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Başkanın  Mesajı 

Değerli Vakıf Dostlarımız,

Ülkemiz oldukça sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Bir yandan S400 füzeleri ve F-35 konusu, diğer yandan 3.5 milyon Suriyeli göçmen 
konusu ve Suriye’de süregelen sorunlu politik durum…

Ülkemizde ötelenmiş İstanbul İBB seçimi ve yarattığı belirsizlikler…
Her üç üniversite mezunundan birinin işsiz olması… 

Gayrisafi milli hasıla içinde 10 seneden beri %13’lere düşmüş imalat sanayi payı…
Artan enflasyon, artan işsizlik, döviz dalgalanması ve benzer konular…

Böyle bir ortamda bizim gibi devamlı proje üretmiş ve hizmet yelpazesini genişletmiş bir vakıf sosyal sorumluluk projelerine daha 
çok el atmalı mı?

Böbrek sağlığını korumak üzere süregelen hizmetlerimize ilaveler yapabiliriz. Son aylarda üzerinde en çok durduğumuz konu, “ço-
cukluk çağında obezite ile mücadele”.

Adım adım ilerliyoruz. Önümüzdeki en önemli gelişme 9 Eylül 2019’da okullar açıldığında kantinlerde uygulanmaya başlanacak olan 
trafik ışıkları/logo yönetmeliği... Bu konuda kantinlerde yapılması gereken denetim ne şekilde yapılacak? 

Halk sağlığı uzmanları ve diyetisyenlerin de zaman zaman destek vereceği bu denetimlerin uygulanmasına Türk Böbrek Vakfı olarak 
nasıl yardımcı olabiliriz? Konuya direkt vurgulama yapacak bir kamu spotu ve sosyal medya çalışmaları nasıl faydalı olabilir.?

Buna benzer soruları yaygınlaştırabiliriz. 
Ancak asıl hedef 1 Ocak 2020 tarihinde okul kantinlerindeki uygulamanın bütün marketlerde de yaygınlaştırılmasıdır. Gıda sektörü 
satışlarının azalmasını istemeyeceği için büyük bir ihtimal ile öteleme talebinde bulunacaktır. İşte vakfımıza burada büyük görev 
düşüyor. Yazılı, görsel ve sosyal medya çalışmaları ile kamuoyunda istediğimiz algı operasyonunu başarmalıyız. 

Eğer gittikçe artan obezite ve tetiklediği hastalıklarla mücadelenin yoğunluğunu arttırmak istiyorsak mutlaka itibarı yüksek olan bir 
STK olarak baskı grubu oluşturmaya devam etmeliyiz. Yazımın başında belirttiğim olumsuzluklara rağmen yılmadan kamu sağlığı 
için seferber olmalıyız…

Sağlıcakla kalın.

Timur Erk

24
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Ayşe Onat
TBV Projeler Koordinatörü

Lütfi Kona
Türk Böbrek Vakfı ve Diyaliz Merkezleri 
Koordinatörü

2019 Yılının İlk Yarısında Vakıf 
Faaliyetlerimizden Satır Başları

Aslında hepimiz bu dünyada bir amacı var. Madem doğduk, bir hayat çizgisinin üzerinde yolculuğumuzu sürdürüyoruz, o halde 
var oluşumuzu bir nedene bağlamaya ihtiyaç duymalıyız. Bugün etrafımıza dikkatle baktığımızda bu bilince hiç ulaşmamış kişile-
rin yanı sıra kendisini bilime, adalete, sivil topluma, çocuklara, doğaya, kültüre –aklınıza ne gelirse – adamış bireyler görebiliyo-
ruz. İlk grup için “kişi,” ikinci grup için ise “birey” kelimelerini özellikle kullandım. Birey olabilmek için çok daha fazlası gerekiyor.
Tarihin her anında algıları daha açık, 360 derece bakabilen, sağduyu ve vicdan sahibi insanların “diğerkamlık” ile yarattığı farkı 
görmek mümkün… “Ben işime gücüme bakarım gerisi beni hiç ilgilendirmez” demiyor, mesela evinin arkasındaki çorak tepelere 
her gün gidip ağaç ekiyor, yavaş yavaş bir ekosistem yaratıyor. Kimileri hafta sonu, tatil, bayram demiyor, kendisi gibi düşünen-
leri bir araya getiriyor, uçağa atladıkları gibi yoksul ülkelerdeki çocukların ameliyatlarını yapıyorlar. Biri ilerlemiş yaşına rağmen 
çocuk elbiseleri dikiyor, kimi kütüphane kuruyor. Bir kuaför ayda bir defa birkaç günlüğüne dükkanını kapatıp imkanı olmayan 
çocukların ve yaşlıların  saçlarını kesmek için kasaba kasaba geziyor. Evet, meşhur “deniz yıldızı” hikayesi gibi, belki hikaye kulla-
nıla kullanıla klişe bir hal aldı ama ana fikri, kıssadan hissesi güçlenerek aklımızda yer etmeye devam ediyor.

2010 yılında Malezya’da gerçekleşen Uluslararası Böbrek Vakıfları Federasyonu yıllık toplantısının ilhamıyla yazdığım ve TBV 
yönetiminin kabulüyle 2011’in sonlarında Malkara’da 400 kişilik bir topluluk önünde ilk sunumunu gerçekleştirdiğim günden bu 
yana yüzbinden fazla öğrenciye ulaştık. Sunumumuz, içerdiği bilgiler, görseller, kullandığımız eğitim malzemeleri defalara gün-
cellendi, yeniliklere ayak uydurdu. Ağırlıklı olarak eriştiğimiz 8-12 yaş arası yüzbin çocuğa dilimiz döndüğünce böbrek sağlığını 
ve sağlıklı bir hayatın olmazsa olmazlarını anlattık. Onlar bizi dinledi, biz de onları dinledik. Aralarında diyabetli olup kendine 
insulin iğnesi yapan ve sınıf arkadaşlarının bu konuda eğitim almasını sağlayan da vardı, böbrek nakli olan da. 

Birkaç hafta önce uğradığım bir markette 3-4 yaşlarındaki bir ufaklığın gazlı içecek almak üzere rafa hamle eden annesine “anne 
hayır zehir o” demesi veya eğitimlerimize katılan öğrencilerin okulda damacanalarca su içmeye ve tuzdan uzak durmaya başla-
ması, güzel bir iş yaptığımızın kanıtlarından sadece birkaçı. 

Bir şeyler değişiyor, bu kesin. Hayata dair ilk bilgileri aldığımız yer olan okulda –hayat bilgisi ne güzel bir ders ismidir -  hayata 
dair en kurtarıcı bilgileri mümkün olduğu kadar erken yaşta almak, bu nesli ve sonraki nesiller açısından anlam kazanıyor. Eski-
nin “gürbüz çocuk iyidir” görüşü, günümüzde tahtını “aman dikkatli beslensin, hareket etsin” anlayışına bıraktı. Zaten özellikle 
büyük şehirlerdeki yaşam nedeniyle çoğu gıda alerjilerinden mustarip çocuklar “gluten, vegan, laktoz, intolerans” gibi kelimelere 
şimdiden aşina. Okulların beslenme programları artık daha doğal ve sağlıklı gıdaları teşvik ediyor. Okul logosu uygulaması 2020 
eğitim dönemi ile fiilen uygulamaya geçiyor.

Okuldayken, değerli hocam Prof. Dr. Haydar Sur, ilk dersinde bize bir Dünya Sağlık Örgütü araştırmasından bahsetmişti. Benim 
de sık sık örnek verdiğim bu araştırma, gelişmemiş Afrika bölgelerinde, sırf bir kadına el yıkamanın doğru şekilde öğretilmesinin, 
bulaşıcı hastalıkları %80 oranında azalttığını ortaya koyuyordu. Yazımın başlığı “bir çocuğu eğitmek”, “bir kadını eğitmek” değil, 
evet çünkü eğer biz bugün bir çocuğa verebileceğimiz en iyi eğitimi sağlayabilirsek, kız veya erkek çocuk hiç fark etmez, gelecek-
te yaşadığı toplumda fark yaratabilecek güce sahip olacak. 

O çocuklar dünyayı değiştirecek mi? 
Evet, değiştirecek…

Bizim gibi silah doğrultmuşçasına zorla spora yapmayacak. “Aman canım ne olacak, atın ölümü arpadan olsun” demeyecek, 
beslenmesine dikkat edecek, hatta şimdi bile bizden fazla dikkatliler. Kendisine gösterdiği özenle örnek olacaklar, etraflarını 
uyaracaklar, durumdan vazife çıkarıp belki sivil alanda çalışacaklar, kim bilir kariyerlerini bu yönde ilerletecekler ama sonunda 
sadece beslenme ve iyi yaşama konusunda değil, bizim onlara şimdiden vereceğimiz, sırtını bilime dayamış bilgilerin ışığında 
ilerleyerek bu ülkeyi muasır medeniyetler düzeyine bir daha hiç geri adım atmamacasına getirecekler. 
Hep dediğimiz gibi, tüm amacımız bu güzel ülkenin geleceği için sağlıklı nesiller yetiştirebilmek…

Bir Çocuğu Eğitmek Dünyayı 
Değiştirir mi?

Değerli Vakıf Dostlarımız,

2019 yılının ilk yarısına Vakıf faaliyetlerimiz açısından oldukça yo-
ğun girdik.

2018 yılındaki paketli gıdalarda bulunan şeker, tuz ve kalori de-
ğerlerinin etiketlerde  trafik ışıkları şeklinde belirtilmesi kampan-
yalarımız kamuoyunda oldukça geniş yer bulmuştu.

Bu kampanyalarımız kamuda da olumlu karşılanarak Milli Eğitim 
Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlıkları tara-
fından 2 Ocak’ta yapılan iş birliği protokolü ve ardından basın 
duyurusu ile  2019 -2020 eğitim döneminden itibaren okul kan-
tinlerinde satışa sunulan özellikle paketli gıdalarda “okul gıda-
sı” logosu uygulamasına başlanacağını  belirttiler. Öğrencilerin 
sağlıklı gıda tüketmeleri açısından bu gelişmeyi memnuniyetle 
karşılıyoruz ve her zaman destekçisi olacağız. Tarım ve Orman 
Bakanlığının 20.06.2019 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan ve 
16.09.2019 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek tebliği ile de 
“okul gıdası” logosu uygulamasının usul ve esasları belirlendi.

Aynı toplantıda Tarım ve Orman Bakanımızın yaptığı açıklamada 
“Farkındalığı artırmak anlamında trafik ışıkları uygulamasına ge-
çiyoruz. Üzerinde sarı, kırmızı, yeşil renkleri olan gıda uygulaması-
na yakın bir zamanda yönetmelik değişikliğiyle geçiyor olacağız.” 
vurgusu yapıldı.  Toplum sağlığının korunması için farkındalığı art-
tıracak bu uygulama, sağlıklı nesillerin yetişmesini sağlayacaktır. 
Türk Gıda Kodeksi Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönet-
meliği’nde yapılacak ve 01.01.2020 tarihinden itibaren yürürlüğe 
girecek olan bu değişikliğin yine her zaman destekçisi ve takipçisi 
olacağız.

Türk Böbrek Vakfı Şubat ayı olağan Mütevelli Heyeti toplantısını 3 
Mart 2019 tarihinde geçekleştirdik. Yönetim Kurulumuz  2018 yılı 
faaliyetleri ve mali tabloları ile ilgili olarak Mütevellilerimizce oy 
birliği ile ibra edildi.

2019 Dünya Böbrek Günü, bu sene 14 Mart tarihinde kutlanacak 
olmasına rağmen etkinliklerimizi bir hafta öne çekerek kampan-
yamıza 7 Mart tarihinde başladık. Bu seneki ana temamız, ül-
kemizdeki çocukluk çağı obezitesinin önlenmesini amaçlayan ve 
özellikle obeziteyi tetikleyen paketli gıdalarda yüksek oranda bu-
lunan şeker, tuz ve kaloriye dikkat çekmek üzere ironik bir şekilde 
işlediğimiz “Obez Market” oldu. Bu projemizi hem gerçek market 
üzerinden kurgulayarak hem de dijital ortamda gerçekleştirdik, 

çeşitli mecralarda yayınlanmasını sağladık. Bu projemizle paketli 
gıdalarda bulunan yüksek şeker, tuz ve kalori konusunda akıllarda 
daha bir kalıcılığı sağlamaya çalıştık.

Bu sene toplumu bilgilendirme ve  beslenme kanosundaki  riskler-
de farkındalığı daha da arttırmak  için sosyal medya kanallarına  
ağırlık verdik.

8-12 yaş grubundaki öğrencilere verdiğimiz böbrek sağlığının 
korunması ve sağlıklı beslenme eğitimlerimizi ülke çapında daha 
fazla yaygınlaştırdık, toplamda 20 ilde ve bu illerin ilçelerindeki 
öğrencilere ulaştık.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Nefrolojisi ve Çocuk Endokrino-
lojisi Anabilim Dalları tarafından ortaklaşa yapılan ve Vakfımız 
tarafından desteklenen “Tip-1 Diyabetli Çocuklarda Kan Basıncı 
Araştırması”nın, aldığı ödüller ve çok önemli uluslararası tıp der-
gilerinde  yayınlanması bizleri sevindirdi.

Devlet üniversitelerinde tıp öğrenimi gören başarılı ancak maddi 
imkanları kısıtlı öğrencilere verdiğimiz karşılıksız burslarda, bursi-
yer sayımızı 52’ye yükselttik.

Hemodiyaliz merkezlerimizde hastalarımızın tedavilerine sorun-
suz devam etmekteyiz. Hastalarımıza verilen kaliteli  tıbbi tedavi-
nin yanında, onlara sosyal olarak da dokunmaya, destek olmaya 
çalışıyoruz. Tekirdağ ve Kapaklı Diyaliz Merkezlerimizin hasta ser-
vis araçlarını yeniledik.

Hizmet Hastanemizin ikinci on yıllık döneminde yönetiminin Me-
morial Sağlık Grubu tarafından yapılmaya devam edilmesi konu-
sunda Memorial Yönetimi ile genel prensiplerde anlaştık.

Biri 8-12 yaş grubundaki öğrencilere verilen sağlıklı beslenme 
eğitimlerinden sonra  dağıtılmak üzere, diğer ise son yirmi yıllık 
faaliyetlerimizin derlendiği, kamu ve özel kurumlarla da paylaşa-
cağımız iki kitap üzerinde çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Bir sonraki sayımızda görüşmek üzere, sağlık ve esenlikler dilerim.

Saygılarımla,
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Hastaların önemli bir kısmında hiçbir 

belirti görülmüyor

Birçok hastalığa davetiye çıkaran diyabet, tüm 
dünyada olduğu gibi ülkemizde de her geçen 
gün hızla artmaktadır. Günümüzdeki diyabetli 
hastaların oranını belirlemek için geniş kapsamlı 
araştırmalar sürmektedir. Diyabet, hastaların 
yarısına yakınında hiçbir belirti vermeden or-
taya çıkarken, geri kalan kısımda ise aşağıdaki 
belirtiler ortaya çıkmaktadır. Bu belirtiler şöyle 
sıralanmaktadır:

Doç. Dr. İdris Kuzu 
Memorial Hizmet Hastanesi 

Endokrinoloji Diyabet ve 
Metabolizma Hastalıkları

Bölümü

DİYABET 
HASTALIĞININ  

ÖNEMLİ BELİRTİSİNE 
      DİKKAT

1. Sık idrara çıkma

2. Yorgunluk

3. Yaraların geç iyileşmesi

4. Aşırı acıkma ve susama

5. Cinsel sorunlar

6. Bulanık görmek

7. Ellerde ve ayaklarda uyuşma 

     ve karıncalanma

8. Sık sık enfeksiyon geçirmek

9. Cilt kuruluğu ve kaşındı

10. Gereğinden fazla su içmek

11. Ani kilo kaybı ve ani kilo almak

Yaşam tarzınızı değiştirin

Teknolojik gelişmeler diyabet hastalarında sürekli kan şe-
keri takibinde büyük kolaylık sağlamaya başlamış durumda-
dır. Ayrıca insülin pompaları da vücutta deri altına takılarak 
kontrolsüz tip 1 diyabet hastalarının tedavisinde önemli rol 
oynamaktadır. Diyabetin kontrol altına alınması için yaşam 
tarzında değişiklikler de yapılması gerekmektedir. 

Hastalıkla mücadele için; kilo verilmesi, glisemik indeksi dü-
şük besinlerin tercih edilmesi, doymamış yağ asitlerinin ol-
duğu besinlerin alınması ve fiziksel aktivitede bulunulması 
gerekmektedir. Diyabet tedavisinde insülin; ilaçlarla kontrol 
altına alınamayan diyabetlilerde kullanılmaktadır. Ayrıca kan 
şekerleri aşırı yüksek giden diyabet hastalarında şekerin 
zararlarından korunmak için yine insülin tedavisi verilir ve 
ilerleyen zamanlarda da uygun görülürse kesilebilir. Açlık şe-
kerinin 100’ün altında olması tokluk şekerinin 140 altında 
olması normal kabul edilmektedir.

Gizli şekeri hafife almayın

Kan şekeri oranları normalin üzerinde olan ancak diyabet 
tanısı konulacak kadar yüksek olmayan kişilerin rahatsızlık-
ları gizli şeker hastasıdır. Bu nedenle gizli şeker hastası olan 
kişilerin yaşam şekli ve belli aralıklarla yaptıracakları takipler 
önemlidir. 

Çünkü gizli şekeri olanların zamanla şeker hastalığına dö-
nüşme riski bulunmaktadır. Diyabet hastaları; insülinin ba-
ğımlık yapacağı, şeker hastalarının çocuk sahibi olamayaca-
ğı, diyabetin bulaşıcı bir hastalık olduğu gibi yanlış bilgileri 
de bulunmaktadır. Tüm bu yanlış bilgiler diyabet hastalarının 
tedavi süreçlerini olumsuz etkilemektedir. İnsülin bağımlılık 
yapmaz ancak diyabet hastası çocuk ve gençler rahatsız-
lıkları nedeniyle genel olarak ömür boyu insülin kullanmak 
zorunda kalır. Genelde kilo verirler. Bu hastaların takiplerinin 
daha sıkı yapılması gerekir. 

Diyabet hastalarının beslenmeleri ve fiziksel aktiviteleri de 
çok önemlidir. Beslenme için düşük karbonhidratlı ve dü-
şük yağlı kalorisi kısıtlanmış diyetler uygulanmalı, glisemik 
indeksi düşük besinler tüketilmelidir. Diyette karbonhidrat; 
meyve, sebze, tam tahıllı gıdalar kurubaklagiller ve düşük 
yağlı süt ürünleri tercih edilmelidir. Ayrıca fiziksel aktivite de 
önemlidir, haftada 3 gün en az 45 dakika tempolu yürüyüş 
yapılmalıdır.

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de diyabet yani şeker hastalığının görülme oranı her geçen gün hızla artıyor. 1999‘da nüfusun 
%7,2’si diyabet hastasıyken 2010’da bu oranın %13.7’ye çıktığı görülüyor. Diyabet, birçok hastada hiçbir belirti vermeden ortaya 
çıkarken bazı durumlarda da sık idrara çıkma, yorgunluk ve aşırı kilo verme ya da kilo alma belirtileri ile ortaya çıkıyor. Teknolojik geliş-
meler ile diyabet hastalarının kan şekeri kontrollerinin takibinde büyük kolaylık sağlanırken, hastaların yaşam tarzındaki değişiklikler 
de tedavide büyük önem taşıyor. Memorial Hizmet Hastanesi Endokrinoloji, Diyabet ve Metabolizma Hastalıkları 
Bölümü’nden Doç. Dr. İdris Kuzu, diyabetin belirtileri ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi verdi. 

