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2019 kasım ayında Çin’de ortaya çıkan Covid-19, ülkemize biraz gecikmeli de olsa mart
2020’de geldi. Aradan yaklaşık sekiz ay geçmesine rağmen halen etkili bir antiviral ilaç
ortaya çıkamadı. Halbuki bu ilacın en geç yaz
aylarında bulunup dağıtımına başlanacağı söyleniyordu. Etkin ilaç gecikince bütün umutlar aşıya odaklandı. Her ne kadar üçüncü faz tetkikleri
bitirilmiş ve FDA veya ilintili kurumlardan onayı
alınmış 4-5 aşının dağıtımına sene sonuna doğru başlanacağı haberleri söz konusu olsa da ülkemizde aşının, nüfusunun %60’ına ulaşması,
mayıs-haziran 2021’i bulacak gibi görünüyor.

A)-14.000 vefat (02.12.2021 itibarıyla)

Genel Sekreter

•Sosyal medya etkinliklerimiz; Instagram, Facebook ve Twitter düzeyimiz arttı.

-Ülke risk fakörü (CDS): 400’lerde

•Gerek diyaliz personelimiz, gerek idari personelimizden az kişi virüse yakalandı.

•2021 eylül döneminde yüz yüze eğitim ve
“sağlıklı okul gıdası logosu” uygulaması ile sağlıklı beslenme eğitimlerimiz yaygınlaşacak.

•Yıllık böbrek nakli sayımız düştü.

•Sosyal medya etkinliklerimiz artacak.

Gelelim 2021 beklentilerine;

Değerli Dostlar

•Pandemi etkisini bütün yıl boyunca gösterecek.

Bu yazdıklarımın çoğu tahminden ibaret. Tutarsa, çok şapkalı olmanın nimetinden faydalanmış olacağım.

-Artan beyaz ve mavi yakalı işsiz sayısı

R. Ferda Kolçak KÖSTENDİL

-Sıfıra yakın yıllık (2020) büyüme
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C) “Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” özdeyişi
bağlamında;
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-Ölüm korkusu ve bunun yarattığı psikolojik sorunlar
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-Psikolojik negatif etkilenme (ilaç kullanımında
%30’luk artış)
-İçine kapanma

•Pandemi ile ilgili belirsizlikler ve bilgi kirliliği
azalacak.
•Etkin antiviral ilaç bulunacak ve mevcut ilaçlara göre daha çok direkt etki edip netice alınacak. Mevcut ilaçların yan etkilerinden kurtulmuş
olacağız.
•Aşı yaz aylarına doğru nüfusun %60’ına
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•Fosil yakıtlardan (kömür, petrol doğal gaz),
yenilenebilir enerji (rüzgar, güneş, jeotermal vb.)
türlerine geçiş artacak.

-Döviz kurlarında yıllık artış: USD %32, Euro %
41,

Bizden Haberler
Online Eğitim Talepleriniz

Lütfi KONA

Ender MERTER

•Çok az sayıda diyaliz hastamızı kaybettik.

•Ülke risk faktörü (CDS) 200’lere düştüğü takdirde yabancı yatırımcı gelecek, yerli yatırımcı
için de yatırım ortamı düzelecek.

•Sosyal faaliyet gelirlerimiz ve bağışlar oldukça
azaldı.

YASAM

F. Fethi HİNGİNAR

Yukarıda özetle izah etmeye çalıştığım değişimin vakfımıza yansıması ise;

•Altın ve değerli madenler, orta ve uzun vadede
değer kazanmaya devam edecek.

B) Bütün dünyada olduğu gibi bizde de ekonomik sıkıntılar, işsizlik ve bunlar gibi konular arttı.

Mutlu

Başkan Yardımcısı

-İnovatif girişimler (yazılım sektörü örneğinde
olduğu gibi oyun yazılımı)

•Yüz yüze etkinlikler temmuz-ağustos gibi başlayabilecek.

•Çok az sayıda yüz yüze etkinlik yapabildik.

-Azalan ve negatife dönüşen TCMB rezervleri

Necati ERCAN

-e-Ticaretin artışı, perakende sektöründe online
alana kayış

-Günlük vefat: 190 (02.12.2021 itibarıyla)
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Aydın EKİNCİ

-Dijitalleşme (toplantı, üretim, eğitim, vb.)

Basında TBV

Sağlık Çalışanlarına
Şiddet Videosu
Diyaliz Merkezlerimizde
Covid-19 Süreci

Necmi GÜRSOY

•ABD Başkanı Biden ve AB ile ilişkiler düzeldiği
takdirde makroekonomik durum düzelecek.

•Covidli ve şüpheli hastalar ayrı seanslarda ve
izole ortamlarda diyalize giriyorlar.

48/49 Uşak Taşyaran Vadisi

Başkan Vekili

-Eğitimdeki boşluğun yarattığı büyük sıkıntı

-Toplam iyileşen: 410.000 (02.12.2021 itibarıyla)

Pandemi Döneminde Hayatını Kaybeden Sağlık
Çalışanları, Anıtla Ölümsüzleştirildi

Mustafa AKINCI

•Ekonomik beklentiler daha olumlu olacak.

Tekirdağ’daki Etkinliklerimiz Pandemiye Rağmen

42/43 Aralıksız Devam Etti
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-Ev içi şiddetin artışı

Bağışıklık İçin İlk Savunma Hattı
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YÖNETİM KURULU

uygulanmış olacak.

•Pandeminin en üst düzeyde olduğu şu günlerde dahi toplam 450 civarında hastamızın
sadece %2’si Covidli.
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ÜYELER

-Kadına şiddetin artışı

-Toplam test sayısı: 18.800.000 (02.12.2021
itibarıyla)

41 Sağlıklı Bir Yaşam Tarzı
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Değerli Vakıfsever Dostlarımız,

Gelelim bu pandeminin yarattığı olumsuzluklara;

38/39 2020 Mezunlarımız

Böbrek Dede’nin Kaleminden Türk Böbrek Vakfı
Seyahatnamesi
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2020 Nasıl Geçti, 2021’de Neler Bekliyoruz

Timur Erk
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•Turizm gelirlerimiz artacak ve böylece dış ticaret açığımız azalacak.
Vakfımıza gelince;
•Bilinirliğimiz artacak, toplumdaki imajımız
daha da gelişecek.
•Sosyal faaliyetlerimiz ve bağışlar artacak.
•Yüz yüze toplantılarımız ve bağışlar artacak.

Ama şunu unutmayalım…
En büyük servet sağlıklı olmak.
Hayatta kalmak için birbirimize uzaktan da olsa
daha çok sarılalım. İnsanlığın yaşadığı bu büyük pandemi tehlikesini atlatalım…
Hepinize sağlıklı yarınlar dilerim.

2020 Yılının İkinci Yarısında Vakıf
Faaliyetlerimizden Satır Başları
Lütfi Kona
Türk Böbrek Vakfı ve
Diyaliz Merkezleri Koordinatörü

Ben de Özledim, Ben de

Ayşe Onat
TBV Projeler Koordinatörü

Değerli Vakıf Dostlarımız,
Covid-19 pandemisi, tüm alanlarda ve sektörlerde olduğu gibi vakfımızın kamu yararına faaliyetlerini de olumsuz etkiledi. 2020 yılının
ikinci yarısında çok kısıtlı birkaç yüz yüze etkinliğin dışında bir şey yapamadık, çalışmalarımızı dijital/sanal alanlara kaydırdık. Dijital/sanal
alandaki çalışmalarımız doğal olarak hiçbir zaman yüz yüze etkinlikler
kadar tatmin edici olmadı.
17 Haziranda, pandemi nedeni ile evden dışarı çıkamayan 65 yaş ve
üzerinde vatandaşlarımız için tüm tedbirleri alarak “bağışıklığı arttırıcı
egzersiz” etkinliğimizi gerçekleştirdik. Gönüllü pilates eğitmeni eşliğinde vakıf merkezimize yakın yeşil alanda basının ve yakında oturan vatandaşların katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, bu yaş grubuna uygun
egzersiz hareketleri anlatılarak uygulamaları yapıldı.

sağlığı ile ilgili bilgiler ve görseller paylaştık. Instagram hesabımızdan
Yönetim Kurulu üyemiz Ender Merter’in moderatörlüğünde canlı yayınlar gerçekleştirdik.

Tam 9 ay oldu.

Temmuz ayından eylül ayının sonuna kadar olan sürede, Instagram
hesabımızdan halkımızın su içme alışkanlığını ortaya çıkaran anket
çalışması düzenledik. Toplam 48 soruyu dönem dönem sorarak
850.000’den fazla katılımcının cevaplarını aldık. Halkla sokak röportajları yaptık, bunları yayınladık. Yeterli ve düzenli su tüketiminin insan
sağlığına olan faydalarını anlatan videolar yayınladık. Çalışma sonunda ülkemizde su tüketiminin fotoğrafını çıkardık.

Bazen “acaba abartıyor muyuz?” diye düşünmeden de edemiyor insan. Sonuçta virüs salgını, emektar gezegenimiz Dünya’nın başına ilk gelen felaket
değil. Zaten bir gaz ve toz bulutu kaosundan doğan Dünya, - DNA’sında mı desek, yoksa kaderinde mi - sonsuz bir karmaşayla bize ev sahipliği yapıyor.
Son dönemlerin popüler dizilerinden birinin de dediği gibi, galiba gerçekten doğduğumuz ev kaderimiz. Biz de Dünya’nın karmaşasından nasibimizi
almadan ömrümüzü tamamlamıyoruz.

Özellikle böbrek sağlığının korunması ve son dönem kronik böbrek
yetmezliği hastalığı başta olmak üzere çeşitli konular hakkında kısa
videolar çekerek sosyal medya hesaplarımızda yayınladık.

20 Temmuzda, böbrek sağlığının korunması amacıyla, yaz aylarında
su tüketiminin önemini vurgulamak üzere tarım çalışanları için su tüketimi etkinliğimizi gerçekleştirdik. Pandemi kurallarına uygun düzenlenen etkinliğimiz, Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
bağlarında yapıldı, tarla emekçilerine konunun önemi anlatıldı.

Enfeksiyon kontrol genelgeleri çerçevesinde faaliyetlerini sürdüren vakıf diyaliz merkezlerimizin Koronavirüs salgını için aldığı ilave tedbirler
ile T.C. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu’nun diyaliz merkezleri için aldığı
kararlarının uygulaması çok zor olmadı. Tedbirleri katı bir şekilde hiç
taviz vermeden uygulamaya devam ediyoruz.

Pandemi sürecinde eğitimlerin online olarak devam edeceği gerçeğinden yola çıkarak, ilk ve ortaokullarda verdiğimiz “aşırı tuz ve şekerin zararları, obezite, sağlıklı beslenme ve hayat tarzı” eğitimlerimizi, T.C. Milli
Eğitim Bakanlığının online eğitim platformu olan EBA-TV’ye taşımaya
karar verdik. Yüz yüze verdiğimiz eğitim konularında öğrencilerin dikkatini çekecek ve sıkılmadan izleyecekleri altı ayrı kısa video ve bir de
bunların tümünü içeren toplam yedi videonun çekimlerini yaptık. Son
kontrollerini tamamlayarak T.C. Milli Eğitim Bakanlığına teslim ettik.

Yönetim Kurulu ve personelimizle dijital toplantılarımıza devam ediyoruz, Mütevelli Heyet toplantımızı da dijital olarak gerçekleştiriyoruz.
Tüm çalışanlarımız özveri ve disiplin içinde, tedbir ve kurallardan taviz
vermeden çalışmalarına devam ediyorlar.
2020 yılının ikinci altı ayını kapsayan faaliyetlerimiz ile ilgili daha ayrıntılı
bilgileri, dergimizin ilerleyen sayfalarında bulacaksınız.

Yüz yüze eğitimlerimizin sonlarında öğrencilere dağıttığımız ve böbreklerimizi, sağlıklı beslenmeyi anlatarak eğitimlerimizin pekiştirilmesini
sağlayan Böbrek Dede kitap setimizi de on-line eğitimlere uygun şekilde dijital hale dönüştürmeye karar verdik. Özel seslendirilmiş video
şekline dönüştürdüğümüz Böbrek Dede kitapçıklarımızın da tüm çalışmalarını tamamlayarak online eğitim platformu olan EBA-TV’de yayınlanmak üzere T.C. Milli Eğitim Bakanlığına teslim ettik.

Covid-19 pandemisinin bir süre daha devam edeceği, özellikle kış aylarında bulaş oranının daha fazla artacağı öngörülüyor. Yaklaşık bir yıldır
devam eden pandeminin ekonomik ve sosyal hayata olumsuz etkileri
her geçen gün daha fazla hissediliyor ve toplumda mental yorgunluk
açık olarak görülüyor. Ancak bütün olumsuzluklara rağmen yılmadan,
usanmadan, istisnasız her türlü tedbiri alarak pandemi ile mücadelemizi sürdüreceğiz ve bir an önce bitmesini sağlayacağız. Başka çaremiz yok, aksi takdirde pandemi süresi uzadıkça olumsuz etkileri daha
da artacaktır.

Bu dönemde de internette, görsel ve yazılı basında Vakıf Başkanımız
Timur Erk ve vakfımızın uzmanları tarafından halkı bilgilendirici haberler yayınladık. Sosyal medya hesaplarımızdan düzenli olarak böbrek

Herkese Covid-19 bulaşından uzak, sağlıklı günler dilerim.

Bir insanın tohumdan hayata gelmesine kadar geçen süre… Meğer hayatlarımızın alt üst olmasına yetecek süre de bu kadarmış.

Bugüne kadar savaşlar, göçler, depremler, kıtlıklar, soykırımlar, yangınlar ve daha neler neler görmüş olan insanlık, post-modern bir salgını ilk defa atlatıyor. Bu defa cepheye götürülecek askeri mühimmat eksiğimiz olmasa da, herkesin kendine göre bir derdi mutlaka var. Marslı istilacılar gelse de çalışmak
zorunda olan gruplar var mesela. Sadece eve ekmek götürmek için değil, biz virüse yenik düşmeyelim diye hayatını, sevdiklerini, hayallerini gözlerini
kırpmadan geride bırakıp virüsle savaşın ön cephesinde fedakârca görev yapan diğerkâm insanlar. Oysa bizim yapmamız gereken tek şey, o maskeyi
takmak, ellerimizi yıkamak, mesafe kuralına uymakken ve onu bile yapmayan, yapmamayı marifet sanan umursamaz insanlar varken.
Geçen sene bu zamanlar “şu 2019 bitse de kurtulsak” diye şuursuz konuşmalar yapar, yeni yıla hazırlanırken hatırlıyorum çoğumuzu. 2020’nin bu trajik
sürprizlerini bilseydik acaba neler dilerdik? Sevdiklerimizi kaybetmemek mi? Onlara her fırsatta sıkı sıkı sarılabilmek mi? Hayatın yükünü bu kadar sırtlanmamak mı? İnsanlarla daha fazla birlikte olmak mı? Eve kapanıp film izlemek veya bilgisayar oyunu oynamak yerine dışarıda daha çok vakit geçirmek,
toprakla, ağaçla, denizle, gökyüzüyle daha çok haşır neşir olmak mı? Değil önemseyip önemsememek, nefes almak gibi farkında olmadan yaptığımız
her şeyin değerini yüzümüze okkalı bir tokat aşk ederek öğreten hayat, şüphesiz en büyük derslerinden birini bu sene verdi insanoğluna.
İğneyi de çuvaldızı da kendimize batıralım, biz de az değildik hani. Çılgın kalabalığın tam da kalbinde, hep bahsedilen o tüketim çılgını toplumun on numara beş yıldız bir üyesi sıfatıyla, tam da üzerimize biçilmiş kostümümüzle, ipleri Büyük Birader’in elindeki kuklalar olarak bizim için yazılmış senaryonun
Oscarlık oyuncularıydık. Sarsılıp kendimize gelmemiz, “ben ne yapıyorum sahi?” diyebilmemiz için ziyadesiyle acımasız bir imtihanın içine düştük. İster
“ne ekersen onu biçersin” diyelim, ister “karma” ya da “Allah’ın sopası yok”; içimize döndük, kendimizle hesabımızı çıkardık, yaklaşık sekiz milyar insan,
sekiz milyar ruh, sekiz milyar karakter olarak kendimize geldik, dersimizi aldık. Umarım almışızdır, zira “hafıza-i beşer nisyan ile maluldür”, malum. Acıları
hafızamızın kör kuyularına atıp, eski tas eski hamam kaldığımız yerden devam edersek, sadece kendimize değil, çocuklarımıza, hatta torunlarımıza
yaşanabilir bir gezegen bırakmamış oluruz ki, böyle bir durumda garanti, onlar da bizi hayır duasıyla yad etmeyecektir.
Yeni yıla sayılı günler kala, - şimdilik- ömrümüzün en unutulmaz yılını geride bırakmaya hazırlanırken, önce sağlıkla, özgürce nefes alabildiğimiz, sevdiklerimize tereddütsüz sarılabildiğimiz, kalabalık sofralarda bir araya gelebildiğimiz mutlu bir yepyeni 365 gün diliyorum…

Saygılarımla

6

7

Sağlık

Sağlık

COVID-19’DAN KORUNURKEN
DİĞER SALGIN HASTALIKLARI
İHMAL ETMEYİN

“

Covid-19 hastalığı için risk grubunda olanlar aynı zamanda grip
ve zatürre a(pönomokok) infeksiyonları için de risk grubundadır.

