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Başkanın  Mesajı 

Timur Erk

TBV Mütevilli Heyet ve 

Yönetim Kurulu Başkanı

Değerli Dostlar,

Pandeminin ülkemizde etkisini göstermesi üzerinden neredeyse bir buçuk sene geçti.

Çok şey değişti, değişmeye devam ediyor. Hatta değişmeyenler azınlıkta diyebiliriz. 

Davranışlarımız değişti, psikolojimiz değişti. Uzun süredir akrabalarımıza, yakınlarımıza ve dostlarımıza sarılamadık.

Evet dijital ortamda görüşmeler arttı. Ancak bir tatlı dokunuşun, sıcak sarılmanın zevkini hangi sanal ortam verebilir… Camdan cama, göz göze 
gelmek başka, yüz yüze gelip gözlerin pırıltısının hazzını algılamak bambaşka bir şey.

Hindistan’dan yayılmaya başlayan ve tüm dünyayı tehdit eden Delta virüsü çok bulaşıcı olduğu için uzmanlar eylül-ekimde dördüncü dalga-
dan söz etmeye başladı.

Değerli Dostlar,

Henüz tehlike geçmiş değil, kendinize iyi bakın, rehavete kapılmayın, tedbirlere aynen devam edin. Ülkemizde aşılanma hız kazandı. İnşallah 
yaz sonuna doğru nüfusumuzun %65-70’i aşılanmış olur ve bu pandemi belasından kurtulmuş oluruz.

Bütün dünyada refah payı düşmeye başladı. Ülkemiz de bundan payını aldı. Fert başına düşen milli gelir 8500 dolarlara düştü. Beş yıllık ülke 
risk faktörü (CDS) 400’lerde çakıldı kaldı, daha altına düşmüyor. Döviz, altın ve gümüş değer kazanmaya devam ediyor. Belirsizlikler had 
safhada.

Emtia fiyatlarındaki artışlar, lojistik maliyetlerindeki artışlar, üretimin sürdürülebilirliğini engelliyor…

Gelelim vakfımıza ve sağlık sektörüne;

2020 yılı vakfımız için tüm olumsuzluklarımıza rağmen göreceli olarak iyi geçti. Aldığımız önlemlerle pandemi nedeniyle çok az sayıda hasta-
mızı kaybettik. Personel kaybımız hiç olmadı. 

Bakanlığın diyaliz ücretlerine zam yapması ile 2021 yılı da 2020 gibi maddi açıdan güçlenmemizi sağlayacak gibi görünüyor.

Pandemi nedeniyle sosyal faaliyetlerimiz sıfıra indi ancak bağışlar devam etti. Yazılı ve görsel medya ile sosyal medyada oldukça fazla yer 
aldık. Şeker, tuz ve trans yağ tüketiminin azaltılması için çabalarımız artarak devam etti. Nişasta bazlı şeker (NBŞ) tüketiminin azaltılması ve 
NBŞ kotasının aynı seviyede kalması için gayretlerimiz hız kazandı. Su içme konusunda alışkanlıklarımızın artması için ciddi çalışmalar yaptık. 
Pandemi ile mücadelede önemli olan başta vitamin D ve uyku düzeni olmak üzere bağışıklığımızın artması için kamuoyunu bilgilendirmeye 
devam ettik. 

Daha sayfalar dolusu yazabilirim. Ancak yazıma son verirken dijital ortamda EBA TV üzerinden ilk ve orta öğrenim öğrencilerine verdiğimiz eği-
timler ve ülkemizin her bölgesinden katılan binlerce öğretmene dijital ortamda verdiğimiz “Böbrek Sağlığını Korumak İçin Sağlıklı Beslenme” 
seminerleri, beni en çok mutlu eden etkinliklerimiz oldu. 

Sağlıklı yarınlar dileklerimle şimdiden Kurban Bayramınızı kutlar, içten sevgilerimi iletirim.
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2021 Yılının İlk Yarısında Vakıf 
Faaliyetlerimizden Satır Başları

Lütfi Kona

Türk Böbrek Vakfı ve 

Diyaliz Merkezleri Koordinatörü

Değerli Vakıf Dostlarımız,

2021 yılın ilk altı ayını da Covid-19 pandemisinin etkisi altında geçirdik. Vakıf faaliyetlerimizi dijital alanlarda yürüttük. Aylık Yönetim Kurulu toplantıları-
mızı ve mart ayı başında Mütevelli Heyeti toplantımızı çevrimiçi online olarak gerçekleştirdik.

2021 yılı Dünya Böbrek Günü çalışmalarımızı, böbrek sağlığının korunması için sağlıklı yaşama vurgu yapan “Karar Senin” sloganı ekseninde yürüttük. 
Sağlıklı ve sağlıksız kişilerin yaşam ve beslenme alışkanlıklarını anlatan “Karar Senin” videomuzu, sosyal medya hesaplarımızda ve çeşitli ulusal dijital 
mecralarda yayınladık. Yine “Karar Senin” sabit ana görselimizi, ülke çapında billboardlarda, dev panolarda, raket ve poster alanları gibi çeşitli konvan-
siyonel reklam mecralarında yayınladık, halkımızı bilgilendirdik. Bu çalışmalarımızın İngilizce versiyonlarını üyesi olduğumuz IFKF-WKA/ Uluslararası 
Böbrek Vakıfları Federasyonu’na gönderdik. Bu çalışmalarımız diğer ülkeler için rol model olarak değerlendirildi.

22 Mart Dünya Su Günü’nde, düzenli su tüketimin insan sağlığına olan faydalarını ele alarak, geçen sene yapılan araştırma sonuçlarımızla birlikte bir 
defa daha halkımızı bilgilendirdik. Sadece su tüketimi değil, tatlı su kaynaklarının da bilinçli kullanılmasını vurguladık. 

Öğrenci ve yetişkin versiyonları bulunan “Böbrek Sağlığını Korumak İçin Sağlıklı Beslenme ve Hayat Tarzı Önerileri” eğitimlerimizi öğrencilere, öğret-
menlere ve kurumlara çevrimiçi olarak gerçekleştirdik, ciddi sayılarda erişimlerimiz oldu.

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı ve TRT ile yaptığımız üçlü protokolle, altı kısa videodan oluşan “Sağlıklı Beslenme ve Böbrek Sağlığı” videolarımız, TRT EBA-
TV’de ve MEB EBA platformunda yayına girdi, halen yayınlanmaya devam ediyor. Böylece videolarımız, derslerini bu TV kanalı ve platformdan takip 
eden 18 milyon öğrenciye ulaşmış oldu.

Bu dönemde de internette, görsel ve yazılı basında, böbrek sağlığının korunması konularında sürekli olarak Vakıf Başkanımız Timur Erk ve vakfımızın 
uzmanları tarafından halkı bilgilendirici haberler yayınladık. Sosyal medya hesaplarımızdan düzenli olarak böbrek sağlığı ile ilgili genel bilgiler ve tarafı-
mızdan çekilen böbrek sağlığı içerikli kısa videolar paylaştık. Instagram hesabımızdan her hafta perşembe günleri, tıbbi ve sosyal konularda alanların-
da uzman değerli konuklarımız ile canlı yayınlar gerçekleştirdik.

Pandemi döneminde organ bağışlarının ciddi şekilde düştüğüne, canlı ve kadavra donörden böbrek nakillerinin azaldığına dikkat çekerek, halkımızı 
organ bağışına duyarlı olmaları yönünde İstanbul İl Müftülüğü ile birlikte bilgilendirdik.

T.C. Sağlık Bakanlığı enfeksiyon kontrol genelgeleri çerçevesinde faaliyetlerini sürdüren vakıf diyaliz merkezlerimizin, koronavirüs salgını için aldığı 
ilave tedbirler ile T.C. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tarafından diyaliz merkezleri için aldığı pandemi kararlarını hiçbir taviz vermeden katı bir şekilde 
uygulamaya devam ettik. Bağışıklık düzeyleri düşük olan diyaliz hastalarının, T.C. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu kararı çerçevesinde erken dönemde 
aşılanmaları ile riskleri çok önemli ölçüde azaldı.

Pandemi döneminde insanların doktora ve hastaneye gitmekten çekinmeleri nedeni ile rutin doktor kontrollerini ve tetkiklerini yaptırmadıkları için pan-
demi dönemi sonunda böbrek hastalıklarında ciddi artışlar yaşanabileceği yönünde endişelerimiz bulunmaktadır.

Değerli Dostlarımız,

2021 yılının ilk altı ayını kapsayan faaliyetlerimiz ile ilgili detaylı bilgileri, dergimizin ilerleyen sayfalarında bulacaksınız.

Covid-19 pandemisinin bulaşma riski,  toplumumuzda her geçen gün artan aşılanma sayesinde ciddi şekilde azalmaktadır. Sağlık Bakanımızın da 
belirttiği gibi nüfusumuzdaki aşılanma oranı %70’ler seviyesine geldiği zaman, önemli ölçüde rahatlamış olacağız.

Bu ümitle yazıma son verirken, dergimizin bir sonraki sayısında buluşmak üzere, herkese gönülden, sağlıklı ve pandemiden uzak günler dilerim.

Saygılarımla,
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Güç Sizde Artık

Ayşe Onat

TBV Projeler Koordinatörü

Geçen sene bu zamanlarda “gelecek yaz maskeleri çıkarmayı, yine eskisi gibi bir arada olmayı, 2020’nin ocak ayından bu yana yapamadı-
ğımız her şeyin acısını çıkarmayı diliyorduk.

Hayat, biz plan yaparken veya hayal ederken gerçekleşenlerin toplamıymış. Çok zor geçen bir kışın ve baharın ardından nihayet yaza vasıl 
olduk. Gelgelelim, yaza girerken dağarcığımıza nispeten yeni katılan triyaj, entübasyon, pandemi gibi kelimelere “müsilaj” eklendi.

Şehir Hatları vapurlarını uzun yıllar düzenli kullanmış biri olarak, canım İstanbul Boğazı’nın ve Marmara’nın o hasta halini kalbim ancak 
uzaktan görmeye dayanabildi.

Aslında her şey bir etki-tepki meselesi… Doğa, insanoğlu tarafından kendisine yapılan nankörlüklerin hesabını teker teker soruyor. Yarınlar 
yokmuş gibi fütursuzca yaşamanın elbet bir bedeli olacaktı. 

Artık her birimizin bireysel olarak önlem alma zamanı. Salgın süresince kendimizle yeteri kadar baş başa kaldık. Düşünecek çok zamanımız 
oldu. Şimdi düşünceden eyleme geçme zamanı. Her bir tüketim alışkanlığımız, her harcamamız, aslında dönüp dolaşıp doğaya yeni bir atık, 
yeni bir yük olarak sonuçlanıyor. Belki burnundan plastik pipet çıkartılan kaplumbağa videosunu seyredenler olmuştur. Susuzluğumuzu 
gidermek veya keyif için içtiğimiz bir içecekle gelen pipet yüzünden, binlerce kilometre uzakta bir deniz canlısına böyle bir acı çektirdiğimizin 
farkında bile değiliz.

İnsanoğlu, mavi gezegenimizin başına gelen en büyük felaket olabilir. Bir bitki veya ister yaban ister evcil hiçbir hayvan, yaşadığı çevreye bir 
insan kadar zarar vermez. Oysa biz, doğanın sonsuz kaynaklarını kendimiz için düşüncesizce harcamakla kalmıyor, ürettiklerimizin atıkları 
ile bir de bize bunları bahşeden çevreyi çoğu zaman geri dönüşsüz kirletiyoruz.

Çevremizde yarattığımız bu kirlilikten biz de nasibimizi alıyoruz. Baktığımız her yerde göz alabildiğince uzanan yapaylık, ruhumuzu ele ge-
çirmekle kalmıyor, dilimizi, samimiyetimizi, davranışlarımızı da bozuyor. Sözcüklerimiz anlamsız ve yıkıcı olmaya başlıyor. Küçük bir selamı, 
bir “günaydın”ı bile birbirimizden esirgiyoruz. “Kolay gelsin”, “hayırlı işler”  gibi dilekler, bizim gibi büyükşehir mahkûmlarının pek duymadığı 
sözler oldu artık. Göğe bakma durağı yerine diktiğimiz, göğün ışığını engelleyen devasa binalar içinde, aynı duvarı paylaştığımız yan komşu-
muzu tanımıyoruz. Çocuklarımız parklarda koşup oynarken bir an bile gözlerimizi ayırmıyoruz, kalbimizde hep bir endişe. 

Örnekler sonsuza kadar gidebilir. Ancak bunların hiçbir kader değil. Bugün her birimiz bir olumsuz alışkanlığımızı olumluya çevirebilsek, 
sekiz milyar kişiye yuvalık yapan Dünya için çok şey değişebilir.  

Siz bugün neyi değiştireceksiniz?
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Kan ve idrar tahlillerinizi ihmal etmeyin
Böbreklerin görevini yerine getiremediği durumlar böbrek 
yetmezliği olarak tanımlanmaktadır. Kronik böbrek yetmez-
liğinden bahsedebilmek için hastanın 3 aylık böbrek fonk-
siyonlarının bozuk olması gerekir. Sinsi ilerleyen böbrek 
yetmezliği hiçbir belirti vermeden son aşamaya kadar ge-
lebilmektedir. İlerleyen aşamalarda halsizlik, eforda bitkin 
düşme, bulantı, kusma, bacaklarda şişlik ve tansiyon düzen-
sizliği gibi belirtiler veren böbrek yetmezliğinin erken teşhisi 
için belirli aralıklarla kan ve idrar tahlili ihmal edilmemelidir.

Yapılan son çalışmalara göre böbrek yetmezliğine neden 
olan hastalıklar arasında ilk 5 sırada; diyabet, hipertansiyon, 
nefritler, genetik yatkınlık ve Amiloidoz hastalığı bulunmak-
tadır. 

1-Diyabet hastalığı böbreklerin en büyük düşmanı
Dünyada olduğu gibi ülkemizde de böbrek yetmezliğine ne-
den olan hastalıkların başında %41 gibi yüksek bir oranla 
şeker hastalığı yani diyabet gelmektedir. Kontrol altına alın-
mayan diyabet, vücuttaki bütün organlarla birlikte damarları 
da olumsuz anlamda etkilemektedir. Kontrol edilemeyen kan 
şekeri böbreklerdeki küçük damarlarının hasar görmesine 
yol açarak, diyabetik nefropati yani böbrek fonksiyonlarının 
azalmasına neden olmaktadır.

2-Böbrekleriniz için tansiyonunuzu kontrol altında tutun
Yüksek tansiyon, böbrek yetmezliğine neden olan rahatsız-
larda yüzde 25 gibi oldukça fazla sayılabilecek bir oranla 
ikinci sırada bulunmaktadır. Kalp ve beyin gibi böbrek da-
marlarını da etkileyen yüksek tansiyon, kılcal damarların 

hasar görmesine ve böbreklerin küçülmesine neden olabil-
mektedir. Yüksek tansiyon sonucu böbrek yetmezliği geli-
şebildiği gibi tersine bir ilişki de mevcuttur. Böbrek taşları, 
iltihap ya da böbrek damarlarının darlığı yüksek tansiyona 
zemin hazırlayabilmektedir. 

3-Böbreklerinizi iltihaba karşı koruyun
Alerjik reaksiyon, virüs, ilaç kullanımı ya da böbrek taşları 
gibi çok farklı nedenlere bağlı olarak gelişebilen nefrit yani 
böbrek iltihabı böbrek yetmezliğine neden olan rahatsızlıklar 
arasında %8’lik bir paya sahiptir. Pembe veya köpüklü idrar, 
yüz, el ve ayaklarda şişlik, mide bulantısı ve kusma gibi be-
lirtiler veren böbrek iltihabı zamanında ve doğru tedavi edil-
mezse böbrek yetmezliği kaçınılmazdır.

4-Genetik yatkınlığınız varsa daha dikkatli olun
 Polikistik böbrek hastalıkları başta olmak üzere, genetik 
etkiler böbrek yetmezliğinde % 5 oranında etkilidir. Kalıtım-
sal bir rahatsızlık olan polikistik böbrek hastalığı, sıvı dolu 
kistlerin oluşmasına neden olarak böbrek fonksiyonlarının 
bozulmasına neden olabilir. Bazen hiçbir belirti vermeden 
ilerleyen polikistik böbrek hastalığı, kist sayısının çokluğuna 
göre ağrı, kanlı idrar yapma, böbrek taşı oluşumu, hipertan-
siyon gibi farklı belirtiler verebilmektedir.

5-Akdeniz ateşi böbrek yetmezliğine neden olabilir
Amiloid isimli proteinin organlarda fazla birikmesiyle ortaya 
çıkan Amiloidoz hastalığı kalp, karaciğer, sinir sistemi, mide 
ve bağırsağı etkilediği gibi böbrek yetmezliğine de yol aça-
bilmektedir. Bir sebebe bağlı olmadan gelişebilen Amiloidoz, 
Ailevi Akdeniz Ateşi gibi uzun süreli enfeksiyonlardan sonra 

BÖBREK SAĞLIĞINI ETKİLEYEN 
5 HASTALIĞA DİKKAT!

