve sosyal başarılarının kutlanmasına ayrılmaktadır. 
Türkiye’de ise 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü ilk kez 1921 yılında “Emekçi Kadınlar Günü” olarak kutlanmaya başlandı.
 
 Türkiye Hemofili Derneğimiz, biz kadınları unutmayıp Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle, 8 Mart Salı günü, Sirkeci’de yer 
alan dernek merkezimizde yapılan kahvaltı organizasyonu ile biz hemofili yakınlarına unutulmaz bir gün yaşattı. 60 kişinin ka-
tılımıyla gerçekleşen organizasyonda, Türkiye Hemofili Derneği doktorlarımızdan Sn. Fikret Bezgal’ın günün anlam ve önemini 
anlatan kısa konuşmasının ardından, annelerimize ve katılımcı tüm kadınlarımıza kırmızı karanfiller dağıtıldı.
  Birlikte güzel bir kahvaltı yaptıktan sonra, günün önemi ve hasta annelerinin sorunları hakkında hoş sohbet edildi. 

“Türkiye Hemofili Derneği (TRHD) olarak her yıl 8 Mart   
     Dünya Kadınlar Günü kapsamında kadınlarımızı saygıya  
     kutluyoruz. 
     Siz olmasanız, biz olmayız…”
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13. Uluslararası Hemofili Kongresinde ilk defa alanlarında ‘‘Hemofilide Kurumsal-
laşma Çalıştayı’’ düzenlendi. Çalıştay, 17 Nisan Dünya Hemofili Günü’nde, Sayın 
Gökhan Aktaç’ın yöneticiliğini yaptığı, çok önemli konu ve konuşmacıları ile 

hemofili dernekleri, il temsilcileri, hemofili hastaları ve ailelerinin yoğun katılımı ve 
ilgisiyle 100’den fazla katılımcı ile gerçekleştirildi. 
  
 İlk konuşmacı Sayın İsmail Balmumcu ‘’Organizasyonel Yapılanma ve Hedefler 
ile Yönetim’’ konulu sunumunu gerçekleştirdi. Sonrasında Sayın Şebnem Buhara 
Gülen ‘’Ekip Çalışması ve Liderlik’’ konulu sunumunu gerçekleştirdi ve herkesin 
kendi hayatının lideri olduğunu vurguladı. Son dönemlerin en önemli iletişim 
araçlarından olan sosyal medyayı Sayın Ramazan Güler ‘’Klasik ve Sosyal Medya’ 
‘konusundaki bilgi ve tecrübeleri ile anlattı. 
 
 Son olarak, uzun yıllar Türk Silahlı Kuvvetleri’nde, Türk Yıldızları’nda ekip lideri 
olarak görev yapan Sayın Evren Ayna 
‘’Liderlik ve Bir Liderde Olması Gereken 
Özellikler, İç Motivasyon, Stres Yönetimi 
ve Başarı’’ konulu interaktif konuşma-
sını gerçekleştirdi. Türk Yıldızlarındaki 
görseller ve videolarla zenginleştirdiği 
sunumunda, adrenalin ve heyecan 
dolu başarı hikâyesini ve tecrübelerini 
hemofili ailesiyle paylaşan Ayna, tüm 
katılımcıların yoğun ilgisini topladı. 

“The International Institutionali-
zation in Hemophilia Workshop of 
Turkey took place on April 17, the 
World Hemophilia Day. Gökhan 
Aktac was the moderator of the 
workshop. There were incense 
internet to the workshop in which 
important issues were discussed 
by the expert keynote speak-
ers. There were more than 100 
participants including hemophilia 
societies, city representatives, 
people with hemophilia and their 
relatives.”

Türkiye Hemofilide 
Kurumsallaşma Çalıştayı
17 Nisan 2016/İSTANBUL

Gökhan AKTAÇ
TRHD Yönetim Kurulu Üyesi
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Türkiye Hemostaz Kursu
17 Nisan 2016 - İSTANBUL

Hemofili konusunda son yıllarda ülkemizde yapılan toplantılar, sosyal ve 
bilimsel faaliyetler, dünyanın önde gelen bilim platformlarında adından söz 
ettirmekte ve yakından takip edilmektedir. Kuşkusuz Uluslararası Türkiye 

Hemofili Kongresi de bunların ön sıralarında yer almaktadır. Türkiye Hemofili 
Derneğimizin ev sahipliğini yaptığı 13. Uluslararası Türkiye Hemofili Kongresi 17 
- 19 Nisan 2016 tarihleri arasında Radisson Blu Otel Şişli - İstanbul’da yapıldı. Her 
kongrede olduğu gibi bu yıl da hedefimiz, paylaşacağımız bilgi ve tecrübelerin 
düzeyini yükseltmekti. Bu amaçla kongremizde diğer yıllardan farklı olarak iki 
kurs programı ilave ettik. 

 Bu kurslardan birisi olan Hemostaz Kursu, çocuk hematolojisi ve onkolojisi ile 
İç hastalıkları hematoloji yandal uzmanlık öğrencilerinin yanı sıra çocuk sağlığı ve 
hastalıkları ile iç hastalıkları uzmanlarının katılımının hedeflendiği bir programdı. 
Kursumuzu 17 Nisan Dünya Hemofili Günü’nde yurt içi ve yurt dışından 40’dan 
fazla katılımcı izledi. Açılışı kongre başkan yardımcısı Uzm. Dr. Yusuf Büyükpınar-
başılı yaptı. Ardından Prof. Dr. Fahri Ovalı yenidoğanın hemostaz adaptasyonunu 
anlattı. İkinci konuşmacı Prof. Dr. Reyhaz Diz Küçükkaya hücresel hemostaz tanı 
ve tedavisindeki yeniliklerden bahsetti. Sonraki konuşmacı Amerika Birleşik Dev-
letleri Michigan Üniversitesi’nden Dr. Roshni Kulkarni idi. Konuşmasında sekonder 
hemostazdaki yenilikler anlatıldı. Kısa bir aradan sonra başka bir değerli konuş-

macı Prof. Dr. Türkan Patıroğlu hemostaz 
bozukluklarının laboratuar tanısından 
bahsetti. Kongre başkanı Prof. Dr. Bülent 
Zülfikar hemostaz bozuklarında Türkiye 
verileri sonuçları ve hemofiLINE kayıt 
sisteminin önemi üzerinde durdu. Son   
  konuşmacı Prof. Dr. İlgen Şaşmaz ise 
hemostaz araştırmalarında Türkiye 
sonuçlarını açıkladı. Başarılı geçen kursun 
kapanışını kurs yöneticisi Doç. Dr. Gül 

Nihal Özdemir yaptı.

Doç.Dr. Gül Nihal Özdemir 
Kurs Sorumlusu

“The hemostasis course made 
it possible to discuss and apply 
novel developments in the 
hemophilia treatment in the 
congress”
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TEŞEKKÜRLER
FATİH HOCA

Mustafa Tekinel 
TRHD Yönetim Kurulu Üyesi

TRHD Türkiye Milli Futbol Takım Kampındaydı
26-27 Mart 2016

“TRHD olarak Milli Futbol Takımımızın Antalya Kampına davet edildik.”

Günümüzde taraftar açı-
sından çok büyü kitlelerin 
takip ettiği endüstriyel 

spor dallarından olan futbol 
dünyada ve ülkemizde beğeni-
lerek takip edilmektedir. Farklı 
takım taraftarları olmamıza 
karşın konu milli takım olunca 

milletçe ayrı bir gurur taşırız. Türkiye Hemofili Derneğinin dü-
zenlediği organizasyonun iştirakçileri olarak 14 hemofili genci-
mizle birlikte toplam 18 kişi milli takımımızın kamp yaptığı 
Antalya yollarına revan olduk. TRHD gençleri ve biz veteranlar 
olarak milli takımımızın kamp yaptığı otele ilerlerken “Türki-
ye, Türkiye…” tezahüratlarımız Antalya’yı inletiyordu. Otele 
vardığımızda federasyon yetkilileri sempatik ve güler yüzlü 
yaklaşımları ile bizleri karşıladılar. Hiç vakit kaybetmeden biz-
leri millî takımımızın antrenman yaptığı sahaya aldılar. Biraz 
gecikmeyle antrenmanı bize ayrılan yerde izleme fırsatını 
bulduk. Antrenman sonrası kırmızı beyaz çiçek buketimizi 
takım kaptanı Sayın Arda Turan’a takdim ettik. Hep birlikte 
hatıra fotoğraf çektirdikten sonra milli takım oyuncularımız 

genç hemofili kardeşlerimize milli takım formalarından hediye 
ettiler ve biz veteranlara forma vermediler. İşte o zaman biz 
veteranlar keşke çocuk olsaydık diye hayıflandık. Ama yine 
de genç kardeşlerimizin yaşadığı sevinç, mutluluk ve heyecan 
her şeyin üzerindeydi. Milli takım futbolcularına ve teknik 
heyete derneğimiz adına teşekkür edip başarılarının devamını 
dileyip kalacağımız otele hareket etmek suretiyle yanlarından 
ayrıldık. Velhasıl neresinden bakarsak bakalım benim açım-
dan müthiş bir deneyim oldu hele ki genç kardeşlerimizin 
yaşadığı mutluluğu tarif etmek çok zordu. Bu mutluluk paha 
biçilemezdi. Bir kez daha TRHD mensubu olmanın farklılığı 
ve ayrıcalığını yaşamanın gururu içerisindeyiz. Başta TRHD 
başkanı nezdinde yönetim kurulumuza, futbol federasyonu-
muza, milli takımlar genel direktörü Sayın Fatih Terime ve 
teknik heyetine, futbolculara ve emeği geçen herkese sonsuz 
teşekkürlerimizi sunarız. Nice zaferlere… 
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Dünya Hemofili 
Günü 17 Nisan 2016 - İSTANBUL

17 
Nisan

Serdar Karaman 
TRHD Üyesi

Nisan ayı demek, lale demek, erguvan demek, mimoza demek-
tir. Tabii bunun yanı sıra; hemofili demek, dünya hemofili günü 
demektir. Nisan ayının en önemli aktivitesi olan 13. Türkiye He-

mofili Kongresi, medikal ve multidisipliner programlarıyla adından 
söz ettirmeye devam ediyor.
  
