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Türkiye’nin tek podiatristi  (ayak sağlığı uzmanı)
S e v g i  Ç o r a p ç ı  i l e  s ö y l e ş i
Deniz Yürüker & O. İlter Akinoğlu

-Sevgi Hanım bizi kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz. Öncelikle sizi tanımak istiyoruz.

 Ben Avustralya’da büyüdüm. Otuz yaşıma kadar orada yaşadım. Sdyney Institute of 
Technology’de dört  yıl podiatri eğitimi aldım. 

-Nedir podiatri?

 Podiatri ayak ve ayaktan kaynaklanan sorunlarla ilgilenen bir dalıdır. Ayakta oluşan 
nasır, batık tırnak, mantar, kalınlaşmış tırnak, siğil, taban çökmesi, düz taban, topuk 
dikeni  gibi problemler, ayaktaki şekil bozuklukları ve diyabetli hastalarının ayaklarında 
oluşan sorunlar podiatrinin alanına girer. Ayrıca performanslarını arttırmak amacıyla 
sporcuların ayak problemleri ile de ilgilenir.  

-Türkiye’de podiatri bilinmiyor. Dünyada podiatri eğitimi hangi ülkelerde veriliyor?  

Türkiye’de böyle bir eğitim yok. Eğitim verilmesi için 15 yıldır kendi çapımda 
uğraşıyorum.  Buna üniversitelerin karar vermesi gerekiyor.  Bu eğitime karar 
verirlerse ben de destek olurum. Dünyada ülkelere göre eğitim değişiyor.  Avustralya’da 
podiatri 4 yıllık bir eğitimdir ve sadece dıştan tedavi yöntemleri öğretilir.  Ben ameliyat 
yapmadan tedavi yapıyorum. Almanya, Fransa gibi bazı ülkelerde 2 yıllık sadece ayak 
bakımı eğitimi veren okullar var. O okullardan mezun olanlara podiatrist denmiyor.  
Amerika’da ise 6 yıllık cerrahlık düzeyinde podiatri eğitimi veriliyor. 

-Ayakta ortaya çıkan değişik sorunlardan bahsedebilir misiniz?  

Uzmanlık dalım biyomekanik ve diyabetli hastaların ayak problemleri. İnsanların 
yürüyüşlerini izleyerek, muayene ederek, makineye  ihtiyaç olmadan ayaktaki sorunları 
tespit ediyorum.   

 Vücuttaki tüm kemikler bağlantılı. Dizinizde bir sorun varsa belinizi etkiler, ayağınızda 
bir sorun varsa dizinizi de etkiler  belinizi de. Hastam belim ağrıyor diye geldiği zaman 
genel bir muayene yapıyorum. Yürüyüşüne, eklemlerine bakıyorum.  Mesela parmak 
ucunda yürüyor diye bebekleri getiriyorlar. Aşil tendonunda kısalma olabiliyor yada 
bebek yürütece oturtulmuş olabiliyor. Yürüteç bebekler için çok sakıncalı. Bir başka 
örnek,  tırnak batması için geliyorlar. Yanlış kesimden, sivri burunlu dar ayakkabı 
giymekten, a yağınızı çarpmaktan, ayaktaki mantardan, genetik olarak ince ve kavisli 
tırnak yapısından gelen pek çok faktör tırnak batmasına sebep olabiliyor.  
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-Türkiye’de en çok karşılaştığınız sorunlar neler?

Türkiye’de en büyük sorun pedikür.  Tırnağı kesip, törpleyip, etleri varsa yumuşatıcı 
sürüp, özel aletiyle ittiririp oje sürerlerse ona bir diyeceğim yok. Ama pedikürcüler önce 
ayağı suya sokuyorlar.  Suya soktukları anda steril ortam ortadan kalkıyor. Tırnakları 
keserken kenarlarını oyuyorlar.  Bu oyma işlemi batığa yol açıyor. Törpüyü tırnağın 
altına sokup tırnağı kaldırıyorlar ve altını temizliyorlar. Tırnakları bu şekilde yatağından 
ayırdığınız zaman orada bir hava boşluğu oluşuyor. Bu da mantar oluşumuna zemin 
hazırlıyor. Tırnaklar törpüyle temizlenmezler. Bu iş için tırnak fırçaları vardır.  Pedikür 
sırasında nasırlar alınıyor.  Nasırın etrafındaki sağlıklı dokuya da zarar veriyorlar ve 
oyuyorlar. Sonra nasır büyüyor. Bilinçsizce yapılan işlemler ayaklara zarar veriyor.  
Tırnak etrafındaki kütikil dediğimiz deri tabakası vücudumuzun korunma mekanizmasıdır. 
Nasıl pencerelerin çevresindeki silikon yada macunlar sızdırmazlık ve koruma görevi 
görüyorlar, bu kütiküllerin de işlevi aynıdır.  Pedikür için kullanılan aletlerin kobalt ve 
steril olması da çok önemli.  Sterilizasyon aletinde 180 derecede bir buçuk saat metal 
aletlerin kalması gerekiyor. Steril olmayan aletlerden kan yoluyla bulaşan hepatit ve 
aids virüsü kapabilirsiniz. En sık rastlanan problemlerden biri de ayak ağrıları. Zaman 
içinde ayak uzuyor, genişliyor, orta kısımdaki taban çökmeye başlıyor. Taban düzleşiyor ve 
ağrılar ortaya çıkıyor. 

