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Değerli Vakıf Dostlarımız,

Son yıllarda giderek dozunu artırdığımız çocukluk çağı obezitesi ile mücadele çalışmalarımız meyvesini vermiş ve Milli Eğitim Bakanlığı, Tarım ve 
Orman Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığının ortaklaşa düzenlediği bir yönetmelikle okul kantinlerinde  okul gıdası logosunun Eylül 2019’da yürürlüğe 
girmesi kararlaştırılmıştı. 

Üç aylık süre verilmiş olmasına rağmen kantincilerin, çocukların kantin dışında her türlü daha az sağlıklı paketlenmiş ve işlenmiş gıdayı alabilecek-
leri varsayımı ve benzer bahaneleri ile yürürlüğe giriş tarihi Eylül 2020’ye ötelenmiş idi. 

Bu ötelenmenin son derece yanlış olduğunu vurgulamanın haricinde Vakıf Yönetimi olarak hemen alternatif çözüm modelimizi basın vasıtasıyla 
kamuoyuna aktarmaya çalıştık.

Çözüm, 1 Ocak 2020 tarihinde yürürlüğe girecek olan ‘’Trafik Işıkları Projesi”nin kanun taslağında olduğu gibi tüm ülke sathında yaygınlaştırılma-
sıdır. 1 Ocak 2020’de yürürlüğe girecek olan bu kanun, hem okul kantincilerinin öne sürdüğü bahaneleri ortadan kaldıracak, hem de ülke sathında 
aşırı tuzlu, aşırı şekerli ve aşırı trans yağlı paketlenmiş ve işlenmiş gıda ürünleri üreticileri asgari 3 mm çapında bulunan kırmızı renkli daireyi etiket-
lerine koyma mecburiyetinde kalacaklardır.

Ülkemizde yılda %8 oranında artış gösteren çocukluk çağı obezitesinin azaltılması için bu olmaz ise olmazımızdır. 

Bu yönetmeliğin de okul gıdası logosu gibi ötelenme ihtimali bulunmakla beraber Türkiye’nin sağlıklı nesillere güven içinde ulaşması için yine ülke-
mizin olmaz ise olmazıdır.

Tabii ki paketlenmiş ve işlenmiş tüm gıdalarda tuz ve şeker miktarının azaltılması ile ürünlerin raf ömürleri azalacak ve gıda endüstrisi pazarlama 
sorunları yaşayabilecektir. Buna rağmen ortalama iki yıllık raf ömürleri, 12 aydan aşağıya düşmeyecek hem üretici, hem satıcı, hem de tüketici 
ona göre tedbirini almak durumunda kalacaktır. Son aylarda Sağlık Bakanlığının da gündeme taşıdığı ve 2023 yılına kadar sürecek olan çocukluk 
çağındaki obezite ile mücadele dört yıllık eylem programı kesinleşmiştir. Biz de bu konuların kamuoyunda en büyük destekçi sivil toplum kuruluşu 
olarak gerekli lobi faaliyetlerimizi arttıracağız. 19 Kasım 2019 tarihinde basın lansmanını yaptığımız 8-12 yaş grubuna yönelik bilgilendirme kitap-
çıkları, yapacağımız her sağlıklı beslenme eğitimi sonrası katılan çocuklara dağıtılacak ve onların vasıtasıyla annelere, babalara ve geniş kitlelere 
ulaşacaktır.

Şimdiye kadar 23 ilde yapmış olduğumuz sağlıklı beslenme eğitimleri, dağıtımı yüzbinleri bulacak olan bu kitapçıklarla ivme kazanacak ve bakan-
lığın yürüteceği eylem planında büyük bir destek aracı olacaktır. 

Değerli Vakıf Dostlarımız, 

Vakfımızın son 20 yılda alanda yapmış olduğu tüm faaliyetleri kaleme aldığım 272 sayfalık kitap yine 19 Kasım tarihinde kamuoyuna tanıtılarak 
dağıtımına başlanmıştır. Toplumun böbrek sağlığının korunmasının ne denli önemli olduğunu belgeleyen kalıcı bir arşiv ve kaynakça oluşturan 
bu kitabın Siz değerli vakıf sever dostlarımız tarafından da okunmasını ve kitabın içerdiği bilgileri yakın dost çevrenize birer sağlık elçimiz olarak 
ulaştırmanızı rica ederim. 

Sağlıcakla kalın ve toplumun sağlıklı kalmasına Sizler de destek olun.
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Ayşe Onat
TBV Projeler Koordinatörü

Lütfi Kona
Türk Böbrek Vakfı ve Diyaliz Merkezleri 
Koordinatörü

2019 Yılının İkinci Yarısında Vakıf 
Faaliyetlerimizden Satır Başları

Kendinizde Başkası İçin 
Bugün Siz Ne Yaptınız?

Değerli Vakıf Dostlarımız,

2019 yılının ikinci yarısını da yoğun vakıf faaliyetleri ile geçirdik.

20 Haziran 2019 tarihinde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ya-
yınlanan genelge ile yürürlüğe giren okul gıdası logosu uygulamasına 
yönelik kamuoyunu, çocukları ve ailelerini bilgilendirmek üzere 16Tem-
muz 2019 tarihinde basın toplantısı düzenledik. Bu toplantıya 10 ayrı TV 
kanalı ve beş farklı yazılı basın kuruluşu katıldı. Basın toplantımız yazılı 
ve görsel medyada geniş ilgi gördü.

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı; kantinci derneklerinin ve bağlı oldukları 
konfederasyonların kar kaybı endişesi ve belirlenmiş kriterlerde ürün-
lerin hazır olmayışı gibi nedenlerle yapmış oldukları baskılara daya-
namayarak, okul gıdası logosu uygulamasını 16.09.2019 tarihinden, 
07.09.2020 tarihine erteledi.

Bu arada tarafımızdan yürütülen yoğun bir kampanya sonunda paketli 
işlenmiş gıdaların etiket içeriklerinde bulunan tuz, şeker, kalori, yağ gibi 
önemli elementlerin miktarlarının, trafik ışıkları şeklinde renkli olarak 
gösterilmesi konusu, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığınca 01.01.2020 
tarihinden itibaren yürürlüğe konulacak “Türk Gıda Kodeksi Etiketleme 
ve Tüketiciyi Bilgilendirme Yönetmeliği” ile hem yetişkinler ve hem de 
öğrencilerde, paketli gıdaların içerikleri açısından önemli farkındalıklar 
yaratacaktır.

Bu yaz aşırı tuz ve şeker içeren, abur cubur olarak yediğimiz, paketli, 
işlenmiş gıdalara dikkat çekmek üzere yayında olan obezmerket.com 
sitemize ağırlık verdik. Sosyal medya kanallarımızda Obez Market’in 
dondurma tarzı yeni ürünlerinin ne kadar şeker ve kalori içerdiği hak-
kında bilgilendirmeler yaptık. Reklam ajansımız tarafından tasarlanan 
görseller billboard, raket, afiş gibi konvansiyonel mecralarda yayınlandı. 
Flu olarak düzenlenen bu görseller üzerine QR kodu uygulandı. Böyle-
ce kişiler cep telefonlarının kameralarına okuttukları bu koddan Obez 
Market için özel düzenlenmiş videolara internet aracılığı ile ulaştılar. Bu 
teknolojik uygulamayı kullanan ender vakıflardan biri olduk. 

Yaz aylarında ağırlıklı olarak sosyal medya kanallarımızdan, aşırı şeker-
li, tuzlu ve kalorili, paketli, işlenmiş gıdaların zararlarına ilişkin yaptığımız 
kamu yararına yayınlarla 5 milyona yakın kişiye bilgilendirme yaptık, 
farkındalık oluşturduk.

Böbrek sağlığının korunması için öğrencilere yönelik sağlıklı beslenme 
ve hayat tarzı önerileri eğitimlerinin ülke çapında yaygınlaştırılması için 
yaz aylarında İl Milli Eğitim Müdürlükleri ile yeni iş birliği protokolleri im-
zalamak üzere il müdürlükleri bazında görüşmelerimizi devam ettirdik. 
Erzurum, Erzincan, Balıkesir, Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüklerini ziyaret 
ederek projemizi anlattık. Erzincan ve Kütahya MEM ile protokolümüzü 

imzaladık, diğer illerle görüşmelerimiz devam ediyor. Projemiz kapsa-
mında illerde gönüllü öğretmenlere, bu eğitimlerinin eğitimini vererek 
projenin daha fazla yayılması sağlanmaya çalışılmaktadır. Bugüne 
kadar 10’u protokollü, 13’ü protokolsüz 23 ilde gerçekleştirmiş oldu-
ğumuz eğitimlerimizi 81 ile yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Söz konusu 
illerde ayrıca bu eğitim projesinin yetişkinlere yönelik versiyonu da ve-
rilmektedir.

34 yıldan bu yana, kendini ülkemizde böbrek sağlığına adamış olan 
Vakıf Başkanımız Sayın Timur Erk için özellikle sosyal medya kanalla-
rında kullanılmak üzere “Böbrek Dede” isimli bir çizgi karakter yarattık. 
Bu karakter ile çocuklar başta olmak üzere toplumun her kesimine daha 
farklı mesajlar iletmeyi planladık ve ilk sosyal medya denemelerimizde 
gördüğümüz yoğun ilgi, ne derece isabetli karar verdiğimizi ortaya koy-
du. Böbrek Dede ile iki ayrı video çektik. Birinci video sosyal medyada 
ilk etapta 3 milyona yakın kişiye ulaştı, ikinci videonun sosyal medyada 
yayınına halen devam ediliyor.

Çocuklara verdiğimiz eğitimlerin kalıcılığını sağlamak amacıyla üç ayrı 
kitaptan oluşan “Böbrek Dede Kitap Seti” hazırladık. Bu kitaplarda böb-
reklerimiz, sağlıklı beslenme, spor, su içme alışkanlığı, aşırı tuz ve şeker 
tüketiminin zararları gibi başlıklar altında tüm yönleri ile böbrek sağlığı, 
Böbrek Dede tarafından çizgi görseller eşliğinde anlatıldı. Kitaplarda, 
konu sonlarında anlatılanları pekiştirmek için bulmacalar ve testler de 
kullanıldı. Kitapçıklar,  verilen eğitimlerin ardından üçlü set olarak öğ-
rencilere dağıtılacak olup, öğrenciler ile birlikte aileleri için de kalıcı bir 
kaynak olacaklardır. 

Yine bu yaz aylarında, Türk Böbrek Vakfının son 20 yıl içinde ivme ka-
zanan, ülkemizde böbrek sağlığının korunması için yaptığı çalışmalar, 
tüm yönleri ve belgeleri ile böbrek dede tarafından kitaplaştırıldı. Böylece 
ülkemizde böbrek sağlığının korunmasına yönelik önemli bir kaynakça 
oluşturuldu.

Türk Böbrek Vakfı’nın üç diyaliz merkezinde, hemodiyaliz tedavisi veri-
len 550’ye yakın son dönem kronik böbrek yetmezliği hastasına yöne-
lik hizmetlerimiz artan bir ivme ile sorunsuz olarak devam etmektedir. 
Merkezlerimizde uygulanan sıkı maliyet kontrolleri, bu sene meyvesini 
vermiş, uzun zamandan beri zarar eden merkezlerimizi bu zararların-
dan kurtarmıştır.

Vakfımızın kamu yararına yürütülen bu önemli faaliyetlerine kısaca de-
ğindim, detayları dergimizin ilerleyen sayfalarında bulunmaktadır. 

Bir sonraki sayımızda görüşmek üzere sağlık ve esenlik dolu iyi bir yıl 
geçirmenizi dilerim.

Saygılarımla

Bizim gibi büyük şehirler sakinlerinin her günü bir telaş ve koşuşturma içinde geçer. Bir zaman sonra dönüp baktığımızda, incir çekirdeğini 
doldurmayacak şeylere üzülüp gönlümüzü kararttığımızı fark etsek de iş işten çoktan geçmiş olur. 

İster insan olsun, ister kuş, ister kedi, ister ağaç, doğadaki bütün canlılar arasında bir iletişim ve yardımlaşma vardır. Bir süre önce okuduğum 
bir makalede, yanan ağaçlara, yangında zarar görmemiş ağaçlar tarafından kökleri aracılığıyla yardım edildiğine dair bilimsel bir araştırmanın 
sonuçları anlatılıyordu. Bundan sonra birisine “odun gibi” demeden önce, iki defa düşünmekte fayda var.

İnsanlar, her ne kadar çok gelişmiş canlılar olsalar da, maalesef doğaya, diğer canlılara, hatta kendilerine büyük zararlar verebilen bir organiz-
ma. Akşam haberlerinde veya avucunuzun içindeki ekranda dünyanın başına gelmiş en kötü şeyin insanoğlu olduğunu düşündürten birçok 
haberle karşılaşıyoruz. 

Bu dünyada aldığımız her nefesin, işgal ettiğimiz alanın, tükettiğimiz kaynakların, karbon ayak izimizin karşılığında bizim dünyaya neler verdi-
ğimizi veya verebileceğimizi hiç düşündünüz mü?

Aslında çok basit, çok gündelik, çok kolay benimseyebileceğimiz küçük adımlar atarak hem kendimiz, hem de fiziksel ve sosyal çevremiz için 
bir şeyler yapabiliriz. Mesela; 

-Tek kullanımlık plastiklerden hemen şimdi vazgeçin. Buğdaydan üretilmiş veya metal pipetleri tercih edebilir, plastik çatalınızı yıkayıp birçok 
defa kullanabilirsiniz. Pet şile su yerine matara da iyi bir çözüm olabilir.

-Giymediğiniz iyi durumdaki giysilerinizi yakınlarınıza veya ihtiyaç sahiplerine verebilirsiniz. Belediyeler ve sivil toplum örgütleri bu konuda ça-
lışmalar yapıyorlar.

-Türkiye, gereksiz ilaç kullanımında dünyada ilk sıralarda yer alıyor. Son kullanma tarihi geçmemiş ilaçları yine ilaç toplayan kuruluşlarla iletişi-
me geçerek ihtiyacı olanlara ulaştırabilirsiniz.

-Basılı kitap yerine (eğer okuyabiliyorsanız) e-kitapları deneyebilirsiniz. 

-İstanbul gibi yedi tepe üzerine kurulu şehirlerde değil ama düz yerlerde toplu ulaşım yerine bisiklete binmek, aynı zamanda spor yapmak için 
bir fırsat sağlar. Belediyelerin ödünç alınabilir bisiklet uygulamalarını kullanabilirsiniz.

-Birkaç kişi bir araya gelip küçük miktarları birleştirebilir, bir ya da birkaç öğrenciye burs sağlayabilirsiniz. 

-Hobi bahçeciliği ile ilgilenip kendi sebzenizi veya meyvenizi yetiştirebilirsiniz.

-Kimyasal içerikli temizleyiciler yerine sirke, karbonat, limon, zeytinyağı sabunu gibi ürünleri kullanarak evde zehirsiz bir alan yaratabilirsiniz.

-Evde, okulda, iş yerinde atıkları ayırabilir, camları, kağıtları, plastikleri ve metalleri ayrı yerlerde biriktirebilirsiniz.

Siz hele bir başlayın, o adımı attıktan sonra nelerin değiştiğine inanamayacaksınız…
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Böbrekler vücutta pekçok hayati fonksiyonu destekliyor

Böbrekler vücutta sadece idrar üretmez. D vitamininin aktif hale gel-
mesi, kan üretimi, vücuttaki toksik maddelerin dışarı atımı gibi birçok 
hayati fonksiyonun çalışmasında da etkilidir. Böbreklerin bu fonksiyon-
lardan birini ya da birkaçını kaybetmesine kronik böbrek yetmezliği adı 
verilmektedir.

Kronik böbrek yetmezliğinin olası belirtileri şöyle sıralanmaktadır:

•Diyabet ve tansiyon hastaları zaten sürekli doktor kontrolünde olduk-
larından böbrek yetmezliği başlangıcında bu hastaların testlerinde id-
rarda protein çıkar.

•Tansiyonu normalde yüksek olmayan diyabet hastalarında birden 
yüksek tansiyon görülür.

•Böbrekler fonksiyonlarını kaybettiği için kan üretilemez ve kan eksik-
liği görülür. 

•Kemik metabolizma bozukluğu görülebilir.

•İdrar azalır.

•Vücut şişkinliği görülür.

•Ağız kuruması yaşanır.

•Gece idrara kalkmada artış olur.

•Çabuk yorulma görülür.

•Köpüklü idrar görülür

•İdrarda kan olabilir.

•Şiddetli baş ağrıları yaşanır. 

DİYABET VE TANSİYON 
BÖBREKLERİN 
SESSİZ DÜŞMANI

Her kronik böbrek yetmezliği hastası diyalize girmez

Böbrek yetmezliği temelde iki gruba ayrılır. “Akut böbrek yetmezliği” 
düzelebilir sebeplerden dolayı böbrek fonksiyonlarının geçici olarak 
bozulmasıdır. Böbreklerde hiçbir sorun yoktur ancak geçirilen özellikle 
ishal, zatürre gibi ciddi bir enfeksiyon sonucu veya kullanılan bazı ilaç-
lar ya da ameliyatlar sonrası böbrekler geçici olarak yetmezliğe girebi-
lir. Kronik böbrek yetmezliği ise böbreklerde fonksiyon gören hücrelerin 
geri dönüşümsüz kaybı sonucu oluşmaktadır. Fonksiyon kaybının de-
recesi önemlidir. Böbreklerdeki fonksiyon kayıpları %85-90 oranlarına 
vardığı zaman hastalar ya diyalize girerler ya da nakil olurlar. Ancak 
%50-90 arasında bozuk olan kronik böbrek yetmezliği hastaları diyali-
ze ya da nakile gerek kalmadan polikliniklerde takip edilebilirler. Şuan 
ülkemizde yaklaşık 1 milyona yakın kronik böbrek yetmezliği yaşayan 
hasta bulunmaktadır. Bunlar arasında yaklaşık 60 bin kişi diyaliz te-
davisi almaktadır. Yani her kronik böbrek yetmezliği hastası diyalize 
girmemektedir. Böbrek fonksiyonlarının %90’ını geri dönüşümsüz kay-
bettikleri zaman artık yaşamaları için bu hastaların ya hemodiyalize 
girmeleri ya da böbrek nakli olmaları gerekir.

Diyalize giren her 100 hastanın 55-60’ı diyabet ya da tansiyon hastası

Akciğer, kalp ve böbrekler birbirine bağlı çalışan organlardır. Her diya-
bet ya da tansiyon hastası böbrek yetmezliği sorunu yaşamamaktadır 
ancak diyabet veya tansiyonu kontrol altında tutulmayan ve uzun yıllar 
bu hastalıklarla yaşayan kişiler ilerleyen dönemde büyük çoğunlukla 
böbrek yetmezliğine yakalanır. Ülkemizde diyalize giren her 100 kronik 
böbrek yetmezliği hastasının 55-60’ı diyabet ya da tansiyon hastasıdır. 
Bu hastalıkların kontrolü ne kadar iyi yapılırsa böbrek yetmezliği de o 
kadar geç gelir. Bunun en önemli sebebi günümüzde gelişen teknoloji 
ile beraber tedavi süreci ve ilaçların kalitesindeki artış gibi sebeplerle 
diyabet hastalarının yaşam sürelerinin uzamasıdır. Önceden şeker 
hastaları böbrek yetmezliği gelişene kadarki süreçte yaşamlarını yitir-
mekteydiler. Diyetle, tansiyonu ayarlamakla, diyabeti ayarlamakla, ilaç 
kullanmakla başlayan böbrek hasarı durdurulamaz ancak yavaşlatıla-
bilir. Yüksek tansiyon böbrek yetmezliğindeki bir diğer önemli hastalıktır 
ve hastaların genelinde zaten diyabet ve tansiyon bir arada görülmek-
tedir. 

Nakil için hastanın mevcut hastalıkları göz önünde bulunduruluyor

Böbrek nakli, kronik böbrek yetmezliğinin en uygun tedavisidir. Böbrek 
takıldıktan sonra bir uyumsuzluk yaşanmazsa hastanın 3-4 ayda bir 
kontrolleri ve rutin kullandığı ilaçlar dışında günlük yaşantısına devam 
edebilir. Kadınlar için doğuma engel teşkil etmez. Erkekler için çalışma-
larına engel teşkil etmez. Ancak hastanın uygun vericisi yoksa kadavra 
listelerine yazılırlar ve bu dönem içerisinde diyalize girerler. Diyaliz de 
gayet iyi bir tedavi yöntemidir. Şuan ülkemizde 100 tane kronik böb-
rek yetmezliği hastasının 90’ına diyaliz tedavisi verilmektedir. Ancak 
%10’una canlı veya kadavradan böbrek nakli yapabilmektedir. Bu-
nun yanında böbrek nakli yapılabilmesi için hastanın kalbinde ve ci-
ğerlerinde bir sorun olmaması, vücudunda enfeksiyon bulunmaması 
gerekmektedir. Hasta kanser olmamalıdır. Eğer bu hastalıklardan biri 

veya birkaçı mevcutsa o hastaya böbrek nakli yapılamaz ve hayatına 
diyalizle devam eder. Bu, korkulacak bir durum değildir. Diyaliz ile de 
hastalar yaşamlarına devam edebilirler. Tek kötü yanı; haftanın 3 günü 
bağlı bulundukları merkeze gelmektir. Bu hastalarda idrar yapılama-
dığı için sıvılar vücutta birikir ve diyaliz uygulaması esnasında 3-4 kg 
birden verilerek vücuttan atılır. Bunun dışında hasta ilaçlarını düzenli 
kullandığı sürece günlük yaşamına devam edebilmektedir. Nakil şansı 
olan hastalara da hem nakil hem diyaliz süreçleri anlatılır ve tedavi yön-
temi seçimi tamamen hastaya bırakılır. Ancak bazı hastalarda mevcut 
hastalıkları veya bulunan verici böbreğin kendisine uygun olmaması 
durumunda hastaya nakil tavsiye edilmez. Bu gibi durumlarda uzman 
önerisi dikkate alınmalı, nakil için ısrarcı olunmamalıdır.  

