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Tüm faaliyet alanlarımızda hukuk ve etik kuralları
çerçevesinde, güvene dayalı sürekli bir işbirliği
içerisinde çalışır, toplum çıkarlarına uygun tutum
ve davranışlarda bulunur.
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Anadolu Grubu, sürekli “Gelişmeye Ya
Y tırım”
yaparak ürün ve hizmetlerini topluma sunmak
arzusundadır.
r Bunu sağlamak için öncelikle temel
r.
sektörlerimize, sonrasında da kriz dönemlerinde
birbirinden en az etkilenen diğer sektörlere yatırım yapmak ana hedeflerimizdendir.
r
r.
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Sağlıklı iletişimin
“Ortak Akıl” ile karar almanın temel desteği oldu
ğuna inanılır.
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mak her zamanki çabamızdır.
r
r.
W believe
We
v th
ve
t at health
t y communicatio
th
t n is th
tio
th-e base of
maki
k ng decisions wi
ki
w th
t “S
“ hared Wi
W sdom”. -We
We alwa
w ys
wa
y
str
tri
tr
rive
v to build a particip
t atory
ticip
ry,
ry
y, clear,
r and two
r,
w -wa
wo
w y
wa
communicatio
t n envi
tio
v ronment fif ttititng th
vi
t e necessititites of
t e modern
th
r age.
rn

K TE
KALİ

W alwa
We
w ys
wa
y str
tri
tr
rive
v to increase our eff
f ficie
ff
ficiency
cy,
cy
y, and improve
v
ve
our profififtability
ty.
ty
y.

EFF
EF
FFICIE
FICIEN
ICIENCY,
Y
Y,
P OFI
PR
F TA
FI
T BILITY

Ülkemizdeki yaşam kalitesinin yükselmesi için
sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal etkinlikleri
desteklemek vazgeçilmezlerimizdir.
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Metabolik bozukluklarla gelen
obeziteye cerrahi çözüm
Anadolu Vakfı olarak, proje ortaklarımızla
geliştirdiğimiz çalışmalar sonucunda ulaştığımız
birçok diyabet ve hipertansiyon hastasına, uygun
tedavi programları uyguladık.

Anadolu Sağlık Merkezi
Genel Cerrahi Uzmanı
Doç. Dr. Tuğrul Tansuğ

2

015 yılı pek çok hastayı
sağlığına kavuşturduğumuz
bir yıl oldu. Özellikle proje
ortaklarımızla birlikte
diyabet ve hipertansiyon hastalarının
tedavilerinde yüz güldüren sonuçlar
elde ettik. Anadolu Vakfı Sosyal
Sorumluluk Projeleri Direktörü
Necmettin Özçelik, çalışmalara
dair süreci ve düşüncelerini şöyle
özetledi: “Karşılaştığımız hastalar
içinde özellikle diyabetli grupta
aşırı kilo almış, tedavilere cevap
veremeyecek duruma gelmiş ve
yaşam standartları oldukça düşmüş

kişiler vardı. Aşırı kilonun tetiklediği
diğer hastalıklarla birlikte mevcut
tabloları daha da kötüye gitmişti.
Yatalak duruma gelen, engelli
çocuklarına bakamayacak durumda
olan, rahatsızlıkları nedeniyle işsiz
kalan bu hastalarımıza genel cerrahi
uzmanımızın yönlendirmesiyle
ameliyatlar yaptık. Hastaların bize
başvurduğu ilk günü hatırlıyorum ve
şu anki hallerine bakarak gözlerindeki
mutluluğu görebiliyorum. Bu onlar
için ikinci bir yaşam fırsatıydı ve
bundan hepimiz çok mutlu olduk.”
HASTALAR NELER KAZANDI?
Anadolu Sağlık Merkezi Genel
Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Tuğrul
Tansuğ, morbid obez hastalara
yaptıkları cerrahi girişimlerin pek çok
önemli fayda getirdiğini belirterek
şu bilgileri verdi: “Morbid obezite
hastalarının çoğunda tansiyon
yüksekliği ve/veya diyabet gibi eşlik
eden obeziteyle ilişkili hastalıklar
mevcuttu. Kilo vermeleri ve gıdaların
bağırsaklara geçiş mekanizmasındaki

değişiklikler nedeniyle hastaların
kan şekerleri düzene girdi. Hastalar
endokrinoloji uzmanının kontrolünde
ilaçlarını azalttılar, hatta bazılarının
ilacı tümden kesildi. Ayrıca
hipertansiyonu (yüksek tansiyon)
olanlarda tansiyonlar daha düzenli
duruma geldi. Hastaların uyku
düzenlerinde ve obeziteye eşlik eden
hormon bozukluklarında da olumlu
gelişmeler gözlendi.
Obez bireyler olarak toplum içinde
aşırı dikkat çeken, bu nedenle de
psikolojik bozukluklar yaşayan
hastalar sıkıntılarının çoğundan
kurtuldu. Bu da kendilerine daha
çok güvenmelerini sağladı. Aşırı
obezite nedeniyle gövdelerindeki ve
bacaklarındaki şişme sonucu lenfatik
sorunları olan hastalarda dramatik
iyileşme gözlendi. İstatistiklere
dayanarak, bu hastaların obez
kaldıkları takdirde beklenebilecek
yaşam sürelerinden daha uzun süre ve
sağlıklı olarak yaşama olasılıklarının
artığını söylemek mümkündür.”

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ
OBEZİTE CERRAHİSİYLE HAYATLARI NASIL DEĞİŞTİ?