Gümüş iplikli çoraplar ayakta terlemeyi ve ödemi azaltıyor

-Yaz aylarında ayak sağlığımız için neler yapmalıyız?

En önemlisi ayaklarımızı havalandırmamız. Bu sıcak havalarda kapalı ayakkabı 
giymememiz gerekiyor. Bayanlar bu konuda şanslılar sandalet giyiyorlar. Erkekler yazın 
da kapalı ayakkabı giymeye devam ediyorlar. Maalesef kültürümüzde erkeklerin sandalet 
giymesi yok. Ancak fırsat buldukça giymek lazım. Eve gidince çorapları çıkartıp önü açık 
terlik giymelisiniz. Terliksiz de dolaşabilirsiniz. 18 yaşa kadar ayak kemikleri gelişimini 
sürdürüyor. Olabildiğince yere basmayı, tırmanmayı, parmakları çalıştırmayı, çıplak 
ayakla çimenlerde yürümeyi öneriyorum.  Ayak tırnaklarının ne dipten kesilmiş ne de 
çok uzun olmaması gerekiyor. Giydiğiniz ayakkabıları havalandırın.  Giydiğiniz çoraplar 
pamuklu olmalı. Şimdi yeni teknoloji  gümüş iplikli çoraplar çıktı. Bu çoraplar kan 
dolaşımını hızlandırıyor, ayakta terlemeyi ve ödemi azaltıyor, sıcakta serin, soğukta sıcak 
tutuyor . İçindeki gümüş ipliklerin anti bakteriyel özelliği var. Hem kokuyu azaltıyor hem 
de mantara meyilli bir ayaksa özellikle diyabet hastaları için bu çorapları öneriyoruz. 
Bunlar özel ürünler.  Ayakları denize sokmak sağlıklı bir ayak için çok faydalı. Deniz 
suyu tırnakları tertemiz yapıyor, mantar varsa ve kişi mantar tedevisi görüyorsa tedaviyi 
hızlandırıyor, sıcaktan pişen parmak aralarına da iyi geliyor.

Sivri burunlu ayakkabılar ikinci parmağı uzun olanlar için daha uygundur

-Nasıl ayakkabı ve terlik seçmeliyiz?

Ayağın şekline uygun ayakkabı almak lazım. Hangi ayak parmağınız daha uzunsa ona göre 
ayakkabı seçmek gerekiyor. Bazı kişilerin baş parmakları, bazılarının ikinci parmakları uzun, 
bazılarının ise parmakları kare şeklinde neredeyse aynı hizadalar.  Sivri burunlu ayakkabılar 
ikinci parmağı uzun olanlar için daha uygundur. Bayanlarda 3-5cm. topuk en ideali.  Erkekler 
için dümdüz tabanlı bir ayakkabı hiçbir zaman tavsiye etmiyoruz. Babetler ayağı sarmadığı 
için hiç sağlıklı ayakkabı değiller. Dolgu topuk ayakkabı her zaman daha rahattır yürümek 
daha kolaydır. Bağcıklı veya cırtcırtlı ayakkabılar daha tercih edilebilir. Ayaklar gün içinde 
şiştikçe gevşetme şansı vardır. Ayakkabı alırken öğleden sonra almaya çalışın. Sabah alırsanız 
ayaklarınız şişmemiş olur. Olabildiğince hafif ayakkabı seçilmeli.  Kışın gençlerin giydiği tabanı 
ağır, esnemeyen, baş parmağın hareket etmediği 
botlar ayak altında nasıra neden olur. Ayakkabı 
esnek olmalı ama bileği de arkadan desteklemeli.  
Çok yumuşak ayakkabı da ayağın her istediğini 
yapmasına izin verdiği için iyi değil.  Spor için 
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tabanı çok ince ayakkabılar hiç sağlıklı değil. Spor ayakkabısının tabanı geniş olmalı. İnce 
belliler düz tabanlılar için hiç uygun değil. 