Diyabet ve tansiyon hastalarına böbreklerini korumak için öneriler

Diyabet ve tansiyon hastaları böbrek yetmezliğinden korunmak için bu 
önerilere dikkat etmelidir:

•Tansiyon hastalarının ideal tansiyonu 14-9’dur. Tansiyon bir kez bile 
yükselse özellikle genç yaşlarda; bunun böbrek kaynaklı olup olmadığı 
araştırılmalıdır.

•Tuz mümkün olduğunca az tüketilmelidir.

•Diyabet hastasının ideal şekeri 120 olmalıdır. Gerekirse insülin kulla-
nılmalı ya da dozu yükseltilmelidir.

•Kilo alınmamalıdır.

•Sigaradan uzak durulmalıdır.

•Ailede böbrek hastalığı, taş hastalığı, böbrek iltihabı, enfeksiyon atağı 
veya tek böbrek hastalığı olan kişiler dikkatli olmalı, kontrollerini ihmal 
etmemelidir. 

•Kolesterole dikkat edilmelidir.

•Bol su içilmelidir. 

Ülkemizde ve dünyada görülme sıklığı her geçen gün artan kronik böbrek yetmezliği veya kronik böbrek hastalığı her yıl milyonlarca 
kişinin hayatını kaybetmesine yol açıyor. Gece sık idrara çıkma, idrarda köpüklenme, ağız kuruluğu, şiddetli baş ağrıları ile kendini 
gösteren hastalık ilerlediğinde diyaliz tedavisi ya da böbrek nakli gerektiren sonuçlara varıyor. Her diyabet ya da tansiyon hastası 

böbrek yetmezliği yaşayacak anlamına gelmiyor ancak böbrek yetmezliği açısından en büyük risk grubunu tansiyon ve diyabet hastalarının 
oluşturduğunu göz ardı etmemek gerekiyor. Memorial Hizmet Hastanesi Nefroloji Bölümü’nden Bilal Görçin, kronik böbrek yetmezliği ve 
tedavi yöntemleri hakkında bilgi verdi. 

Uzm. Dr. Bilal Görçin 
Memorial Hizmet Hastanesi 

Nefroloji Bölümü
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Basit önlemlerle çocuğunuzu obeziteden kurtarabilirsiniz

Obezitenin çözümünde ilk adım ailece bu sorunun kabul edilmesi ve 
çocukların yaşam şeklinin yeniden düzenlemesi ile başlamaktadır. 
Çocukların un, tuz ve şekerden uzak tutmak ve erken uyumasını sağla-
mak gibi basit önlemlerle obeziteden kurtulmak mümkündür.

Göbek çevresindeki yağlanmayı önemseyin

Çocuklarda obezite başlangıcı için bir yaş sınırı bulunmamaktadır. 
Özellikle anne sütü yerine şeker oranı yüksek hazır mamalarla besle-
nen ve çocukluk çağında zorla yemek verilen çocuklarda 2-3 yaşında 
bile obezite görülebilmektedir. Göbek ve meme bölgesinde ciddi yağ 
birikimi varsa ailelerin geç kalmadan bir uzmana başvurması gerek-
mektedir. Östrojen dengesini bozan fazla yağ depolanması, erken er-
genlikle birlikte farklı sorunların yaşamasına neden olmaktadır.

Çocuğunuza televizyon karşısında yemek yedirmeyin

Çocuklara televizyon, bilgisayar ya da cep telefonu karşısında yemek 
yedirmek, önemli hataların başında gelmektedir. Çocuğun dikkati baş-
ka bir yerdeyken beynin verdiği tokluk sinyalinin algılanması mümkün 
değildir. Çocuklara küçük yaşlardan itibaren, beslenme saatleri dikkate 
alınarak, kendi kendine beslenme alışkanlığı verilmelidir. Çocuğun az 
yemesi değil, gerekli besinleri almaması sorun oluşturmaktadır. Ebe-
veynlerin şeker, un ve tuzdan uzak besinleri menülerinde bulundurması 
çocukların da yeme alışkanlıklarını belirlemektedir.  

Kilo vermesi için çocuğunuzla tartışmayın

Ebeveynler çocuklarındaki kilo sorununu kabullenerek kilo sorununu 
birlikte çözmeleri gerektiğini onlara kırmadan anlatmalıdır. Çocuğa 
“şunu ye bunu yeme” gibi yasaklar uygulayıp tartışmak yerine beraber 
mücadele edileceği anlatılmalıdır. Ailesini karşısında hisseden çocuk-
lar kilo vermek konusunda başarısızlığa uğramaktadır. 

Çocuğunuza rol modeli olun

Anne babaların çocuklarına her konuda olduğu gibi kilo verme konu-
sunda da rol modeli olmaları gerekmektedir. Kendisi kilolu olan ve ya-
şam tarzını değiştirmeyen ebeveynlerin çocukları kilo verme konusun-
da başarılı olamamaktadır. Çocukla birlikte ailenin de yaşam 

tarzını baştan düzenlemesi önemli bir adımdır. Diyet listeleri oluştur-
mak yerine un ve şekerden uzak kalarak sebze ağırlıklı bir beslenme 
şekline dönülmelidir. Buzdolabını haftalık olarak doldurmaktansa az 
alarak az tüketmek öğrenilmeli ve bu alışkanlık çocuklara da öğretil-
melidir. Akşam 19.00’dan sonra yemek yenmemeli, bol su tüketilerek 
hareketli bir yaşama geçilmesi sağlanmalıdır.

Hareketli bir yaşamı tercih edin

İnsan vücudu hareket ettikçe “serotonin” adı verilen mutluluk hormonu 
salgılar. Depresyona karşı koruyucu özelliği de olan seratonin sayesin-
de, uyku düzenlenirken iştah azalmaktadır.

Çocuklarda  obezite sorunu bebeklik döneminden itibaren başlayabiliyor.  Erken dönemde diyabet, karaciğer yağlan-
ması gibi sorunlara neden olan obezite ileri yaşlarda kalp hastalıkları tansiyon ve bazı kanser türlerine bile yol aça-
biliyor. Memorial Hizmet Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi Bölümü’nden Uz. Dr. Şerare Arbatlı, çocuklarda obezite ve 
alınması gereken önlemler hakkında bilgi verdi: 

Hareketsizlik sonucu vücutta seratonin miktarı azalır,  iştah artar, uyku 
düzensizliği olur ve depresyon başlar. Ayrıca şeker ve çikolata gibi 
yiyecekler de serotonin miktarını arttırırlar. Hareket eğilimi az olan ço-
cuklarda serotonin eksikliğini bu yolla gidermeye çalışabilirler. Daha 
çok şeker ve çikolata tüketirler. Hareketsizlik ve yanlış beslenme sonu-
cunda kilo alırlar. Sonuçta obez olan çocuklar toplum içine çıkmaya 
utanmaya başlayabilir ve bu yaşam şekli ile bir kısır döngüye girerek 
daha fazla kilo alabilirler.

Çocuğunuzu geç yatırmayın

Uyku düzeni ve yeterli uyumak da obezitiyle mücadelede çok önemlidir. 
Erken yatıp erken kalkan çocuklar gece salgılanan melatonin hormonu 
sayesinde daha dinç ve mutlu uyanmaktadır. Gereğinden az uyumak, 
uykuyu almamak tokluk hissi veren leptin hormonu seviyesinin düşme-
sine sebep olmaktadır.  

Mutluluğun formülünü çocuğunuzla beraber bulun

Cep telefonu başında ayrı ayrı zaman geçirmek yerine beraber kitap 
okumak, sohbet etmek ya da çocuğu ilgi duyduğu bir sanata yönlendi-
rerek beraber vakit geçirmenin yolları aranmalıdır. Kapalı alanlar yerine 
aile bireyleriyle birlikte açık havada bol oksijen alarak yürüyüş yapmak 
çok daha olumlu sonuçlar vermektedir. Yasaklardan oluşan belli bir lis-
teyi çocuğa dayatmaktansa ailenin hayat şeklini değiştirmesi çocuğun 
mutlu şekilde kilo vermesine sağlamaktadır.

Ev işlerine yardım etmesini sağlayın

Sürekli evin içinde kalan çocuklar bilgisayar ve telefonla zaman geçir-
mektedir. Sadece alışveriş merkezlerinde gezen çocuklar belli bir süre 
sonra sosyal hayattan koparak mutsuzlaşmaya başlamaktadır. Hare-
ketsizlik sorununu aşmak için çocuklara ev içinde sofra ya da kendi 
yatak odalarının toplanması gibi görevler verilmelidir.  

Tedavi edilmeyen obezite hayati hastalıklara neden olabilir

Obezite nedeniyle diyabet artık çok küçük yaşlarda ortaya çıkmaktadır. 
Çok daha ileri yaşlarda ortaya çıkması gereken karaciğer yağlanması 
şikayetleri çocukluk çağına kadar inmektedir. Bunların yanı sıra; 

Erken ergenlik görülebilir.

Çocuklarda düztabanlık ve farklı ortopedik rahatsızlıklar ortaya çıka-
bilir.

Kızlarda adet bozukluğu ve erken ergenlikte polikistik over sendromu 
görülebilir.

Ürik asit yüksekliğine bağlı olarak ileri dönemde gut ve böbrek hasta-
lıklarının ortaya çıkma riski artmaktadır.

Yağlanma sonucu erkeklerde prostat kadınlarda meme kanseri riski 
artmaktadır.

Uz. Dr. Şerare Arbatlı
Memorial Hizmet Hastanesi 

Çocuk Endokrinolojisi Bölümü

Çocuğunuzun Kilo Almasını 
Engellemek Elinizde
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Uz. Dr. Erhan Aslanhan
Memorial Hizmet Hastanesi 

İç Hastalıkları Bölümü

Grip aşınızı hastalığa yakalanmadan yaptırın

Kış aylarıyla birlikte hızla artmaya başlayan bulaşıcı rahatsızlıkların ba-
şında grip gelmektedir. Gripten korunmanın en etkili yolu, bu hastalığa 
yakalanmış kişilerin bulunduğu ortama girmemek, temastan kaçın-
mak ve sık sık elleri yıkamaktan geçmektedir. Ancak büyük şehirlerde 
yaşayan kişiler için bu pek de mümkün olmamaktadır. Sürekli olarak 
tip değiştiren grip virüsü, Dünya Sağlık Örgütü tarafından her yıl belir-
lenerek yeni virüs tipine göre aşı hazırlanmaktadır. Yapıldıktan 7-10 
gün sonra vücut için antikor üretmeye başlayan grip aşısı, temas edi-
len benzer virüsler için koruma sağlamaya başlamaktadır. Bağışıklığı 
artırması için sonbahar aylarında yapılması tavsiye edilen grip aşısı, 
kış aylarında da rahatça yaptırılabilir. Griple ilişkili komplikasyonların 
gelişmesi yüksek riskli kişilerden aşılanması en öncelikli grup olarak 
hamile kadınlar (ve doğum sonrası iki haftaya kadar olan kadınlar), 5 
yaşından küçük çocuklar,  65 yaş üstü erişkinler, huzurevleri ve diğer 
uzun süreli bakım tesisleri sakinleri şeklinde sıralanmaktadır.

Pnömokok aşısı yaptırın

Özellikle kış aylarında geçirilen gribal enfeksiyonlar risk grubundaki 
bazı bireylerde hastalığın uzamasıyla birlikte ilerleyici bir durum sergile-

yerek akciğer enfeksiyonlarına dönüşebilmektedir. Bu risk grubundaki 
bireyler arasında; herhangi bir kronik hastalığı olmasa bile 65 yaş üstü 
tüm erişkinler, 65 yaş üstü olmasa bile bağışıklık sistemini zayıflata-
bilen bazı kronik hastalıklara sahip bireyler bulunmaktadır. Bu kronik 
hastalıklar arasında diyabet, kronik akciğer hastalıkları, kronik böbrek 
hastalıkları, kronik karaciğer hastalıkları gibi durumlar gelmektedir. Bu-
nun yanı sıra; onkolojik hastalıklar, uzun süreli kortizol kullanılmasını 
gerektiren durumlar, alkolizm, vücudun immün sistemini zayıflatabildi-
ği için risk grubunu oluşturmaktadır. Eğer bu risk gruplarından herhan-
gi birinde yer alıyorsanız  tek doz olarak yaptıracağınız pnomokok aşısı, 
toplumda en sık görülen zatürre etkenlerinden olan bir bakteriye karşı 
uzun yıllar koruyuculuk sağlayabilir.

Bağışıklığınızı güçlendirin

Kış hastalıklarından korunmanın en önemli yollarından birisi de bağı-
şıklık sisteminin güçlendirilmesinden geçmektedir. Dengeli beslenme, 
kaliteli uyku, düzenli egzersiz, temiz hava almak ve stresten uzak kal-
mak güçlü bir bağışıklık sistemi için önem taşımaktadır. Antioksidan 
ve probiyotik tüketimi de bağışıklık sistemi için gereklidir. Bu nedenle 
mevsim geçişlerinde vitamin ve mineral deposu olan sebze ve meyve 

grubuna özellikle önem vermek, vitamin ve mineralleri doğal ve 
doğru kaynaklardan almak gerekmektedir. Doktor önerisi olma-
dan bitkisel ürün ve vitamin alınması başka hastalıklara neden 
olmaktadır. Bu nedenle vitamin tabletleri yerine dengeli ve düzenli 
beslenme tercih edilmelidir. Kış aylarında açılan iştahınız fazla 
kilo almanıza neden olabilir. Bu nedenle ideal kilonuzu korumanız 
gerekmektedir.  

Bol sıvı tüketin

Vücudumuzun yaz aylarında olduğu gibi kış aylarında da sıvı 
ihtiyacı bulunmaktadır. Bu dönemde vücudun sıvı ihtiyacının kar-
şılanması, hastalık riskinizi azaltmaktadır. Enfeksiyon ve yüksek 
ateşli rahatsızlıklarda yeterli miktarda sıvı tüketilmesi de iyileşme 
sürecini hızlandırmaktadır. 

Ellerinizi yıkamayı ihmal etmeyin

Bulaşıcı hastalıklar kişiden kişiye genellikle eller ile geçmektedir. 
Bu nedenle sık sık ellerinizi yıkayarak birçok hastalıktan koruna-
bilirsiniz. 

Hava durumuna göre giyinip dışarı çıkın

Kış hastalıklarından korunmak için doğru giyinmek de büyük 
önem taşımaktadır. Bu nedenle hava durumunu öğrenerek evden 
çıkmadan önce, o günkü hava şartlarına göre giyinmek gerekir. 
Ayrıca ani gelişebilecek hava değişimlerine karşı tedbirli olmak 
gerekir. 

Düzenli egzersiz ile hastalıklardan korunun

Kış ayları güneşin erken batması ve havanın genelde kapalı olma-
sı kişilerin duygu durumlarını da olumsuz etkileyebilmektedir. Bu 
nedenle havanın açık ve güneşli olduğu dönemlerin iyi değerlen-
dirilmesi gerekmektedir. Bu günlerde yürüyüş ve egzersizlere de-
vam edilmesi önemlidir. Düzenli ve kaliteli bir uyku da hastalıklar-
dan korunma ve sağlıklı bir yaşam için olmazsa olmazlardandır.

İlaç kullanımına dikkat!

Birçok soğuk algınlığı ilacı, özellikle yaşlı hastalarda çarpıntı, tan-
siyon yüksekliği,  prostat problemlerine neden olabilmektedir. Bu 
açıdan ilaç kullanımında dikkatli olmak gerekmektedir. Özellikle 
ileri yaşta veya kronik hastalıkları olan kişilerde grip sonrası zatür-
re gelişebilmekte ve bu durum hayati tehlikeye neden olabilmek-
tedir.

Kış aylarının gelmesiyle birlikte başlayan soğuk ve yağışlı günler ile birlikte; gribal enfeksiyon, soğuk algınlığı, bronşit ve zatürre gibi rahatsız-
lıkların görülme sıklığını artırıyor. Kapalı alanlarda geçirilen zamanın artmasıyla birlikte hızla yayılan bulaşıcı enfeksiyonlar en çok çocuklar 
ve ileri yaştaki kişileri etkileniyor. Bağışıklık sistemini güçlendirerek bu hastalıklarından korunmak mümkün olabiliyor. Memorial Hizmet 
Hastanesi İç Hastalıkları Bölümü’nden Uz. Dr. Erhan Aslanhan, kış hastalıkları ve korunma yolları hakkında bilgi verdi.

Kış hastalıklarından korunmanın en 
önemli yollarından birisi de bağışık-
lık sisteminin güçlendirilmesinden 

geçmektedir.“
“

KIŞI SAĞLIKLI 
GEÇİRMEK İÇİN 
BU ÖNERİLERE 
KULAK VERİN
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Prof.. Dr. Yavuz Akman
Memorial Hizmet Hastanesi

Üroloji Bölümü

50 yaş ve üzerindeyseniz kontrollerinizi aksatmayın

Mesanenin böbreklerden gelen idrarın depolanması ve dı-
şarı atılması için önemli görevleri bulunmaktadır. Mesane 
yani idrar torbası vücudun alt karın bölgesinin ön tarafında 
bulunmaktadır. Böbreklerden süzülerek gelen idrarı, her iki 
idrar kanalı üreter aracılığıyla idrar torbasına ulaşarak bura-
da birikmektedir. Biriken miktar belli bir miktara ulaşınca ki-
şide idrara çıkma hissi oluşmaktadır. İdrar kesesinde biriken 
idrar,  idrar borusu üretra aracılığıyla dışarıya boşaltılmakta-
dır. Mesanenin iç yüzeyinden kaynaklanan herhangi bir ra-
hatsızlık hastanın yaşam konforunu önemli ölçüde 
etkilemektedir. Mesanenin iç yüzeyinden 
kaynaklanan kötü huylu tümörlere 
mesane (idrar kesesi) kanseri 
adı verilmektedir. Genellikle 
erkeklerde görülen ürolojik 
kanser olarak bilinen me-
sane kanseri günümüz-
de artık kadınlarda da 
görülmektedir. Hasta-
ların dörtte üçünü er-
kekler, dörtte birini ise 
kadınlar oluşturmak-
tadır. Genellikle yaşlı 
kişilerde görülen mesa-
ne kanseri günümüzde 
50 yaş civarında da görül-
mektedir. Teşhis konulan 
hastaların %62’si 70 ya-
şın üzerindeyken, %35’i 
de 50 yaş ve üzerindedir. 

Sigaradan uzak durun

Mesane kanserinin bilinen en önemli nedenlerinin başında 
sigara ve ileri yaş gelmektedir. Yaşın ilerlemesini durdurmak 
mümkün değildir ancak sigaradan uzak durarak mesane 
kanseri riski en aza indirilebilmektedir. Ayrıca iş ortamında 
maruz kalınan bazı kimyasal maddeler de mesane kanse-
rine neden olmaktadır. Çoğu zaman hiçbir belirti vermeden 
ilerleyen mesane kanserinin genellikle idrardan gelen ağrı-
sız kanama ve pıhtı ile kendisini belli ediyor. Bunun dışında 
hastada kanserin tiplerine bağlı olarak devamlı ağrılı idrar 
yapma, idrar yaparken sonuna doğru yanma şikayetleri de 
görülebilir. Hastanın idrarındaki kanama bazen gözle görül-
mezken, idrar tahlilinde çıkabilmektedir. 

Kapalı TUR Tm ameliyatı düşük dereceli tümörlerde tedavi 
için yeterli olabiliyor 

İdrar kesesinde kanser şüphesi ortaya çıktığında, önce idrar-
da kan olup olmadığı araştırılmaktadır. Batın ya da “üriner 
sistem ultrasonografisi” ile çoğu zaman mesanedeki kitle 
kolayca belirlenmektedir. Bu tetkik hazırlık gerektirmeyen 
basit uygulanan bir tetkiktir. Ancak bazen bu tetkiklerle ke-
sin bir sonuç alınmamaktadır. Bu durumda kesin teşhis için 
sistoskopi adı verilen kameralı videolu bir sistemle idrar deli-
ğinden girilmekte ve idrar kesesinin içi görüntülenebilmekte-
dir. Kesin teşhisin ardından ilk yapılacak girişim endoskopik 

kame - ra ile yapılan Kapalı TUR Tm (Trans 
Urethral Resection Tm) adı verilen 

ameliyattır. Bu operasyon genel-
likle genel anestezi ile yapılmak-

tadır. Ameliyatta idrar deliğinden 
girilerek mesaneye ulaşılır ve 

kanserli bölüm mesanenin bü-
tün tabakalarından da örnekler 
alacak şekilde özel bir elektrikli 
cihazla keserek çıkarılmak-
tadır. Bu ameliyatla çıkarılan 
tümörün özellikleri yani yük-
sek dereceli (G3); ya da düşük 

dereceli (G1) olup olmadığı ve 
idrar torbasının ne kadar derinli-

ğine indiği belirlenebilmektedir. 

Ameliyat sonrası kontrollerinizi ak-
satmayın

İlk yapılan TUR Tm ameliyatının patoloji raporu 
sonucunu değerlendiren uzman hekim hastanın tedavi 

planını yapmaktadır. Patoloji raporuna göre değerlendirme-
si yapılan hastaların bazılarında bu yapılan ameliyat yeterli 
olabilirken, bazı hastalarda 1 ay sonra ikinci bir operasyon 
gerekebilir. Bazı durumlarda haftada 1 kez olmak üzere me-
sane içine ilaçlar vermek gerekebilir. Tüm bu tedaviler son-
rası hastanın yakın takip edilmesi de gerekmektedir. Tümör 
kaslara işlemişse mesanenin tamamen alınması gündeme 
gelebilir.

SİGARA 
İÇİYORSANIZ 

Erkeklerde kadınlardan 4 kat daha fazla görülen mesane kanseri, genellikle idrarda ağrısız kanamalar ve pıhtı ile geliyor. 
Erkeklerde görülen ürolojik kanserler arasında prostattan sonra ikinci sırada bulunan bu kanser türü 50 yaş ve üzerindeki 
kişilerde oldukça sık görülüyor. Çoğunlukla uzun süre sigara kullanmış olan bireylerde ortaya çıkan mesane kanseri, en-
doskopik yöntemle yapılan TUR Tm ameliyatıyla başarılı bir şekilde tedavi edilebiliyor. Memorial Hizmet Hastanesi Üroloji 
Bölümü’nden Prof. Dr. Yavuz Akman, mesane kanseri ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi verdi. 