Diyabet kontrol altına alınabiliyor

Diyabet, insülin salgısında veya hem salgısında 
hem de etkisindeki bozukluk sonucu oluşan ve 
kan şekeri yüksekliği ile ortaya çıkan metabo-
lik bir hastalıktır. Diyabetin tanısında açlık kan 
şekeri, tokluk kan şekeri, şeker yükleme testleri 
kullanılmaktadır. Diyabet hastalarında kan şe-
keri 300’ün üzerinde olduğunda ve kan şekeri 
65’in altına düştüğünde acil müdahale gerek-
mektedir. Diyabet hastalığının ameliyat dışında 
iyileşmesi mümkün değildir. Bu nedenle ameli-
yat kalıcı tedavi olarak uygulanmaktadır 

Hastalıkla mücadele için; kilo verilmesi, 
glisemik indeksi düşük besinlerin tercih 
edilmesi, doymamış yağ asitlerinin olduğu 
besinlerin alınması ve fiziksel aktivitede 
bulunulması gerekmektedir.
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Op. Dr. Serkan Akıncı
Memorial Hizmet Hastanesi 

Nefroloji Bölümü

Böbrek rahatsızlığı daha 8 
yaşındayken başlamıştı

Sabiha Demir, 8 yaşına gelmişti ancak 
yaşıtları gibi gelişip büyüyemiyordu. 
Ailesi tarafından doktora götürülen 
küçük kıza yapılan tetkiklerde böbrek-
lerinde protein kaçağı olduğu tespit 
edildi. İlaç tedavisine olumlu yanıt ve-
ren Sabiha, 20 yaşına geldiğinde yük-
sek tansiyon da ortaya çıktı. Yüksek 
tansiyon ilaçları da kullanan Sabiha 22 
yaşına geldiğinde böbreklerinin tama-
men çalışmaz hale geldiği tespit edildi. 
Hayatını ya diyalizle ya da nakledilen 
yeni bir böbrek ile sürdürebilecekti. 
Babası Rıza Taşdemir, kızına böbreğini 
vermek için gönüllü oldu. 2011’de Me-
morial Hizmet Hastanesi’nde babadan 
alınan böbrek başarılı bir şekilde kızına 
nakledildi. 

Telefon almaya giderken hayatı-
nın aşkını buldu

Babasından nakledilen böbrek ile ha-
yata ikinci kere merhaba diyen genç 
kız, çok sevdiği kuaförlük mesleğini 
yapmaya başladı. Kendisine yeni bir 
telefon almak için gittiği mağazanın 
sahibi Emrah Demir ile ilk görüşte bir-
birlerine aşık oldular. Genç kız, sevdiği 
adama böbrek nakli olduğunu daha ilk 
buluşmalarında söyledi. Emrah Demir, 

“bu tür rahatsızlıklar herkesin başına 
gelebileceğini” söyleyerek genç kıza 
evlenme teklif etti. 

Tüm riskleri göze alarak hamile 
kaldı

Evlendikten sonra anne olmak isteyen 
genç kıza, böbrek nakli hastası oldu-
ğu için hamiliğinin biraz riskli olacağı 
bilgisi verildi. Ancak tüm riskleri göze 
alarak hamile kaldı. Doktor kontrolün-
de hamileliği devam eden genç anne 
adayı, nakil böbreğinin sağlığı için 
ilaçlarını kullanmaya devam ediyordu. 
Bebeği ve kendisinin sağlığı için 6 ay-
lıkken sezeryan ile doğum yaptırıldı. 2 
ay küfezde kalan bebeği için de çok 
mücadele veren genç anne sonunda 
bebeğini kucağına alarak hastaneden 
taburcu oldu. 

Kayınvalidesinin böbreği ile ha-
yata yeniden bağlandı

Tüm riskleri göze alarak dünyaya getir-
diği oğluna Güney adını veren Sabiha 
Demir’in yüksek tansiyonu nedeniyle 
babasından aldığı böbreği her geçen 
gün daha az çalışmaya başladı. Doktor 
kontrolünde 2 sene bu şekilde yaşa-
yan genç annenin babasından nakle-
dilen böbreği artık çalışmaz hale geldi. 
Yeniden nakil olması gereken genç an-

KENDİSİNE 
BİR TORUN VEREN GELİNİNE 

BÖBREĞİ İLE HAYAT VERDİ

nenin imdadına bu sefer de kendisine bir torun vererek 
babaanne olmasını sağladığı 65 yaşındaki kayınvalidesi 
Makbule Demir yetişti. Memorial Hizmet Hastanesi Or-
gan Nakli Bölüm Sorumlusu Op. Dr. Mert Altınel ve Op. Dr. 
Serkan Akıncı, kayınvalideden aldığı böbreği başarılı bir 
şekilde gelinine nakletti. 

Üçüncü kere hayata merhaba dedim

8 yaşından beri böbreklerindeki rahatsızlık ile mücadele 
ettiğini belirten Sabiha Demir, “Böbreklerim ilk iflas etti-
ğinde babam, ikinci iflas ettiğinde ise kayınvalidem im-
dadıma yetişti. Doktorlar tüm risklerinden bahsetmişti 
ama ben tüm riskleri göze alarak hamile kaldım. İyi ki de 
kalmışım. Oğlum Güney, 3 yaşına giriyor” dedi. Kayınvali-
de Makbule Demir ise “Gelinim bana bir torun verdi ben 
de ona bir böbreğimi verdim, Sabiha’nın verdiği mücadele 
karşısında ben bir böbrek vermişim çok mu” diye konuştu.

Yaşamını sağlıklı bir şekilde sürdürebilecek

Sabiha Demir’in böbrek yetmezliğinin sebebinin çocuk-
luğundan beri süren protein kaçağı ve yüksek tansiyon 
olduğunu belirten Op. Dr. Mert Altınel, “2011’de baba-
sından aldığımız böbreği nakletmiştik. Anne olmak istedi-
ğinde risklerinden bahsetmiştik. Ancak tüm riskleri göze 
alarak hamile kaldı. Doğum yaptıktan 2 yıl sonra nakil 
böbreği çalışmaz hale gelince bu sefer de kayınvalidesi 
böbreğini vererek hayata yeniden tutunmasını sağladık” 
dedi. Nefroloji uzmanı Dr. Funda Yalçın ise böbrek nak-
li olan kişilerin kullandığı ilaçlar nedeniyle hamileliğinin 
riskli geçtiğini belirterek “İlk naklinden 5 yıl sonra anne ol-
mak istediğini söyleyince Sabiha’ya risklerden bahsettik. 
Tüm riskleri göze alarak hamile kaldı. Hamileliği boyunca 
kendisini bizde takip ettik. Yüksek tansiyon hastası da 
olan Sabiha’nın ve bebeğinin sağlığı için 6 aylıkken do-
ğum yaptırdık. Doğum sırasında ve sonrasında yaşanan 
immünolojik problemler nedeniyle doğumdan 2 yıl son-
ra babasından nakledilen böbreği çalışmaz hale gelince 
imdadına bu seferde kayınvalidesi yetişti. Sabiha Demir 
artık oğlunu sağlıklı bir şekilde yetiştirebilecek” dedi. 

Kronik böbrek hastası Sabiha Demir, 8 yıl önce babasından aldığı 
böbrekle sağlığına kavuştu. Böbrek nakli olduğu için hamile kal-
ması biraz riskli olan Demir, herşeyi göze alarak anne oldu. Ancak 
hamileliği döneminde yaşadığı sıkıntılar nedeniyle nakil böbreği-
ni kaybedince bu sefer imdadına kayınvalidesi yetişti. Genç anne 
şimdi kayınvalidesinden aldığı böbrek ile oğlu Güney’i büyütüyor. 
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!Prof. Dr. Hüseyin Uyarel
Memorial Hizmet Hastanesi 

Kardiyoloji
Bölümü

Karadeniz ve Marmara bölgelerinde yaşayanlarda 
daha sık görülüyor

Hipertansiyon, dünyada ölümün önlenebilir en önemli ne-
deni olarak bilinmektedir. Kan basıncının normal değerler-
den yüksek olması olarak bilinen hipertansiyon, ülkemizde 
18 yaş üzeri erişkinlerde her üç kişiden birinde, 50’li yaş-
lardan itibaren ise her iki kişiden birinde görülmektedir. Yani 
ülkemizde 18 yaş üzeri 16 milyona yakın hipertansiyon 
hastası olduğu tahmin edilmektedir. Birçok hastalığa neden 
olan yüksek tansiyon ülkemizde en sık Karadeniz bölgesin-
de görülürken ikinci sırada ise Marmara bölgesi gelmektedir. 
Akdeniz ve Ege bölgelerinde yaşayan kişilerde ise daha sey-
rek görülmektedir.

Her dört kişiden birinin ölüm nedeni hipertansiyon

Hastaların yaşam kalitesini düşürerek ortalama yaşam sü-
relerinde kısalmalara neden olan hipertansiyon, dünyada 
her yıl yaklaşık 8 milyon hastanın ölümüne, 100 milyondan 
fazla hastanın ise maluliyetine yol açmaktadır. Sağlık Ba-
kanlığı’nın verilerine göre ülkemizdeki her dört ölümden bi-
rinin nedeni hipertansiyondur. Bu nedenle hipertansiyonun 
erken teşhis ve tedavisi önem kazanmaktadır. Hipertansi-
yon teşhisi hastane veya ofis ortamında ölçülen sistolik kan 

basıncının(SKB) 140 mmHg ve/veya diyastolik kan basıncı-
nın(DKB) 90 mmHg olması ile konulmaktadır. Teşhiste ev öl-
çümleri veya tansiyon holterlerinden de faydalanılmaktadır. 

Kontrol altına alınan tansiyon; kalp krizi, kalp yet-
mezliği ve inme riskini en aza indirir

Hipertansiyon, teşhis konulduktan sonra hastalığın evre-
lemesi yapılarak tedavi stratejisini belirlemek için hastanın 
kardiyovasküler risk skalası belirlenmektedir.  Bu, tedavi 
yönteminin seçilmesinde anahtar rol oynamaktadır. Çünkü 
burada hastanın kalp damar hastalığı, diyabet, kronik böbrek 
hastalığının varlığı gibi birçok risk faktörüne bakılmaktadır. 
Ayrıca hipertansiyona neden olan sebeplerde araştırılmak-
tadır. Tüm bunlar tespit edildikten sonra hastaya uygulana-
cak tedavi yöntemi belirlenmektedir. 

Tüm hipertansiyon hastaları için birincisi ve olmazsa olmaz 
olan yaşam tarzı değişikliğidir. İkincisi ise tekli veya kombine 
ilaç tedavisidir. Sistolik kan basıncı hedefi özellikle 65 yaş 
altı hastalarda 120-129 mmHg, 65 yaş ve üstü hastalarda 
130-139 mmHg olarak belirlenmiştir. Tüm yaş gruplarında 
diyastolik kan basıncı hedefi 80 mmHg’dır. Özellikle diyabet, 
kronik böbrek, inme ve kalp damar hastalığı olanlarda sis-
tolik kan basıncı 120 mmHg altına düşürülmemelidir. Tan-

siyonu düşürmenin önemini şöyle açıklayabiliriz. Sistolik kan 
basıncını 10 mmHg düşürmek veya diyastolik kan basıncını 5 
mmHg düşürmek tüm kardiyovasküler olaylarda %20, inmede 
%25, kalp krizinde %20 ve kalp yetmezliğinde %40 azalmaya 
yol açmaktadır. Bu nedenle hipertansiyon erken teşhis edilerek 
normal düzeylere çekilmelidir. 

Tuz tüketimini sınırlandırın, fiziksel aktiviteyi ihmal 
etmeyin

Hipertansiyon hastalarının yaşam değişiklikleri ve almaları ge-
reken önlemler şöyle sıralanmaktadır: 

• Tuz kullanımını azaltın: Hipertansiyon hastalarının yaşam 
tarzında yapacakları ilk değişikliğin başında sodyum yani tuz 
alımını kısıtlamasıdır. Tuz alımındaki azalma kan basınçlarında 
önemli bir azalmaya yol açmaktadır. 

• Beslenme alışkanlıklarınızı değiştirin: Yüksek tansiyon has-
talarının yaşam tarzında yapacakları bir başka değişiklik ise 
beslenme alışkanlıklarının değişmesidir. Yapılan araştırmalar, 
Akdeniz tipi diyet uygulayan hipertansiyon hastalarının uygu-
layanlara göre kardiyovasküler ölümde %29, inmede ise %39 
daha az risk altında olduğunu ortaya çıkarmıştır. Bu nedenle 
hipertansiyon hastalarının Akdeniz tipi yani sebze, meyve, 
düşük-yağlı süt ürünleri, tahıl, balık ve doymamış yağ asitleri 
özellikle de zeytinyağı tüketimi artırması gerekmektedir. 

• Fazla kilolarınızdan kurtulun: Obezite birçok hastalık gibi yük-
sek tansiyona da neden olmaktadır. Fazla kilolu olan kişilerin 
yaklaşık %40'ında yüksek tansiyon görülmektedir. Bu nedenle  
ideal kiloda olmak tansiyonu dengeleyen önemli bir faktördür. 

• Fiziksel aktiviteye başlayın: Dikkat edilmesi gereken bir diğer 
nokta ise hastaların düzenli olarak fiziksel aktivite yapmasıdır. 
Fiziksel aktivite kan basıncını düzenlemektedir. Bu nedenle 
sağlıklı kişilerinde tansiyon hastalarının da günde en az yarım 
saat orta-düzey dinamik aerobik egzersiz (yürüyüş, bisiklet, 
yüzme) yapması gerekmektedir.

• İlaçlarınızı doktor kontrolünde kullanın: İlaç tedaviniz ise ris-
kinize ve tansiyonun evresine göre doktorunuz tarafından be-
lirlenecektir. Genel klavuz yaklaşımı; tüm evrelerde yaşam tarzı 
değişikliği ile birlikte ilaç kullanımıdır. Yüksek-normal aralıkta ise 
kardiyak riski çok yüksek olanlarda ilaç tedavisi önerilmektedir.

Ülkemizde her üç kişiden birinde yani yaklaşık 16 milyon kişide görülen hipertansiyon hiçbir belirti vermeden ortaya çıka-
biliyor. Birçok hastalığa neden olan yüksek tansiyon, hastaların yaşam kalitesini önemli ölçüde düşürerek ortalama yaşam 
süresinin de kısalmasına neden oluyor. Hayat tarzında yapılan birkaç küçük değişiklik ile hipertansiyonun neden olduğu 
sağlık sorunlarını en aza indirmek mümkün. Memorial Hizmet Hastanesi Kardiyoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Hü-
seyin Uyarel, hipertansiyonun nedenleri ve korunma yöntemleri hakkında bilgi verdi.  

Tüm hipertansiyon hastaları için birin-
cisi ve olmazsa olmaz olan yaşam tar-
zı değişikliğidir. İkincisi ise tekli veya 
kombine ilaç tedavisidir.

HİPERTANSİYON HASTALARININ 
UYMASI GEREKEN  

KURAL
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Uz. Dr. Sedat Özdemir
Memorial Hizmet Hastanesi

Gastroentoloji
Bölümü

6 aydan fazla süren kabızlık kronik hale geliyor

Ağızda lokmaların çiğnenmesi ve tükürükte bulunan kar-
bonhidratları sindiren enzimin etkisiyle başlayan sindirim; 
midede proteinli gıdaların, onikiparmak bağırsağında ise 
tüm gıdaların (karbonhidrat, protein, yağ) sindirilmesi ile 
devam etmektedir. İncebağırsak sindirim ve emilimin ya-
pıldığı, kalınbağırsak ise dışarı atılacak artıkların şekillenip 
depolandığı yerdir. Kabızlık haftada üçten daha az dışkılama 
olarak tanımlanmaktadır. Hastalar; az sayıda dışkılama, alt 
karın bölgesinde rahatsızlık, gerginlik ve şişkinlik şikayetleri 
ile doktora başvurmaktadır. Bu şikayetleri son 12 ayda ve 
birbirini takip eden en az üç ay boyunca yaşayan hastalara 
kabızlık teşhisi konulmaktadır. Hastanın şikayetlerinin en az 
altı ay boyunca sürmesi ve yakınmaların birbirini takip eden 
en az üç ay boyunca aralıksız sürmesi kronik kabızlık yaşadı-
ğını göstermektedir.  

İleri yaşlarda kabızlık daha sık görülüyor

Kronik kabızlık görülmesi yaşla birlikte artıp özellikle 65 yaş 
ve üstünde yoğunlaşmaktadır. Bu yaş grubundaki erkeklerin 
%26’sı; kadınların %34’ü kronik kabızlıktan yakınmaktadır. 
Yaşlılarda kalori alımının ve bununla birlikte sıvı ve lifli besin 
alınımının azalması kabızlığı artırmaktadır. Ayrıca ileri yaşta 
hareketliliğin azalması, çoklu ilaç kullanımı, şeker hastalığı, 
tiroid ve paratiroid hastalıkları, merkezi ve periferik sinirleri 
etkileyen nörolojik hastalıkların varlığı da kabızlığı artırmak-
tadır.

Gebelik hormonunuz bağırsak hareketlerinizi ya-
vaşlatmasın

Kadınların hamilelik dönemlerinde hayatlarındaki birçok de-
ğişiklikle birlikte tuvalet alışkanlıkları da değiştirmektedir. 
Büyüyen bebeğin yaptığı bası, gebelik hormonunun bağır-
sak hareketlerini yavaşlatması, hamilelik kilosu, hareketler-
de azalma, demir ilaçları ve düzensiz beslenme alışkanlıkları 
kabızlığa yatkın bünyeye sahip kadınların bu sorunları yaşa-
masına neden olmaktadır. Anne adaylarının bu sorunu ya-
şamaması için sebze ve meyve ağırlıklı beslenmesi, bol su 
ve şekersiz meyve kompostoları ile vücudun sıvı ihtiyacını 
karşılaması, doktorunun kontrolünde yürüyüş ve egzersiz 
yapması gerekmektedir. 

Kilo kaybı ve kanlı dışkılamayı hafife almayın

Kronik kabızlığı olan hastanın ilk değerlendirmesinde dik-
katli bir sorgulama ve fizik muayene yer almalıdır. Bağırsak 
alışkanlıklarında 6 haftadan uzun süren değişiklik, kilo kaybı, 
kanlı mukuslu dışkılama, makattan nedeni bilinmeyen kana-
ma varlığı dikkate alınmalıdır. Karnın elle muayenesi esna-
sında bağırsaklarda mekanik tıkanıklığa yol açan bazı büyük 
tümöral oluşumlar ve bunun öncesinde biriken, öteye ge-
çemeyen dışkı nedeniyle gerilen dolu bağırsak segmentleri 
elle muayenede bile fark edilebilmektedir. Fizik muayenede 
makatta gözle ve parmakla yapılan muayene ile hemoroid, 
anal fissur (çatlak) gibi ağrıya neden olarak kişinin tuvalete 
gitmeyi ötelemesine neden olan rahatsızlıklar saptanabil-
mektedir. Laboratuvar testleri, endoskopik değerlendirme 
ve radyolojik çalışmalar gerekli olgularda uygulanmalıdır. 
Dışkıda kan görülmesi, kilo kaybı, ailesinde bağırsak kanseri 
ya da inflamatuvar bağırsak hastalığı (ülseratif kolit, Cro-
hn Hastalığı)  öyküsü olan, anemisi, dışkıda gizli kan testi 
pozitif olanlar veya akut başlangıçlı kabızlığı olanlar alarm 
bulgulara sahip olup bir an önce kolonoskopik inceleme yap-
tırmalıdır.

Beslenme alışkanlığı ve fiziksel aktiviteyi ihmal 
etmeyin

Yapılan fizik muayene ve tetkikler sonucu altta yatan se-
bep saptanırsa buna yönelik tedavi planlanınca sorun doğal 
olarak çözülecektir.  Altta yatan bir sorun saptanamayan 
primer kabızlık vakalarında ise beslenme alışkanlıkları dü-
zenleyen, bol sıvı ve lifli gıda alımını sağlayan beslenmeye 
yönlendirmek ilk basamak olacaktır. Fiziksel aktiviteyi arttır-
mak, yatağa bağımlı hastalarda dışkılama esnasında yerçe-
kimini kullanabilmesini sağlamak amacıyla yatak başı komot 
kullanımı çok faydalı olacaktır. Kabızlık sorunu beslenme ve 
fiziksel önlemler ile çözülemeyen hastalarda bir takım ilaç-
larda kullanılmaktadır. Bir kısmı bağırsak hareketlerini artıra-
rak etki eden, bir kısmı bağırsak içerisinde lif oranını, su içeri-
ğini arttıran ilaçlar olabildiği gibi bir kısım ilaçlar da bağırsak 
florasını değiştirerek etki etmektedir.  Hangi hastaya hangi 
ilacın uygun olduğuna uzman hekimler karar vermelidir.

