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H
emşirelerin tıp fakültele-
rinden daha fazla patente 
sahip olduğunu söylesem 
herhâlde şaşırırsınız. Açık- 

çası ilk duyduğumda ben de “olmaz 
öyle şey” demiştim. Mesleğinde fe-
dakârlık göstermekte hiç tereddüt et-
meyen hemşireler bilim konusunda 
da fedakârlıktan kaçınmıyor. Hasta-
ları için gecesini gündüzüne katan, 
sürekli koşuşturan hemşireler saha-
da elde ettiği verilerle bugüne kadar 
250’ye yakın inovatif buluşa imza at-
mış. Doktorlar bilimsel çalışmaları 
için üniversitelerden ödenek alırken 
hemşireler patent ücretini bile kendi 
maaşında ödüyor. Âdeta tam bir giri-
şimcilik örneği sergiliyorlar. 

İnovatif Hemşirelik Derneği Başkanı 
ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) 
Hamidiye Hemşirelik Fakültesi Öğre-
tim Üyesi Doç. Dr. Yeliz Doğan Me-
rih, 2012 yılından bu yana faaliyet 
göstermeye başladıklarını belirterek 
“Tüm hemşireleri inovasyona dâhil 
edebilmek için İnovatif Hemşirelik 
Derneğini kurduk. Dernek aracılığı 
ile hastanemizde başardığımız süreci 
ülkemiz genelindeki tüm hemşirelere 
yaymak için çalışmalarımızı başlattık. 
Şu an 600 üyemiz var. Hemşirelerimiz 
10 yılda yaklaşık 600’e yakın inovatif 
fi kir geliştirdi. Bunlardan 150 tane-
si patent aldı. Patent süreci devam 
eden buluşlar da var. Hemşireler en 
büyük avantajı sahada olması. Has-
taya bakım sırasında olsun ameli-
yathanede olsun sahada tespit ettiği 
eksikliklere yönelik inovatif fi kirler 
geliştirebiliyor” dedi.

Kendisi de altı patent sahibi olan 
Doç. Dr. Merih “Hemşirelikte İnovas-
yon’ kapsamında yaptıkları bilimsel 
toplantılarda her yıl ‘Hemşirelikte 
İnovasyon Yarışması’ düzenliyo-
ruz. Son iki yıldır “Sağlıkta İnovas-
yon Yarışmaları” düzenliyoruz. Bu 
yarışmalara hemşirelerin yanı sıra 
artık doktorlar ve diğer sağlık profes-
yonelleri de katılıyor. Cerrahi aletler, 
farklı korumalı cerrahi iğneler, doğum 
sonu kanama önleyici cihaz, travay 
takip cihazları, yenidoğan yoğun ba-
kım ürünleri (formül süt hazırlama 
cihazı, nefes öğreten yatak, ağlama 
sensörü, yenidoğan özel kan alma 
iğneleri, kan değişim cihazları vb.), 
hasta konforunu destekleyici sürgülü 
yatak, pozisyon veren ve masaj yapan 
yatak, akıllı ürodinami cihazı, has-
ta mobilizasyonuna destek 
giyilebilen serum askısı ve 
foley sonda askısı, özellikli 
süt sağma cihazları, ilaç na-
vigatörleri, ilaç güvenliği için 
kontrol kalemleri, çok yönlü 
hasta bakım arabaları gibi 
cihazlar hemşireler tarafın-
dan geliştirilen ürünlerden 
sadece birkaçı” diye konuş-

tu. Hemşireler geliştirdikleri ürünleri 
fuarlarda sergilese de son zamanlar-
da fonların dikkatini çekmiş.  ‘Melek 
yatırımcılar’ da artık inovatif fi kirlere 
destek veriyor.