VE 50 YAŞIN ÜZERİNDEYSENİZ 
DİKKAT!
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Bu sene 36.’sı düzenlenen Ulusal Nefroloji Kongresi, 16-20 Ekim tarihleri 
arasında Antalya’da gerçekleştirildi.

Eş zamanlı olarak 29. Ulusal Nefroloji Hemşireliği Kongresi’nin de ger-
çekleştirildiği organizasyonda ulusal ve uluslararası nefroloji camiasın-
dan değerli katılımcıların sunumlarının ve konuşmalarının yanı sıra sözlü 
bildiriler ve posterler de yer aldı.

Türk Böbrek Vakfı Memorial Hizmet Hastanesi Ahmet Ermiş Diyaliz Mer-
kezi’nden Nefroloji Uzmanı Dr. Bilal Görçin’in danışmanlığında Aykut 
Başol, Osman Baltaş ve Şevket Kürşad Öz tarafından hazırlanan ve su-
nulan “Polikistik Böbrek Hastalığı – Otozomal Polikistik Böbrek Hastalığı” 
başlıklı poster, vaka sunumu olarak paylaşıldı. Kongrede vakfımızı TBV 
Ahmet Ermiş Diyaliz Merkezi’nden Dr. Rukiye Tektaş temsil etti.

Ailesinde polikistik böbrek hastalığı olan; kendisi de diyabet, kanser, böb-
rek taşı, polşikistik böbrek ve nihayetinde kronik böbrek yetmezliği tanısı 
alan ve hemşirelik mesleğini icra eden hastanın soy geçmişinin yanı sıra 
çok çeşitli hastalıkların eşlik ettiği sağlık özgeçmişinin ele alındığı vaka 
sunumunda, bireylerinden ailelerinden gelen riskleri göz ardı ederek 
zamanında gereken koruyucu tedbirleri almamalarının sonuçları gözler 
önüne serildi. 

Sunum, hem koruyucu hekimliğin ve düzenli kontrolün önemine dikkat 
çekerken, hem de ülkemizde aileden aktarılan kalıtımsal risklerin de po-
tansiyel hastalar tarafından dikkate alınmadığını göstermesi açısından 
önem taşıyor. 

Ulusal Nefroloji 
Kongresi36. 

SONUÇ: 
Polikistik Böbrek Hastalığı az olmayacak sayıda görülmekte ve giderek artan bir böbrek sağlığı sorunu oluşturmaktadır.

Kimi hastalar ailede olduğunu bildikleri halde (bizim hastamızda olduğu gibi) korkudan araştırmamakta, kimi de ciddiye almayarak bu hastalığa gerekli özeni 
göstermemektedirler.

Hastamızda olduğu gibi hastalık erken yaşta başladığı için sorunları da erken başlamıştır. Hastamızın geçirdiği rahatsızlıklara -Polikistik Böbrek Hastalığı- sebep olduğu 
söylenemez. Ancak hipertansiyon ve ona bağlı sıkıntılar sorumlu olabilir.

AMACIMIZ KISA YAŞAMINDA BİRÇOK SORUN YAŞAYAN BİR HASTANIN, VARLIĞINDA POLİKİSTİK BÖBREK HASTALIĞINA
 DİKKAT ÇEKMEKTİR.

POLİKİSTİK BÖBREKTE VAKA SUNUMU
•AYKUT BAŞOL* •OSMAN BALTAŞ* •ŞEVKET KÜRŞAD ÖZ*  
*Türk Böbrek Vakfı Ahmet Ermiş Diyaliz Merkezi, İstanbul

POLİKİSTİK BÖBREK HASTALIĞI 
(PBH) - (OTOZOMAL DOMİNANT POLİKİSTİK BÖBREK HASTALIĞI)

• Doğumdan itibaren böbreklerde binlerce kist bulunmaktadır. Yaşla beraber kistler büyür, zamanla böbrek parenkimini istila etmeye başlar ve sonuçta böbrek 
yetmezliğine neden olurlar. 

• Tanı genellikle çocukluk çağında, USG tetkikiyle konulur. 

• Kistler özellikle karaciğerde, bazen pankreas ve beyinde’de –nadiren- bulunabilir. Bu bölgelerde bulunursa ‘’Polikistik Hastalık’’ olarak isimlendirilir.

ÖZGEÇMİŞ:
•Annesinde Polikistik Böbrek Hastalığı bulunmasına rağmen hasta bunun üzerine hiç gitmemiştir.
•2001 yılında ilk hamileliği sırasında Diabetes Mellitus teşhisi konulmuştur. O tarihten bu yana tedavi almaktadır. 
•2005 yılında ikinci gebelik ve doğum sectio ile olmuştur.
•2010 yılında karın ağrısı, idrar sırasında yanma şikayetiyle üroloji polikliniğine başvurmuş,  Polikistik Böbrek Hasta-
lığı tanısı ilk orada konulmuştur. Mesane duvarında kalınlık (?) operasyonu yapılarak Polikistik Böbrek Hastalığı takibi 
için İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nefroloji kliniğinde takibe alınmıştır.

TAHLİL/AYLAR OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN

KTV 1,21 1,31 1,44 1,66 1,71 1,69

URR 0,64 0,69 0,71 0,76 0,79 0,77

HGB (g/dl) 7,1 8,2 9,1 9,0 9,6 9,3

HCT (%) 25,4 26,7 29,4 28,9 32,1 30,8

ALBUMİN (g/dl) 3,4 3,8 4,1 4,1 4,0 4,2

NA (mmol/L) 141 141 140 138 140 138

K (mmol/L) 8,6 4,5 4,2 4,2 4,4 4,3

CA (mg/dl) 10,1 11 1036 10,4 10,3 10,4

P (mg/dl) 8,9 6,3 5,3 4,9 4,5 4,4

LABORATUVAR BULGULARI:

HİKAYE:
Hasta 02.01.2019 tarihinde Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi Acil Polikliniğine nefes darlı-
ğı, kalp sıkışması, bacaklarda şişlik şikayetiyle müracaat etmiştir. Yapılan tetkiklerinde Üre: 138 mg/
dL, Kreatin: 11.2 mg/dL, Potasyum: 8.6 mmol/L Fosfor: 8.9 mg/dl olarak görülmüş, sol juguler kate-
ter takılarak ilk hemodiyaliz işlemi uygulanmıştır. 
03.01.2019 tarihinde kurumumuza müracaat etmiştir. 04.01.2019’da hemodiyaliz tedavisine başla-
mıştır. 17.01.2019 tarihinde Sağ Radio Sefalik AVF açılmıştır.
15.02.2019 tarihinde katater enfeksiyonu tanısı ile Vancomycin ve Novosef tedavisi görmüştür. 
22.02.2019 tarihinde AVF kullanımına başlanmıştır. Hemodiyaliz tedavisi devam etmektedir.

SOY GEÇMİŞ:
Anne  : Diabetes Mellitus, Polikistik Böbrek
Baba  : Diabetes Mellitus, Hipertansiyon
Kız kardeşler : Diabetes Mellitus

Ailede izlenen Polikistik Böbrek Hastalığı çocuklardan sadece birinde görülmüştür. Diğer çocukların 
bu alanda takibi yapılmamıştır.

HEMODİYALİZ TEDAVİSİ:
FX60 High-Flux Diyalizör, 5000 Ünite Standart Heparin, 16G AV iğne 
401 solüsyon (Ca: 1.25mmol/L, K: 2 mmol/L, Mg: 0.75, Na: 138 mmol/L, Glukoz: 100 g/L, HCO3:35 mmol/L, Cl: 105 mmol/L), her diyaliz 2500-3500 ml UF uygulandı.

ÖRNEK VAKA
HASTA  : S.P.
YAŞ  : 42
KİLO  : 74
BOY  : 1.61
TANI  : POLİKİSTİK BÖBREK HASTALIĞI
MESLEK : HEMŞİRE

Diyaliz Öncesi Tedavi:
•İyi hipertansiyon kontrolü 
•Üriner taş oluşumunun engellenmesi veya ortadan 
kaldırılması
•İnfeksiyon sıklığının önlenmesi veya azaltılmasıdır.

Replasman Tedavileri: 
1.Periton Diyalizi: Periton diyalizi hastayı çok rahatsız eder.
2.Transplantasyon(TX) Uygulaması: Ailenin diğer fertlerin-
de de olduğu için donör sorunu vardır. Ayrıca yeni takılacak 
böbrek için büyümüş böbrekleri operasyon öncesi almak ge-
rekebilir.
3.Hemodiyaliz: Başarıyla sorunsuz uygulanabilir.

Polikistik Hastalığının 4 Aşaması Vardır
1.Polikistik Aşaması
2.Hipertansiyon Aşaması
3.Böbrek Yetmezliği Aşaması
4.Renal Replasman Tedavisi Aşaması

•2011 yılında tiroid operasyonu geçirmiş. (Büyüme(?))
•2011-2012 yılları arasında 6 defa ESWL (Ekstra Corporeal Shock Wave Lithotripsy / taş kırma operasyonu) yapılmış. 
•2012 yılında aldığı fazla kilolar sebebiyle tüp mide operasyonu geçirmiş. 
•2016 yılında Meme CA tanısı konulmuş ve sağ meme mastektomi operasyonu geçirmiş. Operasyonun ardından kemoterapi uygulanmış. Kemoterapi sonrası ciddi anemi 
nedeniyle birçok kez kan transfüzyonu yapılmış.
•2018 yıl sonuna kadar hipertansiyon, proteinüri, eritrositüri devam etmiştir. Hastamız KBY ve tanısıyla poliklinik takibine devam etmiş.
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Böbrek Dede ve Kitapları Düzenlenen 
Toplantı ile Kamuoyuna Tanıtıldı

Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk’in şahsında karakterize edilen Böbrek Dede, böbrek 
sağlığı ve sağlıklı beslenme ile ilgili bilgilendirme yapmanın yanı sıra sağlık gündeminde 
yer alan konulara ve gelişmelere ilişkin yorumlar yapan, ilgilileri uyaran, çocuklara rehber-
lik eden bilge bir kişilik olarak hayat buldu. 

Sütlüce’deki Lazzoni Otel’de düzenlenen lansman toplantısına Türk Böbrek Vakfı Yönetim 
Kurulu üyeleri, sosyal komite üyeleri, mütevelliler ve uzun yıllardır Türk Böbrek Vakfı’nın 
projelerinde yer alan vakıf dostları katıldılar.

Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, konukları selamlayarak katılımları için teşekkür etti. 
Ömrünü böbrek sağlığına adamış bir kişi olarak, böbrek sağlığı ve beslenme projesinin 
eriştiği yüz bini aşkın çocuğun kendisine gitgide “Böbrek Dede” şeklinde hitap etmesinin 
böyle bir karakteri ortaya çıkardığını anlattı.

Bugün ülkemizde, ailelerin her türlü tedbiri almaya çalışmalarına karşın çocukların bes-
lenme alışkanlıklarının sonucunda obezitenin hızla artarak bir halk sağlığı sorununa ev-
rildiğini, bunu engellemek üzere yola çıkan okul gıdası logosu uygulamasının ne yazık ki 
ertelendiği ancak bu uygulamanın yılmadan takipçisini olacaklarını belirten Erk, çocukları 
beslenme, böbrek sağlığı, sporun önemi gibi konularda bilgilendirilmesi için hazırlanan 
kitap seti hakkında bilgiler verdi. TBV Başkanı Timur Erk, Türkiye'deki 3 milyon obez nüfu-
sun yüzde 60'ına karşılık gelen 1,8 milyon obez çocuk olduğuna ve obez nüfusun yılda 

Bir süredir Türk Böbrek Vakfı sosyal medya hesaplarında, billboardlarda ve Obez Market’te karşımıza çıkan Böbrek Dede, 
19 Kasım’da düzenlenen bir lansman toplantısı ile kamuoyunun karşısına çıktı. 

%8 oranında arttığına işaret ederek, Sağlık Bakanlığının çocuk çağında 
obeziteyle mücadeleyi eylem planına almasından duyduğu memnuniyeti 
dile getirdi.

Sözlerine devam eden Erk, Türk Böbrek Vakfı’nın tuzun ve şekerin aşırı 
kullanılmasını önlemeye yönelik son 20 yıllık çabalarının aktarıldığı “Timur 
Erk’in Kaleminden Türk Böbrek Vakfı’nın Böbrek Sağlığını Koruma Çalış-
maları” isimli kitabı tanıttı. 272 sayfalık kitap, 1999-2019 yılları arasında 
vakfın aşırı tuz ve şeker tüketimine karşı yapılan girişimleri, yasa koyucuyla 
yapılan iş birliklerini, saha etkinliklerini, fotoğrafları ve belgeleri içeren bir 
kaynak niteliği taşıyor.

Başkan Erk, "Burada yine en fazla uğraş konumuz olan bir tarafta şeker 
bir tarafta tuz, amacımız, tuzu 10 gramdan Dünya Sağlık Örgütü'nün ra-
kamlarına göre 6 grama indirmek. Şekerde ise 150 gram yetişkin şeker 
tüketimini yeterli olan 50 grama indirmeye çalışıyoruz fakat 10 senede an-
cak 10 gram indirerek 140 grama ulaşabildik. Hedef, önümüzdeki 4 yıllık 
eylem planı süresi içinde 2023'e kadar günlük şeker tüketimini 10 grama 
indirebilmek." değerlendirmesini yaptı. 

Türk Böbrek Vakfının son 20 yıl içinde ivme kazanan, ülkemizde 
böbrek sağlığının korunması ve böbrek hastalıkları ile mücadele 
için yaptığı çalışmalar, tüm yönleri ve belgeleri ile Timur Erk tarafın-
dan kitaplaştırıldı. Timur Erk tarafından kaleme alınan ve derlenen 
bu kitapta, ülkemizde böbrek hastalıklarının gelişmesinin önemli 
nedenleri arasında bulunan aşırı tuz ve şeker tüketiminin azaltıl-
ması, hızla artan obezitenin önlenmesi kapsamında Türk Böbrek 
Vakfı’nın kendi düzenlediği ve yürüttüğü faaliyetleri yanında, Türki-
ye Büyük Millet Meclisi Sağlık Komisyonuna, Tarım ve Orman Ba-
kanlığına, Sağlık Bakanlığına, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Ba-
kanlığına yaptığı önerilere ve resmi yazışmalara da yer verildi. 272 
sayfalık kitapta, Türk Böbrek Vakfı’nın kamu yararına yaptığı faali-
yet ve hizmetler, belgeleri ile sunulmaktadır. Böbrek hastalıklarının 
yanında birçok hastalığa da neden olan nişasta bazlı şekerin (NBŞ) 
üretim kotasının düşülmesine yönelik birçok faaliyet sürdüren Türk 
Böbrek Vakfı’nın bu konuda elde edilen kazanımlar da kitapta anla-
tılmaktadır. Türk Böbrek Vakfının bu hizmetleri basın kurumlarınca 
da takdir edilerek geniş destek verilmiştir. Kitap her yönü ile ülke-
mizde böbrek sağlığının korunması yönünde önemli bir kaynak 
olduğu için, ilgili tüm kamu kurumlarına ve özel kurumlara dağıtıldı.
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Vakfımız, çocuklarımızın ve ebeveynlerinin böbrek sağlığının 
korunması ve sağlıklı beslenme sayesinde sağlıklı nesillerin ye-
tişmesi konusunda bilgilendirici ve farkındalığı arttırıcı yeni bir 

çalışmasını çok yakında halkımızla buluşturuyor.

Ses getireceğini düşündüğümüz bu özgün çalışma, öğrencilere ve 
velilerine yönelik hazırlanmış, koruyucu hekimliği öne çıkaracak şe-
kilde uyaran, nasihat veren, zaman zaman kızan, kendine has üslubu 
ile bilgilendiren “Böbrek Dede” karakterinin bulunduğu kitapçıklarla 
sunulacak.

“Böbreklerimiz ve Biz”, Böbrek Dede ile Sağlıklı Beslen, Formda Kal, 
Eğlenceli Yaşa” ve Şeker ve Tuz – Azı Karar Çoğu Zarar” isimlerinde 
her biri 16 sayfadan oluşan üç kitaplık set, Türk Böbrek Vakfı’nın ülke-
mizin çocuklarına armağanı olacak ve ücretsiz dağıtılacak. 

İlk kitap olan “Böbreklerimiz ve Biz”, bir yandan Böbrek Dede’yle tanış-
tığımız, bir yandan da böbrekler ile ilgili bilgileri ayrıntılarıyla edindiği-

miz kitap özelliğini taşıyor.

İkinci kitapta ise çocuklara sağlıklı beslenmenin önemi anlatılırken, 
bu konuda neler yapabilecekleri hakkında bilgiler veriliyor. İkinci kitap 
ayrıca porsiyon takibi, dengeli beslenme, besin ögeleri, obezite ve eg-
zersiz başlıkları ile de öğrenciler için bir başvuru kaynağı oluyor.

Üçüncü kitap, tamamen şekere ve tuza ayrılmış durumda. Kullanılma-
sı gereken günlk miktarlar etiket okuma, trafik ışıkları modeli de bu 
kitapta yer alıyor.

Kitaplarda ayrıca bulmacalar, sözcük avı, fark bulma oyunları da bu-
lunuyor. 

Okullarda verdiğimiz “sağlıklı beslenme ve hayat tarzı önerileri” isimli 
eğitimlerimizi pekiştirmesinin yanında, ayrıca ilgi çekici tasarımları, 
içindeki kolay anlaşılabilen bilgileri ile ellerden düşmeyecek.

TBV’den Bir İlk: 
Çocuk Kitaplarımız 
Yayınlandı Böbrek Dede ve Obez Market bütünleşik sosyal medya kampanyalarımız, ulaştığı hedef kitle açısından rekor kırdı. Videolarımız sos-

yal medya mecralarında 6.998.350 gösterim sayısına ulaştı. Obez Market teaser videomuz 23-27 Ağustos tarihlerinde yayına girdi. 
Hemen arkasından 2-10 Eylül tarihlerinde, Türkiye’de ilk defa QR kod kullanan STK olarak Obez Market videomuzun yayını yaptık. Son 
olarak Obez Market ürünleri ile Böbrek Dede’nin yol göstericiliğini harmanladığımız ve vakfımızdan çalışma arkadaşlarımızın yanı sıra 
UPS Spor ve Kültür Kulübü’nün genç sporcularının yer aldığı videolarımız arka arkaya yayınlandı ve büyük beğeni kazandı.  

Türk Böbrek Vakfı’nın 2019 Dünya Böbrek Günü’nde işlediğimiz, aşırı tuz ve şeker içeren, paketli işlenmiş atıştırmalık, sağlıksız gıdaların 
zararlarını ironik bir dille  anlatan Obez Market kampanyasına yaz aylarında da devam ettik. Yaz ve sonbahar ayları süresince, Obez Mar-
ket içeriğinde hazırlanan ve ikisinin çekimi canlı olarak gerçekleştirilen dört videoyu, sosyal medya mecralarında yayınlanarak 7 milyona 
yakın kişiye bilgilendirme yapılmasını sağladık. Söz konusu videolardan birisi için billboard, afiş ve panolarda yayınlanan özel görsele 
ilave edilmiş QR kodu ile insanların cep telefonlarından bu videoyu izlemeleri sağlandı . Bu uygulama ile reklam ve tanıtımda QR kodu 
kullanan ilk STK olduk. Birisi otobüs durağında, diğeri UPS Spor ve Kültür Kulübü spor salonunda, sporcu gençlerin katılımıyla çekilen 
videolarda, lansmanını yaptığımız “Böbrek Dede” de rol aldı. Bu videoların yönlendirmeleri vasıtası ile insanlar obezmarket.com sitesine 
girerek bilinçsizce tüketilen ve aşırı tuz, şeker ve kalori içeren paketli işlemiş gıdaların sağlığa ne kadar  zararlı olduğunu öğrenmiş oldular.

Türk Böbrek Vakfı 
Sosyal Medyada 
Rekorlar Kırıyor

Türk Böbrek Vakfının 2011 yılından bu yana "Sağlıklı Beslenme ve Hayat Tarzı Önerileri" başlığı ile verdiği eğitimlerde, öğrencilerin okulla-
rında aldıkları bilgileri benimseyerek, öğrendiklerini evlerinde velileri ile paylaştığının gözlemlenerek eğitimlerin çocuklar için daha kalıcı 
hale getirilmesi çalışmaları sonucunda, anlatılan konuları da barındıran ve geniş bilgilerin yer aldığı üç kitapçık hazırlandı. Yazar Behzat 
Taş’ın kaleme aldığı "Böbreklerimiz ve Biz", "Böbrek Dede ile Sağlıklı Beslen, Formda Kal, Eğlenceli Yaşa" ve “Şeker ve Tuz; Azı Karar Ço-
cuğu Zarar" adlı üç kitapçıkta, esprili dili ve sevimli üslubu ile Böbrek Dede, ilk ve ortaokul öğrencilerine sağlıklı yaşamın temel kurallarını 
anlatacak.

Karikatürist Erdoğan Karayel’in çizdiği Böbrek Dede, yılların getirdiği deneyimi ve bilgi birikimiyle, başta çocuklar olmak üzere tüm kamuoyu 
ile paylaşmak için tatlı sert- gerektiğinde esprili, zorlayıcı değil teşvik edici, eleştirel, yasaklayıcı değil yönlendirici, halkın içinden, kanıta 
dayalı bilime değer veren üslubu ile her zaman göreve hazır olacak. 
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Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından resmi olarak 16 Eylül 2019 
tarihinden itibaren uygulanmaya başlanması beklenirken, 7 Eylül 
2020 tarihine ertelenen ‘Okul Gıdası Logosu’ uygulamasına ilişkin 

olarak vakfımız 17 Temmuz tarihinde Başkan Timur Erk’in ev sahipliğin-
de bir etkinlik düzenlemişti.  