HAREKETSİZ YAŞAM 
VE DÜZENSİZ BESLENME
KABIZLIĞA NEDEN 
OLUYOR

Düzensiz ve sağlıksız beslenme alışkanlıkları, kullanılan ilaçlar, kilo alımı, hareketsiz ya-
şam tarzı ve hamilelik kabızlığın nedenleri arasında yer alıyor. Toplumsal taramalarda 
kabızlığın ülke nüfusunun % 2 ile 28’ini etkilediği belirtiliyor. Yapılan araştırmalara göre 
kabızlık yaşla birlikte artıyor, kentlerde yaşayanlarda ve özellikle kadınlarda daha sık gö-
rülüyor. Memorial Hizmet Hastanesi Gastroenteroloji Bölümü’nden Uz. Dr. Sedat Özdemir 
kabızlık ve tedavisi yöntemleri hakkında bilgi verdi.

ileri yaşta hareketliliğin azalması, çoklu 
ilaç kullanımı, şeker hastalığı, tiroid ve 
paratiroid hastalıkları, merkezi ve peri-
ferik sinirleri etkileyen nörolojik hasta-
lıkların varlığı da kabızlığı artırmaktadır.
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Sağlıklı yaşamın vazgeçilmez bir parçası olan vitaminler, vücudun metabolik yapısının normal bir şekilde çalışması 
için gerekli olan besinlerin içinde ufak miktarlarda bulunmaktadır. Yeterli ölçüde alınan vitaminler, vücut direncinin 
artmasını ve bağışıklık sistemini iyi çalıştırarak enfeksiyonlara karşı korunma sağlamaktadır. Yetersiz ve dengesiz 

beslenme ise özellikle mevsim değişikliklerinde kronik hastalıklar bağışıklık sisteminin zayıflamasına yol açmaktadır. Ço-
cuklarda 1-3 yaş arasında bağışıklık sistemlerinin düşmesine daha sık rastlanmaktadır. Bu nedenle çocukların bağışıklık 
sistemini dengede tutmak önemlidir. Bağışıklık sistemini dengede tutmak için ilk önce C vitamini, E vitamini ve betaka-
rotenin vücut tarafından alınması çok önemlidir. Çocuklarda, yaşlılarda ve kadınlarda en sık eksikliği görülen vitamin ve 
mineraller şöyle sıralanabiliir:

D VİTAMİNİ:  Çocukların kemik, kalsiyum ve fosfor dengesini düzenleyerek gelişimlerinde önemli bir roy oynayan D 
vitamini, kan kalsiyum dengesini de sağlamaktadır. D vitamini eksikliği büyüme çağındaki çocuklarda daha ağır seyrede-
rek raşitizme neden olmaktadır. Bunun dışında çocuklarda huzursuzluk, baş terlemesi, kaşıntı, uyku bozuklukları, ileriki 
aşamalarda kas güçsüzlüğü, kafatasında yumuşama, büyümüş bıngıldak, kafatası büyüklüğü, dişlerin geç çıkması, çürü-
mesi ve diş minesi bozukluklarına neden olmaktadır. D vitamininin en önemli kaynağı güneş ışınlarıdır. Bu nedenle büyü-
me çağındaki çocuklarınızla birlikte günde 15 dakika direkt güneş ışığında kalarak hem siz hem de çocuğunuz D vitamin 

ÇOCUĞUNUZDAKİ 
YORGUNLUĞUN SEBEBİ 
VİTAMİN EKSİKLİĞİ OLABİLİR

Sağlıklı beslenerek büyümesi için elinizden gelen herşeyi yaptığınız çocuklarınız için vitaminler ve 
minerallerin öneminin farkında mısınız? Vücut fonksiyonlarının devamı için büyük önem taşıyan vita-
min eksiklikleri, çocuklarda yorgunluk, uyku bozuklukları, diş çürükleri, ağır nörolojik problemler ve 
kalpte ritim bozuklukları gibi önemli sağlık problemlerine neden olabiliyor. Memorial Hizmet Hastane-
si Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü’nden Uz. Dr. Elida Yüksel, çocuklardaki vitamin eksikliklerinin 
sebepleri ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi verdi. 

Uz. Dr. Elida Yüksel
Memorial Hizmet Hastanesi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 

Bölümü

alabilirsiniz. Güneş ışığının dışında peynir, süt, tereya-
ğı ve yumurta sarısını da çocuğunuzun tüketmesini 
sağlayarak D vitamin eksikliğini giderebilirsiniz.

B12 VİTAMİNİ:  Vücutta sinir gelişimi, kan hücre 
yapımı ve protein metabolizmasında önemli bir görevi 
bulunan B12 vitamin eksikliğine ya besinlerin yeter-
siz alımı ya da midede B12 vitamin emilimini sağla-
yan maddelerin doğuştan eksiği neden olmaktadır. 
Büyüme çağındaki çocuklarda görülen B12 vitamin 
eksikliği kansızlık, halsizlik, yorgunluk, unutkanlık, baş 
dönmesi, başta ayaklar olmak üzere vücutta yanma-
lar, uyuşmalar, kasılmalar, depresyona neden olmak-
tadır. B12 vitamin eksikliğinin nedeni yetersiz alım 
ise çocukların B12’nin en fazla olduğu et,süt, peynir, 
yumurta ve balık ağırlıklı beslemesi gerekmektedir. 
B12 vitamin eksikliğinin nedeni midedeki emilim bo-
zukluğu ise doktor kontrolünde hayatı boyunca ilaç 
tedavisi görmesi gerekmektedir.

FOLİK ASİT EKSİKLİĞİ:  Folik asit eksikliği genelde 
besinlerle alım azlığından kaynaklanmaktadır. Özellik-
le gebelerde önemli problemlere yol açabilmektedir. 
Anne karnındaki bebekte sinir sistemi gelişim defek-
tine ve ağır nörolojik bozukluklara neden olmaktadır. 
Bu nedenle gebelik planlanmadan 3 ay önce folik asit 
kullanımına başlanmalıdır. Folik asitten zengin besin-
ler karaciğer, kuru baklagiller, yeşil yapraklı sebzeler 
ve tahıllardır. Yapılan kontrollerde eksikliğin tespit 
edilmesi durumunda doktor kontrolünde folik asit 
içeren ilaçların kullanılması gerekmektedir..

DEMİR EKSİKLİĞİ: Vücutta pek çok hücresel tep-
kimede önemli rol oynayan demir, kan hücrelerinin di-
rekt yapısında bulunmaktadır. Demir eksikliği, üreme 
çağındaki kadınlarda ve büyüme çağındaki çocuklarda 
sık görülmektedir. Demir eksikliğinin en önemli belirti-
leri aşırı halsizlik, yorgunluk, unutkanlık, saç dökülme-
si, çarpıntı, depresyon, baş ağrısı, baş dönmesi, nefes 
darlığı, tırnaklarda kırılmalar, değişik maddeler yeme 
isteği (toprak, buz ve kağıt gibi) olarak ortaya çıkmak-
tadır. Kırmızı et, yumurta sarısı, tahıllar, yeşil yapraklı 
sebzeler tüketerek demir eksikliğini gidermek müm-
kün olabilmektedir. Ayrıca besinlerdeki demir emilimi-
ni artırmak için C vitamini ile beraber alınması gerek-
mektedir. Demir eksikliğine bağlı kansızlığın tedavisi 
demir depoları doluncaya kadar yapılmalıdır. Çoğun-
lukla en az 6 aylık tedavi gerekir. Ağızdan kullanılan 
haplar ile yeteri kadar fayda görülmezse yada bu 
ilaçlar hasta tarafından tolere edilmezse damardan 
demir tedavisi yapılmalıdır.

KALSİYUM:  Kalsiyumun hem kemik ve diş yapısında 
hem de kas ve sinir fonksiyonlarında önemli görevleri 
bulunmaktadır. Kalsiyum eksikliği yorgunluk, halsiz-
lik, vücutta kramplar, kalp ritm bozukluğu, tansiyon 
dengesizliği, cilt bozuklukları, ağır kas kasılmaları, 
depresyon, psikoz  ve kemik erimesi bulguları ile or-
taya çıkmaktadır. Çocukluk döneminde ve yetişkin-
lerde özellikle menopoz sonrasında yeterli kalsiyum 
alınmaması kemik erimesinin önlenmesi bakımından 
önemlidir. Bu nedenle kalsiyum eksikliklerinin önüne 
geçebilmek için süt ve süt ürünleri, yeşil yapraklı seb-
zeler ve kuruyemişler ile beslenmek gerekmektedir.



18 19

insulin yapan cocuk

İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Nefrolojisi ve Çocuk Endokrinoloji Ana Bilim 
Dalları tarafından hazırlanmış ve Türk Böbrek Vakfı tarafından desteklenmiş olan “Tip 1 
Diabetes Mellitus’lu Çocuk ve Adölesanlarda Tuz Alımının Diyabetik Nefropatinin Erken 
Belirteçleri ve Hipertansiyon ile İlişkisi”  ve “Tip 1 Diabetes Mellitus’lu Çocuk ve Adöle-
sanlarda Diyabetik Nefropatinin Albuminüri Gelişmeden Önce Üriner Biyobelirteçlerle 
Değerlendirilmesi”  araştırma projeleri,  01 Ocak – 1 Nisan 2018 tarihleri arasında Cer-
rahpaşa Tıp Fakültesinde  gerçekleştirilmiş ve sonuçları  3-6 Ekim 2018 tarihleri ara-
sında Antalya’da düzenlenmiş olan uluslararası ESPN 2018-Avrupa Pediyatrik Nefroloji 
Kongresinde sunulmuştur.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa
Tip-1 Diyabetli Çocuklarla İlgili 
Çarpıcı Bir Araştırmanın Sonucunu Yayınladı

Bu araştırma neden yapıldı?

Tip-1 diyabetli çocuk hastalarda, bütün şeker hasta-
larında olduğu gibi, kan basıncının yükselmesi yani 
hipertansiyonun ortaya çıkması söz konusudur. Şe-
ker hastalığının en önemli komplikasyonlarından biri 
de böbreklerin tutulması ve böbrek yetersizliğinin 
gelişmesidir. Kan basıncının yükselmesini etkileyen 
faktörler kan şekeri düzeyinin kontrolü veya günlük 
tuz tüketimi ile ilgili olabilir. Bunun ortaya çıkarılması 
hipertansiyonu önleyici tedbirler alınması açısından 
önem taşır. Diğer taraftan böbrek hastalığı sinsi ola-
rak başlar. 

Günümüzde pratik uygulamada, böbrek hastalığını 
ortaya çıkarmak için kullanılan ilk laboratuvar testi 
idrardaki albümin kaçağıdır. Böbrek hasarının orta-
ya çıkışını daha erken tespit edebileceği düşünülen 
belirteçlere yönelik çalışmalar ise devam etmektedir. 
Ancak bunların çocuklardaki sonuçları çok kesin de-
ğildir. 

Bu çalışmada, şeker hastası çocuklarda kan basıncı 
yükselmesini “fazla tuz alımının mı, yoksa kan şekeri 

düzeylerinin mi etkilediği” sorusunun cevabı arandı. 
Diğer taraftan böbrek hasarının daha erken sapta-
nabilmesini sağlayacak yeni testler araştırıldı. 

Bu araştırmanın sonucunda neler bulundu?

Genel olarak bakıldığında şeker hastası çocukların 
kan şekeri kontrolünün çok iyi olmadığı ve çok yük-
sek miktarda tuz tükettikleri görüldü. Kan şekerinin 
iyi kontrol edilememesinin, kan basıncı yüksekliğinin, 
yani hipertansiyonun en önemli sebebi olduğu tes-
pit edildi. Ayrıca aşırı tuzlu yiyenlerde, özellikle gece 
kan basıncının yükseldiği saptandı. 

Şeker hastası çocukların idrarlarında belirgin albü-
min artışı ortaya çıkmadan daha önce, çok hafif idrar 
albümin artışı ile birlikte böbrek bozukluğuna işaret 
eden bazı maddelerin de arttığı, gösterildi. 

Sonuç olarak, diyabetik çocuklarda hipertansiyonu 
önlemek için kan şekeri kontrolü çok sıkı yapılmalı ve 
tuz alımı sınırlandırılmalıdır. Bu çocuklarda ortaya çı-
kabilecek böbrek hastalığı, erken dönemden itibaren 
idrar testleri ile izlenmeli ve çok hafif idrar albümin 
artışlarında da dikkatli olunmalıdır. 

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Nefrolojisi ve Çocuk Endokrinolojisi 
bilim dalları, Tip -1 diyabetli çocuklarda hipertansiyonun nedenini ve bu hastalardaki böbrek bozuklu-
ğunun erken dönem tanı kriterlerini ortaya koymak amacıyla bir araştırma projesi geliştirdi. Tamamıyla 
Türk Böbrek Vakfı tarafından desteklenen bu proje 1 Ocak- 1 Nisan 2018 tarihleri arasında 94 hasta 
ve ayrıca kontrol grubu olarak alınan 60 sağlıklı çocuk üzerinde yürütüldü. Bu hasta ve sağlıklı çocuk-
lara 24 saat boyunca özel aletler ile kan basıncı ölçüldü, idrarları toplanarak tuz, albümin ve diğer bazı 
maddelerin (idrar biyobelirteçleri) ölçümü yapıldı. Araştırmanın sonuçları iki ayrı çalışma başlığı altında 
toplandı: “Tip-1 Diabetes Mellitus’lu Çocuk ve Adölesanlarda Tuz Alımının Diyabetik Nefropatinin Erken 
Belirteçleri ve Hipertansiyon ile İlişkisi” ve “Tip-1 Diabetes Mellitus’lu Çocuk ve Adölesanlarda Diyabetik 
Nefropatinin Albuminüri Gelişmeden Önce Üriner Biyobelirteçlerle Değerlendirilmesi”. Çalışmalar Ulusal 
Pediatrik Endokrinoloji, Avrupa Çocuk Nefroloj, Türk Pediatri ve Ulusal Çocuk Nefroloji Kongrelerinde 
sunuldu ve ödüller aldı. 

Araştırmayı gerçekleştiren bilim insanları, sırasıyla: Dr. Aydilek Dağdeviren Çakır, Dr. Nur Canpolat, Dr. Olcay Evliyaoğlu, 
Dr. Lale Sever, Dr. Seha Saygılı, Dr. Hande Turan



Haiti Depreminin Ardından…

“Afet tıbbını kitaplardan öğrenmek mümkün değil, afeti yaşamış olmak lazım. 
Bu nedenle de çok gelişmiş devletlerde bile afetlerin arkasından büyük ak-
saklıklar ortaya çıkabiliyor. Sınır Tanımayan Doktorlar grubuyla, takım lideri 
olarak Haiti depremine gittim ve 13 gün kaldım. Bu gördüğüm en büyük fela-
ketti. 300.000 insan ölmüş, 225.000 yaralı vardı. 

Manzara öyle kötüydü ki Haiti’ye ilk giden 130 kişilik ekip, ağır psikiyatrik so-
runlarla beş gün sonra geri çekildiler. Bizim grubu da önce Dominik Cumhu-
riyeti’nde bir gün tutarak, psikoterapiyle hazırladılar ve psikiyatrist eşliğinde 
afet yöresine yolladılar.

Marmara Depremi Deneyimi…

“639 ezilme sendromlu yani akut böbrek yetmezliği gelişen hastanın, 477’si diyalize alındı. Buradaki deneyimlerimizin arkasından bir 
veri tabanı oluşturduk ve makaleler yazdık. 2003’teki Bingöl depreminde enkazdan çıkardığımız 16 yaralının hepsi, ezilme sendromu-
na karşı tedavilerine enkaz altındayken başladığımız için hayatta kaldı. Bu tıp dünyasında büyük yankı uyandırdı. Bir depremde enkaz 
altında kalan felaketzedelerin yüzde 80’i dakikalar içerisinde ölür, yüzde 10’u yara almadan kurtulur, yüzde 10’unda da ezilen, hasara 
uğrayan kaslardan salınan bazı maddeler ve kaslarda biriken fazla miktarda sıvı, böbreklerin susuz kalmasına ve yetersizliğine yol açar. 
Ezilme sendromunda böbrek yetersizliğinin yanı sıra, tansiyon düşüklüğü, kalp ve solunum yetersizlikleri de gelişebilir. Bu nedenle 
enkaz altındaki afetzede için öncelik hızla çıkarılması değil, oradayken uygun tedaviye başlanması ve tedavi alır vaziyette iken dışarı 
çıkarılmasıdır.”
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2019 BYWATERS ÖDÜLÜ
Prof. Dr. Mehmet Şükrü Sever’in

1954’te Antalya’da dünyaya gelen Prof. Dr. Mehmet Şükrü Sever, 
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden 1978 yılında 
mezun oldu. 1982’de dahiliye, 1990 yılında da nefroloji ihtisasını 
tamamlayan Dr. Sever, 1990’da doçent oldu, 1996’da profesör-
lük kadrosuna atandı. Deprem gibi doğal afetlerde böbrek sağlığı-
nın korunmasına yönelik ulusal ve uluslararası çalışmalar yürüt-
mek üzere 1999’da Türk Nefroloji Derneği Genel Afet ve Yardım 
Koordinatörlüğü’ne ve ISN - Uluslararası Nefroloji Derneği’nin 
Lokal Afet Yardım Koordinatörlüğü’ne getirildi. Prof. Dr. Sever, ISN 
– COMGAN / Uluslararası Nefroloji Derneği Doğu ve Orta Avrupa 
Komitesi’nin 2007’den bu yana üyesidir. 

Prof. Dr. Mehmet Şükrü Sever için ISN Bywaters - 2019 ödülüne 
giden yol, 1999-Marmara Depremi ile başladı. Prof. Dr. Sever, o 
günlerde Türk ve Dünya Nefroloji Dernekleri tarafından saha dok-
toru ve afet yardım koordinatörü olarak atandı. Başarılı bir afet 
yanıtının ardından dünyadaki en büyük felaket veritabanını hazır-
ladı. Bu veriler 50 dolayında bilimsel makaleye temel oluşturarak 
saygın dergilerde yayınlandı. Sonrasında, Medecins Sans Fron-
tieres (MSF) – “Sınır Tanımayan Doktorlar” örgütüne takım lideri 
olarak atandı. Yoğun saha deneyimlerini 2003–Bingöl, 2003-Bam 
(İran), 2005-Kashmir (Pakistan), 2010-Haiti ve 2011-Erciş/Van 
depremlerinde sahaya yansıtarak çok sayıda afetzedeye yardım 
etme imkanı buldu. 

Prof. Dr. Mehmet Şükrü Sever’in ezilme sendromu konusunda 
yazmış olduğu “The Crush Syndrome and Lessons Learned From 
The Marmara Earthquake” (Ezilme Sendromu ve Marmara Depre-
minden Çıkarılan Dersler) isimli kitabı İsviçre’de Karger Yayınevi 
tarafından basılarak tüm dünyada satışa sunuldu. Prof. Dr. Sever 
2010 yıllında beş yıllık bir çalışma sonrasında ezilme sendromu-
nun önlenmesi ve tedavisi konusunda halen dünyanın ilk ve tek 
rehberini hazırlayan bir grubu oluşturdu ve bu grubun eşbaşkan-
lığı yürüttü. 

2012 yılında yayınlanan bu rehber Türkçe, İtalyanca, Farsça, 
İspanyolca ve Çince dillerine çevrildi, kısaltılmış saha versiyo-
nu Sınır Tanımayan Doktorlar kurtarma ekipleri tarafından “Afet 
Sahası Rehberi” olarak kullanılmaya başlandı. Prof. Dr. Sever, 30 
farklı ülkeye davet edilerek ezilme sendromu ve afetlerde lojis-
tik koordinasyon konularında konferanslar verdi, uluslararası pek 
çok kitapta bölüm yazarlığı yaptı. 2013-2015 yılları arasında T.C. 
Sağlık Bakanlığı’nın Afetlerde Sağlık Hizmetleri - Yeniden Örgüt-
lenme Çalıştayı’nın başkanlığını üstlendi, çalıştay sonrası yayınla-
nan rehberinin editörlüğünü üstlendi.

Prof. Dr. Sever, ISN’in akut böbrek hasarı komitesinin aktif bir üye-
sidir ve MSF gönüllüsüdür. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fa-
kültesi Nefroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi olarak görev yapmakta-
dır ve çalışmalarını ağırlıklı olarak böbrek nakli yapılmış hastalar ve 
afet sonrası kronik böbrek yetmezliği gelişen hastalar üzerinde 
yoğunlaştırmıştır. 

Bywaters Ödülü

International Society of Nephrology (ISN) Bywaters ödülü, İngiliz romatolog Dr. Eric Bywaters adına ihdas edildi. Dr. Bywaters, 2. Dünya 
Savaşı’nda Londra’nın bombalanması sırasında dünyada ilk defa “Crush” (ezilme)  Sendromu’nu tarif etti ve enkaz altından çıkarılan afet-
zedelerde ölümcül bir komplikasyon olduğunu vurguladı. 

1991 yılında ISN tarafından akut böbrek yetersizliği, özellikle de “crush” sendromu konusunda öncü çalışma yapanlara ödül verileceği 
ilan edildi. 1991’den 2018’e kadar tüm dünyada 12 bilim insanı bu ödüle layık bulundu. 

