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PARKİNSON HASTALARI  
BEYİN PİLİYLE  
HAYATA BAĞLANIYOR 
Yaşlılık hastalığı olarak bilinen 
ve halk arasında ‘titrek felç’ 
olarak tanımlanan Parkinson, 
ilaç tedavisi ve beyin pili 
seçenekleriyle çözümsüz bir 
hastalık olmaktan çıktı. Beyin 
ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. 
Dr. Ali Zırh, Parkinson Hastalığı 
ve tedavi yöntemleri hakkında 
bilgiler verdi.

DEVAMI SYf 4 

DEVAMI SYf 5 

200 BEYİN PİLİ TAKILI HASTA BuLuşTu
Beyin Pili Hastaları 
Derneği’nin desteği 
ile Türkiye’nin dört bir 
yanından parkinson 
hastalığı mücadele eden 
hastalar bir araya geldi.

MİLLİ BASKETBOLcu 
PARKİNSON’u YENDİ 
Milli basketbolcu 
Mehmet Kahyaoğlu, 
genç yaşata yakalandığı 
Parkinson’u beyin pili 
ameliyatıyla yendi.

SANATÇILARDAN BÜYÜK DESTEK 
Yaşadıkları ortak 
anılarla İstanbul’da bir 
araya gelen Beyin Pili 
takılı hasta ve yakınları 
Nükhet Duru’nun müzik 
şöleniyle moral buldu.  

BEYİN PİLİYLE İLgİLİ DOĞRu BİLİNEN YANLIşLAR
SYf 5

BEYİN PİLİ AMELİYATI 
OLuRKEN RESİM YAPTI !
75 yaşındaki Parkinson hastası 
Ali İsmail Türemen, beyin pili 
operasyonu yapılırken resim 
çizmeye devam etti.

ParkİNSON  
PErkÜSYONLa BULUŞUYOr!

GUINNESS 2018

DEVAMI SYf 3 

Beyin Pili Hastaları Derneği (BeyPilDer) ile 
Anadolu Ateşi’nin birlikte kurdukları Perküsyon 
Takımı, 7 Nisan 2018 tarihinde Grand Cevahir 
Hotel ve Kongre Merkezi’nde, 250’den fazla 
hastayı bir araya getirerek Guinness Dünya 
Rekorunu kırmaya hazırlanıyor.



Beyin Pilleri insan beyni 
içerisinde herhangi bir 
noktaya elektrik akımı 

verebilmemizi, böylelikle 
elektrik akımı verdiğimiz 

bölgedeki beyin 
hücrelerindeki elektriksel 

aktiviteyi uyarmayı 
ya baskılayabilmeyi 

sağlayan cihazlardır. 
Nöromodülasyon adı 

verilen bu tedavi yöntemi 
ile başta Parkinson ve 

birçok hareket bozuklukları 
olmak üzere Esansiyel 

Tremor, Generalize Distoni 
ve Spazmodik tortikollis 

olgularının tedavisinde 
kullanılır. Tıbbın geldiği 

noktada beyin pilleri, 
özellikle medikal tedaviye 
yeterli yanıt vermeyen bu 

hastalıklarda yüz güldürücü 
sonuçlar veriyor.

SAYFA 2 HABER

ZaMaNI GErİ aLaN MUCİZE

PARKiNsoN hastalığı konusunda 
toplumsal farkındalık ve bilinçlenme yaratmak 
adına her yıl 11 Nisan tarihinde tüm dünyada 
birçok etkinlik düzenleniyor. “Dünya Parkinson 
Günü” olarak ilan edilen bu özel güne sayılı günler 
kala bizler de çok farklı bir heyecanın içerisindeyiz. 
Beyin pili ameliyatı geçirerek, yaşam kalitelerini 
günden güne arttıran Parkinson hastalarının 
bir araya gelerek 2014 yılında kurduğu Beyin Pili 
Hastaları Derneği olarak; Anadolu Ateşi ile birlikte 
kurduğumuz “Anadolu Ateşi BeyPilDer Perküsyon 
Takımı” ile Türkiye’nin tıp alanında kırılacak 
ilk Guinness Dünya Rekoru’na imza atmaya 
hazırlanıyoruz. 

