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Çocuğunuzu
Yaz İshaller�nden
Korumak �ç�n
Tavs�yeler...

              az geld�. Sıcak ve bunaltıcı havalar
              b�zler� bekl�yor. Mevs�msel olarak
              çocuklarımızda sık görülen �shal
kapımızda.  B�z çocuk hek�mler�ne düşen
görev de bu durumlarda ebeveynler�m�z�
b�lg�lend�rmek ve b�l�nçlend�rmekt�r.

Dünyamızda çocuk ölümler�n�n % 18'� �shal
neden�yle olmaktadır. Bu sayı yılda 1.5
m�lyon çocuk anlamına gelmekted�r. 
Yapılan b�r çalışmada, ülkem�z�n Güney-
doğu Anadolu Bölges�’n�n �shal vaka sayısı
ve ölüm oranı açısından b�r�nc� sırada
olduğu görülmüştür. Bu bölgede yaşamak
çocuklarımızın �shale yakalanma r�sk�n�n
yüksek olacağını göstermekted�r. Pek� bu
kadar sık görülen b�r hastalık olan �shalden
çocuğumuzu nasıl koruyab�l�r�z?

İshal m�krob�k ve bulaşıcı b�r hastalıktır.
K�ş�den k�ş�ye fekal oral yol ded�ğ�m�z b�r
bulaş seyr� göster�r. Pek�; fekal oral yol

ne demekt�r?  Fekal oral yol vücudumuz-
da bağırsakta yaşayan bakter�ler�n tekrar
ağzımızdan g�rmes�ne den�r.  Fekal oral
yol �le bulaşan enfeks�yonlar genelde dış-
kı, su ve bes�nler aracılığı �le bulaşarak
hastalıklara sebep olmaktadır. Bu du-
rumda h�jyen ve el yıkama çok öneml�d�r.
K�ş�sel tem�zl�ğ�m�ze, �çt�ğ�m�z suların ka-
l�tes�ne d�kkat ed�lmel�d�r. Sebze ve mey-
veler bol su �le yıkanmalıdır. 

Yaz aylarında y�yecekler�n çabuk bozul-
ması �ht�mal� �le y�yecekler buzdolabında
muhafaza ed�lmel�d�r. Süt çocuğu grubu
ded�ğ�m�z 1-12 ay arası bebekler�m�ze ve-
r�len mamaların her öğün taze olarak ha-
zırlanmasına d�kkat ed�lmel� ve mama
hazırlama suyunun kaynamış ve ılıtılmış
olmasına özen göster�lmel�d�r. Mama
hazırlarken el h�jyen�ne d�kkat ed�lmel�d�r.
Eller�m�z� bol sabunlu su �le yıkayıp sonra
mamayı hazırlamalıyız. B�beron, emz�k,
bebek kaşığı g�b� malzemeler�n h�jyen�
de çok öneml�d�r. Bu şek�lde çocukları-
mızı etraftak� fırsatçı m�kroplardan
korumuş oluruz. 

Yaz �shaller�ne neden olab�len m�kroplar
v�rüsler, bakter�ler ve paraz�tlerd�r. Çocuk-
larda b�r�nc� sırada v�rüslere bağlı �shaller
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görülmekted�r. Çok nad�r olarak da bakte-
r�ler ve paraz�tlere bağlı �shaller görülür. Bu
durumda �shallerde ant�b�yot�ğ�n yer� yoktur.
Çocukluk çağında çok nad�r olarak görülen
bazı özell�kl� �shallerde ant�b�yot�k kullanılır.
İshall� olan çocuğun tecrübel� çocuk hek�mler�
tarafından muayene ed�lmes� gerekl�d�r.
Çocuğun genel durumuna ve muayenes�ne
göre tedav�n�n evde m� yoksa hastanede m�
ver�lmes� gerekt�ğ� kararı alınır. İshal� olan
çocuklarımızda vücut su kaybı bel�rt�ler�n�
anlamamız çok öneml�d�r.

Çocuğumuzda kanlı �shal, kusma, ateş, hals�z-
l�k, kırgınlık, fazla m�ktarda su �çme �steğ�, �drar
yapımında azalma, c�ld�nde kuruluk, göz küre-
s�nde çöküklük, ağlarken gözyaşı gelmemes�,
ağız mukozası ıslaklığının azalması ve dudak
kuruluğu olması b�ze alarm veren bel�rt�lerd�r.
Bu g�b� durumlarda vak�t kaybetmeden çocuk
hastaneye (uzman hek�m muayenes�ne) get�-
r�lmel�d�r. Bu duruma gelm�ş b�r hasta mut-
laka hastane şartlarında tedav� ed�lmel�d�r.

