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TÜSAP Vizyon Toplantısı’nda 
ilaç ve eczacılık konuşuldu
Sağlık sektörünün liderleri, TÜSAP Vizyon Toplantıları ile 3. kez 16 Haziran Cuma günü 
Feriye’de, kamu ve özel sektörün ileri gelenlerinin katılımı ile biraya geldi.

İlaç ve Eczacılık konulu TÜSAP 
Toplantısının üçüncüsünde konuşan 
Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi 

Cihaz Kurumu Başkanı (TİTCK) Dr. Hakkı 
Gürsöz, Sağlık Endüstrisi Yönlendirme 
Komitesi (SEYK)’nin tıbbi cihaz, ilaç, aşı 
konularında yerlileşme, plazma ürünler 
ve yatırım projeleri olmak üzere 5 ana 
maddesinden bahsetti. 11. Kalkınma 
Planı’nda önemli bir gündem olması 
beklenen bioteknoloji konusuna da 
değinen Gürsöz, bu konuyu sektörü 
desteklemek, sektörün ve gelişmelerin 
önünü açmak anlamında gündemin en üst 
sırasına oturttuklarını ifade etti. AİFD ile 
birlikte AbbVie, Abdi İbrahim, Eczacıbaşı, 
İbrahim Etem Menarini, İlko İlaç, Pfizer 
ve GE Healthcare firmalarının katkıları ile 
gerçekleşen Vizyon Toplantısında ilaç ve 
eczacılık sektöründe gelecek hedefleri ve 
vizyonu konuşuldu.

Sektör için GMP, kurum için GRP
Sağlıkta Dönüşüm Programının ikinci 
fazına geçmek üzere çalışmalarını 
sürdürdüklerini ve programda TİTCK’e 
dair konular ve hükümlerin olduğunu 

kalan bir önceliklendirme değil, şu anda 
hakkaniyet noktasında sistem çalışıyor. Çünkü 
kişi reddedildiyse, alamadıysa neden öncelik 
alınmadığını biliyor, aldıysa neden aldığını 
biliyor. Bu anlamda şeffaf, hakkaniyetli ve 
adil bir süreç yürütüyoruz.  Yüksek öncelikli 
hedefimiz 150 gündür. Yıllar süren ruhsat 
süreçlerinden sonra 5 ayda ruhsat vereceğiz 
demek herhalde çok hoş bir his” şeklinde 
konuştu.

Bioteknoloji konusu sektörün önünü 
açmak anlamında en üst sırada
Bioteknoloji konusunu sektörü desteklemek, 
sektörün önünü açmak ve ekibin süreçlere 
hakimiyetini, gelişmelerin önünü açmak 
anlamında gündemin en üst sırasına 
oturttuklarını söyleyen Gürsöz, şöyle devam 
etti: “Bizden kimi çevirip gündemde ne 
var diye sorsanız ‘bioteknoloji’ diyecektir. 
Bu trendi yakalamamız gerekiyor, geri 
kalmamanız gerekiyor. 19 şirketimizin üye 
olduğu bir bioteknoloji platformumuz 
var. Bu platformda düzenli toplantılarla 
yol haritamızı ve yönümüzü belirleme 
konusunda müşterek hareket etme kararı 
aldık. Bir takım planlarımız, yol haritamız 
var. Bu eylem planları çıraklık dönemimize 
denk gelmiş olabilir. Süreçleri hem sektör 
hem kendi tarafımızdan daha iyi öğrendik, 
farkındalığımız arttı. Bu eylem planlarını da 
ihtiyaçlarımıza göre yeniden revize ederek 
önümüze koymamız gerekir. Bioteknoloji 
Stratejisi… 10. Plan neredeyse sona eriyor, 
11. Plana başlayacağız. Orada bu konuyu öne 
çıkarmamız gerekiyor. Sektörümüzle birlikte 
ve sektörün ihtiyacını ortaya koyup kamu 
olarak oraya odaklanmalıyız. Artık genel 
destekler devrini kapatıp daha özel, kişiye 
özel, firmaya özel, projeye özel destekleri 
açmak gerekiyor. Genelden özele doğru 
inmemiz gerekiyor.”