“

Henüz aşısı bulunamadığı için Covid-19 salgınından hemen hemen herkes maske, hijyen ve uygun mesafe
kuralına uyarak korunmaya çalışıyor. Ancak tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınından korunmaya
çalışırken sonbahar ve kış aylarında sık görülmeye başlayan zatürre ve grip gibi diğer bulaşıcı hastalıkları
da ihmal etmemek gerekiyor. Bu mevsimlerde görülme oranı artan bulaşıcı hastalıklardan birisi olan zatürre,
65 yaş üzeri ve kronik hastalığı olan yetişkinler ile çocuklarda hayati riske neden olabiliyor. Tüm bu riskleri
zatürre aşısı yaptırarak ortadan kaldırmak mümkün. Memorial Hizmet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve
Klinik Mikrobiyoloji Bölümü’nden Uz. Dr. Elnur Rufullayev, zatürrenin nedenleri ve korunmak için yapılması
gereken aşıları hakkında bilgi verdi.

Ateş, öksürük ve nefes darlığı zatürre belirtisi olabilir

Bu risk çocukluk çağı aşıları yaptırılarak önlenebilir. Zatürre
aşısı da çocuklar için çok önemli olduğu için mutlaka yaptırılması gerekir. Ayrıca başta kronik hastalığı bulunanlar olmak üzere yetişkinlerde pnömokok ve grip aşıları gibi gerekli
aşıları mutlaka yaptırmalıdır. Aksi durumlarda ciddi sağlık
sorunları hatta hayati risk ile karşı karşıya kalınabilir.

Halk arasında zatürre olarak bilinen akciğer iltihabı pnömonisine bakteri, virüs, mantar ve parazit gibi mikroplar
neden olur. Pnömokok bakterisi ise en sık nedenlerinden biridir. Pnömokok ayrıca menenjit yani beyin zarı iltihabı, otit,
sinüzit ve osteomyelit gibi başka enfeksiyonlara da neden
olabilir. En önemli belirtileri arasında ateş, öksürük, balgam,
göğüs ağrısı ve nefes darlığı bulunan zatürre bazen de bilinç
bulanıklığı, sık nefes alma, kas eklem ağrıları, tansiyon düşmesi gibi bulgularla kendisini belli edebilir.

Aşı hem zatürreden korur hem Covid-19 bulaşma riskini önler
Covid-19 hastalığı için risk grubunda olanlar aynı zamanda
grip ve zatürre a(pönomokok) infeksiyonları için de risk grubundadır. Covid-19 infeksiyonu esnasında grip ve pönomokok infeksiyonları bir arada görülebilir. Pnömokoklar ikincil
kan dolaşımı infeksiyonlarına da yol açabilir. Bu durumlar
COVID-19 infeksiyonunun seyrini ağırlaştırabilir. Ek olarak,
grip ve pnömokok infeksiyonu nedeniyle hastane yatışları
Covid-19 bulaşma riski oluşturacaktır. Grip ve pnömokok
aşılarıyla hastalığın önlenmesi ve hastane yükünün azaltılmasının yanı sıra Covid-19 bulaşmasının da azaltılması
mümkün olacaktır. Bu nedenle grip aşısını öncelikle risk grubundakiler ve sağlık çalışanları ile 6 aydan büyük herkesin,
pnömokok aşısını ise risk grubunda olan kişilerin mutlaka
yaptırması gerekir.

65 yaş üzerinde olanlar ve sigara kullananlar risk altında
Hematolojik kanserler ve HIV enfeksiyonu gibi bağışıklık sistemini baskılayan hastalıkları olanlar veya zorunlu ilaç kullanımı olanlar, dalağı olmayanlar veya fonksiyon bozukluğu
olanlar, kronik kalp, akciğer (astım dahil), karaciğer ve böbrek hastalığı olanlar, kohlear implant ameliyatı olanlar, beyin
omurilik sıvısı (BOS) kaçağı olanlar, sigara kullananalar ve
65 yaş üzerinde olanlarda zatürre riski sağlıklı kişilerden
daha fazladır.

Çocukluk çağı aşılarını da ihmal etmeyin
Covid-19 Pandemisi salgını sırasında rutin bağışıklama faaliyetlerinin devam ettirilmesi gerekir. Çocukluk çağı aşılarının
kısa süreli de olsa kesintiye uğraması, aşılamayla önlenebilir hastalıkların artmasına hatta salgına bile neden olabilir.
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HAREKETSİZ YAŞAM VE
DÜZENSİZ BESLENME
KABIZLIĞA NEDEN OLUYOR

Uzm. Dr. Sedat Özdemir
Memorial Hizmet Hastanesi
Gastreoentoloji Bölümü

Beslenme alışkanlığı ve fiziksel aktiviteyi ihmal etmeyin
Yapılan fizik muayene ve tetkikler sonucu altta yatan sebep saptanırsa buna yönelik tedavi planlanınca sorun doğal olarak çözülecektir. Altta
yatan bir sorun saptanamayan primer kabızlık vakalarında ise beslenme alışkanlıkları düzenleyen, bol sıvı ve lifli gıda alımını sağlayan beslenmeye yönlendirmek ilk basamak olacaktır. Fiziksel aktiviteyi arttırmak, yatağa bağımlı hastalarda dışkılama esnasında yerçekimini kullanabilmesini
sağlamak amacıyla yatak başı komot kullanımı çok faydalı olacaktır. Kabızlık sorunu beslenme ve fiziksel önlemler ile çözülemeyen hastalarda
bir takım ilaçlarda kullanılmaktadır. Bir kısmı bağırsak hareketlerini artırarak etki eden, bir kısmı bağırsak içerisinde lif oranını, su içeriğini arttıran
ilaçlar olabildiği gibi bir kısım ilaçlar da bağırsak florasını değiştirerek etki etmektedir. Hangi hastaya hangi ilacın uygun olduğuna uzman hekimler karar vermelidir.

Düzensiz ve sağlıksız beslenme alışkanlıkları, kullanılan ilaçlar, kilo alımı, hareketsiz yaşam tarzı ve hamilelik
kabızlığın nedenleri arasında yer alıyor. Toplumsal taramalarda kabızlığın ülke nüfusunun % 2 ile 28’ini etkilediği belirtiliyor. Yapılan araştırmalara göre kabızlık yaşla birlikte artıyor, kentlerde yaşayanlarda ve özellikle
kadınlarda daha sık görülüyor. Memorial Hizmet Hastanesi Gastroenteroloji Bölümü’nden Uz. Dr. Sedat
Özdemir kabızlık ve tedavisi yöntemleri hakkında bilgi verdi.
6 aydan fazla süren kabızlık kronik hale geliyor
Ağızda lokmaların çiğnenmesi ve tükürükte bulunan karbonhidratları sindiren enzimin etkisiyle başlayan sindirim; midede proteinli
gıdaların, onikiparmak bağırsağında ise tüm gıdaların (karbonhidrat, protein, yağ) sindirilmesi ile devam etmektedir. İncebağırsak
sindirim ve emilimin yapıldığı, kalınbağırsak ise dışarı atılacak artıkların şekillenip depolandığı yerdir. Kabızlık haftada üçten daha az
dışkılama olarak tanımlanmaktadır. Hastalar; az sayıda dışkılama,
alt karın bölgesinde rahatsızlık, gerginlik ve şişkinlik şikayetleri ile
doktora başvurmaktadır. Bu şikayetleri son 12 ayda ve birbirini takip eden en az üç ay boyunca yaşayan hastalara kabızlık teşhisi konulmaktadır. Hastanın şikayetlerinin en az altı ay boyunca sürmesi
ve yakınmaların birbirini takip eden en az üç ay boyunca aralıksız
sürmesi kronik kabızlık yaşadığını göstermektedir.
İleri yaşlarda kabızlık daha sık görülüyor
Kronik kabızlık görülmesi yaşla birlikte artıp özellikle 65 yaş ve
üstünde yoğunlaşmaktadır. Bu yaş grubundaki erkeklerin %26’sı;
kadınların %34’ü kronik kabızlıktan yakınmaktadır. Yaşlılarda kalori
alımının ve bununla birlikte sıvı ve lifli besin alınımının azalması kabızlığı artırmaktadır. Ayrıca ileri yaşta hareketliliğin azalması, çoklu
ilaç kullanımı, şeker hastalığı, tiroid ve paratiroid hastalıkları, merkezi ve periferik sinirleri etkileyen nörolojik hastalıkların varlığı da
kabızlığı artırmaktadır.
Gebelik hormonunuz bağırsak hareketlerinizi yavaşlatmasın
Kadınların hamilelik dönemlerinde hayatlarındaki birçok değişiklikle birlikte tuvalet alışkanlıkları da değiştirmektedir. Büyüyen
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bebeğin yaptığı bası, gebelik hormonunun bağırsak hareketlerini
yavaşlatması, hamilelik kilosu, hareketlerde azalma, demir ilaçları
ve düzensiz beslenme alışkanlıkları kabızlığa yatkın bünyeye sahip kadınların bu sorunları yaşamasına neden olmaktadır. Anne
adaylarının bu sorunu yaşamaması için sebze ve meyve ağırlıklı
beslenmesi, bol su ve şekersiz meyve kompostoları ile vücudun sıvı
ihtiyacını karşılaması, doktorunun kontrolünde yürüyüş ve egzersiz
yapması gerekmektedir.
Kilo kaybı ve kanlı dışkılamayı hafife almayın
Kronik kabızlığı olan hastanın ilk değerlendirmesinde dikkatli bir
sorgulama ve fizik muayene yer almalıdır. Bağırsak alışkanlıklarında 6 haftadan uzun süren değişiklik, kilo kaybı, kanlı mukuslu
dışkılama, makattan nedeni bilinmeyen kanama dikkate alınmalıdır. Karnın elle muayenesi esnasında bağırsaklarda mekanik tıkanıklığa yol açan bazı büyük tümöral oluşumlar ve bunun öncesinde
biriken, öteye geçemeyen dışkı nedeniyle gerilen dolu bağırsak
segmentleri elle muayenede bile fark edilebilmektedir. Fizik muayenede makatta gözle ve parmakla yapılan muayene ile hemoroid,
anal fissur (çatlak) gibi ağrıya neden olarak kişinin tuvalete gitmeyi
ötelemesine neden olan rahatsızlıklar saptanabilmektedir. Laboratuvar testleri, endoskopik değerlendirme ve radyolojik çalışmalar
gerekli olgularda uygulanmalıdır. Dışkıda kan görülmesi, kilo kaybı,
ailesinde bağırsak kanseri ya da inflamatuvar bağırsak hastalığı
(ülseratif kolit, Crohn Hastalığı) öyküsü olan, anemisi, dışkıda gizli
kan testi pozitif olanlar veya akut başlangıçlı kabızlığı olanlar alarm
bulgulara sahip olup bir an önce kolonoskopik inceleme yaptırmalıdır.
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FAZLA KİLOLAR VE
STRES İDRAR KAÇIRMA
NEDENİ

Doç. Dr. Emel Kurtoğlu Özdeş
Memorial Hizmet Hastanesi
Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü

20 yaş üstü kadınların %15’inde, 65 yaş üstü kadınların ise %50’sinde görülebilen istemsiz idrar kaçırma,
yaşam kalitesini önemli ölçüde düşüren sağlık problemlerinden biri olarak tanımlanıyor. Bu durum, menopoz, obezite, depresyon, sigara kullanımı, çok sayıda normal doğum yapmış olmak gibi faktörlerle de
gelişebiliyor. Bununla birlikte de depresyon, anksiyete, toplumdan soyutlanma, iş gücü kaybı, tekrarlayan
genital mantar, selülit gibi yumuşak doku enfeksiyonları, cinsel fonksiyon bozukluğu gibi sorunlar ortaya
çıkabiliyor. Memorial Hizmet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü’nden Doç. Dr. Emel Kurtoğlu
Özdeş, kadınlarda istemsiz idrar kaçırmanın kişiye özel tedavilerle ortadan kaldırılabileceğini belirterek,
konu ile ilgili önemli önerilerde bulundu.

