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ÖNSÖZ 

Sağlık, insanın sahip olduğu ve kaybetmemesi gereken en önemli 

değerdir. Yönetim, modern dünyanın her alanında özellikle sağlık 

hizmetleri alanında karşılaşılan önemli bir kavramdır. Sağlık 

hizmetlerinin yönetimi ise; sağlığı korumak, sağlık düzeyini 

yükseltmek hasta ve yaralı bireylerin tedavilerini sağlamak ve 

gerektiğinde rehabilite edici hizmetleri sunmak amacıyla kaynakların 

birleştirilerek harekete geçirilmesidir. Sağlık hizmetlerinin etkili ve 

kaliteli sunumu hastalıkların önlenmesinde ve toplumun sağlık 

düzeyinin yükseltilmesinde önemli bir etkiye sahiptir. Özellikle kadın 

sağlığı, çocukların, ailelerin ve toplumun sağlığı ile yakından 

ilişkilidir. Bu nedenle doğumdan ölüme kadar geçen zamandaki kadın 

sağlığı açısından tüm sağlık hizmetleri uygulamalarının özel olarak ele 

alınması gerekmektedir. Çünkü sağlıklı kadın, sağlıklı toplum 

demektir. Son zamanlarda Covıd-19 pandemi sürecinin sağlık 

hizmetleri üzerinde olumsuz etkileri olduğu açıktır. Ancak özellikle 

kadın sağlığı hizmetleri üzerindeki olumsuz etkileri daha fazladır. Bu 

açıdan değerlendirildiğinde sağlık alanında ki uygulamaların eksiksiz 

ve en uygun zamanda bireylere sunulması da sağlık profesyonellerinin 

yegâne görevidir. “Sağlık Hizmetlerinde Yönetim ve Uygulamalara 

Bakış” adlı bu derleme kitap çalışması ile sağlık hizmetlerinde 

yönetim ve uygulamaların farklı bir bakış açısıyla açıklanması ve çok 

yönlü bir yaklaşımla analiz edilmesi hedeflenmektedir. Kitapta 

bulunan her bir bölüm ile yönetim ve uygulamaların sağlık 

çalışanlarından diğer bireylere ve topluma olan etkileri açısından 
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eksiği tamamlamak ve bu alana katkı sağlamak amaçlanmıştır.  

“Sağlık Hizmetlerinde Yönetim ve Uygulamalara Bakış” adlı bu 

eserde; yönetim konusunda pandemi sürecinde sağlık çalışanlarında 

algılanan iş stresi, sağlık sistemimizin temel sorunları ve sağlık 

yönetimin önemi, hastanelerinin yönetsel problemleri ile uygulama 

konusunda yoga, kadın sağlığına doğurganlığın etkisi, gebelikte non-

obstetrik aciller, doğumhanede yenidoğan bakımı, polikistik over 

sendromu ve akuaporinler, yumurtalık kanseri oluşumundaki risk 

faktörleri, akciğer kanserinde radyolojik değerlendirme ve benign 

prostat hiperplazisi gibi sağlık hizmetlerinin çeşitli alanlarında 

hazırlanmış̧ çalışmalar yer almaktadır. 

Her bölüm, konusunda uzman araştırmacı ve akademisyenler 

tarafından yazılmıştır. Bu eserde yer alarak emek veren her bir 

araştırmacı ve akademisyene alana sağladıkları değerli katkı için 

teşekkür ediyoruz. Ayrıca buradaki çalışmaların genç 

akademisyenlere, konulara ilgili olan okuyuculara ve öğrencilere 

yararlı olmasını temenni ediyoruz.  

Dr. Sümeyye ALTIPARMAK 

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Nur YILMAZ 
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GİRİŞ 

Kadın sağlığı karmaşık ve çok yönlü bir çalışma alanıdır. Kadınların 

gelişme, hastalanma, iyileşme, başkalarıyla etkileşim, üreme, 

yaşlanma ve sağlık hizmeti alma biçimlerini binlerce, hatta 

milyonlarca faktör etkiler (Alexander, LaRosa, Bader, ve Garfield, 

2020). Kadın sağlığı ile ilgili konuların, durumların belirli sosyo-

kültürel bağlamdan ayrı olarak anlaşılamayacağı için bazı evrensel 

davranış biçimlerinin sergilenmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Kadınlara 

yönelik davranış biçimlerinin küresel olan belirli bağlamsal kalıpları 

vardır. Kadınları medeni durumlarına göre tanımlamaya yönelik 

evrensel bir eğilim ve kadınlara belirli küresel beklentilere uymaları 

için genel bir baskı vardır. Örneğin, kadınların kendilerini bir babaya, 

bir erkek kardeşe, bir kocaya veya bir oğula bağlamaları beklenir. Bu 

beklentiler bir ülkeden diğerine, bir kültürden diğerine ve bir sınıftan 

diğerine farklılık gösterse de genel bir fikir birliği vardır. Bu 

beklentiler, eğitim veya kariyer hedeflerini destekleme potansiyelini 

azaltmakta, statü ve güç kaybına neden olmaktadır (Rao, 2019). 

Ayrıca Bu toplumsal rol ve beklentiler kadınların bazı haklarını 

kullanamamasına ve kadın sağlığını olumsuz etkileyen ciddi bir kısır 

döngüye dönüşmesine neden olmaktadır (İlçioğlu, Keser, ve Çınar, 

2017). Kadınlar hem toplumsal statü hem de doğurganlıkla ilişkili 

problemler nedeniyle ciddi sağlık riskleri ile karşılaşmaktadır. Bu 

riskler kadının hastalık yükünü arttırmaktadır (Erbaydar, 2016). Bu 

bölümde kadın sağlığı ile doğurganlık ilişkisini açıkladık. 
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1. KADIN SAĞLIĞI VE ÖNEMİ 

1.1. Kadın Sağlığı 

 

Kadın sağlığı, doğrudan kadının kendisini dolaylı olarak da toplumun 

sağlığını ilgilendirmesi nedeniyle oldukça önemlidir. Çünkü sağlıklı 

bir kadın; gebeliğini sağlıklı geçirir, sağlıklı bir bebek dünyaya getirir, 

sağlıklı bebekler ve kadınlardan sağlıklı toplumlar oluşur (Topatan, 

2018).  

 

Kadın sağlığını anlayabilmek için öncelikle sağlığın tanımını bilmek 

gerekir. Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) 1948 anayasası, sağlığı 

"sadece hastalık veya sakatlığın olmayışı değil, fiziksel, zihinsel ve 

sosyal yönden tam bir iyilik hali" olarak tanımlamaktadır (Kühn ve 

Rieger, 2017; Larsen, 2021). Bu tanım sağlığın, fiziksel bedenin 

bütünlüğünden daha fazlasını açıklar. Bedensel, duygusal, entelektüel 

ve sosyal olduğu kadar maddi bölümlerin bir bileşimi olarak anlaşılan 

bir insanın sağlıklılığını tasvir eder (Kühn ve Rieger, 2017). 

 

Bu bağlamda kadın sağlığının; sosyal, zihinsel ve fiziksel iyilik ile 

birlikte politik ve ekonomik yönden de etki altında olduğu söylenebilir 

(Topatan, 2018). Kadının sağlıklı bir yaşam sürdürebilmesi için 

fizyolojik, psikolojik ve sosyolojik süreçlerin birbirleriyle karşılıklı 

uyum içerisinde olması gerekir. Bu uyum bozulduğunda kadında 

bedensel ve ruhsal sorunlar ortaya çıkmaya başlamakta ve sağlığının 

bozulmasına neden olabilmektedir (Okumuş, 2018). 
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1.2. Kadın Sağlığının Önemi 

 

Birleşmiş Milletler nüfus tahminlerine (2020) göre, dünya nüfusunun 

7 milyar 794 milyon 799 bin kişidir (TÜİK, 2021a). Grafik 1’de 

dünya ülkelerine ait nüfus sayıları verilmektedir. Ülkemizde 

(2020), toplam nüfusun %49,9'unu kadınlar, %50,1'ini ise erkekler 

oluşturmaktadır (Grafik 2). Ayrıca Toplam nüfusun %27,21’ini 17 yaş 

ve altı çocuk nüfusu oluşturmaktadır. Kadınlar ve çocuklar toplam 

nüfusun yarısından fazlasını oluşturduğu görülmektedir (TÜİK, 

2021b). Kadın sağlığı kendisi için önemli olduğu kadar, çocuk sağlığı 

ve aile sağlığı bakımından da önemlidir (World Health Organization, 

2016).  

 

Grafik 1:  Birleşmiş Milletler Dünya Nüfus Tahminleri (TÜİK. 2021a). 
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Grafik 2:  Cinsiyete ve Yaş Grubuna Göre Nüfus Oranı (%) (TÜİK. 2021b). 

 

Kadın sağlığında 15-49 yaş arası doğurgan dönem, gebelik ve 

doğumla ilgili komplikasyonların en yoğun yaşandığı dönem olarak 

bilinmektedir (Başçı ve Emiroğlu, 2019). Gebelik, büyüme ve gelişme 

süreçlerinden kaynaklanan biyolojik özellikler anne ve çocukların 

hem hastalanma hem de ölüm risklerini artırmaktadır. Erişkin 

dönemdeki fiziksel ve ruhsal sağlık, büyüme ve gelişme sürecinin 

(intrauterin hayatı da kapsayan) sağlıklı geçirilmesi ile yakından 

ilgilidir. Sağlıklı annelerden sağlıklı çocuklar doğar, sağlıklı annelerin 

yetiştireceği çocuklar sağlıklı olur (World Health Organization, 2016). 

Küresel olarak, kadınlar tüm ülkelerde erkeklerden daha uzun yaşıyor 

ve bazı durumlarda 10 yıldan fazla bir fark olduğu da görülmektedir 

(Grafik 3). Kadınlar erkeklerden daha uzun yaşam beklentisine 

sahipler, ancak ruh sağlığı, kronik hastalık, engellilik veya genel 
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sağlık gibi göstergeler açısından da erkeklere göre daha kötü sağlık 

durumuna sahipler. Bu çelişkili durum; kadınların erkeklerden daha 

uzun yaşadığını, daha çok hasta olduğunu, daha ağır hasta olduğunu 

ve daha çok sakat kaldığını göstermektedir (Durmaz, 2020).  

 

 

Grafik 3: Dünyada Bölgelere Göre Doğumda Beklenen Yaşam Süresinde Kadınının 

Erkek Yaşam Beklentisi Düzeyine Göre Avantajı (Oklar 1950'den 2015'e Değişimi 

Göstermektedir) (United Nation, 2015). 

 

Bu durumun sebeplerini inceleyecek olursak; bir neden yaşla birlikte 

sağlıkta değişiklikler olmasıdır. Artan kan basıncı ve artan toplam 

kolesterol konsantrasyonları gibi fizyolojik düzensizlikler başlar. Bu 

değişiklikleri, hem fiziksel hem de zihinsel hastalıklar ve 

rahatsızlıkların teşhislerinde artışlar takip eder, bunu daha sonra ise 

engellilikte artışlar, fiziksel işlev kayıpları ve son olarak da ölüm izler. 

Diğer bir neden ise, kadınlar erkeklerden daha fazla üreme sağlığı 

sorunu yaşamaktadır (Durmaz, 2020). Üreme sağlığı problemleri 

yaşama açısından kadının hastalık yükü (%36,6), erkeğin yükünün 

(%12,3) üç katıdır (Topatan, 2018).  



 
10 Sağlık Hizmetlerinde Yönetim ve Uygulamalara Bakış 

Kadınların sağlık ihtiyaçları genel olarak dört kategori altında 

sınıflandırılmaktadır. Birincisi, kadınların cinsel işlev ve üreme 

işleviyle ilgili özel sağlık gereksinimleri bulunmaktadır. İkincisi, 

kadınlar üreme sistemi işlev bozukluğuna veya hastalıklarına açık olan 

ayrıntılı bir yapıya sahiptir. Üçüncüsü, kadınlar, diğer sistem 

hastalıklarına da maruz kalmaktadırlar. Diğer sistem hastalıkları veya 

bunların tedavileri, üreme sistemi veya fonksiyonlarıyla etkileşime 

girebilmektedir. Dördüncüsü, kadınlar kadın oldukları için fiziksel, 

zihinsel veya sosyal sağlıklarını etkileyen kadın sünneti, cinsel 

istismar ve aile içi şiddet gibi sosyal hastalıklara maruz kalmaktadır 

(Durmaz, 2020). Kadın sağlığı fizyolojik durumların yanı sıra kadının 

toplumdaki statüsünden de etkilenmektedir (İlçioğlu ve diğerleri, 

2017). 

2. DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE KADIN SAĞLIĞI 

GÖSTERGELERİ 

 

Bir toplumun sağlık seviyesini diğer toplumların sağlık seviyesi ile 

karşılaştırmada, kullanılan ölçütler bulunmaktadır. Sağlık alanındaki 

ihtiyacın belirlenmesi saptanması ve karşılanması, sağlık alanındaki 

problemlerin belirlenmesi ve bunların çözümü, sağlık alanındaki 

hizmetlerin planlanması ve oluşturulacak sağlık politikalarına yol 

göstermesi amacıyla Dünya Sağlık Örgütü’nün Sürdürülebilir 

Kalkınma Hedeflerine ilişkin belirttiği sağlık göstergeleri 

kullanılmaktadır. Böylece Avrupa Birliğine üye ülkeler ile ülkemizin 

sağlık göstergeleri karşılaştırılmaktadır (Horozoğlu, Hallaç, ve Sığırlı, 

2017). “Kadın sağlığı” ve “sağlığın korunması” amacıyla kadınların 
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cinsel sağlık ve doğum kontrolü gibi konuları ön plana çıkmaktadır 

(Żuk ve Żuk, 2017). Özellikle anne sağlığı sürdürülebilir kalkınmanın 

ve gelecek nesillerin anahtarıdır (Aygar ve Metintaş, 2018). 

Kadın sağlığını değerlendirmede kullanılan göstergeler (cinsiyete göre 

CS/ÜS göstergeleri) (United States Agency for International 

Development, 2021);  

• Ergenlerde ve Gençlerde Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı 

• Emzirme 

• Serviks kanseri 

• Aile planlaması (temel) 

• Aile planlaması ve HIV 

• Kadın sünneti 

• Doğurganlık 

• Küresel Üreme Sağlığı Göstergeleri 

• Gebelikte Sıtma 

• Anne ve Çocuk Sağlığı 

• Yenidoğan Sağlığı 

• Obstetrik Fistül 

• Kürtaj Sonrası Bakım 

• Acil Durumlarda Üreme Sağlığı 

• Güvenli Annelik 

• Cinsel ve Cinsiyete Dayalı Şiddet 

• Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar ve HIV/AIDS 

• Kadın Beslenmesi 
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• Kadın Beslenmesi ve HIV 

Dünya genelinde kadınlar, aile biriminin temel taşlarıdır ve öncelikle 

çocuk bakımından, beslenmeden ve ailenin genel refahından 

sorumludur. Kadınlar doğurganlık dönemlerinde gebelik ve doğuma 

özgü birçok sağlık riskiyle karşı karşıya kalmaktadır. Bu nedenle, 

hayatlarının bu döneminde kadın sağlığında herhangi bir taviz 

verilmesi veya cinsiyete dayalı şiddet veya ayrımcılığa maruz kalması, 

kadınlar, aileler ve toplum için olumsuz sonuçlar doğurur (United 

States Agency for International Development, 2021). 

 

3. DOĞURGANLIK VE KADIN SAĞLIĞI 

 

Kadının doğurganlığa ilişkin özellikleri kadın sağlığını öncelikli hale 

getirmektedir (Topatan, 2018). Doğurganlık bireyler için önemlidir, 

çünkü insanların gebeliklerin sayısı, zamanlaması ve aralığı 

konusunda kendi seçimlerini yapma gücüne ve araçlarına ne ölçüde 

sahip olduklarını yansıtır. Doğurganlık toplumlar için önemlidir, 

çünkü daha fazla refaha, adil ve sürdürülebilir kalkınmaya ve herkes 

için esenliğe doğru ilerlemeyi engelleyebilir veya hızlandırabilir 

(UNFPA, 2018). 

 

Yüksek doğurganlığın kadınların, ailelerinin ve topluluklarının sağlığı 

ve esenliği üzerinde olduğu kadar ulusal düzeyden yerel düzeylere 

kadar sosyoekonomik kalkınma üzerinde, gıda ve diğer kaynakların 

tedariği ve çevresel sürdürülebilirlik üzerinde derin etkileri vardır 

(United States Agency for International Development, 2021).  
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Yüksek doğurganlık, 15 yaş ve altındaki nüfusun orantısız bir payıyla 

daha hızlı nüfus artışı anlamına gelir. Yüksek doğurganlık oranları, 

eğitim ve sağlık hizmetleri talebini karşılamak ve kalkınma 

kazanımlarını sürdürmek için mücadele eden hükümetler için 

zorluklar oluşturmaktadır. Doğurganlığın yüksek olduğu ülkelerde 

ekonomik, sosyal, kurumsal ve coğrafi engeller kadınların kaliteli aile 

planlaması bilgi ve kaynaklarına erişmesini engelleyebilmektedir. 

Engeller özellikle gençler için aşılmaz olabilmektedir. Ayrıca bu 

engeller milyonlarca insanın üreme haklarını kullanamamasına neden 

olabilmektedir (UNFPA, 2018). 

Doğurganlık oranları bugün, biri hariç tüm ülkelerde 50 yıl öncesine 

göre daha düşük: Demokratik Kongo Cumhuriyeti. Küresel olarak, 

doğurganlık şimdi 1960'ların ortalarına göre yaklaşık yüzde 50 daha 

düşük. 2050 yılına kadar doğurganlık oranlarının dünya çapında 

düşmesi (hiçbir ülkede kadın başına beş doğumdan fazla doğumun 

olmaması) beklenmektedir. Ülkeler ve bölgeler içinde doğurganlık 

oranları gelir düzeyleri, yerleşim yeri (kırsal veya kentsel) ve yaş 

grubu gibi değişkenlere göre değişmeye devam etmektedir (UNFPA, 

2018). 

Dünya nüfusunun 2019'da 7,7 milyardan 2030'da 8,5 milyara (%10 

artış) ve 2050'de 9,7 milyara (%26) ve 2100'de 10,9 milyara (%42) 

çıkması beklenmektedir. Sahra altı Afrika nüfusunun 2050 yılına 

kadar ikiye katlanması (%99) öngörülmektedir. Bugün, dünyadaki 

tüm insanların yaklaşık yarısı, doğurganlığın bir yaşam boyunca kadın 
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başına 2,1 doğumun altında olduğu bir ülke ya da bölgede 

yaşamaktadır (Şekil 1) (UN, 2019a). 

 

 

Şekil 1: Orta Değişkenli Projeksiyona Göre 2019 Yılında Toplam Doğurganlık 

(Kadın Başına Düşen Canlı Doğum) (UN. 2019b). 

 

Mevcut küresel toplam doğurganlık hızının, kadın başına 2,4 canlı 

doğum olduğu tahmin edilmektedir; bu, 1970-1975'te gözlenen 

seviyelerin (4,4 canlı doğum) neredeyse yarısıdır. Projeksiyonlar, 

2015-2020 yılına kadar en yüksek doğurganlık oranlarının 

muhtemelen Sahra Altı Afrika'da (4,7 canlı doğum) ve en düşük 

doğurganlık oranlarının ise Avrupa ve Kuzey Amerika'da (1,7 canlı 

doğum) olacağını göstermektedir. Grafik 4, 1950–2016 yılları 

arasındaki Asya bölgelerindeki toplam doğurganlık oranlarındaki 

değişimi göstermektedir.  
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Grafik 4: Asya Bölgelerindeki Toplam Doğurganlık Oranları (1950–2016) 

(UNFPA. 2018) 

 

Küresel olarak, 92 ülkenin verilerine göre, en yoksul gelir grubundan 

20-24 yaş arası kadınların 18 yaşından önce doğum yapma olasılıkları, 

en zengin gelir grubundakilere göre 3,7 kat daha fazladır. Erken 

gebelik en çok 20-24 yaş arasındaki kadınların yüzde 27,8'inin 18 

yaşından önce doğum yaptığı Sahra Altı Afrika'da yaygındır; yoksul 

kadınlarda bu oran yüzde 41,3'e çıkmaktadır (UN Women, 2019).  

Doğurganlığın yüksek olması kadınların yaşamlarında karşılaştıkları 

tehlikeleri arttırmaktadır (Günay, Aksoy, ve Bener, 2016). Dünya 

genelinde (2017), her gün yaklaşık 810 kadın gebelik ve doğumla 

ilgili önlenebilir nedenlerden dolayı yaşamını yitirmektedir (Şekil 2) 

(World Health Organization, 2019). Türkiye’de ise anne ölüm oranı 

yüz binde 13,6’dır (Grafik 5) (Sağlık Bakanlığı, 2019). UNICEF ile 

Dünya Sağlık Örgütü’nün 2019 yılında yaptığı açıklamaya göre, 2017 
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yılında gebelik ve doğum sırasındaki komplikasyonlar yüzünden 290 

bin anne yaşamını yitirmiştir. Yeni tahminlere göre, çoğunlukla 

önlenebilir nedenler yüzünden olmak üzere her yıl 2,8 milyon gebe 

kadın ölmektedir. Anne ölüm düzeyi Sahra Altı Afrika’daki 

kadınlarda hemen hemen 50 kat daha yüksektir. Kadınların gebelik ya 

da doğum sırasında yaşam boyu ölme riski 37’de 1’dir. Avrupa’da ise 

bu oran 6500’de 1’dir. Sahra Altı Afrika ve Güney Asya küresel anne 

ve çocuk ölümlerinde yaklaşık %80’lik paya sahiptir (UNICEF, 

2019). 

 

Şekil 2: Önlenebilir Anne Ölümlerini Sona Erdirmek İçin 120 Öncelikli Ülke 

Haritası (UNFPA. 2021). 

Anne ölüm hızının yüksek olduğu ülkeler incelendiğinde; yoksulluk, 

düşük eğitim seviyesi, kadının toplumsal statüsünün düşük olması, 

hijyen ve beslenmede yetersizlikler, ulaşım ve uygun tıbbi bakım 

hizmetine ulaşmada yetersizlik gibi bir çok problem yer almaktadır 

(Güleç ve Sevil, 2015). Dünya üzerinde, ülkeler arasında, aynı 



 
 17 

zamanda kırsal ve kentsel alanlarda yaşayan kadınlar arasında da 

büyük farklılıklar bulunmaktadır (World Health Organization, 2019). 

Bu problemler çözüldüğü takdirde anne ölümlerinde önemli düzeyde 

düşüş elde edileceği bilinmektedir (Güleç ve Sevil, 2015). 

 

Grafik 5: Ülkemizde Anne Ölümlerinin Yıllara Göre Dağılımı (Öztürk. 2020) 

 

Gelişmekte olan ülkelerdeki kadınlar, gelişmiş ülkelerdeki kadınlara 

göre daha yüksek gebelik oranına sahiptir ve gebeliğe bağlı yaşam 

boyu ölüm riskleri daha fazladır (World Health Organization, 2019). 

TNSA 2018 verilerine göre; Türkiye’de 1.291.055  canlı doğum 

olmakta, gebeliklerin %2’si isteyerek düşük (1000 de 10), %15’i 

kendiliğinden düşük ve % 1’i ölü doğum ile sonuçlanmaktadır (Grafik 

6) (HÜNEE, 2018). 

Gelişmekte olan bölgelerde her yıl 15-19 yaş arası yaklaşık 12 milyon 

kız çocuğu ve 15 yaş altı en az 777.000 kız çocuğu doğum 

yapmaktadır (Grafik 7). 190 ülke için son verilere göre, Sahra altı 

Afrika, Latin Amerika ve Karayipler'deki sınırlı sayıda ülke de erken 

ergen (10-14 yaş grubu) doğurganlığının yüksek olduğu 
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bildirilmektedir (Şekil 3) (UN, 2020). Gelişmekte olan ülkelerde 15-

19 yaşlarındaki ergen kızlar arasında her yıl en az 10 milyon 

istenmeyen gebelik meydana gelmektedir. Gebelik ve doğum 

sırasındaki komplikasyonlar, dünya çapında 15-19 yaşındaki kızların 

önde gelen ölüm nedenidir. 15-19 yaşları arasındaki ergen kızlarda her 

yıl meydana gelen tahmini 5,6 milyon kürtajın 3,9 milyonu 

güvensizdir ve anne ölümlerine, morbiditeye ve kalıcı sağlık 

sorunlarına katkıda bulunur. Adölesan anneler (10-19 yaş) 20-24 

yaşındaki kadınlara göre eklampsi, puerperal endometrit ve sistemik 

enfeksiyon riskleri ile karşı karşıyadır ve adölesan annelerin bebekleri 

düşük doğum ağırlığı, erken doğum ve şiddetli neonatal koşullar 

açısından daha yüksek risklerle karşı karşıyadır. Erken çocuk 

doğurma, yeni doğanlar ve genç anneler için riskleri artırabilir. 20 

yaşın altındaki annelerden doğan bebekler, düşük doğum ağırlığı, 

erken doğum ve şiddetli yenidoğan koşulları gibi daha yüksek 

risklerle karşı karşıyadır.  

 

Grafik 6: 2018 Yılı NUTS Bölgelerine Göre Anne Ölüm Oranları (Öztürk, 2020) 
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Evlenmemiş gebe adölesanlar için sosyal sonuçlar, damgalanma, 

reddedilme veya eşler, ebeveynler ve akranlar tarafından şiddet 

içerebilir. 18 yaşından önce gebe kalan kızların evlilik veya birliktelik 

içinde şiddete maruz kalma olasılıkları daha yüksektir. Ergenlik 

dönemindeki gebelik ve çocuk sahibi olma, kızların okula geri 

dönmelerini sağlamak için bazı çabalar olmasına rağmen, çoğu zaman 

okulu bırakmalarına neden olmaktadır. Çocuk doğumundan sonra bu, 

kızların gelecekteki eğitim ve istihdam fırsatları da tehlikeye 

girmektedir (World Health Organization, 2020). 

 

 

Grafik 7: The World Bank. (2021). 
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Şekil 3: Dünyada 10-14 Yaş Arası 1000 Kız Çocuğu Başına Düşen Doğum Sayısı 

(UN. 2019c). 

 

Gelişmekte olan ülkelerde yaklaşık 222 milyon kadın doğum kontrol 

yöntemi kullanmamaktadır. UNFPA tarafından yayınlanan Dünya 

Nüfusunun Durumu 2019 raporunda, modern doğum kontrol 

yöntemlerini kullanan kadınların oranı 1969 yılında %24 iken bu 

oranın 1994 yılında %52'ye, 2019 yılında ise %58'e yükseldiği 

belirtilmektedir (Tablo 1) (UNFPA, 2019). Ayrıca kadınlar gebeliği 

önlemek istemektedir. Bu durum 80 milyon beklenmedik gebelik, 30 

milyon plansız doğum ve 20 milyon güvensiz kürtaja neden 

olmaktadır. Türkiye’de evli kadınların %47’si modern aile planlaması 

yöntem kullanırken, %26’sı geleneksel yöntem kullanmaktadır. 

Kadınlar doğurganlık süreçlerini yönetmeye başlayarak aşırı 

doğurganlıktan kaçınabilir, istediği sayıda çocuğa sahip olabilir ve 

doğum aralıklarını belirleyebilir. Bu süreçlerin temelinde doğurganlık 

bilinci yatmaktadır. Bu bilincin sağlanabilmesi için kadınların 

doğurganlık (üreme) haklarını bilmesi ve bu hakları kullanması için 

desteklenmesi gerekmektedir (Topatan, 2018). 
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4. DOĞURGANLIK (ÜREME) HAKLARI 

 

Üreme hakları, sağlık hakkının ayrılmaz bir parçasıdır. Ancak sağlık 

hakkının cinsel ve üreme sağlığı açısından incelenmesi bu hakların 

geliştirilmesi açısından önemlidir. Uluslararası insan hakları 

belgelerinde ve özellikle kadın haklarıyla ilgili belgelerde üreme 

sağlığı ile ilgili maddelere yer verilmektedir. Bu yaklaşım, üreme 

haklarının sağlık hakkının önemli konuları arasında yer almasına katkı 

sağlamıştır. Üreme hakları (Sert, 2013); 

 

• Yaşama hakkı 

• Özgürlük hakkı 

• Eşitlik hakkı 

• Mahremiyet hakkı 

• Düşünce özgürlüğü hakkı 

• Bilgilenme ve eğitim hakkı 

• Evlenme ve aile kurma konularında seçim yapma hakkı 

• Çocuk sahibi olup olmamaya karar verme hakkı 

• Sağlık bakımı alma ve sağlığın korunması hakkı 

• Bilimsel gelişmelerden yararlanma hakkı 

• Toplanma özgürlüğü ve siyasete katılma hakkı 

• İşkence ve kötü muameleden özgür olma hakkı 
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Tablo 1. UNFPA 2019 Raporu: Karşılanmamış Aile Planlaması İhtiyacı 

Karşılanmamış Aile Planlaması İhtiyacı 

Bugün  Hedef 

9 

Dünya çapında gebeliği 

önlemek veya 

geciktirmek isteyen ancak 

doğum kontrolü 

kullanmayan kadınların 

yüzdesi 

0 

2019 YILI BAŞARILARI 

UNFPA TARAFINDAN SAĞLANAN KONTRASEPTİFLERİN 

KÜRESEL ETKİSİ* 

İstenmeyen gebelikler önlendi 14,071,023 

Güvenli olmayan kürtajlar önlendi 3,904,568 

UNFPA TARAFINDAN SAĞLANAN KONTRASEPTİFLER* 

Erkek prezervatifleri 1,290,742,416 

Kadın prezervatifleri 15,967,910 

Oral kontraseptifler (aylık haplar) 66,612,288 

Enjektabl dozlar 47,002,400 

İmplantlar 9,886,210 

Rahim içi araçlar 2,192,133 

Acil kontraseptifler 2,916,833 

*Tahmini  

 

SONUÇ 
 

Sonuç olarak kadının doğurganlığı hem dünyada hem de ülkemizde 

kadın sağlığını etkileyen en önemli ve yaygın sorunların görüldüğü 

etkenlerden biridir. Ayrıca sadece kadını değil çocukları, aileyi ve 

büyük çerçevede toplumun sağlığını da etkilemektedir. Sırf 

doğurganlık özellikleri nedeniyle kadınlar ölmektedir. Ayrıca kadınlar 

yoksulluk, düşük eğitim seviyesi, düşük toplumsal statü, hijyen ve 

beslenme yetersizlikleri, uygun tıbbi bakım hizmetine ulaşmada 

yetersizlik, toplumsal cinsiyet ayrımcılıklarına ve şiddete maruz 

kalmakta ve bu problemler sağlığını da olumsuz etkilemektedir. 

Dünya ülkeleri incelendiğinde az gelişmiş ülkelerde ve gelişmekte 
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olan ülkelerde doğurganlığa ilişkin komplikasyonların daha fazla 

yaşandığı görülmektedir. Ebeler, her türlü sağlık ortamında 

çalışmakta, nüfusun her kesimi ile ilişki içinde bulunmakta, sağlık 

hizmetleri ve toplum içinde, değişim aracı olmaya oldukça uygun 

konumdadırlar. Ayrıca ebelerin hizmet verdiği grup kadın olduğu için 

ebelerin üreme haklarına duyarlı bakım vermesi oldukça önem arz 

etmektedir. Böylece ebeler kadınların sağlıkla ilgili olumlu tutum ve 

davranışlarını geliştirmede ve olumsuz olanlarını değiştirmede kilit rol 

oynarlar. Ebelerin hukuki süreçleri bilmesi de önem arz etmektedir. 

Karşılaştıkları hukuki sorunlarda gerekli bildirimleri yapabilecek 

durumda olmalarını sağlar. Ebelere üreme hakkı ihlallerinin 

önlenmesinde, bildirilmesinde, bunların yol açtığı sağlık riskleri ve 

sorunlarının yönetilmesinde önemli görevler düşmektedir. Tüm 

bunlarla birlikte ebelerin ulusal sağlık hedeflerine ve Sürdürülebilir 

Kalkınma Hedeflerine ulaşılmasında çok değerli katkıları olacaktır. 
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GİRİŞ  

 

Gebelikte akut karın tablosu, gelişen anatomik/fizyolojik farklılıklar 

nedeniyle tanı koymanın oldukça zor olduğu durumların başında 

gelmektedir. Zira özgün semptom ve bulgular gölgelenebilmektedir. 

Aynı zamanda mevcut şikayetlerin, gebeliğin doğal seyrine bağlı 

olduğunu düşünülüp, sıklıkla başvuruda gecikmeler olmaktadır. 

Halbuki akut karın tablosu olan hastaların kaybedecek zamanı yoktur 

(Augustin ve Majerovic, 2007).  

Gebeliği olup, karında ağrıyla başvuru yapan hastanın incelenmesi, 

herhangi bir hastadan farklı değildir. Ancak fiziksel kontrolleri ve 

laboratuvar incelemelerini yaparken gebelik haftasına göre oluşan 

değişikliklerin, parametreler üzerindeki etkilerini ihmâl etmemek 

gerekir. Gebelik sırasında jinekolojik olmayan cerrahi veya ciddi 

travma prevalansı 1000 gebelikte1 ile arasında değişmektedir. Küçük 

travmalar gebeliklerin %10 ila %30'unda görülmektedir. En sık 

rastlanan endikasyonların başında akut apandisit, travma ve kolesistit 

gelmektedir. Akut batın sebebiyle opere edilen gebelerin %25-

30’unda tanı akut apandisittir. Bunu, akut kolesistit ve bağırsak 

tıkanmaları takip etmektedir (Augustin ve Majerovic, 2007; Gursoy, 

Kiliboz, Dogan, ve Karbeyaz, 2020). 

1. AKUT APANDİSİT 

Obstetrik sebepler hariç tutulduğunda gebelikte en sık akut batın 

sebebi akut apandisittir. Sıklığı yaklaşık 1/1500 olarak kaydedilmiştir. 

Gebelik olması akut apandisit görülme sıklığında artışa neden olmasa 
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da tanı koymada yaşanan güçlükler perforasyon olasılığını 

artırmaktadır. Akut apandisit gebeliğin en sık ikinci trimesterinde 

görülür. Gebelik sırasında karın muayenesindeki teknik zorluklar ve 

görüntüme yöntemlerin kısıtlılığı, apandisite bağlı fetal, maternal 

morbidite ve mortalitede artışa neden olur. Perfore apandisitlerde fetal 

morbidite ve mortalite oranı %30-40 arasındadır. Müdahalede geç 

kalınması bu oranı yükseltebilir. Perforasyon yoksa fetal kaybın %1,5 

veya daha az olması beklenmektedir (Zhang, Zhao, Jie, ve Ye, 2009; 

Gilo, Amini, ve Landy, 2009).  

Gebelerde apendikste, 12. haftadan sonrasında yukarı yönde yer 

değişikliği olmaktadır. Bu değişim sonucu 8. ay biterken apendiks, 

iliak krest seviyesine gelir. Doğundan sonra 10. gün tekrar anatomik 

pozisyonuna döner. Akut apandisitte peritoneal irritasyon belirtileri 

görülmeyebilir. Bunun sebebi apandiksin yerinin farklılaşması ve 

pariyetal peritondan uzaklaşmasıdır. Fiziksel muayenede belirgin 

defans, rebound ve hassasiyet olmaması hastaların yaklaşık %60’ında 

rastlanan bir durumdur çünkü uterus abdominal duvar ile apendiks 

arasındadır ve abdominal kas duvarı şişmiştir. Muayenede en sık 

karşılaşılan bulgu karın hassasiyetidir. Ancak bazen karın 

hassasiyetine rastlanmayabilir. Bulantı, iştah yokluğu, kusma, 

epigastriyum veya alt abdomen bölgesinde hissedilen ağrı akut 

apandisitteki en sık yakınmalardır, bunlara ateş de eşlik edebilir. 

Ancak bu yakınmalar, gebelik ilk trimesterde de sık yaşandığından 

teşhiste yardımcı olamayabilir. İkinci ve üçüncü trimesterde görülen 

bulantı ile kusma yakınmaları olası akut apandisiti akla getirmelidir 
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(Oğuztürk, Turtay, Ertan, Tekin, ve Eren, 2009; Pedrosa, Levine, 

Eyvazzadeh, Siewert, Ngo, ve Rofsky, 2006). 

Laboratuvar incelemelerinde görülen lökosit artışı hastalığa özgün 

değildir. Ayırıcı tanıda; böbrek enfeksiyonu, kolesistit, preterm eylem, 

plasentanın erken ayrışması, over kistlerinin rüptürü öncelikle akla 

gelmelidir. Gebe kadında karın ağrısının sebebini bulmaya yardımcı 

bir fizik muayene bulgusu Alders tarafından tanımlanmıştır. Buna 

göre karın bölgesinde hassasiyetin en yüksek hissedildiği nokta tespit 

edilir. Noktaya parmak ile bastırılır, bu arada hasta sol tarafına 

döndürülür. Bu durumda ağrı azalır ya da yok olursa patoloji uterus 

kaynaklıdır, ağrıda değişiklik olmazsa patoloji uterus kaynaklı 

değildir. Abdominal ultrasografi akut abdomen düşünülen gebelerde 

birinci sırada tercih edilmesi gereken görüntüleme yöntemi olmasına 

rağmen apandisitin görülmemesi tanıyı dışlamaz. Günümüzde 

gebelerde apandisit teşhisinde, MRI görüntüleme yöntemi de sıklıkla 

kullanılmaktadır. Akut apandisitin tedavisi cerrahidir. Laparoskopi 

veya laparotomi hastanın durumuna göre karar verilir (Viktrup ve 

Hee, 2001). 

2. İNTESTİNAL OBSTRÜKSİYON 

Gebelikte en sık rastlanan akut batın sebeplerinden biri de intestinal 

obstrüksiyondur. Yaklaşık olarak 1500 gebelikte bir sıklıkta 

görülmektedir. Vakaların yaklaşık %60’ında neden adezyonlardır. 

Adezyonlar genellikle önceki ameliyatlar ile pelvik inflamatuar 

hastalık kaynaklıdır. Son yıllarda cerrahi operasyonların artması 

nedeniyle bağırsak obstrüksiyonu insidansı da yükselmiştir (Augustin 
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ve Majerovic, 2007). Gebelik döneminde bağırsak tıkanıklığı riskinin 

yüksek olduğu dönemler mevcuttur. Bu dönemler: 

• 16-20 hafta. Bu dönemde uterus hızla büyür ve karın içi bir 

organ halini alır. 

• 32-36 hafta. Bu dönemde fetüs başı pelvise yerleşir.  

• Erken doğum sonrası dönem (Kennedy, 2000; Birchard, Brown, 

Hyslop, Firat, ve Semelka, 2005).  

Adezyonlardan sonra gebelikte ikinci en sık obstrüksiyon sebebi 

intestinal volvulustur. İntestinal volvulus normal kadında 

obstrüksiyonların yaklaşık %4’ünü oluştururken, bu oran gebelerde 

%25’e kadar çıkabilmektedir. Gebeliğin ileri dönemlerinde intestinal 

volvulus insidansı da artmaktadır. Sigmoid kolon bölgesi intestinal 

volvulusun en sık görüldüğü bölgedir. Ancak intestinal volvulusdaki 

artışın en dikkat çekici olduğu bölge çekumdur. Bunun nedeni 

uterusun gebeliğin ilerlemesi sonucunda büyüyerek abdominal 

organların yerlerinde değişikliğe neden olmasıdır (Birchard ve 

diğerleri, 2005; Kilpatrick ve Monga, 2007). 

Femoral ve inguinal fıtıklar normalde bağırsak tıkanıklığının ikinci 

önemli sebebidir. Ancak gebelikte uterusun büyümesi ile ince 

bağırsaklar yer değiştirmekte ve pelvis dışına itilmekte, bu nedenle de 

tıkanıklıkların yalnızca %5’i femoral ve inguinal ıtıklardan 

kaynaklanmaktadır. Diyafragmatik fıtıklarda ise durum tersinedir. 

Uterusun büyümesi nedeniyle bunlara bağlı komplikasyonlar daha sık 

görülmektedir (Kennedy, 2000; Sivanesaratnam, 2000).  
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Gebelik esnasında rastlanan bağırsak tıkanıklığının daha nadirler 

nedenleri arasında divertikülit, invajinasyon ve çeşitli tümörler 

sayılabilir (Kilpatrick ve Monga, 2007; Sivanesaratnam, 2000).  

Bağırsak tıkanıklığında görülen semptomlar normal kadınlarda 

görülenler gibidir. En sık görülen bulgu; kolik tarzında karın ağrısı, 

kabızlık, bulantı ve kusmadır. Ağrı atakları, ince bağırsaktaki 

tıkanmalarda yaklaşık beş dakika arayla gelirken, kolondaki 

tıkanmalarda 10-15 dakika arayla gelmektedir. Gebelikte 14-16 

haftada gebelerin yaklaşık yarısında bulantı, üçte birinde kusma 

görülmektedir. Bu yakınmalar ilk trimesterin bitimiyle birlikte 

azalmaktadır. Sonuç olarak ikinci ve üçüncü trimesterde görülen 

persistan kusmalara hassasiyetle yaklaşılmalıdır (Kilpatrick ve 

Monga, 2007; Martin, Martin, ve Morrison, 1991).  

Bağırsak tıkanıklığında gebelerin fiziksel muayenelerinde bağırsak 

seslerinin değiştiği fark edilir. Hastaların tamamında hassasiyet 

izlenmez. Çünkü uterusun karın duvarı ile arasındaki mesafe artmıştır. 

Peritoneal irritasyon yanında yüksek ateş, lökosit sayısında artış ve 

anormal elektrolit seviyeleri intestinal iskemi olasılığını 

düşündürmelidir (Kilpatrick ve Monga, 2007; Martin ve diğerleri, 

1991). 

Lökosit sayısındaki artış, benzer artışlar gebelikte de 

görülebileceğinden tanıya destek olmayabilir. Böbrek fonksiyonları ve 

elektrolit seviyeleri yapılacak tetkikler ile incelenmesidir. Gebelikte 

bağırsak tıkanıklığından şüphelenildiğinde teşhis koymak; 
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• Yatarak ve ayakta çekilecek filmlerde hava-sıvı seviyeleri 

aranması, 

• 4-5 saatte bir çekilecek seri filmlerde ilerleyici bağırsak 

tıkanıklığının takibi ile mümkündür. 

 

Bu şekilde hastaların %85-90’ı tespit edilebilir. Tan için 

kolonoskopiden yararlanılabilmektedir. Volvulus redüksiyonunda 

kolonoskopi ile vakaların büyük kısmında sonuç alınabilmektedir. 

Çekumdaki volvulus olgularında ise redüksiyondan sonuç alma sıklığı 

daha düşüktür (Kilpatrick ve Monga, 2007; Martin ve diğerleri, 1991). 

Gebe kadınlarda bağırsak tıkanıklıklarının tedavisi, diğer kadınlardan 

farklı değildir. Öncelikle bağırsak dekompresyonunun sağlanması 

gerekmektedir, bu nazogastrik sonda ya da rektal tüp uygulaması ile 

yapılmalıdır. Ek olarak sıvı-elektrolit dengesi yeniden kurulmalıdır. 

Tıbbi tedavi yetersiz olduğunda, karın bölgesinde hassasiyet, defansa 

eşlik eden ateş, lökosit sayısında artış varsa ve kalp hızı artmışsa 

cerrahi tedaviye geçilmelidir. Cerrahi tedavide vertikal orta hat 

insizyonu önerilmektedir. İntraoperatif bulgular cerrahi tedavilerde 

yol göstericidir. Nekrotik bağırsak izlenirse segmental rezeksiyon 

uygulanmalıdır (Kilpatrick ve Monga, 2007; Martin ve diğerleri, 

1991). 

 

Postoperatif dönemde yeterli uterus perfüzyonu için intravenöz sıvı ve 

elektrolit infüzyonuna devam edilmelidir. Preoperatif dönemde 

hastalara profilaktik antibiyotik uygulanmalıdır. Gebelikte bağırsak 

tıkanıklarından kaynaklanan morbidite ve mortalite hastalığın çeşitli 
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aşamalarında yaşanan gecikmelerle ilişkilidir. Maternal bağırsak 

tıkanıklarında fetal ölüm sıklığı yaklaşık %25, anne ölümü sıklığı ise 

yaklaşık %6-20’dir (Birchard ve diğerleri, 2005; Kilpatrick ve Monga, 

2007; Martin ve diğerleri, 1991). 

3. AKUT KOLESİSTİT 

Akut kolesistit; sistik kanal obstrüksiyonuna bağlı safra kesesinin 

distansiyonu ve takiben kimyasal veya bakteriyel inflamasyonudur. 

Obstrüksiyonların yaklaşık %95’inde neden safra taşlarıdır. 

Kadınların %5- 30’unda görülür. Gebelik döneminde ortaya çıkan 

akut kolesistitte tanı ve tedavi ciddi sorun oluşturmaktadır. 

Semptomlarda uterus büyümesine nedeniyle oluşan değişiklikler ile 

kullanılacak ilaçların bebeğe olası etkileri bu hastalarda yaşanacak 

problemlerin kaynağıdır (Muench J, ve diğerleri, 2001. Ibitoye, Adisa, 

Makinde, Ijarotimi 2014.)   

Akut kolesistit gebelikte rastlanan akut batın sebepleri arasında sıklık 

açısından ikinci olup insidansı farklı kaynaklara göre 10.000’de bir ile 

altı arasındadır. Gebe kadında safra kesesinin boşalma süresi 

uzamıştır. Bu, yüksek progesteron seviyelerinden dolayı düz kaslarda 

tonus azalması nedeniyle olur. Kesede rezidual volüm artmıştır ve 

biliyer sistemde staz vardır. Bu da safra kesesi taşı ve akut kolesistit 

gelişiminde artışa neden olmaktadır. Gebe kadında artan östrojen 

seviyesi de safra kesesi taşı ve akut kolesistit gelişimindeki artışa 

katkıda bulunmaktadır. Gebelerde görülen kolesistitin neredeyse 

tamamının nedeni safra kesesi taşıdır. Belirti vermeyen safra kesesi 

taşına gebelerde %3,5 sıklıkta rastlanmaktadır. Semptomlar gebe 
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olmayan kadından farklı değildir. Yağlı gıdalara tahammülsüzlük, 

kusma, bulantı ve sağ üst kadranda ağrı akut kolesistitten 

şüphelendirmelidir. Bu semptomlarla birlikte hassasiyet ve defans 

varlığı şüpheyi kuvvetlendir. Hissedilen ağrı akut başlangıçlıdır ve 

genellikle saplanma tarzındadır. Ateş yüksekliği ile lökosit sayısındaki 

artış da hemen her olguda görülmektedir. Gebede Murphy bulgusu sık 

değildir. Üçüncü trimesterde büyümüş uterus sebebiyle hassasiyet ve 

defansın saptanmayabilir. Akut kolesistitte non-invaziv bir teknik olan 

ultrason ile taşların neredeyse tamamı hızlı bir şekilde tespit 

edilebilmektedir. Beklenen bulguların varlığı durumunda teşhis 

koyma şansı artmaktadır. Bu bulgular; 

• Kesede kalkül bulunması, 

• Kese duvarının 3 mm’den daha kalın olması, 

• Perikolesistit sıvı tespit edilmesi, 

• Kese lokalizasyonunda fokal hassasiyet (ultrason probu),  

• Hepatik biliyer duktuslarda genişleme şeklinde sıralanabilir 

(Muench, Albrink, Serafini, ve Rosemurgy, 2001; Date, 

Kaushal, ve Ramesh, 2008).  

Myokard infaktüsü, gebelikte görülen akut yağlı karaciğer, akut 

pankreatit, hepatit, ciddi preeklamsi, HELLP Sendromu ayırıcı tanıda 

dikkate alınmalıdır. Lökosit sayısı genellikle normalin üzerinde olup 

13000/mm3 civarındadır. Karaciğer enzimleri yükselebilir, bu artış 

direk billuribinde daha dikkat çekici olabilir. Ultrasonografik 

değerlendirmede; kese duvarında inflamasyon kaynaklı kalınlık artışı 

ve perikolesistik sıvı tespiti önemlidir. Gebelerde akut kolesistit 
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tedavisinde temel prensip akut pankreatit, kolanjit, ve bilier kanallarda 

yaygın tıkanıklık yoksa konservatif tedavi yaklaşımının 

benimsenmesidir. Bu yaklaşıma göre sindirim sistemin 

dinlendirilmesi, nasogastrik dekompresyon, intravenöz sıvı takviyesi 

ve analjezi temel tedavi basamaklarıdır. Sepsis saptanırsa antibiyotik 

tedavisine geçilmelidir. Erken doğum, spontan abortus ve preterm 

eylem gibi riskler nonoperatif akut kolesistit tedavisi sonrasında daha 

sıktır. Konservatif tedavide hastalığın tekrarlama sıklığı %60’a 

yakındır bunun yanında safra taşına sekonder pankreatit riski 

mevcuttur, bu durumda fetal mortalite sıklığı %60 dolaylarındadır. 

Cerrahi girişimin devreye sokulmasını gerektirecek durumlar aşağıda 

sıralanmıştır: 

• Konservatif tedavi yetersiz kalırsa, 

• Rekürren bilier kolik atakları varsa,  

• Kolanjit veya pankreatit yapan endoskopik retrograd 

kolanjiopankreatografi ile düzeltilemeyen safra taşı varlığı 

(Muench ve diğerleri, 2001; Halpin ve Gupta, 2011). 

Laparoskopi ve laparotomi ile kolesistektomi başvurulan cerrahi 

yaklaşımlardır. Laparotomi ile kolesistektomi yaklaşımında 

kendiliğinden düşük riski ilk trimesterde %12, ikincisinde yaklaşık 

%6’dır. Son trimesterde ise %40 sıklıkta preterm eylem söz 

konusudur. Hastanın durumlardaki ciddiyete göre gebelik yaşı dikkate 

alınmadan cerrahi tavsiye edilir. Safra kesesi taşlarında standart 

yaklaşım olan laparoskopik kolesistektominin, gebelerde fetal 

ölümlere sebep olabildiği gerekçesiyle kullanım alanı sınırlıdır. 



 
40 Sağlık Hizmetlerinde Yönetim ve Uygulamalara Bakış 

Operasyon sonrasında tedbir amaçlı tokoliz tavsiye edilmez; ancak 

prematür kasılmalar gelişmesi durumunda tokolitikler kullanılabilir 

(Halpin ve Gupta, 2011; Hirota ve diğerleri, 2007). 

Akut kolesistit hastaları en sık sağ üst kadranda ağrı ile 

başvurmaktadır. Bunun yanında ateş, iştah kaybı, bulantı ve kusma da 

sıklıkla mevcuttur. Hastalığı teşhis ederken başta anamnez ve fizik 

muayeneden yararlanılmakta, laboratuar ve ultrasonografik inceleme 

de kullanılmaktadır. Ultrasonografide safra kesesinde; duvar 

kalınlığının artması, hidrops, taş varlığı ve perikolesistik sıvı tespiti 

tanıda yol göstericidir. Büyümüş uterus, sağlıklı görüntü alınmasını 

engelleyebilmektedir. Ultrasonografi ile sağlıklı görüntünün 

alınamadığı durumlarda manyetik rezonans görüntüleme tetkikinden 

faydalanılabilir. Kolesintigrafi ve bilgisayarlı tomografi incelemeleri 

ancak zorunlu hallerde kullanılmalıdır, zira bu tetkiklerde fetüsün 

radyasyona maruz kalması olasıdır (Halpin ve Gupta, 2011; Hirota ve 

diğerleri, 2007).  

Gebeliğin olmadığı durumlarda akut kolesistit tedavisinde, sağlık 

kuruluşuna başvuru semptomların görülmesinden sonraki 72 saatte 

gerçekleşmişse, cerrahi tedavi tercih edilmektedir. Gebelik durumunda 

ise akut taşlı kolesistit hastalarında doğum sonrasına tedavinin 

ertelemesi veya ikinci trimestere kadar medikal tedavi uygulanması 

önerilmektedir. Medikal tedaviye cevap alınamaması halinde, rekürren 

biliyer pankreatit varsa veya hasta kilo kaybediyorsa cerrahi tedavi 

tercih edilmektedir. Medikal tedavinin kür imkânı sağlayamaması 

halinde özellikle de ikinci trimesterde anne ve fetüsün sağlığı yönüyle 
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laparoskopik cerrahi tercih edilmelidir.  Bu durumlarda laparoskopik 

cerrahi güvenli kabul edilmektedir. Bununla birlikte laparoskopik 

cerrahi tecrübe gerektirmektedir. Uterus yaralanabilir, preterm eylem 

riski mecuttur ve fetal asidoz gibi ciddi bir komplikasyon 

tetiklenebilir. Bu dezavantajlarının yanında laparoskopik cerrahin pek 

çok avantajı da bulunmaktadır. Bunlar; 

• Analjezik gereksiniminin azalması, 

• Yara yeri enfeksiyonu sıklığının azalması, 

• Hastane yatışlarının kısalması ve 

• Oral alıma geçişin kısa sürede gerçekleşmesi şeklindedir (Date 

ve diğerleri, 2008; Hirota ve diğerleri, 2007).  

Gerekli tedavinin yapılmadığı durumlarda, akut kolesistitte görülmesi 

muhtemel komplikasyonlar aşağıda sıralanmıştır: 

• Dolaşım bozukluğu, 

• Uterus Perforasyonu, 

• Kolesistoenterik fistül,  

• İleus, 

• Anfizematöz kolesistit (Halpin ve Gupta, 2011; Hirota ve 

diğerleri, 2007).  

4. KİST RÜPTÜRÜ/TORSİYONU 

Torsiyon damarlarının bulunduğu kısmın kan akışını kesecek şekilde 

kısmi ya da tam olarak kendi ekseni etrafında dönmesidir. Erkeklerde 

testislerde sık görülürken kadınlarda genellikle overde görülmektedir. 

Overde torsiyonu kolaylaştırıcı faktörler arasında overlerin büyümesi 
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ve serbest hareket etmesi ile uzun pedikül yapısı sayılabilir. Etyoloji 

net olmamakla birlikte, dermoid ve seröz kistadenom varlığında 

torsiyona daha sık rastlanmaktadır. Tam over torsiyonu, venöz ve 

lenfatik damarlarda tam tıkanma, staz ve konjesyon gelişimi, kanama 

ve nekrozla karakterizedir. Kist duvarı gerilebilir, hatta yırtılabilir. İlk 

başvuru yakınmaları genellikle akut karın ağrısıdır. Adneksiyal 

torsiyon gebelikte nadirdir. Sıklığı yüz bin kişide bir ile beş 

arasındadır. Diğer patolojilerdeki gibi torsiyon tanısında da büyüyen 

uterus nedeniyle gebelikte zorluklar yaşanabilmektedir. Bu zorluklar 

nedeniyle ultrasonografi ve Doppler ultrasonografi ile manyetik 

rezonans tanıya yardımcı olabilir. Akut apandisit, renal kolik, rüptüre 

over kisti ve myom dejenerasyonu ayırıcı tanıda akla gelmelidir. 

Torsiyon komplikasyonları tanısı erken konan hastalarda genellikle 

engellenebilir. Geç tanı konanlarda ise over ve adneks kaybedilebilir, 

tromboflebit veya peritonit gelişebilir (Hoover ve Jenkins, 2011; 

Hasson ve diğerleri, 2010). 

Adneksial torsiyon gebelikte akut batının ender rastlanan 

nedenlerindendir. Sıklığı yaklaşık 1/5000’dir. Genellikle (%60) ilk 

trimesterde rastlanır. In vitro fertilizasyon sırasında yapılan ovaryan 

stimulasyonunu takiben daha sık görülür. Gebelik esnasında 

adneksiyal kitleye müdahale cerrahlar için zor bir karardır. Bu süreçte 

abdominal cerrahi, anne ve fetüs yönüyle risk taşımaktadır. Gebelikte 

yaşanması muhtemel kist komplikasyonları aşağıda sıralanmıştır: 

• Torsiyon, 

• Rüptür, 
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• Enfeksiyonu 

• Malignite gelişimi, 

• İdrar retansiyonu, 

• Bası sonucu doğumun engellenmesi, 

• Fetüs malprezentasyonu (Glanc, Salem, ve Farine, 2008; 

Ashwal, Krissi, Hiersch, Less, Eitan, ve Peled, 2015). 

Gebelerde torsiyon tedavisi konservatif veya radikal olabilmektedir. 

Konservatif tedavi kistin detorsiyonudur. Adneksin detorsiyonu 

sonrasında tromboembolik komplikasyonların gelişmesi muhtemeldir. 

Torsiyonun tekrarlamasını engellemek amcıyla ovaryopeksi 

yapılabilir. Radikal tedavi adnekse uygulanacak ooferektomi veya 

salpingooferektomidir. Bu tedavi detorsiyon işlemi yapılan nekrotik 

görünümlü adneksin görünümünün düzelmemesi sonucunda yapılır. 

