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Bilindiği gibi Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve 
Türk Eczacıları Birliği (TEB) arasında 2012 yılı 
Ocak ayında 3,5 yıllık bir protokol imzalanmıştır. 
Ancak Türk Eczacıları Birliği Yönetimi SGK 
ile ek bir protokol isteğini çeşitli dönemlerde 
yinelemiştir. Birliğin bu ek protokolle amacı; 
ıskonto oranlarının eczacı lehine yenilenmesi, 
toplam ciro yerine SGK cirosu üzerinden 
ıskonto yapılması ve reçete başına verilen 
bedelin arttırılmasıdır. Kısa zamanda tüm 
paydaşların lehine olacak değişikliklerin 
yapılması ve başta eczacılarımız olmak üzere 
sektörün rahat bir nefes alması en büyük 
arzumuzdur. 

İlaç sektörüne baktığımızda ise özellikle kur farkı 
nedeniyle maliyetleri artan ilaç firmaları, önemli 
sorunlarla karşı karşıya kalmaktadırlar. Firmaların 
hizmetlerini düzenli olarak sürdürebilmeleri 
ve yatırımlarına devam edebilmeleri için fiyat 
ayarlamalarının yapılması gerekmektedir.
 
Öte yandan internet üzerinden ve diğer 
kontrolden uzak satışlar nedeniyle piyasada 
bulunan denetimden uzak tıbbi ürünlerin 
halk sağlığı üzerinde oluşturduğu tehlike 
devam etmektedir. Bu tür kontrolsüz, gelişi 
güzel yapılan uygulamaların önüne geçilmesi 
için gerekli önlemlerin bir an önce alınması 
ve kontrol mekanizmalarının çalışır hale 
gelmesi büyük önem arz etmektedir. Sağlık 
Bakanlığı’nın, kimi hastalıkları tedavi edici, 
zayıflatıcı, takviye edici ya da “bitkisel destek” 
adı altında, klinik araştırmaları yapılmadığı halde 
sağlık beyanı içeren ürünlerin reklam ve satışının 
yapıldığı internet sitelerini karartma yetkisi 
için çalışmasını yaptığı ilgili yasanın yürürlüğe 
girmesiyle; halk sağlını tehdit eden bu önemli 
sorunun çözümü adına önemli bir yol kat 
edilmiş olacaktır. 

Hem eczacı, hem sanayici büyüğümüz Ecz. 
Mustafa Öncel’i kaybetmenin derin üzüntüsünü 
yaşıyoruz. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, 
yakınlarına ve çalışanlarına başsağlığı diliyorum.

Sevgi ve Saygılarımla,

Sonay Gürgen 
Selçuk ve As Ecza Depoları
Genel Müdürü

Merhabalar,
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Eczacılık mesleği üyeleri arasına katıldığım bu andan 
itibaren, hayatımı insanlık hizmetine vakfedeceğime, 
sanatımı hakkaniyetle paylaşacağıma ve bilgilerimi 

insanlık aleyhine kullanmayacağıma, mesleğim 
dolayısıyla öğrendiğim sırları saklayacağıma, hastanın 

sağlığını baş kaygım olarak telakki edeceğime, 
meslekdaşlarıma saygı göstereceğime, düşkünleri 

her hususta gözeteceğime ve onlara yardım 
edeceğime, din, milliye, ırk, parti ve sosyal sınıf 
farklarının vazifemle vicdanım arasına girmesine 

müsaade etmeyeceğime, hocalarıma karşı hürmet ve 
minnettarlığı ömrüm boyunca muhafaza edeceğime, 

namusum ve vicdanım üzerine and içerim.
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Selçuk Ecza Deposu Gaziantep Şubesi’ne 
bağlı Kahramanmaraş Bölge Deposu, 18 Mayıs 
2013 tarihinde yapılan açılış töreninin ardından, 
2004 yılından bu yana hizmet vermekte olduğu 
Yenişehir Mahallesi, Dökümcüler Çarşısı’ndaki 
adresinden; Mehmet Akif Mahallesi 5029 
numaralı sokak No: 6/A’da bulunan yeni hizmet 
binasına taşındı.

Düzenlenen açılış törenine; Selçuk Ecza 
Deposu Genel Müdürü Sonay Gürgen, Selçuk 

Ecza Deposu Genel Müdür Yardımcıları 
Mehmet Yılmaz ve Haluk Öğütçü, Selçuk Ecza 
Deposu Gaziantep Şubesi Müdürü Yaşar 
Esen, 14. Bölge Kahramanmaraş Eczacı Odası 
Başkanı Ecz. Mustafa Hüdayioğlu ve Oda 
Yönetim Kurulu üyeleri ile çok sayıda eczacı ve 
firma temsilcisi katıldı.

Selçuk Ecza Genel Müdürü Sonay Gürgen 
törende yaptığı konuşmada, sektörün liderliğini 
sürdüren Selçuk Ecza Deposu’nun sunduğu 
hizmetleri anlattı. Konuşmaların ardından binanın 
açılış töreni gerçekleştirildi. Törenden sonra 
katılımcılar binayı gezerek, yetkililerden bilgi aldı. 

SED Kahramanmaraş Bölge 
Deposu Yeni Binasında
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Sağlıkta yerli projeler için yapılacak çalışmalar 
geçtiğimiz Mayıs ayında TÜBİTAK’ta 
gerçekleştirilen “Medikal Biyoteknoloji 
Konferansı”nda masaya yatırıldı. TÜBİTAK ve 
ilgili Bakanlıkların işbirliği ile düzenlenen etkinliğin 
açılışına Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat 
Ergün, Sağlık Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu, 
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Yücel Altunbaşak, 
çok sayıda bilim insanı ve davetliler katıldı.

Konferansın açılış konuşmasını yapan Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, sağlık 
alanının en önemli başlıklarından biri olan medikal 
biyoteknoloji konusunda kamu, özel sektör 
ve üniversiteler bünyesinde atılması gereken 
adımların tespit edildiğini söyledi. Bu alanlarda 
sınırlı ihracata karşılık 7 milyar doları aşan ithalatın 
olduğuna dikkati çeken Ergün, rakamlara 
bakıldığında alanın ne kadar önemli olduğunun 
anlaşıldığını ifade etti.

Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu ise sağlık 
sistemlerinin erişilebilir ve kabul edilebilir 
olmasının önemine işaret ederek, hizmet 
sunumunun kesintisiz yürütülmesi gerektiğini 

belirtti. Teknolojik gelişmeler, nüfus yapısı 
ve maliyet artışlarının sağlık politikalarının 
gözden geçirilmesini gerektirdiğini ifade eden 
Müezzinoğlu, yeniliklere açık olunması ve 
hizmetlerin ihtiyaçlara göre düzenlenmesinin 
önemine değindi.

Bakan Müezzinoğlu, ilaç ve tıbbi cihaz 
yatırımlarını çekmek adına ülkeler arasında ciddi 
rekabet yaşandığını ifade ederek; “İlaç pazarında 
dünyada 16, Avrupa’da 6. sırada bulunan 
ülkemizin ilaç ihracı ve biyoteknoloji buluşlarından 
aldığı pay ne yazık ki çok düşük. Bu durumu 
değiştirmek ve biyoteknolojide söz sahibi ülke 
konumuna gelmek için TÜBİTAK’ın öncülüğünde 
gerçekleştirilen medikal teknoloji yol haritasının 
faydalı sonuçlar getireceğine inanıyorum” 
ifadesini kullandı.

Medikal Biyoteknolojide Yerli 
Projeler için İlk Adım Atıldı

“Dünyada başarılı ilk 100 eğitim organizasyonu 
2013” listesine giren Roche İlaç EEMEA Eğitim 
Merkezi, “Learning! 100 Award” ödülü ile 
onurlandırıldı. E-Learning Media Group tarafından 
her yıl dağıtılan ödül, öğrenme ve gelişmede en 
iyi performans gösteren 60 uluslararası kurum ve 
40 devlet organizasyonuna veriliyor. “Learning! 
100 Award 2013 Ödülleri” 26 Ağustos 2013 
tarihinde ABD’de gerçekleştirilecek özel bir 
törenle kazananlara verilecek. 

Roche İlaç EEMEA Eğitim Merkezi Direktörü 
Belgin Boydak ödül ile ilgili şunları söyledi: 
“Geçen yıl dünyada Google, Philips, IBM, 
Xerox gibi şirketlerin olduğu bir listede bu yıl 
Roche olarak yer almak bizi gururlandırdı. Daha 
önce Accrediting Alliance’tan aldığımız bir 
onay belgemiz var, o da dünya standartlarında 
olduğumuzu kanıtlıyordu. Şimdi bu ödül ile de 
değer kattığımızı belgelemiş oluyoruz. Roche, 
alanında dünya devi bir şirket, hastaların 
yaşamlarını uzatan, hayat kalitelerini arttıran 

ürünleri var. Ürünleriyle topluma sağlık hizmeti 
veriyor. Bizim eğitimlerimiz de şirketin kendi 
çalışanlarına verdiği bir hizmet. Çalışanlar ve 
yöneticiler ne kadar donanımlı olurlarsa şirket de 
topluma o kadar iyi hizmet edecektir. Bu bilinçte 
ve düzeyde olduğumuzu bu ödül göstermiş 
oldu, mutluyuz”.

Learning! 100 Award Roche’un 

Roche İlaç EEMEA 
Eğitim Merkezi 
Direktörü 
Belgin Boydak
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29. Bölge Manisa Eczacı Odası, Ege Orman Vakfı 
ile birlikte bin fidanlık koru oluşturdu. Celal Bayar 
Üniversitesi Demirci Eğitim Fakültesi ağaçlandırma 
sahasında oluşturulan 29. Bölge Manisa Eczacı 
Odası Korusu’nda, Celal Bayar Üniversitesi Demirci 
Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Bakaç, 
Manisa Eczacı Odası Başkanı Ecz. Meliha Nalan 
Can, Ege Orman Vakfı Genel Müdürü Metin Gençol 
ve oda üyelerinin katılımı ile fidan dikim töreni 
düzenlendi. 

Ege Orman Vakfı Genel Müdürü Metin Gençol; 
Demirci Eğitim Fakültesi ağaçlandırma sahasında 
çalışmaların 2006 yılında başladığını ve şu ana 
kadar alana toplam 64 bin fidan dikildiğini söyledi. 
Metin Gençol, doğaya katkılarından dolayı teşekkür 
ederek 29. Bölge Manisa Eczacı Odası Başkanı 

Eczacılardan Bin Fidanlık Koru Eczacı Meliha Nalan Can’a bir plaket takdim etti. 
Ecz. Meliha Nalan Can; “Çevre bizim için çok 
önemli. Gelecek nesillere iyi bir doğa bırakmak 
hepimizin görevi. Oda olarak meslek örgütümüzdeki 
özel günleri Ege Orman Vakfı’nın kartları ile 
fidan bağışında bulunarak kutluyoruz. Doğaya 
katkı yapmaktan dolayı çok mutluyuz.” dedi. 
Konuşmaların ardından fidan dikimi yapıldı.

Sağlık Bakanlığı, sağlık sorunlarına iyi geldiği 
gerekçesiyle satışa sunulan ya da reklamı yapılan 
gıda takviyesi, bitkisel ve destekleyici ürünleri, 
doğrudan toplatabilecek. Sağlık Bakanlığı 
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Denetim 

Hizmetleri Başkanı Talip Uzun, Anadolu Ajansı’na 
yaptığı açıklamada; “Sağlık Beyanı ile Satışa 
Sunulan Ürünlerin Sağlık Beyanları Hakkındaki 
Yönetmeliğin” yürürlüğe girmesiyle destekleyici 
ve bitkisel adı altında satışa sunulan ürünlere 
ayarlama geldiğini belirtti.