 13. Uluslararası Türkiye Hemofili Kongresi bu yıl ilk defa 
gerçekleştirilen Hemofilide Kurumsallaşma Çalıştayı ve He-
mostaz Kursu ile başladı. Yoğun katılım ve ilginin olduğu bu 
programlardan sonra, 17 Nisan Dünya Hemofili Günü Kutlama Et-
kinliği yaklaşık 650 hasta ve yakınının yanı sıra 250 sağlık mensu-
bunun bulunduğu 900 katılımcı ile muhteşem bir coşkuyla kutlandı. 
 
 17 Nisan Dünya Hemofili Günü Kutlamaları, şehitlerimiz, yitirdik-
lerimiz ve bilim insanları için 1 dakikalık saygı duruşu ve ardından 
İstiklal Marşı ile başladı. Dünyadan ve ülkemizden çok değerli katı-
lımcılarla, hemofili ve hemofili paydaşları açısından oldukça önemli 
olan konuların ele alındığı iki farklı forumda gerçekleştirildi. Forum 
1’de, T.C. Sağlık Bakanlığı SGK Yetkilileri ve Kızılay Başkanı, WFH & 
TRHD Hemofiliklerin Geleceği İçin el ele verdi. Sağlık Bakanlığı yet-
kilisi ve SGK yetkililerin başkanlığında, Dünya Hemofili Federasyo-
nu başkanı Alain Weill, uluslararası organizasyonların hemofililerin 
düzenli bakımına olan etkisini bütün yönleriyle açıklayarak, Türkiye 
Hemofili Derneği gibi organizasyonların hemofili sağlığı ve bakımı 
açısından nedenli faydalı iştirakler olduğunu bir kez daha yineledi. 
Ardından söz alan Türkiye Hemofili Derneği Başkanı Sayın Bülent 
Zülfikar ülkemizdeki ve dünyadaki hemofili konusundaki mevcut du-

“Sağlık Bakanlığı yetkilisi ve SGK yet-
kililerin başkanlığında, Dünya Hemofili 
Federasyonu başkanı Alain Weill, uluslara-
rası organizasyonların hemofililerin düzenli 
bakımına olan etkisini bütün yönleriyle 
açıklayarak, Türkiye Hemofili Derneği 
gibi organizasyonların hemofili sağlığı ve 
bakımı açısından nedenli faydalı iştirakler 
olduğunu bir kez daha yineledi.

Demet Mete 
TRHD Sekreter
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rumla birlikte ülkemizdeki hemofilik yaklaşımların dünyaya 
entegrasyonunu birçok önemli örnekle açıkladı. Daha sonra 
Sayın Birol Güvenç, hemofili bakımında bölgesel farklılıklar-
dan bahsetti. HEDEF yanı sıra Ege Hemofili Derneği Başkanı 
Sayın Kaan Kavaklı söz alarak, hemofili tedavisinin geleceği 
hakkında bilgilerini katılımcılarımızla paylaştı.
 
 Programımız bu yıl 21.’sini düzenlediğimiz 17 Nisan Ulu-
sal Hemofili Günü Kutlama programı ile devam etti. Forum 
2’de, başkanlığını Sayın Bülent Zülfikar ve Kaan Kavaklı’nın 
yaptığı oturumlarda önemli konulara yer verildi. Sayın Tunç 
Fışgın sivil hemofili kuruluşlarının rolleri ve sorumlulukla-
rı konusunda oldukça önemli bilgilere ve Türkiye Hemofili 
Derneği’nin bu sorumluluğu başarıyla yerine getirdiğine 
dair güzel örnekler verdi. Sağlık uygulama Tebliği SUT’un 
hazırlanma süreci ve uygulama yöntemleri ile ilgili çok 

önemli konularla birlikte ülkemizdeki hemofili gerçeğinin 
sağlık otoriteleri tarafından ne şekilde algılandığına ilişkin 
çok önemli bilgiler verdi. Daha sonra ülkemizde hemofili 
gerçeğine Hekim perspektifinden nasıl bakıldığına, Sayın 
Zafer Şalcıoğlu detaylarıyla örneklerle anlattı. Ardından ül-
kemizdeki hemofili gerçeğine hemofili gözüyle nasıl bakıl-
dığını, hemofilin yaşadığı zorlukları Sayın Fatih Kol detayla-
rıyla örneklendirerek açıkladı. Bütün konuşmaların sonunda 
hastaların birebir konunun muhatapları ile yüz yüze gelerek 
soru-cevap şeklinde merak ettiklerini öğrenmeleri ile fo-
rum tamamlandı. Oldukça önemli bilgiler içeren hastaların 
yaşam standardını ve yaşam kalitesini Yükseltmeye yönelik 
hazırlanmış bu forum hemofili geleceği anlamında ülkemize 
büyük bir katma değer olarak ülkemiz hemofili camiası ha-
fızasına kazındı.
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13. Uluslararası Türkiye Hemofili Kongresi

Bilginin Korkuyu Yendiği 

Büyük Kongre

Funda Ciga 
TRHD Kongre Sekreteri

"Kongre devamlılığını 
bünyesinde barındıran ve 
sürdürebilirlik felsefesine 
dayalı “Uluslararası Türkiye 
Hemofili Kongresi” bu 
yıl gene konsept odaklı 
yapısıyla gerçekleşti. Her yeni 
kongrenin Halk-Hemofili-
Hekim üçlemesinden (3H) 
hareket ettiği bu kongrenin 
temel stratejisi ise 1H yani 
“Tek Yürek” idi."

Türkiye Hemofili Derneğimizin ev sahipliğinde büyük bir coşku ve heyecanla kutlanan 17 
Nisan Dünya Hemofili günü ve ardından 18-19 Nisan tarihlerinde düzenlenen 13. Ulus-
lararası Türkiye Hemofili Kongresini başarı ile gerçekleştirmenin mutluluğu içindeyiz. 

 Kuşkusuz bu başarının ardında 9 aydır emek verdiğimiz, yüreğimizi koyduğumuz yorucu 
bir hazırlık dönemi var. Bu nedenledir ki bu yıl konseptimiz 3H 1Kalp olarak belirlendi. Yapı-
lan çalışmalar özetlenecek olursa; kongre organizasyon komitesi ve alt komitelerde görev 
alacak isimlerin belirlenmesi, ilk duyurunun yapılması, kongre web sitesinin hazırlanması, 
kongrenin gerçekleştirileceği merkezin belirlenmesi, medikal ve multidisipliner programla-
rın oluşturulması, konuların ve konuşmacıların belirlenmesi, bu yıl ilk defa gerçekleştirilen 
Hemostaz Kursu hazırlıkları, Hemofilide Kurumsallaşma Çalıştayı hazırlıkları, 17 Nisan Dünya 
Hemofili Günü kutlama programı hazırlıkları gibi ana başlıklar altında toplayabiliriz. Şimdi 
birkaç cümleye sığdırabildiğimiz bu uzun hazırlık sürecinde bütün komitelerimizin özverili 
ve titiz çalışmaları başarımızın en büyük etkenidir.

 Mevlana’nın dediği gibi Bize gözün değil, gönlün gördüğü yürek gerek. Gönül gözümü-
zün hep açık kaldığı nice güzelliklerde buluşmak dileğiyle…
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“Dünyanın birçok ülkesinden lider konumdaki 
uzmanın eksiksiz iştirakiyle Bilginin Korkuyu Yendiği 
Kongreye rekor katılım…”
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Türkiye Hemofili Kongresi

Medikal Program 
İzlenimleri

13.
Uluslararası

“Total of 40 different topics 
were deeply discussed in 13 
panels, 4 conferences, 6 satel-
lite symposia, one open forum 
and live athropathy council. 
The talks were up-to-date and 
contained the most recent 
developments in the filed 
of hemophilia and left great 
impact on the audience.”

13. Uluslararası Türkiye Hemofili Kongresi Medikal oturumları, 17 Nisan ak-
şamı kongrenin coşkulu açılışı sonrası 18 Nisan sabahı başladı. Yurt için-
den çok değerli hocalarımızla beraber yurt dışından da çok önemli isimler 

hemofili ile ilgili son gelişmeler paylaştı.

 Oturumların ilk gününde hemofili tedavisinde yenilikler, uzun etkili fak-
tör kullanımları ile birlikte son dönemde büyük tartışmalar yaratan, plazma 
kaynaklı mı rekombinant kaynaklı faktör kullanımı mı daha öncelikli sorusu-
nun cevabını arayan SIPPET çalışması, çalışmanın baş araştırıcısı Dr. Peyvandi 
tarafından anlatıldı. Bu oturumları hemofilinin en büyük sorunu olan inhibitör 
gelişimi ve diğer büyük sorun olan eklem sağlığı oturumu izledi. 