İdrar kaçırma her kadında farklı nedenlerden kaynaklanıyor
•Stres tipi idrar kaçırma: 50 yaş altı kadınlarda daha sık görülen stres tipi idrar kaçırma; öksürme,
hapşırma, gülme ve ıkınma gibi durumlarda istemsiz bir şekilde ortaya çıkabilir.
•Sıkışma tipi idrar kaçırma: İleri yaş kadınlarda daha fazla görülen bir idrar kaçırma tipidir. İdrara
çok sıkışık hissetme ve acil idrar yapma isteği ile birlikte görülen bu tip idrar kaçırmaları mesane
anormallikleri veya nörolojik hastalıklar sebep olabilir.
•Taşma tipi idrar kaçırma: Mesane kaslarının yeterince çalışmadığı veya mesane çıkışını daraltan tümör ya da taş varlığı gibi durumlarda görülen bir idrar kaçırma tipidir.
•Fonksiyonel idrar kaçırma: Romatizmal hastalıklar ya da felç gibi hareket kısıtlılığı olan hastalarda görülen bir idrar kaçırma tipidir. Harekete geçerek tuvalete gitmeyi engelleyen düşünce ve bilinç
bozukluğu (bunama, merkezi sinir sistemi hastalıkları vb) gibi hastalıklar neden olabilir.
•Sürekli idrar kaçırma: Mesane veya alt üreme sistemi ameliyatlarına ya da kanser tedavisi sırasında
uygulanan radyasyon tedavisine bağlı ortaya çıkan mesane ve vajen arasındaki anormal açıklıklardan
(fistül) sürekli idrar gelebilir.
•Sistematik hastalıklara bağlı idrar kaçırma: Mesane kaslarının düzenli kasılmasını etkileyebilen merkezi
sinir sistemi hastalıkları (Parkinson hastalığı, omurilik yaralanmaları, kafa içi basınç artışı gibi), idrar yollarını mekanik olarak etkileyen veya yapısını bozan komşu organ kanserleri, yapısal bozukluklar (fazladan
üreter, üretral divertikül) veya diyabetes mellitus gibi sistemik hastalıklara bağlı idrar kaçırmadır.
•Geçici tip idrar kaçırma: İdrar yolu enfeksiyonları, çeşitli ilaçların kullanımı (bazı hipertansiyon, alerji, depresyon ve psikoz ilaçları, östrojen içeren ilaçlar, sakinleştiriciler, ve kas gevşeticiler), fazla alkol, kafein tüketimi gibi durumlara bağlı geçici idrar kaçırma olabilir.
•Karışık tip idrar kaçırma: Karışık tip idrar kaçırma ise hem stres hem de sıkışma tipleri ile birlikte görülür.
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Depresyon ve fazla kilolarınız idrar kaçırmanıza neden olabilir
İstemsiz idrar kaçırmalar çoğu zaman genetik faktörler, menopoz, ileri yaş, çok sayıda normal doğum, üreme organlarındaki sarkıklıklar, vajinal
operasyonlar ve vajinal radyasyondan kaynaklanabilir. Fazla kilolar, depresyon, sigara, alkol ve fazla kafein tüketimi de önemli etkenlerdendir. İstemsiz idrar kaçırmaların aniden başlaması, kanamalı olması veya hastada karın ağrısı şikayetine neden olması durumunda hiç vakit kaybetmeden
alanında uzman bir doktora görünmek gerekir.
İstemsiz idrar kaçırmalarınızdan 6 haftada kurtulabilirsiniz
İdrar kaçırmadan kişiye özgü planlanan tedavi yöntemleri ile kurtulmak mümkün olabilmektedir. Hastanın idrar kaçırma nedeni ve tipi belirlendikten
sonra uygun tedavi yöntemi belirlenir. Öncelikle hastanın yaşam şeklini değiştirmesi, alkol, sigaradan ve kafein gibi içeceklerden uzak durması, fazla
kilolarından kurtulması, stres ve depresyon gibi olumsuz durumlardan kurtulması gerekir. Daha sonra ise hasta düzenli olarak pelvik taban kasları
egzersizleri (Kegel vb) yaparak stres tipi idrar kaçırmadan kurtulabilir. Sıkışma tipi idrar kaçırma tedavisi için mesane eğitimi en etkili yöntemdir. Hem
stres hem de sıkışma tipi idrar kaçırması olan menopoz dönemindeki kadınlarda bu yöntemlere topikal vajinal östrojen eklenmesinin de faydalı olacağı düşünülmektedir. Tüm bu önlemler en az 6 hafta uygulanmakta, fayda görülmediği takdirde de medikal veya cerrahi yöntemlere geçilmektedir.
Bazı idrar kaçırma tiplerine cerrahi işlem gerekebilir
Daha hızlı ve etkili tedavi gerekliliği olan veya anatomik olarak müdahale gerektiren (organ sarkması, tümör vb) gibi durumlarda cerrahi seçenekler
gündeme gelmektedir. Ancak cerrahinin hangi hastalara uygulanacağı özellikle idrar kaçırma tipine bağlıdır. Örneğin stres tipi kaçırmalar cerrahiden
daha fazla fayda görürken, sıkışma veya karışık tip idrar kaçırmalarda aynı başarı elde edilemeyebilir, hatta sıkıntı daha da şiddetlenebilir. Problemin
kaynağı olabilecek sistemik hastalıklar (santral sinir sitemi hastalıkları, felç, kanser, romatizma, bunama vb) veya kullanılan ilaçlar değerlendirilmeli
ve mümkünse düzenlenmelidir. Özellikle taşma tipi, fonksiyonel tip, sürekli veya geçici tip idrar kaçırmada bu problemlerin düzeltilmeye çalışılması
oldukça önemlidir. Yine gebelik ve bilişsel bozukluk durumlarında (Alzheimer hastalığı, bunama vb) özel olarak hasta değerlendirilmeli ve buna göre
tedavi düzenlenmelidir. İdrar kaçırmanın hayatı olumsuz etkilemesine ve sizi toplumsal hayattan soyutlamasına engel olmak için bir an önce bu
konuda tecrübeli bir uzman hekime başvurmak önemlidir.
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DÜNYADA İLK DEFA
UYGULANAN TÜMÖR
CERRAHİSİ YÖNTEMİ İLE
SAĞLIĞINA KAVUŞTU

Ameliyat tekniği uluslararası bilim dergisinde makale olarak yayınlandı

Doç. Dr. Salim Şentürk
Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi
Memorial Hizmet Hastanesi Omurga
Sorunları Tanı ve Tedavi Merkezi

Türk doktorun tümör cerrahi yöntemi uluslararası bilimsel dergide yayınlandı.
Türkiye’nin birçok yerinde öğretmenlik yaptıktan sonra emekli olan 68 yaşındaki Asım Karakılıç, geçmeyen
bel ve bacak ağrıları yaşamaya başladı. Yapılan tetkiklerde omuriliğine baskı yapan bir tümörün ağrılara
sebep olduğu tespit edildi. Emekli öğretmen Karakılıç’ın 2 yıldır geçmeyen ağrılara neden olan tümörü, Türk
doktor Doç. Dr. Salim Şentürk’ün dünyada ilk defa uyguladığı perkütan endoskopik yöntem sayesinde küçük
bir kesi ile temizlendi.

Türkiye’nin önde gelen endoskopik omurga cerrahlarından birisi olan Doç. Dr. Salim Şentürk “emekli öğretmen Asım Karakılıç’ın tümörü
omuriliğin içinde olduğu için riskliydi birde hipertansiyon ve KOAH rahatsızlığı vardı. Ama biz eğitimimiz ve tecrübelerimize güvenerek
dünyada ilk defa uygulanan endoskopik tümör cerrahisi yöntemi ile ameliyatımızı başarılı bir şekilde yaptık. Ameliyat tekniğimiz makale
haline de getirilerek Dünya Neurosurgery Federasyonunun yayın organı olan World Neurosurgery’de yayınlandı. Bu yöntemle omurga
tümörünün çıkarılması endoskopik cerrahi ile ilgilenen otoritelerce endoskopik cerrahisinin sınırlarının zorlanması olarak değerlendirildi.
“Bizim geliştirdiğimiz teknikler dünya literatürüne girdi”
Dünyada endoskopik omurga cerrahisi genellikle bel fıtığı ve omurga darlığı hastalıklarına sınırlı iken son zamanlarda bu teknikle ameliyat
edilen hastalıkların sayısı artmaktadır. Bizim geliştirdiğimiz ve dünya literatürüne kazandırdığımız teknikler de farklı omurga hastalıklarında bu yöntemin kullanılabileceğini göstermektedir. Uyguladığımız bu teknikler Spina ve World Neurosurgery gibi uluslararası dergilerde
basılmıştır. Omurga tümörleri, omurgaya olan kanser metastazları, omurga kırıkları, doğuştan omurga anomalileri gibi pek çok hastalıkta
seçilmiş vakalarda artık hastalara açık cerrahi uygulamadan sadece 7 mm lik bir kesi ile bu ameliyatlar yapılabilmektedir. Bel fıtığı, boyun
fıtığı, omurga kanalında daralma gibi hastalıklarda rutin uygulanan bu yöntemin hastaların erken taburcu edilebilmesi, yaralarının küçük
olması, ameliyattaki kanama miktarlarının az olması, ameliyat süresinin kısa olması, yara iyileşmesinin hızlı olması, normal hayata dönüş
sürelerinin kısa olması gibi avantajları vardır” dedi.

Emekli öğretmene bel ve bacak ağrıları rahat vermedi
Kars’ın küçük bir köyünde doğup büyüyen Asım Karakılıç’ın tek hayali öğretmen olmaktı. Zorlu şartlarda okuyarak öğretmen olan Karakılıç
yaklaşık 35 sene Türkiye’nin birçok ilinde öğretmenlik yaptı. Yüzlerce öğrenci yetiştiren Karakılıç, emekli olduktan sonra memleketi Kars’a
yerleşti. Birçok öğrencisinin önemli mesleklerde başarılı olduğunu gururla takip eden Karakılıç’ın bu mutluluğu 2 yıl önce başlayan ve bir
türlü geçmeyen bel ve bacaklarındaki ağrılar nedeniyle sekteye uğradı. İlk başta pek önemsemediği ağrılar zaman geçtikte şiddetlenerek
devam etti. Yapılan tetkiklerde geçmeyen ağrılara bel bölgesindeki omuriliğine baskı yapan tümörün neden olduğu belirlendi.
Hipertansiyon ve KOAH rahatsızlığı nedeniyle ameliyat olamıyordu
Omuriliğindeki tümör nedeniyle yaşam konforu olumsuz etkilenen emekli öğretmen Karakılıç’ın daha önceden tespit edilen hipertansiyon ve
KOAH rahatsızlığı da vardı. Omuriliğini sıkıştıran tümörün ameliyat riski, hipertansiyon ve KOAH rahatsızlığı nedeniyle daha fazla risk oluşturuyordu. Omuriliğini sıkıştıran tümörün tedavi edilmesi için araştırmalarını sürdüren Karakılıç, memleketi Kars’tan muayene olmak için
İstanbul’da bulunan Doç. Dr. Salim Şentürk’e muayeneye geldi. Doç. Dr. Şentürk yaptığı muayene sonrası omuriliğini sıkıştıran tümörün kendisinin başarıyla uygulayabildiği ve dünyada ilk defa uygulanacak minimal invaziv bir yöntemle endoskopik olarak çıkarılabileceği söylendi.
Küçük bir kesiden girilerek tümör çıkarıldı
Doktorunun söylediklerine güvenen Karakılıç, ameliyat için gün aldı. Doç. Dr. Salim Şentürk, tümörlerin cerrahisinde dünyada ilk kez uygulanan perkütan endoskopik yöntemle sadece 7 mm’lik bir cilt kesisi ile 4 mm’lik bir boşluktan, ucunda kamera olan bir tüp içinden(endoskop)
tümör başarılı bir şekilde çıkarıldı. Ameliyattan 4 gün sonra taburcu edilen Karakılıç, 2 senedir geçmeyen ağrılarından kurtulduğunu ameliyattan 10 gün sonra 2-3 km yürüdüğünü belirterek “Doç. Dr. Salim Şentürk’ün başarıyla uyguladığı tümör cerrahi yöntemi ile tüm rahatsızlıklarımdan birkaç saat içinde kurtuldum. Türk doktorların başarıları biz öğretmenlerin emeklerinin boşa çıkmadığının da bir göstergesidir.
Sağlıklı bir şekilde memleketime döneceğim için çok mutluyum” dedi.
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“

Bizim geliştirdiğimiz ve
dünya literatürüne kazandırdığımız teknikler de farklı
omurga hastalıklarında bu
yöntemin kullanılabileceğini
göstermektedir.

“
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CİLT LEKELERİNİZDEN
KURTULMANIN
TAM ZAMANI

Uzm. Dr. Selma Salman
Memorial Hizmet Hastanesi
Dermatoloji Bölümü

Güzellik ve estetik algısını bozan önemli faktörlerden biri olan cilt lekelerinin en önemli sorumlusu güneş
olarak biliniyor. Ancak solaryum, gebelik, doğum kontrol ilaçları, yara ya da yanık sonrası da lekeler de
toplumda sık görülüyor. Tedavi için en uygun dönem olan kış mevsiminde bu lekelerden modern tedavi
yöntemleri ile kurtulabilirsiniz. Memorial Hizmet Hastanesi Dermatoloji Bölümü’nden Uz. Dr. Selma Salman,
cilt lekelerinin tedavisi hakkında bilgi verdi.

Elde edilen trombositten zengin plazma, cilde yaklaşık 1 cm aralıklarla enjekte edilmektedir. Tek başına leke tedavisinde çok etkili olmasa
da fraksiyonel mikroiğneli radyofrekans, dermapen gibi yöntemler ile kombine edildiğinde daha başarılı sonuçlar elde edilmektedir. Lazer
ya da peeling yapılamayan esmer kişilere uygulanmaktadır.
Gebelik lekelerinden lazer tedavisi ile kurtulabilirsiniz
Cilt lekesi tedavisinde uzman doktorlar tarafından hastanın ten rengi, lekenin yüzeysel ya da derin olması, lekenin açık ya da koyu renk
olması gibi özellikler belirlenmesi gerekir. Lazer uygulaması bu konuda önemli seçeneklerden biridir. Lazer uygulaması ışık kaynağından
çıkan ışınların bir tüpte biriktirilerek belli bir noktaya yönlendirilmesi ile sağlanmaktadır. Belirli dalga boyundaki ışığı emme yeteneği taşıyan doku bileşenleri kromofor olarak adlandırılır. Leke tedavisinde kullanılan lazerlerden biri Q-switched Nd-YAG lazerdir. Leke tedavisinde
kullanılan dozlarda lazerle işlem sonrası ciltte hafif kızarıklık oluşabilir. Bunun dışında deride soyulma ve yara olmaz. Hastalar günlük
hayatlarına devam edebilirler. Lazer tedavisi gebelikte yüzde ve yaşlılıkta el üzerinde görülen lekelerde, dövme silmede ve çeşitli cilt hastalıkları konusunda güvenle uygulanan etkili bir yöntemdir. Çok koyu tenlilerde tercih edilmemektedir.

Kullandığınız ilaçlar cildinizde lekelenmeye sebep olabilir
Başta beyaz tenliler olmak üzere güneş ışıkları kişilerin yüz, omuz, dekolte bölgesi ve sırtta küçük kahverengi lekeler oluşturmaktadır.
Alın, yanak, burun, çene ve üst dudak bölgesinde maskeyi andıran lekelenmeler ise genellikle esmer tenli kadınlarda görülmektedir. Bu
lekeler gebelik, bazı ilaçların kullanımı ve menopoz gibi sebeplerle de oluşmaktadır. Leke tedavisine başlanmadan önce kapsamlı bir cilt
muayenesi yapılması gerekir. Tanının net olarak konulması ve benlerden ayrımının doğru bir şekilde yapılmalıdır.
Kimyasal peeling ile cilt lekelerine etkin çözüm
Çeşitli kimyasal maddelerin cilde sürülüp belirli bir süre bekletildikten sonra bol suyla ciltten arındırılması ile yapılan kimyasal peeling, derinin üst tabakası olan epidermiste kontrollü olarak kısmi veya tam hasar oluşturulmasını sağlamaktadır. Ciltte birkaç gün süren soyulma, sonrası cilt lekelerden arınarak pürüzsüz bir görünüme kavuşmaktadır. Çiller, akne lekeleri ve melasma için kullanılan tedavi yöntemlerinden birisi olan
kimyasal peeling, güneşin olmadığı sonbahar ve kış aylarında tercih edilmektedir. Etkin sonuç almak
için 2 haftada bir 4-6 seans yapılması gerekmektedir. İşlem sonrası bol nemlendirici ve güneş koruyucu
kullanılmalıdır.
Cilt sarkmaları ve gözaltı morluklarına vitaminli çözüm
Cilt lekeleri mezoterapi yöntemi ile de başarılı bir şekilde tedavi edilmektedir. Cilt sarkmaları, cilt kırışıklıkları, bölgesel incelme, göz altı morlukları ve saç dökülmesi gibi bir çok dermatolojik sorunda kullanılan mezoterapi; ilaçlar, çeşitli bitki özleri, vitaminler, eser elementlerden oluşan karışımların cilt altına
uygulanması ile yapılmaktadır. Cilde uygulanan ve yenileyici özelliği olan hyaluronik asit, antioksidanlar, vitaminler, mineraller ile amino asitler cildin uyarılmasını sağlayarak cildi parlak ve sağlıklı bir görünüme kavuşturmaktadır. Mezoterapi işleminin lazer, dermapen, fraksiyonel mikroiğneli radyofrekans
gibi yöntemlerle bir arada uygulanması leke tedavisinin etkinliğini artırmaktadır.
PRP esmer tenli kişilere de uygulanabiliyor
Son dönemlerde cilt lekelerinin tedavisinde öne çıkan yöntemlerden biri de PRP’dir. Trombositten
zengin plazma-PPR işleminde uygulama yapılacak kişinin kanı özel bir tüpe alınmaktadır.
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KALORİSİZ ŞEKER
“ALÜLOZ”
2020 sağlıklı beslenme eğilimlerine göz attığımızda, özellikle son birkaç ay içerisinde düşük kalorili şeker
olarak bilinen “alüloz”un kendisini gösterdiğine tanıklık ediyoruz.
Alüloz şeker nedir?
Alüloz (allulose) alışık olduğumuz şekerin tadına ve dokusuna
sahiptir ancak işlenmiş şekere göre daha az kalorilidir (1 gramında 2-4 kalori olduğu biliniyor) ve daha az karbonhidrat oranına
sahiptir.
Alüloz, aralarında kuru incir ve üzümün de bulunduğu birkaç gıdada bulunan şekerden elde edilir. Besinlerin içerisinde çok az miktarda bulunmasından dolayı ender şekerler arasında sınıflandırılır.
Alüloz da tıpkı üzüm şekeri (glikoz), meyve şekeri (fruktoz) gibi
doğal bir şeker türü olarak bilinir. Dokusu ve tadı bakımından alışık
olduğumuz şekerle %70 oranında uyumlu olan alüloz, fruktoz ile
aynı kimyasal formüle sahip olmasına rağmen farklı düzenlenmiş
olduğu için vücudumuz tarafından da farklı yorumlanır. Tükettiğimiz alülozun %70-80’lik bir kısmı sindirim sisteminde emilse de
yakıt olarak kullanılmaksızın idrarla atılır.
Alüloz, kan şekerini aniden yükseltmeyen bir özelliğe sahiptir. Bu
özellik dolayısıyla alüloz, özellikle diyabet gibi sağlık problemlerine karşı daha iyi niyetli gibi görünmektedir.
Alüloz şekerler, atomlarının dizilimi nedeniyle insan vücudundaki
metabolik işlemlere dahil olmaz. Dolayısıyla vücutta uzun süre tutulamaz ve kilo alımına neden olmaz.

