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SİNEMA EMEKÇİLERİ İGÜ TARAFINDAN TÜRVAK’TA ÖDÜLLENDİRİLDİ 

TÜRVAK Sinema Tiyatro Müzesi'nin (Türker İnanoğlu Vakfı) mekân ve basın sponsorluğunu 

yaptığı, İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) tarafından düzenlenen Türkiye’nin ilk 'Sanat ve 

Görüntü Yönetmenlerine Saygı Ödülü' töreni gerçekleştirildi. 

TÜRVAK Sinema Tiyatro Müzesi'nde düzenlenen etkinlik ile 30 yıldan fazla süredir sanat ve 

görüntü yönetmeni olarak kamera arkasında görev alan emekçilere İGÜ ve İstanbul 

Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından 'Meslek Hizmet Ödülü' verildi. 

Etkinliğin açılış konuşmalarını İGÜ Rektörü Prof. Dr. Burhan Aykaç, Rektör Yardımcısı Prof.Dr. 

Ali Okatan ve İGÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı ve İstanbul Araştırma Ve Uygulamaları 

Merkezi Müdürü Prof. Dr. Durdu Kamuran Güçlü yaptı. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar 

Fakültesi Sinema-TV Bölümü Mezunlar Derneği, Görüntü Yönetmenleri Derneği ve Sinema 

Televizyon Sendikası da etkinliğin paydaşları arasında yer aldı. 

“TÜRKİYE’DE AKREDİTE EDİLMİŞ İLK GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ” 

Çok gururlu olduklarını ifade eden Rektörü Prof. Dr. Aykaç, “İGÜ Türkiye’nin en genç, en 

sempatik ve en dinamik üniversitelerinden birisi. Bizim üç fakültemizden birisi Güzel Sanatlar 

Fakültesi ve bizim için çok önemli. Fakültemizin bütün bölümlerin akreditasyon müracaatını 

yaptık ve bu yıl akredite edilecekler. Türkiye’de akredite edilmiş ilk güzel sanatlar fakültesi 

bizim fakültemiz olmuş olacak” dedi. 

“SAHNENİN GERİSİNDE OLAN KİŞİLERİN KIYMETİNİ FARK ETTİRMEK İSTİYORUZ” 

Sinema televizyon bölümüne büyük ilgi olduğunu kaydeden Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı 

Prof. Dr. Güçlü ise, “Sinema ve televizyon bölümüne her geçen gün ilgi artıyor ve 

öğrencilerimiz buraya gelebilmek için büyük çaba sarf ediyor. Bunun da sebebi, fakültemizde 

ders veren hocalarımızın çok yetenekli ve deneyimli olmasıdır. Bu kadroyu başka bir yerde 

bulmak pek mümkün değil” dedi. 

Etkinlik hakkında da konuşan Dekan Prof. Dr. Güçlü, “Sahnenin gerisinde olan kişileri de ön 

plana çıkararak onların kıymetini topluma ve öğrencilerimize fark ettirmek istiyoruz. Sağ olsun 

TÜRVAK da biz hem yerini verdi hem de organizasyona katkıda bulundu. Bunun devamını da 

gelecek yıllarda sürdüreceğiz” diye konuştu. 

“SİNEMA SAYISINDAN DAHA FAZLA ÖĞRENCİ VAR” 

Gençlerle her zaman birlikte olduğunu ifade eden ve törende ödül alan Sanat Yönetmeni 

Duygu Sağıroğlu, “40 yıldır hocayım. Gençlere hep niye sinemacı olmak istediklerini 

soruyorum. Çünkü sinema sayısından daha fazla öğrenci var. Sinemalar boş kalıyor, seyirci 

gelmiyor. Sinemalar zaten küçüldü eski dev sinemalar kalmadı. Okul var evet ama sektöre 

gidip kölelik yapmaları lazım. Artık kameralar bile çok hafif ama köle gibi onları taşıması lazım. 

Gerçek ustaların rahle-i tedrisine oturmaları lazım. Kuru bilgi sinemada hiçbir işe yaramaz” 

dedi. 
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“SİNEMA USTA ÇIRAK İLİŞKİSİDİR” 

Sinema sektöründe yaşlanma ve emeklilik olmadığını ifade eden Görüntü Yönetmeni Uğur 

İçbak ise, “Sağlığımız olduğu sürece setlerdeyiz, şimdi de setlerden geliyorum. Gençlere 

eğitmen olarak da yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu etkinlik de çok güzel. Zaten sinema bilgi 

aktarımı ve mesleki paylaşım ile ilgilidir, usta çırak ilişkisidir. O yüzden bu tarz faaliyetlerde her 

daim bulunmak ve genç sinemacılarla tanışmak istiyoruz. Bir önceki kuşaktan arkadaşlarımı 

da görüyorum, o da güzel oluyor” dedi. 