İshal vücudumuzda su kaybı yanında vücut
tuz ve d�ğer elektrol�t kayıplarına da sebep
olmaktadır. Bu elektrol�t kaybının önüne
geçeb�lmek �ç�n gerekl� gördüğümüz has-
talara ağızdan �ç�r�lecek olan ORS ded�ğ�m�z
1 l�tre suya hazırlanacak toz preparatlarını
ver�yoruz. Bu �çeceğ� evdek� olanaklarla
kend�m�z de hazırlayab�l�r�z. 1 l�tre kaynamış
ılıtılmış suya 2 çorba kaşığı toz şeker, 1 çay
kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karbonat eklen�p
karıştırılarak hazırlanır. Bu hazırladığımız
suyu çocuğumuzun �shal� düzelene kadar
kullanab�l�r�z. 2 yaş altındak� çocuklara her
dışkılama sonrası 1 çay bardağı, 2 yaşından
büyüklere �se her dışkılama sonrası 1 su
bardağı ver�lmel�d�r. 

İshal beslenmes�nde �se çocuğumuza yoğurt,
ayran, haşlanmış patates, p�r�nç lapası, muz,
şeftal�, elma, armut yed�reb�l�r�z. Anne sütü
alan bebekler�m�z� �se daha sık emz�rmel�y�z.
Çocuklarımıza hastalık dönem�nde yapaca-
ğımız her b�l�nçl� adım hastalık per�yodunun
daha konforlu geçmes�n� sağlayacaktır. Güzel
b�r yaz ve sağlıklı günler d�leğ�mle…

“İshal olan çocuğunuza yoğurt, ayran,
haşlanmış patates, p�r�nç lapası, muz,
şeftal�, elma, armut yed�rerek �shalden
daha kolay kurtulmasını sağlayab�l�rs�n�z” 

NCR Sağlık
Derg�s�



                yi huylu prostat büyümesi sık görülen bir
               durumdur. Yaşlanmayla birlikte erkeklerde
               oluşan hormonal değişikliklerle ilişkilidir.
İy� Huylu Prostat Büyümes� ( )BPH , normal idrar

   yapma biçiminizi etkileyebilir ve yaşam kaliteniz
  üzerinde olumsuz bir etki yaparak alt idrar yolu
  semptomlarına yol açabilir. Ürolojide en sık tanı

konulan hastalıktır.

 Prostat hastalıkları çok endişe verici olabilir ancak
 BPH'nın prostat kanseri olmadığının bilinmesi

İ
 önemlidir. BPH tedavi edilmediği durumda bile

 prostat kanserine dönüşmez. Ancak iyi huylu 
 -prostat büyümesi ve prostat kanseri yaşla bir

 -likte gelişebilir ve beraber görülebilir. Endişele
 rinizi gidermek için üroloğunuza danışmalısınız.

İyi huylu prostat büyümesi belirtileri
B� PH, idrar yaptığınız yolu etkileyebilir. Bu durum

  -büyüyen prostatın, mesane çıkışında idrar yo
  neden� �le ortaya çıkar veluna baskı yapması

�drar yapma sırasında s�z� çok rahatsız edeb�l�r.

İYİ HUYLU PROSTAT
BÜYÜMESİNE DİKKAT!

Prostat hastalıkları genellikle ilerleyen yaşlarda ortaya çıkar. Elli yaş üstündeki erkeklerde alt idrar
(yollarında rahatsız edici belirtilere yol açar. Bu belirtiler daha sıklıkla iyi huylu prostat büyümesi

)olarak bilinen   prostatın büyümesinden kaynaklanır. Başka şartlar da bu şikayetlere
yol açabilir ve doktorunuz bunları göz önünde bulundurur.
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Sosyal yaşantınıza etkileri
Ani sıkışma hissi ve çok sık idrar yapma ihti-
yacı gibi BPH belirtileri sosyal yaşantınızı
olumsuz etkileyebilir. Bazı hastalar bu belir-
tilerden çok rahatsız olur ve sosyal aktivite-
lerden uzaklaşırlar.

Yakınlarında tuvaletin olmadığı bir yerde bu-
lunmaktan korkarlar. Gece idrar yapmak için
sık uyandıkları ve yeterince uyuyamadıkları
için enerji seviyeleri düşer ve günlük aktivite-
lerini yapmakta zorlanır.

Kişisel ilişkiler ve cinsellik
B� PH belirtileri kişisel ilişkilerinizi ve cinsel
yaşamınızı olumsuz etkileyebilir. İlgi çekici,
kendinden emin hissetmeniz veya bedeninizi
her zaman kontrol edemediğiniz için partne-
rinizle yakınlaşmanız zorlaşabilir. İdrar kaçır-
ma ve ani sıkışmalar sizi mahçup edebilir. İliş-
kiyi sürdürememe ve erektil disfonksiyon gibi
ilaç tedavilerinin yan etkileri de bu duruma
katkıda bulunur.

�
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Belirtiler bazen hafif olabilir. Örneğin daha sık
idrar yapma ihtiyacı hissedersiniz veya mesane-
nizi tam boşaltmanız güçleşebilir. Bu hafif belir-
tiler yaşlanma sürecinin hareket hafıza ve es-
neklikteki azalma gibi normal bir parçası olabilir.
Doktorunuz bu hafif belirtileriniz için tedavi
önermeyebilir.

