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Bu arada boş durmayıp görsel ve yazılı medyada güncel konularımızı
irdelemeye devam ediyoruz.
Başlattığımız sağlıklı beslenme projelerini dijital ortama taşımaya çalışıyoruz.

4 hafta daha dayanmamız gerekecek...

Sosyal medya etkinliklerimizin dozunu arttırmaya başladık...

Gelelim vakfımıza...

Aklıma gelenleri sıralamaya çalıştım.

Allaha bin şükürler olsun ki henüz büyük risk altında olmalarına rağmen bir diyaliz hastamızı dahi kaybetmedik. Vuku bulan şüpheli vakaları izole odalarda diyaliz etmeye devam ettik.

Olağanüstü süreçler olağanüstü tedbirler ve dayanışma yaratır.
Türk Böbrek Vakfı camiası da bunun en güzel örneğini vermek üzere
hazır ve nazırdır...

Bu konuda başta iki yöneticimiz olmak üzere tüm doktorlarımıza, idari
çalışanlarımıza ve tüm sağlık çalışanlarımıza gösterdikleri olağanüstü
çaba ve fedakarlıkları için yönetim kurulumuz adına teşekkür ediyorum.

Sağlıcakla kalın ve sevdiklerinize ulaşacağınız günlerin özlemi içinde
olun.

Altı ayda bir yayınlanır, ücretsiz dağıtılır. www.tbv.com.tr • tbv@tbv.com.tr

Candan Toktürk
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Şimdiye kadar ulaştığımız illerdeki eğitimlerimiz ve gözlemlerimizi içeren bir kitapçık yayınlanmak üzere...
Anaokul çocuklarına özgü sağlıklı beslenme projemiz Ekim 2020 de
devreye girebilsin diye hazırlık çalışmalarımızı hızlandırıyoruz.

Mutlu Yaşam Dergisi

Genel Sayman

Sosyal komitelerimiz hastalarımız ve çalışanlarımızın motivasyonunu
arttırmak üzere Ramazan paketleri ve gıda desteklerini yaygınlaştırıyorlar.
Bütün organlarımız ile dijital ortamda toplantılarımız devam ediyor.

Haziran başı itibariyle kısmen özgürlüğümüze kavuşacağız ancak
rehavete kapılmadan sosyal izolasyon başta olmak üzere tedbirleri
uygulamaya devam edeceğiz...

Mutlu

YÖNETİM KURULU

Tabii ki zor durumda kalanlarımıza sevgi elimizi ve desteğimizi esirgemeyeceğiz.

Bundan en çok etkilenenler günlük kazançları ile yaşamakta olanlardı.
Daha sonra küçük esnaf, daha sonra KOBİ’ler ve daha sonra da büyük
şirketler de nasibini aldılar. İşsizlik ikiye katlandı.

Gerçek Bir Türk Aydını Sabahattin Ali

Bizden Haberler

Tabii ki Türk Böbrek Vakfı mütevelli ve çalışanlarına özgü disiplin, özveri, gayret ve dayanışma içinde davranmaya devam ederek bu çok zor
süreci de atlatacağız.

Ayrıca iç ve dış talepler birden azalmaya başlayınca ekonomik kriz baş
gösterdi ve giderek bir şekilde toplumun bütün bireylerini etkilemeye
başladı.
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58 Eğitim Projelerimiz Video Formatında Devam Ediyor

Tabii ki Mart/Nisan 2021 tarihlerinde aşı uygulaması başlayana kadar
daha çok zorlu süreçler atlatmak zorunda kalacağız.

Aradan birkaç ay geçince ülkemizde virüse yakalanıp ölümler başlayınca ve çemberin daralmaya başladığını gördükçe konunun ne kadar
vahim olduğunu algılamak zorunda kaldılar.

Bu satırları yazarken altıncı haftayı geride bırakan benim gibi 65 yaş
üstü olanlar evlere hapis olmanın yarattığı maddi ve manevi zorlukları
yaşarken, hareketsizliğin getirdiği sıkıntıları çekmeye başladık. Psikolojik sıkıntılar var olanların üstüne katlandı ve böylece toplumun bütün
kesitleri bir şekilde ciddi boyutta etkilendi...

54/55 Kadıköy’ün İnci Tanesi Süreyya Operası

Pandemi hastanesine dönüşen Hizmet Hastanesi yönetici ve çalışanlarına da iş birliği ve dayanışmaları için teşekkür ediyorum.
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2020 Yılının İlk Yarısında Vakıf
Faaliyetlerimizden Satır Başları

Farkına Varmak

Ayşe Onat

Lütfi Kona
Türk Böbrek Vakfı ve Diyaliz Merkezleri
Koordinatörü

TBV Projeler Koordinatörü

Değerli Vakıf Dostlarımız,
Vakfımız hizmetlerine 2020 yılına da hızlı başladı.

Dünya’da gidilmek yer, ayak basılmadık toprak, çıkılmadık zirveye, içine bakılmadık atom bırakmamacasına koşturan insanlık, son iki aydır bambaşka bir keşfe daldı.

Böbrek sağlığının korunması amaçlı sağlıklı beslenme ve yaşam tarzı önerilerini içeren ve üç kitapçıktan oluşan Böbrek Dede kitap setimiz, saha
projemizi gerçekleştirdiğimiz okullarda verilen eğitimi pekiştirmek ve evde ebeveynlerin de bu önerilere katılımlarını sağlamak üzere eğitime katılan her bir öğrenciye dağıtılmaya başladı. Yazılı ve görsel basından kitapçıklar hakkında çıkan haberleri takip eden ve henüz eğitim protokolümüz
olmayan birçok ilden ve okuldan da bu kitapçıklar için talepler gelmeye başladı, imkanlarımız çerçevesinde kitapçıklarımızı göndermeye başladık.

Ezbere günlük rutinlerimiz saatin alarmıyla uyan, koştura koştura işe git, trafikte bunal, penceresi açılmayan binalarda klimalardan gelen havada
sararıp sol, o toplantıdan bu toplantıya koştur, 15-20 dakikada tadını bile alamadan çalakaşık bir şeyler atıştır, çay çay çay, kahve kahve kahve,
susmayan telefonlar, durmayan mesajlar, işten çık, varsa alışverişini yap, koşa koşa eve git, yemek yap, varsa ütü, geç oldu yat uyu sarmalından
öteye bir arpa boyu yol alamamaktan ibaretti.

7-12 yaş grubundaki öğrencilere vermekte olduğumuz böbrek sağlığının korunması amaçlı “Sağlıklı Beslenme ve Hayat Tarzı Önerileri” eğitimimiz
için yeni İl Milli Eğitim Müdürlükleri ile protokol imzalamaya devam ettik. 10 Ocak 2020 tarihinde Yozgat, 6 Şubat 2020 tarihinde Afyonkarahisar,
2 Mart 2020 Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlükleri ile protokol imzaladık. Bu illerde valileri ve belediye başkanlarını da ziyaret ederek projelerimizi
anlattık. Söz konusu eğitimimizi yaygınlaştırmak için bölgelerindeki gönüllü veya görevlendirilmiş değerli öğretmenlerimize eğiticinin eğitimlerini
ve öğrenci eğitimlerini gerçekleştirdik. Böylece İl Milli Eğitim Müdürlükleri ile protokol imzaladığımız il sayısı 15’e çıktı. Protokol imzalamaksızın
davet üzerine gittiğimiz 11 il ile birlikte toplam ulaştığımız il sayısı 26’ya yükseldi. Protokolümüz bulunan illerde eğitimlerimize hızla devam ettik.
Hedefimiz bu eğitimimizi tüm illerimizde gerçekleştirmek. Bu hedefte büyük bir azim ile ilerlemeye devam ediyoruz.

365 günün 10 gününde, o da en az altı taksitle bir tatil yapabilmek, biraz güneş görüp her şeyi engin maviliklere veya uçsuz bucaksız yeşilliklere
bırakabilmek içindi her şey.

Bu dönemde de görsel ve yazılı basında Vakıf Başkanımız Timur Erk ve Vakfımızın uzmanları tarafından halkı bilgilendirici haberler yayınladık,
sosyal medya hesaplarımızdan düzenli olarak böbrek sağlığı ile ilgili bilgi ve görseller paylaştık.
Her senenin Mart ayının ikinci perşembesi Dünya’da ve ülkemizde kutlanan Dünya Böbrek Günü’nün (DBG) 2020 yılı için ana teması, Uluslararası Nefroloji Derneği (ISN) ve Uluslararası Böbrek Vakıfları Federasyonu (IFKF) tarafından “Böbrek Sağlığı İçin 8 Altın Kural” olarak belirlenmişti.
Vakfımız, insanların ömrü boyunca böbrek sağlığını korunması için yapması gerekenleri içeren “8 Altın Kural”ı, yaşamda gerçek Survivor spor yarışması olarak betimlendirdi ve çalışmalarını bu yönde hazırladı. DBG etkinliğimizi 11 Mart 2020 tarihinde Zeytinburnu’nda bulunan ÜNSPED Spor
ve Kültür Kulübü kapalı spor salonunda, sporcu Mütevellimiz Hasan Yalnızoğlu ve oyuncu Tuba Melis Türk’ün beraberindeki genç sporcuların ve
öğrencilerin geniş katılımıyla 8 istasyonlu ve aksiyonlu bir Survivor şeklinde gerçekleştirdik. Ancak ülkemizde ilk vakanın aynı tarihte görülmesi ile
başlayan Koronavirüs salgını nedeni ile etkinliğimiz için öngörülen geniş basın katılımına erişilemedi.
Tüm Dünya’da olduğu gibi ülkemizde de olumsuz sosyal ve ekonomik etkilere neden olan koronavirüs salgını, vakıf faaliyetlerimizi de etkiledi.
Ülkemizde görülen ilk vakadan itibaren devletimizin ilgili kurumları tarafından alınan tedbirler çerçevesinde, okul ve yetişkin eğitimlerimizi, toplantılarımızı, proje çalışmalarımızı durdurmak zorunda kaldık. Milli Eğitim Bakanlığının eğitimleri dijital ortama taşımasına paralel olarak, eğitimlerimizi
de dijital olarak hazırlayarak kamu spotlarımız ile birlikte Milli Eğitim Bakanlığına gönderdik.

Sonra hayatımıza Wuhan, korona, virüs, aşı, sürü bağışıklığı, entübe, maske ve dezenfektan gibi daha önce çok ender duyduğumuz kelimeler girdi. 11 Mart gece yarısından başlayarak yeşil zemin üzerine yazılı istatistik tablosunu bekle olduk. Hiç tanımadığımız insanlar için dua ettik. İyileşip
alkışlar eşliğinde hastaneden ayrılanları gördükçe gözyaşları döktük.
Sevdiklerimize sarılamadık, zor günlerinde yanlarında olamadık. Aramızda 1,5 metre mesafeyle, maskeler, yüz koruyucuların ardından hasret
giderdik.
Peki, her şerde hakikaten bir hayır var mı?
Her şeyden önce o insanüstü koşturmaya bir es verdik. Döndük kendimize baktık ki, kafesindeki çemberinde sonsuz koşturan hamsterdan bir
farkımız yokmuş. Saatin sert alarmıyla değil kendi kendimize uyanmak daha insaniymiş. Dokunamasak da ev ahalisiyle aynı masa etrafında
telaştan azade oturmak ne büyük keyiflerden biriymiş. Aslında her şeye vakit varmış ama biz kendimizi akreple yelkovan arasına sıkıştırmışız ki,
telaş yaşantımızın aslında hiç istenmeyen bir parçası olmuş. Elimizden pek çok iş geliyormuş ama biz kendi yeteneklerimizi kendimiz köreltmişiz.
Önceliklerimizi yanlış belirlemiş, kıymetli zamanımızı epey yanlış kullanmışız.
Şimdi camdan baktığımızda penceremizin önünde ağacın, dallarının, dallarına konan kuşların, esen rüzgarın, yağan yağmurun farkına varıyoruz.
Saksıda açan sardunyanın büyümesine tanıklık ediyoruz. Emekle yapılan her şey çok kıymetliymiş, bunu görüyoruz. Dolaplarca giysiye değil, raflarca kitaba ihtiyacımız varmış. El emeğiyle evde yapılan bir tabak yemeğin tadına doyum olmazmış. Kendi başına yürüyebilmek, nefes alabilmek,
sağlıklı olabilmek, en büyük nimet, en büyük mucizeymiş.
Mini minnacık bir virüs, arabaların uçmasını, bir yerden bir yere ışınlanarak gideceğimizi beklediğimiz 2020’de bize insan olduğumuzu hatırlatacakmış, yeniden öğreniyoruz.

Enfeksiyon kontrol genelgeleri çerçevesinde faaliyetlerini sürdüren diyaliz merkezlerimizin koronavirüs salgını için aldığı ilave tedbirler ile T.C. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tarafından diyaliz merkezleri için aldığı kararlarının uygulaması çok zor olmadı. Tedbirleri katı bir şekilde hiç taviz vermeden uyguladık. Üç merkezimizde de çok şükür koronavirüs nedeni ile hasta kaybı yaşanmadı.
Yönetim Kurulu ve personelimizle dijital toplantılar gerçekleştirdik. Tüm sağlık çalışanlarımız özveri ve disiplin içinde çalışmalarını devam ettirdiler,
bu sayede personelimizde de çok şükür hiç koronavirüs vakası görülmedi.
2020 yılının ilk altı ayını kapsayan faaliyetlerimiz ile ilgili ayrıntılı bilgileri dergimizin ilerleyen sayfalarında bulacaksınız.
Ülkemizde ve tüm Dünya’da koronavirüs salgının bir an önce biteceği ve büyük bir zevkle yürütmekte olduğumuz Vakıf faaliyetlerimize tekrar
başlayacağımız ümidi ile sağlıklı günler dilerim.
Saygılarımla
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Sağlık

Sağlık

COVID-19 ve BÖBREKLER

Prof. Dr. Mehmet Şükrü Sever
İstanbun Üniversitesi
İstanbul Tıp Fakültesi
Nefroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi

“

Kronik böbrek yetersizliği bulunanlarda da altta yatan hastalık
COVID-19 infeksiyonu yüzünden kötü şekilde etkilenebilir; böbrek
yetersizliği gelişmesi de bu hastalığa bağlı olarak hızlanabilir;

“

COVID-19 infeksiyonu ilk ortaya çıktığı zaman yalnızca akciğerleri hastalandırdığı zannedilmişti. Ancak
kısa zaman içinde bu infeksiyonun sistemik özellik taşıdığı, akciğerlere ek olarak aynı zamanda kalbi, merkezi sinir sistemini, damarları ve böbrekleri de etkileyebildiği saptandı.

Bu hastalıkta böbrekler;

Tüm bu olumsuz sonuçları önleyebilmek için bu hastalığın yayılmasını
önlemek şarttır. Bu amaçla yapılan tavsiyelere mutlak şekilde uymak,
hem kişisel sağlığımız, hem de toplum sağlığı yönünden büyük önem
taşır.

a) Akut veya ani şekilde yetersizliğe girebilir. Burada rol alan
mekanizma belli değildir. Böbreklerin bizzat virüsler tarafından tutulması veya ortaya çıkan ağır infeksiyon tablosu ya
da bu tabloda salgılanan bazı özel moleküllere bağlı olarak
böbrek yetersizliğinin ortaya çıktığı henüz tartışma konusudur. Sebep ne olursa olsun, bu akut böbrek yetersizliği (hasarı) hastaların ölüm oranını anlamlı şekilde artırır. Ayrıca
bu kaotik günlerde diyaliz tedavilerinde ortaya çıkan problemler de lojistik zorluklara yol açar.

Yeni Koronavirüs Hastalığı COVID-19 Hakkında…
Covid-19, yeni keşfedilen bulaşıcı bir hastalıktır. SARS-CoV-2 virüsü, öncelikle akut solunum yolu hastalığı olarak kendini gösterir,
ancak böbrek, kalp, sindirim sistemi, kan ve sinir sistemi gibi birden
fazla organı etkileyebilir.

b) Kronik böbrek yetersizliği bulunanlarda da altta yatan hastalık
COVID-19 infeksiyonu yüzünden kötü şeklide etkilenebilir; böbrek
yetersizliği gelişmesi de bu hastalığa bağlı olarak hızlanabilir; daha
çabuk diyaliz gereksinimi ortaya çıkabilir.

Enfeksiyonun, çocuklar da dahil olmak üzere her yaşta görüldüğü
rapor edilmiştir. Enfeksiyonların çoğu hafiftir ve grip benzeri bir hastalık ile kendini gösterir. COVID-19’un yaygın görülen klinik belirti
ve bulguları; ateş (%98), öksürük (%76), solunum güçlüğü ve yorgunluktur (%18).

c) COVID-19 infeksiyonu hemodiyaliz hastalarında daha çabuk
bulaşma riski gösterir; pek çok diyaliz hastasında altta yatan kalp
damar hastalıklarını da kötü yönde etkileyerek risk artışına yol açabilir. Diyaliz merkezleri bu hastaların etrafa bulaşma yapmaması
için sıkı önlemler almak zorunda kalır.

Vakaların yaklaşık % 16-20’ si “ciddi” veya “kritik” olarak sınıflandırılmıştır.
Tanı esas olarak, klinik belirtilere ve laboratuvar bulgularına (kan
sayımı, akciğer BT ve viral muayene, vb.) dayanır.

d) Böbrek nakilli hastalar organ reddini önlemek amacı ile bağışıklık sistemlerini baskılayan ilaçlar aldıkları için tüm infeksiyon hastalıkları, bu arada COVID-19 hastalığı daha ağır seyredebilir. Bu riski
önlemek adına bağışıklığı baskılayan ilaçların azaltılması ise organ
reddine sebep olabilir.

Ancak, seyahat öyküsü ya da enfekte kişilerle bariz temas olmayan
vakaların da görülmüş olması akılda tutulmalıdır.
COVID-19 enfeksiyonuna bağlı ABH (akut böbrek hasarı) tedavisi;
genel ve destekleyici tedavi ile renal replasman (böbrek işlevini yerine koyma) tedavisini içerir. Şu anda etkili bir anti-viral tedavi mevcut
değildir.