Şehit ve gazilerimizi unutmadık
Anadolu Vakfı, vatanı korumak için canlarını feda eden şehit yakınlarının ve
bu uğurda canını esirgemeyen gazilerimizin yanında olmaya devam ediyor...

Aslıhan Perçem

Aysel Kaygusuz

Nurcan Yeşildağ

Nurten Düzen

“23 yaşındayım… Yaklaşık
10 yaşından beri hızla kilo
alıyordum. Kilolarımı
vermek için diyet ve spor
gibi birçok yolu denesem
de hiçbir işe yaramıyordu.
Üstelik sabah kalktığımda
ayak tabanlarımda
şiddetli ağrılar yaşıyor,
bel ve boyun ağrılarım
giderek artıyordu. Artık
yataktan kalkamayacak
hale gelmiştim. Anadolu
Vakfı’nın desteğiyle 29
Temmuz 2015 tarihinde
105 kiloyla ameliyata
girdim ve midemin bir
kısmı alındı. Şu an 82
kiloyum. Hızla kilo
vermeye devam ediyorum,
ağrılarım ise geçti.”

“49 yaşındayım, iki
çocuk annesiyim ve iki
de torunum var. 115
kiloydum ve rahim kanseri
ameliyatı geçirmiştim.
Hipertansiyon, şeker,
uyku apnesi, astım, panik
atak gibi rahatsızlıklarım
vardı. Aşırı kilolarım ise
bu rahatsızlıklarımı daha
da tetikliyor, gündelik
hayatta yürümemi dahi
engelliyordu. Daha
sonra vücudumda göbek
fıtığı oluştu ve ameliyat
oldum. Anadolu Vakfı
aracılığıyla Dr. Tuğrul
Tansuğ ile tanıştım ve
mide ameliyatı olmam
gerektiğine karar verildi.
Geçtiğimiz yıl ameliyat
oldum. Midem küçültüldü
ve 33 kilo verdim.
Halen de veriyorum…
Hayatımda her şey değişti.
Sağlığıma kavuştum,
İçime kapanıktım, şimdi
özgüvenim yerine geldi.”

“39 yaşındayım, bir
kızım ve iki oğlum var.
205 kiloydum, ayağımda
iltihaplı yaralar vardı ve
şekerim çok yüksekti.
Sağlığımın düzelmesi için
kilo vermek zorundaydım.
Bir arkadaşımdan Anadolu
Vakfı’nı duydum ve
hemen vakıf ile irtibata
geçtim. Hemen Anadolu
Sağlık Merkezi’ne tedavi
için getirildim. Önce
ayağımdaki yaraların
tedavisi yapıldı, ardından
mide ameliyatı oldum.
Yaklaşık iki ay önce
olduğum mide ameliyatı
sayesinde 166 kiloya
düştüm. Eskiden
yürüyemiyor, çocuklarımla
ilgilenemiyordum
fakat artık yerimde
durmuyorum. Çok yüksek
olan şeker problemim
kontrol altına alındı. Şimdi
sağlığıma kavuşmanın
mutluluğunu yaşıyorum.”

“52 yaşındayım, 30 yıllık
evliyim ve üç çocuğum
var. Tedaviye başladığımda
175 kiloydum, şimdi ise 78
kiloyum. Hiç yürüyemiyor,
sürekli yatıyordum.
Göbek fıtığım da vardı.
Yaklaşık 15 yıl aşırı
kiloyla yaşadım. Gittiğim
sağlık kurumlarında fıtık
ameliyatım için, ‘Seni
ameliyata alamayız, masada
kalırsın!’ diyen bile oldu.
Ancak Anadolu Vakfı’yla
irtibata geçtim ve Tuğrul
hoca bu tanının asla doğru
olmadığını söyleyerek, önce
tedavime başladı, ardından
göbek fıtığı ameliyatına
girmemi sağladı. Yüksek
şeker ve tansiyondan dolayı
sürekli ilaç kullanıyordum,
ameliyattan sonra tüm
ilaçları bıraktım, sağlığıma
kavuştum.”
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100.000 muayeneye ulaştık!
Bir idealin peşinden yola çıkarak sayısız başarıya imza atan Anadolu
Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı’nın, Anadolu Sağlık Merkezi’nde
yürüttüğü Sosyal Sorumluluk Projeleri’yle ihtiyaç sahiplerine sunduğu
bedelsiz muayene hizmeti sayısı 100.000’e ulaştı.
Muayene ettiğim birçok hastanın
yetiştirme yurtları, bakımevleri,
rehabilitasyon merkezleri gibi sağlığa
zor ulaşabilecek yerlerden olması
mutluluğumu daha da artırıyor.”
Dr. Mehmet Kılıç
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı

Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım
Vakfı’nın amaç ve hedeflerine
hizmet etmeye devam eden
çalışmalarımızda, birçok kamu
ve sivil toplum kuruluşuyla
birlikte ilerliyoruz. Herkes için
sağlıklı bir yaşam hedefine ulaşma
gayretlerimizde, Anadolu Grubu’nun
değerli çalışanlarının emekleri
en önemli motivasyonumuz.
Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım
Vakfı Sosyal Sorumluluk Projeleri
Direktörlüğü, kurulduğu günden
bu yana organize ettiği sağlık
projeleriyle; başta çocuklar,
yaşlılar ve engelli bireyler olmak
68

üzere binlerce kişiye tıbbi yardım
sağlamaya devam ediyor…

ANADOLU SAĞLIK MERKEZİ
DOKTORLARI NELER
SÖYLEDİ?
Op. Dr. İbrahim Gökçen
Göz Hastalıkları Uzmanı

“Vakıf hastalarımıza 100 bininci
muayenemizi yaptığımızı
öğrendiğimde, çok duygulandım.
Bu çorbada önemli bir katkımın
olması beni gururlandırıyor.