Hemşirelerin geliştirdiği buluşlar-
birçok üniversitenin tıp fakültesin-
den bile daha fazla. Ben de küçük 
bir araştırma yaptım. Türkiye’de çoğu 
üniversitenin kullandığı akademik 
performanslarının yayınlandığı Ave-
sis sisteminde yer alan bilgiye göre 
son 10 yılda İstanbul Tıp Fakültesi-
nin aldığı patent sayısı 21. Bunun 2 
tanesi faydalı model, 5 tanesi onaylı 
patent, 14 tanesi ise patent başvuru-
sundan oluşuyor. Gazi Üniversitesi Tıp 
fakültesinin patent sayısı 4, Ankara 
Üniversitesi Tıp Fakültesinin patent 
sayısı 4, Dokuz Eylül Tıp Fakültesinin 

patent sayısı 4. 
Çok okuyan mı yoksa sa-

hada etkin zaman harcayan 
mı bilir? Öyle ki görünüyor 
ki hemşireler gibi sahada bu-
lunduğu hizmet süreçlerinde 
analiz yapan, hastaların ve 
sistemin ihtiyacını belirleye-
rek inovatif ürün geliştirenler 
daha fazla hizmet ediyor.

Hemşireler patentte
tıp fakültelerini geçti

ÇOK GEZEN Mİ BİLİR, ÇOK OKUYAN MI? 

İnovatif Hemşirelik Derneği çatısı altında sayısız buluşa imza atan hemşireler 
sahadan elde ettiği bilgi ve tecrübe sayesinde bugüne kadar 150’den fazla pa-

tent alarak birçok üniversitenin tıp fakültesini geride bırakmayı başardı. 

Yeliz Doğan 
Merih

Türk fi rması HİBSAN tarafından geliştirilen te-
levizyonlu davlumbaz Zuchex Ev ve Mutfak Eşya-
ları Fuarı’nda katılımcıların beğenisine sunuldu. 
HİBSAN Havalandırma fi rmasının sahibi Hikmet 
Tunceli, özellikle yemek yaparken ve yerken kü-
çük mutfaklara çözüm olması için böyle bir ürün 
geliştirmeyi düşündüklerini, dünyada daha önce 
üretilmediği için de patentinin alındığını belirterek 
“Dünyada bir ilk ve teknolojiye uyumlu olarak da 
televizyonu akıllı olarak tasarladık. Televizyonda 
Wifi  bağlantısı, USB girişi ve diğer tüm imkânlar 
mevcut. Ürünü birbirinin çalışma sisteminden, olu-
şabilecek olan buhardan ve 
yağdan da etkilenmeyecek 
şekilde tasarladık. Şu anda 
hem yurt içinden hem de 
yurt dışından çok fazla ta-
lep var” dedi.

DÜNYADA İLK 

Televizyonlu davlumbaz

OPPO ENCO X2 TÜRKİYE’DE 

Stüdyo kalitesinde ses
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Stüdyo kalitesinde ses
Dünyanın önde gelen lider akıllı ürün markası 

Oppo, en yeni akustik amiral gemisi gerçek 
kablosuz kulaklık modeli Enco X2’yi Türk tü-
keticilerle buluşturdu. Stüdyo kalitesinde ses 
sunmaya odaklanan kablosuz kulaklık Oppo 
Enco X2, Danimarka merkezli hoparlör üreticisi 
Dynaudio ile tasarlanan Süper Dinamik Dengeli 
Gelişmiş Motorunun sağladığı (SuperDBEE) 
akustik sistemle donatıldı. Kulaklıklarda ay-
rıca Düşük Gecikmeli Yüksek Çö-
zünürlüklü Ses Kodeği (LHDC) 4.0 
bulunuyor. Ultra geniş frekansa 
sahip aktif gürültü engelleme 
(ANC) özelliğiyle gelen Op-
po Enco X2, ultra hızlı şarj 
ve uyumlu Qi kablosuz şarjı 
da destekliyor. Oppo Enco 
X2’ninTürkiye fi yatı 2.899 TL.