Özetle, COVID-19’un yol açtığı hastalık tablosu hem akut böbrek
yetersizliğine (hasarına), hem de kronik böbrek yetersizliğinin seyrinde olumsuzluklara yol açar. Ortaya çıkan diyaliz gereksinimi de
hem makine ve diyaliz malzemeleri, hem de diyaliz personeli temininde zorluklara sebep olabilir.
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KORONAVİRÜSLE İLGİLİ
BİLİNMESİ GEREKENLER

Uzm. Dr. Mahmut Kaya
Memorial Hizmet Hastanesi
İç Hastalıkları Bölümü

Çin’nin Wuhan kentinde ortaya çıkarak dünyayı ve ülkemizi etkisi altın alan koronavirüs, ilk olarak 1960 yılında görülmüştü. İnsan koronavirüsleri o tarihten 2003’e kadar genellikle soğuk algınlığı ve alt solunum yolu
hastalıkları gibi rahatsızlıklarla atlatılabiliyordu. Ancak 2003 yılında hayvanlardan insana geçen bir virüs
olan SARS ve 2012’de ortaya çıkan MERS insanlarda ciddi rahatsızlıklara neden olarak hayati kayıplara
neden oldu. 2019’un son ayında ortaya çıkan Covid 19 ise hızlı yayılarak Dünya Sağlık Örgütü tarafından
pandemi olarak tanımlandı. Özellikle 65 yaş üzerindeki kişiler ve kronik hastalıkları olan bireylerde daha
ağır seyreden yeni koronavirüsten korunmanın en önemli yolu, sosyal izolasyon ve gerekli kişisel tedbirlerin
alınması olarak gösteriliyor. Memorial Hizmet Hastanesi İç Hastalıkları Bölümü’nden Uz. Dr. Mahmut Kaya,
Covid 19 ile ilgili önemli bilgiler verdi.
Akciğerde ciddi hasara neden olabilir
Enfeksiyon, akciğerde alveol adı verilen hava keseciğinin duvarında tahribata neden olabilmektedir. Hasarlanan akciğer duvarları
kalınlaştıktan sonra elastikiyeti bozulur ve ciddi nefes solunum
problemleri hatta hayati kayıplar görülebilir.

İnsan hücresi içinde kendisini kopyalayarak çoğalabiliyor
Koronavirüsler de HIV virüsü gibi tek sarmallı RNA sınıfına girmektedir. Bu virüslere koronavirüs denmesinin sebebi elektron mikroskobunda yüzeylerinde taç benzeri (crownlike) çomak şeklinde çıkıntıların bulunmasıdır. Bu virüs, zarf protein taşıyan kapsül ve kapsül
içinde de yapısal ve yapısal olmayan (yaklaşık 16 adet) proteinden
oluşmaktadır. Yani virüsün tüm yapısı kapsül ve içindeki proteinden ibarettir. Bu yapısal olmayan proteinler aracılığıyla virüs, kendi
çoğalmasını insan hücresi içinde kopyalamaktadır. Koronavirüsler
3 gruba ayrılmaktadır. Birinci grup insan koronavirüsü, ikinci grup
hayvan koronavirüsü ve üçüncü grup ise kuş koronavirüsleridir.
Yarasalarda olan yeni koronavirüs ise diğer koronavirüslerden ayrı
olarak farklı sınıflandırılmaktadır.

Hastalık tekrarlayabilir
Semptomlar bulaş zamanından 2-4 gün sonra ortaya çıkarken,
virüsü yayan hastaların % 30’nda herhangi bir rahatsızlık görülmemektedir. Semptomlar sıklıkla 1 hafta devam eder ancak 3 haftaya
kadar da uzayabilir. Önceki enfeksiyonların hastada güçlü bir bağışıklık kazandırmadığı, kişinin tekrar enfekte olabileceği düşünülmektedir.

Damlacık enfeksiyonu ve direkt temas ile bulaşabiliyor
Çin’in Wuhan bölgesinde vahşi hayvan pazarından yayıldığı düşünülen covid 19 pandemisinin kaynağı henüz tam olarak tespit edilmemiştir. Ancak yarasaların anahtar rol oynadığı düşünülmektedir.
Hayvandan insana bulaştıktan sonra insandan insana bulaşabilen
hastalık genellikle kirli ellerle ağız, burun ile göz teması ve hasta
kişilerden havaya yayılan damlacıklarla bulaşmaktadır. Bu nedenle ellerin sık sık sabunla yıkanması ve kalabalık alanlardan uzak
durulması gerekmektedir. Semptomlar genellikle enfeksiyondan
2-4 gün sonra başlamaktadır. Covid 19; akciğer, böbrek gibi organ
yetmezliği, kanser hastalıkları nedeniyle bağışıklık sistemi düşük
olanlarda ve ileri yaştaki hastalarda hayati riske neden olmaktadır.
Virüs, genç yaştaki hastalarda ciddi rahatsızlıklara yol açmayabilir
ancak gençler aracılığı ile yayılma imkanı bulduğu bir gerçektir.

Sağlıklı ve dengeli beslenmek, gün içinde bol su tüketmek, düzenli
egzersiz yapmak, yeterli sürede uyumak alınabilecek önlemler arasındadır.

de enfekte hasta varlığı, enfekte olan kişinin daha önceki seyahat
öyküsü, ateş, öksürük, nefes darlığı gibi belirtileri bu kriterler arasındadır. Kan testinde lenfosit sayısında düşüklük, thorax BT Covid 19 uyumlu buzlu cam görünümü, boğaz ve burundan alınan
sürüntüden PCR bakılması, kandan koronavirus antikor bakılması
gerekmektedir.
Hastalığın tedavisi ve aşısı henüz yok
Yeni koronavirüsün günümüzde kesin bir tedavisi bulunmamaktadır. HIV, sıtma ilaçları kullanılmaktadır ancak ilacın etki mekanizması henüz tam çözülmemiş durumdadır. İlerlemiş vakalarda immünglobilin ( IVIG ), interlökin ve plazmaferez ( hastalığı geçirmiş
kişilerin antikorlarının hasta kişiye nakli) denenmektedir.
Kişisel korunma tedbirleri çok önemli
Covid 19 diğer koronavirüslerden farklı olarak kuluçka dönemi
4-14 sürüp, bu dönemde hiçbir belirti vermeyip çok hızlı bulaşabilmektedir. Hangi hastada ne tür sonuçlara yol açacağı tam olarak
kestirilememektedir. Korunmak için en iyi yöntem bulaşmayı önlemektir. Bu nedenle sosyal izolasyon mutlaka sağlanmalıdır. Ellerin
en az 20 saniye süre ile su ve sabun kullanılarak sık sık yıkanması
önemlidir. Alkol bazlı dezenfektanlar kullanılabilir. Hapşırırken ve
öksürürken tek kullanımlık kağıt mendil kullanılmalıdır, olmadığı
takdirde dirsek içine doğru eğilmek uygun olacaktır. Bu süreçte
evde kalmak, zorunlu haller dışında sokağa çıkmamak gerekmektedir. Çıkarken maske kullanmaya özen gösterilmelidir. Maskeler
hapşırık gibi herhangi bir durumda enfekte olursa hemen değilse
de 2-3 saatte bir değiştirilmelidir.
Aksi takdirde maskeler virüs için rezerve durumuna geçer fayda
yerine zarar verebilir. Bu süreçte Bağışıklık sistemini güçlü tutmak
çok önemlidir.

Ateş ve kuru öksürüğe dikkat!
Covid 19’un klinik bulguları hastalığa maruz kalınan ilk 2-10 gün
içinde ateş, kırgınlık, ishal, kas ağrısı, tat ya da koku alamama
şeklinde ortaya çıkabilmektedir. Kuru öksürük ve solunum yetmezliği görülebilir. Laboratuvar tetkiklerinde karaciğer enzimlerinde
yükseklik ve lenfosit sayısında düşüklük ( AIDS benzeri ) görülür.
Klinik durumun ağırlaşması, kan değerlerinin bozulması hastanın
ölüm riskini artırır. Genel olarak çocuklarda hastalık hafif tablolarla
geçmektedir.
Hastalığın nasıl bulaştığı mutlaka sorgulanmalı
Hatalığın teşhisinde bazı kriterler çok önemlidir. Kişinin çevresin-
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COVİD-19 SALGINI VE
CİLT SAĞLIĞIMIZ

Uzm. Dr. Selma Salman
Memorial Hizmet Hastanesi
Dermatoloji Bölümü

Maske altına konulacak peçete havlu ile terleme ve yağlanmanın
önüne geçilebilir, tea tree oil yani çay ağacı yağı içeren yüz yıkama
ürünleri ile cilt ph’ı tekrar dengeye alınabilir. Yine de devam eden
hastalık durumda cilt uzmanınıza danışınız.
Yine korunmak adına kullanılan eldivenler de elde terleme yaratıp
çatlaklara yol açabilir. Lateks içeren eldivenler oldukça allerjen
olup el egzemasına sebep olabilir. Bu yüzde lateks içermeyen pudrasız eldiven tercih edilmelidir.

Bu kararı verirken hastanın virüsten kendini iyi koruyabilmesi, etkene maruz kalma riskinin yüksekliği, enfekte olması durumunda
hastalığı ağır geçirebilme ihtimali ile ilacın kesilmesi durumunda
hastada gelişebilecek olası riskler tartılmalı ve ona göre bir karar
verilmelidir. Hastaların uzman hekimlerinden görüş almaları şiddetle tavsiye edilmektedir.

“

Sedef hastalığı, büllöz hastalıklar başta olmak üzere Dermatoloji
alanında çok sayıda hastalık için bağışıklık sistemini baskılayan
ilaçlar kullanılmaktadır. Türk Dermatoloji Derneği, hastaların coronavirüs belirtisi göstermiyorsa ya da coronavirüs belirtileri olan
kişilerle yakın teması yoksa ilaçların kullanılmaya devam edilebileceğini bildirmiştir. İlaçların kesilmesi ya da devam edilmesi kararı
hastaya göre verilmelidir.

El yıkama ya da dezenfektan
kullanımı tek başına yeterli olup
ikisinin bir arada kullanılması deri
hasarı riskini artıracaktır.

31 Aralık 2019’da Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Çin Ülke Ofisi, Çin’in Hubei eyaletinin Wuhan şehrinde
sebebi bilinmeyen zatürre vakalarını bildirmiştir. 7 Ocak 2020’de etken daha önce insanlarda tespit edilmemiş yeni bir koronavirüs (2019-nCoV) olarak tanımlanmıştır ve hastalığının adı COVID-19 olarak kabul
edilmiş. İlerleyen aylarda hastalık tüm dünyada yayılmış ve pandemi olarak kabul edilmiştir.
Covid-19 enfeksiyonundan en iyi korunma yolu elleri en az 20 saniye sabunla yıkamak ya da en az %60 alkol bazlı dezenfektanlar
ile sık el temizliği yapmaktır. Tırnaklar kısa kesilmeli, el ve bileklerde
aksesuar kullanılmamalıdır. Bununla birlikte eli yüz bölgesine sık
götürmemek ve diğer insanlarla olan 1metrelik sosyal mesafeyi
korumak da korunmada önerilen diğer unsurlardır.

kanıt bulunmamaktadır. Korunmaya rağmen sebat eden egzema
durumunda Dermatoloğunuzun önereceği kortizonlu krem ya da
merhemi kısa süreli kullanabilirsiniz. Yüzeyel cilt enfeksiyonlarında
topikal ya da oral tedavi seçimi açısından yine dermatoloğunuzla
irtibata geçmenizi öneririz.
Koronavirüsün plastik, metal ve cam şişede birkaç gün kalabildiği
biliniyor. Yüzey temizliğinde ethanol (%62-71), %0.1 sodyum hypochloride (çamaşır suyu) ya da %0.5 hydrojen peroksit kullanımı
ile 1 dakika içinde virüs partikülleri inaktive edilebilir. T.C. Sağlık Bakanlığı’nın 14 Nisan’da güncellenen Covid-19 rehberine göre Covid-19 pozitif olup evde karantinaya alınan hastaların temas ettiği
odaların tüm yüzeylerinin 1:100 normal sulandırma ile hazırlanmış
çamaşır suyuyla (Sodyum hipoklorit ) temizlenmesi, belirgin şekilde kirlenme olduğunda 1:10 normal sulandırma ile hazırlanmış
çamaşır suyu kullanılması önerilir.

Sık el yıkamak bir süre sonra derinin koruyucu bariyerini bozar,
elde kuruluk ve çatlamalar oluşmaya başlar. Bunun sonucunda da
el egzaması dediğimiz el üzerinde kaşıntı, kızarıklık, kabarıklık gelişmeye başlar. Yine oluşan bu çatlaklar enfeksiyonlara giriş kapısı
oluşturur. Tırnak kenarındaki derinin bakteriyel enfeksiyonu olan
dolama ya da siğil gibi yüzeyel deri enfeksiyonları sık görülmeye
başlar. Enfeksiyonların tırnak yatağına ilerlemesi ile tırnak bozuklukları ve renk değişiklikleri oluşabilir.
Alacağımız birkaç önlemle derinin bariyer tabakasını koruyabiliriz.
Öncelikle her el yıkadıktan sonra yağ bazlı, kokusuz pomad ya da
merhem formunda nemlendiriciler (saf vazelin gibi) ve bariyer
kremler kullanılmalıdır. Nemlendirici kullanmak korunmaya zarar
vermeyecektir. Kokusuz, renksiz, kalıp sabunlar tercih etmeli ve
alkali olmamasına dikkat etmeliyiz. Kolonya, ıslak mendil, dezenfektan gibi ürünleri sabunla elimizi yıkayamayacak durumda isek
kullanmalıyız, her zaman ilk tercihimiz sabun olmalıdır. Eller sert şekilde yıkanmamalıdır, suyun çok sıcak veya çok soğuk olmadığına
dikkat etmeliyiz.

[Çamaşır suyu hazırlama oranları (%10’luk): 1/10’luk çamaşır
suyu hazırlanışı: 1 ölçü çamaşır suyu +9 ölçü su; 1/100’lük çamaşır suyu hazırlanışı: 1 ölçü çamaşır suyu + 99 ölçü su ] 1/100’lük
çamaşır suyu elde etmek için pratik olarak 10 litre su içine 1 küçük
çay bardağı çamaşır suyu konulur.
Virüsten korunmaya yönelik kullandığımız koruyucu ekipmanlar da
deri hastalıklarına zemin hazırlayabilir. Uzun süre maske kullanılması cilt ph’ının ve florasının bozulmasına yol açar. Buna bağlı olarak da yüzde sivilce ve sivilce benzeri iltihabi döküntülere, mevcut
olan gül hastalığının şiddetlenmesine, seboreik dermatit denilen ve
özellikle burun kenarları ve sakal bölgesinde kızarıklık ve pullanma
ile kendini gösteren bir çeşit egzemaya neden olabilir. Bunları önlemek adına maskeler sık değiştirilmeli, nemlenince atılmalıdır.

El yıkama ya da dezenfektan kullanımı tek başına yeterli olup ikisinin bir arada kullanılması deri hasarı riskini artıracaktır. Tüm bunların yanında deri bariyer bozukluğu ya da herhangi bir cilt hastalığı
varlığının Covid-19 bulaşması açısından risk oluşturduğuna dair
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ROMATOİD ARTRİT DAHA
ÇOK GENÇ VE YETİŞKİN
KADINLARI ETKİLİYOR

Uzm. Dr. Senem Tekeoğlu
Memorial Hizmet Hastanesi
Romatoloji Bölümü

Halk arasında iltihaplı eklem romatizması olarak bilinen romatoit artrit, yol açtığı ağrılar ve hareket kısıtlılığı
nedeniyle hastaların iş ve sosyal yaşamını olumsuz etkiliyor. “Sistemik kronik iltihaplı bir eklem romatizması”
olarak adlandırılan bu hastalık, genellikle el ve el bileğindeki küçük eklemlerde tutulmalar ile kendisini belli
ediyor. Tedavi edilmediği takdirde tuttuğu eklemlerde kalıcı sakatlıklara neden olabilen rahatsızlık, erken
tanı ve güncel tedavi uygulamaları ile kontrol altına alınabiliyor. Memorial Hizmet Hastanesi Romatoloji
Bölümü’nden Uz. Dr. Senem Tekeoğlu, romatoid artrit ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi verdi.
Genetik ve çevresel faktörler etkili
Romatoid artrit, her ne kadar genç erişkin kadınlarda daha sık
görülse de, erkeklerde de her yaşta görülebilmektedir. Görülme
sıklığı coğrafyalara göre değişiklik gösteren bu hastalık tüm dünya
nüfusunun %0.4 ile %1’ni etkilemektedir. Kadınlarda erkeklerden
2-3 kat daha fazla görülen romatoid artritin kesin görülme nedeni
henüz tam olarak bilinmemektedir. Ancak genetik yatkınlık, sigara,
çevresel faktörler, enfeksiyon hastalıkları, beslenme ve hormonal
faktörlerin hastalık üzerinde etkili olduğu düşünülmektedir.

“

Tedavide erken tanı çok önemlidir; amaç hastanın

şikayetlerini azaltmak ve eklem hasarının önüne geçmektir.
Hastalığın şiddetine göre bireysel ilaç tedavisi düzenlenir.
Düşük dozda kısa süreli steroid tedavisi, sentetik ya da

biyolojik hastalık modifiye edici ajanlar ile hastalık büyük
oranda kontrol altına alınabilir. Tedavi başlangıcından sonra
düzenli aralıklarla klinik bulgular ve laboratuvar testleri

Şişlik, hareket kısıtlılığı ve tutulmalar ile belirti verebiliyor

kontrol edilerek hasta takip edilir. Günümüzdeki mevcut

Romatoid artrit, daha çok el ile ayak ve el bileklerindeki küçük eklemlerdeki ağrı, şişlik, hareket kısıtlılığı ve bir saati geçen sabah
tutukluğu ile kendisini belli etmektedir. Eklem tutulumu genellikle
simetriktir ve pek çok eklemde olabilmektedir. Zaman içerisinde,
gerektiği şekilde tedavi olmayan hastalarda diğer eklemlerde de
tutulum görülebilmektedir. Nadiren romatoid nodüller veya akciğer
hastalığı da bu tabloya eşlik etmektedir.
Güncel tedavi yöntemleri ile hastalık kontrol altına alınabiliyor

tedavi seçenekleri ile kalıcı eklem hasarı ve fonksiyon
kayıpları engellenebilmektedir.

Romatoid artrit şikayeti ile doktora başvuran hasta muayene edildikten sonra gerekli laboratuvar ve röntgen tetkikleri istenir. Tanı
için bu bulguların en az altı haftadan daha fazla bir süredir mevcut olması gerekir. Tetkiklerde akut faz göstergeleri (ESR, CRP) ve
romatoid artrite özgü olan testler (RF, Anti-CCP) çoğunlukla pozitif
saptanır. Eklem hasarları röntgen tetkikleriyle belirlenebilir. Tüm
sonuçlar birlikte değerlendirilerek uluslararası kriterlere göre tanı
konulur.
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SİGARA İÇİYORSANIZ
VE 50 YAŞIN
ÜZERİNDEYSENİZ
DİKKAT!