Prof. Dr. Mehmet Şükrü Sever daha önce 2008 ve 2016 yılında aday gösterildiği ödülü 2019’da Belçikalı meslektaşı Prof. Raymond 
Vanholder paylaştı ve 15 Nisan 2019’da Avustralya-Melbourne’da düzenlenen törenle ödülünü aldı.

17 Haziran 2019 günkü TBV yönetim kurulu toplantısındaTBV Başkanı Timur Erk tarafından Prof. Dr. Sever için bir kutlama 
düzenlendi. Toplantıda, Prof. Dr. Sever tarafından gerek aldığı ödül, gerekse 14 - 16 Haziran tarihinde Budapeşte’de düzenlenen 
ERA-EDTA Kongresi hakkında bilgiler verildi.



22 23

Türk Böbrek Vakfı’nın 2019 Dünya Böbrek Günü kampanyası-
nın temelini oluşturan Obez Market, basının da katıldığı tören-
de kurdele kesilerek açıldı. 7 Mart günü Bahçelievler’de, Türk 
Böbrek Vakfı otoparkının yanında bulunan alanda açılan Obez 
Market, görkemli bir açılışla günübirlik de olsa hizmete girdi.

TBV’nin bu kampanyaya özel olarak ürettirdiği maket yiyecek-
lerin ve içeceklerin raflarda yerini aldığı Obez Market’in açılışını 
Tür Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk yaptı. Açılışta bir konuşma 
yapan Timur Erk, “Bugün yaşa-
dığımız en önemli sorun, çocuk-
larımızın kilolu ve obez olmalıdır. 
Özellikle büyük şehirlerde yaşa-
yan çocuklarımız abur cuburlara 
karşı savunmasız kalıyor. 

Çoğu belki baklanın, enginarın, 
pırasanın, kerevizin tadını bilmi-
yor ve işlem görmüş hazır gıda-
lar, besin değeri az ancak kalo-
risi yüksek yiyeceklerle öğün 
geçiriyorlar. Biz, maalesef kendi 
ellerimizle çocuklarımızın damak 
tadını bozduk. 

Oysa geleneksel mutfak kültü-
rümüz ve sofralarımızdan alışkın 
olduğumuz yemek tariflerimiz, 
bugün tüm dünyada kabul gö-
ren en sağlıklı beslenme biçimi 
olan Akdeniz beslenme tarzıy-
la birebir örtüşüyor. Yaptığımız 
saha eğitimlerinde çocukların 
yarısının okula kahvaltı yapma-
dan geldiğini üzülerek gözlemliyoruz. Biz burada, ObezMar-
ket’te sadece çocuklara değil, büyüklere de aslında yediklerinin 
ve içtiklerinin içinde bulunan kalorileri, tuz ve şeker miktarlarını 
belki de biraz acımasız bir yöntemle gösteriyoruz. Minicik bir 
çocuğa “aman sussun” diye verdiğiniz paketli bir gıda, çocuğu-
nuzu sadece sakinleştirmekle kalmıyor, şişmanlatıyor ve bağı-
şıklığını zayıflatıyor. 

Bağışıklık sistemini bozan en büyük etken şekerdir” 
dedi ve sözlerine çözüm önerileriyle devam etti; “Madem soru-
nu ortaya koyduk, çözümden de bahsedelim. Biz hiçbir zaman 
yiyecekler yasak koyulması taraftarı değiliz. Yasak, ilgiyi ve iste-
ği arttıracaktır. Hâlbuki çikolata mı istedi, kakao oranı yüksek bir 
çikolatadan küçük bir parça, sürekli olmayacak şekilde tüketile-
bilir. Yumuşak şekerler yerine doğal yöntemler ile kurutulmuş 

bir avuç kuru meyve tüketimi doğru tercih olacaktır. Şeker içe-
riği yüksek olan paketlenmiş aromalı sütler yerine evde şeker-
siz ve mevsim meyvelerinden hazırlanan aromalı sütler tercih 
edilmelidir. 

Evde, ince dilimlenmiş, tuz yerine baharatlar ile tatlandırılmış ve 
çok az bir yağ ile fırında pişirilmiş patatesle de bu cipslerden ha-
zırlayarak farklı ve lezzetli tatlar elde edebilirsiniz. Fındık veya 
yer fıstığı kremalarını evinizde kolaylıkla hazırlayabilirsiniz.

Kuru çiğ fındığı ya da yer fıstığını 
kokusu çıkana kadar kavurduktan 
sonra krema kıvamına gelene ka-
dar mutfak robotundan geçirerek 
şekersiz ve doğal krema elde ede-
bilirsiniz. Görüldüğü gibi sağlıklı 
beslenme alışkanlığını edinmek çok 
zor değil, yeter ki biraz gayret gös-
terelim, biraz bilinçlenelim.”

Basının 11 görsel haber ve 30’u 
aşkın yazılı haberle büyük ilgi gös-
terdiği ve canlı yayınla tüm Türki-
ye’ye eş zamanlı ulaştığımız açılışa 
katılan UPS Spor ve Kültür Kulübü 
öğrencileri, kendi beslenme alış-
kanlıkları hakkında örnekler vererek 
düzenli egzersizin veya bir spor dalı 
ile ilgilenmenin yararlarını anlattılar. 

ALIŞVERİŞ ALIŞKANLIKLARINIZI DEĞİŞTİRİN: 

OBEZ MARKET AÇILDI 

2019 Dünya Böbrek Günü kutlamaları kapsamında bu sene tüm dünyada böbrek sağlığının “herkes için ve her yerde” ele alınması 
temalı bir başlık benimsenirken, Türk Böbrek Vakfı olarak bu çerçevede yıllardır sürdürmekte olduğumuz çocukluk çağı obezitesi-
ne odaklandığımız bir kampanya gerçekleştirdik.

Obez Market, bugüne kadar Dünya Böbrek Günü için gerçekleştirdiğimiz çalışmalardan çok farklı bir şekilde tasarlandı. Bu kam-
panya ile kişilerin kendi tercihlerinin sonuçlarını görmeleri amaçlandı. Bunun için ise özellikle çocuklar ve gençler başta olmak 
üzere toplumun büyük kesiminin yoğun olarak tükettiği aşırı şekerli, aşırı tuzlu, trans yağ içerikli, dolayısıyla kaloriden zengin abur 
cubur türü atıştırmalık gıda örneklerinden oluşan bir içerik hazırlandı. Piyasada olmayan isimlerden paketli ürünlerden oluşturulan 
bu ürünlerin her biri için Diyetisyen Gökçen Efe Aydın tarafından kapsamlı bir ön araştırma yapıldı. Bu araştırmayla, seçilen şeker-
leme, cips, çikolata, meyve suyu, meyve aromalı süt, bisküvi, soğuk çay, mısır cipsi, gazlı içecek, mısır patlağı gibi geniş bir yelpaze 
oluşturan yiyeceklerin ve içeceklerin 100 grama karşılık gelen tuz, şeker, yağ miktarları ile kalori değerleri hesaplandı. 

İlk aşamada isim hakkı vakfımızca tescillenen Obez Market’in sanal tasarımı hayata geçirildi. Obez Market için ironik bir dil oluştu-
rularak ilgi çekici olması hedeflendi. www.obezmarket.com adresinde, gerçek bir sanal market mantığı ile site oluşturuldu. Siteye 
girdiklerinde, ziyaretçilerin seçtikleri Chikolat, Lıkır, Patırtı, Pisquit, Buzla gibi isimler taşıyan sanal ürün grupları ile “Dehşet Menü, 
Korkunç Fırsat” gibi birden çok ürünü bir arada bulunduran seçenekler için satın alma butonunu tıklamaları sonucunda ulaştıkları 
alanda, yaptıkları seçimin besin değeri anlamında karşılığını görmeleri sağlandı. Bu noktanın bireyler açısından önemi,  tüketim 
seçimlerinin ceplerinden çıkan parasal karşılığını değil, sağlıklarından kaybettikleri karşılığını görmelerini tam olarak sağlamasıdır. 
Bu aşamada, bireylerin bilgilenmesi için oluşturulan notlar ile bu sıra dışı alışveriş deneyiminin amacı ziyaretçiyle paylaşılmış 
olmaktadır. 

Yıl boyu sürecek olan Obez Market projesi ile toplumun dikkatinin farklı yönlere çekilmesi amaçlanıyor. Obez Market sadece

www.obezmarket.com sitesinden değil, Türk Böbrek Vakfı’nın resmi sosyal medya hesaplarından da takip edilebilir.

BASININ KATILIMIYLA VE TÖRENLE AÇILDI
OBEZ MARKET 
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Dünya Böbrek Günü kutlamaları kapsamında bir diğer etkin-
liğimiz ise Kanyon AVM içinde bulunan İntema Yaşam Aka-
demi’de 11 Mart tarihinde gerçekleştirildi.

‘Çocuklarda Obezite’ye karşı gerçekleştirilen etkinlikte “Şeker 
ve tuzu azalt, hayatını uzat” sloganı ile önemli bilgiler paylaşıl-
dı.  Sevilen oyuncular Ayça Erturan, Aslı Bekiroğlu ve Almila Ada, 
Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk’in ev sahipliğinde ve Bilgi 
Üniversitesi Gastronomi ve Otelcilik Bölümü Başkanı Dr. Dilistan 
Shipman moderatörlüğünde çocuklar ile birlikte mutfağa girdiler. 
Çocuk Endokrinolojisi Uzmanı Prof. Dr. Olcay Evliyaoğlu ve Çocuk 
Nefrolojisi Uzmanı Prof. Dr. Lale Sever de etkinlikte çocuklara eş-
lik ettiler.

Etkinliğe ev sahipliği yapan Türk Böbrek Vakfı Başkanı Ti-
mur Erk, 82 milyon nüfusu olan Türkiye’de 3 milyon morbid 
obez bulunduğunu ve bunun 1,8 milyonunun çocuk yaşta oldu-
ğunu söyleyerek şöyle konuştu: “En büyük sıkıntı da bunun 
yılda yüzde 8 artıyor olması. Bizler yaptığımız çalışmalarla 
bu oranı yüzde 4’lere çekebilirsek ne mutlu bize. Çocukla-
rın, ailelerinden edindiği yanlış beslenme alışkanlıklarının 
düzeltilmesine yönelik bilinçlendirme çalışmaları, bu yılki 
ana hedefimizdir. Bu bağlamda çocuklara başta abur cubur 
olmak üzere bol kalorili, bol şekerli, bol tuzlu beslenme ye-
rine, yeterli ve dengeli beslenme bilincinin kazandırılması, 
geleceğin sağlıklı nesillerini yetiştirme açısından ülkemizin 
vazgeçilmezidir. Bu arada çocuklara en fazla tükettikleri/
yedikleri besinler ve ürünler yerine daha sağlıklı alterna-
tiflerin olduğu Dr. Dilistan Shipman gibi uzmanlar tarafın-
dan öğretilmeli ve kamuoyuyla paylaşılmalıdır. Ayrıca yeni 
neslin yakından takip ettiği birbirinden değerli genç oyun-
cularında bu konuda bilinçli olduğunu ve bunu çevreleriyle 
paylaştığını görmek de mutluluk veriyor.” 

Mutfak etkinliğinde moderatörlük görevini üstlenen Bilgi Üniver-
sitesi Gastronomi Bölümü Başkanı Dr. Dilistan Shipman ise doğru 
ve sağlıklı beslenmenin çocukluk döneminde başlanması gerekti-
ğinin altını çizerek şunları söyledi: “Beslenme; bireylerin sağlığını 
korumak, geliştirmek ve yaşam kalitesini yükseltmek için vücu-
dun gereksinimleri olan besin öğelerini yeterli miktarlarda ve uy-
gun zamanlarda almak için bilinçli yapılması gereken bir davranış-
tır. Doğru ve sağlıklı beslenme çocukluk döneminde başlamalıdır 
çünkü o dönem yetişkinlik için temel oluşturan pek çok alışkanlı-
ğın geliştiği dönemdir. Bu dönemde yeterli ve dengeli beslenme-
nin sağlanmasının yanı sıra, sağlıklı beslenme alışkanlıklarının ka-
zandırılması da önemlidir. Çocuklar küçük yaşlarda besinlere karşı 
seçici tavırlar sergileyebilirler. Özellikle koku ve tatları keskin olan 
enginar, kereviz, lahana gibi sebzeleri tüketmekte direnç göste-
rebilirler. Bu nedenle bu tip yiyeceklerin küçük yaştaki çocuklara 
alıştırılması için sevecekleri diğer yiyeceklerle harmanlanarak su-
nulması ilerde sağlıklı beslenme alışkanlıklarını kazanmaları için 
tavsiye edilebilir.” 

Çocuk Endokrinolojisi Uzmanı Prof. Dr. Olcay Evliyaoğlu ise, Tür-
kiye’de obezitenin arttığına dikkat çekerek, “Obezite ülkemiz için 
artık çok ciddi bir problem çünkü bu konuda Avrupa’da birinciyiz. 
Annelerin mutfaklarından alacağı küçük önlem ve değişiklikler 
sayesinde obeziteyi önlemek için çok büyük adımlar atılacağına 
düşünüyorum. Türkiye’de obezite birçok nedenden dolayı artış 
gösteriyor ve bunlardan bir tanesi de yanlış beslenme. Ayrıca ha-
reket azlığı ve okullardaki yemekhanelerin ele alınması ve hatta 
sosyal sorumluluklar çerçevesinden devlet politikası şeklinde ele 
alınması gerekiyor. Türk Pediatri Kurumu’nun da bu konuyla ilgili 
çalışmalarının olduğunu özellikle söylemek istiyorum” dedi. 

Türk Böbrek Vakfı ve böb-
rek sağlığı konusunda faali-
yet gösteren tüm STK’lar ve 
paydaşlar açısından Mart ayı 
oldukça büyük önem taşıyor. 
Kampanyamızın şekillenme-
siyle birlikte bugüne kadarki 
etkinliklerimizde bize büyük 
destek veren kuruluşlarla 
2019 çalışmalarımız için te-
masa geçerek ülkemizin dört 
bir yanında vakfımızın sesini 
duyurmaya gayret ettik.  

2019’da bulunduğumuz 
mecralar;

www.obezmarket.com ve 
TBV resmi Instagram, Face-
book ve Twitter sosyal medya 
hesapları

Kanyon AVM’de dikey ekranlar 
ve video wall

Zorlu AVM’de video Wall

Bakırköy Carousel ve Capacity 
AVM’lerinde ekranlar ve afiş 
alanları

Cevahir, Sapphire ve Trump 
AVM’lerinin dışındaki dev ek-
ranlar 

Bodrum ve Edremit Havaalan-
ları

13 ilde, 28 üniversitede 200 
adet raket

Eczane TV’ler

Anadolu yakası metro siste-
minde 10 adet duvar panosu

Çorlu Trend Arena ve Orion 
AVM’lerde Obez Market stant 
çalışmaları

Yıl boyunca sürdürülecek olan 
kampanya kapsamında mecra 
çeşitliliği de yıl içinde dağılım 
gösterecek.

ÇOCUKLAR MUTFAKTA, 
SAĞLIKLI ÜRÜNLER SOFRADA 

DÜNYA BÖBREK GÜNÜNDE 
YER ALDIĞIMIZ MECRALAR

Bodrum Hava Alanı

Kanyon AVM iç mekan

Trump AVM dev ekran Beşiktaş-Konyaspor 
Galatasaray - Antalyaspor 

Maç Pankartları

Zorlu AVM video wall

Tüyap ExpoMed Sağlık Fuarı
Standımız
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Türk Böbrek Vakfı’nın düzenlediği Dünya Böbrek Günü etkinliklerinin kapanışında Betül Demir konser verdi. Bakırköy 
Cem Karaca Kültür Merkezi’nde halka açık gerçekleştirilen konser büyük ilgi gördü. Betül Demir, ikinci şarkısını ses-
lendirirken, ellerinde 'Şeker ve tuzu azalt, hayatını uzat' pankartıyla sahnesine çıkan eylemcileri görünce kısa süreli 
şaşkınlık yaşadı.  Eylemcilerin, Türk Böbrek Vakfı’nın sağlık gönüllüleri olduğunu öğrenince gülme krizine giren Demir; 
"Hayatımda ilk kez böyle bir şeyle karşılaştım ve ne yapacağımı şaşırdım açıkçası” dedi. O anda sahneye çıkan vakıf 
başkanı Timur Erk de "Sevgili Betül, insanlarımızın daha sağlıklı bir yaşam için tuz ve şekeri azaltmaları gerektiği 
konusunda ne mücadeleler verdiğimizin yakın şahidisin. Bu uğurda sokakları, kapıları aşındırdığımızı biliyorsun. Hatta 
seninle de bu uğurda birçok yolu beraber yürüdük. Senin sahnene de çıkacağımızı tahmin etmeliydin" dedi.

Salonda kopan alkışlara Demir de "Madem buraya çıktınız, hakkını verip benimle bir şarkı seslendirmelisiniz" diyerek 
Timur Erk ile  birlikte "Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda" şarkısını seslendirdi. Salonun coşkusu karşısında büyük bir 
mutluluk yaşayan Betül Demir, yürümekte zorlanan diyaliz hastalarının yanına giderek, şarkılarını onlarla birlikte ses-
lendirdi.

Hastaların gönlünde taht kuran Betül Demir, konserin sonuna doğru dans etmek isteyenlerle sahnede uzun süre 
dans edip şarkı söyledi. Konser sonrası iki defa alkışlarla sahneye çağrılan Demir "Siz isteyin yeter ki, ben sabaha 
kadar söylerim ama bir taraftan da tansiyonunuz çıkacak diye korkuyorum: Beni daha fazla korkutmayın, size söz 
veriyorum; diyaliz merkezine gelip, odalarınızda birlikte şarkılar söyleyeceğiz" dedi.

DÜNYA BÖBREK GÜNÜNÜ
BETÜL DEMİR’İN KONSERİYLE 
KUTLADIK

Dünya Böbrek Günü çalışmalarının bir diğer ayağı da, fiziki ola-
rak kurulan Obez Market oldu. Vakfımızın Tekirdağ’da şubesi-
nin düzenlediği Obez Market stant etkinliği çok büyük beğeni 
topladı. 

Çorlu’d bulunan Trend Arena ve Orion AVM’lerinde açılan Obez 
Market stantları, ziyaretçilerine gerçeğe yakın bir deneyim 
sundu. Obez Market standını ziyaret edenlere seçtikleri ürün-
ler hakkında bilgiler verilirken, stantta kurulu olan bilgisayar 
üzerinden www.obezmarket.com sitesine girmeleri sağlandı. 
Ziyaretçiler, Obez Market projesinin ilginç, farklı ve eğlenceli 
buldukları şeklinde yorumlar yaptılar.

KEŞAN’DA DÜNYA BÖBREK GÜNÜ 
EĞİTİM ETKİNLİĞİ DÜZENLEDİK

Dünya Böbrek Günü münasebetiyle, Edirne Milli Eğitim Mü-
dürlüğünün katkılarıyla 14 Mart 2019 tarihinde Edirne’nin 
Keşan ilçesinde belediyeye ait tiyatro ve konferans salonun-
da öğrencilere yönelik bir böbrek sağlığı eğitimi düzenlendi.

Toplantıya Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, Keşan Kay-
makamı Nuri Önder, Keşan Belediyesi Başkan Yardımcısı Cen-
gizhan Aktan, Edirne İl Milli Eğitim Müdürü Dr.Önder Arpacı, 
Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz ile şube başkanları 
ile Keşan’da bulunan Anafartalar İlkokulu, Dr.Ali İhsan Çuhacı 
İlkokulu, Fatih Sultan Mehmet İlkokulu, İnönü İlkokulu, Keşan 
Atatürk Ortaokulu, Cumhuriyet Ortaokulu ve Özel Aden Orta-
okulundan 625 öğrenci ve öğretmenleri katıldı.

Türk Böbrek Vakfı başkanı Timur Erk, 2019 yılı Dünya Böbrek 
Günü ana temasının “çocukluk çağı obezitesi ve böbrek sağ-
lığı” olarak belirlendiğini söyleyerek bir konuşma yaparak Tür-
kiye’de çocukluk çağı obezitesinin böbrek sağlığını doğrudan 
olumsuz etkileyen önemli nedenlerden biri olduğunun altını 
çizerek, ülkemizde 3 milyondan fazla olan obez nüfusun 1,8 
milyonunu 0-18 yaş aralığındaki çocuk ve gençlerimizin oluş-
turduğunu belirtmiştir.

Daha sonra söz alan Edirne İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Önder 
Arpacı, Türk Böbrek Vakfı tarafından Edirne’de yapılan eğitim-
lerin aynı zamanda bir koruyucu hekimlik olduğunu söyleyerek 
çocukların farkındalıklarını arttıran bu çalışmayı tümüyle des-
teklediklerini belirtmiştir. 