Öncelikle BeyPilDer olarak sizlere dernek 
faaliyetlerimizden kısaca bahsetmek isterim. 
Başta Parkinson olmak üzere bir takım hareket 
bozuklukları, Generalize Distoni,  Esansiyel Tremor 
gibi hastalıklar ülkemizde tabu olarak görülüyor. 
Ne yazık ki hastalar tedavi konusunda yeterli 
bilgiye sahip olmadıkları için sosyal yaşamlarını 
kısıtlıyorlar. İşte bu sebeple hem hastaları 
hem de hasta yakınlarını bilinçlendirmek ve 
farkındalık yaratmak için beyin pili ameliyatını 
geçirmiş ve kaliteli bir yaşam tarzına sahip 
olmuş Parkinson hastaları tarafından Beyin 
Pili Hastaları Derneği (BEYPİLDER) hayata 
geçirilmiştir. Beyin pili tedavisinin mevcut ve 
uygulanan bir tedavi olduğu, ilaç tedavisi ile 
yeterli iyileşme sağlanamayan veya şiddetli 
ilaç yan etkileri nedeni ile ilaç tedavisinin yeterli 
iyilik sağlayamadığı hastalara yarar sağladığını, 
doğru cerrahi yöntem ile ameliyat edilen 
hastalarda Beyin Pili tedavisinin hastalara uzun 
dönemde de, ameliyat sonrası yıllarda da fayda 
sunabileceği konularında hastaları ve hasta 
yakınlarını bilgilendirmeyi hedefliyor. Bu hastalığı 
olan kişilerin toplumda yalnız olmadıkları ve bu 
konularda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara 
destek sunmayı amaçlıyor.

Dernek bünyesinde farkındalık oluşturmak 
amacıyla bugüne kadar birçok etkinlik 
içerisinde yer aldık. BeyPilDer olarak, bu yıl ise 
6 Nisan 2018 tarihinde Grand Cevahir Hotel ve 
Kongre Merkezi’nde, bir günlük hasta eğitim 
sempozyumu ve 7 Nisan 2018 tarihinde, 250’den 
fazla Beyin Pili ameliyatı olmuş hastayı bir 
araya getirerek “Dünyanın en büyük beyin pili 
hastaları buluşması”na ev sahipliği yapmaya 
hazırlanıyoruz. BeyPilDer üyeleri ile Mustafa 
Erdoğan imzası taşıyan Anadolu Ateşi’nin birlikte 
kurduğu ‘Anadolu Ateşi Perküsyon Takımının’ özel 
gösterisi ile Guinness Dünya Rekorunu kıracak 
olan beyin pili hastaları bir yandan Parkinson 
hastalığına dikkat çekmeyi diğer yandan ise 
ülkemize de bu gururu yaşatmayı arzu ediyor. 
7 Nisan’da tüm beyin pili hastalarını Guinness 
Rekorunu birlikte kırmaya davet ediyoruz.

Saygılarımla

BİRLİKTE guİNNESS 
DÜNYA REKORuNu  
KIRMAYA HAzIR MISINIz?

Av. Ahmet Metin
Beyin Pili Hastaları Derneği Başkanı

info@beyinpili.org.tr

BeyiNiN iç kısımlarının elektriksel 

uyarımı 1970’li yılların sonundan beri de-

nenmiş olmasına rağmen günümüzde 

kullanılan modern beyin pillerinin uygu-

lanmasına ilk kez 1986 yılında başlanmış-

tır. Beyin pillerinin uygulanması 1990’lı 

yıllardan sonra yaygınlaşmaya başlamış, 

son on yılda bu sayı hızla artmıştır. Günü-

müzde dünyada yaklaşık 80 bin kadar 

hastaya beyin pili uygulanmıştır. Beyin 

pillerinin bugünkü tedavi yöntemleri içe-

risinde en başarılı olabildiği hastalık grup-

ları Parkinson ve hareket bozukluklarıdır. 

Bunun dışında “Esansiyel Tremor” adı 

verilen ve hareket ile artan el titremele-

rinde, “Distoni” adı verilen aşırı vücut ka-

sılmalarında da tıbbi tedavi yetersiz kaldı 

ise Beyin Pilleri başarı ile kullanılabiliyor. 

Depresyon, obsesif - kompülsif bozuk-

luklar, Alzheimer gibi hafıza problemleri, 

epilepsi ve obezite hastaları için de çalış-

malar sürmektedir.

Beyin pilleri; insan beyninin içerisine 

yerleştirilen ve ucunda polariteleri değişti-

rilebilir dört platinium-iridium karışımı kut-

bu bulunan bir elektrot, bu elektrotu esas 

pil cihazına bağlayan bir uzatma ve pilin 

kendi gövdesinden oluşan elektronik dü-

zeneklerdir.  Elektrot kısmı, beyin içerisine 

yerleştirilmekte, bu elektrot uzantı yar-

dımıyla cilt altından göğüs kafesinin üst 

kısmına yerleştirilen pile bağlanmaktadır. 

Pil cihazı, dışarıdan bilgisayar aracılığıyla 

telemetrik programlanabilen, karmaşık 

bir elektronik modüldür. 