Vital Nisan 2016

“Doktorluk her zaman duygu yönü
ağır olan bir meslektir. Konu çocuk
olunca bu daha da kendini belli
ediyor. Doktorlara ulaşamayan ya da
ulaşmak için yoğun çaba sarf eden
hastaların Anadolu Vakfı aracılığıyla
bizlere gelebilmesi gerçekten takdire
değer. Benim için özellikle yuva
çocuklarıyla ilgilenmek, onlara
yardım edebilmek tarifsiz bir
duygu. Bu insani görevin bir parçası
olduğum için mutluyum. Katkı veren
herkese sonsuz teşekkürler.”
Op. Dr. Ahmet Nadir Tosyalı
Çocuk Cerrahisi Uzmanı

“Öncelikle Necmettin Özçelik
başta olmak üzere, emeği geçen

BEDELSİZ SAĞLIK HİZMETLERİ
ŞUBAT 2015 - ŞUBAT 2016
32.643 Kişi
100.078 Muayene
8.057 Ameliyat
22.498 Yatış Günü
284.327 Tetkik

Ülkemizde barış ve huzur ortamında
yaşayabilmemiz uğruna vatanı,
milleti, bayrağı ve hepimizin
özgürlüğü için canını ortaya koyan
gazilerimiz ile evlatlarının, eşlerinin
şehadetine sabır gösteren şehit
yakınlarımızın sağlık ihtiyaçlarını
karşılayabilmek Anadolu Vakfı olarak
en büyük gururumuz...

Şehit Anneleri Derneği Başkanı
Pakize Alp Akbaba

Kurulduğu günden bu yana, gerek
organize ettiğimiz sağlık projeleri
ile gerekse minnet duygularımızla
yaptığımız ziyaretlerle, şehit aileleri,
gazi ve gazi ailelerinin yanlarında
olmaktan mutluluk duyuyoruz.
DERNEK ZİYARETLERİMİZ
Anadolu Vakfı olarak, geçtiğimiz
Haziran ayında Pendik ve Gebze
ilçelerinde bulunan Gazi ve Şehit
dernekleriyle bir araya gelerek
yapılan işler hakkında paylaşımlarda
bulunduk. Ayrıca önümüzdeki
dönemde gerçekleştireceğimiz
projelerin temellerini attık.
Üyelerin ihtiyaçlarını ve sıkıntılarını
öğrenerek, en kısa zamanda yardımcı
olabilmek için çalışmalar başlattık.
Anadolu Vakfı Sosyal Sorumluluk
Projeleri Direktörü Necmettin
Özçelik, yürüttüğümüz çalışmalar
ve ziyaretlerle ilgili olarak şunları
söyledi: “Bağımsızlığımız,

Gebze ve Pendik’te bulunan
Gaziler Derneği’ne ziyaretimiz.

vatanımızın bölünmez bütünlüğü,
bayrağımızın ilelebet dalgalanması,
Cumhuriyetimizin bekası için
inançlarımız uğruna görevlerini
yerine getiren tüm gazi ve
şehitlerimizin aileleri bizim için
çok değerli. İmkanlarımız elverdiği
sürece onlara hizmet etmeye devam
edeceğiz. Bölgemizdeki tüm gazi,
şehit dayanışma dernekleri ve
oluşumları ile iletişim halindeyiz.
Sadece özel günlerde değil, yılın her
günü birlikte projeler yaparak sağlık

sorunlarına çare bulmaya çalışıyoruz.”
“TEŞEKKÜRLER!”
Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit
Dul ve Yetimleri Derneği Kocaeli
Şube Başkanı Önder Kılınçaslan ise,
Anadolu Vakfı’nın İktisadi İşletmesi
olan Anadolu Sağlık Merkezi’nin,
bölgenin en önemli sağlık kuruluşu
olmasının yanı sıra; şehit ve gazi
ailelerine kucak açmasının çok
anlamlı olduğuna dikkat çekti.
Kılınçaslan sözlerini şöyle sürdürdü:

“Anadolu Vakfı bünyesindeki
Anadolu Sağlık Merkezi, yüzlerce
şehit ailesi, gazi ve gazi yakınını
sunduğu hizmetle sağlıklarına
kavuşturmuş, onların sosyal hayatta
var olmalarını sağlamıştır. Anadolu
Vakfı’nın, şehit aileleri ve gaziler için
ne yapılsa az gelir düşüncesinden
ödün vermeden hizmet sunması
bizleri çok mutlu ediyor. Bu büyük
ve onurlu hizmetten dolayı Anadolu
Vakfı ve Anadolu Sağlık Merkezi’ne,
tüm şehit aileleri, gaziler ve gazi
aileleri adına teşekkür ediyorum.”

Gazi, Gazi ve Şehit Yakınlarına Verilen Hizmet Sayıları
Kişi Sayısı

Muayene Sayısı

Ameliyat Sayısı

2.242

5.308

289
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Yatarak Tedavi Hizmeti
1.854

Vital Temmuz 2016
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KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ
Sosyal Sorumluluk Projeleri
Direktörlüğü’nün tüm çalışanlarını
kutluyor ve onlara teşekkür
ediyorum. Misyonumuz gereği
farklı bir yanımızı ve hastanemizin
duygusal/sosyal yüzünü temsil
ettiğimizi düşünüyorum. Vakıf
aracılığıyla bütün çalışanlarımıza,
başka bir dünyanın ve başka bir iş
yapma biçiminin de var olduğunu
hissettiriyoruz. Hepimizin, Anadolu
Sağlık Merkezi ve Vakıf çalışanlarının
el ele verip; karşılıksız şefkat, eğitim,
yol gösterme, bilgilendirme ve
yardım etme düşünceleriyle hizmet
vermesi beni gururlandırıyor.
Birlikte daha nice sağlık hizmetiyle
başarılarımızın olmasını diliyorum.”