Keşan Belediye Başkan Yardımcısı Cengizhan Aktan, yerel yö-
netimler olarak her zaman böyle etkinliklerin yanında olduk-
larını belirterek Türk Böbrek Vakfı’nı çalışmalarından dolayı 
tebrik ettiklerini söyledi.

ÇORLU VE TEKİRDAĞ’DA 
OBEZ MARKET STANT ÇALIŞMALARI 



Gerek reklam düzenlemeleri, gerekse gıda etiketleme ile 
özellikle çocukluk çağı obezitesiyle mücadeleye yönelik ça-
lışmalar son dönemde toplumun neredeyse tamamının il-

gisini çekiyor. Bu konuda toplumsal eğitimlerden yayınlara kadar 
geniş bir yelpazede çeşitli etkinlikler yürüten vakfımız, TRT1’in 
konuğuydu. Vakıf Başkanımız Timur Erk, 22 Ocak 2019 tarihli 
“Pelin Çift ile İyi Fikir” programında ülkemizde önemli bir halk sağ-
lığı sorunu haline gelen obezite hakkında bilgiler vererek özellikle 
çocukluk çağında karşılaşılan aşırı kilo sorunun ileride yol açtığı 
olumsuz durumlara değindi. Vakfımızın bugüne kadar gerçekleş-
tirdiği saha çalışmalarındaki gözlemlerimizle birlikte bireysel ve 
toplumsal atılması gereken adımları, bugüne kadarki gelişmeleri, 
Trafik Işıkları projesinin aldığı mesafeyi ayrıntılarıyla aktardı. 

10 yıl önce gelişmiş ülkelerde uygulanmaya başlanan “trafik ışık-

ları” modelinin özellikle Türkiye gibi gıda etiketi okuma alışkanlığı 
olmayan ülkelerde önemli bir adım olduğunun altını çizen Erk, 26 
Ocak 2017’de Tarım Bakanlığı’nın yayınladığı yönetmeliğe göre 
1 Ocak 2020’de yürürlüğe girmesi planlanan bu yöntemin, va-
tandaşların ambalaj okur-yazarlığı olabilmeleri için iyi bir fırsat 
olduğunu belirterek, geçtiğimiz günlerde Tarım, Milli Eğitim ve 
Sağlık Bakanlıklarının örneğine az rastlanır bir iş birliği ile sinerji 
yaratarak uygulamayı Eylül 2019’da başlayan eğitim-öğretim 
dönemine çekmelerinden de duyduğu memnuniyeti dile getir-
di. Erk, bu uygulamanın üç farklı alanda gelişim sağlayacağını, 
bunların gıda endüstrisi halk ve medya olduğunu ifade eden Erk, 
endüstrinin şeker ve tuz oranları konusunda iyileştirmelere gidi-
lerek kırmızı işaretli ürünlerin niteliklerinin arttırılmasına yönelik 
çalışacağın, halkın dikkatinin çekilerek bilgi ve bilinç düzeyinin 

artacağını ve medyanın da toplumu bilgilendirme görevi yürüte-
ceğini söyledi.

Yapılan sokak röportajlarında da öne çıktığı üzere annelerin ko-
nuya karşı hassas ve dikkatli olduğu görülürken, toplumun büyük 
kesiminde obeziteye yol açan etkenler konusunda bilgi eksikliği 
gözlemleniyor. Anne-babanın beslenme alışkanlıklarının, çocu-
ğun edindiği beslenme alışkanlığını doğrudan etkilediği ortaya 
çıkıyor.

Özellikle içeceklerdeki şeker oranları hakkında bilgi veren Erk, şe-
ker çeşitleri ve miktarlarını anlatarak beslenme en önemli ipucu-
nun “doz” olduğunun bir kez daha altını çizdi.

Yiyeceklerde ve içeceklerde bulunan tuz ve şeker miktarı hakkın-
da tüketiciye bilgi verilerek doğru beslenme tercihleri yapmaya 
yönlendirmeyi hedefleyen proje, her 100 gramlık gıda içeriğin-
de bulunan şeker ve tuz oranlarının kırmızı, sarı ve yeşil renkler 
ile belirtilmesi esasına dayanıyor. Buna göre şeker ve tuz içeriği 
yüksek gıdaların etiketinin kırmızı, dikkatle tüketilmesi gereken 
gıdaların etiketi sarı ve insan sağlığını tehdit etmeyecek oran-
da tuz ve şeker bulunduran gıdaların yeşil etiketle belirtilmesi 
amaçlanan proje, Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Tarım 

ve Orman Bakanlığı tarafından da benimsenerek okullarda “okul 
gıdası logosu” uygulanması için imzalanan protokol kapsamında 
çalışmalar başlatıldı. 

Uygulamanın 2019-2020 eğitim ve öğretim yılında başlatılması 
öngörülüyor. Bakanlık tarafından desteklenen Beslenme Dostu 
Okul Programı, okul kantinlerine özel hijyen kuralları ve kantin 
personeline eğitim gibi uygulamalara birlikte kantinlerin üç ba-
kanlığın denetim ve gözetiminde olmasının yanı sıra, denetimin 
sadece kantinde değil üretim yerlerinde de başlamasını amaçlı-
yor. Böylece 26 Ocak 2017’de yayınlanan ve 2020 başında yü-
rürlüğe girecek olan yönetmelik ile vakfımızın 2018 yılında ard 
arda yaptığı çalışmalar ile okul kantinlerinde öne çekilmiş olarak 
Eylül 2019’dan itibaren uygulamaya geçecek. 

Bu arada Trafik Işıkları projesinde belirlemiş olduğumuz şeker ve 
tuz limitleri önerilerimiz aynen kabul edilmiş oldu.

Türkiye’de obezite oranı hızla artıyor ve çocuklar arasında bu 
oran %25’ ulaşıyor. Bakanlık, Türkiye’de gıda okuryazarlığının art-
tırılmasını ve gıda etiketleri okuma alışkanlığının başta çocuklar 
olmak üzere toplumun geneline yaygınlaştırılmasını hedefliyor.
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Buna göre çocuklara yönelik radyo ve televizyon programlarının 
başında, sonunda veya program esnasında ve münhasıran çocuk-
lara yönelik tasarlanan diğer her türlü mecrada, Sağlık Bakanlığın-
ca hazırlanan gıda ve içecekler listesinin kırmızı kategorisinde yer 
alan aşırı tüketimi tavsiye edilmeyen gıda ve içeceklerin reklamı 
30 Haziran 2019 tarihinden itibaren yapılamayacak. Bu ürünlerin 
reklamının yapılması halinde; televizyonda ekranın alt kısmında izle-
yiciler tarafından rahatça okunabilir akar bant şeklinde, diğer mec-
ralarda ise mecranın yapısına uygun bir şekilde ve içerisinde düzenli 
ve dengeli beslenmeyi teşvik eden ifadelere yer veren yazılı veya 
sözlü uyarılarla birlikte yapılması zorunlu hale geliyor. Hangi ürün 
gruplarında hangi ifadelerin kullanılacağı ise Sağlık Bakanlığı tara-
fından belirlenecek.

Aşırı tüketimi tavsiye edilmeyen gıdaların satışını artırmaya yönelik 
uygulamalar kapsamında, çocuklar hedef alınarak, ürünle birlikte ço-
cukların ilgi alanlarına ve beğenilerine yönelik hediyelerin verilmesi 
ve benzeri pazarlama tekniklerinin uygulanması da yasaklanıyor.

RTÜK’ün bu konuda esas aldığı 27.03.2018 tarih ve 30373 sayılı 

Resmi Gazete’de yayınlanan “Yayın Hizmeti Usul ve Esasları Hak-
kında Yönetmelik”e göre "Genel beslenme diyetlerinde aşırı tüketimi 
tavsiye edilmeyen gıda ve maddeler içeren yiyecek ve içeceklerin 
ticarî iletişimine, çocuk programlarıyla birlikte veya bu programların 
içinde yer verilemez." hükmünün nasıl uygulanacağı netleştirilmiş 
oluyor. Sağlık Bakanlığı’nın listesinde çocuk programlarında rekla-
mına izin verilmeyecek kırmızı kategori gıdalar, çikolata ve şekerler, 
gofretler, enerji barları, tatlı soslar ve tatlılar, kekler, tatlı bisküviler, 
meyveli paylar, çikolata kaplı bisküviler, kek karışımları, cipsler, gev-
rek çerezler, meyve suları, enerji içecekleri, alkolsüz şekerli ya da tat-
landırıcılı tüm içecekler, yenilebilir buzlar” olarak yer almakta olup, 
bu kategorilerdeki gıda ürünlerinin reklamları çocuk programlarıyla 
birlikte (çocuk programının başında, arasında ve sonunda) yapılama-
yacak.

Benzer bir proje olan ve bizim de Türk Böbrek Vakfı olarak 2018 yılı 
Mayıs ayında ilkokul öğrencileriyle birlikte saha etkinliği ile tanıtımı-
nı gerçekleştirdiğimiz Trafik Işıkları Projesi de, resmi olarak uygula-
maya geçiyor.

Çocuklar ve Okullar İçin 
Beslenmeye İlişkin Mevzuat

30639 sayılı Resmi Gazete’de 28 Aralık 2018 tarihinde yayınlanan Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygu-
lamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile özellikle çocukların aşırı tuz ve şeker 
tüketimine karşı korunmasına yönelik önemli bir adım atıldı.
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TRAFİK IŞIKLARI PROJESİ VE BESLENME ÖNERİLERİ TRT’DE

Okul Gıdası Logosu 16 Eylül  2019’da 
Okul Kantinlerinde Yürürlüğe Giriyor



Daha önce 2015 ve 2018 yıllarında eğitim projemizle ziyaret ettiğimiz İzmir’e 
2019’da projemizin protokol aşaması için geldik. İzmir’deki temsilcilerimizin kat-
kıları ve İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile 14 Şubat’ta imzalanan protokol 
ile eğitim projemiz İzmir’de resmen uygulamaya geçmiş oldu.Türk Böbrek Vakfı 
Başkanı Tmur Erk’İn ve İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi’nin katıldığı im-
zaladığı törende , İzmir’de ilk ve orta dereceli okullarda öğrenim gören 460 bin 
öğrencinin eğitimlerden faydalanmasının amaçlandığı dile getirildi. İmza töreni-
nin ardından Konak ilçesindeki Melih Özakat İlkokulu’nda basının da katılımı ile bir 
eğitim sunumu gerçekleştirildi. Basına demeç veren TBV Başkanı Timur Erk ve 
TBV Projeler Koordinatörü Ayşe Onat, eğitim projesinin amaçlarından, bugüne 
kadar elde edilen kazanımlardan ve geleceğe ilişkin hedeflerden bahsettiler. Öğ-
leden sonra ise Alsancak’taki Gazi Ortaokulu’nda bir diğer sunum gerçekleştirildi. 
15 Şubat tarihinde de devam eden saha çalışmaları kapsamında projemizle Göztepe’deki Mehmet Akif Ersoy İlkokulu ile Güzelyalı Orta-
okulu’nu ziyaret ettik. Proje kapsamında Türk Böbrek Vakfı Diyetisyeni Çağla Dağ tarafından protokolün imzalanmasını takiben devam 
edilen eğitimlerde 2019 yılı Şubat-Haziran döneminde İzmir’de bugüne kadar toplam 97 okuldan 8455 öğrenciye eğitim verildi. 
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YENİ PROTOKOL İMZALARI VE EĞİTİM 
ETKİNLİKLERİMİZ
14 ŞUBAT İZMİR

Eskişehir  İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türk Böbrek Vakfı,  Eskişehir’de bu-
lunan ilk ve orta dereceli okulları kapsayacak önemli bir  projeyi hayata 
geçirdi. Projede ilk olarak Eskişehir’deki gönüllü öğretmenlere eğiticinin 
eğitimi verilerek öğretmenler vasıtası ile öğrencilere “aşırı tuz ve şeker 
tüketiminin zararları, sağlıklı bir yaşam için beslenme ve hayat tarzı öneri-
leri” eğitimleri gerçekleştirilmesi hedeflendi.  10 Nisan  2019’da Eskişehir  
İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt’ın makamında Türk Böbrek Vakfı Başkanı 
Timur Erk ve yöneticilerin katılımı ile gerçekleşen protokol imzasının ar-
dından açıklama yapan Başkan Erk, projenin 137 bin öğrenciye ulaKırk-
lareli İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türk Böbrek Vakfı, Kırklareli genelindeki 
okullarda “aşırı tuz ve şeker tüketiminin zararları, sağlıklı bir yaşam için 

beslenme ve spor önerileri "eğitim projesi kapsamında işbirliği protokolüne 
imza attı. Eğitim projesi kapsamındaki işbirliği protokol töreni 25 Nisan’da, İl Milli Eğitim Müdür V. Cahit AKIN ve Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur 
Erk’in katılımı ile  İl Milli Eğitim Müdürlüğünde gerçekleştirildi.Törende yaptığı kouşmada Trafik Işıkları projesine değinen TBV Başkanı Timur Erk, 
okul logolu gıdaların yeni öğretim yılında öğrenciler açısından olduk.a bilinçlemdirici olcağını, bu sayede artan toplumsal farkındalık sayesinde 
obezite sorunuyla mücadelede önemli bir adım atılacağını belirtti.

10 NİSAN ESKİŞEHİR

25 NİSAN KIRKLARELİ 
Kırklareli İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türk Böbrek Vakfı, Kırklareli genelindeki okullarda “aşırı tuz 
ve şeker tüketiminin zararları, sağlıklı bir yaşam için beslenme ve spor önerileri "eğitim projesi 
kapsamında işbirliği protokolüne imza attı. Eğitim projesi kapsamındaki işbirliği protokol töreni 25 
Nisan’da, İl Milli Eğitim Müdür V. Cahit AKIN ve Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk’in katılımı ile  İl 
Milli Eğitim Müdürlüğünde gerçekleştirildi.

Törende yaptığı kouşmada Trafik Işıkları projesine değinen TBV Başkanı Timur Erk, okul logolu 
gıdaların yeni öğretim yılında öğrenciler açısından olduk.a bilinçlemdirici olcağını, bu sayede artan 
toplumsal farkındalık sayesinde obezite sorunuyla mücadelede önemli bir adım atılacağını belirtti.

Eğitim protokollerimize 
yeni eklenen illerden 
biri de Bartın oldu. TBV 
Mütevelli Heyet Üyesi 
Ali Salmanoğlu’nun gi-
rişimiyle organize edi-
len Bartın projesinin ilk 
gününde önce Bartın 
Valisi Sinan Güner ziya-
ret edildi. Özellikle obe-
zite ve sağlıklı yaşam 
konusunun öncelikleri 
arasında bulunduğunu 
belirten Vali Güner’e, 
Vakıf Balkanı Timur 
Erk tarafından vakfın 
faaliyetlerini anlatan 
bir almanak ve böbrek 
sağlığı konulu yayınlar 

hediye edildi.  Daha sonra Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın’ı ziyaret 
eden TBV heyeti, Başkan Akın’a vakfın çalışmaları hakkında bilgi aktarı-
mında bulundu. Başkan Akın,vakfın faaliyetlerinin Bartın’a uzanmasından 
duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve TBV Başkanı Timur Erk’e yörsel bir 
sanat olan tel kırma ile yapılmış bir Türk bayrağı hediye etti. Günün son 
resmi ziyareti Bartın İl Sağlık Müdürü Dr. Dursun Koç ile gerçekleştirildi. 
Türk Böbrek Vakfı’nın çocuklara yönelik eğitim çalışmlarını ilgiyle tkip et-
tiklerini belirten Dr. Koç, kendi ekibinin yaptığı çalışmaları da paylaşarak 
projeye il bazında memnuniyetle destek vereceklerini ifade etti..

Projenin ikinci günündeki saha çalışmaları ise Bartın Kültür ve Sanat Mer-
kezi’nin büyük salonunda başladı. İl protokolünün hazır bulunduğu, öğren-
cilere yönelik eğitim seminerine Çaydüzü İlkokulu, Ertuğrul Gazi Ortaoku-

lu, Koca Reis İmam Hatip Ortaokulu, Mehmet Akif Ersoy Mesleki Teknik 
Anadolu Lisesi, Turgut Işık Mesleki Teknik Anadolu Lisesi ile Haymeana 
Mesleki Teknik Anadolu Lisesi’nden öğrenciler katıldı. Sunumundan önce 
bir kouşma yapan TBV Başkanı Timur Erk, özellikle Trafik Işıkları isimli pro-
jeye dikkat çekerek, ülke çapında çocukluk çağı obezitesi ve beslenme an-
lamında önemli bir adım atıldığını vurguladı. Kürsüye gelerek bir konuşma 
yapan Bartın Valisi Sinan Güner, ülkemizin geleceğini emanet edeceğimiz 
çocuklarımızın sağlığının en önemli önceliklerinden biri olduğunu belirte-
rek, obeziteye karşı herkesin elinden gelen çabayı göstermesinin önemini 
ortaya koydu. TBV Başkanı Timur Erk tarafından Vali Güner’e bir teşekkür 
plaketi takdim edildi. Bartın’daki son oturum ise tamamen öğretmenlere 
yönelik bir “eğiticinin eğitimi” sunumu şeklinde gerçekleşti. Sunuma katı-
lan yaklaşık 100 öğretmen ile içerik ve sunum konusunda fikir alışverişi 
yapıldı. Projemizin Bartın’daki çalışmaları kapsamında vakfımıza destek 
veren İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Recep Duymaz’a katkılarından ötürü 
teşekkür sertifikası takdim edildi. Resmi görüşmeler sonucunda, Ekim ayı 
içerisinde Bartın’daki tüm ilçeleri kapsayacak bir haftalık bir eğitim prog-
ramı yapılması konusunda mutabık kalındı. 
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10 MAYIS BARTIN

2018-2019 eğitim ve öğretim yılının son protokol imzası Bilecik’te atıldı. Bilecik 
Valiliği tarafından öğretmenlerin proje geliştirmesi amacıyla yapılan bir çalışma 
sonucunda ortaya çıkan Bilecik eğitim çalışması fikri, 15 Mayıs tarihinde hayata 
geçirildi.

Bilecik’te ilk olarak TBV Projeler Koordinatörü Ayşe Onat tarafından İl Milli Eğitim 
Müdürü Ramazan Çelik ziyaret edildi. Protokol imzasının ardından günün anısı 
olarak Ramazan Çelik’e teşekkür plaketi verildi. Ardından gerçekleştirilen Valilik 
ziyaretinde Bilecik Vali Yardımcısı Rahmi Köse’ye proje hakkında verilen bilginin 
ardından plaket takdimi yapıldı.

Günün ikinci yarısında Dursun Fakıh İmam Hatip Ortaokulu binasında yaklaşık 60 
öğrenci ile Bilecik’in çeşitli ilçelerinden gelen 110 öğretmenin katıldığı eğitim su-

numunun ilk oturumunda öğrencilere yönelik anlatım yapıldı. İkinci oturum ise sadece öğretmenlere yönelik gerçekleştirildi ve sunum hakkındaki dene-
yimlerimizden oluşan bir “eğiticinin eğitimi”  çalışması yapıldı.

Bilecik’te de sonbahar aylarında il genelinde bir eğitim planlaması yapılması konusunda yetkililerle mutabık kalındı.

15 MAYIS BİLECİK
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2011 yıını sonunda ilk defa Malkara’da saha çalışmaları başla-
yan ve bugüne kadar Marmara’da İstanbul başta olmak üzere 
Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Bursa, Kocaeli ve Bilecik’te, İç Anado-
lu’da Ankara, Bolu, Sivas ve eskişehir’de, Ege’de İzmir Denizli ve 
Muğla’da, Akdeniz’de Antalya ve Adana’da, Karadeniz’de Ordu 
ve Bartın’da ve doğuda Mardin ve Van’da geçekleştirdiğimiz 
çalışmalarımızda bugüne kadar toplamda 20 ile ve 100 binden 
fazla öğrenciye, onların ailelerine ve sayısız eğitimciye erişmiş 
olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Özellikle 3-4.sınıf öğrencilerinin hedef kitlemiz olarak belirlen-
diği projemiz, böbrek sağlığını doğrudan ve dolaylı etkileyen 
tüm etkenleri içine alan bir eğitim paketi olarak ülkemizi adım 
adım geziyor. Ulaştığımız her bireye böbreklerin işlevlerinden, 
vücudumuz için önemine,  beslenme hatalarının sonucunda 
bizleri nelerin beklediğine, doğru yaşam alışkanlıkları kazanma 
bilincinin geliştirilmesinden, sağlıklı yaşamanın aslında bir zo-
runluluklar listesinden öte aslında bir “doğru tercihler bütünü” 
olduğuna ilişkin bilgiler veriyoruz. Öğrenciler için müfredata 
uygun ve pedagojik açıdan onaylanmış, yer yer eğlenceli gör-
sellerle desteklenmiş bir içeriği kullanırken, yetişkinler için ise 
daha çok neden-sonuç ilişkilerinin yer aldığı, anlatılan bilgilerin 
nispeten derinlemesine incelendiği, günlük hayattan örnekler-
le bezenmiş bir akış kullanmaya özen gösteriyoruz.