Prof. Dr. Yavuz Akman
Memorial Hizmet Hastanesi
Üroloji Bölümü

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, endoskopik 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.
50 yaş ve üzerindeyseniz kontrollerinizi aksatmayın

“

Mesanenin böbreklerden gelen idrarın
depolanması ve dışarı atılması için önemli
görevleri bulunmaktadır.
Mesane yani idrar torbası vücudun alt karın
bölgesinin ön tarafında bulunmaktadır.

“

Ameliyat sonrası kontrollerinizi aksatmayın

İlk yapılan TUR Tm ameliyatının patoloji raporu sonucunu değerlendiren uzman hekim hastanın tedavi planını yapmaktadır. Patoloji raporuna göre değerlendirmesi yapılan hastaların bazılarında bu yapılan ameliyat yeterli olabilirken, bazı hastalarda 1 ay sonra ikinci bir
operasyon gerekebilir. Bazı durumlarda haftada 1 kez olmak üzere mesane içine ilaçlar vermek gerekebilir. Tüm bu tedaviler sonrası
hastanın yakın takip edilmesi de gerekmektedir. Tümör kaslara işlemişse mesanenin tamamen alınması gündeme gelebilir.

zaman hiçbir belirti vermeden ilerleyen mesane kanserinin genellikle idrardan gelen ağrısız 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 görülmezken, idrar tahlilinde çıkabilmektedir.

Mesanenin böbreklerden gelen idrarın depolanması ve dışarı
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 burada birikmektedir. Biriken miktar
belli bir miktara ulaşınca kişide idrara çıkma hissi oluşmaktadır. İdrar kesesinde biriken idrar, idrar borusu üretra aracılığıyla dışarıya
boşaltılmaktadır. Mesanenin iç yüzeyinden kaynaklanan herhangi
bir rahatsızlık hastanın yaşam konforunu önemli ölçüde etkilemektedir.

Kapalı TUR Tm ameliyatı düşük dereceli tümörlerde tedavi için
yeterli olabiliyor
İdrar kesesinde kanser şüphesi ortaya çıktığında, önce idrarda 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 kesin bir sonuç alınmamaktadır. Bu durumda kesin teşhis için sistoskopi adı verilen kameralı videolu bir
sistemle idrar deliğinden girilmekte ve idrar kesesinin içi görüntülenebilmektedir. Kesin teşhisin ardından ilk yapılacak girişim endoskopik kamera ile yapılan Kapalı TUR Tm (Trans Urethral Resection
Tm) adı verilen ameliyattır. Bu operasyon genellikle genel anestezi
ile yapılmaktadır.

Mesanenin iç yüzeyinden kaynaklanan kötü huylu tümörlere mesane (idrar kesesi) kanseri adı verilmektedir. Genellikle erkeklerde
görülen ürolojik kanser olarak bilinen mesane kanseri günümüzde
artık kadınlarda da görülmektedir. Hastaların dörtte üçünü erkekler,
dörtte birini ise kadınlar oluşturmaktadır. Genellikle yaşlı kişilerde
görülen mesane kanseri günümüzde 50 yaş civarında da görülmektedir. Teşhis konulan hastaların %62’si 70 yaşın üzerindeyken,
%35’i de 50 yaş ve üzerindedir.
Sigaradan uzak durun

Ameliyatta idrar deliğinden girilerek mesaneye ulaşılır ve kanserli
bölüm mesanenin bütün tabakalarından da örnekler alacak şekilde özel bir elektrikli cihazla keserek çıkarılmaktadır. Bu ameliyatla
çıkarılan tümörün özellikleri yani yüksek dereceli (G3); ya da düşük
dereceli (G1) olup olmadığı ve idrar torbasının ne kadar derinliğine
indiği belirlenebilmektedir.

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 kanserine neden olmaktadır. Çoğu
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VARİSLERİNİZDEN
YAZ AYLARINA
GİRMEDEN KURTULUN

Gün içinde uzun süre ayakta fazla kalan kadınlarda erkeklere göre daha sık görülen varis, hastalar tarafından genellikle estetik bir problem olarak görülüyor. Ancak en sık görülen damar hastalıklarının başında
gelen varis; şiddetli ağrılar, kaşıntı ve gece kramplarına neden olarak kişilerin yaşam konforunu olumsuz
etkiliyor. Yaz aylarına girmeden varislerinizden ameliyat gerekli değilse radyofrekans, lazer ve doku yapıştırıcı gibi kateter yöntemlerle kolaylıkla kurtulabilirsiniz. Memorial Hizmet Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Harun Arbatlı, varis ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi verdi.

Varisinizi estetik bir problem olarak görmeyin tedavi ettirin

ameliyat sonrası görülme ihtimali olan kanama, enfeksiyon ve
hareketsizlikle oluşabilecek problemler belirgin bir şekilde ortadan
kalkmaktadır.

Kadınlarda erkeklere göre daha sık görülen varis, halk arasında
öğretmen hastalığı olarak bilinmektedir. Varis, kanı kalbe taşıyan
toplardamarlarda kan akışının tek yönlü olmasını sağlayan kapakçıklarda meydana gelen tahripler ile başlamaktadır. Tahrip olan
toplardamarda yer çekiminin de etkisiyle biriken kan, yıllar içindeki
basınç artışıyla şişkinlik ve genişlemelere neden olmaktadır. Bacaktaki kılcal damarlar ise kıvrımlı bir hal alarak örümcek ağı gibi
belirgin hale gelmektedir. Başta kadınlar olmak üzere tüm hastalar
varisi bacaklarındaki görüntü bozuklukları nedeniyle genellikle estetik bir problem olarak görmektedirler.
Ancak bacaklardaki ağrı, şişme, ciltte kaşıntı, ödem, gece krampları gibi bir çok şikayete yol açan varisler kişinin estetik kaygıları ile
birlikte yaşam konforunu olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Tedavi edilmeyen önlem alınmayan varisler zamanla kapanmayan
yaralara, varis ülserlerine, varisli toplardamarlar içerisinde kan
akımının yavaşlaması sonucu pıhtı oluşumuna neden olmaktadır. Toplardamarlardan koparak kalbe ve buradan da akciğerlere
ulaşabilen pıhtılar “akciğer embolisi” adı verilen ve yaşamı tehdit
eden solunum ve dolaşım problemlerine neden olmaktadır.

“

Prof. Dr. Harun Arbatlı
Memorial Hizmet Hastanesi
Kalp Damar Cerrahisi Bölümü

“

Uzun süre ayakta durmayın, egzersizlerinizi ihmal etmeyin.

!
Uzun süre ayakta durmanın yanı sıra hareketsiz yaşam ve fazla kilolar da varise neden olmaktadır. Yaşam tarzınızda yaptığınız birkaç
değişiklik ile varisten kurtulmanız mümkün olabilmektedir
• Gün içinde ayakta uzun süre hareketsiz durmayın

Tedaviden kısa süre sonra taburcu olabilirsiniz

• Fazla kilolarınızı vererek ideal kilolarınıza kavuşun

Hastanın damar fonksiyonları düzeltilerek ağrı, şişlik gibi şikayetler
ortadan kalktıktan sonra tedavinin 2.aşamasında gözle görülen
damarlara microfoam sclerotherapy yöntemi ile poliklinik şartlarda müdahale edilmektedir. Polidokanol maddesi köpük haline getirildikten sonra damar içine verilerek damarın yok olması sağlanmaktadır. Skleroterapide önemli olan nokta damar anatomisinin
iyi anlaşılması ve uygulama bölgelerinin buna göre planlanmasıdır. Damar tıkanıklıkları, bazı kronik hastalıklar, kanser tedavisi
görenler ve hamile kadınların dışında her hastaya uygulanan skleroterapi yönteminde başarı oranı oldukça yüksektir. İşlem yapılan
bacak bandajla sarılacağı için rahat bir ayakkabı ve eşofman gibi
bir kıyafet giyilmesi gerekmektedir.

• Sağlıklı ve düzenli beslenerek bol su tüketin
• Egzersizlerinizi aksatmayın
• Topuklu ayakkabı yerine spor ya da sandaletleri tercih edin
Varisinizi estetik bir problem olarak görmeyin zamanında tedavi ettirin.

Herhangi bir anestezi işlemi uygulanmayan ve 10-30 dakika arasında süren uygulama sırasında bazen hafif bir ağrı, sonrasında
ise nadiren alerjik reaksiyonlar, baş dönmesi, bulantı gibi geçici
şikayetler görülebilmektedir. Tedavi etkinliğini artırmak için bacak
sarıldıktan sonra 30 dakika yürüyüş önerilir, 12-24 saat sonra
bandaj tamamen çıkarılmaktadır. Şikayetinden ağrısız ve acısız bir
şekilde kurtulan hasta tedaviden hemen sonra taburcu olarak sosyal yaşamına kaldığı yerden konforlu bir şekilde devam edebilmektedir. Uzun süre ayakta durmayın, egzersizlerinizi ihmal etmeyin.

Ameliyatsız tedavi ile kurtulabilirsiniz
Tıp alanındaki son gelişmeler her hastalıkta olduğu gibi varisin
de açık ameliyatlar yerine lokal anestezi altında kesi olmadan
radyofrekans, lazer, clarivein ve doku yapıştırıcı gibi kateter bazlı
yöntemlerle tedavi edilmesini sağlamaktadır. Ek sağlık problemleri olmayan hastalara uygulanan bu işlemler sayesinde, açık
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KORONA GÜNLERİNDE
BESLENME

“Evde yapıldığı için sağlıklıdır”
düşüncesi her zaman doğru
değildir. Yenilen yiyeceklerin
içerisindeki malzemelerin sağlıklı olduğu bilinse dahi bu yiyeceklerin aşırı tüketimi porsiyon
kontrolünü zorlaştıracaktır.
DiyetisyenGökçen Efe Aydın
Türk Böbrek Vakfı

Koranavirüs ile savaştığımız bu günlerde evde kalmamız sağlığımızı korumamız için çok önemli. Dışarıdaki
hareketli hayatı evimizin içinde yaşayamıyor ve zaman geçirmek için kendimize yeni uğraşlar ediniyoruz.
Bu uğraşların başında da daha önce genellikle hazır olarak alınan yiyeceklerin evde yapılması geliyor.

Özellikle evde yapıldığı için
masum olduğu düşünülen tatlı
ve hamur işleri her gün ve her
öğünde tüketilmemelidir.
Bu dönemde çocuklar eğitimlerini ev ortamında TV ve bilgisayar başında sürdürürken abur
cubur tüketimi yerine meyve,
kuru meyve ve kuruyemiş tüketimine yönlendirilirse çocuklar
için daha sağlıklı olacaktır

lir. Obezite, diyabet ve yüksek tansiyon hastalıkları gibi hastalıkların görülme riski artabilir.

Evde yapılabilecek ve bağışıklık sistemimizi güçlendirecek
besinlerin başında yoğurt ve kefir gelmekte. Kullandığımız
doğal süte ve mayaya bağlı olarak evde yaptığımız bu probiyotik besinler sağlığımızı olumlu yönde etkilemektedirler.

Evde kaldığımız süreçte porsiyonlarımızı büyütmeden az ve
sık beslenmek kilo kontrolünü sağlamamızı kolaylaştıracaktır. Farklı besin gruplarına yer verdiğimiz öğünlerimiz vücudumuzun ihtiyaçlarını karşılayarak bağışıklık sistemimizi
güçlendirecektir.

Bu dönemde bol miktarda antioksidan içeren A, E ve C vitaminlerinden zengin besinleri mevsimlerine uygun olarak
tüketmek bizim için faydalı olacaktır.

A Vitamini

Öğünlerimizde sebze ve meyvelere mutlaka yer vermeliyiz.
Vücudumuzun ihtiyacı olan vitamin ve mineralleri bu şekilde
alabiliriz. Günde 3 porsiyon meyve bizim için yeterli olacaktır. (1 porsiyon meyve avuç içimiz kadar meyve demektir.) 3
porsiyon meyveyi bir anda tüketmektense gün boyunca ara
öğünlerde tüketmek daha doğru bir tercihtir.

Karaciğer, balık yağı, süt, tereyağı, yumurta, havuç, kış kabağı, yeşil yapraklı sebzeler, kayısı, şeftali

E Vitamini
Bitkisel yağlar, avokado, yağlı tohumlar, soya, yeşil yapraklı
sebzeler, baklagiller

Bağışıklık sistemimizin güçlü olması için vücudumuzun ihtiyacı olan sıvıyı gün içerisinde mutlaka almamız gerekmektedir. Bu sıvının en doğru kaynağı sudur. Bir günde kadınların ortalama 2, erkeklerin 2,5, çocukların ise 1,5 litre (8
bardak) sıvı alması gerekmektedir. Gün içinde içilen çay ve
kahve almamız gereken sıvının yerini tutmamaktadır.

C Vitamini
Limon, portakal, mandalina, gibi turunçgiller, çilek, böğürtlen kuşburnu, domates, lahana, patates, ıspanak, yeşilbiber,
asma yaprağı, yeşil yapraklı sebzeler
Ayrıca D vitamininin de bağışıklık sistemimizi güçlendirdiği
bilinmektedir. D vitamini eksikliğinde hastalıklara yakalanma riskimiz artacaktır.

Vücudumuzun fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gereken sıvı miktarının karşılanamaması durumunda dehidrasyon meydana gelir. Vücutta sürekli olarak sıvı kaybı meydana geldiğinde dehidrasyonun derecesi artacak ve başta
böbrek hastalıkları olmak üzere birçok hastalığa neden olacaktır.

Mutfakta geçirdiğimiz zamanın artması diyetimizi olumsuz
yönde de etkileyebilir. Öğün sayımızın ve porsiyonlarımızın
artması kilo artışına sebep olabilir. Porsiyonlarımızın miktarı
ve içeriğindeki bu değişmeler tuz ve şeker tüketimimizi de
arttırarak vücudumuzu hastalıklara daha açık hale getirebi-
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DİYALİZ HASTALARI ve
KORONAVİRÜSE KARŞI
ALINMASI GEREKEN EK
ÖNLEMLER

Uzm. Dr. Bilal Görçin
Memorial Hizmet Hastanesi
Nefroloji Bölümü

Hayatımıza girdği andan sosyal bağlardan günlük alışkanlıklarımıza kadar her şeyi bir anda değiştiren
Yeni Korona Virüs nedeniyle, kronik hastalıkları olan hastaların da alması gereken önlemler arttı. Konuyla
ilgili olarak Ahmet Ermiş Diyaliz Merkezi Nefroloji Uzmanı Dr. Bilal Görçin’den, kronik böbrek yetmezliği
hastalarının neler yapması gerektiği hakkında bilgi aldık.
servis araçlarına, tekerlekli sandalyelere ve etraflarındaki
her şeye dokunabilecekleri için, araçlarda el dezenfeksiyonu
kullanımına veya eldiven takmaya özen göstermeleri gerekir. Servis araçlarımız da düzenli olarak dezenfekte ediliyor.

Korona virüse karşı mücadelede kronik böbrek yetmezliği
olan hastalarımızın elindeki en güçlü tedbir, Sağlık Bakanlığının koyduğu 14 kurala kesintisiz uyulması gereğidir. Ayrıca Bilim Kurulu tarafından yayınlanan ve güncellenen diyaliz
tedavisinde alınması gereken önlem ve kurallarda istisnasız
uygulanmalaıdır. Tedavi süreci gereği hemodiyaliz merkezlerine haftanın üç günü düzenli gelmek zorunda olan çok
sayıda hasta var.

Diyalizde kullandığımız her türlü malzeme (setler, iğneler,
diyalizör, gazlı bez, eldivenler, bantlar ve benzeri) her hasta
için ayrıdır ve tek kullanımlıktır. Ayrıca hastalarımıza eldiven
ve maske desteği verilmektedir. Hastalar diyaliz tedavisi boyunca maske takmaları mecburidir.

Diyalize giren hastalar, kanlarında bulunan üre ve kreatinin
gibi zararlı maddeler nedeniyle tüm infeksiyonlara karşı ateş
tepkisi veremeyebilirler. Koronanın en önemli belirtisi olan
ateş, diyaliz hastalarında görülmeyebilir. Bu nedenle koronanın ateş dışı belirtileri olan solunum sıkıntısı, öksürük, ve
bulantı daha fazla önemsenmelidir.

Ziyaretçi kabul edilmemektedir. Kendi merkezlerimizde dinlenme odasını kapatarak hastaların ve yakınlarının birbiri ile
temasını en aza indirilmiş olduk. Seansların arasını açarak,
giren ve çıkan hasta karşılaşmasını en aza indirdik.
Diyaliz merkezlerinin bu koşullarda alması gereken önlemlerden biri de uzun süredir ülkemizde olan yabancı hastalar
hariç, yurt dışından gelecek yeni hemodiyaliz hastalarının
kabul edilmemesidir.

Diyaliz hastalarının çoğunun hiç idrarı yoktur bu nedenle aldıkları tüm sıvı vücutlarında kalarak öksürük ve nefes darlığına sebep olur. İki diyaliz arası fazla kilo alanlarda görülebilecek olan öksürük nefes darlığı şikayetleri mutlaka koronaya
bağlanmamalıdır.

Korona öncesinde her diyaliz bitiminde kalite standartlarımız gereği makineler dezenfekte ediliyordu. Korona ile birlikte hastanın yatakları, yemek masaları ve dokundukları her
şey her diyaliz sonrası özellikle dezenfekte edilmektedir.

Diyaliz tedavisi gören hastaların sağlıklı insanlara göre bağışıklık sistemleri daha düşük olduğu için dezenfeksiyon kurallarına daha sıkı uymaları gerekir. Örneğin biz, Türk Böbrek
Vakfı Diyaliz Merkezleri olarak ateş, halsizlik, nefes darlığı
veya herhangi bir infeksiyon belirtisi olan şüpheli hastalarımızı da ayrı bir salonda ve farklı seansta, tüm izolasyon
kurallarını uygulayarak ve tüm koruyucu ekipmanını giymiş
ayrı personellerle diyalize alıyoruz.

Hemşirelerimiz, hastalarımızı diyaliz hazırlarken, diyaliz sırasında tansiyonlarını ölçerken ve hastalarımızı diyalizden
çıkarırken, eldiven, bone, koruyucu önlükler, hem normal
ağız burun maskesi hem de bunun üzerine yüzü koruyan
şeffaf yüz siperliği takmak zorundadırlar.

Bu hastaların kendi araçları ile hemodiyalize gidip gelmelerini istiyoruz. Servis ile gelenlerin de mutlaka maske takmaları
gerekiyor. Halsizlik, renal kemik hastalığına bağlı yürüme bozukluğu, diyaliz sonrası dengesizlik gibi nedenlerden dolayı

Hastalarımızın yatakları arasındaki mesafe yaklaşık 2 metredir. Vizitlerde ve sorunsuz hastalar ile hekim ziyaretlerinde
de bu mesafenin korunmasına azami ölçüde dikkat edilmektedir.
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COVID-19 Kapsamında Diyaliz Merkezlerimizde Alınan Tüm
Tedbirlere Genel Bakış:

16-Diyaliz seans giriş çıkış saatleri haricinde ana giriş kapıları kapalı tutulmaktadır.