Bu cihaz programlanarak, beyin içeri-

sindeki elektrotun ucundaki dört kutbun 

pozitif/negatif/nötr olarak değiştirilebil-

mesi ve değişik kombinasyonlar yaratıla-

bilmesini sağlanmaktadır. Ayrıca verilen 

elektrik akımının şiddeti, frekansı ve veri-

len akımın dalga genişliği ayarlanabilmek-

te, böylelikle beyinde etkilenen alanın yeri 

ve büyüklüğü değiştirilebilmektedir.

‘kONUŞa kONUŞa 
aMELİYat’

Operasyon, tümü ile lokal anestezi 

altında ve hastalar uyanık olarak ger-

çekleştirilmektedir. Hastalar sadece ope-

rasyonun son aşamasında, pilin gövdesi 

göğüste cilt altına yerleştirilirken acı duy-

mamaları için uyutulmaktadırlar. Pillerin 

ömrü uygulanan beyin bölgesi ve hasta-

lara göre değişmekle birlikte ortalama 4-6 

yıl arasındadır. 

Pilin bataryası bittiğinde başka bir 

beyin operasyonuna ihtiyaç olmayıp 

pillerin sadece göğüs bölgesindeki cilt 

altına yerleştirilmiş kısmı yaklaşık yarım 

saatlik bir operasyonla değiştirilmekte-

dir. Daha yüksek elektrik akımı verilmesi 

gereken distoni hastalığı olan hastalarda 

25 yıla kadar ömrü olan ve dışarıdan şarj 

edilebilen beyin pillerini de uygulamak 

mümkündür. Pil takılan hastaların normal 

günlük yaşantılarında hiçbir değişiklik 

olmamaktadır. Hastalar her türlü sportif 

faaliyeti sürdürebilir ve yüzebilirler. Pil takı-

lan hastalara üzerlerinde elektronik cihaz 

taşıdıklarına dair bir belge verilmekte ve 

hastalar gerektiğinde güvenlik kontrolle-

rinde bu belgeyi göstermektedirler. 

Pil takılı hastaların pil ayarlarını değişti-

rebileceğinden MR çektirmelerine izin ve-

rilmemektedir.Ancak gerekli olduğunda 

yapılacak ayarlamalar ile uzman kişilerin 

kontrolünde MR çektirilebilir.

BEYIN PILI
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BeyiN Pili ameliyatı geçirerek, ya-
şam kalitelerini günden güne arttıran bir 
grup Parkinson hastasının bir araya gele-
rek 2014 yılında kurduğu Beyin Pili Hastala-
rı Derneği; Anadolu Ateşi sponsorluğunda 
oluşturduğu “Anadolu Ateşi BeyPilDer Per-
küsyon Takımı” ile Türkiye’nin tıp alanında 
kırılacak ilk Guinness Dünya Rekoru’na 
imza atmaya hazırlanıyor.

BeyPilDer, bu yıl 6-7 Nisan 2018 tarihleri 
arasında İstanbul’da gerçekleştirilecek olan 
etkinliklerle birlikte toplumda daha fazla ki-
şiye ulaşıp daha fazla farkındalık yaratmayı 
hedefliyor. 6 Nisan 2018 tarihinde, hareket 
bozukluğu olan hasta ve ailelerini eğitmek 
amacı ile bir günlük hasta eğitim sempoz-
yumu gerçekleşiyor. Grand Cevahir Hotel 

ve Kongre Merkezi’ndeki “Hayatı Yakala” 
Hasta Bilgilendirme Sempozyumu’nun ar-
dından BeyPilDer üyeleri, 7 Nisan tarihin-
de yine aynı mekanda Mustafa Erdoğan 
imzası taşıyan ve çalışmalarıyla dünyanın 
sayılı dans toplulukları arasında gösterilen 
Anadolu Ateşi ile gerçekleştirilecek olan, 
Perküsyon gösterisi ile bir araya geliyor. 
Yurtiçinden ve yurtdışından 250’den fazla 
Beyin Pili ameliyatı geçirmiş hastanın katılı-
mı ile gerçekleştirilecek olan organizasyon 
da bir yandan Parkinson hastalığına dikkat 
çekmek diğer yandan ise Tıp Dünyasına bu 
rekoru, Türkiye’ye de bu gururu yaşatmak 
hedefleniyor. Ülkemizin uluslararası alanda 
tanıtımına değer katacak olan etkinlik aynı 
zamanda “Dünyanın en büyük beyin pili 
hastaları buluşması” özelliği taşıyor.