Alüloz da rafine sofra şekeri gibi şeker pancarından elde edilir.
Ancak üretim sürecinde molekül yapısı geliştirilerek içerdiği kalori
bir bakıma „kapsüllenir“. Ardından bazı enzimler, alülozun insan
vücudunda metabolize edilirken kalorisinin kullanımını engeller.
Öncelikle şeker pancarından elde edilen sofra şekeri, fruktoz ve
glikoza ayrılır. Ardından bazı enzimler sayesinde fruktozdaki alüloz ayrıştırılır. Bu şekilde şeker pancarından doğal olarak rafine
edilmiş, kalorisi insan vücudunda tutulmadan atılan bir şeker türü,
yani alüloz elde edilmiş olur.
100 g için hesaplandığında alülozun 100 gramı 20 kcal içerirken
sofra şekerinin 100 gramı 400 kcal sağlamaktadır.
Alüloz sofra şekerinin %70’i kadar tatlandırma sağlayabilmektedir. Bu bilgileri okuduğunuz kaynakçada da belirtildiği gibi alülöz
henüz yeterince araştırılmamıştır. Özellikle früktozun (meyve şekeri) içinde alülözün ayrıştırılma sürecinde hangi oranlarda ayrıştırıldığı henüz tam araştırılmadığı için Amazon’da yetişen Stevia
adındaki bitkiye nazaran pozitif farkı kesinleşmiş değildir.
Ayrıca metabolizma üzerindeki etkisinin saptanması için yeterli
süreç ve araştırmalar sonuçlanmamıştır.

!

TÜRK BÖBREK VAKFI
CANLI YAYINLAR İLE
TAKİPÇİLERİNİ FARKLI
KONULARDA BİLGİLENDİRİYOR
İçerik olarak da şunu yazabiliriz: Pandemi sürecinde evde çok daha fazla vakit geçirdiğimiz şu zamanlarda, Türk Böbrek Vakfı olarak geniş bir yelpazede konular içeren canlı yayınlar yaparak takipçilerimizi ve izleyicilerimizi bilgilendirmenin farklı bir yolunu uygulamaya geçirdik.
Alanında yetkin uzmanların katıldığı canlı yayınların moderatörlüğünü, aynı zamanda vakfımızın Yönetim kurulu üyesi de olan Ender Merter yaptı. Psikolojiden ekonomiye, eğitimden sanata çok çeşitli konuların ele alındığı canlı söyleşiler, her perşembe akşamları yayınlanmaya devam ediyor.
Bugüne kadar, oyuncu Tuğba Melis Türk ile 26 Mayıs Salı günü saat 21.00’de “Bayram Sohbeti”, Uzman Psikolog, Yazar, Televizyoncu Yeşim Akın ile 4 Haziran Perşembe günü saat 20.00’de “Pandemide Sosyal Hayat”, Sağlıklı Yaşam Danışmanı ve Eğitmen
Didem Şen Pamuk ile 11 Haziran Perşembe günü saat 20.00’de “Sağlık Çalışanlarının Tükenmişlik Sendromuna Karşı Dayanıklılık Önerileri”, Basketbolcu Doğuş Balbay ile 18 Haziran Perşembe günü saat 20.00’de “Spor ve Eğitim”, Üroloji Uzman Prof. Dr.
İsmet Nane ile 2 Temmuz Perşembe günü saat 20.00’de “Tüm Yönleriyle Böbrek Nakli”, TBV Başkanı Timur Erk ile 9 Temmuz
Perşembe günü saat 20.00’de “Timur Erk ile Gönüllülük Üzerine”, Üroloji Uzman Dr. Mert Altınel ile 16 Temmuz Perşembe günü
saat 20.00’de “Böbrek Taşları Hakkında Her Şey”, spor psikoloğu Eylem Şenkal ile 15 Ekim Perşembe günü saat 20.00’de “Yeni
Normalde Akıl Sağlığı”, Ekonomist Öğretim Görevlisi Murat Sağman ile 22 Ekim Perşembe günü saat 20.00’de “Küresel Piyasalar
ve Türkiye Ekonomisi Nereye Gidiyor?”, Türkiye Organ Nakli Vakfı Başkanı Dr. Eyüp Kahveci ile 12 Kasım Perşembe saat 20.00’de
“Her Yönüyle Organ Bağışı”, Sanatçı ve Yazar Bedri Baykam ile 19 Kasım saat 20.00’de “Yaşama Dair” konulu canlı yayınlarımız
gerçekleştirilmiştir.

Derleyen: Timur Erk

Alüloz, şeker hastalığını kontrol etmeye yardımcı olabilir. Yapılan
bazı çalışmalar, alülozun kan şekerini düşürdüğünü, insülin duyarlılığını pozitif yönlü etki ettiğini ve pankreastaki insülin üreten
beta hücrelerini koruyarak tip 2 diyabet riskini azalttığını göstermektedir.
Alülozün sağladığı şeker tadını alırken, kalorisi vücudumuzda tutulmaz. Üretim sürecinde molekül yapısı geliştirildiği ve bazı enzimler eklendiği için alülozun %70-84’ü sindirim sisteminde emilmekte ancak kalori olarak kullanılmaksızın idrarla atılmaktadır.
Glisemik indeksi çok düşük olan alülozun kan şekeri veya insülin
salınımı üzerindeki etkisi de sofra şekerine oranla çok daha azdır.
Bu sayede diyabet hastalarının bile alülozu güvenli şekilde kullanabileceği öngörülmektedir.
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ANAOKULU ÖĞRENCİLERİNE
YÖNELİK SAĞLIKLI BESLENME
PROJEMİZ SON DÖNEMEÇTE
Vakfımızın, hedef kitlesi ilk ve ortaokul öğrencilerini olan “Böbrek Sağlığı İçin Sağlıklı Beslenme ve Hayat
Tarzı Önerileri” isimli saha eğitimi projesinin, Kırklareli Valisi Osman Bilgin’in önerisiyle anaokulu çağındaki
çocuklara ulaştırılması için çalışmalara başlayan vakfımız, proje hazırlığının son aşamalarına geldi.
2019’un Temmuz ayında ilk defa bir araya gelerek çalışmalarına başlayan proje komitesi, alanında uzman ve deneyimli
isimleri de bünyesine katarak ülkemizde ilk defa gerçekleştirilecek bir projeye imza atıyor. Proje Komitesi; Üsküdar Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü Öğretim Üyesi Ümit Ertem, Türk
Böbrek Vakfı Vakıf ve Diyaliz Merkezleri Koordinatörü Lütfi
Kona, Türk Böbrek Vakfı Projeler Koordinatörü Ayşe Onat,
Türk Böbrek Vakfı Diyetisyeni Gökçen Efe Aydın, Türk Böbrek
Vakfı Tekirdağ Diyaliz Merkezleri Koordinatörü Ali Arda ve Aktör & Drama Eğitmeni Serkan Akarslan’dan oluşuyor.
Tüm Türkiye’deki MEB ve Aile Sosyal Politikalar Bakanlığına
ait anaokulu, kreş ve gündüz bakımevlerindeki 60-72 aylık
çocuk gruplarında uygulanması hedeflenen proje setinin oldukça zengin bir içeriği bulunuyor.
MEB müfredatına uygun olarak, söz konusu yaş grubundaki
öğrencilerin öğrenme becerilerine uygun şekilde modellenen
eğitim modülleri ile hikaye anlatma, drama, müzik, dans ve
pekiştirme yöntemleri kullanılarak böbrekler, böbrek sağlığı,
sağlıklı beslenme, hareket ve egzersiz konularının hem öğretici, hem de renkli ve eğlenceli bir biçimde ele alınmasına
yönelik bir yol benimseniyor.
Uygulama için oluşturulan eğitim modülleri ve materyaller,
öğretmenlere kutu içinde bir set olarak gönderilecek şekilde
hazırlandı.

isimli toplam iki ayrı hikayenin yer aldığı ve her hikayenin
sonunda soru-cevap etkinliğinin yapılabileceği etkinlik kitabı
bulunacak.
Oyun malzemeleri olarak, hikayelerin pekiştirilmesi için sınıf
içinde oynanacak oyunlarda kullanılmak üzere Nil’in Rüyası
için sağlıklı ve sağlıksız besinlerin yerleştirileceği pano ve
kartlar ile Ece ve Ege Tılsımlı Kayıp Sembol Peşinde için detektif kostümleri, tangram/yapboz yer alacak.
Müzik ve dans etkinliği için ise etkinlik kitabında hikaye edilen
konulara uygun olarak projeye özel olarak hazırlanmış orijinal müzik ve dans kaydı tasarlandı.
Eğitim seti, aynı eğitim döneminde ve farklı dönemlerde birden çok defa kullanılmaya uygun şekilde dayanıklı malzemeden hazırlandı.
Set içerisine, gerek öğretmenlere, gerekse velilere yönelik bir
mektup örneği eklenerek veli katılımının ve takibinin yapılması amaçlandı.
Zaman içerisinde sahadan gelecek örnekleri içeren videolardan oluşturulacak bir «en iyi uygulamalar» sayfasının TBV
resmi internet sitesinde yer alması düşünülüyor.

Kutu içeriğinde öğretmenler için kullanım kılavuzu niteliğindeki USB’de yer alacak video, TBV Başkanı Timur Erk’in öğretmenlere video hitabı ile açılacak ve Aslancık Anaokulu’nda
yapılan eğitim uygulamasının videosunu içerecek.
Etkinlik kitabında ise böbrekleri ve böbrek sağlığı başta olmak üzere genel vücut sağlığını anlatan «Nil’in Rüyası» isimli
hikaye ile Okul Gıdası Logosu uygulamasını ve sağlıklı beslenmeyi anlatan «Ece ve Ege Tılsımlı Kayıp Sembol Peşinde»
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BÖBREK DEDE KİTAPLARI
SESLENDİRMESİ
Çocuklarımızın ve ebeveynlerinin böbrek sağlığının korunması ve sağlıklı beslenme sayesinde sağlıklı nesillerin yetişmesi konusunda bilgilendirici ve farkındalığı arttırıcı “Böbrek Dede” kitap serisi,
gelişen pandemi koşulları nedeniyle form değiştirerek daha çok sayıda okuyucuya ulaşmayı hedefliyor.
Basılı olarak yapılan dağıtımlar sonucu gelen geri bildirimlerde oldukça ses getirdiğini memnuniyetle gözlemlediğimiz ve ülkemizin her köşesinden talep alan bu özgün çalışma, özellikle öğrencilere ve velilerine yönelik hazırlandı. Koruyucu hekimliği öne çıkaracak şekilde uyaran, nasihat
veren, kendine has üslubu ile bilgilendiren “Böbrek Dede” karakterinin bulunduğu kitapçıklar
artık profesyonel seslendirme sanatçılarının katkıları ve hareket efektleri ile hem daha ilgi çekici
hem de sesli hale geldi.
Çok yakında TBV’nin tüm resmi dijital mecralarında yayınlanmaya başlayacak olan sesli kitaplar,
“Böbreklerimiz ve Biz”, Böbrek Dede ile Sağlıklı Beslen, Formda Kal, Eğlenceli Yaşa” ve Şeker ve
Tuz – Azı Karar Çoğu Zarar” isimlerinde her biri 16 sayfadan oluşan üç kitaplık bir setten oluşuyor.
İlk kitap olan “Böbreklerimiz ve Biz”, bir yandan Böbrek Dede’yle tanıştığımız, bir yandan da böbrekler ile ilgili bilgileri ayrıntılarıyla edindiğimiz kitap özelliğini taşıyor.

EBA TV İÇİN HAZIRLIKLARIMIZI
TAMAMLADIK
Tüm dünyanın bir seneye yakın bir süredir deneyimlediği pandemi süreci, tüm kurumları ve kuruluşları yeniden yapılanmak,
planlarını gözden geçirmek ve güncellemek açısından zorladı.
Yepyeni bir dünya düzeniyle karşı karşıya olduğumuz bu dönemde, biz de 2011 yılından bu yana saha çalışmalarını sürdürdüğümüz böbrek sağlığı, sağlıklı beslenme ve olumlu yaşam alışkanlıkları temalı eğitim projemizi hem EBA TV’de, hem de
kendi resmi sosyal medyamızda ve dijital mecralarımızda yayınlamak üzere harekete geçtik. Böylece, fiilen ziyaret edemediğimiz illerdeki öğrencilerin ve öğretmenlerin de bu eğitim projesine erişebilmesini sağlamayı amaçladık.
Yaklaşık olarak bir ders saati süren eğitim çalışmamızın satır başlarını belirledikten sonra bu konuları tek tek ele alan videolar oluşturduk. Vakfımızın eğitmeni ve renal diyetisyeni Dyt. Gökçen Efe Aydın’la gerçekleştirilen çekimler, şeker tüketimi,
idrar rengi, böbreklerimizi tanıyalım, sağlıklı beslenme, tuz tüketimi ve hareketli yaşam şeklinde altı ana başlık üzerinde
yoğunlaştı.
Özel bir teknik kullanılarak yapılan çekimlerden sonra, kurguda konuyla ilgili görsellerin ve görüntülerin eklenmesiyle, son
derece ilgi çekici ve renkli bir video eğitim seti ortaya çıktı.
Video çalışmaları, Milli Eğitim Bakanlığına sunulmasının ardından alınacak onayla birlikte ülkemizdeki tüm öğrencilerin
yararlanması için yayınlanmaya başlayacak.