Sony, X ailesin hoparlöre üç yeni model ekledi. Sony’nin profesyonel konser-
lerde kullanılan ses sistemlerinden ilham alan Line-Shape Difüzörü, sesi eşit bir 
şekilde dağıtarak daha geniş ve uzak alana ulaştırıyor. Hoparlörlerde bulunan Party 
Connect özelliği ise 100 adede kadar uyumlu kablosuz hoparlörü birleştirebiliyor. 
Ayrıca üç model de yankı önleme özelliği bulunuyor. XE300 ve XE200’deki MIC sessiz 
düğmesinin yardımıyla da anında sessize alınabiliyor. Kompakt tasarıma sahip model-
lerden XG300 tam şarjla 25 saat, XE300 24 saat, XE200 ise 16 saat çalma süresi sunuyor.  

Sony ile konser havası

İnovatif Hemşirelik Der-
neği Başkanı Doç. Dr. Yeliz 
Doğan Merih hemşirelerin 
büyük fedakârlık göster-
diğini belirterek “Bizim 
ürünlerimiz sahadaki ihti-
yacı karşılayacak ürünler. 
Üretildiği zaman hemen 
kullanılabiliyor. Ayrıca ço-
ğunlukla doktorlara bilim-
sel araştırmaları için ödenek 
ayrılıyor. Hemşireler ise 
patent almak istediğinde 
ödemeyi kendi maaşından 
yapıyor. Ben biliyorum pa-
tent ücretini maaşından 
taksitle ödeyen hemşireler 
var. Bizler yaptığımız inova-
tif çalışmalar ve aldığımız 
patentler ile ülkemizin yerli 
ve millî üretim sürecini des-
teklemek için taşın altına 
elimizi koyduk. On yıldır 
büyük bir özveriyle yürüt-
tüğümüz çalışmalarımızı 
aynı azimle sürdürmeye 
devam edeceğiz” dedi.

Patent hakkını 
maaşından 
taksitle alıyorlar

T.C. ÇEŞME (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
2021/37 SATIŞ
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli 
özellikleri :
1 NO.LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İzmir İli, Çeşme İlçesi, Dalyan Mahallesi  Büyükdere 
mevkiinde  7336 Ada, 7 Parsel No.sunda kayıtlı  Arsa vasfında 761 m² 
miktarındaki taşınmaz tapu kaydındaki 25.09.2018 tarih 9616 yevmiyeli 
Doğal sit- Sürdürülebilir Koruma ve kontrollü  kllanım alanı  şerhi ile 
29.05.2009 tarih 4397 yevmiyeli 1 ve 2. derecede  korunması gereki 
taşınmaz kültür varlığıdır şerhi tapu kaydında baki kalmak şartı ile ihalesi 
yapılacaktır. 
Adresi  : Çeşme Dalyan Mahallesi 4500 Sokağa 150 metre 
mesafede boş arsa vasfında 
Yüzölçümü : 761 m²  
Arsa Payı : Tamamı
İmar Durumu :  Celbedilen imar durumuna göre söz konusu parsel 
İzmir 2 TVK  Bölge Komisyonunun 09.10.2020 gün 983 sayılı  kararı 
gereği sürdürülebilir Koruma ve kontrollü kullanım alanında 01.04.2005 
gün ve 479 sayılı koruma amaçlı imar  planında tercihli konut alanında  
kalmaktadır.bir bağımsız birimden fazlası yapılamaz parsel şartını 
sağlamadıağından  turistik tesis yapılamaz  gelişme alanındadır. AYRIK 
E  0.25 nispetinde iki kat 6.50 metre yüksekliğinde inşaat yapılabilir 
niteliktedir. 

Kıymeti : 2.283.000,00 TL
KDV Oranı : %8
1. Satış Günü : 20/12/2022 günü 11:50 - 12:00 arası
2. Satış Günü : 17/01/2023 günü 11:50 - 12:00 arası
Satış Yeri : Sakarya Mahallesi 2001 Sokak No. 131 ( Çeşme 
Belediyesi Çakabey kültür merkezi Migros üstü) Çeşme İzmir 
Satış şartları : 
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın  yirmi gün 

öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.
uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu 
artırmada tahmin edilen değerin %50’sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa 
alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. 
Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda 
birinci artırmadan sonraki beşinci  günden, ikinci artırma gününden 
önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.  Bu 
artırmada da malın tahmin edilen değerin %50’sini,  rüçhanlı alacaklılar 
varsa alacakları toplamını  ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok 
artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi 
düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20’si oranında 
pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri 
lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek 
üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim 

masrafl arı alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan 
vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların 
satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar 
vergisi gibi Devlet teklifl erinden muayyen eşya ve akardan alınması 
lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki 
haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı 
belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde 
hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve 
İfl as Kanununun 133’üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye 
katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine 
sebep olan tüm alıcılar ve kefi lleri teklif ettikleri bedel ile son ihale 
bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt 
faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi 
ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, 
varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede 
açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul 
etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2021/37 Satış 
sayılı dosya numarasıyla memurluğumuza  başvurmaları ilan olunur.

Resmî ilanlar www.ilan.gov.tr’de                                        BASIN: 1698057

ÖMER 
EKİNCİ
 omer.ekinci@desnet.com.tr

Federer bıraktı, 
Nadal neden ağladı?

Girift ilişkiler
40 yıllık iki dost. Çok iyi 

dostlar. Çocukluk arkadaşları.
Gençlikleri beraber, okulları 

beraber, bir tek askerde farklı 
yere düşmüşler, ona rağmen 
askerliği bile aynı dönem 
yapmışlar.
Meslekleri ayrı ama iş yerleri 
hep yan yana olmuş.

Çocukları arkadaş.
İşler iyi gidince bir arsa 

alıyorlar ortak. İkiz villa, 
kapıları birbirine bakıyor. 
Bahçesi bir.

Yatırım yapıyorlar, hep 
ortaklar yatırımlarda. “Şurada 
arsa varmış, yarısı senden, 
yarısı benden”. Tüm tapular 
ortak.

Tabii saymadığın onlarca 
şey, tatiller ortak, seyahatler 
ortak, hac-umre ortak.

Yetmiyormuş gibi, çocuklar 

büyüyünce birinin oğluyla 
diğerinin kızı evleniyor.

Torun ortak…
Derken şeytan devreye giri-

yor, fi tnelik doğuyor arada.
2 yıldır küslük ve kavga.
“Ne cenazene, ne cenaze-

me”,
“Şeytan görsün yüzünü”ler 

havada uçuşuyor.
Torun bile barıştıramıyor. 

Doğum günü partisinde sabah 
annenin babası, akşam baba-
nın babasıyla.

Girift ilişki denince biz 
Türklerin eline hiç kimse su 
dökemez.

Karmaşıklaştırmakta üstü-
müze yok. Birini sevdiysek 
onunla öyle bir ilişkiler yumağı 
kuruyoruz ki, sonra en ufak bir 
sorunda çözmek neredeyse 
imkânsız oluyor.

Bir iletişim kazası
Yakın zamanda Enes Batur’un 

bir videosuna Sertaç Güngör 
kardeşimiz bir isyan videosu 
çekmiş. Videoda aslında Enes 
Batur videolarının ve mesajının 
tehlikesine ailelerin dikkatini 
çekmek gibi iyi bir niyeti var ama 
farkında olmadan övüyor.

Misal; “Bu herifi  Türkiye’de 
bütün çocuklar tanıyor, aylık 100 
milyon izlenmesi var, yani herif 
bir ayda bizim ülke nüfusundan 
fazla izleniyor”.

İletişimde bir cümleyi 
dikkatli kurmazsanız o sizin 
aleyhinize çalışır, bu cümleyi 
kurduğunuzda Enes Batur’u 
izlemeyen çocukların bile “Dur 
yahu bakayım ne varmış bu 
kadar izlenecek” dedirtirsiniz. 
Üstelik bu iyi niyetli videoyu 

Türkiye Diyanet Vakfı hesabı da 
paylaştı. Yani Türkiye Diyanet 
Vakfını takip eden çocuklara 
Enes Batur reklamı yapılmış 
oldu.