Bakanlık tarafından yapılan ertelemeye rağmen Türk Böbrek Vakfı ola-
rak okul gıdası logosu konusunda konunun takipçisi olmayı sürdürü-
yoruz. Türk Böbrek Vakfı, çocuk çağı obezitesinin önüne geçilmesi ve 
sağlıklı nesiller için atılacak tüm adımlara bugüne kadar olduğu gibi 
bundan sonrada ortak olmaya gönüllüdür. 

2 Ocak 2019 tarihinde Tarım ve Orman Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve 
Milli Eğitim bakanlığı ilk defa bir araya gelerek, okul kantinlerinde satılan 
gıdalara yönelik bir iş birliği protokolü imzalamışlar ve okul kantinlerin-
de “okul gıdası” logolu sağlıklı ürünlerin satılmasına karar vermişlerdi. 
Tarım ve Orman Bakanlığı 20 Haziran 2019 tarihinde yayınladığı tebliğ 
ile “okul gıdası” logosu uygulamasına yönelik kuralları belirledi. Tebliğin 
atıfta bulunduğu “Okul Sağlığı Bilim Kurulu” kararı ile kantinlerde hangi 
ürünlerin satılacağını, hangi ürünlerin satılamayacağını, satılacak ürün-
lerin içeriklerinin nasıl olacağını açıkladı.

Devlet tarafından yürütülecek ve ülkemizin geleceği olan çocuklarımıza 
yönelik bu uygulamalar, vakfımızın okullarda yıllardan beri doğrudan 
öğrencilere verdiği “sağlıklı beslenme” eğitimlerinin ve yine vakfımızın 
paketli işlenmiş gıdaların içeriklerine dikkat çekmek üzere yürütmekte 
olduğu trafik ışıkları projesi çalışmalarından sonuçların alınmaya başla-
ması anlamında bizleri çok sevindirmişti. 

Vakfımız bu güzel projeyi tek başına sahiplenerek, 17 Temmuz tari-
hinde Yeşilyurt Spor Kulübü yaz spor okuluna devam eden öğrenciler 
ve velileri eşliğinde gerçekleştirilen etkinlikte Başkan Erk uygulamanın 
önemine dikkat çekmiş ve öğrenciler başta olmak üzere velilerin ve 
öğretmenlerin bu konudaki duyarlılıklarının, uygulamanın başarısında 
en önemli etken olacağına dikkati çekmiş ve Türk Böbrek Vakfı’nın bu 
uygulamanın en büyük takipçisi olacağını vurgulamıştı. Yazılı ve görsel 
basının büyük ilgi gösterdiği basın toplantısında, uygulamanın içeriği 
görsel örneklerle halkımıza duyurulmuştu. 

Ancak bakanlığın tebliğinde belirtildiği üzere uygulamanın zorunlu ola-
rak başlayacağı 16 Eylül 2019 tarihine iki hafta kala, kantin işletmecileri 
dernekleri ve federasyonları uygulamanın ertelenmesi için basın bildi-
rileri yayınlayarak, istenilen nitelikte üretilecek ürünlerin raf ömrünün 
kısalacağı ve bu nedenle ticari zararların oluşacağı, istenilen nitelikteki 
ürünlerin üreticiler tarafından üretilmediği ve bu ürünler olmayınca da 
kantincilerin zarar edeceği, çocukların okul kantinleri dışında istedikleri 
paketli ürünleri rahatlıkla satın alabileceği gibi gerekçeler ile bakanlığa 
başvuruda bulundular. Bakanlık da 15 Eylül 2019 tarihinde yayınladığı 
tebliğ ile zorunlu uygulama tarihini 7 Eylül 2020 tarihine erteledi.

Okul kantinlerinde bir yıl daha çocuklarımıza sağlıksız paketli işlenmiş 
gıdalar satılacak, böylece bir yıl daha kantin işletmecilerinin ticari kay-
gılarının önüne geçilmiş olacak. Ancak bu arada azınlıkta da olsa dahi 
okul gıdası logosu uygulamasına geçen ve paketli işlenmiş gıdaları kan-
tinlere sokmayan okullar var. Onları gönülden tebrik ediyoruz. Vakfımız 
bu güzel projenin ısrarlı destekçisi ve takipçisi olmaya devam edecektir.

Okul Gıdası Logosu 
Uygulaması Ertelendi

Tarım ve Orman Bakanlığı, 1 Ocak 2020’den itibaren ambalajlı gıda-
larda başlayacak trafik ışığı uygulamasında porsiyon endişesi yaşı-
yor. Bakanlık mühendisi Emel Molla uygulamayla ilgili olarak, “100 
gramlık bir ambalaj üzerinde kırmızı renkle işaretlenen herhangi bir 
besin öğesi porsiyonu küçülttüğünüz zaman yeşil olabiliyor. Fakat 
tüketicide o iki tane yeşilden yediği zaman bunun kırmızı olacağı 
düşüncesini anlatamamak bizi korkutuyor” dedi.

‘TRAFİK IŞIĞI’NDA PORSİYON ENDİŞESİ
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Türk Böbrek Vakfı 
ve Bahçelievler 
Belediyesi’nden 
Ortak Çalışma
Türk Böbrek Vakfı’nın eğitim yetişkin ve çocuk eğitimlerine ilişkin 
yeni STK-kamu girişimimiz, Bahçelievler Belediyesi ile gerçekleşti-
rildi. Bahçelievler Belediyesi Akif Emre Kültür Merkezi salonunda 10 
Ekim 2019 tarihinde gerçekleşen yetişkin eğitimi etkinliğine Bahçe-
lievler sakini kadınlar büyük ilgi gösterdiler. 

Türk  Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk’in açılış konuşmasını ger-
çekleştirdiği ve Türk Böbrek Vakfı’nın böbrek sağlığı ve beslen-
me eğitimi hakkında bilgi verdiği konuşmada, bir sene ertelenen 

okul gıdası logosu uygulaması hakkında düşüncelerini de aktardı. TBV 
Başkanı Timur Erk’ten sonra Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan 
Bahadır sahneye gelerek izleyicileri selamlardı ve vakfımıza bu etkin-
lik için teşekkür etti. Bir hekim olarak okul gıdası logosu uygulamasını 
desteklediklerini, bu konuda adım atılmış olmasını çok önemsediklerini 
ve ilgili bakanlıkların gerekli altyapıyı oluşturduktan sonra uygulamaya 
geçeceklerine olan inancının tam olduğunu dile getirdi. Özellikle çocuk 
gelişimi konusunda annelere büyük görev düştüğünü hatırlatan Dr. Ha-
kan Bahadır, Bahçelievler’de geliştirecekleri proje ile ilçe sınırlar içinde 
obeziteyle mücadele edeceklerini ve hedeflerinin 50 bin kilo zayıflamak 
olduğunun da haberini paylaştır.

Ulusal basının da ilgi gösterdiği etkinlikte ayrıca kurumsal olarak okul 
gıdası logosu uygulamasını gönüllülük anlayışıyla benimseyen ENKA 
Okulları’nın, okulda paketli ve işlenmiş gıdaya izin verilmemesi uygu-
laması nedeniyle okul temsilcisi Turgay Yılmaz’a bir teşekkür belgesi 
takdim edildi.

Programın son kısmında ise TBV Projeler Koordinatörü Ayşe Onat 

tarafında böbrekler ve sağlıklı beslenmenin önemi konulu sunum 
gerçekleştirildi. Sunumun ardından TBV Diyetisyeni Gökçen Efe Aydın 
tarafından, zaman zaman Dr. Hakan Bahadır’ın da bir hekim olarak 
katkılarıyla, izleyicilerden gelen sorular cevaplandı. Gelen talepler doğ-
rultusunda, katılımcıların çocuklarının eğitim gördüğü okullarda eğitim 
verilmesi için girişimlerde bulunuldu. Etkinlik sonunda ise katılımcılara 
TBV yayınları hediye edildi.

26 Ekim 2019 tarihinde yine Bahçelievler Belediyesi Akif Emre Kültür 
Merkezi salonunda ilk ve ortaokul öğrencilerine yönelik ‘Sağlıklı Beslen-
me ve Böbrek Sağlığı’ konulu eğitimin ikincisinde bu defa Bahçelievler 
ve Bağcılar ilçelerindeki çeşitli okulların öğrencilerine TBV eğitmeni Di-
yetisyen Gökçen Efe Aydın tarafından eğitim verildi. Çocukluk çağı obe-
zitesi, şeker ve tuzun vücudumuza vermiş olduğu zararlar konularına 
değinilen eğitim oturumunda, öğrencilerin de aktif katkılarıyla özellikle 
paketli yiyecek ve içeceklerin içerikleri konusu ele alındı. Besin grupları 
ve gün içinde tüketilmesi gereken ana ve ara öğünler öğrencilere anla-
tıldı. Spor yapmanın önemi ve su tüketimi konuları işlendi. Son olarak 
idrar renginin sağlığımız hakkında vermiş olduğu mesajlar öğrencilere 
aktarıldı. Etkinlik sonunda ise öğrencilere kendi yaş gruplarına uygun 
olarak hazırlanmış TBV yayınları hediye edildi.

Panelin moderatörlüğünü yapan TBV Başkanı Timur Erk açılış ko-
nuşmasında organ bağışı ve organ nakli istatistikleri hakkında özet 
bilgiler vermenin yanı sıra başta kronik böbrek hastalığı olmak üzere 
tüm kronik hastalıklarda, hastalığı henüz ortaya çıkmadan önleyen 
koruyucu hekimliğin önemine dikkat çekerek Türk Böbrek Vakfı’nın 
bu konudaki çalışmaları, alınan sonuçlar ve gelinen nokta hakkında 
bilgiler verdi.

Panelin bir diğer moderatörü olan Türk Nefroloji Derneği İkinci  Baş-
kanı ve Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Alattin Yıldız, yaptığı sunumda 
hastalar, doktorlar, hukuk ve ilahiyat konusundaki uzmanlar olmak 
üzere tüm paydaşlar ile bir arada olduğumuzu hatırlatarak Türki-
ye’deki transplantasyonun durumunu anlattı: “Türkiye’de 23 bin 
böbrek bekleyen hasta var ama aslında bu sayı daha fazla, yaklaşık 
70 bin diyaliz hastası var. Bunu karaciğer, kalp ve diğer organlar 
izliyor. Dünyada senede 100 binin üzerinde nakil yapılıyor, bunun 
2/3’si böbrek nakli. Nakil anlamında Türkiye, sıralamada ilk 10’da, 
özellikle son yıllarda artan sayılarla buna ulaşılmış durumda. Can-
lıdan nakilde ilk sıradayız. Türk toplumu oldukça fedakar. Kadav-
radan nakil sıralamasında ise en sondayız. Dünyadaki nakillerin 
%60’ı kadavradanken, ülkemizde bu oran maalesef %20. Kadavra 
dendiğinde beyin ölümü ve bunun tanısı çok önemli. Son 10 yılda 
beyin ölümü bildirim sayılarında artış görülüyor, bu konuda bakan-
lığın ve ilgili birimlerin büyük çabası var fakat bizim ana sorunumuz 
aile iznini alamamak. Bizde beş kişiden (aileden) ancak bir tanesi, 
beyin ölümü tanısı konulduğu halde organların alınmasına izin ve-
riyor. Yurt dışında bu oran %60-70’lerde. Son 10 yılda 12 bin orga-
nı kullanamamışız. Eğer hasta yakınlarını ikna edebilseydik, 500 
kadavra böbrek sayısının 1500-2000’e çıkması mümkündü. Bu 

konuda medyaya çok büyük iş düşüyor. Aile onamları konusunda 
yol almamız gerekiyor. Milyon nüfus başına kadavra donör sayıları 
istediğimiz ölçüde değil. Devletin tüm bu süreci ücretsiz sağlaması 
çok büyük bir sosyal katkıdır. Türkiye’nin bu konudaki çalışmalarını 
dünyaya anlatabilmesi de gerekiyor çünkü başarılı bir nakil progra-
mı, sağlık turizmine de katkı sağlayabilir.” dedi.

Sıradaki konuşmayı yapmak üzere sahneye gelen Şişli Etfal EAH 
Karaciğer Nakli Sorumlu Hekimi ve İstanbul Kuzey Marmara Bölge 
Koordinasyon Merkezi Organ ve Doku Nakli Sorumlu Hekimi Op. 
Dr. Gültekin Hoş, konuşmasının başında Sağlık Bakanlığı’nın en yo-
ğun bölgesinin sorumlusu olarak teşekkür etti. Kendisini sekiz yıldır 
bir karaciğer nakil cerrahı olarak “cepheden gelen” bir kişi olarak 
tanımladı. 

Organ Bağışı Haftası’nın bir hafta olmasının ötesinde, hayatın ve 
ölümün 52 hafta olduğunu anlatan, “Organ bekleyen hastalar, yetiş-
kinler, çocuklar, her gün 5’er, 10’ar sessizce aramızdan ayrılıyorsa, 
biz bunu her hafta konuşacağız” diyen Dr. Gültekin Hoş, sözlerini 
şöyle sürdürdü: “Bir beden sekiz-dokuz kişiye hayat oluyor. İnsan-
lara mezara koyacakları sevdiklerini başkalarına hayat vermesi için 
teşvik etmeliyiz. Diyaliz hastasının yanında 5 dakika oturmayan, 
organ bağışını anlayamaz. Organ bekleyenler saate karşı yarışmak 
zorunda. Öte yandan beyin ölümü olan ama bağışlanmamış ha-
yatlar, başka hastalara hayat veremiyorsa, daha çok çalışmamız 
gerekiyor. Yılda kabaca 2000 beyin ölümü tespiti yapılıyor, bunun 
500’ünü alabiliyoruz. Beyin ölümü tespitlerini arttırmalıyız. Beyin 
ölümü gerçekleşmişse, o beden, o naaş artık hayat verme potan-

3-9 Kasım Organ Bağışı Haftasında

Organ Bağışını 
Tüm Yönleriyle Ele Aldık

Organ bağışı farkındalığını arttırmak ve bu konudaki toplumsal duyarlılığı arttırmak üzere 3-9 Kasım tarihleri arasında çeşitli etkinliklerle 
kutlanan Organ Bağışı Haftası için Türk Böbrek Vakfı ve TBV Memorial Hizmet Hastanesi tarafından “Organ Bağışı Yap, Hayata Can Kat” 
başlıklı ortak bir panel düzenlendi.
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siyeli olan dokuz kişidir. Cihaza bağlı yaşayan hastanın sesi çıkmıyor, 
bizim onların sesi olmamız lazım, aktivist olmamız lazım. Türkiye’de ilk 
kez Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü, bir nakil cerrahıdır. Son dönemde 
mevzuat oldukça iyileştirildi. Son altı aydır Sağlık Bakanlığı ile Adalet 
Bakanlığı bir araya geliyor ve kişilerin noter huzurunda yapacakları 
beyan ile bedenleriyle ilgili daha yaşarken karar verebilme sorununu 
çözmek üzere çalışmalar yapıyorlar. Kişinin kendi bedeninin akıbeti ile 
ilgili karar artık ailenin ruh haline bırakılmayacak. Opt-in/opt-out siste-
minde devlet yaşarken herkesi organ bağışçısı kabul ediyor, istemeyen 
olursa kendisi sistemden çıkabiliyor. Türkiye’de 1979’da bunun kanu-
nu çıkarılabiliyorsa, bu ülkede çok daha ileri düzeyde işler yapılabilir. 
Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, “candan cana en büyük 
sadaka organ bağışıdır” diyerek aslında en güzel sözü söylemiş. Çoğu 
vaka adli vakada, savcılar beyin ölümü kavramını bilmediği için krizler 
yaşanıyor. Bütün hukuk fakültelerinde son sınıflara nakil, otopsi, bağış 
dersi konulması planlanıyor. Nöbetçi başsavcı ve cumhuriyet savcıları 
ile çalıştay yapılacak, adli tıp ve tıp hukukçularından destek alınacak.”

Yeditepe Üniversitesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı 
Öğretim Üyesi ve Koşuyolu Hastanesi Genel Yoğun Bakım Sorumlusu 
Doç. Dr. Tuğhan Utku, üzerinde çok tartışılan “beyin ölümü” ve “ölüm” 
kavramları üzerine bir konuşma gerçekleştirdi. Sosyal bir canlı olan 
insanın en önemli özelliğinin empati olduğunu söyleyen Dr. Utku, tek 
bir ölüm kavramından bahsedilemeyeceğini, ölümü tanımlama yet-
kisinin hekimde olduğunu, savcının sadece yanında adli tabip varsa 
buna karar verebileceği bilgisini verdi. Dr. Utku konuşmasını şöyle 
sürdürdü: “Organ ihtiyacının artma sebebi koruyucu hekimlikle ilgilidir. 
Ölüm gerçekleştiğinde her hücre aynı anda ölmüyor. Bütün hücrelerin 
yok olması, ancak toprağın altında gerçekleşiyor. Hekimin asli görevi 
ölüyle diriyi ayırt etmektir. Beyin ölümü, organ nakli yapılsın diye çıka-
rılmış bir kavram değildir. Beyin ölümü ilk defa 1968 yılında tanımlan-
mıştır. Türkiye’deki mevzuatta ölüm tanımında eksiklik vardır. “Ölüm 
beyin ölümüdür” şeklinde tanımlanır ama yoğun bakımdaki ölümlerin 

ancak %10-15’i beyin ölümüdür. Gözü açık her insanın bilinci yerinde 
olmayabilir. Beyin ölümü ile bitkisel hayat birbirine karıştırılır. Beyin ölü-
münde beyne doğru hiçbir kan akımı yoktur. Koma ve bitkisel hayatta 
ise farklı oranlarda da olsa beyne kan akımı görülür. Çevre coğrafyada 
en fazla beyin ölümü bildiren ülkeyiz ancak daha fazla olması gerektiği 
hesaplanıyor. Organ bekleyen hasta sayısı ile yapılabilen nakil sayısı 
arasındaki makas hiç kapanmıyor. Kanundaki değişiklikler süreci ko-
laylaştırıldı. Organ bağışının yapılmama sebebi %30-35 civarında dini 
gerekçelerdir.”

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Baş-
kanı Prof. Dr. Nurhan Seyahi, canlı donör seçimini ele aldığı konuşma-
sında, bütün dünyada kadavradan nakilde bir limite ulaşıldığını, bunun 
da canlıdan nakle geçişi zorunlu kıldığını anlattı. Türkiye’de ise canlıdan 
nakle ağırlık verildiğini ve ülkemizin tüm dünyada 400 kat artışla birinci 
sırada geldiğini anlattı. Dr. Seyahi, konuşmasını şöyle sürdürdü; “Can-
lıdan nakilde alıcıya çok büyük yarar sağlanmış oluyor, sosyal ve eko-
nomik yönden büyük konfor sağlanıyor. Canlı donör adaylarının ancak 
%30’u donör olabiliyor. %70’lik kısmı için ise gizli kalmış hastalıkların 
ortaya çıkması sayesinde erken teşhis sağlanıyor. En çok aile bireyleri, 
özellikle anneler donör oluyor.”

Kadir Has Üniversitesi Mali Hukuk Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Alara 
Efsun Yazıcıoğlu, organ nakli sürecinin hukuki boyutunu ele alarak 
farklı bir bakış açısından bilgiler paylaştı. “Hukukun amacı yaşamı ko-
rumaktır, yaşama hakkıdır.” diyen Dr. Yazıcıoğlu, bu hakkın T.C. Ana-
yasası’nın 17.maddesi ile koruma altına alındığını söyledi. Ülkemizde 
organ naklinde yaşanan sorunların bir kısmının hukuk eğitimindeki 
eksikliklerden kaynaklandığını kaydeden Dr. Yazıcıoğlu; “Savcı kaygı 
duyuyor, yaşam hakkını ihlal etme ihtimali olduğu için bu şekilde davra-
nıyor. Hukuk fakültelerinde sağlık hukuku dersleri var ancak bu dersler 
ciddi bir tıp bilgisi gerektiriyor. Sorunları aşmak için savcılık eğitimine 
sağlık hukuku modülü eklenebilir. Kişilik haklarımız Medeni Kanun’da 
düzenlenir, organ bağışı da burada tanımlanır. Burada önemli olan 

kişinin rıza vermesidir. Hukuk sistemi açık rıza, varsayılan rıza, otoma-
tik-rutine bağlanmış rıza ve zorunlu fikir beyanı olmak üzere dört fark-
lı rıza yöntemine sahiptir. Varsayılan rızada devlet her vatandaşının 
organ bağışçısı olduğunu varsayar. İspanya ve Fransa’da böyledir. 
Zorunlu fikir beyanında ise örneğin ehliyet alırken organ bağışçısı olup 
olmamaya ilişkin bir kutucuk işaretleniyor. Almanya’da kadavradan 
organ bağışı açık rıza ile %20’lerdeyken Avusturya’da varsayılan rıza 
sayesinde %80’lere çıkıyor. Türkiye’de açık rıza uygulansa da en az 
iki şahit huzurunda olması ve beyin ölümü gerçekleştiğinde aile ya-
kınlarından onay alınması gerekiyor. Ülkemizde bir bedel karşılığı 
organ nakli mümkün değildir.” diyerek hukuk boyutunu özetledi. TBV 
Başkanı Timur Erk, bu konuda söz alarak ülkemizde Etik Kurul kara-
rının mahkeme kararıyla değiştirildiğini, bu konunun da mutlaka ele 
alınması gerektiğini ifade etti.