Uzm. Dr. Başak Koç Şenol 
TRHD Yönetim Kurulu Üyesi
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Kongrenin 3. gününde her zaman ikinci planda kalan kadın hemofilikler bu konuda birçok çalışması olan Dr. Kulkarni 
tarafından anlatıldı. Bu oturumu hemofilide proflaksi ve her yaşta kanamanın tartışıldığı oturumlar izledi.

 
 Bu yıl her yıl olan kongrelerden farklı olarak programda 
değerli hocalarımızın deneyimlerinin paylaşıldığı açık oturum ve 
canlı hemofilik artropati konseyi yer almakta idi. Canlı Hemo-
filik Artropati Konseyinde, farklı illerden sorunu olan hastalar, 
hematologlar, ortopedistler, nükleer tıp uzmanı ve fizyoterapis-
tin yer aldığı konseyde değerlendirildi ve gerekli işlemler için 
kararlar alındı.
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Canlı Hemofilik Artropati Konseyi
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Türkiye Hemofili Derneği’nin ev 
sahipliğini yaptığı 13. Uluslarara-
sı Türkiye Hemofili Kongresi çer-

çevesinde 6 panel, 4 konferans kapsa-
mında, 25 başlıkta, 47 yerli, 6 yabancı 
konuşmacı ve oturum başkanının yer 
aldığı Çağrı Kamil Başar adının verildi-
ği Multidisipliner Salonda gerçekleşen 
oturumlarımız katılımcılar tarafından 
yoğun ilgi gördü. 

Hemofili tedavisi uygulayıcıları tarafından hemofili hastala-
rının tedavisi anlamında geleceğe dair ciddi umutlar vermesi 
bakımından, Multidipliner Salonda gerçekleşen panel ve kon-
feranslar büyük bir dikkat ve ilgiyle takip edildi. Tıbbi tedavi-
den çok sosyal terapi amacı güden salonlarda hemofili teda-
visinde bireysel sosyal ve çevresel etkenlerin rolü, ana fikri ile 
birçok konu, konuk ve konuşmacı bilimsel ve sosyal sunumlar 
gerçekleştirdi. Çok değerli uluslararası katılımcıların yer aldığı 
bu salonda, 2 Gün boyunca devam eden sunumlar sonunda 
elde edilen bilgilerin hemofili perspektifinde yeni 
ufuklar açacağı aşikârdır.

 Prof. Dr. Uğur ÖZBEK, doğum öncesinde bireylerde, gen 
tedavileri uygulayarak hemofili olasılığını nasıl en iyi şekilde 
absorbe edebiliriz ve durumu en iyi nasıl yönetebiliriz konula-
rında ciddi bilgiler verdi. Akılcı ilaç kullanımı, hemofili de gönül-
lülük, hemofili - ekonomi - politika, nadir hemofili hastalıkları, 
hemofili b için dikkat edilmesi gereken unsurlar, hemofilide veri 
yönetimi, uluslararası kongre, konferans ve buluşmalarda nasıl 
bir yol izlenmesi gerektiği ile ilgili temel bilgiler ve prensipler, 
hemofili hemşireliği ve etkileyen alt unsurlarının hemofili te-
davisindeki önemi, hemofili tedavisinde cerrahi ve cerrahinin 
bileşenleri gibi önemli konularda iki gün boyunca, alanlarında 
uzman konuşmacılar, oldukça ciddi ve özverili olarak hazırla-
dıkları sunumları gerçekleştirdiler. Hemofili paydaşları üzerin-

de oldukça etki bırakan bu sunumlar he-
mofili tedavisinde de yeni yaklaşımların 
ve yöntemlerin uygulanması açısından 
önemli verilere ev sahipliği yaptı.

“The multidisciplinary program gave hope for the future in hemophilia treatment 
to the audience by the scientific and social sessions which discussed the personnel, 
social and environmental factors in hemophilia treatment.”

Türkiye Hemofili Kongresi

Multidisipliner 
Program İzlenimleri13.

Uluslararası

ETKİNLİKLERİM
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Serdar Karaman 
TRHD Üyesi
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   Uluslararası Türkiye Hemofili Kongresi

Sosyal Program 
İzlenimleri13.  

 Nisan ayı denince akla gelen en önemli aktivitelerimizden olan Uluslararası Türkiye Hemofi-
li Kongresi, bilimsel programlarının yanı sıra sosyal programlarıyla da hafızalara kazındı.
 
 Sosyal programımızda 
her yıl olduğu gibi bu yıl da 
çocuklarımızı unutmadık. 
Oturumlar devam ederken, 
çocuklar için özel olarak 
hazırlanan 2 oyun odasın-
da, derneğimizin emektar 
annelerinden Filiz Özpolat, 
Aslı Aydoğan ve Pakize Yıl-
maztürk program boyunca 
çocuklarımızla ilgilendiler. 
Çocuklarını gönül rahatlığıyla emanet eden aileleri gönül 
rahatlığı ile oturumlara katılırken, çocukları da bir araya gele-
rek keyifli vakit geçirdiler. 2-8 yaş arası 70 çocuğun katıldığı, 
balonlarla süslenen oyun odasında, illüzyon ve Hacivat ile 
Karagöz, gösterileri ile eğlendiler. Zaman zaman oyunlara 
eşlik eden çocuklarımız bu salonda keyifli anlar yaşarken bir 
diğer salonda ise, 9-13 yaş arasındaki çocuklar için hazır-
lanan PlayStation odasında 30 çocuğumuz PS4 ile futbol 
coşkusunu yaşadılar. Eğlencelerine kısa bir yemek molası 
veren çocuklarımız için özel hazırlanan ikramları dağıtıldıktan 
sonra eğlenmelerine devam ettiler. Günün sonunda çocuklarımıza hediyeleri dağıtıldı ve bü-
tün gün gönüllerince eğlenen çocuklarımızla kazasız, kanamasız keyifli bir günü, geride güzel 
hatıralarla noktaladık.

 
 17 Nisan Ulusal ve Dünya Hemofili Günü kutlamalarının ardından, 
Genç Hemofiliklerin büyük bir özveriyle hazırladıkları sahne perfor-
mansıyla, 13. Uluslararası Türkiye Hemofili Kongresi’nin açılışı büyük 
bir coşku ve heyecanla başladı. Bu keyifli dakikaların ardından, kongre 
devamlılığını bünyesinde barındıran Uluslararası Türkiye Hemofili 
Kongresi’nin bu yıl ki konsepti olan 3H1K yani, Halk-Hemofili-Hekim 
üçlemesinden (3H) yola çıkarak bu yıl 1K eklediğimiz konseptimizi, 
dikkat çeken görsel bir şov ile 3H1K tişörtleri giyen gençlerimiz tüm 
katılımcılarımıza bir de görsel olarak ifade ederek yoğun ilgi gördü. 
 
  Bu görsel şölenin ardından, Sayın Doç. Dr. Ergül Berber ve Sare 
Bahar Zülfikar’ın sunumu ile TRHD başkanı Prof. Dr. Bülent Zülfikar 

açılış konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet edildi. Duygu dolu bu konuşmanın ardından, 
uzun yıllar yüksünmeden hemofiliklere, yakınlarına, derneğimize hizmet eden derneğimizin 
emektar çalışanları Sayın Kamil 
Özpolat ve Şule Kılıçaslan’a derne-
ğimize kattıkları, emekleri, kazan-
dırdıkları ve desteklerinden dolayı 
plaketleri takdim edildi. Duygu dolu 
anların yaşandığı bu dakikaların 
ardından, selamlama konuşmalarını 

“The walking men group, 
the most interesting 
activity of the congress, 
informed the participants 
about the activities of 
the hemophilia society 
of Turkey. Besides, the 
walking men group also 
attracted attention with 
their t-shirts carrying the 
first Letters for public, 
people with hemophilia 
and physician = heart.”

Demet Mete 
TRHD Sekreter
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yapmak üzere yabancı konuşmalarımız ve özel konuklarımız 
kürsüye davet edildi. Konuşmaların ardından konuklarımız, 
Dünya Hemofili Günü Kutlama yemeğine katılmak üzere otel 
restoranına geçti. 

  
 Yemeğin ardından, 
alanında dünya uygu-
lamaları arasında bir ilk 
niteliğinde olan İnteraktif 
Gece Oturumu, kongredeki 
marka ifadesiyle “3H Kahve 
Sohbetinde” oturumu, keli-

menin tam anlamıyla 
muhteşemdi. Kahve 
sohbetinin amacı;  az 
sayıda uluslararası 
katılımcının samimi 
bir ortamda kahve 
eşliğinde güncel ko-
nular üzerinde görüş 
alışverişinde bulu-
nulmasıdır. Yoğun 
program ortamında 
günün koşturması 
içinde kahve molası 
ile bir sohbet fırsatı 
yaratılmasıdır. Başta 

Dünya Hemofili Federasyonu Başkanı Alain Weill olmak üzere 
seçkin yurtdışı ve yurtiçi konuklarımız tartışma, müzik ve kahve 
eşliğinde hem güncel konular hakkında sorularımızı cevap-
landırdılar, hem de samimi bir ortamda günün stresini yine 
hemofili hastası olan müzik öğretmeni Solmaz Aydın’ın çaldığı 
bağlama eşliğinde bir nebze de olsa atmaya çalıştılar. Sohbet 
esnasında fiziksel hareketlerde yaşadıkları sıkıntıları paylaşan 
hemofili hastalarımız, Bonn-Almanya Ortopedi Uzm. Dr. Axel 
Seuser tarafından gösterilen egzersizlerle yaşam kalitelerini 
artırma konusunda bilinçlendiler. Dünyanın farklı bölge ve ül-
kelerinden gelen katılımcıların samimi bir ortamda, geleneksel 
ikram ve müzikler eşliğinde ve yüz-yüze buluştuğu bu inte-
raktif buluşma geniş bir katılım gördü. 3H’nin yan yana oturup 
bir birine sormak istediği her 
soruyu sorup, yanıtlarını 
paylaştığı, herkesin birlikte 
söylediği şarkılarla soh-
bet-irdeleme-imgeleme 
buluşması 113 katılımcısıyla 
22:00 ye kadar sürdü.
 