“TEKNOLOJİ DEĞİŞSE DE BİZİM İŞİMİZİN YAPILIŞ TARZI HEP AYNI” 

Çok fazla sinema okulu olduğunu dile getiren İçbak, konuşmasına şöyle devam etti: 

“Fakat tabi ki yeni arkadaşlarımız, görüntü yönetmenlerimiz var, güzel işler yapıyorlar. 

Teknoloji değişiyor, her an her şeyi takip ediyoruz. Ama işin yapılış tarzı, yani sanatçı kimliğimiz 

aynı. Görüntü yönetmeninin yaptığı iş Iphone’la da çekseniz, çok gelişmiş Imax kameralar da 

olsa, 3 boyutlu da çekseniz biz ışıkla görsel atmosfer yaratıyoruz. Yani kamera kullanan teknik 

kişiler değiliz. Dolayısıyla mesleğimizin güzelliği gelecekte de devam edecek.” 

40 KİŞİ ÖDÜL ALDI 

Törende ödül alan sanat yönetmenleri şöyle: 

Annie G. Pertan, Bengi Bugay, Deniz Özen, Duygu Sağıroğlu, Erol Keskin, Gül Oğuz, Gürel 

Yontan, Metin Deniz, Mustafa Ziya Ülkenciler, Nihal Koldaş, Türkan Kafadar, Yudum Yontan, 

Zepür Hanımyan. 

Görüntü yönetmenleri ise şöyle: 

Ali Engin, Ali Utku, Ali Yaver Ataer, Aytekin Çakmakçı, Cengiz Tacer, Colin Mounier, Çetin 

Tunca, Ender Turgut, Erdoğan Engin, Erdoğan Ererez, Ertunç Şenkay, Erhan Canan, Feridun 

Kete, Halil Kırlangıç, Hüseyin Ererez, Hüseyin Özşahin, Jurgen Jurgens, Kaya Ererez, Mehmet 

Gün, Mustafa Kuzu, Rafet Şiriner, Sedat Ülker, Süha Kapkı, Tangör Toydemir, Uğur İçbak, 

Ümit Ardabak, Vecihi Ener. 

"KUSURLU OLDUĞUNA İNANAN KİŞİ KISKANIR” 

Kıskanç bireylerin devamlı kendilerine bir rakip bulma ve onunla rekabet etme eğiliminde 

olduklarını belirten Psikolog Cansu Yurtseven, “Kıskançlık partnere atfedilen sevgiden çok, 

kişinin bireysel yetersizliği, değersiz ve kusurlu olduğuna dair beslediği inancıyla kendi kendine 

var ettiği rakiplerdir” dedi. 

Kıskançlığın ilişkiyle birlikte kendini var eden ve toplum tarafından sevginin ayrılmaz bir parçası 

olarak görülen bir duygu olduğunu belirten İstanbul Gelişim Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğr. 

Gör. Psikolog Cansu Yurtseven, “Kıskançlık duygusunun altında, önemsenen bir kişinin 

kaybedilmesinden duyulan korku ve ilişkinin bozulmasına ya da yitirilmesine yönelik kaygı yer 

almaktadır. Aynı zamanda kişinin ilişkisini korumak ve sürdürmek amaçlı verdiği korku ve acı 

temelli de bir duygudur" diye konuştu.  
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“KISKANÇLIĞIN SEVGİYLE BAĞLANTISI YOK” 

'Seven insan kıskanır' yargısının nesilden nesile aktarılan bir ön yargı olduğunu ifade eden 

Yurtseven, “Kişi, yaşadığı yoğun kıskançlık duygusunun makul açıklaması olarak sunar bunu. 

Peki, gerçekten sevgiyle mi alakalı kıskançlık? Yapılan araştırmalar gösteriyor ki kıskançlığın 

sevgiyle bağlantısı oldukça düşük. Çünkü kıskançlık bünyesinde hem sevgiyi hem de nefreti 

barındırıyor. Böyle güçlü bir nefret barındıran bir duygu yalnızca sevgiyle alakalı olamaz. Yani 

diyebiliriz ki; kıskançlık sevginin göstergesi değil, gölgesidir” ifadelerini kullandı.  

"KISKANÇLIK SOSYAL VE KÜLTÜREL BİR OLGU" 

Kıskançlığı kökenlerinin, çocukluk ve ergenlik dönemine kadar dayandığını ifade eden 

Psikolog Cansu Yurtseven, “Kişinin bireysel dinamikleriyle alakalı bir duygudur. Yani bireyin 

küçük düşmüş, yetersiz ya da çaresiz hissettiği bir döneme gecikmeli bir tepki olarak da kendini 

gösterir. Kişinin bireysel kimliği ve benlik saygısıyla yakından ilişkilidir. Sosyo-kültürel 

yaklaşıma bakacak olursak; kıskançlık sosyal ve kültürel bir olgudur. Birey yaşadığı toplumda 

öğrendiği kurallara ve gözlemlediği tutumlara dayanarak kıskanmayı öğrenir. Bireyin seçici 

içselleştirme yoluyla, kendisine bakım veren kişileri model alarak da kıskançlığı öğrendiği ve 

bu tutumu geliştirebildiği gözlemlenmiştir” değerlendirilmesini kullandı.  

