Sevgili öğrenciler, yakın gelecekteki meslektaşlarım,
Yeni Yüzyıl Üniversitesi eğitime başlayalı bir yıl bile tamamlanmadı. Öğrencisi ve öğretim üyesi ile
müthiş bir sinerji yakalaması için bir yıl bile geçmesi gerekmiyormuş… Öyle ki ‘Bilim Günleri’ adı
altında bir öğrenci kongresi bile düzenleme kararı aldı ve düzenledi…
Bu düzenlemenin ilginç bir hikayesi var. Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin bir arada ortak proje
hazırlamayı öğrenmelerini istedik. Bu bağlamda ‘güdümlü çalışma saati’ adında kredisiz bir ders icat
ettik. Dersin amacı bir araştırma yapmanın ilk adımlarını öğrenmek, esasen birlikte çalışıp üretmenin
verdiği hazzı öğrenciye aktarmaktı. ‘Araştırma sonuçlarınızı abi ve ablalarınızın düzenleyeceği bir
kongrede sunarsınız’ demiştik. Zamanı geldiğinde gördük ki birçok şenlik ilanı var ama bilimsel kongre
ilanı yok! İşte o zaman düşündük ki bu ders sadece araştırma tekniklerinin öğrenilmesi olmayacak,
toplantı düzenlemenin tekniklerini de öğrenmek olacaktı…. Kararını verdik ve kendi kongremizi
kendimiz düzenledik. Bu noktada Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim üyelerinden Doç. Dr. Rehat
Faikoğlu, Prof. Dr. Nur Tunalı, Prof. Dr. Ferda Dokuztuğ Üçsular, Yrd. Doç. Dr. Şefik Köprülü, Yrd. Doç.
Dr. Mira Gökdoğan, Yrd. Doç. Dr. Onur Yarar, Yrd. Doç. Dr. Şebnem Özcan, İletişim Fakültemiz
öğretim üyelerinden Doç. Dr. Barış Çoban’a ve bizi şu an uzaktan izleyen sevgili Yrd. Doç. Dr. Nimet
Sevgi Gençalp’e çok teşekkür etmek isterim.
Afiş tasarımından sponsorluklara, özet kitapçığından ikrama, veri bankası oluşturmadan sosyal
programa kadar her şeyle Yeni Yüzyıl öğrencileri uğraştı. İşte ‘öğrenciden öğrenciye’ sloganı da
buradan doğdu.
İstanbul’un tüm Üniversitelerine afişlerle ve elektronik ortamda bilgi verildi. Bunun sonucunda,
İstanbul, Maltepe, Marmara, Sabancı ve Kırıkkale Üniversiteleri çeşitli bildirilerle katkıda bulunurken
beklediğimizden çok katılım oldu.
Sevgili çocuklar siz şimdi böyle etkinseniz, mezuniyetinize yakın ne olacaksınız, hep birlikte tahmin
etmeye çalışalım…
Hepinizi candan kutlarım.

Prof. Dr. Ersi Abacı KALFOĞLU
Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı
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ÖZETLER

Sağlık Sistemlerine Genel Bakış
Hilal BOYFİDAN, Doç. Dr. Gülten KAPTAN
Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu

Günümüzde sağlık sistemleri, dünya ekonomisindeki en büyük sektörlerden birisidir. Sağlık sektörü
için 1997’de yapılan toplam harcama, yaklaşık 2985 milyar dolardır. Sağlık sistemi, sağlığı
iyileştirmeye katkı veren tüm aktiviteleri kapsamaktadır. İnsan aktivitelerinin neredeyse tüm alanları eğitim, endüstriyel gelişme, çevre gibi- sağlığı etkiler.
Sağlık sistemleri, yalnızca insanların sağlığını yükseltme sorumluluğuna değil, aynı zamanda da onları
hastalığın finansal risklerine karşı korumak ve onları saygınlıkla tedavi etmek sorumluluklarına da
sahiptirler. Sağlık sistemleri böylece üç önemli amaca sahip olacaklardır. Bunlar:
• Hizmet sunulan nüfusun sağlığını yükseltmek;
• İnsanların beklentilerine yanıt vermek;
• Hastalık ya da sağlığın maliyetlerine karşı finansal koruma sağlamak.
Sonuç: Dünyada ve ülkemizde sağlık sistemleri toplum sağlığını koruyucu ve tedavi edici nitelikte
politize edilmelidir. Her birey ucuz ve kaliteli sağlık hizmeti almalıdır.

Sağlık Kurumlarında Hizmet Kalitesi ve Önemi:
SERVQUAL Ölçeği İle Beklenen ve Algılanan Hizmet Kalitesi Ölçümü
Nezaket BEKTAŞ, Uzm. Ebru Özlem GÜVEN
Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu Pazarlama Programı

Türkiye'de sağlık sektöründe faaliyet gösteren kuruluşların sayısı giderek artmaktadır. Rekabetin
artmasına sebep olan sektördeki bu büyüme, sağlık kurumlarının faaliyetlerine ilişkin daha özenli ve
hasta odaklı bir yaklaşım içinde olmalarını zorunlu kılmaktadır. Günümüzde bu sağlık kuruluşlarının
çoğu çeşitli kalite standartlarını uygulamak ve sağlık hizmeti alan kişilerin beklentilerini karşılamak
için girişimlerde bulunmaktadırlar. Ancak, yalnızca yüzeysel girişimlerde bulunmak hizmet kalitesini
arttırıcı bir sonuç vermeyecektir. Bu süreçte hastaların kalite algılamalarının sürekli olarak ölçülmesi
gerekmektedir. Bu çalışmada, sağlık kurumlarına yönelik beklenen ve algılanan hizmet kalitesinin
ölçümüne yönelik yaygın olarak kullanılan ve Parasuman, Zeithaml ve Berry (1985, 1991, 1995)
tarafından geliştirilen ölçeklerden biri olan SERVQUAL (Service Quality) ölçeği ve yapılacak
araştırmalarda bu ölçekten yararlanma yöntemi anlatılacaktır. Yapılan çalışmanın amacı, hastane
hizmetlerinde algılanan ve beklenen hizmet kalitesini belirleyen boyutları anlatmak, kalite boyutları
arasındaki ilişkiyi açıklayarak, buna bağlı olarak hasta memnuniyetinin hangi kalite boyutlarından
etkilendiğini öne çıkararak sağlık kurumlarına yönelik hizmet kalitesini arttırma ve iyileştirme
önerilerinde bulunmaktır.
Anahtar Kelimeler: Servqual Ölçeği, Hizmet Kalitesi, Sağlık Kurumlarında Hizmet Kalitesi

Laboratuvarlarda Kalite Kontrol ve Akreditasyon
Saliha ZARİFOĞLU
Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Meslek Yüksekokulu Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı

Sağlık sektörünün her alanında olduğu gibi, laboratuvarlarda da; laboratuvar içi güvenliği sağlamak ve
hasta memnuniyetini artırmak amaçlı bazı uygulamalar mevcuttur. Bu uygulamalar, laboratuvarda
yapılan deneyler esnasında, araç-gereçlere yahut kişilerin kendisine gelebilecek zararlara karşı önlem
alma, kaza sebeplerini ortadan kaldırma ve iyiye yönelik gelişmelere ulaştırmaktır. Kalite kontrol ve
akreditasyon, bu uygulamaların yerine getirilmesi ve belirli aralıklarla denetlenmesi esasına
dayanmaktadır. Kalite kontrol yöntemleri; verilen hizmetin önceden saptanan özellikleri taşıyıp
taşımadığını ve güvenirlik derecesini belirlemek amaçlı uygulanan yöntemlerdir. Akreditasyon ise;
laboratuvarlarda uygulanan deney, analiz ve belgelendirme işlemlerinin, resmi bir kuruluş tarafından
uluslar arası kriterlere göre denetlenerek teknik ve idari yeterliliklerinin onaylanması ve belli
aralıklarla denetlenmesi işlemidir. Laboratuvarın akredite olması için uygulanan yöntemler, uluslar
arası kriterlere göre düzenlenmiş ve standartlaştırılmıştır. Tüketici kişiler ve hastalar analizlerini
yaptırdıkları laboratuvarın güvenilirliğinin kanıtlanmış olmasını beklemektedirler. Bu durumda
laboratuvarlar arası bir rekabet söz konusu olmakta, kalite kontrol onayı ve akreditasyon öncelikli
tercih sebebi olmaktadır. Laboratuvar akreditasyonu hem ulusal hem de uluslar arası bir güvenilirlik
göstergesidir. Laboratuvarların akreditasyonu için Türkiye’de TS EN ISO/IEC 17025 standardı
kullanılmaktadır. Türkiye’de yetkili kuruluş Türk Akreditasyon Kurumudur (TÜRKAK). Laboratuvarlar,
birçok farklı dallarda ayrılmaktadır, patoloji, mikrobiyoloji, hematoloji vb. farklı isimler altında farklı
görevler üstlenmektedirler. Ancak kalite kontrol ve akreditasyon, tüm laboratuvarların kesiştiği ve
büyük önem taşıyan bir güvenilirlik uygulamasıdır. Gereken önem verildiği sürece laboratuvarlar
uluslar arası kabul görmüş raporlar elde edeceklerdir.
Anahtar Kelimeler: Sağlık Kurumları, Kalite Kontrol, Akreditasyon

Sağlık Kurumlarında Markalaşma ve Önemi
Emine SOYLU, Uzm. Ebru Özlem GÜVEN
Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu Pazarlama Programı

Her sektörün olduğu gibi yoğun bir rekabet ortamı içerisinde yer sağlık sektörünün de aynı agresif
pazar koşulları içerisinde yer aldığı bilinmektedir. Sağlık temelli bir ifade ile “Hasta” olarak ele alınan
insanlar, özel hastanelerde pazarlama açısından bakıldığında “Müşteri” olarak tanımlanmaktadır. Her
ne kadar etik açıdan sorun teşkil ediyor gibi görünse de, bir özel sağlık kurumu işletmesi olan
hastanelerin gelir elde etmek, kara ulaşmak ve sürekliliğini sağlamak adına Hasta=Müşteri yaklaşımını
belli bir etik çerçevede benimsemiş olması zorunludur. Günümüz çalışma ve rekabet ortamında bir
sağlık kurumunun yurtiçi ve yurtdışında başarılı olması ve dolayısıyla bilinirliğini artırması o firmanın
markalaşmasına bağlıdır. Marka sadece bir logo, kimlik yada işaretten ibaret değildir. Logo, marka,
isim, işaretler, reklâm, ürün kullanıcıları ve çeşitli sosyal aktivitelerin etkisiyle tüketicinin zihninde
bıraktığı etkidir. Bir derleme çalışması olan bu araştırmanın amacı; markalaşmayı neden ve
sonuçlarıyla ortaya koymak, başarılı firmalardan örnekler verip bu yönde yapılması gerekenleri
anlatarak, sağlık kurumlarının markalaşma, marka kimliği yaratma ve marka değeri oluşturmalarının
yöntemleri ve önemi üzerine kavramsal açıklamalar yapmaktır.