Fitoterapi alanında ürün sayısını 
artırma hedefleniyor
Tıbbi bitkilerden elde edilen bitkisel ürün 
sayısını arttırmayı konusuna da değinen 
Gürsöz, “Dün iki tane geleneksel bölgesel 
bir ürün ruhsatı imzaladım, çok mutlu 
oldum. Hedefimiz bu sayıyı orta vadede 
100’e taşıma… 100 tane ürün eczane 
raflarında yerini bulsun. Hekimlerimiz 
fitoterapi sertifikası alıyorlar, gerçekten ilgi 
çekici bir konu… Şu anda fitoterapi alanında 
İstanbul’da Bezmialem, Ankara’da Yıldırım 
Beyazıt mezunlar veriyor. Kişiler Fitoterapi 

ifade eden Gürsöz, “Sektöre nasıl bir 
kurum istediklerini sorduk. Herhalde bu, 
sektör için en hayati konulardan biridir, 
diye düşünüyorum. Süreçlerinin şeffaf 
olduğu, kişilere endeksli değil sistem odaklı 
çalışan, istikrarlı, tutarlı, hakkaniyetli, 
adaletli, kararlarında kendi içinde tutarlı, 
yaptıkları işlerle icraatlarda öngörülebilir 
bir yapı istedikleri yanıtını aldık. Burada 
üreticilerimiz de var, sanayicilerimiz 
de var. Biz de sektörümüzden Good 
Manufacturing Practise (GMP) kavramını 
istiyoruz. GMP’ye uygun olmazsa 
sonuçlarına katlanırsınız. Bunun karşısına 
kurum için Good Regulator Practice (GRP) 
kavramını konuşuyoruz. Yani iyi düzenleyici 
uygulamaları… Sizden ne istiyorsak biz de 
kendimize aslında bunu uyarlıyoruz” dedi. 
Beşeri Tıbbi Ürünlere Yönelik İmalathane 
Yönetmeliği ve Fiyat Tebliğine ilişkin 
değişiklikler olduğuna değinen ve TİTCK 
kurumunda dönüşümün cereyan ettiği 
4 alanı fiyatlandırma, ruhsatlandırma, 
denetim ve bilgi işlem olarak vurgulayan 
Gürsöz, 2017 yılını bu anlamda bir geçiş yılı 
olarak addettiğini ifade etti. 
TİTUB’un kapandığından ve ÜTS’ye geçişin 

eğitimi alıyorlar ve bize reçeteye ne yazacağız 
diye soruyorlar. Ürün yok, işte ürünü oraya 
koymamız gerekiyor. Güvenli ürünü tabii… 
Ekibi bu alanda motive ediyoruz” dedi. 
Akılcı İlaç Eylem Planında antibiyotiklerin 
ardından psikiyatri ilaçlarına başladıklarını ve 
antidepresanlar ile antipsikotiklerin gündeme 
girdiğini söyleyen Dr. Hakkı Gürsöz, hemen 
arkasından solunum grubu ilaçların geleceğini 
belirtti ve ekledi: “Akılcı ilaç kullanımında 
antibiyotiklerde önemli bir başarı elde ettik. 
Antibiyotik kullanımı hem kutu ve reçete 
sayısı itibariyle yani antibiyotik içeren reçete 
sayısı itibariyle hem de nüfusa oranlar 
itibariyle düşüyor. 2013 yılından bu yana, 
son 4 yıldır bir düşüş trendinde… Bu da bizi 
mutlu ediyor. Demek ki yaptığımız çalışmalar 
meyvesini vermiş. Yine antidepresan ve 
antipsikotik alanlarında aynı çalışmayı, aynı 
yakın markaj, adam adama saha çalışmasını 
başlatıyoruz.”
Eczanelerde muvazaa ve eczacısız eczaneler 
konularına da değinen Gürsöz, “Muvazaa 
ülkemizin kanayan yaralarından bir tanesi… 
İki yıldır uğraşıyoruz muvazaalı eczane 
sayısını azalttık. Ama yok mu? Hâlâ var. 
Ancak eskisi kadar meydan boş değil, rahat 
hareket edemiyorlar. Mesleğin itibarına en 
büyük darbeyi muvazaa vuruyor. Bir diğer 
konu eczacısız eczaneler... Bunlar bize özgü 
sorunlar, herhangi bir Avrupa ülkesinde 
göremeyeceğin türden meseleler” şeklinde 
konuştu.
İkinci konu ilaç takip sistemine okutmaksızın 
ilaçların satılması... Bu sistemi felç ediyor. Çok 
güzel çalışan bir yönetim sistemimiz var, takip 