İhtiyaç sahibi vatandaşlar, Anadolu Sağlık Merkezi’nin hizmet verdiği tüm branşlardan faydalandı.
Diğer
Kulak Burun %3
Boğaz
%7
Ortopedi
%7

AMELİYAT DAĞILIMI
(Şubat 2005
Şubat 2016)

Üroloji
%15

Plastik ve
Rekonstrüktif
Cerrahi %2

Çocuk
Cerrahisi %4

“Bu ailenin bir üyesi olarak,
gerçekleştirilen projelerde ufak da
olsa katkım olduğu için gururluyum.
Ülkemizin zor günlerinde; önceliği
şehit ve gazi ailelerine sağlık hizmeti
götürmek olan Sosyal Sorumluluk
Projeleri Direktörlüğü’ne, Anadolu
Grubu Kurucularına, Yönetim
Kurulu’na, oluşturdukları aile
ortamı ile desteklerini her zaman
hissettiğimiz Proje Sorumlusu Sayın
Necmettin Özçelik ve tüm vakıf
çalışanlarına teşekkür ediyorum.”

Kardiyoloji
%2

nadolu Grubu bünyesinde
faaliyet gösteren Anadolu
Eğitim ve Sosyal Yardım
Vakfı ile, lise son sınıfta
(2014-2015) yaptığım staj aracılığıyla
tanışmıştım. Dokuz aylık stajımın
ardından üç ay boyunca da Proje
Elemanı olarak çalışma fırsatı
yakaladım. Şimdilerde eğitimime,
Uludağ Üniversitesi Büro Yönetimi
ve Yönetici Asistanlığı bölümünde
devam ediyorum. 2016 yaz
dönemindeki üniversite stajımı ise,
çalışmaktan büyük haz duyduğum ve
kariyer planlamamda çok önemli bir
basamak olduğuna inandığım Sosyal
Sorumluluk Projeleri Direktörlüğü’nde
yapıyorum.

Kadın Hastalıkları ve
Doğum%2

Deri Hastalıkları
%5

İç
Hastalıkları
%11

MUAYENE DAĞILIMI
(Şubat 2005
Şubat 2016)

Ortopedi %5

A

Göz
Hastalıkları
%11

Üroloji %4
Nöroloji %4

Genel Cerrahi
%6

Bu hikayenin parçası
olmak gurur verici!
Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı Sosyal Sorumluluk Projeleri Direktörlüğü, kurumsal
sosyal sorumluluk anlayışıyla hizmetlerini sürdürürken, pek çok insan da buna tanıklık ediyor.
Sosyal Sorumluluk Projeleri Direktörlüğü’nde stajyer olarak görev yapan Kader Bilgiç de
onlardan biri. Stajı boyunca yaşadıklarını ve izlenimlerini dergimiz Vital ile paylaştı…

Kadın
Hastalıkları
%2
Çocuk Cerrahisi %26

Op. Dr. Murat Şirin
Kulak Burun Boğaz Uzmanı

Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları %8

Fizik Tedavi ve
Rehabilitasyon
%8
Diğer %9

Anesteziyoloji
%7

Dr. Elif Hakko
Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı

“Daha önce İstanbul dışında
hiç çalışmamış bir doktor olarak
Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım
Vakfı aracılığıyla hastanemize gelen
hastaları muayene etmek, bana
mezun olduğum ilk yılların idealist
doktorluk hazzını veriyor. Onlara
yardım edeceğinizden emin bakışlarla
gelen, elinden tuttuğunuzda güvende
hisseden insanlara yardım edebilmek
mesleğimizin en büyük erdemi.
Vakfımıza ve emeği geçen herkese
çok teşekkür ediyorum.”

Genel
Cerrahi
%35

Nöroşirurji
%3

Kulak Burun
Boğaz
%8

Göğüs
Hastalıkları
%6

Anadolu Vakfı’nın bedelsiz sağlık hizmetleri her yaştan insana ulaştı.
11.036

YAŞ VE CİNSİYET DAĞILIMI
(Şubat 2005 - Şubat 2016)

KÜÇÜK DOKUNUŞLAR,
BÜYÜK ETKİLER…
Anadolu Grubu gibi büyük bir
oluşumun önemli bir parçası olan ve
sağlık sektöründe bölgenin referans
merkezi konumundaki Anadolu
Sağlık Merkezi’nin tüm çalışanları
kurumsal sosyal sorumluluk anlayışına
yürekten bağlılar. Böyle bir ortamda
olmak benim için müthiş bir
gurur! Düşünün ki, ihtiyaç sahibi
hastaların yaşamlarına yapılan küçük