Yönetmelikte, Bakanlığın sahip olduğu yetki ve 
sorumlulukların nasıl kullanılacağına ilişkin usul 
ve esasların yer aldığını belirten Uzun; “Bizim, 
aslında sağlık beyanıyla satılan ürünlerle ilgili 
toplatma yetkimiz vardı, ancak bu yetkinin nasıl 
kullanılacağının belirlenmesi gerekiyordu. Artık, 
bu tamamlandı” dedi. Sağlık Bakanlığı’nın, 
piyasadaki sağlık beyanıyla satışa sunulan 
bitkisel, kozmetik, destekleyici her türlü ürünü, 
toplatma yetkisine sahip olduğunu dile getiren 
Uzun, söz konusu yönetmelikle, artık hemen 
karar alıp, uygulamaya geçecek yolların açıldığını 
ifade etti.

Sağlık Bakanlığı Destekleyici 
Ürünleri Toplatabilecek

Sağlık Bakanlığı 
Türkiye İlaç 

ve Tıbbi Cihaz 
Kurumu Denetim 

Hizmetleri Başkanı 
Talip Uzun

Eczacılık sektörünün internet üzerinden yayın 
yapan ilk platformu Eczane Haber TV, 
www.eczanehaber.tv adresinde yayına başladı. 

Amacı Türkiye’deki tüm eczanelere aynı anda ortak 
dilden haber sunmak, sektörle ilgili tüm gelişmeleri 
sesli, yazılı ve görsel olarak duyurmak olan Eczane 
Haber TV sadece eczacılar ve eczane çalışanlarına 
özel bir internet yayını formatına sahip ve bu yayına 
halkın girişi kapalı.

Eczane Haber TV Yayında Eczacılar kendilerine dağıtılacak akıllı TV aparatı 
sayesinde bulundukları mekândaki LCD ya da LED 
TV üzerinden web yayınını izleyebilecekler. 

Eczacılar ve çalışanları internet üzerinden verilecek 
bir şifre ile siteye giriş yapabilecekler. Gün içindeki 
tüm yayınlar verilen bu şifre ile banttan ya da canlı 
olarak izlenebilecek.

Tüm haber ve duyurular, üye sistemine dâhil olan 
eczacılara sosyal platformlar üzerinden başlık 
olarak duyurulacak ve bilgilenmeleri sağlanacak.
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Abdi İbrahim İlaç’ta CEO’luk görevine sektörün 
deneyimli ismi Dr. Süha Taşpolatoğlu getirildi. 
Dr. Süha Taşpolatoğlu, 1990 yılında adım attığı 
ilaç sektöründe ulusal ve uluslararası şirketlerin 
satış ve pazarlama bölümlerinde müdürlük, 
direktörlük ve genel müdürlük görevlerini 
üstlendi. 3 Haziran 2013 tarihi itibarıyla, 4 yıl 
aradan sonra, tekrar Abdi İbrahim’e katılan 
Taşpolatoğlu; Abdi İbrahim Holding bünyesine 
bağlı yurt içindeki ve yurt dışındaki tüm ilaç 
şirketlerinden sorumlu olacak. 

Abdi İbrahim Başkanı Nezih Barut konuyla ilgili 
olarak şunları söyledi: “Hem Türkiye pazarı ve 
tüketici beklentileri konusunda uzman hem 
de uluslararası alanda engin bir iş tecrübesine 
sahip önemli bir liderin Abdi İbrahim’e yeniden 
katılıyor olmasından dolayı son derece 
mutluyuz.” 

Abdi İbrahim’in Yeni CEO’su 
Dr. Süha Taşpolatoğlu

Abdi İbrahim İlaç 
CEO’su Dr. Süha 
Taşpolatoğlu

Fortune Dergisi her yıl olduğu gibi bu yıl da 
Türkiye’nin en büyük 500 şirketini açıkladı. 
Selçuk Ecza Deposu, yıllık net satışlar 
baz alınarak yapılan Fortune 500 Türkiye 
sıralamasında, 25. sırada yer aldı. Selçuk Ecza, 
medikal ve ilaç sektöründe ise 1. sıradaki yerini 
korudu. 

ABD’de yayımlanan ve dünyanın en itibarlı iş 
dergilerinden biri olan Fortune, 1955 yılından 
bu yana “Fortune 500” markasıyla dünyanın 
en büyük şirketlerini açıklıyor. Türkiye’de 
imalat, ticaret, hizmet ve inşaat sektörlerini 
kapsayan “Fortune 500” listesi, düzenlenen 
basın toplantısında açıklandı. Toplantıya, 
Fortune Türkiye Genel Yayın Yönetmeni 
Ali Ağaoğlu, Fortune Türkiye Finans Editörü 
Kenan Şanlı ve Finar Yönetim Kurulu Üyesi 
Dr. Selim Seval katıldı.

Toplantıda verilen bilgilere göre TÜPRAŞ 
47 milyar 99 milyon 89 bin lira net satışla 
listede ilk sırada yer aldı. Onu 20 milyar 202 
milyon 160 bin lira ile OMV Petrol Ofisi ve 
17 milyar 139 milyon 179 bin 569 lira ile 

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) izledi. 
2011 listesinde yer almayan Türkiye Elektrik 
Ticaret ve Taahhüt ise 15 milyar 455 milyon 
lira net satış geliri ile 2012 listesine dördüncü 
sırada girdi. Türk Hava Yolları ise listede beşinci 
sırada yer aldı. 

Fortune 500 şirketlerinin net karı %26,5 artarak 
31 milyar 532 milyon liraya yükselirken, toplam 
ihracatları da aynı dönemde %1,2 artarak 
135 milyar 52 milyon liraya çıktı.

Selçuk Ecza, Türkiye’nin En 
Büyük 500 Şirketi Arasında 
25. Sırada
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İz Bırakanlar Anısına
Kıbrıs tıp ve eczacılığının gelişiminde önemli 
rolleri olan değerli duayenler; Dr. Mustafa Fazıl 
Küçük, Ecz. Kamran Aziz, Hemşire Türkan 
Aziz, Ecz. Enver Mehmet Emin ve Ecz. Fatma 
(Raşit) Azgın’ın başarılarla dolu hayat hikâyeleri, 
Selçuk Ecza Deposu’nun katkılarıyla hazırlanan 
“İz Bırakanlar” adlı kitapta, Uluslararası Kıbrıs 
Üniversitesi Kurucu Üyesi Prof. Dr. Osman 
Özdemir’in anlatımıyla bir araya getirildi. 

Kıbrıs tıp ve eczacılık tarihinin beş değerli ismini, 
gençler başta olmak üzere, tüm Kıbrıslılara daha 
iyi tanıtmanın hedeflendiği kitabın sayfalarında 
beş emektar duayenin sıra dışı kariyerleri ile ilgili 
etkileyici detaylara iniliyor ve herkesin içerisinde 
örnek alacak noktalar bulabileceği renkli 
dünyaların kapıları aralanıyor.

4. Bölge Adana Eczacı Odası Başkanı 
Ecz. Ersun Özkan, Yönetim Kurulu Üyesi 
Ecz. Kezban Tangerli Atıcı ve Çukurova 
Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Nuran Öğülener, Çukurova Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Mustafa Kibar’ı makamında ziyaret etti. 

Ziyaret sırasında Çukurova Üniversitesi ile 
4. Bölge Adana Eczacı Odası arasında henüz 
öğrencisi bulunmayan Eczacılık Fakültesi’nde 

“Tıbbi Botanik Parkı” oluşturulması için protokol 
imzalandı. 

Yapılacak tesisin, Eczacılık Fakültesi 
öğrencilerinin tıbbi alanda kullanılan bitkiler ile 
ilgili eğitim ve öğrenim ihtiyacını karşılaması ve 
Çukurova Üniversitesi’nin rekreasyon ihtiyacına 
da cevap verebilecek kullanım potansiyeline 
sahip yapıda olması planlanıyor. İmza töreni 
sonrası açıklamada bulunan 4. Bölge Adana 
Eczacı Odası Başkanı Ecz. Ersun Özkan, Tıbbi 
Botanik Parkı’nın tüm giderlerinin oda tarafından 
karşılanacağını ifade etti.

Tıbbi Botanik Parkı Protokolü 
İmzalandı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Mesleki Eğitim ve 
Gelişim Birimi tarafından Trabzon’da düzenlenen 
Eczacılık Günü Sempozyumu 10 Mayıs 2013 
Cuma günü saat 09.00-16.30 saatleri arasında 
Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Fakültesi Nazım 
Terzioğlu Amfisi’nde gerçekleştirildi. 

Sempozyum Karadeniz Teknik Üniversitesi 
Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nurettin 
Yaylı’nın yaptığı açılış konuşmasıyla başladı. 
Ardından yapılan sabah oturumunda Hacettepe 
Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nden Prof. Dr. 
Ömür Demirezer söz aldı. Demirezer’in 
ardından yine Hacettepe Üniversitesi Eczacılık 
Fakültesi’nden Prof. Dr. Tayfun Ersöz “Bitkiler 
Masum; Suçlu Olan Ürünler” başlıklı bir sunum 
yaptı. Verilen aranın ardından 18. Bölge Trabzon 

Eczacılık Günü 
Sempozyumu’nun Ardından

Eczacı Odası Başkanı Ecz. Sabih Tekin Çağlar 
“Eczacılıkta Yeni Yasal Düzenlemeler ve Eczacı 
Odaları” başlığı altında katılımcıları bilgilendirdi. 
Öğleden sonraki oturum Ecz. Necdet Durgun’un 
(Park Eczanesi, Trabzon) “Bankonun Arkasında 
40 Yıl” söyleşisi ile başladı. Son olarak Hacettepe 
Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nden Doç. Dr. 
Kutay Demirkan “Akılcı İlaç Kullanımı ve Klinik 
Eczacılık” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Büyük 
ilgi gören sempozyum düzenlenen kapanış 
kokteylinin ardından sona erdi.
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5. Bölge Konya Eczacı Odası Ahmet Keleşoğlu 
Sosyal Tesisleri için 3 Mayıs 2013 tarihinde 
Konya’da görkemli bir açılış töreni düzenlendi. 

Düzenlenen törene; Ankara Milletvekili Salih 
Kapusuz, Malatya Milletvekili Öznur Çalık, 
Konya Valisi Aydın Nezih Doğan, Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, 
Selçuklu Belediyesi Başkanı Uğur İbrahim Altay, 
Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Sosyal Güvenlik 
Kurumu Müdürü Cem Dinç, Konya İl Sağlık 
Müdürü Dr. Hasan Küçükkendirci, Konya Halk 
Sağlığı Müdürü Uzman Dr. Lütfi Saltuk Demir, 
Türk Eczacıları Birliği Başkanı Ecz. Erdoğan 
Çolak, Türk Eczacıları Birliği Genel Sekreteri 
Uzm. Ecz. Harun Kızılay, 5. Bölge Konya 
Eczacı Odası Başkanı Ecz. Tevfik Göçer, Türk 
Eczacıları Birliği Merkez Heyeti Üyeleri, Bölge 
Eczacı Odası Başkanları, Konya Sanayi Odası 
Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil, Selçuk Ecza 
Deposu Genel Müdürü Sonay Gürgen, Genel 
Müdür Yardımcısı Mehmet Yılmaz, Konya Bölge 
Müdürü Abdullah Alkan ile çok sayıda eczacı 
katıldı.

Meram Yaka Caddesi’nde inşa edilen 5. Bölge 
Konya Eczacı Odası Ahmet Keleşoğlu Sosyal 
Tesisleri, 1.100 metrekaresi kapalı olmak üzere 
toplam 5 bin metrekarelik bir alana sahip. 