“SADAKAT TEHDİTLE DEĞİL, SEVGİYLE SAĞLANIR” 

Yoğun kıskançlık duygusu barındıran bireyler, kıskançlığı ilişkilerini korumanın ve sahip 

çıkmanın bir yolu olarak nitelendirdiklerini belirten Yurtseven, şunları belirtti: 

“İlişkiyi korumanın yollarını değerlendirecek olursak; bu, daha fazla paylaşım, özveri ve anlayış 

isteyen bir yolla sağlanabilir. Ancak kıskanç bireyler bunu kızarak, küserek, tehdit ederek ya 

da zor kullanarak yaparlar. Tehditle ya da baskıyla partnerin kendisine bağlılığını sağlamaya 

çalışır. Fakat sadakat tehditle değil, sevgiyle sağlanır. Kıskançlık sonucu yapılan kontrol ve 

baskı içeren tüm davranışlar yalnızca partnerin uzaklaşmasına sebep olur ve korumak için 

verdiğimiz çaba ilişkinin yitirilişiyle son bulur. Bu durum bir döngü haline gelerek kendini 

devamlı yeniden doğurur. Kişi, bu rakipleri elediğinde rahat edeceğine inansa da, kendisiyle 

alakalı çözümlenmeyen süreçler onu tekrardan bir rakip bulmaya itecek ve daima kendini bu 

yorucu savaşın içinde bulacaktır." 

“TERK EDİLME KORKUSU KISKANÇLIK NEDENİ” 

Kıskançlığın sebeplerinin üç başlıca faktöre dayandırılabileceğine dikkat çeken Yurtseven, 

“Öncelikle bireyin kendine, kendi özüne dair olan güvensizliği, yetersizliği ve değersizliği gibi 

faktörler düşük benlik saygısını etkilemekte ve kıskançlık duygusunun temellerini 

oluşturmaktadır. İkinci bir faktör kişinin geçmişine dayanan ve bugününü etkileyen kaybetme 

ya da terk edilme korkusudur. Bu kişiler geçmiş yaşantılarında terk edilmeyi bizzat yaşamış ya 

da bunun korkusuyla büyümüş olabilirler. Genellikle tutarsız, istikrarsız, ani çıkışları, öfke 

patlamaları olan bakım verenlerle büyümüş olma ve ebeveynlerle güvenli bağlanmayı kesintiye 

uğratan yaşantılara maruz kalma ihtimalleri olasıdır. Buna maruz kalan bir çocuk ebeveynlerini 

ya da bakım verenlerini kaybetme kaygısını yoğun bir şekilde yaşar. Büyüyüp bir yetişkin 

olduğunda ise çözümleyemediği bu kaygı peşini bırakmaz ve partnerini kaybetmemek adına  
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yoğun bir kontrol çabasına girebilir. Diğer faktör ise güvensizliktir. Güvensizlikte ebeveynlerinin 

ya da bakım verenlerinin kötüye kullanımına maruz kalma, ebeveynlerin şüpheci ve güvensiz 

tutumlarını model alma, evhamlı, şiddet uygulayan, güven sarsan, zarar veren tutumlarla 

büyüme ve devamlı diğerlerine güvenilmez olduğuna dair uyarılarla yetişme gibi faktörler 

kişideki güvensizlik algısını oluşturabilir ve bu algı kurulan ilişkilere kıskançlık olarak 

yansıyabilir” dedi 

“KISKANÇLIK SEVGİNİN ÖLÇÜTÜ DEĞİL” 

'Kıskançlığın çözümü için bireylere çokça görev düşüyor' diyen Yurtseven, şu tavsiyelerde 

bulundu: 

“Öncelikle unutmamak gerekir ki ilişkilerde sorun olan durum kıskançlıktan çok kıskançlığa 

karşı verilen tepkilerdir. Bu yüzden kişinin öncelikle düşünceleri sonucunda doğan 

davranışlarını değerlendirerek bir süzgeçten geçirmesi gerekmektedir. Kıskançlığın sevginin 

ölçütü olduğu yargısının değiştirilmesi de etkili yollardan bir tanesidir. Eğer sevgi, göstermek 

istiyorsanız bunu kıskançlık yoluyla değil, doğrudan ve olumlu tutumlarla göstermeniz daha 

kolay ve sağlıklı olacaktır. Kişinin kıskançlığının altında yatan nedeni bulması da neyi çözmesi 

gerektiğini gösterecektir. Kıskançlığın yoğun yükünden, verdiği acı, korku ve kaygı hissinden 

kurtulmak isteyen kişilerin öncelikli amacıdır nedeni keşfedebilmek. Unutmamak gerekir ki 

nedenler değişmezse, olaylar; olaylar değişmezse sonuçlar değişmez. Eğer tüm bunlara 

rağmen kişi yine de kıskançlık duygusunun verdiği yükten, kaygı ve korkudan kurtulamıyor, 

tüm çabalarına rağmen hem kendine hem de ilişkisine zarar vermeye devam ediyor ve sırf bu 

yüzden tüm değerlerini kaybetmek durumunda kalıyorsa, öncelikle hedefi psikolojik destek 

almak olmalıdır." 