1-Diyaliz merkezine refakatçi alımı yasaklanmıştır, hasta ve
refakatçı bekleme odası kapatılmıştır.

17-Tüm personelimiz klinik ana girişinden itibaren maskeli
olarak binaya girmekte ateş ölçümü ve genel değerlendirilmesi yapılmakta, ateş ölçümleri günlük olarak çizelge ile
takip edilmekte ve mesai süresince de maskeli olarak görev
yapmaktadırlar.

2-Diyaliz hastalarımızın tedavi sırasında maske takmaları
sağlanmıştır.
3-Diyaliz servis araçlarının yolcu taşıma kapasitesi koltuk
sayısının yarısı şeklinde ayarlanmış ve bu kapsamda üç
adet ek servis çıkarılmıştır.

18-Ayrıca Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan tedbirlere
koşulsuz uyum sağlamak için güncel bilgi paylaşımları ve
değerlendirmeleri yapılmakta tüm çalışanlarımız ve üst yönetimimiz azami gayret göstermektedir.

4-Servis araçlarına hastalarımızın maskesiz binmemeleri
için gerekli tedbirler alınmış ve uyarılar yapılmıştır.Araçlara
maske ve dezenfektankonulmuştur.
5-Diyaliz girişinde her hastamızın ateşi ölçülmü ve genel değerlendirilmesi yapılmakta, gerekirse triyaj uygulanmakta ve
maskesiz hastalara maske dağıtımı yapılmaktadır.
6-Hastalarımızın diyalize girdikten sonra yataklarında tekrar
hemşireler tarafından bulu ve ateş kontrolü yapılmaktadır.
7-Diyaliz merkezimiz her seanstan sonra genel ve akşam en
son seansta özel dezenfeksiyon yapılmaktadır.
8-Diyaliz araçları en geç haftada bir kez vakfımız tarafından
dezenfekte edilmektedir.
9-Diyaliz sırasında hastalarımıza yemek ve çay servisi kaldırılmıştır.
10-Hastalarımıza ve yakınlarına COVID-19 belirtileri ve korunma yöntemleri hakkında bilgilendirilme broşürü dağıtılmış ve dağıtılmaya devam edilmektedir.
11-Sağlık personelimize COVID-19 belirtileri ve korunma
yöntemleri hakkında periyodik eğitimler verilmekte ve kayıt
altına alınmaktadır.
12-Merkezlerimizin temizlik sıklıkları saat başı yapılmakta
olup, şüpheli durumlarda bu süre 30 dakikada bire inmektedir.
13-Tüm personelimiz için yüz koruyucu, N95 maske, tulum
ve tek kullanımlık kişisel koruyucu donanımlar eksiksiz şekilde temin edilmiş ve stok miktarı arttırılmıştır.
14-Şüpheli ve kesin COVID-19 tanılı hastalarımız, normalde
seans yapılmayan salı-perşembe ve cumartesi günleri, akşam seansımızda ayrı olarak diyalize alınmaktadır.
15-Hastalarımızın seans çıkışı sonrasında gerekli dezenfeksiyon işlemleri personelimiz tarafından yapılmaktadır.
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TÜRK BÖBREK VAKFI VE DİYALİZ
MERKEZLERİNDE GENEL
KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ

PANDEMİ SÜRECİNDE
MERKEZLERİMİZ GÖREV BAŞINDA
Türk Böbrek Vakfı Diyaliz Merkezleri, pandemi süreci boyunca gereken tüm tedbirleri alarak diyaliz hastalarımıza kesintisiz
hizmet vermeyi sürdürdü.

11 Mart 2020’yi 12 Mart’a bağlayan gece yarısı, ülkemizin ilk koronavirüs vakasının açıklanmasını takiben Türk Böbrek Vakfı olarak gereken önlemleri ivedilikle almak üzere ilk adımları attık.

Büyük bir özveriyle görevlerinin başında olan sağlık personelimiz, vakfımızın misyonunu en iyi şekilde yerine getirdiler.
Toplumsal bilgilendirmeyi de ihmal etmeyen sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz.

görevli personelimizin tüm KKE gereklilikleri karşılanarak
kesintisiz hizmet vermeleri sağlandı. Hastalarımızın da KKE
gereksinimleri karşılandı.

İlk olarak resmi mevzuat takip edilerek Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan önlemlere süratle uyum sağlandı.
İlk aşamada vakıf dışındaki tüm eğitim faaliyetleri, ziyaretler
ve toplantılar askıya alındı. Tüm mevzuat ve güncellemeleri, çalışanlarımıza yazılı ve sözlü olarak aktarıldı. Diyaliz
merkezlerimizde hastalarımızla doğrudan temasta bulunan
çalışanlarımıza kişisel koruyucu donanım temin edilerek
eksiksiz uygulamaları titizlikle takip edildi. Tüm birimlerdeki
çalışanlarımız için yeni mesai planlamaları gerçekleştirildi.

Büyük bir istekle ve özveriyle çalışan sağlık personelimiz,
her yönden motive edilmeye çalışıldı.
Lütfi Kona
Türk Böbrek Vakfı Vakıf ve Diyaliz Merkezleri Koordinatörü

Vakfımızın tüm toplantı takvimi dijital ortama taşındı. Gerek
TBV Diyaliz Merkezlerinde çalışan doktorlarımızla, hemşirelerimizle ve yöneticilerimizle yapılan toplantılar ve gerekse
TBV Yönetim ve İcra Kurulu toplantıları düzenli olarak telefon
ve bilgisayar ortamında dijital olarak gerçekleştirildi.
Ahmet Ermiş Diyaliz Merkezi

TBV’nin sosyal medya hesaplarından yapılan bilgilendirmelerle böbrek hastalarının koronavirüsten nasıl korunacakları
anlatıldı.

Bilgilerini Deneyimle ve Uzmanlıkla Harmanlayarak Sağlıklı Bir Toplumun Temel Taşı Olan
Tüm Hemşirelerimizin 12 Mayıs Hemşireler Günü Kutlu Olsun.

TBV Diyaliz Merkezleri, T.C. Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı
enfeksiyon kontrol genelgelerine bağlı olarak çalıştığı için
koronavirüs tedbirlerine çok daha kolay geçiş yapabildi. Diyaliz merkezlerinde uygulanmak üzere T.C. Sağlık Bakanlığı
Bilimsel Danışma Kurulu tarafından alınan önlemlere ilişkin
kararları hızla gözden geçirildi ve hiçbir istisna olmaksızın
katı bir şekilde uygulamaya alındı.
Bilimsel Danışma Kurulunun önlemlerde yaptığı güncellemeler yakından takip edilerek gerekli güncellemeler hemen devreye alındı. Zaman zaman kişisel koruyucu ekipman (KKE)
temininde yaşanan sorunlar için azami gayret gösterildi ve
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KARANTİNA SONRASI HAYATA
NASIL DEVAM EDECEĞİZ?
Çok kısa sürede hayatımızı kökünden değiştiren Covid-19, bir yandan bizi bugüne kadarki yaşantımızı
sorgulamaya zorlarken, bir yandan da ister istemez “ya sonrası” düşüncelerine kapılmamıza neden oluyor. Başta kişisel hijyen tedbirleri olmak üzere yeni alışkanlıklarımız karantina sonrası nasıl devam edecek?
Sokağa çıkma kısıtlamaları başladığında sanki müebbete
mahkûm olmuşuz gibi önce panikledik, sonra bu durumu da
mecburen kanıksadık.

Geçtiğimiz günlerde yakın bir dostumdan “çamaşır suyu şişesini çamaşır suyuyla sildiğimi görünce ne yapacağımı bilemedim”
çaresizliğinin duymamın ardından, kendime uzun süredir sorduğum ama bir türlü cevap alamadığım “yoksa biz eskiden pis
miydik?” düşüncesine geri döndüm. Eski dediğimiz ise şunun
şurasında iki ay öncesi… Oysa mart ortasından beri dışarıdan
gelen her şeyi kırklıyor, marketten aldıklarımızı
çamaşır suyuyla, sirkeli suyla veya deterjanla siliyor, yıkıyor, bir süre varsa açık
balkonumuzda bekletiyor –ki bu süreçteki en yorucu şey de bu–, ayakkabılarımızın içini, dışını, tabanını
siliyor, dışarıdan gelir gelmez
neredeyse kapı eşiğinde soyunup dökünüyor, elbiselerimizi
hemen makinede yıkarken,
kendimizi de keselenircesine
yıkanmak üzere banyoda buluyoruz.

Bu yazı yazılırken artık sınav tarihleri belli olmuş, AVM’lerle birlikte kuaförler ve berberlere açılma izni gelmiş, 20 yaş altı ve 65
yaş üstü için sınırlı da olsa hava alma izni çıkmış, turistik
tesisler ise sezon hazırlıklarını konuşmaya başlamıştı bile…
Ancak herkeste belirgin bir tedirginlik hakim. Bundan sonrası ne olacak? Bilim
insanları tarafından dile getirilen ikinci, hatta üçüncü dalga riski varken,
yine eskisi gibi mi yaşayacağız?
İngiltere’de yapılan bir araştırmaya
göre koronavirüs karantinası altına
alınmış kişilerin %54’ünün karantina sonlandıktan sonra da öksüren
ve hapşıran kişilerden kaçındığını
ortaya konmuş. Araştırmaya göre
%26’sının kalabalık yerlere artık girmek istemediği, %21’inin halka açık
hiçbir alana gitmediği saptanmış. Bu kişilerin normal hayatlarına dönme süreçlerinin
birkaç aydan üç yıla kadar uzayacağı tahmin
edilmiş.

Sağlık sistemine yük olmamak
için evde kaldığımız karantina günlerinde uyku düzenimiz
bozuldu, gece uyuyamaz, sabah
uyanamaz hale geldik. Öğün saatleri
değişti, evde oturdukça konsantrasyonumuz farklılaştı.
İlk haftalarda, sudan çıkmış balık gibi ne yapacağımızı
bilemediğimiz, yeni duruma adapte olmaya çalıştığımız günlerde, çoğumuz sosyal medyada birbirimizden görerek ekmek yapmaya giriştik, marketlerde maya kıtlığı yaşandı. Hamur işleri birbirini takip etti, tarifler, reçeteler havalarda uçuştu. Bir yandan
hunharca ev temizlikleri yapıldı, sanal mecralarda buluşmalar
düzenlendi, yapabilenler evde spor yaptılar, meditasyona başladılar, yapamayanlar kendilerini evdeki işlere vurup beden ve ruh
hallerini korumaya gayret ettiler. Yine pek çok kişi, gizli kalmış
yeteneklerini keşfetti, potansiyel becerilerini veya düşüncelerini
gerçeğe dönüştürdü.

Bu zor günler geçtiğinde -ki gerek tıbbi bilimler, gerekse sosyal
bilimler açısından eşi bulunmaz bir laboratuvar ortamı ve yakında konuyla ilgili çok ilginç yayınlar okuyacağız- aldığımız dersler
ve deneyimlerimizi harmanlayarak günlük yaşantımızı yeniden
düzenleyeceğiz.

•Bağışıklık sistemimiz için yeterli ve dengeli beslenmeyi, iyi bir
uyku düzeni oturtmayı, mümkün olduğunca egzersiz yapmayı,
karamsar düşüncelerden ve evhamdan kendimizi kurtarmayı,
yeteri kadar D vitamini almak için günde hiç değilse 10-15 dakika güneşe çıkmayı mutlaka kendimize ilke edinmeliyiz.

Bireysel anlamda neler yapabileceğimize ait önerileri gelin birlikte sıralayalım;

•Çok şiddetli bir alışveriş ihtiyacınız yoksa mümkün olduğunca
evde kalmalı, elimizin altında bulunanlarla yetinmeliyiz. Bu aynı
zamanda yaratıcı fikirler geliştirmek içinde bize bir fırsat verir.

•Korunmada en etkili yöntemlerden biri el temizliği. Bu nedenle
el temizliğine çok dikkat etmek, ellerimizi sıkça ve parmak aralarını da içerecek şekilde sabunlayarak en az 20 saniye süreyle
yıkamamız gerekiyor.

•Doğal kaynakları, özellikle suyu israf etmeden kullanmamız
gerekiyor. Örneğin sebze-meyve yıkadığınız veya sebze haşladığınız suyu çiçeklerinizi sulamak için kullanabilirsiniz.
•Dışarı çıkıyorsak bir süre daha maske kullanmamız, yanımızda maske, kolonya veya dezenfektan taşımamız gerekebilir.

•Kapı kolları, asansör düğmeleri, merdiven trabzanları, toplu
ulaşım araçlarında tutma yerler, para, klavye, tuzluk-biberlik,
gibi farklı kişiler tarafından sık temas edilen her şeyi ya dezenfekte etmeliyiz veya dokunduktan sonra ellerimizi temizlemeliyiz.

•Marketten eve dönüşte aldığımız her şeyi arındırıp dolaplara
yerleştirmek, hepimiz için en yorucu kısım oldu. İhtiyacımız olmayan ürünleri almazsak, hem bu zahmetten kurtuluruz, hem
de biraz da olsa ekonomi yapmış oluruz.

•Çok gerekmedikçe kapalı ortamlarda kalabalık toplantılar yapmak yerine, az kişinin katıldığı toplantılara yönelebilir veya dijital ortamı tercih edebiliriz. Kapalı alanlar için toplantı öncesi ve
sonrası ortamın havalandırılması iyi bir tedbir yöntemi olacaktır.

Koronavirüs, biz insanlar Dünya’nın doğal kaynaklarını fütursuzca harcadığımız için ortaya çıkan küresel bir sorun. İnsanlar
doğadan ellerini çektiklerin, ozon tabakasının kendisini tamir
edebildiğini, hava kirliliğinin azaldığını, denizlerin temizlendiğini, Dünya’nın nihayet nefes alabildiğini gördük. Bütün bunların
yeniden yaşanmaması için doğaya, insana ve kendimize daha
fazla özen göstermenin, bilinçlenmenin, kendi çözümleri üretmemizin tam zamanı.

•Asansörleri kalabalıksa kullanmamakta fayda var, kat sayısı
az ise merdivenleri tercih etmek, biraz da egzersiz yapmamızı
sağlamış olur.
•Öksüren ve hapşıran kişilerden en az 1-1,5 metre uzakta durmak gerekiyor.

Ayşe Onat

Bizimki gibi birbirine dokunmayı, duygularını temas ederek paylaşmayı seven toplumlarda, bu sürecin nasıl yürütüleceği tam
bir soru işareti. Bir yandan hastalanmak, hastalanmak bir yana
hastalığı ailemize ve sevdiklerimize bulaştırma ihtimali korkusu,
öte yandan binlerce yıllık kültürel alışkanlıklar, insanın varlığını
şekillendiren sevme ve sevilme güdüsü. Orta yol nasıl bulunacak? 23 Nisan’ı balkonlarımızda kutladık, iftarı sofra başında
hep birlikte yaşayamadık, anneler gününü uzaktan tebrik ettik,
bayram da ancak telefonla ve hiç değilse dijital uygulamalar sayesinde ama yine uzaktan yaşanacak.
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2020 DÜNYA BÖBREK GÜNÜ
ETKİNLİĞİ
Mart ayının ikinci Perşembe günü tüm Dünya’da kutlanan Dünya Böbrek Günü’nün 2020 teması böbrek
sağlığı başta olmak üzere sağlığımızı korumak üzere uymamız gereken en temel kuralları işaret eden “8
Altın Kural” olarak belirlendi.
İdeal boy ve kilo oranını koruyarak kilo kontrolü yapmak ve
hareketli bir yaşam tarzı benimseyerek düzenli egzersiz yapma
Düzenli tansiyon takibi
Kan şekerinin düzenli takibi

olmanın da mutluluğunu yaşadılar. Bitiş çizgisinde zorlu
parkuru tamamlayan sporcuları karşılayan Timur Erk, kendilerine madalyalarını taktıktan sonra öğrencilerden ve öğretmenlerinden oluşan izleyicilere Dünya Böbrek Günü ve 8
Altın Kural hakkında bilgi verdiği bir konuşma yaptı.
Etkinlik sonunda tüm katılımcılara Türk Böbrek Vakfı tarafından hazırlanan sürpriz ilaç kutuları verildi.

Yeterli ve dengeli beslenme
BÖYLE İLAÇ KUTUSUNU DAHA ÖNCE HİÇ GÖRMEDİNİZ
Vücudun günlük sıvı ihtiyacını karşılayacak şekilde su içme
Sigara ve tütün ürünlerinden kaçınma

2020 Dünya Böbrek Günü kutlamalarımız kapsamında dağıtımını gerçekleştirdiğimiz promosyon çalışması büyük ilgi
gördü.

Düzenli doktor kontrollerini aksatmama
Sadece reçete edilen ilaçları, doktorun verdiği şekilde kullanmaşeklinde belirlenen 8 Altın Kural, sadece böbrek sağlığımızı olumlu etkilemekle kalmıyor, sağlıklı bir yaşamın
anahtarı niteliğini de taşıyor.
Bu kapsamda hazırlanan ana görsel çalışmanın temel alındığı kampanyamızın etkinlik kısmını ise uzun yıllardır çözüm
ortağımız olan Ünsped Spor ve Kültür Kulübü’nün desteğiyle,
kendilerinin Zeytinburnu’nda bulunan kapalı spor salonunda
11 Mart 2020 tarihinde gerçekleştirdik.

8 Altın Kural’ın bir ilaç prospektüsü gibi tasarlandığı “ilaç kutusu” esprili promosyon çalışmasında, her biri bir kuralı temsil eden sekiz ayrı kuruyemiş ve kuru meyveden oluşan bir
içerik yer aldı. Böylece kadim tıp bilgilerinden biri olan “yedikleriniz ilacınız olsun” söylemine atıfta bulunulmuş oldu.
İlaç kutusu, dağıtımı yapılan tüm gruplardan büyük ilgi ve
beğeni gördü.