Terliklere gelince şimdi satılan bütün terlikleri ortopedik diye satılıyorlar. Ortopedik terlik 
ayağın şekline özeldir. Parmağın altını destekler, ayağın iç kavisini doldurur, ayak bastığı 
zaman tam destek alır, altı ve içi boş olmaz.   

-Siz o zaman bayağı zor ayakkabı alıyorsunuzdur..

Hayır. Ben her türlü ayakkabıyı giyebilirim. Önemli olan doğru aktivite için doğru ayakkabıyı 
seçmek. Alış verişe, spora gideceksem,  bütün gün ayakta kalacaksam düz spor bir ayakkabı, 
şık bir kıyafetin altına topuklu bir bir ayakkabı seçiyorum.  Sıcak havalarda sandalet giyiyorum. 

-Eskiden insanların bir yazlık bir kışlık ayakkabısı olurdu. Şimdi ayakkabı fiyatlarının 
düşmesiyle çoğumuzun her mevsimde en az beş tane giyilebilecek ayakkabısı var. Sizce 
doğru yolda mıyız?

Tabii ki. Bir de insanlar yıllar önce aldıkları ayakkabıyı hala giyiyorlar. Özellikle spor 
ayakkabıların şekli bozulmasa bile kullanım ömürleri var. Değiştirmek gerekiyor. Deri 
ayakkabıları beslemiyorsanız şekli dozulmasa bile esnekliğini kaybetmiştir. Yayılan, ayağı 
toparlamayan ayakkabıları giymek sağlıklı değil.

Çıtçıt tırnak makasları batık tırnağa yol açıyor

-Evde ayak bakımı için neler bulundurmalıyız?

Güzel bir tırnak makası, çıtçıtlardan değil. Çıtçıt makaslar batık tırnağa yol açıyor. Tırnak üç 
hamlede kesilecek. Köşe, orta ve diğer köşe şeklinde. Çok dipten kesmeyeceksiniz, ucunda 
küçük beyaz bir kısım kalacak. Sonra şekil vermek için bir törpü. Törpünün amacı tırtıkları 
düzeltmek. Her gece ayaklarınıza mutlaka ayak kremi sürün. Yaş ilerledikçe deri kuruyor 
dışarıdan takviye etmek lazım. Ayak kremlerinin içinde asit türünde meyva asidi gibi maddeler 
vardır.  Bu kremler çatlak ve nasır oluşmasını engeller. Parmak aralarına krem sürmemeliyiz 
kuru kalmalı. Haftada bir kez ölü deriyi atmak için peeling yapabiliriz. Haftada bir nasır 
oluşumunu önlemek için ıslak ayağa ponza taşı kullanılabilir. Önemli olan problem oluşmadan 
yapılan istikrarlı bakım. 

-Diyabet hastalarının ayak bakımları için neler söyleyebilirsiniz?

Diyabet hastalarının kan dolaşımları azalıyor. Sinirlerde hissizlikler başlıyor. His kaybından 
dolayı ayakta oluşan yanık, kesik veya enfeksiyon gibi oluşumların neden olabileceği ağrıyı 
hissetmiyorlar. Bundan dolayı her gün ayaklarının her yerini, altını, parmak aralarını kontrol 
etmeliler.  Kızarıklık, çatlak, morarma gibi olmaması gereken birşey varsa hemen müdahale 
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edilmeli ve bir antiseptik sürülmeli. Eğer eğilemiyorlarsa bir ayna yardımı ile bakılabilir. 
Gözleri görmüyorsa başkasından yardım almalılar. Ayaklarını her gün yıkayıp, nemlendirici 
kullanmalılar. Her gün lastiksiz temiz çorap giymeli, çıklak ayakla dolaşmamalılar. Ayakkabı 
seçimi rahat ve yumuşak olmalıdır. Diyabet hastalarında en büyük sorun ihmal. Diyabetliler 
yılda bir kez mutlaka muayeneye gelmelidirler. 

-Son olarak ne söylemek istersiniz?

Özellikle çocuklar ilk yürümeye başladıktan sonra muhakkak muayeneye gelmeleri gerekir. 
Eğer bir taban çökmesi varsa önceden önlem almak önemli.  Ayaklarınızda ufak bir sorun dahi 
olsa, sizin için önemli ise benim için de önemlidir. 

-Bu sıcak sohbet için çok teşekkür ederiz. 

Sevgi Çorapçı’ya ulaşmak isteyenler için adresi 

Sancak Mah. Konrad Adenauer Cad. No:25/1 Çankaya/Ankara

Tel: 0312 441 51 54 

Web: www.ayakbakim.com