İkinci kitapta ise çocuklara sağlıklı beslenmenin önemi anlatılırken, bu konuda neler yapabilecekleri hakkında bilgiler veriliyor. İkinci kitap ayrıca porsiyon takibi, dengeli beslenme, besin
ögeleri, obezite ve egzersiz başlıkları ile de öğrenciler için bir başvuru kaynağı oluyor.
Üçüncü kitap, tamamen şekere ve tuza ayrılmış durumda. Kullanılması gereken günlük miktarlar etiket
okuma, trafik ışıkları modeli de bu kitapta yer alıyor.
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BÖBREK DEDE’NİN KALEMİNDEN
TÜRK BÖBREK VAKFI
SEYAHATNAMESİ

PANDEMİ DÖNEMİNDE HAYATINI
KAYBEDEN SAĞLIK ÇALIŞANLARI,
ANITLA ÖLÜMSÜZLEŞTİRİLDİ
Covid-19 pandemi sürecinde hayatını kaybeden sağlık çalışanları anısına yaptırılan anıt heykel ile Uluslararası
Lions Dernekleri 118-E Yönetim Çevresi, sağlık çalışanlarına şükranlarını sunuyor…

BÖBREK DEDE’NİN KALEMİNDEN

TÜRK BÖBREK VAKFI
HİZMET SEYAHATNAMESİ

1985 yılında kurulan Türk Böbrek Vakfı, son dönem kronik böbrek yetmezliği hastaları için diyaliz hizmeti vermek amacıyla çıktığı yolculuğunu, 35 yıl süresince gerek sağlık alanında gerekse sosyal alanda
fark yaratan çalışmalara ve projelere imza atarak yaygınlaştırmaya ve
sürdürmeye devam ediyor.
Diyaliz merkezleri ve genel amaçlı hastane ile tıbbi atılımlar yapan vakfımız, ürettiği projeler ile Türkiye’nin dört bir yanına erişerek, böbrek sağlığı ve hastalıkları
konusunda toplumsal farkındalık sağlamaya devam ediyor. Pandemiden önce
fiilen gerçekleştirilen saha çalışmaları, bu süreçte dijital ortamlara aktarılarak
vakıf faaliyetlerinin hız kesmeden sürdürülebilmesi için gayret gösteriliyor.
Saha çalışmalarının ve il bazında gerçekleştirilen çalışmaların derlenmesi için
vakfımızın yayınları arasına kattığı “Böbrek Dede’nin Kaleminden Türk Böbrek
Vakfı Seyahatnamesi”, aynı zamanda vakfımızın hafızasının yazıya döküldüğü
bir kitap olarak tasarlandı.

Türk Böbrek Vakfı Hizmet Hastanesi’nin bahçesine yerleştirilen ve granit kaide üzerinde siyaha boyalı paslanmaz çelikten üretilen 3 metre yüksekliğindeki anıt, 27 Ekim günü Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu’nun, Bahçelievler Belediye
Başkanı Dr. Hakan Bahadır’ın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanı Uzm. Dr. Önder Yüksel Eryiğit’in, Türk Böbrek
Vakfı Başkanı Timur Erk’in, Uluslararası Lions Dernekleri 118-E Yönetim Çevresi Genel Yönetmeni Sibel Güllü’nün, Türk Böbrek
Vakfı ve Memorial Hizmet Hastanesi yöneticileri ile çalışanlarının yanı sıra Lions kulüpleri üyelerinin katıldığı törenle kurdele
kesilerek açıldı.
Heykeltıraş Ertuğ Atlı tarafından tasarlanan anıt, kalp formunun içinde yüzü maskeli biri kadın, diğeri erkek iki sağlık çalışanı
figürünün ortasında tıp logosunu barındırıyor.
Ayrıca Covid-19 nedeniyle kaybettiğimiz bütün sağlık çalışanlarımız için söz ve müziği sanatçı Tüzzün'e ait olan bir şarkı da
klibiyle birlikte sosyal medyada Türkçe ve İngilizce versiyonu ile yayınlanmaya başladı.

TBV Başkanı Timur Erk’in kaleme aldığı kitap, Türk Böbrek Vakfı’nın 2010-2020
yılları arasındaki çalışmalarını ayrıntılı bir şekilde ele alıyor.

Timur ERK

BÖBREK DEDE’NİN KALEMİNDEN
TÜRK BÖBREK VAKFI HİZMET SEYAHATNAMESİ

İSTANBUL
İstanbul, 16.000.000’a yaklaşan nüfusuyla sadece Türkiye’nin değil dünyanın da
en kalabalık şehirlerinden; ayrıca ülkemizin Avrupa ile Asya kıtalarında toprakları
olan iki kentinden biri.
Türkiye’nin ekonomik, tarihi ve kültürel açıdan en önemli şehri olan kentin başlıca geçim kaynaklarını sanayi, turizm ve hizmet sektörü oluşturuyor. Merkeze
uzak yerlerde az da olsa hayvancılık ve seracılık yapılıyor.

Kitap, 26 ilde yaygınlaştırdığımız eğitim çalışmalarının yanı sıra çeşitli illerde İl
Milli Eğitim Müdürlükleri ile imzalanan eğitim iş birliği protokolleri sayesinde sürdürülebilir nitelik kazanan projeler hakkında bilgiler de veriyor.
BÖBREK DEDE’NİN KALEMİNDEN
TÜRK BÖBREK VAKFI HİZMET SEYAHATNAMESİ

İstanbul’daki Eğitim Çalışmaları

BÖBREK DEDE’NİN KALEMİNDEN

Türk Böbrek Vakfı olarak 2011 yılında başladığımız 7-12 yaş grubuna yönelik böbrek sağlığını korumayı amaçlayan sağlıklı beslenme eğitimleri, İstanbul’da da
yaygınlaştırılarak sürdürülüyor.

TÜRK BÖBREK VAKFI

HİZMET SEYAHATNAMESİ

Kentte sağlıklı beslenme eğitiminin ilk protokolünü 29 Mart 2013’te, son protokolünü ise 4 Kasım 2019’da yaptık. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile vakfımız arasında imzalanan ilk protokol “tip protokol” olarak diğer il milli eğitim müdürlüklerinde de kullanıldı. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile başlatılan okul eğitimleri,
diğer il milli eğitim müdürlükleri için de emsal ve referans oldu.
Bu kapsamda 2020 yılı içerisinde 39 ilçe milli eğitim müdürüne ve görevlendirilen
gönüllü öğretmenlere “eğiticinin eğitimi” vermeyi planlıyoruz. Bu konuda 3 eğitmenimiz görevli olurken, her eğitim-öğretim yılında yaklaşık 20.000 öğrenciye
eğitim semineri veriliyor.

Timur ERK’in Özgeçmişi
1944 İstanbul doğumlu olan Timur Erk, Alman
Lisesi’nden mezun olduktan sonra Almanya’da
Kimya Yüksek Mühendisliği öğrenimi gördü.1971
yılından beri ana kimya sektöründe sanayici
olarak hizmet veren Timur Erk, Türkiye Kimya
Sanayicileri Derneği’nin kurucuları arasında yer
aldı ve yıllarca dernek yönetiminde aktif olarak
katkıda bulundu. 23 Şubat 2000 tarihinde
başkan seçilene kadar 8 sene başkan vekilliği
yaptı. Şubat 2018 tarihinde 18 yıllık başkanlık
görevinden sonra onursal başkan olarak seçildi.
Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği Başkanlığı
haricinde TOBB Kimya Sanayi Meclisi Başkanlığı’nı ve Kimya sektör platformu eş başkanlığını
sürdürmektedir.

Günün ikinci seminerini, VANTSO Tuşba Salonu’nda yerel basının da katılımıyla
gerçekleştirdik. Toplantının açılış konuşmasını VANTSO Yönetim Kurulu Başkanı
Necdet Takva yaptı. Ben de konuşmamda, eğitim projemizi Van’da uygulamaktan duyduğum memnuniyeti dile getirdim ve vakfımızın çalışmalarını anlattım.
Sağlıklı beslenme ve hayat tarzı önerilerinin yanı sıra özellikle yoğun tuz içeriğiyle
bilinen otlu peynirin böbrek sağlığına etkilerinin konuşulduğu oturumda, yörede
aşırı tuzlu beslenmeye bağlı olarak karşılaşılan hastalıklar da ele alındı. Yrd. Doç.
Dr. Hüseyin Beğenik, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde
böbrek nakli ameliyatlarının yakın bir zamanda başlayacağı bilgisini paylaştı.

Yönetmeni oldu. Timur Erk, 1996/1997 yıllarında
Türkiye Lions Kulüpleri Birliği Konsey Başkanlığını yaptı.
Timur Erk, halen Türk Böbrek Vakfı Kurucusu ve
Genel Başkanı, Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı Onursal Başkanı ve Türk Kalp Vakfı Geçmiş
Dönem Başkanı, Türkiye Sektörel Dernekler
Federasyonu – SEDEFED Geçmiş Dönem Başkanı,
Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı – TÜSEV Eski Başkan
Vekili ve Türkiye Olimpiyat Komitesi üyesidir.

Timur Erk ayrıca Kimya Sanayicileri Derneği
Başkanı olduğu dönemde Avrupa Kimya Sanayi
Konseyi – CEFIC-AFEM Yönetim Kurulu Üyeliği
yaptı. Türk Böbrek Vakfı’nın başkanı olarak ise
Uluslararası Böbrek Vakıfları Federasyonu –
IFKF’in 2011-2013 yılları arasında dönem başkan1977 yılından bu yana Yeşilyurt Lions Kulübü’nün lığını yürütmüştür.
kurucu üyesi olan Timur Erk, 1993/94 dönemindeki 118 E Lions Yönetim Çevresi Kurucu Genel Timur Erk evli ve bir erkek çocuk babasıdır.

Bahçelievler Mah. Güneş 1 Sk. No.2, 34180 Bahçelievler / İstanbul
Tel: (0212) 507 99 50 (pbx) Fax: (0212) 505 08 37
Web: www.tbv.com.tr Mail: tbv@tbv.com.tr
Sosyal medya hesaplarımızı da takip ederek Türk Böbrek Vakfı ve sağlıkla ilgili güncel bilgiler edinmek için resmi hesaplarımızı takip edebilirsiniz.
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SAĞLIK ÇALIŞANLARINA
ŞİDDET VİDEOSU
Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarının kamuoyunda gittikçe daha fazla görünür olması nedeniyle Türk Böbrek
Vakfı olarak özveriyle görev yapan sağlık profesyonelleri için biz de sesimizi duyurduk.
TBV resmi sosyal medya hesaplarından yayınlanan videoda, diyaliz merkezlerimizde görev yapan hekimlerimiz, çalışanlarımız ve hastalarımız yer aldılar. Hekimlerimizin ve hastalarımızın görüşlerine yer verilen video, yayınlandığı tarihten
bu yana büyük beğeni kazandı.

DİYALİZ MERKEZLERİMİZDE
COVİD-19 SÜRECİ
Ülkemizde Covid-19 pandemisi ilan edildiği 11 Mart 2020 tarihinden itibaren diyaliz merkezlerimizde bu
konuda gerekli önlemlerimizi süratle aldık. Diyaliz merkezlerimizde zaten T.C. Sağlık Bakanlığının “Enfeksiyon
Önleme ve Kontrol Genelgesi” çerçevesinde çalışıldığı için bu geçiş süreci çok zor olmadı. Merkezlerimizin
sağlık ekipleri kendi merkezlerinin iş akış süreçlerine göre önlemlerini uygulamaya aldılar. Merkezlerimizde genel
olarak;
-Tüm sağlık çalışanlarının kişisel koruyucu ekipmanları, ilave
kullanıma alınan maske, siperlik, bone, koruyucu önlük, koruyucu tulum, tıbbi eldiven gibi ekipmanlarla birlikte tamamlandı.
-Hasta refakatçılarının merkezlerimize gelişleri sonlandırıldı.
-Teması en aza indirmek için hasta ve refakatçı bekleme salonları kapatıldı.
-Seans giriş çıkışlarında hastaların temaslarını azaltacak şekilde süreçler organize edildi,
-Seans girişlerinde hastaların ateşleri ölçülmeye başlandı ve
triyaj uygulamasına geçildi.
-Hastaların gerek tedavi sırasında ve gerekse servislerde maske takmaları sağlandı.
-Hastalar yataklarına geçtikten sonra kulaktan ateş ölçer ve triyaj kontrolü doğrulamalarına başlandı.
-Diyaliz tedavileri sırasında hastalara yapılan yiyecek ve içecek
ikramları kaldırıldı, hipoglisemisi olan hastaların 1-2 adet küp
şeker yemelerine izin verildi.
-Kliniklerde her seanstan sonra genel, son seanstan sonra özel
dezenfeksiyon uygulamasına geçildi.
-Hastalara bilgilendirici broşürler dağıtıldı, yazılı bildirimlerde
bulunuldu.
-Servis araçlarına dezenfektan ve maske dağıtımı yapıldı, araçların en geç haftada bir defa dezenfeksiyonuna başlandı.
-Servis araçlarının taşıdıkları hasta sayısı yarıya indirildi, ilave
servisler konuldu.
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-Şüpheli Covid-19 hastalar ayrı salonlarda diyalize alınmaya
başlandı.
-Kesin Covid-19 tanılı hastalar, diğer hastalarla hiç temasları
olmaması için ayrı seanslarda diyalize alınmaya başlandı. Bu
hastaların tedavileri bittikten sonra tedavi gördükleri diyaliz salonu özel olarak dezenfekte edilmeye başlandı.
-Personel dinlenme, giyinme odaları ve yemekhane düzenleri
seyreltilerek yeniden planlandı.
-Personellerin işe gelişlerinde ateş ölçümleri ve triyaj uygulamalarına başlandı.
T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından 26.03.2020 tarihinde yayınlanan “Diyaliz Merkezlerinde Enfeksiyonları Önleme ve Kontrol”
talimatı ile bu talimatın 14.04.2020 tarihli güncelleme talimatına istisnasız ve eksiksiz şekilde uygulamaya devam edilmektedir.
Mart ve nisan aylarında, kişisel koruyucu ekipman temininde
çok zorluklar yaşadık, ekipmanları fahiş fiyatlardan almak zorunda kaldık, ancak bugün bu sıkıntılar kalmadı.
Haziran, temmuz, ağustos aylarında pandemideki gerileme,
maalesef içinde bulunduğumuz aylarda hızla geri döndü. Merkezlerimizde her türlü bulaşı engelleyecek ve önleyecek düzenlerimiz mevcut olmasına rağmen kişilerin sosyal hayatlarında
gerekli özeni göstermemeleri ve gerekli kurallara uymamaları
nedeni ile kesin Covid-19 vaka sayısı artmaktadır. Bu gelişmeler, özveri ile çalışan ve pandemi öncesine göre çok daha fazla
yorulan sağlık personellerimizi üzmektedir.
Tüm sağlık çalışanlarımız uzun sürecek bu pandemi süreci için
motive edilmeye çalışılmaktadır. Tüm sağlık çalışanlarımıza bulaşsız, başarılı çalışmalar diliyoruz.
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TBV, 65 YAŞ ÜSTÜ VATANDAŞLAR
İÇİN EGZERSİZ PROGRAMI BAŞLATTI
Türk Böbrek Vakfı, pandemi sürecinde dışarı çıkamayan ve evde hareketsiz kalan 65 yaş üstü gençleri
harekete geçirmek için kolları sıvadı. Hareketsiz yaşam ve dengesiz beslenmenin birçok hastalığa davetiye
çıkardığı gerçeğinden yola çıkan vakıf, her gün 30 dakika yapılacak egzersizin beden ve ruh sağlığına
olan faydalarını anlattı.
Programın ilki, TBV'nin komşu olduğu yeşil alanda sosyal mesafe kuralları göz önünde bulundurularak 17 Haziran tarihinde
düzenlendi. Vakıf Başkanı Timur Erk'in de katılımıyla yapılan egzersiz etkinliğine, 65 yaş üstü vatandaşlar ilgi gösterdi. Her
yaş grubunun evde rahatlıkla yapabileceği basit egzersizler, pilates eğitmeni Ayla Karagöz tarafından katılımcılara anlatıldı
ve uygulamaları sağlandı. 30 dakikalık egzersiz hareketleri ile bedenin zinde kalması amaçlandı. Basına açıklama yapan
Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, pandemi süreci nedeniyle kendisi dahil 65 yaş üstü vatandaşların yaklaşık üç aydır
evde kaldığını söyledi.
Bu süreçte kasların zayıfladığını, güneşten, oksijenden ve hareketten mahrum kalındığını dile getiren Erk, "Bunun için 65 yaş
üstü vatandaşlara yönelik program düzenledik. Hareket, egzersiz ve spor, bu işin ilacı... Akciğerlerimizi bu konuda defansa
alıp onların direnişini güçlendirmemiz lazım. Akciğerlerimizi kuvvetli tutmamız için en önemli şey, güneş, oksijen ve hareket."
ifadelerini kullandı.
Egzersiz yapan 86 yaşındaki Ferhan Onat da etkinliğe kızıyla katıldığını ancak bel kemiğindeki rahatsızlığı sebebiyle yürüyemediğini anlattı.
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TÜRK BÖBREK VAKFI, TARIM
İŞÇİLERİNİN BÖBREK SAĞLIĞINA
DİKKAT ÇEKTİ
Türk Böbrek Vakfı, özellikle çöl sıcaklarının yaşandığı yaz aylarında su içmenin önemine vurgu yapmak
için Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü bağlarında çalışan işçilere su dağıttı. Vakıf Başkanı Timur Erk,
"Yaz aylarının en sıcak günlerinin yaşandığı bugünlerde susuzluk herkes için büyük tehlike oluşturuyor.
Tarlalarda yoğun hasat dönemi başladığından özellikle tarım çalışanları büyük risk altında." dedi. Türk
Böbrek Vakfı tarafından, vakıf gönülleriyle birlikte artan sıcaklıklar ve nem oranları karşısında vücuttaki su
kaybının zararlarına dikkat çekmek için farkındalık etkinliği düzenlendi.
20 Temmuz 2020 tarihinde, TBV tarafından Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü’ne bağlı üzüm bağlarında çalışan tarım
işçilerine, aşırı sıcaklarda güneşe doğrudan maruz kalma sonucu vücudu susuz bırakmanın zararları anlatıldı. Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek tarlada çalışanlara su dağıttı. Vakıf Başkanı Timur
Erk, “Vücut 6 litre su kaybettiğinde ölüme yavaş yavaş yaklaşıyorsun demektir. Su hayat demektir. Su can damarı demektir. O nedenle bol bol su tüketmek gerekir. Bizim vakıf olarak amacımız, su ile böbreğin ilişkisini kurmak. Eğer vücutta
su miktarı azalırsa mutlaka elektrolit dengesi bozulur. Dolayısıyla bu sıkıntıları önlemek için özellikle bu sıcak aylarda,
yoğun çalışma döneminde mutlaka 2,5- 3 litre su içmek lazım. Vücut ağırlığının yüzde 10’unu kaybettiğiniz zaman ölüme
giden bir ortam söz konusu oluyor. Özellikle su içmeyi hep hatırlayalım. Sabahleyin kalktığımız zaman yapacağımız
ilk iş, akşamleyin duran metabolizmayı canlandırmak için bir bardak su içmek gerekir.” Dedi.
Yaz aylarının en sıcak günlerinin yaşandığı günlerde susuzluk herkes için büyük tehlike oluşturuyor. Tarlalarda yoğun
hasat dönemi başladığından özellikle tarım çalışanları büyük risk altında bulunuyor. Günlük hayatta ilk aşamada fark
edilemeyen birtakım belirtiler, sonrasında ise ciddi sonuçlar doğurabiliyor.
Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Cengiz Özer ise, “Bu etkinliğe ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz.
Bağcılıkla ilgili etkinlikler düzenledik. Böyle bir etkinlikte bizim de katkımız olduysa ne mutlu bize” dedi.
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SUDAN SORULAR PROJESİ,
SU TÜKETİMİ ALIŞKANLIKLARIMIZI
ORTAYA ÇIKARDI
30 yılı aşkın süredir başta böbrek sağlığı olmak üzere toplum sağlığını korumak amacıyla hizmet veren
Türk Böbrek Vakfı, toplum sağlığına duyarlı araştırma çalışmalarına bir yenisini daha ekledi.
Türk Böbrek Vakfı'nın resmi Instagram kanalı üzerinden yürütülen #SUdanSorular projesi ile su tüketimi üzerine farkındalık oluşturulması amaçlanırken, proje kapsamında toplanan anket verileri toplumumuzun su tüketim alışkanlıklarını
çarpıcı sonuçlarla ortaya koydu.
22 Temmuz - 22 Eylül tarihleri arasında Instagram'ın hikayeler bölümündeki anket özelliği kullanılarak 18-65 yaş arasındaki hedef kitleye su tüketim alışkanlıkları ile ilgili 28 soru
yöneltildi. Bu sorulara verilen cevaplar ile toplumumuzun
su tüketimi alışkanlıkları hakkında farkındalık yaratılması
amaçlandı.