Sessizce ilerleyen böbrek rahatsızlıkları son aşamaya gelene kadar hiçbir belirti vermeyebiliyor. Diyabet, 
hipertansiyon, nefrit ve ailesel yatkınlığı olan kişiler, kronik böbrek yetmezliği bakımından risk altında bulunu-
yor. Erken teşhis için belli aralıklarla kan ve idrar tahlili yaptırmak, alınması gereken önlemlerin başında yer 
alıyor. Memorial Hizmet Hastanesi Nefroloji Bölümü’nden Uz. Dr. Funda Yalçın, kronik böbrek yetmezliğine 
neden olan rahatsızlıklar ve alınması gereken önlemler hakkında bilgi verdi.

Memorial Hizmet Hastanesi 
Nefroloji Bölümü

Uz. Dr. Funda Yalçın
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da ortaya çıkabilmektedir.  Böbrek yetmezliğinde %2 orana sahip olan Amiloidoz hastalığında, altta yatan rahatsızlığa yö-
nelik tedaviler uygulanmaktadır.

Beslenmenize ve yaşam tarzınıza özen gösterin
Beslenme ve yaşam tarzı, hem böbrek yetmezliğine götüren süreçte hem de böbrek yetmezliği teşhisi konulduktan sonra 
dikkat edilmesi gereken bir adımdır. Sebebi bilinmeyen böbrek yetmezliği rahatsızlığı oranının %11 olduğu düşünülürse, 
beslenme ve yaşam tarzının önemi bir kez daha ön plana çıkmaktadır. Diyabet hastalarının böbrek yetmezliği yaşamasının 
altındaki birinci etken, diyabetin kontrol altına alınmamasıdır. Tuzsuz beslenme, özellikle diyabet ve hipertansiyon hastaları 
için hayati önem taşımaktadır. Böbrek yetmezliğinin ilerleyen aşamalarında ise proteinli besinler ile potasyum ve fosfor içe-
ren bakliyat, kuruyemiş gibi gıdaların dikkatli tüketilmesi gerekmektedir.  Günlük egzersizler, çok yorucu olmamak şartıyla 
düzenli olarak yapılmalıdır.

Böbrek nakli hayat kurtarıyor
Böbrek yetmezliği 5 evreye ayrılmaktadır. Son dönem böbrek yetmezliği teşhisi konulabilmesi için yapılan testlerde hastanın 
böbreğinin %15 çalıştığının belirlenmesi gerekir. Çalışmayan böbreğin görevini makine yani diyaliz ya da yeni bir organ 
yapacaktır. Son dönem böbrek yetmezliği tedavisinde altın standart yaşam standartlarının artıran böbrek naklidir. Böbrek 
yetmezliği çeken hastanın organ nakli yapılıp yapılamayacağının iyi değerlendirilmesi gerekmektedir.

•Hastada kalp ve damar sağlığı ile ilgili sorunlar

•Kanser hikayesi,

•Kanda ortaya çıkabilecek sıkıntılar böbrek nakline engel teşkil edebilmektedir.

Ülkemizde kadavra bulunamaması nedeniyle, canlı vericilerden daha sık yapılan böbrek naklinde vericilerin de sağlık duru-
munun iyi bir değerlendirmeden geçmesi gerekmektedir. Vericiler bu ameliyattan sonra hızla iyileşmekte ve ilerleyen yıllarda 
da böbrekle ilgili herhangi bir sorun yaşamamaktadır. 
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KALBİ BESLEYEN 
DAMARLARDAN 
GELEN 8 İŞARET

Prof. Dr. Uğur Coşkun

Memorial Hizmet Hastanesi 

Kardiyoloji Bölümü

Erkekler kadınlardan 4 kat daha fazla risk altında
Tüm vücuttaki kan akımının %3 - 5’i koroner damarlardan 
geçmektedir. Koroner arterler, kalpten aort kapaklar sonra-
sında çıkan ana atardamarımız olan aort damarının ilk ayrı-
lan dallarıdır. Sağ ve sol olarak ayrılan bu iki koroner damar 
sistemi hiç durmadan vücuda ihtiyacı olan kanı pompala-
yarak çalışan kalp adalesine kendi beslenmesi için ihtiyacı 
olan dolaşımı sürekli sağlamaktadır. Koroner arter hastalığı 
ise bu damarların lümenini döşeyen ince endotel zarı taba-
kası altına kolesterol parçacıklarının taşınmasıyla meydana 
gelen tıkanıklıklarla ortaya çıkmaktadır. Koroner arter has-
talığı genellikle 40 yaş sonrasında görülmektedir. 40’lı yaş-
larda erkeklerde kadınlara göre dört kat daha sık görülen 
koroner arter hastalığı, menopoz dönemi sonrasında bu fark 
kapatmakta hatta 60’lı yaşlarda risk kadınlarda daha çok 
artmaktadır. Aile hikayesinde yaygın koroner arter hastalığı 
olan, ailesel hiperkolestrolemisi bulunan veya diğer damar 
sertliği risk faktörlerini taşıyan kişilerde çok daha erken yaş-
larda da bu hastalık görülebilmektedir. 

Hareketsiz yaşam koroner arter tıkanmasına neden olabilir
Koroner arter hastalığı risk faktörleri düzeltilebilir ve düzel-
tilemez şeklinde iki gruba ayrılmaktadır. Hipertansiyon, yük-
sek kolesterol, hareketsiz bir yaşam, stres ve sigara ile alkol 
kullanımı düzeltilebilir risk faktörleridir. Genetik faktörler, 
ileri yaş ve erkek cinsiyeti ise düzeltilemez risk faktörleridir. 
Koroner arter hastalığı riskini en aza indirmek için düzenli 

egzersiz, normal kilonun korunması, stressiz yaşam, düzenli 
beslenmek, hipertansiyonun ideal kontrolü ve yüksek koles-
terol içeren gıdalardan uzak durmak gerekmektedir. 

Mide bulantısı ve bu bölgede gerginlik koroner arter 
hastalığı belirtisi olabilir
Koroner arter hastalığının en önemli belirtisi göğüs ağrısıdır. 
Göğüsteki rahatsızlık; ağırlık, gerginlik, basınç, ağrı, yanma, 
uyuşma, dolgunluk veya sıkışma olarak da tanımlanabilir. 
Koroner arter hastalığının diğer belirtileri de şunlardır: 

1.Nefes darlığı

2.Kalp çarpıntısı

3.Her iki kolda veya sol kolda daha sık olmak üzere tek kolda 
ağrı ve kesiklik hissi

4.Mide bölgesinde gerginlik, ağrı ve yanma hissi

5.Mide bulantısı

6.Aşırı güçsüzlük ve bitkinlik hissi

7.Soğuk soğuk terleme

El bileğinden radial arterden anjiyografi kanama riskini 
en aza indiriyor
Koroner arter tıkanıklıkları EKG, TreadMill Egzersiz EKG, Eko-

Kalbe kan taşıyarak besleyen koroner atar damarlarının daralması veya tıkanması kişide hayati riske yol 
açabilen kalp krizine neden olabiliyor. Erkeklerde aynı yaş aralığındaki menopoz öncesi dönemde olan 
kadınlara göre dört kat daha sık görülen koroner arter hastalığı; göğüs ağrısı, nefes darlığı, baş dönmesi ve 
mide bulantısı gibi belirtilerle kendisini belli ediyor. Koroner damar darlıkları, günümüzdeki teknolojik gelişme-
ler sayesinde cerrahi işlem yapılmadan el bileğinden perkütan girişim stent uygulaması ile başarılı bir şekilde 
tedavi edilebiliyor. El bileği radial atardamarından girilerek takılan stent, hastanın damarsal komplikasyon 
yaşama oranını en aza düşürürken konforlu bir tedavi imkanı sunuyor. Memorial Hizmet Hastanesi Kardiyo-
loji ve Girişimsel Kardiyoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Uğur Coşkun, koroner arter hastalığı ve modern tedavi 
yöntemleri hakkında bilgi verdi. 
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kardiyografi, Farmakolojik Stres Ekokardiyografi, Stres Nükleer 
Miyokard Sintigrafisi, Çok Kesitli Bilgisayarlı Tomografik Koro-
ner Anjiyografik incelemelerle ile teşhis edilmektedir. Tanıda 
altın standart tetkik ise klasik koroner anjiyografidir. Koroner 
anjiyografi en sıklıkla kasıktaki femoral arter atardamarından 
veya el bileğindeki radial arter atardamarından yapılmaktadır. 
Günümüzdeki teknolojik gelişmeler ile hasta konforu ve kana-
ma komplikasyonları riskini en aza indiren el bileğindeki radial 
arterden koroner arter görüntülemesi en ön plana çıkmaktadır. 
Bu yöntem ile tespit edilen koroner arter tıkanıklıkları aynı se-
ansta balon ve koroner stent ile tedavi edilebilmektedir. 

El bileğinde radial arterden anjiyografinin avantajları 

El bileğinden radial arter, kanama riskini en aza indirerek hasta 
konforunu artırmaktadır. Deneyimli bir ekip tarafından tanısal ve 
girişimsel koroner damar işlemlerinde kullanılan el bileği radial 
aterinden girilerek yapılan anjiyografinin avantajları şunlardır: 

•Radial arter el bileğinde hemen Radius kemiği üzerinde oldu-
ğu için giriş yerindeki kanama kontrolü basit bir parmak basısı 
ile bile sağlanabilir. 

•Arter ile ilgili komplikasyonlar daha nadirdir. 

•Kum torbası veya kasık damarını kapatmak için kullanılan di-
ğer materyallere ihtiyaç duyulmaz.

•Anjiyo sonrası hastalar yürüyebilir, idrarını yapmaya gidebilir. 

•Hasta işlemden 3-4 saat sonra taburcu olabilir.

•Bacak damarlarında ileri kıvrım ve tıkanma olan hastalarda 
tercih edilir.

•Obezite hastalarında kasık girişimleri daha riskli olduğundan 
bilekten anjiyo bu riskleri çok düşürür. 

•Radial arterden stent de takılabilir. Dolayısıyla kasıktan stent 
takılan hastalara göre kanama gibi komplikasyon oranları çok 
daha düşüktür.

Radial anjiyo konusunda dikkat edilmesi gerekenler
•Kol damarı kasık damarına göre ince bir damar olduğu için 
özellikle kısa boylu, ince bilekli ve diyabetik bayanlarda kate-
terlerin geçişine engel olan ağrılı spazmlara neden olabilmekte 
işleme kasıktan devam etme zorunluluğu yaklaşık %5 vakada 
olabilmektedir.

•Anjiyo süresi kasıktan yapılana göre ortalama 5-10 dakika 
daha uzundur. (Çünkü ön hazırlık gerektirir, daha fazla dikkat 

ve deneyime bağımlıdır, aortta koroner damara yerleşmek için 
daha çok manipülasyona ihtiyaç gösterebilir )

•Anjijoda alınan radyasyon süresi ve dozu buna bağlı olarak 
daha yüksek olabilir.

•Bypass’lı hastalarda bypass damarlarına ulaşmak ve kateteri 
oturtmak biraz daha zor olabilir ve deneyim gerektirir.

•Bu işlem bu konuda tecrübeli uzmanlarca tam donanımlı mer-
kezlerde yapılmalıdır. 

 

Günümüzdeki teknolojik 
gelişmeler ile hasta konforu ve 
kanama komplikasyonları riskini 
en aza indiren el bileğindeki 
radial arterden koroner arter 
görüntülemesi en ön plana 

çıkmaktadır. 

“
“
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Doç. Dr. Hakan Sofu

Memorial Hizmet Hastanesi 

Ortopedi ve Tremvatoloji Bölümü

Travmalar, kıkırdak yaralanmanıza neden olmasın

Eklem kıkırdağı, birbirine bakan kemiklerin yüzlerini oluşturan parlak sedefi beyaz bir yapıya sahip özel bir dokudur. Eklemin kayganlığını 
sağlayan bu dokular uzun yıllar boyunca kusursuz bir şekilde yük taşıyarak ağrısız hareket edilmesini sağlamaktadır. Eklem kıkırdakla-
rındaki yaralanmalar, genç yaşlarda genellikle travmadan, ileri yaşlarda ise eklem yıpranmaları ve kireçlenmeden kaynaklanmaktadır. 
Eklem kıkırdak yaralanmalarının başlıca sebepleri şunlardır:  
•Spor yaralanmaları
•Geçirilen kazalar
•Düşmeler
•Bedensel yüklenmeye neden olan mesleki travmalar
•Eklem yıpranması
•Kireçlenme

Sıklıkla dizler risk altında

Diz ekleminin vücudun hareketindeki çok önemli bir rolü bulunmaktdır. Bu nedenle kıkırdak yaralanmaları en sık diz ekleminde görülmek-
tedir. Ayak bileği, eklem yaralanmalarında ikinci sırada gelirken kalça, dirsek ve omuz eklemlerinde de yaralanmalar olmaktadır. 
Kıkırdak yaralanmanı ihmal etmeyin
Eklem kıkırdakları vücudun yükünü uzun yıllar ağrısız ve acısız bir şekilde taşımaktadır. Çeşitli nedenlerle ortaya çıkan eklem yaralanmala-
rı ciddi eklem ağrılarına neden olmaktadır. Kıkırdakta meydana gelen hasar, vücut tarafından tamir edilememektedir. Bu nedenle, kıkırdak 
yaralanması olduğunda kendiliğinden iyileşmesi beklenmemeli, tedavisi geciktirilmeden yaptırılmalıdır. 
Kişiye özel kıkırdak yaralanması tedavi belirlenir 
Kıkırdak yaralanmalarının tedavi yöntemi pek çok farklı parametreye göre değişkenlik göstermektedir. Hangi eklemde, kaç mm çapında, 
eklemin hangi bölgesinde kıkırdak hasarı olduğu ve bu hasarının derecesine göre tedavi belirlenmektedir. Genç bir hastada, travma ile 
oluşmuş, tek odaklı, çapı 5 mm’den küçük akut kıkırdak hasarı genellikle ameliyat dışı yöntemlerle tedavi edilirken; 5 mm’den büyük 
çapta, derinliği kıkırdak altındaki kemik dokuya kadar ulaşan, eklemin yük taşıyan bölgesindeki kıkırdak yaralanması ise cerrahi müda-
hale ile tedavi edilmektedir. Ameliyatsız tedavi yöntemleri buz tatbiki, geçici süre koltuk değneği kullanımı, ilaç tedavisi, fizyoterapi, PRP 

KIKIRDAK 
YARALANMALARINDA 
PRP VE KÖK HÜCRE 
TEDAVİSİ KONFORU

Vücudumuzdaki hareketli kemik yüzeylerini kaplayan, sürtünmesiz ve kusursuz bir şekilde eklem hareketini 
sağlayan özel bir yapı olan kıkırdak dokudaki yaralanmalar genellikle diz, omuz veya kalçada meydana 
geliyor. Tedavi edilmediği takdirde ciddi eklem ağrılarına neden olan kıkırdak yaralanmalarına genç yaş-
larda travmalar, ilerleyen dönemlerde ise eklemlerdeki yıpranmalar ve kireçlenme neden oluyor. Travma ile 
oluşan, ameliyat gerektirmeyen kıkırdak yaralanmaları günümüzde hastanın kendi kanından elde edilen PRP 
ve kendi kemik iliğinden elde edilen kök hücre ile tedavi edilebiliyor. Memorial Hizmet Hastanesi Ortopedi 
ve Travmatoloji Bölümü’nden Doç. Dr. Hakan Sofu, kıkırdak yaralanmalarının nedenleri ve tedavi yöntemleri 
hakkında bilgi verdi. 
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(platelet-rich plasma), eklem içi hyaluronik asit enjeksiyonu, kök hücre tedavisini içermektedir. Cerrahi tedavide ise eklemde yeni kıkırdak oluşturmaya 
yönelik artroskopik yani kapalı yöntemle eklem cerrahisi (mikrokırık-nanokırık), başka bir eklemden kıkırdak nakli (mozaikplasti), kıkırdak hücre kül-
türü ile doku nakli (ACI), sentetik kıkırdak örtüsü ile defektli alanın doldurulması (Scaffold) ve geniş kıkırdak kayıplarında kadavradan allogreft nakli 
yapılabilmektedir. 