Frozen örneğinin sonucuna göre malign olduğu değerlendirilen 

vakalarda evreleme cerrahisi yapılmalıdır. Açık cerrahi veya 

laparaskopik cerrahi yapılabilir. Laparaskopik cerrahinin birinci veya 

ikinci trimesterde uygulanması tavsiye edilmektedir (Hasson ve 

diğerleri, 2010; Born, Wirth, ve Reiser, 2004). 

Adneksin kendi ekseninde dönmesiyle gelişen torsiyonda önce venöz 

staz gelişir takiben arteriyal kan akımı durur. Akımın durması 36-48 

saati aşarsa adnekslerde nekroz gelişir. Over torsiyonu sıklıkla 

büyümüş over dokusu ile karakterizedir. Ancak over dokusunun 

tamamen normal olduğu vakalar da kaydedilmiştir. Adneks 

torsiyonunun sebebi net değildir. Bununla birlikte artan adneks 

mobilitesi ve utero-ovaryan ligamentin normalden uzun olması 
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yatkınlığı artırmaktadır. Malignite yoksa tedavide basit kistektomi 

yapılabilir. Üçüncü trimester over torsiyonuna ender rastlanmaktadır, 

tanı güçlükle konmaktadır. Over torsiyonunun bulguları sıklıkla 

spesifik değildir, bazen yalnızca beyaz küre yüksekliği bulunur. Akut 

apandisit ve renal kolik ağrıları ile karışabilir. Büyüyen uterus 

sebebiyle ultrasonografi, tanıda nadiren yarar sağlar. Magnetik 

rezonans görüntüleme daha faydalıdır. Adneksiyal torsiyon gebelikte 

sık rastlanan bir durum değildir. Ancak akut abdomen tablolarında 

ayırıcı tanıda unutulmamalıdır. Erken teşhis edilirse organ hasarını 

engelleyici cerrahi işlemler yapılabilir. Bu cerrahi işlemlerin öncesine 

gebenin yaşı, sonraki gebelik beklentisi dikkate alınmalıdır. 

Detorsiyone olan overin kan akımının yeniden başlaması ve 

torsiyonun tekrarlamaması için ovaryopeksi işlemi uygulanmalıdır 

(Mancuso, Broccio, Angio, ve Pirri, 1997; Young ve Cork, 2017). 

5. MYOM DEJENERASYONU  

Uterusta gelişen leiyomiyomlar reprodüktif kadınlarda sık görülen düz 

kas tümörleridir. Günümüzde leiomiyomlara sık rastlanmaktadır. 

Çünkü anne olma yaşı ilerlemiştir bu nedenle de leiomiyom ile 

komplike olmuş gebelik takibi artmıştır. Gebelikte leiyomiyomlar 

kaynaklı en sık karın ağrısı sebebi hemorajik enfarkt oluşumudur. 

Hemorajik enfarkt ağrı, ateş, bulantı ve kusma ile seyretmektedir. 

Miyomlar büyüklüklerine ve konumlarına göre bazı komplikasyonlara 

sebep olabilir. Bunlar arasında: 

• Rekürren gebelik kaybı, 

• Prematür doğum, 
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• Fetüsün malpozisyonu, 

• Doğum kanalının tıkanması, 

• Doğum sonu kanamaya neden olabilirler (Çiçek, Akyürek, 

Çelik, Haberal. 2004) 

Submukozal yerleşimli leiomiyom, leiomiyomun plasental komşuluğu 

ve 200 cm3 ten büyük leiomiyom plasenta dekolmanı açısından risk 

faktörüdür. Nadiren pedinküllü hale gelen subserozal leiomiyomlar 

genellikle torsiyonla sonuçlanmaz. İnce ve uzun yapılı pedinkül 

varlığında leiomiyomların rotasyon ve torsiyon sıklığı artmaktadır. 

Leiomiyomların gebelerde akut abdomene sebep olabileceği bunun 

yanında bağırsak basısı sonucu cerrahi karın ağrısı ve ileusa da 

rastlanabileceği kaydedilmektedir. Enfarkt ve nekroz tespit edilmesi 

halinde miyomektomi ilk seçenek olmalıdır. Gebelik yaşı uygunsa 

laparoskopi de düşünülebilir. Leiomiyom torsiyonu gebelerde ender 

görülen akut batın nedenlerinden biridir (Çiçek, Akyürek, Çelik, ve 

Haberal, 2004). 

6. ÜROLİTHİAZİS 

Gebelik sırasında üriner sistemde taş insidansı 1/1500 olarak 

saptanmıştır.  Gebelik taş oluşumuna zemin hazırlayan bir süreç 

değildir, ancak gebelik sırasında hormonal ve mekanik etkiler sonucu 

üreter ve pelvikalisiyel sistemde fizyolojik dilatasyon sık görülür. Bu 

da geri akım yardımı ile üriner taşları mobilitesi artar. Renal kolik ve 

idrarda kan görülmesi ile karakterize tablo sıklıkla görülür. Yapılan 

araştırmalarda gebelerde %50-75 oranında hematüri görüldüğü 
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bildirilmiştir (Cormier, Canzoneri, Lewis, Briery, Knoepp, ve 

Mailhes, 2006).  

Genel durumu ağırlaşan, oral ilaçlarla ağrı ve bulantısı 

giderilemeyenlerde, tedavi başlanmalıdır. Tedavide birincil amaç: 

gebeye ve fetüse zarar verememektir. İdrar akımının yeniden 

sağlanması ve bulantı ve ağrı kontrolü hedeflenmelidir. Üretere 

takılacak stent, öncelikli tedavi olarak tercih edilmektedir (Cormier ve 

diğerleri, 2006). 

7. BATIN TRAVMASI 

Anne ölümü, trafik kazalarında görülen bebek ölümlerinin en sık 

nedenidir. Travma; obstetrik nedenler dışında, gebelik döneminde 

anne ve fetüsün önemli morbidite ve mortalite nedenlerinden biridir. 

Sıklığı %6 civarında olup genelde künt travma tarzındadır. Künt 

travmalara en çok motorlu araç kazalarında rstlanmakta, bunu 

düşmeler ve darp şeklindeki travmalar izlemektedir. Poole ve 

arkadaşlarının yaptığı çalışmada travmaya uğramış gebe kadınların 

%43,4’ünün trafik kazası nedeni ile yaralandığı bildirilmiştir.  

Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) trafik kazası nedeniyle yıllık 

yaklaşık 1500-5000 arası fetal kayıp yaşandığı bildirilmiştir 

(Hammond, 1997). 

Gebe kadınlar, gebe olmayanlara göre travmadan daha ağır 

etkilenirler. Dolaşımda ve akciğer kapasitesindeki değişimler, gebelik 

dönemindeki travmanın etkilerini artırmada en bilinen fizyolojik 

değişimlerdir. Pelvik ve alt batın travmalarında periton arkasında 

kanama riski artmaktadır. Annenin künt travma geçirdiği durumlarda 
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fetal ölüm sıklığı %35 civarındadır. Ölüm sebebi sıklıkla ablasyo 

plasenta, uterus rüptürü, annede gelişen şok ve anne ölümdür. Ablasyo 

plasenta riski, küçük yaralanmalarda yaklaşık %3; hayati tehlike 

içeren büyük yaralanmalarda yaklaşık %45’tir. Uterus rüptürü 

yaralanmaların yaklaşık %0,5’inde görülür. Uterus rüptürü riski 

gebelik yaşının artmasıyla birlikte artar. Nedeni uterusun maruz 

kaldığı basınçtır (Hammond, 1997; Kametas, McAuliffe, Krampl, 

Chambers, ve Nicolaides, 2004).  

Gebelikte penetran karın travmaları en sık ateşli silah ve kesici-delici 

alet yaralanmaları sonucunda gerçekleşmektedir. Ateşli silah 

yaralanmasının mortalitesi genel nüfusta %11 civarındayken, gebe 

kadında çok daha düşük olup %3 civarındadır. Bunun sebebi uterusun 

diğer karın içi organları korumasıdır. Annede gerçekleşen penetran 

karın yaralanması kaynaklı fetal yaralanma %59-89 sıklıktadır, fetal 

mortalite sıklığı ise %47-71 olarak kaydedilmiştir (Hammond, 1997; 

Curet, 2000). 

Kadına yönelik şiddet ülkemizde ve tüm dünyada görülen önemli bir 

halk sağlığı sorunudur. Literatürde kadına yönelik şiddetin gebelik 

döneminde de sona ermediği bildirilmektedir. 19 ülkeyi kapsayan çok 

merkezli bir çalışmada, gebelik döneminde kadına yönelik fiziksel 

şiddetin %2 ile %31,5 arasında değiştiği bildirilmiştir. Amerika’da 

yapılan çalışmada, travma öyküsü ile başvuran gebe olguların 

%22’sinin saldırı nedeniyle yaralandığı bildirilmiştir. Literatürde gebe 

kadınların maruz kaldığı şiddetin tamamına yakınının partnerleri 

tarafından uygulandığı bildirilmiştir.  Eskişehir’de 25 yıllık dönemi 
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kapsayan kadın cinayetlerinin değerlendirildiği bir çalışmada, cinayet 

kurbanı 148 kadının 12’sinin (%8,1) cinayet sırasında gebe olduğu ve 

bu olguların tamamının eşleri tarafından öldürüldüğü bildirilmiştir. 

Ülkemizdeki hukuk sisteminde, kasten yaralanmalarda gebelik özel 

bir durum olarak tanımlanmış ve bununla ilgili bir düzenleme 

yapılmıştır. Türk Ceza Kanunu’nda (TCK) gebe bir kadının saldırı ve 

darp sonucu yaralanmasına bağlı olarak, çocuğunu vaktinden önce 

doğurması veya düşük yapması, suçun nitelikli hali olarak 

belirtilmiştir. Gebelik dönemi ile ilgili adli rapor düzenlenirken anne 

ve fetüsün sağlık durumlarının ayrıntılı belirtilmesi ve travmadan ne 

şekilde etkilendiklerinin belirtilmesi gerekir. Travmaya maruz kalan 

gebe bir kadına yapılacak tetkikler, muayene şekilleri ve uygulanacak 

tedavi farklılıklar gösterir. Gebelikte görülen fizyolojik değişiklikler, 

travmaya ait bulguların tespit edilmesini zorlaştırabilir ve görüntüleme 

yöntemlerinin kullanımı fetüsün radyasyondan etkilenebilme durumu 

nedeniyle sınırlıdır, bu da teşhis ve tedavinin açısından sorunlar 

yaratabilir (Hammond, 1997; Edwards ve diğerleri, 2001). 

Gebelerin tedavisinde anne adayında beklenen fizyolojik değişiklikler 

dikkate alınmalıdır.  Gebenin durumu gebe olmayan kadınlardakine 

benzer bir algoritma izlenerek değerlendirilir. İlave olarak gebelerde 

fetüsün durumu da izlenmelidir. Temel ve travma yaşam desteği 

uygulanmalıdır. Fetüsün desteklenmesi amacıyla uterin perfüzyon ve 

oksijenizasyonun en üst seviyede tutulmalıdır. Tüm yaralanma 

bölgeleri incelenmelidir. Penetran yaralanmalarda bütün giriş ve çıkış 

bölgeleri dikkatle belirlenmelidir. Solid organ yaralanması, annede 

intraperitoneal sıvı varlığı, gebelik yaşı, fetüsün kalp aktivitesi, 
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amniyon sıvısının miktarı ve ablasyo plasenta varlığını durumlarında 

ultrasonografi önerilir. Uterin kontraksiyon tespit edilmesi halinde 

ablasyo plasenta akla gelmelidir. Gebede yaşanan travmalarda Rh 

immünizasyonu da sorun teşkil edebilir. Cerrahi işlemden önce 

hastanın yoğun bakımda takip edilmesi ve fetüsün devamlı monitorize 

edilmesi önemlidir. Cerrahi eksplorasyon gebelikte yaşanan penetran 

batın travmasında uygulanacak tedavidir. Künt batın travması 

sonrasında da batın içi organ yaralanması düşünülüyorsa erken 

laparotomi yapılmalıdır. Karın yaralanmalarını takiben acil sezaryen 

gerekliliği olabilir. Travma sonrasında yapılan kardiopulmoner 

resüsitasyona yanıt vermeyen gebelerde perimortem sezaryen 

düşünmek gerekebilir. Anne ölümünü takip eden beş dakikada gerekli 

işlemin yapılması halinde, nörolojik defisit olmaksızın fetüs hayatta 

kalabilir (Kametas ve diğerleri, 2004; Edwards ve diğerleri, 2001). 
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GİRİŞ 

Her çocuğun hayatta kalmasını ve gelişimini sağlamak için doğum 

anında ve yaşamın ilk haftasında bakımı iyileştirmeye odaklanmalıyız 

(WHO, 2021). Bir bebeğin doğduğu gün ve yaşamının ilk 28 günü 

(yenidoğan dönemi) sağlığı ve hayatta kalması için en savunmasız 

olduğu zamandır (WHO, 2017). Dünya çapında yenidoğan 

ölümlerinin sayısı 1990 yılında 5 milyon iken 2019 yılında 2,4 

milyona düşmesine rağmen, çocuklar ilk 28 gün içinde en büyük ölüm 

riskiyle karşı karşıya kalmaktadır. 2019 yılında, tüm 5 yaş altı çocuk 

ölümlerinin %47'si yenidoğan döneminde, yaklaşık üçte biri doğduğu 

günde, dörtte üçüne yakını ise yaşamın ilk haftasında meydana 

gelmektedir (WHO, 2020). Dahası, ölü doğan bebeklerin yarısı 

doğuma canlı başlar, fakat doğumdan önce ölür (WHO, 2017). Bu 

ilerlemeye rağmen, yenidoğan ölüm oranı beş yaş altı ölüm oranından 

daha yavaş bir oranda azalmaya devam etmektedir. Ancak her iki 

önlem de 2030 yılı için Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin oldukça 

üzerinde kalmaktadır (Bryce, Mullany, Khatry, Tielsch, LeClerq, ve 

Katz, 2020). 

Doğumdan sonraki ilk saatlerin, yenidoğanlar için yaşamın en stresli 

dönemidir. Yenidoğanlarda yaşamın ilk saatlerinde önemli fizyolojik 

değişiklikler meydana gelir. Bu fizyolojik değişiklikler sayesinde 

yenidoğan ekstrauterin hayata uyum sağlayabilir. Yenidoğanların 

çoğunluğu (%90) herhangi bir destek almadan başarılı bir şekilde 

ekstrauterin hayata uyum sağlayabilirken, %10'u yaşam desteğine, 

%1'i ise ileri yaşam desteğine ihtiyaç duymaktadırlar (Bülbül ve 
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diğerleri, 2017). Doğumdan sonraki ilk 28 gün içinde görülen bebek 

ölümlerine, doğumda, doğumdan hemen sonra ve yaşamın ilk 

günlerinde kaliteli, nitelikli bakım ve tedavi eksikliği ile ilişkili 

koşulların ve hastalıkların neden olduğu bilinmektedir (WHO, 2020). 

Bu nedenle doğumhanede çalışan tüm personelin yenidoğan yaşam 

desteği konusunda bilgi, deneyim ve sertifikalı eğitime sahip olması 

gerekmektedir (Bülbül ve diğerleri, 2017). Hayatta kalmanın ötesinde, 

her çocuk ve ergenin sağlığı, sağlıklı bir anne, sağlıklı bir doğum ve 

yaşamın kritik ilk günlerinde sağlıklı bir yaşam ile başlar. Dünya 

Sağlık Örgütü (DSÖ), hemen hemen tüm anne ölümlerinin ve doğum 

sırasında meydana gelen tüm ölü doğumların, doğum sırasında verilen 

kaliteli bakım ile önlenebileceğini vurgulamaktadır (WHO, 2017). 

1. YENİDOĞANA İLİŞKİN TANIMLAR 

 

Neonatal Dönem: Doğumdan sonraki 28 günlük süreyi ifade eder 

(WHO, 2016; Brighton Collaboration Neonatal Death Working 

Group, 2016).  

Erken neonatal dönem: Doğumdan sonraki ilk 7 günlük süreyi ifade 

eder.  

Geç neonatal dönem: Yaşamın 7 gününün tamamlanmasından 28 

güne kadar olan süreyi ifade eder.  

Miad (term) yenidoğan: 37-42 gebelik haftasını (259 ila 293 gün) 

tamamlayarak doğan bebek (WHO, 2016). 

Preterm bebek: 37 gebelik haftasını (259 günden az) 

tamamlanmadan önce canlı doğan bebek.  
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Gebelik yaşına göre erken doğumun alt kategorileri vardır (WHO, 

2018): 

• Çok erken doğan bebek: 28 gebelik haftasını tamamlanmadan 

önce canlı doğan bebek.  

• Erken doğan bebek: 28-32 gebelik haftası arasında canlı 

doğan bebek.  

• Sınırda (orta ila geç) erken doğan bebek: 32-37 gebelik 

haftası arasında canlı doğan bebek.  

 

Post-term bebek: 42 gebelik haftasını (294 gün veya daha fazla) 

tamamladıktan sonra canlı doğan bebek.  

Düşük doğum ağırlıklı bebek: DSÖ, doğum ağırlığının 2500 gr'ın 

altında olan bebek olarak tanımlamıştır (WHO, 2011). 

 

• Çok düşük doğum ağırlıklı bebek: doğum ağırlığı 1,5 kg'ın 

altında olan bebek. 

• Aşırı düşük doğum ağırlıklı bebek: doğum ağırlığı 1 kg'ın 

altında olan bebek. 

• Gebelik yaşına göre düşük doğum ağırlıklı bebek: Gebelik 

yaşına göre 10. persentilin altında doğum ağırlığıyla doğan 

bebek. 

• Gebelik yaşına göre büyük doğum ağırlıklı bebek: Gebelik 

yaşına göre 90. persentilin üzerinde doğum ağırlığıyla doğan 

bebek. 
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2. YENİDOĞAN DÖNEMİ ÖLÜM HIZLARI 

 

Yenidoğan sağlığı, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi açısından giderek 

daha önemli bir rol oynamaktadır (WHO, 2017). DSÖ, 2019'da 

küresel olarak 2,4 milyon bebeğin yaşamının ilk ayında öldüğünü 

bildirmiştir. Her gün yaklaşık 6.700 yenidoğan ölmektedir. Bu 

ölümler 1990 yılında 5 yaş altı tüm çocuk ölümlerinin %40’ı iken 

günümüzde %47’e tekabül etmektedir (WHO, 2020). Bebekler, 

1990'da 1.000'de 37 ölümden yüzde 52 düşüşle 2019'da 1.000 canlı 

doğumda ortalama 17 ölümle, yaşamlarının ilk ayında en yüksek ölüm 

riskiyle karşı karşıya kalmaktadır (UNICEF, 2020).  

 

 

Grafik 1: Küresel Ölüm Oranları ve Yaşa Göre Ölüm Sayısı, 1990–2019 (UNICEF. 

2021). 
 

 



 
 61 

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), dünyanın son 

otuz yılda çocuk hayatta kalma konusunda kayda değer bir ilerleme 

gösterdiğini ve milyonlarca çocuğun yaşama şansının 1990 yılından 

daha yüksek olduğunu belirtmektedir. 1990 yılında beş yaşına 

gelmeden 11 çocuktan 1'i (1000 canlı doğumda) ölürken 2019’da 27 

çocuktan 1'inin (1000 canlı doğumda) öldüğünü bildirmektedir. 

1990'lara kıyasla 2000-2019 döneminde çocuk ölüm oranlarının 

düşürülmesi hızlandı, küresel beş yaş altı ölüm oranındaki yıllık 

azalma oranı 1990-1999'da yüzde 1,9'dan 2000-2019'da yüzde 3,7'ye 

yükseldi (Grafik 1) (UNICEF, 2021).  

 

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu, küresel olarak azalan 

yenidoğan ölüm oranına rağmen, yenidoğan ölüm oranlarında bölgeler 

ve ülkeler arasında belirgin farklılıklar mevcut olduğunu 

vurgulamaktadır. Bölgesel olarak, Sahra altı Afrika ve Güney Asya'da 

yenidoğan ölüm oranlarının en yüksek olduğunu ve yenidoğan ölüm 

oranının 2019'da sırasıyla 1.000 canlı doğumda 27 ve 25 ölüm olarak 

tahmin edildiğini bildirmektedir. Yüksek gelirli bir ülkede doğan bir 

çocuğa göre Sahra altı Afrika'da doğan bir çocuğun ilk ayda ölme 

olasılığı 10 kat daha fazlayken, Güney Asya'da doğan bir çocuğun 

ölme olasılığı dokuz kat daha fazlaydı. Sahra altı Afrika'da doğan bir 

çocuğun ölümle karşılaşma olasılığının 10 kat daha fazla olduğunu 

belirtmektedir. Ülkeler arasında, yaşamın ilk ayında ölme riskinin, 

ölüm oranının en yüksek olduğu ülkede, ölüm oranının en düşük 

olduğu ülkeye göre yaklaşık 55 kat daha yüksek olduğu görülmektedir 

(Şekil 1, Grafik 2, Tablo 1) (UNICEF, 2020). 
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Şekil 1: Ülkelere Göre Yenidoğan Ölüm Hızı (1.000 Canlı Doğumda), 2019 

(UNICEF. 2020) 

 

 

 

Grafik 2: Küresel Ölüm Oranları ve Yaşa Göre Ölüm Sayısı, 2019 (UNICEF. 2020) 
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Grafik 2: Dünyada 1-59 Aylık Çocuklar Arasında Yenidoğan Ölüm ve Ölüm 

Oranındaki Yıllık Değişim Oranı, 1990-2019 (UNICEF. 2020). 

 

Tablo 1: Yenidoğan Ölümlerinin En Fazla (Binlerce) Olduğu İlk 10 Ülke, 2019 

(WHO. 2020) 

Ülke Yenidoğan ölüm sayısı (bin) 

Hindistan 522 

Nijerya 270 

Pakistan 248 

Etiyopya 99 

Demokratik Kongo Cumhuriyeti 97 

Çin 64 

Endonezya 60 

Bangladeş 56 

Afganistan 43 

Birleşik Tanzanya Cumhuriyeti 43 

 

Sonuç olarak, yenidoğan ölümlerinin tüm beş yaş altı ölümler içindeki 

payı 1990'da yüzde 40'tan 2019'da yüzde 47'ye yükseldi. Tüm 

bölgelerde, 1990'dan 2019'a kadar olan yıllık azalma oranı, 1-59 aylık 

çocuklar için yeni doğanlara göre daha yüksek olduğu belirlenmiştir 

(UNICEF, 2020). Bu önemli ilerlemelere rağmen, çocukların hayatta 
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kalmasının iyileştirilmesi acil bir endişe konusu olmaya devam 

etmektedir. Yalnızca 2019'da, her gün kabaca 14.000 beş yaş altı 

çocuk ölümü meydana gelmiştir. Bu ölümler büyük ölçüde önlenebilir 

nedenlerledir (UNICEF, 2021).  

 

Dünya ülkelerinde görüldüğü gibi ülkemizde de bebek ölümleri ve 

yenidoğan ölümlerinde azalma görülmektedir. Ancak oranlar yine de 

yüksektir (Tablo 2). Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) (2020), bebek 

ölüm sayısının, 2018 yılında 11 bin 598 iken 2019 yılında 10 bin 770 

olduğunu bildirmektedir. Bebek ölüm hızını ise 2018 yılında binde 

9,3, 2019 yılında binde 9,1 olarak belirtmektedir (Grafik 3) (TÜİK, 

2020). 

 

Tablo 2: Ülkemizde Görülen Bebek Ölümleri Hızı ve Sayısı, 2016-2019 (UNICEF 

Data Warehouse, 2021) 

 Turkey  Cinsiyet 2019 2018 2017 2016 

İnfant mortalite hızı  

(1000 canlı doğumda) 

Kız 8.03 8.59 9.17 9.81 

İnfant mortalite hızı  

(1000 canlı doğumda) 

Erkek 9.18 9.75 10.39 11.07 

İnfant mortalite hızı  

(1000 canlı doğumda) 

Toplam 8.62 9.18 9.80 10.45 

İnfant ölümleri (ölüm sayısı) Kız 5124 5498 5873 6277 

İnfant ölümleri (ölüm sayısı) Erkek 6148 6550 6988 7435 

İnfant ölümleri (ölüm sayısı) Toplam 11272 12048 12861 13712 
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Grafik 3: Ülkemizde Bebek Ölüm Sayısı ve Hızı, 2009-2019 (TÜİK. 2020) 
 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) (2020), ülkemizde 2019 yılında 

ölen bebeklerin %63,6'sının bir ayını, %86,9'unun beş ayını 

tamamlamadan öldüğünü bildirmektedir. TÜİK (2020), bir ayını 

tamamlayamadan ölen bebeklerin oranının 2018 yılında %65,1 iken 

2019 yılında %63,6 olduğunu belirtmektedir. Ayrıca veriler 2019 

yılında ölen bebeklerin %12,3'ünün ilk gün, %29,6'sının 1-6 

günlükken, %21,7'sinin ise 7-29 günlükken öldüğünü göstermektedir. 

Ölen bebeklerden 1-4 aylıkken yaşamını yitirenlerin oranı ise %23,3 

olarak bildirilmektedir (Grafik 4) (TÜİK, 2020). 

 

Grafik 4: Ülkemizde Günlük ve Aylık Bebek Ölüm Oranı, 2018 ve 2019 (TÜİK. 

2020). 
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3. YENİDOĞAN ÖLÜM NEDENLERİ 

 

Tüm yenidoğan ölümlerinin çoğu (%75) yaşamın ilk haftasında 

meydana gelmektedir ve yaklaşık 1 milyon yenidoğan ilk 24 saat 

içinde yaşamını yitirmektedir. 2017 yılında erken doğum, 

intrapartumla ilgili komplikasyonlar (doğumda asfiksi veya doğumda 

solunum sıkıntısı), enfeksiyonlar ve doğum kusurları (örneğin kalp, 

beyin, ayak) yenidoğan ölümlerinin çoğuna neden olmuştur. DSÖ 

(2021), Yenidoğan döneminin sonundan ve yaşamın ilk 5 yılına kadar 

başlıca ölüm nedenlerini pnömoni, ishal, doğum kusurları ve sıtma 

olarak bildirmektedir. Ayrıca yetersiz beslenmenin, çocukları ciddi 

hastalıklara karşı daha savunmasız hale getiren altta yatan faktör 

olduğunu vurgulamaktadır (WHO, 2020).  

Yeni doğanların ve beş yaşın altındaki çocukların ölüm oranlarının 

büyük çoğunluğunun önlenebilir nedenlerle olması, kötü sağlık ve 

iyileşme düzeyi, hayat kurtaran müdahalelerin dünyada tüm 

bölgelerde eşit olmayan kapsamının ve daha geniş anlamda yetersiz 

sosyal ve ekonomik kalkınmanın göstergeleridir. Yoksulluk, yetersiz 

temiz su ve beslenme, sanitasyona yetersiz erişim, yeni doğanlar için 

temel bakım gibi kaliteli sağlık hizmetlerine yetersiz erişim eşit 

olmayan kapsamı gösteren faktörlerdir (WHO, 2021). Her çocuğun 

hayatta kalmasını ve tam potansiyeline ulaşmasını sağlamak için 

doğum anında ve yaşamın ilk haftasında bakımı iyileştirmeye 

odaklanmalıyız (WHO, 2021). 
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4. NORMAL YENİDOĞAN VE BAKIM 

 

Neonatal dönem, yenidoğan dönemi olarakta adlandırılmaktadır ve 

doğumdan sonra ilk 28 günü kapsamaktadır (WHO, 2021). Doğum 

sonrası dönemde yenidoğan bakımının amaçları; hastalıkların anneden 

bebeğe dikey geçişinin önlenmesi de dahil olmak üzere bebek 

komplikasyonlarının önlenmesi, erken teşhisi ve tedavisi, gerektiğinde 

uzman bakımı için bebeğin sevki, bebek bakımı danışmanlığı, 

emzirme desteği, bebeğin aşılanması olarak sıralanabilir (WHO, 

1998). 

 

Bir bebeğin hayatındaki ilk bir saat, bebeğin sağlığı ve anne ile bebek 

arasındaki bağ üzerinde yaşam boyu önemli bir etkiye sahip olabilir. 

Anneleri ve bebekleri bir arada tutmak güvenli ve sağlıklı bir doğum 

uygulamasıdır. Doğum ve doğumdan sonraki ilk bir saat hem anne 

hem de yenidoğan için pek çok değişikliğin yaşandığı bir dönemdir. 

Değişiklikler aynı zamanda fizyolojik olduğu kadar psikolojiktir. 

Doğum için en uygun ortamın yaratılması, doğal doğum için doğru 

hormonları artırarak erken anne-bebek ayrılmasına neden olabilecek 

müdahalelere olan ihtiyacı azaltır. Doğumdan sonraki ilk saat, hem 

bebek hem de ebeveynler için hayatta bir kez yaşanabilecek bir 

olaydır, eşsiz bir deneyimdir ve bir kez kaybedildiğinde asla tekrar 

yaşanamaz (Zakšek, Došler, Mivšek, ve Petročnik, 2017). 

 

Bu bölümde, normal yenidoğan bakımı anlatılmış olup, yüksek riskli 

yenidoğan bakımından bahsedilmemiştir. Normal yenidoğanın 

özellikleri: 
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• Doğum ağırlığı 2500 g'dan fazla olan ve 37 gebelik haftasından 

sonra doğan bebek 

• Doğum ağırlığı, intrauterin büyüme çizelgelerine göre 10. ile 90. 

persentiller arasında olan bebek 

• Yenidoğanı hastalanma riskine sokabilecek maternal hastalık 

veya intrapartum olayın olmaması (örn. gestasyonel diyabet, 

antepartum kanama vb.) 

• Doğumda resüsitasyon gerektirmeyen normal Apgar skorunun 

olması 

• Solunum sıkıntısı, sepsis, diselektrolemi (kandaki kalsiyum, 

potasyum, sodyum, magnezyum gibi elektrolitlerin gerekli 

miktarlarındaki dengesizlik), hipoglisemi veya polisitemi gibi 

doğum sonrası hastalık olmaması (WHO Collaborating Centre 

for Training and Research in Newborn Care,a 2014) 

 

Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Federasyonu (FIGO) (2021), 

Küresel Kadın Tıbbı Kütüphanesi (GLOWM) yayınında, normal 

yenidoğan bakımının geleceğin annelerine bakımla başladığını ifade 

etmektedir. Bunun içinde kız çocuklarının ve kadınların beslenme ve 

sağlık durumlarının iyileştirilmesinin, kadınlara eğitim için fırsatlar 

sağlanmasının, gebelik, doğum, yenidoğan bakımlarına ilişkin uygun 

bilgi ve hizmetlere erişim sağlayabilmelerinin, erken yaş evliliklerin 

ve erken yaşta çocuk doğurmanın önlenmesinin, güvenli cinsel yaşam 

uygulamalarına teşvik edilmelerinin gerektiğini belirtmektedir 

(GLOWM-FIGO, 2021). 
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Aynı yayında, normal yenidoğan sahibi olabilmek için kadınlara 

gebelik ve doğum eylemi sırasında verilecek bakımında önemini 

vurgulamaktadır.  

 

Gebelikte verilmesini önerdiği bakımlar; 

 

• Doğum öncesi bakımı teşvik edilmesi. 

• Gebelerin beslenmesini iyileştirmesi.  

• Tetanoza karşı aşılanmanın sağlanması.  

• Frengi, sıtma ve HIV gibi enfeksiyonların taranması ve tedavi 

edilmesi. 

• Anemi, preeklampsi ve antepartum kanama gibi gebelik 

komplikasyonlarının izlenmesi ve tedavi edilmesi.  

• Doğuma hazırlık eğitimlerinin verilmesi. 

• Gebelik ve doğum sırasındaki tehlike belirtileri hakkında bilgi 

ve danışmanlığın sağlanması.  

• Doğumdan sonra hemen ve  ilk 6 ay boyunca sadece anne sütü 

ile emzirmenin teşvik edilmesi.  

• Acil durumlarda ulaşım ve sağlık bakım ücretlerinin ödenmesi 

gibi konuları ele alan her kadına özgü doğum planının 

geliştirilmesi. 

• Doğumda neonatal müdahale gerektirebilecek gebeliklerin 

tanılanması. 

• Doğum anında deneyimli sağlık personeline erişimin 

iyileştirilmesi. 
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• Doğum sonrası bakım ve emzirmenin kliniklerde desteklenerek 

teşvik edilmesi (GLOWM-FIGO, 2021). 

 

Güvenli doğum için önerilen girişimler (GLOWM-FIGO, 2021); 

 

• Doğum eylemine deneyimli sağlık personeli katılımının 

sağlanması. 

• Temiz doğum eyleminin sağlanması: temiz eller, temiz doğum 

eylemi alanı, temiz kordon kesme tekniği ve temiz yatak. 

• Sağlık hizmeti sağlayıcılarının hem anne hem de bebekteki 

tehlike işaretlerini tanıma konusunda eğitilmesi. 

• Kadınların, ailelerinin ve toplumun, bakım arama konusunda ve 

gerektiğinde sevki kabul etmede gecikmeyi önlemek için 

eğitilmesi. 

• Gerektiğinde danışma, sevk ve nakil için toplum veya sağlık 

tesisi çapında plan geliştirilmesi. 

• Yenidoğan canlandırma tekniklerinin düzenli olarak pretiğinin 

yapılması. 

• Sağlık hizmeti sağlayıcılarının, resüsitasyona ihtiyacı olan bir 

bebeği tanımaları ve gecikmeden prosedürleri başlatmaları için 

eğitilmesi. 

 

4.1. Temel Yenidoğan Bakımı 

 

Doğumdan sonraki ilk saat, yeni doğan bir bebeğin hayatta kalması, 

gelecekteki sağlığı ve refahı üzerinde büyük bir etkiye sahiptir (WHO 

Collaborating Centre for Training and Research in Newborn Care,b 

2014). 
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4.1.1. Doğuma hazırlık aşaması 

 

Kadının doğumhaneye kabulü ve yapılacak girişimler; 

 

• Sağlık personelinin kendisini kadına tanıtması. 

• Gebelik öyküsünü ve doğum planı bilgilerinin toplanması. 

• Seçeceğiniz çalışma arkadaşlarının belirlenmesi. 

• Ellerin uygun şekilde yıkanması (Şekil 2). 

• Kadının muayene edilmesi. Solgunluğu kontrol edilir ve vital 

bulgular alınır: kan basıncı, kalp atış hızı (HR) veya nabız hızı, 

solunum hızı ve vücut ısısı. 

• Fetal kalp atış hızının değerlendirilmesi. 

• Doğumun ilerlemesinin ve aşamasının değerlendirilmesi (WHO, 

2014). 

 

 



 
72 Sağlık Hizmetlerinde Yönetim ve Uygulamalara Bakış 

 

Şekil 2: Sabunla El Yıkama Tekniği: Tüm Prosedürün Süresi 40-60 Saniye (WHO. 

2014). 
 

Doğum eylemi başladığında 

 

• Kadının laboratuvar testlerinin sonuçlarını kontrol edin; 

hemoglobin, sifiliz – hızlı plazma reaktifi (RPR) veya Zührevi 

Hastalık Araştırma testi (VDRL) ve HIV testleri dahil. 

• DSÖ’nün partografını doldurun. 

• Diyastolik kan basıncı ≥90 mm Hg ise, ikincikez ölçerek teyit 

edin ve idrarda protein olup olmadığını kontrol edin. 

• İki ölçümde diyastolik kan basıncı ≥90 mm Hg ve ≥2+ 

proteinüri ise, kadını STABİLİZE edin. 

• Gebelik yaşı <36 hafta olduğu tahmin ediliyorsa: 

Kontrendikasyon yoksa doğum eylemini yavaşlatmak için 

tokolitikleri BAŞLATIN; Erken membran rüptürü için 

antibiyotikleri BAŞLATIN; YARDIM iste; Preterm bebeğin 

canlandırılması ve yönetimi için hazırlanın. 
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• Şunlar pozitifse: Frengi testi (RPR veya VDRL): Penisilini 

BAŞLATIN; HIV: Antiretroviral tedaviyi (ART) BAŞLATIN. 

• Aşağıdakilerden herhangi biri varsa, kadını STABİLİZE edin 

sezaryene BAŞVURUN. 

o fetüs transvers uzanıyorsa 

o vajinal kanama (evet ise, bimanuel muayene 

YAPMAYIN) 

o kasılmalar sürekliyse 

o kasılmalar arasında ağrı sürekliyse 

o ani ve şiddetli karın ağrıları 

o alt abdomende yatay uzanan sırt varsa; 

• Doğum eylemi 24 saatten uzun sürdüyse veya servikal 

dilatasyon DSÖ’nün partografına göre, eylem satırındaysa: 

kadını STABİLİZE edin ve vakum/forseps ekstraksiyonu yapın 

(WHO, 2014). 

 

Doğum eyleminin birinci evresi sırasında (WHO, 2014) 

 

• Doğum arkadaşının hazır bulunmasını teşvik edin. 

• Kadını cesaretlendirin: isterse hareket etmesi ve rahat edeceği 

pozisyonu alması için; hafif atıştırmalıklar ve oral sıvı alımı 

için; mesanesini boşaltması için. 

• Her 

o 30 dakika: kalp veya nabız hızı, kontraksiyonlar ve fetal kalp 

hızının; 

o 2 saatte: vücut ısısının 
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o 4 saatte: kan basıncının ve servikal dilatasyonun grafiğini 

çizin 

 

Doğum eyleminin ikinci evresi sırasında (WHO, 2014) 

 

• Mahremiyeti sağlayın. 

• Doğum eylemi sırasında oda ısısının cıva içermeyen bir oda 

termometresi ile 25–28 °C arasında olduğundan emin olun. 

• Bir parça kağıt mendil asarak doğum alanında hava akımı olup 

olmadığını test edin. 

• Hava akımı varsa ortadan kaldırın, ör. fanları ve/veya klima 

ünitelerini kapatın. 

• Kendinizi anneye ve onun refakatçisine ya da doğum 

destekçisine tanıtın. 

• Doğumdan hemen sonraki dönemde kendisi ve bebeği için ne 

gibi bir bakım beklemesi gerektiğini anneyle birlikte gözden 

geçirin. 

• Ellerinizi temiz su ve sabunla yıkayın (Şekil 2). 

• Annenin abdomenine veya kolayca ulaşabileceği yere kuru bir 

bez koyun. 

• Temiz çarşaf veya havlu(lar), başlık (şapka), şırınga, 10 IU 

oksitosin ampulü, dekontaminasyon için %0,5 klor solüsyonlu 

küvet hazırlayın. 

• Steril umblikal klemp veya bağ, klemp (alet) ve makas içeren 

doğum eylemi setini açın. Steril eşyalara dokunmayın. 

• Yenidoğan resüsitasyon alanını hazırlayın: 
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o Düz, sağlam bir yüzeyi temizleyin 

o Çanta, maskeler ve bir aspirasyon cihazını (tercihen tek 

kullanımlık) içeren resüsitasyon ekipmanının ulaşılabilir, 

temiz ve işlevsel olup olmadığını kontrol edin. 

 

Perine taçlandığında, gelen kısım göründüğünde (Doğum eyleminin 

ikinci evresi, perineal faz) 

 

• Uygun el yıkamayı gerçekleştirin (Şekil 2). 

• Steril eldivenler giyin. 

• Kontraksiyonlar sırasında annenin istediği gibi ıkınmasına izin 

verin. 

• Rutin epizyotomi yapmayın. 

• Epizyotomi yalnızca şu durumlarda düşünülmelidir: riskli 

doğum [makat geliş, omuz distozisi, aletli doğum (vakum veya 

forseps kullanımı)], genital organda skar veya kötü iyileşmiş 

üçüncü veya dördüncü derece yırtıkların varlığı veya fetal 

distres. 

• İyi perine desteği sağlayarak fetal başın kontrollü doğumu 

(WHO, 2014). 

 

4.1.2. Acil yenidoğan bakımı: ilk 90 dakika 

 

İlk 30 saniye içinde 

 

• Doğum saatini söyleyin. 

• Bebeği hemen kurulayın (doğumdan sonraki ilk 5 saniyede 

başlayarak): temiz, kuru bir bez kullanın ve bebeği iyice 
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kurulayın; gözlerini, yüzünü, başını, önünü, arkasını, kollarını 

ve bacaklarını silin; ve kuruturken bebeğin nefesini (bebek 

ağlamıyor veya iyi nefes almıyorsa, kordon klemplendikten 

hemen sonra ve bebeği daha sıcak duruma getirdikten sonra 

resüsitasyon gerçekleştirilmelidir) hızlı bir şekilde kontrol edin 

(WHO Collaborating Centre for Training and Research in 

Newborn Care.b (2014). 

• Islak örtüyü çıkarın ve bebeği anne ile ten tene temas ettirin. 

• Bebeği ve anneyi temiz ılık bir örtü ile örtün. 

• Bebeğe şapka giydirin (WHO, 2014). 

 

Bu süreçte rutin aspirasyon yapmayın. İlk 30 saniye boyunca: 

 

o ağız/burun tıkalı olmadıkça aspirasyon yapmayın 

o bebek güçlü ve enerji dolu değilse mekonyum aspirasyonu 

yapmayın. 

 

30 Saniyeden 3 Dakika'ya (WHO, 2014) 

 

➢ Tam kurutma ve stimülasyondan sonra (mümkün olduğunca 30 

saniyeye yakın), yenidoğan nefes alırken zorlanıyorsa veya 

nefes almıyorsa, aşağıdaki girişimlerle pozitif basınçlı 

ventilasyon başlatılır: 

• Yardım isteyin. 

• Kordonu steril eldivenlerle klempleyin ve steril makasla 

kesin. 

• Ilık, sert bir yüzeye taşıyın. 
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• Anneye nazik ve yumuşak bir sesle bebeğin nefes almakta 

zorlandığını ve bebeğin nefes almasına yardımcı olacağınızı 

söyleyin. 

• Ventilasyonu başlatın. 

 

➢ Nefes alıyorsa veya ağlıyorsa ten tene teması sürdürün. 

• Bebek normal nefes alıyorsa veya ağlıyorsa, travmaya neden 

olabilecek veya enfeksiyona neden olabilecek rutin 

aspirasyon gibi müdahalelerden kaçının. Tartma ve ölçümler 

gibi rutin prosedürleri erteleyin. 

• Prone pozisyonunda bebeği anne karnına veya göğsüne 

yatırın böylece ten tene teması sürdürün. 

• Bebeğin kafasını bir tarafa çevirin. Bebeğin sırtını bir 

battaniye ile örtün ve başına şapka giydirin. 

 

Bebek iyi olduğu sürece yani şiddetli göğüs çekme, nefes nefese 

kalma, apne veya ciddi malformasyon göstermezse ve annenin acil 

tıbbi stabilizasyona ihtiyacı yoksa örneğin acil histerektomi gibi, 

bebeği anneden ayırmayın. Varsa verniks kazeozayı silmeyin. Bebeği 

yaşamın ilk 24 saatinde yıkamayın. Kimlik bilekliği kullanılacaksa 

bebeğin ayak bileğine yerleştirin. Bebeğin annesinden ayrılması 

gerekiyorsa, kordonu klempleyin ve kesin, bebeği anneye yakın, 

güvenli bir yerde ılık bir yüzeye koyun (WHO, 2014). 

 

➢ Annenin koluna veya uyluğuna oksitosin enjekte edin.s 
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• Anneye, uterin kontraksiyonları sağlamak ve onu aşırı 

kanamadan korumak için oksitosin enjekte edeceğinizi 

açıklayın. 

• Eğitimli ikinci bir sağlık çalışanı varsa oksitosini enjekte 

edebilir. 

• Kirli aletleri dekontaminasyon solüsyonuna koyun. 

 

➢ Çoğul doğumlara yardım edin 

• Başka bir bebek/ler varsa yardım alın. 

• Bir sonraki bebeği doğurtun. 

• Çoğul gebelikte olduğu gibi yönetin. 

 

➢ Uygun zamanda umblikal kordu klempleyin ve kesin. 

• Umblikal kordona dokunurken veya tutarken eldivenlerin 

steril olduğundan emin olun. 

o tek sağlık çalışanı ise çift steril eldiven giyilmeli, 

kordona dokunmadan veya tutmadan önce kirli eldiven 

setini çıkarın 

o diğer sağlık çalışanı klempleme yapacaksa: ellerinizi 

yıkayın (Şekil 2) ve steril eldiven kullanın. 

 

➢ Kordon atımı durduktan sonra (1-3 dakika arasında) kordonu 

klempleyin ve kesin: 

• Umblikustan 2 cm uzaklıkta kordonun etrafına steril plastik 

bir klemp veya bağ bağlayın. 

• Bebekten uzağa doğru sıyırarak kordondan kanı boşaltın; 
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• İkinci klempi umblikustan (ilk klempten 3 cm uzakta) 5 cm 

uzağa uygulayın 

• Steril makas kullanarak ilk klempe veya bağa yakın yerden 

kesin veya bağlayın 

• Sızan kan varsa ikinci bir bağ uygulayın. 

➢ Kirli aletleri dekontaminasyon solüsyonuna koyun. 

 

90 dakika içinde (WHO, 2014) 

 

• Bebeği annenin göğsünde, ten tene temas edecek şekilde, başı 

bir tarafa dönük ve anne yarı dik veya yan pozisyonda olacak 

şekilde bırakın. 

• Bebeği gözlemleyin. Sadece bebek beslenme ipuçlarını 

gösterdiğinde (örneğin ağzını açması, dil vuruşu yapma, 

yalanma, yerleşme), anneye bebeğini memeye doğru teşvik 

etmesini önerin. 

• İyi yerleştirme ve bağlanma sağlamak için emzirme desteği 

sağlayın. Bebek hazır olduğunda, anneye aşağıdaki girişimleri 

önerin: 

 

o Bebeğin boynunun bükülmediğinden veya kıvrılmadığından 

emin olun. 

o Bebeğin burnu meme ucunun karşısında ve çenesi memeye 

değecek şekilde bebeğin memeye dönük olduğundan emin 

olun. 

o Bebeğin vücudunu annenin vücuduna yakın tutun. 
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o Sadece boyun ve omuzları değil, bebeğin tüm vücudunu 

destekleyin. 

o Bebeğinin ağzı iyice açılıncaya kadar bekleyin. 

o Alt dudağı meme ucunun altına gelecek şekilde bebeği 

annenin göğsüne doğru hareket ettirin. 

 

• İyi bağlanma ve emme belirtilerini bekleyin: bebeğin ağzı açık, 

alt dudağı dışa dönük, çenesi memeye değiyor, duraklamalar 

yaparak yavaş ve derin emme (Şekil 3-4) (WHO, 2014). 

 

Emzirme hem bebek hem de anne için öğrenilmiş bir davranıştır. 

Bebek başarılı olmadan önce emmek için birkaç girişimde 

bulunacaktır. Sağlık çalışanları bu sürece müdahale etmekten (örneğin 

bebeğin başını ve/veya vücudunu manipüle etmekten) kaçınmalıdır. 

 

• Bağlanma veya emme iyi değilse, tekrar deneyin ve yeniden 

değerlendirin. 

o Anne ve bebeği yalnız bırakmayın. Solunum ve sıcaklığı 

izleyin. 

• Bebeğin hastalık belirtileri varsa veya beslenmeye hazır değilse, 

yani 90 dakika içinde beslenme ipuçları, bebeği inceleyin ve acil 

durumları yönetin. 

• Memelerde angorjman varsa, emzirmeye başlamadan önce az 

miktarda anne sütü sağın. 

• Meme angorjman varsa, areola bölgesini yumuşatmak ve 

bebeğin daha kolay tutunabilmesini sağlamak için emzirmeye 

başlamadan önce az miktarda anne sütü sağın (WHO, 2014). 
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Şekil 3: Memeye doğru yerleşme (WHO. 2014).  

 

Şekil 4. Memeye yanlış yerleşme (WHO. 2014). 

Tıbbi bir endikasyon olmadıkça bebeğe dokunmayın. Şekerli su, 

mama veya diğer prelakteleri (anne sütü dışında herhangi bir sıvı ya 

da besin) vermeyin. Biberon veya emzik vermeyin. Kolostrumu 

atmayın. Anne HIV pozitif ise anneden çocuğa bulaşmayı önleyici 

tedbirler alın. Danışmanlık ve test yapın. 

 

• Göz bakımı yapın. 

o Anneye enfeksiyonu önlemek için bebeğinin gözüne krem 

veya damla damlatacağınızı açıklayın. Anneye bunun rutin 

bir prosedür olduğuna dair güvence verin. 
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o Bebek memeye yerleştikten sonra, ulusal yönergelere göre 

her iki göze eritromisin, tetrasiklin krem veya %2,5 povidon-

iyot damlası uygulayın. Her gözün iç köşesinden dışa doğru 

uygulayın. 

o Göz antimikrobiyalini yıkamayın. 

• Küçük bir bebek (veya ikiz) için ek bakım sağlayın. 

• Görünür derecede küçük bir bebek veya 1 aydan erken doğmuş 

bebek için: anneyi bebeği ten tene temas halinde tutmaya teşvik 

edin, bebeği sıcak tutmak için ekstra battaniye sağlayın, bebeği 

yıkamayın ve sadece 24 saat sonra nemli bir bezle silerek hijyen 

sağlayın. 

• Anne, komplikasyonlar nedeniyle bebeği ten tene temas halinde 

tutamıyorsa: bebeği temiz, kuru ve ılık bir örtüye sarın, 

karyolaya yerleştirin, battaniyeyle örtün ve başka bir aile üyesini 

bebeği ten tene temas halinde tutmaya veya oda ısısı 28 °C 

altındaysa radyan ısıtıcı kullanmaya teşvik edin. 

• Çok küçük bebeği (<1500 g veya 2 aydan erken doğmuş bebek) 

sevk için hazırlayın. Sevk için beklerken bebeği ten tene temasta 

veya küvözde tutun. 

 

1200 g ağırlığında ve komplikasyonu olmayan düşük doğum ağırlıklı 

bebeklerde, doğumdan hemen sonra yenidoğan hipotermisini önlemek 

için iyice kurulandıktan sonra anneleri veya diğer aile üyeleri ile ten 

tene temas ettirilmelidir. 
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90 dakikadan 6 saate kadar 

• Bebeği muayene edin. 

o Bebek memeden ayrıldıktan sonra: 

▪ Ellerinizi yıkayın 

▪ Bebeği ayrıntılı muayene edin 

▪ Ayak bileğine kimlik bilekliği takın 

▪ Bebeği tartın ve kaydedin. 

o Anneye bebeğini muayene edeceğinizi ve özellikle ek 

bakıma veya erken sevke ihtiyaç duyan doğum 

yaralanmaları ve/veya malformasyonları kontrol 

edeceğinizi açıklayın. 

o Aşağıdakileri içeren solunum güçlüklerini kontrol edin: 

▪ Homurdanma, 

▪ Göğüs çekme 

▪ Hızlı veya yavaş solunum hızı (yenidoğanın 

normal solunum hızı dakikada 30-60 

solunumdur). 

o Bebeğin durumunu kontrol edin: 

▪ Vücut ısısını (normal aksiller vücut ısısı 36.5–

37.5 °C) 

▪ Gözlerde kızarıklık, şişme veya akıntı varlığını 

▪ Umblikal kordonu kan sızdırma açısından 

o Abdominal distansiyonu kontrol edin. 

o Bebeğin başına, gövdesine ve tüm uzuvlarına bakın. 

o Olası doğum yaralanmalarını kontrol edin: 

▪ Başın bir veya iki yanında şişlik 



 
84 Sağlık Hizmetlerinde Yönetim ve Uygulamalara Bakış 

▪ Kalçalarda morluklar, şişlikler 

▪ Bacakların anormal pozisyonu (makat 

çıkarıldıktan sonra) 

▪ Asimetrik kol hareketi 

▪ Hareket etmeyen kol 

o Yukarıdaki doğum yaralanmaları mevcutsa: 

▪ Ebeveynlere bunların bir veya iki hafta içinde 

ortadan kalkacağını ve özel tedavi 

gerektirmediğini açıklayın 

▪ Hareket etmeyen uzvu nazikçe tutun 

▪ Bacakları farklı bir pozisyona zorlamayın. 

o Bir parçaya dokunulduğunda şişme veya bebek 

ağlaması varlığı dahil, kırık belirtileri olup olmadığına 

bakın 

o Kırık şüphesi varsa:  

▪ Malformasyonları arayın:  

✓ Yumru ayak (talipes; bebeğin içe ve 

aşağı dönen bir ayak veya ayaklarla 

doğması),  

✓ Tuhaf/olağandışı görünüm 

✓ Baş, karın veya sırtta açık doku 

✓ Anal açıklığın olmaması 

✓ Diğer anormallikleri 

o Yukarıdaki malformasyonlardan herhangi biri varsa, 

başvurun: 
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▪ Herhangi bir açık dokuyu steril gazlı bezle 

örtün ve sevk etmeden önce sıcak tutun 

▪ Bebekte abdominal malformasyon varsa veya 

anal açıklık yoksa nazogastrik tüp takın. 

Abdominal distansiyon veya şişkinlik riskini en 

aza indirmek için taşıma sırasında açık tutun. 

o Bebeğin cildinde kesik veya sıyrık olup olmadığına 

bakın. 

o Yarık damak veya dudak için bebeğin ağzına bakın. 

o Muayene bulgularınızı anneye bildirin. Onu gerektiği 

gibi rahatlatın. 

o Bebeğin ağırlığı 1500g ağırlığından azsa veya çok 

küçük görünüyorsa: 

▪ İyi beslenmiyor 

▪ Herhangi bir tehlike işareti varsa 

• Acil durumları aşağıdaki gibi 

YÖNETİN: 

✓ Gerekirse resüsitasyona başlayın 

✓ Ek bakım için sevk sırasında yeniden 

ısıtın ve sıcak tutun 

✓ İlk doz im ampisilin ve gentamisin verin 

✓ Herhangi bir kanamayı durdurun 

✓ Varsa oksijen verin 

▪ Uygunsa özel tedavi ve/veya değerlendirme 

yapın. 
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▪ Annenin emzirmesine yardım edin. Başarılı 

olmazsa, alternatif besleme yöntemlerini 

öğretin. 

• K vitamini profilaksisi uygulayın. 

o Kanamayı önlemek için K vitaminini enjekte 

edeceğinizi açıklayın  

o Ellerinizi yıkayın (Şekil 2) 

o Tek doz K vitamini (fitomenadion) 1 mg im enjekte 

edin. 

o Cerrahi prosedür gerektiren bebekler, doğum travması 

olanlar, erken doğanlar ve K vitamini ile etkileştiği 

bilinen intra uterin maternal ilaç kullanan annelerden 

doğan bebekler yüksek kanama riski altındadırlar ve K 

vitamini 1 mg im verilmelidir. 

• Hepatit B ve BCG aşılarını yapın. 

o Anneye bebeğinin ileriki yaşamında kansere neden 

olabilecek bir karaciğer enfeksiyonuna yakalanmasını 

önlemek için hepatit B aşısını ve tüberküloza bağlı 

ciddi enfeksiyonları önlemek için BCG aşısını enjekte 

edeceğinizi açıklayın  

o Enjeksiyon yerinde ağrı veya diğer küçük yan etkiler 

olabileceğini, ancak bunların yaygın görülmediğini ve 

aşıların faydalarının risklerinden daha önemli olduğunu 

açıklayın. 

o Ulusal yönergelere göre hepatit B aşısı im ve BCG 

aşısını intradermal olarak enjekte edin. 
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o Bebekten ve anneden ayrılmadan önce aşırı kanama 

olmadığından emin olun. 

o Ellerinizi yıkayın 

o Enjeksiyonları kaydedin. 

o Bebeğin başka sorunları varsa, soruna göre yönetin. 

• Kuru umblikal kord bakımı 

o Ellerinizi yıkayın (Şekil 2) 

o Anneye talimat verin: 

▪ Kordon bağını temiz giysilerle gevşek bir 

şekilde örtün 

▪  Kordon bağının altından bebek bezini katlayın 

▪ Kordon bağının üzerine hiçbir şey koymayın 

▪ Kordon bağını sadece kirliyse temiz su ve 

sabunla yıkayın ve temiz bir bezle iyice 

kurulayın 

▪ Göbeği kırmızıysa veya sıvı geliyorsa 

dikkatlice bakım yapın 

▪ Lokal umblikal enfeksiyonu günde 3 kez tedavi 

edin 

▪ Ellerinizi temiz su ve sabunla yıkayın; 

▪ Akıntı ve kabukları kaynamış ve soğutulmuş su 

ve ardından sabunla nazikçe yıkayın 

▪ Alanı temiz bir bezle kurulayın; 

▪ Ellerinizi yıkayın. 

▪ 2 gün içinde sıvı veya kızarıklık kötüleşirse 

veya düzelmezse acilen hastaneye başvurun. 
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• Küçük bir bebek (veya ikiz) için ek bakım sağlayın 

o Bebek doğduysa: 

o 2 aydan daha erken doğduysa veya 1500 g ağırlığından 

daha az ağırlıktaysa, olanakları iyi özellikli bir 

hastaneye başvurun 

o 1-2 ay arasında erken doğduysa veya 1500-2500 g 

ağırlığı arasındaysa (veya tartı olmadığında gözle 

görülür şekilde küçükse), küçük bebek için özel ek 

bakım gerekir (bu bölümde sadece normal yenidoğan 

anlatılmaktadır). 

o Küçük bebeği yıkamayın. Bebeği 24 saat sonra nemli 

bir bezle silerek temizleyebilirsiniz. 