 Kongre boyunca, tedavi 
amacıyla kullanılmak üzere 
hazırlanan tedavi odasında 
ihtiyacı olan tüm hasta-
larımızın faktör uygula-
maları yapıldı. Talep eden 
hastalara dernek hemşiresi 
Hanife Özcan tarafından 
self infüzyon eğitimi verildi. 
 
 Bilindiği üzere kongrelerde birden fazla salon bulunmakta 
ve farklı konular aynı zamanlı olarak işlenmektedir. Türkiye He-
mofili Derneği’nin düzenlediği 13. Uluslararası Türkiye Hemofili 
Kongresi de bu kapsamda işlenen konu içerikleri ve katılımcıla-
rın profesyonel akademik statüleri göz önüne alınarak Medikal 
ve Multidisipliner olmak üzere iki salona ayrılmıştır.  Eş zamanlı 
gerçekleştirilen seminerlerden bir salondaki katılımcının diğer 
bir salondaki işlenen konular ile alakalı ön bilgisi olması, 

“The “3P at coffee chat” session which is the first example in the world in this field was amazing. The aim of 
this session was that the international participants could discuss the current subjects in a friendly environment. 
Alain Weil, the president of WFH, and all other national and international guests answered our questions while 
drinking coffee and enjoying the musical performance by Solmaz Ayın. 113 people participated to these chit 
chat sessions which lasted until 22:00 o’clock.”
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konuşmacılar ve eğitim-
ciler hakkında bilgi sahibi 
olması açısından kongre 
gazetesi önem kazan-
maktadır. Her kongre 
günü bir önceki günün 
özetinin derinlemesine 
işlenmesi, katılımcıların 
kongre hakkında geniş 
bir bilgiye sahip olmasına 
imkân sağlamaktadır.  
 
   Ayrıca kongrenin 

gerçekleştiği şehir, kongre 
merkezinin bulunduğu ilçe ve çevresi hakkında verilen kültür 
ve eğlence bilgileri kongre saatleri dışında katılımcıların boş 
vakit değerlendirmelerini ve ilimizi tanımalarına vesile olmak-
tadır. Kongre Gazetesi ekip olarak iyi bir organizasyon şeması 
ve ekip çalışması sonucu oluşmaktadır. Gün boyu iki kongre 
salonunda da bulunmak, konuyu ve konuşmacıyı tam olarak 
yansıtacak fotoğraflar çekmek, bu konular ile alakalı yazılar 
yazmak ve bu yazıları baskıya vererek ertesi güne yetiştirmek 
gibi süreçlerden oluşmaktadır. Her konuda olduğu gibi bu ko-
nuda da Halk-Hekim-Hemofili Tek Yürek olmayı başarmış ve 
gelecekte başarmayı kendine hedef olarak belirlemiştir. Sonuç 
olarak, samimi bir o kadar kapsamlı “3H Kongre Gazetesi” 
tüm aktivite ve oturumları takip edemeyen katılımcıları düne 
ilişkin kapsamlı bilgilerle buluşturmaya gayret etti.

 Tüm bunların yanı sıra kongre boyunca, salonlarda süren 
programlara ilave olarak organize edilen “Fuaye Aktiviteleri” 

kongreye ayrı bir yenilik ve dinamizm kattı. Bilhassa Türkiye 
Hemofili Derneğinin kurulduğu 1992 yılından Nisan 2016 yılına 
kadar süren yolculuğunu anlatan “Resim Sergisi”, hemofilik 
gençlerin “Fuaye Dinletileri”, Oturum Araları Hareketli Tanıtım 
Faaliyetleri ve Yürüyen Adamlar tema uygulamaları çok etki-
leyiciydi. Bilhassa tedavi odası ve basın odası dâhil salonlara 
verilen isimlendirmeler 3H 1 K konseptinin hangi boyutlara 
kadar uzayabileceğini ve bireyin vefa duygusunun atıf temelli 
bilimsel anlayışla nasıl örtüşebileceğinin güzel bir örneği 
oldu. Aynı şekilde çocuk oyun odaları, etkin stant yerleşimleri, 
tanıtım materyalleri, yönlendirme uygulamaları da amaçlarına 
farklı ve inovatif perspektifle hizmet etti.
 Ayrıca, gönderilen bildirilerin yoğunluğu, kongreye gösterilen 
ilginin akademik perspektifteki ayrı bir ifadesiydi.  Elektronik 
panolardan rahatlıkla takip edilebilen bilimsel eserler adeta 
dünya kongresi öncesi bir buluşma yapısında ve elektronik 
versiyonuyla kongre kitabı ise adeta alanında referans kitap 
niteliğindeydi.
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International Hemophilia13th Congresss of Turkey

The World Hemophilia Day was celebrated by the participation of 650 

patients and 250 medical stuff with a great joy on April 17, 2016.

The World Hemophilia Day celebration program was 
started with a minute of moment of silence for those 
we lost during war and scientists that we lost and then 

Turkish national anthem was sang. There were two forums, 
in which quite important subjects were discussed by 
the participation of valuable national and internatio-
nal participants, in the celebration program.

   The representatives of the Ministry of Health, Social 
Security Institution representatives, and head of the 
Turkish Red Crescent Society, The World hemophilia 
federation and The Hemophilia Society of Turkey 
were the main contributors of the first forum. The 
chairs were the representatives of the Ministry of 
Health and Social Security Institution. Alain Weill, 
the president of the World Hemophilia Federation, 
pointed to the importance of the presence of organizations 
like the Hemophilia Society of Turkey for the wellbeing of the 
hemophiliacs. 

   The attendants of The Hemostasis Course of Turkey were 
pediatric hematology and oncology and internal medicine 
hematology sub specialty fellows as well as pediatricians and 
internal medicine specialists. There were over 40 participants 
from Turkey and abroad.
The International Institutionalization in Hemophilia Workshop 
of Turkey took place on April 17, the World Hemophilia Day. 
There were incense internet to the workshop in which impor-
tant issues were discussed by the expert keynote speakers.   
There were more than 100 participants including hemophilia 
societies, city repre-
sentatives, people with 
hemophilia and their 
relatives.   

   The 13th International 
Hemophilia Congress of 
Turkey was organized 
between April 18 and 
April 19 with success. 

The success surely depended on nine months long intense, 
exhausting preparation period. Briefly, the preparation works 
included the following work flow:
Firstly, the names in the organization committee and sub-
committees were determined. Then, making the first announ-
cement and designing the website, deciding on the congress 
venue, making the medical and multidisciplinary program, 

deciding on the invited speakers, making the programs of 
the hemostasis course of Turkey and the institutionalization 
workshop which took place for the first time in this congress, 
and so on. The main factor of the success of the congress 
was the dedicated and meticulous effort of all the committee 
members. 

   The medical program of the congress started in the mor-
ning of April 18. The recent developments in hemophilia was 
discussed by the national and international eminent invited 
speakers. On the first day, Dr. Flora Peyvandi, told the SIPPET 
Study which search on the efficiency of long acting factors, 
and the priority of the recombinant and plasma derived fac-
tors as the principal investigator of Sippet study.  Following 

these sessions, the 
most serious problems 
of hemophilia inhibitor 
development and joint 
problems were discussed 
in the subsequent ses-
sions. The women with 
hemophilia who have 
been always secondary 
importance were told 
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by Dr. Roshni Kulkarni who has a number of studies in this 
field.  This session was followed by the sessions in which 
prophylaxis in hemophilia and bleeding at all ages were 
discussed. 

   Differently from the past congress, there were Live He-
mophilia Arthropathy Council and open forums took place 
in this congress. During the live Arthropathy council session, 
selected patients from different cities were examined by 
hematologists, orthopedists, nuclear medicine specialist, 
physiotherapists and necessary decisions were made for their 
treatment.  

   The multidisciplinary program, in which 
25 topics were discussed by 47 national 
and 6 international guest speakers in 
six panels and four conferences, 
was held in Cagri Kamil Basar 
Hall. All the sessions were 
followed by the participants 
with intense interest. The 
multidisciplinary program 
gave hope for the future 
in hemophilia treatment 
to the audience by the 
scientific and social 
sessions which discussed 
the personnel, social and 
environmental factors in 
hemophilia treatment. 

   The necessary materials for the 
treatment were put in the treatment 
room. Factor application was done 
for the patients who needed during the 
congress. The self-infusion training was also given 
to the people with hemophilia and their relatives during the 
world hemophilia day celebration program.

    Besides, Filiz Ozpolat, Aslı Aydogan and Pakize Yilmazturk 
who are the mother members of TRHD looked after the children 
in the play rooms for two days. There were 70 children between 
the age of 2 and 8. The rooms were decorated with balloons 
and all the children enjoyed the shows prepared for them. While 
children were enjoying the play room, the parents could attend 
the sessions. 

   The young hemophilia music group was on stage at the 
opening ceremony. The audience had fun with the songs 
that sang.  Gurcan Ozdemir and Devrim Aydogan also played 
classical music at the foyer area for the next two days. The 
walking men group, the most interesting activity of the 
congress, informed the participants about the activities of 
the hemophilia society of Turkey. Besides, the walking men 
group also attracted attention with their t-shirts carrying the 
first Letters for public, people with hemophilia and physician 
= heart.