Anahtar Kelimeler: Sağlık Kurumlarında Markalaşma, Marka Kimliği, Marka Değeri

Sağlık Yönetimi Mesleğinin Gelişimi
Özgür İNCE, Mustafa ÖZAL, Birsen Özcan, Derya KARABAY
Kırıkkale Üniversitesi Sağlık Yönetimi Bölümü II.Sınıf

Sağlık kuruluşları büyüklük ve etki açısından karmaşıklaştıkça her kademede gittikçe daha profesyonel
yöneticiler tarafından yönetilmesi ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Bir hastaneyi yönetmek için özel bir
eğitim gerektiği ABD’de 1910’larda gündeme gelmiştir. 1929 yılında Michael Davis’in bu alanda
dönüm noktası olacak “Hospital Administration A Career” adlı eserinde “hastane ve kliniklerin tıbbi
kuruluşlar oldukları kadar ekonomik ve sosyal amaçlı isletmeler oldukları” ve bu alanda eğitim almış
yöneticiler tarafından yönetilmeleri gereği ifade edimlesi” dönüm noktasını oluşturmaktadır.
Amerika’da AHA (American Hospital Association)`ın 1915 yılında hastane yöneticisi yetiştirmek üzere
gerekli çalışmaları başlatmış ve 1932 yılında Hastane Yöneticiliği Yüksek Okulu kurulmuştur. Bu
alanda lisansüstü düzeyde eğitim veren ilk program, 1934 yılında Chicago Üniversitesi Lisansüstü
isletme Okulunda “Hastane Yönetimi Yüksek Lisans Programı” adı altında başlatılmıştır. Hastane
yöneticiliğinde mesleki standartları yükseltmek amacıyla kurulan ACHA(American College of Hospital
Administrators) 1933 - 1983 yılları arasında sağlık hizmetleri yönetiminin şekillenmesine ve bu alanda
gelişmekte olan meslekleşmeye yardımcı olmuştur. 1948 yılında AUPHA (Association of University
Programs in Health Administration) Sağlık Yönetimi Üniversite Programları Birliği sağlık yönetimi
eğitimine rehberlik etmek için kurulmuştur. Halen AUPHA 160’a yakın eğitim programı sunmaktadır.
Avrupa’da hastane yöneticilerinin yetiştirildiği onlarca program bulunmaktadır. Türkiye’de Sağlık
yönetimi alanında eğitim faaliyetleri, 1963 yılında Sağlık Bakanlığı Mesleki Öğretim Genel
Müdürlüğü’ne bağlı 3 yıllık bir yüksek okul olarak kurulmuş bunu müteakiben 1970 yılında Hacettepe
Üniversitesi’nde Hastane İdaresi Yüksek Okulu açılmıştır. 1982 yılında ise bu iki okul Hacettepe
Üniversitesi Sağlık İdaresi Yüksek Okulu olarak değiştirilmiş ve yüksek lisans ile doktora öğrenimi
vermeye başlamıştır. Sağlık Yönetiminin gelişmeye açık bir alan olarak ele alınması bu alanda açılan
programların hızla artmasına neden olmuştur. Türkiye’de 2010 ÖSYS Yükseköğretim Programları ve
Kontenjanları Kılavuzu ile Ek Yerleştirme Kılavuzu’ndan elde edilen bilgilere göre 12 Ön Lisans, 17
Lisans, 9 Yüksek Lisans ve 2 doktora programı bulunmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Sağlık yönetimi, Hastane idaresi, Hastane yönetimi

Yaşlı Erkeklerde İzokinetik Egzersizlerin Kas Gücüne Etkisi
İoakim İPSEFTEL
Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi Bölümü Araştırma Görevlisi

Yaşlı popülasyonda kas ve motor ünit kayıpları nedeniyle istenmeyen düşme ve kırık
komplikasyonlarına, bu nedenlerin de günlük yaşam performans kayıplarına yol açtığı bilinmektedir.
Bununla beraber problemin çözümünde egzersiz tedavisinin önemi de vurgulanmaktadır. Bu
durumlarda hangi egzersizin veya egzersiz gruplarının uygulanacağı da tartışılmaktadır. Buna
dayanarak, bu çalışma kasların maksimum çalışmasında en etkili olduğu bilinen izokinetik
egzersizlerin yaşlılardaki etkisini araştırmak amacıyla planlandı. Çalışma, yaşları 60 yaş ve üstü olan 8
sağlıklı sedanter erkekte yapıldı. Denekler 3 gün/hafta olarak 6 hafta boyunca izokinetik çalışmaya
alındı. 6. haftanın sonunda düzenli olarak egzersiz yapan bireylerin, alt ekstremite antropometrik
ölçümleri yapıldı. Yürüme bandında yürürken ve daha sonra izokinetik diz ekstensiyon ve fleksiyon
testi sırasında dominant bacaktan EMG kayıtları alındı. Egzersiz öncesi ve sonrasında EMG kayıtları
alınarak değerlendirildi. Uyguladığımız egzersiz programı ile anlamlı EMG değişiklikleri
saptanmamakla beraber kas hipertrofisi ve kas gücü artışları bulundu.
Anahtar Kelimeler: İzokinetik, EMG, Egzersiz, Atrofi, Yaşlı

MR fotoğraflarından Beyin Tümorlerinin Segmentasyonu
Övünç UZUN, Andaç HAMAMCI
Sabancı Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü

Bu çalışmada MR görüntülerinden beyin tümorlerinin segmentasyonu yapılmaktadır. Cellular
Automata Segmentation Metodunun beyin tümorleri üzerinden uyarlaması üzerinedir. CA
algorithmasının hazırlanmasından sonra C++ Qt4 kütüphanesi kullanılarak GUI hazırlanmış ve
kullanıcının 3D MR görüntüsünü (DICOM vs.) yükledikten sonra doğrusal bir çizgi belirleyerek beyin
tümorünün segmentasyonu sağlanmıştır.

Figure 1. CA Segmentasyon Algorithması ile Beyin Tümoru Segmentasyonu

Figure 1’de görüldüğü gibi MR görüntüsünü Axial View kısmından kullanıcı bir doğrusal çizgi çektikten
sonra algorithma tümor contourunu ortaya çıkararak göstermektedir. Ayrıca yine Figure 1’de
görüldüğü gibi Segmentation.dll check box’ına tıkladığında dynamic-binding ile CA algorithmasının
.dll dosyası değiştirebilmektedir. Şu anda üzerinde çalıştığımız Edit Mode ise kullanıcının çizgiyi
çektikten sonra ve algorithmanın contoru oluşturmasından sonra kullanıcının tekrar controurun
çizgilerini değiştirebilmesine yönelik. Hali hazırda oluşturduğumuz Edit Mode çalışmakta ama
istediğimiz performansı vermemektedir, bu yüzden Hermite Spline eklemesi üzerine çalışmaktayız.

Ülkemizde Sigara Yasası Uygulaması ile Hastanelere Astım Başvurusu Arasındaki İlginin Bir Ön
Değerlendirmesi
Sema AYKOL1, Eda AKOVA1, Dimitri ÇOKONAS2, Özlem CEYLAN1, Elina DEMİRCİOĞLU2, Lina
HAVYAROPULO2, Pavlos VUÇAS , Kostas PRODROMİDİS2, Şafak KAR2
1. Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü
2. Özel Zoğrafyon Lisesi

Ülkemizde 2009 yılında 4207 sayılı Tütün Kontrol Yasası yürürlüğe girmiştir. Sağlıklı yaşama katkı
temelinde hazırlanmış olan bu yasanın gerçek anlamda katkısının ne olduğu, farklı ülkelerde yapılmış
çeşitli bilimsel yayınlarla sorgulanmıştır. Kapalı ortamda sigara içilmesinin yasaklanması pasif içicileri
sıfıra indirgemektedir. Bu da önemli ölçüde gerek sigara içenleri gerekse içmeyenleri ama özellikle
çocukları olumlu etkilemektedir. Bizler bu doğrultuda ülkemizdeki durumun saptanması amacı ile bir
ön değerlendirme yapmayı hedefledik. Çalışmamızda sigara dumanı ile bağlantılı olduğu bilinen astım
hastalığına odaklanmayı uygun bulduk. Bu amaçla bir devlet ve bir özel hastanenin acil üniteleri ile
polikliniklerine ‘astım’ teşhisi konmuş olguları 5 yıllık bir süre için değerlendirmeye aldık. Uluslar arası
hastalık tasnifleri temelinde ICD9 içinde astım başlık ve alt başlıklarını bir araya toplayarak inceleme
yaptık. Ayrıca kontrol grubu oluşturmak amacı ile astım ve sigara kullanımından tamamen bağımsız
gelişen menüsküs ve yumurtalık kisti olgularını kullandık. Çok küçük bir örneklem grubu oluştursa da
10931 olguyu kapsayan çalışmamızda % 50 ile %20 arasında düşüş olduğu saptanmıştır. Dünya
verilerine bakıldığında, çok geniş kapsamlı yapılmış olan çalışmalarda yasa öncesi %5 artış görülürken,
yasa sonrası %18 dolaylarında düşüş görülmektedir. Her ne kadar halen “sigara yasası hak mı haksızlık
mı?” konulu paneller düzenleniyorsa da, veriler sigara yasalarının dünya çapında olumlu etkileri
bilimsel anlamda kanıtlanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Tütün Kontrol Yasası, Pasif içicilik, Astım

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Görülen Paraziter ve Bakteriyel Hastalıklar ile Korunma Yöntemleri
Bahriye YAMAN, Hatice ENGEL, Sema DALKILIÇ, Yrd. Doç. Dr. Oğuz ÖZYARAL, Uzm. Bio. Ayşenur
CURABEYOĞLU
Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü

Çalışmanın amacı; insanda hastalık etkeni olan canlıları tanımak ve bunlardan nasıl korunabileceğimiz
hakkında birtakım bilgiler vermektir. İnsanlarda hastalık etkenleri mikroorganizmalar, virüsler,
bakteriler, mantarlar, parazitler olarak sınıflandırılmıştır. Çalışmada ele alınan konu Güney Doğu
Anadolu bölgesindeki paraziter ve bakteriyel hastalıklardır. Bu hastalıkların coğrafi olarak yayılışına
başlıca iki faktör etki eder. Birincisi ekolojiktir. İkinci faktör, kişisel ve toplumsal hijyen kurallarına
uymadır. Bölgenin sosyo-kültürel yapısı, beslenme ve yaşama şekilleri, alışkanlıkları nedeni ile bu tip
hastalıklar Güney Doğu Anadolu bölgesinde daha yaygın görülmektedir. Ülkemizde ve Güney Doğu
Anadolu da sıklıkla görülen başlıca hastalıklar; Visseral larva migrans, Oxiyür, Brusella, Şarbon,
Toksoplazmoz, Askaris, Tenya saginata (abdest bozan), Şistozoma, Amebiyoz (Amipli dizanteri) dir.
Bunların yanı sıra sık görülen bakteriyel hastalıklar da; Şigella (Basilli dizanteri), Salmonella (Tifo)dur.
Aşağıdaki tabloda bölgelere göre paraziter hastalıkların kent içinde ve gece kondu semtlerinde
görülme oranları gösterilmiştir.