• Her 6 saatte bir bebeğin ateşini ölçün. 

 

Doğumdan sonraki ilk saatler yenidoğanın yaşama tutunması, gelecek 

yıllarını sağlıklı geçirebilmesi için oldukça önemlidir. Doğumanede 

çalışan ebelere bu süreçte önemli görevler düşmektedir. Bu dönemde 

sağladıkları bakım, komplikasyonların önlemesine ve yaşama şansını 

arttırmak için kritik öneme sahiptir. Tüm annelerin, yeni doğan 

bebeklerinin uygun bakımını sağlamak için doğumdan sonraki ilk 

birkaç gün içinde yardıma, desteğe ve önerilere ihtiyacı vardır. (WHO 

Collaborating Centre for Training and Research in Newborn Care.b 

2014). 
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SONUÇ  

Yenidoğan bakımı, Uluslararası Ebeler Konfederasyonu (ICM) Temel 

Yetkinliklerinde ebelerin rollerinin ayrılmaz bir parçası olarak 

tanımlamaktadır.  DSÖ verilerine göre her yıl 2,7 milyon yenidoğan 

ölümü ve 2,6 milyon ölü doğum meydana geldiğini tahmin 

etmektedir. Bu ölümlerin çoğu, öncelikle önlenebilir nedenlerden 

olmak üzere, doğumdan sonraki ilk 24 saat içinde gerçekleşmektedir. 

Çalışmalar, optimum beceri ve tutumlara sahip olan, bilgi ve 

deneyimini etkin olarak bakım girişimlerinde kullanan, tüm bu 

yetkinlikleri ile anne ve bebeğe bakım veren ebe veya diğer kalifiye 

profesyonellerden alınan kaliteli bakımın birçok yenidoğanın yaşamını 

kurtarabileceğini göstermektedir (ICM, 2018). DSÖ, Profesyonel 

ebeler tarafından sağlanan, eğitimli ve uluslararası standartlara göre 

düzenlenmiş ebe liderliğinde sürekli bakım alan kadınların bebeklerini 

kaybetme olasılıklarının %16’dan, erken doğum yapma olasılıklarının 

ise %24’den daha az olduğunu bildirmektedir (WHO, 2021). Bu 

doğrultuda yenidoğanın doğumhanede bakımı özellik arz etmektedir. 

ICM, ebenin annenin ve bakımı altındaki bebeğinin sağlığından ve 

esenliğinden sorumlu olduğunun altını çizmektedir. ICM ebenin 

yenidoğan bakımıyla ilgili tüm alanlarda en az düzeyde optimum 

beceri ve yetkinlikleri elde etmesini vurgulamaktadır. Ebe bu 

yetkinliklerini sürdürmeli ve doğumdan iki aylık olana kadar sağlıklı 

bebek için yüksek kaliteli, kapsamlı bakımı sağlamalıdır. Bunu 

sağlamak için; sağlıklı yenidoğan bakımını ve acil bakım gerektiren 

durumları etkin bir şekilde yönetmek için bilgi, anlayış, uygun beceri 

ve tutumlara sahip ebeler yetiştirilmeli ve hizmet içi eğitimlerle 
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çalışan ebelerin bilgileri güncellenmelidir. Ayrıca ebeler, uygun 

olduğunda, özel ihtiyaçları olan yenidoğanın bakımında özel beceriler 

geliştirmeye teşvik edilmelidir (ICM, 2018). 
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Ek 1: Doğuma Hazırlık Aşamasının Akış Şeması 
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Ek 2: Temel Yenidoğan Bakımı Akış Şeması 
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GİRİŞ 

Kanser tüm dünyada ve ülkemizde hastalık kaynaklı ölümlerde ikinci 

sırada yer almaktadır. Yumurtalık kanseri ise kadınlarda hastalık 

kaynaklı ölüm sebepleri arasında birinci sıradadır. Genellikle 

yumurtalık kanseri ileri bir evrede teşhis edilir ve etkili bir tarama 

stratejisi yoktur. Standart tedaviler sitoredüktif cerrahi ve platin bazlı 

kemoterapiden oluşur. Nüks durumunda kemoterapi, anti-anjiyogenik 

ajanlar ve poli (ADP-riboz) polimeraz inhibitörleri kullanılmakta ve 

günümüzde immünolojik tedaviler test edilmektedir. Yüksek dereceli 

seröz karsinom (HGSC), yumurtalık kanserinin en sık teşhis edilen 

histopatolojik tipi olmakla birlikte platin bazlı kemoterapiye çok 

duyarlıdır. 

Yumurtalık kanseri riski artmış olan aileler genellikle BRCA1 ve 

BRCA2 genlerinde mutasyon taşımaktadırlar. Yumurtalık kanseri risk 

faktörleri, tümörün köken aldığı hücreye, moleküler bileşimlere, klinik 

özelliklere ve tedavi koşullarına göre farklı histolojik alt tiplere 

ayrılabilir. Yumurtalık kanserlerinin ~%90'ını epitelyal yumurtalık 

kanseri, ~%10'nu da seröz, endometrioid, berrak hücreli ve müsinöz 

yumurtalık karsinomları içerir. Histolojik ve klinik olarak, düşük 

dereceli endometrioid karsinom ve düşük dereceli seröz karsinom 

(LGSC), yüksek dereceli kanserlere kıyasla farklıdır; HGSC, yüksek 

dereceli endometrioid karsinoma benzemektedir (Groen, Gershenson 

ve Fader, 2015; Mangili ve diğerleri, 2012; Oswald ve Gourley, 

2015). Daha nadir görülen diğer histolojiler arasında doku orijini 

belirsiz olan küçük hücreli karsinoma (ağırlıklı olarak genç kadınlarda 
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görülen, medyan tanı yaşı 25 olan agresif bir kanser) ve 

karsinosarkom bulunur. 

Yeni teşhis edilen yumurtalık kanserine karşı en aktif terapötik 

ajanlar, taksan (paklitaksel veya dosetaksel) ve platin analoglarıdır. 

Bunlar cisplatin veya karboplatindir (Bookman ve diğerleri, 2009; Du 

Bois ve diğerleri, 2003; Mcguire ve diğerleri, 1996; Ozols ve 

diğerleri, 2003; Vasey ve diğerleri, 2004). Platin bazlı kemoterapiden 

sonra kanserin nüksetmesi, ileri evre kanser teşhisi konan kadınlarda 

çok yaygındır. Bu kadınlarda kanser tedavisindeki en zor konu, platin 

direncinin gelişmesidir. Tekrarlayan yumurtalık kanseri tedavisi için 

yeni terapötik gelişmeler yaşanmaktadır. Bunlar anjiyogenez 

inhibitörleri, poli (ADP-riboz), polimeraz (PARP) inhibitörleri (DNA 

hasarının onarımını bloke eden) ve immünoterapi ajanları olarak 

sıralanabilir. PARP inhibitörlerini birinci basamak tedavinin bir 

parçası olarak kullanan stratejiler, hem yeni teşhis edilen hem de 

tekrarlayan yumurtalık kanserinin tedavisinde bu kombinasyonları 

tercih etmektedirler. Genel olarak, yumurtalık kanserinin bireysel 

histolojik alt tiplerinin farklı genomik yapısına dayanan yumurtalık 

kanseri tedavisi araştırılmaktadır. Bu yaklaşım, tümör moleküler 

biyolojisi, tanı ve önleme yaklaşımları, hem yeni teşhis edilen hem de 

tekrarlayan kanserin yönetimine ek olarak, epitelyal yumurtalık 

kanseri ile ilişkili epidemiyoloji ve bilinen risk faktörlerini gözden 

geçirmektedir. 
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1. RİSK FAKTÖRLERİ 

Genetik faktörler, yaş, postmenopozal durum, hormon tedavisi, 

infertilite ve nulliparite dahil olmak üzere çeşitli faktörler yumurtalık 

kanseri riskini artırabilir. 

1.1.  Genetik 

BRCA1 ve BRCA2 germline mutasyonları yumurtalık kanserinde en 

önemli genetik risk faktörleridir ve her iki gendeki mutasyon da 

ortalama hastaların %17'sinde bulunur (Alsop ve diğerleri, 2012; 

Zhang ve diğerleri, 2011). Ayrıca, BRCA genlerindeki mutasyonlar 

meme kanseri (BRCA1 ve BRCA2), pankreas kanseri (BRCA2), prostat 

kanseri (BRCA2), melanom (BRCA2) ve seröz endometriyal kanser 

(BRCA1) gibi diğer kanserlerin kalıtım riskini artırır (Bolton ve 

diğerleri, 2012; Castilla ve diğerleri, 1994; Pennington ve Swisher, 

2012). Epitelyal yumurtalık kanserinin çoğu alt tipi, BRCA kalıtsal 

mutasyonları ile ilişkilidir ve HGSC'ler en yaygın alt tipidir (Castilla 

ve diğerleri, 1994; Pennington ve Swisher, 2012). BRCA2 germline 

mutasyonları, BRCA1 germline mutasyonları ile karşılaştırıldığında, 

BRCA2 mutasyonlarının platin duyarlılığının da avantaj sağlaması ve 

dolayısıyla kanser hücrelerinin BRCA1 mutasyonu taşıyanlara göre 

daha fazla öldürülmesi ile sonuçlanması nedeniyle, sağkalım artışı ile 

de ilişkili bulunmuştur (Bolton ve diğerleri, 2012; Liu ve diğerleri, 

2012).  

BRCA mutasyonunun gen içindeki yeri ve mutasyon tipine göre 

yumurtalık kanseri gelişme riskini etkileyebilir; BRCA1 veya BRCA2 

germline mutasyon taşıyıcılarında meme kanseri veya yumurtalık 
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kanseri gelişme riski, mutasyon tipine, nükleotid pozisyonuna ve 

mutasyonun fonksiyonel sonucuna göre değişebilir (Rebbeck ve 

diğerleri, 2015). BRCA1 ve BRCA2'nin yanı sıra, DNA onarımında yer 

alan genlerdeki diğer kalıtsal mutasyonlar, RAD51C, RAD51D, 

BRIP1, BARD1 ve PALB2 genleri dahil olmak üzere yumurtalık 

kanseri geliştirme riskini artırabilir (Norquist ve diğerleri, 2016; 

Pennington ve Swisher, 2012; Prakash, Zhang, Feng ve Jasin, 2015; 

Suwaki, Klare ve Tarsounas, 2011; Walsh ve diğerleri, 2011). 

CHEK2, MRE11A, RAD50, ATM ve TP53 gibi DNA onarımında yer 

alan diğer genlerdeki kalıtsal mutasyonlar da yumurtalık kanseri 

gelişme riskini artırmaktadır (Norquist ve diğerleri, 2016; Pennington 

ve Swisher, 2012; Walsh ve diğerleri, 2011).  

Lynch sendromu gibi kalıtsal bozukluklar da yumurtalık kanseri 

riskini artırabilir. Lynch sendromu kolorektal, endometriyal, 

yumurtalık, mide, ince bağırsak ve safra yolu kanserleriyle de 

ilişkilidir. Bu sendrom, farklı frekanslarda mutasyona uğramış DNA 

mismatch onarım mekanizması, MLH1, PMS2, MSH2 veya MSH6 

genlerinde bir germline mutasyonunun kalıtımı ile karakterizedir 

(Crispens, 2012; Engel ve diğerleri, 2012; Ketabi ve diğerleri, 2011). 

Lynch sendromuyla ilişkili yumurtalık kanseri olan hastaların 

ortalama yaşı 48'dir (Lynch sendromu olmayanlarda medyan yaş 

~68'dir). Endometrioid ve berrak hücreli karsinomlar, Lynch 

sendromlu hastalarda sporadik yumurtalık kanserlerinden daha 

yaygındır (Ketabi ve diğerleri, 2011). BRCA genleri, direkt olarak 

DNA onarımında yer alsa da, bu kalıtsal mutasyonların neden sadece 
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belirli organlarda kanserlerin ortaya çıktığının spesifik mekanizmaları 

bilinmemektedir. 

1.2.  Oral Kontraseptifler ve Hormon Tedavisi 

Oral kontraseptif kullanımının, BRCA1 germline mutasyonu olan 

bireylerde ve genetik yatkınlığı olmayanlarda yumurtalık kanseri 

gelişme riskini azalttığı gösterilmiştir (Bassuk ve Manson, 2015; 

Moorman ve diğerleri, 2013). Bir meta-analiz, ortalama 5 yıl boyunca 

oral kontraseptif kullanımı ile yumurtalık kanseri için yaşam boyu 

%0.54'lük bir azalma olduğunu göstermiştir (Bassuk ve Manson, 

2015; Havrilesky ve diğerleri, 2013). İlginç bir şekilde, yumurtalık 

kanseri kohort konsorsiyumunda (1.3 milyon kadın ve 5.584 

yumurtalık kanserini kapsayan 21 çalışmadan elde edilen veriler dahil) 

yapılan bir analize dayanarak, oral kontraseptif kullanımının, seröz, 

endometrioid ve berrak hücreli karsinomların azalmasının yanında, 

müsinöz karsinomlarla ilişkili olmadığı bulunmuştur (Wentzensen ve 

diğerleri, 2016). Oral kontraseptiflerdeki östrojen ve progesteron 

dozlarının yumurtalık kanseri insidansını etkilemediği, ancak daha 

uzun süre oral kontraseptif kullanımının azalmış risk ile ilişkili olduğu 

bildirilmektedir (Havrilesky ve diğerleri, 2013). 

Hormon replasman tedavisinin postmenopozal kadınlarda yumurtalık 

kanseri geliştirme riskini arttırdığı gösterilmiştir; sadece östrojen 

tedavisi riski %22 artırmakta iken kombine östrojen ve progesteron 

tedavisinin riski %10 daha arttırdığı bulunmuştur (Hildebrand, 

Gapstur, Feigelson, Teras, Thun ve Patel, 2010; Morch, Lokkegaard, 

Andreasen, Kruger-Kjaer ve Lidegaard, 2009; Pearce, Chung, Pike ve 
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Wu, 2009). Hormon replasman tedavisi gören menopozal kadınlarda 

özellikle seröz ve endometrioid tip karsinom geliştirme riskinde 

belirgin bir artış görülmekle birlikte (Collaborative Group on 

Epidemiological Studies of Ovarian ve diğerleri, 2015), hormon 

replasman tedavisi gören kadınlarda berrak hücreli kanser riskinin 

azaldığı da bildirilmiştir (Wentzensen ve diğerleri, 2016). İlginç bir 

şekilde, yumurtalık kanseri teşhisi konan ve aynı zamanda şiddetli 

menopoz semptomları olan kadınlarda, hormon replasman tedavisinin 

kullanımı güvenli görünmektedir ve genel sağkalım üzerinde hiçbir 

etkisi bulunmamıştır (Eeles ve diğerleri, 2015). Bu nedenle, hastalarda 

şiddetli menopoz semptomları varsa hormon replasman tedavisi 

düşünülebilmektedir (Eeles ve diğerleri, 2015). 

1.3.  Üreme Faktörleri 

Doğurganlık, tüp ligasyonu, salpenjektomi, unilateral veya bilateral 

ooferektomi yumurtalık kanseri riskinde farklılıklar meydana 

getirmektedir (Friebel, Domchek ve Rebbeck, 2014; Gaitskell, Green, 

Pirie, Reeves, Beral ve Million Women Study, 2016; Rice, Hankinson 

ve Tworoger, 2014). Doğum yapmış kadınlar, doğum yapmamışlarla 

kıyasladığında yumurtalık kanserinin tüm alt türleri için daha düşük 

bir risk taşımaktadırlar ve belirgin risk azalması berrak hücreli 

karsinomlar için de kaydedilmiştir. Unilateral ooferektomi, histolojik 

alt tipe özgü olmadan yumurtalık kanseri riskinde %30'luk bir azalma 

ile ilişkilidir. Bilateral ooferektomi, genetik yatkınlığı olan kadınlarda 

yumurtalık kanser riskini azaltmada da etkilidir. BRCA1 ve BRCA2 

mutasyonu olan kadınlarda, bilateral ooferektomi sonrası %1.1 
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oranında hastada primer peritoneal karsinom gelişimi engellenmiştir 

(Domchek ve diğerleri, 2010; Rice, ve diğerleri, 2014).  

Tüp ligasyonu ve histerektomi de yumurtalık kanseri, özellikle berrak 

hücreli ve endometrioid karsinom riskinde azalma ile ilişkilidir 

(Friebel ve diğerleri, 2014; Gaitskell ve diğerleri, 2016; Rice, ve 

diğerleri, 2014; (Wentzensen ve diğerleri, 2016). Tüp ligasyonu, 

doğurganlık ≥2, endometriozis ve daha genç yaş gibi üreme risk 

faktörleri, yumurtalık tümörlerinin gelişimi ile ilişkidir (Friebel ve 

diğerleri, 2014; Kotsopoulos ve diğerleri, 2013; Wentzensen ve 

diğerleri, 2016). Ek olarak, endometriozis, endometrioid ve berrak 

hücreli yumurtalık kanserinin yanı sıra düşük dereceli kanserlerle de 

ilişkilendirilmiştir (Wentzensen ve diğerleri, 2016). Germline BRCA 

mutasyonları olan kadınlarda tüp ligasyonu ve emzirme benzer şekilde 

yumurtalık kanseri riskinin azalması ile ilişkili faktörler olarak 

tanımlanmıştır (Friebel ve diğerleri, 2014). 

1.4.  Diğer Faktörler 

Diğer risk faktörü olarak obezite tanımlamıştır. Menopoz sonrası 

yumurtalık kanseri gelişimi; hormon replasman tedavisi almayanlarda, 

beden kitle endeksine göre normal kilosundan 5 kg fazla olanlarda, 

postmenopozal kadınlarda yumurtalık kanseri riskinde ~%13’lük bir 

artış göstermiştir (Keum ve diğerleri, 2015). Ayrıca obezite, 

endometrioid ve müsinöz karsinom riskinin artmasıyla da ilişkili 

bulunmuş olmasına rağmen HGSC'ler ile ilişkili bulunmamıştır (Olsen 

ve diğerleri, 2013). LGSC, HGSC veya endometrioid karsinomu olan 

kadınlarda, obezitenin kötü prognoz ile de ilişkisi değerlendirilmiştir 
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(Nagle ve diğerleri, 2015). Meta-analizlere dayanarak, düzenli fiziksel 

aktivitenin yumurtalık kanseri riski üzerinde azaltıcı bir etkisi olduğu 

ve fiziksel olarak daha aktif kadınlarda riskte %30-60'lık bir azalma 

olduğu vurgulanmıştır (Cannioto ve Moysich, 2015). 

Genel popülasyonda beslenme alışkanlıkları ile yumurtalık kanseri 

geliştirme riski arasındaki ilişki de incelemiştir. Süt tüketim seviyeleri, 

yumurtalık kanseri riski açısından önemli bir risk oluşturmamakla 

birlikte, başka bir çalışmada, yağsız süt ve laktozsuz süt tüketimi ile 

yumurtalık kanseri geliştirme riski arasında ters bir ilişki olduğunu 

gösterilmiştir (Merritt, Poole, Hankinson, Willett ve Tworoger, 2014). 

Çalışmalarda ayrıca vitaminler ve flavonoidler gibi diğer diyet 

faktörleri ile de yumurtalık kanseri riski arasındaki ilişki 

değerlendirilmiştir. Yetişkinlik döneminde folat, A vitamini, C 

vitamini veya E vitamini alımı yumurtalık kanseri riskini 

değiştirmemektedir (Koushik ve diğerleri, 2015; Xie ve diğerleri, 

2014). Fakat başka bir çalışma da flavonoidler ve siyah çayın 

yumurtalık kanser riskinde azalma sağladığı bildirilmiştir (Cassidy, 

Huang, Rice, Rimm ve Tworoger, 2014). 

Yumurtalık kanser riskini etkileyebilecek diğer yaşam tarzı faktörleri 

arasında talk pudrası kullanımı, Non-Steroidal Antienflamatuar gibi 

ilaçlar (NSAIDS) ve sigara kullanımı yer almaktadır. Talk pudrası ile 

ilgili olarak, vaka kontrol ve ileriye dönük çalışmalardan elde edilen 

sonuçlar değişiklik göstermektedir; bir çalışmada yumurtalık kanser 

riskinde orta derecede bir artış olduğu tespit edilmişken, diğer 

çalışmalar talk pudrası kullanımı ile riskin herhangi bir artış 
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göstermediğini bildirmektedirler (Houghton ve diğerleri, 2014; Terry 

ve diğerleri, 2013). 

Her yaşta günlük düşük doz aspirin kullanımının, kadınlarda 

yumurtalık kanseri gelişme riskinin azalmasıyla ilişkili olduğu 

bildirilmiştir (Trabert ve diğerleri, 2014). Düzenli aspirin kullanımı, 

endometrioid, müsinöz karsinom ve seröz karsinom riskinde önemli 

bir azalma ile ilişkilendirilmiştir. NSAID kullanımının ise, özellikle 

seröz karsinom oluşum riskinde (Trabert ve diğerleri, 2014), daha 

önemli düzeyde bir azalma il ilişkili olduğu bildirilmiştir. Sigara 

kullanımı, belirgin olarak müsinöz karsinom riskinin artmasıyla 

ilişkilendirilmiştir (Wentzensen ve diğerleri, 2016). Son olarak, 

Nurse's Health Study'den elde edilen veriler, mevcut ve geçmiş 

anketlere dayanan çalışmalarda kalıcı depresyonun, depresif belirtiler 

göstermeyen kadınlara kıyasla yumurtalık kanseri riskini 

artırabileceğini göstermektedir (Huang ve diğerleri, 2015). 

2. HASTALIĞIN PATOFIZYOLOJİSİ VE MOLEKÜLER 

DEĞİŞİKLİKLER 

Kanser Genom Atlası projesi, kanserle ilişkili genetik mutasyonları 

kataloglayan diğer projelerle birlikte epitelyal yumurtalık kanserinin 

farklı histolojik alt tipleri hakkında önemli moleküler veriler 

bildirmiştir (Berns ve Bowtell, 2012; Cancer Genome Atlas Research, 

2011; Patch ve diğerleri, 2015). Bu veriler, sırayla, iyileştirilmiş 

terapötik ajanlar, erken teşhis ve risk azaltma stratejilerine yol 

açmıştır. Yumurtalık kanserinin histolojik ve moleküler olarak farklı 

alt tiplerden oluştuğunun kabul edilmesi, klinik araştırma stratejilerini 
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ve hasta uygunluğunu etkilemiş ve klinik yönetime yol açmıştır 

(Galic, Coleman ve Herzog, 2013; Matulonis, 2014). Yumurtalık 

kanserli hastalarda ilişkili mutasyonlar gösteren genomik verilere 

rağmen, bazı tümörler, özellikle HGSC alt tipi, bu hastalığın altında 

yatan genomik karmaşıklığı yansıtan genetik olarak heterojen bir 

yapıdadır (Bashashati ve diğerleri, 2013; Cancer Genome Atlas 

Research, 2011; Patch ve diğerleri, 2015). Örnek olarak, yeni teşhis 

edilen HGSC'li hastalarda tümör içi genomik heterojenite gösterdiği 

kanıtlanmıştır. 

2.1.  HGSC 

HGSC alt tipi, yumurtalık kanserinin ilk tanısında platin bazlı 

kemoterapiye maruz kalındıktan sonra hastalığın nüksetmesi ile 

kapsamlı bir şekilde karakterize edilmiştir. TP53, HGSC'de en sık 

mutasyona uğramış gendir (Cancer Genome Atlas Research, 2011; 

Patch ve diğerleri, 2015). TP53 mutasyonları, çerçeve içi (in-frame) 

ve çerçeve kayması (frameshift) ekleme ve silme mutasyonların 

olabileceği gibi, yanlış anlamlı veya anlamsız mutasyonlar da olabilir 

(Cancer Genome Atlas Research, 2011). TP53 mutasyonları sıklıkla 

DNA-bağlanma alanını kodlayan gen bölgesinde meydana gelir, fakat 

aynı zamanda DNA-bağlanmayan alanları kodlayan bölgelerde de 

meydana gelebilir. Genomik analizler, analiz edilen HGSC'lerin 

~%50'sinde homolog rekombinasyondaki defektleri ortaya çıkarmıştır 

(Cancer Genome Atlas Research, 2011). 

Hasarlı homolog rekombinasyon, hem germline hem de somatik 

BRCA mutasyonları ve diğer DNA onarım yolu genlerindeki 
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değişiklikler ile ilişkilidir (Cancer Genome Atlas Research, 2011). 

BRCA1, DNA onarımı, hücre döngüsünün kontrol noktaları, mitoz, 

kromatinin yeniden şekillenmesi ve transkripsiyonel düzenleme için 

çok önemlidir; BRCA2, homolog rekombinasyon ve DNA onarımında 

önemlidir (O'donovan ve Livingston, 2010). BRCA1 promotörünün 

hipermetilasyonu, HGSC'lerin önemli bir alt kümesinde de 

gösterilmiştir (Cancer Genome Atlas Research, 2011). HGSC'de 

tanımlanan ek tekrarlayan moleküler değişiklikler, defektif Notch, 

fosfoinositid 3-kinaz (PI3K), RAS-MEK ve FOXM1 sinyal yollarını 

ve ayrıca proteinleri kodlayan genlerdeki yüksek düzeyde somatik 

kopya sayısı değişikliklerini içerir (Cancer Genome Atlas Research, 

2011). HGSC patogenezinde rol oynayan ve ayrıca yumurtalık kanseri 

için potansiyel terapötik hedefler olarak hizmet edebilecek diğer 

mutasyona uğramış genler arasında AURKA, ERBB3, CDK2, MTOR, 

BRD4 ve MYC bulunmaktadır (Baratta ve diğerleri, 2015; Cancer 

Genome Atlas Research, 2011; Reyes-Gonzalez ve diğerleri, 2015).  

Bir çalışmada, protein 4 içeren bromodomain (BRD4 tarafından 

kodlanan) epigenetik transkripsiyon modülatörünün aktivitesinin, 

HGSC hücre hatlarının proliferasyonu ve hayatta kalması için gerekli 

olduğunu göstermiştir (Baratta ve diğerleri, 2015). Ek olarak, BRD4 

inhibisyonuna duyarlı yumurtalık kanseri hücreleri, HGSC'de 

değiştirilmiş bulunan bir başka önemli gen olan MYC'in yüksek bir 

ekspresyonuna sahiptir. HGSC, gen ekspresyon profillemesinden elde 

edilen veriler kullanılarak alt bölümlere ayrılmıştır (Bentink ve 

diğerleri, 2012; Tothill ve diğerleri, 2008). Kanser Genom Atlası, gen 

ekspresyonuna dayalı olarak dört HGSC alt tipi tanımlamıştır. Klinik 
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sonuçlarda farklılıklara sahip farklılaşmış, immünoreaktif, 

mezenkimal ve proliferatif alt tipler hasta yönetimi için klinik olarak 

yararlı olmamıştır (Tothill ve diğerleri, 2008; Verhaak ve diğerleri, 

2013). 

2.2.  Diğer Alt Tipler 

Yumurtalık kanserinin diğer histolojik alt tipleri genomik yüzeyinde 

incelenmiştir. Berrak hücreli karsinomlar genomik düzeyde 

karmaşıktır ve ARID1A, PIK3CA ve PTEN'de mutasyonlara sahip 

olabilir. LGSC'lerde BRAF ve KRAS mutasyonları yaygındır(Della ve 

diğerleri, 2015; Romero, Sun, Wong, Bast ve Gershenson, 2013). Ek 

olarak, LGSC, her hastada kanser tipinde genetik evriminin 

kapsamının düşük olduğu mutasyon stabilitesi sergiler, ancak bu 

tümörler tipik olarak kemoterapiye HGSC'lerden daha fazla yanıt 

vermemektedirler (Tone ve diğerleri, 2014). Yüksek dereceli 

endometrioid kanserler, HGSC ile moleküler benzerliklere sahiptir. 

Berrak hücreli ve endometrioid karsinomlar, endometriozis ile ilişkili 

yumurtalık kanserleri, ARID1A mutasyonları ile ilişkilidir (Oswald ve 

Gourley, 2015; Wiegand ve diğerleri, 2010). Düşük dereceli 

endometrioid karsinomlar, PTEN kaybı ve PIK3CA ve KRAS 

genlerinde mutasyonlar taşıyabilirler. Müsinöz karsinomlar KRAS 

mutasyonları taşıyabilir (Brown ve Frumovitz, 2014). Bir NpCpG 

trinükleotid bağlamındaki C>T geçişlerinin, müsinöz karsinomlarında 

baskın mutasyon olduğu gösterilmiş, bununda metilsitozinlerin 

deaminasyonuna neden olduğu vurgulanmıştır (Ryland  ve diğerleri, 

2015). Müsinöz karsinomların yaklaşık yarısı, KRAS, BRAF, 
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CDKN2A, RNF43, ELF3, GNAS, ERBB3 ve KLF5'te meydana gelen 

diğer sık mutasyonlarla birlikte TP53 geninde de mutasyonlara 

sahiptir (Ryland ve diğerleri, 2015). Hiperkalsemi ile ilişkili küçük 

hücreli karsinomlar, SMARCA4'te somatik veya germline 

mutasyonları ile ilişkilidir (Callegaro-Filho ve diğerleri, 2016; Jelinic 

ve diğerleri, 2014). 

3. BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ VE TÜMÖR MİKROÇEVRESİ 

Yumurtalık kanseri patogenezinde bir diğer araştırma alanı, bağışıklık 

sistemi ve tümör mikroçevresinin rolüdür. Yumurtalık kanserinde 

sitotoksik T hücre infiltrasyonunun, çeşitli çalışmalarda genel 

sağkalımda iyileşme ile ilişkili olduğu gösterilmiştir (Hwang, Adams, 

Tahirovic, Hagemann ve Coukos, 2012; Zhang ve diğerleri, 2003). 

Örneğin, tümöre reaktif T hücreleri ve tümöre özgü antikorlardan 

oluşan antitümör immün yanıtları, periferik kanda, yumurtalık kanseri 

dokusunda tespit edilebilir (Musrap ve Diamandis, 2012; Santin ve 

diğerleri, 2000; Schlienger ve diğerleri, 2003; Zsiros, Tanyi, Balint ve 

Kandalaft, 2014). Ayrıca, yumurtalık tümörlerinde sitotoksik T hücre 

infiltrasyonu, birkaç grup tarafından gösterildiği gibi, genel 

sağkalımla da ilişkili bulunmuştur (Etemadmoghadam ve diğerleri, 

2009; Yang ve diğerleri, 2013). Tümör mikroçevresinin birçok 

bileşeni içinde, anjiyogenez, epitelyal yumurtalık kanserinin 

patogenezinde, tümör büyümesini ve metastazı teşvik ederek çok 

önemli bir role sahiptir (Yang, Shen, Hu, Coleman ve Sood, 2015). 

Vasküler endotelyal büyüme faktörü (VEGF), yumurtalık kanserinde 

tanımlanan en güçlü pro-anjiyogenik faktörlerden biridir ve ayrıca 
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fibroblast büyüme faktörü, anjiyoproteinler, endotelinler, IL-6, IL-8, 

makrofaj kemotaktik proteinleri ve diğer pro-anjiyogenik faktörler de 

tanımlanmıştır (Bottsford-Miller ve diğerleri, 2007). 

4. DİYAGNOZ, PROGNOZ VE PREVANSİYON 

4.1.  Diyagnoz 

Yumurtalık kanseri erken evre teşhisi için uygun bir tarama testi, 

yüksek duyarlılık ve yüksek özgüllük gerektirmektedir. Yumurtalık 

kanser taraması için mevcut uygulamalar arasında transvajinal 

ultrasonografi, biyobelirteç analizi veya her ikisinin bir kombinasyonu 

yer almaktadır. Bugüne kadar, proteomik ve genomikte yoğun 

araştırmalar yoluyla yumurtalık kanserinin erken teşhisi için bir dizi 

potansiyel biyobelirteç tanımlanmaktadır. Yumurtalık kanser tespiti 

için “altın standart” biyobelirteç olarak CA125 kabul edilmesine 

rağmen, klinik önemi esas olarak hastalık nüksünü değerlendirmede 

düşmektedir. Lizofosfatidik asit, insan epididim proteini 4 (HE4), 

inhibinler (TGF-β alt ailesinin üyeleridir), Mesothelin (göç ve 

metastaz ile ilişkili) gibi diğer biyokimyasal belirteçler (Huang ve 

diğerleri, 2006), Osteopontin ve YKL- 40'ın çeşitli çalışmalar arasında 

yumurtalık kanserli hastaların serumlarında yükseldiği rapor 

edilmiştir. Bunun gelişmiş kanser tespiti için tanısal öneme sahip 

olabileceği düşünülmekle birlikte, büyük olasılıkla birbirleriyle 

ve/veya CA125 ile çeşitli kombinasyonlarda vardır (Rosenthal, Menon 

ve Jacobs, 2006). Bunların arasında bugüne kadarki en umut verici 

moleküler biyobelirteçler HE4 ve mezothelin'dir. Şimdiye kadar FDA, 
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hastalığın ilerlemesini/nüksünü izlemek için yalnızca CA125 ve 

HE4'ü onaylamıştır (Rosenthal ve diğerleri, 2006). 

Pelvik kütlenin triyajı için, 5-protein: CA125-II, apoli-protein A1, 

transtiretin, beta 2 mikroglobulin ve transferrin ölçümlerini oluşturan 

2009'dan beri FDA tarafından onaylanmıştır. Yumurtalık karsinomu 

alt tiplerinin serumlarında yüksek Kallikrein 6 ve 7 (KLK6 ve KLK7) 

seviyeleri rapor edilmiş olup, bunların yumurtalık kanseri'nin erken 

tespitini iyileştirme potansiyellerini göstermektedir. EOK'lı kadınlarda 

erken tanı için potansiyel klinik önemi olan diğer biyobelirteçler, 

GSTT1, Prostasin (PRSS8), KLK6, KLK7, FOLR1 ve ALDH1'i içerir 

(Sarojini ve diğerleri, 2012). PLCO tarama denemesi ile birlikte 

birkaç tanı belirteç panelinin değerlendirilmesi, yumurtalık kanseri 

vakalarını normal kontrol gruplarından ayırt edebilen umut verici 

biyobelirteçler belirlemiştir; örnek olarak, CA-125, HE4, CEA ve 

VCAM-1'den oluşan dört biyobelirteç paneli, erken evre yumurtalık 

kanser duyarlılıkta kullanılması düşünülmüştür(Lin ve diğerleri, 

2009). CA-125, ApoA1, TTR ve H418'den oluşan bir başka panel, 

hastalığın erken evresindeki yumurtalık kanser hastalarını sağlıklı 

kontrol örneklerinden %97 özgüllükte %74 duyarlılıkla ayırt 

edebilmiştir (Zhang ve diğerleri, 2004). Çeşitli çalışmalardan elde 

edilen gelişmiş yumurtalık kanseri tespiti için serum bazlı invaziv 

olmayan biyobelirteçlerin duyarlılığı ve özgüllüğü, EOK'nin erken 

teşhisi için klinik öneme sahiptir. 
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4.2.  Genetik Markerlar 

Yumurtalık tümörlerinin yaklaşık %23'ü kalıtsal etkenlerle 

ilişkilendirilmiştir ve kalıtsal yumurtalık karsinomlarının yaklaşık 

%65-85'indeki genetik anormallikler, DNA onarımı için gerekli olan 

BRCA (meme kanseri erken başlangıçlı genler BRCA1 ve BRCA2) 

genlerindeki germline mutasyonlarıdır. BRCA1 ve BRCA2 mutasyonu 

olan bir kadın için kümülatif yaşam boyu EOK riski sırasıyla %39-46 

ve %12-20'dir (Ramus ve diğerleri, 2007).  Yaşam boyu meme kanseri 

ve yumurtalık kanser riski, BRCA1 ve BRCA2 mutasyonlarının 

taşıyıcılarında sırasıyla %85'e ve %54'e kadar artar. Birkaç tümör 

baskılayıcı gen ve onkogenin (Li-Fraumeni sendromunda tümör 

baskılayıcı gen TP53, Lynch sendromunda uyumsuzluk onarım 

genleri (MMR), mismatch repair gene ile ilgili genler: BARD1, 

CHEK2, RAD51 ve PALB2) kalıtsal yumurtalık ile ilişkisi kanser 

bildirilmiştir. Bugüne kadar, yaklaşık 16 genin kalıtsal yumurtalık 

karsinogenezi ile ilişkili olduğu rapor edilmiştir (Toss ve diğerleri, 

2015). 

4.3.  Epigenetik Markerlar 

Epigenetik, temel DNA dizisinde herhangi bir değişiklik ortaya 

çıkarken gen ekspresyonunun düzenlenmesi mekanizmadır (Feinberg 

ve Tycko, 2004; Jones ve Baylin, 2002; Jones ve Laird, 1999). DNA 

metilasyonu, histon proteinlerinin ve miRNA'ların modifikasyonu, 

hücre farklılaşması, embriyogenez, X kromozomunun inaktivasyonu, 

genom baskısı çeşitli hücresel süreçleri düzenlemede anahtar 

modülatördür (Jones ve Takai, 2001; Kacem ve Feil, 2009; Portela ve 
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Esteller, 2010; Reik ve Lewis, 2005). Epigenetik değişimler, hücre 

döngüsü sırasında gen ekspresyonunun kaderini, DNA metilasyonu, 

histon modifikasyonu ve mikroRNA ekspresyonu arasındaki 

etkileşimleri göre belirlerler (Kanwal ve Gupta, 2012). Büyük ölçüde 

birkaç onkogenin demetilasyonu ile tekrarlayan DNA'nın global 

hipometilasyonu (Ehrlich, 2009)  ve çeşitli tümör baskılayıcı genlerin 

promotörlerinde bunların transkripsiyonel susturulmasına yol açan 

lokalize hipermetilasyon, tümörogenezde yer alan iki zıt epigenetik 

fenomendir (Sharma, Kelly ve Jones, 2010).  

CpG dinükleotidleri içinde yer alan deoksisitosinin DNA 

metiltransferaz (DNMT) aracılı metilasyonu, kanserde transkripsiyon 

baskısına yol açan en iyi bilinen ve yaygın olarak çalışılan epigenetik 

mekanizmadır (Bird, 2002; Bird ve Wolffe, 1999; Hendrich ve Bird, 

2000). DNA metilasyonunun karsinojenez sırasındaki en erken olay 

olduğu ve tümör baskılayıcı genlerin susturulmasında çok önemli bir 

rol oynadığı bilinmektedir (Bartlett ve diğerleri, 2016; Sharma ve 

diğerleri, 2010; Teschendorff, 2012; Teschendorff ve Widschwendter, 

2012).  Genin promotermetilasyon aracılı epigenetik susturulması, 

MBD'nin (MeCP2, MBD1, MBD2 ve MBD4 gibi metil CpG bağlayıcı 

proteinler) alınmasıyla düzenlenir ve bu da, metilasyon bölgesinde 

histon modifiye edici ve kromatin yeniden modelleme komplekslerini 

toplayarak kromatin durumunu düzenler. Daha sonra yoğun kromatin 

yapısı oluşturur ve transkripsiyonel baskı ile sonuçlanır (Esteller, 

2007; Lopez-Serra ve Esteller, 2008). Aksine, genin epigenetik 

aktivasyonu, aktif histon işaretleri (asetilasyon ve H3K4 

trimetilasyonu) ile zenginleştirilmiş alanlar yaratarak açık bir 
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kromatin yapısı oluşturmaya yardımcı olan Cfp1 ve histon 

metiltransferaz SETD1'in işe alınmasıyla düzenlenir (Jones ve Baylin, 

2007; Thomson ve diğerleri, 2010). Artan kanıtlar, DNA 

metilasyonunun kanser gelişimi ve ilerlemesinde, tümör baskılayıcı 

genlerin transkripsiyonel susturulmasından onkogenlerin 

aktivasyonuna ve sonuç olarak metastazı da önemli rolünü ortaya 

koymaktadır (Costello ve Plass, 2001; Herman ve Baylin, 2003; 

Wilting ve Dannenberg, 2012). DNA metilasyonunun, uzun süredir 

malign transformasyonlar ve karsinogenez ile ilişkili olan 

mutasyonlar, delesyonlar ve translokasyonlar gibi genetik lezyondan 

eşit veya daha büyük bir rol oynadığı ortaya çıktı (Chan ve diğerleri, 

2008). Örneğin, BRCA1 mutasyonları EOK'nin %5-10'una katkıda 

bulunsa da, mutasyona uğramamış BRCA1 alelinin promotör 

hipermetilasyonu, bu kanserin gelişiminde ikinci kötü olaydır (Barton, 

Hacker, Clark ve O'brien, 2008). 

4.4.  Prognoz 

Prognostik biyobelirteç, ileri evre ve FBXO32 ile ilişkili olan (Chou 

ve diğerleri, 2010), uzun süreli hastalıksız sağkalım ile bağlantılı 

ribozomal DNA (18S ve 28S), IGFBP-3'ü içerir. Erken evre EOK'de 

HOXA11 durumu hastalık ilerlemesi (Wiley, Katsaros, Fracchioli ve 

Yu, 2006) ve cerrahi sonrası agresif tümör paterni ile ilişkidir (Fiegl 

ve diğerleri, 2008). SFRP1, SFRP2 ve SOX1'in ≥1 geninin 

metilasyonu, hastalıksız sağkalım ile ilişkiliyken, SOX1, LMX1A ve 

SFRP1 metilasyonu, nüks ve genel sağkalım ile ilişkilidir (Su, Lai, 

Lin, Chou, Liu ve Yu, 2009). 138 plazma örneğinde analiz edilen 
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hMLH1'in metilasyonu zayıf sağkalımı tahmin ederken, 57 yumurtalık 

kanseri hastasından alınan periton sıvısında analiz edilen CDH1, 

CDH13 ve APC (15 gen panelinin dışında) genel sağkalımı 

öngörebilir. Heparin sülfat 3-O-sülfasyonunun epigenetik kaybının, 

yumurtalık kanseri hücrelerini onkogenik sinyallere duyarlı hale 

getirdiğini ve prognozu tahmin edebileceğini, böylece HS3ST2'nin 

hedefe yönelik tedavi için faydasını yansıttığını bildirdi (Huang ve 

diğerleri, 2018).  

Genom çapında metilasyon veri analizi kullanılarak, beş metilasyon 

(SLC39A14, PREX2, KCNIP2, CORO6 ve EFNB1), hastaların OS ile 

önemli ölçüde ilişkili olan yumurtalık seröz kist adenokarsinomlu 

hastalar için yeni bağımsız prognostik biyobelirteç olarak rapor edildi. 

Bunlar OSC prognozunu (AUC=0.715) tahmin etmek için daha 

yüksek hassasiyet ve özgüllük sergilemiştir, bu iyileştirmedeki klinik 

önemlerini yansıtır. Ayrıca, bu 5-metilasyon özelikler, OSC 

hastalarının prognostik sağkalımını tahmin etmede bilinen 

biyobelirteçlere göre daha doğruydu (Guo, Xu, Chen, Wu ve Dai, 

2018). BRCA1'in promotör metilasyonunun, adjuvan platin-taksan 

bazlı kemoterapi gören yumurtalık kanser'li hastaların PFS'sinin 

artmasıyla (P = 0.008) ve ayrıca hastalık nüksü olan hastalarda PFS = 

18.5 ay boyunca BRCA1'i olmayan hastalar için 12.8 ay boyunca 

önemli ölçüde ilişkili olduğu bildirilmiştir. BRCA1'in promotör 

metilasyonunun, sporadik epitelyal yumurtalık karsinomunda platin-

taksan bazlı kemoterapiye yanıtın daha iyi bir öngörücü belirteci 

olabileceğini yansıtır (Ignatov, 2014).  
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İleri evre yumurtalık kanser hastalarında prognostik bir biyobelirteç 

olarak CDH1, DLEC1 ve SFRP5 gen metilasyon panelinin 

potansiyelini vurgulamaktadır. Hastalarda iki veya daha fazla 

metillenmiş genin varlığı, hastalığın tekrarlaması (tehlike oranı: 1.91; 

p = 0.002) ve daha kısa genel sağkalım ve hastalıksız sağkalım 

(tehlike oranı: 1.96; p = 0.006) (Lin ve diğerleri, 2018) ile önemli 

ölçüde ilişkiliydi (Liu ve diğerleri, 2018). DOT1L (DNA 

metiltransferaz) ile etkileşim üzerine çoklu ilaca dirençli genlerin 

H3K79 metilasyonunu yeniden programlayarak açık bir kromatin 

durumunu koruyarak yumurtalık kanseri hücrelerinin kemorezistan 

direncini artıran C/EBPb'nin (bir transkripsiyon faktörü) prognostik 

potansiyelini bildirmiştir, böylece yeni bir epigenetiğin temel 

düzenleyicilerini belirleyerek ve hedefleyerek yumurtalık kanser'de 

daha kesin terapötik seçenekler için kullanılır (Liu ve diğerleri, 2018). 

Promoter hipometilasyonu ve PRAME ekspresyonu, yüksek dereceli 

seröz yumurtalık karsinomunda artan sağkalım ile ilişkilidir. GABRP, 

SLC6A12, MGAT3, CT45, CA9, MUC13 ve AGR2, promotör 

hipometilasyonu ve proto-onkogenlerin artan ekspresyonu, hastalığın 

daha agresifliği ve metastazı ve daha düşük sağkalım için 

öngörücüdür. Sat2 DNA'sının (Chr 1) hipometilasyonu, nüks ile 

ilişkili olup ve kötü prognoza (Widschwendter ve diğerleri, 2004) ve 

LINE1 daha kötü genel sağkalım ve daha düşük ilerleme ile 

bağlantıdır (Pattamadilok, 2008). Sonuç olarak, yumurtalık kanserinde 

kapsamlı metilom analizi yoluyla belirlenen yeni hedefler, gelecekteki 

klinik araştırmaların ve terapötiklerin tasarımını kolaylaştırmak için 

önemli translasyon potansiyeline sahiptir. 
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4.5.  Prevansiyon 

Salpenjektomi, yumurtalık kanserli kadınların fallop tüplerinde öncü 

lezyonların varlığına dayanan bir önleme tekniğidir (Falconer, Yin, 

Gronberg ve Altman, 2015; Kwon ve diğerleri, 2015; Mcalpine ve 

diğerleri, 2014). İnvaziv yumurtalık kanseri olan tüm kadınların (aile 

öyküsü, histoloji veya yaştan bağımsız olarak) genetik test ve genetik 

danışmadan geçmesini önermektedir. Bu testin amacı, kadınları birey 

ve aile üyeleri için artan risk taşıyabilecek yüksek riskli bir genin 

varlığının yanı sıra sonuç ve terapötik yönetim için çıkarımları olup 

olmadığını değerlendirmektir (Network, 2016; Walker ve diğerleri, 

2015). Yumurtalık kanseri geliştirme genetik riski (yani, yüksek riskli 

genlerde germline mutasyonlarının varlığı) yüksek olan 35-40 yaş 

arası kadınlarda riski azaltan bilateral salpingo-ooferektomi 

yapılmasını önermektedir. Kadınların risk azaltıcı cerrahi geçirme 

yaşının bireyselleştirilmesinin yanı erken invaziv kanserleri ekarte 

etmek için yüksek riskli kadınlarda riski azaltan bilateral salpingo-

ooferektomiyi takiben tüm yumurtalık ve fallop tüpünün mikroskobik 

incelemesini zorunlu olup ve önerilmektedir (Carlson ve diğerleri, 

2008; Kurman ve Shih Ie, 2010; Medeiros ve diğerleri, 2006; Walker 

ve diğerleri, 2015). 

Germline BRCA mutasyonları ve intakt yumurtalıkları olan belirli yaş 

gruplarındaki bireylerde yıllık yumurtalık kanseri riskinin, riski 

azaltan bilateral salpingo-ooferektominin uygun zamanlaması 

konusunda klinisyenlere ve hastalara rehberlik ettiği tahmin 

edilmektedir (Finch ve diğerleri, 2014). Bir çalışmada, riski azaltan 
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salpingo-ooferektomi, BRCA mutasyonu olan kadınlarda yumurtalık 

kanseri riskini %80 oranında azaltmıştır. Riski azaltan bilateral 

salpingo-ooferektominin zamanlaması önemlidir, çünkü 45 yaşından 

küçük kadınlarda ameliyat yapılması kardiyovasküler hastalık, 

osteoporoz ve osteopeni riskinde artış ile ilişkilendirilmiştir. Bu 

hastalarda östrojen replasmanı düşünülmelidir (eğer meme kanseri 

olmamışlarsa), ancak östrojen tedavisinin yararları ve potansiyel 

riskleri veya optimal süresi belirlenmemiştir (Walker ve diğerleri, 

2015). 

5. YUMURTALIK KANSERİNDE mikroRNA’lar 

MikroRNA'ların anormal ekspresyonu, yumurtalık karsinogenezinde 

doğrulanmıştır. MikroRNA’ların işlevsel olarak mRNA seviyelerinde 

bir azalma yumurtalık kanser malign vakalarındaki normal kontrollere 

karşı enzimler, miRNA'ların yumurtalık tümörogenezinde genel bir 

tümör baskılayıcı rolünü göstermektedir (Merritt ve diğerleri, 2008; 

Pampalakis, Diamandis, Katsaros ve Sotiropoulou, 2010). Drosha ve 

Dicer'ın aşırı ekspresyonu, daha iyi hayatta kalma ile önemli ölçüde 

ilişkiliyken, düşük Drosha ekspresyonu, suboptimal cerrahi 

sitoredüksiyon ve Dicer'in ileri tümör evresi ile düşük ekspresyonu ile 

ilişkilendirilmiştir. Böylece mikroRNA'ların yumurtalık kanserindeki 

tümör baskılayıcı rolü kanıtlanmıştır (Merritt ve diğerleri, 2008). 

Yumurtalık kanseri ile ilgili olarak, birkaç upregüle edilmiş miR için 

potansiyel hedefler, pro-apoptotik, metastaz baskılayıcı veya anti-

proliferasyon gen ürünlerini içerirken, aşağı regüle edilmiş 
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miRNA'lar, büyüme sinyali, pro-metastatik veya anti-apoptoz ile 

ilişkili proteinleri içerir (Fard, Shoorei ve Taheri, 2020). 

İleri evre kanserde miR-187'nin Dab2 bağımlı EMT (epitelden-

mezenkimal geçiş) yoluyla karsinogenezi düzenlediğini bildirmiştir 

(Chao ve diğerleri, 2012). Ayrıca, miR-199a, miR-200a, miR-200b, 

miR 200c ve miR-214'ün yumurtalık tümörlerinde önemli ölçüde aşırı 

eksprese edildiğini ve miR-100 ve miRNAlet-7i'nin aşağı regüle 

edildiğini tanımlamıştır (Iorio ve diğerleri, 2007; Yang ve diğerleri, 

2008; Yang ve diğerleri, 2008). MiR-200b gibi yumurtalık tümörlerini 

histolojik alt tiplere göre ayırt edebilen birkaç miRNA temeli 

incelenmiştir ve miR 141'in seröz ve endometrioid alt tiplerinde aşırı 

eksprese edildiği gözlemlenmiştir; endometrioid histoloji ile ilişkili 

miR-21, miR-203 ve miR-205'in yukarı regülasyonu; aşağı regüle 

edilmiş miR-145, seröz ve berrak hücre alt tipi ile ilişkiliyken, aşağı 

regüle edilmiş miR 222, endometrioid ve berrak hücre alt tipi ile 

ilişkilendirilmiştir (Iorio ve diğerleri, 2007). Yumurtalık kanserinin 

ilerlemesi ile güçlü bir şekilde ilişkili olan miR-9-1, miR-9-3 ve miR-

130b'nin metilasyonunu tanımladı (Braga ve diğerleri, 2018). 

Yumurtalık karsinomlarının farklı histolojisi için geçerli bir 

biyobelirteç olarak hizmet edebilecek spesifik miRNA'ların farklı 

ekspresyonunu yansıtır (Agostini ve diğerleri, 2018). Yumurtalık 

karsinomlarının müsinöz alt tipinde miR-192, miR-194 ve miR-215'in 

aşırı ekspresyonunu bildirmiştir. Bununla birlikte, ekspresyonları 

diğer alt tiplerde ve seks kordstromal tümörlerinde aşağı regüle 

bulunmuştur (Agostini ve diğerleri, 2018). 



 
122 Sağlık Hizmetlerinde Yönetim ve Uygulamalara Bakış 

Yumurtalık karsinomları (Wurz ve diğerleri, 2010) miR-141, 

miR−200a, miR-200b, miR-200c ve miR-429'un aşağı regülasyonu, 

kötü progresyonsuz sağkalım ile ilişkidir. Ayrıca, debulking durumu, 

tümörün evresi ve derecesi gibi ilgili klinik-patolojik değişkenlerin 

çok değişkenli analizi, miR-429 ekspresyonunun nükssüz sağkalım ile 

korelasyonunu ortaya çıkarmıştır (Leskela ve diğerleri, 2011). Aşağı 

regüle edilmiş miR-422b ve miR 34c, BRCA1/2 anormallikleri olan 

HGSOC hastalarında hastalığa özgü sağkalımın azalmasıyla ilişkili 

bulunmuştur (Lee ve diğerleri, 2009). Yumurtalık kanserinde, miR-

214'ün aşırı ekspresyonu, özellikle Akt yolunun aktivasyonuna yol 

açan ve platin direnci ile ilişkilendirilen PTEN mRNA'nın 

degradasyonu ile ilişkilendirilmiştir (Yang ve diğerleri, 2008). Platin 

dirençli yumurtalık tümörlerinde miR-Let7i'nin aşağı regülasyonu 

bildirilmiştir (Yang ve diğerleri, 2008) Son zamanlarda birkaç 

çalışma, birkaç miRNA'nın tanısal ve prognostik ilişkisini, bunların 

hastaların genel sağkalımı ile ilişkisini vurgulamış ve yumurtalık 

kanseri yönetimi için terapötik hedefin yanı sıra varsayılan 

biyobelirteç olarak hizmet edebileceklerini göstermiştir. Örnek olarak, 

Li ve ark. CDK14'ü hedefleyen ve EOK dokusunda ve yumurtalık 

kanser hücre dizilerinde önemli ölçüde aşağı regüle edildiği gözlenen 

miR-542-3p'nin tümör baskılayıcı rolünü bildirmiştir (Li, Shao ve 

Feng, 2019). 

Langhe ve ark. Exiqon platformunu kullanarak, EOK hastalarının 

serumunda teşhis amaçlı kullanımları için bir miR paneli araştırdı ve 

bu miRNA'ların EOK hastalarında önemli ölçüde aşağı regüle 

olduğunu bulunmuştur. Ayrıca bu miRNA'lar, yumurtalık kanseri 
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ilerlemesini ve direncini düzenlemek için WNT sinyalini, 

AKT/mTOR sinyalini ve TLR-4/MyD88'i hedefler (Langhe, 2015) 

EOK hastalarında gözlemlenen serum miR-200a, miR-200b ve miR-

200c'nin aşırı ekspresyonu, agresif hastalık ilerlemesi ile ilişkilidir ve 

hastalık prognozu ve hasta sağkalımının göstergesi olabilir (Zuberi ve 

diğerleri, 2015). Daha yüksek serum konsantrasyonu eksozomal miR-

200b ve miR-200c'nin daha kısa genel sağkalım ile korele olması, 

prognostik ilişkisini gösterir (Meng, Muller, Milde-Langosch, 

Trillsch, Pantel ve Schwarzenbach, 2016). Serum miR-200a, miR-

200b ve miR-200c kanserli ve iyi huylu tümörleri %83 duyarlılık ve 

%100 özgüllük ile farklılaştırmıştır, bu miRNA'ların tanıda faydalı 

olabileceğini yansıtır (Meng ve diğerleri, 2016). Bu miRNA'lar, 

yumurtalık kanseri yönetiminde kullanımları için büyük bir 

potansiyele sahiptir. 

6. SARS-COV2 ENFEKSİYONUNUN YUMURTALIK 

KANSERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 

Dolaşımdaki enflamatuar belirteç özellikle IL-2, IL-4, IL-6, IL-12 ve 

IL-13, EOK riski ile ilişkilidir (Clendenen ve diğerleri, 2011). SARS 

enfeksiyonu sırasında sitokin fırtınası (inflamatuar sitokinlerin hiper 

üretimi) yumurtalık kanser riskini artırabilir. Proinflamatuar sitokin 

IL-6'nın membrana bağlı reseptörü ile etkileşimi, klasik IL-6 sinyalini 

aktive eder ve inflamasyondaki rolüne katkıda bulunurken, sIL-6R ile 

etkileşimi, trans-sinyal yoluyla pro-inflamatuar sitokinlerin işlevine 

aracılık eder (Reeh, 2019). Yumurtalık kanser hastalarının malign 

asitlerinde sIL-6R ve IL-6'nın artan ekspresyonu rapor edilmiştir. IL-
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6/sIL-6R kompleksinin, endotelyal hücrelerde ERK yolunu aktive 

ettiği ve Src kinaz aktivasyonu ve vasküler endotelyal spesifik kaderin 

(VE cadherin) fosforilasyonu yoluyla endotel hiper geçirgenliğini 

arttırdığı gösterilmiştir. Bu nedenle, sIL-6R tarafından IL-6 sinyal 

aktarımı, endotelyal hayatta kalmaya, göçe ve yumurtalık kanserinin 

ilerlemesi katkıda bulunur (Lo ve diğerleri, 2011). 