ÖĞRENCİLER BİR DERSTE 69 PATENT BAŞVURUSU YAPTI 

İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) öğrencileri, ‘Artizanal Ürünler’ dersi kapsamında 69 adet 

patent başvurusu hazırladı.  

Türkiye’de en çok akredite edilmiş programına ve 200’ü aşkın patenti ile en çok patente sahip 

üniversitesi unvanını alan İGÜ Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Gastronomi Bölümü 

öğrencileri güz döneminde sürdürdükleri ‘Artizanal Ürünler’ dersi kapsamında 69 adet patent 

başvurusu hazırlayıp teslim etti. Geleneksel ürün ve yöntemlerin kullanımları ve değerlerini 

daha iyi anlayarak hazırlamış oldukları patent başvuruları resmi başvuru kanalı ile işleme 

alındı. 

 “MİLLİ GASTRONOMİ DEĞERLERİ PATENTLE KORUNABİLİR” 

Gastronomi alanında çok önemli yer işgal eden "patent" veya "tescil" kurumlarının, milli 

değerlerin korunması hususunda evrensel değer taşıdığını belirten UBYO Gastronomi Bölüm 

Başkanı Dr. Öğr. Üyesi İsmail Hakkı Tekiner, “Milli nitelikteki yiyecek, içecek ve gıda 

ürünlerimizin üzerinden farklı taraflarca çıkar elde edilmesi gayreti, ancak patentlendirme 

yöntemi ile bertaraf edilebilir. Bu nedenle de bölümümüz bu konu üzerine eğilmekte ve 

öğrencilerini de bu bilinçle yetiştirmeye gayret etmektedir” ifadelerini kullandı.   
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Geride bırakmak üzere olduğumuz sene içerisinde, Gastronomi Bölümü tarafından 200'ü aşkın 

patent başvurusu gerçekleştirildiğini ifade eden Tekiner, “Bunların önemli bir bölümü resmi 

olarak onaylandı. Bölümümüz bu alanda üniversitemiz ve ülkemiz çapında bir lider rol 

üstlenmektedir” dedi. 

“ÖNEMLİ LEZZETLERİ GÜNÜMÜZE UYARLADIK” 

Yaptığı patent çalışması ile lokma tatlısının eski değerinin geri kazandırmayı hedeflediğini 

belirten 3’üncü sınıf öğrencisi Beyza Nur Avcı, “Daha kolay, daha hafif ve daha şık bir görüntü 

kazandırarak günümüz mutfağına uyarladım. Şerbetsiz ve hafif olduğundan hem restoranlarda 

hem de paket olarak rahatlıkla servis edilebilir ve tüketilebilir bir hal almasını hedefledim. Türk 

Mutfağının önemli lezzetlerini günümüze yeniden kazandırabilmek, günümüz şatlarına ayak 

uydurmasını sağlamak bizim için çok güzel bir fırsat ve deneyim oldu” diye konuştu.  

“DÜNYANIN EN ZENGİN GASTRONOMİSİNE SAHİBİZ” 

UBYO Müdürü Prof. Dr. Hikmet Kavruk, Gastronomi Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi İsmail 

Hakkı Tekiner, Artizanal Ürünler dersi uygulayıcısı Öğr. Gör. Tolgahan Tabak ve öğrencilerle 

bir araya gelen İGÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Abdulkadir Gayretli, patente verdikleri öneme 

değindi.  

Attıkları her adımla Türkiye’de ve dünyada ilkleri gerçekleştirmeyi amaçladıklarını ve bu 

doğrultuda çalışmalar ürettiklerini belirten Abdulkadir Gayretli, “Her zaman ilklerin üniversitesi 

olmak için çalışıyoruz. Öğrencilerimizi de bu düşünceyle hareket etmeye teşvik ediyoruz. 

Dünyanın en zengin gastronomisine sahip ülkemizde, milli değerlerimizi sadece patentle ve 

tescille koruyabiliriz. Geleneksel lezzetlerimize farklı dokunuşlarla yarattığımız yeni tatları 

sahiplenmemiz gerek.  Kendimize sürekli bir hedef koyuyoruz. Bu yıl da hedeflediğimiz patent 

başvuru sayısının üzerinde bir başvuru gerçekleştirdik. Öğrencilerimiz bir ders boyunca 69 

adet patent başvurusunda bulundu. Bu konuya verdiğimiz önem ve destek ile önümüzdeki 

dönemlerde patenti zorunlu bir ders haline getirme çalışmalarımız devam ediyor” diye konuştu.  