 The “3P at coffee chat” session which is the first example 
in the world in this field was amazing. The aim 

of this session was that the international 
participants could discuss the current 

subjects in a friendly environment. 
AW, the president of WFH, and 

all other national and interna-
tional guests answered our 

questions while drinking 
coffee and enjoying the 
musical performance by 
Solmaz Ayın. 113 people 
participated to these 
chit chat sessions which 
lasted until 22:00 o’clock.

The congress paper is 
extremely important to in-

form participants about the 
congress. We printed paper 

containing the summary of the 
previous day on each day during 

the congress. In addition, the activities 
in the foyer area also brought novelties to 

the congress. The photo exhibition containing 
pictures from 1992, when the hemophilia society of turkey 

was founded, to April 2016, the musical performances of 
young hemophiliacs, the walking men and all other activities 
were amazing. Besides, the high number of abstracts sent 
was also demonstrating the scientific interest to the congress. 

3H 1K
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Medya’da 
13. Uluslararası Hemofili Kongresi

- Dünya Hemofili Federasyonu Başkanı Weill: 
- “Sadece tanı koyma merkezleri açmak yerine, tanı kon-
ma, tedavinin yapılabilmesi ve bunun aynı zamanda fizyo-
terapist, psikologlarla bir bütün halinde yapılabilmesi çok 
önemli. Gelmemiz gereken asıl nokta orası.”

M
EDYA
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Medya’da 
13. Uluslararası Hemofili Kongresi

M
ED

YA

38 - Yeni Faktör Dergisi



Hemofili Gözüyle 
Türkiye Hemofili Kongresi GENÇ

Genç Hemofili Gözüyle  
Uluslararası Türkiye  
Hemofili Kongresi 

Türkiye Hemofili Derneği’nin  
düzenlediği 17 Nisan 
Dünya Hemofili 
Günü kutlaması 
ve 13.Uluslara-
rası Türkiye 
Hemofili 
Kongresi’n-

de Genç Hemofilikler olarak, prog-
ramlarımızın en iyi şekilde ilerleyebil-
mesi için özverili bir çalışma ve birlik 
ruhuyla hazırlıklarımızı tamamladık 
ve yoğun bir mesainin ardından Genç 
Hemofililer olarak 13. Uluslararası 
Türkiye Hemofili Kongresinde yerimizi 
aldık.
  
 İlk olarak üyelerimizin yoğun bir katılım 
gösterdiği 17 Nisan Dünya Hemofili Günü 
Kutlama Programı aktiviteleri için, Genç He-
mofili standının kurulumu yaptık. Daha sonra Genç 
Hemofili standına gelen ziyaretçilerle tanışıp, sohbet ettik 
ve standımıza uğrayan konuklara bu günden hatıra olarak, 
derneğimizin logosunun bulunduğu özel tasarım termos 
bardak hediye ettik. Genç Hemofili standına gelen küçük 
büyük herkes Move oyun konsolu ile oyunlar oynayarak 
vakit geçirdi. Böylece yeni insanlarla tanışıp kaynaşma 
fırsatını bulduğumuz ve tanıştığımız arkadaşlarımızı genç 
hemofili etkinliklerine davet ettik, o sırada kendilerine 
dağıttığımız Genç Hemofili tanıma formunu doldurdular. 
Standımıza uğrayan her birey mutlu bir şekilde ayrıldı.
Türkiye’den ve dünyanın farklı ülkelerinden çeşitli kurum 
ve kuruluşların temsilcilerinin konuşmalarının ardından 

Genç Hemofili Müzik Grubu 
sahne aldı ve misafirlerimizin 
de katılımı ile coşkulu bir 
müzik dinletisi gerçekleştirdi. 
Bununla birlikte sonraki 2 

gün boyunca da Gürcan 
Özdemir ve Devrim 

Aydoğan kongre 
fuaye alanında 

katılımcılara 
klasik müzik 
dinletisi yaptı. Küçük kardeşlerimizin de 
programlar sırasında çocuk oyun odalarında 
gönüllerince eğlenmeleri için yüz boyama, 
palyaço, tiyatro ve dans etkinlikleri düzenlen-
di. Kongrenin en dikkat çeken etkinliklerinden 
biri olan yürüyen adamlar ile katılımcılarımı-
zın dernek faaliyetlerinden haberdar olması 

sağlandı. Yine çok büyük ilgi gören ve kongre 
konseptimiz olan 3H1K yani (Halk, Hemofili, 

Hekim=Kalp) tişörtleri ile sahne alarak farklı 
uluslardan gelen ve yeni aramıza katılan aileleri-

mizin hemofiliye karşı kenetlenmesi ile tüm zorlukları 
aşabileceğimizi sergilemiş oldu.

Deniz Caner Tan 
TRHD Üyesi

ETKİNLİKLERİM
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Genç Hemofili 
Ramazan 
Buluşması 

Doğukan ORAN
TRHD Üyesi 11 ayın sultanı Ramazan’ın gelmesiyle birlikte gelenekselleşen iftarımızı vakit çok geçmeden he-

men yaptık. Türkiye Hemofili Derneği Gençlik Komitesi iletişim Ekibi olarak görselimizi hazırlayıp 
duyurularımızı yaptık. Aramıza yeni katılan arkadaşlarımızı bire bir telefonla arayarak kendilerini 

Genç Hemofili iftarına davet ettik. Etkinlik günü saat 15:30’da dernek merkezimizde toplandık,  daha sonra televizyonun başına 
geçerek milli takımımızın maç saatini bekledik. Maç saati geldiğinde büyük bir heyecan ile televizyona kitlendik. Maçı izlerken 
hem sevindik, hem üzüldük hem de gelişen ataklara Genç Hemofilik arkadaşlarımızla yorumlarımızı yaptık.  Maçı mağlup olarak 
bitirdiğimiz için üzüldük ama mekândaki samimi ortam üzüntümüzün yerine mutlu bir tablo getirdi. İftar vaktine daha iki buçuk 

saat vardı. Bu süreyi değerlendirmek amacıyla 
Play-Station, tavla, jenga, dart, satranç gibi oyun-
larla vaktimizi eğlenceli bir şekilde geçirdik. İftar 
vakti yaklaşınca yemeklerimiz hemofili hastası 
olan Atakan Tanar abimizin aracılığı ile Eyüp Bele-
diyesinden geldi. İftarımızı yapmak için soframızı 
hep birlikte kurmaya başladık. “Birlikten kuvvet 
doğar” misali hep beraber soframızı kısa bir süre-
de kurduk.  Daha sonra soframıza oturup ezanın 
okunmasını bekledik. Ezan okunduktan sonra 
iftarımızı açtık. Yemekten sonra hoş bir sohbet 
ile birlikte tatlılarımızı yedik, böylece ramazanın 
bereketini Genç Hemofili arkadaşlarımız ile dernek 
merkezimizde yaşadık. Daha sonra arkadaşla-
rımızla vedalaşarak evlerimizin yolunu tuttuk. 
Bir sonraki etkinliğimiz de sizleri de aramızda 
görmekten mutluluk duyarız.
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Muhteşem bir fikir, harika bir mekân, süper arkadaşlar, et-
kinlikler, oyunlar ve mangal. Genç Hemofililerle doğanın 
harika yüzünde bir araya geldik. Belgrad Ormanı’nda 

yaptığımız etkinlik ile hem doğa ile iç içe hem de muhteşem 
hava atmosferi altında pikniğimizi yaptık.  Etkinliğimizi yapma 
amacımız elbette ki, hem bizimle birlikte olan arkadaşlarımız-
la aramıza yeni katılan Genç Hemofili arkadaşlarımızı tanıştırıp 
kaynaştırmak, hem de Genç Hemofililer ile unutulmaz bir gün 
geçirmekti. Etkinlik planını yaptıktan sonra sosyal medya he-
saplarımızdan duyurularımıza başladık ve tabi aynı zamanda 
bire bir iletişime de geçtik. Katılım listemizi oluşturup etkinlik 
gününü büyük bir heyecan ile beklemeye başladık.
 