sağlandığından bahseden Gürsöz, “İTS’nin 
artık 2017 model bir kardeşi var: ÜTS. Yazılım 
aşaması bizim için biraz ana rahminde geçen 
süreç gibiydi. TÜBİTAK’ta, 2014 Haziran’da 
başladı. ÜTS’nin 25 modülden oluşan o 
devasa yazılım tarafı tamamlandı. Şimdi 
artık onu kabule hazırlanıyoruz. 2017 yılının 
ikinci yarısı ÜTS’nin ete kemiğe büründüğü 
bir zaman dilimi olacak. ÜTS’yi artık tüm 
modülleri ile aktif çalışır hale getirmek 
istiyoruz. Başlangıç olarak bedelli ürün 
gruplarından optik grubunu seçtik. Ondan 
sonra da riskli bir takım sınıf 3 ürünler olmak 
üzere aşama aşama tüm ürün gruplarını 
kapsayacak hale getireceğiz” şeklinde 
konuştu. 
Kırmızı ve yeşil reçetelerin elektronik ortama 
alındığını ifade eden Gürsöz, konuya şu 
sözlerle değindi: “Kağıt reçete ile yazılan 
kırmızı ve yeşil reçeteler yılbaşından bu yana 
elektronik ortamda yazılmaya başladı. En 
son 600 bin reçete rakamını aldım. Yani 
bu reçete sayısında 1 milyona yaklaşıyoruz. 
Elektronik ortamda yazılan ve eczanelerimizde 
karşılanan reçete sayısı hızla artıyor. Bu yılki 
hedeflerimizden biri de renkli reçetelerin kalan 
kısmını, kan reçetelerini de mor ve turuncu 
reçeteleri de kapsama almak. Aslında bir 
bakıma yakın zamanda SGK’nın elektronik 
reçete sistemine dahi ihtiyacımız kalmayacak. 
Yani istenirse biz bütün elektronik reçeteleri 
kendi uhdemize alıp devam edebiliriz. 
Türkiye’de neredeyse günlük 1 milyon 
reçeteye yazılıyor ve yazılan 1 milyon reçeteyi 
dahi bu sistemi aktarabilecek bir altyapı 
ile başladık. Tabii bunun kapsamını biraz 
daha geliştirmemiz gerekiyor ama istenirse 
yapabiliriz. Sistem buna göre kurgulandı.” 

Bilgi sistemleri ayağında Elektronik 
Ruhsat başvurusunda önceliklendirme 
konusuna da değinen Gürsöz, “Farklı 
gruplara göre başvuruları değerlendiriyoruz. 
Uygulamanın başında hatırlarsanız sektör 
temsilcilerimizin acaba doğru işleyecek mi, 
çalışacak mı diye endişeleri vardı. Öncelik ve 
yüksek öncelik kararı verdiğimizde, havada 

sistemimiz var ama son aşamada, eczacı 
sisteme girmediği zaman paralize oluyor. 
‘İlacım nerede?’ diye bir portal yaptık. Her 
türlü ilacı, eczane bilgisini sorgulayabilirsiniz. 
Sistem hazır, mobil uygulamasını bile 
yaptık. 10 saniyede sorgulayabilirsiniz ancak 
çalışmıyor, burada bir sıkıntımız var. Onu 
gidermemiz gerekiyor. Eczacılarımızla bu 
dönemde bunu çalışacağız.
Bir de toptan ilaç satışı mevzu var. Yine 
sektörümüzü yakından ilgilendiriyor. 
Eczanelerde bir faturada 14 bir kutu ilaç satışı 
olduğunu tespit ettik. Böyle satış yapan bir 
depomuz var mıdır, bilmiyorum. Deponun 
en büyüğü, en hallicesi bir kalemde bu kadar 
satamaz herhalde… Paralel ticaret oluyor. 
Sektörümüzün muzdarip olduğu bu konunun 
etkin, caydırıcı tedbirlerle üzerine gideceğiz. 
Bu mesajları da eczacılarımızın veriyoruz, 
TEB’e veriyoruz.”
 