Bölge

Parazitoz oranı

Marmara

İstanbul’da kent içinde % 10-25
gecekondu semtlerinde % 30-45
İzmir’de kent içinde % 12-27
gecekondu semtlerinde % 35-45
Adana’da kent içinde % 15-28
gecekondu semtlerinde % 35-55
Trabzon’da % 12-27
Ankara’da kent içinde % 22-32
gecekondu semtlerinde % 35-60
Van’ da % 60-85
Şanlıurfa’ da % 65-85

Ege
Akdeniz
Karadeniz
İç Anadolu
Doğu Anadolu
Güneydoğu Anadolu

Paraziter hastalık etkeninin bulaşma yolları; fekal-oral yol, enfekte su ve yiyeceklerin tüketilmesi veya
solunum yoluyla enfekte canlının organizmaya yerleşmesidir. Başlıca korunma yolları; kaynağa ve
bulaşma yollarına yönelik önlemler olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. İçeriğinde; organizmanın vücut
direnci, hijyen kurallarına önem vermek özellikle de el yıkama yöntemlerini öğretilmesi sıralanabilir.

Maternal Periodontitis ve Erken Doğum Arasındaki İlişki
Emine TAŞ
Yeni Yüzyıl Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız Hastalıkları ve Çene Cerrahisi Ana Bilim Dalı
Araştırma Görevlisi

Son yıllarda periodontitis ve erken doğum arasındaki ilişki hakkında çok sayıda çalışma yapılmıştır.
Erken doğum, tüm doğumların %6-10unu oluşturmakta ve yeni doğan ölümlerininin 2/3’üne neden
olmaktadır. Sigara, genetik, alkol, beslenme ve üriner sistem enfeksiyonları erken doğuma neden
olduğu bilinen bazı faktörlerdendir. Periodontitisin erken doğumla ilişkisini destekleyen birçok kanıt
mevcut olduğu için periodontitis de erken doğum için bir risk faktörü olarak kabul edilmektedir.
Güncel teoriler periodontal enfeksiyonun erken doğumu direkt ve ya indirekt mekanizmalarla
etkilediğini ileri sürmektedir. Periodontal enfeksiyonun kaynağı olan bakteriler, periodontitisi olan
kadınlarda sağlıklı kadınlara göre daha sık ve ciddi bakteriyemiye neden olabililer. Bunun sonucunda
uterus periodontal patojenler ve onların lipopolisakkarit gibi ürünlerine maruz kalabilir. Bu bakteriler
maternal-fetal alana ulaştıklarında erken doğuma yol açan inflamasyonlara neden olabilirler.
Periodontal enfeksiyonun indirekt etkisinde ise bakterilerin uterusta kolonize olmasına gerek yoktur.
Hastalıklı periodontal dokularda üretilen sitokinler sistemik dolaşıma girip spontan doğumla
sonuçlanan bir inflamasyona yol açabilirler. Bu nedenle periodontal enfeksiyon gelişimini önlemek
amacıyla, hamile kalmayı düşünen kadınlara günde 2 kez dişlerini fırçalaması ve düzenli periodontal
tedavi alması tavsiye edilmelidir.
Anahtar Kelimeler: Periodontitis, Hamilelik, Erken doğum, Risk faktörü

İçimizdeki Şiddet
Doç. Dr. Rehat FAİKOĞLU
Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölüm Başkanı

Dünya kurulduktan buyana, ilk insan Hz. Adem’den günümüze kadar; ne kadar ilerledik, ne kadar
ilerledik diye övünsek azdır. Peki insan olarak ya ne kadar geliştik? Çevremize zarar veren hangi
duygumuzu, hangi vahşi duygularımızı, şehvet dolu dürtülerimizi kontrol altına alabildik? İnsan olarak
içimizde biraz olsun insani kıpırtılar taşıyor, bazı değerlere inanıyorsak işimiz çok zor demektir.
Hiddetin, şiddetin, kinin ve nefretin yanında hoşgörünün, şefkat ve sevginin arkasından el sallamadan
gidiyoruz bu dünyadan. Bunun için işimiz çok zor. Her gün binlerce insanın açlıktan, doğal afetlerden
ve savaştan öldüğünü izliyoruz. Her gün can yakılıyor can yanıyor. Bütün bunların hepsi birileri daha
iyi yaşasın diye yapılmıyor mu? Nasıl iyi yaşamaktır ki bu can yakmadan, cana kıymadan olmuyor
bütün bunlar. Yazık! Bizim gibi olmayana hakaret ediyor, ateş püskürüyor, hızımızı alamazsak canını
alıyoruz. İster namus koyalım bu vahşetin adını ister töre ister intikam diyelim ister infaz diyelim
sonuçta bir can almıyor muyuz? Bunu korkarım ki biz seviyoruz. Kanımca öyle olmasa oluk oluk insan
kanı akan dizilerin reytingleri bu kadar yüksek olmaz, oyuncularını kahraman ilan etmezdik. Oysa
bizim hoşgörü abidesi Mevlana’mız vardı, Yunus’umuz ise çilekeş idi. Nasrettin Hocamız naif ve latif
idi. Bunlar sanki bizim insanımız değil, sanki bizim topraklarımızda yaşamamış idiler. Bir toplum bu
kadar mı yozlaşır, değerlerinden bu kadar mı uzaklaşır? Şu anda ilk hatırladığınız romanın
kahramanına bir bakın, son dinlediğiniz şarkının sözlerini düşünün, bu sabah okuduğunuz gazetenin
köşe yazısına bakın olumlu bir şey var mı? Lütfen artık ne adına olursa olsun can yakılmasın ve cana
kıyılmasın. Bazıları da sizin gibi düşünmesin, kulak asmayın her söze. İnsanların şehvetten, kin ve
intikamdan, hırstan ve hiddetten başka duyguları da vardır. Biraz bu duygulara hitap edelim, bırakın
başkaları diye bir kavramda girsin hayatınıza. Kendimizden başkalarına da zaman ayırmayı öğrenelim.
Gülen yüzler, nefretle değil sevgiyle bakan gözler olsun etrafımız da. Lütfen hayat güzel olsun.

Aile içi cinayet olguları üzerine bir araştırma
Rakel ROZANT
Uzman adli-klinik psikolog, Maltepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü

Kasten adam öldürme, en eski suçlardan biridir. Suçun işlenmesinde etkili olabilecek kişilik
özelliklerinin araştırılması; aynı suçu farklı şekillerde işlemiş olan bu kişilerdeki farklılıklarda hangi
kişilik özelliklerinin baskın olduğunu anlama açısından önemlidir. Araştırmanın hipotezi MMPI
envanterine göre aile içi cinayet işlemiş faillerin kişilik yapıları aile içi olmayan cinayetleri işleyen
faillerin kişilik yapılarından farklı olacağı temeline dayandırıldı. Bu bağlamda “Aile içi ve aile dışı
kişilere yönelik öldürme suçu işleyen bireylerin kişilik özellikleri” karşılaştırıldı. Bu kişilik özelliklerinin
belirlenmesinde Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri kullanıldı. Bunun dışında suçluların
sosyodemografik özellikleri ve kriminolojik faktörlerin incelenmesi de gerçekleştirildi. Çalışma grubu,
son 10 yıllık süreci kapsayacak şekilde kasten adam öldürme suçundan dolayı Maltepe 1 Nolu L Tipi
Kapalı Ceza İnfaz Kurumun da bulunan ve kasten öldürme, nitelikle adam öldürme, taksirle öldürme
maddelerinden tutuklanmış ve hüküm almış 93 erkekten oluşturuldu. Katılımcıların kişilik
özelliklerinin belirlenmesinde MMPI kullanıldı. Sosyodemografik, ekonomik ve kriminolojik özellikler,
işlenen suça ilişkin suç aleti, suç yeri, suç saati, mağdurun kimliği ve işlenen suçun kişinin kendisine
göre nedenleri ile bu kişilerin aile yapılarını anlamaya yönelik bilgiler, hazırlanan bilgi formu ile elde
edildi. Veri toplama, yüz yüze görüşme ile, araştırmacı tarafından gerçekleştirildi. Çalışmaya katılan
erkek tutuklu ve hükümlülerin değerlendirildi. Aile içi cinayet işleyen kişilerin %70’i 36 yaş üzerinde ve
aile dışı cinayet işleyen kişilerin %73’ü 35 yaştan küçük oldukları bulunmuştur. Aile içi cinayet işleyen
kişilerin doğum yerlerinin Doğu Bölgelerde daha yoğun olduğu görülmüştür. Çalışma ve kontrol
gruplarımızı oluşturan kişilerin MMPI alt testlerinin ortalamaları değerlendirilmiş ve her iki grupta da,
en yüksek puanın “Sc” alt boyutunda, en düşük puanın ise “Pa” alt boyutunda çıktığı saptanmıştır.
Aile içi cinayet işleyen kişilerin aritmetik ortalamaları ile aile dışı cinayet işleyen kişilerin aritmetik
ortalamaları arasındaki fark, “Pd” ve “Si” alt boyutlarında p<.05 düzeyinde anlamlı bulunurken diğer
alt boyutlarda p<.05 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır.
Anahtar Kelimeler: Kasten adam öldürme, MMPI, aile içi cinayet, kişilik özellikleri

Töre Cinayetleri
Itır ERKAN
Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü Araştırma Görevlisi
İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü Doktora Öğrencisi