DÜNYaNIN EN BÜYÜk BEYİN PİLİ 
HaStaLarI BULUŞMaSI GErÇEkLEŞİYOr
11 Nisan Dünya Parkinson Günü’nde her yıl farklı etkinlikler 
gerçekleştiren Beyin Pili Hastaları Derneği (BEYPİLDER), bu 
yıl 7 Nisan 2018 tarihinde Grand Cevahir Hotel ve Kongre 
Merkezi’nde, beyin pili takılarak sağlıklarına kavuşan yurtiçi 
ve yurtdışından 250’den fazla hastayı bir araya getirerek 
Guinness Dünya Rekorunu kırmaya hazırlanıyor.

HABER

PARKiNsoN PeRKÜsyoNlA BUlUŞUyoR

Beyin Pili Hastaları Derneği (BeyPilDer) ile Anadolu Ateşi’nin 
birlikte kurdukları Perküsyon Takımı, 7 Nisan’da kırmayı 
planladıkları Guinness Dünya Rekoru için çalışmalarına başladı. 
Anadolu Ateşi ile ilk prova çalışmalarına 15 Mart’da başlayan 
“Anadolu Ateşi BeyPilDer Perküsyon Takımı”na katılım, tüm 
beyin pili hastalarına açık olup; başvurular info@parkinson.
istanbul adresinden ya da 0545 252 30 30 numaralı irtibat 
numarasından yapılabilmektedir.

Beyin 
Pili Hastaları 

Anadolu Ateşi’ni 
Yakıyor.
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ParkİNSON HaStaLarI  
BEYİN PİLİYLE HaYata BaĞLaNIYOr

RÖPORTAJ

Öncelikle sizi biraz 
tanıyabilir miyiz?

1960 Yılında Ankara’da doğdum. 1983 
Yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakül-
tesinden Tıp Doktoru olarak mezun ol-
dum, 1994’de Marmara Üniversitesi’nde 
Beyin ve Sinir Cerrahisi uzmanı oldum ve 
aynı sene Nörofizyoloji yüksek lisansını 
tamamladım. 1994’de Avrupa Nöroşirürji 
Birliği’nin eğitim kurslarını tamamlayıp 
diplomasını aldım. 1995-1997 yılları ara-
sında Toronto Western ve Johns Hopkins 
Hastanelerinde fonksiyonel beyin cerrahi 
üst ihtisaslarını yaptım. 1997 Yılında Tür-
kiye‘ye dönerek Amerika’daki merkez-
lerden sonra ilk defa ülkemizde hareket 
bozukluklarının cerrahi tedavisinde “Mik-
roelektrot ve Kayıt ve Stimülasyon Tekni-
ği” ile beyin ameliyatlarını yapmaya başla-
dım ve hala da aynı işi yapıyorum.

Parkinson nasıl bir hastalıktır?  
Parkinson Hastalığı, bizim beyinde 

“dopamin” adını verdiğimiz bir maddenin 
eksikliği ile ortaya çıkan bir hastalıktır. Bu 
maddenin eksilmesine bağlı olarak hasta-
larda, hastadan hastaya değişmek üzere 
katılık, titreme, tutukluk, yavaşlık, yüz hat-
larında donukluk - “maske yüz” diye ifade 
ettiğimiz ifade, küçük adımlarla öne eğik 
olarak yürüme gibi bir takım bulgu ya da 
bulgular ortaya çıkar. 

Yaşlılık hastalığı olarak 
bilinen ve halk arasında 

‘titrek felç’ olarak 
tanımlanan Parkinson, 

ilaç tedavisi ve beyin pili 
seçenekleriyle çözümsüz 

bir hastalık olmaktan çıktı. 
Beyin ve Sinir Cerrahisi 
Uzmanı Op. Dr. Ali Zırh, 

Parkinson Hastalığı 
ve tedavi yöntemleri 

hakkında bilgiler verdi.

Halk arasında ‘yaşlılık hastalığı’ 
olarak biliniyor. Peki erken 
yaşlarda görülebilme olasılığı 
nedir?

Parkinson hastalığında ortalama tanı 
koyma yaşı 62-65 yaş civarındadır. Aslın-
da hepimiz 120 yaşına kadar yaşarsak, az 
ya da çok hepimizde Parkinson hastalığı 
bulguları olmasını bekleyebiliriz. Ancak bir 
kişiye 40 yaşından daha önce Parkinson 
hastalığı tanısı konursa bu, genç yaşta gö-
rülen Parkinson hastalığı olarak adlandırı-
lır. Tüm Parkinson hastalarının sadece % 
5 ila 10’unda hastalık başlangıç yaşı 20 ila 
40 yaşları arasındadır. Ailede bir ebeveyn 
veya kardeşte Parkinson hastalığı varlığı, 
o kişide hastalık gelişme riskini yaklaşık iki 
kat arttırmaktadır. 

Parkinsonda hangi tedavi 
yöntemleri uygulanmaktadır?