Gündemi 5 ana başlık oluşturuyor
Sağlık Endüstrisi Yönlendirme Komitesi 
(SEYK)’nin çalışmaları ile ilgili bilgi veren Dr. 
Hakkı Gürsöz, plazma, ilaçta yerlileştirme, 
tıbbi cihazda yerlileştirme, aşıda yerlileştirme 
ve yatırım projeleri olmak üzere 5 ana 
gündem maddesinden bahsetti ve bu beş 
maddeye ilişkin başlıkları şöyle anlattı: 
1. Plazma: Yerli plazmadan kan ürünleri elde 
edilmesi projesi
2. İlaçta yerlileşme çalışmaları 
3. Tıbbi cihazda yerlileşme: Görüntüleme 
cihazları ve tıbbi sarf malzeme
4. Yatırım projeleri: Sektörden özellikle çok 
uluslu şirketlerden 
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5. Aşıda yerlileşme: Yerli aşı, milli aşı
“Aşı ile ilgili özellikle hepatit A ve suçiçeği 
konusunda Halk Sağlığı Kurumumuzu her 
hafta, her birim amirleri toplantısında ne 
zaman çıkıyoruz, ihale hazırlıkları nedir, 
şeklinde sıkıştırıyoruz. Orada da son 
aşamaya geldik. Önümüzdeki 6 aylık süre 
zarfında bunların da ihaleleri yapılmış olacak. 
Şartname ve teknik hazırlık tamam, artık 
‘hadi başlayın’ denmesi kaldı. Aşı konusunda 
da iyi bir noktaya geldik.”

3 milyar 900 milyon TL’lik yerelleşme
“Burada 1’den 5’e doğru, kolaydan zora 
doğru yerelleşme süreçleri var. İlk iki aşama 
tamamlandı. Birinci aşama ‘üç ve daha fazla 
imal eşdeğeri’ olan ve yüzde 50 pazarın imal 
hâkimiyetinde olduğu alanın yerelleşmesi 
idi. Buradaki ithal ilaçların ya Türkiye’de 
üretilmesi için bir zemin hazırlanması ya da 
bu mümkün olmuyorsa onların yerine imal 
ürünlerle, bir nevi onların imal ikamesi olarak 
temini… Birinci aşamayı tamamladık. Birinci 
aşamada 220 ilaç toplamda 700 milyon 
TL’lik bir pazarı olan ilaç için yerelleşme süreci 
başladı. Tabii önemli bir gelişme şu; çok uluslu 
şirketler de bu çağrılara kulak vererek, karşılık 
vererek Türkiye’de bir takım ortaklıklarla 
fason üretim anlaşmaları ile sürece dahil oldu. 
Yerelleşme sürecinde olamayanlar için de 
artık bir diğer mekanizma işleyecek. Takvim 
çalışmaya başladı. Yazışmalarımızı yaptığımız 
tarih; 8 Şubat 2017. Önümüzdeki yılın Şubat 
ayı içinde bu yerelleşmenin birinci aşamasını 
tamamlanması planlanıyor. 700 Milyon TL’lik 
bir yerelleşme… 
İkinci aşamayı de hemen akabinde, eşzamanlı 
yürüttük. Orada kriteri biraz daha kolaydan 
zora geçirerek kapsamını daralttık, ‘iki ve 
daha fazla eşdeğer’ dedik. Üçü ilk aşamada 
ikiye düşürdük. Pazar payını da yüzde 10’a 
çektik. İmallerin pazar payı yüzde 10’un 