Son yıllarda “İnsanlıkla bağdaşmayan ancak bazı bölgelerde geleneksel anlayışlara uymama sebebiyle
genellikle genç kız veya kadınların ailesinin kararıyla yine aileden biri tarafından öldürülmesi.”
şeklinde tanımlanan “töre cinayetleri” gerek yazılı gerek görsel medyada sıkça karşımıza çıkmaktadır.
Dünya’nın pek çok ülkesinde töre ve namus cinayetleri işlenmekte olup bunlar, “aşk cinayeti”,
“namus cinayeti”, “tutku cinayeti”, “ihtiras cinayeti” olarak adlandırılmaktadır. Ölüm korkusu ve
çaresizlik, beklenen bir son olarak karşımıza çıkmaktadır. Emniyet Genel Müdürlüğü, 81 il emniyet
müdürlüğünden elde ettiği töre ve namus kavramı içerisinde değerlendirilebilecek verilerden
yararlanarak “Töre ve Namus Cinayetleri Raporu” hazırlamıştır. Raporda 2000-2006 tarihleri arasında
81 ilde polis sorumluluk bölgesinde 1091 töre ve namus cinayeti işlenmiştir. Bu verilere göre töre
cinayetlerinin % 29,5’inin namusa dayandırılarak işlendiği açıklanmıştır. Töre cinayetleri içerisinde
kabul edilebilecek nedenler; kan davası, kız alıp verme, aile içi uyuşmazlık, cinsel taciz, yasak ilişki,
tecavüz, diğer ve namus olarak belirlenmiştir. Ülkelerin ekonomik yapısı ve gelişmişlik düzeyi, eğitim
öğretim programları ve uygulanışları, yasal düzenlemeler, kadın hakları ve kadın statüsünün
farkındalığı, kurum ve kuruluşlar arasındaki işbirliği ve medyanın olaylara bakış açısı ve sunuşu, töre
ve namus cinayetlerinin ortaya çıkışında ya da önlenmesinde önemli etkenlerdir. Medya töre
cinayetleri haberleri aktarırken; Güvenirliğini artırıcı önlemler almalıdır. Töre ve namus cinayetleri ile
ilgili konularda sonuç değil, nedenleri ile ilgili programlar yapılmalı. Töre ve namus kavramı,
magazinleştirilmeden işlenmelidir. Medya çalışanları, bu konulardaki haberleri nasıl vereceği
konusunda uzmanlar tarafından eğitilmelidir. RTÜK tarafından, senaristlere, toplumun ruh sağlığının
korunması açısından dizi ve film metinlerinde tedbirli olunması gerekliliği vurgulanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Töre cinayetleri, Namus Cinayetleri, Medya

Kadına Yönelik Şiddet
Özben YURTLU
Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü I. Sınıf öğrencisi

Türkiye’de ve dünyada olduğu gibi kadına şiddet ülkemizin önemli ve çözüm önceliği verilmesi
gereken konularında başından gelir. Kadına şiddet erkek egemen konulardan gelen sosyolojik bir
sorundur. Anayasamızda da geçtiği gibi kadınla erkek eşittir kanuni olarak bu şekilde geçer fakat
toplum içinde kadın ile erkek çoğu zaman eşit olamaz. Eşit olmamasının sebebi erkek egemen toplum
olmamızdır. Kadın egemen toplumlara baktığımızda da eşitlik yoktur. Örneğin Tibet bölgesinin
kabilelerinde kadınlar erkeklerden üstündür. Gerçek eşitliğin olduğu ülkeler Avrupa ülkeleridir.
Avrupa ülkelerinde kadın erkek her konuda eşittir. Ülkemizde kadına şiddet azımsanamayacak kadar
fazladır. Yaklaşık her 3 kadından 2 si eşi tarafından sözlü veya fiziksel tacize uğramaktadır. Bunun
ailenin eğitim yapısıyla da ilgisi vardır. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası “Kişinin dokunulmazlığı, maddi
ve manevi varlığının” tanımlandığı 17. maddesi ile herkesin yaşam hakkını garanti altına almayı ve
kimsenin “insan haysiyetiyle bağdaşmayan bir cezaya veya muameleye tabi tutulamayacağını”
taahhüt. Toplumsal cinsiyete dayalı şiddet bu anayasal hakkın ihlali anlamına gelmekte, bu ihlalin
önlenmesi için devlete önemli sorumluluklar düşmektedir. Anayasamızda da belirtildiği için her
vatandaşın haklarını korumakta yükümlüdür. Türkiye’de şiddete karşı ilk kadın hareketi 1987 yılında
hamile bir kadının eşinden şiddet görerek açtığı boşanma davasını reddedilerek başlar. 1980 lerde
başlayan kadın hareketi kısa süreli örgütlenme kısa ömürlü dergiler ve toplantılarla başladı. 1980
askeri darbesiyle toplumda ideolojik anlamda bir boşluk durumunun yaşanmasıyla kadın hareketi güç
kazandı. 80lerin sonlarına doğru kadın hakları örgütlerinin sesi daha gür çıkmaya başladı yaptıkları
geniş katılımlı eylemlerle toplumumda bir farkındalık yaratmanın temelini attılar. Kadın haklarının
temelini atmaya başaran kadın hakları örgütlerinin hem katılımlarıyla hem de ortaya çıkardıkları
protestolarla toplumda kadın haklarının 80 lerde oluşan temelini güçlendirip bu oluşumların devlet
tarafından da kabul edilmesi için çalışmalar yapıldı. İlk olarak 1986 da Birleşmiş devletlerin kadına
karşı her türlü ayrımcılığın önlenmesi antlaşmasının imzalanması için imza kampanyası başlattılar.
İkinci hareket Anayasa Mahkemesinin fahişelere tecavüzde ceza indirimi getiren maddeyi Anayasanın
eşitlik ilkesine aykırı olmadığını hükmetmesiyle kadın dernekleri İstanbul Ankara İzmir ve Adana da
protesto gösterileri düzenlediler. Kadına yönelik şiddetin önlenmesinde eğitimin çok büyük önemi
vardır. Eğitimli eşlerin ve kadınların yaşadıkları şiddet oranlarının daha düşük oldukları
bildirilmektedir.

Sağlık Personeline Uygulanan Şiddet
M.Salih KAZGAN, Gökhan BAŞ, Sefer TAŞ
Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü

Ülkemizde artan şiddet olaylarının sağlık sektörüne yansımaları ele alınmıştır. Hasta veya hasta
yakınlarının sağlık personeline karşı uyguladıkları şiddetin sosyolojik boyutları incelenmiş ve
toplumun kültür yapısının şiddette katkı payı araştırılmıştır. Ülkemizin farklı bölgelerinde sağlık
personeline uygulanan şiddet oranları göz önüne alınmış ve çıkan sonuçların analizi yapılmıştır.
Kendisine şiddet uygulanmış sağlık personelinin olaya bakış açısı ve iş verimliliğindeki değişimler
araştırılmış ve güncel örneklerle göz önüne serilmiştir. Toplumun şiddeti bir bağımlılık olarak algılayıp,
normal görmesi ve bu normalitenin altında yatan sebepler göz önüne serilmeye çalışılmıştır. Şiddetin
bir olgu olarak kültüre dönüşmesi ve şiddet uygulayanlar yaptığı davranışları bu kültüre atfetmeleri
üzerinde düşünülmüştür. Günümüz dünyasında şiddet olgusunun giderek azalmaya başlamasına
rağmen, ülkemizde bu azalmanın düşük değerlerde seyretmesi düşünülmesi gereken bir noktadır.

Çocuklara yönelik cinsel taciz ve ruhsal süreçleri
Fiona FARACCİ
Uzman Klinik Psikolog Université de Provence Aix-Marseille Doktora Öğrencisi

Cinsel tacizin gerçekleştiği her olguda travma var demektir, bu kaçınılmaz bir gerçektir. Oysa, her
cinsel içerikli semptom gerçek bir taciz sonucu ortaya çıkmaz. Bunun için, bir olguyu incelerken,
gerçek taciz ve düşlemsel baştan çıkarma arasındaki farka dikkat edilmesi gerekmektedir. Her iki
durum travma olarak algılanmalıdır; semptom ister gerçek bir müdahale ister kişinin, öznenin
gerçeklik algısı sonucu ortaya çıkmış olsun, ruhsal bir acıya gönderme yapmaktadır. Taciz olması için
fiziksel bir temasın gerçekleşmesi gerekmemektedir. Çocuklara yönelik gerçekleştirilen birçok ruhsal
şiddet ve taciz durumları bulunmaktadır. Bunun yanısıra, dolaylı olarak çocuğun ruhsal bir taciz
sürecine dahil olduğu durumlar da bulunmaktadır; örneğin, ebeveynlerin cinsel problematiklerini
ortaya koyarak ettikleri kavgalara tanık olmak. Tüm bunlar, gelişmekte olan çocuğun, ruhsal yapısını
etkileyecek ve ona, ilişkisel ve cinsel yönden şekil verecek olan durumlardır. Bu çerçevede değinilecek
olan konular; çocuğun cinsel tacizi anlamlandırma süreci, terapötik yönden ele alınışı, çocukluk
dönemi semptomlar, ileriki yaşlarda gözlemlenen ve süregelen semptomlar ve suçluluk dugusu
olacaktır.
Anahtar Kelimeler: Çocuk istismarı, Travma, Ruhsal süreçler, Semptomlar, Terapötik yaklaşım.

Cinsel şiddet
Yrd. Doç. Dr. Hülya YÜKSELOĞLU
İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü Öğretim Üyesi

İnsanın doğasında var olan, geçmişten günümüze farklı şekillerde ortaya çıkabilen şiddet tüm
dünyada olduğu gibi ülkemizin de en önemli toplumsal sorunlarından biridir. Genel olarak şiddet; kişi
ya da kişilerin, kurum ya da kuruluşların bir birlerine karşı üstünlük kurmak, maddi ve manevi çıkar
sağlamak amacını güden ve bilinçli olarak uyguladıkları, davranışların tümüdür. Esasen şiddet
psikobiyolojik faktörler ile dış çevre arasındaki etkileşimin bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır.
Şiddet türlerinin biri olan cinsel şiddet ise sıklıkla fiziksel şiddet ile birlikte görülmekle birlikte; karşı
taraf üstünde kontrol ve güç oluşturmak amacı ile kişinin isteği dışında cinsel ilişkide bulunmayı,
zararlı cinsel davranışlara zorlamayı ve fiziksel cinsel saldırıyı kapsar. Cinsel şiddet belirli coğrafyalarda
görülen bir durum değildir. Tüm zamanlarda ve toplumlarda görülen yaygın bir insan hakkı ihlalidir.
Cinsel suçlar günümüzde hızla artan ve en ciddi boyutlardaki şiddet suçlarından biridir. Bu durum
araştırmacıları cinsel saldırıların önlenmesi, faillerin belirlenmesi ve mağdurların tedavisine yönelik
çalışmalara yöneltmiştir. Esasen cinsel suçlar geniş bir spektrumda ele alınmalıdır çünkü bu suç
türünün hukuki, tıbbi, adli bilimsel ve sosyal olmak üzere birçok boyutu bulunmaktadır. Buradaki
öncelikle yapılması gereken; olay gerçekleştikten hemen sonra mağdura tıbbi ve psikolojik destek
verirken, saldırganı bulmamıza yarayacak olan biyolojik delillerin bir an önce toplanarak kaybolmasını
önlemektir. Çünkü işlenen suç çok ağır bir suçtur ve suç failinin bulunması, cezalandırılması hem
mağdur hem de kamuoyu açısından adaletin gerçekleşmesi için çok önemlidir. Özellikle biyolojik
delillerin herhangi bir bulaşmaya maruz kalmadan en kısa sürede ilgili laboratuvara gönderilmesi ve
bu aşamada delil teslim zincirinin korunması büyük önem taşımaktadır. Dolayısıyla bu konuda
öncelikli hedefimiz, usulüne uygun delil toplama yönergeleri oluşturmak ve bunları gerekli birimlere
yönlendirmektir. Cinsel şiddetle daha etkin mücadele edilmesini sağlamak amacıyla, kamuoyu
desteğini de alarak, Cinsel Şiddetle Mücadele Kriz Merkezleri kurulması Bunun yanı sıra ülkemizde
cinsel suça maruz kalan kişilere her türlü desteğin sağlanabilmesi, olayın aydınlatılması, fail ya da
faillerin belirlenebilmesi için bu konuda hizmet verecek cinsel suç merkezlerinin en kısa sürede
açılması hakkında bu platformda bir farkındalık oluşturmaktır. Cinsel Şiddetle Mücadele Kriz
Merkezleri, uluslar arası literatürde Cinsel Saldırı Kriz Merkezleri olarak geçmekte ve dünyanın çeşitli
ülkelerinde uygulanmaktadır. Bu merkezlerin amacı; cinsel saldırıya uğrayan kadının her türlü tedavi
ve şikayet sürecinin, cinsel şiddet konusunda uzmanlık eğitimi almış sağlık, psikoloji ve hukuk
çalışanları aracılığı ile tek bir merkezde sonuçlanması, böylece cinsel saldırıya uğrayan kadının
muayene ve şikayet sürecinde, yaşadığı travmanın en aşağı düzeye çekecek şekilde sonuçlanmasının
sağlanmasıdır.
Anahtar Kelimeler: Cinsel suçlar, Cinsel Şiddetle Mücadele, Biyolojik delil, Travma