PRP ile birkaç hafta içinde olumlu sonuç alınabiliyor

PRP yani platelet-rich plasma damardan alınan kandan elde edilen bir serumdur. PRP, hastanın kendi kan damarlarında bulunan tamir edici-onarıcı 
faktörleri, proteinleri ve kanın beyaz serum kısmındaki hücrelerin yoğunlaştırılmış bir şekilde elde edilmektedir. PRP uygulamasının temel amacı, zaten 
kanımızda var olan onarıcı molekülleri konsantre biçimde ekleme enjekte ederek hasarlanmış kıkırdak dokuda bir onarım süreci başlatmaktır. PRP, 
1 hafta veya 10 gün aralıklarla toplam 3 dozda uygulanmaktadır. İçerisinde kortizon veya başka ek ilaç bulunmamaktadır. İyileşme süresi genellikle 
PRP tedavisinin başlangıcından itibaren birkaç hafta içinde maksimum seviyeye ulaşmaktadır.

Genç hastalara kök hücre nakli 

Kök hücre vücudumuzda kemik iliği ve yağ dokuda bulunan, multipotent yani farklı dokulara dönüşebilme potansiyeli olan, nativ ya da farklılaşmamış 
temel hücre demektir. Kıkırdak hastalıklarının tedavisinde kemik iliği veya yağ dokudan elde edilen kök hücre konsantresi ekleme verilerek, doku kaybı 
olan kıkırdak bölgesinde yeni kıkırdak oluşumunun sağlaması hedeflenmektedir. Kök hücre ameliyathane şartlarında uygulanmaktadır. PRP’ye göre 
içeriği ve etki mekanizması farklıdır. Kök hücre nakli dünya tıp literatüründe halen araştırma ve geliştirmesi devam etmekte olan ve geleceğe yönelik 
yüksek umutlar taşıyan bir tedavi yöntemidir. Ancak özellikle yaşlı ve ileri düzeyde eklem kıkırdak kaybı olan hastalarda kök hücre tedavilerinin etkin-
liğinin gençlere göre düşük olduğu unutulmamalıdır.  
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Prof. Dr. Harun Arbatlı
Memorial Hizmet Hastanesi 

Kalp Damar Cerrahisi Bölüm Başkanı

 1-Covid-19 karşı kendinizi koruyun: Hasta ya da sağlıklı tüm kişilerin öncelikle virüsün bulaşmasını önlemesi gerekir. Solunum yoluyla 
damlacık infeksiyonu şeklinde bulaşan Covid-19 yüzeylerde uzun bir süre canlı olarak kalabilir. Bu nedenle maske, mesafe ve hijyen kural-
larına uyarak virüse maruz kalma olasılığını en aza indirmek önemlidir.

2-Acil olmayan kalp ameliyatları doktor kontrolünde ertelenebilir: Pandemi döneminde kalp cerrahi operasyonları acil durumlar dışında 
yapılmamaktadır.  Hastanelerdeki kaynakların önemli bir bölümünün Covid-19 hastalarına yönlendirilebilmesi ve acil olmayan ameliyat 
gereken hastaların olası bir infeksiyona maruz kalmaması için birçok gelişmiş ülkede olduğu gibi bizde de bu yol seçilmiştir.

3-Acil cerrahi gerektiren hastalar izole ve ayrı serviste yapılıyor: Acil cerrahi gerektiren kalp damar hastaları izole koşullarda ayrı servis, 
ayrı yoğun bakım ve ameliyathanelerde tedaviye alınarak daha az invaziv, “hibrid” yöntemlerle tedavi edilmektedir. Örneğin küçük kesi ile 
koroner bypass operasyonu  + koroner stent işlemleri, aort diseksiyonu gibi acil cerrahi gerektiren durumlarda, cerrahi + stent-greft yerleşti-
rilmesi gibi girişimin daha küçük boyutlarda yapılmasını sağlayan hibrid yöntemler hastaların yoğun bakımda ve hastanede kalış sürelerini 
kısa tutmak için daha sık başvurulan yöntemler olmuştur.

4-Acil ameliyat gerektirmeyen hastalar görüntülü telefon ile takip ediliyor: Acil ameliyat gerekmeyen kalp hastalarında haftalık ya da 15 
günlük aralıklarla görüntülü telefon görüşmeleri gibi olanaklar kullanılarak takipleri yapılmakta ve tedaviler düzenlenmektedir. Bu süreçte 
ameliyat zamanlaması daha ileri bir tarihe göre planlanabilmektedir.

5-Covid aşısını mutlaka yaptırın: İnternet ya da sosyal medyadaki yanlış bilgiler ve yönlendirmeler bazı hastaların aşı konusunda tereddüt 
yaşamasına yol açmış durumdadır. Ancak tarihteki tüm salgınlar ya sürü bağışıklığı ya da aşılama ile sonlanabilmiştir. İspanyol gribi bunun 
en yakın örneğidir. Bu süreçte Covid- 19 aşılarının etkinliği kanıtlanmıştır.

6-Günlük kalori alımlarınızı kontrol edin: Pandemi süresince sokağa çıkma kısıtlamaları hem günlük kalori alımını artırmakta hem de alı-
nan kalorilerin tüketimini azaltmaktadır. Bu dönemde doğru beslenme planlaması yapılması gerekmektedir. 

KALP HASTALARI İÇİN 12 
PANDEMİ ÖNERİSİ

Koronavirüs, geçmişte görülen tifüs, çiçek, veba ve İspanyol gribi gibi salgınlardan sonra tüm dünyayı etkisi 
altına alan ve henüz kesin tedavisi bulunamayan bir pandemi olarak tanımlanıyor. Covid-19 virüsü de tüm 
diğer virüsler gibi her geçen gün mutasyona uğruyor. Hızla yayılan ve hastalığın şiddetini artıran mutasyonlu 
virüs kalp hastalarını da tehdit ediyor. Bu dönemde gerekli yaşam tarzı değişikliklerinin yapılması ve düzenli 
kontrollerin aksatılmaması kalp sağlığı açısından önem taşıyor. Memorial Hizmet Hastanesi Kalp Damar 
Cerrahisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Harun Arbatlı, Covid-19 pandemi sürecinde kalp ve damar hastalarının 
sağlıklarını koruması için dikkat etmesi gerekenler hakkında bilgi verdi. 
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7-Ev ortamında egzersiz yapın: Günlük alınan kalorilerin tüketilmesi ve tüm kas damar sistemlerinin hareket edebilmesi için ev ortamın-
da egzersiz yapılmalıdır. Televizyon karşısında bile oturarak yapılabilecek egzersizler kişiyi kalp damar hastalığından korur hem de kilo 
alımının önüne geçer. 

8-İlaçlarınızı düzenli kullanın: Tüm rahatsızlıklarda olduğu gibi kalp damar hastalıklarında da ilaçlarının devamlılığı çok önemlidir. Bunla-
rın aksatılmaması için bir liste oluşturmak önemlidir ve ilaçlar tükenmeden önce mutlaka tedarik edilmelidir. 

9-Günlük tansiyon ve nabız kontrolü yapın: Günlük tansiyon ve nabız takipleri hastayı izleyen hekime yardımcı olması bakımından çok 
önemlidir. Bu sonuçlar bir liste şeklinde hekimle paylaşılabilir. 

10-Alışık olmadığınız çarpıntı ve nefes darlığı yaşıyorsanız hastaneye gidin: Kişi çarpıntı, göğüs ağrısı, nefes darlığı gibi alışık olmadığınız 
bir belirti hissederse vakit kaybetmeden ya en yakın hastaneyi gitmeli ya da bunun için ambulans çağırmalıdır.

11-Covid-19’a yakalandığınızı düşünüyorsanız test yaptırın: Kişi korona virüse maruz kalıp hastalanmış olabileceğinizi düşünüyorsa 
mutlaka bir hastaneye başvurup gerekli incelemelerin yapılmasını sağlamalıdır.

12-Covide yakalanmışsanız hekim kontrolünde tedavinizi yaptırın: Covid-19 tanısı kesinleşmiş ve ev ortamında tutulan kişiler hekiminin 
verdiği ilaçları mutlaka kullanmalıdır. Antiviral ilaçlar virüs ile mücadeleyi kolaylaştıracaktır. Kan sulandırıcı ilaçlar ise virüsün oluşturabi-
leceği kanda aşırı pıhtılaşma eğilimini önleyecektir. Akciğer tutulumu en tehlikeli durumlardan birisidir. Parmak ucundan kanın oksijen-
lenme düzeyini ölçebilen cihazlar takip sırasında yararlıdır. Bu esnada kişi eğer solunum sıkıntısı hissederse mutlaka gerekli birimlerden 
yardım istemelidir.

“
“

Covid-19 tanısı 
kesinleşmiş ve ev 

ortamında tutulan kişiler 
hekiminin verdiği ilaçları 
mutlaka kullanmalıdır.
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2021 DÜNYA BÖBREK GÜNÜNÜ 
11 MART’TA KUTLADIK

Salgın ve kısıtlamalar nedeniyle saha etkinliği gerçekleştireme-
diğimiz 2021 Dünya Böbrek Günü’nde, çalışmalarımızı dijital ve 
dış ilan mecralarındaki uygulamalarımızla kamuoyuna ulaştır-
dık. 

“Karar Senin”, eğitimlerimizde de geniş yer verdiğimiz üzere sağ-
lıklı beslenmenin, egzersizin ve doğru alışkanlıkların benimsen-
mesi suretiyle sağlıklı bir yaşam sürmenin, kişinin kendi elinde 
olduğunu altını çizen bir fikir olarak ortaya çıktı. 

Kampanyamız için Türkiye Jokey Kulübü tesislerinde çekilen 
kısa videoda, daha önceki yıllarda yapmış olduğumuz çalışma-
lardan da esintiler taşıyan bir senaryo üzerinden ilerledik. Buna 
göre sağlıklı bir kadın ile aşırı kilolu bir erkeğin yer aldığı vide-
omuzda, sağlıklı kadın figürü ile 2018 tarihli “Böbrek Sağlığına 
Kadın Eli Değiyor” kampanyamıza atıfta bulunduk. Videonun dü-
şünce balonlarında ise 2019 tarihli “Obez Market” kampanyamı-
zın ürünleri yer aldı. Videonun finalinde ulaşılan yol ayrımında ise 
2011’de uzanıp “Sadece İki Hakkınız Var” başlıklı çalışmamız-

daki gibi her zaman bir diğer seçeneğin var olduğunu hatırlattık.

Senaryo gereği canlı renklerle vurgulanan sağlıklı kadın ile si-
yah-beyaz görünen sağlıksız obez erkek, aynı yolda ilerlemek-
tedirler. Sağlıklı kadın elindeki sudan içer ve sağlıklı besinleri 
düşünürken, zorlukla yola devam eden, yürürken öksüren, nefes 
nefese kalan erkeğin aklında ise hala Obez Market’in paketli 
sağlıksız ürünleri vardır. Yürüyüşün sonunda geldikleri yol ayrı-
mındaki tabelalar ise kadın için sağlıklı yarınları, erkek için ise 
sağlıksız bir yolu işaret etmektedir. Tam da bu noktada sağlıklı 
kadın, sağlıksız erkeğe elini uzatır ve onu sağlıklı yarınların yo-
luna davet eder. Finalde, erkeği doğru tercihi yapmış bir şekilde, 
artık siyah-beyaz bir renk tonundan canlı renklere dönüşmüş şe-
kilde, gülümseyerek doru yolda yürürken görürüz.

50 saniyelik video ile 15 saniyelik kısa versiyonuna çeşitli dijital 
mecralarda yer verdiğimiz çalışmamızı TBV sosyal medya he-
saplarından ve tbv.com.tr internet sitemizden izleyebilirsiniz.

Her yıl mart ayının ikinci Perşembe gününde kutlanan Dünya Böbrek Günü için bu seneki tarih 
11 Mart’tı. 2021 yılı için belirlenen “Böbrek Hastalığı İle İyi Yaşamak” teması üzerinde çalışan 
ekibimiz, bu sene “Karar Senin” diyerek kronik böbrek hastalığı başta olmak üzere tüm kronik has-
talıklara karşı temel tedbirleri almanın, hastalıkla yaşamak yerine sağlıkla yaşamaya giden yolda 
ilk adım olduğunu vurgulayan ve koruyucu hekimliği ön plana çıkaran bir çalışma gerçekleştirdi.
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DÜNYA BÖBREK GÜNÜ’NDE YER 
ALDIĞIMIZ MECRALAR
Covid-19 salgını nedeniyle saha etkinliklerine yer veremediğimiz kampanyamızı gerek dijital, gerekse konvansiyonel mecralar 
kullanarak toplumla buluşturmayı hedefledik. Buradan yola çıkarak hem özel kuruluşlarla hem de kamu kurumlarıyla iş birlik-
leri gerçekleştirdik. Her yıl olduğu gibi İstanbul’da İBB’ye ait raket alanları ile metro ve metrobüs gibi toplu ulaşımda bulunan 
Modyo TV ekranları, İBB TV, İBB LED ve İBB dış ekranlarında, videomuzun 15 saniyelik versiyonu ile bir hafta süreyle yer aldık.

Zincirlikuyu

Ankara

Bakırköy

İzmir Metrosu

Kayseri

Kanyon
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İstanbul’un ana yollarında ve ana meydanlarında yer alan toplam 23 dev ekranda yine kısa videomuzu yine bir hafta boyunca yayınladık. 
Ankara’da önemli kavşaklarda ve meydanlarda bulunan megalight adı verilen büyük ölçekli billboardlarda ana görselimizin uygulaması 
bir hafta süreyle yapıldı. Antalya ve Kayseri’ye de merkezi yerlerdeki raketler (CLP) ile ulaştık.

Digiboard ile Bodrum Havaalanı’nda ve İstanbul Anadolu yakasındaki Palladium AVM’de ekranlardaydık.

Medya Pano ile İzmir metrosunda bulunan poster panoları, ana görselimizle bir hafta süre ile doldurduk.

İstanbul

Kızıltoprak

Maçka

Vodafore Arena

Zincirlikuyu

Mecidiyeköy
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Sistem9 Medya ile Galleria AVM ve İTÜ Maslak’taki dev ekranlarda ana görselimiz ile bir hafta süren yayın gerçekleştirdik.

Demedya ile Türkiye çapında faaliyet gösteren eczanelerin içerisinde bulunan bilglendirme ekranlarında “Karar Senin” dedik.

Çanakkale Belediyesi’nin katkılarıyla, il merkezinde dört billboard ve 10 raket (CLP) kullanımı yapıldı.

DÜNYA BÖBREK GÜNÜ BASIN 
ÇALIŞMALARIMIZ

2021 Dünya Böbrek Günü’nde başta TRT, NTV, CNNTürk, 
TGRT olmak üzere çeşitli TV kanallarında bu özel güne 
ilişkin demeçleriyle Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk 
yer aldı. Özellikle Covid-19 salgını döneminde böbrek 
sağlığının artan önemine ve bağışıklığı desteklemek üzere 
alınması gereken önlemlerin anlatıldığı haberlerde, böbrek 
sağlığına geniş bir yer ayrıldı.

Ulusal ve yerel ölçekte 22 gazetede Dünya Böbrek Gü-
nü’ne yer verildi ve vakfımızın hazırladığı bültende yer alan 
bilgiler kamuoyuyla paylaşıldı.

Dünya Böbrek Günü’ne yönelik haberlerimiz 72 online ha-
ber portalında yayınlandı.

Kızıltoprak Kadıköy
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 30 Ocak akşamı ATV’de yayınlanan “Kim 500 Milyar 
İster?” yarışma programında Türk Böbrek Vakfı’nın 
artık efsaneleşmiş tuz etkinliğine ilişkin soru soruldu.

2012 yılında Taksim Meydanı’na gerçekleştirdiğimiz 
ve boks eldivenleri ile tuzluk şeklindeki şişme mas-
kotu yumruklayarak gereğinde fazla tuz tüketimine 
dikkat çektiğimiz etkinlik, yıllardır pek çok internet 
hesabında popüler bir görüntü olarak yer almaya 
devam ediyor. 

KİM 500 MİLYAR İSTER 
YARIŞMASINA TÜRK BÖBREK 
VAKFI SORUSU DAMGA VURDU

ISN – Uluslararası Nefroloji Derneği’nin 15-19 Nisan 2021 tarihleri 
arasında sanal olarak  gerçekleştirdiği Uluslararası Nefroloji Kong-
resi’nde, kongrenin bir parçası olarak Dünya Böbrek Günü’ne farklı 
çalışmalarla katkıda bulunan ülkelerin başarılarına da yer verildi.

Bu çerçevede TBV Projeler Koordinatörü ve IFKF-WKA – Uluslara-
rası Böbrek Vakıfları Federasyonu Dünya Böbrek Birliği Yönetim 
Kurulu Üyesi Ayşe Onat’a gönderilen talep doğrultusunda, Dünya 
Böbrek Günü’nde gerçekleştirdiğimiz temel çalışmalardan bah-
setmemiz ve bu çalışmalarla neleri başardığımızın 150 kelimeye 
sığdırılmış bir özeti istendi. Bugüne kadar Dünya Böbrek Günü 
kampanyamızın ülkemizdeki etkisinin ne olduğu ve gelecekteki 
planlarımız, hedeflerimiz ve bu yolda karşımıza çıkabilecek potan-
siyel güçlüklerin veya fırsatların neler olabileceği konusunda görüş-
lerimize başvuruldu. 