altındaydı burada… Ağırlıklı olarak ithal 
ürünlerin pazara hakimi olduğu bir alanda 
yerelleşme yaptık. Biraz daha zor bir 
alanda… Onun da takvimi 10 Mayıs 2017’de 
başladı. Onu da önümüzdeki yılın Mayıs’ında 
tamamlayacağız. Bunun da yaklaşık olarak 
piyasa karşılığı 1 Milyar 700 Milyon TL. 
İki aşamayı topladığımız zaman 2 Milyar 
400 Milyon TL. Sayın Bakanımızın basına 
yansıyan bazı açıklamaları var; ‘belli bir süre 
zarfında 3 Milyar 900 Milyon TL’lik ilaçta 
yerelleşme yapacağız’ öngörüsünün nereden 
geldiğini de size bu vesile ile aktarmış olayım. 
Şu anda üçüncü aşama üzerinde çalışıyoruz, 
üçüncü aşama daha zor. Burada sadece bir 
ithal ürünümüz var, ithal orijinal ürün… Bir de 
imal eşdeğer var, o grupta sadece bir tane 
imal eşdeğer var. Bizim burada kriterimiz 
ürün güvenliği, tedarik güvenliği, arz 
güvenliği… Bu nedenle burayı riske edemeyiz, 
burada biraz daha temkinli hareket ediyoruz. 
Burada da yaklaşık 1 Milyar 500 milyon 
TL’lik bir ürün grubu var. Tüm bu rakamları 
toplayınca 3 Milyar 900 milyon TL yapıyor. 
İnşallah sonuçlandırmayı ümit ediyoruz. 
Burada firmalarımızla da, sektörümüzle 
de birebir görüşüyoruz. Liste çalışması 
yapıyoruz. Listeler üzerinden üretilen 
ve üretilemeyenleri üretme imkânlarını 
sorguluyoruz. Bir tane eş değer varsa 
ikinci eş değeri buraya kazandırabilir miyiz, 
diye bakıyoruz. Burada da iyi gidiyoruz. 
Şu anda üçüncü aşama için toplamda 120 
civarında sektör kuruluşu firmalarımızla 
yüz yüze görüşmeler yaptık. Ciddi bir efor 
sarf edildiğinin herhalde sizler de farkına 
varmışsınızdır. Bunu çok önemsiyoruz. 
Öncelikli işlerimizden bir tanesi… İlaç 
yerelleşme bahsini aşmış olduk, burada da 
işler iyi gidiyor.”
Tıbbi cihazda yerelleşmeyi görüntüleme 
cihazları ve sarf olmak üzere iki koldan 

götürüyoruz. Görüntüleme cihazları alanında 
Sayın Bakanımız daha çok yeni, yine bir 
teknoloji transferi yapabilecek çok uluslu bir 
firma ile görüşme yaptı. Bizler de ekip olarak 
bu toplantıya katıldık. Orada da bir sonuca 
varılacak gibi olursa MR gibi, tomografi gibi 
yüksek teknoloji ürününün, tıbbi teknoloji 
ürününün, görüntüleme cihazlarının bir yerli 
ortakla, Türkiye’de yerli üretimi söz konusu 
olabilecek. Bu, tabii ki teknoloji transferini 
de içinde barındırıyor. Burada salt bir üretim 
faaliyetinden bahsetmiyoruz. Diyelim ki 10 
yıllık alım garantisi verdiğimiz bu şirketin 
sözleşmesi bitti ve ayrıldı. 10 yıl içinde o 
mühendislik kabiliyetine ulaşılacağına ve bu 
teknoloji transferinin gerçekleştiğine emin 
olarak adım atacağız. Bu güvenceyi bize 
sağlayacak kuruluşlarla çalışacağız. Burada da 
sağlam gidiyoruz. Burada iki alanı önceledik. 
Birinci alanımız; evde bakım cihazları… 
Özellikle geri iadeli olarak cihazları SGK, Kamu 
Hastaneleri Kurumuna devrediyor. Artık 
evde sağlık hizmetlerinde kullanılmak üzere 
hastalara verilen, evde kullanılan cihazların 
yönetimi bir protokol ile Bakanlığımıza geçti. 
Bu cihazlarda bir envanter çıkardık. Onların da 
yerli üretim, iman ürünlerden olmasını arzu 
ediyoruz. Diğer konu ortopedi malzemeleri 
yerelleşmesi… İlaç yerlileşmesinde birinci 
aşama diye anlattığımız konu gibi, 
birinci aşamadan başladık. Tıbbi cihaz 
yerlileştirmesinde burayı biraz kolay bir alan 
gördük. Ortopedi malzemeleri yapılabilir. 
Malzeme çeşitleri çok fazla, tarzı çok fazla, bu 
alanda yetkinliği olan kabiliyetli firmalarımız 
da var. Yapılmayanı yapabilirlerdi. İnşallah 
buna güveniyoruz. Daha dün bu saatlerde 
OSTİM Medikal Kümesinde 4 saatlik bir 
toplantı yaptık. Oradaki sanayicilerimizle de 
görüşünce yapılabileceğini olan inancım arttı. 
Tıbbi cihazda da iyi gidiyoruz burada...
Burada yaklaşık 9 Milyar TL’lik bir pazar 
var. 2,6 milyar dolar uluslararası alandaki 
kullandığımız rakam, 9 Milyar TL’lik bir 
tıbbi cihaz pazarından bahsediyoruz. Sarf 
malzemeleri baktığımız zaman aslında 1/3 
gibi önemli bir yekun tutuyor. İthal imal 
dağılımlarına baktığımız zaman da yüzde 15’e 
85 gibi bir tablo var karşımızda. Aslında çok 
büyük bir potansiyel alan var orada… İşte o 
alanı değerlendirmeye çalışıyoruz.”
Her yıl eşzamanlı olarak yılda 5 kez yapılması 
planlanan TÜSAP Vizyon Toplantıları ve 
TÜSAP kurumsal bilgilerine www.tusap.org 
sitesinden ulaşılabilir.