Belirtiler bazen çok rahatsız edici olabilir ve ya-
şam kalitenizi olumsuz etkileyebilir. Bu durum-
da tedaviden yarar görebilirsiniz.Genellikle alt
idrar yolu semptomları olarak adlandırılan bu
semptomların nedeni çoğu zaman BPH olabilir
ve boşaltma sistemini etkileyen diğer şartlardan
kaynaklanabilir.

Belirtilerin tipleri
1) Depolama Belirtileri:
» Normalden daha sık idrar yapma ihtiyacı
» Gece idrar yapmak için uyanma ihtiyacı
» Ani idrar yapma ihtiyacı ve bu ihtiyacın ertele-
  nememesi
» İstemsiz idrar kaçırma

2) İşeme Belirtileri
» Zayıf akımlı idrar yapma
» Çatallı ve dağınık idrar akımı
» Kesik kesik idrar yapma
» Ikınarak idrar yapma
» İdrar yapmaya başlamadan önce bekleme
» İdrar yapmanın çok uzun sürmesi

3) Miktürasyon(işeme) sonrası belirtiler:
» Mesanenin tam boşalmadığı hissi
» İşeme sonrası iç çamaşırına istemsiz idrar kaçırma
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Üroloğunuzla cinsel hayatınızı konuşmanız
rahatsız edici olabilir, ancak korkularınızla
baş etmenin en etkin yolu budur. Partneriniz
ve üroloğunuzla birlikte cinsel hayatınızdaki
öncelikleri belirleyebilir, en uygun tedavi
yöntemini seçebilirsiniz. 

BPH  tanısı için hangi testler yapılır?
D� oktorunuz tıbbi özgeçmişinizi öğrenip, pros-
tatınızın parmakla muyenesini de kapsayan
fizik muayene yapacaktır. Muayene sırasında
prostatın boyut, şekil ve sertliğini anlamak
için parmağını kullanır. Belirtileriniz dikkat-
lice değerlendirilip, kan ve idrar testleri yapı-
lacak ve idrar akımınızın hızı üroflovmetri test,
ile ölçülecektir.

PSA testi neden yapılır?
İyi huylu prostat büyümesi ve prostat kanseri
aynı yaş grubunda ortaya çıkabileceğinden
dolayı kan PSA (prostat-spesifik antijen) testiniz
yapılabilir.

İdrar testi ve idrar kültürü niçin yapılır?
İdrar testi benzer belirtilere sebep olan idrar yol-
ları enfeksiyonunu dışlamak için yapılır. Enfeksi-
yonunuz varsa, bunu doğrulamak ve en iyi anti-
biyotik seçimi için idrar kültürü yapılır.

Üroflovmetri ölçümü ne için yapılır?
Üroflovmetri idrar akım hızınızı ölçer. Bu test
prostatın idrar akışını engelleyip engellemedi-
ğini anlamak için yapılır.

İşeme sonrası kalan idrar neden ölçülür?
İşeme sonrası mesanede kalan idrarın ölçümü,
mesanen�n tam boşalıp boşalmadığını anlamak
için yapılır. Artmış PMR, mesanenin iyi fonk-
siyon görmediğinin veya üretrada tıkanıklık
olduğunun belirtisidir. Bu durum idrar yolu
enfeksiyonu riskini artırır.

Mesane ve prostat ultrasonu niçin yapılır?
Mesane ultrasonografisi, belirtilerinize sebep
olabilecek diğer sebepleri araştırmak için
kullanılabilir.
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Uz. Dr. Cah�de El�f Orhan
Gaz�antep İl Sağlık Müdürlüğü
Akılcı İlaç Koord�natörü 

AKILCI İLAÇ KULLANIMI NEDEN ÖNEMLİ?

İ
              laçlar hastalıklardan korunma, teşh�s,
              tedav� etmek amacı �le kullanılan k�m-
              yasal, b�tk�sel ve b�yoloj�k kaynaklı ürün-
lerd�r. 21. yüzyılda tıp dünyasındak� gel�şmelere
paralel olarak hastalıkların tanı ve tedav�ler�nde
kullanılan �laç sayısıda artış gösterm�şt�r. Ancak
üzücüdür k� Dünya Sağlık Örgütü'nün tahm�n-
ler�ne göre, �laçların % 50′s�nden fazlası uygun
olmayan şek�lde reçetelenmekte, tem�n ed�l-
mekte veya satılmakta, tüm hastaların yarısı da
�laçlarını doğru şek�lde kullanamamaktadır.

Evet �laçlar doğru kullanıldığında k�ş�y� hastalık-
lardan koruyucu ve tedav� ed�c� özell�klere sa-
h�pken, yanlış kullanıldığında �se �nsan yaşamını
tehd�t edecek kadar ağır sonuçlara da sebeb�yet
vereb�leceğ� b�l�nmel�d�r. Bu nedenle doğru �laç
kullanımı konusundak� sağlık okuryazarlığı halk
sağlığı açısından öneml� b�r yere sah�pt�r. Top-
lumda yaşayan herkes b�r şek�lde hasta olmakta,

b�r sağlık kuruluşuna başvurmakta ve
hayatlarının b�r dönem�nde �laç kullan-
mak gerekl�l�ğ� duymaktadır. İlaçların
doğru kullanılması ve �laçlardan alınacak
yararın en üst düzeyde olması �ç�n �lacı
kullanan k�ş�lere de çok öneml� görevler
düşmekted�r. 