8 Altın Kural’ı simgeleyen sekiz ayrı istasyondan oluşan ve
“asıl Survivor, sağlıklı bir yaşamı sürdürmek için gereken kuralları benimsemek, bunları aksatmadan yerine getirmektir”
düşüncesiyle hazırladığımız Survivor parkurunda, Ünsped
Spor ve Kültür Kulübü öğrencileri de görev aldı. Parkurda,
Survivor’da yarışmış olan Hasan Yalnızoğlu ve Tuğba Melis
Türk’e bir kız, bir de erkek sporcu eşlik etti. Her bir istasyonda, o istasyonun temsil ettiği Altın Kural’ın gereğini yerine
getiren yarışmacılarımız, son istasyonun ardından bitiş
çizgisini coşkuyla geçerek, kendilerine rol model olan TBV
Başkanı Timur Erk’, nam-ı diğer Böbrek Dede’ye ulaşabilmiş

Dünya Böbrek Günü etkinliğimize destek veren Semra Demirer’e ve ÜNSPED Spor ve Kültür Kulübü’ne
teşekkürlerimizi sunarız.
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DÜNYA BÖBREK GÜNÜNDE
YER ALDIĞIMIZ MECRALAR
Dünya Böbrek Günü kutlamaları kapsamında kampanyamızın ana görselini kullanarak yaptığımız toplumsal
bilgilendirme çalışmalarında, hafta boyunca ve sonraki haftada pek çok mecra kullandık.
• İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından tahsis edilen 50
billboard haricinde metrobüs hattından çift taraflı 50 raket
ve muhtelif alanlarda 150 afiş ile yer aldık.

Trump AVM

Trump AVM

Metrobüs

Metrobüs Durağı

• İstanbul, Antalya ve Kayseri’deki muhtelif AVM’lerde ve kamuya açık alanlarda raketlerle görünürlük kazandık.
• İzmir’de metro hattında 250 adet dijital çalışmamız yer
aldı.

• İBB’ye bağlı Medya A.Ş.’ye ait kapalı devre TV sisteminde
İBB TV, AVM ekranları, dış ekranlar, metro, metrobüs ve Şehir Hatları’nda bulunan Modyo TV ekranlarında görselimizin
hareketli versiyonu ile milyonlara ulaştık.

Tepe Natilus AVM

Sabiha Gökçen Havalimanı

• Trakya bölgesinde Tekirdağ’da 25 billboard ve 25 raketin yanı sıra Kırklareli’nde de billboard ve raket çalışmasının
yanı sıra Tekirdağ ili kapsamında bir aylık süre ile 10 adet
minibüs ve otobüs giydirme çalışması da yapıldı.

• 14 ildeki 286 eczanede ve 7 hastanede 347 ekranla yayında olan Eczane TV sisteminde bu sene de yayındaydık.

• 2020 Dünya Böbrek Günü çalışmalarımıza destek veren
kişilere ve kurumlara gönülden teşekkürü borç biliriz.

• Benzer şekilde Kuaför TV ekranlarından da pek çok kişiye
eriştik.

Kayseri AVM

Sapphire AVM

Şişli Eczanesi
Fox Haber

• Aynı şekilde TBV Memorial Hizmet Hastanesi de dahil olmak üzere Memorial Sağlık Grubu’ndaki tüm kapalı devre
ekranlarda yine hareketli görselimizle mesajımızı hastalarımıza ve hasta yakınlarımıza ilettik.
Sapphire AVM

Kamer Eczanesi

• Sabiha Gökçen, Esenboğa, Kayseri, Bodrum ve Edremit
Havaalanları da yine görselimizin yer aldığı yerlerden bazılarıydı.
• İstanbul’da yoğun trafiğin olduğu ana yollarda bulunan
Kuyumcukent (Basın Ekspres Yolu-Sefaköy), MetroPort AVM
(Bahçelievler), Optimum AVM (Göztepe E5), Trump Towers
(Mecidiyeköy), Sapphire AVM (Levent), Tepe Nautilus (Kadıköy, Ayrılık Çeşmesi Marmaray) binalarının dışındaki dev ekranlarda milyonlarca kişinin görselimizi görmesini sağladık.

Optimum AVM

30

Edirne Otobüs giydirme çalışması
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DÜNYA BÖBREK GÜNÜ
‘GÜLDÜR GÜLDÜR’DE
2020 Dünya Böbrek Günü kutlamaları kapsamında Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, ekranların sevilen programı
Güldür Güldür’e konuk oldu. TBV Mütevelli Heyet ve Yönetim Kurulu Üyesi Ender Merter’in organize ettiği etkinlikte, Güldür
Güldür’ün BKM’de gerçekleşen 11 Mart tarihli program çekimine katılan Erk, gerek çekimde hazır bulunan seyircilere, gerekse Show TV’deki 17 Nisan tarihli yayında ekranları başındaki milyonlara hem Türk Böbrek Vakfı, hem de Dünya Böbrek
Günü ana hedefi hakkında bilgiler verdi.
Dünya Böbrek Günü’nde gerçekleştirdiğimiz etkinliklerimizi anlatan Erk, 2020 yılının teması olan “8 Altın Kural”, böbrek
sağlığı, yeterli ve dengeli beslenme, un-tuz-şeker tüketimi gibi vakfımızın proje bazlı yürüttüğü çalışmalar hakkında kamuoyuna yönelik özet bilgilendirmeler yaptı.

ULUSLARARASI BÖBREK VAKIFLARI
FEDERASYONU İLE İŞ BİRLİĞİMİZ
Vakfımızın üyesi bulunduğu IFKF – Uluslararası Böbrek Vakıfları Federasyonu, yeniden yapılanma çalışmalarına hız
verdi. Hong Kong Böbrek Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Lui Siu Fai’nin onursal başkanlığında yürütülen çalışmalar, koronavirüs nedeniyle kesintiye uğramış olsa da, Yönetim Kurulu olarak dijital platformlar üzerinden toplantılar
planlanmaya devam ediyor.
Dünya Böbrek Günü etkinliklerimizi gerçekleştirmemizin ardından yaptığımız raporlama, IFKF’nin internet sitesinde
yayınlandı. 2020’de küresel boyutta 99 ülkenin 1200 etkinlik gerçekleştirdiği Dünya Böbrek Günü, sağlık taramaları,
yürüyüşler, stant etkinlikleri, eğitim ve seminerler gibi çeşitli projelere ev sahipliği yaptı. Sosyal medya üzerinden
Dünya çapında 769 milyon kişiye ulaşan etkinlikler, hem toplumsal hem de kamusal alanda ses getirdi.

Programlarında yer verdikleri ve böbrek sağlığı konusunu geniş kitlelere ulaştırmamıza vesile oldukları için başta Ali Sunal
olmak üzere tüm Güldür Güldür ekibine teşekkürlerimizi sunarız.

VAKFIMIZIN ÇALIŞMALARI “EN İYİ
ÖRNEKLER” ARASINDA
Türk Böbrek Vakfı’nın 2019 Dünya Böbrek Günü için gerçekleştirdiği çalışma, IFKF tarafından diğer ülkeler için örnek gösterildi.
2019’da İntema Yaşam Mutfağı’nda Bilgi Üniversitesi Gastronomi
bölümü Öğretim Üyesi Dr. Dilistan Shipman’ın önerdiği sağlıklı gıdaları ünlülerle birlikte mutfağa girerek yapan ve tadan çocukların yer
aldığı çalışma, basında da büyük ilgi görmüştü. Etkinliğe İÜ-Cerrahpaşa Çocuk Nefrolojisi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Lale Sever ve Çocuk
Endokrinolojisi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Olcay Evliyaoğlu da katılarak
bilgiler vermişti.
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BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYESİ
EĞİTİM SEMİNERİMİZ

Bu eğitimleri eğiticinin eğitimini vermiş olduğumuz öğretmenlerle çoğalttık. , şimdi yaklaşık yedi sene içerisinde toplamda
500 bin çocuğa sağlıklı beslenme eğitimi vermiş oluyoruz. Çocukların aklında kalsın diye eğitimden sonra bu eğitimlerin kitapçıkları dağıtıyoruz. Türkiye'de günlük 6 gram tuz tüketimi yeterliyken 18 gram kullanılıyordu. 10 sene içerisinde 10 grama
düşürebildik. Şimdiki hedefimiz şeker ve obezite ile mücadelede şeker tüketimin azaltılması.
Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre günlük 50 gram şeker yeterli. Şu an hala 140 gram şeker tüketiyoruz. Şeker tüketiminin azaltılması için bilgilendirme yapıyoruz. Obezite tüm hastalıkların tetikleyicisi başta böbrek sağlığı ve kalp sağlığı,
bunu önlemek için şeker kullanımını azaltıyoruz" dedi.

Büyükçekmece Belediyesi ve Türk Böbrek Vakfı işbirliğiyle şeker ve tuz tüketiminin zararları ve böbrek

“

sağlığının korunması semineri düzenlendi. Seminere katılan minikler gönüllü sağlık elçisi yemini etti.
4 Mart 2020 tarihinde Büyükçekmece Belediyesi ve Türk
Böbrek Vakfı işbirliği ile aşırı şeker ve tuz tüketiminin zararları ile böbrek sağlığının korunması semineri düzenlendi. Seminer kapsamında böbreklerin düşmanı olan tuz ve şekerin
insan vücuduna zararları hakkında bilgi verildi. Büyükçekmece Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen programa çok
sayıda okuldan öğrenci, veli ve öğretmen katıldı.
Programda sunum yapan Türk Böbrek Vakfı Projeler Koordinatörü Ayşe Onat ile diyetisyen Gökçen Efe Aydın'a minikler merak ettikleri soruları sordu. Büyükçekmece Belediye
Başkanı Hasan Akgün, çocuklarla yakından ilgilenip onlarla
sohbet etti. Akgün programda Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk'e, Büyükçekmece'yi temsil eden çini tabağı hediye
etti. Ayrıca diyetisyen Aydın, ambalajlı gıdalarda besin değerleri tablosuna dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

Dünya Sağlık Örgütü'nün
verilerine göre günlük 50
gram şeker yeterli. Şu an
hala 140 gram şeker

Öte yandan, seminerde Türk Böbrek Vakfı'nın “gönüllü çocuk sağlık elçisi” yemini edildi ve çocuklara rozet takıldı.
Ayrıca miniklere Türk Böbrek Vakfı tarafından hazırlanan üç
kitaptan oluşan “böbrek dede kitapçıkları” set olarak hediye
edildi.
Büyüme çağındaki çocuklarda oluşan obezitenin önüne
geçmek için aşırı şeker tüketiminin azaltılması gerektiğini
vurgulayan Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, "35 seneden beri Türk Böbrek Vakfı'nın kurucu başkanlığını yapıyorum. Böbrek Dede karakteri yeni oluştu. Şimdiye kadar 26 ile
gittik. Bunlardan biride burası oldu. İstanbul'da 7 seneden
beri bu etkinliği yapıyoruz. Yaklaşık 250 bin çocuğa doğrudan eğitim verdik.
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tüketiyoruz.
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2019’UN SON EĞİTİM PROJESİ
ORDU’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ
18-19 Aralık 2019 tarihlerinde eğitim projemizle Ordu’daydık. 18 Aralık’ta TBV Başkanı Timur Erk ile Ordu İl Milli Eğitim
Müdürü Kutlu Tekin Baş’ı makamında ziyaret ederek eğitim iş birliği protokolü imzaladık. İmza töreninde hazır bulunan
Anadolu Ajansı’na proje hakkında demeç veren Erk, ülke çapına yayılması amaçlanan projemizin bugüne kadarki performansının yanı sıra, beslenme istatistikleri ile ülkemizde kronik böbrek hastalığı ve bağlantılı sağlık sorunları hakkında bilgiler verdi.
Projenin ikinci gününde, tarihi Ordu
Lisesi’nde sabah oturumunda Atatürk, Hamdullah Suphi Tanrıöver ve
Altınordu Ortaokullarından gelen
öğrencilere TBV Başkanı Timur Erk
ve TBV Projeler Koordinatörü Ayşe
Onat tarafından böbrek sağlığı ve
sağlıklı beslenme eğitimi verildi. Timur Erk, sağlıklı bir ülke için, sağlıklı
nesiller yetişmesi gerektiğini, bunun
için de ailelere ve aldıkları bilgileri
öğrencilere büyük görev düştüğünü,
öğrencilerin evde ailelerine “ters
eğitim” ile edindikleri bu bilgileri
aktarmalarının önemli olduğunu belirtti. Sabahki ikinci oturum ise Altın
Fındık, 15 Temmuz ve Altınordu İlkokullarından toplam 192 öğrencinin
katılımıyla gerçekleştirildi.
Günün öğleden sonraki oturumunda, Ordu ilinde görevli 58 öğretmenle eğiticinin eğitimi çalışması için bir
araya geldik. Oldukça verimli geçen
ve öğretmenlerin sorularıyla ve katkılarıyla eğitimin sonunda Timur Erk
tarafından öğretmenlere katılım sertifikaları verildi. Aynı gün Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler’i ziyaret
eden Başkan Erk, vakıf faaliyetleri ve Ordu’da gerçekleştirilen proje hakkında bilgiler aktardı ve Başkan Güler’den destek sözü aldı. Ziyaret sonunda Timur Erk tarafından Hilmi Güler’e ziyaret anısına bir plaket takdim etti.

2020’DE EĞİTİM PROJEMİZİN İÇ
ANADOLU’DAKİ YENİ VE İLK İLİ
YOZGAT OLDU
9-10 Ocak 2020 tarihinde Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Türk Böbrek Vakfı arasında iş birliği protokolü imzalandı.
Valilik makamında Yozgat Valisi Kadir Çakır ve Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk tarafından imzalanan protokol çerçevesinde, il merkezi ve
ilçelerde milli eğitim müdürlüğü personelleri, öğretmen ve öğrencilere,
aşırı şeker ve tuz tüketiminin insan sağlığına zararları, aşırı tüketimin
oluşturduğu şeker hastalığı ve yüksek tansiyon gibi hastalıklar ve bu
hastalıklardan korunma, doğru beslenme, sağlıklı alışkanlıklar edinme,
sporun hayatımızdaki yeri konularında bilgilendirme ve bilinçlendirme
eğitimleri verildi. Vali Kadir Çakır, imzalanan protokolün hayırlı olması
temennisinde bulunarak, verilen eğitimlerin sağlıklı bir yaşam sürdürme
açısından önemli olacağını söyledi.
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AFYONKARAHİSAR
İL MİLLİ EĞİTİM PROTOKOLÜ
Aşırı tuz ve şeker tüketiminin zararları ile sağlıklı bir yaşam için beslenme ve hayat tarzı önerileri eğitim projesine İLİŞKİN iş birliği protokolü, TBV Başkanı Timur Erk ile
Afyonkarahisar Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın tarafından 6 Şubat 2020 tarihinde imzalandı.
TBV Başkanı Erk, gelecek nesillerin daha bilinçli yetişmesi için
sekiz yıl önce başlatılan projeyi
geliştirerek ülke geneline yaygınlaştırmak istediklerini, projeyi
26'ncı kente taşıdıklarını söyledi.
Erk, "Afyonkarahisar'da merkez
ve ilçelerden 450 öğretmen, 'Eğiticinin Eğitimi' kapsamında bilgilendirildi. Araştırmalarımız neticesinde eğitimlerin 7- 12 yaş grubu çocuklarda daha
verimli olduğunu tespit ettik. Eğitim sonunda vakıf olarak
hazırlattığımız eğitici kitaplarımızı takdim ediyoruz. Bilgilerin kalıcı olmasını sağlıyoruz ki çocuklarımız da aileleriyle bu kitapçıkları paylaşarak farkındalığın artmasında
önemli rol oynasın. Çocuklarımıza üç beyaz düşman
olan şekerden, tuzdan ve undan, ayrıca trans yağlardan
uzak durmalarını anlatan bir kitap, sağlıklı kalmaları için
spor yapmalarını önerdiğimiz bir kitap ve böbreklerimiz
ve karakterini anlatan bir kitap olmak üzere üç kitaplık bir

set veriyoruz. Projemizin bir diğer hedefi ise çocuk yaşta
obeziteyle mücadele etmek. Bu kapsamda gittiğimiz illerde koruyucu hekimlik görevini üstleniyoruz." dedi.
İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın da proje hakkında;
"TBV ile yaptığımız protokolle hedefimiz sağlıklı nesiller
yetiştirebilmek. Çocuklarımızın özellikle fiziksel anlamda
vücutlarına, böbreklerine ve
genel anlamda organlarına
zararlı olan maddelerden
uzak durmalarını, alışkanlıklardan vazgeçmeleri adına
bir protokol imzaladık. Öncelikle öğretmenlerimizin eğitim
sürecini tamamlayacağız ve ardından da çocuklarımıza
eğitimler gerçekleştireceğiz. Bu konuda vakfımız da bize
ihtiyaç duyacağımız materyalleri ulaştırdı. Çocuklarımızın daha sağlıklı yetişmeleri için bu tür çalışmalara
ihtiyaç var. Projenin de başarılı olacağına inanıyoruz
gayretimiz ve çabamız da bu yönde." dedi. Açıklamaların
ardından TBV Başkanı Timur Erk tarafından İl Milli Eğitim
Müdürü Metin Yalçın'a projeye verdiği desteklerden dolayı bir plaket takdimi yapıldı.

ÇANAKKALE
İL MİLLİ EĞİTİM PROTOKOLÜ
5 Mart 2020 tarihinde TBV Başkanı Timur Erk ve TBV
Tekirdağ Diyaliz Merkezleri Koordinatörü Ali Arda,
Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret ederek
eğitim iş birliği protokolü imzaladılar. İmza töreninin
ardından gerçekleştirilen eğitim çalışmalarında gerek
eğiticinin eğitimi seminerleri ile öğretmenlere projenin
saha uygulamaları hakkına ayrıntı bilgi verildi, gerekse
öğrenciler ile bir araya gelinerek böbrek sağlığı ve beslenme konularında eğitimler düzenlendi. Eğitimlerin sonunda katılan öğrencilere Türk Böbrek vakfı tarafından
hazırlanan üç kitaplık set hediye edildi.
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TBV BAŞKANI TİMUR ERK, HABER
GLOBAL TV’DE VE TRT HABER’DE
PANDEMİ SÜRECİNİ +65 YAŞ VE
DİYALİZ HİZMETLERİ AÇISINDAN
DEĞERLENDİRDİ
TV programları ve haberlere katılımımız da yine aynı şekilde uzaktan görüntülü katılım olarak yeni bir hale bürünüyor. Türk
Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, 27 Nisan 2020 tarihinde Haber Global TV’de saat 17.00’deki canlı yayına +65 Yaşlı Hakları
Derneği Başkanı Dr. Gülüstü Salur ile birlikte bağlanarak Saynur Tezel’in konuğu oldu ve 65 yaş ve üstü bireyler için getirilen
evden dışarı çıkmama kısıtlaması konusunda demeç verdi.

TOPLANTILARIMIZI
DİJİTALLEŞTİRDİK, İŞLERİMİZİ
AKSATMADIK
Koronavirüsün iş hayatına en büyük etkilerinden biri de yayılımı önlemek amacıyla çalışmalarımızı eve taşımamız oldu.
Neyse ki gelişen teknolojinin sunduğu toplu görüşme ve iletişim olanakları sayesinde çalışma planlarımıza sadık kalabilmeyi başardık. Gerçek zamanlı olarak yaptığımız toplantılar, sadece kurumsal görevlerimizi tamamlamamızı sağlamadı,
aynı zamanda sosyalleşebilme ihtiyacımızı da bir ölçüde giderdi.
Türk Böbrek Vakfı Yönetim Kurulu da teknolojiyi kullanarak nisan ve mayıs ayı planlı toplantılarını gerçekleştirdi. Böylece
herhangi bir bulaş riski taşımadan planlı çalışma takviminin aksamaması sağlandı. Tüm üyelerimizin katıldığı toplantılar
oldukça verimli geçti.