Tesis bünyesinde konferans salonu ve çalışma 
odaları bulunuyor. Ahmet Keleşoğlu Sosyal 
Tesisleri, eğitim, sanat, kültür başta olmak 
üzere, farklı türde etkinliklere ev sahipliği yapan 
bir mekân olarak hizmet verecek.

Konya Eczacı Odası Ahmet 
Keleşoğlu Sosyal Tesisleri Açılış 
Töreni Yapıldı
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Selin Yapı, İlko İlaç, Mehtap Mutfak Eşyaları, 
Sentez Ambalaj, Gül Ofset, Naturel Ambalaj 
ve Almesan Alüminyum gibi farklı iştirakleri 
bünyesinde barındıran Selçuklu Holding’in 
Kurucusu ve Onursal Başkanı Ecz. Mustafa 
Öncel her açıdan benzersiz hayırsever bir iş 
adamı ve ilaç sanayimize önemli katkılarda 
bulunmuş çok değerli bir şahsiyetti.

Mustafa Öncel 1929 yılında Konya’nın 
Doğanbey nahiyesinde doğdu. Konya Erkek 
Lisesi’ni bitirdikten sonra, 1953 yılında İstanbul 
Tıp Fakültesi Eczacılık Okulu’ndan mezun oldu. 
Mezuniyeti sonrasında çalışma hayatına Çankırı 
Devlet Hastanesi’nde eczacı olarak devam etti.

Ecz. Mustafa Öncel ilk eczanesini 1956 yılında 
Isparta’nın Yalvaç ilçesinde açtı. Daha sonra  
Konya’da ilk olarak Işık Eczanesi’ni ardından 
da Büyük Eczane’yi kurarak uzun yıllar serbest 
eczacılık yaptı. Mustafa Öncel, 1973 yılında 
Biofarma İlaç şirketine ortak oldu. 1976 
yılında ise Biofarma İlaç’ın tamamı Öncel ailesi 
tarafından satın alındı. 1978 yılında Mustafa 
Öncel’in rehberliğinde İlko İlaç San. ve Tic. A.Ş. 
kuruldu.

Sonraki dönemde Mustafa Öncel’in 
önderliğinde sırasıyla: 1992’de ambalaj ve 
matbaacılık ürünleri üretmek üzere Sentez 
Ambalaj Sanayi A.Ş. kuruldu ve İstanbul’da 
üretime başladı. 1993’te mutfak eşyaları 
sektöründe 1960’tan beri faaliyet gösteren 
Mehtap Mutfak Eşyaları A.Ş. satın alındı. 1994 
yılında metalürji sektöründe üretim yapmak 
üzere Almesan Alüminyum, San. ve Tic. 
Ltd. Şti. kuruldu ve alüminyum levha üretim 
tesisi 2009 yılında Kocaeli Organize Sanayi 
Bölgesi’nde üretime başladı. 1997’de Selçuklu 
Holding A.Ş. ve 2003’te Selin İnşaat A.Ş. 
kuruldu. 2008 yılında Naturel Ambalaj Sanayi 
A.Ş. satın alındı. 2008’de, sektörde 45 yıldır 
faaliyet gösteren Gül Matbaacılık A.Ş.ye ait 
tesis ve tüm faaliyeti holdinge bağlı Gül Ofset 
Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. tarafından satın alındı.

2009 yılında AR-GE alanında faaliyet göstermek 
üzere Hacettepe Üniversitesi’ne ait Beykent 

Teknopark bünyesinde İlko Araştırma ve 
Geliştirme Merkezi A.Ş. kuruldu. Yine aynı yıl 
İlko İlaç Sanayi ve Tic. A.Ş. tarafından Konya 
3. Organize Sanayi Bölgesi’nde beşeri ilaç 
üretimi yapmak üzere 250.000 m2’lik alanda ilaç 
fabrikası yatırımına başlandı ve 2012 yılı Ocak 
ayında tesisin birinci etabı faaliyete geçirildi.

Ecz. Mustafa Öncel, iş adamı olarak imza attığı 
başarılarının yanı sıra, özellikle eğitim, kültür ve 
sanat alanlarında yürüttüğü sosyal sorumluluk 
çalışmaları ve hayırseverliği ile tanınıyordu. 
Öncel, çok çalışarak ve çok üreterek insanlara 
faydalı olma fikrine hayatı boyunca sadık 
kalmıştı.

Genel anlamda Türk eczacılığı ve Türk ilaç 
sanayisi, özelde ise Selçuklu Holding ailesi, 
Ecz. Mustafa Öncel’in zamansız vefatıyla 
sarsıldı. Selçuk Ecza Deposu olarak Türkiye’nin 
ikinci nesil eczacılarından olan ve başarılarıyla 
Türk ilaç sanayisine büyük emekleri geçen 
hayırsever iş adamı Ecz. Mustafa Öncel’e 
Allah’tan rahmet; acılı ailesine, Selçuklu Holding 
çalışanlarına ve en nihayetinde tüm Türk ilaç 
sanayisine başsağlığı diliyoruz. 

Bizler onu hep ülkesine sunduğu hizmetler ve 
örnek kişiliği ile hatırlayacağız…

Selçuklu Holding Kurucusu 
ve Onursal Başkanı 
Eczacı Mustafa Öncel 
1929 - 2013
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Geleceğin Eczanesi 
Türkiye’den 

nkara’dan Sabah Eczanesi sahibi 
Ecz. Elif Sabah, L’Oréal Active 
Cosmetics tarafından gerçekleştirilen 

“Geleceğin Eczaneleri” projesi kapsamında 
2006’dan bu yana her üç yılda bir 
gerçekleştirilen “International Award, Best 
Pharmacy Practice” yarışmasında “Hizmet 
Alanları ve Servis” kategorisinde birincilik 
ödülü kazandı.

DENGE: Öncelikle kendinizden bahseder 
misiniz?
ELİF SABAH: 1978 yılında Ankara’da 
doğdum. İlkokul, ortaokul ve liseyi Ankara’da 
tamamlayıp 1995 yılında Gazi Üniversitesi 
Tıp Fakültesi’ne girdim. 1996 yılında Gazi 
Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’ni kazanarak bu 
fakülteye devam ettim. 2000 yılında eczacılık 
fakültesinden mezun olduktan sonra Antalya’da 
ilk eczanemi açtım. 2003 yılında Antalya’daki 
eczanemi devredip Ankara Keçiören’de Sabah 
Eczanesi’ni açtım. 2009 yılında eczanemi aynı 
caddede 330 metrekarelik yeni yerine taşıdım. 
Halen aynı noktada hizmet vermekteyim. Evliyim 
ve 2 çocuk annesiyim.

D.: Ödül kazandığınız yarışma hakkında bilgi 
verir misiniz?
E.S.: International Award, Best Pharmacy 
Practice yarışması L’Oréal Active Cosmetics 
tarafından gerçekleştirilen “Geleceğin 
Eczaneleri” projesi kapsamında 2006 yılından 
bu yana her üç yılda bir gerçekleştirilmektedir. 
Lizbon’da düzenlenen ve eczacılar, 
akademisyenler ile Avrupa Komisyonu 
üyelerinin bir araya geldiği kongre kapsamında 
gerçekleştirilen yarışmaya 16 ülkeden 300’ün 
üzerinde eczane katıldı. Yarışma, Tanzim-
Teşhir, CRM ve Tüketici Hizmet Alanları olmak 
üzere üç kategoride gerçekleştirildi. Dünyanın 
dört bir ülkesinden katılan 25 proje arasından 
9’unun finale kaldığı yarışmada, bugüne kadar 
her ülkeden bir proje finalde yarışırken, bu yıl ilk 
kez bu kuralın dışına çıkıldı ve iki Türk eczanesi 
finalde yer aldı. Finalde yarışan diğer eczacı 
arkadaşımız Capitol Eczanesi’nden Ecz. Almila 
Öztosun oldu.

D.: Yarışmaya katılım süreciniz nasıl 
gerçekleşti?
E.S.: Projelerimiz ve çalışmalarımız L’Oréal 
Türkiye yöneticilerinin dikkatini çekti. 2012’nin 
başında Türkiye’yi temsil etmek üzere üç yılda 
bir düzenlenen “Geleceğin Eczaneleri-En İyi 
Eczane Pratikleri” yarışmasına katılmamı teklif 
ettiler. Firmanın amacının dünyanın dört bir 
yanındaki temsilcilerini buluşturarak sektörün 
lokomotif düşüncelerini çıkarmak ve bir nevi 

A
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Ecz. Elif Sabah

beyin fırtınası yaptırarak yeni fikirler bulmak 
olduğunu analiz ettim. Eczaneler yarışırken 
aslında kendi tecrübelerini en üst seviyede 
somutlaştırıp paylaşmış oluyordu. Bu teklif 
gelince ülkemi temsil etme şerefinin her 
zaman ele geçmeyeceğini ve farklı ülkelerdeki 
eczaneleri gözlemleme avantajı bulabileceğimi 
düşünerek kabul ettim.

D.: Ülkenize birincilik ödülü getirmek nasıl bir 
duygu?
E.S.: Yarışma sonuçlarının açıklanacağı ödül 
töreninde Hizmet ve Servisler kategorisinde; 
“The Winner is Elif Sabah from Turkey” 
dediklerinde ve bayrağımızı ekranda 
gördüğümde çok duygulandım. Ülkemi temsil 
etmek ve birinciliği ülkeme getirmek benim için 
çok büyük bir gurur kaynağı. 

Aslında ben bu projeyle şunu da göstermek 
istedim. Bir AVM eczanesi olmayabiliriz, 
eczanemiz sosyoekonomik düzeyi çok yüksek 
olmayan bir bölgede de olabilir, ama pes 
etmeden azimle çalışırsak maddi ve manevi 
başaramayacağımız hiçbir şey yok. Sunum 
sonrası standıma gelen Avrupalı eczacılar; “Biz 
Türkiye’nin bu kadar ilerlediğini bilmiyorduk, 
siz bizi geçmişsiniz” dediler. En büyük ödülüm 
bu oldu, çünkü şunu da biliyorum ki benden 
daha önde birçok eczacı meslektaşım var. Bu 
ödülün, tüm Türkiye’de aşkla mesleğine ve 

halkına hizmet veren, devamlı kendini yenileyen, 
geliştiren bütün meslektaşlarıma ait olduğuna 
inanıyorum.

D.: Size bu birinciliği getiren çalışmalarınızı 
anlatır mısınız?
E.S.: Eczanemi Antalya’dan Ankara’ya 
taşıdıktan sonra, mesleki olarak kendimi 
geliştirmek amacıyla başta klinik eczacılık olmak 
üzere TEB’in düzenlediği tüm seminerlere 
ve L’Oréal’in düzenlediği eczane geliştirme 
programlarına katıldım. Bunlara paralel olarak 
ekibimi de eğitimlerden geçirdim. Devamlı 
farklılaşmaya, hastalara farklı hizmetler sunmaya 
çalıştım. Eczaneler ancak verdikleri danışmanlık 
hizmeti ile fark oluşturabilirler. Halk sağlığını 
korumaya yemin etmiş bir meslek grubu 
olarak biz eczacıların aktara, parfümeriye ve 
market kanalına karşı en büyük üstünlüğü 
bu danışmanlık hizmeti ve kendisine duyulan 
güvendir. Bu bilinçle çıktığım bu yolda 
amacım hayatın her alanında eczacının rolünü 
vurgulamak oldu.