ANNE
ÇOCUK

Sünnet yaptırmadan önce 
bunlara dikkat!
Sünnet toplumuzdaki en önemli seremonilerden biri. Ancak bu gelenek, pek çok aile ve 
çocuk için büyük kaygıları da beraberinde getiriyor. 

Sünnet sezonunun açılmasına kısa 
bir zaman kala ebeveynlerin aklında 
oluşan ‘Sünnet korkulacak bir 

operasyon mu? Doğru bir yaş var mı? 
Çocuk anestezi almalı mı? Nelere dikkat 
etmeli?’ gibi soruları Türkiye’nin ilk ve tek 
sünnet sarayının kurucusu Kemal Özkan’ın 
ikinci kuşak temsilcisi, üroloji uzmanı Doç. 
Dr. Levend Özkan yanıtlıyor.
Sünnet her ne kadar düğün, gelenek, 
olgunlaşma, hayata ilk adım gibi 
kavramları çağrıştırsa da pek çok anne 
- baba için endişe kaynağı olduğu da bir 
gerçek. Öyle ki, kulaktan dolma mitler ya 
da uygunsuz esprilerin olumsuz etkisiyle 
ailelerin büyük bir kısmı çocuklarının bu 
deneyimi hatırlamaması için ya bebeklik 
dönemini ya da anestezi altında yapılan 
operasyonları tercih ediyor. 
Peki, yaz aylarının yaklaşmasıyla adeta 
sezon açılışı yapmaya hazırlanan sünnet 
operasyonları gerçekten endişe edilecek, 
çocukta iz bırakacak bir operasyon mu? 
Yapılması gereken doğru bir yaş var mı? 
Aileler nelere dikkat etmeli?
Türkiye’nin ilk ve tek sünnet sarayının 
kurucusu Kemal Özkan’ın ikinci kuşak 