Parkinson hastalığı beyinde bir mad-
denin üretim eksikliği olduğundan baş-
langıç tedavisi de ilaç tedavisi olup amaç 
eksik olan maddeyi ağızdan verilen ilaçlar 
ile yerine koymaktır. Hastalar baştan ilaç 

tedavisine iyi cevap vermiş olsalar bile 
aradan yıllar geçtikçe, bir yandan hastalı-
ğın ilerlemesi, bir yandan da ilaca tolerans 
gelişmesi nedeniyle eski doz ve sıklıkta 
ilaçlar yetmemeye başlıyor. İlaç tedavisinin 
yetersiz kaldığı ya da şiddetli ilaç yan etki-
leri nedeni le ilaç tedavisinden yeterli yara-
rı göremeyen hastalara “Beyin Pili tedavisi” 
uyguluyoruz.

Beyin pilinden bahseder misiniz, 
ülkemizde ne kadar zamandır 
uygulanıyor?

Parkinson, distoni, esansiyel tremor 
gibi hareket bozukluğu hastalıklarında 
ilaç tedavisinin yetersiz kaldığı ya da şid-
detli ilaç yan etkileri nedeni ile yeterli ilaç 
tedavisinin verilemediği olgularda uygula-
nan cerrahi tedavide beyin pili adı verilen 
karmaşık elektronik cihazlar kullanılır. Bu 
cihazlar beynin iç kısımlarının elektriksel 
uyarımı sağlar. Dünyada ilk kez 1986 yı-
lında uygulanmaya başlayan beyin pilleri 
ülkemizde 1990’lı yıllarda kullanılmaya 
başlamıştır.

Ameliyat sürecinde ve 
sonrasında hastayı neler 
bekliyor?

Beyin pili uygulaması hastalar için kolay 
bir ameliyat olsa da doktorlar için zor ve 
karmaşık bir ameliyattır. Çünkü bu ameli-
yatlar kişilerin hayatlarında sadece bir kere 
yapılabilecek ameliyatlardır. 

Ameliyat iki kısımdan oluşur ve yakla-
şık 4-5 saat gibi bir sürede tamamlanır. Bu 
ameliyatları hasta uyanık iken, konuşa ko-
nuşa ve hasta ile karşılıklı yardımlaşarak 
yapıyoruz. Ameliyat sonrasında hastalar, 
çarpıcı biçimde iyileşiyor ve normal ya-
şamlarına dönebiliyor. Ayakkabısını bağ-
layamayan, gömleklerini ilikleyemeyen, 
yardımsız yaşayamayan, sosyal hayattan 
kopan hastalar beyin pilinden sonra yeni-
den bağımsız yaşama, sosyal hayatlarını 
geri kazanma ve eski işlerini yeniden ya-
pabilme şansını bulabiliyorlar. 

Bu tedavi yönteminin en büyük 
avantajı nedir?

Beyin pilinin en büyük avantajı; kontrol 
edilebilir, programlanır ve ayarlanabilir bir 
tedavi yöntemi olması. Yani bir yan etki 
gördüğümüzde, başka bir ayara alabiliyo-
ruz. Hasta memnun değilse ya da prob-
lem yaşarsa, kapatmamız ya da istemezse 
çıkartmamız söz konusu olabilir. Pilin ömrü 
ortalama 7-8 yıldır. Ancak hastadan hasta-
ya bu süre değişebiliyor. Hastalara gece 
uyurken pili kapatmalarını söyleriz ama pilin 
rahatlığına alışan ve gece titremekten kor-
kan hastalar genellikle pillerini kapatmıyorlar. 
Pilin ömrü bittiğinde yarım saatlik bir ameli-
yatla göğüsteki pil değiştirilebiliyor.

Ameliyatta herhangi bir  
risk var mı?

Bu ameliyatlarda yüzde 1 civarında 
enfeksiyon riski, yüzde 1 civarında beyin 
kanaması riski mevcuttur. Başarının sırrı, 
beynin içinde 2-3 milimetre çapındaki bir 
anatomik oluşumu bulmak ve oraya mü-
dahale etmekten geçmektedir. 

Sonuçların son derece yüz güldürücü 
ve risklerin bu kadar az olmasını sağla-
yan, yani ‘doğru yere doğru müdahale 
edilmesini sağlayan’ en güvenilir yöntem 
ise bu ameliyatlarda kullanmakta olduğu-
muz ‘Mikroelektrot Kayıt ve Stimülasyon 
Tekniği’dir. Bu teknik sayesinde beynin fiz-
yolojik haritasını çıkarılır ve o hastalıktan 
sorumlu hücrelerin doğru yeri bulunur.