65 yaş üstü bireylerin günde en azından belli bir zaman aralığında dışarı çıkarak güneşlenebilmesi, hareket edebilmesi, kendisini soyutlanmış hissinden kurtarabilmesi için yasa koyucu nezdinde girişimde bulunulması amacıyla bir girişim önerisi
getiren Erk, hareket, su ve ev yapımı gıdalar tüketilmesine vurgu yaptı.
Evde yoğurt ve kefir yaparak sindirim sisteminin sorunsuz çalışabilmesinin öneminin altını çizen Erk, özellikle ramazan
ayındaki beslenmede tuz tüketimine dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu. Tatlı tüketiminde pek de kaçınılamayan bu dönemde, pancar şekerinden üretilmiş mamullerin tercih edilmesini tavsiye etti. Korona virüs salgını esnasında
diyaliz hastalarının durumuna da değinen Erk, gerekli tüm önlemlerin alınarak diyaliz hizmetinin kesintisiz sürdürüldüğünü
açıkladı. Hastane ve sağlık hizmetlerinde normalleşmenin yavaş da olsa başladığını belirten Erk, kişilerin tedavi ve kontrol
ihtiyaçlarını aksatmamak üzere sağlık kuruluşlarına başvurabileceğinin de müjdesini verdi. Toplumsal tüm etkinliklerin bu
salgın durumu sonucu değişikliğe uğrayacağını hatırlatan Erk, dijital imkanların değerlendirilerek kültürel faaliyetlerin farklı
bir ortamda takip edilebileceğini de söyledi.
TBV Yönetim Kurulu Nisan Ayı Yönetim Kurulu Toplantısı

Her biri kendi alanında uzman ve akademisyen kimlikleri ile
hekim mütevellilerimiz, 4 Mayıs tarihinde gerçekleştirdiğimiz
dijital toplantıda kronik böbrek yetmezliği hastalarında pandemi sorunları, korunma tedbirleri, TBV Diyaliz Merkezlerinde
uygulanan tedbirlerin yeterliliği, pandeminin süreçleri, bağışıklığı arttırma yolları gibi güncel konuları ele aldılar.

TRT Haber’de yayınlanan röportajda TBV Başkanı Timur Erk risk altında bulunan diyaliz hastaları ve böbrek nakli olmuş
kişilerin virüse karşı nasıl korunmaları gerektiğini anlattı.
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TBV’nin üç diyaliz merkezinin hekimleri ve başhemşireleri ile yapılan dijital toplantıda pandemi ile ilgili olarak merkezlerimizdeki hastalarımızın durumu, alınan tedbirler, hastalara uygulana triyaj, hastalarımıza ve refakatçilerine yapılan bilgilendirmeler, şüpheli ve Covid-19 pozitif tanısı almış diyaliz hastalarının merkezlere geliş gidişleri ve diyaliz tedavileri ayrıntılı
bir şekilde ele alındı. Diyaliz merkezleri için Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tarafından yayınlanan Covis-9 önlemlerinin uygulamaları değerlendirildi.
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TBV YÖNETİM KURULU ÜYELERİMİZ
İBB BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU’NU
ZİYARET ETTİLER

SOSYAL KOMİTELERİMİZİN
ÇALIŞMALARI
Her türlü sosyal etkinliğin iptal edildiği bu dönemde, sosyal komitelerimiz çalışmalarını farklı bir şekilde sürdürmeye devam ettiler.
Diğer pek çok meslek grubunun evden de çalışabildiği pandemi günlerinde özveriyle görevlerinin başında olan sağlık çalışanlarımız için
muhtelif günlerde ikramlar organize ederek jestler yapan komitelerimiz, vakfımızın sağlık profesyonellerine büyük moral verdiler.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu Türk Böbrek Vakfı Yönetim Kurulu olarak 10 Mart 2020
tarihinde ziyaret ettik. Ziyaretimizde Vakfımızın faaliyetleri hakkında bilgi verilerek, özellikle ilk ve ortaokullarda gerçekleştirmekte olduğumuz “sağlıklı beslenme” eğitimlerini, çocuklarımızın 5-12 yaş grubundaki annelerine de kamu yararı
gözeterek sunmak istediğimizi, böylece geleceğimizi inşa edecek çocuklarımızın mimarı olan annelerin de böbrek sağlığı ve beslenme konusunda bilinçleneceğini ve bunun için uygun konferans salonlarında toplu eğitimler vermeye hazır
olduğumuzu belirttik. Ayrıca arsa tahsisi karşılığında İstanbul genelinde ihtiyaç olan bir mahalleye, alacağımız şartlı
bağışlarla bir anaokulu yapmak istediğimizi de paylaştık. Vakfımızın faaliyet alanına giren “ezilme sendromu” konusunda, özellikle deprem sonrası göçük altından kurtarılacak vatandaşlara sağlık hizmeti sunacak yetkililere eğitimler
verebileceğimizi aktardık.

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte ise ikramların yerini iftarlar aldı.
Yine komitelerimizin desteğiyle diyaliz merkezimize hazır olarak gelen iftarlıklar ve yemekler, bu sene hep birlikte olamasak da, gönül
birliği içinde olmamıza vesile oldu. Gelen iftarlık yiyecekler, kişisel
koruyucu önlemlerini alan personelimize dağıtılarak iftarlarını yapmalr sağlandı.
Komitelerimiz ayrıca Ramazan münasebetiyle her sene geleneksel
olarak diyaliz hastalarımıza verilen erzak desteği için de büyük destek sağladılar.

Vakfımızın Mütevelli Heyet ve Yönetim Kurulu Üyesi Ender Merter
tarafından Ahmet Ermiş Diyaliz Merkezi’nde Tedavi Gören Hastalarımıza ve Çalışanlarımıza Karışık Kuruyemiş Paketleri İkram Edildi.
Kendisine Teşekkür Ederiz.

DİYALİZ HASTALARINA RAMAZAN
SÜRPRİZİ
Türk Böbrek Vakfı’nın diyaliz tedavisi gören böbrek hastaları için
her yıl düzenlediği geleneksel iftar daveti, bu yıl pandemi nedeniyle gerçekleştirilemeyince vakıf destekçilerinden Nurhan Tarman ve
Türkan Sabancı harekete geçti.
İzolasyon tedbirleri çerçevesinde diyaliz merkezlerinde tedavileri
süren yüzlerce hastaya hediye fonu oluşturmak üzere harekete geçen ikili, kısa sürede tüm hastalar için kaynak oluşturdu. Nurhan
Tarman ve Türkan Sabancı’nın öncülük ettiği organizasyona Esin
Demirören, Canan İmer, Nilgün Çolak ve Beyhan Ballık da destek
verdi. Oluşturulan destek fonu ile tüm diyaliz hastalarına hediye
çekleri gönderildi.
Hediye çeklerine dilek mesajlarını yazarak, hastaların bayramlarını
kutlayan tüm destekçilere, Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk de
teşekkür etti. Erk, destekçilere gönderdiği yazılı mesajında “Uzun
süredir diyaliz merkezi ve evlerinden çıkamayan hastalarımıza verdiğiniz destek, onların motivasyonları için son derece önemliydi.
Karantina sürecinde dahi vakıf yararına çalışarak hastalarımızı yalnız bırakmadığınız için yürekten teşekkür ediyorum” dedi.
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Diyaliz hastalarımıza ramazan
erzak yardımı kartı verildi
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TAMİR ET – YENİLE – DÖNÜŞTÜR

Evinizde ya da bahçenizde kullandığınız eski bir eşya olan merdiveninizi artık başka bir eşya olarak kullanabilirsiniz. Duvara
dayayabileceğiniz eski merdiveninizden kitaplık oluşturabilir ve
kendinize küçük bir kütüphane oluşturabilirsiniz.

Evinizde bulunan eski kitapların bir köşede boş durmasını istemiyorsanız eski kitaplarınızdan harika raflar yapabilirsiniz. Bu
sayede, küçük eşyalarınızı koyabileceğiniz oldukça estetik raflarla evinizi güzel bir görünüme büründürebilirsiniz.

Cilası bozulmuş ve sehpa, boyası dökülmüş bir tepsi, kullanılmayan bir obje, kenarda kalmış bir parça kumaş, aklınıza ne
gelirse, aslında her biri yeni ve kullanışlı bir eşyanın ilk adımı
olabilir. Elinizden biraz iş geliyorsa, azıcık dikiş biliyorsanız,
biraz da yeterli yardımcı malzemeniz varsa, yaratıcılığınızı en
güzel şekilde değerlendirmek için daha fazla beklemenize gerek
kalmaz.

Çocukların bebeklik döneminde kullandığı ve sonrasında bir köşeye kaldırılan beşikleri çalışma masası haline getirebilirsiniz.
Ayaklarını uzatmak isteyenler için orta raf kaldırılabilir ya da yarısı sökülebilir.

Evinizin dekorasyonuna uygun renk, desen ve kumaşları kullanmanız çok daha iyi sonuçlar elde etmenize yardımcı olacaktır.
Eskiyen rengi solan ve demode görünen yatak başlığınızı atmayın. Yenileme işlemi için zımparalayarak istediğiniz bir renge boyayabilir ve isteğinize bağlı olarak üzerine süslemeler yaptıktan
sonra yeni hali ile kullanabilirsiniz.

Fikir vermek açısından internetten yararlanabilirsiniz. Sadece
tamir ve dönüşüm işlerinden örnekler veren siteler ve hesaplar
değil, sanal olarak gezdiğiniz müzeler, gördüğünüz resimler
veya fotoğraflar, izlediğiniz filmler ve belgeseller de size ilham
verebilir.
“DIY – Do It Yourself – Kendin Yap” akımı, özellikle doğaya
karşı sorumluluklarımızı çok daha iyi idrak ettiğimiz ve tüketici
konumundan üreten ve ürettiğini değerlendiren bireylere dönüştüğümüz bu zamanda, sadece insanlığın değil, biricik gezegenimizin de sağlığı için vazgeçilmelerimizden biri olacak.
Kendin yap akımı ile eskiden atılan tüm mobilyalar yenilenerek
tanınmayacak kadar büyük değişimlere uğrayabilir. Eskidiğinde
atılan mobilyalar, giysiler, abajurlar, perdeler baştan aşağıya
değişerek yenilenebilir.

Eskiyen eşyaları yenileme kapsamında kullanmadığınız veya
patlayan bisiklet tekerinizi denizden sökerek lastiğini temizce
yıkayabilir ve lastiğin iç kısmına uygun ayna taktırarak çocuk
odasında dekoratif bir şekilde kullanabilirsiniz. Son zamanda
kendin yap akımına kapılan belli başlı kişilerin artık bu işte ustalaşması çevresindeki kişilere de örnek olması çok daha üretken
bir toplum olmamız için oldukça güzel bir adım olarak görülebilir.
Ünlü modacılarında koleksiyonlarında sıklıkla yer verdiği eskiye
dönüş modası evinizde de harikalar yaratabilir. Aklınıza gelebilecek her eski eşyanızı yenileyebilir ve kullanım alanını tamamen
değiştirebilirsiniz. Eskileri atmadan evinizi daha da ferahlatabilir
aynı zamanda kendi tarzınızı yansıtabilirsiniz.
Mağazalarda görünce hayranlık duyacağınız tasarımları sizde
evinizde çok cüzi bir maliyetle yapabilirsiniz. Hem gözünüze
hem de cebinize hitap eden, antikacılardan oldukça yüksek ücretlerle temin edebileceğiniz eşyaları neredeyse sıfır maliyetle
kendiniz hazırlayabilirsiniz.

Artık kullanılmaz bir hal alan ve döşemeleri oldukça yıpranan
bir berjer koltuğunuzu atmak yerine mükemmel bir hale getirerek evin en gözde köşesine koyabilirsiniz. Ev dekorasyonunuz
uydurarak çok farklı bir tonda, renkte veya desende kaplatacağınız koltuğunuzun mobilyalarını yine evinize uyuyorsa mesela
beyaza boyayarak yeni alınmış bir mobilya gibi keyifle kullanabilirsiniz.
Eski eşyaları yenileme akımı hatırası olan ve sırf bu yüzden atamadığınız mobilyaları da artık evinizde renk ve tarz bağı olarak
daha uyumlu ve daha şık duracak. Anneannenizden, babaannenizden kalan dolap, sehpa, koltuk sırf manevi değerinden dolayı
artık evinizde dekorasyona uymayan ne varsa artık mekânınızın
dekorasyonuna uygun bir şekilde renklendirebilir, yenileyerek
severek kullandığınız bir parça haline getirebilirsiniz.

Mutfakta kullanmadığınız süzgeçler varsa, bu süzgeçlerden çiçekleriniz için rengarenk saksılar elde edebilirsiniz. Süzgeçleri
istediğiniz renklere boyayabilir zevkinize uygun hale getirebilirsiniz.

46

Evinizi güzelleştirirken kendinizi de ihmal etmeyin. Eşinizin veya
babanızın eskimiş gömleklerini yakalarını süsleyerek son dönemin moda parçalarından olan yaka kolyeler elde edebilirsiniz.

Tenis oynamayı seven ya da evinde tenis raketi bulunanlar, bu
eşyaları hem hatıra olarak saklamak hem de yeni bir eşya olarak kullanabilirler. Bunun için bu raketlerin içerisine ayna koymanız yeterli olacaktır.

Evde her zamankinden daha fazla bulunduğumuz günlerde, dikkatimizi evimize daha fazla yönelttik. Daha önce
gözümüze çarpmayan eşyalar, noktalar veya sorunlar gittikçe aklımıza takılan ve bir an önce çözüme ulaştırılması
gereken işler olup çıktı.
Yalnızca eski mobilyaları yenileme işlemi değil, kendin tasarla
işlemi ile de evde kullanmadığınız birçok parçayı yenileyebilir
yahut yeniden konumlandıra bilirsiniz. Örneğin hiç kullanmadığınız veya eskidiğini düşündüğünüz kot pantolonlarınızı küçük
kareler halinde keserek yer minderi kılıfı yapabilir ve içerisine
silikon doldurarak şahane bir dekor üretebilirsiniz.

balkonlarınızı ve odalarınızı renklendirebilirsiniz. Kırtasiyelerde
satılan sayı çıkartmalarını duvarınıza yapıştırarak saatinizi tamamlayabilirsiniz.

KAYNAKLAR: https://www.ustamgeliyor.com
https://www.neoldu.com

Herkesin salonunda bulunan ve yeni modelleri çıktıkça veya
mobilyalar değiştikçe çöpe atılan sehpalarınızı farklı renklerde
boyayarak ve üzerine koyacağınız renkli bir minderle değerlendirebilirsiniz. Çocuk odalarında, yatak ucunuza veya balkonlarınızda kullanabileceğiniz şık bir tasarım elde edebilirsiniz. Aynı
zamanda kapı girişi yani mekanın antre kısmı geniş ise dinlenme koltuğu olarak da kullanılabilir.
Boş bir odanız veya alanınız var ve burayı en iyi şekilde değerlendirmek istiyorsanız bu tasarıma bir göz atın. Tahta sandalyeler ile kıyafet odası veya çok sık kullanılmayan eşyalarınız
için depolama alanı yaratabilirsiniz. Giyinme odası olarak kullanmak isterseniz hem az maliyetli olsun hem de sade olsun
diyorsanız tam size göre bir tasarım. Sandalyeleri rengarenk
boyayarak sadeliğe bir renk katabilir aynı zamanda boşluğu bu
şekilde doldurabilirsiniz.
Eşyalarınızı yerleştirdikten sonra artan tahta askılarınızı çok
farklı bir alanda değerlendirebilir hatta renklendirebilirsiniz. Neredeyse sıfır maliyetli olan bu tasarımı sizin ya da çocuğunuzun
çalışma odasında kitaplık olarak da değerlendirebilirsiniz.
Tahta kasalardan yapılan tasarımları hemen hemen her yerde
görmüşüzdür. Yeni nesil plastik kasaları değerlendirerek rengarek bir aydınlatma elde edebilirsiniz. Mutfaklarınızda, balkonunuzda, oturma odalarınızda ve hatta çocuk odalarında
kullanabilirsiniz. Rengarenk şeyleri sevmiyorsanız sprey boya
kullanarak tek bir renkte hepsini birleştirebilir ve kendi tarzınızı
yansıtabilirsiniz.
Ünlü bir tasarımcının elinden çıkmış gibi ve oldukça tarz bir saat
elde etmek için iyi bir öneri… Eski bir bisikletiniz yoksa bisiklet tamircilerinden çok ucuza temin edebileceğiniz tekerlek ile
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BİLİM DÜNYASINDA BİR TÜRK
KADINININ AYAK SESLERİ:
Canan Dağdeviren
Canan Dağdeviren, yaptığı çalışmalar sayesinde farklı bir bakış açısıyla geleneksel teşhis ve tedavi yöntemlerinde devrim yaratan yeniliklere imza atıyor. 4 Mayıs 1985 İstanbul doğumlu olan Canan Dağdeviren,
2007 yılında Hacettepe Üniversitesi Fizik Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. Lisans eğitimi sonrasında
tam burslu olarak Sabancı Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Programı'nda yüksek lisans eğitimini
tamamladı.
Dergimizin bu sayısında, Dünya’nın en önde gelen bilimsel
çalışmalarının şekillendiği üniversitelerden, ABD’de bulunan
MIT – Massachusets Institute of Technology’de (Massachusets Teknoloji Enstitüsü) çalışmalarını sürdüren ve pilsiz
çalışan giyilebilir kalp çipi ile cilt kanserini teşhis eden cihaz geliştiren Türk fizik mühendisi Dr. Dağdeviren ile Amerika’nın Sesi Türkçe Yayın Bölümü’nden Özlem Tınaz’ın yaptığı söyleşiye yer veriyoruz.

gibi hiçbir CV, mektup ya da vesaire vermeye gerek kalmadan bu grubuma başlamış oldum.”
Temel eğitiminizi Türkiye’de aldınız. Buraya geldiğinizde
zorluk yaşadınız mı?
“Amerika’ya ilk geldiğimde zorlandığımı düşünmüyorum,
genelde kişiliğim itibariyle gittiğim yerlerde zorlanmadığımı düşünüyorum, hemen adapte olabiliyorum. Tıpkı benim
aletlerim gibi yeterince esneğim sanırım. Tek zorluk çektiğim
yer biraz yemekler konusundaydı. O konuda da artık kendimi geliştirdim güzel yemek yapabiliyorum. Zorluklar elbette
vardı bir kere kadın olmak başlı başına bir problemdi benim
için o nedenle aslında benim laboratuvarım o yüzden şeffaf,
dışarıdan içeride ne yapıldığını görebiliyorsunuz çünkü ben
Amerika’ya ilk geldiğimde kendi araştırma grubumun içindeki tek kadın araştırmacıydım. Teorik bilgim çok iyiydi ama
pratik bilgim hiç yoktu.