6.152

3.178

2.566

3.241

3.854
1.566

0-16
Erkek

17-34

35-64

1.211

65+

Kader Bilgiç, 19

Kadın
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Ziyaretimize gelen gazi ve
yakınları ile hatıra fotoğrafı.
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dokunuşların büyük etkilerine her gün
şahit oluyorsunuz. Bu sizi bir yandan
duygusallaştırabiliyor fakat işinize çok
daha sıkı bağlanmanız için de harika
bir motivasyon.
BU SADECE BİR SAĞLIK
PROJESİ DEĞİL
Anadolu Sağlık Merkezi’nin deneyimli
sağlık profesyonellerinin, Vakıf kültür
ve ruhuyla hareket ederek hastalara
özenli yaklaşımlarıyla, çok özel projeler
de hayat buluyor. Bir fikir, özel gün ya
da belirli bir sağlık sorunu hakkında
üretilen proje fikirleri, fizibilite
çalışmalarıyla ortaya çıkan proje
planları ve dönem ilerledikçe projeye
dahil olan hastane ve vakıf personelinin
katılımıyla gerçeğe dönüşüyor.
Vakfın Sosyal Sorumluluk Projeleri
Direktörlüğü’nün en önemli hedef
kitlesi, Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığı’na bağlı kurumların bakım
ve koruması altında bulunan kişiler.
Onların, hastanede geçirdikleri süre
içinde gördükleri ilgiye bağlı olarak
gözlerinden okunan mutluluk, bu işin
yalnızca bir sağlık projesi olmadığını
anlatıyor aslında. İnsanların yaşam
kalitelerini yükseltmeyi ve onlara

kendilerini daha iyi hissettirmeyi
hedefleyen bir sosyal sorumluluk
bilinci var. Bu anlayış çerçevesinde,
engelli bireyler ve çocuklara yönelik
organize edilen projelerle Vakıf
faaliyetleri daha da anlam kazanıyor.
Vakıf, sağlık hizmetine ulaşamayan
veya ulaşmakta sıkıntı yaşayan
çocukların, bilinmeyen sağlık
sorunlarını ortaya çıkarıp tedavilerini
sağlıyor. Böylece, geleceğin sağlıklı
toplumu için de önemli bir görev
üstleniyor.
Kariyerimin henüz ilk yıllarındayken,
sağlık sektöründe yürütülen en geniş
kapsamlı kurumsal sosyal sorumluluk
projesine katkıda bulunmak gurur
verici. Bu harika hikayenin bir parçası
olduğum için kendimi çok şanslı
hissediyorum. Kurumsal şirketlerin
toplumun ihtiyaç duyduğu her alanda
sosyal sorumluluk projelerine kaynak
ayırmasının, ülkenin gelişimine önemli
katkılar sağladığının tartışılmaz bir
gerçek olduğuna inanıyorum. Ve
biliyorum ki, burada sosyal sorumluluk
adına öğrendiklerim hayatımın
her döneminde bana pozitif katkı
sağlayacak…

“Kariyerimin
henüz ilk
yıllarındayken,
sağlık sektöründe
yürütülen en
geniş kapsamlı
kurumsal sosyal
sorumluluk
projesine katkıda
bulunmak gurur
verici. Bu harika
hikayenin bir
parçası olduğum
için kendimi
çok şanslı
hissediyorum.”
Vital Ekim 2016
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Sosyal Sorumluluk Projeleri Direktörlüğü
kanserde erken tanı projelerine devam ediyor

Çocuk yetiştirmede annenin rolü
Anadolu Vakfı ve Dilovası Belediyesi iş birliği içerisinde gerçekleştirilen Sağlıklı Toplum Projesi Aralık ayı
söyleşisi, Uzman Psikolog Selin Karabulut’un katılımıyla gerçekleşti. Dilovası Belediyesi Kültür Merkezi’nde
gerçekleştirilen söyleşide; çocuk yetiştirmenin sadece çocuğun temel ihtiyaçlarını karşılamaktan ibaret
olmadığı, çocuğun sosyal, psikolojik, eğitimsel ihtiyaçlarının en az temel ihtiyaçları kadar önemli olduğu, bu
ihtiyaçların karşılanmasında annenin bilerek ya da bilmeyerek çocuğunun hayatına kattığı olumlu ve olumsuz
etkileri konuşuldu.
Dr.Tuğrul Tansuğ

Kitap
Kulübü’nden
Haberler...

Mayıs ayında, Sağlık ve Eğitim
Vakfı (SEV) Amerikan Koleji,
Çekmeköy Kaymakamlığı
ve Çekmeköy Belediyesi’nin
iş birliği ile Anadolu Sağlık
Merkezi’nde başlayacak
projede, ihtiyaç sahibi ve
sağlık hizmetine erişimi
kısıtlı olan kadınlara ulaşmak
hedefleniyor.
Proje ile Çekmeköy ilçesinin, Nişantepe mahallesinde yaşayan 50 kadın, meme
kanserinin erken teşhisine yönelik çalışmamızda yer alacaklar.
13 Nisan’da organize edilen bir bilgilendirme toplantısı ile katılımcılar, proje
içeriği hakkında Anadolu Vakfı Proje Yöneticisi Toygun Şenüçler, Anadolu
Sağlık Merkezi Meme Merkezi Koordinatörü/Vaka Yöneticisi Derya Subaşı ve
SEV Amerikan Koleji’nin okul-aile birliğinde görev yapan Dr. Mithat Bıyıklı

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün katkıları ile ilköğretim çağındaki çocukların annelerinin yoğun katılım
gösterdiği söyleşide; çalışan anne-çalışmayan anne arasındaki farklar, anne ile baba arasındaki temel farklar
gözden geçirilirken, bir annenin çocuğun eğitiminde, bilgisinde, görgüsünde, iyi insan oluşunda, daha sonra iyi
birer anne-baba oluşunda olumlu etkisi olabilmesi için öneriler verildi. Günlük hayat deneyimleriyle, interaktif
olarak gerçekleştirilen söyleşiye yaklaşık 300 kişi katıldı.