“UYGULAMALI OYUN TERAPİSİ EĞİTİMLERİ” İGÜ’DE BAĞLIYOR 

Psikiyatri uzmanları, psikiyatri asistanları, psikologlar ve psikolojik danışmanlık ve rehberlik 

bölümü mezunlarına yönelik düzenlenecek olan ‘Uygulamalı Çocuk Merkezli Oyun Terapisi 

Eğitimleri’ İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Sürekli Eğitim Merkezi'nde başlıyor. 

Boğaziçi Ruh Sağlığı Derneği ve İstanbul Gelişim Üniversitesi iş birliği ile düzenlenecek olan 

Oyun Terapileri Eğitimleri ile ilgili konuşan Çocuk Merkezli Oyun Terapisi Uzman Klinik 

Psikolog Pelin Hazer, “Eğitimlerin ile çocuklarla çalışan deneyimli uygulayıcılar ve öğrenciler 

tarafından kullanılmasını hedeflemekteyiz” dedi. 

“ÇOCUĞUN DÜNYASI ÇOCUK ZİHNİYLE KEŞFEDİLECEK” 

“Oyun terapisi tüm dünyada faydalanılan çok sayıda kuramsal yönelimi kapsamaktadır” diyen 

Psikolog Hazer, “Bu eğitimler ile eğitimli oyun terapistlerinin, çocukların psikososyal sorunlarını 

engellemelerine ya da çözmelerine, ideal büyüme ve gelişimi gerçekleştirmelerine yardımcı  
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olmak amacı taşıyoruz. Oyunun terapötik gücünden yararlandıkları, kişilerarası bir süreç 

sağlamaları için alan oluşturmalarını hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.  

Psikolog Hazer konuşmasına şöyle devam etti:  

“Her şeyin yapı taşının çocuklar olduğu düşüncesinden yola çıkarak çocukların ortaya çıkardığı 

semptomları anlamlandırmanın, onların iç dünyalarındaki çatışmalarını çözümlemelerini 

sağlamanın ve oyuncaklar aracılığıyla bazen duygularını ifade edebilmelerini sağlamanın biz 

ruh sağlığı çalışanlarının başlıca görevleri olduğunu düşünüyoruz.  Katılımcılar, çocuğun 

dünyasını çocuk zihniyle keşfederek, yetişkin dünyasına kadar uzanan ruhsal gelişimi 

anlamlandırmak için uygulamalı çalışamalar sayesinde bunu deneyimleme fırsatları 

bulabilecek.” 

SERTİFİKA PROGRAMI YÖK ONAYLI  

Eğitimlerin yakın zamanda başlayacağını belirten İGÜ Sürekli Eğitim Merkezi (SEM) Müdürü 

Dr. Öğr. Üyesi Fatih Fuat Tuncer, “İGÜ Sürekli Eğitim Merkezi'nde verilecek ‘Uygulamalı Çocuk 

Merkezli Oyun Terapisi Eğitimi’nin sonunda katılımcılar yazılı ve pratik sınavlara tabi tutulacak. 

Başarılı olmaları halinde uluslararası akreditasyonlara sahip olan İGÜ, Yükseköğretim Kurumu 

(YÖK) ve Boğaziçi Ruh Sağlığı Derneği tarafından onaylı Uygulamalı Çocuk Merkezli Oyun 

Terapisi sertifikasyonuna sahip olma hakkı kazanacaklar” dedi. 

HER ÜÇ KİŞİDEN BİRİ BU VİRÜSÜN TEHDİTİ ALTINDA 

Viral hepatitler tüm dünyada yaygın olarak görülen ve Türkiye'yi de yakından ilgilendiren 

önemli bir halk sağlığı sorunu. Bu virüs aynı zamanda insanlık tarihi kadar da eski. Dünyada 

yaklaşık yılda 1,4 milyon insanın viral hepatit tiplerine bağlı hastalıklardan öldüğünün tahmin 

edildiğini belirten Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Nurten Elkin, “Yaklaşık 2 milyar yani her 3 kişiden 

birinin HBV ile 185 milyondan fazla kişinin ise HCV ile enfekte olduğu tahmin ediyoruz” dedi. 

VİRAL ENFEKSİYONLAR KRONİK HEPATİTİN EN SIK NEDENİ 

Viral hepatitler veya bulaşıcı sarılık denilen hastalığa değişik virüslerin neden olduğunu dile 

getiren İstanbul Gelişim Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Nurten 

Elkin, “Bu virüsler karaciğer hücrelerini enfekte edip onları bozar ve sistemik bir hastalığa yol 

açar. Hepatit ise karaciğerde yaralanma veya iltihaplanma olup, değişik nedenlere bağlı olarak 

gelişebilir. Viral enfeksiyonlar ülkemizde kronik hepatitin en sık nedenidir” diye konuştu. 