Global Enerji Sorunu Çerçevesinde Nükleer Enerji
Sotirios KALFOGLOU, Zeynep Cansu ARAT
Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü
Toplumların evrimi, tarih boyunca geliştirdikleri ve kullandıkları enerji kaynaklarına bağlı kalmıştır.
Gelecekteki gelişme de aynı biçimde enerji kaynaklarının yeterliliğine dayanacaktır. Bugün, gelişmiş
ülkelerdeki yaşam tarzını tanımlayan ve onu geleneksel yaşam biçimlerinden farklılaştıran ve üstünlük
sağlayan özellik, enerji bolluğudur. ABD, Fransa ve Japonya gibi bazı süper güçler “enerji komasına
girmişlerdir” ve hiçbir zaman enerji tüketimine doymayacaktır. Enerji tüketimi arttıkça görünüşte
refahın ve iyiliğin artacağı varsayılır. Oysa bu oldukça kötü bir “bağımlılıktır” ve enerji tüketimi
arttıkça eşitsizlik artmaktadır. Elbette bu eşitsizlik, toplumsal ilişkileri ya da küresel barışı tehdit eder.
Enerji her ne kadar insan yaşamında vazgeçilmez olsa da, üretimi, çevirimi, taşınması ve tüketimi
çevre kirliliğine neden olan evrelerdir. Çevre kirliliği küresel bir sorun olarak tüm insanlığı
ilgilendirmektedir. Bu nedenle sorunun çözümü için küresel düzeyde düzenlenen konferanslarda
soruna katılımcı çözüm yolları aranmaktadır. Dünyada kullanılan enerji kaynakları yenilenebilen
(rüzgar, güneş, su) ve yenilenemeyen (kömür, petrol) olarak sınıflandırılmaktadırlar. 20. Yüzyılda
kendisine çok umut bağlanan, bir o kadar da tartışılan nükleer enerji ise sınıflandırılamamaktadır.
Büyük miktarlarda enerjinin çok ucuza mal olmasını sağlayan nükleer santrallerin etrafında oluşan
radyoaktivite hava, su, toprak ve bitkilere zarar verir. Radyoaktif madde içeren (radyasyonlu)
hayvansal ürünler (et, balık, süt, vb.) ve bitkiler, radyasyonu besin zinciri ile dünyada sınır tanımadan
bütün insanlara ve diğer canlılara taşır. Bunun sonucunda bağışıklık mekanizmasını felce uğratmak,
organları zedelemek ve kanser oluşturmak gibi tedavisi olanak dışı olan hastalıklar meydana gelir. Çok
ucuz ve pratik olsa da doğa, radyoaktivite riski ile var olmak zorunda bırakılmamalı, dolayısı ile
nükleer teknoloji yavaş yavaş yerini yenilenebilir enerji teknolojilerine bırakmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Enerji, Nükleer enerji, Global çevre sorunu

Sağlık Sektöründeki Cıva Farkındalığı
Umur ALPAY1, Özben YURTLU1, Sema AYKOL2
1. Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü
2. Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü

‘’Sağlık Sektöründeki Cıva Farkındalığı’’ ile ilgili yürüttüğümüz çalışmanın amacı, cıvalı ürün satan veya
profesyonel anlamda (alanda) kullanan kişi ve kuruluşların cıvanın Zaraları hakkında bilgi düzeylerini
saptamaktır. Bu amaca uygun olarak, medikal malzeme satan yerler, eczaneler, hastaneler ve
hemşireler ile anket çalışması uyguladık. Biz cıvalı ürün satan kurumlara; hangi tür termometreler
sattıklarını, fiyatın önemli bir etken olup olmadığını, elektronik termometrelerin kullanımının
yaygınlaşmasını, başka cıvalı ürün satılıp satılmadığı, cıvalı termometrelerin tehlikeli olup olmadığı,
elektronik termometreye neden geçilmesi gerektiği soruları yöneltilmiştir. Gerek dijital gerek cıvalı
ağırlıklı olarak dijital termometrelerin satıldığına, araştırma yaptığımız Taksim bölgesinde fiyatın
önemli bir etken olduğu çapa bölgesinde ise önemli bir etken olmadığı, termometre kullanımının
yaygınlaşması sorusuna yanıtların düşündürücü olduğu; 1-25 yıl arası değişir, okuma- yazma oranının
en az %80’e ulaştığı, cıva ile ilgili kanunların uygulamaya geçildiği zaman. Termometre dışında oda
termometresi satıldığı, cıvalı termometreleri satan kurumlar cıvanın tehlikelerinin farkındalar, dijital
termometre daha güvenli ve doğru sonuçlar verdiği için tercih ediliyor olması sonuçlarına varılmıştır.
Dijital termometre kullanımına 2008 yılından bu yana ağırlık verilmiştir. Bunun sebebi dijital
termometrenin daha pratik olması ve cıvanın çevreye vermiş olduğu zararlar;
 Cıvanın buharlaşması sonucu çevreye yaydığı zararlı gazlar akciğer tahribatına neden olur
 Herhangi bir nedenle kana karıştığında ölüm riskinin bulunması.
Anahtar Kelimeler: Cıva, Cıva farkındalığı, Sağlık

Çevrenin Sağlık Üzerindeki Etkisi
Handan TOKSÖZ, Zeynep ORHAN
Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü

19. Yüzyıl başından itibaren hızla artan sanayileşme nedeniyle insanlığın hayatını değiştiren olumlu ve
olumsuz süreçlerde de hızlı gelişmeler yaşanmaya başlamıştır. Bu süreçlerin başında sorun olarak
gösterilecek en önemli unsur çevre kirliliğindeki inanılmaz artışlardır. İnsanı ve diğer canlıları tehdit
eden bu kirliliğin açtığı sağlık sorunları çözüm bekleyen önemli sorunlardandır. Bilindiği üzere çevrede
insan sağlığını olumsuz yönde etkileyen birçok faktör vardır. Konunun amacı insan sağlığını etkileyen
tüm etmenleri tanıtmak, sağlığımızı etkileyen çevresel faktörlerden korunmak için nelere dikkat
etmemiz gerektiğini vurgulamak, çevre kirliliğini azaltıcı faktörlere değinerek daha temiz bir yaşam
sahası oluşturmak için yapmamız gereken unsurlara dikkat çekmektir.
Anahtar Kelimeler: Çevre ve Sağlık, Çevrenin Sağlığa etkisi, Çevresel ve Bünyesel etmenler, Çevre
Sağlığı.

Lojistiğin Sağlık Sektöründeki Önemi
Muhammed TOPRAK, Şehirnaz İDE, Uzm. Bihter KARAGÖZ
Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Lojistik; ilk üreticiden son tüketiciye kadar uzanan, uzmanlık isteyen bir süreçtir ve geleceğin en
stratejik sektörlerinden birisi olarak adlandırılmaktadır. Tarih öncesi çağlardan beri uygulanan askeri
alanda öne çıkan lojistik; günümüzde artan rekabet ortamı, küreselleşme, teknolojideki yenilikler,
kaynakların doğru kullanımı, üretim ve sanayideki hızlı gelişim gibi sebeplerle önemini arttırmaktadır.
İşletmeler hayatta kalabilmek için kendi öz işlerine odaklanıp lojistik hizmetlerden faydalanmaya
yönelmeye başlamışlardır. Bu çalışmada, sağlık işletmelerinde lojistik hizmetlerin kullanım alanları ile
kullanımları sonucu elde edilen yararların incelenmesi amaçlanmıştır. Bu bağlamda inceleme, sağlık
işletmeleri ve onlara lojistik hizmet veren işletmelerle görüşmeler yapılarak gerçekleştirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Lojistik, Sağlık Lojistiği, Sağlık İşletmeciliği.