Akılcı �laç kullanımı, b�r hastalığın önlen-
mes�, kontrol altına alınması veya tedav�
ed�lmes� �ç�n doğru �lacın, gereken anda,
gerekt�ğ� m�ktarda, gerekl� aralıklarla,
gerekl� süre ve uygun fiyatla kullanılma-
sıdır.

Akılcı �laç kullanımının sağlanması, far-
kındalığın oluşturulması ve toplum b�l�n-
c�n�n artırılmasında, hek�m, eczacı,  hem-
ş�re, hasta/ hasta yakını, �laç sektörü, dü-
zenley�c� otor�te, medya, sorumluluk sa-

İlaç kullanırken nelere d�kkat etmel�y�z?
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h�b� taraflar olarak sayılab�l�r Sık yapılan akılcı. 
olmayan �laç kullanımlarına örnek verecek
olursak; gereğ�nden fazla sayıda �lacın kullanıl-
ması (pol�farmas�), reçetedek� �lacın doğru
m�ktarda alınmaması, �laç alınma saatlar� aç-
tok kavramlarına r�ayet ed�lmemes�, uygun ol-
mayan ant�b�yot�k kullanımı, oral (ağızdan)
alım daha uygun olacak �ken enjeks�yonun
terc�h ed�lmes�, bel�rlenen �laç tedav�s�ne has-
talar tarafından uyulmaması ve hastaların ken-

d�ler�n� hek�m kontrolü olmadan reçete-
s�z satılan �laçlarla uygunsuz tedav� etme
çabaları sayılab�l�r. Yapılan bu hatalar
hastaların tedav�ye uyum göstermeme-
s�ne, �stenmeyen �laç etk�leş�mler�ne,
ant�b�yot�klere karşı d�renç gel�şmes�ne,
hastalıkların tekrarlamasına ya da uza-
masına ve tedav� mal�yetler�n�n artması
g�b� �sten�lmeyen etk�lere neden
olmaktadır. 

Ülkem�zde, �l�m�zde en fazla doğru kul-
lanılmayan �laç grupları başında ant�b�-
yot�kler gelmekted�r. Ant�b�yot�kler, bak-
ter�yel enfeks�yon hastalıklarının tedav�-
s�nde kullanılan ve �nsan sağlığı açı-
sından çok büyük öneme sah�p �laçlardır.

Kel�me anlamı �le “ant�b�yot�k” ter�m�,
“hayata karşı” demekt�r. Bu k�myasal
maddeler, bakter�ler�n çoğalmasını ön-
lemekte ve bazen de bakter�ler� öldür-
mekted�r. Ant�b�yot�kler�n yanlış neden-
lerle veya doğru olmayan b�ç�mde kulla-
nılması, bakter�ler�n sonrak� tedav�lere
karşı d�renç göstermes�ne neden olab�l�r.
Kısacası ant�b�yot�k d�renc�, bakter�ler�n,
herhang� b�r ant�b�yot�ğ�n varlığına rağ-
men üreyeb�lmes� ve enfeks�yon yapab�l-
mes� özetle �sten�len etk�y� oluşturama-
masıdır. Bu yalnızca ant�b�yot�ğ� uygun
olmayan b�ç�mde kullanan k�ş� açısından
değ�l, sonradan d�rençl� bakter�ye yaka-
lanma r�sk� olan herkes �ç�n tehl�ke oluş-
turmaktadır.

Pek� neler yapmalıyız, aslında çokta zor
değ�l, sadece etk�n el yıkama alışkanlığı
�le b�le bulaşıcı hastalıklara karşı d�renç
kazanmamızın mümkün olab�leceğ�n�
b�lmel�y�z, İlk bakışta çok da 'olası değ�l'
g�b� görünmekle beraber g�rmekte ol-
duğumuz yaz ayı �le b�rl�kte özell�kle
gastroenter�t (�shal) vakalarından okul-
larda, toplu taşım araçlarında, hasta k�ş�-
ler�n dokunduğu yerlere temas sonucu
geçeb�lecek hastalıklardan, düzenl� el
yıkama alışkanlığı sayes�nde korunma-
mız mümkündür.

NCR Sağlık
Derg�s�



NCR Sağlık
Derg�s�

“Ant�b�yot�kler ateş düşürmez”
Unutmayalım k� ant�b�yot�kler; ateş düşürmez,
ağrı d�nd�rmez, v�rüslere bağlı enfeks�yonları
tedav� edemez. Yaygın ve yanlış kullanıldığında
�se hızla d�renç gel�şen ant�b�yot�k, esas etk�
bekled�ğ�m�z bakter�ler�n neden olduğu enfek-
s�yonların tedav�s�nde de etk�s�z hale gel�r.