Kaldı ki orada olmayan 
birinden bahsederken sürekli 
suratınızı ekşiterek “Bu herif, şu 
herif” diyerek bahsederseniz in-
sanların gözünde o kişiyi mağdur 
pozisyonuna sokmuş, kendiniz 
ise despot ve kavgacı bir profi l 
çizmiş olursunuz.

İyi şeyler yapmaya çalışan 
insanların, belli misyonları 
temsil etme iddiasındaki kişilerin 
bir mesaj verirken çok daha 
dikkatli olması gerekir. Çünkü 
yapacağınız hata size yazmaz, 
sizin temsil ettiğiniz idealin, 
ideolojinin tümüne yazar.

Bu hafta e-Ticaret haftası
Geçen hafta yazmıştım. Bu 

hafta 28-29-30 Eylül’de İstanbul 
WOW Hotel’de 9. WORLDEF 
2022 e-Ticaret Zirvesi var, 
ben üç gün boyunca orada 

olacağım. Hem Desnet olarak 
standımız var, hem de iki ayrı 
konuşmam olacak. E-Ticaret’e 
meraklı olan dostlar, yolunuz 
düşerse beklerim.

D ünyanın yaşayan 
en büyük tenis efsa-
nelerinden biri olan 
Roger Federer 41 
yaşında tenisi bırak-

tı. Diğer bir büyük efsane Rafael 
Nadal ise, Federer’in fi nal ma-
çında gözyaşlarını tutamadı.

Bu da hâliyle dünya kamuo-
yuna ilginç bir fotoğraf karesi 
olarak düştü. Herkesi de şaşırttı.

Ne bekleniyordu bilemiyorum, 
muhtemelen kafalarda hâlâ o 
eski rekabet algısı var, hani o 
savaşan, birbirine düşman olan 
rakipler.

Birbirinin evinde dart tahtasına 
rakibinin resmini asmış ya da 
kum çuvalına rakibinin yüzünün 
fotoğrafını koymuş, onu gördük-
çe dişlerini sıkan rakipler.

Artık öyle bir dünya yok ki? 
O eski rekabet kültürüne sahip 

olan insanların da zaten Fede-
rer gibi, Nadal gibi başarılı olma 
imkânı yok.

Eminim ki her maçlarından 
sonra Nadal ve Federer tele-
fonda maçı tartışıyordu. Ben 
eminim ki birbiriyle görüşüp bir-
birlerini eleştirerek “Şunu daha 
iyi yapmalısın” diyorlardı. Yoksa 
bugün zirvede olamazlardı.

Dünya artık çok başka bir 
kafada, Zeki Alasya ve Metin 
Akpınar’ın Hasip ile Nasip 
fi lmindeki gibi birbirine düşman 
olanların artık yükselme şansı 
yok. Böyleleri yok mu? Elbette 
var ama birbirlerini ancak aşağı 
çeker dururlar.

Bir diğer yandan biz insanları 
meslekleriyle aşırı şekilde bağ-
daştırıyoruz, bazen de insanlar 
kendilerine bu hatayı yapıyor.

 omer.temur@tg.com.tr

OPPO ENCO X2 TÜRKİYE’DE 

Stüdyo kalitesinde ses

Sony, X ailesin hoparlöre üç yeni model ekledi. Sony’nin profesyonel konser-
lerde kullanılan ses sistemlerinden ilham alan Line-Shape Difüzörü, sesi eşit bir 
şekilde dağıtarak daha geniş ve uzak alana ulaştırıyor. Hoparlörlerde bulunan Party 
Connect özelliği ise 100 adede kadar uyumlu kablosuz hoparlörü birleştirebiliyor. 
Ayrıca üç model de yankı önleme özelliği bulunuyor. XE300 ve XE200’deki MIC sessiz 
düğmesinin yardımıyla da anında sessize alınabiliyor. Kompakt tasarıma sahip model-düğmesinin yardımıyla da anında sessize alınabiliyor. Kompakt tasarıma sahip model-
lerden XG300 tam şarjla 25 saat, XE300 24 saat, XE200 ise 16 saat çalma süresi sunuyor.  

Sony ile konser havası