Saha eğitimi çalışmalarımızda görselliğe önem veriyoruz. Böy-
lece özellikle öğrencilerin gördüklerini daha çok hatırlayabilme 

özelliklerinden faydalanıyoruz. Yurt dışından getirdiğimiz ve 
birçok yiyeceğin birebir kopyası olan silikon gıda örnekleri, aynı 
zamanda anlattıklarımızı anında örneklememize de imkan sağ-
lıyor. 

Sunumlarımız, alanında dünyaca tanınmış akademisyenlerden 
alınan onaydan sonra sahada uygulama aşamasına geçiyor. Bu 
sene Milli Eğitim Bakanlığının da yazdığı değerlendirme raporu 
ile projemizin denetim ve onay mekanizması resmi bir bakış açı-
sı tarafından da güçlendirilmiş oldu. Özellikle kullandığımız dilin 
mümkün olduğunca günlük dile yakın olmasına dikkat ediyoruz. 
Tıbbi atıflara yer vermek gerektğinde, bunları mutlaka basite 
indirgeyerek herkesin alyacağı hale getiriyoruz.

Yaptığımız çalışmalar ve eriştiğimiz eğitim almış birey sayısının 
sonucunda aldığımız son derece olumlu geri bildirimler, Milli Eği-
tim Bakanlığı ile imzaladığımız protokollere, dolayısıyla projemizi 
sürekliliğe ve sürdürülebilirliğe dönüştürdü. İlk olarak İstanbul İl 
Milli Eğitim Müdürlüğü ile imzaladığımız protokollere Tekirdağ, 
Edirne, Kırklareli, İzmir, Eskişehir, Bartın ve Bilecik illeri de katıldı. 

2018-2019 eğitim ve öğretim döneminde İstanbul, Trakya, 
İzmir ve Eskişehir’de sürekli, diğer illerde dönemsel eğitimleri-
mizle toplamda 336 okulda 45.210 öğrenciye eğitim vermenin 
mutluluğunu yaşıyoruz.

EĞİTİM PROJEMİZ ÜLKEMİZİN DÖRT BİR YANINDA

Vücudumuzun verdiği sinyallerin farkında olmak, sağlığımızı korumanın bir diğer 
yolu. Bunun bilinciyle yola çıkan vakfımız, oldukça basit ve kolaylıkla uygulanabile-
cek bir yöntemle, böbrek sağlığına dikkat çekmeyi amaçlıyor. 

Dört farklı idrar rengini ve durumunu gösteren A4 boyutundaki afişler, idrar rengi-
nin durumuna göre böbrek sağlığı ve günlük su tüketimi düzeyi hakkında pratik bir 
bilgi vererek toplumun farkındalığını arttırıyor.

Bugüne kadar ulusal ölçekte şirketler, bankalar, fabrikalar, yerel 
yönetimler, okullar, camiler ve kamu kurumları gibi pek çok yerde 
uyguladığımız afişlerimizi yaygınlaştırmak ve dağıtımını ücretsiz bu 
ücafişlerden edinebilmek için tbv@tbv.com.tr adresinden veya (212) 
507 99 50 / dahili 1676 numaralı telefondan bize ulaşabilir ve iste-
diğiniz sayıda afiş için talepte bulunabilirsiniz.

Eğitim Misyonumuzu İdrar Afişlerimizle 
Farklı Bir Boyuta Taşıdık

  R  SA  D
RÇ F
drar renginize göre sıvı tüketiminiz hakkında 

bilgi edinebilirsiniz.

   

 

Açık Sarı

Yeterli su 

gösterir.
idrar rengidir.

Koyu Sarı-Turuncu Kahverengi-Kırmızı

olabilir. Ciddidir.

Köpüklü

Ciddidir.
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Burs Programımız
Mezunlarımıza Başarılar Diliyoruz
Türk Böbrek Vakfı burs programı, 2018-2019 döneminde 52 tıp fakültesi öğrencisine destek oldu. 16 ildeki 21 üniversi-
tede öğrenim gören 52 öğrencimiz arasından bu sene yedi mezun verdik.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa’dan mezun olan Dr. Şerife Gamze Gemicioğlu’na, Dr. Ziya Bulduk’a ve Dr. Muhammet 
Atınç’a, Trakya Üniversitesi’nden mezun olan Dr. Çağla Doğanci’ya, Ankara Üniversitesi’nden mezun olan Dr. Sezgi Öz-
demir’e, İstanbul Üniversitesi’nden mezun olan Dr. Sidar İlik’e ve Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nden mezun olan Dr. Turgut 
Adsaz’a, Dr. Ferhat Ayyürek’e hekimlik hayatları boyunca başarılar diliyor, kendilerini kutluyoruz.

23 Nisan’da Öğrencilerimizle Buluştuk

Vakfımızın burs desteğinden yararlanan öğrencilerimizin hem kendi aralarında arkadaşlık geliştirmelerini, hem de sosyal ko-
mite üyelerimizle tanışmalarını sağlamak üzere düzenlediğimiz yemek için İstanbul’da bir araya geldik. 

Türk Böbrek Vakfı Ahmet Ermiş Sosyal Komitesi üyelerinin düzenlediği yemek, Yeşilköy Yüksel Balık’ta gerçekleşti. Yüksel Ba-
lık’ın sahibi Yüksel Karakış’ın ev sahipliğinde gerçekleşen yemeğin öncesinde öğrencilerimiz tarafından kendisine bir teşekkür 
plaketi takdim edildi. 

İstanbul, İzmir ve Gaziantep’ten gelen 12 öğrencimizin yanı sıra vakıf çalışanlarının ve komite üyelerinin bir araya geldiği 23 
Nisan tarihli yemekte aynı zamanda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı da kutlamış olduk. 
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Tuluyhan Uğurlu Konseri

Yeşilyurt Lions Kulübü’nün düzenlediği Tuluyhan Uğurlu kon-
seri, 15 Nisan akşamı Bakırköy Belediyesi Leyla Gencer Kültür 
Merkezi’nde gerçekleştirildi. 

Türk Böbrek Vakfı burs fonu yararına düzenlenen konsere izleyi-
cilerin yanı sıra vakıf mütevellilerimiz, Lions kulüplerinin  üyeleri, 
öğrencilerimiz ve vakıf çalışanları katıldılar. Tuluyhan Uğurlu’nun 

“Güneş Ülke Anadolu” temalı slayt gösterisinin perdeye yansı-
tıldığı konserde, Anadolu topraklarında kurulmuş tüm medeni-
yetler ve 

Türkiye Cumhuriyeti tarihine değinilen gösterime, Tuluyhan 
Uğurlu’nun notları eşlik etti.

Konserin sonunda sanatçıya teşekkür etmek üzere sahneye gelen TBV Başkanı Timur Erk ve Yeşilyurt Lions Kulübü Başkanı Zeynep 
Siretioğlu Girgin tarafından Tuluyhan Uğurlu’ya çiçek takdim edildi.

Kısa - Kısa

Öğrenci eğitimlerinin ve kurumsal seminerlerin yanı sıra yetişkinle-
re yönelik eğitimlerimize de devam ediyoruz. Kızılpınar Halk Eğitim 
Merkezi’ndeki eğitimde kadınlarla bir araya gelerek özellikle kadı-
nın ailedeki ve çocuğun sağlıklı gelişimindeki yerini konuştuk.

Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ziyaretimiz

TBV Tekirdağ Diyaliz Merkezleri Koordinatörü Ali Arda, Edir-
ne İl Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan Sayın Başöğretmen Dr. 
Önder Arpacı’yı  ziyaret ederek vakfımızın Edirne’de yaptığı 
çalışmalar hakkında bilgi verdi.  

Trakya’da Yetişkin ve Kurumsal Eğitimlerimize Devam Ediyoruz

 Çerkezköy’de faaliyet gösteren 3M fabrikası çalışanlarına “Böbrek Sağlığı ve 
Hayat Tarzı Eğitimi” vererek farkındalık yaratmaya devam ettik.

 Kırklareli Valisi Sayın Osman Bil-
gin’i 25 Nisan 2019 tarihinde  zi-
yaret ederek çocukluk çağındaki 
obezite ile mücadelemizi anlat-
tık. Kendisi vakfımızın çalışmala-
rını yakından takip ettiğini verilen 
eğitimlerin anaokullarına inilmesi 
gerektiğini anlattı. Biz de kendi-
sine vakfımıza göstermiş olduğu 
ilgiden dolayı teşekkür ettik.

Kırklareli Vali Yardımcısı Sayın Emre Öz-
türk’ü  ziyaret ederek Kırklareli il Milli 
Eğitim Müdürlüğü ile protokolümüzün 
imzalanmasındaki destekleri  için te-
şekkürlerimizi sunduk. Bundan sonraki 
çalışmalarımız için kendisinden destek 
sözü aldık.

Kırklareli Protokol 
Ziyaretimiz

Kırklareli Protokol 
Ziyaretimiz
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Türk Böbrek Vakfı’nın desteği ile Yeşilyurt Lions Kulübü üyelerinin düzenlediği Türk sanat müziği konseri Bakırköy 
Cem Karaca Sahnesi’nde gerçekleştirildi. Türk Böbrek Vakfı Mütevelli Heyet üyelerinden Taner Kalkanel’in koro baş-
kanı olduğu grubu TRT sanatçısı Ayşen Birgör çalıştırdı. Türk sanat müziğine değerli eserler vermiş bestecilerin şar-
kılarının icra edildiği 15 Ocak ve 4 Mayıs 2019 tarihli konserlerin öncesinde, tamamen dolu olan salonda seyircilere 
Türk Böbrek Vakfı’nı tanıtan video ve vakfın kamu spotlarının gösterimi yapıldı. Konser öncesi konuşma yapmak 
üzere sahneye davet edilen TBV Başkanı Timur Erk, Ayşen Birgör nezdinde koroya çalışmaları için teşekkür etti.

2017 Kasım ayında Türk Böbrek Vakfı olarak katıldığımız İstanbul Maratonu’nda bağışlarla elde ettiğimiz üç diyaliz 
makinesinin Bakırköy Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesine bağışlanması töreninde katılımcılara çok güzel bir 
konser veren hastane korosu, bu defa 13 Aralık 2018 tarihinde Bakırköy’deki Cem Karaca Sahnesi’nde izleyicilerle 
buluştu.

Vakfımız Sanata Destek Vermeye Devam Ediyor
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Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi – BÜ-
YEM’de Dr. Aylin Löle koordinatörlüğünde hayata geçi-
rilen “Sosyal Sorumluluk Okulu”, ‘gönüllülük’ temasıyla 
6 Nisan 2019 tarihinde kapılarını açtı. Hem özel sektör 
hem de sivil toplum temsilcilerinin yer aldığı sertifika 
programında pazarlama iletişiminden kurumsal iletişime 
kadar bu alanda deneyim kazanmak isteyenler ile sivil 
toplum kuruluşlarında kariyer hedefleyenler ve akade-
mik çalışma yapanlar ile farkındalık yaratmak isteyen 
üniversite öğrencilerine de katıldı. Sektör profesyonel-
lerinin de destek verdiği programda katılımcılar, farklı 
sektörlerden başarılı kurum ve yöneticilerle bir araya 
gelerek teorinin yanı sıra saha uygulamalarından örnek-
leri de görme fırsatı buldu. Programın 27 Nisan’daki son 
otrumuna Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk de ko-
nuşmacı olarak katılarak sivil toplumda farklı alanlardaki 
deneyimlerini paylaştı.

TBV Başkanı Timur Erk 
Sosyal Sorumluluk Okulunda 
Deneyimlerini Paylaştı 

Medipol Üniversitesi Kalite Kongresine Katkılarımız

Kadın girişimcilerin ürün ve hizmetlerini sergilediği Kadınsan Yaparsın Şenliği, İstan-
bul’dan sonra 27 Nisan 2019 Cumartesi günü saat 10:00- 18:00 arasında Bodrum 
Yalıkavak Marina Tango Restoran’da düzenlendi. Kadınsan Yaparsın Şenliği’nde farklı 
şehirlerden 100’e yakın kadın girişimci standları ile yer aldı.

Kadınsan Yaparsın ve Univent Global iş birliği ile gerçekleşen şenlikte Türk Böbrek 
Vakfı da şenliği destekleyen kurumlardan biri olarak yer aldı. 

İş yapan ve iş yapmayı düşünen kadınların bir araya gelmeleri, birbirlerinin hikaye-
lerini dinlemeleri, birbirlerine katkı sağlamaları ve işbirlikleri fırsatlarını düşünmeleri 
amacıyla düzenlenen Kadınsan Yaparsın Buluşmaları bugüne kadar İstanbul, Ankara, 
Bodrum, Bursa, İzmir, Antakya, Marmaris, İskenderun, Ödemiş gibi farklı yerlerde dü-
zenlenmiştir. Kadınsan Yaparsın, hiçbir kurum ve kuruluşla bağlantısı olmayan bağım-
sız bir sosyal girişim olarak 58 organizasyon gerçekleştirmiştir.  

Kadınsan Yaparsın Şenliği

Sağlıkta kalite standartları, İstanbul Medipol Üniversitesi SHMYO Diyaliz Programı’nın düzenlediği programda ele alındı. Sağlık 
Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SHMYO) Diyaliz Programı Öğretim Görevlisi Selda Selimoğlu’nun koordine ettiği program Kava-
cık Güney Kampüs Konferans Salonu’nda yapıldı. Açış konuşmasını SHMYO Müdürü Prof. Dr. Hanefi Özbek’in üstlendiği program-
da Türkiye Böbrek Vakfı (TBV) yöneticileri konuşmalar yaptı. TBV Mesül Müdürü Dr. Mustafa Akarslan diyaliz uygulamalarında 
güncel yaklaşımlardan bahsetti, TBV Kalite Yönetim Direktörü Yasemin Güvenç ise Türkiye’deki sağlıkta kalite standartlarını 
anlattı. TBV’nin Kalite Yönetim Direktörlerinden Mustafa Kemal Duyar da diyaliz eğitiminde sağlıkta kalite standartlarının öne-
mine değindi. Programın sonunda Türk Müziği Bölümü öğretim üyeleri kanun ve ney dinletisi sundu. 
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Paylaşmanın çoğaltmak olduğunu anlatan Ramazan ayında her 
sene olduğu gibi bağışçılarımızın destekleriyle hazırlanan erzak 
kolilerinin hastalarımıza dağıtımı gerçekleştirildi. Üç diyaliz mer-
kezimizdeki hastalarımızın tamamına dağıtımı yapılan koliler için 
bağışçılarımıza çok teşekkür ediyoruz.

Geleneksel iftarımızı ise yine Yeşilköy Dürümcü Baba’da, 14 Ma-
yıs tarihinde gerçekleştirdik. TBV Başkanı Timur Erk’in, Yönetim 
Kurulu ve sosyal komitelerimizin üyelerinin yanı sıra çalışanları-
mızın da katıldığı  iftara ayrıca Mütevelli Heyet Üyemiz Hasan 
Yalnızoğlu ile İpek Tanrıyar ve eşi, Tuğba Melis Türk ve Saruhan 
Hünel katıldılar. 

Dürümcü Baba’daki iftarda Diyaliz 
Hastalarımızla Buluştuk

İstanbul Gelişim Üniversitesi Halkla 
İlişkiler ve Reklamcılık son sınıf öğ-
rencileri bitirme projeleri kapsamında 
yeni bir farkındalığa imza attı. Türk 
Böbrek Vakfı ile ortak bir çalışma 
yürütülerek, ‘Böbreğiniz İçin Su İçin’ 
isimli eğitici seminer İstanbul Geli-
şim Üniversitesi Meslek Yüksekokulu 
(MYO) konferans salonunda düzen-
lendi.

Seminer öncesinde, proje grubundan 
bir kişiye böbrek sağlığı ile ilgili far-
kındalık kazandırmak adına üzerinde 
projenin sloganının olduğu ‘böbrek 
maskotu’ giydirildi. Böbrek maskotu 
giyen kişi okulda gezdirilerek görün-
tüler kayıt altına alınarak seminerde 
izletildi. Böbrek sağlığı için vakıftan 
alınan el broşürleri de böbrek sağlığını 
koruma yolları ile ilgili bilgilendirmek 
amaçlı dağıltıldı. Türk Böbrek Vakfı 
(TBV) ile iş birliği içerisinde yürütü-
len projede, Proje Koordinatörü Ayşe 
Onat ve Diyetisyen Gökçen Efe Aydın, 
böbrek hastalıkları, beslenme düzeni, 
egzersizin önemi, doğru yaşam alış-
kanlıkları benimseme gibi konular ile 
bilgiler verdi.

Proje araştırma evresinde 100 kişilik 

bir öğrenci grubu üzerinde konuya 
ilişkin öğrencilere yapılan anket so-
nucunda ortaya çıkan veriler de katı-
lımcılarla paylaşıldı. Araştırma, İstan-
bul Gelişim Üniversitesi, Uygulamalı 
Bilimler Yüksekokulu, Halkla İlişkiler 
ve Reklamcılık Bölüm Başkanı Dr. Öğr. 
Üyesi Emel Tozlu Öztay, Araştırma 
Görevlisi Nevra Üçler, İstanbul Gelişim 
Üniversitesi Meslek Yüksekokulu, Pa-
zarlama ve Reklamcılık Bölüm Başka-
nı Öğr. Gör. Fulya Beteş önderliğinde 
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümü 
öğrencileri Gamze Kır, Hatice Seda 
Özkan, Galip Kökçüoğlu, Gizem Demi-
rel ve Görkem Seven tarafından orta-
ya konuldu. Anket sonuçlarına göre 
katılımcıların böbrek sağlığını koruma 
yolları ile ilgili, su içmenin dışında ye-
terli bilgiye sahip olmadığı sonucuna 
ulaşıldı.

Konuşmacılar, İstanbul Gelişim Üni-
versitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık 
öğrencilerine ve bölüm başkanı Dok-
tor Öğretim Üyesi Emel Tozlu Öztay’a 
davetlerinden ötürü teşekkürlerini 
iletti. Etkinlik sonunda Tozlu, Türk 
Böbrek Vakfı Proje Koordinatörü Ayşe 
Onat ve Diyetisyen Gökçen Efe Ay-
dın’na plaketlerini takdim etti.

Gelişim Üniversitesi Böbrek Sağlığı  Farkındalığı Etkinliği

Kısa - Kısa
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Bu yıl 15’incisi yapılacak olan 
Kent ve Yaşam Ödülleri’nde jüri, 
Türk Böbrek Vakfı’na farkındalık 

ödülü verilmesi yönünde karar aldı. 15 
yıldır kent için proje üretmiş kişi ve ku-
rumları yüreklendirmek ve onurlandır-
mak amacı ile verilen geleneksel Kent 
ve Yaşam Ödülleri, doğru iş yapmış kişi 
ve kurumların buluşuran bir platform 
haline gelmiştir.  edilen Kent ve Ya-
şam Ödülleri, aynı za-
manda adını da veren 
“Yeni Arayışlar Girişimi 
Platformu Derneği 
(YAPDER)” tarafından 
organize ediliyor. 

Ödül töreni “daha ya-
şanabilir kentler ve 
mutlu insanlar” slo-
ganı ile kendini ifade 
ediyor. Bugüne kadar 
çok sayıda saygın isim 
bu ödülü almaya hak 
kazandı.İşadamı, sanatçı, gazeteci ve 
sivil toplum önderlerinden oluşan jü-
rinin gerekçeli kararında; “Edirne’den 
Van’a, Tekirdağ’dan Bartın’a kadar 
Türkiye’nin dört bir yanında gerçek-
leştirdiğiniz “Sağlıklı Bir Yaşam İçin 
Beslenme ve Hayat Tarzı Önerileri 
Projeniz” ile  70 bin öğrenciye ulaşa-
rak böbrek sağlığı konusunda çocuk-
lara farkındalık sağladığınız.