‘Beyin pili 

ameliyatı ile 

yaşamın saatini 

geri almak 

mümkün’
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MARMARA ÜNiveRsiTesi Gü-

zel Sanatlar Fakültesi Profesörlerinden 

ünlü ressam Ali İsmail Türemen beyin pili 

ameliyatından hemen sonra sağlığına ka-

vuştu. Parkinsonun etkilerinden kurtulan 

ünlü ressam hastalık sürecini şu sözlerle 

anlattı: ’Hastalığı 15 sene önce fark ettim, 

ilk olarak ilaç tedavisi uygulandı fakat 

başarılı olmadı. Hastalık yüzünden önce 

imzamı kaybettim, ama bu durum mesle-

ğimi icra etmeme engel değildi. Her gün 

75 basamak atölyeye çıkıp indim, bu 15 

yılda 200’e yakın resim yapmışımdır. Ko-

lay karar verebileceğim bir ameliyat de-

ğildi, çok araştırdık. Bir öğrencim beni Dr. 

Ali Zırh’a yönlendirdi. Doktorumuzla gö-

rüşüp süreci değerlendirdik ve ameliyat 

olmaya karar verdim. Ameliyata girerken 

kağıt kalem istedim, ameliyat masasında 

dahi resim yaptım. Parkinsonla mücade-

le ettim ve ben kazandım, imzamı ondan 

geri aldım. Hastalık ne olursa olsun istek-

lerinizin önüne geçemiyor, sadece ısrarla 

inanmalı ve mücadele etmelisiniz.’

75 yaşındaki ünlü ressam Ali İsmail Türemen, 15 yıl Parkinson 
rahatsızlığıyla mücadele etti. Hastalık onun resme olan tutkusunu 
elinden alamadı. Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Ali Zırh 
tarafından gerçekleştirilen başarılı beyin pili operasyonuyla 
ameliyat masasında dahi resim yapan Türemen, şimdiler de 15 
Mayıs’ta açılacak yeni sergisinin hazırlığını yapıyor.

 ‘… rağmen  
Parkinson’ Sergisi

Maviye olan tutkusunu geçtiğimiz 
yıl ‘… rağmen Mavi’ adlı bir 

sergi ile taçlandıran Ali İsmail 
Türemen, önümüzdeki dönemde 

‘… rağmen Parkinson’ adlı bir sergi 
yapacağının haberini verdi. Hastalık 

boyunca yaptığı tüm eserleri 
orada sergileyeceğini dile getiren 

sanatçının, ameliyat esnasında 
yaptığı eser de sergide yer alacak. 

BEYİN PİLİ 
aMELİYatINDa
rESİM YaPtI

ÜNlÜ RessAMDAN yeNi seRGi

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Görüntü ve 
Sahne Sanatları Bölümü’nde temel sanat eğitimi dersleri 
veren Ali İsmail Türemen, mavinin egemen olduğu figüratif 
soyut yapıtlarıyla tanınıyor. Eserleriyle 9. DYO Ödülü ve 
Sedat Simavi Vakfı Görsel Sanatlar Ödülü’nü alan, ikisi 
yurtdışında olmak üzere toplam 38 kişisel sergi düzenleyen, 
birçok grup sergisi ve bienale katılan ressam Türemen’in, 
15 Mayıs’ta Kibele Sanat Galerisinde Retrospektif sergisi 
açılıyor. 1969 yılından 2018 yılına kadar yaptığı eserlerden 
oluşacak sergide, sanatçının resimlerin yanı sıra özgün 
heykeller ve gravürler de yer alacak.

HABER

Beyin pili tedavisi işe yaramaz: Ne yazık ki çoğu nöroloji dok-
toru bile bu tedavinin hastalara pek yaramadığını veya sadece tit-
remelere iyi geldiğini düşünmekte. Yaklaşık 10-15 yıl öncesine ait 
olan bu bilgiler artık terk edilmekte. Bugün son bilimsel ve klinik 
çalışmalar; Beyin Pili tedavisinin doğru seçilen hastalarda hastalık 
bulgularını düzeltmede çok yararlı olduğunu ortaya koymakta.

Beyin Pili ameliyatları çok riskli ameliyatlardır: Deneyim-
li ellerde ve doğru teknoloji ile yapılan beyin pili ameliyatlarının 
riski çok azdır.

Beyin Pilleri 70 yaşından sonraki hastalara uygulanamaz: 
Bu ameliyatlarda yaş tek başına belirleyici bir unsur değildir. Bey-
ninin anatomik yapısı ve zihinsel fonksiyonları normal olan 80 
yaşındaki bir hastaya da beyin pili uygulanabilir. 