İnfluenza A virüsü (IAV) enfeksiyonu ile enfekte olmuş hastalarda, 

IL6R'de bir yükselme vardır, bu da ligandı, IL-6 ve inflamatuar sitokin 

IL-32'nin ekspresyonunu artıran bir sonuçtur. Bu, sIL-6R'nin viral 

enfeksiyona inflamatuar yanıtta rol oynayan anahtar bir molekül 

olduğunu düşündürür (Wang J, 2015). SARS-CoV-2 sırasında sIL-

6R'nin ifadesi enfeksiyon, kanser ilerlemesini başlatmak için 

yumurtalık veya uzak organlarda potansiyel olarak bir mikro ortam 

oluşturabilir. Hem yumurtalık kanseri bireylerinin hem de SARS-

CoV-2 hastalarının serum profili, yüksek düzeyde prolaktin (PRL) 

bildirdi (Levina ve diğerleri, 2009; Ma, 2020). PRL bağlanması, bir 

tip-1 aile sitokin reseptörü olan prolaktin reseptörünü (PRLR) aktive 

eder ve daha sonra STAT5'in (Ali ve Ali, 1998; Hennighausen, 

Robinson, Wagner ve Liu, 1997) aktivasyonu yoluyla bir sinyal 

kaskadı uyararak inflamasyon ve proliferasyonun artmasına neden 

olur. PRLR kaskadı, ACE2/Ang-(1-7)/Mas ekseni tarafından inhibe 

edildiği bildirilen MAPK yolunu [3] aktive edebilir. ACE2 

reseptörünün viral bağlanma yoluyla inhibisyonu, ACE2/Ang-(1-

7)/Mas eksenini aşağı regüle edebilir, böylece MAPK aktivitesini 

uyarabilir. Bunlar, COVID-19 yumurtalık kanseri'nin sonuçlarını 

PRL'nin bir rolü olduğunu göstermektedir. 
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7. COVID-19 mRNA AŞISI, İNFLAMASYON VE 

YUMURTALIK KANSERİ HASTALARINA ETKİLERİ 

Sistemik kortikosteroidler (deksametazon) ile kombinasyon tedavisi, 

oksijen tedavisi, iyileşen COVID-19 hastalarından alınan plazma, 

tocilizumab, hidroksiklorokin ve remdesivir gibi ilaçlar çeşitli 

iyileştirici stratejiler, kesin bir aşı ve aşı stratejisi olmadığı için SARS-

CoV-2'ye karşı uygulandı (Bhagat ve diğerleri, 2020). Konak hücre 

girişinden sonra viral replikasyon sırasında, enfekte olmuş bir hücre, 

hasarla ilişkili moleküler paternlerin (DAMP'ler) salınmasına yol açan 

programlanmış hücre ölümüne maruz kalır. Bu moleküller 

makrofajlar, epitelyal ve endotelyal hücreler tarafından tanınır ve 

inflamatuar kemokinleri ve sitokinleri ser best bırakmak için 

tetiklenir. Bu, makrofajların, monositlerin ve T hücrelerinin 

enfeksiyon bölgesine çekildiği bir dizi inflamatuar reaksiyonu başlatır 

(Tay, Poh, Renia, Macary ve Ng, 2020).  

CD4+ T hücreleri, antijen gönderen dendritik hücreler tarafından viral 

antijenlerle sunulur ve ayrıca IL-2, TNF-a ve IFN-y'yi salmak için 

aktive edilir. CD4+ T hücresi, sitokinlerin salgılanması yoluyla 

sitotoksik CD8+T hücrelerinin farklılaşmasını destekler. Bu T 

hücrelerinin antijen tanıma yoluyla aktivasyonu üzerine, hücreler 

klonal genişlemeye (Pennock, White, Cross, Cheney, Tamburini, ve 

Kedl, 2013) uğrar ve apoptozu indükleyen veya TNF-a ve IFN-y gibi 

sitokinlerin salınımını indükleyen birkaç iyi kurulmuş mekanizma 

yoluyla virüs bulaşmış hücreleri ortadan kaldırır (Kim ve Shin, 2019; 

Trapani ve Smyth, 2002). Spesifik CD4+T hücreleri, antikor afinite 
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olgunlaşması ile sonuçlanan güçlü B hücre yanıtlarını ortaya çıkarır 

(Jammal, Martins-Filho, Silveira, Murta, ve Nomelini, 2016). İyileşen 

COVID-19 hastalarında SARS-CoV2'ye özgü CD4+T hücreleri ve 

CD8+T hücreleri tanımlanmıştır ve bunların viral spike, nükleoprotein 

ve matris peptitlerinin yanı sıra diğer viral proteinleri tanıdığı 

gösterilmiştir (Cox ve Brokstad, 2020; Grifoni ve diğerleri, 2020).  

Yukarıdaki bağışıklık tepkisi stratejilerine dayanarak, COVID-19'a 

karşı aşı geliştirilmesine başlandı. İki mRNA SARS-CoV-2 aday aşısı, 

mRNA-3 (Walsh ve diğerleri, 2020) ve BNT162b2 (Jackson ve 

diğerleri, 2020), Avrupa ve ABD'de acil durum izni verilen ilk 

aşılardı. Her ikisi de lipid nanopartiküller içinde kapsüllenmiş tam 

uzunlukta önfüzyon SARS-CoV-2 spike proteinini kodlayan nükleosit 

modifiyeli mRNA'dan oluşur (Tumban, 2020).  

BTN162b2 için Faz 1/2 çalışmasından sonra sağlanan veriler, spike 

proteine özgü CD4+ ve CD8+ T hücre yanıtlarının güçlü bir şekilde 

genişlemesini bildirdi. IFN-y ve IL2 gibi sitokinler üretildi ve spike 

proteinin çoklu bölgelerine karşı CD8+ T hücre tepkileri moleküler 

olarak tanımlandı (Sahin ve diğerleri, 2020). Önceden, insan 

papilloma virüsü (HPV) L1 virüsü benzeri partiküller (VLP) ile 

aşılamanın, dendritik hücreleri ve güçlü B hücrelerini indüklediği, 

dolayısıyla IL-2, IL-4, IL5, IL-6, IL-10,IL-13,TNF-a, IFN-y,IP-10 ve 

MIP-1 gibi sitokinlerin indüklendiği gösterilmiştir [51]. Benzer 

şekilde, grip spesifik CD4+ ve CD8+ T hücre yanıtının yanı sıra IL-5, 

IL9, IL-10, IL-13, IL-17A, IL17F, IL-21 ve IFN-y gibi sitokinlerin 

salınımı rapor edilmiştir (Skibinski ve diğerleri, 2018). Bununla 
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birlikte, komorbid durumları ve kanseri olan bir birey üzerinde 

COVID-19 mRNA aşısının etkinliği ve güvenliği hakkında kapsamlı 

veriler bildirilmeye devam etmektedir. Şiddetli COVID-19 vakaları 

genellikle sitokin fırtınası ve lenfopeni ile sunulur (Huang ve diğerleri, 

2020; Yang ve diğerleri, 2020).  

Ağır derecede hasta olan ve ölen COVID-19 kişiler, hayatta 

kalanlardan belirgin şekilde daha düşük lenfosit (CD8+ ve CD4+ T 

hücreleri) seviyeleri gösterir (Diao ve diğerleri, 2019; Ruan, Yang, 

Wang, Jiang ve Song, 2020). Ek olarak, kritik hastalığı olan COVID-

19 hastalarından alınan CD4+ ve CD8+ T hücreleri, T-hücresi 

immünoglobulin müsin-3 (Tim-3) ve Programlanmış hücre ölümü 

proteini 1 (PD-1) gibi yüksek düzeyde inhibitör reseptör eksprese eder 

(Osuch ve diğerleri, 2020; Tan ve diğerleri, 2018). Artan TNF-α, IL-6 

ve IL-10 seviyesi, azalan T hücre popülasyonu (Jeffery ve diğerleri, 

2009; Moon, 2020) ile ters orantılıdır ve IL-2, IL-7, IL-15 ve IL-21 

rapor edilmiştir. T hücreleri üzerinde PD-1 ekspresyonunu yukarı 

regüle eder (Kinter ve diğerleri, 2008).  

Bağışıklık hücrelerinin viral enfekte hücreleri ortadan kaldırmadaki 

yetersizliği, makrofaj, nötrofiller, monositler, dendritik hücreler gibi 

diğer bağışıklık aracılarını hiper-aktive edebilir ve sonuçta sitokin 

fırtınasını temsil edebilen düşük fonksiyonel lenfositleri telafi etmek 

için aşırı sitokinleri serbest bırakabilir (Fathi ve Rezaei, 2020). Tümör 

infiltre edici lenfositlerin (TIL'ler) infiltrasyonu, yumurtalık kanser 

dahil farklı kanser türlerinde gözlenir ve hasta sonucu ile önemli 

ölçüde ilişkilendirilmiştir (Nelson, 2008). Bu infiltre edici immün 
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hücrelerin anti-tümör yanıtı veya tümörü teşvik eden yanıtı, 

sitokinleri, kemokinleri, antijenleri oluşturan tümör mikro çevresi 

tarafından kritik bir şekilde belirlenir (Galli, Aguilera, Palermo, 

Markovic, Nistico ve Signore, 2020). Bu bağışıklık hücreleri, tümör 

hücresinin yüzeyinde bulunan spesifik antijenleri tanıyabilir ve anti-

tümör tepkisini indükleyebilir (Wang, Zou ve Liu, 2018). Bununla 

birlikte, kanser hücreleri ayrıca inhibitör sitokinlerin salınımı, 

inhibitör moleküllerin ekspresyonu ve M2 makrofaj ve düzenleyici T 

hücreleri (T Regs) (Wefers ve diğerleri, 2018) gibi immünosupresif 

hücrelerin infiltrasyonu yoluyla anti-tümör aktivitesini azaltmak için 

immünosupresif bir mikro-ortam lenfositlerden oluşturabilir.  

İleri evre yumurtalık kanser'den tümör ve assitlerdeki lenfositlerin 

karakterizasyonu, PD1 ve TIM-3 belirteçleri eksprese eden daha 

yüksek oranlarda CD4+ ve CD8+ T hücreleri gösterdi (Radestad ve 

diğerleri, 2019). Ek olarak, tedavi gören kanser hastaları bağışıklığı 

baskılanmıştır ve lenfopeni gösterirler. Antiviral yanıtların ortaya 

çıkmasında anahtar rol oynayan CD4+ ve CD8+ T efektör 

lenfositlerin (Menetrier-Caux, Ray-Coquard, Blay ve Caux, 2019) ve 

antiviral interferon yanıtlarının kontrolünde önemli bir rol oynayan 

dendritik hücrelerin (Musella, Manic, De Maria, Vitale ve Sistigu, 

2017) yokluğunda, aşı bir kanser için işlevsel olarak yetersiz olabilir 

(Borchardt ve Torres, 2014). Kemoterapi gören yumurtalık kanseri 

hastalarının, inaktive edilmiş influenza aşılarına karşı antikor yanıtı 

oluşturamadıklarını göstermektedir (Chu ve diğerleri, 2013). Bununla 

birlikte, yumurtalık kanseri hastalarında SARS-CoV-2 aşılarının 

etkinliği ve sonucuna ilişkin veriler mevcut değildir. Metabolik 
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diabetes mellitus ve obezite gibi çeşitli komorbiditelerle ilişkili olan 

aşırı kanser, hastalarda sitokin profilini değiştirerek proinflamatuar ve 

pro tümörijenik mikroçevreye neden olmuştur (Craig, Londono, 

Norian ve Arend, 2016). Bu, potansiyel olumsuz immünojenik ve 

sitokin içeren aşılara bağışıklık sisteminin tepkisini daha da 

karmaşıklaştırabilir.  

8. SONUÇ VE ÖNERİ 

Yumurtalık kanseri tüm dünyada kadınları etkileyen yüksek ölüm 

oranına sahip bir jinekolojik durumdur. Yumurtalık kanseri 

hastalarının saptanmasında ve genel beş yıllık sağkalım oranlarında 

önemli gelişmeler sağlanmış olsa da, her iki oran da çok düşük 

kalmaktadır. Bunun nedeni, başarılı erken evre tanısal 

biyobelirteçlerin ve terapötik hedeflerin yetersiz kalmasıdır. Ayrıca, 

yumurtalık kanseri hastalarının genel sağkalım oranını ve yaşam 

kalitesini büyük ölçüde artırabilen, minimal invaziv yaklaşıma ve 

yüksek duyarlılığa ve özgüllüğe sahip yollar dahil olmak üzere yeni 

erken tespit moleküllerini veya terapötik hedefleri belirlemek de 

önemlidir. 

Genomik ve proteomik profilleme çalışmları, yumurtalık kanseri 

biyobelirteçlerinin gelişimi ve evrimi hakkında değerli bilgiler 

sağlamıştır. Çalışmalarda elde edilen veriler önerilen umut verici 

biyobelirteçler arasında Cu izotopu, eksozomlar, GSTT1, FOLR1, 

ALDH1 ve mRNA'ların yanı sıra CA125 ile birlikte şu anda klinik 

kullanım için mevcut olan en gelişmiş ve verimli biyobelirteçler 

olarak bulunmaktadır. 
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GİRİŞ 

Akciğer kanseri ve sebep olduğu ölüm sıklığı, sigara içicilerindeki 

artıştan dolayı ciddi bir yükseliş göstermektedir (American Cancer 

Society, 2012). Akciğer kanseri, dünyada kanserden ölümün en sık 

sebebidir. Akciğer kanseri etyolojisinde ilk sırada sigara varken, 

mesleki karsinojenler, hava kirliliği diğer risk faktörleridir. Ayrıca aile 

öyküsünün de patogenezde rol aldığı çalışmalarda bulunmuştur 

(Bryant ve diğerleri, 2009). Akciğer kanserleri küçük hücreli akciğer 

kanseri (KHAK) ve küçük hücreli dışı akciğer kanseri (KHDAK) 

olarak iki gruptur. Yaklaşık %25’ini KHAK oluşturmakta olup bu 

grubun çoğunluğunda başvuru sırasında yaygın hastalık saptanır. 

Akciğer kanserlerinin yaklaşık %75’i ise küçük hücreli dışı akciğer 

kanserleri (KHDAK)’dir. KHDAK hastalarının %50’sinden fazlasında 

tanı sırasında uzak metastaz saptanır ve ancak %20-25’inde operasyon 

yapılabilir (Aberle, Gamsu, Henschke, Naidich ve Swensen, 2001). 

Akciğer kanserlerinin %95’i dört ana tip olan squamöz hücreli 

karsinom, adenokarsinom, küçük hücreli karsinom ve büyük hücreli 

karsinomdan oluşmaktadır (Franklin, 2000) 

1. RADYOLOJİK BULGULAR 

Akciğer grafisi uzun yıllardır kullanılan ucuz ve kolay uygulanan bir 

görüntüleme yöntemi olmasına rağmen özellikle 1 cm’den küçük 

lezyonları saptamada duyarlılığı düşüktür. Anormal akciğer 

grafisinden sonra veya klinik şüphe mevcutsa ileri görüntüleme 

yöntemi istenir. Akciğer kanserinde temel görüntüleme modalitesi 

bilgisayarlı tomografi (BT) ‘dir. Belirli endikasyonlarda ek yöntem 
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olarak manyetik rezonans (MR) kullanılır. Evreleme amacıyla da 

BT'ye ek olarak pozitron emisyon tomografi (PET) kullanılmaktadır. 

Akciğer kanserinin hücre tipine ve lokalizasyonuna göre radyolojik 

bulgular değişmektedir. 

1.1.  Akciğer Kanserinde Hücresel Tipe Göre Radyolojik 

Bulgular 

1.1.1. Adenokarsinom 

Adenokarsinomlar, akciğer kanserleri arasında sigara ilişkisi en zayıf 

tip olup kadınlarda ve sigara içmeyen hastalarda saptanan en sık 

akciğer kanseridir. 2011 yılında akciğer adenokarsinom 

sınıflamasında histolojik olarak değişiklikler yapıldı. 

Bronkoalveolarkarsinom kaldırılarak bu tip yerine 4 yeni tip 

tanımlandı; Adenokarsinoma in situ (AIS), minimal 

invazivadenokarsinom (MIA), invaziv müsinöz adenokarsinom ve 

lepidik baskın nonmüsinöz adenokarsinom. Nonmüsinöz invaziv 

adenokarsinomların yeni histopatolojik alt tipleri (asiner, papiller, 

mikropapiller ve solid) de tanımlandı. Nonmüsinözadenokarsinom, 

baskın histolojik alt tipe göre isimlendirilmektedir (Austin ve 

diğerleri, 2013). Alt tiplerde tipik BT görüntüleri olsa da görüntüler 

patognomik değildir. AIS genellikle küçük buzlu cam dansitesinde 

nodül; MIA tipik olarak solid değildir ancak küçük bir merkezi solid 

bileşene sahip olabilir; invaziv müsinöz adenokarsinom nonsolidden 

tamamen solide değişen görünümde izlenebilir. İnvaziv nonmüsinöz 

adenokarsinomlar genellikle solid olup solid olmayan küçük 

komponentler de içerebilir (Austin ve diğerleri, 2013). 
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Adenokarsinomlar bronşiyol veya alveolden köken aldığından sıklıkla 

periferik yerleşimlidir. Subplevral alandaki adenokarsinomlarda 

“plevral kuyruk” olarak tanımlanan ve plevraya uzanan fibrotik bant 

tipiktir (Nakazono, Sakao, Yamaguchi, Imai, Kumazoe ve Kudo, 

2005). Adenokarsinom olgularında %65 oranında hava bronkogramı 

bulunabilir. Bu bulgu adenokarsinomları benign tümörlerden ayırırken 

yardımcı olabilmektedir (Kuriyama ve diğerleri, 1991). 

1.1.2. Küçük Hücreli Akciğer Kanseri 

Akciğer kanserleri arasında küçük hücreli akciğer karsinomu yaklaşık 

yüzde 25’tir. Sigara içimi ile güçlü bir ilişkisi olup içicilik süresi 

arttıkça oluşma riski de artmaktadır (Devesa, Bray, Vizcaino ve 

Parkin, 2005). Genellikle santral yerleşimli, büyük, nekrotik-

hemorajik sahalar içeren, postobstüktif pnömoni ve atelektazi 

oluşturmuş kitle olarak görülür. Periferal soliter pulmoner nodül 

olarak %5’ten az olguda görülür. Tanı sırasında hiler ve mediastinal 

büyük LAP’ların da bulunması tipik özelliğidir (Pearlberg, Sandler, 

Lewis, Beute ve Alpern, 1988). KHDAK’larına göre daha saldırgan 

olup mediyastinal ve plevral invazyona sık rastlanır. Bölgesel lenf 

nodu ve uzak organ metastaz oranı diğer akciğer kanseri tiplerinden 

daha fazladır. 

1.1.3. Karsinoid Tümör 

Akciğerin karsinoid tümörleri tüm karsinoid tümörlerin %25'inden 

fazlasını ve tüm pulmoner neoplazmların %1-2'sini oluşturur (Modlin, 

Lye ve Kidd, 2003). Büyük kısmı santral yerleşimlidir ve hava yolları 
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ile yakından ilgilidir. Periferik karsinoidler segmental bronşların 

distalinde yer alır ve akciğer karsinoidlerinin %14-40'ını oluşturur 

(Rosado de Christenson, Abbott, Kirejczyk, Galvin ve Travis, 1999). 

Karsinoid tümörler iyi sınırlı veya hafif lobule konturlu nodül veya 

kitle olarak görülür. Santral karsinoidler çoğunlukla bronş içinde 

küçük nodül olarak görülür (Chong, Lee, Chung, Han, Kwon ve Kim, 

2006). BT’de yaklaşık %30 hastada kalsifikasyon izlenmektedir. 

Santral yerleşimli kitlenin distalinde, genişlemiş bronşlardaki mukus 

tıkacına bağlı “eldiven parmağı” görüntüsü oluşabilir (Chong ve 

diğerleri 2006). Metastaz %15 oranında görülmekte olup en sık 

karaciğer, kemik, beyin ve sürrenalde görülür (Rosado de Christenson 

ve diğerleri, 1999). 

1.1.4. Skuamoz Hücreli Akciğer Kanseri 

Skuamöz hücreli kanser, tüm akciğer kanserlerinin %30'unu oluşturur 

(Pretreatment evaluation of non-small-cell lung cancer, 1997). Bu 

tümörler sıklıkla santral yerleşimli olup çapı 4 cm'nin üzerinde olabilir 

(Armstrong, Wilson, Dee ve Hansell, 2000). Bronş epitelinin kronik 

inflamasyonuyla oluşan skuamöz metaplaziye bağlı oluşur. Skuamoz 

hücreli kanserde kavite görülme oranı %82 kadardır (Nair, Klusmann, 

Fogeesvaran, Grubnic, Green ve Vlahos, 2011). BT’de düzensiz 

bronşiyal duvar kalınlaşması, polipoid endobronşiyal kitle ve 

bronşiyal obstrüksiyon olarak bulgu verebilir. Santral yerleşimleri ve 

endobronşial yayılımları nedeniyle sıklıkla akciğer kollapsı ve 

postobstruktif pnömoni gelişebilir. Pnömoni oluşturabilmesi nedeniyle 

erişkin yaştaki pnömonilerde, iyileşme sonrası kontrol incelemelerin 
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yapılıp santral yerleşimli olası tümörün ekarte edilmesi gereklidir. 

Sigara ve skar dokusu ile sıkı ilişkilidir. Skuamoz hücreli kanser 

superior sulkus tümörünün en sık sebebidir (Chaudhuri, 1973). 

1.1.5. Büyük Hücreli Akciğer Kanseri 

Büyük hücreli karsinom KHDAK grubunun kötü diferansiye bir 

tümörüdür. Tüm akciğer kanserlerinin %10’unu oluşturur (Kuriyama 

ve diğerleri, 1991).  Periferik yerleşim tipik olup tanı anında büyük 

kitle olarak izlenir. Büyüme hızları yüksek olup erken evrede 

mediyastinal ve beyin metastazı yaparlar (Bedsmoore ve Screaton, 

2003). 

1.2.  Tümör Lokalizasyonuna Göre Radyolojik Bulgular 

Akciğer kanserinin yerleşiminin yanında, boyutuna ve eşlik eden ek 

bulguların varlığına da bağlı olarak akciğer grafisi bulguları değişir. 

Düzensiz-lobule konturlu nodül /kitle, konsolidasyon, atelektazi, hiler 

büyüme, mediyastinal genişleme ve bronşiyal hava dansitesinde kayıp 

en sık saptanan görüntüleme bulgularıdır (Hollings ve Shaw, 2002). 

Akciğer kanserleri, lokalizasyonuna göre periferik ve santral olarak iki 

grup şeklinde değerlendirilir. 

1.2.1. Periferik Lokalizasyon Gösteren Akciğer Tümörleri 

Akciğer kanserlerinin %40’ı büyük segmental bronşlardan uzakta, 

küçük hava yollarından kaynaklanır. Periferik akciğer kanserleri daha 

çok soliter pulmoner nodül şeklinde olup kitle ve infiltrasyon şeklinde 

de izlenebilir. 
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Soliter pulmoner nodül olarak ortaya çıkan periferik akciğer 

tümöründe, nodül çapı 1-3 cm olup çoğunlukla sınırları düzgün, 

yuvarlak veya oval şekilli izlenir. Lobülasyon nodüldeki farklı 

büyüme hızları nedeni ile ortaya çıkan bir bulgudur. Farklı büyüme 

hızı nedeni ile ortaya çıkan bir bulgu da çentiklenmedir ve çentiklenen 

alan nodülün yavaş büyüyen kısmıdır. Çentiklenme nodülde halter 

görünümü verebilir (Hollings ve Shaw, 2002). 

 

Bazen tümörün kenarı düzensizdir, nodülden etrafa ışınsal çıkıntılar 

uzanır. Bu görünüme “korona radiata” denir (Resim 1). Işınsal 

çıkıntılar tümörün direkt yayılımına ya da tümör çevresindeki fibrotik 

doku cevabına bağlıdır. Belirgin korona radiata görünümünde akciğer 

kanseri ihtimali çok fazladır. Tek bir uzantı plevrayla birleşip, plevral 

kuyruk bulgusunu oluşturabilir. Fakat bu kenar özellikleri akciğer 

kanseri dışında kronik pnömoni ve granüloma gibi benign durumlarda 

da oluşabilmektedir (Hollings ve Shaw, 2002; Kuriyama ve diğerleri, 

1987). 
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Resim 1: Korona RadiataBulgusu. Akciğer grafisinde (A) ve BT görüntülerinde (B, 

C) sol akciğerüst lobda etrafaışınsalçıkıntıları olan nodül görülmektedir. 

(Histopatolojik tanı: Akciğer Adenokanseri). 

 

Segmental ya da subsegmental bronşlarda oluşan tümörler, bronşta 

mukus tıkacı oluşturarak bronkosel denen hilusa doğru uzanan V ya 

da Y şeklinde tubuler görüntüler yaparlar. Tıkaç yoğun bronşiyal 

sekresyondan veya tümörden oluşabilir (Hollings ve Shaw, 2002; 

Kuriyama ve diğerleri, 1987).  
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Hava bronkogramı; özelikle adenokarsinomlarda hava bronkogramı 

bulgusu izlenmekte olup soliter pulmoner nodül şeklindeki kanserlerin 

de %25’inde hava bronkogramı görüntülendiği bildirilmektedir 

(Resim 2). Bu görünüm bronşiyoller ve kistik alanların dansitesiyle 

oluşur (Kuriyama ve diğerleri, 1991). Kavite, en sık skuamoz hücreli 

karsinomda görülür (Resim 3). Adenokanser ve büyük hücreli 

kanserlerde de kavite olabilirken küçük hücreli kanserlerde kavite 

olmaz. Tümör kavitesinin özelliği duvarının kalın ve düzensiz 

olmasıdır. İnce duvarlı kavitasyon olan kanserlerde kist duvarından 

tümörün geliştiği düşünülmelidir (Theros, 1977). 

 

 
 

Resim 2: Hava Bronkogramı. Koronal reformat BT görüntülerinde  

(A,B) sol akciğer üst lobda, hava bronkogramları içeren konsolidasyon şeklinde kitle 

izleniyor (Histopatolojik tanı: Lepidikkomponent baskın invazivmüsinöz akciğer 

adenokanseri) 

 

Kalsifikasyonlar, tümörün nekrotik alanlarında distrofik kalsifikasyon 

olabilir veya müsinöz adenokanserlerdeki gibi tümörün kendisine ait 

olabilir. Kalsifikasyon özellikle BT’de saptanıp akciğer 
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karsinomlarının %6-7’sinde görülebilir. Kalsifikasyon çoğunlukla 

egsantrik olup nadiren santral, fokal de olabilmektedir (Armstrong,  

Wilson, Dee ve Hansel, 1995). 

 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 3: Kavitasyon. Akciğer grafisinde(A) ve BT görüntülerinde (B,C)  sağ 

akciğer alt lobda, kalın ve düzensiz duvarlı kavitasyon gösteren, lobülekonturlu kitle 

mevcuttur. (Histopatolojik tanı: SkuamözHücreli Akciğer Kanseri) 
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1.2.2. Santral Lokalizasyon Göstere Akciğer Tümörleri 

Perihiler veya bronş içi kitle şeklinde saptanırlar. Bronş içi kitle 

polipoid lezyon, bronş duvarında kalınlaşma, bronş lümeninde darlık 

ve mukus tıkacı gibi bulgu verebilir. Perihiler kitle ise sıklıkla hiler 

dolgunluk ve bronş obstrüksiyonuna bağlı periferinde kollaps ve 

konsolidasyon olarak bulgu verebilir. Obstrukte bölgede pnömoni ve 

lipid yüklü alveoler makrofajların birikmesi sonucu lipoid pnömoni 

oluşabilir (Burke ve Fraser, 1988). 

Skuamöz hücreli kanser en sık görülen akciğer kanseri olması ve 

santral yerleşimli olması sebebiyle kollaps ve konsolidasyon oluşturan 

en sık akciğer kanseridir. Skuamöz hücreli kanser olgularının 

%50’den fazlasında kollaps, konsolidasyon veya obstrüktif pnömoni 

vardır. Diğer kanser tiplerinde ise bu bulguların bulunma oranı %15-

37’dir (Armstrong ve diğerleri, 1995). Hiler büyüme; tümörden, lenf 

nodlarından ve konsolide akciğerden veya bunların birlikteliğinden 

oluşabilir (Resim 4). 

Santral kitle lober kollapsa yol açarak bazı özel görüntüleme bulguları 

oluşturabilir. Bunlardan birisi Golden’in S bulgusudur. Kollapsa bağlı 

fissür yer değiştirken kitle tarafındaki fissür bölgesi hareket edemez 

ve fissürde S bulgusu izlenir. S bulgusu kollapsın kitleye sekonder 

oluştuğunu gösterir. 
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Resim 4: Hilusta Büyüme. Akciğergrafisinde (A) sağ hilusun büyük olduğu ve 

mediyastenin genişlediği görülüyor. BT görüntülerinde(B,C)grafide izlenen 

bulguların sağ hilus yerleşimli kitleye (kırmızı oklar) ve yaygın mediyastinal lenf 

nodlarına (sarı oklar) bağlı olduğu görülmektedir. (Histopatolojik tanı: Küçük 

Hücreli Akciğer Kanseri). 

 

Luftsichel bulgusu ise sol üst lob kollabsında görülür. Alt lob superior 

segmentin, arkus aorta ve atelektatik sol üst lob arasına yerleşmesi ile 

hiperlüsen orak şeklinde bir görünüm oluşur (Reinig ve Ross, 1984). 

Santral kitle, bronşu tam tıkamazsa çek valf sistemine bağlı 

inspiryumda alınan hava ekspiryumda çıkamaz. Akciğer grafilerinde 
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bu bölge hava hapsi nedeniyle daha radyolüsen izlenir. Vasküler 

yapılar incelir ve hilus küçülür. Hava hapsine bağlı mediyasten karşı 

tarafa, diyafram inferiora itilir (Hollings ve Shaw, 2002). 

2. AKCİĞER KANSERİNDE BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ 

VE MANYETİK REZONANS 

2.1. Toraks Bilgisayarlı Tomografi (BT) 

Bilgisayarlı tomografi akciğer kanseri saptanması ve evrelemesinde 

kullanılan ana modalitedir. Akciğer tümörleri BT’de solid, semisolid 

ya da buzlu cam dansitesinde görülebilir (Ravanel, 2012). Solid 

nodüllerde malignite açısından uyarıcı durumlar lobüle kontur, plevral 

çekinti, hava bronkogramı ve nodül içi lüsensitelerin varlığıdır 

(Godoy ve Naidich, 2009). Ancak bu bulgular benign nodüllerde de 

görülebilmektedir. BT ile postobstrüktif konsolidasyon ve kollaps 

saptanabilmektedir. Tümörün boyutu, karina ile ilişkisi, ek nodül 

varlığı da BT’de kolaylıkla incelenebilir (Meerbeeck, Fennel ve 

Ruysscher, 2011). 

BT’de genellikle lenf nodu kısa çapının 1 cm’nin üzerinde olması 

patolojik sayılmaktadır. Fakat mediyastendeki lenf nodları BT ile 

değerlendirilen KHDAK hastalarında; BT kriterlerine göre metastatik 

düşünülen lenf nodlarının yaklaşık %40’ının benign olduğu, benign 

düşünülen lenf nodlarınında yaklaşık %20’sinin metastatik olduğu 

görülmüştür (Çakan, Şahin, Aksel, Erbaycu, Özsöz ve Soy, 2005). 

Özellikle sekonder olarak pnömoni gelişen tümörlerde patolojik 

boyuttaki mediyastinal lenf nodlarının aslında reaktif olabileceği 
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akılda tutulmalıdır. PET BT incelemesi ile malign lenf nodu ve uzak 

metastaz saptama duyarlılığı BT’ye göre daha yüksektir. 

 

Toraks duvarı ve mediyastinal invazyonu BT ile saptamak bazı 

durumlarda kolay olmamaktadır. Mediastinal invazyonu BT ile 

saptama oranı %60 ile 90 arasındadır. 

 

Mediyastinal invazyonun en güvenilir bulgusu; mediyastinal yapıların 

tümör ile sarıldığının görülmesidir. BT ile mediasten invazyonunu 

saptamada kullanılan diğer bulgular ise; tümör ile mediyasten 

arasındaki ilişkinin 3 cm’nin üzerinde olması, tümörün mediyasten 

temasının 180 dereceden fazla olması, mediyastinal yağ dansitesinin 

izlenmemesi, tümörün mediyasten belirgin bası oluşturması, perikard 

ve plevra kalınlaşması ve tümörün aort ile 90 derecenin üzerinde 

temasıdır. BT ile göğüs duvarı invazyonunu saptamak kemik hasarı 

yoksa zordur. Kitle ile göğüs duvarı ile arasındaki açının geniş olması 

ve plevral temasın 3 cm’yi geçmesi, beraberinde plevral kalınlaşma ve 

plevral çekinti olması kullanılabilecek sekonder görüntüleme 

bulgularıdır (Glazer, Duncan-Meyer, Aronberg, Moran, Levitt ve 

Sagel, 1985). 

2.2.  Toraks Manyetik Rezonans (MR) 

MR, akciğer kanseri tanısında BT ‘ye alternatif olmayıp belirli 

endikasyonlarda tercih edilmektedir. MR, yüksek yumuşak doku 

rezolüsyonu göstermesi, vasküler yapı incelemesinin iyi olması ve 

multiplanar olması nedeniyle gerekli durumlarda ek tetkik olarak 

kullanılmaktadır (Hatabu ve diğerleri, 2000). Superior sulkus 
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tümöründe, spinal kanal, komşu kemik yapılar, brakiyal pleksus ve 

subklavian vaskülerlerin invazyonunun incelenmesinde MR’a ihtiyaç 

duyulur. 

 

MR mediyastinal ve göğüs duvarı yayılımın değerlendirilmesinde 

BT’ye üstündür. Özellikle turbo spin eko (TSE) T1 ağırlıklı 

görüntülerde hiperintens olarak izlenen mediyastinal yağ 

hiperintensitesinin ve subplevral yağ hiperintensitesinin silinip ve 

hipointens hale gelmesi invazyon olarak raporlanır (Hatabu ve 

diğerleri, 2000). MR ayrıca vena kava superior sendromu (VKS)’nun 

değerlendirilmesinde de BT’ye üstündür. 

3. SONUÇ 

BT, akciğer kanserini erken evrede saptayabildiği için tanıda akciğer 

grafisinden üstündür. Akciğer kanserinde temel görüntüleme 

modalitesi bilgisayarlı tomografi (BT) ‘dir. Belirli endikasyonlarda 

tamamlayıcı yöntem olarak manyetik rezonans (MR) kullanılır. 

Evreleme amacıyla da BT'ye ek olarak pozitron emisyon tomografi 

(PET) kullanılmaktadır. 
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GİRİŞ  

31 Aralık 2019 tarihinde Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından, 

Çin’in Hubei eyaletine bağlı Wuhan şehrinde sebebi bilinmeyen 

pnömoni vakalarının olduğu duyurulmuştur. 7 Ocak 2020 tarihinde ise 

bu virüsün daha önce insanlarda saptanmamış yeni bir koronavirüs 

(2019- nCoV) olduğu açıklanmış ve 2019-nCoV hastalığının adı 

Covid-19 olarak kabul edilmiştir. Daha sonraki süreçte bu virüs SARS 

CoV’e olan benzerliği sebebiyle SARS-CoV-2 olarak 

isimlendirilmiştir (Krist, Devoe, Cheng, Ehrlich ve Jones, 2020). 

Covid-19 salgınını 30 Ocak 2020 tarihinde Dünya Sağlık Örgütü 

(WHO), “uluslararası boyutta halk sağlığı acil durumu” olarak 

sınıflandırmış ve 11 Mart 2020 tarihinde ise bu virüsü küresel salgın 

(pandemi) olarak ilan etmiştir (Saatçı, 2020). 

Covid-19 virüsü, dünyada milyonlarca kişiyi (257.469.528) enfekte 

etmiş ve milyonlarca insanın (5.158.211) ölümüne sebep olmuştur 

(World Health Organization, 2021). Covid-19 temel olarak damlacık 

yoluyla ve ortalama olarak iki metreden yakın uzaklıkta insandan 

insana bulaşabilmektedir. Bu nedenle ülkeler, salgının başlangıcından 

bu yana dek bulaşı azaltmaya yönelik koruyucu tedbirler almışlardır. 

Bu tedbirler kapsamında örneğin birçok ülkede sokağa çıkma yasağı 

ilan edilmiş, eğitim faaliyetleri fiziki yerine online yapılmaya 

başlamış, işyerleri, restoranlar, alışveriş merkezleri vb. alanlarda 

insanların toplu olarak bulunmaması ve karşılıklı temasın en az 

indirgenebilmesi için geçici süre kapatılmış ve salgın kontrol altına 

alınmaya çalışılmıştır (Zeybek, Bozkurt ve Aşkın, 2020). 
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Covid-19 salgını, başta sağlık alanı olmak üzere birçok açıdan 

dünyayı etkilemiştir. Pandeminin devam etmesiyle birlikte birçok ülke 

ekonomik, politik ve toplumsal olarak etki altındadır (Khan, Sheek-

Hussein, Al Suwaidi, Idris ve Abu-Zidan, 2020). Günlük yaşamda 

birçok faaliyetin yavaşlatılması veya durdurulması, çoğu bireyin işsiz 

kalması veya izolasyon tedbirlerine rağmen çalışılmak zorunda 

olunması gibi yaşamın birçok alanında bu tür ani değişiklikler, akıl 

sağlığını önemli ölçüde etkileyebilecek risk faktörlerinden bazılarını 

oluşturmaktadır (Choi, Hui ve Wan, 2020). Salgının kontrol altına 

alınıp, normalleşme sürecine girilmeye çalışılmasıyla dünyada kısmi 

bir rahatlama olsa da bu durum insanlarda hala korku, endişe ve stres 

gibi bazı ruhsal problemler yaratmaya devam etmektedir (Bohlken, 

Schöming, Lemke, Pumberger ve Riedel-Heller, 2020).  

Gerek günlük yaşamda gerekse çalışma hayatında özellikle stres 

insanın yaşam kalitesini etkilemektedir. Covid-19 pandemi sürecinde 

ise bu hastalıkta mücadelede en başta rol alanlar sağlık çalışanlarıdır. 

Covid-19 pandemisi süreci boyunca sağlık çalışanları, hem fiziksel 

olarak hem de hem psikolojik baskı altında kalmışlardır (Wu vd., 

2009). Bu bağlamda sağlık çalışanlarının Covid-19 bağlantılı 

psikiyatrik durumların tespit edilmesi ve sağlık çalışanlarının ruh 

sağlığını koruyucu önlemler alınması hem sağlık çalışanları açısından 

hem de hizmet verdikleri toplum sağlığı açısından oldukça önemlidir 

(Karadem, 2020). Bu nedenle bu araştırmada sağlık çalışanlarının 

algıladıkları iş stresi düzeylerinin tespit edilmesi ve bu stresin sosyo-

demografik özelliklere göre farklılaşıp farklılaşmadığının tespit 

edilmesi amaçlanmıştır. 
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2.KAVRAMSAL ÇERÇEVE  

2.1. Pandemi ve Covid-19 

Eski Yunanca’da, pan:tüm, demos:insanlar kelimelerinin 

birleştirilmesi ile “Pandemi” kavramı oluşmuştur. Bu kavram, bir 

kıtaya ya da bütün dünyaya yayılarak etkisini gösteren salgın 

hastalıkların geneline verilen isimdir. DSÖ, pandemiyi tanımlamak 

için üç kriter belirlemiştir. Bu kriterlerden ilki, etkenin yeni bir virüs 

veya mutasyona uğramış bir ajan olması ikincisi insandan insana 

kolayca yayılması ve üçüncü olarak sürekli olarak insandan insana 

kolaylıkla bulaşmasıdır. Pandeminin ilan edilme nedeni ise virüsün 

yayılma hızı ve ciddiyetinin tüm ülkeler için tehdit oluşturmasıdır 

(Kaya, Bostan, Düğeroğlu, Özbilen ve Keskin, 2020). 

Son yirmi yılda, Covid-19 pandemisiyle birlikte üç büyük CoV salgını 

yaşanmıştır. CoV'ler, solunumsal hastalıklara sebep olan RNA 

virüsleridir (Perlman ve Netland, 2009). Bu virüslerin üzerinde sivri 

uçlu glikoproteinler vardır. Bu yüzden mikroskop altında taç şekline 

benzer bir görüntü verirler (Chan vd., 2015). Kronolojik olarak 

incelemek gerekirse, Şiddetli Akut Solunum Sendromu Koronavirüsü 

(SARS-CoV) ve Ortadoğu Solunum Sendromu Koronavirüsü (MERS-

CoV) olarak isimlendirilen CoV salgınların ilki olan SARS 2002-2003 

yıllarında yaşanırken MERS ise ilk olarak 2012 yılında ortaya 

çıkmıştır (Lu vd., 2020). Covid-19 ise 2020 yılında ortaya çıkmıştır 

(Kaya vd., 2020). SARS, ilk defa Çin’e bağlı Guangdong kentinde 

ortaya çıkmış, 29 ülkeye yayılmış, 8096 belirlenmiş vaka ve 774 ölüm 

ortaya çıkmıştır. Vaka ölüm oranı %9,6’dır (World Health 
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Organization, 2004). MERS, Suudi Arabistan’ın Cidde şehrinde 

ortaya çıktıktan sonra Arap Yarımadası’na yayılım göstermiştir (Zaki, 

Van Boheemen, Bestebroer, Osterhaus ve Fouchier, 2012). Bu 

hastalıkta enfekte olmuş birey sayısı 2502, hastalık nedeniyle ölen kişi 

sayısı 861 ve vaka ölüm oranı ise %34,4‘tür (World Health 

Organization, 2004).   

Covid-19 virüsü diğer bir ifadeyle SARS-CoV-2 virüsü eliptik veya 

yuvarlak biçimde, ortalama olarak 60-140 nm çapında ve büyük bir 

olasılıkla yarasalarda bulunan bir suştan evrimleşerek ortaya çıktığı 

düşünülmektedir. Bu virüsle ilgili olarak ilk vakalarda Wuhan’ın 

Huanan deniz ürünleri toptan satış pazarında virüse direkt olarak 

maruz kalma ile bağlantılı olduğu ve virüsün hayvandan insana 

bulaştığı ifade edilirken, daha sonraki vakalarla beraber virüsün 

insandan insana bulaştığı neticesi ortaya çıkmıştır. Bulaş, hapşırma ve 

öksürmeyle yayılan solunum damlacıkları yoluyla gerçekleşmektedir. 

Kapalı alanlarda uzun süre kalındığında ise damlacıktan alınan 

maruziyet artmaktadır. Enfekte olmak için kişiler arasında yaklaşık 

1,8 metrelik temas mesafesinin gerekmektedir (Lu, Stratton ve Tang, 

2020).  

SARS-CoV-2 virüsünün, cisimler, nesneler ve yüzeyler üzerindeki 

bulaş süresiyle ilgili yapılan bir araştırmada, bakır yüzeylerde 4 saat, 

karton yüzeylerde 1 gün, plastik vb. ürünlerde ise 2-3 gün kadar 

kalabilmektedir. Ayrıca hastanelerin klinik servis ve yoğun bakım 

ünitelerinde, zeminlerde, çöp kutularında, hasta yatak başları ve 
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korkulukları ile hastalardan 4 metreye kadar havada asılı 

kalabilmektedir (Wang vd., 2020). 

Wuhan’da ortaya çıkan ilk vakalara göre belirlenmiş kuluçka süresi 

ortalama 3-7 gün (ortalama 5.1 gün) olup bu süre 14 güne kadar 

uzayabilmektedir (Lauer vd., 2020). Belirtiler en fazla 12.5 günde 

ortaya çıkmaya başlamaktadır (Li vd., 2020). Hastalığın 

başlamasından sonraki en yaygın belirtiler genellikle ateş, nefes 

darlığı, öksürük, kas ağrısı ve halsizlik iken daha seyrek görülen 

belirtiler arasında ise balgam, baş ağrısı, tat-koku kaybı, hemoptizi ve 

ishalin mevcut olduğu bildirilmiştir (Huang vd., 2020). Covid-19 

salgını, klinik olarak belirti vermeyen yani asemptomatik vakalardan, 

yoğun bakım ihtiyacı ve mekanik ventilasyon ihtiyacı gerektiren 

bazen de sepsis, septik şok, çoklu organ yetmezliği (MODS) gibi 

geniş bir yelpazede de seyredebilmektedir (Lu vd., 2020).  

2.2.Sağlık Çalışanlarında Algılanan Stres 

Salgınlar (İspanyol gribi, Asya gribi, SARS, Influenza, Ebola vb.), her 

zaman insanlık tarihinin önemli bir parçasını oluşturmuşlardır ve 

dünya çapında büyük izler bırakmışlardır (Goulia, Mantas, 

Dimitroula, Mantis ve Hyphantis 2010). Bulaşıcı özellikteki bir 

virüsle karşılaşan insan, çoğu zaman psikolojik baskı altındadır. 2003 

yılındaki SARS virüsü ve 2009 yılındaki H1N1 influenza 

salgınlarından elde edilmiş veriler, toplumların ciddi bir korku ve 

panik yaşadığını, bunun da ruhsal boyutta psikolojik sonuçlara sebep 

olduğunu göstermiştir (Chong vd., 2004; Lee vd., 2007). Covid-19 

pandemisi için de durum oldukça benzerdir (Wang, vd., 2020). Çin'de, 
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salgınının ilk döneminde yapılan bir kamuoyu araştırmasında 

kamuoyu katılımcılarının ortalama üçte birinin orta ve yüksek şiddette 

stres yaşadıklarını bildirdikleri ifade edilmiştir (Guo, vd., 2020). 

Selye (1956) stres kavramını,  “organizmaya baskı yapan herhangi bir 

değişime karşı organizmanın verdiği tepki” olarak tanımlamaktadır 

(Sar, 2018). Lazarus ve Folkman (1984) ise stresi, “çevre ile 

etkileşime bağlı olarak ortaya çıkan tehlike halinin birey tarafından 

yorumlanma hali” şeklinde ifade etmiştir. Kişi kendisi için tehlike 

oluşturabilecek herhangi bir durumla karşılaştığında farklı davranışlar 

sergilemektedir (Bai vd., 2004). Karşılaştığı bu tehlike ile başa 

çıkamayacağını düşündüğünde ondan uzaklaşıp kaçmak ister. Fakat 

bu tehlike ile baş edebileceğini düşündüğünde ise savaşarak yeni 

oluşan bu duruma alışmaya çalışmaktadır (Bohlken vd., 2020). 

Kişinin çevresine karşı sağlamaya çalıştığı uyum çabaları, içsel ve 

dışsal durumlar kişinin başa çıkabilmesini zorlaştırdığı durumda hem 

fiziksel hem de psikolojik olarak kişide bir yük oluşturmakta ve 

oluşan bu yük stres olarak tanımlanmaktadır (Brooks, 2020).  

Stres, akut ve kronik olarak ikiye ayrılmaktadır. Akut stres, kısa süreli 

olarak ortaya çıkmakta ve organizmanın herhangi bir tehlikeye karşı 

hazır hale gelmesini sağlayarak koruyucu olabilmesi ile öne 

çıkmaktadır (Pappa vd., 2020). Kronik stres ise sitokin dengesini 

bozarak, bağışıklığı koruyucu hücrelerin işlevini azaltır ve böylelikle 

immün sistemini baskılayıcı rol oynar (Brooks, 2020).  

Günlük yaşantımızda sık sık bahsedilen stres ise insan yaşamının 

kaçınılmaz bir parçasıdır. Kişiler farkında olmadıkları zamanlarda bile 
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genellikle bir stres altındadır (Akman, 2004). Fizyolojik ve psikolojik 

olarak sağlığımızı olumsuz yönde etkileyen stres, çevrede olup biten 

durumlara karşılık kendi içsel ve dışsal olarak verdiğimiz tepkilere 

bağlı olarak ortaya çıkmaktadır (Mo vd., 2020). Diğer bir ifadeyle 

stres, kişinin kendi değerleri, tutumları, ihtiyaçları, yetenekleri ve 

beceri kabiliyeti arasındaki dengenin olmamasından kaynaklanan bir 

gerilim olarak tanımlanmaktadır (Hacıhasanoğlu, Türkleş, Yıldırım ve 

Karakurt, 2007). İş stresi kavramı ise, belirsizlik içeren ve çalışanların 

kontrolü dışında çalışma deneyimi sonucu, çalışanları gerek fiziksel 

gerekse duygusal olarak tehdit eden, çalışanların işyeri ortamı 

özelliklerine karşı gösterilen bir reaksiyondur (Büte, 2011). 

Çalışanlarda genel olarak iş stresi yaşamalarının başlıca nedeni aşırı iş 

yükünden kaynaklanmaktadır. Bununla birlikte iş stresi, işin yapısı ile 

ilgili olabileceği gibi çalıştıkları kurumların örgütsel yapı, politikaları, 

fiziki şartlarıyla birlikte kişiler arası ilişkilerden kaynaklı olabilir 

(Onay ve Kılcı, 2011; Çankaya, 2020). 

Covid-19 pandemi sürecinde, pandeminin kontrol altına alınmaya 

çalışılmasında ve koruyucu tedbirlerin uygulanmasında, hem bir insan 

olarak kendini korumaya çalışan hem de tedavi ve bakım verdiği 

hastaların korunması ve tedavisi için mücadele eden sağlık 

çalışanlarının yaşadıkları oldukça önemlidir (Park, Lee, Park ve Hwa 

2020). Sağlık çalışanları, mesleklerinin gerekliliklerini profesyonel bir 

şekilde uygulamaya çalışırken, kendilerini, tedavi ve bakım verdikleri 

hastaları ve aile üyelerini bulaştan korumak için fiziksel ve ruhsal 

olarak çok fazla çaba harcamak durumunda kalmaktadırlar. Birçok 

sağlık çalışanı uzun mesai saatlerini yüksek sıcaklık ve negatif 
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basınçta, iki katlı koruma ve birden çok maske kullanarak, kişisel 

koruyucu ekipmanla geçirmek zorunda kalmışlardır.  

İzole olmak, yüksek riskli alanlarda çalışmak, enfekte kişilerle temasta 

bulunmak, enfekte olmamak için yemek yiyememe, hızlı çalışma 

temposu, yönetici desteği yetersizliği, çalışma arkadaşlarıyla 

yaşadıkları çatışmalar, yetersiz ve zayıf iletişim, zamanı yönetememe 

gibi zorlu ve yorucu çalışma şartları ise algıladıkları iş stresinin 

yaygın nedenlerindendir (Spoorthy, Pratapa ve Mahant, 2020). 

Bununla birlikte sağlık çalışanlarının cinsiyet, yaş, medeni durum, 

eğitim düzeyi, çalıştıkları birim gibi sosyo-demografik özellikler de 

sağlık çalışanları için algılanan iş stresini etkileyen nedenler 

olabilmektedir. 

3. GEREÇ VE YÖNTEM 

Bu araştırmada, pandemi sürecinde sağlık çalışanlarının algılanan iş 

stres düzeylerinin sosyo-demografik değişkenlere göre farklılaşıp 

farklılaşmadığının tespit edilmesi amaçlanmıştır. Bu bağlamda 

kurulan hipotezler; 

H1: Sağlık çalışanlarının algılanan iş stresi düzeyleri cinsiyet 

durumuna göre farklılaşmaktadır. 

H2: Sağlık çalışanlarının algılanan iş stresi düzeyleri yaş durumlarına 

göre farklılaşmaktadır. 

H3: Sağlık çalışanlarının algılanan iş stresi düzeyleri medeni 

durumlarına göre farklılaşmaktadır. 

H4: Sağlık çalışanlarının algılanan iş stresi düzeyleri eğitim 

düzeylerine göre farklılaşmaktadır. 
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H5: Sağlık çalışanlarının algılanan iş stresi düzeyleri çalıştıkları 

birime göre farklılaşmaktadır. 

H6: Sağlık çalışanlarının algılanan iş stresi düzeyleri koruyucu 

ekipman kullandıkları süreye göre farklılaşmaktadır. 

 

Araştırmanın amacı kapsamında araştırmanın evrenini, Balıkesir 

ilinde bulunan bir devlet hastanesinin 350 sağlık çalışanı 

oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise bu hastanede çalışan 

200 sağlık çalışanı oluşturmaktadır. Araştırmada güven düzeyi olarak 

%95 ve standart sapma değeri 0,5 olarak dikkate alınmıştır (Gürbüz ve 

Şahin, 2018). 

 

𝑛0 =
𝑡2𝑥 𝑠2

𝑑2            𝑛0 =
1.962𝑥 0.52

0.052   = 384,16 

𝑛 =
𝑛0

1+𝑛0/N
        𝑛 =

384,16

1+
384,16

350

 = 183,14 

N: Evren büyüklüğü n: Örneklem büyüklüğü t: Güven düzeyine karşılık gelen tablo z 

değeri (0,05 için 1.96, 0.01 için 2.58 ve 0.001 için 3.28 

s: Evren için tahmin edilen standart sapma d: Kabul edilebilir sapma toleransı 

 

Görüldüğü gibi yaklaşık 184 kişilik bir örneklem evreni temsil 

edebilecek boyuttadır. Araştırma kapsamında örneklem büyüklüğü 

200 sağlık çalışanı olduğundan evreni temsil edebilmesi açısından 

yeterlidir. Araştırmada verilerin toplanmasında anket tekniğinden 

yararlanılmış olup anket iki kısımdan oluşmaktadır. Anket formunun 

ilk kısmında, sağlık çalışanlarının algılanan iş stresi düzeylerini 

ölçebilmek için Cohen, Kamarck ve Mermelstein’ın (1983) 

geliştirdiği ve Eskin, Harlak, Demirkıran ve Dereboy’un (2013) 

Türkçeye uyarlamasını yaptığı “Algılanan Stres Ölçeğinin Türkçeye 
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Uyarlanması” ölçeğinden yararlanılmıştır. Ölçek, 14 ifadeden 

oluşmaktadır. Ölçekte, 4,5,6,7,9,10 ve 13’üncü ifadeler ters (revers) 

olarak kodlanmıştır. Ankete katılan sağlık çalışanlarının ifadelere 

katılım seviyeleri, 5’li Likert Ölçeği ile belirlenmiştir (1=Hiç, 

2=Neredeyse Hiç 3=Bazen 4=Oldukça Sık 5=Çok Sık). Anket 

formunun ikinci bölümünde ise sağlık çalışanlarının sosyo-demografik 

özelliklere ilişkin ifadeler yer almıştır. Araştırma kapsamında sağlık 

çalışanlarının verdiği yanıtlardan elde edilen verilere SPSS 23.00 

paket programında güvenirlik, frekans, normallik, anova ve t testleri 

uygulanmıştır.  

 

4.BULGULAR 

4.1. Demografik Bulgular 

 

Araştırma kapsamında örneklem olarak alınan Balıkesir ili bir devlet 

hastanesinde çalışan sağlık personellerinin sosyo-demografik 

özellikleri Tablo 1’de gösterilmiştir. 

 
 

Tablo 1: Sosyo-Demografik Değişkenlere İlişkin Bulgular 

Değişken  Frekans Yüzde (%) 

Cinsiyet Kadın 138 69,0 

Erkek 62 31,0 

Yaş 18-25 yaş 43 21,5 

26-33 yaş 88 44,0 

34-41 yaş 50 25,0 

42-49 yaş 17 8,5 

50 yaş ve üstü 2 1,0 

Medeni Durumunuz Evli 115 57,5 
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Bekar 85 42,5 

Eğitim Durumu Lise 41 20,5 

Ön lisans 37 18,5 

Lisans 119 59,5 

Lisansüstü 3 1,5 

Çalıştığınız Birim Yataklı Servis 103 51,5 

Acil Servis 39 19,5 

Yoğun Bakım 15 7,5 

Poliklinik 25 11,5 

Covid-19 Klinik 9 4,5 

Covid-19 Yoğun Bakım 9 4,5 

Koruyucu Ekipman 

Kullandıkları Süre 

0-3 saat 3 1,5 

4-7 saat 6 3,0 

8-11 saat 50 25,0 

12-15 saat 13 6,5 

16 saat ve üzeri 128 64,0 

Toplam  200 100 

 

Tablo 1’de görüldüğü gibi ankete katılan sağlık personellerinin 

çoğunluğunun 138 kişi (%69) ile kadın olduğu, 88 kişi (%44) ile 26-

33 yaş arasında olduğu görülmüştür. Yine katılımcıların medeni 

durumları açısından incelendiğinde çoğunluğun 115 kişi (%57,5) ile 

evli olduğu, eğitim durumları açısından 119 kişi (%59,5) ile lisans 

mezunu oluğu, çalıştıkları birim açısından 103 kişi (%51,5) ile yataklı 

serviste çalıştığı ve günlük koruyucu ekipmanla çalıştıkları süre 

açısından 128 kişinin (%64) 16 saat ve üzeri çalıştığı tespit edilmiştir. 
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4.2. Güvenilirlik Analizi Bulguları 
 

Güvenilirlik, “aynı ölçüm aracı ile farklı zamanlarda yapılan 

ölçümlerin sonuçları arasındaki tutarlılık” olarak ifade edilmektedir. 