Geleceğin Eczaneleri projesi kapsamında, geniş 
yelpazede bir dizi renovasyon yatırımı yaparak 
hastalara sunulan hizmeti geliştirip daha iyi 
bir atmosfer, daha iyi bir servisle eczaneye 
ve ürünlerine tüketicilerin ilgisini destekledim. 
Eczanemde hastalara ilaç dışında farklı 
kategorilerde güler yüzlü ve doğru danışmanlığı 
hedefledim. İlaç, dermokozmetik, saç sağlığı, 
anne ve bebek ürünleri, bebek besinleri, bitkisel 
ürünler ve vitaminler, medikal ve ortopedik 
ürünler, yatağa bağımlı hasta ürünleri, ağız diş 
sağlığı, kişisel bakım ve mineral makyaj gibi 
konularda hizmet alanları oluşturdum. Bütün 
ilaçları ve ilaç dışı ürünleri kullanım alanlarına 
göre kategorilendirdim. Kasa sistemini 
değiştirerek; muayene ücreti, hasta katılım 
payı, fiyat farkı gibi ücretleri ve bütün satılan 
ürünleri isimleriyle beraber belgelendirebildiğimiz 
profesyonel kasa sistemine geçtim.

Hizmet verdiğim insanların alışkanlıklarını 
gözlemledim. Halkımızın ilaçtan, mamaya; 
saç ve cilt ürünlerinden vitamine kadar tüm 
sağlık ürünlerini kullanırken ki eksik bilgilerini 
ve ihtiyaçlarını takip ettim. Özellikle bilinçli ilaç 
kullanmaları için hastalarla birebir ilgilendim. 
Bunların akabinde Dünya Diyabet Günü, Dünya 
KOAH Günü, Dünya Ağız Diş Sağlığı Haftası, 
Dünya Kanserle Savaş Haftası, Veremle 
Savaş Haftası, Yeşilay Haftası gibi günlere 
özel, hastalarımı bilgilendirebileceğim ve takip 
edebileceğim projeler geliştirdim. Cilt kanseri ile 



/ 13

mücadele ve güneş koruyucunun önemi; anne 
sütünün önemi ve bebeklerde ek besin; atopik 
dermatit, obezite gibi sorunlarda müşterilerime 
ışık tutabilecek farkındalık çalışmaları yaptım.

Kısacası tüketici beklentileri ve sektörde 
yükselen trendler doğrultusunda yenilediğim 
eczanemi, insanların sadece hasta oldukları 
zaman geldikleri bir yer olmaktan çıkarıp bir 
cazibe noktası ve danışmanlık alınan bir mekân 
haline getirdim.

D.: Bu çalışmalarınız sırasında profesyonel 
yardım aldınız mı?
E.S.: Bu çalışmaları eczane danışmanı Bahadır 
Bülgin ile birlikte yürüttük. Bunun yanında 
L’Oréal’den Türkiye Kategori Müdürü Sibel 
Ayata ve EZAŞ’tan Mimar Ömer Demirci’nin 
katkıları büyük oldu. Sonuçta çok güzel bir ekip 
çalışması sonucu dekorasyonumuzu ve hizmet 
alanlarımızı planlamış ve hayata geçirmiş olduk.

D.: Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nden 
de bir ödül aldınız, bu ödülden bahseder 
misiniz?
E.S.: Türkiye’de ilk kez düzenlenen ve sağlık 
alanında üstün başarı gösteren eczacı, 
siyasetçi, bürokrat, gazeteci, akademisyen ve 
meslek odası yöneticilerini kapsayan 20 farklı 
branşta dağıtılan “Gazi Sağlık Ödülleri” Gazi 
Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrencilerinin 
seçimleri doğrultusunda dağıtıldı. 30 Mayıs 
2013 tarihinde sağlık sektörü bileşenleri, 
akademisyenler, öğrenciler ve basının katılımı ile 
gerçekleştirilen törende “Yılın Örnek Eczanesi” 
kategorisinde ödüle layık görüldüm. Gazi 
Üniversitesi Eczacılık Fakültesi mezunu bir 
eczacı olarak ödülümü hocalarımın huzurunda 
almak beni onurlandırdı. 

Genç meslektaşlarımın böyle bir seçim ve 
oylama yaptıklarından haberdar değildim. 

Arkadaşlarımız Avrupa ödülümüz sonrası yapılan 
röportajları takip ederek oylamaya eczanemi 
de dahil etmişler ve en nihayetinde ödüle layık 
görmüşler. Genç meslektaşlarımın burada 
yapılan emeği ve mesleki aşkı takdir edip verdiği 
bu ödülü çok önemsiyorum. Bu bir bayrak 
yarışı, mesleğimizi daha ileriye götürmek üzere 
bu bayrağı şimdi arkadaşlarımızın devralacağına 
inanıyorum. Buradan hepsine teşekkür etmek 
ve orijinal fikirlerinden dolayı tebrik etmek 
istiyorum.

D.: Eczacılık mesleğinin bugünkü durumu 
hakkında neler düşünüyorsunuz?
E.S.: Son zamanlarda meslek grubu olarak çok 
ümitsizliğe kapılıyoruz. Bunun yerine kendimizi 
geliştirerek ve sağlık sektöründe yerimizin 
doldurulamayacağını ispatlayarak mücadele 
etmeliyiz. 

Amerika’da ilaç sanayisinde devrim olup 
ilaçlar havanda üretimden fabrikada üretime 
geçtiği zaman Amerikan Hükümeti; “Niye 
bu kadar maliyetle eczacı yetiştirelim ki, 
teknisyenler onların işini de yapabilir, mesele 
sadece ilacı raftan alıp vermek değil mi?” 
dedi. Amerikan eczacıları bu durum karşısında 
mesleki donanımlarını arttırıp “klinik eczacılık” 
uygulamalarını ortaya çıkardılar. 

Bugün Amerika’da diyabette uzman klinik 
eczacılar var ve hastaları onlar takip ediyor. 
Gerekirse ilaç yazıyor, gerekirse ilacını 
değiştiriyor. Kısacası mesleğimizi tekrar en 
gözde ve saygın noktaya taşımanın tek yolu 
sorumluluk alıp, kendimizi geliştirmek ve 
verdiğimiz danışmanlığı arttırıp meslek hakkımızı 
elde etmektir.
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“Geleceğimizden 
Endişeliyiz” 

emşerilerine nitelikli eczacılık hizmeti 
vermek üzere 1973 yılında Trabzon’un 
Tonya ilçesinde eczanesini açan 

Eczacı Cafer Baki, o günden bugüne büyük bir 
keyifle mesleğini icra etmeyi sürdürüyor.

DENGE: Kendinizden bahseder misiniz?
CAFER BAKİ: 1948 yılında Trabzon’un Tonya 
ilçesinde doğdum. İlkokulu Tonya’da, ortaokul ve 
liseyi Trabzon’da okudum. 1968 yılında girdiğim 
Anadolu Eczacılık Yüksek Okulu’ndan 1973 
yılında mezun oldum. Evli ve iki çocuk babasıyım.

D.: Eczacılık mesleğini neden tercih ettiniz?
C.B.: Eczacılık mesleğini seçmem bireysel  
kararım değildi. Ağabeyimin hekim olmasının da 
etkisiyle verilen aile meclisi kararı sonucunda 
eczacı oldum. 

D.: Tonya Eczanesi’nin hikayesi nedir?
C.B.: İl merkezinde eczane açmayı planlarken, 
Tonya’da esnaflık yapan babam; “Biz seni bu 

İÇİMİZDE İÇİMİZDEN BİRİ

halkın parası ile okuttuk, onlara borcun var” 
diyerek, Tonya’da eczane açmamı istedi. 
Reddetme şansım yoktu, Tonya halkına vefa 
borcumu ödemek üzere, 1973 yılında ilçede ilk 
eczaneyi açtım.

D.: O dönemde Trabzon ve Tonya’da eczane 
sayısı nasıldı?
C.B.: Eczaneyi açtığımda Trabzon kent 
merkezinde 18 eczane vardı. Tonya’da ise 
eczane yoktu. Bugün Trabzon ilinde 150, 
Tonya’da 3 eczane mevcut.

D.: Hastalarla ilişkileriniz nasıldı?
C.B.: Kasaba hayatını yaşayanlar bilir, dostluklar 
ve ilişkiler metropollere göre daha samimi ve 
sıcaktır. Eczaneyi açtığımda ilçede hekim de 
yoktu. Hem eczacı, hem doktor gibi algılandık. 
Öğretmen yetersizliği nedeniyle lisede de 
derslere girdiğim için büyük-küçük herkesle çok 
iyi ilişkiler içerisinde oldum. Eczaneme gelen 
insanlara kesinlikle müşteri gözüyle bakmadım. 
İnsanımız benden hizmet bekliyor diyerek, yedi 
gün yirmi dört saat hizmet verdim.

D.: Eczanenizde ilaca erişimde sorun yaşıyor 
musunuz?
C.B.: Üretilen ve ecza depolarına dağıtımı yapılan 
her ilaca ihtiyaç halinde ulaşabiliyoruz. Stok 

Eczacı 
Cafer Baki
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maliyetini hesap etmek durumunda olduğumuz 
için asgari stok seviyesinde çalışıyoruz.

D.: Geçmişte ne gibi sıkıntılar yaşadınız?
C.B.: Her dönem farklı boyutlarda sıkıntılar 
yaşadım. Mesleğe başladığımda dünya büyüktü, 
şimdilerde ise bilim ve teknolojinin gelişmesiyle 
dünya küçüldü. Dünün üretim ve paylaşım 
ekseninde mutlu olan insanlar, globalleşme 
sürecinde daha ağır sorunlar yaşamaya 
başladı. Tabi ki mesleğimiz de bu zorluklardan 
payını fazlasıyla aldı. Amacımız insan sağlığına 
katkı sunmakken, kendi sağlığımızdan ve 
geleceğimizden endişe eder olduk.  

D.: Eczacılık yaşamınız boyunca karşılaştığınız 
ilginç bir olayı anlatır mısınız?
C.B.: İlk stajımı Ankara Maltepe’de faaliyet 
gösteren Maltepe Eczanesi’nde yaptım. Eczacı 
büyüğümün insanlarla ilişki ve iletişimi bana 
örnek oldu. O gün bugündür insanlara yardımcı 
olmayı amaç edindim. Halen de aynı frekansta 
devam ediyorum. Yaşadığım ilginç olaya 
gelince: Eczanemizde rutin günlerden biriydi. 
Bir dostumla akşamüstü sohbeti yapıyorduk. 
Vatandaşın biri eczaneye girdi ve kalfaya fare 
ilacı istediğini söyledi. Biz de arkadaşımla kulak 
misafiri olduk. 

Kalfam dolaptan fare zehrini alıp paketledi ve 
hastaya verdi. Vatandaş; “Bunu bana veriysun 
da nasıl kullanacağum anlatmaysun” deyince, 
kalfam bir an durakladı. Öyle ya fare zehrinin 
kullanılışını bugüne kadar kimse sormamıştı. Bu 
sırada arkadaşım lafa girdi ve “Emice şimdi sen 
fareyi yakalayacaksın, kulağından tutacaksın, 
sabah akşam aç karnına ikişer çay kaşığı 
içireceksin” dedi. Bunun üzerine vatandaş; 
“Ula gardaşım, ben o fareyi yakalasam onu 
ne edeceğimi iyi biliyorum da… Neyse daha 
konuşmayayım” dedi ve gitti. Bunun üzerine bir 
kahkaha koptu eczanede.

D.: Majistral ilaç üretimi yapıyor musunuz?
C.B.: Mesleğe başladığım yıllarda hekimlerin 
majistral ilaç yazma oranı çok yüksekti. Haliyle biz 
de laboratuvarda ilaç üretimi yapardık. Günümüz 
koşulları malum, majistral ilaç yazan yok denecek 
kadar az. Biz de ister istemez sisteme uyduk.