Hek�m reçete etmed�kçe ant�b�yot�k kullanıl-
mamalıdır. Hastaların, daha öncek� b�r hasta-
lığında kullandığı ant�b�yot�ğ�n, tekrar benzer
hastalığa yakalansa b�le hek�me danışmadan
kullanmaması gerekt�ğ� konusunda b�l�nçl�
olması gerekmekted�r. Özell�kle gr�p ya da
nezle g�b� v�rüslere bağlı solunum yolu enfek-
s�yonlarında ant�b�yot�kler�n tedav�de
yer� olmadığını unutulmamalıdır. Hek�m öne-
r�s� sonrası reçete �le alınan ant�b�yot�ğe, enfek-
s�yonu en etk�l� b�ç�mde tedav� etmek ve d�-
renc�n ortaya çıkma r�sk�n� azaltmak �ç�n
ant�b�yot�kler doğru dozda, doğru şek�lde
ve reçeteye uygun zaman aralıklarında

ANTİBİYOTİK
ATEŞ DÜŞÜRÜCÜ
VEYA AĞRI KESİCİ
DEĞİLDİR

alınarak uygun b�ç�mde kullanılmalıdır.
Hasta kend�s�n� �y� h�ssetse b�le tedav�y�
hek�m�n bel�rtt�ğ� süreden önce sonlan-
dırmamalıdır. Aks� takt�rde faydadan çok
zarar get�recekt�r.

Artmış veya reçetes�z alınmış ant�b�yo-
t�kler yer�ne her zaman tıbb� reçetel� an-
t�b�yot�kler kullanılmalıdır. Sonuç olarak
bakter�yel enfeks�yonlara karşı en öneml�
s�lahımız olan ant�b�yot�kler başta olmak
üzere hastalıkların tedav�s�nde yadsına-
mayacak yer� olan �laçların doğru kulla-
nımı konusunda toplum olarak farkında-
lığımızı ve sağlık okuryazarlık sev�yem�z�
artırmamız gerekmekted�r. 

Hayd�, sorumlu davranmaya bugünden
başlayalım, unutmayalım sağlığın tem�n�
b�r �nsanlık hakkıdır ve herkes kend� sağ-
lığından sorumludur. Tüm okuyuculara
sağlıklı günler d�ler�m…



İçl� köfte
Yöresel lezzetler�m�z arasında
yer alan �çl� köfte, elde yapılıyor.
D�ğer bölgelerde yapılanlardan
ayıran özell�ğ� �se �ç�. Gaz�antep
usulü �çl� köften�n �ç�; bol soğan
kıyma ve cev�zle hazırlanıyor.
Karab�ber başta olmak üzere
çeş�tl� baharatlarla lezzet�ne
Gaz�antep �mzası atılıyor.

Çağla aşı
Gastronom� alanında UNESCO
tarafından tesc�llenen çağla aşı
Gaz�antep’te baharın gel�ş�n�
s�mgeleyen döneml�k b�r lezzet.
Nohut, et, yoğurt ve safranla
yapılan çağla aşının yaygın 
olmamakla b�rl�kte salçalı ve
p�lavüstü vers�yonları da
bulunuyor. 

Kurutma
dolması
Yaz lezzetler�n� yılın her
dönem�nde tadab�lmek �ç�n
Gaz�antepl�ler tarafından 
ortaya çıkarılıp yaygınlaştırılan
Antep kurutmaları şehr�n
mutfak kültürünün önde gelen
öğeler� arasında yer alıyor.

Ş�veyd�z
İçer�s�nde taze soğan ve sarım-
sak bulunan Gaz�antep’�n yöre-
sel yemeğ� Ş�veyd�z daha çok
bahar aylarında yapılıp yen�r.
Bağışıklık s�stem�n� güçlend�r-
meye yardımcı olan ş�veyd�z
doğal ant�b�yot�k özell�ğ� �le
d�kkat çekmekted�r. 

Gaziantep Mutfağı
Araştırma: Necdet Olca 

NCR Sağlık
Derg�s�



              az�antep yaklaşık 6 B�n yıllık geçm�ş�
              �le b�rçok meden�yete ev sah�pl�ğ�
              yapmış kad�m b�r şeh�rd�r. Yörem�z-
dek� tar�hsel kalıntılar �ncelend�ğ�nde, bölge-
dek� yaşamın ve beslenme kültürünün yüksek
düzey� ortaya çıkmaktadır. Bu kalıntılarda b�r-
çok yörede olmayan farklı mutfak aletler�n�
görmek mümkündür. 

Mezopotamya'nın en batısında, Akden�z �kl�m
kuşağına yakın, ılıman denecek b�r kara �kl�-
m�ne sah�p olan Gaz�antep'�n çevres�nde bu-
lunan Şanlıurfa, Hatay,  Adana,  Adıyaman ve
Halep kentler�n�n kent�m�z�n mutfak kültürü-
ne öneml� etk�ler� olduğu anlaşılmaktadır.
Ancak Gaz�antep; bölgede yaşayan etn�k
gruplarla b�rl�kte, kend�ne özgü b�r mutfak
kültürünü oluşturmayı başarmıştır. Gaz�antep,
dünyada şehr�n�n adı �le anılan b�r mutfak
kültürünü günümüze kadar taşımayı
başarmıştır.