Panelde organ bağışını dini açıdan ele alan Marmara Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesi Tefsir Ana Bilim Dalı emekli Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Hasan Elik, organ bağışı konusunda ilahiyat alanında maalesef 
fazla bir gelişme olmadığını belirterek şunları söyledi: “Bu sürece tıp 
etiğinin dışında başka konular karışmamalıdır. Gerçeğe, gerçekçi bir 
yaklaşımla yaklaşmalıyız. Hz. Muhammed döneminde organ nak-
li gibi bir durum söz konusu olmadığı için bugünkü sorunu 15 asır 
önceki uygulama veya yorumla çözmek mümkün değil, zaten sorun 
da buradan çıkıyor. Bu sorunu din değil, tıp etiği, hukukun ahlakına 
sadık kalmak çözer. Hukukun söylediğinin dine ters olması mümkün 
değildir. Din, insana sorumluluğu öğretir ve hatırlatır. Sorunları din 
değil, dinin getirdiği ahlak çözer. Bu konuya negatif bakanlar, ‘benim 
organımı benim gibi yaşamayan birine naklederlerse ve o günah işler-
se ne olur’ düşüncesindedirler. Organ hiçbir şeyden sorumlu değildir, 
sorumlu olan iradedir. Hesap günü bedeni olmayanlar (yanarak veya 
denizden ölenler) nasıl hesap verecek? Bunu düşünürseniz organ-
dan, bedenden bahsedilmediğini göreceksiniz. İnsanın günah işleyen 
yeri organları değil iradesi, aklı, ruhudur. Maide Suresi 32.ayet bize 
mecazi olarak destek verir. Fedakarlık, yardımlaşma, iyi niyet, İslam’ın 
temelleridir. İslam, amaçla anlaşılır. Bir şeyin İslami olup olmadığını 
belirlemek ona yaklaşım biçimimizle ilgilidir. Çözüm İslam’dan ve 
dinden önce, onu içselleştirmiş insan vicdanındadır. İnsanın vicdanen 
ve ahlaken kendisini eğitmesi gerekir. Kararın ana kaynağı tıp etiği ve 
bütün insanların vicdanı olacak. Yoksa ancak fetva veren kişinin algısı 
ve bilgisi kadar ilerleme sağlanır. Başkalarını kurtarmak için kendisini 
feda edeni takdir etmek, teşvik etmek gerekir. Diyanet’in bu konudaki 
fetvası 80’lerden bu yana kullanılmaktadır. İslam akademileri beyin 
ölümüne herhangi bir yorum getirmemektedir.”

Panelde daha önce nakil olmuş bir diyaliz hastası olan ve BÖHAK – 
Böbrek Hasta Haklarını Koruma Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma 
Derneği Başkanı Vahap Acar kürsüye gelerek diyaliz hastalarının ya-
şadıkları zorlukları, bu konudaki çözüm önerilerini dile getirerek der-
nek olarak gerçekleştirdikleri faaliyetler hakkında ayrıntılı bilgiler verdi.

Panelin son konukları ise henüz birkaç hafta önce TBV Memorial Hiz-
met Hastanesi’nde böbrek nakli yapılan Lütfullah Gürsoy ve kendisine 
böbreğini veren eşi Sermin Gürsoy oldu. Gürsoylar, canlıdan nakil sü-
recine yakından tanık olmuş bir çift olarak deneyimlerini paylaştılar ve 
bu süreçte emeği geçen hekimlerine, hastane yöneticilerine ve organ 
nakil koordinatörlüğü yetkililerine teşekkür ettiler.

Doç. Dr. Tuğhan Utku Op. Dr. Gültekin Hoş Op. Dr. Mert AltınelDr. Alara Efsun Yazıcıoğlu
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İmzalanan protokol kapsamında aşırı tuz ve şeker tüketiminin 
oluşturduğu şeker (diyabet) ve yüksek tansiyon (hipertansiyon) 
gibi hastalıklar ve bu hastalıklardan korunma, doğru beslenme, 
sağlıklı alışkanlıklar edinme, sporun hayatımızdaki yeri konuların-
da bilgilendirme ve bilinçlendirme eğitimleri verilmesi amaçlanı-
yor.

TBV Başkanı Timur Erk, öğrencilerimize verilecek eğitimlerle ve-
lilerimize de ulaşılacağının ve öğrencilerimiz vasıtasıyla velileri-
mizin de sağlıklı beslenme konusunda farkındalık kazanmasının 
sağlanacağını söyledi. Birçok ilde obezite ile mücadele ve sağlıklı 
beslenme konularında çalışmalar yürütüldüğünü söyleyen Erk, 
Türk Böbrek Vakfı olarak çocuklarda obezite ile mücadelenin en 
öncelikli konularının başında geldiğini vurguladı. 

İmzalanan protokolün hayırlı olması temennisinde bulunan Erzin-
can Valisi Ali Arslantaş, obezitenin engellenmesi için gıda okurya-
zarlığı başta olmak üzere sağlıkla ilgili pek çok proje ve etkinliğin 
planlandığına vurgu yaparak, eğitmenler ve böbrek hastalıkları 
konusunda uzmanlar eşliğinde hedef kitleye el birliği ile gerekli 

eğitimlerin verileceğini ve bilgilendirmelerin yapılacağına değindi.

TBV Heyeti, 5-7 Kasım tarihlerinde Erzincan’da gerçekleştirilen 
ziyaret programı kapsamında Belediye Başkanı Bekir Aksun’u 
makamında ziyaret ederek çalışmalarımız hakkında bilgiler verdi. 
Başkan Aksun’a ziyaretin anısına bir plaket takdim edildi. 

Protokol kapsamında Ali Arda tarafından verilen ilk eğitim semine-
rine Erzincan İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün ve Anadolu Ajansı ile 
yerel TV temsilcileri ile yerel yazılı basın mensupları katıldı. Eğitim 
oturumunun başında bir konuşma yapan Gün, projeden duyduğu 
memnuniyeti dile getirdi. TBV Başkanı Timur Erk tarafından ken-
disine projeye verdikleri destekten ötürü teşekkür edilerek bir de 
plaket takdimi yapıldı. Daha sonra bağışçımız acı Ali Akın ile bir-
likte Sayın Akın’ın Erzincan’da yaptırdığı 8 bin m²’lik diş hastanesi 
ziyaret edildi. vErzincan, eğitim hizmet götürdüğümüz 23. il olup, 
Sayın Hacı Ali Akın’ın bu ilde yaptırmış olduğu kalıcı eserleri ile çok 
tanınmış bir kişi olması nedeniyle çok başarılı ve verimli bir etkinlik 
oldu.

TBV Eğitim Projesi Erzincan’da
Türk Böbrek Vakfı Genel Başkanı Timur Erk, TBV Yönetim Kurulu Üyesi Hayati Babaoğlu, TBV Tekirdağ Diyaliz Merkezleri Koordinatörü 
ve eğitmenimiz Ali Arda, Erzincanlı hayırsever işadamı ve TBV Mütevelli Heyeti Doğal Üyesi, vakfımızın büyük bağışçılarından olan 
Hacı Ali Akın, Erzincan Valisi Ali Arslantaş’ı makamında ziyaret ederek Türk Böbrek Vakfı'nca oluşturulan proje hakkında bilgiler verdi-
ler. Erzincan İl Millî Eğitim Müdürlüğü ile Türk Böbrek Vakfı arasında imzalanan protokol ile ilk ve ortaokullarda eğitim gören öğrenci-
lere, öğretmenlere ve velilere böbrek sağlığı ve sağlıklı beslenme eğitimleri verilmesi hedefleniyor.  

Eğiticinin Eğitimi Seminerimiz
Balıkesir’de

Balıkesir’de daha önce gerçekleştirilen görüşmeler çerçevesinde ve İl 
Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği kapsamında, Balıkesir İl Milli Eğitim Mü-
dür Yardımcısı ve şube müdürlerinin de katılımıyla Balıkesir Hüma Hatun 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi konferans salonunda 67 öğretmen ile 
eğiticinin eğitimi çalışması gerçekleştirildi. Bu çalışma ile öğrencilere 
verilecek böbrek sağlığı ve beslenme eğitimleri için kapsamlı bir hazırlık 
yapılmış oldu. 

Böbrek Sağlığı Projemizle 
Kütahya’ya Adım Attık
Tüm Türkiye’ye yaymak üzere çalışmalarını sürdürdüğümüz “Böbrek 
Sağlığı ve Beslenme” eğitimleri, Kütahya’da saha çalışmalarına baş-
ladı. 

Kütahya’da ilk olarak 20 Kasım’da Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü 
seminer salonuna 09.00-12.30 saatleri arasında düzenlenen oturum-
da TBV Tekirdağ Diyaliz Merkezleri Koordinatörü Ali Arda tarafından 
projenin saha çalışmaları için gönüllü olan 100 ortaokul öğretmenine 
eğiticinin eğitimi verildi. Gönüllü öğretmenlere sunum içeriği ile eğitimi 
daha cazip hale getirmek üzere kullanılabilecek materyaller hakkında 
da bilgiler verildi. Eğiticinin eğitimi çalışmasına 21 Kasım günü yine 
gönüllü olarak ilçelerden gelenler de dâhil olmak üzere 54 ilkokuldan 
gelen 108 ilkokul öğretmeni katıldı. 

Kütahya programının ikinci gününde Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur 

Erk ve Kütahya İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı-Müdür Vekili Hamdi Sa-
rıöz tarafından eğitim iş birliği protokolü imzalandı. TBV Başkanı Timur 
Erk, kentteki ilk ve ortaokullarda görev yapan öğretmenlerin, 7-12 yaş 
grubundaki yaklaşık 60 bin öğrenciyi sağlıklı beslenme ve obezite ko-
nusunda bilinçlendireceğini söyledi. 

Türk Böbrek Vakfı heyeti daha sonra Kütahya Valisi Ömer Toraman’ı 
makamında ziyaret etti. Ziyaretin anısına Vali Toraman’a paket takdim 
eden Başkan Erk, proje içeriği hakkında bilgiler verdi. Vali Toraman ise 
eğitim projemizin Kütahya’da yaygınlaştırılacak olmasından dolayı 
duyduğu memnuniyeti dile getirdi. 

Ardından Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, makamında ziyaret edi-
lerek kendisine projemiz hakkında bilgi aktarıldı ve ardından plaket 
takdim edildi. 
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Vakfımızı ziyaret eden İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, İstanbul MEM Strateji Geliştirme Şube Müdürü Timur Tuğral ve İstanbul MEM 
Strateji Geliştirme Şube Şefi Derviş Çelik, vakıf başkanımız Timur Erk tarafından karşılandı. Ziyaret sırasında kendilerine vakfımızın eğitim projesinin 
2011-2019 arası gelişimi, yayınlarımız, projemizi ileriye dönük geliştirme planları hakkında bilgiler verildi.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, projeden duyduğunu memnuniyeti dile getirerek, kapsamının genişletilmesi konusundaki görüşlerini 
paylaştı. Buna göre eğitim kadrosunun büyütülmesi suretiyle ziyaret edilen okul ve öğrenci sayısının arttırılmasını, eğiticinin eğitimi modelimizin 
ilçelere yaygınlaştırılarak gönüllü öğretmenlerin ve annelerin de eğitilmesinin sağlanması, gerekirse okullarda “böbrek kulübü” oluşturulması, kan-
tincilere eğitim verilerek belgelendirme yapılması, belirlenecek ilçelerde toplu öğrenci eğitimleri düzenlenmesi konusunda çalışmalar yapılması 
için mutabakat sağlandı.

Görüşmenin ardından 2019-2020 eğitim ve öğretim yılını içeren eğitim protokolü imzalandı. İmzanın ardından İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü 
tarafından okullara duyurusu yapılan eğitimler için vakfımıza yoğun başvurular başladı.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile 
Eğitim Protokolümüzü Yeniledik
Vakfımızın 2011 yılından bugüne saha çalışmalarını sürdürdüğü ve 23 ilde yüz binden fazla öğrenciye erişerek böbrek sağlığı ko-
nusunda bilgilendirme yaparak farklılık oluşturduğu eğitim projesinin 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı yeni dönem protokolü Türk 
Böbrek Vakfı’nda imzalandı.

OKUL  ADI TARİH ÖĞRENCİ  SAYISI İLÇE
1 Yavuz  Selim  İlkokulu 17/09/19 200 Bağcılar
2 Uluğbey  Ortaokulu 20/09/19 160 Bayrampaşa
3 Fidan  Demiroğlu  Ortaokulu 30/09/19 200 Esenler
4 Fidol  İlkokulu 01/10/19 110 Kadıköy
5 Gürpınar  Ortaokulu 07/10/19 178 Beylikdüzü
6 Murat  Kölük  İlkokulu 04/10/19 310 Bakırköy
7 Özel  Kandilli  Ortaokulu 11/10/19 88 Kadıköy
8 Hüseyin  Ayaz  Ortaokulu 14/10/19 40 Kadıköy
9 İbni  Sina  Ortaokulu 17/10/19 160 Bakırköy

10 Profilo  Barış  İmam  Hatip  Ortaokulu 21/10/19 140 Kağıthane
11 Ataşehir  Anadolu  Lisesi 22/10/19 120 Ataşehir
12 Liv  Koleji 24/10/19 179 Çekmeköy
13 Hüseyin  Temizel  Ortaokulu 28/10/19 88 Sancaktepe
14 Fuat  Soylu  İlkokulu 30/10/19 250 Şişli
15 Çemberlitaş  Anadolu  Lisesi 31/10/19 200 Fatih
16 Bil  Koleji 04/11/19 100 Avcılar
17 Çevre  Koleji 05/11/19 275 Kadıköy
18 Sevinç  Koleji 07/11/19 26 Başakşehir
19 Beykent  Mektebim  Okulu 08/11/19 94 Beylikdüzü
20 Florya  Koleji 11/11/19 250 Bakırköy
21 Binbaşı  Necatibey  İlkokulu 12/11/19 250 Maltepe
22 Ragıp  Kutmangil  İlkokulu 13/11/19 210 Eyüp
23 Güngören  Erdem  Bayazıt  Anadolu  Lisesi 13/11/19 130 Güngören

TOPLAM: 3758

İstanbul'daki  Okul  Eğitimleri  -‐  2019  -‐  2020  Eğitim  Öğretim  Yılı

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile 14 Şubat 2019’da imzalanan eğitim iş birliği protokolü, 2018-2019 eğitim döneminin ardından 2019-2020 dönemi 
için de hızla devam ediyor.

İzmir’deki TBV eğitmenimiz Diyetisyen Çağla Dağ tarafından verilen eğitimlerde, İzmir merkez ilçelerinin yanı sıra uzak ilçelerdeki okullara da eğitim 
seminerimizi götürüyoruz.

İzmir Eğitimlerimiz 
İkinci Yılında

OKUL  ADI TARİH ÖĞRENCİ  SAYISI İLÇE
1 Şehit  Ömer  Kılıçoğlu  İmam  Hatip  Ortaokulu 06/03/19 100 BUCA
2 Hüseyin  Avni  Ateşoğlu  Ortaokulu 06/03/19 70 BUCA
3 Mimar  kemalettin  İlkokulu 07/03/19 150 BUCA
4 TOKİ  Turgut  Özal  İlkokulu 07/03/19 96 BUCA
5 Ali  Kuşçu  İlkokulu 08/03/19 90 BUCA
6 Sevgi  -‐  Ferit  Akın  Ortaokulu 08/03/19 63 BUCA
7 Ötüken  Ortaokulu 11/03/19 60 BUCA
8 23  Nisan  İlkokulu 12/03/19 90 BUCA
9 Ali  Rıza  Efendi  İlkokulu 13/03/19 90 BUCA

10 Cengiz  Sani  İlkokulu 14/03/19 240 BUCA
11 Meliha  ve  Doan  Akad  İlkokulu 15/03/19 80 KONAK
12 Mustafa  Kemal  İlkokulu 18/03/19 120 KONAK
13 Akşemsettin  Ortaokulu 19/03/19 160 BUCA
14 Vali  Rahmi  Bey  İlkokulu 20/03/19 100 BUCA
15 Mehmet  Emin  Yurdakul  Ortaokulu 20/03/19 90 BUCA
16 Eesentepe  Gazi  Engin  Çiftçioğlu  İlkokulu 22/03/19 111 KONAK
17 Mimar  Sinan  İlkokulu 22/03/19 90 KONAK
18 Sakarya  İlkokulu 25/03/19 20 KONAK
19 Namık  Kemal  İlkokulu 26/03/19 86 KONAK
20 Hakimiyet-‐i  Milliye  İlkokulu 27/03/19 65 KONAK
21 Müdafaa-‐i  Hukuk  İlkokulu 28/03/19 120 KONAK
22 Murat  Reis  İlkokulu 30/03/19 44 KONAK
23 Sarıkamış  İlkokulu 02/04/19 82 KONAK
24 Konak  İmam  Hatip  Ortaokulu 02/04/19 150 KONAK
25 Ziya  Gökalp  İmam  Hatip  Ortaokulu 03/04/19 40 KARABAĞLAR
26 Şerif  Remzi  Ortaokulu 03/04/19 80 KARABAĞLAR
27 Tütün  İhracatçıları  Birliği  İlkokulu 04/04/19 80 BUCA
28 Yunus  Emre  Ortaokulu 04/04/19 60 KARABAĞLAR
29 Seyfi  Gülmezoğlu  Ortaokulu 05/04/19 75 KONAK
30 Kıbrıs  Şehitleri  İlkokulu 05/04/19 75 KONAK
31 Kocatepe  Mehmet  Lütfiye  Dönmez  İlkokulu 08/04/19 92 KONAK
32 Saliha  Hüseyin  Özyavuz  İlkokulu 08/04/19 58 KONAK
33 19  Mayıs  Ortaokulu 09/04/19 130 KONAK
34 Rıdvan  Nafiz  Edgüer  Ortaokulu 10/04/19 89 KONAK
35 Ali  Fuat  Cebesoy  Ortaokulu 10/04/19 42 KONAK
36 Necatibey  Ortaokulu 11/04/19 164 KONAK
37 Mısak-‐ı  Milli  Ortaokulu 11/04/19 93 KONAK
38 Kemal  Reis  İlkokulu 12/04/19 140 KONAK
39 Hacı  Şakir  Eczacıbaşı  Ortaokulu 12/04/19 78 KONAK
40 Mersinli  Ortaokulu 15/04/19 35 KONAK
41 Salih  İşgören  İlkokulu 15/04/19 70 KONAK
42 Hatice  Hanım  İlkokulu 16/04/19 80 KARABAĞLAR
43 Hüseyin  Akdağ  İlkokulu 16/04/19 90 KARABAĞLAR
44 Aslanlar  İlkokulu 17/04/19 69 GAZİEMİR
45 Anafartalar  İlkokulu 17/04/19 100 GAZİEMİR
46 Necip  Fazıl  Kısakürek  İlkokulu 18/04/19 26 KARABAĞLAR
47 Ahmet  Ragıp  Üzümcü  İlkokulu 18/04/19 90 KARABAĞLAR
48 Uluğbey  İlkokulu 19/04/19 75 KARABAĞLAR
49 Saadet  Onart  İlkokulu 19/04/19 80 KARABAĞLAR
50 Cevdet  Güçlüer  İlkokulu 24/04/19 136 KARABAĞLAR
51 Şehit  Komiser  Abdullah  Ortanca  Ortaokulu 24/04/19 100 KARABAĞLAR
52 İyiburnaz  İlkokulu 25/04/19 100 KARABAĞLAR
53 Eserkent  Ortaokulu 25/04/19 45 KARABAĞLAR
54 Rıza  Özmenoğlu  İlkokulu 26/04/19 80 KARABAĞLAR
55 Cemil  Midilli  Ortaokulu 26/04/19 105 KARABAĞLAR
56 Cengiz  Han  İlkokulu 29/04/19 80 GAZİEMİR
57 Sabiha  Gökçen  İlkokulu 29/04/19 80 GAZİEMİR
58 Eskiizmir  İlkokulu 30/04/19 70 KARABAĞLAR
59 Peker  Mahallesi  İlkokulu 30/04/19 80 KARABAĞLAR
60 Rakım  Erkutlu  İlkokulu 02/05/19 80 KARABAĞLAR
61 Şehit  Uzman  Çavuş  Egemen  Yıldız  Ortaokulu 03/05/19 50 GAZİEMİR
62 Remzi  Doğan  Ortaokulu 03/05/19 69 GAZİEMİR
63 Gaziemir  Uğur  Okulları  Kampüsü 06/05/19 112 GAZİEMİR
64 Sabri  Öney  İlkokulu 07/05/19 42 GAZİEMİR
65 Şehit  Dursun  Acar  Ortaokulu 07/05/19 92 GAZİEMİR
66 Cemal  Gürsel  İlkokulu 08/05/19 84 BAYRAKLI
67 Petkim  Latife  Hanım  İlkokulu 08/05/19 63 BAYRAKLI
68 İmbat  Ortaokulu 09/05/19 40 BAYRAKLI
69 Şehit  Nazım  Bey  İlkokulu 09/05/19 70 BAYRAKLI
70 Durmuş  Yaşar  İlkokulu 10/05/19 50 BAYRAKLI
71 Şehit  Cesur  İlkokulu 10/05/19 71 BAYRAKLI
72 Osman  Faruk  Verimer  İlkokulu 13/05/19 120 BAYRAKLI
73 Mustafa  Çukur  Ortaokulu 13/05/19 80 BAYRAKLI
74 Asil  Nadir  Ortaokulu 14/05/19 75 BALÇOVA
75 Vali  Kutlu  Aktaş  İlkokulu 14/05/19 96 BALÇOVA
76 Başöğretmen  Atatürk  İlkokulu   15/05/19 122 BALÇOVA
77 Başöğretmen  Atatürk  Ortaokulu 15/05/19 130 BALÇOVA
78 80.yıl  Orhangazi  Ortaokulu 16/05/19 60 BALÇOVA
79 Yusuf  Uz  Ortaokulu 17/05/19 75 BALÇOVA
80 Balçova  İmam  Hatip  Ortaokulu 17/05/19 26 BALÇOVA
81 Osman  Çınar  Ortaokulu 20/05/19 150 BAYRAKLI
82 Ömer  Özkan  İlkokulu 21/05/19 80 BAYRAKLI
83 Özkanlar  İlkokulu 21/05/19 70 BAYRAKLI
84 Fatma  Hikmet  Kaşerci  Ortaokulu 22/05/19 75 BAYRAKLI
85 Özel  Saygın  Ortaokulu 22/05/19 40 BAYRAKLI
86 Ertuğrul  Gazi  İmam  Hatip  Ortaokulu 23/05/19 90 BAYRAKLI
87 Ertuğrulgazi  Ortaokulu 24/05/19 143 BALÇOVA
88 Ertuğrulgazi  İlkokulu 24/05/19 60 BALÇOVA
89 Kurtuluş  İpek  İşeri  İlkokulu 27/05/19 90 BAYRAKLI
90 Özel  İzmir  Çözüm  Ortaokulu 27/05/19 17 BAYRAKLI
91 Kaymakam  Özgür  Azer  Kurak  Ortaokulu 28/05/19 127 BAYRAKLI
92 Şehit  Polis  Fethi  Sekin  İlkokulu 28/05/19 250 BAYRAKLI
93 Şehitler  Ortaokulu 29/05/19 56 BORNOVA
94 Evrenosoğlu  Ortaokulu 29/05/19 75 BORNOVA
95 Yahya  Kemal  Beyatlı  Ortaokulu 30/05/19 66 BORNOVA
96 Batı  Anadolu  Çimento  İlkokulu   31/05/19 90 BORNOVA
97 Mehmet  Akif  Ersoy  İlkokulu 31/05/19 100 BORNOVA