Konuyla ilgili olarak Ayşe Onat tarafından hazırlanan metinde, 
Dünya Böbrek Günü etkinliklerimizin her yıl çeşitli ana temalar ile 
toplumun dikkatini çekmek için öne çıkan araçlar olduğundan söz 
edildi. Tüm bu çabalarla, tuz alımının 18 gramdan 14 gram/güne 
düşürülmesi, uzun vadeli böbrek sağlığı politikalarında kamu ile iş 
birliklerimiz, ekmek üretiminde tuz miktarının azaltılmasına ilişkin 

ulusal düzenlemeler, restoranlarda ve kafelerde tuzlukların kaldırıl-
ması konularında önemli başarıların bir parçası olmaktan kaynak-
lanan mutluluğumuz dile getirildi.

Gelecek için temel amaçlarımız ise KBH insidansını azaltmak, hem 
çocukluk hem de yetişkin obezitesini en aza indirmek, kadavra or-
gan bağışlarının sayısını artırmak, böbrek sağlığı eğitim projemizi 
ülke çapında yaygınlaştırmak olarak belirtildi. Son zamanlarda 
karşılaştığımız zorlukların, bizi saha faaliyetlerinden ve insanlarla 
doğrudan iletişimden uzak tutan pandemi kuralları olduğunu ifade 
edildi. Covid-19 salgını sırasında tüm böbrek sağlığı içeriklerimizi 
dijital ortama taşıdığımız ve evlerinde kalsa bile her yaştan milyon-
larca insana ulaşmayı başardığımız özellikle vurgulandı.

TÜRK BÖBREK VAKFI, ISN SANAL 
KONGRESİ’NDE TEMSİL EDİLDİ
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Kurulduğu günden bu yana su tüketimi çağrısını sıklıkla dile geti-
ren ve suyun sağlık açısından hayati önemine dikkat çeken Türk 
Böbrek Vakfı; ‘Dünya Su Günü’nde “Sağlık İçin Su Tüketin, Su 
Kaynaklarının Yaşamını Gözetin” mesajı ile nüfus artışı ve küresel 
ısınma nedeniyle tatlı su kaynaklarının giderek azaldığına dikkat 
çekiyor. 

Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk; “Sürekli olarak vurguladı-
ğımız sağlık için yeterli su tüketimi konusu, uygulama açısından 
eksiklikler olsa da bilinç düzeyi anlamında gözle görülür bir ilerle-
me kaydetti. Geçtiğimiz aylarda sonuçlarını kamuoyu ile paylaş-
tığımız ve vakfımız tarafından yapılan su tüketimi araştırmasına 
göre, ‘günlük ne kadar su tüketilmesi gerektiğini biliyor musunuz?’ 
sorusuna yüzde 70 oranında “evet” yanıtı verildi. Bu, bilinç düzeyi 
açısında toplum olarak ilerleme kaydettiğimizin bir göstergesidir” 
dedi. 

Yetersiz su tüketiminin özellikle ileri yaşlardaki kimseler için tehli-
keli olduğuna ve sürecin bilişsel yetilerde bozulmaya kadar uza-
nabildiğine dikkat çeken Timur Erk; “Böbrekler vücudumuzda su 
ve elektrolit dengesini sağlayan, kan basıncını düzenleyen ve çe-
şitli hormonları salgılayan organlardır. Su, böbreklerin çalışması 
için çok önemlidir. Yeterli miktarda su tüketmemek orta ve uzun 
vadede idrar yolu enfeksiyonlarına, böbrek taşı oluşumuna, böb-
rek, kalp ve sindirim sistemi hastalıklarının tetiklenmesine neden 
olur. Vücutta oluşan atıkların idrar yoluyla uzaklaştırılması için 
yeterli miktarda su tüketimi sağlanmalıdır. Su tüketim miktarları, 
sağlıklı yetişkin bir kadında günde ortalama 2, erkekte ise 2,5 litre 
olmalıdır”.  

“Sağlığımız adına ulaştığımız bilinç düzeyi umuyorum ki önümüz-
deki yıllarda alışkanlıklarımız açısından da olumlu noktalarda 
olacak. Fakat tüm dünyanın üzerinde durması gereken; bireysel, 
toplumsal ve küresel anlamda harekete geçilmesi elzem olan 
esas konu, insan tüketimine uygun olan tatlı su kaynaklarımızın 
azalıyor olması. Araştırmalar, tatlı suyun yüzde 70'inin tarımda 
kullanıldığını gösteriyor. Artan nüfusu beslemek için ise gıda üreti-
mi 2035 yılına kadar yüzde 69 oranında artış gösterecek. Ayrıca 
elektrik enerjisi üretiminde ve soğutucu olarak da tatlı su kulla-
nılıyor ve bu enerjinin de yüzde 20 oranında artması bekleniyor. 
Su, sadece içtiğimiz sudan ibaret değildir bu sebeple her alanda 
tüketim alışkanlıklarımızı gözden geçirmeli ve geleceğimizi susuz 
bırakmamalıyız”.

22 MART DÜNYA SU GÜNÜ

Dünya Böbrek Günü ile yakın tarihlerde kutladığımız Dünya Su Günü de, genel olarak böbrek 
sağlığı farkındalığına dikkat çeken mart ayının bir başka önemli başlığıydı.
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BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK 
HİZMETLERİNDE KRONİK BÖBREK 
YETMEZLİĞİ VE PAYDAŞLARI SEMİNERİ

Türk Böbrek Vakfı ve DoktorClub Platformu aracılığı üzerinden ve Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu 
(AHEF) iş birliğiyle 23 Mayıs 2021 Pazar günü, “Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Kronik Böbrek 
Yetmezliği ve Paydaşları Semineri” düzenlendi.

Dijital olarak düzenlenen seminere toplam 1185 hekim ve sağlık meslek mensubu katıldı. Eş zamanlı olarak Bakü’den ve Berlin’den 
de katılım sağlanan seminerde, katılımcılar arasında farklı branşlardan hekimler ile internler de yer aldı. Katılımcıların %38,9’unu aile 
hekimleri, %29,3’ünü intern hekimler, %21,4’ünü pratisyen hekimler, %8,3’ünü acil tıp hekimleri, %2,1’ini ise diğer uzmanlıklar oluşturdu. 

Açılış konuşmalarını yapan Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk ve Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) Başkanı Dr. Özlem Se-
zen, vatandaşların ilk olarak başvurduğu birinci basamak hekimlerinin sağlık sistemindeki önemine dikkat çektiler. TBV Bşkanı Timur Erk, 
özellikle salgın döneminde vatandaşların yaşadıkları muhtelif sıkıntılara 
rağmen doktora gitmemesi sonucunda böbrek hastalıklarının ve kro-
nik böbrek yetmezliği hastalığının artacağına ilişkin endişelere dikkat 
çekti. Bu noktada birinci basamak hekimlerine düşen önemli görevler 
olduğunu vurgulandı.

Seminerde;

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı 
Nefroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi, Türk Böbrek Vakfı Mütevelli Heyet 
Üyesi ve Tıbbi Koordinatörü Prof. Dr. Mehmet Şükrü Sever tarafından 
“Kronik Böbrek Yetersizliği-Birinci Basamakta Yaklaşım”

Demiroğlu Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Öğretim 
Üyesi ve Türk Böbrek Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi Prof. Dr. Tevfik Ecder 
tarafından “Hipertansiyona Yaklaşım-Birinci Basamakta Tedavi”

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı 
Endokrinoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nevin Dinççağ tarafın-
dan “Diabetes Mellitus-birinci Basamak Hekimi Neler Bilmeli” 

Demiroğlu Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı 
Öğretim Üyesi Doç. Dr. İsmail Polat Canbolat tarafından “Birinci Basa-
mak Hekimliğinde İskemik Kalp Hastalığı ve Tedavisi” konulu sunum-
lar gerçekleştirildi.

Seminerin gerçekleştirildiği Doktorclub platformu, yalnızca hekimlerin 
üye olabildiği, inovatif, sosyal ve dijital teknoloji çözümü olarak faaliyet 
gösteriyor. Ülke çapında her branşa homojen dağılmış 70.000’i aşkın 
hekim üyesiyle, hızla dijitalleşmekte olan sağlık dünyasına hizmet ve-
ren dijital iletişim kanalı olarak faaliyet gösteriyor. 

Seminer sonunda tüm katılımcılara dijital olarak katılım sertifikası ve-
rildi.
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KORONA DÖNEMİNDE BÖBREK 
SAĞLIĞINIZA DİKKAT ETMELİSİNİZ

Amerika kaynaklı verilere göre, virüs nedeniyle hastaneye yatan 
ve durumu ciddi olduğu için tedavileri yoğun bakım servislerinde 
süren hastaların yarısına yakınının böbreklerinde diyaliz ihtiyacına 
kadar gelişebilen işlev sorunları görülüyor. Uluslararası Nefroloji 
Derneği-ISN’e göre hastalığı geçirmiş kişilerde COVID-19’un böb-
reklere uzun dönem etkisi henüz bilinmiyor. Sorunun kaynağına 
ilişkin henüz yeterli sayıda araştırma yürütülmüş olmamakla birlik-
te, özellikle hastalığı geçirip iyileşenlerin, böbrekleri için de sağlık 
kontrollerini ihmal etmeden mutlaka yaptırmaları gerekiyor. 

Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, “Covid-19’un farklı organlar-
da sekel bırakabileceği tıp camiasında zaman zaman dile getirildi. 
Vakfımızın nefrologlardan oluşan tıp üyelerinin yaptığı klinik göz-
lemler ve dünyada yapılan farklı bilimsel çalışmalar Covid geçirmiş, 
akut böbrek hasarı yaşamış kişilerin pandemi sonrasında diyaliz 
hastası adayı olabileceğine işaret ediyor. Bazı vakalarda bu duru-
mun böbrek nakline kadar gidebileceğini söyleyebiliriz. Bu ciddi risk 
tablosundan dolayı tüm sağlıklı bireylerin kişisel hijyenlerine dikkat 
etmeleri, maske ve mesafe kurallarına uymaları, bu hastalığa yaka-
lanmamaları konusunda uyarıyoruz.  Hiç kimse ‘aman etkisi azaldı, 
grip gibi 15 gün yatarım hayatıma devam ederim’ demesin. Has-
talığın uzun vadede yaratacağı kronik hastalıklar önlemleri elden 
bırakmamayı gerektiriyor” dedi. 

Akut böbrek hasarının, kronik böbrek hastalığı için bir risk faktö-
rünün olduğu ve Covid’in de çok sık akut böbrek yetersizliğine yol 
açtığı da kesinleşmiş bir bilgi olarak karşımıza çıkıyor. O sebeple, 
Covid’in ileride çok fazla kronik böbrek yetersizliğine ve diyaliz has-
tasına yol açacağına net bir şekilde bekleniyor ancak bunun hangi 
oranda olacağı ise belirsizliğini koruyor. Bilimsel olarak netlik ka-
zanmasının on sene sürebileceği tahmin ediliyor. Özetle, Covid böb-
rekler üzerine doğrudan değil, dolaylı yoldan da kötü etki gösteriyor.

Doktor kontrolünün bu noktada önemi düşünülürse, hastada akut 
böbrek yetersizliği geliştikten sonra kontrol sıklığı çok değişkendir. 
Bazen geri dönüş hiç olamayabilir, o zaman sürekli doktor kontrolü 
ve diyaliz ile yaşam gerekebilir. Bazen ise hafif böbrek hasarı varsa 
3-6 ayda bir kontrol gerekebilir.

Erk; “Covid’in tedavi süreci içinde ve sonrasında sıklıkla görülebilen 
akut böbrek yetersizliği, son dönem kronik böbrek yetersizliğinin 
önemli nedenlerinden biri... Bu tabloda, hastalığın uzun vadede 
kronik böbrek yetersizliği ve diyaliz hastası sayısında önemli artışa 
neden olacağını söyleyebiliriz. Böbrekler üzerine dolaylı olabilecek 
bu etki, ancak önümüzdeki yıllarda rakamsal verilerle ortaya konu-
labilecektir. Bugüne kadar yapılan çalışmalarda, hastaneye yatan 
her beş yetişkinden birinin ve her üç çocuktan birinin akut böbrek 
yetersizliği yaşadığı görülüyor ve koruyucu hekimlik ile alınacak er-
ken teşhis, hastalıkların yükünü önemli ölçüde azaltıyor.” dedi.

TBV Başkanı Timur Erk: “Kanada’da yapılan bir araştırmaya göre, 
akut böbrek yetersizliği yaşayan hastalarda son dönem kronik 
böbrek yetersizliği gelişme riski, akut böbrek yetersizliği veya KBH 
olmayan hastalarla karşılaştırıldığında sekiz kat daha fazladır. Bu 
çalışmalar, yaşadığımız süreçte bireysel korunmanın ve koruyucu 
hekimliğin ne denli önemli olacağını gösteriyor. Bu sebeple Covid 
tedavisi olmuş, akut böbrek yetersizliği yaşamış ve hastanede te-
davi görmüş kişilerin, hastane çıkışı tedavi sonrası düzenli olarak 
nefroloji uzmanı kontrolünü ihmal etmemeleri ve bu tip hastaların 
kan basıncı kontrolleri ile ilaç kullanımlarının kullanımı konusunda 
izlenmesi, halk sağlığı açısından önemlidir” dedi. 

2020 Mart ayında başlayan pandemi süreciyle birlikte, virüsün insan vücudundaki etkilerine ilişkin çok 
çeşitli veriler elde edilmeye başlandı. Farklı ülkelerdeki bilim insanları, virüsün etkilerine dair her geçen 
gün yeni bilgiler paylaşıyorlar.
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EĞİTİM ÇALIŞMALARIMIZ SANAL 
DÜNYADA DEVAM EDİYOR

Covid-19 salgını nedeniyle yaklaşık 1,5 yıldır iş ve eği-
tim hayatının evden sürdürülmesiyle birlikte biz de hızla 
eyleme geçerek tüm saha projelerimizi dijital mecralara 
uygun hale getirdik.

Bu çerçevede Zoom üzerinden gerçekleştirilen eğitim 
çalışmalarımızla, Türkiye’nin pek çok ilinden çok sayı-
da öğrenciye ulaştık. Salgın nedeniyle yürürlüğe alınan 
kısıtlama ve kapatmalar, dijital dünyanın avantajlarını 
kullanarak normal şartlar altında ulaşabilmemizin daha 
zor olabileceği illere ve okullara erişimimizi mümkün kıl-
dı.

Zoom eğitimleri ile sadece öğrencilere değil, kurumla-
ra da ulaşarak yetişkinlere yönelik çalışmalarımızı da 
sürdürdük. Bu kapsamda OYAK Renault, İSBAK, LCW 
Waikiki ve ÜNSPED gibi kurumlarla gerçekleştirdiğimiz 
eğitim çalışmalarında Diyetisyen Gökçen Efe Aydın’ın 
yönettiği soru-cevap bölümleri ile de oldukça beğeni 
topladı.
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Bilimsel bilgilerin hızla değiştiği ve yenilendiği günümüzde böbrek sağlığı ve beslenme konulu eğitim seminerlerimizde ele 
aldığımız konuları ve konuların işleniş şekillerini de kanıta dayalı bilgiler ışığında düzenli olarak güncelliyor ve yeniliyoruz.

Eğitim süreçlerinin dijital dünyaya taşındığı son 1,5 yıllık dönemde, ekranlar üzerinden eğitimde katılımcıların ve öğren-
cilerin genelde ekran görüntülerini açmaması, eğitmenlerin de geleneksel eğitim yöntemlerinden farklı bir mecraya ayak 
uydurması gereksinimini ortaya çıkardı.

Bu ihtiyaçla birlikte, uzun yıllardır eğitim alanında çalışmaları olan ve aynı zamanda Altınbaş Üniversitesi’nde öğretim üyesi 
olan Prof. Dr. Buket Aksu’nun danışmanlığında bir araya gelen TBV eğitmenleri, öğrencilere ve yetişkinlere yönelik eğitimler 
ile öğretmenlere yönelik eğiticinin eğitimi sunumlarını modern eğitim teknikleri ile donatarak yenilediler. Dijital eğitimlerde 
çoğunlukla kullanılan Zoom ve Microsoft Teams uygulamalarının kullanıcı özellikleri hakkında da bilgi alan eğitmenlerimiz, 
tüm bu özellikleri etkin bir şekilde eğitimlerine adapte etmeleri konusunda tecrübe kazandılar.