G.G. Marquez ve Büyülü Gerçekçilik
Bu sayımızda bizlerle, Kitap Kulübü’nden Genel
Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Tuğrul Tansuğ, ünlü yazar
Gabriel Garcia Marquez ile ilgili yazdığı yazıyı
paylaşıyor...

tarafından bilgilendirildiler.
Konuyla ilgili görüşünü
dile getiren Anadolu Sağlık
Merkezi Meme Merkezi
Koordinatörü/Vaka Yöneticisi
Derya Subaşı “Sağlık
kurumları olarak hastalıkları
tedavi etmeye yoğunlaşmış
olsak da, görevlerimizden
biri toplumda farkındalık
yaratmak. Proje sayesinde
ihtiyaç sahibi 50 kadına
sağlık hizmeti vermiş ve hayatlarına dokunarak onları bilgilendirmiş olacağız.
Bu imkanı sağlayan Anadolu Vakfı ve Sağlık ve Eğitim Vakfı (SEV) Amerikan
Koleji’ne teşekkür ediyorum.” dedi.

Hastalarımızdan Mektup Var!

Kitap Kulübü’nde ele aldığımız yazarlardan biri de
Gabriel Garcia Marquez idi. Yüzyıllık Yalnızlık romanının
yazarı, Kolombiyalı, 1982 Nobel Edebiyat Ödülü’nün
sahibi Marquez’i 2014’dte Nisan ayında kaybetmişti
edebiyat dünyası.

m
imkanına sahip olduğu
Yakın zamanda tedavi
ve destek personelinin
n
hastanenizde hocalarımız
ve güler yüzlü hizmetlerinde
göstermiş olduğu çaba
Gastrit
Prof. Dr. Yaşar Kütükçü,
dolayı, özellikle de Sayın
Özel ve
Sayın Prof. Dr. A. Melih
tedavisini gerçekleştiren
Sertaç
eştiren Sayın. Prof. Dr.
ve
kulak ameliyatımı gerçekl
arından
yüzlü hizmet anlayışl
Yetişer hocalarıma güler
ötürü
emek ve çabalarından
iyileşmemde gösterdikleri
rum. İyi ki varsınız...
teşekkürlerimi sunuyo

Marquez adı en çok ünlü romanı “Yüzyıllık Yalnızlık” ve
“Büyülü Gerçekçilik” akımı ile birlikte anılır.
Marquez 1928 yılında Kolombiya’nın Aracataca adlı bir
nehir kasabasında doğmuş, büyükannesi ve teyzeleri
tarafından büyütülmüştür. Kendisine sürekli hayalet
temalı fantastik öyküler anlatan büyükannesinin;
eserlerindeki anlatımına çok büyük katkısı olduğunu
söylemiştir. “Büyükannem, en acımasız şeyleri, kılını bile
kıpırdatmadan, sanki yalnızca gördüğü şeylermiş gibi
anlatırdı bana. Anlattığı öyküleri bu kadar değerli kılan
şeyin, onun duygusuz tavrı ve imgelerindeki zenginlik
olduğunu kavradım. Yüzyıllık Yalnızlık’ı büyükannemin
işte bu yöntemini kullanarak yazdım.” der.
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Şule Engin İreng

Saygılarımla,

Yazar, kendi doğduğu kasabanın, yani Aracataca’nın bir
benzerini, Macondo’yu yaratmıştır Yüzyıllık Yalnızlık’ta.
Jose Buendia soyunun yedi kuşağını anlatan masalımsı
hikâye orada geçer. Marquez, Macondo motifini
kullanarak yaşadığı toplumun tüm öğelerini barındıran
hayali bir evren yaratmıştır. Hikâyesini fantastik kurgular
ve metaforlar eşliğinde sürdüren yazar, çocukluğunda
kendisine sanki hepsi gerçekmiş gibi son derece ciddi
bir yüzle olmadık hikâyeler anlatan ninesinden aldığı
ilhamla bir büyülü gerçekliği okurlarına sunmaktadır.
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Büyülü gerçekçilik, tümüyle gerçekçi hatta “normal” bir
ortamda sihirli öğeler veya mantık dışı senaryoların
ortaya çıktığı sanatsal bir tarzdır. Bu tarz edebiyat,
literatür ve sinema ile ilişkili olarak yaygın olarak
kullanılmıştır. Büyülü gerçekçilik, dünyevi gerçekliğe
dışarıdan, bariz sihirli özellikler zorlamaktan ziyade
içsel bir gizemi ortaya çıkararak bu dünyevi konunun
tasvirine aşırı gerçeklik getirir. Örneğin resimler gerçek
dünyadan kök almıştır fakat aynı zamanda akılalmaz
öğeler içerir. Gerçek ve fantastik kesintisiz biçimde
bir arada dokunmuştur. Hem ön planda hem de arka
planda keskin bir şekilde ifade edilen ve detaylandırılan
öğelerin bitişikliği bir gizem veya belirsizlik havası
vermek için kullanılmıştır.
Büyülü gerçekçilik, çağdaş konuları sıklıkla sakin bir
kayıtsızlıkla ve bazen de ürkütücü bir atmosfer enjekte
ederek kullanan bir realizm tipidir.
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Semra Çiçek Ekit

Marquez’den bazı deyişler:
• Hayatta önemli olan sana ne olduğu değil neyi ve nasıl
hatırladığındır.
• Bazen öyle konuşacaksın ki karşındaki cevap
veremeyecek. Bazen de öyle bir susacaksın ki karşındaki
konuşmaya cesaret edemeyecek.
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• Gerçek arkadaş elini tutan ve yüreğine dokunandır.
• Aslında kötü insan yoktur hayatın her evresinde, her
insan huzur verir; kimi geldiğinde, kimi gittiğinde.
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Beykoz Çocuk Yuvası’na ziyaret

Sağlıklı Toplum Projesi
İnsana verilen değer ile yola çıkan Anadolu Vakfı, binlerce yetenekli gencin öğrenim
hayatına katkı sağlamış, onlarca eseri bu topraklara kazandırmış ve on binlerce ihtiyaç
sahibi vatandaşın sağlık sorununa çare olmuştur.