ler ile mi karşılıyorsunuz?'' sorusuna cevap verenlerin %21'i
su yerine diğer içecekleri tercih ediyor. - ‘‘Suyun yerini diğer
içecekler alamaz.’’ diyenlerin oranı %86.
• Her 2 Kişiden 1'i Bilmiyor! ''İçtiğiniz diğer soğuk ve sıcak
içeceklerin vücudunuzun su ihtiyacını karşılamadığını, tam
aksine susuzluğu attırdığını biliyor musunuz?'' sorusuna
''Evet'' diyenlerin oranı %48

• Su İçmeyi Unutuyoruz! - ''Gün içinde su içmeyi unutuyor musunuz?'' sorusuna
ankete katılanların %60'ı ''Evet'' dedi. - Su tüketimini artırmak için çaba sarf edenlerin
oranı sadece %53. - Su içmek için kendine belirli aralıklar koyanların oranı %23. Su içmeyi hatırlamak için bir uygulama kullananların oranı %9. - ''TBV tarafından
yapılan su içmeyi hatırlatıcı bir uygulama yapılsa kullanırım.'' diyenlerin oranı %38.
• Su Şişesi Taşımayı Sevmiyoruz! Su içmeyi hatırlamak için yanında veya çevresinde su şişesi, sürahi, termos ve benzeri bulunduranların oranı sadece %36.
• Evin Dışında Su Tüketimi Azalıyor! - ''Evimin dışında su tüketimim azalıyor.'' diyenlerin oranı %44. - Dışarıda tuvalete gitmekten kaçındığı için daha az su içmeye
meyilli olanların oranı %52.
• Hava Sıcaklığı Su Tüketimimizi Etkiliyor! Hava sıcaklığı su tüketiminizi etkiliyor mu
sorusuna ankete katılanların %77'si ''Evet'' yanıtını verdi.
• Suyun Tadı, Sıcaklığı ve Kaynağı Önemli! - ‘‘Suyun tadı su tüketimimi etkiler.'' diyenlerin oranı %76. - ''Suyun sıcaklığı su tüketimimi etkiler.'' diyenlerin oranı %77.
• ''İçtiğiniz suyun kaynağı sizin için önemli midir?'' sorusuna ''Evet'' diyenlerin oranı
%80.
• Su ve Sağlık İlişkisi Hakkında Bilinçli miyiz? - ''Yeterli su tüketiminin vücudumuz
üzerindeki faydalarını biliyorum.'' diyenlerin oranı %48.
• ''Az su tüketmenin vücudumuz üzerindeki zararlarını biliyorum.'' diyenlerin oranı
%56.

Toplamda 850.000’in üzerinde kişinin katıldığı anketin sonuçları çarpıcı ayrıntıları ortaya koydu:

- Az su içmenin nabız ritminin bozulmasına yol
açabileceğini bilenlerin oranı %81.

• 3 Kişiden 1’i Günlük Ne Kadar Su Tüketmesi Gerektiğini
Bilmiyor! ‘‘Yetişkin bir bireyin her gün ne kadar su içmesi
gerektiğini biliyor musunuz?’’ sorusuna ankete katılanların
%70’i ‘Evet’ derken; %30’u ‘Hayır’ dedi.

- Az su tüketmenin baş ağrısına sebep olabileceğini bilenlerin oranı %64
- Yetersiz su tüketimin yaşlılarda kafa karışıklığına sebep olabileceğini bilenlerin oranı %53.

• Neredeyse Her 2 Kişiden 1'i Günlük Su Tüketim Miktarına
Dikkat Etmiyor! ''Günde en az 2-2,5 litre su tüketmeye dikkat ediyor musunuz?'' sorusuna ankete katılanların sadece
%57'si 'Evet' dedi.

- Yetersiz su tüketimin cilt sağlığı ile ilgili çeşitli
sorunlar yaratabileceğini bilenlerin oranı %70.
- Yorgunluk hissinin yetersiz su tüketimi ile ilişkili olabileceğini bilenlerin oranı %58.

• Sabahları Güne Su İçerek Başlayanlar Çoğunlukta! ''Sabahları uyanınca güne bir bardak su içerek başlıyor musunuz?'' sorusuna ankete katılanların %62'si 'Evet' yanıtını
verdi.
• Suyu Tatlandırmak Su Tüketimini Artırıyor mu? Suyu tarçın, limon, meyve dilimleri ile tatlandırmanın daha fazla su
içmeye yardımcı olduğunu düşünenlerin oranı sadece %38.
• ‘‘Su, Sudur!’’ - ''Su ihtiyacınızı su ile mi, yoksa diğer içecek-
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- İdrar renginin su tüketimine dair ipuçları verdiğini bilen ve su tüketimini idrar renginden takip
edenlerin oranı %36.

''İçtiğiniz suyun kaynağı sizin için
önemli midir?'' sorusuna ''Evet''
diyenlerin oranı

%80
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DİYALİZLE BİR GÜN
Diyaliz, çoğu kişinin eğer ailesinde veya yakın çevresinde kronik böbrek yetmezliği hastası yoksa belki
de adını hiç duymadığı bir tedavi yöntemi. Böbrekleri işlevini yitirmiş hastaları hayata bağlayan bu tedavi
şekli, 1943 yılından günümüze milyonlarca kişinin hayatına devam etmesini sağlıyor.

HASTANEMİZ YENİLENİYOR
2000 yılında hizmete giren hastanemiz, geçen yıllar içinde çeşitli yıllarda tadilat, ek inşaat ve benzeri yenileme
çalışmalarının ve 2010-2015 arası katların içinin tamamen yenilenmesinin ardından, 2020 Temmuz itibariyle kapsamlı bir tadilat sürecine girdi.

Böbrek nakli gerçekleşene kadar hastaların haftada üç gün, her biri yaklaşık dört saat süren seanslarla tedavi gördüğü bu
yöntem, ülkemizde de 60 bin civarı son dönem kronik böbrek yetmezliği hastasına uygulanıyor.

Gerek hasta memnuniyeti, gerek hava koşulları, gerekse pandemi önlemleri nedeniyle uzun bir zamana yayılan
tadilat çalışmasının sene sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.

Diyalizle Bir Gün, vakfımızın sosyal medya hesapları için hazırladığı; diyalizi ve diyaliz tedavisi alan hastaları anlatan bir
video olarak hazırlandı. Bu videoda bize, diyalize yakın zamanda başlayan hastalarımızdan Edanur Aslan eşlik etti.

Tadilat kapsamında hastanenin ana binasının tamamına mantolama, sıva ve boya işlemi uygulandı. Yine binanın
tüm PVC pencere doğrama ve camları değiştirildi ve belirlenen yeni renk tonuna uygun hale getirildi.

25 yaşındaki Edanur, 14 yaşındayken nefrotik sendrom ve fokal segmental glomerüloskleroz - FSGS hastalığı ile tanışmış.
Ergenlik dönemine denk gelen kabullenme süreci zorlu geçse de doktorları, ailesi ve yakın çevresi sayesinde üstesinden
gelmeyi başarmış ve eğitim hayatını da ihmal etmeyerek Gelişim Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi bölümünden mezun olmuş.

Hastanenin altıncı katında hasta odalarının ve katın ortak kullanım alanlarının yer döşemeleri değiştirildi ve tüm
kata yeniden badana yapıldı.

10 yılı aşkın bir süre içerisinde yapılan birçok tedavinin yanında profesyonel destek de alan Edanur; “Bunların hepsini bir
şekilde kabullenip bir süre sonra ayağa kalkıp yeni hayatıma adapte olmaya çalıştım. Bu konuda en büyük şansım doktorlarım ve benim onlara olan inancımdı.” diyor.

Hastanenin görünmeyen ancak işlevi itibarıyla en önemli alanlarından biri olan çamaşırhane transfer alanları yenilendi.
TBV Ahmet Ermiş Diyaliz Merkezi’nin de dış cephe sıvası ve boyasının yapılmasının ardından ana hastane binasına
uyumlu hale getirilecek.

Yapılan tedavilerin bir süre sonra böbreği koruyamaz hale gelmesiyle diyalize başlaması gerektiğini öğrenen Edanur, altı
aydır Türk Böbrek Vakfı Ahmet Ermiş Diyaliz Merkezi’nde diyaliz tedavisi görüyor.
“Başta kabullenmesi zor olsa da ailem ve nişanlım sayesinde daha çabuk kabullendim. Tedirgin olarak başladığım bu
süreçte doktorlarım başta olmak üzere vakıfta çalışan her birey bana yardımcı oldu ve diyalize isteyerek severek gelmeye
başladım.”
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Röportaj

Röpörtaj
Atlara özel bir ilginiz var mıydı? Atın üzerinde olmak nasıl bir duygu?

VELİEFENDİ’DE KADINLARIN
AYAK SESLERİ
Damla Tüysüz, pek çoğumuz belki de hayatı boyunca aklına gelmeyecek bir kariyere imza atmış bir
kadın. 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası nedeniyle Türkiye Jokey Kulübü (TJK) ve Türk Böbrek Vakfı’nın
ortaklaşa hazırladığı video çekimleri vesilesi ile tanıştığımız Damla Tüysüz’ün ilginç hikâyesini sizlerle
paylaşmak istedik…

Damla Hanım, sizi tanımak isteriz…

Unutamadığım bir anım; kazandığım bir yarışta aslında yarışa katılanın sadece ben ve atım olmadığını yarıştan sadece birkaç gün
önce öğrendim. Kızıma hamileydim ve yarışa aslında kızımla beraber katılmıştık. Bu benim için unutulmaz bir anı oldu.

Zamanımın çoğunu atlarla birlikte geçiriyorum. Her sabah,
muhteşem canlılar olan atlarla bir arada olacağımı düşünerek işe gitmekten büyük heyecan duyuyorum ve işimi keyifle
yapıyorum.

Kazandığınız başarılar hakkında bilgi verir misiniz?
Amatör binici lisansı bulunanlar için İstanbul’da Gazi Koşusu günü ve Ankara’da büyük koşuların yer aldığı gün olmak üzere beş
yarışa katıldım. Bu yarışlarda iki birincilik, bir ikincilik, bir de üçüncülük dereceleri elde ettim.

Binicilikle nasıl ve ne zaman ilgilenmeye başladınız? TJK ile
yolunuz nasıl kesişti?