(Gürbüz ve Şahin, 2018).  Araştırmada, 14 ifadeden oluşan algılanan 

iş stresi ölçeği kullanılmış ve soru listelerinin iç tutarlılığı ve 

güvenilirliğini ölçmek için Cronbach’s Alpha katsayısı değerlerine 

bakılmış olup elde edilen bulgular Tablo 2’de gösterilmiştir. 

 

Tablo 2: Algılanan İş Stresi Ölçeğine İlişkin Cronbach’s Alpha, Ortalama ve 

Standart Sapma Değerleri 

 
Cronbach's 

Alfa 

Örneklem 

Sayısı 

Min. 

Değer 

Maks. 

Değer 
Ort. SS 

Algılanan 

İş Stresi 
,942 200 2,43 4,36 3,0429 ,31254 

SS=Standart Sapma 

 

Tablo 2’de görüldüğü gibi Algılanan İş Stresi ölçeğinin sınanmasında 

Cronbach’s Alfa istatistiğinden yararlanılmıştır. Cronbach’s Alpha 

katsayısı 0 (sıfır) ile 1 (bir) arasında değişebilen değerler almaktadır. 

Bu değer, 1’e doğru yaklaştıkça ölçeğin güvenilirliği artmakta ve 

0,70’ten yüksek olması ise ölçeğin güvenilir olduğunu göstermektedir 

(Gürbüz ve Şahin, 2018). Bu bağlamda, araştırma kapsamında 

kullanılan ölçeğin Cronbach’s Alfa değeri 0,942 olduğundan ölçeğin 

oldukça yüksek güvenilirliktedir. 

 

4.3. Normallik Testi Bulguları 
 

Verilerin normal olarak dağılımı; korelasyon, anova ve t testi gibi 

parametrik analizlerin uygulanabilmesi açısından önem arz etmektedir 

(Gürbüz ve Şahin, 2018). Araştırmada algılanan iş stresine ilişkin 
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ifadelerin dağılımının normal olarak dağılıp dağılmadığını tespit 

etmek için öncelikle Çarpıklık (Skewness) ile Basıklık (Kurtosis) 

değerlerine bakılmış olup elde edilen bulgular Tablo 3’te 

gösterilmiştir. Bu değerlerin -1,5 ile +1,5 veya -2,0 ile +2,0 aralığında 

olması ise normal dağılımın var olduğunu göstermektedir (Gürbüz ve 

Şahin, 2018).  

 

Tablo 3: Skewness ve Kurtosis Bulguları 

 
Basıklık 

(Kurtosis) 

Çarpıklık 

(Skewness) 

Algılanan İş Stresi 1,231 ,155 

 

Tablo 3’te görüldüğü gibi algılanan iş stresi ölçeğine ilişkin basıklık 

ve çarpıklık değerleri -1,5 ile +1,5 arasındadır. Örneklem sayısının 

30’dan fazla olduğu durumlarda merkezi limit teoremine göre bu 

sonuçlar verilerin normal dağıldığını göstermekte olup, daha sonraki 

aşamalarda t testi ve varyans analizlerinin uygulanabileceğini ifade 

etmektedir. 

 

4.4. Anova ve T Testi Bulguları 
 

Araştırmanın amacı kapsamında kurulan hipotezleri test etmek 

amacıyla yapılan Anova ve T-testi analizi bulguları Tablo 4, 5, 6, 7, 8 

ve 9’da gösterilmiştir. 
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Tablo 4: H1 Hipotezi İçin T Testi Sonuçları 

Cinsiyet N X SS F P 

Kadın 138 3,06 ,32832 

1,350 ,247 Erkek 62 3,00 ,27280 

Toplam 200   

 

Tablo 4’te görüldüğü gibi sağlık çalışanlarının algılanan iş stresi 

düzeyleri cinsiyetlerine göre farklılaşmamaktadır. Bu durumda H1 

(Sağlık çalışanlarının algılanan iş stresi düzeyleri cinsiyet durumuna 

göre farklılaşmaktadır.) hipotezi reddedilmiştir. 

 

Tablo 5: H2 Hipotezi İçin Anova Testi Sonuçları 

Yaş  N X SS F P 

18-25 yaş 43 3,1860 ,35719 

5,381 ,001 

26-33 yaş 88 2,9830 ,31107 

34-41 yaş 50 2,9914 ,27061 

42 yaş ve üstü 19 3,1316 ,18174 

Toplam 200 3,0429 ,30344 

 

Tablo 5’te görüldüğü üzere sağlık çalışanlarının algılanan iş stresi 

düzeyleri yaşa göre anlamlı bir farklılık göstermektedir 

(p=0,001<0,05). Buna göre H2 hipotezi (Sağlık çalışanlarının algılanan 

iş stresi düzeyleri yaş durumlarına göre farklılaşmaktadır) kabul 
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edilmiştir. Örneklem olarak ele alınan 18-25 yaş sağlık çalışanlarının 

çalışanlarında algılanan iş stresi düzeyi daha yüksektir. 

 

Tablo 6: H3 Hipotezi İçin T Testi Sonuçları 

Medeni Durum N X SS F P 

Evli 115 3,0242 ,29751 
,588 ,328 

Bekar 85 3,0681 ,33192 

Toplam 200   

 

Tablo 6’da görüldüğü gibi sağlık çalışanlarının algılanan iş stresi 

düzeyleri çalışanların medeni durumlarına göre farklılaşmamaktadır 

(p=0,328>0,05). Bu durumda H3 (Sağlık çalışanlarının algılanan iş 

stresi düzeyleri medeni durumlarına göre farklılaşmaktadır.) hipotezi 

reddedilmiştir. 

 

Tablo 7: H4 Hipotezi İçin Anova Testi Sonuçları 

Eğitim Durumu N X SS F P 

Lise 41 3,0139 ,22656 

1,089 ,355 
Ön Lisans 37 2,9768 ,29115 

Lisans 119 3,0708 ,34313 

Lisansüstü 3 3,1429 ,24744 

Toplam 200 3,0429 ,31254 

 

Tablo 7’de görüldüğü gibi sağlık çalışanlarının algılanan iş stresi 

düzeyleri çalışanların eğitim durumlarına göre farklılaşmamaktadır 

(p=0,355>0,05). Bu durumda H4 (Sağlık çalışanlarının algılanan iş 

stresi düzeyleri eğitim düzeylerine göre farklılaşmaktadır.) hipotezi 

reddedilmiştir. 
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Tablo 8: H5 Hipotezi İçin Anova Testi Sonuçları 

Çalışılan Birim N X SS F P 

Covid-19 Klinik 9 3,4603 ,38649 

12,545 ,000 

Covid-19 Yoğun Bakım 9 3,0794 ,18015 

Yoğun Bakım 15 3,1476 ,28375 

Acil Servis 39 3,0531 ,16281 

Yataklı Servis 103 3,0673 ,29786 

Poliklinik 25 2,7000 ,29233 

Toplam 200 3,0429 ,31254 

 

Tablo 8’de görüldüğü üzere sağlık çalışanlarının algılanan iş stresi 

düzeyleri çalıştıkları birime göre anlamlı bir farklılık göstermektedir 

(p=0,000<0,05). Buna göre H5 hipotezi (Sağlık çalışanlarının algılanan 

iş stresi düzeyleri çalıştıkları birime göre farklılaşmaktadır.) kabul 

edilmiştir. Araştırma kapsamında örneklem olarak ele alınan sağlık 

çalışanlarının Covid-19 Kliniğinde çalışanların diğer birimlere göre iş stresi 

yüksek düzeydedir.  

 

Tablo 9: H6 Hipotezi İçin Anova Testi Sonuçları 

Koruyucu Ekipman 

Kullandıkları Süre 

N X SS F P 

7 saat ve altı 9 3,1746 ,31966 2,805 ,063 
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8 – 15 saat 63 3,0998 ,35240 

16 saat ve üzeri 128 3,0056 ,02527 

Toplam 200 3,0429 ,31254 

 

Tablo 9’da görüldüğü üzere sağlık çalışanlarının algılanan iş stresi 

düzeyleri koruyucu ekipmanları kullandıkları süreye göre anlamlı bir 

farklılık göstermemektedir (p=0,063>0,05). Buna göre H6 hipotezi 

(Sağlık çalışanlarının algılanan iş stresi düzeyleri koruyucu ekipman 

kullandıkları süreye göre farklılaşmaktadır.) reddedilmiştir.  

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Covid-19 pandemisi bütün dünyayı etkisi altına almış ve insanları 

fizyolojik, psikolojik ve toplumsal olarak derinden etkilemeye devam 

etmektedir. Bu hastalık ile ilgili belirsizlikler pandemi sürecinde en 

fazla sağlık çalışanlarını etkilemektedir. Sağlık çalışanlarının çalışma 

saatlerinin uzunluğu, hasta kişilerle yakın temasta bulunma, temasta 

oldukları kendi ailelerine bu hastalığı bulaştırma korkusu ve bununla 

birlikte koruyu ekipman temininde yaşanan aksaklıklar, iletişim 

problemleri gibi birçok problem sağlık çalışanlarının algıladıkları iş 

stresi stresinin artmasına neden olmuştur (Kıraner ve Terzi, 2020; 

Afşar ve Toker, 2021). Bu araştırmada koronavirüs salgın sürecinde 

sağlık çalışanlarında algılanan iş stresinin sosyo-demografik 

özelliklere göre farklılaşıp farklılaşmadığının tespit edilmesi 

amaçlanmıştır.  
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Balıkesir ilinde bulunan bir devlet hastanesinin sağlık çalışanları ile 

yapılan bu araştırmada, sağlık çalışanlarının cinsiyet durumları ile 

algılanan iş stresi arasında anlamlı bir fark bulunmamaktadır. Sağlık 

çalışanlarının iş doyumu ve algılanan iş stresi ile aralarındaki 

ilişkilerinin incelendiği bir araştırmada, kadınların algılanan iş stresi 

düzeylerinin erkeklere oranla daha yüksek olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır (Erşan, Yıldırım, Doğan ve Doğan, 2013). Ankara ilinde 

özel bir hastane çalışanları arasında iş stresinin cinsiyetler açısından 

farklılığı üzerine yapılan bir araştırmada, cinsiyetler açısından erkek 

çalışanların, kadın çalışanlara göre daha yüksek düzeyde iş stresine 

sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır (Çankaya, 2020). Sivas ilinde özel 

ve kamu sağlık kuruluşunda çalışan sağlıkçılar üzerine yapılan bir 

araştırmada, cinsiyet arasında anlamlı bir farklılık olmadığı sonucuna 

ulaşılmıştır (Tokmak, Kaplan ve Türkmen, 2011). Bu duruma göre 

sağlık çalışanlarının cinsiyetleri bakımından algılanan iş stresi algısı 

çalıştıkları il açısından farklılıklar göstermektedir.  

Araştırmada sağlık çalışanlarının yaşları açısından incelendiğinde 

algılanan iş stresi ile anlamlı bir fark bulunmaktadır. Covid-19 

sürecinde sağlık çalışanlarının iş stresi ile ilgili yapılan bir 

araştırmada, 18-25 yaş arasında olan sağlık çalışanlarının, algıladıkları 

iş stresinin daha yüksek olduğu, sağlık çalışanlarının yaşları arttıkça iş 

stresinin azaldığı sonucuna ulaşılmıştır. (Afşar ve Toker, 2021). 

Covid-19 salgınında bireylerde algılanan stres düzeyleriyle ilgili farklı 

meslek grupları üzerine yapılan bir araştırmada, algılanan iş stresi 

ölçeğinin puan ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık olduğu 

sonucuna ulaşmış olup, 20-29 yaş grubundaki bireylerin salgın 
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sürecinde daha stresli olduğu sonucuna ulaşılmıştır (Göksu ve 

Kumcağız, 2020).   

Araştırmada sağlık çalışanlarının medeni durumları, eğitim durumları 

ve koruyucu ekipman kullandıkları süre açısından incelendiğinde 

algıladıkları iş stresi ile aralarında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. 

Bu alan üzerine yapılan bir araştırmada, bekar çalışanların, evli 

çalışanlara göre daha yüksek düzeyde stresli olduğu sonucuna 

ulaşmıştır (Göksu ve Kumcağız, 2020). Yine benzer bir araştırmada 

evli ve çocuk sahibi olmanın Covid-19 sürecinde algıladıkları iş stresi 

düzeyinin yükseldiği ifade edilmiştir (Shevlin vd., 2020). 

Literatürdeki diğer bazı çalışmalarda ise, sağlık çalışanlarının medeni 

durumlarının algıladıkları iş stresini etkilemediği sonucuna 

ulaşılmıştır (Tokmak vd., 2011; Erşan vd., 2013). Sağlık çalışanlarının 

iş streslerinin eğitim durumları açısından karşılaştırıldığı bir 

araştırmada, lisansüstü mezunu olan sağlık çalışanlarının iş 

streslerinin diğer eğitim seviyesi mezunu olanlardan düşük olduğu 

sonucuna ulaşılmış, eğitim seviyesinin algıladıkları iş stresiyle 

arasında ise anlamlı bir fark olmadığı belirtilmiştir. (Erşan vd., 2013). 

Araştırmadan elde edilen verilere göre sağlık çalışanlarının çalıştıkları 

birimleri açısından incelendiğinde algıladıkları iş stresiyle aralarında 

anlamlı bir farklılık vardır. Covid-19 kliniğinde çalışan sağlık 

personellerin diğer birimlere göre iş stresi daha yüksek düzeydedir. 

Sonuç olarak Covid-19 sürecinde sağlık çalışanlarının algıladıkları iş 

stresi sosyo-demografik özelliklere göre değişmektedir. Bu süreçte 

sağlık çalışanlarının algıladıkları iş stresini azaltmaya yönelik bazı 
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önlemler alınmalıdır. Öncelik olarak Covid-19 hastasıyla temasta olan 

poliklinik, klinik ve yoğun bakım üniteleri gibi birimlerde çalışan 

sağlık çalışanlarının bireysel olarak ve yönetsel olarak alınan 

tedbirlere uyum sağlaması gerekmektedir. Bununla birlikte genç yaşta 

olan sağlık çalışanlarının stres nedenleri tespit edilmeli ve stres 

ortadan kaldırılmaya çalışılmalıdır. Bu araştırma sadece Balıkesir 

ilinde bir devlet hastanesinin sağlık çalışanlarıyla yapılmıştır. Gelecek 

araştırmalarda birden fazla devlet hastanesi ve özel hastane dahil 

edilmesi bununla birlikte sağlık çalışanlarının doktor, hemşire gibi 

ayrım yapılarak algıladıkları iş streslerinin tespit edilmesi literatüre 

katkı sağlayacaktır.  
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GİRİŞ 

Sağlık yönetimi için en önemli olan, sağlığın tanımını bilmek ve 

bireylerin sağlıklı kalması için gerekli yöntemlerden haberdar 

olmaktır. Sağlık, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından "sadece 

hastalık ve sakatlığın olmaması değil, fiziksel, ruhsal ve sosyal 

yönden tam bir iyilik hâli" olarak tanımlanmaktadır. Sağlık 

olanaklarından yararlanmak din, siyasi inanç, ırk, ekonomik veya 

sosyal durum ayırımı olmaksızın her bireyin hakkıdır. Bunu sağlamak 

tüm ülkelerin görevidir. Ülkede sağlık sisteminin iyi ve başarılı olması 

devlet yönetiminin başarısını gösteren bir değerlendirme kriteridir. Bu 

durumun olabilmesi için sağlık yönetimi şarttır.  

Sağlık yönetimi ise, herhangi bir sağlık kurumunda sunulan sağlık 

hizmetlerinin tüm boyutlarını inceleyen, bu konuda uzmanlaşmış, 

yönetsel disipline denir (Austin Charles, 1978). Bu hizmeti verirken 

sağlık alanında oluşan yönetim ihtiyacına göre kendini yetiştirmiş, 

bireylerin sağlığının korunması amacında olan, herhangi bir durumda 

sağlığın bozulmasında ise tekrar sağlıklı bir birey haline dönüşmesi 

için çabalayan sağlık yöneticilerine ihtiyaç vardır. Bu yöneticiler 

devletin imkânları doğrultusunda kaynakların planlanması, 

uygulanabilirliği sağlayan, örgütleri harekete geçirebilen, bu örgütleri 

denetleyip onların başarıya ulaşmalarına olanak sunan bireylerden 

oluşmalıdır (Schultz ve Alton, 1976). 

Bireylerin sağlıklı kalabilmeleri, sağlıklı kalmaları sağlanamayanların 

sağlıklarına yeniden kavuşmaları için şüphesiz birçok sorumluluk 
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bulunmaktadır. Bu sorumluluklar yerine getirilirken birçok sorunlar 

ile karşılaşılmaktadır.  

1.SAĞLIK SİSTEMİMİZİN TEMEL SORUNLARI VE SAĞLIK 

YÖNETİMİ 

Sağlık hizmetleri bilgi, çalışkanlık ve olağan üstü bir performans 

gerektiren, özverisi fazla, sonuçlarından geri dönüş olmayan, 

ertelenemez, ülkenin değerleri ile birlikte ilerleyen maddi bir 

kazançtan çok manevi doyumun daha yüksek olduğu, insanların 

sağlıklı hayat sürmesini amaçlayan bir bütündür. Tüm bunlar göz 

önüne alındığında sistemdeki sorunlar tek tek elimine edilmelidir. Bu 

durumu sağlayabilmek için de yeterli ve güvenilir bir sağlık yönetimi 

şarttır. Unutulmamalıdır ki sağlık kurumları, diğer kurumlar ile bir 

tutulmamalı ve risklere girilmemelidir. Her kurum için yönetim 

önemli olmak ile birlikte sağlık kurumlarında hataların geri dönüş 

şansının düşük olması nedeni ile ayrıca önem arz etmektedir. Sağlık 

sistemleri, içerisinde birçok problemi barındırmaktadır. Tüm sorunları 

ele almak mümkün olamayacağından bizim nazarımızda önemli 

olarak değerlendirebileceğimiz birkaç soruna yer vermeye çalışacağız 

(Şekil 1).  
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Şekil 1. Sağlık Yönetiminde Ortaya Çıkan Bazı Sorunlar 

 

1.1. Sağlık Yöneticileri İle İlgili Sorunlar 

Sağlık sistemin hızla gelişmesi şüphesiz ki ayak uydurma konusunda 

sorunları da beraberinde getirmektedir. Hangi meslek üyesi olursa 

olsun, yaşam boyu eğitim, çalışan bireylerin bilgi, beceri ve 

tutumlarının yenilenmesi, artırılması ile daha mutlu ve mesleki 

yeterliliği yüksek bireyler olmasını sağlayan hizmet içi eğitimleri 

alması gerekmektedir (Atay ve diğerleri, 2009). Bu eğitimlerin 

sürekliliği şarttır. Bu eğitimler sayesinde yöneticilerin bilgileri ve öz 

güveni artacağı gibi, yönetim konusunda ki yeniliklerin zamanında 
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kurumlara uygulanabilirlikleri de sağlanacaktır. Ülkemizde bu konuda 

oldukça iyi gelişmeler söz konusudur. Kurumlarda düzenli olarak 

eğitimler yapılmaktadır. 

Bir diğer sorun ise yöneticilerin sık değiştirilmesidir. Herhangi bir 

sorun karşısında sorunu çözmek için yönetici değiştirmek o anki 

durumu çözmek için tercih edilmektedir. Bu durum ilerleyen 

zamanlarda daha büyük sorun olarak karşımıza çıkmasına neden 

olmaktadır. Çünkü her değiştirilen yönetici, bilgi birikimi ile birlikte 

yerinden ayrılır ve gelen bireylerin deneyimlerden yoksun devam 

etmesine neden olur. Bu neden ile özellikle sağlık kurumlarında çok 

sık yönetici değişikliği sorunlara neden olacaktır. Yönetici 

değişikliğine gitmektense var olan sorunların çözülmesi 

gerekmektedir. 

1.2. Sevk Zincirindeki Sorunlar 

Sağlık sistemindeki en önemli sorunlardan birisi uygun sevk zincirinin 

olmamasıdır. Tüm dünya da kabul gören sevk zinciri, uygun 

basamaklarda verilmesi durumunda birçok sorunun önüne geçmemizi 

sağlayacaktır. Sevk zincirinde basamakları, koruyucu, tedavi edici ve 

rehabilitasyon sağlık hizmetleri olmak üzere üç basamaktan 

oluşmaktadır (Şekil 2) (Başol, 2015). 
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Şekil 2. Sağlık Kurumlarındaki Sevk Zinciri Basamakları 

 

1.2.1. Koruyucu Sağlık Hizmetleri 

Bu kurumlarda hastalık oluşmadan toplumun korunması 

amaçlanmaktadır. Örneğin, temiz suyun temini (belediyeler), 

bağışıklama, erken tanı, aile planlanması vb. (sağlık ocakları, halk 

sağlığı merkezleri, ana-çocuk sağlık merkezleri, aile hekimliği 

merkezleri gibi) büyük önem arz etmektedir. Bu kurumlarda kendi 

içinde bir sorundan ziyade ilk basamağa uğramadan diğer basamaklara 

geçilmesidir. 

 

 



 
208 Sağlık Hizmetlerinde Yönetim ve Uygulamalara Bakış 

1.2.2. Tedavi Edici Sağlık Hizmetleri 

Bu kurularda ise artık bireylerde bedenen ya da ruhen bir bozulma söz 

konusudur ve tedavi gerekmektedir. Bu grubun yönetimi ayrıca önem 

teşkil etmektedir. Eğer basamak basamak ilerlemek mümkün olmazsa, 

ciddi hastalıkların baş gösterdiği üçüncü basamakta yığılmalar söz 

konusu olacaktır. Bu da hizmet kalitesini düşürebileceği gibi 

gerçekten ihtiyacı olan bireylerin hizmet alımını engellemiş olacaktır. 

*Birinci basamak sağlık hizmetleri: hastalıkların ilk ortaya çıktığı, 

yatarak değil de ayaktan tedavi gerektiren durumlarda ilk 

başvurulması gereken kurumlardır. Bu kurumlarda gerek görülürse bir 

üst kuruma sevk olunmalıdır.  

*İkinci basamak sağlık hizmetleri: Hastalıkların ayaktan tedavisi 

mümkün olmayan, yatarak tedavi gördükleri kurumlardır. Genelde bu 

kurumlara başvurulmadan bir üst basamağa yönelim davranışımız 

bulunmaktadır. Bu durumda basamak yokmuş gibi kabul görülür 

olmuştur. 

*Üçüncü basamak sağlık hizmetleri: Hastalıkların ciddiyetini 

artırdığı, ikinci basamakta tedavinin mümkün olmadığı, araştırma ya 

da özel ihtisas gerektiren birimlerce tedavinin şart olduğu durumlarda 

başvurulması gereken kurumlardır.  

Tedavi edici sağlık hizmetlerinde en büyük sorun ikinci basamağın 

direkt atlanmasından kaynaklıdır. Şu an ülkemizdeki en büyük 

sorunlardan biri budur. Özellikle sağlık hizmeti alınacak kuruma ilk 

gelen bireylere, uygun bir yönlendirme yapılması büyük önem arz 
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etmektedir. Bu durumda en büyük görev hekimlere düşmektedir. Bu 

konuda gerekli sağlık yönetimi hakkında bilgiye sahip olmaları ve 

kullanmaları gerekmektedir.  

1.2.3. Rehabilitasyon Hizmetleri 

Doğuştan herhangi bir bedensel ya da ruhsal kaynaklı sorunlar 

olabileceği gibi herhangi bir nedene bağlı sonradan oluşabilecek 

bedensel ya da ruhsal kaynaklı sorunların ortadan kaldırılması veya 

insanların başkalarına bağımlı olmayacak şekilde hayatlarını idame 

etmelerinin sağlandığı kurumlardır. Bu kurumlardaki en büyük 

sorunlar, sağlık kaynaklarının yerinde kullanılmamasından 

kaynaklanmaktadır. Bu durumda, iyi derece mali, stratejik ve 

uygulama birikimlerine sahip sağlık yöneticileri ile aşılabilmektedir. 

Ülkemizde sevk zinciri ile ilgili durum değerlendirildiğinde maalesef 

düzgün işlemediği görülmektedir. Sağlık kurumlarına başvurularda ilk 

basamağa başvuru zorunluluğu olmadığı için ilk ya da ikinci 

basamakta tedavi görebilecek kişilerin son basamağa başvuru 

yapmaları kolaylıkla mümkün durumdadır. Bu da sağlık kurumlarının 

ciddi sorunlar yaşamasına neden olmaktadır. Devlet kurumlarının 

planlaması, hekimlerin ve iyi bir sağlık yönetimi ile bu sorunun 

çözüleceği kanısındayım.   

1.3. Doğru Hekime Ulaşmaktaki Zorluklar 

Bu durum bir önceki konumuz ile doğrudan bağlantılıdır. Bu konuda 

toplumsal eğitim ve devlet politikalarına çok iş düşmektedir. Eğer 
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insanlar doğru yönlendirilse, ihtiyaç duydukları hekime daha rahat ve 

sorunsuz ulaşmaları mümkün olacaktır.  

Her ne kadar birinci basamaklarda yer alan aile hekimleri ile bu 

sorunlar çözülmeye çalışılsa da, bir sonraki basamaklarda meydana 

gelen gereksiz yönelimler bu durumun zorlaşmasına neden olacaktır. 

Fazla birikimler de, doğru doktora, doğru zamanda ulaşmayı 

engelleyecektir.  

1.4. Hekimlerin Sağlık Yönetiminde Aktif Rol Almaları 

Hepimizin bildiği gibi hekimlerin sorumlulukarında, sağlık 

kurumlarında kendilerine verilen koruma, tedavi ve rehabilite etme 

görevleri öncelikli sıralardadır. Diğer taraftan hekimlere, bunları 

yerine getirmelerinin yanında bir de yöneticilik görevi de 

verilmektedir. Sağlık kurumları karmaşık kurumlardır ve birçok 

sorunu barındırmaktadır. Bu sorunları en iyi anlayan ve baş 

edeceklerden elemanlardan biri şüphesiz ki hekimlerdir. Yalnız bu 

durumlar ile baş etmek için yeterli eğitimi almaları gerekmektedir. 

Ayrıca yöneticilik unvanı alan hekimlere görevlerini yerine getirmek 

için gerekli olan yeterli zaman tanınmalıdır.  Oysa ülkemizde hem 

yöneticilik hem de hekimlik görevlerini eksiksiz yapmaları 

bekleniyor. Bu durum yıpranmaya, yapılacak görevlerde aksamalara 

neden olmaktadır.   

Cordes ve diğerlerinin  (1995) yaptıkları bir çalışmada yeni mezun 

doktorlara hekimlerin yönetimsel rolleri hakkında neler düşündüğü 

sorulduğunda, yönetim eğitimine ihtiyaç duydukları ve bu eğitimlerin 

aralıklı devam etmesini istediklerini belittiler. Bu çalışmanın sonucu 
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bize sağlık yönetimi aslında başlı başına eğitim gerektiren, bilmeyen 

birine yüklendiğinde sağlık sorunlarının çözümlenmesinde sıkıntılara 

yol açan bir durum olduğunu göstermektedir. Hekimler sağlık 

konusunda donanımlıdır şüphesiz. Bu durumda yönetici hekimin, 

yönetim, pazarlama, strateji ve finans gibi konularda da bilgi sahibi 

olması gerekmektedir. Doktor sayılarının yetersiz kaldığı 

kurumlarımızda bu eğitimlerin zorlayıcı ve yorucu olacağı da 

muhakkaktır. 

1.5. Performans Uygulamalarındaki Sorunlar 

Gün geçtikçe büyüyen ve gelişen sağlık sisteminin değerlendirilmesi 

için performans büyük önem taşımaktadır.  Birçok performans ölçme 

yöntemleri bulunmaktadır. Biz burada yöntemleri değil performans 

yönetimini ele aldığımız için bu konuya girmeyeceğiz. Performans 

değerlendirmelerde, doğru, anlaşılır bir yöntem kullanmak, 

katılımcıların sayısı artırmak, tarafsız ve güvenilir sonuçlar elde etmek 

önem arz etmektedir. Bu neden ile performans değerlendirmeleri 

yöneticiler tarafından yapılmalı ve özellikle tarafsız bir şekilde olması 

gerekmektedir. Performans değerlendirmesinde, hedeflerin başarıya 

ulaşıp ulaşmadığı, hedefler doğrultusunda yararlanılan kaynakların 

nasıl elde edildiği, kullanılan kaynakların yerinde ve verimli 

kullanılması (Tanrıverdi ve Çiğdem, 2010) hizmet sunulan grupların 

memnuniyeti ve çalışan memnuniyeti kontrol edilmelidir. Bu 

değerlendirme sonuçları yöneticiler için önemli çıktılardır. Bu çıktılar 

doğrultusunda reformlar yapabilirler. Yöneticilerin yeterli donanıma 
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sahip, yeterli sayıda, kurumunu iyi tanıyan ve tarafsız olması 

performans değerlendirmesinde sorunların çözümü olacaktır. 

1.6. Üniversite Hastanelerindeki Sorunlar   

Üniversite hastaneleri üçüncü basamakta yer alan ve tanı, tedavi 

bakımından oldukça önemli olan sağlık kurumlarımızdır. Yönetimi 

oldukça karışıktır. Son yıllarda özellikle sevk zincirlerindeki 

aksaklıklar en çok üniversite hastaneleri etkilemiştir. Gerçekten ciddi 

sorunlara sahip olan hastaların hastanelere ulaşmaları zorlaşmış, 

doluluk oranları çok artmıştır. Bu bir yönetim sorunudur ve 

çözümlenmesi sadece sevk zincirine bağlıdır. 

Bunun dışında üniversite hastanelerinde belirleyici tek tip bir 

yönetimin olmaması da başlıca sorunlardandır. Bu durum kötüdür 

demek tamamen doğru olmasa da bu farklılıklar sorunlara neden 

olduğu gerçeğini de değiştirmemektedir. Üniversite yönetimleri net 

çizgilerle belirlenmiş, yöneticilerinin görev tanımları belirlenmiştir.  

Fakat buradaki en büyük sorunun yönetici olarak seçilen bireylerdeki 

bilgi ve deneyim azlığından kaynaklı olabileceği düşüncesidir (Güven, 

2011).   

Üniversite hastanelerinin bir diğer sorunu ise mali yeterlilikler ve 

sigorta kurumlarına borçlanmasıdır. Bu durum her ne kadar 

çözümlemesi kolay görülse de ne yazık ki en büyük problemlerden 

biri haline dönüşmüştür. Gelirlerin az, giderlerin çok olduğu bu 

kurumlarda iyi bir sağlık yönetiminin olması da bu sorunu çözecek 

gibi görünmemektedir.  
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1.7. Finanslar Sorunlar 

Sağlık kurumlarında finansal yönetim oldukça önemlidir. Günümüzde 

sağlık sistemlerinin kurumlarının hızla büyümesi, teknolojik 

cihazların hızlı yenilenmesi, ülkelerin alım güçlerinin düşmesi, 

devletlerin sağlık kurumlarına ayırılan bütçelerinde azalma ya da 

artmama, sağlık alanlarının, araştırma alanlarına ayrılmış bütçe  

ihtiyacı olması, hizmet satın alma veya satma eğilimleri, rekabetlerin 

artması sonucu karların düşmesi, beraberinde kurumlarda sorunların 

ortaya çıkmasına neden olmuştur.  

Bu durumda sağlık kurumlarında finansal alandaki yöneticilerin 

planlama, var olan paranın planlanması, fonların sağlanması, herhangi 

bir neden ile oluşan özel sorunların üstesinden gelebilme yetisi, elde 

edilen verilerin analizlerinin yapılması, tüm bu olaylar gerçekleşirken 

denetimlerin yeterli ve yerinde yapılması gibi görevleri yerine 

getirmeleri gerekmektedir (Göktaş, 2013).  

1.9. Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği İle İlgili Sorunları 

Sağlık kurumlarında çalışan bireylerde birçok meslek hastalıkları 

görülmektedir. Özellikle hastanelerde çalışanlar kimyasal, fiziksel, 

psikolojik riskler ile karşı karşıya bulunmaktadır (Saygun, 2012). Bu 

durumlarda yönetimin şüphesiz çok büyük roller üstlenmesi 

gerekmektedir.  

Bu konuda ülkemizde kesin çizgiler ile belirlenen yasalar ve kanunlar 

bulunmaktadır. Bu durumda yöneticilere büyük görevler düşmektedir. 

İyi bir hizmet sunmanın yanında çalışan bireylerin tam bir iyilik 
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halinde çalışmalarını sağlamak birincil görev olmalıdır.  Yöneticiler 

yenilikleri takip etmeli, yasaları ve sorumluluklarını iyi bilmeli ve 

bunları kurumlarda uygulayabilmeleri için yeterli donanıma ve 

eğitime sahip olmalıdırlar.  

SONUÇ 

Sağlık kurumlarının işletilmesi, faaliyetlerin planlanması ve 

yönetilmesi için gerekli bilgi, donanım ve yetkiye sahip olan 

bireylerin yönetimi çok önemlidir. Şüphesiz ki bu kişilerin yeterli 

eğitim ve donanıma sahip olmaları gerekmektedir. Bu kişilerin sadece 

yönetim bilgisi yeterli olmayacaktır. Aynı zamanda çalışacakları 

sağlık sektörindeki kurum ve kuruluşların ne gibi sorunları olduğunu 

bilmeli ve bunun doğrultusunda sorunları gidererek iyi bir lider olması 

gerekmektedir. İyi bir sağlık yöneticisinin, sağlık hukuku, işletme, 

muhasebe, bilgisayar, sağlık sistemleri mevzuatı, müşteri ilişkileri 

yönetimi, finans yönetimi, tıbbi terminoloji, sağlık sosyolojisi ve 

psikolojisi konusunda da yeterli donanıma sahip olması gerekmektedir 

(Çimen, 2010). 

Genel olarak bahsettiğim sorunlara bakıldığında tüm bu donanıma 

sahip yöneticiler tarafından rahatlıkla çözülebileceği kanısındayız. Her 

ne kadar sağlık sistemi oldukça karmaşık, sürekli yeniliklere açık ve 

zorlu görünse de donanımlı bir sağlık yöneticisinin baş edemeyeceği 

durumlar olmayacağı kanısındayız. 

Bir ülkenin sağlık sistemi o ülkenin gelişmişliğinin bir göstergedir. Bu 

durumda sağlık yönetiminin büyük önem arz ettiği bir gerçektir. 

Sağlık yönetimi sadece küçük ölçekli sağlık kurumlarını 
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kapsamamaktadır. Yönetiminde kendi içinde organize olduğunu 

unutmamak gerekir. En baştan en sona kadar eğitimli ve donanımlı 

kişiler tarafından ve belli bir düzenle devamlılığı çok önemlidir. 

Bunun en bariz örneği dünyanın baş etmeye çalıştığı COVID- 19 

pandemisidir. Yapılan çalışmalar incelendiğinde ülkelerin bu konuda 

büyük mücadele verdiği görülmektedir. Özellikle ülkemizin bu 

mücadelede oldukça başarılı olduğu kanısındayım. Böyle 

pandemilerde sağlık yönetiminin değerinin daha çok vurgulanmaya ve 

önemsenmeye başladığı da şüphe götürmez bir gerçektir (Yücesan ve 

Özkan, 2020; Keleş ve Keleş, 2021).    

Tüm bu durumlar sağlık yönetiminin ne kadar önemli olduğunu, 

ülkelerin maddi ve manevi kazanç ve kayıplarını ne derece 

etkilediğini göstermektedir.  
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GİRİŞ  

Türkiye’de üniversite hastaneleri genellikle kötü ekonomik 

göstergeleriyle, varlığını sürdürmekte zorlanan işletme yönetimiyle, 

genellikle beklentiyi karşılamayan sağlık hizmeti ve araştırma 

faaliyetleriyle anılmaktadır. Literatürde konuya ilişkin az sayıda ve 

yüzeysel araştırma bulunmaktadır. Bu araştırmaların da genellikle 

konuyu ekonomik ya da liyakat odaklı irdeledikleri görülmektedir. 

Bunun doğal sonucu olarak söz konusu araştırmalarda sunulan çözüm 

önerilerinin yapısallıktan uzak, geçici önlemlere yönelik ve dışsal 

bakış açısından ileri gidemediği görülmektedir.  

Üniversite hastanelerine kamu bütçesinden sıklıkla sağlanan 

sübvansiyonlara rağmen her seferinde tekrar derin borç batağına 

saplanmaları ve benzer yönetsel kısır döngülerin neredeyse tüm 

üniversite hastanelerinde görülmesi, üniversite hastanelerinin 

problemlerinin geçici ekonomik müdahalelerle çözülemeyeceğinin 

kanıtı sayılabilir.  

Misyonunun önemli bir bileşeni nitelikli insan kaynağı yetiştirmek 

olan üniversitelerin söz konusu problemlerini yetişmiş insan kaynağı 

yoksunluklarıyla açıklamak da realist bir tutum sayılmayacaktır. 

Dolayısıyla Türkiye’deki üniversite hastanelerinin problemlerinin, 

yönetsel yapıdan kaynaklandığı ve bu problemlerin örgütsel yapıyla 

ilgili yapılacak reformlarla çözülebileceğini söylemek mümkündür. 

Nitekim Aydın da (2011) araştırmasında kamu üniversite 

hastanelerinin etkin işletmeciliğe izin vermeyen bir hiyerarşiye göre 

yapılandırıldığından söz etmektedir. Benzer şekilde Helvacı da (2008) 
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Türkiye’deki üniversite hastanelerinin varlıklarını sürdürebilmeleri 

için doğru örgüt yapısı ve yeni yönetim tekniklerinin uygulanmasının 

tartışmasız bir zorunluluk hâline geldiğini ifade etmektedir.  

Dolayısıyla üniversite hastanelerinde doğru bir örgütsel yapı ve 

yönetsel işleyiş sağlanmadan bahse konu problemler hakkında arzu 

edilen kesin ve kalıcı çözümlere ulaşılamayacağına inanılmaktadır. 

Araştırmada yöntem olarak literatür taraması ve içerik incelemesi 

kullanılmıştır. Literatürde konuya ilişkin yeterli sayı ve nitelikte 

araştırma olmamasının bu çalışma için bir kısıt olduğu söylenebilir.  

1. KAVRAMSAL ÇERÇEVE VE LİTERATÜR TARAMASI 

1.1. Örgütsel Yapı ve Kavramsal Analiz 

Organizasyonu oluşturan yönetsel unsurların birbirine göre konumları 

ve aralarındaki ilişki ağı örgüt yapısını meydana getirmektedir (Daft, 

2008; Child, 1984; Mullins, 2005). Türkiye’de bulunan üniversite 

hastanelerinin örgütsel yapı ve yönetsel işleyişlerinin açık ve detaylı 

şekilde tarif edildiği herhangi doğrudan bir yasal düzenleme olmadığı 

görülmektedir. Bu nedenle (Uğurluoğlu, 2015; Özcan, 1995; 

Kavuncubaşı ve Yıldırım, 2010) üniversite hastanelerince ortak 

uygulanan prototip örgütsel bir yapıdan da bahsetmek mümkün 

değildir. Dolayısıyla Türkiye’deki kamu üniversite hastanelerinin 

kendi aralarında ortak bir işleyiş standardının da olmadığını söylemek 

mümkün görülmektedir. 
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Şekil 1. Üniversite Hastanesinin Örgütsel Şeması 

Kaynak: https://hastane.sdu.edu.tr/sayfa/5908/organizasyon-semasi  (11.11.2021) 

 
 

Üniversite hastaneleri 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nun 3. 

maddesinin (j) fıkrasında Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak 

adlandırılmakta ve tanımları da şu şekilde yapılmaktadır; 

“Yükseköğretim kurumlarında eğitim öğretimin desteklenmesi 

amacıyla çeşitli alanların uygulama ihtiyacı ve bazı meslek dallarının 

hazırlık ve destek faaliyetleri için eğitim-öğretim, uygulama ve 

araştırmaların sürdürüldüğü bir yükseköğretim kurumudur”. Bu 

merkezler (üniversite hastaneleri) doğrudan Rektöre bağlı olmakla 

birlikte yöneticileri Rektör tarafından öğretim üyeleri arasından 

https://hastane.sdu.edu.tr/sayfa/5908/organizasyon-semasi
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Merkez Müdürü unvanı ile atanmaktadır. Daha açık bir ifadeyle 

Türkiye’deki üniversite hastaneleri Araştırma ve Uygulama Merkezi 

adı altında direkt olarak Üniversite Rektörlerine bağlı olarak faaliyet 

göstermektedirler.  

Mevzuatta yer alan tanımlara göre (Can, 2005: 184) üniversite tüzel 

kişiliğinin mümessili olan Rektör, üniversite hastanesinin de tepe 

yöneticisidir. Üniversite hastanelerine Başhekimler Rektörlük 

makamınca üst düzey yönetici olarak atanmaktadır. Ancak 

Başhekimlik makamının unvan ya da kadro olarak yükseköğretim ile 

ilgili mevzuatlarda yer almaması sebebiyle fiilen var olan Başhekimlik 

pozisyonunun resmi mevzuatta bir dayanağı bulunmadığı 

anlaşılmaktadır. Sağlık Bakanlığı ve üniversitelerin örgütsel yapı ve 

işleyişleri birbirinden çok farklı olmasına rağmen üniversite 

hastanelerindeki Başhekimler Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerdeki 

mesleki izdüşümleri olarak gördükleri Başhekimlerin işlevlerini 

taklîden üniversite hastanelerindeki tıbbî tedavi, bakım hizmetleri, 

araştırma ve eğitim faaliyetlerini düzenleyip yürütmektedir. Üniversite 

hastaneleriyle Sağlık Bakanlığı hastanelerinin organizasyon yapıları 

ve işleyişlerindeki farklılığa rağmen üniversite hastanelerinin yasal 

mevzuattaki noksanlıkları nedeniyle, zorunlu gerçekleşen yönetsel 

benzeştirme girişimlerinin yasal dayanaktan mahrum olmasının 

örgütsel rol ve yetki karmaşasına yol açtığı görülmektedir.  

Türkiye’de (Karahan, 2007: 84) bazı üniversite hastanelerinin farklı 

yönetmelikler çıkararak yönetim ve organizasyon ile ilgili 

belirsizliklerden kaynaklanan eksikliklerini gidermeye çalıştıkları 
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görülmektedir. Ancak söz konusu yönetmeliklerin üniversitelerin 

kendi yönetsel ve örgütsel dinamiklerine uygun olmadığı ve yine 

Sağlık Bakanlığı hastanelerindeki emsal görülen pozisyonun işleyişine 

öykünme şeklinde hazırlandıkları görülmektedir. Karahan (2007) 

araştırmasında Türkiye’deki üniversite hastanelerinin örgütsel 

yapılarından kaynaklanan problemlerden müstakil başlıklar halinde 

bahsetmektedir. Araştırmada çok detaylı bir şekilde açıklandığı 

görülen hususları şu şekilde özetlemek mümkündür; denetim ve 

değerlendirme yapacak organların ve yasal düzenlemelerin 

eksikliğinden kaynaklanan problemler, işbölümü ve uzmanlaşmaya 

yeterince önem verilmemesinden kaynaklanan problemler, yetki ve 

sorumluluk orantısızlığından kaynaklanan problemler, koordinasyon 

ve iletişim yetersizliğinden kaynaklanan problemler, matris yapıdan 

kaynaklanan problemler, katılımcı olmayan yönetim yapısından 

kaynaklanan problemlerdir. 

Rol belirsizliği ve çatışmasının (Ocak, Gider, Top, Şahin ve Tarcan, 

2004: 54) hastanelerde diğer örgütsel yapılara göre daha fazla 

olumsuz etkilere neden olduğu düşünüldüğünde sağlıksız örgütsel 

yapı ve sınırları belirsiz rol taksimlerinin üniversite hastanelerinde 

yönetsel kaosa sebep olduğunu söylemek mümkündür. Kendi işletme 

yönetmeliklerini yaparak durumu kurtarmaya çalışan ender 

denebilecek azlıktaki bazı üniversite hastanelerinin de hazırladıkları 

yönetmeliklerinde kullanacakları bir hüküm bulamamaları hâlinde 

Sağlık Bakanlığı Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği 

hükümlerini uyguladıkları görülmektedir. Başka bir organizasyonel 

yapıya özgü hazırlanan yasal mevzuatın, zorlama yöntemlerle 
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üniversite hastanelerine giydirilmeye çalışılmasının öngörülemeyen 

başka problemlere de yol açabileceği düşünülmektedir. 

Üniversite hastanelerinin (Uğurluoğlu, 2015; Küçükilhan ve Lamba, 

2007; Kavuncubaşı ve Yıldırım, 2010; Özcan, 1995) içine düştüğü 

yönetsel karmaşanın en önemli nedenlerinden birisi de Tıp 

Fakültelerinin üniversite hastanelerinin yönetimi ve işleyişi üzerindeki 

baskısıdır. Bu baskının tıp fakülteleriyle üniversite hastanelerinin 

kurumsal özerkliklerinin sınırlarının ayrılmamasından kaynaklandığı 

görülmektedir. Üniversite hastanelerinin kurumsal özerkliğinin 

sağlanarak, işletme faaliyetlerinin bilimsel yöntemlere uygun nitelikte 

yapılabilmesi için tıp fakültesi öğrencilerinin hastaneyi sadece staj 

alanı olarak kullanması ve teorik eğitimlerini sadece tıp fakültelerinin 

içindeki dersliklerde almaları gerektiği düşünülmektedir. Güncel 

uygulamada ise üniversite hastanelerinin, tıp fakültesinin örgütsel bir 

uzantısı gibi kullanıldığı görülmektedir. Üniversite hastanelerinin 

içindeki dersliklerin fiziksel varlığı ve konumu bu durumu 

ispatlamaktadır.  

Tıp fakültesi kadrosundaki öğretim üyeleri her ne kadar üniversite 

hastanelerinin çeşitli birimlerinde görev yapsalar da sicil amirleri Tıp 

Fakültesi Dekanı’dır. Yani söz konusu öğretim üyelerini hastanedeki 

faaliyetleri yönünden işletmeciliğin rasyonel gerçekleri doğrultusunda 

ve hastanenin kurumsal menfaatleri lehine yönetecek “hastane 

içerisinde” etkin bir yöneticilik pozisyonu fiilen bulunmamaktadır. 

Üniversite hastanelerinin yönetsel kontrolünü neredeyse 



 
 225 

imkânsızlaştıran bu yönetsel otorite boşluğunun ve zaafın kanıksanmış 

bir şekilde yıllardır devam ettiği görülmektedir.  

Üniversite Hastanesi Başhekimlerinin, hastanedeki işleyişle ilgili 

öğretim üyelerine karşı otorite gereksinimi duyduklarında, bozuk 

örgütsel yapı nedeniyle, Tıp Fakültesi Dekanını hastanenin yönetsel 

sürecine dâhil ettikleri görülmektedir. Böylece Tıp Fakültesi Dekanı 

“hastane içi hiyerarşiye” zımnen dâhil edilmektedir ve Başhekim’in 

hastanede de üstü konumuna yükselmektedir. Dekan ve Başhekim’in 

fakülte ve hastanedeki rol çakışmalarının, örgütsel ve yönetsel açıdan 

tam bir çelişki oluşturduğu görülmektedir. Bu çelişkinin doğal bir 

sonucu olarak; Başhekimin Tıp Fakültesinde kendisinin üstü ve sicil 

âmiri olan Dekan’ı, hastaneyle ilgili alınacak herhangi bir kararda 

baypas edemeyeceği anlaşılmaktadır. Hastanenin kurumsal çıkarları 

lehine alınacak en küçük kararlarda bile Başhekim’in Dekan’dan 

farklı düşünmesi durumunda, Dekan’a rağmen herhangi bir karar alma 

gücüne sahip olmadığı anlaşılmaktadır. Anılan paradoks, Tıp 

Fakültesi Dekanlarının üniversite hastanelerin yönetsel 

hiyerarşilerinde herhangi bir yeri ve sorumluluğu olmadığı fark 

edildiğinde anlaşılmaktadır.  

Tıp Fakültesi Dekanlarının, üniversite hastanelerine atanacak 

Başhekim’in belirlenmesindeki etkin rolleri düşünüldüğünde, 

üniversite hastane yönetiminin nasıl etkisizleştirildiği ve edilgen 

duruma düşürüldüğü daha açık bir şekilde anlaşılmaktadır. 

Başhekim’den hiyerarşik olarak alt kademeye doğru inildikçe söz 

konusu örgütsel çarpıklığın olumsuz yansımaları artmaktadır.     
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Öğretim üyelerinin kendi tercihleri ve kurumun ihtiyaçları 

doğrultusunda yapacakları seçimle hastanelerle olan ilişkilerini 

belirginleştirerek üniversite hastanelerini kendileri için sadece ‘staj 

yeri’ ya da sadece ‘hizmet yeri’ olarak belirlemelerinin örgütsel ve 

yönetsel bir zorunluluk olduğu düşünülmektedir. Bu determinist 

önlem sayesinde üniversite hastanelerinde örgütsel ve yönetsel 

belirsizliklerden kaynaklanan işletme verimsizliklerin kolaylıkla 

önlenebileceği düşünülmektedir.  

Üniversite hastanelerinde faaliyet gösteren öğretim üyeleriyle 

Başhekim arasındaki yönetsel ilişki bu derece muğlakken diğer alt 

kademe yönetici ve çalışanlarla tıp akademisyenleri arasındaki 

örgütsel ilişki çarpıklığının bu çalışmayla sınırlandırılamayacak 

büyüklükte olduğu düşünülmektedir. Kaldı ki bahsedilen yönetsel ve 

örgütsel çarpıklık düzeyi üniversite hastanesine profesör unvanlı bir 

Başhekim atandığı varsayımına göre açıklanmaktadır. Profesör unvanı 

olmayan bir başhekimin atanmasının ise yönetsel ve örgütsel sorunları 

daha da derinleştireceği öngörülmektedir. İnsan kaynakları yönetimi, 

finansal yönetim gibi en temel işletmecilik faaliyetlerinin dâhi 

hakkıyla yapılamadığı bir organizasyon yapısına sahip üniversite 

hastanelerine devlet olanaklarıyla yapılacak hiçbir ekonomik yardımın 

ya da atanacak liyakatli yöneticilerin kronikleşmiş yönetsel 

hastalıkları tedavi etmeye yetmeyeceği düşünülmektedir.  

Tıp fakültesi kadrosundaki öğretim üyelerinin üniversite 

hastanelerindeki çalışmalarının yönetilmesi, denetlenmesi ve 



 
 227 

hastanenin kurumsal menfaatleri lehine yaptırıma tâbi tutulmasının 

gerekliliğiyle ilgi şu iki temel değerlendirme açıklayıcı olabilir; 

• Muhasebe ve Finans Yönünden: Üniversite hastanelerinin 

mal/hizmet alımı gibi ekonomik faaliyetlerin tamamında aktif ve 

belirleyici rolleri olan öğretim üyelerinin hastanedeki 

çalışmalarını yönetecek ‘hastane içinde’ etkin yasal bir mercii 

olmamasının üniversite hastanelerinde evrensel ölçütlerde 

finansal kaynak yönetimini imkânsızlaştırdığı düşünülmektedir. 

İlk basamağından son basamağına kadar hastanenin ekonomik 

faaliyetlerine yön veren (malzeme talep eden, satın almayla ilgili 

teknik şartnameler hazırlayan, satın alma komisyonları ve 

muayene komisyonlarına başkanlık ve üyelik yapan) öğretim 

üyelerinin etkin bir yönetim ve denetim mekanizmasıyla saydam 

çalıştırılmaları profesyonel işletmeciliğin ilkeleri gereği 

vazgeçilmez öneme sahiptir.  

• İnsan Kaynakları Yönünden: Üniversite hastanesindeki 

çalışmaları yönetilemeyen ve ölçülemeyen tıp fakültesi öğretim 

üyeleriyle evrensel ölçütlerde işletme kaynakları yönetiminin 

mümkün olamayacağı düşünülmektedir. Pek çok üniversite 

hastanesinde akademik üyelerin, mesai sürekliliği ve verimliliği 

gibi temel konularda dahi izlenemediği dolayısıyla kayıt dışı 

duruma düştükleri görülmektedir. Hekimlikteki çalışma 

verimsizliğini bilimsel araştırmalarında harcadığı zamanla 

açıklayan hekimlerin her iki kimlikleriyle yaptığı çalışmalar 

saydam ve izlenebilir olmalıdır. Bu doğrultuda 
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akademisyenlerin, araştırmacı kimlikleriyle hekim kimlikleri 

arasında bir tercih yapmaları gerektiği düşünülmektedir. Aksi 

durumda öğretim üyelerinin üretkenliklerini rasyonel 

işletmecilik kriterleriyle ölçebilmek ve yönetebilmek mümkün 

görülmemektedir.  

 

Her iki değerlendirmedeki bilgiler sonucunda; işletmeler için en temel 

ekonomik prensiplerden birisi olan birim girdi ile maksimum çıktı 

elde etme hedefinin mevcut yönetsel ve örgütsel yapılarıyla üniversite 

hastaneleri için mümkün olamayacağı anlaşılmaktadır.    

Hastane Yönetimi (Köroğlu, 1987: 306) kendine has nitelikleri, 

fonksiyonları, örgütsel yapısı ve işleyişine sahip olan hastanelerin 

bütün kaynaklarını amaçları doğrultusunda en uygun biçimde 

kullanma ve yönetme sanatıdır. Üniversite hastanelerinin (Can ve 

İbicioğlu, 2008) yaşadıkları problemlerinin bir nedeni de finansal 

yapıdır. İki farklı bütçenin (katma ve döner sermaye) mevzuatındaki 

hiyerarşi ve işleyiş farklılıkları üniversite hastanelerinde pek çok 

yönetsel ve örgütsel problemin başka bir nedenidir. İki farklı bütçeden 

oluşturularak yürütülmeye çalışılan finansal yapının uygulamada pek 

çok yönetsel doku imtizaçsızlığının kaynağı olduğu görülmektedir.  

Üniversite hastanelerinin (Uğurluoğlu, 2015; Kavuncubaşı ve 

Yıldırım, 2010; Özcan, 1995) bir başka yönetsel sorunu da 

hastanelerin mâli, teknik ve idâri hizmetlerinin hem Başhekim’e hem 

de Genel Sekreter’e karşı sorumlu tutulan Başmüdür marifetiyle 

yönetilme gayretidir. Başmüdürlük makamının (Karahan, 2007) 

hastane içi ve üniversite genelindeki hiyerarşik konumunun etkin 



 
 229 

çalışma koşullarını güçleştirdiği düşünülmektedir. Üniversite 

hastanelerinin işletilmesinde kullanılan ek iki yasal düzenleme de 

Yükseköğretim Üst Kuruluşları ve Yükseköğretimin Kurumlarının 

İdari ve Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’dir. 

Türkiye’de bulunan üniversite hastanelerinin Başmüdürlük kadrosu bu 

mevzuata göre ihdas edilmiştir ve işletilmektedir. Başmüdürlük 

makamı hastanenin temel yönetim işlevlerinde yetkilidir. Söz konusu 

temel yönetim fonksiyonlarını Başhekim’in ve Genel Sekreter’in 

talimatları doğrultusunda sürdürmekle yükümlüdür. Başmüdür 

kendisine verilen görevleri hiyerarşik yönden kendisinin astı olan 

Hastane Müdür’leri aracılığı ile yürütmektedir. Başmüdür, 

Başhekim’in görüşü doğrultusunda Rektör tarafından atanmaktadır. 

Hastanede çalışan idari personel de Başmüdür üzerinden Genel 

Sekreter’e bağlanmaktadır.  

Hastane Müdürleri Başmüdür’den aldıkları görevleri 

yardımcısıyla/yardımcılarıyla birlikte yerine getirmekle yükümlüdür. 

Hemşirelik Müdürü tıbbî olan konularda Başhekim’e, idâri ve mâli 

konularda Başmüdür’e karşı sorumludur ve verilen görevleri 

yardımcılarıyla birlikte yapmaktadır. Başhekime bağlı çalışan 

Başhekim Yardımcıları, Başhekim’in uygun gördüğü görev 

paylaşımına göre hastanedeki çeşitli komisyon ve komite 

başkanlıklarını yürütmektedir.  