TBV eğitimleri, video ve sesli kitap olarak farklı biçimlerde de ilgili yaş grupları ile buluşmaya devam ediyor. Böbrek Dede 
sesli ve görüntülü kitapları TBV resmi Youtube kanalında yayınlanmaya devam ederken, diyetisyen Gökçen Efe Aydın’ın 
anlatımıyla hazırlanan eğitim videoları da EBA TV’de yayınlanmaya devam ediyor.

EĞİTİM PROJEMİZ GÜNÜN 
GEREKLİLİKLERİNE GÖRE 
GÜNCELLENİYOR
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PANDEMİ SEBEBİYLE SEKTEYE 
UĞRAYAN ORGAN BAĞIŞI İÇİN 
İSTANBUL İL MÜFTÜLÜĞÜ VE TÜRK 
BÖBREK VAKFI’NDAN ORTAK 
AÇIKLAMA

Her alanda büyük sıkıntılara neden olan pandemi süreci, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de özel-
likle organ bağışı ve nakillerini ciddi ölçüde olumsuz etkiledi. 2019 ve 2020 yılı verileri organ bağışı 
ve buna bağlı olarak nakil oranlarında azalma olduğunu açıkça ortaya koyuyor.
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Organ nakli için canlıdan veya kadavradan nakil bekleyen hastalar için süreçlerin sekteye uğraması, belirli bir dönemde 
hastaların hayatına mal olabiliyor. Bu nedenle, nakil bekleyen binlerce hastaya umut olabilmek ve topluma çağrıda 
bulunmak üzere İstanbul İl Müftülüğü ile Türk Böbrek Vakfı ortak bir açıklama için bir araya geldiler. 

2019 yılında 2.309 beyin ölümünden organ bağışına rıza verenlerin sayısı 619 iken bu sayı 2020 yılında 263’e, canlıdan böbrek 
nakli 2019’da 3.041 iken, 2020 yılında 2.231’e düşmüştür.  

Pandemi döneminde organ naklinin azaldığına vurgu yapan Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, “Beyin ölümü sonrası 
biliyorsunuz mevcut mevzuata göre aileden veya akrabalardan icazet almak söz konusu. Bu onayı verenler yüzde 58 
pandemi döneminde düşmüş durumda. Ayrıca nakillerde düşmüş durumda, hatta canlıdan nakiller en fazla yapılan 
nakiller, onlarda da yüzde 26 düşme var. Bunu bu şekilde ifade edip pandemi öncesi sayılara kavuşmamız lazım. O 
sayılar ise 3 bin 850 civarında bir yılda böbrek nakli, bunun yüzde 22’si kadavradan, yüzde 78’i canlıdandı. Şu an 22 
bin küsur vatandaş böbrek nakli için sıra bekliyor. Toplam 62 bin diyalize giren vatandaş içinden ciddi bir rakam. Bu 
hastane başından beri pandemi hastanesi, bu pandemi hastanesinde artık 13 ayda çok şey öğrendik ve tedbirimizi 
alıyoruz. Türkiye’de 90 tane organ nakil merkezi var bir tanesi de burası. Yaptığımız 100 böbrek nakli ile ilk ona giriyo-
ruz. Organ nakli sürecinde insanlar hastaneye giderlerse virüse maruz kalmaktan korkuyorlar. Tedirginlikler bir yana 
bırakılsın ötelemiş olduğunuz organ bağışlarını yapın” dedi.

Organ naklinin dini boyutundan bahseden İstanbul İl Müftü Yardımcısı Hüseyin Demirhan, “Normal durumlarda ölü ve 
diri kimselerden parça ve organ alınarak onlardan faydalanılması insan saygınlığına ve kerametine uygun görülmediği 
için şiddetle din tarafından karşı çıkılmıştır. Ancak zaruret durumunda, zaruretin mahiyet ve miktarı ölçüsünde bu hü-
küm değişmektedir. Bazı şartlara uyulmak kaydıyla hayatın veya hayati bir uzvu kurtarmak için başka çare olmadığında 
kan, doku ve organ nakli ile tedavi caizdir yani helaldir hükmüne varılmıştır. Dinimiz mani olmanın ötesinde bunu teşvik 
etmektedir. Kendimize, topluma ve Allah’a olan sadakatimiz gösterebileceğimiz en önemli davranışlardan biri de organ 
nakline bulunmaktadır” şekilde konuştu.
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Obez ve fazla kilolu olgularda, kardiyometabolik hastalık ris-
kinin önemli oranda arttığına işaret edilen raporda, obeziteye 
eşlik etmesi muhtemel hastalıklar; 

metabolik sendrom ve prediyabet, 

Tip 2 diabetes mellitus,

dislipidemi, 

hipertansiyon, 

kardiyovasküler hastalıklar, 

polikistik over sendromu, 

erkek hipogonadizmi, 

uyku apnesi, 

astım, 

diğer reaktif hava yolu hastalıkları, 

osteoartrit, 

gastrointestinal problemler, 

depresyon ve diğer psikolojik bozukluklar 

kanser olarak sıralandı.

Ülkemizde obeziteyle ilgili dikkat çekici bir diğer nokta, obe-
zitenin doğudan batıya gidildikçe artış eğiliminde olması 
şeklinde ortaya çıkıyor. Türkiye’de obezitenin en yüksek gö-
rüldüğü bölgeler %37,5 ile Batı Karadeniz ve %36,9 ile Orta 
Anadolu olurken, en az görüldüğü bölgelerin %24,2 ile Gü-
neydoğu Anadolu ve %24,5 ile Orta-Doğu Anadolu olduğu 
belirtiliyor. 

İstanbul’da ise obezite oranı %30,7 olarak gerçekleşiyor. 
Ancak ülkemizde kadınlarda obezite %39,1 iken erkeklerde 
obezite %24,5 oranında görülüyor.

Rapora göre nüfusun %34’ü aşırı kilolu bir yaşam sürüyor. Bu 
oran erkeklerde %39,9 iken kadınlarda ise %27,6 oranında 
ortaya çıkıyor.  

Obezitenin, enerji alımı ve tüketimi arasındaki dengesizlik ne-
deniyle oluştuğu, en önemli nedeninin ise yüksek kalorili be-
sinlerin aşırı tüketilmesi olduğu belirtilen rapor şöyle devam 
ediyor: “Obezite hastaları temel ihtiyaçlarını karşılamalarına 
rağmen gereksinimlerinin çok ötesinde aşırı yemek tüketimi-
ne ve yanlış beslenmeye devam ederler. Obezite sıklığında-
ki artışın temel nedeni; insan biyolojisinin modern dünyanın 
değişen yaşam koşullarına uyum gösterememesidir. Burada 
hem genetik yatkınlık hem de çevresel koşullar önemli rol 
oynar. İnsanlık giderek daha az hareket etmekte ve giderek 
daha fazla kalori içeren besinler tüketmektedir. Gelişen tek-
noloji ile akıllı cep telefonları, televizyon, bilgisayar, tablet, 
asansörler, arabalar, uzaktan kumandalar gibi yaşamımıza 
girmiş ve hareket süremiz kısalmıştır.”

İnsanlığın beslenme alışkanlıklarının hızla değiştiği belirtilen 
raporda, “Fast-food olarak tanımlanan sağlıksız besinler ra-
fine karbonhidratlardan zengin, bitkisel liflerden fakir, aşırı 
yağlı ve enerji yoğundur. Vakit kaybını önlemek için ayaküstü 
hızlı yenen gıdaları tercih etmek, hazır gıdalara her yerde ve 
her an ulaşabilmek bu durumu iyice kötüleştirmektedir. Ayrı-
ca öğün sayısının ve ekmek tüketiminin artması, porsiyonla-
rın büyük olması, sık aralıklarla çok düşük enerjili diyetlerin 
uygulanması da diğer faktörlerdendir.” deniliyor. 

Obezitenin gelişmesinde dikkat edilmesi gereken faktörler-
den birinin de yaşamın ilk yıllarındaki beslenme şekli oldu-
ğuna işaret edilen raporda, şu tespitler yer aldı: “Yaşamın ilk 
yıllarındaki beslenmenin, özellikle anne sütü ile besleneme-
menin de ileride obezite gelişmesine zemin hazırladığı ileri 
sürülmüştür. Anne sütü verme süresinin, tamamlayıcı besin-
lerin türü, miktarı ve başlama zamanlarının obezite oluşumu-
nu etkilediği bildirilmektedir.

TBMM OBEZİTE İLE MÜCADELE ALT 
KOMİSYONU RAPORUNU
TAMAMLADI 

Obezite ile Mücadele Yöntemleri ve Cerrahi Uygulamadaki Malpraktis İddiaların Araştırılması, Alınabilecek 
Önlemlerin Belirlenmesi Alt Komisyonu tarafından hazırlanan ve 1 Haziran 2021 tarihinde yayınlanan ra-
por, ülkemizdeki obezite ve beslenme gerçeğini tüm yönleriyle ortaya çıkardı.
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Ülkemizde obeziteyi belirleyici en önemli nedenler;

yaşlanma, 

cinsiyet, 

diyabet

HT 

yaşanılan çevre (yerleşim yeri ve bölgesi)

sosyo-kültürel durum

düşük eğitim düzeyi

gelir durumu

tütün ve alkol kullanımı

kullanılan bazı ilaçlar (bazı kortikosteroidlerin kullanımı, antidepresan, diüretik, antihiperglisemik, antiepileptik vb.), 

hormonal ve metabolik bozukluklar 

Yaşam tarzını belirleyen etmenlerin de obezite gelişmesine katkıda bulunduğu ortaya konulmuştur.

Özellikle kadınlarımızın obezite sıklığı dünya ortalamalarından yüksektir. Bu durum hiç de şaşırtıcı değildir. Yapılan çalışma-
lar, Türk kadınlarında fiziksel aktivite azlığı, yüksek doğum sayısı, emzirme dönem ve doğumlar arası sürenin kısa olması, 
eşlik eden diyabet ve HT gibi hastalıklar, psikolojik sorunlar, düşük gelir ve düşük eğitim düzeylerinin obezite üzerinde önem-
li ölçüde etkili olduğunu düşündürmektedir.

Obezite tedavisinde kullanılan yöntemler ise tıbbi beslenme (diyet), egzersiz, davranış değişikliği tedavisi, farmakolojik 
tedavi, cerrahi tedavi olarak beş başlıkta incelenmiştir. 

Son 5 yılda Sağlık Bakanlığı birinci basamak sağlık hizmetlerine beslenme tedavisi için başvuran kişi sayısı; 

2016’da 93 bin 49, 

2017’de 189 bin 921, 

2018’de 233 bin 776, 

2019’da 285 bin 135, 

2020’de ise 130 bin 977 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye’de 15 yaş üstü bireylerde obezite oranı 2008’de %15,2 iken 2014’te 
%31,1 oranında artış göstererek %19,9’a ulaşmıştır. Dünya Sağlık Örgütü 2018-2019 yılı obezite verilerine göre, Türkiye’de 
her 3 kişiden 1’i obezdir. 

OECD tarafından 2019’da yayınlanan rapora göre, obezite sorunu yaşayanların sağlık hizmetlerinden daha sık yararlanma 
eğiliminde olduğu, obezlerin normal bireylere göre yaklaşık 2,5 kat daha fazla sağlık harcaması yaptığı tespitine yer verildi. 
OECD ülkelerinde, obezite kaynaklı hastalıkların tedavisinin, toplam sağlık harcamalarının yüzde 8,4’ünü oluşturduğu kay-
dedildi. 

Alt komisyon raporunda, söz konusu dönemde Türkiye’nin sağlık harcamalarının yüzde 12’sinin obeziteye bağlı hastalıklara 
ayrılacağı belirtildi. 
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Yönetmeliğin NBŞ kotasını %5 olarak belirtilmesi, kamuoyundan tepki aldı. NBŞ kotasının artmasının sakıncaları kamuoyu-
na Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk tarafından kamuoyuna izah edildi.. Yüzde 5’e çıkarılan nişasta bazlı şeker (NBŞ) 
kotasının yeniden yüzde 2,5 seviyesine getirilmesi gerektiğini belirtirken, “Zaten fazla şeker tüketiyoruz bir de üstüne üstlük 
nişasta bazlı şeker tükettiğimizde şişmanlık, aşırı şişmanlık ve onun yarattığı bütün hastalık gündeme gelir” dedi.

Türkiye’de 3 milyon düzeyinde ‘aşırı obez’ bulunduğunu, bunun 1,8 milyonunun çocuk yaşta olduğunu, çocuk obez sayısı-
nın her yıl yüzde 8 artış gösterdiğini vurgulayan Timur Erk, bu durumun ciddi sıkıntı yarattığına işaret etti.

ŞEKER KOTALARININ DÜZENLENMESİ VE 
UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK 
5 HAZİRAN 2021 TARİHLİ RESMİ 
GAZETEDE YAYINLANDI

5 Haziran 2021 tarihinde, 31502 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 4080 sayılı karara göre “Şeker 
Kotalarının Düzenlenmesi ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin yürürlüğe konulmasına, 4634 sayılı Şeker 
Kanununun 3.ve 4.maddeleri gereğince karar verildiğine” dair kamuoyuna bilgilendirme yapıldı.
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Obeziteyi şeker türevleri ve özellikle nişasta bazlı şeke-
rin oluşturduğuna dikkati çeken Timur Erk, “Bildiğimiz 
sakkaroz, yani sofra şekeri, yani pancar şekeri yüzde 
50 glikoz, yüzde 50 fruktozdan ibarettir. Ancak özel-
likle mısırdan yapılan nişasta bazlı şeker, yani yüksek 
fruktozlu mısır şurubu tabir ettiğimiz nişasta bazlı şe-
ker, yüzde 50’den fazla fruktoz içerir, daha az glikoz 
içerir. Sofra şekerinde glikoz ile fruktoz bir molekülde 
bağlıyken, nişasta bazlı şekerde bağımsız halde hare-
ket eder. 

Bu nedenle fruktoz etkisi çok daha fazladır, karaciğer-
de yağlanmaya sebebiyet verir. Sadece karaciğerde 
parçalanır. Halbuki glikoz her yerde parçalanma im-
kanı vardır. İşte bu nedenle bundan 3 sene evvel, 3 
Mart 2018’de üç bakan bir araya gelip ortaklaşa bir 
deklarasyon yaptılarsa ve okullarda sağlıklı beslenme, 
sağlıklı gıda logosunu benimsedilerse ve 3 Mart 2018 
tarihinde Sağlık Bakanlığı’nın Bilim Kurulu bu konuda 
benim söylediklerimi ifade etmişse o zaman bir sıkıntı 
var demektir” dedi. “2018’de, yüzde 10 olan nişasta 
bazlı şeker kotasını yüzde 5’e, sonra yüzde 2,5’a indir-
mişken şimdi yüzde 100 artırıldı. 

Obezite, özellikle nişasta bazlı şekerin tetiklediği obezi-
te ciddi sıkıntı demektir. O nedenle nişasta bazlı şeker 
tüketimini azaltmamız lazım. Hazır paketlenmiş, işlen-
miş gıdalardan uzak durmamız lazım. Dünya Sağlık 
Örgütü’ne göre 150 gram şeker tüketimi var günlük 
yetişkin bazında. 

Bunu bir an evvel aşağılara çekmek lazım. 50 gram ye-
terli. Zaten fazla şeker tüketiyoruz bir de üstüne üstlük 
nişasta bazlı şeker tükettiğimizde şişmanlık, aşırı şiş-
manlık ve onun yarattığı bütün hastalık gündeme gelir. 
Bu nedenle özellikle sağlıklı nesillerin yetişmesi konu-
sunda oldukça duyarlı olan Sayın Cumhurbaşkanımıza 
hitap ediyorum, lütfen bu konuyu tekrar irdelesin ve 
yüzde 2,5 konumunda eskisi gibi nişasta bazlı şeker 
kotasını bıraktırsın.” Diyerek konuya dikkat çekti.

Kamuoyundaki tartışmalar sonucunda Tarım ve Orman 
Bakanlığınca yayınlanan duyuru ile NBŞ kotasının %2,5 
olarak devam ettiği açıklandı. 
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Türk Böbrek Vakfı tarafından okullarda ‘Sağlıklı Beslenme Eğitimleri’, 
‘Şeker ve Tuz Tüketimine Dikkat’ çalışmaları, ‘Obez Market’ projesi, 
‘Paketli Gıdaların Etiket İçeriklerinde Trafik Işıkları Şeklinde Renklen-
dirme Modeli’ ve ‘Okul Gıdası’ projesi gibi pek çok çalışma hayata 
geçirildi.  Ayrıca ilgili Bakanlıklara sunulan yazılarla, içinde aşırı mik-
tarda tuz, şeker, yağ, doymuş yağ, kalori içeren, işlenmiş paketli gı-
daların, yaygın ve yüksek reklam giderlerine karşın oldukça ucuza ve 
yoğun olarak satılmalarını engellemek üzere, ilave vergiler getirilmesi 
önerildi. Bu çalışmalarda amaç, obezite ve obezite kaynaklı hasta-
lıklar konusuna kamuoyunun dikkatini çekmek, alınacak çok yönlü 
önlemler için kurumların harekete geçmesini sağlamak ve toplum 
sağlığına katkıda bulunmak oldu.