D.: Teknolojik gelişmeler mesleği nasıl etkiledi?
C.B.: Hem reçete ve ilaç bağlamında hem de 
gelişen teknoloji bağlamında, üretim modelinden, 
üretileni hastaya ulaştırma modeline geçince 
mutlak iş yükü azaldı. Ancak, eczanenin 
bilgisayarla tanışması, hiç bilgimiz olmayan bir 

alanda kendimizi yenileme ve geliştirme ihtiyacını 
beraberinde getirdi. Geçmişte zorlansak bile 
bugün hepimiz birer bilgisayar uzmanı olduk. 

D.: Günümüzde eczacılık sektöründe 
gözlemlediğiniz sorunlar neler?
C.B.: Öncelikli sorun eczacılık eğitimidir. 
Yetersiz koşullarda açılan eczacılık fakültelerinin 
mezunlarına yeterli istihdam alanı yaratılamaması 
nedeniyle, gençler büyük bir oranda eczane 
eczacılığına yönelmek zorunda kaldılar. Son 
dönemde kamu bir nebze eczacı istihdam etse 
de sanayide gereken ilgi ve desteğin olmayışı, 
geleceğe dönük yeni arayışları beraberinde 
getirdi. 

Eczacı ve eczane sayısının artışı ile pasta her 
geçen gün küçülmekte ve eczane ekonomileri 
bundan payına düşeni almakta. Mesleki 
saygınlıkta da ciddi erozyon söz konusu. Bu 
değerlendirmeler ışığında yarınların bu günden 
daha iyi olacağına inancım her geçen gün 
azalıyor.  

D.: Genç meslektaşlarınıza önerileriniz var mı?
C.B.: Genç meslektaşlarıma insanı 
önemsemelerini, mesleklerini sevmelerini ve 
meslek etiğine uymalarını öneririm.

D.: Eczacılık dışında uğraşlarınız var mı?
C.B.: Doğayı ve canlıları seven bir insanım. Köy 
yaşamına olan ilgim nedeniyle bağ, bahçe işleri 
ile uğraşırım. Atlara aşırı bir düşkünlüğüm var. 
Rahvan at üretmekte ve bölgesel yarışmalara 
katılmaktayım. Bu uğraşımı bilen dostlarımın 
da isteği ile Trabzon’da her yıl yapılan çeşitli 
etkinliklerde kaftanımı ve kalpağımı giyip en 
gösterişli atımın üzerine kurularak Kanuni Sultan 
Süleyman’ı canlandırırım. 

D.: Selçuk Ecza ve Denge Dergisi hakkındaki 
düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz?
C.B.: Selçuk Ecza Deposu Trabzon Şubesi 
açıldığında başlayan ticari ilişkilerimiz halen 
devam etmektedir. Mesleğe başladığım günden 
bugüne, meslek örgütümüz olan Trabzon Eczacı 
Odası’nda başkanlık dâhil, her kademede 
görev yaptığım için kurumsal ilişkiler düzeyinde 
de beraber çalışmaktan hoşnut olduğumuz bir 
kurum.

Denge Dergisi ise, içeriğiyle geçmişle gelecek 
arasında bir köprü oluşturması bakımından çok 
önemli bir görev üstleniyor. Sanata ve doğaya 
verdiği önemi takdirle karşılıyorum. Sonuç olarak 
beğenerek okuduğum bir yayın organı.
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“Sorumluluklarımızın 
Bilincindeyiz”

aradeniz Teknik Üniversitesi Eczacılık 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nurettin 
Yaylı, bir eğitim ve araştırma 

kurumu olarak, hem yetiştirmekle yükümlü 
oldukları öğrencilere, hem de ülkemizin 
bilim ve teknolojide ilerlemesine katkıda 
bulunabilmek için ülke kaynaklarının çok daha 
verimli kullanılmasını sağlamak konusunda 
sorumlulukları bulunduğunun bilincinde 
olduklarını söylüyor. 

ECZACIL ECZACILIK FAKÜLTESİ

Yaylı, “Bu sorumluluklarımızı bizimle paylaşan 
çalışma arkadaşlarımızın varlığı ve bize 
verdikleri güç, geleceğimiz açısından bir hedef 
olarak gördüğümüz bilimsel gelişmenin en 
önemli yapıtaşını oluşturmaktadır” diyor.

DENGE: Karadeniz Teknik Üniversitesi 
Eczacılık Fakültesi’nin kuruluşunu ve 
tarihçesini anlatır mısınız?
NURETTİN YAYLI: 2003/6034 sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararı ile 4 Eylül 2003 tarihinde 
Karadeniz Teknik Üniversitesi’ne bağlı olarak 
bir eczacılık fakültesi kurulması kararlaştırılmıştır. 
Kasım 2004 tarihinde ilk dekanımız atanmıştır. 
Eczacılık fakültelerinin akademik yapıları 
incelenerek, bünyemizde açılması planlanan 

Prof. Dr. 
Nurettin Yaylı
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bölümler belirlenmiştir. Bunlar; Temel Eczacılık 
Bilimleri Bölümü, Eczacılık Meslek Bilimleri 
Bölümü ve Eczacılık Teknolojisi Bölümü’dür.

D.: Fakültenin bugünkü durumu hakkında 
bizleri bilgilendirir misiniz?
N.Y.: Fakültemiz 12.500 m2 alana sahip 
binasında hizmet vermektedir. Halen 1. sınıf ve 
2. sınıf öğrencilerimiz mevcuttur. Toplam 107 
öğrencimiz bulunmaktadır. Bunlardan 1. sınıfa 
devam eden öğrenci sayısı 76, 2. sınıfa devam 
eden öğrenci sayımız ise 31’dir.

Derslik olarak, 2 amfimiz (140 ve 80 öğrenci 
kapasiteli), 13 sınıfımız (her biri 70 öğrenci 
kapasiteli), 1 konferans salonumuz, 5 adet 
(toplam 2.000 m2) öğrenci laboratuvarı 
ve 5 adet (toplam 2.000 m2) araştırma 
laboratuvarımız mevcuttur. 

Fakültemizde 3 profesör, 2 doçent, 6 yardımcı 
doçent ve 4 araştırma görevlisi bulunmaktadır. 
Ayrıca ÖYP kapsamında 4 araştırma görevlisi, 
KTÜ Eczacılık Fakültesi adına, Ankara, 
Hacettepe ve Marmara Üniversitesi Eczacılık 
Fakültelerinde doktora yapmaktadırlar. Eğitim-
öğretim süremiz 5 yıl olup, öğrencilerimiz 

uzman eczacı olarak mezun olmaktadır. Yani 
akademisyenliği düşündüklerinde doktora 
programından başlayabilmektedirler.

D.: Siz göreve ne zaman başladınız? 
N.Y.: Ben göreve 13 Kasım 2010 tarihinde 
başladım.

D.: Göreve geldikten sonra ne gibi çalışmalar 
yaptınız?
N.Y.: Göreve geldikten sonra, fakültenin 
B bloğu tamamlandı. 2011-2012 yılında 
eğitim-öğretime başladık. Laboratuvarlarımızı 
faaliyete geçirdik. Farmakognozi, analitik 
kimya ve biyokimya anabilim dallarında yüksek 
lisans programı açtık ve doktora programı için 
başvuruda bulunduk. Akademik yapılandırmayı 
hızlandırdık.

D.: Karadeniz Teknik Üniversitesi Eczacılık 
Fakültesi’nin eczacılık sektöründeki vizyonu ve 
misyonu neler?
N.Y.: Misyonumuz; çağdaş bilimsel düzeyde, 
mesleği ile ilgili teknolojiyi kullanabilen, 
araştırmalar yapabilen, meslek etiğine sahip 
eczacılar yetiştirmek; bilim üreten birimlere 
destek vermek ve üretilen bilginin sağlığa 
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yönelik hizmetlerde kullanılmasında görev 
almaktır.

Vizyonumuz; evrensel standartlarda eczacılar 
yetiştiren, hasta odaklı eğitime önem veren, 
güncel eğitim teknolojilerine sahip, lisans 
ve lisansüstü düzeyde yapılan bilimsel 
çalışmalarıyla gündemde kalan, bilimsel verilerini 
hizmete dönüştürebilen bir fakülte olmaktır.

D.: Dersler ve uygulamalar açısından diğer 
eczacılık fakültelerinden farklarınız söz konusu 
mu?
N.Y.: Genel olarak bir farklılık söz konusu değil. 
Eczacılık fakülteleri için öngörülen çekirdek 
müfredat bizde de uygulanmaktadır.

D.: Fakülteniz bünyesinde bir uygulama 
eczanesi var mı?
N.Y.: Uygulama eczaneleri eczacılık fakültesi 
öğrencilerinin eğitimlerini desteklemek amacıyla 
açılmaktadır. Henüz fakültemiz bünyesinde 
bir uygulama eczanesi bulunmamaktadır. 
Öğrencilerimiz bu eğitimi stajları sırasında 
gerek eczanelerde gerekse kamu kurumlarında 
yapmaktadırlar.

D.: Dekanlığınıza bağlı birimlerden kısaca 
bahseder misiniz?
N.Y.: Daha önce de söylediğim gibi fakültemiz 
üç bölümden oluşmaktadır; Temel Eczacılık 
Bilimleri Bölümü, Eczacılık Meslek Bilimleri 
Bölümü ve Eczacılık Teknolojisi Bölümü. İdari 

birim olarak da fakülte sekreterliği yazı işleri ve 
özlük işleri birimi, tahakkuk ve ayniyat birimi, 
öğrenci işleri bürosu bölüm sekreterliği birimleri 
bulunmaktadır.

Ayrıca mezuniyet sonrası eğitimi devam ettirmek 
ve bu konularla ilgili genel ve güncel ihtiyaçları 
karşılamak üzere dekanlığımıza bağlı olarak KTÜ 
Eczacılık Fakültesi Mesleki Eğitim ve Gelişim 
Birimi kurulmuştur.

D.: Fakültenizde yürütülen diğer araştırma 
faaliyetlerini kısaca anlatır mısınız? 
N.Y.: Fakültemizde iki adet Tübitak’a sunulmuş 
proje ve dokuz adet BAP destekli bilimsel 
araştırma projesi yürütülmektedir. Bünyemizde 
farmasötik kimya, analitik kimya, biyokimya ve 
farmakognozi araştırma laboratuvarları kurulmuş 
olup, bu laboratuvarlar, projeler yoluyla 
sağlanan cihazlar ile aktif hale getirilmiştir. 
Bu laboratuvarlarda ilaç molekülü sentez 
çalışmaları, fitokimyasal analiz çalışmaları, 
uçucu yağ analiz çalışmaları ve enzim 
saflaştırma çalışmaları devam etmektedir. 

D.: Fakültenizde düzenlenen etkinliklerden 
kısaca bahseder misiniz?
N.Y.: Dekanlığımıza bağlı EMEG Birimi 
tarafından 14 Mayıs Eczacılık Günü 
Sempozyumu düzenlenmiştir. Aynı birimin “Dört 
Mevsim Seminerleri” kapsamında fakültemiz, 
Mert Sandalcı’nın “Eczacılık Tarihi” konulu 
seminerine ev sahipliği yapmıştır. Sosyal 
etkinliklerimiz gerek öğrencilerimiz gerekse 
bölge eczacıları tarafından takip edilmektedir. 

Fakültemizde öğrencilerimizin rahatça 
kullanabileceği ve kitap sayısı her geçen 
gün artan bir kütüphanemiz bulunmaktadır. 
Öğrencilerimiz kurdukları futbol takımı ile 
düzenlenen spor faaliyetlerinde fakültemizi 
başarıyla temsil etmektedir.