Üniversite hastanelerinde görülen problemlerin makro perspektifte 

diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görülen problemlerle benzeştiği 

söylenebilir. Uçar ve Karakaya (2014: 161) araştırmalarında 
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Türkiye’de kamu yönetsel reformu hakkında hazırlanan Kalkınma 

Planları’nda tespit ettikleri ana temalardan söz emektedirler. Bu 

temalardan göze çarpanları şu şekilde özetlemek mümkündür; 

yönetimin örgütsel yapısının ve işlevlerinin güncel ekonomik ve 

hukuki gelişmeler doğrultusunda yeniden düzenlenmesi, kaynakların 

en etkili biçimde kullanılması, yetki ve sorumluluk dağılımında adâlet 

sağlanması, liyakat eksenli yönetici ve çalışan tercih edilmesi 

gerekmektedir. Söz konusu problemlerin reform niteliğinde örgüt 

geliştirme, örgütsel yapı reformu ya da yeniden yapılandırma gibi 

köklü girişimlerle çözülebileceğine inanılmaktadır.  

Yakın anlam ilişkisinden dolayı araştırmada ısrarla vurgulanan 

‘reform’ kavramı literatürde (Berkman, 1982) bir yönetim sisteminin 

misyonu açısından fonksiyonlarını daha nitelikli, hızlı, etkin şekilde 

yapacak seviyeye çıkarmak üzere organizasyonel yapıyla birlikte tüm 

işleyiş süreçlerinde ve insan kaynaklarında bilinçli yapılan yeniden 

düzenleme faaliyetleri olarak açıklanmaktadır. Başka bir tanıma göre 

reform kavramı (Tutum, 1994; Saçlıoğlu, 1991) yönetim sürecinin 

fonksiyonlarında ve niteliğinde yapılan köklü değişimle birlikte 

işletmenin sınırlı kaynaklarının evrensel ekonomi ve hukuk ilkelerine 

göre etkin bir şekilde kullanabilecek duruma getirilmesidir. Özellikle 

işletmecilik faaliyetlerinde (Karaer, 1987: 30) bilimsel araştırmaların 

sonuçları doğrultusunda ortaya çıkan yeni görevlerin yönetsel reform 

çalışmalarının temel gerekçesini oluşturduğu görülmektedir. 

Araştırmada yer alan ve bir çeşit yapısal girişim olan örgüt geliştirme 

kavramı ise (Nişancı, 1994; Genç, 1994; Dinçer, 2008; Özen, 1991) 
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organizasyonun tamamında verimlilik ve etkinlik düzeyini artırmak 

için; işgörenlerin inanç, tutum ve davranışlarını değiştirebilmek adına 

birtakım bileşenlerle (yapı, kültür vb.) teknoloji arasındaki ilişkileri 

düzenlemeye yönelik planlı bir değişikliği gerçekleştirme sürecidir. 

Köklü müdahale ile ilgili, araştırmada kullanılan başka bir kavram da 

yeniden yapılandırma kavramıdır ki (Hitt, 1995) herhangi bir 

işletmenin muhtelif faaliyet alanlarının yönetsel ve finansal yapısının 

değiştirilmesi demektir.  

1.2. Konuyla İlgili Yapılan Çalışmalar 

 

Karahan (2007) araştırmasında Türkiye’deki kamu üniversite 

hastanelerindeki Başhekim ve Başmüdür unvanlarının zorlama olarak 

mevzuat dışı işletildiği, Tıp Fakültesi Dekanı’nın hastane yönetim 

hiyerarşisi içerisinde tanımlanmış bir yetkisi ve sorumluluğu 

olmadığına dikkat çekerek örgütsel yapılanmada ciddi problemler 

olduğundan söz etmektedir. Karahan (2007: 154) araştırmasının sonuç 

kısmında Türkiye’de bulunan hastane işletmelerinde; yetki ve 

sorumlulukların tam ve kesin olarak belirleneceği yeni mevzuat 

düzenlenmesine ihtiyaç duyulduğundan söz etmektedir. Yiğit ve Yiğit 

(2016) genellikle üniversite hastanelerinin finansal problemlerinden 

söz ettiği araştırmalarında dolaylı olarak değindikleri üniversite 

hastanelerinin yönetsel problemlerinin çözümü hakkında şu önerilerde 

bulunmaktadır; üniversite hastanelerinin misyonuna uygun olan 

hastane yönetim modeli oluşturulmalıdır ve Kamu Hastaneleri 

Birlikleri’ne benzer şekilde Üniversite Hastaneleri Birliği’nin 

kurulması gerekmektedir. Özsarı da (2013) araştırmasında üniversite 
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hastanelerinin finansal problemlerinin Türkiye’deki üniversiteleri bir 

çatı altında toplayacak örgütsel açıdan yasal bir düzenlemeyle 

çözülebileceğinden bahsetmektedir. Dikkatlice incelendiğinde 

Özsarı’nın (2013) bahsettiği finansal problemlerin ve çözüm 

önerilerinin de özünde örgütsel yapı reformuyla ilgili olduğu 

anlaşılmaktadır. 

Can ve İbicioğlu (2008) ise bütün üniversite hastanelerinin ortak bir 

örgütsel yapıyla yönetilmesi yerine her üniversite hastanesinin kendi 

ihtiyaçlarına uygun özgün örgütsel modellerle işletilmesi 

gerektiğinden söz ederek örgütsel sorunların çözümüyle ilgili birtakım 

öneriler sunmaktadır. Can ve İbicioğlu’nun (2008) sunduğu çözüm 

önerilerinden dikkat çekenler şunlardır; hastaneleri temel yönetim ve 

ekonomi bilimleri yetkinliğinden yoksun tıp doktorları değil 

profesyonel yöneticiler yönetmelidir, üniversite hastaneleri mümkün 

olduğunca tüm işlerini üniversitenin kendi imkânlarıyla yapmalıdır, 

üniversite hastanelerinde Döner Sermaye İşletmeleri kaldırılmalıdır, 

üniversite hastanelerinde otonom yönetim yaklaşımı tercih 

edilmelidir, her toplumun kendi kültürel kodlarına uygun olan öz 

yönetsel kültür değerleri yönetimde tercih edilmelidir, modern hastane 

işletmeciliği doğrultusunda yapısal yenilikler yapılmalıdır.  

Literatürde yer alan pek çok araştırma (Özgen, 2002; Arıkan, 

Danayiyen ve Kiyak, 2017; Gülaçar, 2020; Can ve İbicioğlu, 2008) 

üniversite hastanelerinin yönetiminin, yönetim bilimleri eğitimi 

almayan hekimlerle değil profesyonel yöneticilerle yürütülmesi 

gerektiğinden söz etmektedir. Küçükilhan ve Lamba (2007) 



 
 233 

araştırmalarında üniversite hastanelerinin stratejik planlarını yaparken 

güncel gelişmeleri dikkate almaları ve verimsiz yatırımlardan 

kaçınmaları durumunda mevcut problemlerini çözebileceklerini iddia 

etmektedir.  

Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Aydın’ın (2011) otokritik tarzında 

yaptığı araştırmasındaki konuyla ilgili olan tespitlerden önemli 

görülen bazılarını şu şekilde özetlemek mümkündür; “asıl işimiz 

bilimsel araştırmadır hizmet değildir” anlayışı akademik üyelerin 

üniversite hastanelerine karşı sorumsuzluklarını artırmaktadır, 

üniversite hastaneleri bir çatı altında toplanmanın avantajlardan 

mahrum kalmaktadır, tıp akademisyenleri sağlık hizmeti açısından 

irdelendiklerinde araştırmacı kimliklerinin arkasına sığınmaktadır, 

aynı akademisyenler bilimsel araştırmacı yönleriyle ilgili çalışmaları 

sorgulandığında da sağlık hizmeti sunan kimliklerinin arkasına 

sığınmaktadır. Bu iki kimlik arasında oluşan belirsiz alan, ikircikli 

tutumlara ve suiistimallere zemin hazırlamaktadır, üniversite 

hastanelerindeki doktorların öğretim üyesi kimliği ile hızlı değişen 

mevzuatı takip etmeme tutumları, üniversite hastanelerinin dinamizm 

kazanmasını engellemektedir, eğitim kadrolarıyla uyumsuz 

organizasyonel yapı hastanelerin işletilmesini zorlaştırmaktadır, 

öğretim üyeleri hastanede daha iyi hizmet vermeyle ilgili 

sorumluluktan kaçınmaktadırlar, üniversite yönetimi hastane 

ihtiyaçlarından bağımsız öğretim üyesi almaktadır. Bu durum 

üniversite hastanelerinde gereksiz akademisyen yığılmasına ya da 

gerçekten ihtiyaç duyulan nitelikte ve branşta akademik üye 

mahrumiyetine neden olmaktadır, tıp fakültesi öğretim üyeleri ders 
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vermek, araştırmacılık ya da klinisyenlik kimliğinden sadece birini 

zorunlu seçmelidir. 

Gülaçar (2020) araştırmasında mevcut üniversite yönetim 

modellerinde hekim ve idâri hizmetlerin tam olarak ayrılmamasından 

dolayı basit yönetim kararlarının alınıp uygulanmasında birçok 

sorunlar yaşandığından söz etmektedir. Söz konusu araştırmada 

benzer örgütsel problemler de gerekçe gösterilerek siyasal otoritenin 

yasal düzenlemelerle yeni bir yönetim modelinin önünü açması 

gerektiği vurgulanmaktadır.  

Uğurluoğlu (2015) üniversite hastanelerinin yönetim ve 

organizasyonla ilgili hastalıklarının tedavisi ile ilgili kısa ve uzun 

vadeli iki farklı çözüm önerisi sunmaktadır. Uğurluoğlu’nun (2015) 

kısa vadeli çözüm önerisinde yönetsel yetki karmaşasına yol açan 

Başhekimlik makamının yürüttüğü işlerin Rektör Yardımcısı olan Tıp 

Fakültesi Dekanı tarafından yürütülmesi yani üniversite hastanesinin 

en tepe yöneticisinin Tıp Fakültesi Dekanı olması gerektiği ifade 

edilmektedir. Türkiye’deki sınırlı sayıdaki bazı üniversite 

hastanelerinde bu yönetim modelinin kullanıldığı belirtilmektedir ve 

fakat uygulanan modelin performansı hakkında bir bilgi yer 

almamaktadır. Uğurluoğlu’nun (2015) konuya ilişkin uzun vadeli 

önerisinde tam ve fonksiyonel entegre modeller tartışılarak üniversite 

hastanelerinde sağlık hizmeti sunumu ile eğitim ve araştırma 

faaliyetlerinin birbirinden net bir şekilde ayrıldığı ve daha esnek bir 

afiliasyon modeline geçilmesi gerektiği savunulmaktadır. Uğurluoğlu 

(2015) araştırmasının sonuç kısmında Türkiye’deki üniversite 
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hastanelerinin tümünün işletilme usûl ve esaslarını ve organizasyon 

yapısını belirleyen ortak bir mevzuat çalışmasının gerekliliğine dikkat 

çekilmektedir. Uğurluoğlu’nun (2015) bu önerisinin Can ve 

İbicioğlu’nun  (2008) her üniversite hastanesinin kendi koşullarına 

özgü bir örgütsel yapı ve işleyişe göre yönetilmesi gerektiği önerisiyle 

çeliştiği tespit edilmiştir.  

Türkiye Sağlık Platformu (TÜSAP, 2019) Raporunda üniversite 

hastanelerinin problemlerini; yapısal, işletmecilik ile ilgili, finansal ve 

çalışanlarla ilgili olmak üzere toplam dört kategoride incelemektedir. 

Raporda işletme ile ilgili sorunların sekiz maddeyle özetlendiği 

görülmektedir. Bu maddeler;  bütçe disiplininin zayıf olması, 

muhasebe kayıtlarının sağlıklı olmaması, hizmet alımlarında yüksek 

maliyet, stok yönetimi zayıflığı,  ilaç ve malzeme maliyetlerinin 

yüksek olması, yöneticileri için yönetici performansı uygulanmaması, 

yetersiz otomasyon sistemlerinin ve hizmetin faturalandırması sorunu, 

düşük otelcilik hizmet kalitesi sorunudur. Söz konusu raporda yapısal 

sorunlar maddesinde yönetsel yapıya değinilmediği, finansal ve yasal 

mevzuat eksikliklerinden bahsedildiği dikkat çekmektedir. Söz konusu 

Rapor’da hekim yöneticiler ve mevcut örgütsel yapı gibi kritik önemi 

hâiz problemlere değinilmediği de görülmektedir. Dolayısıyla bahse 

konu raporun mevcut problemlere rasyonel ve kalıcı çözüm 

üretmekten ziyade bir çeşit problematiği hikayeleme tarzında 

hazırlandığı anlaşılmaktadır. Bu görüşü TÜSAP’ın söz konusu 

raporundaki şu cümle doğrulamaktadır; “Üniversitelerin öteden beri 

birikmiş birtakım problemleri olduğunu ve radikal bir şekilde 

çözülemeyeceğini belirtmek gerek”. TÜSAP’ın (2019) hazırladığı 
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raporun sonuç kısmında üniversite hastanelerinde sağlık hizmeti, 

eğitim ve araştırmayı birbirinden ayırmadan kapsamlı, güncel ve çağın 

şartlarına uygun bir işletmecilik ile ilgili bir kanun ve teşkilat kanunu 

düzenlenmesi gerektiği belirtilmektedir. Hazırlanan rapor sonucunda 

yapılan tavsiyelerle üniversite hastanelerinin yönetsel hastalıklarına 

sözde ‘reçete yazılırken’ reform anlayışından uzak, palyatif bir 

yaklaşım sergilendiği görülmektedir. Başka bir ifadeyle söz konusu 

reçeteyi yönetim bilgisi yetkinliğine sahip olmayan hekim yöneticilere 

göre planlanmış geçici önlemler manzumesi olarak nitelemek 

mümkündür. Oysa unutmamak gerekir ki kamu işletmeciliğindeki 

(Sürekli, 2013: 6-7) düzenlemeler genellikle yapısal değil, makyaj 

nitelikte yapıldığından kendisinden önceki uygulamalardan radikal bir 

farklılık göstermemektedir.  

Türkiye’de (Can, 2005: 100-173-181) bulunan kamu üniversite 

hastanelerinin örgütsel ve yönetsel yapıları en gelişmiş Avrupa 

ülkeleri olarak kabul edilen İngiltere, Almanya ve Fransa’daki 

emsalleriyle karşılaştırıldığında pek çok farklılıklar olduğu 

görülmektedir. Söz konusu Avrupa ülkelerinde üniversite 

hastanelerinin; Türkiye’deki her şeyden sorumlu olan lider tipi 

örgütlenmenin aksine, genellikle “tepe yönetim takımı” ile yönetildiği 

görülmektedir. Bu yönetim takımının altında ise yönetsel hiyerarşide 

birbirine denk tutulan Başhekimlik, Başmüdürlük ve Başhemşirelik 

makamları bulunmaktadır. Tespit edilen yapısal farklılığın sağladığı 

etkinliğin ve verimliliğin Avrupa ülkelerinin üniversite hastanelerinin 

başarılarında önemli bir role sahip olduğunu söylemek mümkündür. 

Ancak Türk toplumunun sahip olduğu kültürel özelliklerden dolayı 
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Türkiye’deki üniversite hastanelerinde lider tipi örgütlenmenin daha 

başarılı olacağına inanılmaktadır. Bu nedenle araştırmada Almanya, 

İngiltere ve Fransa’daki gibi direktörlük ya da yönetim ekibi/takımı 

gibi alternatif çözüm önerilerine değinilmemiştir.  

Türkiye’de bazı üniversite hastanelerinin Tıp Fakültesi Dekanını tepe 

yönetici yaparak örgütsel yapıya dâhil ettikleri görülebilmektedir. 

Bununla birlikte üniversite hastanelerinin yönetsel ve örgütsel 

problemlerine ilişkin bazı çözüm önerileri sunan araştırmacıların da 

Tıp Fakültesi Dekanının hastane örgütsel hiyerarşisine dâhil edilmesi 

gerektiği ve böylece hastane adına ve kurumsal çıkarlar lehine 

akademik kadro üzerinde yönetsel hâkimiyet sağlanabileceğine dair 

görüşleri yer almaktadır. Ancak söz konusu çözümün üniversite 

hastanesinin kronik yönetsel ve örgütsel hastalıkların çözümüne fayda 

sağlamayacağı düşünülmektedir. Zira bu çözüm önerisinin hayata 

geçirilmesi durumunda Başhekim’in ve dolayısıyla hastanenin 

üzerindeki tıp fakültesi ve öğretim üyelerinin tahakkümünün artacağı 

öngörülmektedir. Buna ek olarak ekonomi, hukuk ve yönetim 

bilimleri yetkinliği olmayan Dekanlar marifetiyle üniversite 

hastanelerinde modern işletmecilik uygulamalarının yapılamayacağı 

düşünülmektedir.  

Üniversite hastanelerinin yönetsel yapısındaki bozukluğun tüm alt 

kademe çalışanlarda da benzer şekilde yaygın problemlere yol açtığı 

görülmektedir. Zirâ Tıp Fakültesi Öğretim Üyelerinin; üniversite 

hastanelerindeki mesai verimsizlikleri, üniversite hastanesiyle örgütsel 

bağlılıklarının zayıf olmasıyla ilgili yaşanan güncel problemler ve 
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öğretim üyelerinin diğer çalışanlarla ilişkilerinde yaşadığı formal ve 

informal çatışmalar gibi örneklerle konuyu detaylandırmak 

mümkündür.  

04.03.2020 tarih ve 31058 sayılı Resmî Gazete’de yer alan Sağlık 

Bakanlığına Ait Kurum ve Kuruluşlar ile Devlet Üniversitelerinin 

İlgili Birimlerinin Birlikte Kullanımı ile İşbirliği Usul ve Esasları 

Hakkında Yönetmelik’le üniversite hastanelerinin örgütsel yapısından 

kaynaklanan problemlerine ilişkin çözüm üretilmediği, sadece 

hastanelerin birden fazla üniversiteyle birlikte eğitim amaçlı 

kullanımına dair işleyişlerini düzenleyen yeni hükümler içerdiği 

görülmektedir.  

2. ALTERNATİF BİR MODEL ÖNERİSİ 

Türkiye’deki üniversite hastanelerinin yönetim ve organizasyon 

problemleri ve bu problemlerin çözümlerine ilişkin araştırmacıların 

literatüre yansıyan görüş ve çözüm önerilerine önceki bölümde 

ayrıntılı olarak değinilmektedir. Kurumların (Özata ve Çetinkaya, 

2020) tatmin edici bir örgüt ortamı oluşturmaları hem kurumsal başarı 

hem de çalışanların memnuniyetleri yönünden fayda sağlayacaktır. 

İşletmelerin (Tokat ve Kara,1999: 240) güncel gelişmeler karşısında 

bir sürücü gibi etkin davranmaktansa pasif konumda seyirci 

kalmalarıyla yapılarının, değerlerinin ve becerilerinin sürekli değişen 

sektör dinamikleri karşısında gerileyerek günden güne daha uyumsuz 

hale gelmeleri kaçınılmazdır. Değişime olan ihtiyaç fark edildikten 

sonra değişim nedenlerinin tespit edilerek öncelikli değişime ihtiyaç 

duyulan alan belirlenmeli ve döneme uygun yönetsel ve örgütsel 
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faktörlere dikkat edilmelidir (Lewin, 1947; Palumbo ve Styskal, 1974; 

Bernerth, 2004). Türkiye’deki üniversite hastanelerinin yönetsel ve 

örgütsel problemleri doğrultusunda geliştirilen örgütsel model Şekil 

2’de sunulmaktadır.  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2. Kamu Üniversite Hastanelerine Önerilen Organizasyon Şeması  

Kaynak: Önerilen örgütsel yapı şeması yazar tarafından oluşturulmuştur. 

 

2.1. Hastaneden Sorumlu Rektör Yardımcısı (HSRY) 

En az doktora düzeyinde yönetim bilimleri yetkinliğine sahip 

olmalıdır. 15 yıl ve daha fazla süre kamuda çalışma tecrübesine sahip 

olmalıdır. Tıp Fakültesi Dekanlığıyla hiçbir örgütsel bağı ve örgütsel 
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rol çakışması olmaması önerilen modelin başarısı için gerekli 

şartlardandır. Tıp Fakültesi Dekanlığıyla hiçbir örgütsel bağı ve 

örgütsel rol çakışması olmaması şartının, Başhekimin Tıp Fakültesi 

Dekanı’nın etkisinden ve buna bağlı olarak üniversite hastanesinin Tıp 

Fakültesinin baskısından kurtulabilmesi için, kritik öneme sahip 

olduğu düşünülmektedir. HSRY, kendisinin de doğal üyesi olduğu 

Hastane Yönetim Kurulu’nun aldığı tavsiye kararlarını dikkate alarak 

çalışmaktadır ve direkt Rektör’e karşı sorumludur. Gerekli durumlarda 

Rektör uygun nitelikteki başka bir yardımcısını HSRY olarak vekil 

tayin edebilmektedir. HSRY hastanenin işletmecilikle ilgili işlerini 

Başmüdür aracılığıyla yürütmekteyken, tıbbî ve teknik işlerini de 

Başhekim aracılığıyla yürütmektedir. HSRY, yönetim ekibini Hastane 

Yönetim Kurulu’nun oylamasına sunar ve tüm yöneticiler tek tek 

oylanarak salt çoğunluğa göre karar verilir. 

2.2. Başmüdür 

 

En az yüksek lisans düzeyinde yönetim bilimleri yetkinliğine sahip 

olmalıdır. 10 yıl ve daha fazla süre kamuda çalışma tecrübesine sahip 

olmalıdır. Tıp Fakültesi Dekanlığıyla hiçbir örgütsel bağı olmaması 

önerilen modelin başarısı için gerekli şartlardandır. HSRY’na bağlıdır. 

Kendisine bağlı Hastane Müdürleri ve Hemşirelik Müdürü’yle birlikte 

hastanenin tüm idâri, mâli ve otelcilik hizmetlerini yürütmekle yetkili 

ve sorumludur. Yönetsel hiyerarşide, birbirine tahakküm kurmamaları 

için, Başmüdür Başhekimin dengidir.  
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2.3. Başhekim 

HSRY’na bağlıdır. Profesör unvanına sahip olmalıdır. 10 yıl ve daha 

fazla süre kamuda çalışma tecrübesine sahip olmalıdır. Kendisine 

bağlı yardımcılarıyla tıbbî ve teknik bilgi gerektiren tıbbî tedavi, 

bakım hizmetleri, araştırma ve eğitim faaliyetlerini ve alanındaki 

komisyon ve komite çalışmalarını yönetir. Yönetsel hiyerarşide, 

birbirine tahakküm kurmamaları için, Başhekim Başmüdür’ün 

dengidir.  

2.4. Hastane Müdürleri ve Hemşirelik Müdürü 

En az yüksek lisans düzeyinde yönetim bilimleri yetkinliğine sahip 

olmalıdır. 10 yıl ve daha fazla süre kamuda çalışma tecrübesine sahip 

olmalılardır. Yönetsel hiyerarşide Başmüdür’e bağlılardır. Yönetsel 

hiyerarşide, birbirine tahakküm kurmamaları için, Hastane Müdürü ve 

Hemşirelik Müdürü birbirine denktirler. HSRY tarafından atanırlar. 

Sayıları hastanenin ihtiyacına göre Hastane Yönetim Kurulu 

tarafından artırılıp azaltılabilir.  

2.5. Başhekim Yardımcıları 

Yönetsel hiyerarşide Başhekim’e bağlıdır. Profesör ya da doçent 

olmalıdır ve en az 10 yıl kamuda çalışma tecrübesine sahip olmalıdır. 

HSRY tarafından atanırlar. Sayıları hastanenin ihtiyacına göre 

Hastane Yönetim Kurulu tarafından artırılıp azaltılabilir. Başhekim’in 

direktifleri doğrultusunda komite ve komisyonlara Başkanlık yaparlar.  
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2.6. Döner Sermaye İşletme Müdürü 

En az yüksek lisans düzeyinde muhasebe ve finans yetkinliğine sahip 

olmalıdır. 10 yıl ve daha fazla süre kamuda çalışma tecrübesine sahip 

olmalıdır. Yüksek temsil oranı anlayışıyla oluşturulan Döner Sermaye 

Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda çalışmakta ve 

denetlenmektedir. Yürüttüğü faaliyetlerle ilgili izinleri Rektör’den 

alır. Gerekli durumlarda Rektör’ün izniyle Döner Sermaye İşletme 

Müdür Yardımcısı, Döner Sermaye İşletme Müdürü’nün yerine 

vekâlet edebilir. Faaliyetlerinin niteliğinden dolayı diğer birimlerden 

bağımsız ve özerk yapıda çalışmasının gerekli olduğu 

düşünülmektedir. Faaliyetlerine ilişkin bilgileri (komisyon raporları ve 

döner sermaye geliri pay dağıtım tutarları) saydam bir şekilde tüm 

paydaşlara aylık periyotlarda sunmaktadır. 

2.7. Önerilen Modelle İlgili Diğer Bilgiler 

Tıbbî ve teknik konuların dışındaki komisyon ve komitelerin başkan 

ve üyeleri konunun niteliğine göre HSRY tarafından görevlendirilir ve 

denetlenir. Söz konusu komisyon ya da komiteler yönetsel 

hiyerarşiden bağımsız ve özerk yaptıkları çalışmalarını her türlü dış 

etkiden uzak gizli sürdürür ve raporlandırır. HSRY söz konusu 

raporları tüm paydaşlara ve Rektör’e bildirmekle yükümlüdür. 

Önerilen modelde otonom örgüt felsefesi dikkate alındığı için Genel 

Sekreter’le Başmüdür arasında doğrudan yönetsel bir bağ 

kurulmasının doğru olmayacağı düşünülmektedir. 
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SONUÇ  

Türkiye’deki kamu üniversite hastanelerinin yönetsel problemleri 

hakkında yapılan araştırma sonucuna göre yapılan değerlendirme 

neticesinde; üniversite hastanelerinin yönetsel ve örgütsel sorunlarının 

çözümüne ilişkin önlerinde iki temel seçenek olduğu anlaşılmaktadır.  

Bu seçeneklerden birisi üniversite hastanelerinin Sağlık Bakanlığına 

mutlak devridir. Bu durumda üniversite hastanelerinin bağlı oldukları 

üniversiteyle örgütsel bağları yok olacak ve kendi örgütsel yapılarını 

Sağlık Bakanlığı hastanelerindeki örgütsel yapıya uydurması ve 

entegre olması söz konusu olacaktır. Dolayısıyla üniversitelerle 

örgütsel bağı kopan hastaneler entegre olduğu yeni örgütsel yapının 

yasal mevzuatlarına da uymak zorunda kalacaktır. Bir başka açıdan, 

bu seçeneğin tercih edilmesiyle birlikte üniversite hastaneleri bir 

parçası hâline geldiği Sağlık Bakanlığı’nın insan kaynakları 

rezervinden ve finansal gücünden yararlanma fırsatı elde edecektir. 

Sonuç olarak bu seçeneğin tercih edilmesiyle birlikte tartışmanın bu 

araştırmanın sınırları dışında farklı bir eksene kayacağı ve dolayısıyla 

başka bir araştırmanın konusu olabileceği düşünülmektedir. 2016 

yılına kadar Genelkurmay Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren 

GATA’ya ait sağlık hizmet birimlerinin Gülhane Eğitim ve Araştırma 

Hastanesi adıyla Sağlık Bakanlığı’na devri, mutlak devirle ilgili 

verilebilecek ideal bir örnektir. 

Araştırmanın merkezine alınan diğer seçenek ise Türkiye’deki 

üniversite hastanelerinin organizasyonlarında çok radikal reformlar 

yapılmasıdır.  
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Şekil 2’de şematize edilen model doğrultusunda yapılan öneriler 

şunlardır; 

• Başhekimlik yerine, üniversite hastanelerinin en üst yöneticilik 

makamına Tıp Fakültesi Dekanlığı’nın etkisinde kalmayacak 

yeni bir makam ve unvan ihdas edilmesi gerektiği 

düşünülmektedir. Bu yeni makama da yönetim, ekonomi ve 

hukuk bilimleri yetkinliğine sahip Rektör Yardımcısı 

etkinliğinde ve özel şirketlerdeki CEO tarzında çalışabilecek 

nitelikte bir tepe yöneticisi atanması gerektiği düşünülmektedir. 

HSRY, çalışmada 2.1. maddesinde açıklanmaktadır. 

• İşletmenin tıbbî ve teknik bilgi gerektirmeyen tüm yönetim 

kademelerinde eğitim mâliyeti çok yüksek olan ve yönetim 

bilimleriyle ilgili temel eğitimlerden yoksun olan tıp 

hekimlerinin istihdam edilmesinin yerine, alanında uzman 

İktisadi ve İdâri Bilimler Fakültesi mezunu olan profesyonel 

yöneticiler tercih edilmelidir. 

• Üniversite hastanelerinin kurumsal kimliği ile Tıp 

Fakülteleri’nin kurumsal kimliklerinin belirgin şekilde 

birbirinden ayıklanması gerektiği düşünülmektedir. Ancak bu 

sayede kamu üniversite hastanelerinde bağımsız ve sağlıklı 

kurumsal ekonomi, evrensel ölçülerde muhasebe ve finans 

yönetimi ve insan kaynakları yönetimi uygulamanın mümkün 

olabileceği düşünülmektedir. Zamanla giriftleşerek bütünleşmiş 

blok yapı görüntüsü veren karmaşık örgüt yapısı ve işleyişin 
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liyakatlı ve çok tecrübeli yöneticilerin bile üstesinden 

gelemeyeceği örgütsel kör düğüme dönüştüğü düşünülmektedir. 

• Tıp fakültesi öğretim üyelerinin araştırmacılık, klinisyenlik ya 

da ders verme seçeneklerinden zorunlu olarak yalnızca birini 

seçmesi gerektiği düşünülmektedir. Öğretim üyelerinin tüm 

özlük haklarıyla üniversite hastanesine geçerek klinisyenliği 

tercih edebileceği ya da bilimsel araştırma ve akademik çalışma 

yapmayı tercih edebileceği şekilde yeni yasal düzenlemelere 

ihtiyaç duyulduğu düşünülmektedir. Üniversite hastanelerindeki 

akademisyen sorumsuzluğunun, umursamazlığının ve örgütsel 

bağ zayıflığından kaynaklandığı düşünülen çok sayıda 

problemin ayıklayıcı ve belirleyici bir yaklaşımla kolaylıkla 

çözülebileceği düşünülmektedir. Tıp Fakültesi öğretim 

üyeleriyle üniversite hastaneleri arasındaki örgütsel ilişkinin 

niteliğinin doğru konumlandırılmasıyla birlikte üniversite 

hastanelerinin baş edemediği pek çok işletme dezavantajından 

kurtulacağı düşünülmektedir. 

• Yapılacak gerekli yasal düzenlemelerle üniversite hastanelerinin 

toplumdaki sosyo-ekonomik değişim ve taleplere 

direnmedikleri, kayıtsız kalmadıkları ve olumlu refleks 

verebildikleri şekilde yeniden yapılandırılması gerektiği 

düşünülmektedir. “En iyisini ben bilirim” tarzında görülebilen 

kibirli akademisyen tavrının kronikleştiği yapının ivedi 

değişmesi gerektiği düşünülmektedir. 
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• Türkiye’deki üniversite hastanelerinin ortak bir yönetmelik 

etrafında ve kurumsal bir örgüt çatısı altında birleşmelerinin 

insan kaynakları ve finans başta olmak üzere tüm işletmecilik 

faaliyetlerinde paydaşlarına çok olumlu avantajlar sağlayacağı 

düşünülmektedir. Birlik çatısı altında toplanılması durumunda 

üniversite hastanelerinin işletmecilikle ilgili olumsuzluklar 

karşısındaki direncinin artacağı, oluşacak insan kaynakları 

havuzu sayesinde rasyonel çözümler üretilebileceği 

düşünülmektedir. 

• Üniversitelerde, özellikle üniversite hastanelerinde uygulanan 

fakat güncel ihtiyaçları karşılamaya yetmediği görülen klasik 

personel yönetimi anlayışının, modern işletmecilik ilkelerine 

uygun insan kaynakları yönetimine terfi ettirilmesi gerektiği 

düşünülmektedir. Buna bağlı olarak üniversite yönetiminin 

hastaneyle ilgili gerçekleştireceği tüm personel alım sürecinin 

Hastane İnsan Kaynakları Birimi tarafından objektif liyakat 

kriterlerine göre ve saydam bir şekilde yapılması gerektiği 

düşünülmektedir. 

Literatürde konuyla ilgili yeterli araştırma bulunmadığı görülmektedir. 

Bu durumu üniversite hastanelerinin benzer görünüşlerinin aksine 

yoruma dayalı olarak birbirinden farklı işletilmeleriyle ve araştırmayı 

güçleştirecek büyüklükteki ve karmaşıklıktaki ekonomik ve insan 

kaynakları yapılarıyla açıklamak mümkündür. Konunun farklı 

yönlerine ilişkin yapılacak araştırmaların ve tasarlanacak alternatif 

örgüt modellerinin konunun paydaşlarına ve literatüre katkı 

sağlayacağı düşünülmektedir.   
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GİRİŞ 

Yoga bilimi anatomik pozlar yoluyla uygulan müthiş bir egzersiz 

sistemini kapsarken, Anatomi bilimi ise hem mikroskobik hem de 

makroskobik anlamda muazzam genişliğe sahip ayrıntılı bir alandır. 

Bu iki alanda çok etkileyici ve faydalı potansiyellere sahiptir. 

Günümüzde neredeyse tüm dünyada popüler olan yogada 

vücudumuzda anatomik anlamda neler olduğunu öğrenmek uygulanan 

programın etkinliğini daha da artıracaktır ve programı daha kıymetli 

hale getirecektir. Bu bağlamda bu bölümü kaleme almamdaki amacım, 

yoga bilimiyle ilgili anatomik ayrıntılara dikkat çekerek uygulan 

egzersizde vücudumuzda anatomik anlamda olup biten hakkında 

farkındalık sağlamakla birlikte klinik uygulamalarda anatominin 

önemini vurgulamaktır. 

1.YOGA  

Yoga Sanskritçe’de katılmak, odaklanmak anlamında olan ‘yuj’ 

kelimesinden gelmiştir (Iyengar, 2016). Kişinin zihinsel, duygusal ve 

ruhsal beslenmesini sağlar ve böylece kişiyi bio-psiko-sosyal yönden 

destekler. Yoga disiplininde amaç kişinin bedeniyle zihni arasındaki 

ilişkiyi kurmak ve ruhunun farkındalığını sağlamaktır (Manaf, 2013). 

1.1. Yoganın Tarihçesi  

 

5000 yıl önce Hindistan’da doğan yoganın ibadet mi yoksa sağlık için 

yapılan bir spor mu olduğu çok tartışılmıştır. Hinduizm yogaya bir 

taraftan ibadet olarak sahip çıkarken, diğer taraftan da dini öğretilerine 

tehdit olarak göstermiştir. Modern hayatta ise yoga bir popüler 
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kültürün ortaya çıkardığı yaşam felsefesi olarak karşımıza çıkmaktadır 

(Derman, 2017). 

Yoga genel olarak tarihsel anlamda dört dönemde incelenmektedir. İlk 

dönem şuan Pakistan sınırlarında bulunan İndus vadisindeki 

medeniyetten doğan ‘Samadhi veya Yoga Meditasyonu’ olarak geçen 

‘Tantras’ ve ‘Vegas’ kitaptalarında sadece sembolik olarak 

anlatılmıştır. İkinci dönem Hindu kültürünün oluştuğu döneme tekabül 

eder ve Hint kutsal metinlerinde yoganın artık pratikleri paylaşılmıştır.  

Üçüncü dönem Klasik Yoga dönemi olarak bilinir, Hindistan’da 

yogilerin onayladığı en eski yogi Patanjali tüm yoga uygulamalarını 

derleyip sistematik olarak yoga tanımını ve tekniklerini paylaşmıştır. 

Dördüncü dönem Buda’nın fikirlerinin öne çıktığı Modern Yoga 

dönemidir. Yoganın bu dönemdeki gelişimi meditasyonla birlikte 

kişinin disiplini ve kontrolünü sağlaması önemiyle karşımıza 

çıkmaktadır (Varkal, 2019).  

1.2. Yoganın Çeşitleri  

 

Klasik Yoga felsefesinde insan ile tanrı arasındaki bağlantıyı sağlayan 

temel anlamda dört çeşit yogadan bahsedilir. Bunlar; Karma Yoga, 

Jnana Yoga, Bhakti Yoga, Raja Yoga’dır. Günümüzde ise temel yoga 

felsefesiyle birlikte daha çok beden odaklı çalışılan birçok yoga çeşidi 

olmasına rağmen en çok bilineni Hatha Yoga’dır. Hatha Yoga’da 

zihin açıklığına faydalı olacağı düşünülen izole yaşamda meditasyon 

önemine vurgu yapılmış, derin nefes almayla birlikte pozisyonla 

meditasyon sağlanabileceği belirtilmiştir (Varkal, 2019; Vollbehr ve 

diğerleri 2018). 
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1.3. Yoganın Prensipleri 

Yogada ruhun maddeden sıyrılma felsefesine binayen önce zihni 

kontrol edip egzersize kanalize olunması temeldir. Arıma-aydınlanma 

dönemi olarak geçen bu süreçte sekiz temel basamak önemlidir.  

Bunlar; yama, niyama, asana, pranayama, pratyahara, dhrana, dhyana, 

samathi’dir (Iyengar, 2016; Ratfisch, 2015).  

Bu prensiplerde yama doğruluk, çalmamak, istif yapmamak ve 

kendini dizginlemek gibi düşüncelerle ahlaki yaşamayı hedefler. 

Yamayla kişinin pozitif yatkınlığını artırarak enerji ve motivasyonunu 

sağlamak amaçlanır.  Niyama kişinin kendinden memnun olmasıyla iç 

gözlem yapıp disiplin sağlamasını hedefler. Asana yogadaki temel 

duruşları temsil eder. Pranayama nefes kontrolü ve bu kontrolle 

birlikte zihni dinginleştirmeyi hedefler. Pratyahara dikkatin içe 

çekilmesi ve vücudun farkına varılmasını temsil eder. Dhrana 

egzersize kişinin kendiyle dış dünyasına yoğunlaşmayı hedefler. 

Dhyana, meditasyon ile kişinin zihnini ve ruhunu toparlamaya 

odaklanır.  Samathi ise meditasyonta son hedef olarak bilinen beden 

dinlenirken ruhun uyanmasını temsil eder (Iyengar, 2016; Manaf, 

2013; Timlin & Simpson, 2017; Vivekananda, 2014 ). 

2. YOGA VE ANATOMİ 

Yoganın anatomik ve sistemik olarak etkilerinde çoğumuzun ilk 

aklına gelen kas iskelet sistemi üzerine etkisi olsa da, literatür yoganın 

tüm vücut sistemini üzerine etkisini kanıtlamaktadır (Swanson, 2019). 
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2.1. Yoganın iskelet sistemine etkisi:  

Vücudumuz canlı ve hareketli 206 kemikten oluşur. Kemiklerin 

içerisinde %30-40 organik maddeler, %60-70 inorganik maddeler 

bulunur. Sert ve elastik yapıya sahip kemik dokusunda kollajen 

(organik madde) elastikiyeti sağlarken kalsiyum (inorganik madde) 

sertliğini verir ve sağlamlaştırır. Hem organik hem inorganik 

maddeler kemiğin canlılığını sağlayarak büyümede görev alır. Hatta 

yapılan çalışmalarda çözeltilerle inorganik tuzların eridiği ve şeklinin 

bozulduğu bilinmektedir. 

Vücudumuzda iki tip kemik bulunur. Bunlardan süngerimsi kemik 

%80’i oluşturur ve içerisinde kan hücrelerini muhteva eden kırmızı 

kemik iliği bulunur. Daha az bulunan kompakt kemik ise epifiz, 

metafiz ve diafiz kısımlarından oluşur. Özellikle metafiz bölgesinde 

kemik metabolizması hızlıdır ve bu nedenle kemiklerin büyümesinden 

sorumludur. Kemikler eklemleri oluşturur, kartilaj dokudan oluşan 

ligamentlerle desteklenmektedir (Şekil 1). 

 

Şekil 1. Kemik Doku ve Bölümleri (Urban&Fischer F. Paulsen, 2019) 
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Yoganın kemik gelişimdeki önemi osteopeni gibi kemik ve eklem 

sağlığını tehdit eden durumlarda kemik dokusunun beslenmesini 

sağlayarak yoğunluğunun artmasına sebep olduğu ve böylece vücudu 

desteklediği ispatlanmıştır (Balk & Bernardo, 2011; Phoosuwan ve 

diğerleri, 2009; Swanson, 2019; Unur, 2005). 

2.2. Yoganın artikuler sisteme etkisi:  

Morfolojik ve fonksiyonel olarak fibröz, kartilaginöz, synovial 

eklemler olmak üzere üç eklem bulunur. Daha çok kafatasında görülen 

fibröz eklemlerde eklem arası boşluk yoktur. Kemikler arası bağ 

dokusu ve hyalin kıkırdakla doludur. Bu eklemlerde sağlamlık ön 

plandadır. İki pubis arasındaki eklem gibi olan kartilaginöz 

eklemlerde kemikler arasında kıkırdak doku vardır. Hareketin ön 

planda olduğu synovial eklemlerde boşluk vardır ve ayrıca bu eklem 

türünde eklem kapsülü, kıkırdağı ve ligamentleri bulunur. Özellikle 

synovial eklemlerdeki eklem kıkırdak hasarına bağlı osteoartrit 

gelişebilir  (Unur, 2005) (Şekil 2).  

 

Şekil 2. Articularis Genus Anatomisi ve Sağlıklı-Osteoartritli Diz Görünümü 

(Urban&Fischer F. Paulsen, 2019) 
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Yoganın osteaoartrit gibi eklemsel hastalıklarda faydalı olacağı 

literatürde gösterilmiştir (Lauche ve diğerleri, 2019). Yoganın bu 

başarısı eklemlerin aynı anda senkronize çalışması, içsel ve dışsal 

dengenin sağlanmasıyla dengeli bir eklem alanı oluşturmasıyla 

açıklanabilir. Ayrıca hareketin kemik ve eklemlere yol açabileceği 

kanallar, vücudumuzdaki sistemlerin farkındalığının önemi de 

yadsınamaz (Kaminoff, 2012).  

2.3. Yoganın omurgaya etkisi:  

33 omurun üst üste gelmesiyle oluşan omurgada 7’si vertebrae 

cervicales’i, 12’si vertebrae thoracicae’yi, 5’i vertebrae lumbales’i, 4-

5’i vertebrae sacrales’i, 4-5’i vertebrae cocygeae’yı oluşturmaktadır. 

Gelişimsel olarak omurga öne arkaya doğal kıvrımlar oluşturur. 

Saggital planda dört fizyolojik eğrilik vardır. Bunlardan öne olanı 

servikal ve lumbal lordoz, arkaya olanı torakal ve sakral kifozdur. Bu 

eğrilikler nötr omurgayı oluşturur (Şekil 3). 

 

Şekil 3. Omurganın Fizyolojik Eğrilikleri 
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Nötr omurgada vücut ağırlığı en verimli şekilde taşınır ve şok 

absorbsiyonunda önemlidir. Aşırı ve yanlış kullanımda spinal postür 

dinamik imbalanstan bozulmasından dolayı etkilenmektedir. 

Hiperlordoz, hiperkifozla birlikte postür bozukluğu ve boyun, sırt, bel 

ağrısı gelişebilir. Yogadaki asanalarda vücut parçaları aksiyel ve 

simetrik olarak çalışır ve lokomotor sisteme binecek aşırı yük 

engellenmiş olur. Böylece vücut bölümleri doğru hizalanarak postürün 

gelişimine katkıda bulunur (Grabara, 2021; Unur, 2005).  

2.4. Yoganın pelvis üzerindeki etkisi: 

 Os coxae ve os sacrumdan oluşan pelvisin spina iliaca anterior 

superior (SIAS) ile symphysis pubis vertikal hattında aynı düzlemde 

olması gerekir ki, bu pozisyon nötral pelvisi temsil eder. Bu hatta 

SIAS anteriorda kalırsa anterior pelvik tilt, posteriorda kalırsa 

posterior pelvik tilt oluşur (Şekil 4). 

 

Şekil 4. Anatomik pozisyonda pelvis oryantasyonu ve Pelvis Duruşları (Mor Çizgi: 

Symphysis Pubis Vertikal Hattı; Kırmızı Çizgi: SIAS Vertikal Hattı) (Vogl, 2018) 
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Yogadaki asanalarla pelvik tabanın nötral pozisyonu sağlanarak 

egzersiz yapıldığı için pelvisin normal anatomik pozisyonda sağlığını 

korur (Shwayder, 2019; Swanson, 2019; Tenfelde ve diğerleri, 2014). 

2.5. Yoganın kas sistemine etkisi: 

Vücudumuzda yaklaşık 600-700 adet kas vardır. Hareket sistemin 

aktif elemanı olan kaslar iskelet, düz ve kalp kası olmak üzere üç 

bölümden oluşur.  Yogada asana pozisyonlarından dolayı en çok 

odaklanacağımız kas grubu iskelet kas grubudur (Arıncı, 2014; 

Swanson, 2019). 

Kas doku miyofibrillerden oluşur ve kas dokunun en önemli özelliği 

olan kasıp gevşemeyi sağlayan protein iplikçiklerdir. Kontraktil 

özellikteki myofibriller tonusun regulasyonunda önemlidir. Yoganın 

kas tonusunda artış sağladığı çalışmalarda gösterilmiştir. (Akkın, 

2010; Atılgan E 2016; Snell, 2007).  

Kas dokusu myofibrillerin yanında ayrıca kan damarları, sinirleri de 

içerir, fasya denilen bağ dokusuyla da sarılı pozisyondadır. Kas 

dokusunu tamamen saran fasyanın dokuyu tüm kuvvetlerden 

koruyacak olan özel bir mimari yapısı vardır (Şekil 5). İçerisindeki 

kollajen lifler gerilmeye, elastik lifler geri çekilme özelliğine sahiptir. 

Fasya otonom sinir sistemi inervasyonu ile hem kontraktil hem de 

elastik özelliğe sahiptir. Bu sebepten dolayı kas hareketinin 

oluşumunda önemlidir ve vasküler, lenfatik sistemin çalışmasına da 

katkı sağlar. Ayrıca fasya sensitif ve bağımsız bilgi işleme yeteneği 

sayesinde ağrı iletiminden de sorumludur. Yoga ile yapılan 

araştırmalarda fasyanın kollajen liflerinin mimarisini desteklediğini ve 
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böylece ağrı, eklem hareketi, esneklik ve fonksiyonellikte kişiyi 

iyileştirdiğini göstermiştir (Arıncı, 2014; Gracovetsky, 2018; 

Yıldırım, 2020).  

 

Şekil 5. Kas Yapısı ve Fasya Mimarisi (Schünke, 2009) 

 

2.6. Yoganın sinir sistemine etkisi:  

Sinir sistemi canlıların tüm sistemler arası bağlantıyı sağlayan ağdır. 

Canlılara iç ve dış ortamdan gelen uyarılara nöral veya hormonal 

cevaplar oluşturur. Sinir siteminin ana hücresi nöron olarak 

adlandırılır. Nörondan çıkan akson ve dendrit isimli uzantılarla 

impulsun tüm vücut boyunca akışı sağlanır. İletimin hızlanması sinirin 

çevresindeki yağ tabakası şeklinde olan myelin kılıf sayesinde 

olmaktadır (Şekil 6) (Arifoğlu, 2019; Arıncı, 2014; Swanson, 2019).  
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Şekil 6. Sinir Hücresi Yapısı 

Vücudumuzda merkezi ve periferal olmak üzere iki ağ sistemi 

bulunmaktadır (Şekil 7) (Dilimiz, 2019, 11 November ). 

 

Şekil 7. Sinir Sistemi Anatomisi (Netter, 2020) 
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Merkezi sinir sistemi cerebrum, cerebellum, truncus encephali ve 

medulla spinalisten oluşur. Cortex cerebri 5 lobda, Brodman adlı 

araştırmacı tarafından ise 52 ayrı fonksiyonel alana ayrılmıştır. Bu 

alanların birçoğu hakkında hala araştırmalar devam etmektedir. 

Onlardan en çok dikkati çeken de beynin duygusal merkezi olan 

limbik sistemdir. Limbik sistem; öğrenme, hafıza, emosyonel duyular, 

libido regülasyonu, uyku/açlık-tokluk/koku duyuları kontrolü, 

heyecan ve motivasyonun düzenlenmesinde görev almaktadır (Şekil 

8) (Arifoğlu, 2019). Yoganın özellikle emosyonel duygularla ilgili 

faydaları yapılan çalışmalarla gösterilmiştir (Erden, 2013). 

 

Şekil 8. Beynin Lobları Ve Limbik Sistem (Netter, 2020) 

 

Cerebrumda temel olarak; alfa, beta, delta, teta ve gama dalgaları 

oluşur. Alfa dalgaları; cortex cerebri ve obus occipitalis bulunan 

hücrelerinin senkronik elektriksel aktivitesinden kaynaklanır 
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(Klimesch et al., 1993). Kişinin dinlenirken uyanık ve gözleri kapalı 

pozisyonunda alfa dalgaları ortaya çıkar. Alfa dalgasının ağrı 

derecesinde azalma, hızlı ve doğru bellek ve bilişsel performans ile 

ilişkili olduğu bilinmektedir. Ayrıca alfa dalgaları bilişsel durumu 

etkilemekte ve tükenmişlik, kaygı ve yorgunluk durumunda azalma 

gösterilmiştir (Palva & Palva, 2007). Beta dalgaları akademik 

performans, yüksek aritmetik hesaplama yeteneği ve bilişsel 

becerilerdeki artış ile ilişkili olduğu, teta dalgaların ise kaygıda 

azalma, kısa süreli hafıza ve anı düşünmeyle ilişkili olduğu 

gösterilmiştir. Gama dalgaları derin komayla ilgilidir. Yoganın alfa, 

beta ve teta dalgalarındaki aktivasyonla algılama, bellek, ruh hali ve 

anksiyete üzerine olumlu etkileri gösterilmiştir (Torgutalp, 2018).  

Periferal sistem somatik ve otonom sistemden oluşur. Somatik sistem, 

spinal cord ve beyinden duyu ve motor sinyalleri çizgili kas gibi 

isteğimizle çalışan yapıları uyarır ve kontrol eder. Otonom sistem ise 

isteğimiz dışında çalışan yapıları (iç organ, damar, düz kas gibi) 

kontrol eder. Vücudumuzun otomatik pilotu şeklinde çalışır. Sempatik 

ve parasempatik sistemden oluşur. Sempatik sistem vücudu tehlikelere 

karşı uyanık tutar, parasempatik sistem ise vücudu sakinleştirmeden 

sorumludur (Şekil 9). Yoga parasempatik sistemde vagal 

stimulasyonla otonom sistemin regülasyonunu sağlar (Acar, 2021; 

Arıncı, 2014; Swanson, 2019).  
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Şekil 9. Otonom Sinir Sistemi (Schünke, 2009) 

 

2.7. Yoganın endokrin sistem üzerine etkisi:  

Canlılarda büyüme, gelişme, üreme, iç ve dış ortama adaptasyon, 

enerji üretimi sinir sitemiyle birlikte endokrin bezlerin salgısıyla 

sağlanır. Bu sistem sinir sistemine nazaran biraz daha yavaş çalışır ve 

etkisi uzun sürede ortaya çıkar. Endokrin sistemde organlar hormonlar 

aracılığıyla uyarılır ve hemostazisi sağlar (Arifoğlu, 2019). Yoganın 

glisemik kontrol üzerindeki etkisi sayesinde obezite ve tip-2 diyabet 

gibi metabolik hastalıklarda etkisi bildirilmiştir (Malhotra ve diğerleri, 

2002). 

2.8. Yoganın kardiorespirator sistem üzerine etkisi: 

 İnsan vücudunda tüm dokuların beslenmesi için oksijene ihtiyaç 

vardır. Solunum sisteminin en büyük görevi havadan oksijen alıp, 
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metabolizma sonucu oluşan vücuttaki karbondioksiti atmaktır. 

İnspirasyon ve ekspirasyondan oluşan solunum döngüsünde 

istirahatteki solunum sayısı 16-20 soluk/dk’dır. Sistem burun, larynx, 

trachea ve akciğerlerden oluşur (Şekil 10). Solunum otonom sinir 

sistemi kontrolü altında çalışır, düşünmeden yapılan bir olaydır 

(Arifoğlu, 2019). Ancak sinir sistemini çalışmasında önemli rolü olan 

yoganın kişinin kendini kontrol ederek solunumu yönlendirebileceğini 

bildirmişlerdir (Harinath ve diğerleri 2004; Swanson, 2019). Böylece 

yoga kardiyorespiratuar sistemde istirahat kalp atım hızı ve kan 

basıncını azalttığı, kardiyorespiratuar kapasiteyi attırdığı 

gösterilmiştir. Ayrıca yoganın kan melatonin seviyesinde artışla 

birlikte kişinin iyilik halinde iyileşme gözlenmiştir (Harinath ve 

diğerleri, 2004).  

 

Şekil 10. Solunum Sistemi Anatomisi (Urban&Fischer F. Paulsen, 2019) 
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2.9. Yoganın lenfatik sistem üzerine etkisi: 

 Lenf damarları, lenf nodülleri, tonsilla, dalak ve thymus bezinden 

oluşan lenfatik sistem ile hücreler arası sıvı, kan kapillerinen 

geçemeyen plazma ve büyük moleküllü maddeler venlere aktarılır 

(Şekil 11). Bu nedenle immun sistem açısından önemlidir (Arifoğlu, 

2019). Immun sistemin suprese olduğu durumlarda kan dolaşımında 

proinflamatuar sitokin düzeyi artar. Bu patojnleri ortadan kaldırmak 

amaçlı bağışıklık sistemi düzensizleşir ve kronik hastalıklara sebep 

olur.  Yoga lenfatik temizleme prensiplerine uygun egzersiz ve 

solunum kontrolüne sahiptir. Lenfatik sistem dolaşımındaki işleyişin 

bozularak karşımıza çıkan lenfödem hastalarında yapılan çalışmada 

lenfödem şiddetinde azalma ve yaşam kalitesinde artma olduğu 

gösterilmiştir  (Loudon ve diğerleri, 2014; Mazor ve diğerleri, 2018). 

 

Şekil 11. Lenfatik Sistem Anatomisi (Netter, 2020) 
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3.Yoganın Rehabilitasyondaki Etkileri ve Kullanım Alanları 

Rehabilitasyonda yoganın fizyolojik ve psikolojik birçok etkilerinden 

faydalanılır. Bunlar temelde şu şekilde özetlenebilir: 

• Solunumu regule etmek, 

• Kan basıncını ve kalp atım hızını düzenlemek,  

• Kardiovasküler etkinliği artırmak, 

• Bağışıklığı artırmak,  

• Gastrointestinal sistemin çalışmasını düzenlemek, 

• Boşaltım sisteminin çalışmasını düzenlemek, 

• Kas kuvvetini ve enduransı artırmak ve kasların gevşemesini 

sağlamak, 

• Eklem hareket açıklığını geliştirmek, 

• Kişiye doğru postürü kazandırmak, 

• Sempatik/Parasempatik sistem çalışmasını düzenlemek,  

• Ağrı kontrolünü sağlamak, ağrıyı azaltmak, 

• Kaliteli uykuyu kazanmak, 

• Anksiyete ve depresyonu azaltmak,  

• Kişinin sosyal uyumunu kazanmak ve artırmak,  

• Kişisel farkındalıkla genel iyilik haline katkı sağlamak,  

• Dikkat, konsantrasyonu aktive etmek, 

• Öğrenme yetisinin gelişimine katkı sağlamak. 

(Manaf, 2012, 2013; Oken ve diğerleri, 2006). 
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Yoga egzersizlerinin; 

• İnme, inme sonrası hemiparezi, afazi, Parkinson Hastalığı, 

Multible Skleroz, epilepsi, Alzheimer hastalığı, başağrısı / 

migren, epilepsi, myelopati, Guillain-Barré sendromu, 

Amyotrofik lateral skleroz, periferal nöropati, diyabetik 

nöropati, adrenomyelonöropati, travmatik beyin yaralanması, 

nörokardiyojenik senkop gibi nörojenik hastalıklarda, 

• Kronik obstruktif akciğer hastalığı ve astım gibi pulmoner 

hastalıklarda, 

• Demans, şizofreni, emosyonel stres, yorgunluk, depresyon gibi 

psikojenik hastalıklarda, 

• Artrit gibi romatolojik hastalıklarda,  

• İnkontinans, gebelik gibi kadın sağlığını ilgilendiren 

problemlerde etkili olduğunu kanıtlayan çalışmalar mevcuttur 

(Desveaux ve diğerleri., 2015; Kaya, 2019; Sha ve diğerleri, 

2019; Sharma, 2014).  