“Trafik Işıkları Projeniz” ile ise bakan-
lıklar ile yaptığınız işbirliği kapsamın-

da okullarda satılan yiyeceklere ve 
içeceklere yönelik okul gıdası logosu 
uygulamasını hayata geçirerek, ülke-
mizde oldukça yaygın olan çocukluk 
çağı obezitesi sorununa dikkat çek-
tiniz. Her iki projeniz ile kamuoyunda 
önemli bir noktaya değinmeniz ge-
rekçesi ile jürimiz tarafınıza farkındalık 
ödülü verilmesi kararı aldı. Başarıların 
devamını diliyoruz.” şeklinde görüş bil-

dirdi.

12 Haziran 2019 
günü Armada 
Otel’de düzenlenen 
törene Türk Böbrek 
Vakfı Başkanı Timur 
Erk, TBV Vakıf ve 
Diyaliz Merkezleri 
Koordinatörü Lütfi 
Kona ve TBV Pro-
jeler Koordinatörü 
Ayşe Onat katıldı. 

Kent ve Yaşam programı gazeteci Ce-
lal Toprak tarafından yaklaşık 18 yıl 
önce radyoda başlatıldı. Ardından de-
ğişik televizyon kanallarında izleyici ile 
bira araya geldi. Uzun süredir Kanale-
konomi’de yayınlanan Kent ve Yaşam, 
15 yıl önce ödüllerle buluştu. Ödüller 
gazeteekonomi.com ekonomi haber 
sitesi tarafından destekleniyor.

 

15. Kent ve Yaşam Ödüllerinin 
Farkındalık Dalında Kazananı

Türk Böbrek Vakfı
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Sivil toplumun en önemli neferleri olan gönüllüler, sivil top-
lum kuruluşlarının iş akışlarına destek olmakla kalmayarak 
aynı zamanda tanıtım, fon sağlama, toplumla ilişkiler gibi 
pek çok alanda faaliyet gösterirler. 

Gönüllülük, hiçbir karşılık beklemeden, hatta çoğu zaman 
kişinin kendisinden vererek toplumun iyiliği, refaı ve ihtiyacı 
doğrultunda hizmet üretmesidir. Bu kimi zaman bir oku du-
varı boyamaktır, kimi zaman kitap okumaktır, bazen refakat 
etmektir, bazen kıtalar arası koşmaktır. 

Bir başkasının yüzünü güldürmek için fedakarca yapılabile-
cek her şey, gönüllüktür.

Türk Böbrek Vakfı, kurulduğundan bu yana geçen süre bo-
yunca gönüllü hizmetler konusunda şanslı bir sivil toplum 
kuruluşu oldu. TBV Ahmet Ermiş Diyaliz Merkezi Sosyal Ko-
mitesi ile Türk Böbrek Vakfı Sosyal Komitesi olarak faaliyet 
gösteren her iki komite, vakfımızın bugünlere gelmesinde 
kilit rol oynayan aktörlerin başında geliyor.

SOSYAL KOMİTELERİMİZ 
HAREKETLİ BİR DÖNEM GEÇİRİYOR

Komitelerimiz bu sene de çok faal bir çalışma temposunu 
sürdürdüler. 10 Ocak’ta Brasserie Noir’da düzenlenen öğle 
yemeği, pek çok tanınmış ismi bir araya getirdi. Davette, 

vakfa diyaliz  cihazı bağışlayarak destek olan Nurhan Tarman ve 
Seyhan Sapmaz’a da teşekkür plaketi verildi. Davete aralarında; 
Çiğdem Kamer, Serap Sarı, Meltem Demir, Nur Yüceler, Zerrin 
Menteşoğlu, Gülperi Bayraktar, Nilgün Çolak ve  Buket Bayman'ın  
da bulunduğu çok sayıda davetli katıldı. 

Kış döneminin bir diğer etkinliği ise 14 Şubat Sev-
gililer Günü münasebetiyle Baltalimanı Portaxe’ta 
düzenlenen kahvaltılı kermes oldu. Vakıf mütevelli-

lerimizin yanı sıra davetlilerimiz de büyük ilgi gösterdiği 
kahvaltı ve kermes, Sevgililer Günü olması sebebiyle son 
dakika hediye alışverişleri için de bir fırsat sunmuş oldu.

Sanat, sosyal komitelerimizin vazgeçilmezlerinden bi-
ridir. 25 Şubat’ta Akatlar Kültür Merkezi’nde Ali Poy-
razoğlu Tiyatrosu’nun sahnelediği Tak Tak Takıntı adlı 

oyuna vakıf dostlarımızla bir araya geldik. Keyifli bir etkin-
lik gecesinin sonunda, TBV Ahmet Ermiş Sosyal Komitesi 
Başkanı Seval Ermiş tarafından usta tiyatrocu Ali Poyra-
zoğlu’na teşekkür sertifikası takdim edildi.

Baharla birlikte geleneksel gala yemeğimizi gerçekleştirdik. Lazzoni Otel’de Türk 
Böbrek Vakfı’nda tedavi gören diyaliz hastaları yararına eskiyen hemodiyaliz 
cihazlarının yenilenmesi amacıyla  ile Türk Böbrek Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi  

Seval Ermiş’in başkanlığındaki TBV Ahmet Ermiş Diyaliz Merkezi Sosyal Komitesi ta-
rafından düzenlenen düzenlenen geceye, Türkan Sabancı, Fatih Ürek, Seren Serengil, 
Hayat Cengiz gibi iş ve sanat dünyasından pek çok ünlü katıldı. 

Böbrek sağlığının korunması  ve sağlıklı bir neslin yetişmesi için ça-
lışmalarına aralıksız devam eden vakfımız, üyelerimizle ve gönüllü-
lerimizle bir araya geldi. TBV Başkanı Timur Erk ve Yönetim Kurulu 

Üyesi Mukaddes Yamaç’ın ev sahipliğinde Lazzoni Otel’de gerçekleşen 
davete vakfımızın tıp fakültesi öğrencileri de katıldılar. Davette bir konuş-
ma yapan Başkan Erk, vakfımızın çalışmaların destek veren ve bugünlere 
gelmesine katkıda bulunan tüm vakıf dostlarına teşekkür etti. Hırant Ka-
rahan’ın, şarkılarıyla renk kattığı gecede Seval Ermiş, Figen-Hayati Baba-
oğlu, Serap Sarı, İpek Tanrıyar ve eşi Murat Evler de hazır bulundu.



42 43

23 Nisan Kutlamasından Kareler

TBV SOMA ANAOKULU’NUN 
BİRBİRİNDEN RENKLİ FAALİYETLERİ
YERLİ MALI HAFTASI KUTLAMASI

2017 yılının Nisan ayında resmi açılışı yapılarak Soma’nın 
çoğunlukla madencilerin ikamet ettiği Zafer Mahallesi’n-
de hizmet vermeye başlayan Türk Böbrek Vakfı Soma 
Anaokulunun öğrencileri Tutum, Yatırım ve Türk Malları 
Haftası’nı kutladı. Okulda, ülkemizin yedi bölgesindeki 
81 ille özdeşleşmiş ürünler hakkında bilgi verilen bir sergi 
açıldı. Öğrencileri yanı sıra velilerin ve diğer davetlilerin 
katıldığı etkinlikte yöresel giysiler giyen çocuklara, bölge-
lerdeki yaşayış şekillerinin yanı sıra danslar ve müziklerle 
de somut olmayan kültür varlıkları hakkında bilgiler verildi. 
Yerli üretimin önemi, yerli ürünlerin kullanılması, üretimin 
aşamaları ve önemi gibi konular, çocukların kendi yaş 
gruplarına uygun bir şekilde anlatıldı.

ERA-EDTA / Avrupa Böbrek Derneği – Avrupa Diya-
liz ve Nakil Derneği kongresinin 56.’sı, bu sene 13-
16 Haziran tarihleri arasında Macaristan’ın başkenti 
Budapeşte’de düzenlendi. Ülkemizden de çok sayıda 
nefroloji uzmanının katıldığı ve oturumlarda görev 
aldığı kongrede, nefroloji ve transplantasyon alanına 
giren konular geniş bir yelpazede ele alındı

Ülkemizden Prof. Dr. Mehmet Şükrü Sever, Prof. Dr. 
Rümeyza Kazancıoğlu, Prof. Dr. Mustafa Arıcı gibi 
akademisyenlerin ve uzman hekimlerin katıldığı ve 
görev aldığı kongrede, Prof. Dr. Mehmet Şükrü Sever, 
aynı zamanda 2019 Bywaters ödülünü paylaştığı 
Belçikalı meslektaşı Prof. Dr. Raymond Van Holder ile 
birlikte akut böbrek hasarı konusunda bir oturumda 
sunum gerçekleştirdi.  Küresel  ve bölgesel anlamda 
coğrafyanın kader olup olmadığını ele alan oturum-
da, Prof. Dr. Sever’in sunumu akut böbrek hasarının 
özellikle düşük ve orta gelirli ülkelerdeki durumu göz-
ler önüne serdi. Yaşlı nüfusta akut böbrek hasarı ko-
nusunun yanı sıra, gelişmekte olan ülkelerde her üç 
çocuktan birinin akut böbrek hasarı sorunu yaşadığı 
da sorunun bir başka yönünü gösterdi. Ülkemizde de 
pek çok kişinin şifa aradığı bitkisel ürünlerin bilinç-
sizce kullanımının akut böbrek yetmezliğinin bilinen 
diğer nedenlerinden biri olduğunun da altı çizildi. 

Kongrede ele alınan önemli konulardan biri de obe-
ziteydi. Bugün tıbbın hangi dalı olursa olsun obezi-
tenin mutlaka olumsuz bir etkisi olduğu düşünüldü-
ğünde, nefroloji alanında da sebepten sonuca kadar 

her aşamada obezite ile karşılaşmanın kaçınılmaz bir 
hal aldığı önemle vurgulandı. Kronik böbrek hastası 
olmayanlar için dahi bir risk faktörü olan obezitenin, 
kronik böbrek yetmezliği hastaları ve böbrek nakilli 
hastalar için de farklı tablolar ortaya çıkardığı belir-
tildi. Obez hastalarda böbrek nakli sonrası ameliya-
ta bağlı komplikasyonların ve vücudun yeni böbreği 
reddetme oranlarının arttığının görüldüğü, ancak söz 
konusu hasta grubunun diyalizde kaldığı süre boyun-
ca risklerinin de daha arttığı gerçeği ifade edildi. Bu 
durumda böbreklerin tek başına en büyük düşmanı 
olan obezite için beden kitle indeksi 35’in üzerinde 
olan hastaların böbrek nakli sonrası gerekirse bariat-
rik cerrahiye yönlendirilmesi gündeme geldi.

Ülkemizde ise ne yazık ki milyon nüfusta 5 oranın-
da gerçekleşen kadavradan organ bağışının arttırıl-
ması için yapılan çalışmalar yetersiz kalıyor. Bugün 
ülkemizde gerçekleştirilen organ nakillerinin yaklaşık 
%80’i canlıdan bağış şeklinde gerçekleşiyor. Ancak 
bunun canlı vericiye uzun vadede etkileri çoğu za-
man gözardı ediliyor.

Bugün böbrek nakillerindeki etik kaygıların, ülkeler 
arasında  farklı düşüncelere yol açması da kongrede 
tartışılan başlıklardan biriydi. Organ nakli bekleyen 
hastaların sayısı (talep) ile nakledilebilecek organ sa-
yısı (arz) arasındaki derin uçurum, 2004’te imzalanan 
Uluslararası İstanbul Deklarasyonu’nu tekrar günde-
me getirdi. Organ ticareti veya canlıdan nakilde nak-
di menfaat sağlanması, etik açıdan masaya yatırıldı. 
Ülkelerin bu konudaki mevzuatları veya organ tica-
reti için aldıkları veya alamadıkları tedbirlerin, sadece 
hastayı ve canlı bağışçıyı değil, toplumu da yakından 
ilgilendirdiğinin altı çizildi. Bu konuda tüm ülkelerde 
Sağlık Bakanlıklarının devreye girmesi ve standartları 
belirleyerek kalıcı politikalar üretmesi gerektiği konu-
sunda görüş birliğine varıldı.

BUDAPEŞTE'DE DÜZENLENEN 
56. ERA-EDTA KONGRESİNDEN 
NOTLAR
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Tiflis Kaotik olmakla birlikte parke taşı döşeli güzel so-
kaklar, kubbeli termal hamamlar, terk edilmiş Sov-
yet dönemi fabrikalardan dönüştürülmüş modern 
otellerle Tiflis tezatların şehri. Gürcistan’ın başkenti 
Kafkasların en önemli yerleşimlerinden. Tepecik-
lerin üstüne pasta görünümlü kiliseler oturtulmuş. 
Arka sokaklara saklı kafeler antika meraklılarını he-
yecanlandıracak objelerle dolu. Bohem sanatçılar 
Sovyet döneminin etkilerinden kurtulup canlı, yara-
tıcı atmosfer yaratma çabasında. Yüzyıllar boyunca 
pek çok kez işgale uğrayan Tiflis, şimdi bu yaralarını 
gurur vesilesine dönüştürmüş. Doğu ile Batı’yı bu-
luşturan şehir ortaçağdan kalma surlardan yeni lüks 
butik otellere zenginlikleriyle her gezgine uygun bir 
şeyler sunuyor.

Gürcistan Ana

Pırıl pırıl parlayan modern teleferiğe atlayıp 10 dakikada tepe-
deki 4. yy’dan kalma Narikala Kalesi’ne çıkın. Yanıbaşındaki 20 
metre yüksekliğindeki alüminyum heykel dosta düşmana mesaj 
veriyor: Kartlis Deda, diğer adıyla Gürcistan Ana’nın bir elinde 
dostlara ikram edeceği şarap, diğerinde düşmanlarla savaşacağı 
kılıç var. Kentin en güzel panoramik manzaralarından biri de bu-
rada. 19.yy’dan kalma tarihi bölgeyi, Mtkvari Nehri’nin çok daha 
eski duvarlarını ve Rike Parkı’nın ışıltılı yeni enstalasyonlarını 
seyredin. Teleferikle dönerken biraz sabredin ve tabanı cam kaplı 
kabine binip 360 derece manzarayı izleyerek aşağıya inin (5 TL).

17 yüzyıl aşan teleferik

Rike Parkı’na gittiğinizde 4.yy’dan doğrudan 21.yy’a döneceksi-
niz. Gürcistan haritası şeklinde tasarlanan alanda piknik, kaya tır-
manışı bölümleri, çocukların oynayacağı dev bir konser piyanosu, 
müzikli gösterilerin yapıldığı havuzun yanı sıra ikiz sanat galerisi 
bulunuyor. İtalyan mimar Massimiliano Fuksas’ın tasarladığı çelik 
ve camdan iki dev tüp arkada birleşip konser salonu ve galeriye 
dönüşüyor. Hasırı andıran çatısıyla Barış Köprüsü’nü geçtiğinizde 
kentin tarihi merkezindesiniz. İtalyan tasarımı köprü geceleri bin 
adet LED ampulle aydınlatılıyor, ışık gösterileri düzenleniyor.
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Kaynak: http://www.karacaarboretumvakfi.com/

Hafifleyin, ferahlayın

Rike Parkı’ndan kısa yürüyüşle ulaşacağı-
nız Abanotubani semtinde pek çok tarihi 
termal hamam bulunuyor. Yüzyıllardır bu 
kubbelerin altındaki sülfürlü sular Gür-
cülere sağlık veriyor. Kadın ve erkeklerin 
termal havuzları ayrı. Özel odalarda buhar 
banyosu yapılabiliyor. Küçük bedel kar-
şılığı tellak tarafından yıkanabilir, masaj 
yaptırabilirsiniz. Turistler çoğunlukla Ch-
reli Abano Hamamı’nı (Orbeliani) tercih 
ediyor. Özel odaların saati 80 TL, masaj 
100 TL’den başlıyor. Tiflislilerin gözdesi 
gıcır gıcır temiz odalarıyla Gulo’s Spa. Özel 
odaların saati 60 TL, yıkama ve masaj 20 
TL.

Şair prensesin mönüsü

Gürcü kültürünün önemli unsurlarından 
biri de supra, yani şölen yemeği. Gürcü 
mutfağı ağırlıklı olarak mevsimlik mal-
zemelerle şekilleniyor, Doğu ile Batı’yı 
buluşturan lezzetler de içeriyor. Zengin 
soslu mantılar, tuğla fırınlarda pişirilmiş 
pideler iştah açıcı. Yemekler meyve ve ba-
haratla tatlı-ekşi dengesine kavuşturul-
muş. Gerçek Gürcü geleneğini tatmak için 
metal merdivenlerden inip Barbarestan’ın 
salonunda güzel bir masaya oturun. Res-
toran bir aile işletmesi. Tuğla kaplı salonu 
geçmişte et dinlendirme deposuymuş, 
tavandaki çengeller o günlerden kalma. 
19.yy’da feminist şair Prenses Barbare 
Jorjadze’nin yazdığı kitaptan alınan ta-
riflerle hazırlanıyor yemekler. Yaban sar-
mısağından ghandzili salatası, buharda 
pişirilmiş ayvayla ördek fleto, Gürcü kızıl 
buğdayından ekmek damakta iz bırakan 
lezzetler (iki kişi şarap dahil 500 TL)

Ekmek ve tereyağ

Akşam yemeği faslı uzun sürdüğü için 
olsa gerek Gürcüler güne geç başlıyor. 
Tiflis’te kahvaltı kültürü zayıf. Ekmek 
meraklılarının cenneti Retro saat 9.00’da 
açılıyor. Hemen bir açaruli kaçapuri sipariş 
verin. Fırından çıkan çıtır pidenin içi pey-
nir, tereyağ, yumurta sarısıyla dolu (15 
TL).

Kukla şovunu kaçırmayın

Şehrin tarihi bölgesindeki dar, dolambaçlı 
sokaklarına pastel renkli, balkonları kafes 
süslemeli evler, kaderine terk edilmiş ta-
rihi kiliseler sıralanmış. İçlerinden en ma-
salsı yapı Gallery 27’nin. El işi geleneksel 

Gürcü giysilerin yanı sıra hediyelik eşya-
lar da satılıyor bu galeride. Korkulukları 
mücevher güzelliğindeki vitraylarla kaplı 
gıcırtılı merdivenlerden tırmanın, sonra 
keyifle duvarlardaki, sehpalardaki objeleri 
inceleyin. Fakat zamanınızı öyle ayarlayın 
ki, saat 12.00’de Rezo Gabriadze Kukla 
Tiyatrosu’nun kapısında olun. Saat başın-
da çanlar çalarken tiyatronun ön cephe-
sindeki pencereler açılacak, meraklı kala-
balığın heyecanla izleyeceği kukla şovu 
başlayacak (saat 19.00’da tekrarı var). 

Sanatseverlerin kafesi

Sovyet dönemi sonrasındaki Tiflis’e gu-
rur veren modern, yaratıcı ruhu gözlem-
leyebileceğiniz en güzel yerler sanat ka-
feleri. Her biri özgün kimliğe sahip. Ortak 
özellikleri geçmişi hatırlatan dekorasyon, 
kaliteli yiyecekler, güzel sergi alanı ve 
salonları. En güzellerinden Cafe Leila, 
Gabriadze Tiyatrosu’nun yanı başında. 
Mönüsünde Gürcü klasiklerinin vejetar-
yen yorumları öne çıkıyor. Salonunun alçı 
duvarları İran esinli resimlerle süslenmiş 
(iki kişi ortalama 200 TL).

Finiküler eğlencesi ve oyunlar

Mtasminda Dağı’nın tepesindeki Sov-
yet döneminden kalma Tiflis TV Kulesi, 
çevresindeki güzellikten rol çalacak ka-
dar dev bir yapı. Bahçeler ve oyun sa-
halarından oluşan Mtasminda Parkı’na 
finikülerle kolayca ulaşılıyor. 550 metre 
yüksekliğindeki tepeye çıkarken en güzel 
manzarayı seyretmek istiyorsanız finikü-
lerin ön vagonunda yer kapın. Yukarıda üç 
restoran ve karnaval atmosferi sizi bekli-
yor (6 TL).

Testideki sürpriz

Gürcistan yeryüzünün en eski vitikültür 
bölgelerinden. Tiflis’te şarap tadımı yapı-
labilecek çok sayıda mağaramsı mağaza-
ya rastlayacaksınız. Gürcüler çoğunukla 
sülfatsız şarap üretiyor ve seramik testi-
lerle satıyor. Culinary Backstreets’in yedi 
saatlik gastronomi turları yemeğin yanı 
sıra şarap tadımı ve hızlandırılmış Gürcü 
votkası kursu içeriyor (450 TL). Zamanı 
kısıtlı olanlar tadım için doğrudan Vino 
Underground’a (50 TL’den başlıyor) ya 
da 8000 Vintages’a gidebilir. 