Bütün katılımcıların katkılarını alabilmek için bireysel sunumlardan çok söyleşi tarzında
yapılması planlanan toplantıların soru-cevap kısımları uzun tutularak katılımcıların
sağlıkla ilgili sorularına daha detaylı cevap verilebilecek.

Sağlığın yalnızca hastalık ve sakatlığın yokluğu olmayıp, aynı zamanda bedensel,
ruhsal ve toplumsal bakımdan tam bir iyilik hali olduğunu ve sağlığın sosyal boyutunu
toplumda bir farkındalık yaratmak adına söyleşiler ile halka doğru bilginin konunun
uzmanlarından verilmesini hedefliyoruz.

Dilovası Belediyesi Kültür Salonu’nda 20 Kasım 2015, saat 13:30’da Dr. Esra Sönmez’in
Akciğer Kanseri konulu söyleşisi, Aralık ayında Psikolog Selin Karabulut’un “Okul
Çağındaki Çocuklar ile İletişim”, Ocak ayında “Kanser Hastalığı”, Şubat ayında “Psikiyatrik
Rahatsızlıklar”, Mart ayında “Göz Hastalıkları”, Nisan ve Mayıs ayında ise söyleşi konuları
katılımcıların isteği doğrultusunda belirlenecek söyleşilerle proje tamamlanacaktır.

Bu doğrultuda muhtaç hasta yönlendirme çalışmaları kapsamında uzun zamandır proje
ortağımız olan Dilovası Belediyesi ile birlikte organize ettiğimiz “Sağlıklı Toplum Projesi”
Kasım 2015 - Mayıs 2016 döneminde gerçekleşecek 7 söyleşiyle hayat bulacaktır.

Klinik Kalite ve
Hasta Güvenliği

Anadolu Vakfı, binlerce çocuğa ulaştığı, “Sağlıklı Çocuklar Mutlu Yarınlar” projesi kapsamında Mayıs
ayında, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı Beykoz Galip Öztürk Çocuk Yuvası’nı ziyaret etti.
Anadolu Sağlık Merkezi çalışanları Dr. Mehmet Kılıç, Taner Cingiz, Kevser Karabük ve Sosyal Sorumluluk
Projeleri Direktörlüğü çalışanı İlker Esen’den oluşan ekip tarafından gerçekleştirilen ziyaret sırasında,
kurumdaki yaşları 6 ile 11 arasında değişen 65 çocuğa genel sağlık değerlendirmesi yapıldı.
Merkeze uzak lokasyonu nedeniyle sağlık hizmetine ulaşımda sıkıntıları bulunan çocukların gelişim
durumları değerlendirilerek, mevcut sağlık dosyalarının güncellenmesi sağlandı.

Dr. Hişam Alahdab

Sağlık Sunumu Üçgeni
Doksanlı yılların başında ilk olarak William Kissick
tarafından ortaya atılan sağlık Sunumu Üçgeni,
3 unsurdan oluşuyor: Kalite, maliyet ve sağlık hizmetine
erişim. Üçgen olarak nitelendirilmesinin sebebi, her
unsurun bu üçgeni kendi tarafına çekmeye çalışmasına
bağlıdır. Başka bir deyimle: Daha kaliteli bir hizmet
sunmak için daha yüksek bir harcama yapmak gerekiyor,
bu durumda maliyet arttıkça bu hizmetten yararlanacak
bireylerin sayısı azalacak ve sağlık hizmetine erişim
etkilenecek.
KALİTE

MALİYET

Sünnet 2016 Projesi başladı...

Dilovası Belediyesi tarafından tanıtımı özenle yapılan “Sağlıklı Toplum Projesi” için hazırlanan billboard ve sokak afişlerinden örnekler.
Dr. Esra Sönmez tarafından gerçekleştirilen söyleşide; tüm dünyada kanser türleri arasında erkeklerde en sık, kadınlarda ikinci sırada ölüme neden olan bu kanser çeşidine tütün
çeşitlerinin sebep olduğu bunun dışında asbest, radon gazı, verem hastalığı (tüberküloz), hava kirliliği ve genetik faktörlerinin de etkili olduğunun önemi vurgulandı.
Yaklaşık 250 kişinin katılım gösterdiği söyleşiye yoğun ilgi vardı.

Sosyal Sorumluluk Projeleri Direktörlüğü, her sene olduğu gibi 2016 yazında da yüzlerce erkek
çocuğunun hayatlarının en önemli döneminde rol alarak Sünnet 2016 Projesi’ni hayata geçiriyor.
Anadolu Sağlık Merkezi çevresinde yaşayan ihtiyaç sahibi çocukların sünnet işlemlerinin sorunsuz
tamamlanabilmesi için çok geniş bir ekip, titizlikle çalışıyor.
Sabah ve öğlen olmak üzere hafta içi 11, Cumartesi 5 çocuk olarak devam eden projenin yarısı
tamamlandı bile.