TOPLAM: 8440

OKUL  ADI TARİH ÖĞRENCİ  SAYISI İLÇE
1 İnci  Şener  İlkokulu 23/09/19 70 KARŞIYAKA
2 Fevzipaşa  Ortaokulu 23/09/19 85 KARŞIYAKA
3 Faik  Muhittin  Adam  İlkokulu 25/09/19 78 KARŞIYAKA
4 Metin  Aşıkoğlu  Ortaokulu 25/09/19 140 KARŞIYAKA
5 Zübeyde  Hanım  İlkokulu 27/09/19 45 KARŞIYAKA
6 Karşıyaka  Ortaokulu 27/09/19 68 KARŞIYAKA
7 Mavişehir  İlkokulu 30/09/19 210 KARŞIYAKA
8 Hamdullah  Suphi  Tanrıöver  Ortaokulu 30/09/19 29 KARŞIYAKA
9 Dirayet  Süren  İlkokulu 04/10/19 50 BUCA

10 Sabri  Kolçak  İlkokulu 04/10/19 120 BUCA
11 Yıldırım  Beyazıt  İlkokulu 07/10/19 110 BORNOVA
12 Mediha  Mahmutbey  Ortaokulu 07/10/19 31 BORNOVA
13 Şehit  Muzaffer  Erdönmez  İlkokulu 08/10/19 56 KARABAĞLAR
14 Şehit  Komando  Er  Fatih  Özcan  İlkokulu 08/10/19 105 KARABAĞLAR
15 Zafer  Ortaokulu   09/10/19 40 KONAK
16 Konak  İmam  Hatip  Ortaokulu 09/10/19 100 KONAK
17 İzmir  Ticaret  Odası  İlkokulu 11/10/19 120 BORNOVA
18 Çimentaş  Ortaokulu 11/10/19 80 BORNOVA
19 Reşat  Nuri  Güntekin  Ortaokulu 14/10/19 175 BORNOVA
20 Okutan  İlkokulu 14/10/19 120 BORNOVA
21 Nazire  Mezerci  İlkokulu 15/10/19 100 KARABAĞLAR
22 Şehit  Gazeteci  Hasan  Tahsin  Ortaokulu 15/10/19 150 KARABAĞLAR
23 İnkılap  Ortaokulu 16/10/19 90 KONAK
24 İnkılap  İlkokulu 16/10/19 65 KONAK
25 Ülkü  Ortaokulu 17/10/19 82 KARABAĞLAR
26 Şehit  Astsubay  Ümit  Başaran  İlkokulu 18/10/19 90 BUCA
27 Akıncılar  İlkokulu 21/10/19 125 BUCA
28 Müşerref  Mahmut  Tınas  Ortaokulu 22/10/19 35 BUCA
29 Ege  İhracatçı  Birlikleri  Ortaokulu 22/10/19 140 BUCA
30 Meşkure  Şamlı  Ortaokulu 23/10/19 34 BUCA
31 Mevlana  Ortaokulu 24/10/19 59 BORNOVA
32 Necip  Fazıl  Kısakürek  İlkokulu 25/10/19 54 BUCA
33 Mustafa  Baykaş  Ortaokulu 25/10/19 65 KARABAĞLAR
34 Çakabey  İmam  Hatip  Ortaokulu 30/10/19 62 BUCA
35 Süleyman  Bilgen  İlkokulu 30/10/19 80 BUCA
36 Çamlıkule  Şehit  Ömer  Sarı  İlkokulu 31/10/19 105 BUCA
37 Şehit  Selim  Topal  Ortaokulu 31/10/19 50 BUCA
38 26  Ağustos  Ortaokulu 01/11/19 50 KONAK
39 Yıldırım  Kemalbey  İlkokulu 01/11/19 60 KONAK
40 Mualla  Muzaffer  Yersel  Ortaokulu 04/11/19 51 BAYRAKLI
41 Ali  Kaya  Ortaokulu 05/11/19 100 KARŞIYAKA
42 TOKİ  Karşıyaka  Belediyesi  İlkokulu 05/11/19 85 KARŞIYAKA
43 Attaroğlu  İlkokulu 06/11/19 50 BAYRAKLI
44 Çamkıran  Ortaokulu 06/11/19 62 BAYRAKLI
45 Fatma  Koşay  İlkokulu 07/11/19 115 MENEMEN
46 80.Yıl  Asarlık  Ortaokulu 07/11/19 43 MENEMEN
47 Gazi  İlkokulu 08/11/19 110 MENEMEN
48 Gazi  Ortaokulu 08/11/19 67 MENEMEN
49 Miyase  İnceer  İlkokulu 08/11/19 55 MENEMEN

TOPLAM: 4066

İZMİR'DE  EĞİTİM  VERİLEN  OKULLAR  -‐  2018-‐2019  EĞİTİM    ÖĞRETİM  YILI

İZMİR'DE  EĞİTİM  VERİLEN  OKULLAR  -‐  2019-‐2020  EĞİTİM  ÖĞRETİM  YILI
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Türk  Böbrek Vakfı Ahmet Ermiş Diyaliz Merkezi Sosyal Komitesi 
tarafından her sene düzenlenen ve artık geleneksel bir hale gelen 
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Yemeği, 24 Ekim Perşembe günü 
Lazzoni Otel’de düzenlendi.

TBV  Mütevelli Heyet Üyesi Seval Ermiş’in başkanlığında Güngör 
Tırnovalı, Gülderen Hepiş, Nurhan Tarman, Suna Aksu, Serra Usta, 
Şehza Öztiryaki, Aysel Reis, Serap Kuruoğlu, gönül Uzman, Nevin 
Akçelik, Ayla Aydın, Mukaddes Olcay, Gül Ergi, Aynur Arıkan, Oya 
Anlar Onat, Beyhan Ballık ve Esra Albayrak’tan oluşan TBV Ahmet 
Ermiş Diyaliz Merkezi Sosyal Komitesi, başta diyaliz makinesi ye-
nilemeleri olmak üzere çeşitli alanlarda bağışa yönelik etkinlikler 
düzenliyor.

29 Ekim  Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle organize edilen öğle 
yemeği, vakfımızın dostlarından ve bağışçılarından büyük ilgi gör-
dü. Misafirlerimiz arasında Türkan Sabancı, İsmail Küçükkaya ve 
Prof. Dr. Mustafa Akıncı’nın yanı sıra izleri kırmayarak şarkılarıyla 
güne renk katan Aslı Hünel ve Betül Demir de vardı. 

Açelya Elmas ve Cenk Yüksel’in sahne aldığı öğle yemeği etkin-
liğinin başlangıcında Türk Böbrek Vakfı ve sosyal komite adına 
konuşma yapan Seval Ermiş, öncelikle tüm misafirlerimizin Cum-
huriyet Bayramı’nı kutlayarak, bu değerli günün anlamına vurgu 
yaptı. Ardından çalışmalarımız hakkında bilgiler vererek, sivil top-
lumun önemine dikkat çekti ve bu zamana kadarki bağışları için 
Canan-Ali Salargil’e, Funda Tacir’e, Şebnem Albayrak’a, Hatice 
Ünlü Karaağaç’a, Magic Diamond firmasına ve etkinliklerimizi ger-
çekleştirmemiz konusundaki destekleri nedeniyle Lazzoni Otel’e 
plaketleri takdim edildi. 

Ayrıca Türk Böbrek Vakfı tarafından başarıları çalışmaları nede-
niyle TBV Ahmet Ermiş Diyaliz Merkezi Sosyal Komitesi’ne verilen 
teşekkür plaketi ise vakıf adına İsmail Küçükkaya tarafından Seval 
Ermiş’e takdim etti. 

29 Ekim
Cumhuriyet Bayramımızı 
Sosyal Komitemizin Etkinliğinde
Coşkuyla Kutladık

Türk Böbrek Vakfı Atatürk’ün İzinde

Cumhuriyetimizin 96. yaşında Atatürk’ün 
açtığı yolda ilerliyor, ilelebet payidar

kalacak cumhuriyetimizin zeki, çevik ve 
ahlaklı çocuklarını, “sağlam kafa sağlam

vücutta bulunur” ilkesiyle yetiştirmek için 
projeler geliştiriyoruz.

Aramızdan ayrılışının 81. yılında 

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü sevgi,;

saygı ve minnetle anıyoruz.
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Mutlu ve başarılı bireyler yetiştirmek, çocukların tüm gelişim alanlarında en verimli gelişmelerin sağlanması amaçlanarak etkinlikler ve pro-
jeler, sürdüren okulumuz, üçüncü eğitim-öğretim yılına 122 öğrenci ile başladı. Üç yıl içerisinde okulumuz Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Ba-
kanlığı protokolü ile oluşturulan Temiz Okul Sağlıklı Okul Projesine katılarak Beyaz Bayrak kazandı. Ardından Beslenme Dostu Okul Projesi’ne 
başvurarak olumlu sonuç elde etti ve Beslenme Dostu Okul Sertifikası almaya hak kazandı.  Okulumuzda yeni eğitim öğretim yılında Eko-okul-
lar projesine başvuru sağlanmış olup Yeşil Bayrak kazanmak için gerekli çalışmalar sürdürülüyor.  Miniklerin sağlıklı ve dengeli beslenmeleri, 
temizlik, hijyen ve düzen alışkanlıkları kazanmaları, çevre bilincine sahip olmaları için tüm okul ekibi iş birliği ile çalışıyor.

4-5-6 yaş çocuklarının eğitim gördüğü sınıflarımızda öğrencilerimizin bilişsel,  fiziksel, dil, sosyal, duygusal ve öz bakım becerileri alanlarında 
kazanım elde etmeleri için etkinlikler planlamakta ve sürdürülmektedir. Kendi öz bakım işlemlerini kendisi yapabilen, analitik, eleştirel düşü-
nebilen, mantıklı çıkarımlar yapabilen, neden-sonuç ilişkisi kurabilen, sorgulayabilen, karar alabilen, temel akademik kavram bilgisine sahip, 
olumlu sosyal ilişkiler kurabilen ve kendini ifade edebilen bireyler yetiştirmenin temelleri atılmakta, bu alanlarda kazanımlar sağlanmaktadır.

Eğitimin en temel basamağı olan okul öncesi kurumlarında öğrencilerin dikkatini çekmek ve onları aktif olarak eğitim sürecine dâhil etmek, 
eğitimin en önemli noktasıdır. Bu anlamda çocukların aktif katılımlarının sağlanması amacıyla gezi, deney, drama, tiyatro, müzik gibi birden 
fazla duyuya hitap eden etkinliklere yer verilmektedir. Çocukların potansiyel yeteneklerini ortaya çıkarma konusunda projelere yer verilmekte 
ve çeşitli yarışmalar ve sergiler düzenlenmektedir. 

Türk Böbrek Vakfı tarafından, bireysel ve kurumsal bağışlarla yaptırılarak 17 Kasım 2016 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağışlanan 
ve 21 Nisan 2017 günü Manisa Valisi’nin, Soma yerel yöneticilerinin, Türk Böbrek Vakfı yöneticilerinin, Mütevelli Heyet üyelerinin ve 
çalışanları ile birlikte Lions kulüpleri üyelerinin de katıldığı açılış töreniyle hizmete giren Türk Böbrek Vakfı Soma Anaokulu, yeni eği-
tim-öğretim dönemine başladı.

Çocukların sosyal sorumluluk bilinçlerinin gelişmesi için de çalışmalar 
yapılmakta, çeşitli gezi ve drama gibi etkinlikler yapılmaktadır. Çocukla-
rın yaş grubu dikkate alındığında konuların onlar için daha anlaşılır ola-
bilmesi için konunun somutlaştırılması amacıyla  öğretmenlerimiz her 
etkinlikte onların anlayabileceği düzeyde ifadeler, şarkılar, kıyafetler ve 
materyaller kullanmaktadır.

Okulumuzda çağdaş, bilim ve kültür sahibi,  sosyal becerilere sahip birey-
ler yetiştirebilmek için özverili çalışmalar yürütülmekte olup, uygun fizik-
sel koşulların ve materyallerin sağlanması için çalışmalar yapılmaktadır. 

Yapılan etkinlikler 

http://somaturkbobrekvakfianaokulu.meb.k12.tr/ okul web sitemizden 
takip edilebilir.

Çocukların sevgisi ile dünya güzelleşeceğine, mutluluk ve başarı ile do-
nanacağına hiç şüphemiz yok. Koşulsuz sevgi ile bağlanan, öğrenme ve 
başarma isteği ile gözleri ışıldayan miniklerimiz için çalışmaya devam 
ediyoruz. 

Minik kalplerimizden bütün TBV Ailesi’ne sevgiler gönderiyoruz.

Yasemin Özok
Türk Böbrek Vakfı Soma Anaokulu Müdürü

Türk Böbrek Vakfı
Soma Anaokulu Başarılı 
Çalışmalarını Sürdürüyor

TBV Burs Programına bağışta bulunarak tıp öğrenimi gören öğrencilerimize destek olmak 
için www.tbv.com.tr adresindeki online bağış sayfasını ziyaret edebilir 

veya banka hesap numaralarımızı kullanabilirsiniz. 

Sene sonu değerlendirmeleri sonucu kesinleşen açık kontenjan uyarınca 11-18 Eylül tarihleri arası yeni başvurular kabul edildi. Devlet üni-
versitelerinde tıp öğrenimi gören 2-3.sınıf öğrencilerine yönelik kriterler sitemizden yayınlandı. Yoğun başvuru alan burs programına ilişkin 
değerlendirme ve TBV Burs Komitesi tarafından yapılan ön elemenin ardından, seçilen adayların mülakatları yapıldı. Mülakat sonrası belir-
lenecek bursiyerlerin programa kabul edilmesi ile bu seneki başvuru süreci sona erdi. Burslar için bu sene belirlenen tutar ise Yönetim Ku-
rulu kararı ile 450.-TL oldu.  2018-2019 döneminde 52 öğrenciye eğitim bursu sağlayan vakfımız, 2019-2020 dönemi için yönetim Kurulu 
kararıyla bu sayıyı 57’ye çıkarmıştır. Geçtiğimiz iki sene içine mezun ettiğimiz öğrencilerimizden iki mezunumuz dahiliye, bir mezunumuz 
psikiyatri, bir mezunumuz mikrobiyoloji, bir mezunumuz ortopedi, bir mezunumuz da radyoloji alanlarında uzmanlık eğitimi almaktadır.

İş Bankası 

Bakırköy Ticari Şubesi (1396)

18921 No'lu hesap

IBAN: TR58 0006 4000 0011 3960 0189 21 

Yapı Kredi Bankası

Bakırköy Dikilitaş Şubesi (934)

606 91 882 No’lu hesap

TR62 0006 7010 0000 0060 6918 82

TBV Burs Programı 
Yeni Öğrencilerini 
Bekliyor

Türk Böbrek Vakfı Banka Hesap Numaraları: 

Lütfen “Burs Bağışı” olarak açıklama yazınız.

Vakfımızın tıp fakültesi öğrencilerine yönelik burs programı, bu sene burs verdiği 52 öğrenciden 
sekizini mezun etti.
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TEKİRDAĞ DİYALİZ MERKEZİMİZİN bahçesinde TBV Tekirdağ Şubesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında yaptırılan Atatürk 
büstünün açılışını 30 Kasım’da gerçekleştirdik. Büstün açılışı için düzenlenen törene Tekirdağ Vali Yardımcısı Sayın Ahmet Narinoğlu, Süley-
manpaşa Kaymakamı Sayın Harun Kaya, Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Sayın Hüseyin Uzunlar, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 
Genel Sekreteri Sayın Fatih Ünsal, Vakıf Başkanımız Sayın Timur Erk, TBV Yönetim Kurulu üyelerimizden Sayın Mukaddes Yamaç,  Sayın Candan 
Toktürk, Tekirdağ Emekli Subaylar Derneği üyeleri, Tekirdağ Gaziler Derneği üyeleri, TBV Tekirdağ Şube Başkanı Sayın Ülkü Eşkinat ve Mütevelli 
Heyet üyeleri ile davetliler katıldılar. 

Büst açılışı programında Türk Böbrek Vakfı Genel Başkanı Timur Erk ve Türk Böbrek Vakfı Tekirdağ Şube Başkanı Ülkü Eşkinat, katılımcılara 
hitaben birer konuşma gerçekleştirdi.

Yapılan konuşmaların ardından üzerinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, “Türk vatandaşının sağlığı ve sağlamlığı her zaman üzerinde dikkatle 
durulacak milli bir meseledir” sözünün yer aldığı Atatürk Büstü, büyük coşku eşliğinde açıldı.

Trakya’daki Çalışmalarımızdan 
Satırbaşları

KIRKLARELİ MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ iş birliği protokolü çer-
çevesinde Pınarhisar ilçesinde ilkokul öğrencilerine “Böbrek 
Sağlığı ve Beslenme”  eğitimi verdik. Eğitime Pınarhisar Bele-
diye Başkanı İhsan Talay ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Alpay Arı 
katıldılar.

3 EKİM 2019 TEKİRDAĞ sahilinde her yıl Tekirdağ İl Sağlık Mü-
dürlüğü tarafından düzenlenen “Sağlıklı Beslenme ve Sağlıklı 
Yaşam Farkındalık Yürüyüşü”ne katıldık. Obez Market standı-
mızı açarak katılanları ve halkı Obez Market hakkında bilgilen-
dirilerek farkındalık yarattık.

5 EYLÜL-10 EKİM 2019 tarihlerinde Beylikdüzü fuar alanında 
ve Silivri sahilinde Dünya Lions günü münasebetiyle düzen-
lenen etkinliklerde Obez Market standımızı açarak farkındalık 
çalışması yaptık.

TEKİRDAĞ İLİNDEKİ jandarma merkezlerine giderek per-
sonele “Böbrek Sağlığı ve Beslenme” eğitimlerimizi verdik.

KIRKLARELİ MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ile gerçekleştirdiği-
miz iş birliği protokolü çerçevesinde Lüleburgaz ilçesinde 
öğrenim gören ilkokul öğrencilerine “Böbrek Sağlığı ve Bes-
lenme” eğitimi verdik. Eğitime Lüleburgaz Kaymakamı Mus-
tafa Kaya ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Nedim Çetin katıldılar.

KAPAKLI İLÇESİNE yeni atanan Kaymakam Bülent Hatipoğ-
lu’na hoş geldiniz ziyareti yaparak Vakfımız ve Kapaklı Diyaliz 
Merkezimiz hakkında bilgiler verdik.

TEKİRDAĞ İL SAĞLIK MÜDÜRÜ Uzman Dr. Cengiz Becerir ve 
değer eşi, Tekirdağ Diyaliz Merkezimizi ziyaret ederek incele-
melerde bulundular ve hastalarımızla sohbet ettiler. 

TEKİRDAĞ VALİSİ Sayın Aziz Yıldırım’ı TBV Başkanı Ti-
mur Erk ve TBV Tekirdağ Diyaliz Merkezi Koordinatörü 
Ali Arda makamında ziyaret ederek vakfımız hakkında 
bilgilendirmelerde bulundular.  

TEKİRDAĞ VALİSİ Sayın Aziz Yıldırım, Tekirdağ Diyaliz 
merkezimizi ve hastalarımızı ziyaret ederek incelemeler-
de bulundular. Diyaliz merkezimizi gezen ve faaliyetle-
rimiz hakkında bilgi alan Vali Yıldırım, hastalarımıza da 
geçmiş olsun dileklerini ilettiler.

OKUL  ADI TARİH ÖĞRENCİ  SAYISI İLÇE
ÖNERLER  İLK-‐ORTA  OKULU 17/10/19 108 ÇORLU
SEYMEN  İLKOKULU 17/10/19 28 ÇORLU
TÜRKÜCÜ  İLK-‐ORTA  OKULU 17/10/19 40 ÇORLU
TOPLU  EĞİTİM 18/10/19 80 PINARHİSAR
İNECİK  İLK-‐ORTA  OKULU 22/10/19 99 MERKEZ
FEREDANLI  ILK-‐ORTA  OKULU 22/10/19 61 MERKEZ
MUSTAFA  UYSAL  ORTAOKULU 31/10/19 125 MALKARA
TOPLU  EĞİTİM 01/11/19 350 LÜLEBURGAZ
TOPLU  EĞİTİM 12/11/19 150 İPSALA
İPSALA  ANADOLU  LİSESİ 12/11/19 150 İPSALA
TİCARET  BORSASI  ANADOLU  LİSESİ 13/11/19 120 ÇORLU
ESENLER  ILKOKULU 14/11/19 32 ERGENE  
KIRKGÖZ  İLK-‐ORTAOKULU 14/11/19 98 ERGENE
VAKIFLAR  ORTA  OKULU 14/11/19 40 ERGENE
VAKIFLAR  İHSAN  KESKİN  İLKOKULU 14/11/19 45 ERGENE
YANIKAĞIL  İLKOKULU   15/11/19 56 KAPAKLI
YANIKAĞIL  ORTAOKULU   15/11/19 65 KAPAKLI
BAHÇEAĞIL  İLK-‐ORTAOKULU 15/11/19 51 KAPAKLI

TOPLAM: 1698

TRAKYA'DA  EĞİTİM  VERİLEN  OKULLAR  -‐  2018-‐2019  EĞİTİM    ÖĞRETİM  YILI
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Dokuma benim için emeklilikten sonra bir hobi arayışı de-
ğildi. Çocukluğumdan beri babaannemin dokuma, keten 
ve pamuk iplerin kök boya ile boyanması konularında an-
lattıklarını ilgiyle dinlerdim. Ayrıca babaannem ve ailesi kök 
boya işi ile uğraşırlarmış. Babaannem biz çocukken evde 
yün, pamuk ve ketenden ip eğirirdi. İplerin nasıl boyandığını 
boyanın nasıl sabitlendiğini de anlatırdı.