D.: Eğitim-öğretim ve bilimsel araştırmanın 
yanı sıra eczacılık mesleğine yaptığınız veya 
yapmayı hedeflediğiniz diğer katkılar neler?
N.Y.: Fakültemiz bünyesinde eczacılıkla ilgili 
görsellerin sergileneceği bir sergi salonu 
açmayı planlıyoruz. Bu konudaki çalışmalarımız 
henüz başlangıç aşamasında. Bu salonun 
bölgemizdeki tüm eczacıların ilgisini çekeceğini 
düşünüyoruz. 

Fakülte olarak, eczacılık mesleğinin ileriye 
taşınmasının lisans eğitimi dışında yüksek lisans 
ve meslek içi eğitimlerle mümkün olacağının 
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bilinciyle hareket ediyoruz. Bölgemizdeki 
eczacılarla öğrencilerimizi etkinliklerimizde bir 
araya getirmeye çalışıyoruz. 

D.: Eczacılık eğitiminde gözlemlediğiniz 
sorunlar neler?
N.Y.: Eczacılık Fakülteleri Dekanlar Konseyi’nce 
yürütülen eczacılık eğitiminin akreditasyonu 
çalışmaları kapsamında eczacılık eğitiminde 
görülen birçok aksaklık düzeltilmeye 
başlanmıştır. Fakültemiz bu konsey tarafından 
belirlenen çekirdek lisans programını yürüten ilk 
eczacılık fakültelerinden biridir. 

Eczacılık fakültesi öğrencilerinin birçoğu 
mezuniyet sonrasında eczane açmaktadır. 
Eczacılık eğitiminin, bir taraftan eczane eczacılığı 
yapacak öğrencileri bu sürece hazırlayacak 
nitelikte olması gerekirken bir taraftan da 
mezunlara sektördeki diğer faaliyet alanlarına 
yönlenmeleri konusunda yol gösterici olması 
gerekmektedir. 

D.: Bahsettiğiniz bu sorunların çözülmesi 
adına fakülte olarak neler yapıyorsunuz?
N.Y.: Fakülte olarak eczacılık sektörünün 
ihtiyaçları doğrultusunda mezun olacak 
öğrencilerimizin çeşitli alanlarda seçmeli 
derslerle desteklenmesini sağlamayı planlıyoruz. 
Örneğin bizim programımızda %25 oranında 
seçmeli dersler bulunmaktadır ve bunların 

%10’u alan dışı sosyal içerikli derslerdir.

D.: Eczacılık eğitimi açısından ABD ve Avrupa 
ülkeleriyle aynı seviyede miyiz?
N.Y.: Türkiye’de de tüm dünyada olduğu gibi 
eczacılık eğitimi süresi 5 yıl olarak belirlenmiştir. 
Önemli olan diğer ülkelerin seviyesini 
yakalamayı hedeflemekten öte, eczacılık 
eğitimini ülkenin ihtiyaçları doğrultusunda 
düzenlemektir. Biz fakülte olarak bunun için 
elimizden geleni yapmaktayız.

D.: Sizce ülkemizde meslek olarak eczacılığa 
eğilim yeterli düzeyde mi?
N.Y.: Ülkemizde sayısı 34’ü bulan eczacılık 
fakültelerinden her sene iki bine yakın eczacı 
mezun olmakta. Bu fakültelerin birçoğunun yeni 
öğrenci almaya başladığı düşünüldüğünde bu 
sayının önümüzdeki senelerde hızla artacağını 
tahmin edebiliyoruz. 

Eczacılık fakültelerini tercih edecek öğrenciler 
için yeni iş imkânlarının sağlanması ve bunların 
doğru ve açık şekilde anlatılması durumunda, 
eğilimin daha da artacağını tahmin ediyorum.

D.: Eczacılarımız neden serbest eczacılığı 
tercih ediyorlar, kamuya, özel sektöre veya 
akademiye yönelmiyorlar?
N.Y.: Ülkemizde eczacılık denince akla serbest 
eczaneler gelir. Şu anda mevcut eczacıların 
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neredeyse %80’i serbest eczane eczacılığı 
yapmaktadır. Bunun nedeni bugüne kadar 
serbest eczaneler konusunda yasal herhangi 
bir kısıtlamaya ve düzenlemeye gidilmemiş 
olmasıdır. Ayrıca tabi ki eczane eczacılığının 
maddi olarak daha tatmin edici olması da 
eczacıları bu alana yönlendirmektedir.

D.: Klinik eğitimde eczacılarımızın aktif 
olmadığı, öğrencilerin uygulamada eksikleri 
olduğu yönünde sanayi temsilcilerinin ya da 
hekimlerin görüşlerine katılıyor musunuz?
N.Y.: Öğrencilere eğitimleri sırasında gerekli 
teorik bilgiler verilmekte ve bunlar laboratuvar 
çalışmaları ile pekiştirilmektedir. Ayrıca 
öğrencilerimiz 4 dönem staj yapmaktadırlar. 
Bu stajlar esnasında yasal imkânların el verdiği 
ölçüde hasta görmektedirler. 

Ülkemizde hastanelerde eczacıların 
faaliyet alanları günümüzde yapılan çeşitli 
düzenlemelerle arttırılmaktadır. Fakat bu 
çalışmalar daha başlangıç aşamasındadır. 
Öğrencilerimizin bu klinik çalışmaların 
içinde olabilmesi için gerekli imkânlar henüz 
hastanelerde yeterince oluşmamıştır. Dolayısıyla 
bu konudaki görüşleri haksız buluyorum.

D.: Türkiye’de, eczacılık sektöründe 
gözlemlediğiniz sorunlar neler?
N.Y.: Mezunların eczane eczacılığına 
yönelmeleri, eczacılara sektörün diğer 
alanlarında yeterince iş imkanı tanınmaması, 

araştırma ve geliştirme faaliyetlerine yeterince 
destek verilmemesi, tamamlanan araştırma 
geliştirme faaliyetlerinin sektörün önemli bileşeni 
olan ilaç endüstrisi tarafından göz ardı edilmesi 
ve üniversitelerle endüstri arasında işbirliğine 
gidilmemesi sektörün önemli sorunlarıdır.

D.: Eczacılık mesleğinin geleceğini nasıl 
görüyorsunuz?
N.Y.: Eczacılık, insanlık tarihi boyunca var 
olmuş ve insan yaşamı sürdükçe varlığını 
devam ettirecek saygın bir meslektir. Fakat 
mesleğin günümüzün ihtiyaçları doğrultusunda 
kendini yenilemesi gerektiği göz ardı 
edilmemelidir.

D.: Mesleğe yeni başlayan genç eczacılara 
tavsiyeleriniz neler?
N.Y.: Sektörün hangi alanında çalışırlarsa 
çalışsınlar mesleklerini sevmelerini, bu mesleğin 
ancak ve ancak insanı severek yapılabileceğini 
unutmamaları gerektiğini hatırlatırım. Meslek içi 
eğitim faaliyetlerini, mesleki dergileri ve yayınları 
takip ederek bilgilerini yenilemelerini tavsiye 
ederim. 

D.: Denge Dergisi hakkındaki düşünceleriniz 
neler?
N.Y.: Derginizin her sayısını ilgiyle takip 
ediyoruz. Sağlık sektörünü geliştirmek adına 
sektörün birçok paydaşını derginizde bir 
araya getiriyorsunuz. Sizlere teşekkür ediyor, 
başarılarınızın devamını diliyorum.
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“Hekimlik Bankacılık 
Değildir”

lli yıllık üst düzey bir çalışma hayatını 
bir röportaja sığdırmak zor, özellikle de 
bu kişi Prof. Dr. Asım Cenani gibi bir 

bilim insanı ise. Asım hoca, ülkemizde genetik 
biliminin kurucularından ve yaptığı çalışmalarla 
dünya literatürünü değiştiren bir duayen.

DENGE: Hocam kimdir Prof. Dr. Asım Cenani?
ASIM CENANİ: 1931 yılında Gaziantep’te 
doğdum, ama ömrümün büyük bir kısmı 
İstanbul’da geçti. 500 yıllık tarihçesi olan, 
köklü bir ailem var. Aile bireyleri Osmanlı 
İmparatorluğu’nun çeşitli yerlerinde görev almış. 
Ben de bunu bir miras kabul ederek, çok 
çalışmayı ve vatanım için bir şeyler yapabilmeyi 
görev bilerek yetiştim. Zorlu II. Dünya Savaşı 
yıllarında, Galatasaray’da 8 yıl yatılı okudum. 
Ardından tıp fakültesi sınavlarına girip kazanarak, 
kayıt yaptırdım. Tıbbiyeyi 1958 yılında bitirdim. 

E

Daha önceki Talebe Cemiyeti çalışmalarım 
doğrultusunda Avrupa ile iyi ilişkilerim olmuştu. 
Bu ilişkiler sayesinde Almanya’da bir yer temin 
ederek, pediatri ihtisası yapmaya gittim. Pediatri 
ihtisasını tamamladıktan sonra yurda döndüm ve 
askerlik görevimi yerine getirdim. Askerlik sonrası 
Almanya’da ikinci ihtisasımı genetik üzerine 
yaptım. Almanya’da sürekli kalabilme imkânını 
elde etmeme sadece 10 gün kalmasına rağmen, 
Türkiye’ye dönmeyi seçtim. O günden bugüne, 
30 yılı Cerrahpaşa’da olmak üzere, 40 yıldır 
genetik bilimine hizmet etmeye çalışıyorum. 

D.: Pediatrinin ardından genetik ihtisası 
yapmayı neden tercih etmiştiniz?
A.C.: Pediatri ve genetik birbirinin tamamlayıcısı 
oldu. Çünkü pediatri tek başına eksik kaldı, bazı 
şeyleri izah edemiyordunuz. Temel bilimsiz bir tıp 
dalı yeterli olmaz, hastalığın nedenini anlayamaz, 
dolayısıyla da çare bulamazsınız. Elbette birtakım 
tesadüflerin de etkisi vardı. Almanya’da pediatri 
ihtisası yaparken, önüme çıkan fırsatlar genetik 
hastalıkları incelememe imkân verdi. Fakat en 
önemlisi, o zamana kadar hiç lafı edilmeyen, tıpta 
yeri olmayan genetiğin, bir anda parlamasıydı. 

Prof. Dr. 
Asım Cenani



/ 23

1960’lı yıllarda bir kromozom anomalisinin; 
fazladan bir kromozomun, down sendromuna 
neden olduğu ortaya konduktan sonra, genetik 
bilimi ön plana çıktı. Ben de henüz pediatri 
ihtisasım sırasında genetiğe başladım. İhtisas, 
doçentlik ve profesörlük tezim genetik üzerinedir. 
O zamanlar Almanya’daki en önemli genetikçi 
olan Prof. Widukind Lenz beni yanına aldı ve 
orada doğum öncesi tanıların ilk çalışmalarını 
yaptım. 

D.: O dönemde Türk tıbbı ne durumdaydı?
A.C.: Türk tıbbı genel olarak çok iyiydi, çünkü iyi 
hocalarımız vardı. Bilindiği gibi 1933 Üniversite 
Reformu, pek çok Alman profesörün İstanbul 
Üniversitesi’ne gelmesiyle son bulmuştu. Orada 
çok değerli profesörlerden eğitim aldım. Bilhassa 
temel bilim hocalarımızın hepsi Alman’dı. Klinik 
hocalarımızın pek çoğu Alman, veyahut onlardan 
disiplin almış Türk hocalardı, onlarla beraber 
çalıştık. Yani ben, belirli bir neslin yetiştirdiği son 
öğrencilerdenim. Türk tıbbının seviyesi iyi olunca, 
gittiğimiz ülkelerdeki bilim ortamına yabancı 
kalmadık ve kendimizi gösterebildik. Öyle ki, 
Almanya’daki pediatri hocamız beni kendisine 
ders asistanı olarak aldı. Kendisi bana çok iyi bir 
referans da yazmıştır. 