Obezite ile Mücadele Alt Komisyonu Raporunu değerlendiren Türk 
Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk; “Açıklanan rapor Türk Böbrek Vakfı 
olarak uzun yıllardır hayata geçirdiğimiz çalışmaları destekler nite-
likte. Raporda sunulan veriler, günümüz yaşam koşularının önlem 
alınmadığı takdirde obeziteyi maalesef hızla arttıracağı yönünde. 
Gerçekleştirdiğimiz çalışmalarda hem yetişkinler hem çocuklar için 
beslenme ve hareketin önemini sıklıkla dile getiriyoruz. Biliyoruz ki 
obezite ve dolaylı olarak obezite kaynaklı böbrek hastalıkları dahil 
çeşitli hastalıklar, yaşam şekli değişiklikleri ile önlenebilir. Bu sebeple 
çalışmanın detaylıca ele alınması bizler için son derece önemli”. 

TÜRK BÖBREK VAKFI BAŞKANI 
TİMUR ERK: “TBMM’NİN OBEZİTE İLE 
MÜCADELE KOMİSYON RAPORU 
SAYESİNDE ÖNLEMLER DAHA SIKI 
HALE GELEBİLECEK”

Türk Böbrek Vakfı, TBMM Alt
Komisyonu’nun “obezite ile
mücadele raporunu değerlendirdi.

Her geçen yıl tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de hızla artış gösteren ve Türk Böbrek Vakfı tarafından bir 
halk sağlığı sorunu olarak sıklıkla farklı projelerle ve etkinliklerle ele alınan obezite konusu, TBMM alt komis-
yonunda detaylı olarak raporlandı. 
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SEMT PAZARINDA 
MEYVELERİN İDEAL TÜKETİM 
ORANLARINI ANLATTIK
Türk Böbrek Vakfı olarak sağlıklı ve serinletici özellikleri ile yaz aylarında porsiyon kontrolüne dikkat 
etmeden tüketim eğiliminde olduğumuz mevsim meyvelerini mercek altına aldık.

Buradan yola çıkarak Bahçelievler'de kurulan semt pazarında "Azı Karar, Çoğu Zarar" tezgâhı açarak halkı bilgilendirdik. Şeker oranı-
na göre hangi meyvenin bir günde ne kadar tüketilmesi gerektiği, aşırı tüketimi halinde hangi sorunlara yol açabileceği, meyve suyu 
yerinde neden meyve tüketmemiz gerektiği, pazar önlükleri ile tezgâh başına geçen TBV Başkanı Timur Erk ve TBV beslenme uzmanı 
Dyt. Gökçen Efe Aydın tarafından uygulamalı olarak anlatıldı. 

Yazın serinlemek amacıyla tüketilen, meyve suları ve meyvelerle hazırlanan içecekler de, ‘Azı Karar Çoğu Zarar’ tezgâhının konula-
rından biri oldu.  Porsiyon ve şeker içerikleri kadar mevsiminde tüketimin önemine de değinilen etkinlikte, özellikle rafine şeker ilave 
edilmiş şekerli soğuk içecekler yerine, soğutulmuş meyve tüketilmesi gerektiğinin de altı çizildi. Kuru meyvelerdeki şeker oranlarına 
da dikkat çekilirken, kuru ve taze meyveler arasındaki şeker içeriği karşılaştırmaları, tüketicilerin oldukça ilgisini çekti. 
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TBV Diyetisyeni Gökçen Efe Aydın da, meyve sularının da tüketilmelerine dikkat edilmesi gereken içecek-
lerden olduğuna ifade ederek, "İçerdikleri rafine şeker ve koruyucular nedeniyle hazır meyve sularına çok 
dikkat edilmeli, mümkünse bunlar tüketilmemelidir. Evde sıkılsa dahi taze meyve sularında bir günde tü-
ketilmesi gereken miktardan daha fazla meyve kullanıldığından, olması gerekenden daha fazla miktar ve 
sıklıkta meyvenin tüketilmesine sebep olacaktır. Bu yüzden en sağlıklı meyve tüketimi, meyvenin meyve 
olarak yenilmesidir." diye konuştu.

Erk, yaptığı açıklamada, meyvelerin 
mevsiminde tüketildiğinde, içerdikleri 
yüksek vitamin ve mineral değerleri sa-
yesinde sağlığın korunmasına yardım-
cı ve posalarıyla sindirim sistemi için 
faydalı olduğunu belirtti.

Meyvelerin doğru miktar, doğru sıklık 
ve doğru şekilde yenilmesinin besinsel 
olarak alınacak verimi artıracağına işa-
ret eden Erk, şu bilgileri verdi: 

"İçerdikleri meyve şekeri nedeniyle 
meyveler tüketilirken porsiyon mik-
tarına dikkat edilmelidir. Aşırı meyve 
tüketimi vücuda alınacak şekeri artırır. 
Sürekli bu şekilde beslenmek de sağ-
lığı olumsuz etkileyebilecektir. Sağlıklı 
bir insan için günde 2-3 porsiyon mev-
siminde meyve tüketilmesi yeterlidir. 
Bir porsiyon meyve genellikle kişilerin 
avuç içi kadardır. Meyveler doğru sık-
lıkla yenmeli, bir günde tüketilebilecek 
kadar meyve bir defada yenilmemelidir. 
Meyveleri ara öğün olarak bütün bir 
güne yayacak şekilde tüketmek en doğ-
ru tercihtir."

TBV Diyetisyeni Gökçen Efe AydınTBV Başkanı Timur Erk



38

ANAOKULU PROJEMİZ SAHAYA 
ÇIKMAK İÇİN GÜN SAYIYOR

Vakfımızın, anaokulu çağındaki 60-72 ay grubundaki çocukların böbrek sağlığı ve beslenme 
konusunda bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi için çalışmalara başlayan vakfımız, projemizi 
tamamlayarak son aşamaya getirdi. 

2019’un Temmuz ayında çalışmalarına başlayan proje komitesi, MEB müfredatına uygun olarak bu yaş grubun-
daki öğrencilerin öğrenme becerilerine uygun şekilde modellenen eğitim modülleri ile hikâye anlatma, drama, 
müzik, dans ve pekiştirme yöntemleri kullanılarak böbrekler, böbrek sağlığı, sağlıklı beslenme, hareket ve eg-
zersiz konularının hem öğretici, hem de renkli ve eğlenceli bir biçimde ele alınmasına yönelik içerikler hazırladı.  

Öğretmenlere gönderilecek kutu içeriğinde eğitim materyallerinin yanı sıra kullanım kılavuzu niteliğinde bulunan 
USB’de, TBV Başkanı Timur Erk’in öğretmenlere video hitabı yer alıyor.  Etkinlik kitabında ise böbrekleri ve böb-
rek sağlığı başta olmak üzere genel vücut sağlığını anlatan «Nil’in Rüyası» isimli hikâye ile Okul Gıdası Logosu 
uygulamasını ve sağlıklı beslenmeyi anlatan «Ece ve Ege Tılsımlı Kayıp Sembol Peşinde» isimli toplam iki ayrı 
hikâyenin yer aldığı ve her hikâyenin sonunda soru-cevap etkinliğinin yapılabileceği etkinlik kitabı bulunuyor. 

Oyun malzemeleri olarak ise hikâyelerin pekiştirilmesi amacıyla sınıf içinde oynanacak oyunlarda kullanılmak 
üzere Nil’in Rüyası için sağlıklı ve sağlıksız besinlerin yerleştirileceği pano ve kartlar ile Ece ve Ege Tılsımlı Ka-
yıp Sembol Peşinde için detektif kostümleri, tangram/yapboz yer alıyor. 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.

İlk aşamada 10 bin adet basılacak eğitim seti, ülke çapında anaokullarına gönderilecek ve böbrek sağlığı far-
kındalığının çok erken yaşta başlaması sağlanacak.
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Hemodiyaliz tedavisi alan son dönem kronik böbrek hastaları-
nın nasıl beslenmesi gerektiğini konu alan bir video kütüphane-
si kurmak amacıyla Türk Böbrek Vakfı Diyetisyeni Gökçen Efe 
Aydın ve Anadolu Böbreğini Dinliyor ekibi bir araya geldi. Bir 
gün boyunca süren çekimler sonucunda hemodiyaliz hastala-
rında enerji ihtiyacı, karbonhidrat tüketimi, protein tüketimi, yağ 
tüketimi, vitaminler ve mineraller, su tüketimi, potasyum, fosfor, 
sodyum, kalsiyum, kahvaltı, öğle ve akşam yemeklerinde bes-
lenme gibi konularda videolar çekildi.

Video çalışmaları 11 Mart 2021 akşamı Prof. Dr. Savaş Öztürk, 
Sahrap Soysal ve Dyt. Gökçen Efe Aydın tarafından 300 diyaliz 
personeline ve doktoruna tanıtılarak Türkiye’deki çeşitli diyaliz 
merkezlerinde yayınlanması için paylaşım yapıldı.

Türk Böbrek Vakfı bu proje ile kendi diyaliz merkezlerindeki 
hastalar ile birlikte Türkiye’nin çeşitli yerlerindeki hastalara da 
ulaşmış oldu.

Anadolu Böbreğini Dinliyor sosyal medya hesapları ve internet 
sitesinde de bu video çalışmaları aktif olarak hemodiyaliz has-
talarının beslenmesinde eğitici bir kaynak olarak kullanılıyor.

ANADOLU BÖBREĞİNİ DİNLİYOR 
PROJESİ

Türk Böbrek Vakfı ve Nobel İlaç, ‘Anadolu Böbreklerini Dinliyor’ projesi kapsamında bir araya geldi. 11 Mart 
2021 Dünya Böbrek Günü’nde yayınlanmak üzere ‘Hemodiyaliz Hastalarında Beslenme’ konulu 15 adet video 
çekildi. Videolar, Anadolu Böbreğini Dinliyor Instagram ve Youtube sayfaları ile internet sitesinde yayınlandı.
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TBV BURS PROGRAMI 

TBV BURSİYERLERİ KARİYER 
GÜNLERİNDE ALANINDA UZMAN 
HEKİMLERLE BULUŞUYOR

Türk Böbrek Vakfı Burs Programı, her sene eylül ayında açılan başvuruların 
ardından yapılan değerlendirme ve mülakatlar sonucunda devlet üniver-
sitelerinin tıp fakültelerinde okuyan 64 öğrenci ile karaciğer nakilli bir diş 
hekimliği öğrencisi ve böbrek nakilli bir mühendislik öğrencisi olmak üzere 
toplam 66 öğrenciye 2020-2021 eğitim ve öğretim döneminde burs verdi.

Burs programında, kontenjanı dolmasına rağmen İzmir’de meydana gelen 
deprem nedeniyle oturdukları evler hasar gören öğrenciler için açılan ek 
kontenjan ile programa yerleştirilen beş öğrenci de bulunuyor.

2021 bahar dönemi sonunda İstanbul Üniversitesi’nden iki, Fırat Üniversi-
tesi’nden iki, Mersin ve Ege Üniversitelerinden birer olmak üzere toplam altı 
öğrencimiz tıp doktoru olarak mezun oluyor. Mezun olacak öğrencilerimize 
kariyer hayatlarında başarılar diliyor ve gelecek yıllarda kendilerini aramız-
da görmeyi arzu ediyoruz.

Tıp fakültesi mezuniyeti sonrası kariyer, uzmanlık ve sürekli 
eğitim gibi kapsamlı konularda öğrencilerimizi ve mezunla-
rımızı bilgilendirmek, merak ettikleri konuları aydınlatmak ve 
deneyim paylaşımı yapmak üzere tıp profesyonellerini kari-
yer günlerimizde ağırlıyoruz. 

 İlkini 30 Nisan akşamı gerçekleştirdiğimiz etkinliğimizin ilk 
konuğu olan kardiyoloji uzmanı Doç. Dr. Murat Turfan; eğitim 
hayatı, uzmanlık ve çalışma hayatı gibi konularda kendi de-
neyiminden yola çıkarak hem düşüncelerin paylaştı, hem de 
soruları cevaplandırdı. Özellikle mezuniyetten önce yabancı 
dil sorununu çözmenin, imkan oldukça tıbbın farklı alanları-
nı gözlemlemenin hatta fiilen deneyimlemenin, sadece tıbba 
odaklanmanın yanı sıra sosyal ve kültürel olarak bireysel an-
lamda gelişmenin önemine vurgu yaptı.

20 Mayıs akşamı ise nefroloji uzmanı ve Bezmialem Vakıf 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu konuğu-
muz oldu. Ülkemizi ISN – Uluslararası Nefroloji Derneği gibi 
kurumlarda başarıyla temsil eden Dr. Kazancıoğlu ile kendi 
dönemindeki eğitim sisteminde ve çalışma hayatından bu 

yana yaşanan değişimleri, mezuniyet sonrası öğrencileri 
bekleyen koşulların yanı sıra araştırma ve uzmanlık alanla-
rındaki imkanlar hakkında değerli fikirler paylaştı. Bilimsel 
yayınların önemine dikkat çeken Dr. Kazancıoğlu, ayrıca yö-
netici perspektifinden bakarak öğrencilerimizin dile getirdik-
leri idari konularda da aydınlatıcı bilgiler verdi. 

Kariyer günleri etkinliğimiz aylık olarak sürdüreceğiz ve farklı 
alanlarda çalışmalar yapan hekimleri konuk etmeye devam 
edeceğiz.
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RAMAZANI PAYLAŞARAK 
ÇOĞALTTIK
Paylaşmanın ve toplumsal dayanışmanın esas olduğu Ramazan ayında, hayırsever vakıf dostlarımı-
zın bağışları ile diyaliz merkezlerimizde tedavi gören hastalarımız için her sene olduğu gibi bu sene 
de çeşitli destekler sağladık. 

TBV Ahmet Ermiş Sosyal Komitesi’nin yaptığı çalışmaların yanı sıra mütevellilerimizin ve vakfımızın gönüllü hayırse-
verlerinin yaptığı bağışlar sayesinde, merkezlerimizde diyaliz tedavisi gören toplam 600 hastalarımıza, Ramazan 
erzak yardımları gerçekleştirildi. 

Salgın nedeniyle diyaliz merkezlerimizin ve hastalarımızın yararına gerçekleştirilen çeşitli etkinlikler uzun süredir 
ertelenmek zorunda kalınıyor. Sosyal komitelerimiz, azalan vaka sayıları ve kısıtlama tedbirlerini takiben ertelenen 
etkinlik programlarını hayata geçirmek üzere takvim planlamaları için çalışmalarını sürdürüyorlar.
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TBV SOMA ANAOKULU 
FAALİYETLERİ

Salgın gölgesinde geçen eğitim öğretim yılında öğrencileri-
mizin bilişsel, sosyal, duygusal, psikolojik alanda gelişim-
lerinin sağlanması ve salgının olumsuz etkilerinin en aza 
indirgenmesi üzerine çalışmalar yaptık. Okul Öncesi Eğitim 
Programı doğrultusunda öğrencilerimizin gelişim düzeyleri-
ne uygun olarak; yaratıcı, eğlenceli, çocuklara beceriler ka-
zandırmayı hedefleyen etkinliklerimize de devam ettik.

Okul öncesi dönemin bireyin gelişimsel temellerinin atıldığı, 
yaşamını şekillendirecek kazanımların edinildiği göz önün-
de bulundurularak çocukların, anlama, yorumlama, sor-
gulama, problem çözme vb. üst düzey bilişsel kazanımları 

edinmelerini sağlayıp, farkındalık düzeyi yüksek, hızla geli-
şen çağa uyum sağlayan, mutlu ve başarılı bireyler yetiştir-
mek için çalışıyoruz. Çocuk ihtiyaçlarını ve gelişim düzeyle-
rini temele alarak, aktif katılımların ve kalıcı öğrenmelerin 
sağlandığı etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Okul çalışmaları-
mızda çeşitli projelere de yer veriyoruz. TÜRÇEV’in çatısı al-
tında gerçekleşen “Eko- Okullar ve Okullarda Orman” prog-
ramlarına katılım sağlayarak temel çevre bilinci kazanımı 
sağlamayı ve sürdürebilir olmayı hedefliyoruz. Öğrencilere 
en iyi eğitim deneyimlerini sağlamayı hedefleyen öğretmen-
ler olarak bu süreçte tiyatro vb. etkinliklerden mahrum kalan 
öğrencilerimizin bu deneyimi tecrübe etmeleri için tiyatro 

Karaelmas diyarının sıcak yuvası Soma Türk Böbrek Vakfı Anaokulu Olarak 2020-2021 Eğitim öğretim yı-
lına Covid-19 salgını gölgesinde başladık. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan “Eğitim Kurumların-
da Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu“ doğrultusunda gerekli çalışmalar 
yapılarak okulumuzu yüz yüze eğitime hazır pozisyona getirdik. Nitekim kılavuzda belirtilen şartları sağla-
yan kurumlara verilen “Okulum Temiz Belgesi” almaya hak kazandık ve okulumuzun hijyen standartlarını 
belgelendirmiş olduk. Milli Eğitim Bakanlığı yüz yüze ve uzaktan eğitim planlamaları çerçevesinde eğitim 
öğretim yılının büyük bölümünde yüz yüze eğitim gerçekleştirdik. 
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ekibini kendimiz oluşturarak onlara “Orman Haftası” temalı bir tiyatro oyu-
nu hazırlayıp sunduk. Beslenme Dostu Okul projesi çerçevesinde sağlıklı 
yaşam ve hareket konulu etkinliklere sıklıkla yer verdik. Manisa Her Yerde 
Okuyor projesi kapsamında gerçekleştirdiğimiz veli kitap okuma etkinlik-
lerinde her ay velilerimizle bir kitap okuyup ay sonunda kitap söyleşileri 
düzenledik.