Annem de kendisi de çocukken kaybettiği anneannemin 
dokumalarını ve dokuduklarının üzerine yaptığı nakışları 
anlatırdı.

Babaannem,  ablaları ve anneannemin dokuduğu keten 
ve pamuk peşkirler, yani havlular hala durur evde. Çoğu 
sandık lekeli. Eskiden de onları çok kıymetli bulur sehpalara 
örterdik. Babaannem de “peşkirleri sehpaya örtüyorsunuz” 
derdi.

 Dokuma kursa gitmeden öğrenilip tezgahınız yoksa evde 
yapılabilecek bir el sanatı olmadığı için emekli olana kadar 
dokuma arzumu gerçekleştiremedim.

Sonrasında aynı zamanda arkadaşım olan el sanatları öğ-
retmeni Dilek Akliman’ın kursuna katıldım.

İlk bir yıl kursta çözgüsü ve bütün ayarlarıyla öğretmenimiz 
tarafından hazırlanmış tezgahta sadece dokumayı öğren-
dim. Bu en kolay kısmıymış meğer. Çünkü dokuma yapar-
ken tezgahta bir sorun olduğunda öğretmenimiz düzeltiyor-
du. Bize sadece dokuma kısmı kalıyordu. Tezgahlarımızda 
ip gücülü kamış taraklı tamamen geleneksel tezgahlardı.

Dokumayı öğrendikçe çok sevdim ve gördüm ki bunu sür-
dürmek istiyorsam tezgahın bütün inceliklerini öğrenmem 
gerekiyor. Çözgü yapmak - bir matematiği var, bu arada 
çözgü tezgahtaki boyuna olan ip dizisi, dokumanın temeli -, 
çözgüyü tezgaha doğru sırayla, doğru gücü ve tarak teline 
yerleştirmek, ip koptuğunda doğru gücü ve tarak teline tak-
mak, ipin neden kopmuş olabileceğini tespit etmek -durup 

Dokumacılığın

Kültürümüze ve yerel sanatlarımıza ayırdığımız sayfamı-
zın bu sayıdaki konuğu, Sinoplu dokuma sanatçısı Melek 
Özekes. 25 yıldan fazla süren çalışma hayatından emekli 
olduktan sonra neredeyse hiç ara vermeden dokuma öğ-
renmek için kursa başlayan ve evinde kendi dokuma tez-
gahının başına geçen Melek Özekes, sanat yolculuğunu 
bizimle paylaşıyor…

dururken kopmuyor çünkü-, kısaca tezgahın dilinden 
anlamak şart.

Bütün bunları ve geleneksel tezgahta dokumanın ince-
liklerini öğrenmem üç yılımı aldı. Bunları kurs öğretme-
nim ve benden daha eski kurs arkadaşlarım sayesinde 
başarabildim.

Sonrasında kendime bir tezgah aldım. Evde bir hobi 
odam var. Hatta tezgah aldıktan sonra bir dönem 
daha Kültür Müdürlüğünün açtığı kursa gittim.

İlk kursa başladığımdan bu yana desen çizim çalışma-
ları da yapmaktayım. Tezgahımda geleneksel, yöresel, 
çini ve modern desenlerin yanı sıra kendi çizimlerimi 
de dokumaktayım.

Öncelikle isteğe göre ortalama 50 X 100-120 cm 
boyutlarında örtüler dokuyorum. Ama yeni şeyler de 
deniyorum. Biraz kalın pamuk iplerle desenli dokuma 
yapıp kırlentler diktim. Kanaviçe ve çini desenlerinden 
farklı bir dokuma tekniği deneyerek tablolar yaptım.

Dokumalarımda en sevdiğim materyal el eğirmesi köy 
keteni ve pamuk. Çözgü ipinin olmazsa olmazı pamuk. 
Ne yazık ki köy ketenini bulmak çok zor. Köylerden san-
dık diplerinde kalanları bulabilirsek ne mutlu. Onlar da 
bitmeye yüz tuttu.

Fabrikasyon keten ve ipek de kullanıyorum dokumala-
rımda. Desenlerde de renkli nakış ipleri, çin ipeği, floş, 
Çin ipeği, merserize gibi ipler kullanıyorum.

Uzun bir süre dokuduğum hiçbir şeyi kıyıp satamadım. 
Dokuduğum örtüleri, kırlentleri ya evde kullanıyordum 
ya da hediye ediyordum.

Sonra çevremden özellikle köy keteni ve ipekle doku-
duklarımı satın almak isteyenler oldu. 

Dokumalarımın tanıtımını yaptığım ve sipariş aldığım 
@dokumartist adında bir İnstagram sayfam var. Kişi-
ye, evlerine mobilyalarına özel siparişler dokuyorum.

Kaybolmaya yüz tutmuş geleneksel el dokumaları 
Halk Eğitim Merkezi ve Kültür Müdürlüğü’nün katkı-
larıyla Sinop ve ilçelerinde canlandırılıp yaşatılmaya 
çalışılıyor. Bu kurumların kurslarında Sinop ve Erfelek 
ilçesinde peşkir, Boyabat’ta çember, Durağan’da mah-
rama, Ayancık’ta keten bezi dokumaları yapılmaktadır.

Renkli 
Dünyası

Dokumalarımda en sevdi-
ğim materyal el eğirmesi 
köy keteni ve pamuk. Çözgü 
ipinin olmazsa olmazı pa-
muk. Ne yazık ki köy ketenini 
bulmak çok zor. Köylerden 
sandık diplerinde kalanları 
bulabilirsek ne mutlu. Onlar 
da bitmeye yüz tuttu.
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Kaynak: http://www.karacaarboretumvakfi.com/

Kleopatra Kapısı: Bizans döneminde inşa edildiği tahmin edilen surların Dağ Kapısı, Deniz Kapısı ve Adanus Kapısı olmak üzere 3 kapısı bulun-
maktaydı. Günümüzde bu kapılardan yalnızca Deniz Kapısı kalmıştır. Rivayete göre Mısır’ın ünlü kraliçesi Kleopatra’nın sevgilisi Romalı General 
Marcus Antonius ile Tarsus’ta buluşmak üzere geldiğinde, o zamanın limanı olan Gözlü Kule’de büyük bir törenle karşılandığı ve Deniz Kapısı’ndan 
şehre girdiği söylenir. Bu nedenle Deniz Kapısı’na Kleopatra Kapısı da denilmektedir.

Antik Yol: 1993 yılında ilçe merkezinde çok katlı otopark projesinin temel hafriyat çalışması sırasında zemin seviyesinin 5 metre altında bulun-
muştur. Romalılar tarafından yapılan ve yaklaşık 2 bin yıllık olduğu tahmin edilen antik yolun balıksırtı şeklinde olması ve altında kanalizasyon 
tertibatıyla birlikte yapılması bakımından Anadolu’daki birçok antik yoldan ayrılmaktadır.

St. Paul Kuyusu: İlçenin merkezindeki Cumhuriyet Alanı’nın yaklaşık 300 metre kadar kuzeyinde öteden beri St.Paul’un evinin yeri olarak kabul 
edilen bir avluda bulunmaktadır. Hıristiyanlığın yayılmasında çok önemli roller üstlenen St. Paul, 1.yy’da Yahudi kökenli varlıklı bir ailenin çocuğu 
olarak Tarsus’ta doğmuştur. Baba mesleği olan çadır bezi dokumacılığı yapmış, 13 yaşına doğru hahamlık öğrenimi görmek için Kudüs’e gönde-
rilmiştir. Kudüs’te Hıristiyanlığı benimseyen St. Paul hayatını yeni dinin yayılmasına adamış, ilk kiliselerin kurulmasına ve Hıristiyanlığa biçim verilip 
kurallaştırılmasına felsefi katkılarda bulunmuştur. Buradaki su kuyusu ve etrafındaki yapı kalıntıları azizin doğup büyüdüğü yer olarak bilinmektedir.

Ashab-ı Kehf: Tarsus’un kuzeybatısında 14 km uzaklıkta yer almaktadır. Dünyanın birçok yerinde mekan bulan “Yedi Uyurlar” inanışının Anado-
lu’daki en önemli merkezlerinden biri de buradaki Ashab-ı Kehf Mağarasıdır. Kuran-ı Kerim’deki Kehf süresindeki olayın bu mağarada geçtiğine 
inanılmakta, hem Müslümanlarca hem Hıristiyanlarca kutsal kabul edilmektedir.  Mitolojik tanrılara inanışın gücünü kaybettiği dönemlerde tek 
tanrıya inandıkları için eziyet edilmekten kaçan Hıristiyan dinine mensup 7 gencin bu mağarada 300 yıl boyunca uyuduğuna inanılmaktadır.

Tarihi Tarsus Evleri: Söz konusu evler eski şehir surlarının içinde kalan Cami-i Nur, Tekke, Sofular, Kızılmurat, Tabakhane, Şehit Kerim ve Eski Ömerli 
mahallelerinde yoğunlaşmaktadır. Kerpiç, taş ve iki katlı olarak yapılan evlerde, ahşap ve el yapımı demir süslemeler, taş kapıların tamamlayıcısı 
halindedir.

Altından Geçme (Roma Hamamı): Roma imparatorluk çağında yapılan hamamın günümüzde sadece güney duvarı kalmış olup tuğla örülü duvar-
dan açılan oyuk yol olarak kullanılmaya başlayınca halk arasında “Altından Geçme” denmiştir. Duvarın yüksekliği 8.5 m, uzunluğu 15 m, kalınlığı 
ise 5 m’dir.

Donuktaş: Tekke mahallesinde bulunan Donuktaş, Tarsus’un en eski yapılarındandır. Dikdörtgen şeklinde iç içe bölümleri bulunan yapının 
özellikleriyle bir Roma mabedi olması ihtimali bulunmaktadır. 

Eski Cami: 1102 yılında St. Paul katedrali olarak yapıldığı tespit edilen kilise, 1415 yılında Ramazanoğlu Ahmet Bey tarafından onarılarak 
camiye çevrilmiştir. Roma stilinde kalın ve yüksek duvarları, iç kısmı geniş, dışa bakan tarafı dar, derin pencereleri ve kalın sütunları ile dikkat 
çekmektedir. 

Ulucami: Cami-i Nur adıyla anılan cami, ilçe merkezinde yer alan Türk-İslam sanatının önde gelen bir eseridir. 1579 yılında Ramazanoğlu Piri 
Paşa’nın oğlu İbrahim Bey tarafından yaptırılmıştır. Tek şerefeli minaresi olan cami yapımında tümüyle kesme taş kullanılmıştır.

Kırkkaşık Bedesteni: Bedesten, Ramazanoğlu Piri Paşa’nın oğlu İbrahim Bey tarafından Ulu Cami’nin hemen yanında, aynı zamanda yaptırıl-
mıştır. İlk dönemlerde medrese ve imarethane olarak kullanılmışsa da cumhuriyet döneminde kapalı çarşı olarak kullanılmıştır. Ağırlıklı olarak 
hanımlara tahsis edilen dükkanlarda, yine hanımların ve engellilerin el işi ürünleri satışı yapılmaktadır.

Makam-ı Şerif Camii ve Danyal Peygamber Kabri: 1857 yılında yapılan caminin içinde Danyal Peygamberin makamının bulunmasından 
dolayı Makam-ı Şerif Camii olarak da adlandırılmaktadır.

Nusrat Mayın Gemisi ve Müzesi: 1911 yılında Almanya’da inşa edilmeye başlanan, 1913 yılında Osmanlı ordusuna teslim edilen gemi, 1.Dün-
ya savaşı sırasında Çanakkale Boğazı’nı geçmek isteyen düşman donanmasına karşı büyük yararlılık göstermiştir. Gemi, Mersin Limanı’nda 
çürümeye terkedilmişken Tarsus Belediyesi tarafından onarılıp ilçenin Mersin tarafındaki girişindeki alana yerleştirilmiştir.

Tarsus Şelalesi: İlçe merkezine 3 km mesafedeki şelalenin bulunduğu yerde, Romalılardan kalma yeraltı kaya mezarları vardır. Şelale, Tarsus 
Çayı’nın yatağının değiştirilmesi sonucu oluşmuştur. Yaz aylarında sular azalınca şelalenin altında mezarlar görülebilmektedir. 

Tarsus’ta yukarıda sayılanların dışında da çok sayıda tarihi eser ve doğal güzellik bulunmaktadır. Romalılardan kalma bir hamam temeli 
üzerine Ramazanoğulları tarafından yapıldığı söylenen “Şahmeran Hamamı”, günümüzde Tarsus Kent Müzesi olan 1557 yılında Kubat Paşa 
tarafından yaptırılan “Kubat Paşa Medresesi”, Hz. Muhammed’in müezzini Hz. Bilal Habeşi’nin burayı ziyaretinde kaldığı misafirhanenin dö-
nüştürüldüğü “Hz. Bilal Habeşi Mescidi”, St. Paul adına 18.yüzyılın son çeyreğinde inşa edilen “St. Paul Kilisesi”, 6.yüzyılda Bizanslılar tarafın-
dan inşa edilen “Justinian (Bac) Köprüsü” bunlar arasında sayılabilir.

Tarih boyunca birçok uygarlığın kaynaştığı Tarsus’ta bu özelliği mutfağına da yansımıştır. Tarsus’a gidilince denenmesi önerilen lezzetler 
arasında genelde sıcak servis edilen humus, Adana kebabından farklı olarak malzemeleri arasında soğan da bulunan Tarsus Kebabı, fındık 
lahmacun ve çeşitli baharatlardan yapılıp sıcak içilen kaynar bulunmaktadır. 

TARSUS
Adana ve Mersin gibi iki büyük şehrin merkezi arasında yer alan, bu şehirlerden Mersin’e bağlı Tarsus, dünyadaki en eski yerleşim yerlerinden 
biridir. İlçenin merkezindeki Gözlü Kule’de yapılan arkeolojik kazılar tarihinin M.Ö. 6000’li yıllara kadar indiğini göstermektedir. Antik Kilikya’yı 
İç Anadolu’ya bağlayan kavşakta yer alan Tarsus’ta geçen bu süre içinde çeşitli milletler yaşam sürmüş, her millet kendi kültürüne ait izler bırak-
mıştır. Bu da çok zengin bir kültürel varlığın oluşmasına neden olmuştur. Hem İslam hem de Hıristiyanlık için birçok dini önemli yapıyı barındıran 
Tarsus’ta günümüze ulaşan önemli bazı eserler ve doğal güzellikler şu şekilde sıralanabilir.

Tarsus gezi  yazısını kaleme alan Sayın Rüştü Karamahmut’a teşekkür ederiz.

Kleopatra Kapısı

Tarihi Tarsus Evleri

Tarihi Tarsus EvleriKırk Kaşık Bedesteni

Makam-ı Danyal
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7 Eylül Cumartesi akşamı gerçekleşen görkemli açılışın ertesi saba-
hı basına özel düzenlenen müze turunun ardından OMM Kurucusu 
Erol Tabanca, ”Vuslat” sergisinin küratörü Haldun Dostoğlu, yetenekli 
bambu ustası Tanabe Chikuunsai IV, Kengo Kuma and Associates 
kurucuları Kengo Kuma ve proje partneri Yuki Ikeguchi ile söyleşi ger-
çekleşti. Ulusal ve uluslararası basın tarafından yoğun ilgi gören OMM 
basın toplantısında konuşulan başlıklar arasında müze mimarisi, 
“Vuslat” sergisinin oluşum süreci ve OMM’un hayata geçiş hikayesi 
yer aldı.

OMM’a gelen ziyaretçileri, tüm dünyanın tasarımlarını ilgiyle takip et-
tiği ünlü Japon mimarlık ofisi Kengo Kuma and Associates’ın (KKAA) 
imzasını taşıyan Odunpazarı sivil mimarisi, Osmanlı kubbe mimarisi 
ve geleneksel Japon mimarisindeki öğelerden aldığı referanslarla ta-
sarladığı 4500 m²’lik çağdaş bir sanat alanı bekliyor. Farklı büyüklük-
lerdeki sergileme alanlarının yanı sıra kafe, müze dükkânı ve atölye 
alanları da müzenin dinamik yapısını yansıtıyor. Odunpazarı’nın tarihi 
dokusuna gönderme yapan ahşap yapı sistemi ve etkileyici mimarisi 
ile gündüz olduğu kadar gece de semte hayat verecek müze binası-
nın bu bölgenin odak noktası, sembolü ve aynı zamanda kamusal bir 
toplanma merkezi olması öngörülüyor. 

OMM, farklı disiplinlere açık, kültürlerarası iletişim odaklı yenilikçi sergi 
programları ve etkinlikleri ile bu alanda yepyeni bir sayfa açmayı he-
defliyor. Sanatın merak uyandıran ve bir araya getiren gücü ile sadece 
Eskişehir’e değil, Türkiye’de müzecilik anlayışına farklı bakış açıları 
sunmaya hazırlanan OMM, herkesin keyifle vakit geçirebileceği yeni 
bir nefes alanı ve sanatsal bir buluşma noktası sunuyor. Küratörlü-
ğünü Haldun Dostoğlu’nun gerçekleştirdiği OMM’un açılış sergisinde 
Erol Tabanca Koleksiyonu’ndan özel bir seçki sunuluyor. 1950’lerden 
günümüze farklı disiplinlerden 60’ın üzerinde yerli ve yabancı sanatçı-
nın eserlerinden oluşan 100’e yakın eserin görülebileceği sergide yer 
alan sanatçılar arasında Türkiye’den Burhan Doğançay, Canan Tolon, 
Azade Köker, Nejad Melih Devrim, Erol Akyavaş, Haluk Akakçe, Taner 
Ceylan, İnci Eviner, Gülsün Karamustafa ve Erdağ Aksel yer alırken, 
yurt dışından Peter Zimmerman, Jaume Plensa, Marc Quinn, Robert 
Longo, Aron Demetz, Julian Opie, Sarah Morris, Stephan Kaluza, Hans 
Op De Beeck, Massimo Giannoni, Seon Ghi Bahk ve Alfred Haberpo-
intner dahil olmak üzere birçok isim bulunuyor.

Küratör Haldun Dostoğlu sergiyle ilgili olarak“OMM’un ilk sergisi için 
çalışırken üç kavuşma sahnesinden ilham aldım. Bunlardan biri 
Eskişehir ilk kez bir özel modern sanat müzesine sahip oluyor; Erol 

OMM - ODUNPAZARI 
MODERN MÜZE ESKİŞEHİR’DE AÇILDI
07.09.19 tarihindeki protokol açılışının ardından Haldun Dostoğlu küratörlüğünde gerçekleşen ilk sergisi “Vuslat” ile kapılarını tüm davetlile-
rine açan Odunpazarı Modern Müze’nin dinamik ve çok yönlü yapısını yansıtan açılış etkinliğinde günümüzün yetenekli bambu ustası Tanabe 
Chikuunsai IV’ün müzeye özel ürettiği enstalasyon çalışması büyük ilgi toplarken, Marshmallow Laser Feast ’in Türkiye’de ilk kez sunduğu 
çok algılı etkileyici sanal gerçeklik deneyimi davetlilere unutulmaz bir gece yaşattı. 

Giriş Ücretleri 

Tam : 20 TL 

İndirimli : 15 TL (12 yaş üstü öğrenciler, öğretmenler, 65 yaş üstü kişiler)

Grup Bileti: 18 TL (10 kişi ve üzeri gruplar için geçerlidir)

Ücretsiz : OMM üyeleri, engelliler, 12 yaş ve altı çocuklar, ICOM kart sahipleri, MMKD 
üyeleri, basın mensupları müzeyi ücretsiz ziyaret edebilir.

Rehberli Turlar: 30 TL (Minimum 6 maksimum 16 kişi ile yapılır, fiyat kişi başı içindir, 
indirimli ve ücretsiz kategori bulunmamaktadır.)

Adres Odunpazarı Modern Müze Şarkiye Mah. Atatürk Bul. No: 37, Odunpazarı / Eskişehir

e-Posta: info@omm.art •  Telefon: (212) 221 27 37 

Pazartesi : Ziyarete kapalı

Salı-Perşembe-Cuma-Cumartesi : 10.00-18.00

Çarşamba : 10.00-20.00

Pazar : 11.00-18.00

1 Ocak’ta ve dini bayramların ilk günleri ziyarete kapalı.

Ziyaret Saatleri

Tabanca uzun yıllardır büyük emek ve özveri ile bir araya getirdiği 
sanat eserlerini müzede sergileyerek, koleksiyonunu sanatseverlerle 
buluşturma hayalini gerçekleştiriyor ve son olarak bugüne kadar sa-
decesınırlı sayıda izleyiciye ulaşan eserler ilk defa halka açılıyor. Bu üç 
kavuşma sahnesi açılış sergimizin içeriğini oluşturmamıza yön verdi.” 
şeklinde konuştu. 