Zura’nın oturma odasında akşam 
yemeği

Zura Natroshvili, sekizinci kattaki daire-
sinde oğluna yüzme havuzu yapmaya 
çalışırken daha parlak bir çözüm buldu: 
Dört düzine testiyi üzüm suyuyla doldur-
du, bunları havuz alanına sıraladı. Ortaya 
çıkan şarabı apartmanın giriş katına açtığı 
restoranda satmaya başladı. Ortaya Bina 
N37 çıktı. Apartman ziline basıp mikro-
fondan kendinizi tanıtarak girdiğiniz res-
toranda, Bay Natroshvili’nin eski oturma 
odasında yemeğinizi yiyorsunuz. Mönü 
de ev mutfağı gibi: Karço (cevizli dana 
yahni), bol baharatlı kapaçuri... İki kişi şa-
rap dahil ortalama 300 TL.

İğne ve iplik

Kapısını gece yarısı açıp, sabah kapatan 
Bassiani, Mitkvarze, Vitamin Cubes gibi 
kulüpler Tiflis’e çılgın parti başkenti ün-
vanını kazandırdı. Daha terbiyeli gece 
eğlencesi arayanlar Fabrika’yı deneyebi-
lir. Tekstil atölyesinden çok işlevli eğlen-
ce mekanına dönüştürülen Fabrika’da 
birden fazla bar, kulüp, sergi alanı, hatta 
oyun salonu bulunuyor. Graffiti süslü du-
yarlar boyunca ilerleyen gençleri izleyip 
fabrikanın iç bahçesine geçin ve eğlen-
cenizi kendiniz seçin. 

Oklavanın marifetleri

Sabah Zakhar Zakharich restoranına gi-
derseniz masaları boş bulursunuz. Ak-
şamdan kalma, işkembe çorbası kaşık-
layan birkaç kişiye nadiren rastlarsınız. 
Gürcü usulü mantılı çorba kinkali’yi tat-
madan Tiflis’ten ayrılmak büyük eksiklik 
kabul edilebilir. Zakhar bu işin ustası. Elde 
yapılan mantılar farklı malzemelerle dol-
duruluyor, en lezizi kuzu etlisi.

Define avı

Zakhar Zakharich’in bulunduğu caddenin 
hemen karşısında Dry Köprüsü’nü göre-
ceksiniz. Pazarları burada Dry Köprüsü 
Bit Pazarı kuruluyor. Tezgahlar renga-
renk. Sovyet dönemi madalyalarından, 
geleneksel Kafkas halılarına, porselenle-
re, gümüş takılara ne ararsanız var. Eski 
eşya yığınları arasında, tecrübeli gözler 
için pek çok define saklı.

KAYNAK: http://www.hurriyet.com.tr
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Kutnu
Kuması,

Kutnu kumaşı dokumacılığı Anadolu'da ve Gaziantep’te çok eskiden beri yapılagelen ve yöre-
de bir zamanlar çok önemli bir geçim kaynağı olmuş ve olmaya devam eden bir el sanatıdır. 
Tarihi bir değeri olan kutnu bezi dokumacılığı, Türkiye’de yalnızca Gaziantep’te tamamen el 

tezgahlarında, değişik şekillerde dokunan ipekli bir dokuma türüdür ancak kutnu kumaşının teks-
tilde ayrı bir yeri vardır. 

16. yüzyıldan itibaren Gaziantep’te dokunan kutnu kumaşı, eskiden Anadolu’da özellikle alımlı gi-
yinmek isteyen insanların hayallerini süslerdi. Anadolu Selçuklularından bu yana dokunan kutnu 
kumaşları Osmanlı padişahları tarafından da elbise olarak diktirilirdi. Görkem, zarafet ve estetik 
ifade eden kutnu kumaşların hammaddesi filoş olan suni ipek ve pamuk ipliğidir. İçinde sentetik 
hiçbir madde bulunmadığından sıhhi bir kumaş türüdür. Geçmişi çok eskilere dayanan kutnuculuk; 
dünyada basma sanatı yokken, ipeğin çeşitli boyalara defalarca batırılarak, kendisine has renk ve 
motifler verilerek yapılan bir dokumadır. 

Tarihi çok eskilere dayanan ve Türkiye’de yalnızca Gaziantep’te dokunan ipekli bir dokuma türü 
olan kutnu, üretme sürecinde zahmeti ağır bir kumaştır. Kutnu kumaşı yapılırken önce bobin ha-
linde olan ip, söküm işlemine tabi tutularak çile haline getirilir. Söküm işlemi için yörede ‘devre’ adı 
verilen dört köşeli dolaplar kullanılır. Çözgü iplikleri çile haline geldikten sonra boyama işine geçilir. 
Yüz derecelik boya kazanlarında ipler boyayı emene kadar bekletilir. Kazandan çıkartılarak sıkılan 
iplikler kurutulduktan sonra dokuma sırasında kopmaması için mezekçilere gönderilerek düzeltil-
mesi ve kopukların ayrılması sağlanır. 

Daha sonra ‘taharlanan’ yani taraktan geçirilen ipler dokumaya hazır demektir. Daha çok el tez-
gâhlarında, kimi yerlerde ise motorlu atölyelerde dokunan kutnu kumaşı ‘kutnu ve alaca’ olmak 
üzere ikiye ayrılır. ‘Mecidiye, hindiye, zencirli, kemha, darcı, sedefli, mekkavi, kürdiye, cütari, rehvan-
cıoğlu, kırkalem, sultan, Osmaniye, mehtap mercan, sedyeli, çiçekli olmak üzere 60’tan fazla çeşidi 
olan kutnunun hakim rengi sarıdır. 

Altın rengindeki sarı, kumaşa renk vermekle kalmaz, doğal bir parlaklık sağlar. Kırmızı, mor, yeşil, 
bordo, pembe, mavi ve siyah renklerin de tercih edildiği kumaş, eskisi kadar olmasa da kimi yöre-
lerde halen giysi olarak kullanılır. Kutnu kumaşı imalatı önceleri Halep, Hama ve Humus’ta üretilip 
Anadolu pazarına sunulurdu. Daha sonraları bu ipekli dokumalar Gaziantep merkezinde, ilçelerinde 
ve köylerinde de üretilmeye başlandı. Şimdilerde kutnu kumaşı, yöresel bir kıyafet olarak kulla-
nıldığı gibi, dekoratif amaçlı, çeşitli aksesuar, turistik giysi, çanta, terlik, perdelik kumaş ve folklor 
kıyafeti olarak da kullanılmaktadır.

http://www.gaziantepturizm.gov.tr

Kerem’in Aslı’ya Söylediği Gibi: 

“Hint ’ten Gelirdi Kutnu Kuması...”,
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Heykel dediğimizde akla genelde mermer, kil, çamur gibi 
malzemeler akla gelir. Oysa yaratıcılık, hayal gücü ile 
bir araya geldiğinde, hiç aklınıza gelmeyen veya far-

ketmediğimiz nesneler usta ellerde bambaşka anlamlar ka-
zanabilir.

Cem Özkan, çok genç yaşında kendi özgün üslubunu gelişti-
ren bir sanatçı… 1993 doğumlu sanatçı, Ankara’daki Anadolu 
Güzel Sanatlar Lisesi’nin ardından Eskişehir Anadolu Üniver-
sitesi’nde heykel alanında öğrenim görmüş. Metal malzeme-
ye olan ilgisi okul yıllarında başlamış ve bu alanda ilerlemeye 
karar vermiş.

Kurguladığı çalışmaların metal malzeme kullaımına uygun-
luğu, Cem Özkan’ı bu yönde çalışmalarını derinleştirmeye 
teşvik etmiş. Metali her yönüyle çalışmalarına katan ve bu 
konuda deneyimini arttıran Özkan, kendi atölyesinde üret-
meye devam ediyor. Metalin yanı sıra organik malzemeleri de 
kullanan Cem Özkan’ın sanat yolculuğunu kendisinin sosyal 
medya ve Behance hesaplarından takip edebilirsiniz.

Hurdalardan Eşsiz Heykellere 
Hayal Gücünün Sınırsızlığı

CEM ÖZKAN
Metale Can Veren
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İnsanoğlu ilk enstrümanlarını çevresindeki doğal malzemeleri 
kullanarak yapmıştır. Farklı formlarda bulunan su kabağı da 
dünyanın çeşitli bölgelerinde çalgı yapımında kullanılmıştır. 
Anadolu’da da kabak kemane su kabağı ile hayat bulan bir 
enstrüman olmuştur.

Kabak kemane, Türk halk müziğindeki sazlar içinde telli, yaylı 
ve deri kapaklı olan tek saz olmasıyla özel bir yere sahiptir. 
Yörükler ile Orta Asya’dan Anadolu’ya kadar gelen kabak ke-
mane, Türkiye’de özellikle Batı Anadolu ve Ege Bölgesi’nde 
yaygın olarak kullanılmaktadır.

Kabak kemanenin su kabağından ses kutusu yerini bazı akra-
ba çalgılarda ağaca bırakmıştır. Yapısal özelliği ve çalma biçi-
miyle aynı olan bu çalgıyı Türkmenistan’da Gıcek-Gıcak, Azer-
baycan ve İran’da Kemança-Kemançeh adıyla görmekteyiz.

Kabak kemane çalmanın yaygınlaşması ile bu enstrümanı ya-
pacak enstrüman yapımcılarına da ihtiyaç duyulmuştur. Özel-
likle Batı Anadolu olmak üzere Türkiye’nin birçok yerinde ens-
trüman yapımcıları tarafından kabak kemane yapılmaktadır.

İstanbul Şişli’de bir atölyesi bulunan Necmi Berbergil de 
Azerbaycan halk çalgıları olan kemança ve tar ile birlikte 
kabak kemane yapımını sürdürmektedir. Bu enstrümanın en 
eski yapımcılarından biri olan Berbergil, enstrümana getirmiş 
olduğu yenilikler ile kemanenin çalınılabilirliğini ileri bir se-
viyeye taşımıştır. Su kabağı ile birlikte çeşitli ağaçlardan da 
kemaneler üreterek enstrümanın gelişimi yönünde katkıda 
bulunmuştur. 

Kabak Kemane Yapımı

Kabak kemane yapımında kullanılacak su kabağı çok önemli-
dir. Su kabağının formunun düzgün olması gerekir. Kabak bü-
yüdükçe ve etli kısmı kalınlaştıkça daha koyu sesler kabaktan 
elde edileceğinden kemaneyi çalacak kişinin isteğine göre bir 
kabak boyutu belirlenir. Hemen hemen üçte birlik kısmı kala-

cak şekilde kabak kesilir ve enstrümanın ses teknesi ayrılır.

Ses teknesinin arka tarafında bulunan deliğin ve ön tarafın-
da deri gerilecek yerin çapı da enstrümanda istenilen sese 
göre değişkenlik gösterir.

Enstrümanda gerilecek deri de enstrümanı yapan ve çalan 
kişinin isteğine göre farklılık gösterebilir. Oğlak derisi, büyük 
baş hayvanın yürek zarı, balık derisi ve suni deri kullanılan 
başlıca derilerdendir. Deri kabağa gerilir ve enstrümanın ses 
teknesi hazırlanmış olur.

Kabak kemanede ses teknesi kadar enstrümanın çalımı için 
gerekli olan sap kısmı da çok önemlidir. Gürgen, akçaağaç ve 
maun gibi ağaçlar sap kısmında kullanılırken abanoz ve ven-
ge gibi ağaçlardan yapılan klavye de sapla yapıştırılır ve uy-
gun şekil verilir.

Kabağın ve sapın içinden geçen ahşap veya metal bir mil ile 

enstrüman birleştirilir. Tel takılmasının ardından yay ile çalı-
nabilir hale gelir.

Her enstrümanda olduğu gibi kabak kemane de çağın gerek-
tirdiği ölçüde gelişmekte ve çağa uyum sağlamaktadır. Yörük 
köylerinden çıkarak Anadolu’ya yayılmış olan bu enstrüman 
zaman içinde Türk halk müziğinin yanı sıra farklı müzik türle-
rinde de daha çok kendisine yer bulacaktır.

Katkılarından dolayı Dyt. Gökçen Efe Aydın’a teşekkür ederiz.
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Sagalassos topraklarında arkeolojik tarih günümüzden 12 
bin yıl öncesine dayanır, ancak kentin yazılı kaynaklardan 
bilinen tarihi, Büyük İskender’in MÖ 333 yılındaki fethi ile 

başlar. İskender’in ölümünün ardından kent, kısa bir süre Selef-
kosların idaresinde kalır. MÖ 281 itibariyle, Selefkoslar’ın kont-
rolü altına girer. MÖ 188-133 yılları arasında Attalosların Ber-
gama Krallığı’nın parçası olur. MÖ 129’dan itibaren çeşitli Roma 
eyaletleri içine dahil edilen Sagalassos, son olarak MÖ 39’da 
Roma’nın Galatya eyaletinin en önemli kenti olur. MS 5–7.yüz-
yıllarda ardı ardına gelen depremler ve özellikle Arap saldırıları 
ile bölgenin nüfusunun azalmasına paralel olarak Sagalassos 
terk edilme sürecine girer.

Sagalassos Antik Kenti, büyük ölçekli bir hinterland kenti ola-
rak liman kentlerinden önemli farklılıklar gösterir. Sagalassos 
araştırma projesinin geniş kapsamlı disiplinlerarası çalışmaları 
ile bu nitelikte bir kentte mimarlık, üretim, tüketim, ticaret ve 
yaşam hakkında ayrıntılı kanıtlar elde edilmekte ve böylelikle 
tarihin az bilinen yönlerine ışık tutmaktadır. Kent ayrıca yak-
laşık 1000 yıl boyunca devam etmiş bir seramik üretim mer-

kezi olması bakımından çok önemlidir. Sagalassos’ta üretilmiş 
seramiklerin sadece Anadolu içine değil, Avrupa, Ortadoğu ve 
Afrika’nın önemli antik kentlerine ticaret yoluyla ulaştığı bilin-
mektedir. Tarihlenebilen Sagalassos seramikleri, bu sebeple 
bilimsel açıdan da önem taşırlar.

Sagalassos ve bölgesinin bir diğer önemli özelliği, bölgede 
Erken Demir Çağı’ndan, Helenistik döneme geçiş hakkında az 
bilinen noktaları aydınlatacak kalıntılara sahip olmasıdır. Erken 
Demir Çağı’nda yerleşimin mevcut anıtsal kent merkezinin gü-
neybatısında yer alan Tepe Düzen üzerinde yer almış olduğu, 
daha sonra muhtemelen su sıkıntısı sebebiyle Sagalassos’un 
kazılarla açığa çıkarılan yamaçlara taşındığı tahmin edilmekte-
dir. Aynı zamanda Sagalassos bölgesi Geç Antik Dönem’den 
Bizans dönemine geçiş ve Orta Bizans Dönemi’ne kadar olan 
tarihi sürecin daha iyi tanınması açısından da bilimsel potansi-
yele sahiptir. Sagalassos’un en önemli şansı, terk edilmesinin 
ardından kısa sürede erozyon tabakaları altında neredeyse el 
değmeden korunmuş olmasıdır. Bunda ulaşımının kolay olma-
yışının da etkili olduğu düşünülmektedir.

Sagalasos

Kazılar, antik kentin bir süreç içerisinde terk 
edildiğini ve bu süreçte, kullanılabilecek du-
rumdaki çoğu yapı malzemesi ve eşyanın 
bilinçli şekilde alındığını göstermektedir. Bu-
nunla beraber anıtlar ve birçok alanda hey-
keller, kısa sürede erozyon tabakaları altında 
kalarak yıkıldıkları vazi-
yette korunmuş olarak 
bulunmaktadırlar.

Kentin en önemli ta-
pınaklarından biri olan 
Dor Tapınağı’nın cella 
duvarları kısmen ayak-
tadır. Büyük tiyatronun 
caveası ve sahne bi-
nasının büyük bir kısmı 
in-situ durumdadır (yer-
li yerindedir.) Kazılarla, 
bugüne kadar Yukarı ve 
Aşağı Agora ile bunların 
çevresindeki yapılar ve 
büyük tiyatro yakınla-
rındaki bazı anıtlar açı-
ğa çıkarılmıştır. 

Roma Hamamı, Agora çeşmeleri, Hadrian 
Çeşmesi, Geç Helenistik Çeşme, Neon Kü-
tüphanesi, Agora dükkanları, Sütunlu Cadde, 
Bouleuterion, Heroon, Antoninler Çeşmesi, 
Makellum ve Odeion gibi anıtsal merkezin 
kentsel dokusunu oluşturan yapılar oldukça 
iyi korunmuş durumda bulunmuşlardır. Son 

iki anıt üzerinde halen kazı çalışılmaları de-
vam etmektedir. Kent merkezinin doğusun-
da en az 40 odalı büyük bir konut kompleksi 
açığa çıkarılmaktadır. Çömlekçiler mahalle-
sinde de çeşitli atölye ve fırınlar bulunmuş-
tur. Jeofizik çalışmaları bu “üretim mahalle-

sinin” çok geniş bir 
alana yayıldığını ve 
çok sayıda fırının 
toprak altında ko-
runmuş durumda 
olduğunu göster-
miştir.

Sagalassos’ta, bo-
zulmada en etkin 
faktör donma-çö-
zülme döngüle-
ridir. Antik kent 
yılın büyük kısmını 
kar altında geçirir. 
Bu sebeple yeni 
kazılmış mimari 
kalıntıların sezon 
içinde koruma mü-

dahalesi görmesi gerekmektedir. Yine iklim 
koşulları sebebiyle daha hassas alanlar, ör-
neğin mozaik zeminler açıkta bırakılamazlar. 
Bu sebeple sezon boyunca geniş bir konser-
vatör ve restoratör-mimar ekibi alanda çalış-
maktadır. Ören yeri içinde tüm yapı kalıntıları 
gerekli bakım ve onarım programları içinde 
ele alınmaktadırlar. 

Kaynaklar:
http://www.burdurmuzesi.gov.tr
http://www.benimlegez.com
https://gezimanya.com

KONUM ve ULAŞIM: Güneybatı 
Torosların güneye bakan yamaçları 
üzerinde 1490-1600 metreler ara-
sında yer alır. Ağlasun ilçesine 7 km, 
Burdur’a 35 km uzaklıktadır.
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Bizden Haberler
Türk Böbrek Vakfı çalışanları ve vakıf yöneticileri 
Ramazan ayında Yeşilköy Dürümcü Baba’da bir ara-
ya gelerek geleneksel iftar etkinliğinde buluştular.

14 Mart Tıp Bayramı
9 Mart tarihinde Tıp Bayramı 100 
Yaşında etkinlikleri kapsamında TBV 
konferans salonunda Ord. Prof. Dr. 
Fahrettin Kerim Gökay’ı anma ve 14 
Mart Tıp Bayramını kutlama etkinli-
ği düzenlendi.  Türk Böbrek Vakfı ile 
Rumeli Eğitim Vakfı’nın burs verdiği 
tıp fakültesi öğrencilerden bazıları 
da törene katılarak hem kendilerini 
tanıttılar, hem de eğitimleri sırasın-
da elde ettikleri başarıları anlatarak 
topluma örnek bireyler olmalarından 
dolayı bizleri mutlu ettiler. TBV Baş-
kanı Timur Erk, Ord. Prof. Dr. Fahrettin 

Kerim Gökay’ın hayatını anlattı. 1933 
tarihli üniversite reformunu ve Nazi 
Almanya’sından ülkemize davet edi-
lerek gelen akademisyenlerin genç 
Türkiye Cumhuriyeti’nin bilim yolcu-
luğunu nasıl katkıda bulundukları ko-
nulu çok önemli bilgilerin yer aldığı bir 
sunum yapan İstanbul Üniversitesi 
İstanbul Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim 
dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet 
Şükrü Sever, tıp bilimine büyük katkı-
larda bulunan Prof. Dr. Erich Frank’ın 
hayatını anlattı 14 Mart günü ise TBV Ahmet Ermiş Diyaliz Merkezi 

hekimleri, çalışanları ve TBV yöneticileri bir araya ge-
lerek kutlama yaptılar.

14 Mayıs tarihinde ise Kapaklı Diyaliz Merkezi çalışanlarımız için di-
yaliz merkezimizin içinde iftar yemeği düzenledik. Aynı güne denk 
gelen Hemşireler Gününü de hep birlikte kutladık. 

Tekirdağ ve Kapaklı Diyaliz Merkezi çalışanlarımıza 5 Mayıs 
2019 tarihinde motivasyon eğitimi verildi. Eğitimin sonun-
da Tekirdağ Diyaliz Merkezimizin bahçesinde çalışanları-
mızla ve aileleri ile birlikte mangal partisi yaptık.