temsilcisi, üroloji uzmanı Doç. Dr. Levend 
Özkan, sünnetin ehil ellerde yapılması 
gereken bir işlem olduğuna dikkat çekiyor. 
Özkan, “Sünnet tecrübeli bir uzmanın 
yapması gereken cerrahi bir işlemdir. Her 
ne kadar küçük bir cerrahi operasyon gibi 
gözükse de toplumumuzda sağlık dışında, 
dini, sosyal ve geleneksel açılardan da 
çok önem taşır. Lokal anestezi altında 
yapıldığında tecrübe ve bilgi çok daha 
önem kazanıyor. Aileler ve çocuklar sünnet 
öncesinde büyük endişe yaşayabiliyor. 
Sünnet tarihinden bir süre önce çocuğun 
doktoruyla tanışması ve süreç konusunda 
doğru ve uygun şekilde bilgilendirme 
almaları kaygıyı yok etme konusunda 
kıymetli bir adım” diyor. 
Sünnetin cerrahi açıdan zor bir operasyon 
olmadığını ama tüm yönleriyle önem 
verilmesi gereken bir işlem olduğunu 
anlatan Doç. Dr. Levend Özkan’a göre en 
uygun sünnet olma yaşı ise yeni doğan 
harici bebeklik veya yedi - sekiz yaş 
dönemi. Özkan, “Aslında sağlıklı sünnet 
olma yaşı diye bir kavram yok. Ancak 
yapılmasını önermediğimiz dönemler 
var. Sünnetin zamanlamasına çocuğun 
fiziksel ve tıbbi durumu, ailenin görüşü 
ve doktorun tecrübesi esas alınarak 
karar verilir. Son yıllarda doğar doğmaz 
yapılan sünnetlerde artış görüyoruz. 
Ancak sünnet ne kadar basit görünse de 
cerrahi bir işlemdir ve işlemi uygulamak 
için lokal anestezikler, ağrı kesiciler 
gibi ilaçlar kullanılmaktadır. Nadir de 
olsa sünnetle veya kullanılan ilaçlarla 
ilgili komplikasyonlar görülebilir ve yeni 
doğan çağında bu komplikasyonlarla baş 
etmek çok daha zor ve risklidir. Mecburi 
olmayan bir cerrahi işlemi uygulamak için 
en azından bebeğin bir süre gözlenmesi, 
başta gözden kaçabilecek bir sağlık 
probleminin olmadığının teyit edilmesi 
ve özellikle kilosu düşükse normal kiloya 
gelmesi beklenmelidir. Tüm bunlar 
sağlandıktan sonra bebek güvenle sünnet 
edilebilir” diyor. 

Genel anestezi mutlaka gerekli mi?
1 - 6 yaş arası dönemin gerek psikolojik 
nedenler gerekse sünnet sonrası bakımın 
daha güç olması nedeniyle diğer tüm 
genital operasyonlarda da olduğu gibi 
önerilmediği bir zaman aralığı olduğunu 
anlatan Özkan, “Özellikle 3 ila 4 yaşında, 
çevreyi tamamen algılayabilen ancak 
mantık ve sosyal anlayışın tam oturmadığı 
bir dönemde çocuğa sünnet işlemini 
anlatmak neredeyse imkansızdır. Bu yaş 
döneminde, genel anestezi altında olsa bile 
çocuklarda sünnet sonrası huy ve davranış 
değişiklikleri görülebilir. Altı yaşından 
büyük ve adölesan (buluğ) çağına 
gelmemiş çocuklar bu konuda deneyimi 
olan kişiler/merkezler tarafından uygun 
bir hazırlıkla, herhangi bir olumsuzluk 
veya travma yaşanmadan güvenle sünnet 
edilebilir. Sonuç olarak bizim ailelere 
önerdiğimiz sünnet zamanı yeni doğan 
harici bebeklik veya 7-8 yaş dönemidir” 
diyor.
Ülkemizde çocuk şayet doğar doğmaz 
sünnet edilmemişse mutlaka genel 
anestezi altında sünnet olmalı gibi inanış 
olduğunu ancak bu görüşe katılmadığını 
dile getiren Özkan, “Sünnet olacak 
her çocuk ve ailesi için aynı şartlar söz 
konusu değildir. Sünnet öncesi görüşme 
esnasında iyi bir bilgilendirme ve muayene 
sonucunda uygulanacak anestezi 
şekline aile ile birlikte karar vermek en 
doğrusudur. Bazı özel durumlar haricinde 
(uygunsuz yaşta mecburen sünnet, eşlik 
eden anatomik bozukluk, kişisel tercihler, 
çocuğun diğer özel durumları vb.) sünnet 
işlemi deneyimli bir elde, herhangi bir 
olumsuzluk veya korku yaratmadan lokal 
anestezi altında uygulanabilir” dedi. 
Çocuk ürolojisinin deneyimli ismi Doç. 
Dr. Levend Özkan ile ilgili ayrıntılı bilgi 
için; www.drlevendozkan.com ve www.
kemalozkan.com adresleri ziyaret edilebilir. 

Doç. Dr. Levend Özkan