İstanbul’daki Genetik Tanı Merkezlerinin Özellikleri
Damla ANIL, İlkay CİVELEK, Neslinur ÖZÇELİK, Sevde HASANOĞLU, Yunus Emre ELMA
Yeni Yüzyıl Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü
Kalıtsal hastalıkların bireylerde henüz embriyo düzeyinde iken tanımlanması, genetik tanı ile
mümkündür. Günümüzde hızla ilerleyen teknolojiyle birlikte artan ihtiyaçlar doğrultusunda,
bireylerin genetik yapısının saptanarak kişinin sağlık durumu; kalp hastalıkları ve kanser dahil olmak
üzere değişik hastalıklara yatkınlığı önceden belirlenebilir hale gelmiştir. Bu sebeplerle insanlar her
geçen gün artan oranlarda genetik tanı veya genetik danışmanlık hizmetleri alma talebinde
bulunmaktadır ki; ülkemiz de dahil çoğu birçok ülkede genetik tanı merkezlerinin sayısı hızla
artmaktadır. Genetik tanı merkezleri; kalıtsal hastalıkların prenatal veya postnatal tanı ve tedavisinde
genetik testleri gerçekleştiren, bunun yanında genetik danışmanlık hizmeti de veren, kamu veya özel
kurum-kuruluşlara ait hastaneler bünyesinde bir merkez veya hastaneye bağlı olmaksızın özel bir
kuruluş şeklinde çalışan laboratuvarlardır. Bu çalışmada özellikle Moleküler Biyoloji ve Genetik
mezunlarının çalışma alanı olan genetik tanı merkezlerinden İstanbul’da bulunanların çeşitli
özelliklerinin incelenmesi amaçlandı. Merkezlerin sayısı, faaliyet alanları, çalışan personelin niteliği,
yılda incelenen ortalama vaka sayısı, hastaların başvuru şekli, incelenen materyaller veya kullanılan
teknikler, merkezlerin akreditasyonu, kalite kontrol yöntemleri gibi özellikler, hazırlanan anketler
kullanılarak merkez sorumluları veya çalışanlar ile yüz yüze görüşmeler yapılarak değerlendirildi. Elde
edilen verilere dayanarak İstanbul’daki genetik tanı merkezlerinin mesul müdürlerinin Genetik
uzmanı veya Pratisyen hekim, Genetik Tanı Merkezi Sorumlularının Klinik Genetik, Tıbbi Genetik,
Tıbbi Biyoloji ve Genetik dallarında uzman veya bilim doktoru ünvanını almış hekimler olduğu
görüldü. İncelenen merkezlerde ayrıca biyologların ve moleküler biyoloji mezunlarının da yaygın
olarak çalıştığı belirlendi. Ziyaret edilen merkezlerin, en fazla moleküler genetik alanında hizmet
verdiği, bunun yanında birçoğunun sitogenetik incelemeleri de gerçekleştirdiği saptandı.
Anahtar Kelimeler: Genetik tanı, Genetik tanı merkezi, Kalıtsal hastalıklar, İstanbul

Medikal Genetik ve Hemşireliğe Yansıması
Münevver Sezen ÇOBAN, Doç. Dr. Gülten KAPTAN
Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu

Medikal genetik kısaca genetiğin tıbba uygulanması olup, genel olarak, kalıtımsal varyasyonun, insan
sağlığı ve hastalıklarıyla ilişkilerini araştırmaktadır. Genetik çalışmaları sonucu kanser ve prenatal tanı
almış olan bireylerin tanı ve tedavisinde önemli ilerlemeler sağlanmıştır. Araştırmacıların 2003 yılında
insan genom haritasını tamamlamış olmaları, sağlık alanında olağanüstü bir başarı olarak
görülmektedir. Sağlıkla ve tıp ile ilgili tüm gelişmeler hemşireliği de yakından ilgilendirmektedir.
Dolayısıyla, tıbbi genetiğin, hemşirelerin rol ve sorumluluklarına yansıması kaçınılmaz olmuştur.
Ancak modern sağlık anlayışı, hemşirelerin belli alanlarda özelleşmiş, hatta mümkünse branşlaşmış
düzeyde yeterlilikler gerektirmektedir. Amerikan Hemşireler Derneği (American Nurses
Association/ANA)'nin hemşirelerin genetik ile ilgili bilgi gereksinimlerinin tartışıldığı bir toplantısında
tüm hemşirelerin genetik ile ilgili bilgi sahibi olması gerektiği konusunda görüş birliğine varılmıştır.
Hemşirelere yönelik temel genetik bilgisi içeren bir eğitim programı hazırlanmış, çeşitli hemşire
gruplarının katılımıyla programlar yürütülmüştür. Hemşirelerin genetik bilginin gerekliliği hakkında
yeterlilik kazanabilmeleri için genetik bilimini öğrenmeleri ve sağlık bakım hizmetlerinin sunumunda
gelişen teknolojilerin önemini değerlendirmeleri gerekmektedir.

Sağlık Politikalarında Yeni Yüzyıl
Salih KAZGAN, Umur ALPAY, Özben YURTLU, Sefer TAŞ, Gökhan BAŞ
Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü

Ülkemizde sağlık hizmetlerindeki artan aksaklıkların giderilmesi ve insan onuruna yakışır hizmetlerin
bütününe herkesin ulaşabilmesi amaçlanmaktadır. Mevcut hastanelerimizde (kamu ve özel) birtakım
denetimsel eksikliklere binaen ortaya çıkan skandal teşkil edebilecek tedavi hizmetlerindeki
aksaklıkların son bulması için sağlık kurumlarının denetimsel açıdan yeniden yapılandırılması gerekir.
Yerel yönetimlerde (il, ilçe vb.) oluşturulacak Sağlık İşletmeleri Denetleme Kurulu denetleme
yetkisiyle donanmış olup tüzel bir kişiliğe kavuşturulmasından sonra belirli zaman aralıklarında, geniş
katılımlı (bölgenin sağlık alanında hizmet alan ve hizmet verenlerin tüm temsilcilerinin katılımıyla)
toplantılar yaparak, bahse konu olan tüm sağlık kuruluşlarının tek çatı altında denetlenmesidir. Sağlık
İşletmeleri Denetleme Kurulu tüzel kişiliğe sahip olup, başkanlığını bölgedeki devletin en üst düzey
mülki idari memuru üstlenir. Kurul bünyesinde toplumun her kesiminden (tüm hizmet alan ve
verenler) temsilci barındırıp, o bölgedeki sağlık sisteminin işleyişini A’dan Z’ye irdelemelidir. Kurul
bölge için özerk bir statüye sahip olup, alınan kararlar ve uygulamalar bakımından merkezi otoriteye
bağlı olmamalıdır. Elbette ki küreselleşen dünyada iletişim kopukluğunun olamayacağı göz önünde
bulundurularak ülke genelinde tüm bölgelerdeki kurul başkanlarının belirli aralıklarla, belirli yerlerde
üst değerlendirme yapmalarını gerektirebilir. Fakat bu durum asla üst değerlendirme yapan kişilere
yerel bölgelerde tüm atamaları ve görevlendirme yapmaları yetkisini vermez.

Mikrobiyoloji Tarihçesi ve Antibiyotikler
Büşra ÖZDEMİR, Necla Kamer COŞKUN, MeltemTÜRKER
Yeni Yüzyıl Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

Mikrobiyoloji mikroorganizma adı verilen birçoğu ancak mikroskopta görülebilen küçük canlıları
inceleyen bilim dalıdır. Mikroorganizmaların özelliklerini, yüksek canlılarla ve birbiriyle ilişkilerini
inceler. Mikroorganizmaları ilk gözlemleyen kişi Anton Won Leeuwenhook’tur. Kendi tasarımı olan bir
mikroskop tasarlamıştır. Pasteur’un mikrop teorisinden sonra Robert Koch mikropların hastalık
yapabileceğini ortaya koydu. Penisilini 1929’da Alexander Fleming, küf mantarından bulmuştur.
Penisilinin bakterisid etkisi vardır. Bakterinin hücre duvarının bütünlüğünü bozarak bakteriyi öldürür.
Ve böbrek, safra yoluyla da vücuttan ayrılırlar. Alerjik reaksiyonlar hariç tutulacak olursa penisilinler
antibiyotik ilaçların en az zararlı olanlarıdır. Penisilinler iki yolla elde edilirler. Doğal ve yarı sentetik
Doğal penisilinler Penicillium notatum ve Penicillium chrysogenum adlı küften elde edilirler.
Semisentetik penisilinler ise üçe ayrılır. Penisilinaza dirençli olanlar, geniş spektrumlu olanlar,
Penisilin +β -laktamaz inhibitörler. Penisilin de aslında bir antibiyotiktir. Hatta ilk antibiyotiktir. Peki
antibiyotik nedir? Bazı bakteri ve mantar türleri tarafından oluşturulan virüsler dışındaki diğer
mikroorganizmalar için mikrobisit ve mikrobiyostatik etki gösteren maddelere antibiyotik denir. Tıpta
yalnızca, yan etkileri az olan antibiyotikler kullanılır. Yanlış antibiyotik kullanımı zararlı
mikroorganizmaların bu maddeye karşı direnç kazanmasına yol açar. Bu yüzden, enfeksiyonlara yol
açan bakteri türlerinden birçoğu günümüzde, ilk antibiyotik olan ve bazı kimselerde alerjiye yol açan
penisiline karşı direnç kazanmışlardır. Antibiyotiklerin özgün etkilerini ve etki güçlerini arttırmak
amacıyla bu maddelerin yapılarında değişiklik yapılması ve laboratuarlarda çeşitli antibiyotikler
hazırlanması tıpta yeni bir çığır açmış, korkulan enfeksiyonların ortadan kaldırılarak önemsiz
sayılabilecek bir rahatsızlığa dönüştürmüştür. Bu yönden olumlu olmasına rağmen hatalı ilaç
kullanımı devam ettiği için her çıkan antibiyotiğe direnç kazanılmaya başlanacaktır. Bu yüzden doktor
kontrolünde antibiyotiğe başlamalı ve gerektiği süre zarfında kullanmalıyız.

Robotik Cerrahi Da Vinci, Kullanım Alanları, Hastaya ve Sağlık çalışanlarına kolaylığı, Sterilizasyonu
ve Enfeksiyon Riski
Mustafa Kerem YÜKSEL, Orçun YİĞİT, Tuncay USLU, Mertcan GÜNER
Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Deneyimli cerrah, da Vinci Robotik Cerrahi Sistemin kokpitinde oturarak ve parmaklarını yerleştirdiği
bölümlerle dört adet robot kolunu kumanda ederek cerrahiyi gerçekleştirir. daVinci Robotik Sistem
dört noktadan vücudun içine açılan ufak deliklerden girerek, vücut içindeki en derindeki organları (ki
bunların en başında prostat ve mesane gelmektedir) 10-20 kat büyütme altında ve yüksek
çözünürlüklü üç boyutlu görüntü eşliğinde, vücut içinde 7 boyutta hareket eden robot kolları ve
bunların ucundaki ince-ufak cerrahi aletlerle, cerrahın kontrolünde, ameliyatın gerçekleştirilmesini
sağlar. Yüksek çözünürlüklü (High Definition), 10-20 kat büyütmeli, 3 boyutlu görüntü altında
cerrahinin uygulanması Vücut içinde ince-narin ve bir el gibi 7 boyutta hareket edebilen robot
kolları ile ameliyatın gerçekleştirilmesi Cerrahi uygulanan organın ve çevre dokularının net, kanama
olmadan, dikkatli şekilde korunarak cerrahinin gerçekleştirilmesi Hasta açısından ameliyat sonrası az
ağrı, hızlı iyileşme, hızlı şekilde ve yüksek oranda normal yaşam aktivitelerine dönme ve estetik
görünüm.
Anahtar Kelimeler: Robotik Cerrahi, Da Vinci, Robot Cerrah

Medyada Sağlık: Cumhuriyet Gazetesi Perspektifi
Bahar KAHYA1 , Işık SAYGIN1, Özlem CEYLAN1, Ayşe Gizem UNUR2, Ayşe Nur YAZICIOĞLU2, Caner
YÜCE2
1. Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü
2. Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü

Günümüzde sağlık sistemleri dünya ekonomisindeki en büyük sistemlerden birisidir. Sağlık sektörü
için 1997 de yapılan toplam harcama yaklaşık 2985 milyar dolardı. Hemen hemen bütün dünya
ülkeleri sağlık sistemlerinin karşı karşıya olduğu en önemli iki problem sağlık sistemine ayrılan
kaynakların çok adaletsiz bir biçimde dağıtılması ve sağlık problemlerinin dağılımına göre bir tahsis
yapılmamasıdır. Sağlıkla ilgili konu başlıklarımızda 2011 Kasım ayı ve 2000 yılı Kasım ayında
ulaştığımız haber sayılarını karşılaştıracak olursak, gözlemlediğimiz ve bulduğumuz konu başlıkları
hakkında şunları söyleyebiliriz: Genel sağlık politikalarını incelediğimizde 2010 yılında 10 haber
çıktığını gözlemledik.10 yıl önce biraz daha fazla olduğunu söylemek mümkündür. Bununla birlikte
2010 yılında yavaş yavaş aile hekimliği kavramı ortaya çıkmıştır. Sağlık ocakları sağlık evi ve birçok
hastaneler açılmıştır. Bu kavram hem olumsuz hem de olumlu birçok neden ortaya çıkarmıştır.
Bilimsel araştırmaya bakacak olursak 10 yıl önce 14 haber ve 2010 da 18 habere ulaşmaktayız.
Bununla birlikte sağlıkta bilimsel araştırmaya duyulan önem artmıştır. Beslenme konusunda ise de
pek fark görülmemektedir. Genel bakmak gerekirse beslenme eşit aralıklarla artmaktadır. Obezite de
birçok hastalığa zemin hazırlayarak tüm dünyada salgın olarak nitelendirilmektedir. En önemli
projelerden biri olan sosyal sorumluluk projesinde 10 yıl önce 5 haber varken 2010 yılında 7 habere
ulaşmıştır. Bu sosyal sorumluluk projesinin daha da ilerlediğini göstermektedir. Araştırmaya bakacak
olursak 10 yıl önce 14 haber ve 2010 da 18 habere ulaşmaktayız. Haberlere bakıldığında son 10 yılla
şimdiki zaman arasında ölüm (intihar, savaşta ölenler) sayılarındaki büyük artış göze çarpmaktadır.
Gelişen dünyada en büyük sorunlardan biri olan intihar toplumdaki yaşam standartlarının farkı her
gün açılmasıyla psikolojik bozukluk bunalım vakaları temel nedeni olmakla birlikte ekonomik zorluklar
ve psikolojik bozukluklar başta geliyor. Kanser haberlerine baktığımızda 10 yıl öncesine de 2 habere
ulaşıldığını günümüzde ise cumhuriyet gazetesinin yayınladığı kanser haberlerinin sayısının 14 olduğu
göze çarpıyor. Alternatif tıp kavramının da günümüzde ilgi topluyor. Son yıllar da görsel medya da
sıkça yer alan sağlıkçılar alternatif tıbbın öneminden sıkça bahsediyor. İnsanların daha az maliyetle
topraktan hem de doğal olan şifa ilgi topladığını bize sayılar açıklıyor. Buna karşılık doğanın verdiği
şifayı baltalayarak yapılan biyolojik ekolojik dengeyi bozan projelerin azaldığını görüyoruz.
Günümüzün ciddi sorunlarından biri olan biyolojik-ekolojik denge ise 10 yıl öncesinin başta gelen
sorunudur. Yapılan araştırmalar sonucu 10 yıl önce bu konu başlığından 17 haber günümüzde ise 1
ayda 3 haberin varlığı göze çarpıyor. Halkın sağlığı yeteri kadar önemsememesi, bazı olaylara çok az
yer verilmesi ve öneminin yeteri kadar anlaşılamaması sonucu. İlaç- uyuşturucu haberlerinde (ilaç
hataları, zararlı ve kaldırılan ilaçlar)10 yıl öncesinde 14 haber varken günümüzde ise 11 habere
ulaşıldı. Günümde cinayet haberlerinin geçmişe göre artış gösterdiği de bariz ortadadır. Cerrahi
haberlerde günümüzde 4 geçmişte 0, gündem haberlerinde ise günümüzde 2 geçmişte 0 haberlerle
ön planda olmadığını görüyoruz. Spor haberlerinde pek fark yoktur. Fakat bu haberler geçmişte
(yoga, zen, Budizm, Taoizm) konu başlıkları altında toplanmıştır. 2010 yılında ise şaşırtıcı olaylardan
biri olan Cinsellik ve hastalıklarının bu gazetede yer almaması şaşırtıcı bir şey olarak göze çarpıyor.
Oysaki cinsellik insan yaşamındaki haz verici gereksinimlerinden biridir. Fakat ülkemizde cinsellik
deyince kişilerde farklı düşünceler oluşmakta gerek toplumsal gerekse dini açıdan ayıplanmakta hatta
bazılarına göre tabu olarak görülmektedir. Durum böyle olunca da 10 yıl önce bu konu başlıklarından
6 haberin var olduğunu görüyoruz.

Medyada Sağlık: Sabah Gazetesi Perspektifi
Canan Tuğçe KAYA, İrem Nur ÖZDEMİR
Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü

Sabah Gazetesi’nin Kasım 2000 ve 2010 yılarındaki haberlerini inceleyerek yapılan araştırmadan elde
edilen sonuçlardır. Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri olan Sabah'ta 10 sene içerisinde
sağlık haberlerinin konularında ve yazım tarzında bir takım değişiklikler olmuştur. Bu değişiklikte
Sabah Gazetesi'nin el değiştirmiş olmasının da büyük payı vardır. Yaptığımız araştırmalara göre 2010
yılındaki verilerle 2000 yılındaki verileri karşılaştırdığımızda farklılıklar görülmektedir. Örneğin geçmiş
haberleri incelediğimizde cinsel sağlık haberlerinin gazetemizde daha çok yer aldığını görmekteyiz.
Fakat günümüzdeki incelemede bu haber sayılarının daha aza indiği çarpıcı bir şekilde gözükmektedir.
10sene önce insanlar cinsellik konusunda daha fazla yazarken neden günümüzde bu sayı daha aza
indi? Bu kadar modern, çağdaş olmaya çalışırken cinsellikle ilgili tabular yıkılmaya çalışılırken bu
haberlerin gazetelerde daha az yer alması kafalarda bir çelişki yaratmaktadır. Aslında hala bu
tabuların yıkılamadığının bir göstergesidir. Burada değişen gazete yönetiminin de rolü var olabilir.
Kaza haberlerine baktığımızda 10 sene içerisinde bir azalma görülmüştür. Burada insanların
bilinçlenmesinin, eğitim seviyelerinin artmasının ve daha dikkatli olunduğunun bir göstergesidir.
Beslenme ve alternatif tıp uygulamaları sağlık alanında günümüzde de geçmişte de büyük yer
tutmaktadır. Bu haberler insanların ilgisini daha çok çekmekte olduğu için gerek anlatım gerek dil
bakımından gazetelerde halka uygun bir şekilde yer bulmaktadır. Organ bağışları, nakil haberleri çok
fazla olmamakla birlikte geçmişte de günümüzde de bulunmaktadır. İnsanların organ bağışı
konusunda bilinçlenmeleri; bağış yapan kişi sayısının artması organ bekleyen insanlar için bir umut
olmuş ve onların yüzlerinin gülmesini sağlamıştır. Gerek sosyal sorumluluk projeleri gerek genel sağlık
politikaları zaman içerisinde artmaktadır. Kaliteli sağlık için yapılan her uygulamaya gazetelerde sıkça
yer verilmektedir. İntihar, cinayet haberleri geçmişte de günümüzde de oldukça fazla yer almaktadır.
Bunun yanı sıra gündemi etkileyen sağlık haberleri ve uygulamalarına da sıklıkla yer verilmiştir.

Medyada Sağlık: Zaman Gazetesi Perspektifi
Ayşe Merve ÖZREİSOĞLU1, Sinem DERELİ1, Özben YURTLU2
1- Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü
2- Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü
Sağlık politikaları toplumsal yaşamı etkileyen bir güce sahiptir, sağlık politikaları ve toplumsal sağlığa
ilişkin bilgi akışı için ise medyaya bağlıyız. Ancak, sağlık haberciliği ülkemizde oldukça yeni bir alandır
ve sağlık merkezli toplumu bilinçlendiren medya yayınları giderek artmakta ve önem kazanmaktadır.
Bu açıdan geçmişte ve günümüzde medya içeriklerinde yapılacak karşılaştırmalı çalışmalar sağlık
politikalarının ve sağlık haberciliğinin gelişim ve değişiminin anlaşılması bağlamında büyük önem
taşımaktadır. Bu çalışmada Zaman gazetesinin Kasım 2000 ve Kasım 2010 tarihlerinde yayımlanan
sağlık alanına ilişkin haberler ele alınmıştır. Öncelikle Zaman gazetesi ve ele alınan dönemlerde sağlık
politikalarına olan yaklaşımı anlaşılmaya çalışıldı, sonrasında haberler kategorize edilerek ele alınan
konular karşılaştırmalı bir yaklaşımla yorumlandı. Zaman gazetesi 1986 yılında muhafazakar bir
ideolojik yaklaşımı temel alınarak oluşturulmuştur. Bu açıdan Kasım 2000 yılında iktidarda olan
Anasol-M koalisyonunun başında olan Başbakan Bülent Ecevit'in sağlık politikalarına karşı muhalif bir
yaklaşım geliştirilirken, Kasım 2010 döneminde AKP iktidarının Başbakanı Tayyip Erdoğan'ın sağlık
politikalarına karşı herhangi bir eleştiri getirilmemiştir, ayrıca sigara ve içkiyi hedef alan haberler
muhafazakar yaklaşımlarla iktidarın konuya ilişkin politikaları desteklenmiştir. Gazete muhafazakar bir
yaklaşıma sahip olduğu için cinsellik ya da cinsel yaşamla ilgili herhangi bir gönderimde bulunulmamış
sadece bir kez "kürtaj" sorunu yarattığı olumsuzluklar bağlamında ele alınmıştır. Bu açıdan gazetenin
sağlık haberleri geliştirdiği politik çizgi bağlamında anlamlı bir biçimde kategorize edilip
çözümlenebilir. Yaptığımız araştırma sonucunda Kasım 2000 ayında çıkan sağlık haberlerinin sayısı 40
tır. Kasım 2010 ayında çıkan sağlık haberlerinin sayısı ise 12’dir. Bu da Zaman gazetesinde, sağlık
haberlerinin öneminin gitgide azaldığı göstermektedir.
2000 yılı Kasım Ayı
1.Ruhsal sorunlar(İntihar v.b.)
2. Hastanenin hastaları
umursamamasıyla ortaya çıkan
olumsuz sonuçlar
3. Sigara
4. Alkol
5. Beslenme
6. Kalp Sağlığı
7. Kanser
8. Bebek ve Çocuk Sağlığı
9. Riskli ve Başarılı Ameliyatlar
10.Sağlıklı Yaşam

