FLORENCE NIGHTINGALE
HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU
MEZUNLARI DERNEĞİ BÜLTENİ
Sayı: 4
Değerli Mezunlarımız,
Geçtiğimiz yıl ilk kez Yüksekokulumuz ile birlikte
başlattığımız Mezunlar Günü, bu kez Vakfımızın
programı ile birleşerek ve sizin artan katılımınızla
zenginleşerek gerçekleşmektedir.
Dünya tarihinde bir "68"
68" olayı vardır, bu olay 1968
yılının Mayıs ayında Fransa'da patlak veren öğrenci ve
işçi eylemleriyle birlikte tarihsel bir yere sahip olmuştur.
"Mayıs 68" olayları, gelişimi ve ortaya çıkardığı
sonuçlarıyla belli bir döneme damgasını vurmuştur.
Doğal olarak bu olayın içinde yer alanlar, o tarihten
itibaren "68'liler"
68'liler" olarak tanımlanmıştır.
Nedir Mayıs 68 olayları?
68 öğrenci hareketi, önce üniversitede reform yapılması
için 60’lı yılların başlarından itibaren ve Amerika’da
başlayıp yaygınlaşan, “üniversitelerde otoriter eğitimin
kaldırılıp reform yapılması ve daha özgürlükçü ve
bağımsız, daha eşitlikçi bir eğitim sisteminin kurulması
talepleriyle başladı. Sonra kadın haklarına yönelik ve
hatta (Vietnam Savaşına karşı) siyasi bir boyut
kazandı.
29 Mart 68'de tüm Fransa'daki üniversiteler
öğrenciler tarafından işgal edilmiş ve eylemler bir üst
boyuta sıçramıştı.
3 Mayıs 68'de polisin Sorbonne Üniversitesi'ni
basmasıyla birlikte, tüm üniversitelerde polislerle
çatışmalar yaygınlaştı. 9 Mayıs ve 10 Mayıs günlerinde
öğrenciler ile polisler arasındaki çatışmalar sokaklarda
kurulan barikatlarda devam etti.
Aynı dönemde, İstanbul Üniversitesinde de öğrenciler
üniversite binalarını
binalarını işgal ederek üniversitede çağdaş ve
özgürleştirici eğitim, yönetime katılım vb isteklerini
gerçekleştirmek isteyince, Sağlık Bakanlığına bağlı olan
Yüksekokulumuzun öğrencileri de (fırsatı nimet
bilerek!) Öğrenci Derneğimizin Başkanının
liderliğinde,
liderliğinde, yatılı ve ara sınıflardaki öğrencilerin daha
aktif olduğu işgal hareketini başlatmıştır.
Bugün baş davetlilerimiz olan 68 ve 69 Mezunlarımız
bu eylemi yaşatmış veya yaşamış olanlardır. Kendileri
herhalde o günlere dair izlenimlerini bize
nakledeceklerdir.
Kurucu Müdürümüz, Merhum hocamız Prof. Dr.
Perihan VELİOĞLU bu eylemi istemese de olgunlukla
karşılamış, öğrencilerinin güvenlik kuvvetleri ve
savcılık tarafından hırpalanmaması için sukunetini
korumuştu:

Muhakemenin ilk oturumunda, hakimin “Müdire
Hanım, bu öğrenciler sizi okula sokmadılar mı?”
sorusuna,
“Hayır Hakim Bey, ben girmedim” demişti!
Sayın Derya Sazak, siyaset bilimci Doç.. Ayşe
Kadıoğlu’nun
kendi kuşağı ile 68'liler arasındaki
Kadıoğlu’
düşünce, eylem farklılığını irdelediğini naklediyor:
"İlkesizlik ve anlık eskimeler arasında ciddi bir ilişki
var. İlkelerin yitirilmesi ile beraber dünyayı değiştirme
isteği de bir nebze yitirildi. Artık anlık yeniliklerin,
anlık hazların arayışı içindeyiz. Bireyler tarihi
dönüştürebilecek gücü olan aktörler değil. Ekranlardaki
akislerine hapsolmuş durumdalar. Her şey anında tarihe
karışıyor. Ölümsüzlük bile anlık. 'Ölene kadar' diye
yapılan akitler yok. Uzun süren dostluklar, sadakat,
vefa gibi değerler hızla yitiriliyor."
Kadıoğlu, bu sorgulamayı bir dostuyla yaptığı "Başarı
nedir?" tartışması çerçevesinde sürdürüyor:
68'lilerin düşündüğü gibi "iz bırakmak mı?" yoksa,
"bir tatlı huzur aramak mı?"
"Bugün 40'lı yaşlarını sürenler, kendilerini 68'lilerden
böyle ayırdılar işte. Sıkıcı olarak, banal olarak, bir tatlı
huzur ile yetinerek, dünyayı değiştirmekten vazgeçerek.
Bunun iyi yanları da vardı elbette, çünkü bir anlamda
bireysellik ile tanışma fırsatı buldular. Dünya bir yana,
onların zevkleri, hobileri bir yana olabildi. Yine de ben
her zaman, 68'lilerin dünyayı değiştirmeye bu denli ikna
olmuş olmalarında büyülü bir yan olduğunu düşündüm.
Dostumun o 'iz bırakmak' derkenki ürkekliği de ayrı bir
hoşluk elbette. Bir yanda dünyayı değiştirmeye, iz
bırakmaya talip ürkekler, öte yandan bir tatlı huzur ile
yetinen cesurlar. İşte dünya böyle bir yer oldu."
Ayşe Kadıoğlu, "dünyanın değişen halini" 1980'lerin
değer yargılarıyla anlatıyor:
"1980'lerin zincirinden boşanmış bireyselliğinden
geriye kalan en önemli miras ilkesizliğin ideolojikleşmesi
oldu. Bundan toplumdaki iktidar ilişkisinin ilkesizlik
yardımı ile örülmesini kastediyorum. Benim 'dişsiz
canavarlar' diye tanımladığım iktidar talipleri dünyayı
değiştirmeye talip 68'liler gibi sert ve Ortodoks değiller.
Aksine sağa sola, öne arkaya eğilebiliyor, nabza göre
şerbet verebiliyor, sağ gösterip sol vurabiliyor, karda
yürüyüp izlerini belli etmiyorlar. Başarı için her yol
geçerli. Artık bir şeye inanmak 'out', her kalıba girmeye
müsait olmak 'in' oldu."
Toplumsal duyarlılıktan, sorumluluk ve ilkeli
olmaktan
olmaktan uzaklaşan "dişsiz canavarlar."
canavarlar. Ayşe
Kadıoğlu, günümüz Türkiyesi'nden "insan manzaraları"
sergiliyor:
"Bir yanda apolitik nihilizm, bir yanda cemaatçi,
kimlikçi eğilimler var."
Sonuçta... "Bu ikisinin arasında bir siyasi duruş
olmasını diliyor insan. Acaba, iz bırakmaktan
vazgeçtiğimiz için mi siyasetten bu denli uzaklaştık?"
Ne dersiniz?
Sevgi (Eyol) OKTAY
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VI.Ulusal Hemşirelik Eğitimi Kongresi
Hazırlıkları (devam ediyor).
SB Hemşirelik Hizmetleri Yönetmeliği
taslağı çalışmalarına katılım (devam ediyor).
SB
Hemşirelikte Özel Dal Eğitimi
(Sertifikasyon)
Yönetmeliği
Taslağı
çalışmalarına katılım (devam ediyor).
II.Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Günleri
kapsamında bir oturumun Prof. Dr. Perihan
Velioğlu’na ithafı ve 1.-2.-3. sözlü bildirilere
hediye verilmesi (28.4.2008).
Şile Orman Bölgesinde bulunan Prof. Dr.
Perihan Velioğlu Hatıra Ormanının ziyaret
edilmesi ve 85 yeni fidan dikimi (9.5.2008).