2013 yılında Türkiye’ye döndük. Türkiye Jokey Kulübü bünyesinde bir “atla terapi merkezi” açılacağını duydum ve hemen
başvurdum. İşe kabul edilmemle birlikte 2015’te TJK Apranti
Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nde bulunan Atla Terapi Merkezi’nde “yan yürüyücü” olarak çalışmaya başladım. Kulübümüzün
sosyal sorumluluk projelerinden Atla Terapi Merkezi’nde özel
seçilmiş atlarla ve uzman ekibimizle, doktor raporu ile ata
binmesi uygun görülmüş ve başvuruda bulunmuş tüm engelli
çocuklarımıza atla terapi ücretsiz olarak veriliyor. Ayrıca çocuklara ve yetişkinlere at sevgisinin aşılanması için atla gezintiler de yaptırıyoruz.
Atçılık sektöründe çalışmam ile ilgili herhangi bir zorluk ya-
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Atın üzerine bindiğim zaman dünyada geri kalan
her şeyi bir kenara bırakıyorum. O anda tek düşündüğünüz, gideceğiniz yolu, mesafeyi, en uyumlu
şekilde tamamlamak. Tabii bu uyum at ile benim
aramda olan iletişimden, aynı lisanı konuşmamıza
gerek kalmadan birbirimizi anlamaktan geçiyor. Atların hisleri çok kuvvetli, olumlu ya da olumsuz en
ufak duygunuzu hemen algılayabiliyorlar. Birlikte
koşarken atın nal sesleri, burun çalması, nefes alışı,
rüzgârı yüzünüzde hissetmek harika birer duygu…
Özel bir anınız varsa anlatabilir misiniz?

1987 yılında Karadeniz Ereğlisi’nde doğdum. Evliyim, yedi ve
dört yaşlarında iki oğlum, bir buçuk yaşında bir kızım var.

Eşim atçılık sektöründe çalışıyor, ben de eşimle tanıştıktan
sonra atlara ilgi duymaya başladım. Evlendikten sonra Yeni
Zelanda’ya gittik. Eşim orada atçılık sektöründe çalıştığından
dolayı atlarla daha yakın bir iletişim kurma şansım oldu. Bir
at çiftliğinin içinde yaşıyorduk. Ben de atların bakımlarını yapmaya başladım ve bu iş için bir lisans aldım.

Eşimle tanışıp atların dünyasına girdikten sonra o
büyük cüsselerinin altında çok duygusal ve hassas
kalplerinin olduğunun farkına vardım. Bu benim atlara olan bağlılığımın en başta gelen nedeni oldu.
Bir atla insanın ilişkisini şöyle tanımlayabilirim sanıyorum, sanki bir anne çocuk ilişkisi gibi, atlar bana
hiç büyümeyen çocuklar gibi geliyor, bazen muzur
ve yaramaz, bazen sevecen ve duygusal…

Kariyerinizin ilerleyen dönemleri için planınız nedir?
Atları çok sevdiğim ve onlarla çalışmaktan büyük keyif aldığımdan, bundan sonraki kariyerimi de bu sektörde devam ettirmeyi ve
ömrümün sonuna dek onlarla birlikte olmayı planlıyorum.

şamadım. Eşimin ve Apranti Eğitim Merkezi’nde çalışan ekibin atçılık alanında tecrübeli olması, bilemediğim hususlarda
kolayca danışarak yardım almamı mümkün kılıyor. Böylelikle
yaptığım işte hızlıca yol aldım ve deneyim kazandım. Bence
binicilik özgüven işidir, ne kadar kendinize güvenir ve cesaretli olursanız, kendinizi o kadar geliştirebilirsiniz.
Özellikle belirtmek isterim ki Türkiye Jokey Kulübü, kadınların atçılık sektöründe çalışmasını teşvik etmekte ve destek
olmaktadır.
Amatör binici lisansım olduğu için yıllık yarış programında
belirtilen kadın binici koşularına 2017 yılından itibaren katılmaktayım. Yarışmaya katılmak için belli kiloda olma şartı
arandığından beslenmeme ve kiloma çok dikkat ediyorum.
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DÜNYA DİYABET GÜNÜ
Dünyada ve ülkemizde gittikçe artan bir ivmeyle daha çok kişiyi etkileyen diyabet (şeker hastalığı) gerek
ülkeleri, gerekse bireyleri önlem almaya zorluyor.

BURS KOMİTESİNDEN
2019-2020 burs dönemi, pandemi koşulları altında haziran ayı itibarıyla sona erdi. Tıp fakültelerinin de uzaktan eğitime
geçiş süreciyle birlikte öğrencilerimizin büyük bir çoğunluğu eğitimlerini evlerinde sürdürdüler.
Bu sene TBV burs programından faydalanan 59 öğrenci içerisinden altı mezun vermenin mutluluğunu yaşıyoruz.

Gelişmiş ülkelerde en önemli üç körlük nedeninden biri olan
diyabet, dünyada her 30 saniyede bir kişinin ayağının veya
bacağının da kesilmesine de yol açıyor.

Diyabetin tedavisi ise eğitim, tıbbi beslenme tedavisi, fiziksel aktivite ve egzersiz, ilaçlar ve uzman kontrolünün oluşturduğu çoklu disipline dayalı bir plan gerektiriyor.

Bulaşıcı bir tür olmamasına rağmen Dünya Sağlık Örgütü
tarafından “salgın hastalık” olarak nitelendirilen şeker hastalığı dünya nüfusunu tehdit ediyor.

Diyabetten çok diyabete bağlı komplikasyonlar daha tehlikeli ve maliyetli oluyor. Körlük, kalp krizi, böbrek yetmezliği,
sinir hasarı, diyabetik ayak gibi komplikasyonlar, hastalığını yönetebilen hastalarda daha az görülüyor. Hastanın hastalığını yönetebilmesinin yolu da eğitimden geçiyor. Hastalığı yönetebilmek, maliyet açısından da büyük tasarruf
sağlıyor. Tedaviye başlanıldıktan sonra da hastanın tedaviye devamlılığını sağlamak için de yine hastanın eğitimine
önem verilmesi gerekiyor.

2013 verilerine göre Türkiye’de 7 milyon kişi diyabetli… Bu
da oransal olarak her 100 kişiden yaklaşık 15’ine isabet
ediyor.
20-79 yaş aralığındaki dünya nüfusunun yaklaşık 450 milyonu diyabetli, 2045’te bu sayının 629 milyon olması bekleniyor.
Diyabet tek başına ölüm nedenleri arasında dünyada altıncı
sırada yer alıyor.
Avrupa'da diyabetin görülme sıklığının en yüksek olduğu
ülke Türkiye.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nden mezun olan Dr. C. Demirlek’e, Erzurum Atatürk Üniversitesi’nden mezun olan Dr. M.
Özer’e, Gaziantep Üniversitesi’nden mezun olan Dr. F. Ertaş’a, Kocaeli Üniversitesi’nden mezun olan Dr. S. Erdem’e ve Dr. V.
Yardımcı’ya ve İstanbul Üniversitesi’nden mezun olan Dr. P. Dovan’a, atandıkları sağlık kuruluşlarında ve hayatlarının bundan
sonrasında başarılar diliyoruz.
2020-2021 eğitim dönemi için Türk Böbrek Vakfı yönetim Kurulu tarafından 60 öğrenci için kontenjan tanındı. Ayrıca 30 Ekim
İzmir depreminden zarar gören belli bir sayıda öğrenciye de şartlı bağış fonundan burs desteği verilmesi konusunda onay
verildi. Depremzede öğrencilerin başvuruları değerlendirildikten sonra programa kabulleri sağlanacaktır.
Türk Böbrek Vakfı olarak bursiyer öğrencilerimize dokuz ay boyunca yıllık 450.-TL ödeme yapılmaktadır. Karşılıksız olarak
verilen burslar, sadece devlet üniversitelerinde tıp öğrenimi gören ve burs yönetmeliğinde belirtilen not ve disiplin durumuna
uygun öğrencilere sağlanmaktadır. Organ nakilli öğrenciler için başarı ve disiplin kriterleri sabit kalırken, tıp öğrenimi şartlı
aranmamaktadır. Halen burs programımızda biri diş hekimliği, biri mühendislik öğrencisi olan organ nakilli iki öğrencimiz
bulunmaktadır. Şehit ve gazi yakınlarının başvuruları da öncelikli olarak değerlendirilmektedir.
Vakfımızın burs fonuna ek olarak 2021 itibarıyla öğrencilerimizin ani ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde bir havuz fonu da
oluşturulmuştur. Bu fonda birikecek muhtelif tutarlardaki bağışlar, eğitim malzemesi, doğal afet, aile bireylerinden birinin
vefatı gibi ani ve acil durumlarda kullanılmak üzere biriktirilecektir.

Türkiye diyabetli insan sayısı açısından Avrupa’da Rusya ve
Almanya'dan sonra 3. sırada.
Türkiye'de her 10 diyabetliden beşi hastalığının farkında
değil.
Türkiye’de yaşayan 20 yaş üzerindeki nüfusun yaklaşık 8,5
milyonu diyabetli, 16 milyonu ise çeşitli derecelerde obez.
Obezite ise genetik, psikolojik, davranışsal, çevresel ve sosyokültürel sebeplere dayanıyor.
Fazla kiloluluk ve obezite; hipertansiyon, inme, prediyabet
/ tip 2 diyabet, metabolik sendrom, kardiyovasküler hastalıklar, alkole bağlı olmayan karaciğer yağlanması, kanser
(endometrium, meme, prostat, kolon), safra kesesi hastalığı, gastroözofagiyal reflü, polikistik over sendromu (PKOS),
osteoartrit, solunum sıkıntısı, uyku-apne sendromu, astım,
depresyon, kısırlık gibi hastalıklar açısından risk oluşturuyor.
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TÜRK BÖBREK VAKFI
BAĞIŞ FONU İÇİN
BANKA HESAP NUMARALARIMIZ
TBV Burs Fonu İçin Bağış Yapabileceğiniz Banka Hesaplarımız
İş Bankası		

: TR58 0006 4000 0011 3960 0189 21

Yapı Kredi Bankası

: TR62 0006 7010 0000 0060 6918 82
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Herkese Merhabalar,

2020 MEZUNLARIMIZ

DR. FERDİ ERTAŞ

Ben Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi
2020 mezunu Dr. Ferdi Ertaş. 2015 yılından itibaren Türk Böbrek Vakfı’ndan burs
alarak okulumu başarılı bir şekilde bitirdim. Her yıl ortalamam 100 üzerinden
80 üstü başarılı bir öğrenciydim. Maddi
açıdan ailemin durumu iyi değildi. Ben de
2015 yılında TBV ye burs başvurusunda
bulunmuştum. O zaman Gülizar Abla ile
görüşmüştüm ve beni İstanbul’a burs görüşmesi için davet etmişti. Hatırlıyorum
uçak biletimi dahi vakıf karşılamıştı ve çok
iyi karşılanmıştım. Çok iyi hatırlıyorum.
Çok heyecanlanmış ve çok mutlu olmuştum. Eğitimin yolumda maddi ve manevi
çok büyük destek olmuşlardı. Böyle bir
zamanda böyle bir destek benim için çok
önemliydi. Yoluma ışık tuttular ve yolumu
aydınlattılar. Şunu da ifade etmek istiyorum. Ayşe Abla ve Gülizar Abla’dan bahsetmeden böyle bir yazıyı bitiremem. Her
zaman grupta, telefon görüşmesinde bize
aileden birisi gibi davranmışlardır. İkisini
de çok teşekkür ediyorum. Manevi anlam-

01.08.1996 yılında Ağrı’nın Patnos ilçesinde
doğdum. İlköğrenimimi burada tamamladıktan
sonra Ağrı Fen lisesinde okumaya hak kazandım.
2014 yılında Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde eğitimimi sürdürmeye devam ettim. Üniversiteye başladıktan sonra farklı işlerde çalışmaya başladım. 2020 yılında mezun olup Esenyurt Devlet
Hastanesi’nde acil servis bölümünde hekimlik
yapmaya başladım ve bu görevimi halen devam
ettirmekteyim. Üniversite okuduğum yıllarda Türk
Böbrek Vakfı’yla tanıştım. Eğitim sürecim boyunca vakıftan aldığım maddi ve manevi destekler
fakülteyi başarıyla tamamlamamda büyük rol
sahibi olmuştur. Hayatımın geri kalanında vakfın
bir parçası olmak ister ve bundan gurur duyarım.

da yalnız olmadığımızı zorlu zamanlarımızda her zaman hissettirdiler. Kalpleri
kadar güzel ablalarıma minnettarım. İleride dahiliye uzmanlığı istiyorum. Yan dal
olarak da nefroloji yazarsam bağlantımız
hiç kopmaz herhalde. Ama hayatın nereye
götüreceğini bilmiyoruz. Umarım gerçekleşir. Türk Böbrek Vakfı gerçekten çok büyük
ve Türkiye için çok önemli bir vakıf bana
göre. Vakfın geçmişi olduğu gibi geleceği
de çok güzel olur inşallah. Benim gibi başarılı ve maddi açıdan yetersiz öğrencileri
umarım her zaman desteklersiniz. Eğitim
meşalemi söndürmeyip yolumu aydınlattığınız sizlere, vakfınıza ve Vakıf Yönetim
Kurulu Başkanı Timur Erk'e çok ama çok
teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Sizlere minnettarım. Eğitim bu ülkenin en önemli kısmı. Eğitime hizmet eden sizin gibi bir vakfın olması da bu ülke için muazzam öneme
sahip olmuş oluyor

Ben Doktor Vedat Yardımcı, 25 yaşındayım, Mardinliyim. Şanlıurfa
Viranşehir’de ikamet ediyorum. İlk,
orta ve liseyi Şanlıurfa Viranşehir’de,
üniversiteyi Kocaelide bitirdim. Şu
an aktif olarak Şırnak Cizre Devlet
Hastanesi’nde acil serviste pratisyen
doktor olarak çalışmaktayım.
Türk Böbrek Vakfı ile tanışmam 2016
yılına dayanıyor. Her ay hesabınıza
gelen kısa ama mutlu edici bir bildirim olmanın çok ötesinde bir vakıf
olan TBV, bursiyerleriyle geliştirdiği
sıcak ve samimi bir ilişki ile bu tür
benzer oluşumlardan hemen ayırt
edilebilecek bir örgütlenme. Türkiye’nin herhangi bir yerinde olan

deprem, sel, kaza, hastalık ve daha
birçok durumda hemen bursiyerleri
ile iletişime geçmekte yapabileceği
bir şey varsa derhal desteğini sunmakta ve daha söylemeyi unutmuş
olmam muhtemel birçok şekilde üyelerine yalnız olmadıkları hissiyatını
vermektedirler.
Bursiyerlerle ilişkiler dışında da gerek sosyal medyada, gerekse okullarda sağlıklı beslenme, böbreklerle
ilgili eğitici bilgiler, diyabet ve hipertansiyon gibi birçok konuda sosyal
sorumluluk projeleri yürütmektedir.
Aralarında olmaktan gurur duymakla
beraber, kuruluşunda ve yönetiminde emeği geçen herkese içten teşekkürlerimi sunmayı borç bilirim.

DR. VEDAT YARDIMCI

Türk Böbrek Vakfına
Zorlu tıp fakültesi sürecimde her daim maddi ve manevi olarak yanımızda olduğunuz
için sonsuz teşekkürler. Hep bizlere faydalı olabilecek konferanslar, bilimsel etkinlikler,
davetler düzenlenerek mesleki hayatımıza da katkı yapıldı. Hangi bölümü seçersek seçelim bu ailenin bir üyesi olmaktan hep onur duyacağım.Tekrar görüşmek üzere

Her zaman geleceğe daha güzel ilerlemek
ümidi ile çok teşekkür ederim.

DR. PERVİN DOVAN

Eğitim hayatımın son senesinde Türk Böbrek Vakfı ile tanıştım. Yönetimdeki herkes
her konuda çok duyarlı, çok mütevazı ve dostça bir yaklaşım içerisinde. Kısa sürede
kurulan bu samimiyetin yıllar boyu devam edeceğini umut eder, kendilerine ve Türk
Böbrek Vakfı’nın diğer üyelerine -bursiyer arkadaşlarıma- başarılar dilerim.