Haber
sayısı
9
7

5
4
4
3
3
3
1
1

2010 Yılı Kasım Ayı

Haber
Sayısı
1. Çevrenin İnsan Sağlığına Etkisi 3
2. Sigara
2
3. Ruhsal Sorunlar
2
4. Ağız Sağlığı
2
5. Beslenme
2
6. Riskli ve Başarılı Ameliyatlar
1

Medyada Sağlık: Milliyet Gazetesi Perspektifi
Duygu KOŞAR1 , Handan TOKSÖZ2 , Elçin GÜL1 , Zeynep ORHAN2 , Hazal ÇARDAK2 , Zehra ŞEKER2
1. Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü
2. Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü

Yaşamın ilk anından itibaren beslenme sağlığın temelidir. Kalp sağlımızı korumanın birinci yolu
damarlarımızı korumaktan başlıyor. Bunun için de yeterli ve dengeli beslenmeli, düzenli fiziksel
aktivite yapmak gereklidir. Milliyet gazetesinin 2000 ve 2010 yıllarının Kasım ayında çıkan sağlık
haberleri incelendi. İlk olarak toplanan haberler konularına göre ayrıldı. En çok hangi konuda haber
yazıldığı tespit edildi. Gündem de en çok kalan konular ve bu konuların gündemde kalma süreleri
istatiksel olarak belirlendi. 2000 yılında çıkan haberler de en çok kalp konusuna yer verilmiştir. Bu
haberler de daha çok kalp rahatsızlıkları üzerine durulmuştur. 2010 yılında çıkan haberler de ise en
çok beslenme konusuna yer verilmiştir. 2010 yılında çıkan beslenme ile ilgili haberlerin çoğunda kalp
rahatsızlıklarını önlemek için nasıl beslenilmesi gerektiği üzerin de durulmuştur. 2000 ve 2010
yıllarında çıkan haberlerin kaynağı kalptir. Kalp hastalıklarından bahsetmek yerine günümüzde daha
çok kalp hastalıklarını önlemek için nasıl beslenilmesi gerektiği üzerinde durulmaktadır.

Medyada Sağlık: Hürriyet Gazetesi Perspektifi
Seynan SARI
Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü
Amacımız son on yıl içerisinde medya da yayınlanan sağlık haberleri ve sayılarının artış ve azalışını
tespit emek. Bunu yaparken de hürriyet gazetesinin 2000 ve 2010 yıllarının kasım aylarında
yayınlanan haber konuları ve sayılarının karşılaştırdık. Hürriyet gazetesi 1948 yılında Sedat Simavi
tarafından kurulmuş ve 1 Mayıs 1948 yılında yayımlanmaya başlamıştır. 1997 yılında internet
üzerinden yayım yapmaya başlayan gazete günümüzde Doğan Grubu’na bağlı yayım yapan bir günlük
gazetedir. Günlük 500.000 tirajıyla ülkemizin en etkili gazetelerindendir. Yayımlanan hafta sonu
haberleri ile de yüksek satışları, günlük ortalama tirajı artıran satış sayılarına ulaşmasını
sağlamaktadır. Bu araştırmada bazı başlıklar üzerinde yoğunlaştık; sağlıklı yaşam, organ nakli, yenilik
yöntem ve kansere çözüm. Günümüzde sağlıklı yaşama dair her türlü bilgiye gazeteden ulaşabiliriz.
Eğer sağlıklı bir okuyucuysanız fark etmeden sağlıklı yaşıyorsunuz demektir. On yıl önce organ nakli
için bekleyen hasta sayısı bu gün daha da azalmış durumda. Bunun sebebi gazetenin okuyucuyu buna
karşı teşvik etmesi ve okuyucunun haberi okuyarak organ nakline karşı kurulan tabuların yıkılmasını
sağlamaktır. Gelişen teknoloji en çok sağlık sektöründe kullanılmaktadır. Son on yılda yayımlanan
yenilik yöntem haberlerinden ve artan sayılarından anlayabiliyoruz. İnsanlık var olduğu sürece
hastalık hep var olacaktır bunu en aza indirmenin yollarından biri de her gün güncellenen yeni
bilgilerin medya aracılığı ile okuyucuya ulaştırmaktır.

Medyada Sağlık: Dünya Gazetesi Perspektifi
Özge KARABAŞ, Ayça SEVER, Yaprak YUVACI, Sefer TAŞ
Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü
Toplumda büyük yer tutan sağlık konusunu ekonomi gazetesi olan Dünya gazetesinde Kasım 2000 ve
Kasım 2010 tarihlerini araştırdık. Bu incelemede 2000 yılında SSK haberlerinin yoğunlukta olmasıyla
birlikte hasta hakları, doktor, hemşire ve diğer sağlık çalışanlarının hastane nöbetleriyle ilgili yazıların
yanı sıra sigara alışkanlıklarına da sıkça yer verildiği görülmüştür. 2010 yılı sağlık haberlerinde ise
gündemi 2000 yılında bilmediğimiz GDO (Genetiği Değiştirilmiş Organizma) almıştır. 2000 yılında
olduğu gibi sağlığın ekonomik kısmına önem veren Dünya gazetesi SSK-BAĞKUR-EMEKLİ SANDIĞI nın
birleşerek SGK adını alıp tek bir çatı altında birleştirildiği haberlerine manşetlerinde yer vermiştir.
2000 yılında sağlık haberlerinde önemli yer tutmayan alternatif tıp 2010 yılında Dünya gazetesinde
kendine yer buluyor. İncelediğimiz zaman aralığı uzun olsa da gazete niteliği açısından 2000 yılının
kasım ayında 15 tane sağlık haberiyle 2010 yılında ise 18 tane sağlık haberiyle karılaştık.

2000 yılı

Haber konu
başlıkları
SGK
dökümleri 5
-Beslenme
3
-Sigara
4
-hasta, doktor, hemşire
ve sağlık çalışanların 3
hakları

2010 yılı

Haber konu
başlıkları
-SGK
dökümleri 4
-gerçekleştirilen
başarılı
ameliyatlar
2
-Gıdadaki yenilenen mevzuatlar
-beslenme
4
-sigara
2
-Alternatif tıp
2
4

Medyada Sağlık: Türkiye Gazetesi Perspektifi
M. Salih KAZGAN, Gökhan BAŞ, Özge ÖZER, Cerren ARTIKARSLAN, Zehra ÇİFTEL, A.Esra BÜYÜKORBAY
Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü

Kasım 2010-Kasım 2000 yıllarında Türkiye gazetesinde çıkan sağlık haberlerinin analizi yapılmış olup,
toplumun sağlık alanındaki hizmetlere bakış açıları kıyaslanmaktadır. Devletin sağlık politikalarındaki
değişme ve gelişmelerinin topluma yansımaları ve halkın sağlık hizmetlerinden faydalanma oranı
analiz edilmiştir. Çağımızın artan hastalıklarının medya’ya yansıma oranı ve toplumun bu hastalıklar
konusundaki duyarlılığı göz önüne alınmaktadır. Sağlığın bu 10 yıllık sürecinde toplumda ve devlet
uygulamalarının öne çıkan başlıkların nedenleri bulunmaya çalışılmıştır. İnsanların artan sağlık hizmeti
isteklerine devletin yaklaşımı tartışılmıştır. Kısacası dünyamız ve ülkemizdeki 10 yıllık değişim ve
gelişimin sağlığa yansıyan tüm yönleri ele alınacaktır. Kasım 2010’da sağlıkla ilgili toplam 110 haber
çıkarken, Kasım 2000’de sağlıkla ilgili toplam 90 haber çıkmıştır. Bunlardan öne çıkan ilk üç sıradakiler
aşağıdaki gibidir:

2010
1-) Sağlıkla ilgili sosyal güvenlik yasaları
2-) Dengeli beslenme
3-) Sağlık Bakanlığı
 Kanser
 Sağlık hizmetleri(bakanlık dışında)
 Kadın Sağlığı
 Alternatif Tıp

2000
1-) Sağlık Bakanlığı
2-) Kadın Sağlığı ve Kadın hastalıkları
3-) Sağlık Hizmetlerindeki hata ve
eksiklere bağlı ölümler

Medyada Sağlık: Radikal Gazetesi Perspektifi
Eda AKOVA, Yasemin EKEN
Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü

Değerlendirme sonrasında Radikal gazetesinde sağlık ile ilgili yer alan haberlerin farklı konu başlıkları
altında toplandığı görülmüştür. Kasım ayı boyunca sağlık haberlerinde en sık kanser ve bebek bakımı
ile ilgili konulara rastlanmıştır. Kanser, vücut hücrelerinin kontrolsüz bir şekilde çoğalarak komşu
dokuları işgal etmesi veya kaynağını aldığı organdan daha uzak bir yere, kan veya lenf yoluyla
yayılması ile oluşan bir hastalıktır. Hücreler DNA replikasyonları esnasında meydana gelen bozulmalar
nedeniyle yapı değiştirirler. Normal vücut hücre ve dokuları, orijinal büyüklük ve yapılarını korurken,
kanser hücreleri saldırgan bir tablo çizerler. Günümüzde sağlığı olumsuz etkileyen faktörler
(beslenme, çevre sağlığı, cep telefonları, uzun süreli inaktif yaşam, stres gibi birçok faktör) kanserin
çok yaygın görülmesi bu tür haberlerin basında sıklıkla yer almasına yol açmıştır. Kasım ayında 3 adet
kanser ile ilgili yazı bulunmaktadır. Sıklıkla rastlanan diğer bir konu da bebek bakımı ile ilgili
konulardır. Bebek bakımda dikkat edilecek püf noktaların bebeğin gelişiminde önemli etkilerinin
olduğu vurgulanmaktadır. Aslında küçük noktalara önem verilerek bebek gelişimine büyük katkının
sağlanabileceğini görüyoruz. Bu konuyla ilgili 3 adet haber bulunmaktadır. Umut verici olarak
çağımızın önemli bir hastalığı olan kanser tıbbın ve teknolojinin gelişimi ile tedavisine yönelik birçok
çalışmanın gerçekleştirilmesi oldukça sevindiricidir. Bunun yanı sıra ülkemizde bebek ölümlerinin sık
görülmesi ve toplumun bu konuda bilinçlendirilmesi amacıyla yazılı basında yer alan bebek bakımı ile
ilgili haberlerin önemi büyüktür. Sonuç olarak ay boyunca sağlığı tehdit eden bu iki konunun daha
fazla sıklıkla haber olarak yer alması ile herkesin bu konuya dikkatini çekmesi açısından önemli olduğu
düşünülmüştür.