THD İstanbul Şubesi, İ.Ü. Florence
Nightingale HYO, Bakırköy SYO’nun
ortaklaşa düzenlediği 12 Mayıs 2008
Hemşirelik Haftası etkinlikleri kapsamında
düzenlenen
“Hemşirelikte
Mevzuata
Dayalı Değişim ve Gelişmeler” adlı
panele aktif katılım.
2.Ulusal Evde Bakım Kongresine aktif
katılım (Nisan 2008)
Eski ve yeni tüm mezunlarımızı bir araya
getirmek için okulumuzun bahçesinde
II.Mezunlar Günü planlandı (6.6.2008)

DUYURULAR
19 HAZİRAN 2008’DE YAPILACAK OLAN

SEÇİMLİK OLAĞAN GENEL KURULA
TÜM ÜYELERİMİZİ BEKLİYORUZ.
Okulumuzun kupa ve gümüş kaplama rozetlerinin
satışını, derneğimiz üstlenmiş olup
ilginize sunulmuştur.

ROZET ----25 YTL

KUPA ---- 10 YTL

İşbirliği Yapılan Kuruluşlara
•
•
•
•
•
•

Türk Hemşireler Derneği
FN Hemşire Mektepleri ve Hastaneleri Vakfı
İ.Ü.Florence Nightingale Hemşirelik Y.O.
Florence Nightingale Hastanesi
İ.Ü.Mezunları Derneği
İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği
(İKKB)’ne Teşekkür ederiz.

Derneğin Satışa Sunduğu Kitaplar
 Prof.Dr. Perihan Velioğlu :
“Hemşirelikte Kavram ve Kuramlar ”
“Hemşireliğin Düşünsel Temelleri”(Tükendi)


Doç.Dr. Zuhal Özaydın :
“Hemşirelikte Bir Öncü: Prof.Dr.Perihan Velioğlu”



Yard.Doç.Dr. Nevin Hotun Şahin:
“Bir Kilometre Taşı : Menopoz”



I.Uluslararası ve V. Ulusal Hemşirelik Eğitimi
Kongresi Bildiri Kitapları



Yard.Doç.Dr.Seher Deniz Öztekin:
“Endoskopi Hemşireliğine Giriş”
“Kulak Hastalıkları Hemşireliği”

Yayın Sahibi: Florence Nightingale
Hemşirelik Yüksekokulu Mezunları Derneği
İLETİŞİM VE DERNEK BİLGİLERİ:
İ.Ü.Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu
Abide-i Hürriyet Caddesi 34381 Şişli /İstanbul
Tel
: 0212 291 1970 /0212 440 0000(27088)
Fax
: 0 2122244990
e-mail : fnmezun@istanbul.edu.tr fnmezun@yahoo.com
e-grup : fnmezun@yahoogroups.com
web:
www.istanbul.edu.tr/yuksekokullar/floren/mezunlar_dernegi.h
tm
Posta Çeki Hesabı : 1055310
Banka Hesap No: Yapı Kredi Abide Şb.69912496
Yönetim Kurulu Üyeleri

Sevgi Oktay (Başkan)

Ergül Aslan (Genel Sekreter) (İ.Ü.F.N.H.Y.O.)

Serap Balcı (Muhasip) (İ.Ü.F.N.H.Y.O.)

Zeliha Tülek (Veznedar) (İ.Ü.F.N.H.Y.O.)

Hülya Kaya
(Üye) (İ.Ü.F.N.H.Y.O.)

Emine Türkmen (Üye) ) (Koç Ü., SANERC)

Zübeyde Ekşi (Üye) (Marmara Ü.H.Y.O)