Amerika maceranızın nasıl başladı?
“Amerika’ya 2009 yılında Fullbright doktora bursunu kazanarak geldim ve bu bursu kendi alanımda ilk sırada kazanarak Illinois Üniversitesi’nde doktora eğitimi almaya
hak kazandım. Illinois Üniversitesi’nde malzeme bilimi ve
mühendisliği bölümünde yaklaşık 5-5.5 yıl eğitim gördüm.
Daha sonra da MIT’ye geldim. MIT’de doktora sonrası araştırmalarımı yapmak üzere Bob Lenger'la birlikte çalışmamın
hemen akabinde Harvard Üniversitesi Genç Akademi üyesi
seçildim. Sonra tekrar aynı yıl MIT Media Lab’de hiç başvuru yapmadığım halde ‘faculty’ (öğretim üyesi) pozisyonu
kazandım. 2015 yazı benim MIT’deki ilk yazımdı ve kendi
alanında başarılı akademisyenleri çağırabildiğim bir çalıştay düzenlemek istemiştim. Böylelikle sadece bu alandaki
kişileri yalnızca kağıtlarından değil yüz yüze tanışmak etkili
olabilir diye düşünmüştüm.

Hiç bilmiyordum nasıl yapılıyor bu işler ve birine soru sorduğumda cevap almam çok zor oluyordu. Fakat yaptığım
şey bir sandalye alıp laboratuvara gidip sabahtan akşama
kadar herkesi izlemek oldu. Gözlem yapmak çok önemli.
Bu gözlem sonucunda aylar sürse de, kendi yapabileceğim
konsepti ortaya koymuş oldum. O nedenle bu laboratuvarı
da camdan yaptım ki dışarıdan gelen herkes gözlem yapabilsin, isteyen herkes gelip bakabilsin.

Çalıştayı yapan biri olarak sunumun sonunda 10 dakikalık küçük bir konuşma yapmanız bekleniyordu. Konuşmayı
yaptığımda Media Lab’in direktörlerinden biri yanıma gelip
konuşmamı çok beğendiğini ve daha detaylı bir konuşma
yapıp yapamayacağımı sordu. Ben de ‘Tabii ki gelirim, bir
blok ötede bir yer, gelip konuşma yaparım’ demiştim. Ancak
konuşmanın ortalarında fark ettim ki bu aslında bir iş konuşması çünkü katılan herkes hocaydı, dışarıdan hiç kimse yok.
Ve hemen konuşmanın ortasında da teklif aldım ve dediğim
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Canan Dağdeviren

Çoğu zaman lise öğrencileri, ortaokul öğrencileri geliyor
sandalye veriyoruz oturuyorlar ve bizim içeride neler yaptığımızı, herhangi bir eğitim ya da izin almalarına gerek kalmaksızın görebiliyorlar. Türkiye’de en azından benim zamanımda öyleydi, çok iyi teorik bilgi öğrendiğimizi düşünüyorum
fakat sorgulamak çok geri planda kalıyor. Genelde bilgileri
hep ezber tarzında çalışıyoruz. Türkiye’ye bakarsak takım
çalışması çok az maalesef, onun için Türkiye’deki öğretmen
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ve öğrenci arkadaşlarımla birlikte ben daha çok projeye dayalı çalışmaların yapılmasını yüreklendirmeye çalışıyorum.
En önemli şey kritik düşünme, eleştiri yapabilme, soru sorabilme, Türkiye’de soru sorabilmek maalesef çok zor. Ben
çok soru sorduğum zamanlar hep negatif olarak susturulmuştum. Ama soru sormanın ben büyük bir erdem olduğunu
düşünüyorum.

öğrenmek bana çok şey katıyor ve bunu da kendi yaptığım
teknolojilere entegre edebildiğimi düşünüyorum. Öğrencilerimle vakit geçiriyorum, ders anlatıyorum, ders veriyorum.
Kültürün hayatımda büyük bir yeri var. Mesela ders verirken
sadece ders öğretmiyorum aynı zamanda kültürümüzü de
tanıtıyorum.
Gençlerle Skype görüşmeleriniz devam ediyor mu?
“Evet, devam ediyor. Pazar günleri 2 saat az uyuyorum ve
bana ulaşan öğrencilerle bire bir Skype toplantıları yapıyorum. Genellikle 20 dakika sürüyor toplantılarımız. Tamamen
kişiye göre ve alanı fark etmeksizin herkesle, her öğrenciyle
görüşüyorum. Cevabı bende değilse bile kişisel ağımdaki
hocalarla birleştiriyorum onları.”
Biraz da projelerinizden bahsedelim, biliyoruz ki kalp pili
üzerinde çalıştınız.

Amerika’da da zaten bunu hep teşvik ederler. Hatta bu yıl
verdiğim ilk resmi derste çocuklara soru sormayı öğrettim
çünkü soru sormak demek, küçülen dünyayı genişletmemizi
sağlıyor ve zaman kazanmamızı sağlıyor. Çünkü zamanımızda en gerekli şeylerden biri zaman, o nedenle kritik düşünme, soru sorma bunları daha çok teşvik etmek lazım.”
Ortaokul ya da lisedeyken bilimle uğraşmayı hayal ediyor
muydunuz? Bir hedef koydunuz ve başarıya öyle mi ulaştınız?
“Aslında Amerika ya da herhangi bir ülke yoktu kafamda.
Sadece yapmak istediğim bir proje vardı ve o projeyi yapabilmek için de bu işi yapabilen insanları araştırmaya başlamıştım. Birçok ülkeyi ve birçok ülkedeki araştırmacıları
araştırdım. Çin, Ortadoğu, Asya, Amerika, Avrupa’nın birçok
ülkesi ve sonra benim yapabileceğim şeyleri yapabilecek
birinin Illinois Üniversitesi’nde olduğunu bulmuştum, John
Rogers, benim doktora hocam. Kendisinden, aletleri nasıl
esnek ve çekilebilir yapabileceğimi öğrenmiştim. Amerika’ya
geliş sürecim de böyle başladı çünkü hocamı bulmak istemiştim. Onu da Illinois’de buldum. O nedenle de Amerika’ya
geldim.”

“Kalp pili aslında benim doktora süresinde yaptığım hipotezin sadece küçük bir bölümü ama çok ses getirdi o bölüm.
Kalp pili, biliyorsunuz, kalbinizin ritmi iyi olmadığı zaman kalbin iç çeperine gelen bir elektrot vasıtasıyla voltaj yollayıp,
kalbin ritminin tekrar iyi olması sağlanıyor. Fakat bu piller
her 6-7 yılda bir değiştirilmek durumunda çünkü içindeki pil
bitiyor. Bizim yaptığımız teknoloji bir sistem üzerine kurulu
ve incecik levhalar şeklinde kalbin, akciğerin ve diyaframın
üzerine yapıştırılıyor. Ve sizin iç organlarınız hareket ettikçe,
mesela; kalp atışı veya nefes alıp verme, bu alet eğilip, bükülüyor ve dışarı elektrik gücü veriyor. Siz de bunu kullanarak
kalp piliniz tekrardan çalıştırabiliyorsunuz.
Şu anda Media Lab’de onun bir başka versiyonunu yapıyoruz. Artık kalbin içerisine girmeye gerek kalmadan bu platformları direkt dizimizin, kolumuzun ya da iç çamaşırımızın
bir parçası olacak ve siz normal günlük hayatınıza devam
ettikçe mekanik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürüp kablosuz bir şekilde bu elektronik gücü başka aletlere de gönderebileceksiniz. Bundan sonra daha çok meme kanseri üzerine
çalışmak istiyorum. Uzay teknolojileriyle çok ilgileniyorum.
Belki astronotlar için özel bir tekstili de işin içine koyabileceğimiz akıllı giysiler ve farklı elektronik aletleri var olan tekstilin içine koyabileceğimiz oluşumlar yapmayı planlıyoruz. Şu
an MIT’de kendi grubumla birlikte daha çok vücut içerisine
girebilen, giyilebilen küçük aletler yapıyoruz.

Biliyoruz ki bu başarınızda annenizin büyük rolü var. Size
nasıl destek oldu?
“Annem kilit insan, gizli kahraman, benim ben olmamı sağlayan, hem kişilik olarak hem vücut olarak, tabii babamın
yardımlarını da unutmamak lazım ama annem benim hayatımdaki en etkili ve en unutulmayacak yapıtaşı, temel.”
Canan Dağdeviren’in bir günü nasıl geçiyor?
“Genelde ben güne koşu yaparak başlıyorum. 6 gibi başlıyorum güne çünkü beyin kapasitör gibi, hep yüklediğiniz
zaman bir zaman sonra patlıyor. Başka şeyler yapmanız gerekiyor. Benim en çılgın fikirlerim genelde koşarken oluyor.
Koşuyorum, geliyorum sonra çok güzel bir Türk kahvaltısı
yapıyorum. Hayatın mutluluğu bence kahvaltı. Sonra Türk
kahvesi içiyorum, öyle başlıyorum güne. Benim olmazsa
olmaz ilk üç aktivitem güne başlarken, sonra toplantılarım
oluyor, öğrencilerimle birlikte laboratuvarda çalışıyorum.
Makaleler yazıyoruz. Birçok sergiyi ziyaret etmeye çalışıyorum çünkü sergiler, özellikle sanatta, beni çok motive eden
ve aynı zamanda yüreklendiren ve farklı bakış açılarına sahip
olmamı sağlayan aktiviteler. Zaten burada birçok müze var,
onları gezmek, çizimleri görmek farklı görüşleri ve kültürleri

Yaptığımız aletlerden biri beyne entegre edilebilen ve beynin
en dip köşelerine kadar inebilen üç boyutlu iğne şeklinde bir
alet ve esnek ve aynı zamanda da beynin içine girebilecek
kadar sert bir platform. Bu ne yapıyor? Normalde siz Parkinson hastasıysanız ilaçları ağız yoluyla veya damar yoluyla
almak durumundasınız. Bu da maalesef tüm vücuda zarar
veriyor, beynin sadece o noktasına gitmiyor. Fakat bizim
yaptığımız bu platform sayesinde kablosuz olarak çalışabilen ve direkt bilgisayarlardan kodlar vasıtasıyla gönderdiğimiz mesajlarla ilaçları çok minik boyutlarda beynin istenilen
noktasına indirgenebiliyor. Böylelikle sistemik toksisi denilen
problemi de önlemiş oluyoruz. İlaç gereksiz yere vücudun
her yerinde dağılmıyor. Çok büyük miktarlarda değil küçücük
miktarlarda beyindeki değişiklikleri saniyeler içinde görebiliyoruz.”
Sizin bir de pijama tanımlamanız var. Onu açar mısınız?
Canan Dağdeviren: “Ben günümüz tıbbının pijama tarzı olduğunu düşünüyorum. Bol, size uymak zorunda değil. Annenizin babanızın pijamasını giyebilirsiniz. Ama ben bugünün
tıbbını, takım arkadaşlarımla birlikte, öğrencilerimle birlikte
‘suit type’ (üste dikilmiş takım elbise tarzı) yapmak istiyorum, tamamen sizin üzerinize oturan ceket tarzı. Vücudunuzun her tarafını kaplayan tarz, böylelikle vücut içerisinde
ve dışında olan tüm etkileri dışarıya bir ara yüz vasıtasıyla
iletebilen teknolojiler. Bunu da ancak ve ancak geleneksel
olmayan, çekilebilir, esnek, ince aletlerle yapabiliriz.”

Bu ödülü almama sebep olan düşünce de vizyon bursuydu.
Şu an vakfı oluşturmaya çalışıyorum. Türkiye’de kurulacak
bu vakıf ile annesi- babası olmayan çocuklar, eşitliğe inandığım için her yıl bir erkek ve bir kadın öğrenci, Türkiye’den
Amerika’ya gelecekler ve Amerika’daki büyük üniversiteleri
görecekler.
Harvard, MIT gibi laboratuvarları görecekler. Benim verebileceğim bir koltuğum yok ama verebileceğim bir laboratuvarım var. 23 Nisan günü laboratuvarı onlar yönetecekler.
Türkiye’de yapamadıkları veya yapmaları mümkün olmayan
aktiviteleri burada yapacaklar. Dünya’nın sadece Türkiye’den ibaret olmadığını bu öğrencilere göstermek gibi bir
fikrim var. Döndükleri zaman da henüz işleri bitmiyor. Biz Sivaslıyız, Sivas’ta bir hatıra ormanı yapacağız ve bu çocuklar
birer tane ağaç dikecekler. Her ağacın bir ismi olacak.
İlk isim Fatoş Büyükkuşoğlu’nun, bize ödül veren, vefat eden
annelerinin ismi olacak çünkü toplumda çocuk yetiştirmenin, insan yetiştirmenin ve ağaç yetiştirmenin ne kadar zor
ve zaman aldığını topluma göstermek istiyorum. İstanbul,
Sivas ve Amerika ayaklı bir vizyon bursu olacak.”

Türkiye’ye, Türk Devleti’ne ya da özel sektöre bir çağrınız
var mı?
“Çocukları ve gençleri desteklesinler. En büyük çağrım bu
olur. Bilim çok önemli bence, ülkelerin her birinin önceliği
bilim olmalı. Bilim insanlarına ve bilimle uğraşmak isteyen
gençlere yardımcı olsunlar. Geçtiğimiz yıl Arya Güçlü Kadınlar Platformu’nun Güçlü Kadınlar Ödülü’nü kazandım.

Canan Dağdeviren'nin İki Yıldır Üzerinde Çalıştığı Elektronik Tekstil Projesinin
Ayrıntılarını 23 Nisan’da Yayınladı
Dr. Canan Dağdeviren, sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımda "Yaklaşık 2 yıldır üzerinde çalıştığımız elektronik tekstil projemiz, bugün yayınlandı. Tişört haline getirilmiş bu platform ile vücut sıcaklığı, kalp atışı, nefes alış-verişi
ölçülebilecek ve bu bilgi kablosuz bir iletişim ile depolanıp paylaşılabilecek! Bugün 23 Nisan, elbette neşe doluyor
insan. Tüm çocukların ve içindeki çocuğu yaşatanların bayramını kutlarım" dedi. MIT araştırmacıları, elektronik sensörleri kumaşlara yapıştırılarak, insanların vücut sıcaklığı, solunum ve kalp atış hızı gibi hayati belirtilerini izlemek
için kullanılabilecek t-shirt veya diğer giysiler yaratmalarını sağlayan bir yol geliştirdiler. Sensörlerin gömülü olduğu
giysiler, makinede yıkanabilir ve onları giyen kişinin vücuduna yakın olacak şekilde özelleştirilebilir. Araştırmacılar, bu
tür algılamanın evde veya hastanede hasta olan insanları, sporcuları veya astronotları izlemek için kullanılabileceğini
belirtiyor. Canan Dağdeviren yaptığı açıklamada,"Her gün giydiğimiz tekstil ürünlerinin içine piyasada bulunan herhangi bir elektronik parçayı veya özel laboratuar yapımı elektronikleri ekleyerek kendimize uygun giysilere sahip olabiliriz.
Bunlar özelleştirilebilir, bu nedenle vücutlarından sıcaklık, solunum hızı ve benzeri gibi bazı fiziksel verilere ihtiyaç
duyan herkes için giysiler yapabiliriz" dedi.

Kaynak: https://www.chemlife.com.tr/
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KENDİNİZE BİR MANDALA
ÇİZMEYE VAR MISINIZ?

3- Daha sonra 4 ana parçayı ortadan bölecek şekilde 2 çizgi daha atın, 8 dilim oluşturun.

Meditasyonun zihni sakinleştirdiği düşüncesi bir yana dursun, Mandala çizmek, günümüzde meditasyon oturuşlarında kalmakta zorlanan, zihnini kontrol edemediğini ya da etmeden de seyirci olarak kalmaya tahammül edemediğini dile getiren, otururken sürekli hareket etme ihtiyacı hissedenler için harika bir meditasyon aracıdır.
Peki nedir bu mandala?
Mandala çizimi sinir sistemini sakinleştirerek, anksiyete ve depresyona iyi gelen bir aktivite olarak tariflenir. Herhangi bir mandala oluşturmanın yanı sıra, halihazırda var olan bir mandalanın renklendirilmesinin bile, beyindeki nöro-kimyasal aktiviteyi
yavaşlatarak, bedenin strese karşı verdiği tepkileri dinginleştirdiği söylenmektedir.

zindeki dairede yer aldığını ve düşündüğü, duyduğu, gördüğü
her şeyin onun hayatının mandalasını oluşturduğunu söyler.
Bu nedenle kişinin kendi özünden yola çıkarak çizeceği her bir
mandala, tıpkı bir meditasyon oturuşunda olduğu gibi, olanı, biteni, ortaya çıkan her ne ise onu, olduğu gibi görmesine bir aracı
olacaktır.

4- Merkezden başlayarak, yardımcı çizgilerinizi kesen bir daire ya da çokgen çizin ve iki merkez arasında kalan alanı, seçeceğiniz
bir şekil ile merkezdeki daire etrafında simetrik olarak çizmeye başlayın. Bu şekil bir yuvarlak, bir su damlası, bir üçgen ya da dilediğiniz, içinizden geçen bir sembol olabilir.

Nasıl mandala çizmeye başlayabilirsiniz?
1- Kağıdın ortasında bir nokta ya da daire çizin. Nasıl olduğuna
odaklanmadan, içinizden geldiği gibi bir nokta çizin.

Mandala, belirli geometrik şekillerin bir merkez noktasından
başlanarak, simetrik bir şekilde çizilmesi ile oluşan bir diyagramdır. Temel olarak Tibet Budizminde kökenlenen mandala,
Sanskrit dilinde, çember, daire anlamına gelir ve mikrokozmostan makrokozmosa doğru bir geçişi sembolize eder. Çoğunlukla
bir meditasyon aracı olarak kullanılır. Kişinin kendi mandalasını
oluşturması, çeşitli bilinç hallerini adım adım geçerek, merkeze,
yani içe doğru yaptığı bir yolculuğu ifade eder. Bunun yanı sıra,
tamamlanmış bir mandalanın, kutsal bir alan oluşturduğuna
inanılır.

5- Bu şekilde devam ederek, içinizden geldiği gibi merkezden dışa doğru ilerleyin ve mandalanız oluşsun.