D.: Genetik alanına yaptığınız katkılardan 
bahseder misiniz?
A.C.: İlk genetik çalışmam, oradaki pediatri 
ihtisasım sırasında, 2-3 yıllık asistanken yaptığım 
bir yayındı. O zamana kadar çok az vaka vardı, 
ben 6 şekersiz diyabet vakasını takip ederek, 
annelerinde de suya ihtiyacın fazla olduğunu 
gösterdim. Ardından bunların sadece suyla 
tedavi edilebileceğini, ama küçük çocuklar 
oldukları için bir parça içtikten sonra kanıksayarak 
içmediklerini gördüm. Plastik bir şişeyi yatağa 
lastikle bağladım, çocuklar tekrar tekrar su içip 
susuz kalmıyorlardı. Diğer kliniklerdeki asistanlar; 
“Türk doktor bir alet icat etmiş” diyerek, bakmaya 
geliyorlardı. Bu çalışmam bir Alman pediatri 
dergisinde, o zamana kadar görülmemiş bir 
şekilde, ikiye bölünerek iki sayı üst üste yayınladı. 

İkinci çalışmam, o sıralarda yine çocuk kliniğinde 
“tambur çomağı” diye, şimdilerde adını hiç 
kimsenin bilmediği, bugünkü genetikçilerin 
okumadığı bir durum üzerineydi. Orada en 
azından 500 tane kan hücresi saymanız 
gerekiyordu. Bir çentik vardır, 6 tanesinde 
bu çentiği görürseniz, bu kızdır diyeceksiniz, 
yoksa erkek. Öğle tatillerinde laboratuvarda 
çalışırken, arkadaşlara; “Sizin eğer isimsiz kan 
yaymalarınız varsa verin, ben onlardan cinsiyet 

söyleyeyim” diyordum, %99 tutuyordu ve onlar 
da şaşırıyorlardı. Asker dönüşü tekrar gidişimde 
Hamburg’da şef muavinliği yaptım. Oradaki 
şefim; “Sen bir yerlere atlamak için buraya geldin, 
burası sana göre değil, seni fazla tutmayalım, 
senden Prof. Widukind Lenz’e bahsettim, seninle 
görüşmek istiyor” dedi. 

Davet üzerine genetik enstitüsüne gidince, belirli 
bir proje üstünde çalışacağım söylendi. Orada 
bizdeki TÜBİTAK’a karşılık gelen bir araştırma 
derneği vardır, onların bursuyla çalışacağımı 
belirttiler. Çok büyük bir projeydi; doğum 
yapabilecek çağdaki 60 bin kadına bir defter 
verilmiş, bu deftere günlük olarak, ne yedikleri, 
içtikleri, hangi diş macununu ve çamaşır suyunu 
kullandıkları gibi çok sayıda bilgiyi kaydetmeleri 
istenmişti. Eğer aralarında düşük yapanlar 
olursa, bunların kromozom incelemesi bizim 
laboratuvarımızda ve başka 3 laboratuvarda daha 
yapılıyordu. Bu projeye Avusturya ve İsviçre’den 
katılan birer laboratuvar daha vardı. Başka ilaçlar 
ve unsurların da bu anomalileri yapıp yapmadığı 
araştırılıyordu. 

O çalışmayı yaparken, düşüklerden önce düşük 
materyali, yani çocuğa ait diğer alınan materyaller 
olan plasenta ve göbek kordonu acaba 
çocuğun kromozom sayısını veriyor mudur diye 
düşündüm. Yeni doğan çocuklarda inceleme 
yapıp, anomali gösterip göstermediklerine 
bakmayı önerdim. 20’ye yakın normal plasentayı 
ilk defa inceleyen kişi bendim. 200’e yakın düşük 
materyalini muayene ettik. Daha önce böyle 200 
kişilik büyük bir grubu çalışan kimse yoktu. Daha 
sonra bunu doçentlik tezim olarak yayınladım. 
Bunlar doğum öncesi tanının ilk çalışmaları oldu. 

Sitogenetik çalışmaların yanında, pediatri 
okuduğum ve hocam pediatri profesörü 
olduğu için birçok hastaya beraber bakıyorduk. 
Hocama iki özel hasta gelmişti, onları bana 
verdi ve değerlendirmemi istedi. Bu iki hastada 
ellerdeki bütün parmaklar birbirine bitişikti. 
Çocukların başka bir anomalileri yoktu ve kol, 
yüz, baş normaldi. Literatürde rastlanmamış bir 
olaydı ve o zamana kadar sadece elin olduğu 
bir anomali yoktu. Literatürü 1700’lere kadar 
taradım ve 8-9 vaka bulmaya çalıştım, ama 
hiçbiri benimkine benzemiyordu. Hocamla 
birlikte bunları yayınladık. O zamana kadar bilinen 
7 tane parmak anomalisi vardı ve yayınımız 
sistematiği değiştirdi, 8 tane oldu. Böylelikle bir 
Cenani Sendromu dünya literatürüne katkı olarak 
geçmiş oldu. İkinci büyük şansım da bu hastaları 
yakalayıp bu çalışmayı yayınlamaktı.
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Türkiye’ye döneceğim zaman hocam Almanya’da 
çok fazla imkân olduğunu, beni özellikle 
isteyenler bulunduğunu ve birini seçip gitmemi 
söyledi. Türkiye’ye döneceğimi söyleyince, “O 
zaman oradaki istikbalini hazırlamamız ve sana bir 
laboratuvar kurmamız gerekiyor” dedi. Alexander 
von Humboldt Vakfı’ndan bir burs istedik. Ancak 
vakıf o zamanlar bu araştırma bursunu sadece 
Türkiye’den gidenlere veriyordu. Biz her şeye 
rağmen başvurumuzu yaptık. Albert Einstein’ın 
asistanı Prof. Heisenberg vakfın başkanıydı, 
altında onun imzasıyla, parantez içerisinde; 
“Maalesef sana araştırma bursu veremeyeceğiz, 
ama bir doçent bursu vereceğiz” diye yazan bir 
mektup geldi. Hakikaten de bana iki kat değerli 
olan, öğretim üyesi bursu verildi. 

Bir yıl o bursla çalıştım. Onun üzerine bana bir 
laboratuvar açma imkânı doğdu. Hocam öneride 
bulununca cevap olarak; “Şu firmalarla temasa 
geçin” diye yazan bir mektup geldi. Temasa 
geçtim; “Ölçüleri bize verin, hangi şartlarda 
istiyorsanız yapalım” dediler. Benim verdiğim özel 
ölçüler üzerine, çocuk kliniğindeki laboratuvarımı, 
çok güzel bir mikroskop ve cihazlar da temin 
ederek kurduk. Daha sonra bu laboratuvarı bir 
seksiyona çevirdim. Önce çocukları muayene 
ederken, her türlü genetik hastalığa cevap 
verecek bir şekle soktum. Ardından da Genetik 
ve Teratoloji Bilim Dalı’na dönüştürdük. 

D.: Cerrahpaşa’da Tıbbî Biyolojik Bilimler 
Bölümü’nün kuruluş hikâyesini anlatır mısınız?
A.C.: Mevcut imkanlar yeterli değildi ve daha iyi 
eğitim verecek bir yer yapmayı istedim. Çünkü o 
sıralarda genetik için özel ihtisas yoktu, hiçbir şeyi 
yetiştiremiyordum. Yanıma 2 asistan geçici olarak 
gelip, bir süre sonra gidiyordu. Fırsat çıktı ve 
1984’te Tıbbî Biyolojik Bilimler Bölümü’nü kurduk. 
Bu, dünyada bile bu şekliyle kurulan belki ilk 
müesseseydi. Daha önce de biyoloji bölümleri 
vardı, ama tıbba yönelik değildi. Ben burada 
tıbbın tüm temel taşlarının eğitimini verdiriyordum. 
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğrencileriyle beraber 
ders alıp sınava giriyorlardı. Bunun üzerine 
de 20’ye yakın biyoloji, insan biyolojisi dersi 
koymuştuk. İyi bir eğitim seviyesi yakalamıştık, 
ama bazı nedenlerle kapandı. Öncelikle fen 
fakültelerine tıbbi biyoloji ve genetik bölümleri 
kurulacaktı, diğer taraftan da yakaladığımız eğitim 
seviyesi nedeniyle biraz çekememezlik oldu.

D.: GETAM (Genetik Terotoloji Uygulama ve 
Araştırma Merkezi) ve burada gerçekleşen 
çalışmalar hakkında neler söyleyebilirsiniz?
A.C.: Çok sayıda eleman yetiştiriyorduk. Ama 

elemanları yetiştirmek yetmez, araştırma da 
yapılması lazım, araştırma yapmak için fakültenin 
imkânı yoktu, laboratuvar veremiyordu. Ne 
yapabileceğimizi düşündük. Bir araştırma ve 
uygulama merkezi olan GETAM’ı kurduk. Bir 
dönem çok iyi isim yaptı. Tıbbi Biyolojik Bilimler 
Bölümü’nün öğretim üyeleriyle birlikte bir taraftan 
öğrenci yetiştirdik, bir taraftan araştırma yaptık. 
Emekliliğime kadar oranın kurucu başkanlığını ve 
başkanlığını yaptım. 

Türkiye’de genetikle uğraşan çok kimse 
olmadığı için GETAM dışında, “Sağlık Bilimleri 
Enstitüsü’nün genetik kısmını kur, Onkoloji 
Enstitüsü’nün Genetik Bilim Dalı’nın başına 
geç, Adli Tıp’ta bize yardımcı ol” dendi yaptım. 
Emekli olduğumda 7 yerin başındaydım. Sabah 
Çapa, öğleden sonra Cerrahpaşa, şeklinde 
devam ediyordum. Kurulduğundan bu yana bir 
sömestrde 8 saatlik dersim de Marmara’da var. 
Ayrıca Türkiye’de hiçbir tıp fakültesinde genetik 
dersi okunmazken, ben fen fakültesinde 8 yıl 
insan genetiği dersi verdim.

D.: Adli Tıp konusunun ilginç bir hikayesi 
varmış, onu da paylaşır mısınız?
A.C.: Bir gün bir genç geldi; “Çocuğun babası 
ben değilim, bana kumpas kurdular, ne olur 
beni kurtar” diyor. İşin doğrusu ağabeyi evliymiş, 
aile bunun üzerine yıkmaya çalışmış. Kendisi 
tıp talebesi, benden yardım istiyor. Avukatını 
getirmesini söyledim. Avukata hâkim karşısına 
çıktığında ona hangi kan grubundan olduğunu 
sormasını, cevabın hiç önemli olmadığını çünkü 
hangi kan grubundan olursa olsun %50-%60 
kendisinin de baba olabileceğini söylemesini 
önerdim. Dediklerimi söyleyince, hâkim; “Sahi 
biz böyle mi karar veriyoruz” diye sormuş. 
Avukat; “Evet, böyle karar veriyorsunuz, %60 
olasılık var” diye yanıt verince, hâkim “ben böyle 
yapmayacağım” demiş. Bu duruma Adli Tıp 
hocam çok kızdı. Ama onun kızı; “Gel beraber 
bu olasılığı yükseltelim” dedi. Orada yüksek 
lisans öğrencilerinin 6 tanesi ile çeşitli enzimleri 
araştırdık. Onları da denkleme koyunca yüzde 
biraz daha yükseldi. Daha sonra Türkiye’de 
genetik parmak izi gelişti ve oran %99,99’a çıktı. 