 Ve işte etkinlik günü… Belgrad Ormanı’na ulaşım için sabahın 
erken saatlerinden itibaren evlerimizden derneğe doğru yola 
çıktık. Derneğe vardığımızda otobüsümüz hazırdı. Eşyalarımızı 
da dernekten alıp yola koyulduk. Otobüste aldığımız poğaçalar 
ile kahvaltımızı yaptık. Keyifli bir otobüs yolculuğu sonrası Belg-
rad Ormanına ulaştık. Müsait bir alan bulup eşyalarımızı oraya 
koyduk ve biraz dinlenmek için oturduk. Yaklaşık 10 dakika sonra 
enerji dolu olarak kalktık ve voleybol oynamak için filemizi kurup 
oynamaya başladık. Biraz sonra kendi araçları ile gelen beş ar-
kadaşımız da bizlere katıldı. Eğlence dolu bir voleybol maçından 
sonra biraz oturup muhabbet ettik. Daha sonra dartımızı müsait 
olan bir yere asıp dart turnuvamıza başladık. Herkes birbiri ile 
yarıştıktan sonra finale iki arkadaşımız kaldı ve yarışma sonucun-
da Emirhan Tomak arkadaşımız birinci olup ödülünü aldı. Daha 
sonra jenga oynamaya başladık. Çok eğlendiğimiz bu oyundan 
sonra yine topumuzu alıp oynamaya devam ettik. Biz top oynar-
ken büyüklerimiz mangalı hazırlamışlar, bize de mangal kokusu 
ile haber vermişlerdi. Öğleye yakın soframızı hep birlikte kurduk. 
Artık etkinliğin en lezzetli kısmına gelmiştik. Et, köfte ve sucuk 

kokuları bizi iyice acıktırdıktan sonra karnımızı doyurduk. Daha 
sonra bazı arkadaşlarımız faktör yaparken, bazı arkadaşlarımız 
da fotoğraf çektirdi. Müzik enstrümanlarımızı da yanımıza al-
mıştık, biraz çalıp oynadıktan sonra afişimizi asıp hatıra fotoğra-
fımızı çektik. Atakan Tanar abimizin desteği ile katılan arkadaş-
ların her birine farklı bir ödül verip toparlanmaya başladık. Artık 
dönüş zamanı gelmişti. Eşyalarımızı aldıktan sonra kendi aracı 
ile gelen arkadaşlarımızla vedalaştık ve yola koyulduk. Böylece 
belki de hayatımızın 
en güzel pikniğini yap-
tık. Organizasyonda 
emeği geçen arkadaş-
larıma teşekkür eder, 
bütün etkinliklerimize 
siz değerli dostlarımızı 
da bekleriz. 
Sağlıklı ve kanamasız 
günler dilerim.                          

Enstrümanını 
Kapan Piknikteydi

TRHD Gençleri Piknikte 
Biraraya Geldi

Hamza DEMİREL
TRHD Üyesi

ETKİNLİKLERİM
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TRHD
Geleneksel 
İftar Buluşması

30 Haziran 2016 Cazibe PEKEŞ
TRHD Yönetim Kurulu Üyesi

“Derneğimizin doktorlarından 
Sayın Fikret Bezgal hocamızın 

da bizleri yalnız bırakmadığı 
etkinliğimiz, hem keyifli bir iftar 

yemeği hem de ailelerin sıcak 
sohbetiyle bir araya gelmemize 

vesile oldu.”

Türkiye Hemofili Derneği (TRHD) tarafından 30 Haziran 
Perşembe günü, hemofili ve yakınlarına yönelik olarak 
organize edilen iftar yemeği etkinliği yaklaşık 45 hasta 

ve yakınının katılımı ile dernek merkezimizde gerçekleştirildi.  

 İftar yemeğine katılan derneğimizin emektar annelerinin birbi-
rinden lezzetli yemekleriyle muhabbet dolu bir iftar sofrası kurul-
du. Derneğimizin doktorlarından Sayın Fikret Bezgal hocamızın da 
bizleri yalnız bırakmadığı etkinliğimiz, hem keyifli bir iftar yemeği 
hem de ailelerin sıcak sohbetiyle bir araya gelmemize vesile oldu.  

 Bununla birlikte hemofili ile ilgili hastalığı ya da yakını bulun-
mayan fakat derneğimize bağış yapan koca yürekli bir ailemizin 
de bu keyifli akşamda bizlerle birlikte olması da ayrıca bizleri 
mutlu etti. Hastasıyla, yakınıyla, gönüllüsüyle, çalışanıyla bizleri 
bir araya getiren TRHD’ye teşekkürü bir borç biliriz. Bu kocaman 
ailemizin bir üyesi olarak birbirinden keyifli başka etkinliklerde bir 
arayı gelmek dileğiyle…
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Tevazunun Sakladığı 
Genetik Hazine

Vee 
Ergül Hocamız...

1
972 yılında Erzincan’da doğmuştur. İlkokulu İstanbul’da 
Dikilitaş Mehmetçik İlkokulu’nda okumuş, ortaokul ve 
lise eğitimine Beşiktaş Atatürk Lisesi’nde devam etmiştir. 
Üniversiteyi de Boğaziçi Üniversitesi’nde Moleküler Biyo-

loji ve Genetik Bölümü’nde okumuş, 4 yıllık lisans eğitiminin 
ardından yine Boğaziçi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 
Moleküler Biyoloji ve Genetik Yüksek Lisans ve Doktora 
eğitimlerini tamamlamıştır. Queen’s Üniversitesi Patoloji 
ve Moleküler Tıp Bölümü’nde Prof. Dr. Lillicrap’ın yanında 
doktora sonrası çalışmaları olmuştur.
 
   Annesi ev hanımı, babası ise serbest meslek sahibidir. Bir 
abisi ve bir kardeşi olan Ergül Berber’in abisi Prof. Dr. Eren 
Berber, Cleveland Klinik ’de, A.B.D. genel cerrahide robotik 
cerrahi koordinatörü, kardeşi Erhan Berber ise, bilgisayar mü-
hendisi, ailesi ile birlikte Nashville, TN,’de yaşıyor ve First State 
Dynamics internet yazılım şirketinin yöneticisidir.
 
   Gelin bir de Ergül Berber’in dilinden doğduğu yerin ve ya-
şadığı çevrenin yaşamına kattığını düşündüğü artı değerlerin 
neler olduğunu dinleyelim. “Doğum yerim Erzincan, büyü-
düğüm ve hayatımın geçtiği şehir ise İstanbul. Erzincan’da 
sadece doğmuş olmamdan dolayı yaşamıma bir katkısı oldu-
ğunu söyleyemem. İstanbul’da yaşamak bir ayrıcalıktır diye 
düşünüyorum. Avrupa ve Asya kültürünü bir arada yaşayabi-
leceğiniz başka bir şehir yok. İstanbul’da yaşamam her şeyden 
önce hayata çok yönlü bakmamı sağladı. Güzel bir eğitim alıp 
kariyerimde ilerleme olanağı elde edebildim. Buna ek olarak, 
İstanbul’da yaşamak kişisel gelişime de çok etki yapabilen bir 
etken. Resim, dans gibi hobilerimi de geliştirmemi sağlamıştır.”
 
   Arkadaşlarına Ergül Berber’i nasıl tanımlarsınız diye sordu-
ğumuzda, kendisini iyi yürekli, disiplinli, yardımsever, sevecen, 
çalışkan ve üretken olduğunu söylediler.
   Sayın Ergül Hocamız, karakterini oluşturan en önemli 3 özel-
liğinin disiplinli, titiz ve çalışkan olması olduğunu belirtiyor.
     Ergül Berber, meslek seçiminde kendisini yönlendiren 

kişisel etmenleri; meraklı bir kişiliğe sahip olması, gözlem 
yapmayı ve araştırmayı seviyor olmasından kaynaklandığını 
belirtiyor. Ayrıca yaşamın sırlarının araştırıldığı Moleküler 
Biyoloji ve Genetik alanında bilimsel çalışmalar yaparak 
insanlığa hizmet edebileceğim düşüncesiyle bu mesleği 
seçtiğini söyleyerek kendisini etkileyen diğer etmenleri ise şu 
cümlelerle anlatıyor:
 “Moleküler Biyoloji ve Genetik yaşayan en küçük birim olan 

hücrede yaşamın sırlarının araştırıldığı, tanımlandığı bir bilim 
dalı. Dolayısı ile yaşamı ilgilendiren hayatın her alanında 
moleküler biyoloji ve genetiğin etkisini görmek mümkün. 
Lisede hep hastalıkların genetik mekanizmasını merak eder, 
o zaman tıp fakültesinde okuyan abimin fizyoloji kitabını 
okuyup bir şeyler öğrenmeye çalışırdım. Abim bu merakımı 
bildiği için beni moleküler biyoloji ve genetiğe yönlendiren 
kişi oldu. Üniversite seçme sınavlarında ilk tercihim oldu ve 
bu mesleği edindim.”  
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 Moleküler biyoloji ve genetik araştırmaya dayanan bir 
meslek olduğunu söyleyen Berber, işini severek yaptığını ve 
memnuniyetini “bir kez daha tercih etmem gerekse yine bu 
mesleği seçerim” diyerek belirtiyor.  “Her meslekte olduğu 
gibi bu mesleğin de zor tarafları var tabii” diye de ekliyor ve 
laboratuvarda geç saatlere kadar süren deneysel çalışmaların, 
araştırma projeleri için maddi destek bulamamanın mesleğinin 
zor yanları olduğunu açıklıyor.
 
   Doç. Dr. Ergül Berber’e göre, hemofili ne yazık ki kronik bir 
hastalıktır. Ancak günümüzde tedavisi olan bir hastalık olması 
çok sevindiricidir. Artık hemofili hastalarını fiziksel olarak ayırt 
edebilmek mümkün değildir. Yine de hemofili hastaları ile bir 
arada olmak dendiğinde; onların sıkıntılarını paylaşarak, çözüm 
bulmaya çalışmanın kendisine manevi bir haz verdiğini söylü-
yor.   Hemofilili dostlarıyla birlikte olmanın, kendisi için mutluluk 
ifade ettiğinden bahsediyor ve hemofili dendiğinde “aklıma 
tabi ki dernekteki dostlarım ve birlikte geçirdiğimiz güzel anıla-
rım geliyor” diye ekliyor.
 
   Dünyadaki ve ülkedeki hemofili alanındaki gelişmeleri 
mesleğim gereği internet ve yazılı basında yer alan akademik 
çalışmalar ile takip ediyorum diyor.
 
  

  Yaşamımda 
hiçbir zaman 
çok büyük 
hırslarım olmadı 
diyen hocamız, 
tek beklentisinin 
mutlu ve sağlıklı 
olmak olduğunu söy-
ledi ve sözlerine şöyle 
devam etti: “Hayattan zevk 
almak benim için sevdiklerimle 
birlikte olmak, sevdiğim işi yapıyor olmaktır.”
 