 

4. Yoga Yapılırken Kullanılan Temel Bileşenler 

4.1. Asanalar (Duruş, Pozisyon): 

 Yoga sırasındaki yapılan pozisyonlar olarak geçen asanaların 

literatürde 8 milyon üstünde olduğu bildirilmiştir. Ancak günümüzde 

bize ulaşan 800 asana olup en çok kullanılan 94 asana pozisyonlarıdır. 

Asanalar bedendeki enerji kanallarını aktifleştirir, bireyin iç 

farkındalığını sağlar ve beden-ruh-zihin üçlüsünün keşfini amaçlar 

(Manaf, 2012).  
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4.2. Pranayamalar: 

 Havada bulunan enerjiyi vücuda ileten araç nefesdir. Nefesle alınan 

hava akciğere girer. Solunum sisteminin temel kası olan diafragma ile 

karın ve göğüs boşluğu ikiye ayrılır (Şekil 12). Göğüs boşluğunda 

kalp ve akciğerler bulunurken, karın boşluğunda bulunan mide, 

karaciğer, safra kesesi, dalan, pankreas, ince ve kalın bağırsaklar, 

böbrekler ve mesane bulunur. Nefesle birlikte akciğerin 

hareketliliğiyle bu iki boşlukta hareketlenir ve şekil değiştirir 

(Kaminoff, 2012). 

Nefesle birlikte diafragma yanında pelvik ve vokal diaframlarda 

koordineli çalışır. Yogada egzersizler uzun ve derinden nefes 

kontrolüyle yapılırken glottis kapanmasıyla ses telleri arkasında 

boşluk kalır. Karın ve göğüs boşluğunda ters basınç oluşur. Kontrollü 

ve koordineli bu hareket yaralanmalardan korur (Şekil 13) (Kaminoff, 

2012). 

 

Şekil 12. Nefesle Birlikte Vücut Boşlukları ve Vücudumuzdaki Diyaframlar 

(Kaminoff, 2012) 
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‘Evrensel eneri, solumak, nefes vermek’ anlamında olan prana nefes 

kontrolünü sağlamayarak vücuttaki gevşemeyi ve hemostazisi 

hedefler. Tüm yoga programı içerisinde solunumla beden zihin 

arasındaki farkındalık sağlanır (Manaf, 2013; Oken ve diğerleri, 

2006). 

4.3. Meditasyon: Yoğunlaşmak anlamındaki meditasyon, 

gevşemeyle birlikte kişinin zihin dalgalanmalarının azaltılmasını 

sağlar. Zihin sakinleşir, fazla stres kontrol altına alınır, duygu 

durumun farkındalığıyla sorunlarla baş etme yeteneği artar (Ross, 

2001). 

5. Örnek Yoga Programı Oluşturulması 

Yoga disiplininde program genel anlamda pranayama (nefes ve ısınma 

teknikleri), asana (postür teknikleri), savasana (gevşeme) olmak üzere 

üç bölümden oluşur. Amaca göre her gün 10-25 dk’dan, haftanın 2-3 

günü 30-60 dk’ya kadar uygulanabilir. Asanalar temel seviyeden ileri 

seviyeye kadar geniş birçok pozisyonları içerir. Pozisyonlar kişinin 

seviyesine ve varolan patolojisine göre seçilmelidir (Kaminoff, 2012; 

Öz, 2016). Örneğin kronik bel ağrılarında amaç nefes egzersizleriyle 

birlikte ısınma, core ve alt ekstremiteyi kuvvetlendirmek, esnekliği 

artırmak ve postürü geliştirecek asana pozisyonları ve gevşeme 

pozisyonları seçilebilir  (Tablo 1) (Arğalı Deniz, 2020; Ellsworth, 

2017). 
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Tablo 1. Kronik Bel Ağrılarında Örnek Yoga Programı  

Egzersiz Adı Egzersiz Amaç 

Pranayama 

(Nefes 

Kontrolü) 

 

•Beden ve zihni 

rejenere eder ve 

rahatlatır. Akciğer 

oksijenle dolduğu için 

zihin ve beden 

bütünleşmesi sağlanır.  

Beden iç ısısını artırır. 

 Balasana 

(Çocuk 

Duruşu) 

 

•Omurga, kalça, üst 

bacak kaslarını ve ayak 

bileğini esnetir. 

•Gerginliği giderir. 

Adho Mukha 

Svasanasana 

(Aşağı Bakan 

Köpek 

Duruşu) 

 

•Omuzları, omurgayı, 

Hamstring kas grubu 

ve m. gastrosoleus 

kaslarını esnetir. 

•Alt ve üst 

ekstremitelerin 

kuvvetlenmesini sağlar. 
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Setu 

Bandhasana 

(Köprü 

Duruşu) 

 

•Omurga 

stabilizasyonunda 

etkilidir.  

•Üst bacak ve kalça 

kaslarını 

kuvvetlendirir, göğsü 

ve omurgayı esnetir. 

Apanasana 

(Dizleri göğse 

çekme) 

 

•Beli ve kalçayı esnetir. 

•Sindirim sistemini 

çalıştırarak, 

konstipasyona bağlı bel 

ağrısına iyi gelir. 

 

Urdhva 

Mukha 

Svasanasana 

(Yukarı bakan 

Köpek 

Duruşu) 

 

•Disk hernialarının 

rölatif olarak yerine 

oturtur. 

•Omurgayı ve üst 

ekstremiteyi 

kuvvetlendirir.  

•Postürü geliştirir. 

Marjaryasana-

Bitilasana 

(Kedi-İnek 

Duruşu) 

 

•Omurga 

mobilizasyonunu 

sağlar. 

•Fiziksel ve zihinsel 

gerginliği giderir. 
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Vrksasana 

(Ağaç Duruşu) 

 

•Core bölge kaslarının 

çalışmasını sağlar.  

•Siyatik ağrısını azaltır. 

•Düz tabanlığa iyi 

gelir. 

•Denge ve dayanıklılığı 

artırır. 

Virabhadrasana  

(Savaşçı 

Duruşu) 

 

•Core bölgenin aktif 

olduğu bir 

pozisyondur. 

•Omurga, üst ve alt 

ekstremitenin 

kuvvetlenmesini sağlar. 

•Kalça fleksörlerini, 

karın ve ayak bileği 

kaslarını esnetir. 

•Denge ve dayanıklılığı 

artırır. 

Utkatasana 

(Sandalye 

Duruşu) 

 

•Core kaslarını 

kuvvetlendirir. 

•Sindirim bozukluğuna 

iyi gelir.  

•Postürü destekler. 

•Karın ve omuz 

kaslarını esnetir. 
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Trikonasana 

(Üçgen 

Duruşu) 

 

•Karın ve kalça 

kaslarının 

kuvvetlenesini sağlar. 

•Göğüs ve omuz 

kaslarını açar.  

•İç organların 

çalışmasını destekler. 

Savasana  

(Ölü Duruşu) 

 

•Zihni sakinleştirir. 

•Fiziksel ve zihinsel 

relaksasyonu sağlar. 

•Bedeni gevşetir. 

 

SONUÇ 

Günümüzde popülaritesi yüksek olan yoga temelde anatomik duruşlar, 

nefes kontrolü ve meditasyondan oluşan bir disiplindir. 

1. Yoga egzersizleriyle temel amaç kişinin bedeniyle zihni 

arasındaki ilişkiyi kurarak ruhun farkındalığını sağlamaktır.  

2. Yoga bilimsel anlamda anatomi temelli sistematik bir 

uygulamadır. 

3. Yoga kas-iskelet sistemi, sinir sistemi, endokrin sistem, 

kardiyorespiratuar sistem ve dolaşım sisteminde olmak üzere 

kanıtlanmış birçok katkıları mevcuttur.  

4. Tüm bu yönlerinden dolayı yoga sağlıklı bireyde iyilik halinin 

devamı, klinikte ise hastalarda rehabilitasyon amaçlı 

kullanılması önerilir.  
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GİRİŞ 

Transaksiyonel analiz kuramı Eric Berne tarafından geliştirilmiştir. 

Diğer bir adı İşlemsel Çözümleme Yaklaşımı olan kuram, insanı 

olumlu olarak ele alan hümanistik bir yaklaşımdır (Keçeci, 2007). 

Transaksiyonel Analiz kuramı, üç temel varsayıma dayanır. Bunlar; 

Her insan duygusal olarak gelişmeye ve özerklik kazanmaya 

eğilimlidir. İnsanlar bir olayla karşılaştığında bilinçli ya da bilinçsizce 

bir seçim yapar. Her insan kendi yaşamının gidişatını değiştirme 

potansiyeli taşır (Çam & Engin, 2014).  

Transaksiyonel Yaklaşıma göre;  

a) İnsanlar OKEY’dir: Bireysel farklılıklara rağmen, insan olarak 

herkes eşittir, değerlidir, anlamlıdır ve önemlidir. İletişim 

halinde olunan bireyin davranışları onaylanmasa, tepki verilse 

bile tüm olumsuzluklara rağmen varlığını kabul etmek demektir.  

b) Herkesin belli bir düşünme kapasitesi vardır: Bireyler, 

kendilerinin ve etrafında olup biten olayların farkındadır. 

Önemli bir bilişsel bozukluğa sahip olmayan herkes düşünme 

kapasitesine sahiptir. Bu ilkeye göre ruhsal soruna sahip 

bireylere uygun yaklaşımlar kullanılarak gerekli bilgi verilirse 

kişi sorunu kendisi çözebilir.  

c) Herkes yaşamında ne olacağına kendisi karar verir: Birey, 

etkileşim halinde olduğu kişilerden ve bulunduğu çevreden 

değişen oranlarda etkilense de içinde bulunduğu duruma 

vereceği tepkiyi kendisi belirler. Ayrıca birey içinde bulunduğu 

duruma tepki veriyorken, etkileşimde olduğu kişilere de uyaran 



 
284 Sağlık Hizmetlerinde Yönetim ve Uygulamalara Bakış 

verir. Böylece gönderdiği uyaranlar da başkaları üzerinde bir 

etkiye neden olur (Kayalar, 2002).  

Transaksiyonel Analiz Kuramının temel anlayışı; Eric Berne’ün şu 

ifadeleriyle açıklanabilir: “İnsanlar dünyaya prenses ya da prens 

olarak gelirler, ancak daha sonra kurbağaya dönüşürler”. Tedavinin 

amacı, insanların yeniden prenses ya da prens olmalarına yardım 

etmektir (Berne, 1964).  

1. TRANSAKSİYONEL ANALİZ KURAMININ ÖĞELERİ  

Transaksiyonel Analiz Kuramının altı öğesi bulunmaktadır. Bunlar; 

“Ego durumları”, “Transaksiyonlar”, “Temas İletileri”, “Yaşam 

Pozisyonları” ve “Zamanın Yapılandırılması” olarak 

adlandırılmaktadır (Berne, 1964). 

1.1. Ego Durumları 

Transaksiyonel Analiz kuramının temeli, ego durumlarına temellenir. 

Berne’e göre doğum öncesinden itibaren, her bir öznel yaşantıyı bir 

ego durumu olarak nitelendirmiş, madeni paraların üst üste 

dizilmesine benzetmiş ve bunların hepsinin bir araya gelerek kişiliği 

meydana getirdiğini belirtmiştir (Berne, 1964; Keçeci, 2007).  

Ego durumları “yapısal” ve “fonksiyonel” olarak iki ayrı modelle 

analiz edilir. Yapısal analiz ego durumlarının içeriğini, fonksiyonel 

analiz ise bu içeriğin kişide nasıl oluştuğunu inceler. Yapısal analiz, 

duygu, düşünce ve davranışların ego durumlarına göre ayrıştırılması 

durumudur. Fonksiyonel analiz ise, ego durumlarının kişi tarafından 
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hem içsel hem de diğer kişilerle etkileşimlerinde kullanılmasını 

içermektedir (Akkoyun, 2007).  

1.1.1. Yapısal Analiz 

Yapısal analiz gereğince; her bireyin kişiliğinde “Ebeveyn Ego”, 

“Yetişkin Ego” ve “Çocuk Ego”  durumları vardır (Akkoyun, 2007; 

Kayalar, 2002). 

1.1.1.1.Ebeveyn Ego Durumu 

Ebeveyn ego-durumu, bireyin çocukluk dönemindeki ebeveynlerine 

ve diğer tüm dış kaynaklara ait kayıtlarından oluşur. Yaşamın ilk 

yıllarında kişinin yaşamında anlamlı olan otorite figürlerinin 

davranışları, tepkileri, düşünce ve tutumlarıyla ilişkili kayıtlar 

Ebeveyn ego-durumunu oluşturur. Diğer bir deyişle, Ebeveyn ego-

durumu, çocuklukta anne-baba ve diğer tüm önemli otorite 

figürlerinin bir anlamda “içe alınmasıyla” oluşur. Ebeveyn ego-

durumu aynı zamanda çocuğun çevresindeki tüm otorite figürlerinden 

alınmış olan değer, yargı ve inançları da bünyesinde barındırır. 

Eleştirel davranışlar çoğunlukla bu benlik durumundan gelir (Siyez, 

2012; Keçeci, 2007). 

1.1.1.2. Yetişkin Ego Durumu 

Yetişkin ego durumu bireyin “makul” ve “duyarlı” yönüdür. Çevreyi 

tarafsız olarak değerlendiren, tecrübeleri doğrultusunda ihtimalleri 

hesaplayan ego-durumudur. Berne (1964) bu ego-durumunu, “mevcut 

gerçekliğe uyumlanmış otonom duygu, tutum ve davranış kalıpları” 

olarak tanımlamaktadır. Yetişkin ego-durumu “şimdi ve burada” yı 
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göz önünde bulundurarak, verilere dayalı hareket eder. Yetişkin ego-

durumu içinde bulunduğu duruma ait koşulları bilgilerinin ışığında, 

akıl ve mantık yürüterek değerlendirir ve ona göre davranır. Bu ego-

durumunda olan kişi, “Fikrimce”, “Ne zaman?”, “Nasıl?”, “Haydi 

araştıralım” gibi analitik ifadeler kullanma eğilimindedir. Bu nedenle 

Yetişkin ego-durumu Eric Berne tarafından “neo-psişe” (neo-pscyhe) 

olarak adlandırılmıştır. Yetişkin ego durumu, kişinin bulunduğu yaşa 

uygun olan motor davranışları, duygusal, bilişsel ve ahlaki gelişimi, 

yaratıcı olabilmeyi, anlamlı ilişkiler kurabilme kapasitesini 

içermektedir. Bu benlik durumunun kişinin yaşıyla ilgisi yoktur 

(Siyez, 2012; Keçeci, 2007). 

1.1.1.3. Çocuk Ego Durumu 

Çocuk ego-durumu bireyim ilk 7 yaş yaşantılarına ait kayıtlardan 

meydana gelir. Bireyin çocukluğunda yaşamış olduğu deneyimleri 

içermektedir. Bireyin hayat mücadelesinde kendi potansiyelini ortaya 

koyarak meydana getirdiği ve çocukluğundan da miras kalan duygu, 

düşünce ve davranış örüntülerinin bütünüdür. Çocuk ego durumu, 

kişiliğin “hisseden” bölümüdür. Çocuk ego durumu, bebeğe gerçek 

gelen her şeyi kapsar. Berne’e göre çocuk ego durumu kişiliğin en 

değerli parçasıdır. Çocuk ego durumu, kişinin yaşamla mücadele 

etmek için verdiği tepkileri, bu tepkileri verirken yaşadığı duyguları 

ve düşünceleri içermektedir (Siyez, 2012; Kayalar, 2007). 

Özetlenecek olursa, Transaksiyonel Analiz’de Ebeveyn-Yetişkin-

Çocuk olarak adlandırılmış olan ego-durumları kişiliğin temel taşlarını 

ve yapısını oluşturmaktadır. Kişi Ebeveyn ego-durumundayken tıpkı 
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yıllar önce izlemiş ve kaydetmiş olduğu otorite figürleri gibi 

davranırken, Yetişkin ego-durumunda bugünkü hali ile şimdi ve 

buraya, mantıklı ve sağduyulu tepkiler vermekte; Çocuk ego-

durumunda ise yıllar önce çocukken davranmış olduğu gibi 

davranmaktadır. Bu üç farklı ego durumu gün içerisinde sürekli olarak 

değişmekte ancak tek bir anda bu üç ego-durumundan sadece birisi 

aktif olmaktadır. 

1.1.2. Fonksiyonel Analiz 

Fonksiyonel analizde, Çocuk ve Ebeveyn ego durumları ikiye 

ayrılmaktadır. Yetişkin ego durumu ise, yapısal analizde ki gibi 

sınıflandırılmaktadır.  Yani Fonksiyonel analizde  “Yetişkin Ego”, 

“Eleştirel Ebeveyn Ego”, “Koruyucu Ebeveyn Ego”, “Uyumlu Çocuk 

Ego”, “Doğal Çocuk Ego” ego durumları vardır (Akkoyun, 2007; 

Kayalar 2002). 

1.1.2.1. Yetişkin Ego Durumu 

Yetişkin ego durumu, burada ve şimdi tepkilerini verme esnasında 

kişide beliren duygu, düşünce ve davranışları kapsamaktadır. Ebeveyn 

ego durumundan farklı olarak geçmişe değil, şimdiye odaklanmıştır. 

Yetişkin ego durumu daha çok gerçeklere dayalı bilgiyi toplayıp 

düzenleyen, olasılıkları hesaplayan bir bilgisayar gibi çalışmaktadır. 

Aynı zamanda makul ve mantıklı bir insan olarak kullanılmakta olup 

gerçeği test etme ve problem çözme yöntemleri de yetişkin ego 

durumunda depolanmaktadır (Akkoyun, 2007; Kayalar 2002). 
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1.1.2.2. Eleştirel Ebeveyn Ego 

Eleştirel Ebeveyn Ego anne-babadan ve otorite figürlerinden 

öğrenilmiş önyargılı düşünceler, inançlar ve duygulardan oluşur. 

Eleştirel Ebeveyn; sosyal kuralları ve değerleri korur, bunlara itaat 

etmeyenleri eleştirir. Eleştirel Ebeveyn, hem diğerlerini eleştirdiği gibi 

kendini de eleştirir. İnsan, Eleştirel Ebeveyn yönünü kullanarak 

toplumsal kuralları devam ettirmeyi ve gelecek nesillere aktarmayı 

hedefler (Akkoyun, 2007; Kayalar 2002).  

1.1.2.3. Koruyucu Ebeveyn Ego 

Koruyucu ebeveyn ego durumu ise eleştirici ebeveyn ego durumunun 

tam tersine, destekleyici, anlayışlı, kabullenici, içten, şefkatli, 

yardımsever, güvenilir davranışları içerir. Ebeveynleri tarafından bu 

tür tutum ve davranışlarla büyütülen çocuklar, gelecekte kendi 

çocuklarına ve etkileşimde oldukları başka bireylere de 

ebeveynlerinden öğrendikleri şekilde davranıp aynı koruyucu sınırları 

çizebilirler. Koruyucu ebeveyn ego durumunda olan kişiler, daha çok 

diğer insanların çocuk ego durumuna hitap etmektedir. Koruyucu 

ebeveyn ego durumları baskın olan kişiler, geleneklerin devam 

ettirilmesini, insanlar arasındaki sevgi ve saygının beslenip ilişkilerin 

sürdürülmeye çalışılmasını isterler. Bu tür kişiler çevreleri tarafından, 

yardımsever, sadık, sorumlu ve danışılabilecek kişiler olarak 

tanımlanırlar (Bacanlı, 2002). 
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1.1.2.4. Uyumlu Çocuk 

Anne adayının hamilelik esnasındaki duygu, hormon, beslenme ve 

sağlık durumu, çocuğu etkiler böylece çocuğun dünyaya ilk uyum 

sağlama süreci başlar. Doğum ile intrauterin yaşamdan ayrılık bebeğin 

dış çevreyle ilişki kurmasını gerektirir. Bebeğin yeni çevresi, korku 

yaratan bir ayrılık duygusu, aşırı uyarılma ya da aşırı koruma 

davranışı içerebilir. Maruz kalınan tüm bu uyarıcılar bebeğin ilerleyen 

yaşantılarında geliştireceği olumlu ya da olumsuz duygulara zemin 

oluşturur. Bebek dünyaya geldikten sonra, yaşama, benimsenme 

ihtiyacı veya kaygısıyla, bakımını üstlenen kişilerin isteklerine uyum 

sağlamaya çalışır. Bebek doğduğunda muhakeme yeteneği 

olmadığından ilk bilinçlilik duygusu, çevreyle etkileşiminden, 

özellikle de anne baba ile iletişiminden oluşur. Anne babadan gelen 

gülümseme ve övgü yanıtları gibi sevgi mesajlarıyla çocuğa doğru 

olanı yapması istenildiği iletilir. Soğuk ve mesafeli iletişimi seçen ya 

da öfkeli ebeveyn tepkileri, çocukta hatalı davranışlar karşısında 

cezalandırılacağı düşüncesini geliştirir. Çocuklar istendik davranışları 

yapmayı, ebeveynleri tarafından övülerek ya da eleştirilerek öğrenirler 

ve zamanla eleştiriden kaçınmayı ve nasıl takdir edileceklerini 

keşfetmeye başlarlar. Bir diğer deyişle, çocuklar koşullar gereği 

kendilerini ‘zorunluluklara’ adapte ederler. Çocuğun tüm bu uyum 

süreci, Berne’nün “uymuş çocuk” adını verdiği durumla sonuçlanır. 

Uymuş çocuk, çocuk ego durumunun, özellikle ebeveynlerden gelen 

mesajlarla etkilenen ve değişime uğrayan kısmıdır (Akkoyun 2007; 

Keçeci, 2007). 
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1.1.2.5.  Doğal Çocuk 

“Doğal çocuk”, ana-baba figürlerine tepkide bulunmak konusunda 

edilgen kalarak, kendini en içten ve doğal şekilde ifade eder 

(Akkoyun, 2007). İnsanın çocuk ego durumundaki doğal çocuğu, 

dışarıdan hiçbir etki olmaması durumunda bebeğin sergileyeceği 

doğallıktır. Kişi doğal çocuk durumundaysa, sevecen, içten, duyarlı, 

davranışları kısıtlanmamış ve meraklıdır. Sevecenlik, doğallık, 

içtenlik, duygusallık, merak ve imgelem gücü gibi yeteneklere sahip 

olan kişi, yaşamdan zevk alır ve içinde bulunduğu ortama neşe verir. 

Her yaşta “doğal çocuk” değerlidir ve bireyin kişiliğine çekicilik ve 

sıcaklık verir. Doğal çocuk çekingen ve korkaktır; ama rahatına 

düşkündür, egosantriktir (benmerkezci), sürekli kendisiyle meşgul, asi 

ve zaman zaman da saldırgandır (Keçeci, 2007). 

1.2. Transaksiyonlar 

Kurama göre; iletişim süreci, iki kişinin karşılıklı olarak ego 

durumları arasında gerçekleşen transaksiyonlardan meydana gelir. 

Kişilerarası iletişimde, uyarıcı ve tepkiden oluşan birime transaksiyon 

denir. Berne (1964) üç çeşit transaksiyon tanımlamıştır. Bunlar; 

tamamlayıcı transaksiyon, kapalı transaksiyon ve gizil 

transaksiyondur. Bu transaksiyon çeşitleri, iletişimde harekete 

geçirilen ego durumlarının çeşitliliği ve uyarıcıyı gönderenin 

beklentisinin karşılanıp karşılanmadığı açısından farklılıklara dayalı 

olarak belirlenmiştir (Berne, 1964; Özcan 2006).  
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1.2.1. Tamamlayıcı (Paralel) Transaksiyonlar 

İletişim halinde olan iki kişinin de sadece bir ego durumundan 

harekete geçtiği ve uyarıyı gönderenin karşısındaki kişide hedeflediği 

ego durumundan tepki aldığı transaksiyonlardır. Bir başka ifadeyle, 

birey uyarıcı gönderirken yanıt almayı hedeflediği bir ego durumu 

vardır. Karşısındaki kişi uyarıcı gönderenin hedeflediği ego 

durumundan yanıt verdiğinde tamamlayıcı transaksiyon gerçekleşmiş 

olur. Bu tür transaksiyonların olduğu iletişimde çatışma görülmez ya 

da düşük bir ihtimaldir. İletişimin 1. kuralı: Transaksiyonlar 

tamamlayıcı olduğu sürece, iletişim sağlıklı bir şekilde devam eder 

(Özcan, 2006).  

 

 

Şekil 1: Tamamlayıcı Transaksiyon 

 

 



 
292 Sağlık Hizmetlerinde Yönetim ve Uygulamalara Bakış 

 

Danışan: Patronum beni kızdırdığı zaman bütün öfkemi karımdan ve 

çocuklarımdan çıkardığımın farkındayım 

Hemşire: Öfkenizle baş edebileceğiniz başka yollar düşünmeye hazır 

mısınız? 

Burada hemşire de danışan da birer yetişkin gibi davranmakta, 

dolayısıyla Yetişkin-Yetişkine bir ilişki vardır. Hemşire danışanın 

sorununu tespit etme sürecinde, örnekteki gibi uygun sorular sorarak 

ve geri bildirimde bulunarak danışana yardımcı olabilir. 

1.2.2. Kapalı (Çapraz) Transaksiyonlar 

İletişim halinde olan iki kişinin de sadece bir ego durumundan 

harekete geçtiği ve uyarıyı gönderenin karşısındaki kişide hedeflediği 

ego durumundan tepki almadığı transaksiyonlardır. Bir başka ifadeyle, 

birey uyarıcı gönderirken yanıt almayı hedeflediği bir ego durumu 

vardır. Ancak karşısındaki kişi uyarıcı gönderenin hedeflediği ego 

durumundan yanıt vermez. Böylece uyarıcı gönderen kişinin 

beklentisi karşılanmamış olur. Bu nedenle aralarındaki iletişim 

kesintiye uğrayabilir. İletişimin 2. Kuralı: Transaksiyonlar kapalı 

(çapraz) olduğunda, taraflardan birisi ya da ikisi beraber ego 

durumlarını değiştirerek yeniden iletişime geçmedikçe, iletişim 

sonlanabilir (Özcan, 2006). 
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                  Şekil 2: Kapalı Transaksiyon 

Danışan: Benim anlamak istediğim şey, zaman yönetimi konusunda 

neden güçlük yaşıyorum? Bugün zamanımızın bir kısmını bu konuyu 

konuşmaya ayıralım. 

Hemşire: Geçen hafta başladığımız konuyu bitirmenin önemli 

olduğunu düşünüyorum, yani annenle baban boşandıklarında 

yaşadığın duygular 

Bu diyalogda danışan hemşireyle yetişkin-yetişkine bir ilişki kurmak 

istediği halde hemşire danışanla Ebeveyn ilişkisi kurarsa, iletişim 

doyurucu olmaz ve kısa sürede sona erer (Özcan, 2006).  

1.2.3. Gizil (Örtük) Transaksiyonlar 

İletişim halindeki iki kişiden birisinin ya da her ikisinin iki ego 

durumundan harekete geçtiği ve eş zamanlı olarak sosyal ve psikolojik 

iki farklı mesajın bir arada bulunduğu transaksiyonlardır. Açık bir 

şekilde belirtilen (sosyal mesaj) ile açık bir şekilde ifade edilmeyen 

ancak sözsüz olarak belirtilen (psikolojik mesaj) birbiriyle ayrı 
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düşmektedir. Gizil (örtük) transaksiyonda ikiden daha fazla ego 

durumu kullanılır ve iki farklı mesaj aynı anda iletilir. Gizil 

transaksiyon kapalı ve paralel transaksiyonları içermektedir. Kapalı 

bir transaksiyonu içermesine karşın, karşıdaki kişinin beklentisi 

karşılandığı için bu transaksiyonlar devam edebilmektedir. İletişimin 

3. Kuralı: Gizil transaksiyonun davranışsal sonucunu, psikolojik 

düzey belirler, sosyal düzey belirlemez (Özcan, 2006). 

 

                            Şekil 3: Gizil Transaksiyon 

Hemşire: Sorun, kayınvalidene sürekli verici davranmanla ilgili 

görünüyor. Onunla konuşmayı düşünür müsün? 

Danışan: Onunla konuşmanın bir yararı olmaz. Aynı şekilde 

davranmayı sürdürecektir. 

Hemşire: Eşinden yardım isteyebilir misin? 

Danışan: Ondan annesiyle konuşmasını istedim, ama burasının benim 

evim olduğunu, emirleri benim vermem gerektiğini, böylece bir sorun 

olmayacağını söyledi. 
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Hemşire: Başka bir oğlu daha olduğundan söz etmiştin. Onunla 

konuşmayı ve annelerinin yalnız yaşaması için bir plan yapmalarını 

söylemeyi düşünür müsün? 

Danışan: Hayır. Uzun zamandır onunla görüşmüyoruz. Öte yandan 

yalnız yaşamaya da parası yetmez. 

Hemşire: Huzurevine ne dersin? 

Danışan: Huzurevinin parasını karşılayamayız. 

Bu örnekte danışanın sorunuyla ilgili hemşirenin ileri sürdüğü çözüm 

önerileri sonuçsuz kalmaktadır. Çünkü çözüm önerileri danışandan 

değil, hemşireden gelmektedir. Hemşire etkin dinleyip danışanın 

güçlüğünü anlamak yerine, kendindeki hazır çözümleri önermekte ve 

bunlar da doğal olarak danışan tarafından kabul görmemektedir 

(Özcan, 2006; Terakye 1998). 

1.3. Temas İletileri 

Temas iletileri iletişim halinde bulunulan kişiye sözlü ya da sözsüz 

olarak iletilebilir. Sözlü olarak iletilen bir temas iletisi sözsüz temas 

iletisini de içerir. Temas iletisinin birey üzerindeki etkisi, sözlü ve 

sözsüz ileti arasındaki tutarlılığa bağlıdır. Sözlü ya da sözsüz iletiler 

arasında tutarsızlık varsa, karşı taraf açısından sözsüz iletinin 

alınması, sözel iletinin göz ardı edilmesi ihtimali çok yüksektir. 

Örneğin bir anne, çocuğuna –ah canım yavrum- derken apatik bir yüz 

ifadesi ve katı bir postürde ise çocuğun bu iletiyi olumsuz olarak 

algılama ihtimali yüksektir. Temas iletileri, olumlu- olumsuz, koşullu-

koşulsuz olabilir. Örneğin; “Seni özlüyorum” ifadesi koşulsuz bir 

temas iletisidir. “Sorumluluklarını yerine getirdiğin için mutluyum” 
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ifadesi koşullu temas iletisine örnektir. Koşulsuz olumsuz iletiler karşı 

tarafta yıkıcı etki oluşturabilir. Özellikle erken çocukluk döneminde 

koşulsuz olumsuz mesaj ve iletilere maruz kalmış bireyde özgüven ve 

özsaygı eksikliği gelişebilir. Koşullu olumlu iletiler ise belirli özel 

nitelikler ve davranışlarla sınırlıdır, koşulsuz olumsuz iletilerle 

kıyaslandığında daha az olumsuz etki bırakabilir (Keçeci, 2007).  

1.4. Yaşam Pozisyonları 

Bireyin kendisini ve başkalarını nasıl algıladığı ile ilişkili duruma 

“yaşam pozisyonu” denir. Yaşam pozisyonu, bireyin sadece kendisi ve 

diğerleriyle ilgili algılarıyla sınırlı değildir, aynı zamanda bireyin 

kendisine ve diğerlerine ilişkin duygu, düşünce ve davranışlarını da 

içerir. Berne varoluşsal açıdan “OKEY olma” durumuyla pozisyonları 

açıklar. Berne’e göre (1962); Ben OKEY’im veya OKEY değilim, 

Sen OKEY’sin veya OKEY değilsin durumları bir araya getirilerek 

dört temel yaşam pozisyonu ortaya çıkar: 

1. Ben OKEY’im- Sen OKEY’sin 

2. Ben OKEY değilim-Sen OKEY’sin 

3. Ben OKEY’im- Sen OKEY değilsin 

4. Ben OKEY değilim-Sen OKEY değilsin 

 

• Ben OKEY’im, Sen OKEY’sin: Bu pozisyon, insanın kendisinin 

ve başkasının değerini olduğu gibi kabul edebildiğini gösterir. 

Hümanist bir yaklaşımı savunan Transaksiyonel Analiz 

Kuramına göre, bu pozisyon sağlıklı olarak kabul edilmektedir. 

Ancak bu durum insanların olumsuz tutum ve davranışlarının 

göz ardı edileceği anlamını taşımaz. Sağduyulu ve sağlıklı 
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pozisyondur. Kişiler realist davranırlarsa, kendileri ve 

başkalarıyla alakalı sorunlarını yapıcı bir şekilde çözümler ve 

beklentilerini gerçekleştirebilir. 

• Ben OKEY değilim, Sen OKEY’sin: İçe yansıtmalı bir 

pozisyondur. Bu yaşam pozisyonunu özümseyen kişiler, 

kendilerini başkalarıyla karşılaştırdıklarında güçsüz hissederler. 

• Ben OKEY’im, Sen OKEY değilsin: Dışa yansıtmalı bir 

pozisyondur. Bu yaşam pozisyonunu benimsemiş kişiler 

kendilerini haksızlığa uğramış ve aldatılmış hissederler bunun 

için başkalarını ezmeye ve aldatmaya çalışırlar. 

• Ben OKEY değilim, Sen OKEY değilsin: Sağlıksız bir durum 

olarak ifade edilmektedir. Bu pozisyonu benimsemiş bireylerde 

sorumsuzluk, isyankârlık, öz bakım düşüklüğü, aşırı yeme, alkol 

tüketme, yaşamına seyirci kalma, umursamazlık, mutsuzluk, 

şüphecilik gibi özellikler görülmektedir 

Yetişkinlik dönemine gelmiş her birey yaşam pozisyonlarından bir 

tanesini doğrultusunda yaşamına yön verir. Yaşam pozisyonu, bireyin 

davranışlarını ve kararlarını ilişkilendirmek üzere kullandığı kendisi 

ve başkalarıyla alakalı temel anlayıştır (Keçeci, 2007).  

1.5. Zamanın  Yapılandırılması  

Berne’e göre birey uyku dışındaki zamanını geri çekilme, tören, vakit 

geçirme, etkinlik, psikolojik oyunlar ve samimiyet olmak üzere altı 

şekilde yapılandırmaktadır (Şekil 4).  
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                    Şekil 4: Zamanı yapılandırma piramidi ( Akkoyun, 2007) 

1.5.1. Geri Çekilme 

Yalnız başına ya da başkalarının yanında iken kimse ile iletişime 

girilmediği durumlarda geri çekilmeden bahsedilir. Geri çekilme 

durumunda birey etrafındakilerle iletişim kurmadan, temas iletisi 

ihtiyacını kendisine verdiği iletilerle karşılamaya çalışır. Kişinin 

kendisine vereceği iletiler fiziksel (yüzünü ovuşturmak, saçına 

dokunmak vs.) ya da psikolojik ( düşüncelere dalmak, hayal kurmak 

vs.) ileti şeklinde olabilir.  Geri çekilme bireyin öz değerlendirme 

yapması, kendine yönelik doğru iletiler vermesi ve kendisini yenileme 

açısından olanaklar sağlaması açısından önemlidir. Yoğun geçirilen 

bir günün sonunda ya da önemli kararlar alınacağı zaman zamanı geri 

çekilme şeklinde yapılandırmak, doğru bir yol olabilir. Herkesin belli 

zamanlarda kendine bakabilmesi, öz durumunu yoklayabilmesi ve ne 

istediğini belirleyebilmesi için geri çekilmeye ihtiyacı vardır. Ancak, 

Geri 

çekilme

Törenler

Vakit geçirme

Etkinlik

Psikolojik Oyunlar

Samimiyet
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zamanının çoğunu geri çekilme şeklinde yapılandırarak diğerleriyle 

iletişimi sınırlandıran birisi, kendi temas iletileriyle sınırlı kalır bu 

durum devam ederse depresyon hatta intihar riski gündeme gelebilir 

(Ertem &Keçeci, 2016). 

1.5.2. Törenler 

Törenler, gözlem yoluyla öğrenilen ayrıca toplum tarafından dayatılan 

temas iletisi alışverişi kalıplarıdır. Her kültürün kendine has kalıp 

davranışları vardır, bu davranışların kuşaklar boyu tekrarlanmasıyla 

varlığını devam ettirir. Tören, içinde bulunduğumuz bir anı yeni bir 

durum olarak algılayıp ne yapmamız gerektiğini düşünmeden, 

otomatik olarak ne yapılacağını gösteren bir protokol sunar. Türk 

kültüründe bayramlarda büyüklerin elini öpmek, iki yetişkin 

karşılaştığında resmi ilişki varsa tokalaşmak gibi. Sosyal yaşamda 

toplumun bizden beklediği pek çok töreni gerçekleştiririz. İlk 

karşılaşmada “Merhaba”, vedalaşırken “Hoşça kal” demek birer 

törendir. Törenler düşünmeye gerek olmadan kendiliğinden ne 

yapılması gerektiği konusunda yol gösteren rehberler gibidir 

(Akkoyun, 2007). 

1.5.3. Vakit Geçirme 

Bireylerin birbirlerine temas iletileri vermeden, belli bir amaç 

olmadan, birbirlerinden psikolojik olarak ayrı kalarak, birbirlerinin 

fiziksel anlamda varlığını onaylayarak zamanı yapılandırmaları söz 

konusudur. Vakit geçirmede, bireyler kendilerinin dışındaki konulara, 

kişilere yönelir birbirlerinin psikolojik varlığıyla ilgilenmezler. 

Genellikle sosyal olarak kabul gören konularda konuşma yaparlar. 
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Ekonomik zorluklar, siyaset, günümüz gençliği vakit geçirmenin tipik 

konularıdır. Vakit geçirme, yeni tanışılan insanların birbirini tanımak 

için kullanıldığında yaralı olabilir. Yüzeysel konuşmalarla karakterize 

olan vakit geçirme, karşıdaki bireyle diğer zamanı yapılandırma 

şekillerine (etkinlik, psikolojik oyun, samimiyet) geçilip 

geçilemeyeceğini denemek için kullanılabilir (Akkoyun, 2007). 

1.5.4. Etkinlik 

Etkinlik, vakit geçirme zaman yapılandırmasından daha çok temas 

iletileri sağlayan bir zaman yapılandırma şeklidir. Bireyler birbiriyle 

karşılıklı bir etkileşim içinde ortak bir amaç doğrultusunda, zamanı 

etkinlik olarak yapılandırabilirler. Bireyler enerjilerini ortak bir hedefe 

ve bir işi sonuçlandırmaya yöneltir. Etkinlikte, bireyler tam olarak 

aynı fikirde olmasa bile birbirlerinin ne demek istediğini anlar, 

iletişim devam eder. Etkinlik zaman yapılandırmasında karşımızdaki 

kişiyle kendimizle alakalı olmayan konularda paylaşımda bulunuruz, 

bu nedenle “etkinlik” teki temas iletisi yoğunluğu psikolojik oyun ve 

samimiyet zaman yapılandırmalarına kıyasla daha azdır. Zaman 

etkinlik olarak yapılandırılırsa, sıklıkla ya vakit geçirmeye ya da 

psikolojik oyunlara geçiş olur. Bireyler ortak işi bırakıp amacından 

uzaklaşarak dedikodu yapmaya başlarsa vakit geçirme 

yapılandırmasına, birey diğerine bireysel olarak alttan sözsüz mesajlar 

vermeye başlarsa psikolojik oyun yapılandırmasına davetiye çıkar 

(Akkoyun, 2007). 
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1.5.5. Psikolojik Oyunlar 

Psikolojik oyun zaman yapılandırması diğer yapılandırmalara göre 

daha kompleks bir yapıya sahiptir. Psikolojik oyun bitiminde, 

etkileşim halindeki kişilerden en az birisi daha önce deneyimlediği 

olumsuz bir duyguyu yaşar. Yaşanılan duygu olumsuz olsa da  diğer 

zaman yapılandırma çeşitlerine göre daha yoğun temas iletileri 

hissedilmektedir. Psikolojik oyunların oynanma nedenleri şöyle 

sıralanabilir;  

• Bireyin kendisini, başkalarını ve dünyayı algılama şeklini 

sürdürmesini sağlamak 

• Bireyin kendisinin ve/veya başkalarının OKEY olmadığı yaşam 

pozisyonunu onaylamak. 

• Samimiyetten uzaklaştırarak ve insanlara araya mesafe koyarak, 

psikolojik riski azaltarak yoğun temas iletileri sağlamak. 

• Çevreyi ve özellikle de başka insanları birey için tahmin 

edilebilir hale getirmek (Akkoyun, 2007). 

1.5.6. Samimiyet 

Samimiyet en doyurucu aynı zamanda en yoğun temas iletilerinin 

sağlandığı zaman yapılandırma çeşididir. İki kişi arasında nadiren 

gerçekleşen bir durumdur. Samimiyetin tadını alanlar yaşamında daha 

fazla samimiyet ister. Samimiyetten çekinenler ise, risk almadan 

başkalarının hayatlarındaki yerini tahmin etmeye çalışarak yaşar. 

Samimiyetten kaçanların nihayetinde başvuracağı yol, psikolojik 

oyunlardır. Bireyin yaşamındaki samimiyet yaşantıları arttıkça 
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kurduğu psikolojik oyununun tuzağına düşmesi azalır. Samimiyeti 

yaşayamamış bireyler ise zamanını çoğunlukla psikolojik oyunlara ya 

da vakit geçirmeye başvurarak geçirmek durumundadır (Akkoyun, 

2007).  
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GİRİŞ 

Ortodontik apareyler, geçmişten bu yana istikrarlı bir şekilde gelişti ve 

değişimin hızı son yıllarda önemli ölçüde artmıştır. Teknolojik 

gelişmeler, mevcut aparey sistemlerinde bazı iyileştirmeler ve 

değişiklikleri sağlarken (örneğin, edgewise için yeni braketler ve 

teller) maloklüzyon tedavisi için yeni çözümler (stereolitografik 

modellerde oluşturulan clear aligner ve geçici iskelet ankrajı gibi) 

sağlamıştır. Gelişmiş teknoloji, ortodontistlerin üretkenliğini büyük 

ölçüde artırmıştır. 1950'lerde Charles Tweed, bir ortodontistin yılda 

50'den fazla hasta için tedaviye başlamaması gerektiğini, çünkü 

bundan fazlasını yönetmek ve yüksek kaliteli sonuçlar elde etmek için 

yeterli zaman olmayacağını öne sürdü. Sözü edilen sayı o zamandan 

beri büyük ölçüde artarken aynı şekilde ortalama tedavi kalitesi de 

artmıştır. Ve o zamanda yeni bir araba ile hemen hemen aynı maliyetli 

olan kapsamlı ortodontik tedavi artık çok daha ucuza mal oluyor. Bu 

noktada bir ortodontist tüm hastalarını tedavi etmek için tek bir sabit 

aparey sistemi kullanabilse de, hastaların bireysel ihtiyaçlarına uyacak 

aparey sistemleri arasından seçim yapmak daha iyidir. Modern 

hareketli apareyler, bazı durumlarda sabit apareylerden daha iyi 

seçenek olabilirken bunun tersi de geçerlidir. Bu bölümün amacı, 

modern apareylere genel bir bakış açısı sağlamak bunları, belirli 

durumlar için en iyi olanı seçmeye yardımcı olacak bir perspektife 

oturtmaktır.  
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1. HAREKETLİ APAREYLER 

Hareketli ortodontik apareylerin iki belirgin avantajı vardır: 

Laboratuvarda üretilirler ve ağız dışında ayarlanırlar, bu da diş 

hekiminin klinikteki süresini azaltır ve dişlerin facial kısmındaki 

tellerin görünümü sosyal açıdan hassasiyet oluşturur ise hareketli 

apareyler çıkarılabilir veya şeffaf plastik malzemelerden üretilirse 

neredeyse görünmez hale getirilebilirler. Bu yaklaşım (en azından 

başlangıçta) yetişkin hastalar için daha kabul edilebilirdir. Hem hasta 

hem de diş hekimi için bu avantajlar, hem çocuk hem de yetişkinler 

için hareketli apareylere karşı sürekli bir ilgi sağlamıştır. Ancak iki 

önemli dezavantaj vardır: Tedaviye verilen yanıt büyük ölçüde 

hastanın uyumuna bağlıdır, çünkü aparey yalnızca hasta onu takmayı 

seçtiğinde etkili olabilir ve karmaşık diş hareketleri elde etmek zordur, 

bu da apareyin kendisinin tedavi olanaklarını sınırlayabileceği 

anlamına gelir. Bu sınırlamalar nedeniyle, sabit ortodontik 

apareyler(teller) modern tedaviye hakimdir. Modern hareketli aparey 

tedavisi, büyük ölçüde aşağıdakilerin kullanımından oluşur: 

 

1. Diş hareketi için spring’lere sahip aktif hizalayıcılar, özellikle 

preadölesanlarda kullanılır (yetişkin tedavisinde büyük ölçüde 

clear aligner ile değiştirilmiştir). 

2. Ergenlerde ve daha seyrek olarak çocuklarda büyümeye 

rehberlik etmek için çeşitli fonksiyonel apareyler.  

3. Yetişkinlerde diş hareketi için clear aligner: plastik hizalayıcılar.  
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2. AKTİF HİZALAYICILARIN GELIŞTİRİLMESİ 

 

Amerika Birleşik Devletleri'nde, orijinal hareketli cihazlar, vulkanit 

bazlar ile değerli metal veya nikel-gümüş tellerin oldukça başarısız 

kombinasyonuydu. 1900'ların başlarında George Crozat, birinci büyük 

azı dişleri için bir kroşe, çerçeve olarak ağır altın tel ve istenen diş 

hareketini üretmek için daha hafif altın finger springden oluşan, 

tamamen değerli metalden üretilmiş hareketli bir aparey geliştirdi 

(Resim 1) (Parker, 1985). 20. yüzyılın sonlarında birkaç uygulayıcı 

tarafından kapsamlı tedavi için hala kullanılıyordu. Bu apareyleri 

sınırlayan kısım ise, neredeyse tüm hareketli apareyler gibi, 

çoğunlukla dişlerin devrilmesine neden olmasıydı.  

 

Resim 1: Lateral genişlemeye izin veren üst ark için Crozat apareyi (Parker 1985) 

ABD’de ortodontiye yaklaşım başlangıçtan itibaren sabit cihazlara 

odaklandığı için hareketli apareyler üzerinde çok az katkısı olmuştur. 

Buna karşın hareketli apareylerin gelişimi Avrupa'da devam etmiştir. 

Bu eğilimin üç ilginç nedeni vardı: Angle'ın her bir dişin hassas 

konumlandırılmasına vurgu yapan dogmatik oklüzyon yaklaşımı, 

Avrupa'da Amerika Birleşik Devletleri'nden daha az etkili oldu; sosyal 
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refah sistemleri Avrupa'da çok daha hızlı gelişti ve bu sayede çok 

sayıda insan sınırlı ortodontik tedaviden fayda görmüştür. Bu tedaviler 

genellikle ortodonti uzmanları yerine pratisyen hekimler tarafından 

sunuldu; sabit cihazlar için değerli metal, hem sosyal sistemlerin bir 

sonucu olarak hem de diş hekimliğinde değerli metallerin 1930'ların 

başında Nazi Almanya'sında yasaklanması nedeniyle Avrupa'da daha 

az mevcuttu. Bu da Alman ortodontistlerinin, mevcut malzemelerle 

hareketli apareyleri yapmaya zorladı. (temel olarak kaide plakları için 

akrilik ve yaylar için pirinç teller sonrasında da paslanmaz çelik). 

Sonuç olarak, 1925-1965 döneminde ABD’de ortodonti neredeyse 

tamamen sabit cihazların kullanımına (kısmi veya tam bantlama) 

dayanıyordu, oysa sabit cihazlar Avrupa'da esasen bilinmiyordu ve 

tüm tedavi hareketli apareyler ile yapılmıştır. 

Dişleri hareket ettirmek için hareketli aparey tekniklerine yaptıkları 

katkılardan dolayı iki Avrupalı ortodontist, özel olarak anılmayı hak 

ediyor. Viyana'daki Martin Schwarz, dental arkların genişletilmesinde 

etkili olan çeşitli “bölünmüş plaklı” apareyler geliştirdi ve tanıttı 

(Resim 2). Schwarz apareyinin hafif-orta alt keser çapraşıklığına sahip 

erken karma dentisyon dönemindeki hastalarda kullanıldığı zaman 

kısa vadede çapraşıklığı azalttığı, dental ark çevresinde artış sağladığı 

görülmüştür (Quinzi ve diğerleri, 2020). Belfast'taki Philip Adams, 

Schwarz tarafından tercih edilen arrowhead kroşesini Adams kroşeye 

dönüştürdü (Resim 3), dişleri hareket ettirmek için springler 

kullanıldığında hareketli bir apareyi yerinde tutmak için bu kroşe hala 

en etkili şeydi.  
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Resim 2: “Schwarz” tipi hareketli bir aparey (Quinzi ve diğerleri, 2020) 

Schwarz tipi apareyde akrilik plağın parçalarını ayırmak ve diş arkını 

genişletmek için bir vida kullanıldı. Çapraşık dişler için daha fazla 

alan sağlamak için alt kesici dişler bölgesinde genişlemeyi sağlayacak 

şekilde tasarlandı. Bir vida döndürülmesiyle oluşturulan kuvvet 

sistemi ideal değildir ve bu tip plaklar artık eskimiştir, ancak küçük 

miktarlarda diş hareketi yaratabilirler.  

 

Resim 3: Adams kroşenin klinik ayarları (Quinzi ve diğerleri, 2020) 
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Hareketli apareyin olmazsa olmaz parçası adams kroşedir, bir 

apareyin tekrar tekrar takılıp ve çıkartılmasından sonra gevşeyen bir 

kroşe için yapılması gereken ayarlardır. Telin akrilikten çıktığı 

noktada gingivale bükerek kroşeyi sıkmak. Tutucu noktaları içe doğru 

bükerek kroşenin ayarlanması.  

Çocuklarda hareketli apareyler ile diş hareketi hemen hemen her 

zaman iki ana kategoriden oluşur: arkın çevresini genişletmek için diş 

gruplarının hareket ettirildiği ark genişlemesi ve dişlerin ark içinde 

yeniden konumlandırılması.  

3. ARK EKSPANSIYONU İÇİN AKTİF PLAKLAR

Aktif bir plak, vida veya yayların gömülü olduğu ve kroşelerin 

tutturulduğu bir taban görevi gören bir kaide plağıdır. Aktif eleman 

bazen plağın parçalarını bir arada tutacak şekilde yerleştirilmiş bir 

vidadır (Resim 2). Vidayı bir anahtarla açmak plak bölümlerinin 

ayrılmasını sağlar. Vida, hareket miktarının kontrol edilebilmesi ve 

kaide plağının iki parçaya ayrılmasına rağmen rijid kalması avantajı 

sunar.  

Dezavantajı, kuvvet sisteminin dişleri hareket ettirmek için ideal 

olandan çok farklı olmasıdır. Hafif fakat sürekli bir kuvvet sağlamak 

yerine, vidanın aktivasyonu, hızla azalan ağır bir kuvvet üretir. Bu, 

aktivasyon yavaşsa ark genişlemesi için kabul edilebilir, ancak tek tek 

dişleri hareket ettirmek için geçerli değildir. Vidanın çok hızlı 

harekete geçirilmesi, arkın arzu edildiği gibi genişletilmesi yerine, 

apareyin kademeli olarak dişlerden uzaklaşmasına neden olur. 
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Diş Hareketi için Springli Hareketli Akrilik Apareyler 

 

Bir vida tarafından üretilen ağır ve kesikli kuvvetlerin aksine, 

hareketli bir apareydeki yaylar tarafından neredeyse optimum hafif 

sürekli kuvvetler üretilebilir. Bununla birlikte, aktif bir plağın 

kenarları gibi, bu yaylar da diş yüzeyine yalnızca bir noktada temas 

eder ve bunları, diş hareketlerinden başka herhangi bir şey için 

kullanmak zordur. Bu nedenle, bu yaklaşım yalnızca birkaç milimetre 

devrilme hareketi kabul edilebilir olduğunda kullanılması gerekir. 

 

4. BÜYÜME MODIFIKASYONU IÇIN FONKSIYONEL 

APAREYLER 

Tanım olarak, fonksiyonel bir aparey, mandibulanın pozisyonunu 

değiştiren, onu ileriye doğru tutan bir araçtır. Kas ve yumuşak 

dokuların gerilmesiyle oluşan baskılar diş ve iskelet yapılarına iletilir, 

dişleri hareket ettirir ve büyümeyi değiştirir. Robin tarafından 

1900'lerin başında geliştirilen monoblok, genel olarak tüm fonksiyonel 

apareylerin öncüsü olarak kabul edilir, ancak 1920'lerde Norveç'te 

Andresen tarafından geliştirilen aktivatör (Resim 4), yaygın olarak 

kabul edilen ilk aktivatördür.  

Andresen’in aktivatörü “Norveç tedavi sistemi’’ nin temeli oldu. Hem 

cihaz sistemi hem de teorik temeller iyileştirildi ve Avrupa'nın başka 

yerlerine genişletildi, özellikle Haupl liderliğindeki Alman okulu 

tarafından, stabil diş hareketinin yalnızca doğal kuvvetler tarafından 

üretildiğine ve bu cihazların ürettiği fonksiyondaki değişikliklerin 

stabil malokluzyon düzeltmeleri sağlayacağına inanılırdı. Bu felsefi 
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yaklaşım, dişleri tam olarak konumlandırmak için sabit cihazları 

kullanan ve ideal oklüzyonun stabiliteyi sağlayacağını varsayan Angle 

ve ABD'deki takipçileri tarafından benimsenen duruma taban tabana 

zıttı. Bu zıt inançlar, 20. yüzyılın ortalarında Avrupa ve ABD 

ortodonti arasındaki büyük farklılıklara katkıda bulundu. 

                                                                                                                                                         

 

                                                                                                                                                                                                                               

 

Resim 4: Aktivatör (Quinzi ve diğerleri, 2020) 

Dental kaynaklı pasif bir aparey olan aktivatör, yaygın olarak 

kullanılan ilk fonksiyonel cihazdı. Bite’ ı açar ve mandibula Sınıf II 

düzeltim için ilerletir, çünkü hasta lingual flanşların lingual yumuşak 

dokularla temasını önlemek için onu ileri doğru hareket ettirmeye 

zorlanır. Orijinal Andresen aktivatörünün tasarımı, çene kaslarının 

uyarılmasının mandibular büyümeyi değiştirmenin anahtarı olduğu 

konseptini yansıtıyor. 

Fonksiyonel apareyler, 1960'larda, Avrupa'da bir geçmişe sahip 

ortodonti öğretim üyelerinin (Egil Harvold'un önde gelenleri) etkisiyle 

ve daha sonra ABD ortodontistlerinin Avrupalı meslektaşları ile 

kişisel temasları sayesinde ABD ortodonti alanına tanıtıldı (Sabit 

apareyler aynı zamanda benzer kişisel bağlantılar yoluyla Avrupa'ya 

yayıldı.). Amerika Birleşik Devletleri'nde fonksiyonel aparey 

tedavisine büyük bir destek, 1970'lerde, iskelet değişikliklerinin 
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mandibulayı yeni bir konuma getirerek ve mandibular büyümenin 

gerçek uyarımının elde edilebileceği olasılığını ortaya koyarak 

gerçekten üretilebileceğini gösteren hayvan deney sonuçlarının 

yayınlanmasından sonra geldi. Bu çalışmalarda deney hayvanların 

kondilinde yeni kıkırdak oluşumu gibi olumlu değişiklikler 

gözlemlenmiştir (McNamara Jr, 1973; McNamara Jr, Hinton, & 

Hoffman, 1982). 

Aktivatörün büyük bir kısmını ortadan kaldıran ve hastanın takması 

için daha rahat olan Bionator tasarımı, aynı zamanda hastayı 

mandibulayı ileriye doğru tutmaya zorlamak için lingual flanşları da 

kullanır. Diş sürmesinin miktarını veya yönünü kontrol etmek için 

arka yüzler veya akrilik oklüzal durdurucular içerebilir ve büyük 

ölçüde twin blok cihaz veya diğer daha modern çıkarılabilir 

fonksiyonel cihazlar tarafından değiştirilmiş olmasına rağmen, yine de 

ara sıra kullanılmaktadır.  

Olumlu hayvan deneylerinden kaynaklanan fonksiyonel aparey 

tedavisine yönelik coşkunun bir kısmı, klinik deneylerden ve geriye 

dönük klinik çalışmalardan elde edilen daha az etkileyici sonuçların 

ışığında azaldı. Ancak fonksiyonel apareyler çağdaş büyüme 

modifikasyon tedavisinde önemli bir yer edindi. Modern kullanımda, 

öncelikle hastanın tam zamanlı takmaktan başka seçeneği olmadığı 

için, sabit fonksiyonel apareyler artık hareketli alternatiflerden daha 

yaygın olarak kullanılmaktadır. Bunlar, Pancherz'in 1970'lerde 

oldukça etkili(Pancherz, 1979) olabileceğini belgeledikten sonra 

oldukça popüler hale gelen Herbst apareyini ve daha yakın zamanda 

tanıtılan varyantları içerir. Burada hareketli fonksiyonel apareyler 
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gruplandırılmışlardır çünkü bunlar geleneksel sabit apareylerden 

oldukça farklıdır, ancak hareketlilerle çok ortak yönleri vardır. Sınıf II 

maloklüzyonlu hastalarda mandibulayı ilerletir ve Sınıf III 

maloklüzyonlu hastalarda ise aşağı doğru rotasyona uğratır. Ayrıca, 

her ikisinde de dikey boyutu kontrol etmek için dikey durdurucular 

veya ısırma blokları kullanılır. 