Yöreye özgü meyve ve sebzeler Gaz�antep
mutfağını özel kılmaktadır. Gaz�antep'te
yet�şen meyve ve sebzeler�n çeş�tl�l�ğ� b�rçok
yöreye göre farklı özell�kler göster�r. Yörede
yet�şt�r�len Antep fıstığı, zeyt�n�, domates�, b�-
ber�, patlıcanı, acuru, turpu, havucu, salatalığı,
haylan ve kış kabağı, tüylü acuru, tarhunu,
hasp�r� (safran) tamamen yöreye özgüdür.
Bunların dışında 40 çeş�d�n üzer�nde �s�mle-
r�yle tesp�t ed�lm�ş üzüm çeş�tler� tar�h kayıtla-
rında yazılıdır. Mevs�mlere göre yet�şen sebze
ve meyveler çok gen�ş b�r yemek yelpazes�n�n
oluşmasını sağlamıştır. Bu özell�kler meyveler�n,
sebzeler�n, bakl�yatların çeş�tl� p�ş�rme yöntem-
ler�yle ve etle b�rleşerek, sosları �ç�nde olan ye-
mekler hal�ne gelm�şt�r. Tar�h� İpekyolu'nun
sağladığı kültürel �l�şk� Gaz�antep mutfağının
oluşumunda etk�l� olmuştur. Gaz�antep'�n İpek
Yolu ve mevcut yaşamış kültürler�n dışında
d�ğer adıyla Baharat Yolu d�ye tanımlanan
öneml� b�r kervan yolu üzer�nde bulunması
Gaz�antep mutfağının bu kadar zeng�nleşme-
s�nde etk�l� olmuştur. Çünkü bu tar�h dokusu
�çer�s�nde yer almış olan hanlar, hamamlar,
�marethaneler kervanların konaklama yerler�d�r.
Bu ves�leyle gelen �nsanların taşıdıkları kültürel
etk�ler gastronom� adına öneml� kaynak olarak 

kalıcı hale gelm�şt�r. Özell�kle İran'a, H�n-
d�stan ve Ç�n'e kadar uzanan bu kervan
yolu üzer�ndek� yemek kültürüne a�t her
türlü b�lg� ve deney�mler mutfağımıza
�lham kaynağı olmuştur. Aynı şek�lde
güney�m�zde yaşayan Arap kültürünü
başta Halep olmak üzere y�ne bu etken
sebepler �çer�s�nde sayab�l�r�z.

Dünyada h�çb�r ülkede bu çeş�tl�l�ğe sa-
h�p tencere yemeğ� yoktur. Soğan ve
sarımsak tarlada �lk çıkmaya başladığı
an tazes�nden kebapları, p�yazları ve
tencere yemekler� yapılıp, böreklerde
kullanılır. Kurutulmuşları �se muhtel�f
yemekler�n katkı malzemes� olmanın
dışında ana sebze olarak çorbalarda,
salçalı ve yoğurtlu yemeklerde kullanılır. 
Ayrıca mevs�m�nde tazes�n�n bazı p�lav
türü yemekler�n yanında yen�lmes� yöre
kültürünün ayrıcalığıdır. Bu özell�klere
sah�p dünyada h�çb�r kültür yoktur. B�z
d�yoruz k�; “Dünya b�r ev olsaydı, mutfağı
kes�nl�kle Gaz�antep olurdu”

Gaz�antep �l yüzölçümü çok büyük ol-
mamasına rağmen araz� yapısından
dolayı çok değ�şken b�r ürün yelpazes�ne
sah�pt�r. Bahçe tarımında başta Antep
fıstığı olmak üzere zeyt�n ve üzüm çeş�t-
ler� yet�ş�r.  Yöreye özgü domates, b�ber,
patlıcan ve b�rçok sebze çeş�tler� yet�ş-
mekted�r. Ayrıca kayısı türler� (zerdal� ve
şekerpare), k�raz, elma, ayva şeftal�, cev�z,
�nc�r, dut, nar, er�k, badem, v�şne, armut,

G

Patlıcan kebabı

Kültür



Dünyanın en güzel fıstık çeş�d� Gaz�antep’te
Antep fıstığı lezzet, yağ oranı ve aroması �t�ba-
r�yle dünyadak� en güzel fıstık çeş�d�d�r. Antep
fıstığından, yöres�ne ve c�ns�ne göre meyven�n
olmaya başladığı �lk safhadan son safhaya
kadar muhtel�f amaçlı kullanılmak üzere er-
ken, orta ve sonuna doğru ürün çeş�tl�l�ğ�n�
sağlamak �ç�n hasat yapılır. Böylece fıstık kul-
lanan sektörler�n farklı �ht�yaçları karşılanmış
olur. Başta baklavacıların, kadayıfçıların terc�h
ett�ğ� kuş gözü d�ye tanımlanan yeş�l renkl�
fıstık en kıymetl� olanıdır. Ayrıca adına ağaç
altı denen erken olgunlaşıp ağaçtan yere dü-
şen ağızları çatlak fıstık türüdür. 