Beyin Pili ameliyatları çok pahalı ameliyatlardır: Bu bilgi 
beyin pili cihazlarının tek başına fiyatı yaklaşık 25 bin dolar civa-
rında olduğu için doğru olmakla birlikte; Sosyal Güvenlik Sistemi 
doğru tanı ve mevzuata uygun olarak gerçekleştirilen ameliyat-
larda ödeme yaptığı için çoğu hasta için ekonomik nedenlerle 
gerçekleştirilmesi imkansız ameliyatlar değildir.

Beyin Pilleri hastalığı tamamen ortadan kaldırır: Beyin pili 
ameliyatıyla, Parkinson hastalarında “hastalığın saatini geri al-
mak” mümkündür; ancak hastalığı tamamen ortadan kaldırmaz. 
Yapılan girişim beyinde dopamin eksikliğine bağlı hastalık bulgu-
larından sorumlu olan hücrelerin aşırı aktivitesini düzeltmektir; 
ancak Parkinson beynin degeneratif bir hastalığı olup, hastalık 
bulguları düzeltilse de hastalığın süregelmesini ve yavaş yavaş 
ilerlemesini ortadan kaldıramaz..

BEYİN PİLİYLE İLgİLİ DOĞRu BİLİNEN YANLIşLAR
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BEYPİLDEr taraFINDaN 
GErÇEkLEŞtİrİLEN EtkİNLİkLEr
Tüm dünya genelinde 10 milyondan fazla Parkinson 
hastası olduğu tahmin ediliyor. Türkiye genelinde 
ise bu rakamın 150 bin olduğu düşünülüyor. Beyin 
Pili Hastaları Derneği (BEYPİLDER), Parkinson ve 
bir takım hareket bozuklukları, Generalize Distoni 
gibi hastalıklar konusunda toplumu, hasta yakınlarını 
ve ailelerini bilinçlendirmek için birçok etkinliğe ev 
sahipliği yapıyor. Dernek bünyesinde düzenlenen 
eğitim toplantıları ve sosyal etkinlikler ile hastalık 
konusunda farkındalık yaratılmaya devam ediyor.

Parkinson ve diğer hareket bozukluğu 
hastalıklarını beyin pili tedavisiyle yenen 
hastalar ile hasta yakınlarını aynı çatı 
altında buluşturan Beyin Pili Hastaları 
Derneği (BEYPİLDER),  İstanbul’da 
eğitim toplantısını düzenledi.

Hastaların ve hasta yakınlarının yoğun ilgi gösterdiği top-

lantıda, Yrd. Doç. Dr. Nesrin Yılmaz, Prof. Dr. Feriha Özer, 

Doç. Dr. Engin Çakar, Op. Dr. Ali Zırh konuşmacı olarak ka-

tıldı. Alanında uzman hekimler, Parkinson hastalığının er-

ken teşhisinin önemi, ileri evrede yaşanan sorunlarla baş 

etme yolları ve hastalıkta yürüme ve denge egzersizlerinin 

sağlayacağı yararlar konusunda katılımcıları bilgilendirdi.

Parkinson Hastalığının 200. Yılı nedeni ile  
200 Beyin Pili takılı hasta ve aileleri bir araya geldi. 

Yaşadıkları ortak anılarla bir araya gelen 200 Parkinson hastası ve yakınları Nükhet Duru’nun mü-

zik şöleniyle moral buldu. Parkinsonun 200. Yılında hastalara moral amaçlı düzenlenen organizas-

yonda yıllarca Parkinson hastalığı ile mücadele eden ve kendisi de beyin pili ameliyatı olarak eski 

sağlığına kavuşan ünlü sanatçı Durul Gence, orkestrası eşliğinde konser verdi. Etkinlikte, hareket 

kabiliyetinin giderek kaybolmasıyla kendini gösteren Parkinson hastalığına yakalanan ve beyin pili 

ameliyatı olarak eski sağlıklarına kavuşan bazı hastalar da müzik dinletisi sundu.

PARKİNSON’uN 200. YILINDA 200 HASTA BİR ARAYA gELDİ

BeyPilDer üyeleri, 11 Nisan 
“Dünya Parkinson Hastalığı 
Günü” kapsamında Beşiktaş 
Anadolu Lisesi spor alanlarında 
buluşup voleybol, basketbol, 
futbol, masa tenisi maçları ve 
yoga yaptılar.

Beyin Pili tedavisi ile yeniden eski hayatlarına 

kavuşan hastalar Beşiktaş Anadolu Lisesi’ndeki 

etkinlikte bir araya geldi. Daha önce sosyal ha-

yatlarını kısıtlayan hastalar, beyin pili ameliyatın-

dan sonra her türlü ihtiyaçlarını giderdikleri gibi 

gönüllerince istedikleri sporu yapabiliyorlar.