Mandalalar merkezden dışa doğru şekillenen çizimlerdir ve
merkezde bir nokta ile başlar. Bu nokta “tohum” ya da “zerre”
gibi anlamları sembolize edecektir. Bir toplanma merkezi gibi
düşünebileceğiniz bu nokta etrafında şekillenen tüm çizimin
kuvvet merkezidir. Bazı inanışlarda aydınlanma noktası olarak
da tanımlanmıştır. Bu noktada, evrendeki her şeyin bir merkezi,
yani noktası olduğunu hatırlatmak gerekir. DaVinci’nin 5 köşeli
adam çizimi de bir mandalayı tarifler. Her atomun ya da bedenimizdeki her hücrenin merkezindeki nokta da bir mandaladır. Bütün sihir, merkezdeki o noktadadır. Parmak izimiz, gözümüzün
yapısı, bir ağacın oluşumu, yapraklar, bedenimizdeki parçalar,
doğa olayları vb. her şey bir nokta etrafında açılan ve yine sayısız noktadan oluşan çizgilerden meydana gelmiştir.

2- Merkezdeki nokta/dairenin merkezinden düşey ve yatay iki
çizgi atın.

Benim çizimim iyi değil vs. gibi kaygılardan uzak denenmesi
gereken mandala çizimini adım adım uyguladığınızda, kendinizi
daha sakin ve merkezinizde hissetmeniz kaçınılmaz olacaktır.
Pema Chödron, her bireyin bir mandala gibi, uçsuz bucaksız ve
limitsiz olduğunu, kişinin özünün, kendi mandalasının merke-

Unutmayın, önemli olan ne kadar harika bir iş ortaya çıkardığınız değil, olanı olduğu gibi gözlemleyip, ortaya çıkanı kapsayıcı bir
şekilde kabul edebilmeniz. Ünlü psikiyatr Carl Jung’un dediği gibi “mandala, özün bütünlüğünü tarifler.”
Kaynak: Fulya Ateş, www.uplifters.com
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KADIKÖY’ÜN İNCİ TANESİ
SÜREYYA OPERASI
İstanbulluların ve özellikle Kadıköylülerin anılarında yıllarca Süreyya Sineması olarak yer alan Kadıköy'ün
en güzel tarihi binalarından olan Süreyya Binası, Süreyya Operası olarak 27 Ekim 2007’de sanat hayatında tekrar yerini aldı. Süreyya İlmen Paşa'nın opera binası olarak tasarlayarak opera, tiyatro ve balo salonu
olarak yaptırdığı ancak uzun yıllar yalnızca sinema olarak kullanılan tarihi bina, restorasyon çalışmasından
sonra Kadıköy'ün ve Anadolu Yakası'nın birinci, Türkiye'nin ise altıncı opera binası olarak sanatseverlerle
buluştu.
Bina, Kadıköy Bahariye Caddesi'nin en güzel noktasında
1924 yılında Süreyya İlmen (Paşa) tarafından yaptırıldı.
Kadıköy'de şehrin kültür hayatını çağdaşlaştırmak ve zenginleştirmek için müzik ve sahne sanatlarına uygun bir bina
yapmaya karar veren Süreyya Paşa, yapımına giriştiği binayla ilgili anılarında, binayı yaparken sinema, tiyatro ihtiyacını karşılamakla beraber, Kadıköy'e bir şeref vermeyi de
düşündüğünü belirtir.

aydınlatmalar Süreyya için özel tasarlanıp üretildi. Muğla
Yatağan'dan özel olarak beyaz mermerler getirtilerek dış
merdivenleri yenilendi ve tarihi Süreyya Binası, Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası olarak 27 Ekim 2007'de kapılarını
bir kez daha sanata, sanatçıya ve sanatseverlere açtı.

zenlendi, orkestra çukuru genişletildi. Sahne donanımı, aydınlatma, ışık sistemi ve ses düzeni yapıldı. Bütün dekoratif
unsurlar elden geçirildi, temizlendi. Tavan freskleri, duvarlardaki pano resimler uzmanlar tarafından titizlikle ve usulünce
onarıldı. Yapının cephesinde ve sahne portal çerçevesinde
yer alan heykeltraş İhsan Özsoy'a ait kabartma heykeller olduğu gibi korunarak temizlendi. Koltuklar, halılar ve avizeler
özel olarak yapıldı. Bina, mimar Cafer Bozkurt tarafından hazırlanan röleve ve restorasyon projesine göre onarılıp yenilendi. Binanın mevcut olan bütün yapısal unsurları korundu
ve daha sağlıklı hale getirildi.

80 yıl aradan sonra Süreyya İlmen Paşa'nın “Kadıköy de
Opera” hayali gerçekleştirilmiş oldu.

Kaynak: http://www.kadikoy.gov.tr/

Tahrip olmuş dekoratif parçalar, tespit edilen örneklerine
göre tamamlandı. İç ve dış cepheler aynen korunup, Süreyya
Paşa'nın anılarında bir türlü yaptıramadığını belirttiği sahne sanatları icrası için zorunlu bölümler olan kulis, sanatçı odaları, teknik odalar asli yapıyı bozmadan zemin altına
yerleştirildi. Yapıda bulunmayan havalandırma sistemi de
eski esere zarar vermeden kuruldu. Süreyya'nın muhteşem
salonu için yeni koltuk ve halılar tasarlandı. Bütün avize ve

tarafından Süreyya Sineması olarak işletildi. Süreyya Paşa'nın girişimiyle burada opera gösterileri düzenlemek için
kurulan Süreyya Opereti Topluluğu da temsillerini hep Süreyya Binası tam olarak bitirilmediği için Beyoğlu'ndaki Fransız
Tiyatrosu ile Kadıköy'deki Apollon Tiyatrolarında sahneledi.
Süreyya Binası, o dönemin koşullarında Kadıköy'e müstesna
bir mimari eser olarak şehir hayatına katıldı.

Paşa, inşaatı 3 yıl süren ve 6 Mart 1927 yılında bitirilen binayı yaptırırken, konser, konferans, dans, balo, çay, nişan-düğün gibi sosyal ihtiyaçları da karşılayıcı bir bina tasarladığını
anlattır. Bu amacını da gerçekleştirmek için binanın estetik
olması, tüm tiyatro opera ihtiyaçlarını karşılaması ve örnek
olarak gösterilmesi için Avrupa ülkelerinde bulunan ünlü tiyatro opera binalarını gezer. Böylece Süreyya İlmen Paşa,
fuayesini Paris'in Şanzelize (Champs Elysee) Tiyatrosu'nun
fuayesinden, iç bölümlerini ise Alman tiyatrolarından örnek
alarak tasarlar ve adını verdiği Süreyya Sineması ve Operasını yaptırır. 6 Mart 1927 yılında Belediye Başkanı Muhittin
Bey’in açılış konuşması ve seçkin davetlilerin katıldığı törenle Süreyya Operası açılır.

O zamanki adıyla Süreyya Paşa Tiyatro ve Sineması, yapısal
olarak iki ana üniteden oluşuyordu. Asıl büyük bölüm, seyir
salonu, yarım kalmış sahne ve girişteki altlı üstlü fuayeden
oluşan ve tiyatro fonksiyonlarının cevaplayan mekanlardır. Fuayelerden iki taraflı merdivenlerle çıkılan binanın ön
cephesini üst kısmını boydan boya kaplayan büyük toplantı
salonu ise binanın ikinci ünitesini oluşturan mekandır. Binanın bütünü, devrinin Avrupa'daki mimarlık dekorasyon anlayışını yansıtır. Cephesi ve iç mekanlar figürlü rölyeflerle,
tavanlar ise freskler ve yaldızlı kartonpiyerlerle bezenmiştir.
1927 yılından 1950 yılına kadar sinema olarak kullanılan
bina, 1950 yılında Süreyya İlmen Paşa'nın ölümüyle kültür
hizmetlerinde kullanılmak şartıyla Darüşşafaka Cemiyeti'ne
verilmiştir.

Süreyya Paşa, opera temsillerine uygun bir bina yapmayı
amaçlasa da, hatta Süreyya Opera Topluluğu ismiyle bir
opera topluluğu kursa da Süreyya Operası’nın sahne bölümü yapılamadığı, gerekli teknik donanım, kulis, sanatçı
odaları ve benzer mekanlar tamamlanamadığı için Süreyya
Operası’nda hiç opera oynanamaz. Süreyya’da hiç opera
sahnelenememesinin bir başka sebebi de o dönemde opera
oynayacak yetişkin sanatçıların bulunamayışıdır. Bu nedenle bina hep kültür sanat hayatımıza “sinema” olarak yerleşti
ve Kasım 2005 tarihine kadar da Süreyya Paşa'nın torunları

Süreyya Binası'nın yeniden doğuş yolculuğunu İzmir'deki
Elhamra Sineması'nı İzmir Operası'na dönüştürülmesinde
önemli rol oynayan Dr. Murat Katoğlu ve mimar Ersen Gürsel
başlattı. Katoğlu ve Gürsel'in önerisiyle Kadıköy'de işlenmeyi
bekleyen bir mücevher olan Süreyya Binası yeniden gündeme geldi. Bina 49 yıllığına Kadıköy Belediyesi’nce kiralandı ve Süreyya Paşa'nın amacına, ideallerine ve hatırasına
uygun biçimde Opera Binası'na dönüştürülmesi için adeta
yeniden şantiyeye dönüştürüldü. Süreyya İlmen Paşa'nın da
dile getirdiği opera temsilleri için gerekli olan mekanlar dü-
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GERÇEK BİR TÜRK AYDINI
SABAHATTİN ALİ

MÜZİK DOLU YAŞAMIYLA FİLİZ ALİ

Türk Edebiyatının önemli kalemleri arasında yer alan Sabahattin Ali ölümünün üzerinden geçen 72 yılın ardından
anılıyor. Edebiyat hayatına şiir ve hikaye denemeleri ile başlayan Sabahattin Ali'nin bugün bile ses getiren Kürk
Mantolu Madonna, İçimizdeki Şeytan ve Kuyucaklı Yusuf adlı eserleri oldukça dikkat çekicidir.
Sabahattin Ali 25 Şubat 1907 yılında Kırklareli'nde dünyaya geldi. Edebiyata şiir ve hikâye denemeleri ile başlayan Sabahattin
Ali, daha sonrasında yazdığı romanlar ile adından söz ettirdi.

Türk edebiyatının en önemli yazarlarından biri olan Sabahattin Ali’nin kızı olan Filiz Ali, 1937’de İstanbul’da
doğdu. Ankara Devlet Konservatuvarı Yüksek Piyano Bölümü’nü bitirdikten sonra Fulbright bursu ile ABD’ye
gitti. New England Conservatory (Boston) ve Mannes College of Music’te (New York) eğitimini tamamladı.
1985-86 yıllarında Londra Üniversitesi King’s College’ın Müzikoloji Bölümü’nden Yüksek Lisans derecesi aldı.
Ankara Devlet Konservatuvarı’nda piyano ve eşlik öğretmeni (1962-65), İstanbul Şehir Operası ve İstanbul
Devlet Operası’nda korrepetitör (1965-72), Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda piyano ve eşlik öğretmeni (1972-85) olarak çalışan Prof. Filiz Ali, 1987 yılında Müzikoloji Bölümü’ne geçti. 1990-2005
yılları arasında kurumda Müzikoloji Bölümü Başkanı olarak görev yaptı.
1989-92 yılları arasında Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nun Genel Sanat Yönetmenliğini yapan Prof. Ali aynı
zamanda Uluslararası Eskişehir Festivali’nin de müzik
danışmanlığ ını sürdürmektedir.

Edebi kişiliğini toplumcu gerçekçi bir düzleme oturtarak yaşamındaki deneyimlerini okuyucusuna yansıttı ve kendisinden
sonraki cumhuriyet dönemi Türk edebiyatını etkileyen bir figür
hâline geldi. Daha çok öykü türünde eserler verse de romanlarıyla ön plana çıktı. Romanlarında uzun tasvirlerle ele aldığı sevgi
ve aşk temasını, zaman zaman siyasi tartışmalarına gönderme
yapan anlatılarla zaman zaman da toplumsal aksaklıklara yönelttiği eleştirilerle destekledi.
Kuyucaklı Yusuf (1937), İçimizdeki Şeytan (1940) ve Kürk Mantolu Madonna (1943) romanları Türkiye'deki edebiyat çevrelerinin takdirini toplayarak hem 20. yüzyılda hem de 21. yüzyılda
etkisini sürdürdü.
Eğridere'de doğan Sabahattin Ali, ilk hikâye ve şiir denemelerine
Balıkesir'de başladıktan sonra İstanbul'daki edebiyat öğretmeni
Ali Canip Yöntem'in desteğiyle ilk kez Akbaba ve Çağlayan dergilerinde şiirlerini yayımlattı. Anadolu'da kısa süre öğretmenlik
yaptıktan sonra Türk devleti tarafından dil eğitimi için Almanya'ya gönderildi.

Hayatının son yıllarında Türk milliyetçileriyle yaşadığı tartışmalarla da öne çıktı, özellikle Türkçü-Turancı yazar Nihal Atsız ile
yaşadığı gerilim giderek artarak Irkçılık-Turancılık davasının bir
parçası oldu. Bu dönemde Aziz Nesin'le beraber çıkardığı Marko
Paşa dergisinde siyasileri eleştirmesi yüzünden çeşitli davalarla
uğraşmak zorunda kaldı. Hakkındaki davaların aleyhinde seyrettiği bir dönemde Türkiye'den ayrılmak istedi ve Bulgaristan
sınırını geçmek isterken kendisine kaçma girişiminde rehberlik
eden Ali Ertekin tarafından milliyetçi gerekçelerle öldürüldü.

Türkiye'ye döndüğünde Almanca öğretmeni olarak göreve başlasa da önce komünizm propagandası yaptığı iddiasıyla bir süre
tutuklandı, ardından ise Türk devlet yöneticilerini eleştirdiği iddiasıyla tekrar tutuklandı. Bu dönemde memurluktan ihraç edildi
ancak Atatürk hakkında yazdığı bir şiirden dolayı yeniden devlet
kurumlarında görevlendirildi. Ayrıca kendisine yüklenen sosyalist algısını kırmak için de Esirler adlı bir oyun kaleme aldı.

Romanları: Kuyucaklı Yusuf (1937), İçimizdeki Şeytan (1940),
Kürk Mantolu Madonna (1943)
Öyküleri: Değirmen (1935), Kağnı (1936), Ses (1937), Yeni
Dünya (1943), Sırça Köşk (1947)
Şiirleri: Dağlar ve Rüzgâr (1934), Kurbağanın Serenadı (1937),
Öteki Şiirler (1937)
Oyun: Esirler (1936)
Kaynak: milliyet.com.tr
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1962-1985 yılları arasında TRT Ankara ve İstanbul radyolarında ve 1985-86 yılları arasında Londra’daki BBC Türkçe
Yayınlar Bölümü’nde müzik programı yapımcılığı da yapan
Filiz Ali, “Cumhuriyet”, “Hürriyet”, “Yeni Yüzyıl”, “Radikal”
ve “Milliyet” gibi günlük gazetelerde ve “Esquire”, “Marie-Claire”, “Vizyon”, “kitap-lık”, “Müzikoloji Dergisi” gibi dergilerde müzik yazarlığı yaptı. 2002-2004 yılları arasında
Açık Radyo’da “Katalog” adlı müzik programını hazırlayıp
sundu. Balkan Müzik Forumu’nun kurucularından olan Filiz
Ali, Uruguay’ın başkenti Montevideo’da toplanan UNESCO
Uluslararası Müzik Konseyi’ne Türkiye temsilcisi olarak
katıldı (2003). 2005’ten bu yana European Music Council
(Avrupa Müzik Konseyi) Türkiye temsilciliğini sürdürmektedir. Ayvalık Uluslararası Müzik Akademisi’ni Destekleme ve
Geliştirme Derneği ile Ayvalık Kültür Sanat Vakfı’nın kurucusudur. Halen, kurucusu olduğu Ayvalık Uluslararası Müzik Akademisi’nin yönet iciliğini yapmaktadır.
Filiz Ali, 1995 yılında Fransa Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı
tarafından kendisine sunulan Chevalier de L’Ordre des Arts
et des Lettres madalyası ve 2011 Vehbi Koç Vakfı Ödülü
sahibidir.
Yapı Kredi Yayınları’ndan çıkan “Filiz Hiç Üzülmesin” ve
“Yok Bi’Şey Acımadı ki” isimli kitapları bulunan Filiz Ali, ayrıca Sevengül Sönmez tarafından hazırlanan “Sabahattin
Ali - Anılar, İncelemeler, Eleştiriler” kitabında da yer almaktadır.
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Sosyal medyada dikkat çekici ve renkli paylaşımlarımızla birlikte gittikçe artan takipçi sayılarımız, çalışmalarımızın çok daha geniş kitlelere
ulaşmasını sağlıyor.
Böbrek sağlığı başta olmak üzere özel gün kutlamaları, videolar ve son dönemlerdeki canlı yayınlarımız, takipçilerimiz tarafından da beğeniyle
karşılanıyor.
Gönderilerimizle sadece sosyal medya etkileşimi yapmakla kalmıyor, aynı zamanda gelen sorular ve yorumlar doğrultusunda hem kişiye özel
durumlar için bilgilendirme ve yönlendirmeler
yapıyoruz, hem de talepler doğrultusunda takipçilerimiz beklentilerine cevap vermeye gayret
ediyoruz.

EĞİTİM PROJELERİMİZ DİJİTAL
ORTAMDA DEVAM EDİYOR
Koronavirüsle mücadele sürecinde ilk alınan önlemlerden biri de
okullarda vermekte olduğumuz böbrek sağlığı projemizin durdurulması oldu. Ancak projemizin devam edebilmesi ve öğrencilere
ulaşabilmesi için hızla hareket ederek eğitim sunumumuzu video
formatına taşıdık. Vakfımızın resmi sitesi olan www.tbv.com.tr adresine ve TBV Youtube kanalına yüklediğimiz eğitim sunumumuz,
Dyt Gökçen Efe Aydın’ın sunumuyla ilköğretim çağındaki öğrencilere
ulaşıyor. Böylece henüz ziyaret etmek imkanı bulamadığımız okullarda, hatta illerdeki öğrenciler ve öğretmenler de bu hizmete erişim
imkanı bulabiliyor. Ayrıca pandemi öncesi il il, okul okul dolaşarak
öğrencilere vermekte olduğumuz “Sağlıklı Beslenme ve Hayat Tarzı”
eğitimlerimizi online olarak vermeye başladık. Okullarla yaptığımız
çalışmalar sonucunda talep eden okulların 7-12 yaş grubundaki öğrencilere bu eğitimleri ulaştırıyoruz.

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