 
Fast food kültürünün barınamadığı
şeh�r: Gaz�antep
Gaz�antep'te evlerdek� rut�n beslenme, sabah
güneş doğmadan başlayıp gece yarısına ka-
dar devam eder. Buradak� beslenme alışkan-
lığının da kend�ne özgü kuralları vardır. İşte bu
kültürü d�ğerler�nden farklı kılan en bel�rg�n
özell�kler� örnekler� �le şöyle sıralayab�l�r�z.
Fast food, yöresel yemek, muhtel�f lokantalar

Antep Fıstığı Antep Katmer�

Nohut Dürümü

kavun, karpuz, Trabzon hurması (son zaman-
larda) g�b� muhtel�f meyve çeş�tler� de yören�n
ver�ml� olan topraklarında yet�şmekted�r. 5 B�n
yıllık geçm�şe sah�p olduğu b�l�nen Antep fıs-
tığı yören�n �sm�nden de anlaşılacağı üzere b�r
bahçe ürünü olup Gaz�antep'�n öneml� b�r
ekonom� kaynağıdır.

her yerde vardır. Gaz�antep'te farklı ola-
rak sadece yöreye özgü sunum şek�lle-
r�yle katmer, beyran, kelle, çorba çeş�t-
ler�, dürüm çeş�tler�, kaymak çeş�tler�, 
börek çeş�tler�,  c�ğer kebabı ve  s�m�t
çeş�tler� (unlu mamüller) satan yerler bu
çeş�tl�l�ğ�n somut gösterges�d�r.  Fast
food ve benzer� yerler yöredek� bu çeş�t-
l�l�k neden�yle zor barınmaktadır.  Bu
özell�kler, yöredek� gastronom� kültü-
rünün ayrıcalıklarıdır. Geçm�ş yıllardan
günümüze kadar gelen bu kültür, b�r
gurme kadar olmasa da kentte yaşayan
�nsanların b�r kısmının yaşam b�ç�m� ha-
l�ne gelm�şt�r. Bu g�b� özell�kler�nden
dolayı Gaz�antep UNESCO tarafından 
"Yaratıcı Şeh�rler Ağı"na dah�l ed�lm�şt�r.

F�r�k p�lavı
Gaz�antep'te mevcut gastronom� kültü-
rüne bağlı olarak özell�kle buğdaydan
elde ed�len p�lavlık, köftel�k çok farklı
amaçlarda kullanılan ürünler vardır.
Bunların �ç�nde özell�kle tütsülenerek
elde ed�len F�r�k yören�n gastronom�
kültüründe öneml� b�r yere sah�pt�r.
P�lav olarak değerlend�r�len bu ürün
buğdayların yeş�l başak hal�ndeyken
tütsülen�p, kırılıp ayıklanması sonucu
elde ed�len b�r üründür. Komşumuz Ha-
lep'te F�r�k tek başına p�lav yapılırken,
hazmı zor olduğu �ç�n, p�şerken b�zde
�ç�ne b�r m�ktar bulgur katılır.

Antep Mutfağı’nın dem�rbaşı:
P�de ekmeğ�
P�de ekmek yapan fırınlar da Antep
yemek kültüründe öneml� b�r yere 

F�r�k P�lavı

Kültür



Gaz�antep gastronom� kültürünün en bel�rg�n
örnekler�nden b�r� de tatlı türler� olarak bak-
lava ve çeş�tler�d�r. Osmanlı mutfağına a�t olan
bu tür tatlılar zaman �çer�s�nde Gaz�antep'�n
adıyla özdeşleşm�şt�r. 19. Yüzyılın sonlarında
Osmanlı mutfağında var olan baklava, Gaz�-
antepl� ustaların çabalarıyla özel yöntemlerle
gel�şt�r�lerek bugünkü adıyla anılan Antep
baklavası ortaya çıkmıştır. İçer�s�nde kullanılan
Antep fıstığı, yöresel sadeyağ ve un çeş�d� yöre
topraklarından elde ed�lmekted�r. 

Gaz�antep M�dye Baklavası

sah�pt�r. Her Gaz�antepl�n�n günlük yaşamında
p�de ekmek kullanımı vardır.  Bunlar açık,
kübban, tırnaklı ve kahvaltıda yenen susamlı
ekmek �s�ml� çeş�tlerd�r.

Baba oğul
Gaz�antep’�n
lezzet elç�s� g�b�
çalışıyorlar

              astronom� şehr� Gaz�antep’te
              Antep Mutfağı’ndan örnekler
              sunan mekanların öncüsü
konumundak� yesemek restoranın
kurucusu Necdet Olca, oğlu Taner �le
b�rl�kte yaklaşık 25 yıldır Gaz�antep
mutfağına h�zmet ed�yor.