HEPATİTE YOL AÇAN BEŞ VİRÜS 

Akut viral hepatitlere yol açan beş önemli virüsün olduğunu bildiren Dr. Elkin, “Hepatite yol 

açan beş virüs Hepatit A virüsü (HAV), Hepatit B virüsü (HBV), Hepatit C virüsü (HCV), Hepatit 

D virüsü (HDV) ve Hepatit E virüsüdür (HEV). Her virüsün bulaşma şekli ise farklıdır. Hepatit 

A virüsü ve Hepatit E virüsü özellikle hijyen koşullarına yeterince önem verilmeyen, su dağıtım 

ve kanalizasyon sistemlerinin yetersiz olduğu toplumlarda dışkı ile hastalıklı bireyler tarafından 

çıkartılan virüsle bulaşmış suların içilmesi ve gıdaların yenilmesi ile bulaşmaktadır. Hepatit B 

virüsü ve Hepatit C virüsünde ise bulaşmada önemli rol oynayan en büyük virüs kaynağı  
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taşıyıcılardır. Bulaşma virüsle bulaşık kan ve diğer vücut sıvılarının deri ve mukoza yoluyla 

geçmesi, cinsel yol ve anneden çocuğa doğum sırasında ve sonrasında geçmesi ile 

olmaktadır.  Hepatit D virüsü kendi başına hastalık oluşturmayıp, sadece HBV olan kişilerde 

hastalığa yol açmaktadır” şeklinde konuştu. 

“YAKINMALAR BENZER” 

Akut hepatitin yakınmalarının genellikle tüm virüslerde benzer olduğunu ifade eden Dr. Elkin, 

“Yetişkinlerde virüs çocuklara göre daha fazla yakınmalarla seyreder. Sıklıkla karşılaşılan 

yakınmalar;  halsizlik, bulantı-kusma, iştahsızlık, karın ağrısı, idrar renginde koyulaşma, dışkı 

renginde açılma, deri ve göz aklarında sararma (sarılık) şeklindedir” dedi. 

“TAŞIYICILARIN HEPSİ HASTA DEĞİL” 

Herhangi bir virüsün kanda bulunması durumuna taşıyıcılık, bu kişilere de taşıyıcı 

denilmektedir diyen Dr. Elkin, “Bu kişiler potansiyel olarak toplum içinde bulaştırıcı 

konumdadırlar. Hepatit B virüsü için virüsün yüzey antijeni dediğimiz HBsAg’ nin herhangi bir 

şekilde kanda 6 aydan fazla bulunması durumunda taşıyıcılıktan söz edilir. Taşıyıcı olanların 

hepsini hasta olarak kabul etmemiz yanlış olup; bunların büyük bir bölümü sağlıklıdır. Fakat 

toplum içinde bulaşma zincirini kırabilmemiz için öncelikle taşıyıcıların bilinmesi önemlidir” 

ifadelerini kullandı. 

“KRONİK HEPATİT KANSERE DÖNÜŞEBİLİR” 

B, C ve D tipi hepatitler için kronikleşme tehlikesinin söz konusu olduğunu vurgulayan İstanbul 

Gelişim Üniversitesi Dr. Elkin, “Bunun anlamı bu olguların bir bölümü siroza, siroz olanlarında 

bir bölümü karaciğer kanserine dönüşebilmektedir. B tipinde virüs alındıktan sonra olguların 

yüzde 90-95’i tamamen iyileşir. Geriye kalan yüzde 5-10’unda sağlıklı taşıyıcılıktan kronik 

hepatit tablosuna kadar gidebilecektir. Diğer önemli bir noktada virüsün edinilme yaşıdır. Ne 

kadar erken yaşlarda virüs alınırsa kronikleşme riski o kadar fazla olabilmektedir” dedi. 

C TİPİ HEPATİTİN HENÜZ AŞISI YOK 

A ve E hepatitlerinin bulaşmasını engellemek için hijyen koşulları ve temiz suyun 

sağlanmasının önemine vurgu yapan Dr. Elkin, “A hepatiti geçirmeyenlere uygulanmak üzere 

aşılar mevcuttur. C tipi için henüz aşı bulunmamaktadır. Hepatit C hastalığında aşı 

olmamasına rağmen son yıllarda geliştirilen ilaçlarla kronik hepatit C enfeksiyonu yüzde 98’e 

kadar iyileştirilebilmektedir. Ülkemizde asıl sorun B tipi viral hepatittir fakat burada sevindirici 

olan durum bu hastalığın aşı ile önlenebilir olmasıdır. Ülkemizde “Hepatit B” aşısının 1998 

yılından beri bebeklik dönemi rutin aşı programına alınmış olması çok önemli bir gelişme olup; 