DR. MUSTAFA ÖZER
DR. SALİH ERDEM
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BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNE EN İYİ
YATIRIM EGZERSİZ…
Yapılan araştırmalar ve uzmanların söylemleri, egzersizin her koşulda bağışıklık sistemine destek olduğunu ortaya koyuyor. Bu noktadan yola çıkan Türk Böbrek Vakfı, tüm yetişkinler ve özellikle bağışıklık sistemi güçlü olamayanlar için görsel
anlatımlı ve evde ekipman gerektirmeyen egzersiz videoları hazırladı.
Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk; “Uyarılara kulak veriyor ve sosyal izolasyona özen gösteriyoruz. Fakat izole olmak
hareketsiz kalmak değildir. Koronovirüs ve mevsimsel geçişte yaşanan pek çok hastalık, bağışıklık sistemiyle de ilişkilidir.
Bu sebeple virüslerle mücadelede izole olmak kadar bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi de önemlidir.” dedi.
Videoların, spor eğitmeni ve TBV Mütevelli Heyet Üyesi Semra Demirer tarafından görsel anlatımlı olarak hazırlandığını
ve herhangi bir ekipman gerektirmeden evde uygulanabileceğini vurgulayan TBV Başkanı Timur Erk, dışarı çıkma imkanı
olanların 10 bin adım hedefine ulaşmalarının ve ardından günlük egzersizlere zaman ayırmalarının yerinde olacağını
belirtti.
Egzersiz ve hareket sayesinde kasların ürettiği özel bir hormon olan miyokin öncelikle bağışıklık sisteminin vücuttaki
infeksiyonu bulmasını sağlar ve infeksiyondan kaynaklanan iltihabi durumun da kontrolden çıkmasını engeller. Bu işleyiş
Korona gibi virüslerle mücadelede son derece önemlidir. Hayat tarzında egzersizle ilgili yapılacak değişiklikler, virüslere
karşı etkili olabileceği gibi yaşla birlikte ortaya çıkabilen sağlık sorunlarının da çözümü olacaktır.
Spor eğitmeni ve TBV Mütevelli Heyet Üyesi Semra Demirer; “Bu çalışma serisi için spor salonuna gitmeye veya herhangi
bir ekipman temin etmeye gerek duymuyoruz. Hareketsiz yaşam bağışıklık sistemimize yarar sağlamaz aksine uzun süre
hareketsiz kalmanın verdiği zarar, sigara ve tütün kullanımı ile eşdeğerdir” dedi.
Videoya Türk Böbrek Vakfı YouTube hesabından ulaşılabilirsiniz.

BAĞIŞIKLIK İÇİN İLK SAVUNMA
HATTI SAĞLIKLI BİR YAŞAM TARZI!
Mutfaklardan ve yemeklerden
eksik edilmemesi gerekenler, vitaminler, şifa çorbaları ve daha
pek çoğu bugünlerde tavsiye
olarak sıklıkla gündeme geliyor. Fakat bağışıklık sisteminin
desteklenmesine yardımcı olacak diğer ayrıntıların etkisi göz
ardı edilemeyecek kadar büyük.
Bunların başında ise uyku, egzersiz ve stres kontrolü geliyor.
Türk Böbrek Vakfı, başta böbrek
hastaları olmak üzere tüm toplumu bu konularda bilgilendirmeye devam ediyor.
Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk; “Covid-19 ile ilgili zor bir
süreçten geçiyoruz. Özellikle mevsimsel hastalıkların da baş
gösterdiği son günlerde insanlar, ‘bağışıklık sistemimizi nasıl
güçlendiririz?’ arayışı içine girdi. Bizim, Türk Böbrek Vakfı olarak uzun yıllardır tedavi kaynaklı düşük bağışıklıkları sebebiyle diyaliz merkezlerimizde hastalarımıza önerdiğimiz konular,
bugün tüm toplumun öncelikli önlemi olmalıdır.” dedi.
TBV Başkanı Timur Erk, alınacak takviyelerin bazı durumlarda
bir uzmana danışılarak ve gereklilik halinde bir takım testler
yaptırılarak tüketilebileceğine dikkat çekiyor: “temel vitamin
ve mineraller kişilerin ihtiyaçları doğrultusunda alınmalıdır
fakat bizim önereceğimiz konular, bir uzman desteği gerektirmeden kendi yaşam kalitenizi dolaylı olarak sağlığınızı ve bağışıklığını etkileyecek önemli unsurlardır. Sağlıklı beslenme,
egzersiz, stres kontrolü ve uyku… Büyükannelerimizin dediği
‘çocuk uykuda büyür’ tanımı bugün tüm bireyler için geçerlidir ve bilimsel araştırmalarla kanıtlanmıştır.”
‘Uyku Bir Anlamda Vücut Tamirinin Gerçekleşmesini Sağlayan Fiziksel Bir Savunma Mekanizmasıdır’

Uyku hastalıklarından bağımsız olarak, uykunun istemli olarak azaltılmasının da bağışıklığı düşürerek, özellikle enfeksiyon hastalıklarına yatkınlık geliştirdiğinin altını çizen Prof. Dr.
Karadeniz; “Uykunun bağışıklık sistemi üzerine koruyucu ve
geliştirici özelliğine örnek olarak, hasta olduğumuz zamanlarda uyku isteğimiz ve ihtiyacımızın artması verilebilir. Keza,
hastalık durumda uyku artarak, bağışıklık sistemini toparlamaya çalışır. Bu, bir nevi vücut tamirinin gerçekleşmesini
sağlayan fiziksel bir savunma mekanizmasıdır. İmmün sistem hücrelerinin kendilerine has sirkadiyen yani günlük ritmi
vardır ve tüm immün hücreler, herhangi bir saldırıda, uyku
sırasında en üst seviyeye ulaşır. İmmün sistemin hafızası derin NREM uykusunda (NREM 3 evresi) sağlanır. Yani vücuda
giren bir mikrobun tanınması ve buna cevap olarak ortaya çıkan antikor üretimi derin NREM uykusu sırasında gerçekleşir.
Hastalık durumda uyku artarak, bağışıklık sistemini toparlamaya çalışır.”
Bağışıklık Sistemini Güçlendirmenin Yolları
Aşağıdakilerin her biri, bağışıklığı doğal olarak güçlü ve sağlıklı tutabilmek için atabilecek en iyi adımlardır. Çevresel risklerden korunulduğunda ve sağlıklı yaşam desteklendiğinde,
bağışıklık sistemi dahil vücudun her bir parçasının işleyişi
daha iyi hale gelecektir. Bunun için;
•Yeteri kadar uyuyun böylece yeteri kadar melatonin salgılansın
•Sigara içmeyin, tütün ürünleri kullanmayın
•Sebzelerden ve meyvelerden yana zengin içerikli beslenin

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı, Uyku Bozuklukları
Merkezi Sorumlu Öğretim Üyesi Prof. Dr.
Derya Karadeniz; “Uykunun beden tamirindeki rolü, bağışıklık sistemine olan
etkisi ile ortaya konmuştur. Deneysel
çalışmalarda, uyku yoksunluğu yapılan
hayvanlarda, üç gün içinde, mide-barsak
sisteminden kaynaklanan enfeksiyonlar
nedeniyle ölüm gerçekleştiği gösterilmiştir. İnsanlarda da durum benzerdir. Örneğin
dört gece boyunca, sadece dörder saat uyuma-
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larına izin verilen insanlarda, beşinci gün grip aşısı yapıldığında, normal uyku sürelerini uyuyan insanlara göre bağışıklık
yanıtı çok daha zayıf kalmıştır. Uyku hastalıklarının birçoğunda, bağışıklık sisteminin bozulduğu ve enfeksiyonlara yatkınlığın arttığı gösterilmiştir.” diyor.

•Düzenli olarak egzersiz yapın
•Sağlıklı bir kiloda kalın
•Enfeksiyondan korunmak için önlemlerinizi alın, örneğin ellerinizi düzenli ve uygun
şekilde yıkayın, yiyeceklerinizi iyi pişirin
•Stres düzeyinizi azaltmaya çalışın.
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TEKİRDAĞ BAŞTA OLMAK ÜZERE
ANADOLU’NUN MUHTELİF ŞEHİRLERİNDE
TOPLU ULAŞIM ARAÇLARINI GİYDİRDİK

Tekirdağ’daki Toplu Ulaşım Araçlarını Böbrek Dede ile Giydirdik
Süleymanpaşa ve Çorlu'daki toplu taşıma araçlarında böbrek sağlığı ile ilgili bilgilendirme çalışmalarımıza destek veren Otopark Ulaşım sayesinde hem afiş asımı, hem de araç giydirme çalışmalarımızı gerçekleştirme imkanı bulduk.
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde faaliyet gösteren Orion AVM tarafından
As Prodüksiyon LED ekranlarında görsellerimizi yayınlandı.

TekUlaş Araçları TBV Giydiriyor
Tekirdağ’da TekUlaş - Tekirdağ Otopark Ulaşım’ın
işlettiği ve büyükşehir belediyesine ait olan toplu
taşıma araçlarına, çeşitli kampanya dönemlerinde
toplumu bilgilendirici görsel uygulamaları yaparak
Trakyalılar bilinçlendiriyoruz. Çalışmalarımıza katkılarından dolayı, Tekirdağ Süleymanpaşa ve Çorluda
hizmet veren araçların arkasına bütçemize uygun
olarak görsellerimizi uygulamamıza destek veren TekUlaş Müdürü Sayın Hüseyin Özcan’ı ziyaret ederek
teşekkür belgesi takdim ettik.

Tüm Trakya’ya yayın yapan Radyo Gündem’in Çorlu stüdyosunda
gerçekleşen canlı yayınla böbrek sağlığı ve hastalıkları kapsamlı bir
şekilde ele alındı.
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi bünyesinde yer alan tüm LED ekranlarda ve banner alanlarında görsellerimizin yayını yapıldı.

3-9 Kasım Organ Bağışı Haftasında Trakya’daki Farkındalık
Faaliyetlerimiz

TEKİRDAĞ

TÜRK BÖBREK VAKFI ARAÇLARI

ESKİŞEHİR

3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası münasebetiyle Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ illerinde farkındalık yaratmak için çeşitli faaliyetler gerçekleştirdik. Edirne şehir içi toplu taşıma araçlarının
tümünde, araç içlerinde afişlerin asılmasında ETUS Taşıma
şirketinin büyük desteğini aldık.
Kırklareli’de Beya Reklam A.Ş. tarafından vakfımıza 5 adet
bilboard bedelsiz olarak tahsis edildi.
Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde yayın yapan Lüleburgaz
FM’de canlı yayın gerçekleştirerek organ bağışı ve organ nakli
konularında dinleyicileri bilgilendirdik. Tekirdağ ilimizde her
zamanki gibi en büyük desteği aldığımız birçok resmi kurum
ve kuruluşların yanı sıra özel işletmeler sayesinde farkındalık
yarattık.

ERZİNCAN

DİYARBAKIR

DİYARBAKIR

ERZİNCAN

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından merkez ilçede LED
ekranlar, branda uygulamaları, merkez ve tüm ilçelerde bulunan ek hizmet binalarına afişler asılması, tüm ilçelerde raket
alanlarına afiş çalışmaları için alan tahsisleri, vakfımıza ücretsiz olarak gerçekleştirilmiştir.
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UŞAK TAŞYARAN VADİSİ
Uşak-İzmir Karayolu üzerinde şehir merkezine yaklaşık 45 km uzaklıkta olan Taşyaran Vadisi; su, rüzgâr ve
tektonik hareketler sonucu oluşmuştur. Vadiyi kaplayan ve zeminden başlayarak farklı renklere bürünen kayalar, bir ressamın renk paleti gibi görünmektedir. Taşyaran Vadisine özgü bitki örtüsü ve jeolojik oluşumlar,
Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanından gelen yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmektedir.
Taşyaran Vadisi’nin Özellikleri
Batı Anadolu’nun iç kesimlerindeki dağların suyuyla beslenen Gediz Nehri, Taşyaran Vadisi’nin dahil olduğu Gediz havzasının bu kesiminde ilginç oluşumlara imza atmıştır. Su, vadide kayaları yararak jeolojik açıdan çok ilginç ve özel bir kanyon
oluşturmuştur. Akarsuyun binlerce yılda aşındırarak şekillendirdiği girintili çıkıntılı, dantelimsi oluşumlar heykeltıraşlara ve
ressamlara ilham verecek güzelliktedir. Suyun yanında, akarsuyun taşıdığı çakıl gibi malzemelerin kayalıkları aşındırdığı düşünülmektedir. Bu alandaki küçük göletlerin birçoğunun içi suyun getirdiği çakıllarla doludur. Deprem faylarıyla açılmış vadinin çatlak sistemlerine giren su, güçlü akıntılar ve taşıdığı çakıl taşlarıyla adeta bir değirmen gibi öğütmüş ve binlerce yılda
böyle olağanüstü şekiller yaratmıştır.

Taşyaran’ı gezdiğinizde göreceğiniz kayalıklara jeoloji biliminde Gnays denilmektedir. Magmatik veya tortul kayaçların başkalaşıma uğramasından dolayı meydana gelen metamorfik kayaçlardır. Kilometrelerce derinlikte granit olarak oluşan bu
kayaçlar zaman içinde meydana gelen büyük tektonik hareketler ve aşınmalarla yüzeye kadar çıkmayı başarmış ve dönüşüm
geçirerek gnaysa dönüşmüşlerdir.
Kış döneminde vadi güneş almadığından akarsu buz tutmaktadır. Ege bölgesinde bir akarsuyun buz tuttuğunu görmek neredeyse imkânsız ama Taşyaran’da bunun keyfini çıkarabilirsiniz. Yer yer 30 - 40 santimetreyi bulan saydam buz kütlesinin
altında yüzen balıkları rahatlıkla izleyebilirsiniz.

Taşyaran Vadisi Tabiat Parkı
Taşyaran Vadisi Tabiat Parkı’nda piknik alanları, seyir terası, gözlem kulesi, tuvaletler, kamelyalar, büfe ve çay kahve içebileceğiniz yer bulunmaktadır. Girişten sonra Taşyaran Vadisi’ne inmek için doğal yapıya uygun taş merdivenlerden aşağı
inebilirsiniz. Vadi, yaklaşık 2 bin 500 metre uzunluğunda bir yürüyüş güzergahına sahiptir.

Taşyaran Vadisi’ne nasıl gidilir?
Yenişehir köyü yakınlarındaki Taşyaran Vadisi, Uşak-İzmir yolu üzerinde Kula yakınlarında yer almaktadır. Uşak-Taşyaran
Vadisi arasında yönlendirme tabelasını takip edip yaklaşık 1,5 km uzunluğundaki yoldan kanyona ulaşabilirsiniz.

Kaynak: Uşak Valiliği, Uşak İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
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BİZDEN HABERLER
Sosyal Medya Hesaplarımız
Türk Böbrek Vakfı, sosyal medyada artan bir ivme ile bilgilendirici
içerikler yayınlıyor, erişim alanını arttırıyor.
Siz de resmi sosyal medya hesaplarımızı takip ederek hem böbrek
sağlığı hem de etkinliklerimiz hakkında bilgi edinebilirsiniz.
Sosyal medya hesaplarımızı da takip ederek Türk Böbrek Vakfı ve sağlıkla ilgili güncel bilgiler edinmek için resmi hesaplarımızı takip edebilirsiniz.
TurkBobrekVakfi

turkbobrekvakfi

TurkBobrekVakfi

ONLINE EĞİTİM TALEPLERİNİZ
Pandemi sürecinde projemizi online mecralara aktararak
eğitimlerimize devam ettik.
Gerek öğrencilere, gerekse yetişkinlere yönelik eğitimlerimiz için bilgi
almak ve eğitim talep etmek için tbv@tbv.com.tr adresine e-posta ile
başvurabilirsiniz.
Bağışlarınız İçin
Diyaliz makinesi yenileme, öğrenci burs fonu ve hastalarımıza destek için aşağıdaki hesap numaralarına bağış yapabilirsiniz.
İş Bankası		

: TR58 0006 4000 0011 3960 0189 21

Yapı Kredi Bankası : TR62 0006 7010 0000 0060 6918 82

50

51

52