   Hepimizin, özellikle de bilim adamlığı yolunda ilerlemek 
isteyen insanların önünde iyi mentörlerin olması gerektiğinden 
bahseden Ergül Berber, sözlerine şu satırlarla devam ediyor: 
“Yaşamımda hep birlikte olduğum kişilerden hayata dair, iyi bir 
insan olmaya dair bir şeyler öğrenmeye çalışmışımdır, dolayısı 
ile örnek aldığım insanlar var tabii. Bunlardan birisi, Prof. Dr. 
Bülent Zülfikar, diğeri Prof. Dr. David Lillicrap ve son olarak da 
abim Prof. Dr. Eren Berber’dir. Her üçü de gerek bilim adamı 
kişilikleriyle, gerek insani özellikleriyle kendime örnek aldığım, 
hayat boyu mentörüm olan kişilerdir.”
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Yosun kokusu, mavi sular ve teni hafif kavuran güneş 
eşliğinde Ege›nin kalbinde, Akdeniz’in kollarında yol 
alabilmek özgür hissettirir insana. Antik kentleri ile Ege 

ve Akdeniz’de Likya yolunda adımlarımızla tarihte yol alırsınız 
sonra Egeli tombul kırmızı yanaklı teyzelerin köy yemeklerinden 
yer, kasketli yaşlı amcaların köy kahvesi sohbetlerine katılırsı-
nız. Daha Güneydoğu’ya kayarsınız medeniyetlerin gelip geçtiği 
kurak mücadeleci bir coğrafya karşılar sizi coğrafyası gibi sert 
yüzlü ama ona tezat gönülden insanların memleketidir. Sıcak-
tır hava kuraktır toprak geniş yer sofralarında buz gibi ayran 
eşliğinde lokum gibi etleri yer, ömrünüz boyunca tadı dama-
ğınızdan gitmeyecek tatlıları yersiniz. E yol bu ya biraz kuzeye 
yönümüzü çevirirsek hava soğur karlı doğunun çetin yüzü kar-
şılar sizi. Yaşam ve doğa zorludur. Mücadele kokar düşen kar 
taneleri. Biraz daha kuzeye mi dediniz. Kuraklık yerini yeşile, 
ormana, yağmura kısaca cennete bırakır. Bir ressamın elinden 
çıkmışçasına uzanır ormanlar, göller ve deniz. Hafif üşürsün 

oturduğun yerde belki ama endişelenme. Sobada tıngırdayan 
mis kokulu çayın, karnın kazındığında ağzına atacağım fındığın 
elinin altındadır. Batıya Kaydır elini Trakya’ya kadar. Alabildiği-
ne deniz, alabildiğine Orman Rumların geldiği geçtiği bu top-
raklardan, manastırlardan geçip Trakya’ya geldiğinde karşılar 
seni abe göbek atanlar. Çerçeveyi tamamlayıp ortaya indiğinde 
Mevlâna’yı bulursun. Böyle bakınca her şey ne kadar büyülü 
öyle değil mi? Günlerce haftalarca gezsen bitmez. Anlatmaya 
kalksam kelimeler yetmez. Her bölgesi, her yöresi ayrı güzel. 
Her bir insanı birbirinden özel bir memleket. Kültürlerin beşiği. 
Peki ben bu memlekette yaşamayıp buraları keşfetmeye insanı 
tanımaya gelseydim ne olurdu?
 
 Bu güzel memleketin, Türkiye Cumhuriyeti’nin başkenti An-
kara’dan başladık diyelim. Burada mutlaka Cumhuriyetin ku-
rucusu ulu önder Atatürk’ün Anıt kabrini başla gezmeye. Öyle 
baştaki bu toprakların her zerresindeki emeği, mücadeleyi, za-
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feri hisset. Memur ve öğrenci şehri Ankara soğuktur, resmidir. 
Kalesi’ni gör derim ben. Bir yerlere ulaşman kolay olur merak 
etme. Otobüsü metrosu dolmuşu taksisi her şeyi emrinde. An-
kara’ya veda etmeden önce Atakule’ye çık. Hiç silinmeyecek 
Ankara manzarasını aklına kazı. Ortayı bırak batıya kay. Mesela 
İzmir’e, Atanın izinden, peşinden git. İzmir’deki evini ziyaret et. 
Sonra git Kordon’a mis gibi balığını ye. Körfezin karşısında tarihi 
asansöre uğramayı unutma. Bir de püfür püfür vapurla karşıya 
geçersen fethedersin İzmir’i yeniden. Bindiğin vapurun rüzgâ-
rıyla inersin Akdeniz’e, Antalya’dasın. Çevre antik limanlarını gez 
mutlaka. Mesela Side’ye git. Mağaralarına girmeyi unutma, tem-
kini elden bırakma. Damlataş, Karain, Beldibi ve daha niceleri. 
Yorulup sıcaktan bunalınca bırakırsın kendini Cennet gibi koy-
lara. Sıcak demişken Diyarbakır›a geç istersen, Doğuya doğru 
ilerle bir zılgıt çek girer girmez. Diyarbakır sabahına kahvaltıyı 
otur ciğerin tadına bak. Kalesi’ni, hevsel bahçelerini, camileri-
ni, manastırlarını gör. Hatta bunların tarihini okumadan geçme 
başka yere. Adına şarkılar yazılmış Malabadi Köprüsünde de 
fotoğrafın olsun. Çok sıcak geldiyse biraz serinleyelim. Dağla-
rında karın eksik olmadığı şehir Erzincan’a misafir ol. Emin ol 
çok güzel karşılanırsınız. Karlarla haşır neşir olmak istersen çık 
kayağını yap Ergan Dağı’nda. Sonra inersin çarşıya. Dolmuşcu-
ya dersin hadi Girleviğ’e. Şelalenin etrafında çok tavuk varmış. 
Pek de lezzetliymiş tadına bak istersen. Ba-
kırcılar Çarşısı’nda hediyelerini al. Dağ’a 
kazınmış Atatürk heykelinden şehre 
geniş geniş bak veda etmeden  

önce. Kuzeye uzan cennet gibi doğa kucaklasın seni. Trabzon’a 
giderken Sümela manastırına uğra. Yüzyıllardır ayakta unutma. 
Trabzon’da Rumlardan kalan kilise çoktur.  Gezdikten sonra 
acıkırsan hamsi attır tavaya. Ardından da mis gibi çayını yu-
dumlarken hırçın dalgalarını izle Karadeniz’in. Orta mahallede 
denizi gözle, şirin evlerinin arasında sokaklarında gez uzunca. 
İstanbul’a gel artık, Marmara’ya. Gözbebeği İstanbul›a. Tarihi 
Yarımada’yı karış karış gezmelisin. Romalılardan, Bizanslılardan,  
Osmanlılardan kalan izleri görmelisin. Boğazda tur atıp yalıla-
rı izlerken çayını yudumlayıp simidini martılarla paylaşmalısın. 
Adalara gitmeden İstanbul’un gezdim deme sakın. Vapurda yol 
alırken denize iyi bak. Belki sana eşlik eden yunusları görebi-
lirsin. İstanbul’dan nereye gitmek istersen ulaşımın kolay. İster 
uçak, ister otobüs, ister tren. Koskoca Metropol dikkat et kay-
bolma. Her bölgeden bir şehir gezebildin. Bu kadar zamanda 
bu topraklar kolay bitmez. Seneye bir tam tur ve başka şehirleri 
gezmek için bekleriz. Haydi, kal sağlıcakla…
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Serdar Karaman 
TRHD Üyesi

Hemofili ve 
Komşumuz İran

STK

İran, farklı sosyo- kültürel özellikleri bünyesinde barındıran, 
tarihsel geçmişi çok eskilere dayanan bir ülke. 1979 yılına 
kadar kendi uçağını üretebilen, kendi fabrikalarında kendi 

teknolojisi ile dünyaya yön verebilen,  çok güçlü medeniyetleri 
peşinden sürükleyen coğrafyasının süper gücü idi. 1 Nisan 1979 
tarihinde İran bütün ekonomik bağımsızlığını yitirdi. Ardından, 

hemen komşu ülkesi Irak ile çok uzun yıllar sürecek savaşlar yapmak zorunda kaldı.
Dünya üzerindeki büyük globalleşme sürecinin rüzgârları altında yavaş yavaş ka-
buğunu kırmaya çalışan İran ve özellikle İranlı gençler eski sahip oldukları güçlü 

döneme dönmek için 
büyük bir özveriyle dünya 
ile entegre olmaya çalış-
maktadırlar. 
Özellikle hemofili alanında birçok batı ülkesi ile boy 

ölçüşebilecek, hatta ülkemizde bugün hemofili 
alanında elde ettiğimiz hakları bundan 20 yıl 
öncesinde, Savaş altında olmalarına rağmen 
elde etmiş ve hemofili alanında oldukça ilerleme 
kaydetmiş bir ülkedir. İran’da hemofili hastalığına 
teşhis koyulması tarihi 1960’lara dayanır. 1960 
yılının sonunda ilk Hemofili Kliniği 2 hayırsever 
doktor olan Prof. Dr. Feridun Aala ve Dr. İrandoht 
Şoaei tarafından kurulmuştur. 1966 yılında ise İran 
Merkez General Hastanesi’nde kanama pıhtılaşma bozuklukları ve hemofili teşhis laboratuvarı kuruldu.
     