“Oyun çocuğun işidir ve bu iş oldukça önemlidir” diyen Maria Montesso-
ri’nin belirttiği gibi oyunun, çocuğun yaşamsal beceriler kazanmasında, 
mutlu ve başarılı bir birey olmasında en temel yol olduğuna inanıyoruz. 28 
Mayıs Dünya Oyun Oynama Günü ve Okul Dışarıda Günü etkinliklerine bu 
kapsamda aktif katılım sağladık. Saymakla bitiremeyeceğimiz keyifle dolu 
öğrenme deneyimleri sağladık. Etkinliklerimizi sosyal medya hesaplarımız-
dan ve internet sitemiz üzerinden takip edebilirsiniz. 

Instagram: turkbobrekvakfianaokulu

https://somaturkbobrekvakfianaokulu.meb.k12.tr/

Salgın etkileriyle geçirdiğimiz yıl boyunca Eğitim Kurumlarında Hijyen Şart-
larının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzunda belirtilen 
yönergeler uyarınca okul girişlerimizde ateş ölçümü ve HES kodu sorgula-
ması gerçekleştirdik. Öğrencilerimizin sosyal temasını aza indirgeyecek şe-
kilde sınıf öğrenci sayılarını ve sınıf fiziki düzenlemesini yaptık. Ulaşılabilir 
alanlara el antiseptikleri yerleştirdik ve öğrencilerimizin düzenli ve doğru 
el yıkama alışkanlığı kazanması üzerine eğitimler verdik. Okulda personel 
ve öğrenciler tarafından maske kullanılması hususunda özellikle dikkatli 
olarak hiçbir personelimize ve öğrencimize Covid-19 teşhisi konulmadan 
dönemi sağlıkla tamamlamak üzereyiz. 

Eğitim öğretim dönemini bitirirken, ülkemizin ve dünyanın sağlıklı günlere 
bir an önce kavuşmasını, dünya barışının daim olmasını, çocukların incin-
mediği mutlu çocukların hep var olduğu günler görmeyi diliyoruz. 

Minik kalplerimizden TBV Ailesine çokça sevgiler gönderiyoruz. 

Yasemin Özok

Türk Böbrek Vakfı Anaokulu Müdürü
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Türk Böbrek Vakfı olarak Türkiye genelinde gönüllülük esasına dayalı olarak öğretmenlerimize yönelik 13 
Şubat’tan bugüne kadar toplam 17 farkındalık semineri gerçekleştirdik. Bu seminerlerimize toplam 993 
öğretmenimiz katılım sağladı.

Milli Eğitim Müdürlükleri ile İşbirliği protokolü imzaladığımız aşağıda adları yazılı illerin öğretmenlerine “Beslenme Alışkanlıkları ve 
Hayat Tarzı Önerileri” farkındalık seminerleri gerçekleştirildi. Bu eğitimlerimizin tamamına katılan TBV Başkanı Timur Erk’in yanı sıra 
bir eğitimimize de Milli Eğitim Bakanlığı İSG Daire Başkanı Abdülhamit Karataş katıldı. 

TÜRK BÖBREK VAKFI’NIN 
TRAKYA’DAKİ FAALİYETLERİ

Silivri Belediyesi çalışanlarına 11 Mart 2021 tarihinde 
‘’Böbrek Sağlığı ve Hayat Tarzı Önerileri” farkındalık semi-
nerini verildi.

Silivri Kent Konseyi üyelerine 11 Mart 2021 tarihinde ‘ Böbrek 
Sağlığı ve Hayat Tarzı Önerileri” farkındalık seminerini verildi.

Silivri Rumeli Üniversitesi Öğretin görevlisi ve öğrencilerine 
09-10 Mart 2021 tarihlerinde  ‘’Böbrek Sağlığı ve Hayat Tarzı 
Önerileri” farkındalık seminerini verildi.

07.06.2021 tarihinde Ağrı’nın Patnos ilçesine bağlı Yukarı Kule-
cik ilkokulundaki öğrencilerimize Zoom üzerinden eğitim verdik. 
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TOPLAM:     1359

Protokol İmzalanan İl İmza Tarihi Eğitim Verilen Öğretmen Sayısı

Edirne 23 Şubat 2021 71

Çanakkale 4 Nisan 2021 279

Yozgat 9 Nisan 2021 286

Kütahya 24 Nisan 2021 124

Balıkesir 28 Nisan – 2 Mayıs 2021 394

Tekirdağ 8 Mayıs 2021 65

Kırklareli 25-28 Mayıs 2021 140

Protokol imzaladığımız iller arasından Kütahya, Tekirdağ, Yozgat, Çanakkale’de okuyan toplam 4.174 öğrenciye ‘Böbrek Sağlığı ve 
Beslenme Alışkanlıkları‘’ eğitimi verildi.

Azerbaycan’ın Bakü şehrinde bulunan Sabuncu Rayon 
192 Numaralı Orta Mektebinde Azeri öğrencilere “Böb-
rek Sağlığı ve Beslenme Alışkanlıkları‘’  eğitimi verildi.

Lions 118-E Yönetim çevresi Lionlarına Tıp Bayramı vesilesi ile 14 Mart 2021 tarihinde ‘’Böbrek Sağlığı ve Hayat Tarzı Önerileri” farkın-
dalık eğitimi verildi. 

18 Nisan 2021 tarihinde 118-T Yönetim Çevresi organizasyonu ile MD-118 Lionlarına  “Böbrek Sağlığı ve Hayat Tarzı Önerileri” farkın-
dalık eğitimi verildi. 

Böbrek Dede Kitaplarımız Ağrı Patnos’ta

Mardin Artuklu ilçesi Elifana Mehmet Konuş İlkokulu öğretmenle-
ri, vakfımıza ulaşıp öğrencileri için Böbrek Dede kitapçıklarından 
talep ettiler. Ellerine ulaştıktan sonra paylaşılan fotoğraf bizleri 
çok mutlu etti. 

Vakıf Başkanımız Timur Erk, bayram kutlaması için TBV Ka-
paklı Vakfı Kadriye – Kenan Tunalı Diyaliz Merkezini ziyaret 
etti.
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Bireylerin etkin yönetimi toplumların rekabet gösterme yete-
neğinin belirleyicisi olup, temel becerilerin ortaya çıkmasını 
hızlandırmaktadır.1 Çalışanların üretkenliği ve bağlılığını 
etkileyen en önemli faktörler arasında ise motivasyon yer 
almaktadır. Gözle görülebilir somut bir tanım olmayan moti-
vasyon ise ancak kişilerin davranışlarının yorumlanması ile 
anlaşılabilmektedir.2

Kuşak kavramı; doğum yıllarını, yaş lokasyonu ve kritik geli-
şim aşamalarında yaşadıkları önemli olayları paylaşan top-
lulukları ifade etmektedir. Her kuşak, içinde yaşadığı toplum-
dan etkilendiği kadar, düşünce ve eylemleriyle toplumlarını 
da etkileyerek belirli ölçüde toplumları da değiştirmiştir. 
Kuşaklar en çok “sessiz kuşak”, “bebek patlaması kuşağı”, 
“X Kuşağı” ve Y kuşağını da kapsayan “Milenyum kuşakları” 
olarak sınıflandırılmaktadır.3

“Sessiz kuşak”, II. Dünya Savaşı’ndan etkilenmiş ve televiz-
yon ağlarının, kitle pazarlamasının yükselişini görmüş; eği-
timi bir hedef ve boş zamanı çok çalışmanın ödülü olarak 
niteleyen bir kuşaktır.  Yaşamda istikrar ve öngörülen kariyer 
basamaklarını arzulayan sadık ve tutarlı bu nesli motive eden 
en önemli şeyler, güvence ve statüdür.4 Bu kuşak çalışanları 
için örgütlerde hiyararşik yapının kuralları ya da yaptırımları, 
denge ve düzen öncelikli öneme sahiptir. Yöneticilerine ve 
otoritelerine karşı son derece saygılı olan sessiz kuşak birey-
lerinin yönetim anlayışları ise oldukça gelenekseldir. Onlar 
için kıdem, yaşa ve örgütte uzun süre çalışmaya bağlıdır.5 
İşin başarılması yüksek fedakârlık, sıkı çalışma ve sabır ge-
rektirmektedir. Onlar için kendilerine verilen görevin tamam-
lanması her zaman önceliklidir. Motivasyonlarında kıdeme 
dayalı ödüllendirme onlar için ideal bir uygulamadır.6 Azla 
yetinmek, var olanın değerini bilmek, çok çalışıp az tüketmek 
bu kuşağın öne çıkan özellikleri arasında olduğu için,  on-
ların yaşamsal ihtiyaçlarını karşılaması, motivasyonları için 
yeterli görülmektedir.

İkinci dünya savaşı sonrasında doğanlardan oluşan, “Bebek 
Patlama Kuşağı” üyeleri sosyal çalkantı sırasında doğmuş-
lardır ve otorite ile çok iyi geçinemezler. Bu kuşak işe girince-

ye kadar, birçok kuralla çatışmış ve işleri yürütmek için her 
zaman yeni yollar aramıştır aynı zamanda işi başarı fırsatı 
olarak da değerlenirmiştir.7 Bu kuşak çalışanlarını öncelikle 
motive eden şeyler , üst düzey bir pozisyon ve kendini gös-
terebilmektir. İş yerinde adalet bu kuşak çalışanları için son 
derece önemlidir.8 Ayrıca iyi kazancın yanı sıra, aile güvenli-
ği, iş ilişkilerinde dürüstlük ve sosyal kurumlara saygı duyul-
ması da bu kuşağın önem verdiği değerlerdendir.9 Bireysel 
gelişime önem veren ilk kuşak olarak görülmeleri sebebiyle, 
iş yerinde düzenli uygulanan eğitimler ve bu eğitimlere dahil 
olmaları da motivasyonlarını olumlu yönde etkilemiştir.10

“X jenerasyonu” üyeleri, ekonominin kısmen büyüdüğü bir 
zamanda doğmuşlardır ve yeni teknoloji atılımının başlan-
gıcındaki dönemde büyümüşlerdir. Fakat iş hayatına eko-
nomik çöküntü sırasında başladıkları için, ekonomideki bu 
küçülme ve yeniden yapılanma sırasında, ebeveynlerinin 
işlerini ve kariyerlerini kaybettiklerine şahit olmuşlardır. Ka-
riyer yönetiminde hep ya da hiç yaklaşımını izlemek yerine 
iş/özel hayat dengesini sağlamaya çalışmaktadırlar.7 İş 
yaşamlarında çalışma saatlerine uyumlu olup iş motivas-
yonları yüksektir. X Kuşağı’nın motivasyonunda; onlara ve-
rilen görevlerin niteliğinin yanı sıra, kendisini geliştirecek ve 
yeni network ilişkileri kurmasına yardımcı olacak eğitimler 
ve konferanslar; grup bazlı çalışmadan çok bireysel çalış-
malar, maaşlarına ek olarak sunulan şirket arabası, dizüstü 
bilgisayar, cep telefonu gibi imkanlar etkilidir.11

“Milenyum kuşakları” ise özgürlüklerine düşkün, teknoloji 
tutkunu ve teknoloji kullanımını çok iyi bilen bir kuşak olarak 
tanımlanmaktadırlar. Bu kuşak için teknoloji, hayatlarında-
ki pek çok şeyin simgesi durumunda olup, diğer kuşaklara 
göre üstün oldukları önemli konulardan birisidir.12 

Türkiye’de özgürlüğüne düşkün, kolay adapte olabilen, ça-
buk vazgeçen, iyi eğitimli, otoriteye meydan okuyan, tekno-
loji hayranı olan gençlerden oluşan bu nesil; sahip oldukları 
imkânlar sayesinde küreselleşmenin etkilerinin en iyi şekilde 
hissedildiği, ekonomi ve kültürlerarası etkileşimin arttığı bir 
dönemde yaşamaktadır.13 Varlıkla büyüyen bu kuşak fazla 
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sabırlı olamamaktadır; çünkü yokluğu neredeyse hiç yaşa-
mamıştır. Bu da en büyük dezavantaj olarak göze çarpmak-
tadır.14
Milenyum kuşakları gerek görev tanımlarında gerekse ça-
lışma koşullarında esneklik beklentisi içindedir. Sıkı deneti-
me tabi olmaları, kendilerini güvenilmediği algısı yaratarak, 
motivasyonlarını olumsuz etkilemektedir. Kendilerini rahat 
hissetmeleri motivasyonlarını etkileyen önemli bir unsurdur. 
Çalışanlarının motivasyonlarında çalışma ortamı ve yönetim 
metodu oldukça etkildir. Üstlerinden geribildirim almak ve/
veya üstlerinin kendilerine rehberlik etmesi diğer bir moti-
vasyon unsurudur.15

Seçtikleri uğraşlarda başarılı olmalarına yardım etmek için 
onları yakından izleyen ve destekleyen ebeveynler ve öğret-
menler ile büyümüş olduklarından kariyer kararları verirken 
bile ebeveynlerine danışmaya ve/veya güvendikleri daha 
deneyimli, bilgili rol modellerin tavsiyelerine ihtiyaç duyar-
lar.16 Bu bulgudan hareketle milenyumların motivasyonu 
için yöneticilerinin yanı sıra meslektaşlarından da düzenli 
geri bildirim alınmasının onlar için önemli olduğu söylenebi-
lir. Liderlik ve rehberlik sağlayın,

Bireylerarası farklılıkların dikkate alınması bu kuşak için ol-
dukça önemlidir. Günlük işlerinin olumlu bir değişime katkı 
sağladığını görmeleri, yenilikçi fikirler üretmeleri için destek-
lenmeleri, işleyişe sağladıkları katkıların takdir edilmesi de 
motivasyonlarını olumlu etkileyecektir. Milenyum kuşakla-
rının “kendine güvenen”, “yapabilirim” tutumunu ve olumlu 
kişisel imajlarını cesaretlendirin
Birden çok görev onları korkutmaz. E-posta gönderirken ve 
birden fazla anlık mesajı cevaplarken telefonda konuşabi-
lirler.  Aslında, hafta içinde devam etmesi gereken pek çok 
görev ve hedef olmadan, milenyum kuşakları muhtemelen 
can sıkıntısı yaşayacak.
Milenyum kuşağı çalışanınızın bilgisayarından, cep telefo-
nundan ve elektronik okur yazarlığından yararlanın, zira bu 
kuşağın elektronik yetenekleri şaşırtıcı. İletişim konusunda 
çok hızlılar.