SAĞLIK HİZMETİNE
ERİŞİM

Yıllardır bu çekişmeyi yaşayan sağlık kurumları, kaliteyi
optimum bir düzeyde tutup maliyeti kabul edilebilir hale
getirmeye çalışmıştır. Dünyada birçok ülkenin (Türkiye
de dahil) sağlık politikalarının karşılaştığı en büyük soru:
“Kaliteyi düşürmeden, maliyeti azaltıp nasıl daha fazla
vatanadaşa sağlık hizmeti sunabiliriz?” sorusudur.
Sağlık hizmeti sunan kurumların da durumu pek
farklı sayılmaz. Sonuç olarak kaliteli bir hizmet
sunmayı istemek ile birlikte mali durumunu
“ayakta” kalabilecek kadar sürdürülebilir olmasını
sağlamak durumunda. Peki çözüm ne olmalı?
Artık bu tartışmaların sonucunda maliyeti azaltmak için
kaliteden ödün vermenin şart olmadığını öğreniyoruz.
Daha kaliteli bir hizmeti daha az maliyetle nasıl
sunabilirizin yollarını buluyoruz. Artık hastalarımıza daha
güvenli bir şekilde bakarsak maliyeti azaltabileceğimizi
biliyoruz. Örneğin: Enfeksiyonu önlersek daha az ilaç
kullanırız, ve daha kısa süreli yatarlar, ilaç hatalarını
önlersek, yan etkilere ve ek tetkiklere bağlı maliyeti
azaltabiliriz. Öte yandan gereksiz tetkiklerden
kaçınırsak hem o tetkiklerin yan etkilerinden (örneğin
radyasyon ve girişimsel tetkiklerin komplikasyonları)
hem de maliyetlerinden kaçınmış oluruz. Süreçlerimizi
iyileştirirsek ve daha verimli bir hale getirirsek israfı
önleyebiliriz ve hataları azaltabiliriz. Örnekler oldukça
fazla ve çoğaltılabilir.
Artık bu üçgen kavramının dağılmak üzere olduğunu
düşünmek gerek. Yeni formül de şöyle olmalı:

Güvenli ve
Kaliteli
Hizmet

Daha Az
Maliyet

Daha Fazla
Hastanın
Sağlık
Hizmetine
Erişimi

Bu formülü haklı çıkaracak kurumsal kültüre ve
davranışa sahip olmamız dileğiyle...
Sağlıcakla kalın.
Dr. Hişam Alahdab
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Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kocaeli Garnizon
Komutanı Korgeneral Metin Gürak’tan vakfımıza
teşekkür
Muh. Hiz. Des. Eğt. K. Korg. Metin Gürak, Vakfımızı geçtiğimiz
günlerde ziyaret ederek, direktörlüğümüz tarafından gazi
ve şehit ailelerine verilen bedelsiz sağlık hizmetleri ve
onlara gösterilen ilgi ve alakadan dolayı bizleri plaket ile
onurlandırdı.
Direktörümüz Necmettin Özçelik de gazi ve şehit ailelerinin
başımızın tacı olduğunu ifade ederek, ülkemizin içinde
bulunduğu bu zor günlerde hizmetlere devam edeceğimizin
sözünü verdi.
Biz de Anadolu Vakfı olarak ziyaretinden dolayı Korgeneral
Metin Gürak’a teşekkürü borç biliriz.

Çayırova Sevgi Evi’ne Anadolu Vakfı’ndan ziyaret
“Sağlıklı Çocuklar, Mutlu Yarınlar“ sloganıyla yola çıktığımız proje kapsamında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı Çayırova Sevgi Evi’ne konuk olduk.
Sosyal Sorumluluk Projeleri ekibi, kurumda bakım ve koruma altında olan çocukların kaldıkları evleri gezdi. Yuvada kalan çocuklara hediyeler dağıttı. Çocukların hijyenik şartlarda,
modern bir aile ortamında ve sağlıklı bir şekilde yaşadıklarını görmek bizi memnun etti.
Uzun süredir birlikte çalıştığımız ve tüm sağlık ihtiyaçlarını giderdiğimiz Çayırova Sevgi Evi'nde kalan çocukların 2016-2017 eğitim-öğretim yılı öncesinde gerçekleştirdiğimiz, “Okul
Öncesi Sağlık Kontrolleri dosyaları da kurum müdürü Sayın Ekrem Taşçı’ya teslim edildi. Proje kapsamında 77 çocuğa 385 muayene gerçekleştirilmişti.

Merkezinizde ne var?

Duyduk Duymadık Demeyin

Yenilenen vizyon, misyon ve değerlerimizi, çalışanlarımıza benimsetmek adına 2016 yılı
içinde yaptığımız iç iletişim projelerinden bir tanesi de ‘’Senin merkezinde ne var?’’ oldu.
Tüm çalışanlarımıza ‘’Bizim merkezimizde sen varsın, Senin merkezinde ne var?’’ diye
sorduk. Hayatlarının merkezindekileri, hazırladığımız kartlara yazarak personel girişi ve
yemekhanede bulunan kutulara atmalarını istedik. Kimi “ailem”, kimi “çocuğum”, kimi de
“işim” dedi...
Haziran ayında başladığımız proje yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Yıl sonuna kadar
her ay yapacağımız çekilişle belirleyeceğimiz 3 kişiye, hayatlarının merkezindekilere
özel hediyeler vereceğiz. Çekilişi de her ay yemekhane girişinde yine çalışanlarımızın
yapmasını rica ediyor ve şeffaf bir çekiliş olmasını sağlıyoruz. Yıl sonuna kadar toplam
21 kişiye özel hediyeler vereceğiz. 21 Eylül’de gerçekleştirdiğimiz ikinci çekilişimizde
kazananlar ise Feyza Kalay, Elif Terzioğlu ve Melike Duman oldu. Ödüllerinin keyfini
çıkarmalarını diliyoruz...
Bizi takip edin... Herkese bol şans.
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