Dünyanın önde gelen dijital sanat kolektifi Marshmallow Laser Feast’in 
teknoloji ve bilimi sanatla bir araya getiren çok algılı, üç boyutlu yerleş-
tirmesi ilk defa OMM’da (8 Eylül - 7 Aralık 2019) 

İngiliz sanat kolektifi Marshmallow Laser Feast, teknoloji, data, bilim 
ve sanatı bir araya getiren, sanal gerçekliğin sınırlarını zorlayan çalış-
malarıyla biliniyor. Kolektif, Ağaca Övgü (Treehugger) ve Bir Hayvanın 
Gözlerinden (In The Eyes of the Animal) isimli, birden çok duyu organını 
aynı anda harekete geçiren, etkileyici sanal gerçeklik deneyimini OMM 
ziyaretçilerine sunacak. Canlı performans ve sanal gerçekliği kesişti-
ren çalışmalarıyla insanların dünyayı algılama biçimine yeni bir boyut 
getiren Marshmallow Laser Feast’in yerleştirmelerini sanatseverler 8 
Eylül tarihi itibarıyla OMM’da deneyimleyebilecekler. OMM’un çevreye 
duyarlı, çağımızın sorunlarına dikkat çeken, teknoloji ve sanatı bir ara-

ya getiren projeler gerçekleştirme misyonuyla örtüşen Ağaca Övgü ve 
Bir Hayvanın Gözlerinden, çevremizdeki doğal güçleri ortaya çıkararak 
izleyiciyi büyülerken aynı zamanda birlikte yaşadığımız organizmala-
rı fark etmemizi ve onlara karşı sorumluluklarımızı bize hatırlatmayı 
amaçlıyor. 

Bambu sanatının dünyaca ünlü ustası Tanabe Chikuunsai IV’ten 
OMM’a özel enstalasyon

Dünyaca ünlü Japon bambu ustası Tanabe Chikuunsai IV, OMM için 
özel olarak tasarladığı enstalasyonun çalışmalarını Eskişehir’de ger-
çekleştirdi. Aile geleneği olan bambu ustalığını başarıyla sürdüren ve 
görenleri hayran bırakan eserleriyle tanınan Tanabe, kendi döneminin 
en yetenekli bambu sanatçısı olarak kabul ediliyor. Japonya’nın Kochi 
isimli köyünde bulunan ve sadece o bölgede yetişen ve “kaplan bam-
bu” adıyla bilinen malzeme ile çalışan Tanabe ve ekibi, müze mimarisi 
ile iç içe geçen bu özel enstalasyonda örme bambu tekniğini kullandı. 
Gelenekleri korurken onları geleceğe doğru bir şekilde taşımak gerekti-
ğinin altını çizen Tanabe, OMM için özel olarak ürettiği eserini bu fikirle 
tasarladığını söyledi.
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Yurt içi ve yurt dışından 800’ün üzerinde yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılımıyla ger-
çekleşen fuarda, dokuz gün boyunca panel, söyleşi, şiir dinletisi ve çocuk atölyelerinden olu-
şan kültür etkinliklerinde ve imza günlerinde yüzlerce yazar okurlarıyla buluştu.

2 Kasım Cumartesi günü saat 12.00’de T.C. Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Mehmet Nuri Er-
soy, İstanbul Valisi Sayın Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem 
İmamoğlu, 38. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı Onur Yazarı Sayın Adnan Özyalçıner, 29. 
İstanbul Sanat Fuarı Onur Sanatçısı Sayın Mevlut Akyıldız, TÜYAP Kültür Fuarları Danışma 
Kurulu Başkanı Sayın Doğan Hızlan, Uluslararası Yayıncılar Birliği Başkanı Sayın Hugo Set-
zer ve Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Sayın Kenan Kocatürk’ün değerli katılımlarıyla açılan 
fuarın bu seneki onur yazarı Adnan Özyalçıner, fuar süresince yaşamı, eserleri ve kendisinin 
de yazarı olduğu 1950 Kuşağı hakkında düzenlenecek söyleşilerde yer aldı.  Bu etkinlikler 
kapsamında 2 Kasım’da “50 Kuşağı ve 50 Yıllık Dostluğun Mektupları: Adnan Özyalçıner, 
Erdal Öz, Kemal Özer” paneli, “50 Kuşağı’nın Doğuşu” söyleşisi, “50 Kuşağı Öykücülüğü ve 
Şiiri” paneli; 3 Kasım’da ise “Adnan Özyalçıner ile Fotoğraf Eşliğinde Sohbet” söyleşisi Adnan 
Özyalçıner’in de katılımıyla gerçekleşti. Özyalçıner için TÜYAP tarafından hazırlanan “Mahal-
lem İstanbul” kitabından metinler ve albümünden seçili fotoğraflar kitapla aynı adlı sergide 
okurlarla buluştu. 

Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, bu yıl “Edebiyatımızda 50 Kuşağı” ana teması kapsamında 
özel etkinliklere ev sahipliği yaptı. Zeynep Oral yönetiminde “50’li Yıllar ve Tiyatro”, Metin Celâl 
yönetiminde “Dergicilikte 50 Kuşağı”, Fahri Aral yönetiminde “Yayıncılıkta 50 Kuşağı” ve Do-
ğan Hızlan yönetiminde “50 Kuşağı Öykücülüğü ve Şiiri” ele alındı.

İstanbul Kitap Fuarı bu yıl bir ilke imza atarak “İlk Kitabım TÜYAP’ta” söyleşi başlıklarını hayata 
geçirdi. Yazarlar, İlk Kitabım TÜYAP’ta başlığı altında ilk kitaplarını yine ilk kez kitap fuarında 
okurların karşısına çıkarttı. Bu başlıkta düzenlenen kısa söyleşilerde otuzbir ilk kitap sunumu 
gerçekleştirildi.

Uluslararası Yayıncılar Birliği Başkanı Hugo Setzer ve genel sekreteri Jose Borghino, fuarın 
2 Kasım 2019 Cumartesi günü yapılan açılış töreni ardından aynı gün “Yayıncılık Sektörüne 
Global Bir Bakış” başlıklı söyleşide yayıncılarla buluştu.

Uluslararası etkinlikler ayağında 3 Kasım 2019 Pazar günü Susanne Lux, “Bağımsız Kita-
bevlerini Sürdürülebilir Kılmak: Almanya Örneği”; Frank Kühne ise “Eğitim Sistemine Okuma 
Kültürünü Yerleştirmede Kitapların Rolü” başlıklı panellerde bilgi ve deneyimlerini aktardılar.

Türkiye Yayıncılar Birliği tarafından 1995 yılından beri yayıncılık alanında ifade ve yayınla-
ma özgürlüğünü güçlendirmek adına düzenlenen ödül töreni 7 Kasım 2019 Perşembe günü 
TÜYAP’ta gerçekleştirildi. Fuarın Sanatçı Onur Ödülü Sayın Mevlut Akyıldız’a ve Sanatsever 
Kurum Onur Ödülü ise İstanbul Kültür Üniversitesi’ne değer görüldü.

ULUSLARARASI 
İSTANBUL 

38. 
KİTAP 
F U A R I 

İstanbul Kitap Fuarı, program kapsamında birbirinden değerli uluslararası konuk-
ları ağırladı.  2 Kasım’da Kuzey Makedonya Kültür Merkezi tarafından düzenle-
nen iki ayrı etkinlikte Balkan edebiyatı üzerine konuşuldu. 3 Kasım’da TÜYAP ve 

Edebiyatçılar Derneği tarafından düzenlenen iki ayrı etkinlikte Türk edebiyatçılara 
ABD, Ukrayna ve Yunanistan’dan gelen yazar ve şairler eşlik etti. 9 Kasım’da Kırmızı 
Kedi Yayınevi tarafından düzenlenen etkinlikte Pilar del Río, Nobel Edebiyat Ödü-
lü sahibi José Saramago üzerine kitapseverlerle söyleşi yaptı. Dünyada gerilimin 
kraliçesi kabul edilen Tess Gerritsen, 9 ve 10 Kasım tarihlerinde Doğan Kitap tara-
fından yayınlanan kitaplarını imzaladı. Mehring Yayıncılık tarafından 10 Kasım’da 
düzenlenen video konferans ile Amerikalı David North “21. Yüzyılda Lev Troçki ve 
Sosyalizm” üzerine okurlarıyla söyleşti.

 Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı çocuk ve gençlere yönelik söyleşi, dinleti ve atölye 
çalışmalarından oluşan etkinliklere ev sahipliği yaptı. Söyleşilerde ve imza etkinlikle-
rinde pek çok değerli çocuk ve gençlik kitapları yazarı okurlarıyla buluştu.

 38. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, ARTİST 2019 / 29. İstanbul Sanat Fuarı ile 
eş zamanlı gerçekleştirildi. Hafta içi 10.00-19.00, hafta sonu 10.00-20.00 saatleri 
arasında ziyaret edilen fuar, 10 Kasım Pazar akşamı ise 19.00’da sona erdi.  

Ünlü yazarlar kitap fuarı süresince okuyucularıyla buluştular. Çocuk kitapları 
yazarı Fatma Burçak ve Yalvaç Ural da fuarda genç okuyucuları için kitaplarını 

imzaladılar.

TÜYAP Tüm Fuarcılık 
Yapım A.Ş.  tarafın-
dan Türkiye Yayıncı-
lar Birliği iş birliğinde 
hazırlanan 38. Ulus-
lararası İstanbul Ki-
tap Fuarı, 2-10 Kasım 
2019 tarihleri arasın-
da TÜYAP Fuar ve 
Kongre Merkezi-Bü-
yükçekmece’de dü-
zenlendi.

DENEME-İNCELEME
İstanbul’un Taşı Toprağı Altın (Sennur Sezerle, 1995),
Tarihin Işıldağı (1998).
Çocuklar için yazdığı öykü kitaplarının yanı sıra
 IV. Murat ve Mirgün Bahçeleri (1997) adlı bir de 
belgesel romanı vardır.

Kaynak: www.turkedebiyati.org

ADNAN ÖZYALÇINER, 1934 yılında İstanbul’da doğdu. İstanbul Erkek Li-
sesi’ni bitirdi. Bir süre İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve 
Edebiyatı Bölümü’ne devam ettiyse de öğrenimini bıraktı. Dergi ve kitap 
dağıtıcılığı, düzelticilik gibi işlerde çalıştı. Kim dergisiyle Varlık Yayınları’nda 
başladığı düzelticiliği Cumhuriyet gazetesinde sürdürdü. Emekli olduktan 
sonra yazarlığı uğraş edindi. 

İlk öyküsü Demet’te çıkan (Bir Yılbaşı Gecesi, 1953) Özyalçıner, dönemin 
dergilerinde yayımlanan öyküleriyle dikkati çekti. İlk öykülerinde belli bir 
toplumsal katın insanlarının dünyasına eğilen Özyalçıner, bu insanların 
başkalarıyla, eşyayla, çevreyle olan ilişkilerini vermeye çalıştı. Sonraları 
alışılmış biçimlere karşı çıkarak soyutlama ve betimlemenin ağır bastığı, 
anlatım olanaklarım geliştirmeye yönelik bir biçim anlayışıyla yazdı. Genel-
likle bireyin başkaldırısından, bunalımından, uyumsuzluğundan yola çık-
tığı öykülerini toplumcu görüşün egemen olduğu ve toplumsal çelişkileri 
işlediği, öz ve biçim uyumunu sağlamaya çalıştığı yapıdan izledi.

ÖYKÜ

Panayır (1960), Sur (1963), Yağma (1971), Yıkım Günleri (1972), 

Gözleri Bağlı Adam (1977), Cambazlar Savaşı Yitirdi (1991), 

Alaycı Öyküler (1991), Taş (seçmeler, 1992),  Sağanak (1993),

Yazdan Kalma Bir Gün (1999), Ayak İzleri (2000), 

Toplu Öyküler 1 (Panayır -Sur, 2001), Toplu Öyküler 2 (Gözleri Bağlı 

Adam-Yağma, 2001), Toplu Öyküler 3 (Cambazlar Savaşı Yitirdi-Sağanak, 2001),

Toplu Öyküler (Alaycı Öyküler, Aradakiler, 2001).
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Doğru lokasyonu seçin: Her çiçeğin kendine özel istek ve ihtiyaçları 
olduğunu unutmayın; onlar da birer canlı ve yetişmek için belli başlı 
koşulların meydana gelmesine ihtiyaçları var. Çiçek bakımı esnasın-
da doğru lokasyonu seçerken çiçeğin türü üzerinde araştırma yap-
manız, size çiçeğinizin hangi ışık ve güneş açısı koşullarında en iyi 
yetişme şartlarına ulaştığına dair ipucu verecektir. Örneğin orkideler 
doğrudan güneş ışığı almaktan asla hoşlanmaz, ama kesinlikle gün 
ışığının bol olduğu ortamlarda barınmayı severler. Öte yandan ateş 
çiçeği, adından da anlaşılacağı gibi güneşi çok sever ve sıcağa faz-
lasıyla dayanıklıdır; doğrudan güneş almadığı ortamlarda ise büyük 
bir ihtimalle birkaç güne solar. 

Türkiye’de evlerin güneye bakan pencereleri en fazla güneş ışığını 
alan cephe olurken kuzeye cephesi en çok gölgeyi sağlayan bölge-
dir. Söz konusu doğu ve batı yönüne bakan cepheler olduğu zaman 
ise bu pencerelerden ortalama düzeyde günışığı ve gölgenin sağla-
dığını söylemek mümkündür. Çiçekli bitkilere gün içerisinde 12-14 
saat gün ışığı yeterli olurken kalın yapraklı, yeşil bitkilerin en az 16 
saat gün ışığında kalması tavsiye ediliyor.

Sulama periyotlarınızı ayarlayın: Çiçek bakımında yanlış sulama, çi-
çeklerin bir numaralı ölüm sebebidir. Yetersiz ya da gereğinden faz-
la su alan çiçekler ihtiyaç duydukları nem ve hidrasyon oranlarına 
erişemeden can verdiğinden, evde bakmak istediğiniz çiçek türüne 

göre sulama alışkanlıklarını da ayarlamanız ve bir rutine oturtmanız 
gerekiyor.

Özel bir bakım gerektirmeyen salon çiçeklerinin içinde bulunduğu 
toprağın daima nemli olmasını sağlamakta fayda var. Hafif ıslak 
olan ama asla su içinde yüzmeyen bir toprak, evde çiçek bakımı püf 
noktaları arasında. Eğer toprağın yüzeyinde minik küf parçaları oluş-
maya başlamışsa saksının dibinde fazlalık yaratan su var demektir. 
Durağan su da çiçeklerinizi öldürebileceği için bu gibi durumlarda 
bir an önce saksıyı fazlalıklardan arındırmanız gerekecektir.

Etli yaprakları olan ve kaktüs ailesinden gelen bitkiler, birkaç haftada 
bir sulama gerektiren, bakımı kolay olan ev çiçekleridir. Öte yandan 
kolumniya gibi bol filizli, sık yapraklı çiçekler günlük olarak su ihti-
yaçlarının karşılanmasını beklerler. Havanın nispeten kuru olduğu 
dönemlerde hava nemlendiricisi kullanarak ya da çiçeklerinizin yap-
raklarına sprey şişesinden su sıkarak kuruyan çiçeklerinizi gereğin-
den fazla su vermeden nemlendirmeniz ve rahatlatmanız mümkün.

Çiçeklerin yaprak ve dallarını temiz tutun: Doğal yaşam ortamı 
vahşi doğa olan bitkiler evdeki şartların da, doğal ortamlarındaki ko-
şullar ile olabildiğince benzer olmasını dilerler. Çiçeklerinizin sağlıklı 
bir şekilde büyümelerini istiyorsanız çiçek bakımı rutininize düzenli 
temizliği de eklemelisiniz.

Evde Çiçek Bakımının Püf Noktaları

Yapraklar, filizler ve dallar üzerinde biriken kir ve toz sonucunda çiçek-
leriniz zaman içerisinde hastalıklı ve soluk görünebilir. Çiçeğinizi ılık 
suya batırılmış nemli bir mikrofiber bezle temizlemeniz önemlidir. Eğer 
tüm temizlik çabalarınıza rağmen çiçeğinizin soluk görüntüsü ortadan 
kaybolmuyorsa belki de onları yeni bir lokasyona taşımanın vakti gel-
miştir.

Gerekirse suni gübre kullanın: Bazı durumlarda salon çiçekleri bakı-
mı ve çoğaltılması, çiçek sağlığı için faydalı olmaktadır. Suda çözünen 
suni gübre satın alarak sulama esnasında çiçeklerinize yedirebilece-
ğiniz çoğaltıcılar sayesinde solgun çiçeğinizin canlanmasına ön ayak 
olabilirsiniz. Hemen uyaralım: Suni gübre seçiminiz beslediğiniz çiçe-
ğin türüne ve familyasına göre değişebilir, bu yüzden de satın alma 
yapmadan önce araştırmakta ve bir uzmana danışmakta fayda var. 
Eğer yapay malzemeler kullanmayı tercih etmiyorsanız çiçeğinizin 
farklı toprakların minerallerinden organik yollarla yararlanabilmesi için 
düzenli aralıklarla toprağını tazeleyebilir ve saksısını değiştirebilirsiniz. 
Kaktüs ve orkide familyalarının standart çiçek toprağı ile kıyasla çok 
daha farklı bir toprak türüne ihtiyaç duyduğunu da yeri gelmişken vur-
gulamış olalım.

Saksı seçimini doğru yapın: Etkili bir tahliye tasarımı olan bir saksı seç-
mek, çiçek bakımı için önemli faktörlerden bir diğeridir. Plastik, metal ve 
cam gibi materyallerden üretilen saksılar, seramik ya da kilden üretilen 
saksılara göre daha az su çeker, bu yüzden de saksı satın alırken bu 
bilgiyi göz önünde bulundurmanız gerekir. Bununla birlikte saksının 
dibinde en az birkaç tane delik olması da dikkat etmeniz gereken bir 
diğer faktör. Eğer dibinde hiç delik bulundurmayan bir çiçek saksısı 
kullanmayı tercih ediyorsanız düzenli olarak suladığınız çiçeğinizin 
köklerinde biriken suyun onu zamanla öldürebileceğini aklınızdan çı-
karmayın.

Çiçeklerinizin yerini sık sık değiştirmekten kaçının: Ev bitkileri genellik-
le içinde bulundukları koşullara kendilerini bir hayli zor adapte ederler, 
bu da yerlerini sık sık değiştirmemeniz gerektiğinin en belirleyici sebe-
bidir. Karanlık bir bölgeden fazlasıyla güneş alan bir bölgeye taşınan 
bir çiçek bu ani değişimden kesinlikle olumsuz etkilenecektir. Bu geçişi 
tek seferde yapmak yerine günde çiçeği birer saat güneşe çıkartmakla 
başlayın. Çiçeğiniz tamamen bu değişime hazır olana kadar bu süreyi 
her gün bir tık daha artırarak ilerleyin. Bu taktikle bitkinizin sıcaklık deği-
şiminden en az düzeyde etkileneceğine tanık olacaksınız.

Çiçeklerinizi düzenli olarak budayın: Bazı çiçekler var ki düzenli aralık-
larla budanmadıkları ve ölü dallardan arındırılmadıkları sürece ömür-
leri giderek kısalır ve çok geçmeden size veda etmek zorunda kalırlar. 
Herhangi bir budama işlemine girişmeden önce çiçeğinizin türüne 
göre ne kadar sıklıkla budama ihtiyacı duyacağını araştırın. İhtiyaçla-
rına yönelik budanmayan bir bitki kontrolsüzce büyüyebilir ve kökleri 
saksıya sığmayacak oranda uzayarak sağlığını tehlikeye atabilir. Ölü 
dal ve yaprakları budamanız böcek ve haşerelerin bitkiyi sarmasını ön-
leyecektir. Küçük bir tüyo: Daha gür bir büyüme sağlamak için bitkinin 
dallarını keserken budama makasını 45 derecelik açıyla tutun.

Saksıya çay ve kahve dökmeyin: Ülkemizde çok yaygın olarak yapılan 
bu hata, uzun vadede çiçeğinize ciddi zararlar verebilir. Hele ki saksıya 
döktüğünüz çayın ya da kahvenin içerisinde şeker varsa bu, toprakta 
böcek oluşumu için mükemmel bir zemin oluşturur. Kahve çekirdekle-
rinin bitkilere iyi geldiğine dair yaygın bir kanı mevcut; her ne kadar bu 
bazı bitkilerde işe yarasa da düşük asit toleransı olan bitkilerin ölmesi-
ne yol açabilir.

Kaynak: blog.n11.com/, Anastasya Topçuİşin aslı şu ki çiçek bakımı – ister evde, ister dışarıda olsun – bol zaman, bol bilgi ve bol ilgi gerektiren 
bir süreçtir. Evde çiçek bakımı ile ilgili A’dan Z’ye tüm tüyoları bu yazıda bulabilirsiniz. 
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Bizden Haberler

Mısralarda 
Türk Böbrek Vakfı
TBV Memorial Hizmet Hastanesi’nde porter olarak 
görev yapan Osman İbik, bizleri yakından tanıyan bir 
çalışma arkadaşımız olarak duygularını şiire dökmüş. 
Kendisine vakfımıza çok teşekkür ediyor ve bu güzel 
şiirini sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz.

Dijital yeniliklerin baş döndürücü bir hızla hayatımıza gir-
mesi, değişimi de kaçınılmaz kılıyor. Vakfımız da buradan 
yola çıkarak uzun süredir kullanmakta olduğumuz internet 
sitemizi yeniledi. 

Daha modern ve sade bir görünüme kavuşan sitemiz, aynı 
zamanda kullanım kolaylığıyla da ziyaretçilerimize yepyeni 
bir deneyim yaşatıyor. Aradığınız bilgilere kolayca ulaşabi-
leceğiniz sitemizde çalışmalarımız hakkındaki ayrıntıların 
yanı sıra böbrek sağlığı konusunda alanının önde gelen uz-
manları tarafından yazılmış makaleleri de inceleyebilirsiniz. 
Sitemizde ayrıca hazırlamış olduğumuz kamu spotlarını da 
izleyebilirsiniz. 

Yeni Sitemiz Yayında

Sosyal medya hesaplarımızı da takip ederek Türk Böbrek Vakfı ve sağlıkla ilgili güncel bilgiler edinmek için resmi hesaplarımızı takip edebilirsiniz.

TurkBobrekVakfi turkbobrekvakfi TurkBobrekVakfi



Toprak Olma Umut Ol ...