“Yesemek yemek restoranın b�r m�syonu var.”
d�yen Necdet Olca’nın restoranda Gaz�-
antep’�n belk� de en öne çıkan lezzetler�
arasında yer alan Baklava ve lahmacun yok.
Pek� ne var? Yöresel ve mevs�msel anlamda 
aklınıza gelen hemen hemen tüm yemekler...
Lahmacun ve baklavada yakalanan başarı
öyküsünün d�ğer yöresel yemeklerde
yaşanab�leceğ�n� �fade eden Necdet Usta,
“B�z kend�m�ze ed�nd�ğ�m�z m�syon çer-
çeves�nde bu �ş�n laboratuvarı g�b� çalışa-
cağız ve d�ğer yöresel lezzetler�m�z�n de
markalaşmasına öncülük edeceğ�z.” d�yor.

T�car� kaygılarla hareket etmed�kler�n�n
altını özell�kle ç�zen Olca, aynı �ş� yapan
mekan sayısının artmasını �sted�kler�n�,
böylel�kle yöresel yemekler�n markalaşma
sürec�n�n hızlanacağını söylüyor.

Yesemek yemek restoranında afiyetle
y�yeb�leceğ�n�z yemekler arasında alaca
çorba, p�rp�r�m aşı, ş�veyd�z, mıcırık aşı
yuvalama, dolma, kabaklama, doğrama,
merc�mekl� köfte ve mevs�m�ne göre
değ�şen er�k tavası, sarımsak kebabı,
çağla aşı, paça, beyran ve daha sayama-
dığımız b�r çok lezzete er�şmek mümkün.

Necdet OlcaTaner Olca

Osmanlı Mutfağı’nın baş tacı
artık Gaz�antepl�

G

Kültür



NCR Internat�onal Hosp�tal Tıbb� D�rektörü Prof. Dr. Kad�rhan Sunguroğlu, Serv� Erdem-
oğlu Meslek� ve Tekn�k Anadolu L�ses� öğrenc�ler� �le b�r araya gelerek "S�gara, alkol ve
madde bağımlılığından korunma yolları konusunda farkındalık oluşturma adına b�r se-
m�ner düzenled�. Kl�n�k Ps�kolog Ayşe Şakı da etk�n �let�ş�m konusunda öğrenc�lere çeş�tl�
tavs�yelerde bulundu. Okul Müdürü Mustafa Yıldırım Prof. Sunguroğlu ve hastane yöne-
t�m�ne katkılarından dolayı teşekkür ett�.

NCR Internat�onal Hosp�tal Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanlarından Op. Dr. Yurdanur
Açılmış tarafından anne adaylarına yönel�k gebel�k eğ�t�m� ver�ld�. Op. Dr. Açılmış: “Annel�ğe
Hazır mısınız?” başlıklı b�r sunum �le hafta hafta ham�lel�kte yaşayacakları anlattı. Besleme,
egzers�z, kontrol muayenes� ve doğum g�b� konularda anne adaylarına b�lg� veren Op. Dr.
Yurdanur Açılmış, katılımcılardan gelen soruları da yanıtladı. Eğ�t�m�n ardından anne
adaylarına çeş�tl� hed�yeler ver�ld�. 

Prof. Dr. Kad�rhan Sunguroğlu’ndan
bağımlılıkla mücadele konferansı

Gebe Eğitimi
Op. Dr. Yurdanur Açılmış’tan

Kurumsal Haberler



NCR Internat�onal Hosp�tal tarafından
14 Mart Tıp bayramı etk�nl�kler� kapsa-
mında Ş�r�nler Çocuk Akadem�s�’ne z�-
yaret gerçekleşt�r�ld�. Çocuk hemş�res� 
Serp�l Dem�r tarafından doktor ve hem-
ş�reler�n onları �y�leşt�reb�lmek �ç�n neler
yaptığı eğlencel� b�r sunumla anlatıldı.

Daha sonra çocuklar öğretmenler� eşl�-
ğ�nde ambulansa götürülerek ambu-
lans tanıtıldı. Ambulansta bulunan, tıbb�
c�haz ve malzemeler�n hang� amaç �ç�n
kullanıldığı anlatıldı.
Çocukların sağlıkçılarla b�r araya gelmes�
ve b�r ambulansı yakından görmes�n�n
onların k�ş�sel gel�ş�m� �ç�n fayda sağla-
yacağını d�le get�ren Ş�r�nler Çocuk
Akadem�s� yetk�l�ler� z�yaretten duyduk-
ları memnun�yet� d�le get�rd�.

M�n�kler,
sağlıkçıları ve
ambulansı çok sevd�

Kl�n�k Ps�kolog Ayşe Şakı tarafından 
NCR Internat�onal Hosp�tal’�n orga-
n�zasyonu �le Abdulkad�r Konukoğlu
Meslek� ve Anadolu L�ses� öğrenc�ler�ne
etk�l� �let�ş�m becer�ler� konulu b�r se-
m�ner ver�ld�. Okul Müdürü Ergun
Durkal katkıları �ç�n hastane yönet�m�ne
teşekkür ett�.

Öğrenc�ler �ç�n
“Etk�l� İlet�ş�m”
sem�ner� ver�ld�.

Kurumsal Haberler



Hayat Boyu Yanınızda

Mücah�tler Mah. Gaz�muhtarpaşa Bulv. No: 56
Şeh�tkam�l / Gaz�antep

Hastalıkta Saglıkta
Hayat Boyu Yanınızda
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