Fonksiyonel apareyler en iyi dört geniş kategoriden birine 

girdiklerinde anlaşılır:  

Pasif dental kaynaklı. Bu apareylerin yaylardan veya vidalardan güç 

üretme kapasitesi yoktur ve tedavi etkileri için yalnızca yumuşak doku 

gerilmesi ve kas aktivitesine bağlıdır. Mevcut kullanımda, Bionator, 

twinblok (Resim 5) ve Herbst apareyi (Resim 6) pasif diş kaynaklı 

cihazlara örnektir. Bionator her zaman hareketli, twin blok genellikle 

hareketli ancak sabitlenebilir ve Herbst cihazı genellikle sabittir, 

ancak hareketli şekilde yapılabilir.   

 

Resim 5: Twinblok apareyi (Pancerz 1977) 

Twinblok apareyi, mandibulayı ileri doğru yönlendiren rampalara 

sahip iki ayrı parçadan oluşur. Maksiller plağa, headgear takılabilmesi 
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için tüpler dâhil edilebilir ve genellikle arka ark genişliğini artırmak 

için bir genişletme vidası içerir.  

 

 

 

Resim 6: Herbst Apareyi (Pancerz 1977) 

1920'lerde piyasaya sürülen Herbst apareyi 1970'lerde yeniden 

piyasaya sürülene kadar yaygın olarak kullanılmadı. Mandibulayı ileri 

bir pozisyonda tutmak için bir pim ve tüp aparatı kullanır ve ön dişler 

üzerinde sabit cihaz varlığı ile oldukça uyumludur (ancak bonded 

veya hareketli splintler ile de kullanılabilir). Mevcut kullanımda, 

aparey tasarımında birçok varyasyon vardır. Forsus cihazı, 

mandibulayı (ve mandibular dişleri) öne doğru ilerletmek için yaylar 

kullanır; üst çeneye iletilen distal bir kuvvettir. Teorik olarak, etki 

Herbst cihazınınkine benzer olacaktır. Aslında çalışmalar, maksiller 

büyüme üzerinde Herbst'e göre daha büyük bir iskelet etkisi olduğunu 

ve mandibular dişin daha fazla ileriye doğru hareketini ancak 

iskeletsel olarak mandibulada daha az ilerleme sağladığını 

göstermiştir. Carriere apareyi benzer şekilde, molar ilişkinin 

düzeltilmesi için mandibulayı ileri doğru iterken maksillaya karşı 

distal bir kuvvet yaratır. Daha sonra maksiller kesici dişler. 

Mandibulanın lateral hareketlerini minimum düzeyde kısıtlanması 

avantajına sahiptir. Teorik olarak, aynı zamanda benzer etkiler 
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yaratacak olan Herbst apereyine benzer kuvvetler yaratıyor; Bu 

durumda, seçilen vaka raporlarının ötesinde, iskelet ve dişsel olarak 

gerçekten ne yaptığını gösteren hiçbir veri mevcut değildir. Aynı şey, 

Sınıf II maloklüzyonu düzeltmek için hâlihazırda reklamı yapılan bir 

dizi başka cihaz için de söylenebilir.  

Aktif dental kaynaklı. Çıkarılabilir formda, bunlar büyük ölçüde, 

dişleri hareket ettirmek için genişletme vidaları veya yaylar içeren 

aktivatör ve Bionator tasarımlarının modifikasyonlarıdır. Bazı mevcut 

sabit fonksiyoneller, aynı yönde gelişti, çünkü çıkarılabilir selefleri 

gibi, genellikle çene büyüme modifikasyonunu kamuflaj diş hareketi 

ile değiştiren diş hareketi ürettiler. Bu nedenle, bu tür hareketli aparey 

bir zamanlar Avrupa ortodonti tedavisinin temelini oluştursa da, artık 

nadiren kullanılmaktadır. Görünüşe göre aktif yaylara sahip sabit 

fonksiyoneller aynı kaderi paylaşacak. 

Doku kaynaklı. Frankel apareyi (Frankel'in fonksiyon düzenleyici 

olarak adlandırdığı), doku kaynaklı tek fonksiyonel apareydir. (Resim 

7). Mümkün olduğu kadar, apareyin dişlerle temasından kaçınılır ve 

bu da dişleri fiziksel olarak hareket ettirmek yerine yumuşak doku 

basınçlarından diş hareketini tetikleme amacını yansıtır. Apareyin 

çoğu, dudakları ve yanakları dişlerden uzakta tutarak vestibül 

bölümünde bulunur. Bu, dudak ve yanak basıncı kaldırıldığında arklar 

genişleme eğilimi gösterdiği için çene büyümesi üzerindeki etkilerine 

ek olarak onu bir ark genişletme cihazı yapar. 
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Resim 7: Frankel Apareyi (Pancerz 1977) 

Frankel apareyi doku kaynaklı olan tek fonksiyonel apareydir ve 

çenelerin yumuşak doku ortamını değiştirerek stabil diş hareketinin 

üretildiği Alman teorisinin tek ifadesidir. Sınıf II, Sınıf III ve open 

bite tedavisi için ayrı ayrı çeşitleri mevcut, ancak birincil kullanımı 

burada gösterilen Frankel-II tasarımı ile Sınıf II düzeltimiydi. Aktif 

bileşenleri dişler üzerindeki yanak ve dudak basıncını azaltan ve 

genellikle Sınıf II düzeltmenin bir parçası olarak gerekli olan 

maksiller arkın genişlemesini sağlayan bukkal shield ve dudak 

pedleridir. Alt kesici dişlerin arkasındaki, mandibulayı ileriye doğru 

tutan küçük alt lingual ped ve alt dudağı öne tutan alt kesici dişlerin 

önündeki facial pedi. Cihaz hantal görünüyor, ancak çoğunlukla yanak 

girişiyle sınırlı ve bu nedenle konuşmaya daha az müdahale ediyor ve 

diğer hareketli fonksiyonel tasarımlara göre 24 saatlik kullanımla daha 

uyumlu.  

Hibrit. Hibrit apareyler, fonksiyonel cihazlarda ortak olan, ancak 

belirli bir ihtiyacı   karşılamak için birleştirilen ve esas olarak çene 

asimetrisinin tedavisinde kullanılan bileşenlerden oluşur.  
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5. CLEAR ALIGNER TEDAVISI 

5.1. Clear Aligner ‘ ların Gelişimi 

Yetişkinler için ortodontik tedavide clear alignerların kullanımı, 

1980'lerde ortodonti alanına vakumla oluşturulmuş şeffaf termoplastik 

plakların girmesiyle mümkün hale geldi. Bu "vakumlanan" 

malzemeler başlangıçta retainer olarak kullanıldı ve bu amaç için hala 

kullanılmaktadır. Bununla birlikte, dişler üzerinde hafifçe değişiklik 

yapılıp ve vakumla oluşturulmuş plak  değiştirilen dişlere uyacak 

şekilde hazırlanırsa, bir retainerdan ziyade dişleri hareket ettiren aktif 

bir aparey olacağı anlaşıldı (Sheridan, Armbruster, Nguyen, & 

Pulitzer, 2004). Cihaz artık "clear aligner" olarak adlandırılabilir, 

çünkü bu hali ile hafifçe yer değiştirmiş dişleri tekrar hizaya 

getirebilir.  

 Bununla birlikte, plastik malzemenin sertliğinden dolayı, tek bir 

aligner ile yalnızca küçük miktarlarda diş hareketi mümkündür. Hafif 

bir hizalama işleminde bile bazı dişlerin küçük artışlarla (1 mm'den 

fazla olmamak üzere) değiştirildiği bir dizi alçı üzerinde yapılan 

birkaç aligner dizisinin gerekli olacağı anlaşıldı. Küçük bir diş 

hareketi için modifiye diş kalıbı ve bu kalıplardan yapılan iki ila beş 

alignerdan oluşan kısa bir dizi elle üretilebilmesine rağmen bu çok 

zaman alıcıdır ve birkaç alignerdan fazlası gerekiyorsa zordur. 

Şu an piyasada farklı özellik ve sistemlere sahip birden fazla clear 

aligner ürünü mevcut (Weir, 2017). Bunlardan biri olan Invisalign için 

1990'ların sonlarında, Align Technology adlı bir şirket, üzerinde 

alignerların imal edilebileceği bir dizi dental döküm üretme sürecini 
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bilgisayarlaştırmak için risk sermayesi elde etti. Dikkatli bir planlama 

ile bu, daha karmaşık sorunları düzeltebilecek bir dizi alignerla 

sonuçlanacaktır. Büyüme değişiklikleri tahmin edilemediğinden, bu 

yöntem görünmez veya minimal görünür ortodontik cihazla en çok 

ilgilenen hastalarda yani öncelikle yetişkinlerin veya geç ergenlerin 

tedavisi için yararlı olacaktır. 

Invisalign tedavisinin ilk günleri problemlerle doluydu çünkü 

tedavinin evrelendirilmesi, optimal diş hareket oranları ve dişler 

üzerindeki ataşmanların kullanımı için endikasyonlar belirlenmemişti. 

Bununla birlikte, klinik değerlendirme, tedavideki en iyi adım sırasını 

ve adım adım denenmesi gereken diş hareket miktarını 

netleştirdiğinden ve dişlere yapıştırılan ataşman kullanımı cihaz 

kavrayışını geliştirdiğinden teknik olgunlaşmıştır. Artık kompleks 

maloklüzyonların bile bu şekilde ba̧şarıyla tedavi edilebileceği 

açıktır(Gu ve diğerleri, 2017). Patent süresinin dolması veya başarılı 

bir şekilde itiraz edilmesi ile birlikte, rakip şirketler mevcut 

tekniklerin modifikasyonlarına göre clear alignerlar sunuyor ve 

ortodontistler, clear aligner üretmek için dijital modelleri kendi 

bilgisayarlarında ve üç boyutlu (3-D) baskıları kendi 

laboratuvarlarında kullanmaya başlamışlardır. (Chen, Chan, & Yao, 

2017). 

5.2. Invisalign Üretim  Süreci 

 

Aligner ‘ları Hazırlama Basamakları  

Aligner tedavisi için teşhis kayıtları, diğer herhangi bir ortodontik 

tedavi türünde olduğu gibi fotoğraflar, radyografiler ve diş 
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modelleridir. Invisalign sekanslı alignerlar için, intraoral optik tarama 

(aynı zamanda ilk çapraşıklığı da kaydeder) veya siloksan ölçüleri ve 

bir ısırma kaydı (maksimum interkuspation) elde edilir. Tarama, 

fotoğraflar ve radyografiler, doktorun talimatları ile birlikte şirkete 

gönderilir. Üretim süreci, her bir dental arkın doğru bir 3-D dijital 

modelini oluşturmak için ağız içi tarama veya ölçüleri kullanıldığında 

başlar (Resim 8). Bu kayıtlar elektronik olarak bir dijital arıtma 

tesisine (şu anda Kosta Rika'da) aktarılır.  

 

 

 

Resim 8: Şeffaf Plak İnvaslign üretimi (Gu ve diğerleri, 2017) 

Invisalign üretiminde ilk adım, hastanın diş yapısının üç boyutlu 

dijital görüntüsünün, tamamen bilgisayar iş istasyonları ve 

teknisyenlerden oluşan bir teknoloji tesisine sunulmasıdır. Görüntü, 

hastanın diş yapısının doğrudan taranmasından veya diş kalıbı 

taramasından elde edilebilir. Bilgisayar ekranında, dişlere 

yapıştırılacak ekler istenildiği gibi konumlandırılabilir ve alignerların 

özel modifikasyon alanları işaretlenir, burada düzeltmeye yardımcı 

olmak için güç çıkıntılarının yerleştirileceği canin dişlerinde mavi 
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şeritler olarak gösterilir. Ekrandaki görüntüler istenildiği gibi 

döndürülebilir. 

Dijital tedavi tesisinde, teknisyenler dişleri sanal olarak bölümlere 

ayırıyor ve belirgin artefaktları temizliyor. Daha sonra diş arkları 

birbiriyle ilişkilendirilip, diş eti eklenir, doktor talimatları 

doğrultusunda hareket aşamalandırılır ve bu ön plan, doktorun 

inceleyebilmesi için bir "ClinCheck" olarak sunulur. Doktor planlanan 

aligner dizisinden tatmin olduktan sonra, bir hasta için dijital model 

seti, her adım için bir stereolitografik modelin üretildiği bir döküm 

üretim tesisine aktarılır (Resim 10). Her modelin üzerinde, çok daha 

gelişmiş fiziksel özelliklere sahip olan yeni geliştirilmiş tescilli bir 

malzeme kullanılarak şeffaf bir clear aligner oluşturulur ve aligner seti 

doğrudan doktora gönderilir. 

 

 

Resim 10: Şeffaf  Plak üretim sürecinde (Gu ve diğerleri, 2017) 

 

Tedavi aşamalarının sıralaması istenildiği gibi ayarlandıktan ve doktor 

tarafından onaylandıktan sonra, dijital modeller bir dizi 
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stereolitografik döküm üretmek için kullanılır ve bu dökümler 

üzerinde alignerlar oluşturulur. 

Şu anda bir doktorun kendi ofisinde aligner üretimi yapma olasılığına 

karşın model dizisini oluşturmak için bilgisayar yazılımı, her aşama 

modelleri üretmek için 3 boyutlu bir yazıcı ve son olarak bir vakum 

şekillendirme ünitesine artan bir ilgisi var. Bu noktada, mevcut 

yazılım Invisalign’ınkinden çok daha az gelişmiş, her aşama için 

modellerin yazdırılması zaman alıyor ve geliştirilmiş aligner 

malzemesi mevcut değil - ancak daha basit durumlar için bu zaten 

oldukça uygulanabilir ve çok daha ucuzdur. Bu gelecekte ortak bir 

prosedür olacak mı? Bu şu anda bilinmiyor. 

 

Alignerların ofis içi üretimi, ofis bilgisayarında çalışmak için sanal 

dişlerin yeniden konumlandırılmasına izin veren bir program ve sıralı 

değişikliklerle bir dizi doğru model oluşturabilen bir ofis içi 3-D 

yazıcı gerektirir. Bu özel ofisteki yazıcı bir seferde altı model 

basabilir. En uzun modelin dikey yüksekliği, bu tür bir yazıcıyla 

yaklaşık 25 dakika olan yazdırma süresini belirler. Daha sonra altı 

aligner üretmek için bir vakumlu şekillendirme cihazı kullanılır - 

böylece aynı gün teslimat sağlamak mümkün olur. 

 

5.3. ClinCheck’te Klinisyenin Rolü 

Doktorlar ilk reçetelerinde istedikleri şeyle ilgili daha spesifik olma 

eğilimindedirler veya daha iyi sonuç almak için tüm adımların 

sıralanmasını kendileri yaparlar eğer bu kısımda adımların sırası ve 

adımlar arasındaki hareket miktarı reçetede ayrıntılı olarak 
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açıklanmadıysa, Treat yazılımına yerleşik algoritmalar tarafından 

yapılır. Esasen, ClinCheck doktorun incelemesi için gönderildiğinde, 

bilgisayar teknisyeni gözden geçirilmek üzere taslak bir tedavi planı 

göndermiştir. 

Bilgisayar teknisyenleri tarafından kullanılan yazılım, farklı 

maloklüzyon türleri için varsayılan senaryolara ve varsayılan diş 

hareket oranlarına sahiptir. Bu varsayılanlar daha basit durumlar için 

tatmin edicidir, ancak daha karmaşık olanlar için değildir.  

Karmaşık tedavi için doktor, alignerin dişler üzerindeki kavrayışını 

artırmak için bağlı ataşmanların ne ölçüde kullanılacağı, sonraki her 

bir aligner ile diş hareket oranını , eklenmesi gereken özel aligner 

bileşenleri ve yapılacak olan interproksimal redüksiyonunun miktarı 

ve yeri herhangi bir şekilde özelleştirmelidir. Orijinal ClinCheck'te 

yapılan bu modifikasyonlar, daha sonra o hasta için aligner üretmek 

için kullanılır. 

5.4. Clear Aligner‘ ların Klinik Kullanımında Güncel Hususlar 

Artık Invisalign'ın (ve daha genel olarak clear alignerların) tüm 

maloklüzyonlar için değil, çoğu maloklüzyon için iyi performans 

gösterdiği açıktır ve sabit ortodontik tedavinin karmaşık (Gu ve 

diğerleri, 2017) durumlarda daha fazla gelişme sağlama eğiliminde 

olduğu açıktır. Kutunun da belirttiği gibi, alignerlar artık dişlere 

yapıştırılmış ataşmanlar ve alignerlara yerleşik modifikasyonlar 

gerektirebilir.  

Clear aligner tedavisi düşünüldüğünde sınırlamalar akılda 
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tutulmalıdır. Alignerların kullanımındaki diğer bazı hususlar aşağıdaki 

gibidir:  

• Alignerların sırasına ek olarak, kısa bir aşamada kısmi sabit

cihazlar veya yardımcılar kullanılarak, kompleks  tedaviye bir

kombinasyon yaklaşımına doğru artan bir eğilim vardır. Seçilen

dişlere bağlanan ataşmanların kullanılması, alignerlar ile olası

diş hareketini büyük ölçüde arttırır, ancak ataşmanlarla bile

önemli tork ve molar ilişkilerin düzeltilmesi zordur. Alignerlara

yeni ataşmanların eklenmesi bu alanlarda performansı artırmaya

yöneliktir. Yeniliklerden biri, openbite’ı düzeltmek için kesici

dişleri uzatmak yerine arka dişler arasında ısırma blokları olan

bir aligner kullanmaktır - ancak kesici dişlerin uzaması bu

tipteki alignerlarla gerçekleştirilebilir.

• Çapraşık dişleri hizalamak için alan elde etmek için

interproksimal mine redüksiyonu (IPR) genellikle tedavi

planının bir parçasıdır. IPR planlanıyorsa, kesici dişlerin

genişliğinin azaltılmasına ek olarak, kanin ve küçük azı

bölgesinde interproksimal minenin çıkarılması, boşluk sağlamak

için kullanılabilir. İnterproksimal azalma miktarı, doktor

reçetesinin önemli bir parçasıdır (Resim 11).

• Diş hareketinin aligner serileriyle izlendiğini doğrulamak için

hastalar dikkatle izlenmelidir (yani, belirtilen süre boyunca

takıldıktan sonra tüm dişlerin alignera tam olarak oturduğu).

Eğer, uyumsuzluk mevcut ise birkaç olasılık vardır: alignerların

hasta tarafından yeterince kullanılmaması, yetersiz 

interproksimal redüksiyon, diş veya dişlerin hareket 
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ettirilmesine izin vermek için yetersiz kuron yüksekliği veya 

şekli, yanlış tipte ataçman kullanımı veya konumu, biyolojik 

olarak mümkün olamayacak kadar hızlı olan ClinCheck'te 

oluşturulan ekler veya hareket. Yeni bir intraoral tarama veya 

polivinil siloksan (PVS) ölçüleri ve tedavi planının revizyonu, 

takip sürecinde plandan önemli ölçüde sapıldığında genellikle 

gereklidir.  

Invisalign'daki yeni özellikler. Bir dişin kron kısmına iki noktalı 

temas, bir çekim bölgesini kapatırken köklere paralel bir moment elde 

etmek veya kökleri lingual veya facial olarak torklamak için 

gereklidir.  Güç çıkıntıları (modifiye edilmiş bir alignerda 

kalınlaştırılmış sırtlar), bir üst kesici dişin facial yüzeyinde daha 

büyük bir lingual moment ve lingualde iken insizal kenarın yakınında 

daha küçük bir labial moment oluşturmak için kullanılır. Bu, diş 

kökünü krondan daha fazla hareket ettirmek için net bir moment 

yaratır. Alignerlarla kanin paralelliği, düzenlenmiş güç çıkıntıları ile 

benzer şekilde oluşturulabilir. Alt plaktan üst plağa Sınıf II veya Sınıf 

III lastikler artık alignerlara yerleştirilmiş özel olarak tasarlanmış 

kancalarla kullanılabilir. Posterior dişlerin temasını önleyen bite 

rampaları, arklar seviyelenirken posterior dişlerin geçici intrüzyonunu 

önleyebilir ve tedavi sırasında anterior teması korumak için bir aligner 

dizisi içinde otomatik olarak değiştirilebilir.  

Posterior dişler arasındaki ısırma blokları, anterior open bite ‘ın  

posterior dişlerin intruzyonu ile kapatılmasını kolaylaştırmak için 

alignerlara dahil edilebilir. Ancak tarihsel olarak bite bloklar bunu 



 

 
328 Sağlık Hizmetlerinde Yönetim ve Uygulamalara Bakış 

yapmada etkili olmamıştır. Open bite kapanışının çoğu bu hastada da 

olduğu gibi kesici dişlerin uzaması ile gerçekleşmiştir.  

 

Resim 11: Şeffaf plak invasalign clincheck değerlendirmesi (Gu ve diğerleri, 2017) 

Invisalign ClinCheck formu artık planlanan interproksimal 

redüksiyonu ve yapılacağı aşamayı ve ayrıca diş hareketindeki 

adımları içermektedir. 

• Alignerlar dişleri bir beyazlatma plağı gibi kaplar ve tedavi 

sırasında beyazlatmak için kullanılabilir (hasta ön dişlere 

ataşmanlar yapıştırmadıkça). Bu yapılırsa, diş hareketinin ve 

beyazlatma işleminin de geçici pulpitise neden olduğunu 

hatırlamak önemlidir. İki prosedürün kombinasyonu önemli diş 

hassasiyetine yol açabilir. Bu, beyazlatma seansları arasındaki 

aralıkların artırılmasıyla kontrol edilebilir, ancak ağartma 

genellikle retansiyon aşamasına kadar ertelenirse daha iyidir. 

• Ortodontik diş ağrısı ile ilgili sabit tedavinin clear aligner ile 

kıyaslandığı çalışmalarda sabit tedavi gören hastaların daha 

fazla rahatsızlık duyduğu(White, Julien, Jacob, Campbell, & 
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Buschang, 2017) ve kısa vadede, clear aligner tedavisi gören 

hastalarda anksiyete ve ağız alışkanlıkları mevcut olduğunda 

çiğneme kas ağrısı görülmüştür(Tran ve diğerleri, 2020). 

• Yetişkin bir hasta için tedavi seçenekleri düşünüldüğünde bu 

hastaların periodontal sağlık açısından bir risk grubu olduğu ve 

clear aligner tedavisi ile daha iyi periodontal durum 

sağlanabileceği(Karkhanechi ve diğerleri, 2013) göz önünde 

bulundurulmalıdır. 

 

SONUÇ 

Hareketli apareylerin gelişimi dinamik bir süreçtir. Son yıllarda şeffaf 

plakların tedavi alternatifi olması hareketli apareylerin popüleritesini 

arttırmaktır. İleriki yıllarda şeffaf plakların sabit ortodontik 

apareylerin yerini alması kuvvetle muhtemeldir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
330 Sağlık Hizmetlerinde Yönetim ve Uygulamalara Bakış 

KAYNAKÇA 

Chen, Y., Chan, L., & Yao, C. (2017). Clear aligner treatment with “in-office” 

virtual model set-up and 3D printing. J Dent Oral Care, 3(1), 21-25.  

Gu, J., Tang, J. S., Skulski, B., Fields Jr, H. W., Beck, F. M., Firestone, A. R., . . . 

Deguchi, T. (2017). Evaluation of Invisalign treatment effectiveness and 

efficiency compared with conventional fixed appliances using the Peer 

Assessment Rating index. American Journal of Orthodontics and 

Dentofacial Orthopedics, 151(2), 259-266.  

Karkhanechi, M., Chow, D., Sipkin, J., Sherman, D., Boylan, R. J., Norman, R. G., . 

. . Cisneros, G. J. (2013). Periodontal status of adult patients treated with 

fixed buccal appliances and removable aligners over one year of active 

orthodontic therapy. The Angle Orthodontist, 83(1), 146-151.  

McNamara Jr, J. A. (1973). Neuromuscular and skeletal adaptations to altered 

function in the orofacial region. American Journal of Orthodontics, 64(6), 

578-606.  

McNamara Jr, J. A., Hinton, R. J., & Hoffman, D. L. (1982). Histologic analysis of 

temporomandibular joint adaptation to protrusive function in young adult 

rhesus monkeys (Macaca mulatta). American Journal of Orthodontics, 

82(4), 288-298.  

Pancherz, H. (1979). Treatment of Class II malocclusions by jumping the bite with 

the Herbst appliance: a cephalometric investigation. American Journal of 

Orthodontics, 76(4), 423-442.  

Parker, W. S. (1985). A perspective of the Crozat appliance with case reports of its 

present use. American Journal of Orthodontics, 88(1), 1-21.  

Quinzi, V., Caruso, S., Mummolo, S., Nota, A., Angelone, A. M., Mattei, A., . . . 

Marzo, G. (2020). Evaluation of lower dental arch crowding and dimension 

after treatment with lip bumper versus schwarz appliance. a prospective 

pilot study. Dentistry journal, 8(2), 34.  



 

 
 331 

Sheridan, J. J., Armbruster, P., Nguyen, P., & Pulitzer, S. (2004). Tooth movement 

with Essix mounding. Journal of clinical orthodontics: JCO, 38(8), 435-

441.  

Tran, J., Lou, T., Nebiolo, B., Castroflorio, T., Tassi, A., & Cioffi, I. (2020). Impact 

of clear aligner therapy on tooth pain and masticatory muscle soreness. 

Journal of Oral Rehabilitation, 47(12), 1521-1529.  

Weir, T. (2017). Clear aligners in orthodontic treatment. Australian dental journal, 

62, 58-62.  

White, D. W., Julien, K. C., Jacob, H., Campbell, P. M., & Buschang, P. H. (2017). 

Discomfort associated with Invisalign and traditional brackets: a 

randomized, prospective trial. The Angle Orthodontist, 87(6), 801-808.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



332 Sağlık Hizmetlerinde Yönetim ve Uygulamalara Bakış



333

BÖLÜM 12 

GÜNCEL KALVUZLAR EŞLİĞİNDE BENİGN PROSTAT 

HİPERPLAZİSİNE (BPH) BAĞLI ALT ÜRİNER SİSTEM 

SEMPTOMLARININ (AÜSS) TEŞHİSİNDE 

KULLANILAN TETKİKLER NELERDİR ?

Doç Dr Muhammet GÜZELSOY1 

1 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Tıp Fakültesi Yüksek İhtisas Eğitim ve 

Araştırma Hastanesi, Üroloji Anabilim Dalı.ORCID ID: 0000-0002-7249-4332 



 

 
334 Sağlık Hizmetlerinde Yönetim ve Uygulamalara Bakış 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 335 

GİRİŞ 

Alt üriner sistem semptomları (AÜSS) erkeklerde sık rastlanan 

tablolardan biridir, yaşlanma ile insidansı artar ve sıklıkla prostat ile 

ilişkilendirilir (Chapple vd., 2013). Bu klinik tablo için benign 

prostatik hiperplazi (BPH), benign prostatic enlargement (BPE; 

benign prostat büyümesi; BPB) veya benign prostatic obstrüksiyon ( 

BPO; mesane çıkım obstrüksiyonu; MÇO) terimleri kullanılabilir 

(Lepor, 2004; Abrams vd, 2013).  Bir meta analiz sonucuna göre 

yaklaşık her 4 erkekten biri yaşam boyunca BPH'den muzdarip 

olacaktır (Lee vd., 2017). Üroloji pratiğinde en sık karşılaşılan 

hastalıklardandır. Doğru tanı koymak, doğru tedavi yolunu bulmamızı 

sağlar. Doğru tanı için tıbbi klavuzların (guideline) önerileri vardır 

(Gravas vd., 2021; Lerner vd., 2021). En çok kabul gören ve takip 

edilen Avrupa Üroloji Derneği (EAU) ve Amerika Üroloji Derneği 

(AUA) tarafından yayınlanan klavuzlardır. Bunların doğruluğu 

kanıtlanmış ve güçlü seviyede önerilmişlerdir. Bunlar tıbbi geçmişin 

değerlendirilmesi, mesane günlükleri ve sıklık-hacim çizelgelerinin 

(SHÇ) doldurulması, semptom skoru anketlerinin kullanılması,  

parmakla rektal muayene ve sistemik muayene, idrar tahlili, prostat 

spesifik antijen (PSA), böbrek fonksiyonlarının değerlendirilmesi, 

post voiding rezidü (PVR), üroflowmetri, prostat volümü, üst üriner 

sistem dahil tüm sistemin değerlendirilmesi amacıyla ultrasonografi 

(US), dolum sistometresi ve basınç akım çalışmalarını (BAÇ) içeren 

ürodinamik incelemelerdir.  
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Tıbbi klavuzların önerileri 

1.Tıbbi geçmişin değerlendirilmesi: 

Hastanın öyküsünü değerlendirmek tıbbın her alanında olduğu gibi 

BPH için de temel noktadır (McVary vd., 2011).  Hastaya takip veya 

tedavi seçenekleri sunulduğu zaman prostat kanseri (PCa) olmadığı 

konusunda güvence vermek gerekir (Martin vd., 2008). AUA ve EAU 

tıbbi klavuzlarının ilk önerdikleri anamnez alınmasıdır. 

2.Mesane günlükleri ve sıklık-hacim çizelgelerinin (SHÇ) 

doldurulması 

24 saat boyunca tuvalete gitme sayısı ve yaptığı idrar hacminin 

kaydilmesine SHÇ denir (Gravas vd., 2021). Sıklık-hacim çizelgesine 

sıvı miktarı, ped kullanıp kullanmadığı, idrar yaptığı esnada yaptığı 

aktiviteler, idrar hissinin şiddeti ve mesanedeki his gibi ek bilgiler 

dahil edildiği zaman mesane günlüğü olarak adlandırılır (Abrams, 

2002). SHÇ ve mesane günlüğü, gündüz ve gece işeme sıklığını, 

toplam işeme hacmini, gece üretilen idrar hacmini (nokturnal poliüri 

indeksi) ve bireysel işeme hacmi bilgilerini verir.  

SHÇ’lerin üç veya daha fazla gün devam etmesi önerilir (Yap vd., 

2007). EAU guideline en az 3 gün olmak üzere 3-7 günlük SHÇ’yi 

güçlü derecesinde önermektedir. Bu süre hastaların üriner 

semptomlarının güvenilir bir şekilde ölçülmesini sağlar. Ayrıca 

SHÇ'lerin kullanımının 'mesane eğitimine etkisinin' olabildiği ve gece 

idrara çıkma sıklığını etkileyebildiği tespit edilmiştir (Vaughan vd., 

2014). 
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3.Semptom skoru anketlerinin kullanılması 

Hastanın kendisini ifade etmesini sağlar ve hastaya ait semptomları, 

objektif parametreye dönüştürür. International Prostate Symptome 

Score (IPSS), International Consultation on Incontinence 

Questionnaire Male Lower Urinary Tract Symptoms ve Danimarka 

Prostat Semptom Skoru  EAU guideline tarafından önerilir. AUA 

guideline ise primer olarak IPSS’i önermektedir.  

4.Parmakla rektal muayene ve sistemik muayene 

BPH’da parmakla rektal muayene (PRM) şarttır. Prostatın natürü 

hakkında bilgi verir; benign malign ayırımına yardımcı olur, prostat 

büyüklüğü hakkında fikir verir. Ancak prostat hacmi ile korelasyonu 

zayıftır, 50 cc’nin altı ve üstünü ayırabilmektedir (Bosch vd., 2004). 

5.İdrar tahlili 

İdrar yolu enfeksiyonları, mikrohematüri ve diyabetes mellitus gibi 

durumları tanımlamak için ilk değerlendirmede idrar tahlili çoğu 

kılavuz tarafından önerilmektedir (Abrams vd., 2009).  Faydasının 

maliyetten daha ağır bastığı düşünülür (Kouri vd., 2000).  

6.Prostata özgü antijen (PSA) 

PSA'nın PCa tanısındaki rolü çok önemlidir. Ayrıca PSA ile prostat 

hacmi de tahmin edilebilir. PSA temel olarak prostat bezinden 

salgılanır. Bu yüzden  prostat hacmi ile serum PSA arasında iyi bir 

korelasyon olması beklenen bir sonuçtur (Oesterling vd., 1993). 

Hollanda'da yapılan bir çalışmada PSA ve prostat hacmi arasında 

güçlü bir ilişki bulunmuştur (Bohnen vd., 2004). Prostat spesifik 
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antijen değerinin 1.39 ng/cc'nin üzerinde olması bize prostat hacminin 

40 cc üzerinde olduğunu %71'lik bir pozitif prediktif değer (PPV) ile  

tahmin etmemizi sağlar (Kayikci vd., 2012).  

PSA ile MÇO ile ilgili sonuçlar da tahmin edilebilir. PLESS adlı 

çalışmada PSA'nın semptomlar, yaşam kalitesi ve MFR’deki 

değişiklikleri (Roehrborn vd., 1999), iki ayrı çalışmanın plasebo 

kollarında ise, başlangıç serum PSA'sının, akut üriner retansiyon 

(AUR) ve MÇO ile ilişkili cerrahi riskini öngördüğü (McConnell vd., 

2003; Roehrborn vd., 2006) tespit edilmiştir.  Olmsted County Study 

adlı çalışmada PSA'sı > 1.4 ng/mL olan erkeklerde tedavi riskinin 

daha yüksek olduğu görülmüştür (Jacobsen vd., 1999). MÇO'lu 

hastaların daha yüksek PSA düzeyine ve daha büyük prostat 

hacimlerine sahip olduğu görülmektedir. MÇO'u öngörmede PSA'nın 

PPV'sinin % 68 olduğu gösterilmiştir (Lim vd., 2006). Klavuzlar 

serum PSA ölçümünü güçlü bir şekilde önermektedirler. 

7.Böbrek fonksiyonlarının değerlendirilmesi 

Böbrek fonksiyonu, serum kreatinin veya tahmini glomerüler 

filtrasyon hızı (eGFR) ile değerlendirilir. Hidronefroz, böbrek 

yetmezliği veya idrar retansiyonu, MÇO semptomları olan hastalarda 

daha sıktır (Gerber vd., 1997). Ancak bu komplikasyonların 

mekanizması hakkında kesin bir kanıt yoktur (Oelke vd., 2012).  

8.Post voiding rezidü (PVR) 

Transabdominal US veya kateterizasyon ile ölçülür. Yüksek PVR 

hacimleri obstrüksiyonun bir sonucu olarak mesanenin boşalma 

https://uroweb.org/guideline/treatment-of-non-neurogenic-male-luts/#note_68
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kabiliyetini belirler.  50 cc'nin üzerinde bir PVR, %63'lük bir PPV ve 

%52'lik bir negatif prediktif değer(NPV) ile MÇO tanısını gösterir 

(Oelke vd., 2007). Ancak rezidüel hacim ile obtrüksiyonun derecesi 

arasındaki korelasyon zayıftır. (Nitti, 2005). Hasta yüksek bir PVR’ye 

sahipse semptomlarında progresyon görülür. Bu bilgi Hem MTOPS 

hem de ALTESS çalışmalarında tespit edilmiştir ( McConnell vd., 

2003); Roehrborn vd., 2006). PVR aynı zamanda detrusor 

disfonksiyonunun bir sonucu olarak da karşımıza çıkabilir; bu yüzden 

her zaman MÇO ile ilişkili değildir (Sullivan vd., 1996).  Klinik 

olarak anlamlı PVR hacminin evrensel olarak kabul edilmiş bir sınırı 

yoktur. AUA klavuzu PVR’yi takip seçeneği olarak kullanmayı önerir 

(Lerner vd., 2021). Kanıt zemini sınırlı olmakla birlikte kılavuzlar 

AÜSS'nin temel değerlendirmesinin bir parçası olarak PVR ölçümünü 

önerir (Gravas vd., 2021; Lerner vd., 2021 ).  

9.Üroflowmetri 

Üroflowmetri yaygın olarak kullanılan invaziv olmayan bir 

ürodinamik testtir. Burada incelenen temel parametreler MFR, akış 

paterni ve işeme süresidir.  Tarama aracı olarak faydalı bilgiler sağlar 

(Lerner vd., 2021). Yeterli yorum yapabilmek için, işeme hacmi 

minimum 150 cc’nin üzerinde olmalıdır. Hastalara valsalva ile 

işememe talimatı verilmelidir. (Gravas vd., 2021; Lerner vd., 2021 ). 

İşeme hacmi 150 cc’nin altında ise, MFR veya akış paterni 

anormal ise üroflowmetri tekrar edilmelidir ( Kranse vd., 2003).  

Üroflowmetri, AÜSS değerlendirmesinde önemli, basit ve risksiz bir                           

işlemdir. MFR’nin 10 mL/s'nin altında olması  %70 özgüllük, %70'lik 
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bir pozitif prediktif değer ve %47'lik bir duyarlılık ile MÇO’yu  

gösterir.  Sınır (MFR) 15 mL/s’ye çekilirse özgüllük %38, PPV %67 

ve duyarlılık %82’ye düşer (Dabhoiwala vd., 1998). MFR’nin düşük 

olması MÇO’dan kaynaklanmış olabileceği gibi, detrüsörün zayıf 

aktivitesinden de kaynaklanabilir veya yetersiz dolmuş bir mesanenin 

sonucu da olabilir (Siroky vd., 1979;  Idzenga vd., 2008). Altta yatan 

mekanizmaları ayırt edemediği için bir tanı testi olarak sınırlı bir 

özgüllüğe sahiptir. Üroflowmetrinin tekrarı ile özgüllük seviyesi 

artabilir (Gravas vd., 2021). Ameliyat öncesi ve sonrası akış hızlarının 

karşılaştırılması, objektif sonuç ölçümleri sağlamada ve tedavinin 

obstrüksiyonu iyileştirme üzerindeki etkisini belirlemede çok 

faydalıdır (Lerner vd., 2021). Klavuzlar AÜSS’ün ilk 

değerlendirmesinde üroflowmetriyi zayıf, medikal veya cerrahi tedavi 

öncesi güçlü bir şekilde önerir. 

10.Ürodinami 

Erkek AÜSS'de kullanılan invaziv ürodinamik teknikler, dolum 

sistometrisi ve BAÇ’dır. Bu tetkik ile AÜSS'nin fonksiyonel 

mekanizmaları hakkında bilgi sahibi olunur, olumsuz sonuçların risk 

faktörleri öngörülebilir ve karar vermek için bilgi sahibi olunur. 

Mesane çıkış obstrüksiyonunu en iyi ortaya koyan testtir, altın standart 

olarak kabul edilmektedir (Abrams vd., 2009). Detrusörün yetersiz 

kontraktilitesi sonucu gelişen ‘Detrusör under aktivite’ (DUA) 

sendromundaki klinik tablo ile MÇO’nun klinik belirtileri birbirine 

çok benzer. Her ikisinde de MFR düşüktür. Bu ikisi arasındaki temel 

fark işeme esnasında detrüsör basıncının MÇO’da yüksek olması, 
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DUA’da ise düşük seyretmesidir. Bu ayırımı ancak BAÇ ortaya koyar. 

İşin kötü tarafı 65 yaş üstü AÜSS'li erkeklerde  DUA görülme ihtimali 

azımsanmayacak seviyededir(%40.2) (Jeong vd., 2012). Bu şartlar 

altında her MÇO’lu hastaya BAÇ yapılması gerekir. 

Ancak ürodinamik inceleme invaziv bir işlemdir ve belirli bir 

morbiditeye sahiptir (Klingler vd., 1998). Maliyeti yüksektir, zaman 

alıcıdır, eğitilmiş personel gerektirir. Yaşlı hastalarda bu işlemin 

komplikasyonlarından biri olan ürosepsis (Klingler vd., 1998) ise göze 

alınamayacak büyük bir risktir. Bu yüzden tüm tıbbi klavuzlar bu 

testin rutinde kullanılmasını önermezler. Belirli kısıtlamaları ve 

endikasyonları vardır. Bu kısıtlamalar şunlardır: 50 yaşından genç, 80 

yaşından büyük, PVR’sü 300 cc’den fazla, işeme hacmi 150 cc’nin 

altında, tekrarlanan ürofolwmetride MFR’si 15 ml/sn’in üzerinde, 

nörojenik mesane disfonksiyonu şüphesi olan ve başarısız invaziv 

tedavi uygulanmış hastalar. Klavuzlar bu testi genelde zayıf seviyede 

önerirler  (Gravas vd., 2021).  

Bunun yanıda ürodinami ile ilgili çelişkili sonuçlar da vardır. Bir 

çalışmada ürodinami yapılan hastaların ameliyat olma olasılığının 

daha düşük olduğu gösterilmiştir (Clement vd., 2015). UPSTREAM 

adlı yürütülen başka bir çalışmanın ön sonuçlarında ise ürodinaminin 

cerrahiyi azaltmadığı bulunmuştur. Yorumda hastaların çoğunda BAÇ 

olmadan cerrahi olarak tedavi edilebilir kararına varmışlardır (Lewis 

vd., 2020). Bu zıt görüşlerin nihai sonucunu randomize ve prospektif 

olarak yürütülen UPSTREAM çalışması söyleyecektir. 2021 tarihli 

EAU klavuzunda bu çalışmanın sonuçlarının beklendiği 
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vurgulanmaktadır. Günümüzde EAU guideline MFR’nın 10ml/sn’nin 

altında BAÇ yapılmasına gerek yok demektedir. EAU guideline, 

MFR’nın 10ml/sn’nin üzerinde ve ağırlıklı olarak işeme 

semptomlarının hakim olduğı şiddetli AÜSS varlığında da fikir birliği 

olmadığı ve muhtemelen BAÇ’na gerek olmadığını söylemektedir 

(Gravas vd., 2021).  

Klavuzlarda önerilen diğer tetkikler 

Bu temel önerilerin haricinde klavuzların başka önerileri de vardır. Bu 

önerilerde iki nokta gözetilir: invaziv olmaması ve doğru tanı 

konulmasının sağlanmasıdır. Bu yeni tanı araçlarından bir kısmı 

prostatın büyüklüğü ve şekli üzerine yoğunlaşan radyolojik 

tetkiklerdir. Bunun için ilk adım prostatın görüntülenmesidir. 

Radyolojik görüntüleme transabdominal US, transrectal US (TRUS), 

bilgisayarlı tomografi (BT) ve manyetik rezonans görüntüleme (MRI) 

ile yapılabilir. Ancak günlük pratikte prostat sıklıkla transabdominal 

US veya TRUS ile yapılır (Grossfeld vd., 2000). Prostat hacim 

ölçümünde TRUS, transabdominal US’den  üstündür ( Stravodimos 

vd., 2009). TRUS veya transabdominal US veya bilgisayarlı tomografi 

veya diğer kesitsel görüntüleme ile prostat boyutu ölçümleri, elipsoid 

bir gövde için hacim formülü kullanılarak yapılır: elipsoid formül 

([yükseklik×uzunluk×genişlik]×π/6) veya elipsoid formül 

([yükseklik× uzunluk× genişlik]×0.523) (Kim vd., 2014). Prostat 

boyutunun değerlendirilmesi, örneğin açık prostatektomi, enükleasyon 

teknikleri, transüretral rezeksiyon, prostatın transüretral insizyonu 

veya minimal invaziv tedaviler gibi girişimsel tedavinin seçimi için 
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önemlidir. Beş alfa redüktaz inhibitörleri ile tedaviden önce de prostat 

hacmi ölçülmelidir. Prostatta median lobun varlığı minimal invaziv 

yaklaşım planlanan hastalarda önemlidir. Çünkü  medial lob varlığı 

bazı minimal invaziv tedaviler için bir kontrendikasyon olabilir 

(Gravas vd., 2021). Sonuç olarak klavuzlar prostatın 

görüntülenmesini, özellikle cerrahi tedavi öncesi güçlü bir şekilde 

önerirler (Gravas vd., 2021). 

1.Prostatik varsayılan daire alanı oranı (PCAR) 

Bu kavram için TRUS kullanılır. PCAR, prostatın transvers US 

görüntüsünün dairesel bir şekle ne kadar yaklaştığını 

değerlendirir. Prostat daha dairesel hale geldikçe oran bire doğru 

eğilim gösterir. PCAR > 0.8 olduğunda BPO teşhisi için PCAR'ın 

duyarlılığı %77, özgüllük ise %75 olmuştur (Kojima vd., 1997). 

Günümüzde pek kullanılmayan bir yöntemdir.  

2.İntravezikal prostatik protrüzyon (IPP) 

Mesane hacmi 150-250 mL seviyesinde iken transabdominal US 

kullanarak orta sagital düzlemde prostat medyan lobunun ucu ile 

mesane boynu arasındaki mesafeyi ölçerek IPP'nin ölçümü yapılır. 

Değerlendirme 0-4.9 mm grade 1, 5-10 mm grade 2 ve grade 3> 10 

mm şeklindedir. İntravezikal prostatik protrüzyon %94'lük bir PPV ve 

%79'luk bir NPV oranı ile ile MÇO’yu tespit eder (Chia vd., 2003). 

İntravezikal prostatik protüzyon ayrıca prostat hacmi, detrusör over 

aktivitesi, mesane kompliyansı, maksimum üriner akışta detrusor 

basıncı, MÇO indeksi ve PVR ile pozitif korelasyon ve MFR ile 

negatif korelasyon gösterir (Keqin vd., 2007). IPP analizi, MÇO 
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değerlendirmesinde standart BAÇ’na potansiyel invaziv olmayan 

alternatif olarak kabul edilebilir (Rieken vd., 2017). Ancak, 

gözlemciler arası değişkenlik ve öğrenme eğrisi ile ilgili henüz 

kesinleşmiş bir bilgi mevcut değildir. Bu nedenle, IPP, AÜSS'li 

erkeklerde MÇO’yu tespit etmek için uygun bir seçenek olsa da, erkek 

AÜSS'nin değerlendirilmesinde BAÇ’na non-invaziv bir alternatif 

olarak IPP'nin rolü halen değerlendirilmektedir (Gravas vd., 2021).  

3.Mesane duvar kalınlığı (bladder wall thickness; BWT)/detrüsör 

duvar kalınlığı(detrusor wall thickness; DWT)   

Mesane duvar kalınlığı (BWT) değerlendirmesi için mukoza ile 

adventisya arasındaki mesafe ölçülür. Detrusor duvar kalınlığı (DWT) 

değerlendirmesi için gereken ölçüm, mukoza ve adventisya arasına 

sıkıştırılmış detrüsördür (Arnolds vd., 2009). BWT ve BAÇ 

parametreleri arasında bir korelasyon bildirilmiştir. 150 cc'lik mesane 

dolumu ile ön mesane duvarında 5 mm'lik bir eşik değeri, MÇO olan 

ve olmayan hastaları ayırt etmektedir (Manieri vd., 1998).  Mesane 

hacmi 250 mL’nin üzerinde iken ön mesane duvarındaki detrusor 

duvar kalınlığı (DWT) ölçülür. 2 mm nin üzerindeki detrusör 

kalınlıkları MÇO’nu  %94 PPV ve %95 özgüllük ile tespit eder. 

Detrüsör duvar kalınlığının 2mm üzerinde olması BAÇ ile %89 uyum 

sağlar (Koch vd., 1996). AÜSS'li hastalarda DWT için 2,0 mm, 

2,5mm veya 2,9 mm'lik eşik değerleri MÇO'lu hastaların sırasıyla 

%81, %89 ve %100'ünü tanımlayabilmektedir (Kessler vd., 2006). 

 Tüm çalışmalar, BWT veya DWT ölçümlerinin MÇO'yu saptamada 

üroflowmetri, PVR, prostat hacmi veya semptom şiddetinden daha 
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yüksek bir tanısal doğruluğa sahip olduğunu bulmuştur. Yöntemin 

dezavantajları arasında standardizasyon olmaması ve hangi ölçümün 

(BWT/DWT) tercih edildiğini gösteren kanıt olmamasıdır (Oelke vd., 

2010). Bu nedenle, AÜSS'li erkeklerin tanısal incelemesi için 

BWT/DWT ölçümü maalesef önerilmez. 

4.Ultrasonla tahmin edilen mesane ağırlığı(Ultrasound-estimated 

bladder weight; UEBW)  

Bu tetkikikin temel çıkış noktası BPH’ya bağlı AÜSS tablosunda, 

obstrüksiyona sekonder olarak gelişen mesane hipertrofisinin varlığına 

dayanır. Ultrasonla tahmin edilen mesane ağırlığı (UEBW), 35 gr'lık 

bir kesme değerinde %86'lık bir tanısal doğrulukla MÇO'yu tanımlar 

(Kojima vd. 1996 ve 1997). UEBW, cerrahiye ihtiyaç duyan hastaları 

belirlemede yararlı bir parametre olarak kabul edilir (Akino vd., 

2008).  

5.Non-invaziv basınç-akış testi 

İzovolümetrik mesane basıncını tahmin etmek için akışın kesildiği 

penil manşet yöntemi, tekrarlanabilirliği (McIntosh vd., 2004) ve 

gözlemciler arası uyum ile (Drinnan vd., 2003) umut verici veriler 

göstermektedir . Bir nomogram da türetilmiştir (Griffiths vd., 2005), 

akışın kesilmediği bir yöntem de araştırılmaktadır (Clarkson vd., 

2012). Eksternal prezervatif yöntemi (Van Mastrigt vd.,1999) ile elde 

edilen veriler  hastaların büyük bir kısmında invaziv BAÇ ile 

ilişkilidir (Pel vd., 2002). Rezistif indeks (Shinbo vd., 2011) ve prostat 

üretral açısı (Ku vd., 2010) da önerilmiştir. Bu başlık altındaki tüm 

testler henüz halen deneysel seviyededir. 
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6.Tranzsizyonel Zon ve Tranzsizyonel Zon İndeksi

Klavuzlarda önerilmeyen ama çok önemli bir noktayı inceleyen bu 

radyolojik araştırmanın değerli bilgiler içerdiğini düşünmekteyim. 

BPH primer olarak transizyonel zondan (TZ) gelişir (McNeal, 1988). 

BPH’lılarda TZ volümü (TZV) olmayanlara göre daha büyüktür 

(Greene vd., 1990).  TZV yaş ilerledikçe artar (Collins vd., 1993; Liu 

vd., 2008). TZV nün total prostat volümüne bölünmesi ile transizyonel 

zon indeksi (TZİ) elde edilir.Ttransizyonel zon indeksi 0.40 ile 0.50 

civarında olduğunda klinik BPH’lı hastalar ile güçlü bir korelasyon 

tespit edilmiştir (Kaplan vd., 1995; Ohtani vd., 1999; Marks vd., 2007; 

Güzelsoy vd., 2016). TZİ,  BPH’lı hastalarda akut üriner 

retansiyonunu öngörebilir (Milonas vd., 2003; Kurita vd., 1998) ve 

BPH hastalığının şiddeti ve progresyonu hakkında öngörüde bulunur 

(Huang vd., 2012). TZV ve TZİ temel olarak BPH’nın geliştiği TZ’a 

ait parametrelerdir ve BPH’yı temsil eder ve BPH’nın klinik durumu 

hakkında bilgi verirler. Aynı zamanda TUR-P ile rezeke edilen doku 

arasında güçlü bir ilişki vardır ( Güzelsoy vd., 2016). BPH’yı 

oluşturan statik komponent TZV ile eşdeğerdir. Aslında çok değerli 

olması beklenen ancak hak ettiği değeri bulamayan bu kavramların 

ileriye dönük olarak araştırılması gerekmektedir.   

İşeme sisto-üretrogramı 

AÜSS'li erkeklerin rutin tanısal tetkiklerinde işeme sistoüretrogramı 

(VCUG) önerilmemektedir, ancak vezikoüreteral reflü, mesane 

divertikülü veya üretral patolojilerin saptanmasında faydalı 
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olabilir. Retrograd üretrografi, şüpheli üretral darlıkların 

değerlendirilmesi için ek olarak yararlı olabilir. 

Üretrosistoskopi 

AÜSS ile başvuran hematüri, üretra darlığı veya mesane kanseri 

öyküsü olan hastalara tanısal değerlendirme sırasında üretrosistoskopi 

yapılmalıdır. Üretrosistoskopi ile prostat orta lobunun 

değerlendirilmesi, orta lob varlığının kontrendikasyon olduğu 

girişimsel tedaviler düşünüldüğünde yapılmalıdır. 

SONUÇ 

Sonuç olarak; BAÇ ile non-invaziv testlerin tanısal performansı bir 

SR'de araştırılmıştır (Malde vd., 2017). Bu derlemeye toplam 42 

çalışma dahil edilmiştir. Çoğunluğu ileriye dönük kohort 

çalışmalarıdır ve aşağıdaki invaziv olmayan testlerin tanısal doğruluğu 

değerlendirilmiştir: penil manşet testi, üroflowmetri, detrusor/mesane 

duvar kalınlığı, mesane ağırlığı, eksternal prezervatif kateter 

yöntemi, IPP; Doppler US ve prostat hacmi/boyu. Genel olarak, 

çalışmaların çoğunda bias riski düşüktü. Bu olumlu bir noktadır. 

Ancak bu çalışmalarda MÇO’nu tanımlamak için kullanılan eşik 

değerlerin farklı olması, MÇO’nun ürodinamik tanımlarının farklı 

olması, bazı çalışmalarda sayının az olması açısından çalışmaların 

heterojenliği sınırlı idi. Bu çalışmalarda özgüllük, duyarlılık, PPV ve 

NPV oldukça değişkendi. Bu nedenle, birkaç test MÇO'nun invaziv 

olmayan teşhisine ilişkin umut verici sonuçlar gösterse de, invaziv 

ürodinami tercih edilen modalite olmaya devam etmektedir. EAU 

guideline erkeklerde MÇO’nu teşhis etmek için BAÇ’na alternatif 

https://uroweb.org/guideline/treatment-of-non-neurogenic-male-luts/#note_129
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olarak non-invaziv testlerin uygulanmasını güçlü seviyesinde 

önermemektedir ( Gravas vd., 2021). 

Tıbbi klavuzlar ürodinamiyi tam olarak dışlayamamaktadır. Non-

invaziv testleri de gönül rahatlığıyla onaylamamaktadır; özellikle 

EAU klavuzu. Ancak bağımsız yapılan çalışmalar ürodinamisiz 

sonuca ulaşma amacındadır. Çeşitli nomogramlar geliştirilmeye 

çalışılmaktadır. Rutin klinik parametreleri kullanarak MÇO’nu tahmin 

eden çeşitli klinik nomogramlar geliştirilmiştir ( Lee vd., 2019; De 

Nunzio vd., 2016). Yapay sinir ağları gibi ileri teknolojinin 

kullanıldığı nomogramlar da geliştirilmiştir (Kim vd., 2014). 

Gelecekte biz ürologları ne beklemektedir? 

AUA guideline geleceğe yönelik olarak şu yorumda bulunmaktadır: 

BPH milyonlarca erkeği etkileyen önemli bir sağlık 

sorunudur. Bilgide muazzam boşluklar vardır. Bu nedenle, keşif için 

önemli fırsatlar da vardır. Etiyolojide inflamasyon, metabolik 

disfonksiyon, obezite ve çevresel faktörlerin rolünün yanı sıra 

davranış değişikliğinin rolü, öz-yönetim ve gelişen terapötik 

algoritmaların hem önlenmesinde hem de ilerlemesinde rol aldığı 

ancak bunlarla sınırlı olmayan birçok cevaplanmamış soru 

bulunmaktadır.  

Akış oranı ve PVR gibi ürodinamik çeşitli ölçümler ile,  hastanın 

semptomlarını ve yaşam kalitesini veya MFR, AÜR gelişmesini, 

yeniden tedavi ihtiyacının öngörülebilmesi araştırılması gereken 

büyük bir alandır. Bu yaklaşım aynı zamanda sağlık ekonomisi ile de 

iligili olacaktır.  
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Mesane duvar kalınlığı, trabekülasyon derecesi, prostat üretral açısı ve 

IPP gibi morfolojik faktörler, hastalığın doğal seyrini, tedavi yanıtını 

ve tedavi seçeneklerini etkileyebilir. Prostat görüntüleme ve diğer yeni 

testler, potansiyel olarak faydalı ve önemli araştırma alanlarıdır 

(Lerner vd., 2021). 

Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz: çok sık karşılaştığımız, çok 

eskidenberi bilinen, en sık tedavi ettiğimiz BPH ve ona ait tanısal 

testler muhtemelen bilmediğimiz bir çok sonucu bünyesinde 

taşımaktadır. Bildiğimiz testlerin sonuçlarının ilerleyen yıllarda farklı 

yorumlarını muhtemelen duyacağız. Muhtemelen de non-invaziv 

karakterde özellikle radyolojik ve ileri teknolojilerin kullanıldığı yeni 

bir çok tanısal araçlar ile tanışacağız.  
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