    İran Hemofili Derneği dört katlı ve 800 metre² oturumlu olan orta ölçekli bir hastane büyüklüğündedir. İçerisinde 
diş hekimi, ortopedist, fizyoterapist, psikolog, hematolog, pediatri ve daha bir çok alanda hemofiliye, ama sadece 
hemofiliye hizmet eden hekim kadrosu barındırmaktadır. Ciddi bir şekilde işleyen hemofili kayıt sistemi ülkede 
yaşayan hemofililerin bütün sorunlarını tek elden çözümlenmesi için gerçekleştirilmiş önemli bir devrim ni-
teliğindedir. 
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 Hemofiliklerin doğumdan 
ölüme kadar izlendiği tedavilerini 
aldıkları yaşam koşullarının iy-
ileştirilmesi için birçok çalışmanın 
gerçekleştirildiği yer yine hemofili 
derneğidir.  Dernek çatısı altında 
bir hemofili hastasının ihtiyaç duy-
abileceği bütün branşlarda, uzman 
hekimler mesai saatleri içerisinde 
gereken bütün tedavi ve izleme 
süreçlerini gerçekleştirmektedirler. 
Taşıyıcı olan bir annenin hamileliği 
sırasında doğacak bebek ile ilgili gen 
araştırmaları ve gen tedavi yöntemleri 
de yine dernek çatısı altında uluslararası 
kuruluşlarla ortak gerçekleştirilen çözüm-
leme süreci ile izlenmekte ve hastalığın te-
davisi için veriler elde edilmeye çalışılmaktadır. 
Hastalar Faktör ihtiyaçlarını da yine dernek kanalı 
ile dernekten sağlamaktadırlar.
Dışarıdan bakıldığında birçok sıkıntının yaşandığı bu 
ülkede en güzel işleyen sistemlerden birisi de hemo-
fili tedavisidir. İran’ın başkenti Tahran’da bulunan çok 
amaçlı hemofili tedavi merkezi aynı zamanda hemofili 
hastalarının sosyal yaşama entegre olmaları konusun-
da ülkenin ileri gelen psikolog ve sosyologlarından da 
profesyonel destek almaktadır. Tedavi amacı ile ülkenin 
ücra köşelerinden başkente gelmiş olan hemofili hasta-

larının 
konak-

layabi- leceği bir mis-
afirhane de yine derneğin hemen yanındaki 
bir binada dernek bünyesinde sağlanmaktadır. Ülkenin 
turizm şehri olan İsfahan da ise hemofili hastalarının bir 
araya gelerek oluşturmuş olduğu parafin ve doğalgaz 
sayaçları üretim tesisinde iki yüze yakın hemofili hastası 
çalışmaktadır.
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yorucu ve zorlayıcı oluyor. Avantajları da var dezavantajları 

-

güzel avantajlarından 
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Bu yüzden zorlukları da 

İlker AKSUM’dan TRHD’ye 

Özel Röportaj

B

Demet Mete 
TRHD Sekreter

RÖ
PO

RTAJ

“Değerli tiyatro sanatçımız İlker Aksum’a derneğimize ilgisi 
ve desteği için TRHD adına teşekkür ederiz.”

30 Kasım 1971 İstanbul doğumluyum. Hacettepe Devlet konservatu-
varı tiyatro bölümü mezunuyum. Ondan sonra da televizyonculuk 
yaptım. 1998 yılından beri seyrediyorsunuz beni. İlk olarak Çarli dizisindeki Afakan rolüyle başladım. 

Ondan öncesinde, 1994 yazında, Antalya Devlet Tiyatrosu’nun o zamanki müdürü Mustafa Avkıran’ın 
karşısına çıktım ve “Ben burada çalışacağım” dedim. Ondan sonrasını biliyorsunuz zaten. Hala tiyatroyla 
uğraşıyorum ama televizyon ve sinema daha yoğunlukta oldu.Babam, subay pilottur bilir camialar. Annem 
ev hanımı, iki kardeşim var ikiz. Kardeşlerimden bir tanesi de devlet tiyatrosu sanatçısıdır, biriyle ortak 
çalışıyoruz “İlkay Aksum”.

Doğduğunuz yerin ve yaşadığınız çevrenin yaşamınıza 
kattığı düşünüğünüz artı değerler nelerdir?
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İlker AKSUM ve İlk 3 
Özelliği?

Arkadaşlarınız Sizin İçin  
Neler Söyler?

Niçin Bu Meslek?
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Peki Gelecek Beklentileriniz?

Sizce Hemofili?

Başarınızın Sırrı?
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Hayat anlamında da Antalya’ stanbul’a y kararı 
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Ya Özel Hayatınız?

Ya En Sevdiğiniz Film/Filmler?

Size Kitap Desem?

“...........” dan Sonra Hayatım 
Olumlu Bir Şekilde Değişti, 

Çünkü “.........”?
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Faruk Yalçın Hayvanat 
Bahçesi ve Botanik Parkı 
1993 yılında halka açılan Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve 
Botanik Parkı, İstanbul ve Kocaeli’ne eşit uzaklıkta ve ortala-
ma bir saatlik sürede ulaşılabilecek, havası temiz ve yeşili bol 
bir bölge olan Darıca’da yer alıyor. Yenilenen yüzüyle Faruk 
Yalçın Hayvanat Bahçesi, 286 türde hayvan; 600 türde bitki 
ile biz ziyaretçilerini bekliyor olacak. www.farukyalcinzoo.
com/tr sitesinden parka gitmeden önce hayvanların ziyaret 
saatlerini incelemenizi tavsiye ederim. Tahmin edileceği gibi 
her hayvanın beslenme saatleri ve gösterim saatleri farklı 
olabiliyor. İnternet Sitesinden inceleyerek giderseniz hafta 
sonu 15:30’da Gözlüklü Penguenlerin nasıl beslendiğine şahit 
olabilirsiniz. Yenilenen yüzüyle bu yaz kaçırılmayacak bir 
etkinlik.

Lontano (Jean Christophe 
Grange - Doğan Kitap) 
Fransa’nın en ünlü gerilim- macera yazarlarından biri olan 
Jean Christophe Grange’in merakla beklenen son kitabı 
Lontano’nun, Türkiye’de mayıs ayında raflardaki yerini alacağı 
açıklanmıştı. Türkiye’de de büyük bir hayran kitlesi oluşturan 
Grange, Lontano ile okuyucularını bir kez daha beklenmedik 
bir sonla karşı karşıya bırakıyor. Kitaplarında farklı ülkelere 
yolculuk yapmayı seven yazarımız bu seferde Kongo-Fran-
sa-Belçika üçgeninde tüyler ürpertici, bir hikayeyle biz 
okurlarını bekliyor. Polisiye tarzı sevenler için Grange’in daha 
önce okuduğum Koloni, Leyleklerin Uçuşu, Siyah Kan ve Kızıl 
Nehirler kitaplarını tavsiye ederim.

“2016 yılında dört farklı etkinliği sizler için derledik.  Bu sayımızda sizler için 
kitap, film, müze ve hayvanat bahçesi hakkında kısa bilgiler hazırladık.”Sezgin Can Polat 
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PERA MÜZESİ 
8 Haziran 2005’te açılan Pera Müzesi, Suna ve İnan Kıraç 
Vakfı’nın nitelikli ve geniş ölçekli kültür-sanat hizmeti ver-
mek amacıyla kurduğu bir özel müzedir. Yıl boyunca Süreli 
ve koleksiyon sergilerle açık olan Pera Müzesi, Beyoğlu’nda 
ziyaretçileriyle buluşuyor. Pera Müzesi’nde engellilere yönelik 
eğitimlerde verilmekte; Pera Eğitim Projesi kapsamında engelli 
bireylere ve Alzheimer hastalarına eğitimler düzenleniyor. Pera 
Müzesi’nde Engelli bireylerden ve refakatçilerinden herhangi 
bir ücret talep edilmiyor. Osman Hamdi Bey sergisinin görül-
meye değer olduğunu düşünüyorum ancak müze haftanın her 
günü açık olmuyor.
Ziyaret Saatleri: Salı- Cumartesi: 10:00 - 19:00 
Pazar: 12:00- 18:00  
                                                                                                           
*Müze Pazartesi günleri kapalıdır.

ANGRY BİRDS (KIZGIN KUŞLAR) FİLMİ 
Angry Birds oyunu ile birçok kişinin beğenisini toplayan kızgın 
kuşlar bu seferde sinemada bizleri bekliyor olacaklar. Angry 
Birds Filmi’de nihayet kuşların neden bu kadar öfkeli olduğunu 
öğreniyoruz. Film bizleri uçamayan kuşların olduğu bir adaya 
götürüyor ve öfke sorunu yaşayan kuşlarımızla bizi baş başa 
bırakıyor. Kuşların kızgınlığının sebebi oyunda da olan yeşil 
domuzcukların adaya ziyaret etmesi ile anlaşılıyor. Filmin 
seslendirmesinde Yekta Kopan’da ve Arda Aydın yer alıyor. 3D 
izleme seçeneği de sunulan filmimizin vizyon tarihi 13 Mayıs 
2016 olarak açıklandı.
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14.Geri Sayım Başladı
Buluşma İçin
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0212 526 0 843

turkhemoder.org

Hocapaşa Mah. Ebussud Cad.
No:33 Sirkeci Fatih/İSTANBUL

info@turkhemoder.org

/hemofilifederasyon
0232 348 57 50

hedef-tr.org

275/11 Sk No:7/1B B Blok 75. Yıl
Sitesi Manavkuyu - Bornova/İZMİR
hemofilifederasyonu@gmail.com

14-17 Nisan Antalya

Gloria Golf Resort Otel