BEYİN PİLİ HASTALARI YEşİL SAHADA BuLuşTu
Beyin pili ameliyatı ile günlük yaşantılarına geri dönen 
Parkinson hastaları Medipol Başakşehir Spor oyuncuları 
ile maç yaptı.

Hareket etme, yürüme, yemek yeme gibi günlük faaliyetleri yerine getiremez hal-

deyken geçirdikleri beyin pili ameliyatı ile hastalığın zamanını geriye alan Parkinson 

hastaları, antrenörlüğünü Abdullah Avcı’nın yaptığı Medipol Başakşehir Futbol Takı-

mı oyuncularıyla buluştu. Türkiye’nin farklı illerinden gelen 14 hasta ile, Başakşehirli 

futbolcuları yeşil sahada buluşturan gösteri maçı eğlenceli anlara sahne oldu. Ba-

şakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda gerçekleşen etkinliğin amacı ise, Parkinson’un 

tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu kamuoyuna duyurmak oldu.

PARKİNSON HASTALARI EĞİTİM 
TOPLANTISINDA BuLuşTu

YÜRÜYEMİYORLARDI,  
ARTIK SPOR YAPIYORLAR
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Milli BAsKeTBol Takımı eski 

oyuncusu Mehmet Kahyaoğlu, 29 yaşın-

da yakalandığı Parkinson hastalığı nede-

niyle uzun süredir basketbol oynayamı-

yordu. Sosyal hayatında büyük zorluklar 

yaşayan, zamanla yürüyemeyen ve su 

içmekte bile zorlanan basketbolcu, yaşa-

dığı zorlukları geçirdiği beyin pili ameli-

yatı sayesinde atlattı. 

Basketbol hayatını yakalandığı Par-

kinson hastalığı nedeniyle bıraktığını 

söyleyen Kahyaoğlu, yaşadığı sıkıntıları 

şöyle anlattı: ‘İlk başlarda vücudumda 

görülen belirtilere önem vermedim.  An-

cak kısa sürede günlük hayatımı etkile-

meye başladı. Basketbol sahasında ter 

dökerken hastalığın ortaya çıkmasıyla 

basketbol oynayamaz, hatta yürüyemez 

hale gelmiştim. Sonrasında yaptığım 

araştırmalarla beyin pilinin Parkinson 

hastalarını hayata bağladığını öğrendim. 

İlaç tedavisinin ardından beyin pili cerra-

hisi ile normal yaşantıma geri döndüm. 

Sporu yeniden hayatıma kattım. Parkin-

son bir kader ya da çaresiz bir hastalık 

değil. Hastalar hiçbir zaman pes etme-

sinler. Beyin pili ameliyatıyla eski sağlıklı 

günlerine geri dönebilirler.’

42 yaşındaki eski Milli basketbolcu 
Mehmet Kahyaoğlu, genç yaşta 

Parkinson hastalığına yakalandı. 
Hastalık yüzünden 14 yılını verdiği 
basketbol sahalarına veda etmek 

zorunda kalan Kahyaoğlu, Beyin ve 
sinir Cerrahisi Uzmanı op. Dr. Ali Zırh 

tarafından gerçekleştirilen Beyin pili 
ameliyatı ile normal hayatına kavuştu.

MİLLİ BaSkEtBOLCU ParkİNSON’U 

BEYİN PİLİ İLE YENDİ

Op.Dr. Ali Zırh, Kahyaoğlu’nun beyin pili 

sonrası hastalık öncesi hayatına kavuştu-

ğunu vurgulayarak: “Hastamız, Parkinson 

hastalığı nedeniyle uzun süredir basketbol 

oynayamıyor, hatta insan içerisine rahat 

çıkamıyor, ailesi ve çocukları ile yeterince 

ilgilenemiyordu. Ameliyat sonrası normal 

hayatına kavuşan Mehmet Kahyaoğlu nor-

mal günlük yaşantısını sürdürebiliyor, basket 

oynayabiliyor. Yaşı nedeni ile artık aktif bas-

ket hayatına sporcu olarak sahalarda değil, 

teknik adam olarak saha kenarında devam 

etmek istiyor.’’ 37. Vodafone İstanbul Mara-

tonu halk koşusunda, Beyin Pili Hastaları 

Derneği için koşan Kahyaoğlu, Asya’dan Av-

rupa’ya geçerek kıtaları aşmayı başardı. Milli 

basketbolcuya; bir zamanlar ayakkabısını 

bağlayamayan, gömleğini ilikleyemeyen, 

yardım olmadan su bile içemeyen ancak 

beyin pili ameliyatıyla eski sağlıklı günlerine 

kavuşan Parkinson hastaları da eşlik etti.