Sadece ekip ve grup faaliyetlerinde rahat olmakla kalmayıp 
milenyum kuşağı çalışanınız, dünya çapında elektronik or-
tamda ağ kurmayı da seviyor. Bunu akılda tutun çünkü öz-
geçmişlerini milyonlarca işveren tarafından görülen Web iş 
kurullarında elektronik olarak da paylaşabilirler. 
Milenyum kuşakları, işlerinden zevk almak istiyorlar. İş ye-
rinden zevk almak istiyorlar. İş yerinde arkadaş edinmek isti-
yorlar. Milenyum kuşağı çalışanlarınız gülmüyorsa, arkadaş-
larıyla öğle yemeğinde dışarı çıkmıyorsa ve bir sonraki şirket 
etkinlik veya komitesinin planlamasına yardımcı olmuyorsa 
endişe edin. Uzun vadeli çalışanlarınızın milenyum kuşakları 
için yer açmasına yardımcı olun.
Tüm bunların aksine para bu kuşağı motive etme araçların-
dan biri değildir; ancak eksikliği motivasyon kaybına neden 
olmaktadır.17 

İşverenlerin özellikle milenyum kuşaklarını motive etme ve 
onları korumanın yollarını bulmaya devam etmeleri gerek-
mektedir. Çünkü iş piyasasına giren ve farklı kademelerde 
görev almaya başlayan bu yeni katılımcılar getirdikleri yeni-
liklerle beraber benzersiz zorlukları da ortaya çıkaracaktır. 
Tüm bunlar göstermektedir ki milenyum kuşaklarının yarat-
tığı yenilikler, yalnızca iletişim kurma şeklimizi değil, daha 
sağlıklı toplumları nasıl yönettiğimizi ve yeniden yapılandır-
dığımızı da çarpıcı bir biçimde değiştirecektir. 18,19
İncelediğimiz kuşaklarda Sessiz kuşağın artık çok fazla iş 
hayatında olmadığını biliyoruz, ancak diğer kuşaklar elele 
çalışmak durumunda olduğu için, birbirlerinin özelliklerini 
bilmeleri iyi bir takım olmaları açısından faydalı olacaktır.
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Yılmaz Bey keçi peyniri üretimini 60-70 yıl önceden atala-
rının yapageldiğini ve kendisinin de çocuk yaşlarında ebe-
veynlerinden öğrendiğini söyleyerek söze şöyle devam 
ediyor: “Biz keçi hayvancılığı ve peynir üreticiliği yaparız. 
Bu nedenle kış ve ilkbahar mevsimini Kocapınar köyünde 
geçiririz. Keçilerimizi küspe, arpa gibi çeşitli yemler, maki 
bitkileri ve buralarda yetişen doğal otlarla besleriz. Keçi-
ler, ocak ayının son haftası ile şubat ayı içinde doğurur-
lar. Yeni doğan yavru keçiler (ki bunlara bir yaşına gelene 
kadar “oğlak” denir) 15 Mayısa kadar yalnız annelerinin 
sütü ile beslenirler. Ancak bu dönemde yavrulara yalnız 
maki bitkileri yediririz. Bunun nedeni ise bu dönemde ot 

yiyen yavrularda ölüm oranının artmasıdır. 15 Mayıstan 
sonra keçiler sütün %20’sinden başlayarak %80’ine kadar 
sağılır. Yani 15 Mayısa kadar süt yalnızca yavrularındır.

Mayıs ayının sonuna doğru Toroslar’da 1900 metre yük-
seklikte bulunan, çevresinde Yörük oymaklarının her biri-
ne ait yaylalardan oluşan merkez yaylası Oğru’ya (yeni 
adı Özboynuinceli) doğru keçi sürülerimizle göçmeye 
başlarız. Biz oynağımızla Susama yaylasına çadırlarımızı 
kurarak yerleşiriz. Bu yaylalarda çok miktarda dağ kekiği 
ve boyu 10 cm’yi geçmeyen çeşitli otlar vardır. Keçi sürü-
sü bu bitkiler ile otlanarak beslenir.” 

TOROS YÖRÜKLERİNİN KEÇİ 
SÜTÜNDEN YAPTIKLARI PEYNİRİN 
HİKÂYESİ

Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk Bey ile bir görüşmemizde yöresel beslenme üzerine konuşurken 
konu, “keçi sütünden salamura peynir nasıl yapılır”a geldi. Ben kendi bildiklerimi ve rahmetli annemden 
gördüklerimi kısaca özetledim. Ancak, Timur Bey’in “bunu yazıp gönderir misin?” demesi üzerine daha 
detaylı bilgi almak için Mersin’de yaşayan ağabeyim Ortopedi Uzmanı Dr. Mehmet Nane’den yardım 
istedim. Ağabeyim de bu işle uğraşan, üreten, Silifke’nin 15 km batısında bulunan Kocapınar köyünde 
yaşayan 59 yaşındaki Yılmaz Dölek Bey ile görüşerek detaylı bilgi alıyor. 
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Yılmaz Bey, “bize özgü olan peynirin yapılışını anlatayım” diyerek şöyle devam etti: “Yaylalardaki bu aromatik ve doğal otlar-
la beslenene keçilerin sütleri sağılır (bir keçi günde 1-1,5 litre su verir), süzgeçten geçirilip özel peynir mayası ile mayalanıp 
üç saat bekletildikten sonra meşe, ardıç odunu ateşinde karıştırılarak kaynatılır.  15-20 dakika kaynatılan bu karışım ılıyınca-
ya kadar beklenir ve daha sonra bez torbalara konularak suyunun süzülmesi sağlanır. Suyu süzülen (bu su, karışımın %80-
85’i kadardır) bu karışım 12 saat bekletildikten sonra artık peynir olmuştur. Oluşan bu peynir şekillensin diye lenger denilen 
yuvarlak geniş kaplara koyulur, 24 saat bekletildikten sona artık tüketime hazır tuzsuz taze keçi peyniri olmuştur. Kaynatılan 
7-8 litre sütten, kaynatılmayan 6 litre sütten 1 kilo peynir elde edilir. Kaynatılan sütten elde edilen peynirin rengi kırı beyaz 
olur ve hemen tüketilebilir. Kaynatılmayan sütten elde edilen peynirin rengi ise süt beyaz olur ve brusella hastalığı olasılığına 
karşı tuzla salamura edildikten veya tulum peyniri olarak yapıldıktan en az 2-3 ay sonra tüketilebilir hale gelir.” dedi. 

Dr. Mehmet Bey: “Bu tuzsuz taze peyniri haziran ayının son haftası ile temmuz ayının ilk haftasında Yılmaz Bey’e sipariş 
ederiz. Peynir yaylada sıcak havada ekşiyip bozulmasın diye sabah saatlerinde getirilir. Yayladan gelen bu peynirler 30-40 
cm çapında 8-10 cm kalınlığında ortalama 4-6 kilo ağırlığında yuvarlak parçalar halindedir. Biz de bu peyniri kalan suyu da 
süzülsün diye buzdolabında birkaç saat bekletir, 5-6 cm’lik paralara ayırır, rafine olmayan kaya tuzuna bularız.  Kavanozlara 
yerleştirdikten sonra aynı tuzdan yumurta ayarı (tuzlu suya bir çiğ yumurta koyulur, yumurta suyun üzerinde çıkarsa tuzlu 
su ayarı olmuştur) ile hazırlanan tuzlu su, peyniri üzerine dökülür. Hazırlanan bu salamura peynir buzdolabına veya soğuk 
hava depolarına kışın yenmek üzere konulur. Peynir yeneceği zaman tuzu giderilsin diye ufak dilimler halinde kesilerek suya 
ıslanır ve 3-4 saat sonra afiyetle yenecek hale gelir.” dedi.

Prof. Dr. İsmet Nane
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DÜNYADA BENZERİ OLMAYAN 
HİSART CANLI TARİH MÜZESİ, 
1500 YILLIK BİR TARİHE NOT 
DÜŞÜYOR
Hisart Müze Çuhadaroğlu Şirketler Grubu’nun İstanbul Çağlayan’daki binasının restore edilmesi ile 
İstanbul Çağlayan’da Mayıs 2014’de açıldı. 2000m2’lik bir alanda 6 katlı ve on binlerce eserin 
sergilendiği Hisart Canlı Tarih Müzesi, eşi benzeri olmayan eserlere ve Osmanlı dönemi padişahla-
rının kendi kişisel eşyalarına ev sahipliği yapıyor. 1500 yıllık tarihe ışık tutulan Hisart Müze’de Roma 
imparatorluğu, Anadolu Selçuklu Devleti, Osmanlı İmparatorluğu, Kurtuluş Savaşı, 1.ve 2.Dünya 
Savaşı, Körfez Savaşı gibi dünya tarihine etki eden medeniyet ve olaylara ait askeri ve etnografik 
eserleri sergileniyor. 

Temel hedefi ülke tarihimizin eşsiz mirasını ve bu mirasın kayıp halkalarını gün yüzüne çıkarmak olan Hisart Müze, 
tarihin ilgili dönemlerini betimleyen dioramalarla ve mankenlerle zenginleştirilerek ziyaretçilerine yepyeni bir müzecilik 
anlayışıyla sunuyor.  Dünyanın önde gelen teknoloji, data bilim ve sanatı bir araya getiren, 3 boyutlu canlandırmalarla 
gerçekliğin sınırlarını zorlayan eserlere ev sahipliği yapan müzede geçmişi şekillendiren büyük devletler, olaylar, savaş-
lar ve dünyanın kaderini belirleyen dönüm noktaları farklı bir bakış açısıyla sergileniyor.

Hisart Müze kurucusu Nejat Çuhadaroğlu’nun koleksiyonerliğiyle başlayan ve 2014 yılında Müze çatısı altında topla-
narak ziyaretçilerle ve daha geniş kitlelerle buluşan Hisart Canlı Tarih Müzesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 
kültürel mirasa ve sanat dünyasına katkıda bulunanlara verilen en prestijli ve değeri en yüksek ödül olan “Kültür ve 
Turizm Bakanlığı 2020 Özel Ödülü”nün sahibi oldu.
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Hayatın Her Alanında Savaş Var, Savaşı İyi Bilmek, Barışa Büyük 
Bir Göndermedir!

Çuhadaroğlu ’’Hisart hayatın bir parçası olan savaşın top-
lumları nasıl şekillendirdiğini kanıtlarıyla gösteriyor. Savaş-
larla birlikte yaşanan ekonomik, sosyolojik ve kültürel de-
ğişimlere ışık tutuyor. Müzeye gelenler burada savaşın çok 
ötesinde bir tarih görüyorlar. Dünya tarihine bakarsanız pek 
çok savaş görürsünüz. Dostluğu, düşmanlığı, heyecanı, ce-
sareti, korkuyu, zaferi, yenilgiyi, aşkı, nefreti, fedakarlığı, 
paylaşmayı, mizahı, yası.. kısacası hayatın içinde ne varsa 
hepsinin savaşın içinde de var olduğunu gösteriyoruz. 

Başlangıçlar, sonlar her kritik olay arkasında ya da deva-
mında bir savaşı barındırıyor. İşte bu nedenlerle dünyanın 
kaderini belirleyen savaşlar, tarihi olaylar hep dikkatimi 
çekmiştir. Bu olayları iyi bilmek aslında savaşmadan ya-
şamak ve barışa özendirmek için en iyi yoldur. 25 milyon 
dolar yatırım bedeli ile hayata geçirdiğim bu müze umarım 
yeni nesillere Barış için yol gösterici olur.” dedi.

Dünyanın İlk ve Tek Canlı Tarih ve Diorama Müzesi HİSART ile Yepyeni Bir Müzecilik Anlayışı

Her bir eserinde 30 senelik maket deneyimi, 25 senelik diorama yeteneği ve 18 senelik koleksiyoner kimliğini bu müzede 
ziyaretçilerle buluşturan Hisart Müze kurucusu Nejat Çuhadaroğlu; ‘’Bu müze konsepti ile diğerlerinden ayrılıyor ve sıra dışı 
anlatımı ile tarihe merak uyandırmayı amaçlıyor. Dioramaların sayısal fazlalığı bizi diğer müzelerden ayıran en önemli özel-
lik. Dünyada bu kadar çok diorama olan başka bir müze yok. Müzedeki eserler, gerçek veya kurgu ürünü olayların, 3 boyutlu 
olarak modellenmesi anlamına gelen Diorama tekniği ile ziyaretçileriyle buluşuyor. Bunun yanı sıra birbirinden farklı ölçek 
çeşitliliğine sahip dioramada sadece Hisart Müze’de. Dönemsel zenginliği bu kadar yakalamış olmaktan ve yıllarca yaptığım 
çalışmaları ziyaretçilerle paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyorum” diyerek, müzenin her yıl yerli ve yabancı turistlerin yanı 
sıra kent halkının yoğun ilgisiyle karşılaştıklarını söyledi. Bu durumun kendilerini çok mutlu ettiğini belirten Çuhadaroğlu 
"Hem konsepti hem de içinde sergilenen eserlerle ayrıcalıklı bir yere sahip olan Hisart Müze, Türkiye'nin yanı sıra İstanbul 
için büyük bir değer açıklamasında bulundu.
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KARAKILÇIK BUĞDAYI 

Günümüzde araştırması ve tanıtımı sıkça yapılan, Kastamonu bölgesinde yetişen atalık siyez buğdayı gibi karakılçık 
buğdayı da atalık bir buğday cinsidir.

Bereketli Hilal bölgesinde bulunan Hatay’da yetiştirdiğimiz karakılçık buğdayı, tohum-toprak eşlemesinde optimum besin 
değerlerine ulaşmaktadır. Yani hem iklim, hem toprak değerleri açısından bu buğday cinsinin en sevdiği bölgeler arasın-
dadır. Bu güzel eşleşme buğdayın besin değerlerine de yansımaktadır.

Glutenin sindirim sistemininde sorunlar yarattığı son dönemde sıkça gündeme gelen bir konudur. Çölyak hastaları ha-
riç (çölyak hastalığı tamamen farklı bir rahatsızlıktır ve glutenin yapısı ile değil 
doğrudan glutenin varlığı ile ilişkilidir), gluten intoleransı bulunan bireylerde 
rahatsızlığın yapısı değişen buğdaydan kaynaklandığını belirten birçok çalış-
ma sonucu vardır. Yapısı değişen buğday tohumunun içindeki gluten yapısı da 
değişmiştir ve bu değişimi tanımayan sindirim sisteminde sorunlara yol açmak-
tadır. Biraz canlandırma yaparsak değişen buğday ve türevleri, sindirim siste-
minden geçerken yeni tür buğdaylara kimlik taramaları yapıp uyum sorunları 
yaşarken; bizim eski karakılçık buğdayı sindirim sistemimiz tarafından tanınıyor 
ve kapılar sonuna kadar açılıyor. Bu sebeple bizim buğday sindirim sistemin-
den kolayca geçip gidiyor.

Karakılçık buğdayı adını başaklarındaki karakılçıklarından almış, atalarımızdan kalan nesli tükenmekte olan 
bir tür yerli buğdaydır. Yerli tohumların zirai tohumlara göre genotiplerinin düşük verimli olması üreticiler 
tarafından yerli tohumların tercih edilmeme sebebidir. Yerli buğdaylar daha serttir ve daha zor öğütülürler 
fakat besin değerleri oldukça yüksektir.
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Evrimleşen canlılarda olduğu gibi tohumlar da zamanla evrim geçirmiştir ve şartlara uyum sağlayabilenler günümüze ulaş-
mıştır. Karakılçık buğdayı da bu şartlara uyum sağlayabilen, sindirim sisteminin tanıdığı atalık bir buğday cinsidir. Besin 
değeri çok yüksek olan bu buğday cinsi hem potasyum hem de fosfor açısından çok zengindir. A, E, K, C vitaminleri, demir, 
lif ve protein oranı da oldukça yüksektir.

Tarih boyunca ana besin kaynağımız olan buğday, aslında korkulacak bir besin olmayıp, birçok faydası bulunmaktadır. 
Atalık, antik buğdaylar, yüzyıllardır atalarımız tarafından ana besin kaynağı olarak kullanılmaktadır. Bir besin grubunun tek 
başına mucizeler yaratmadığını da göz ardı etmeden, karakılçık buğdayı gerek besin değerleri gerekse sindirim sistemine 
olan uyumu açısından çok büyük farklılık yaratmaktadır.

Kaynak: teofarm.com
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BİZDEN HABERLER
TBV Ahmet Ermiş Diyaliz  Merkezinde Görev Değişimi

TBV Ahmet Ermiş Diyaliz Merkezimizdeki görevinde 31. 
yılını tamamlayan Başhemşiremiz Yüksel Septar, 31 Mayıs 
2021 tarihinde gerçekleştirilen törenle emekliye ayrıldı. 

TBV Başkanı Timur Erk’in yanı sıra vakıf yöneticilerinin, sosyal ko-
mite üyelerinin ve çalışanların da katıldığı törende ilk olarak Vakıf 
Başkanı Erk bir konuşma yaptı. Ahmet Ermiş Diyaliz Merkezi’nin 
açıldığı 1989’dan bu yana görevini sürdüren Yüksel Septar’a teşek-
kür ederek, 1989’dan 2021’e uzanan bu yolculuktaki katkılarından 
övgüyle bahsetti.

Diyaliz merkezimizin sorumlu hekimi Nefroloji Uzmanı Dr. Bilal 
Görçin, kendisine TBV tarafından görev teklif edildiğinden bu yana 
uyumla çalıştığı Başhemşire Septar’la olan anılarından bahsede-
rek, hayatının bu yeni safhasında mutluluklar diledi.

TBV Ahmet Ermiş Diyaliz Merkezi’ne adını veren rahmetli Ahmet Ermiş’in eşi ve TBV Mütevelli Heyet Üyesi Seval Ermiş, 
vakıf zihniyetiyle kurulan bu kurumda, ne büyük fedakârlıklarla bugünlere gelindiğini anlatarak, özellikle hastaları-
mızla birlikte büyük bir aile olmamızda Yüksel Hanım’ın oynadığı role işaret ederek kendisine teşekkür etti.
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