Sağlık Bakanlığı hepatit B aşısını ücretsiz olarak halkın kullanımına sunmuştur. Uygulanacak 

tedavi hepatitin tipine, hastalığın süresine göre de değişiklik gösterebilir. Akut hepatit tedavisi 

daha kısa sürelidir ve istirahat tedavinin önemli bir bölümünü oluşturur. Kronik hepatitin 

tedavisi ise uzun sürelidir ve istirahate ek olarak uzun süreli ilaç tedavisi de uygulanır” diye 

konuştu. 
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“HİJYEN ÖNEMLİ” 

"Hepatit A hastalık etkeni taşıyan su ve besinlerle salgınlara yol açabilen, kötü hijyenik 

koşullardan dolayı kolaylıkla bulaşabilen bir hastalıktır" diyen Dr. Elkin, “Çocukluk çağlarında 

hafif belirtilerle geçirilen Hepatit A enfeksiyonu, ileri yaşlarda daha ağır seyretmekte ve şiddetli 

karaciğer hastalığı ile ölümlere yol açabilmektedir. Ülkemizde hijyen kurallarına ve temizlik 

koşullarına uyum, temiz su kaynaklarına ulaşımın artışı ve sosyoekonomik koşullarla ilgili diğer 

göstergelerin iyileşmesi ile hastalık görülme sıklığı azalmıştır.  Ülkemizde çocuklara 18’inci ve 

24’üncü ayda, risk grubundaki kişilere de en az 6 ay ara ile 2 doz halinde sağlık kurumlarında 

ücretsiz olarak hepatit A aşısı yapılmaktadır. HBV ise dış ortama oldukça dayanıklıdır. HBV ile 

bulaşık iğne uçları, cerrahi ve diş tedavi aletleri üzerinde aylarca canlılığını devam ettirirler. 

Bunların temizliğinin yetersiz yapılması bulaşmada rol oynarlar” açıklamasında bulundu. 

“RİSKLİ GRUPLAR ÖNCE AŞILANMALI” 

Sağlık Bakanlığının Hepatit B aşısını rutin aşı programına aldığını ve tüm yeni doğanlara 

uygulamaya başladığını belirten Dr. Elkin şu bilgileri paylaştı: 

“Ayrıca Hepatit B açısından riskli olan gruplar öncelikle aşılanmalıdır. Riskli gruplar arasında;  

Taşıyıcı anneden doğan bebekler, sağlık çalışanları,  diş hekimleri, ev içinde taşıyıcı bulunan 

ev halkı,  sık kan transfüzyonu almak zorunda kalan kan hastaları, hayat kadınları, sık eş 

değiştiren heteroseksüeller ve homoseksüeller, damar yoluyla ilaç bağımlıları yer almaktadır. 

Aşılar, bağışıklık sisteminin hafıza hücreleri sayesinde en az 20 yıl oluşan antikorlar düşük 

seviyelere inseler dahi koruyucu özelliğini devam ettirirler. Hepatit B virüsünden korunmanın 

en etkili yolu aşılanmaktır. Hepatit B aşısı güvenli ve etkili bir aşıdır. Ülkemizde, Hepatit B aşısı 

bebeklere ilk doz doğumda olmak üzere 1 ve 6 aylıkken ve risk grubunda olan kişilere de 0, 1 

ve 6 ay şeklinde 3 doz ücretsiz olarak sağlık kurumlarında uygulanmaktadır.  Ülkemizde, 

Genişletilmiş Bağışıklama Programı içinde yer alan Hepatit B Kontrol Programı kapsamında 

1998 yılında hepatit B aşısı rutin aşı takvimine eklenmiştir. 2005-2008 yılları arasında ise 

okullarda destek aşılamaları yapılmıştır." 

BAĞIŞIKLAMA HİZMETİ ÖNLEYİCİ OLUYOR 

“Bağışıklama hizmetleri, aşıyla korunulabilir hastalıkların ve ölümlerin önlenmesi açısından çok 

önemli" diyen Dr. Elkin, “Ülkemizde yürütülmekte olan Genişletilmiş Bağışıklama Programı'nın 

amacı difteri, boğmaca, tetanoz, kızamık, kızamıkçık, kabakulak, verem, çocuk felci, hepatit B, 

hemofilus influenza tip b’ye bağlı hastalıkların ve invaziv pnömokokal hastalığı azaltarak, bu 

hastalıkların kontrol altına alınması, hatta tamamen ortadan kaldırılmasıdır" ifadelerini kullandı. 

Hepatit C’yi önlemenin yolları hakkında açıklamalarda bulunan Dr. Nurten Elkin şöyle konuştu: 

“Olası enfeksiyöz materyale bulaşmış iğne batmaları veya sivri uçlu alet yaralanmalarından 

kaçınmak, eldiven, maske gibi koruyucu gereçler kullanmak, Damar yoluyla uyuşturucu ilaçları 

kullanmamak, eğer kullanılacaksa ortak enjektör kullanmamak, şüpheli temaslarda mutlaka el 

yıkama alışkanlığı edinmek,  traş bıçağı, diş fırçası, tırnak makası gibi ev içinde kullanılan 

kesici aletleri ortak kullanmamak ve ortada bırakmamak, korunmasız cinsel ilişkide 

bulunmamak,  Hepatit C’ li hastanın kan ve çıkartıları ile bulaşık yüzeyleri 1/10 sulandırılmış  
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çamaşır suyu ile temizlemek, Dövme, piercing, akupunktur, sünnet, kulak deldirme, diş tedavisi 

gibi risk taşıyan girişimleri sağlıklı ve steril koşullarda yaptırmak gerekmektedir. Ayrıca HBV ve 

HCV taşıyıcıları, bulaşmaya neden olabileceğinden kan ve organ bağışında bulunamazlar.” 

Hepatit D virüsünün, Hepatit B virüs (HBV) enfeksiyonu olan kişilerde hastalığa yol açtığını 

belirten Dr. Elkin, “Hepatit D, HBV’nin yokluğunda enfeksiyon yapamaz. Fakat hafif seyreden 

HBV enfeksiyonunu daha ağır ve hızlı seyreden bir hastalığa dönüştürebilir. HDV kan ve kan 

ürünleri temasıyla, kas içi veya damar içi enjeksiyonlarla, deri ve mukoza yoluyla ve cinsel 

yolla bulaşabilir” dedi. 

Hepatit E virüsü (HEV) fekal-oral (dışkı ile temas) yol ile bulaştığını söyleyen Dr. Elkin, “Vahşi 

ve evcil hayvanlarda bulunur ve akut enfeksiyona yol açar. Erişkinlerde çocuklardan daha sık 

görülür. Gebelikte geçirildiğinde hepatit E hastalığı daha ağır seyreder” açıklamasını yaptı. 

“ABD, ÇEKİLME KARARIYLA BÖLGEDEKİ AKTÖRLERİ TEHDİT ETMEK İSTİYOR” 

ABD’nin Suriye’den çekilme kararını değerlendiren Dr. Öğretim Üyesi Muhammed Adil, “ABD, 

çekilme kararıyla bölgedeki aktörleri tehdit etmek istiyor. Kaos çıkacak mesajı vermek istiyor 

ancak kaosun sebebi kendileri” dedi.  

ABD’nin, Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna operasyon sinyali verdiği bugünlerde Suriye'den 

çekilme kararı aldığını duyurdu. Bu durumu değerlendiren İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü Dr. Öğretim Üyesi Muhammed Adil, ABD’nin geri çekilme kararının samimi 

bulmadığını söyledi. Adil, “ABD, farklı bir strateji uygulamaya çalışıyor. Bunu da hem Rusya’ya 

hem de iki önemli bölgesel aktör İran ve Türkiye’ye karşı uygulamaya çalışıyor. Son İran ve 

Türkiye yakınlaşması Türkiye’nin Suriye politikasına karşı manevra gibi geliyor” diye konuştu. 

“SİYASİ ÇÖZÜMÜ ABD ENGELLİYOR” 

Fiili olarak ABD’nin bölgedeki politikasına bakıldığında Suriye’den çıkmasının çok zor 

göründüğünü dile getiren Adil, “Bu kararın arkasında muhakkak başka şeyler var. Çıkarsa, 

bölgede kaos yaşanacağını düşünüyor ancak bölgedeki kaosun sorumlusu zaten ABD’dir. 

ABD’nin Suriye’den çıkması hiçbir şeyi değiştirmez. ABD zaten Suriye’de büyük bir sorun. 

Rusya, Türkiye ve İran arasında bir mutabakat var diyebiliriz. Siyasi bir çözüm için son 

noktalara gelindi ancak bunu ABD engelliyor” ifadelerini kullandı.  

ABD’nin geri çekildiğinde siyasi çözümün daha da hızlanacağını dile getirdi ve sözlerine şöyle 

devam etti: 

“Rusya, İran ve Türkiye’nin pozisyonları güçlenecek ve bölge daha rahat olacak. Keşke ABD 

Suriye’den çıksa ancak daha önce de böyle sözler söylendi ve uygulanmadı. Ben ABD’nin geri 

çekileceğine inanmıyorum. ABD’nin Ortadoğu politikasını net okumak çok zor. Suriye’den 

çıkması hem bölge hem Suriye için çok faydalı. PKK ve PYD’de güçlerini kaybedecek. Terörist 

grupları, ABD desteği olmadan orada kalamazlar.”  

 