D.: Günümüzde ülkemizde yeterli seviyede 
bilimsel çalışma ve yayın üretiliyor mu?
A.C.: Bazı yerlerde büyük bir gayretle çalışan 
insanlar var, ama bu iş biraz da para işi. 
Türkiye’den yetişen birçok arkadaşımız yurt 
dışında önemli başarılara ulaşıyorlar. Onlarla iş 
birliği yaparak Türkiye ilerlemeye çalışıyor. İnsan 
genetiğinin tıpta uygulanması aşağı yukarı 50 
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yıllık bir olay ve bu zaman içerisinde, ABD kadar 
olmasa da, hemen hemen Avrupa kadar gelişme 
kat ettik. İşbirliği kapsamında hastalarımızın gen 
aramaları yurt dışında yapılıyor. Henüz Türkiye’de 
genlerin tanısı pek konulamıyor. 

D.: Türk Pediatri Kurumu’nda ne gibi çalışmalar 
yaptınız?
A.C.: 1972’de Türk Pediatri Kurumu’nun Genel 
Sekreteri oldum. Prof. Dr. Sezai Bedrettin Tümay 
ile birlikte, hemen hemen kongrelerin tamamını 
organize ettik. 10-15 yıl içerisinde üye sayısını 
600’e çıkardım. Aylık toplantılar için hastanelere 
gitmeye başladık ve 100’e yakın aylık toplantı 
yaptık. Çocuk Kliniği dergisini çıkardım. Başkanlık 
ise benim çalışmalarımı kapattığım dönemdi. En 
son yaptığım kongre için Sheraton Otel’de 20 
oda bana tahsis edildi. Kongrelerimizin 25. yılıydı, 
Türkiye’deki tüm büyük hocaları, onurlandırmak 
için davet ettim. 

D.: Pediatri alanındaki diğer hizmetleriniz neler?
A.C.: Genetik dışında, pediatri alanında da çok 
sayıda çalışmam oldu. Hasta Çocukları Koruma 
Derneği’nde 20 yıla yakın Genel Sekreter olarak 
görev yaptım. Gönül Yazar ile birlikte balolarda 
para topladığımız zamanlar oldu. Kermeslerde 
hanımların arasında tek erkek olarak bağış 
toplardım. İlk kurduğum genetik laboratuvarı 
ve bilim dalı da pediatri kliniğinin içerisindedir. 
Ben oradaki çalışmalarda arkadaşlara genetik 
hastalıkları incelemeyi alıştırdım. Pediatri 
çalışmalarımı hiç ihmal etmedim. Pediatride 
Genetik Bilim Dalı’nın başkanıydım ve emekli 
olana kadar devam ettim. Tedavi edici pediatriyi 
20 yıl önce bıraktım ve ondan sonra sadece tanı 
koyucu pediatriye ağırlık verdim.

D.: Türk tıbbının durumunu nasıl buluyorsunuz? 
A.C.: Türk tıbbı iyi durumda, ama Türk 
hekimlerinin hepsi iyi değil. Eskiden idealist 
hekimler daha fazlaydı. Bugün maddiyata 
önem verenler biraz çoğaldı. Ama en kötüsü 
hastaya verilen önem azaldı. Ben bunu güzel 
bulmuyorum. Hekimlik bankacılık değildir, insanın 
gününü, gecesini, rüyasını dolduran bir meslektir. 

D.: Ülkemizde genetik alanında yapılan 
çalışmaların bugün ulaştığı noktayı ve 
geleceğini nasıl görüyorsunuz?
A.C.: Türkiye genetik açısından çok önemli bir 
ülke. Anadolu bir harman, bu harmanın içerisinde 
bazı sosyal durumların, akraba evliliklerinin 
fazla olması, kalıtsal hastalıkların çok sayıda 
görülmesine neden oluyor. Bunların incelenmesi 
için eleman yetiştirmek üzere genetik anabilim 

dalları kuruldu, ama yeterli olmadı. Zaten onlar 
da pediatri gibi çalışıyorlar. Laboratuvarlarda 
müşterek çalışmalar, biyologlarla hekimlerin 
ortak projeleri şimdi yok. Eğer olsaydı, bizim 
zamanımızdaki gibi çok daha başarılı çalışmalar 
yapılabilirdi. 

Genetik hastalıklarda ileride daha başarılı tanı 
çalışmaları olacak, ama genel olarak temel 
konulara inmede sorunlar olacak. Çünkü ne de 
olsa moleküler biyoloji ve genetik, fen fakültesinin 
bilim dalı, hâlbuki benim yetiştirdiğim tıbbi 
biyologlar tamamıyla bu iş için yetişmiş insanlardı. 
Hem tıbbi konuları kavramış, hem de yapacakları 
genetik çalışmaların temelini çok iyi bilen kişiler 
olarak yetişiyorlardı. 

D.: Hobileriniz neler?
A.C.: Çiçek yetiştiriyorum. Babamın 60 yıl önce 
Paris’ten getirmiş olduğu bazı çiçek tohumları 
vardı, onları yaşatmaya çalışıyorum. Kitapları ve 
kütüphaneciliği de çok severim. Cerrahpaşa’da 
Tıbbi Biyolojik Bilimler Bölümü için bir kütüphane 
kurmuştuk. Şimdi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı 
adı altında devam eden, Prof. Dr. Asım Cenani 
Kütüphanesi var. Benim tıp kitaplarım ve temin 
ettiğim kitaplar orada. Ayrıca Gaziantep’in bir 
köyünde babamın adına bir kütüphane kurduk. 
Diğer kitaplarımı özel bir üniversiteye bağışladım. 

Müzik dinlemeyi de severim, ama enstrüman 
çalamam. Çok okurum. Bilmece çözmeyi 
severim ve özellikle Almanca olanları tercih 
ederim. Koleksiyoncu bir yanım da var. Ailemizin 
koleksiyonuna sahip çıkmaya çalışıyorum. Bu 
özel koleksiyon dahilinde Kıbrıs ve Bosna Hersek 
mutasavvıflığının mühürleri gibi, çok değerli 
mühürler var. 
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Sağlıklı Bireyler, 
Mutlu Aileler

emelleri Ecz. Mustafa Öncel 
tarafından atılan İlko İlaç, kurulduğu 
günden bugüne, ilaç sektöründe 

başarıyla faaliyet gösteriyor. İlko İlaç Genel 
Müdürü ve Selçuklu Holding Yönetim Kurulu 
Üyesi Hatice Öncel ile şirketin geçmişten 
günümüze serüvenini ve geleceğe bakışını 
değerlendirdik.

DENGE: İlko İlaç’ın kuruluş hikâyesini ve 
bugün gelinen noktayı öğrenebilir miyiz?
HATİCE ÖNCEL: İlko İlaç, elli yıla yakın bir süre 
boyunca ilaç sanayisinde faaliyet göstermiş 
olan, Türkiye’nin ikinci nesil eczacılarından 
rahmetli babamız Mustafa Öncel rehberliğinde, 
ailemiz tarafından kurulmuştur. 

Sürekli gelişim felsefemiz çerçevesinde, ilk 
olarak 2009 yılında Hacettepe Üniversitesi 

Teknokent’te İlko Araştırma ve Geliştirme 
Merkezi kurulmuştur. Aynı yıl Konya 3. Organize 
Sanayi Bölgesi’ndeki fabrikamızın inşaatına 
başlanmıştır. İki yıl gibi kısa bir sürede 
tamamlanan birinci etabı 2012 yılı Ocak ayında 
faaliyete geçirilmiş ve Türk ilaç sektörüne hizmet 
vermeye başlamış bulunmaktadır.  

İlk yılımızda lansmanı gerçekleştirilen 9 ürünün 
ardından, bugün piyasadaki ürün sayımız 12’ye 
ulaşmış bulunmaktadır. Ayrıca birçok firmanın 
küçülmeye gittiği bir dönemde, daha birinci 
yılımızda, 340 kişilik bir kadroya ulaşmamız da 
önemlidir.

D.: Konya’da bulunan üretim tesisiniz 
hakkında bilgi verir misiniz?
H.Ö.: Konya 3. Organize Sanayi Bölgesi’nde 
250.000 m2 arazi üzerinde kurulan üretim 
kompleksimizin birinci etap yatırımı 2011 yılında 
tamamlanmıştır. Fabrikamız, Anadolu’da yapılan 
en büyük ilaç üretim yatırımı olma özelliğini 
taşımaktadır. Bu tesisin yapımı ve üretim 
ekipmanlarının seçimi, uluslararası normlar esas 
alınarak ve konusunda deneyimli tedarikçiler 

İlko İlaç Genel 
Müdürü

Hatice Öncel
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ile çalışılarak gerçekleştirilmiştir. 25.000 m2 
kapalı alana sahip olan tesisimizin üretim 
kapasitesi, tek vardiyada senede 120 milyon 
kutu olarak planlanmıştır. Ayrıca yürüttüğümüz 
tüm çalışmalarda “Yüksek Kalite Politikamız” 
doğrultusunda; çevre, iş sağlığı ve güvenliği 
konularına verdiğimiz önemle, faaliyete geçer 
geçmez İş Sağlığı ve İş Güvenliği ile Çevre 
Yönetim Sistemimizi kurarak ISO 14001 ve 
OHSAS 18001 belgeleri alınmıştır.

Ayrıca tesisimiz, Çevre ve Sanayi Bakanlığı 
tarafından bu yıl ikinci kez düzenlenen ve 
çevrenin enlerinin belirlendiği “Temiz Türkiyem” 
yarışmasında, Türkiye’nin en temiz sanayi tesisi 
seçilmiştir.

D.: Ürün portföyünüzde daha çok hangi tedavi 
gruplarına yönelik ilaçlar var?
H.Ö.: Santral ve periferik sinir sistemi 
hastalıkları, gastrointestinal sistem hastalıkları, 
antibiyotikler, astım, kardiyovasküler hastalıklar 
başta olmak üzere, tüm akut ve kronik ana 
tedavi gruplarına yönelik ilaçlar üretmek için 
altyapımızı oluşturmuş bulunuyoruz. Özellikle, 
geliştirilmesi daha zor olan, teknolojiye dayalı, 
terapötik kullanımı yenilikçi, katma değerli 
ürünleri Türk tıbbının hizmetine sunmaya 
odaklandığımızı belirtmek isterim. 

D.: İlko İlaç’ın sağlık sektöründeki misyonu ve 
vizyonu nedir?
H.Ö.: İlko İlaç olarak, sağlığı bir aile meselesi 
olarak görüyoruz. Bu nedenle, çalışanlarımızı, 
hasta ve hasta yakınlarımızı, hekimlerimizi, 
eczacılarımızı ve devletin bu konudaki tüm 
organlarını büyük bir ailenin parçası olarak 
değerlendiriyor ve çalışma anlayışımızı, sağlığa 
yönelik çözümler üretmek olarak tarif ediyoruz. 

Ülkemizdeki ve dünyadaki insanların daha 
sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürdürebilmelerini 
sağlayan, yaşam süresi ve kalitesini arttıran 
ürünleri tedaviye sunarak endüstrimize değer 
katan küresel ölçekte bir ilaç firması olmak 
başlıca hedeflerimizdir. 

D.: Firmanızı rakiplerinden ayıran temel 
özellikler nelerdir?
H.Ö.: Son yıllarda, Türk ilaç sektöründe 
ciddi bir yapısal değişikliğin olduğu 
görülmektedir. Bu yapısal değişikliğe uyum 
sağlamak ve yeni olmamızın verdiği avantajı 
değerlendirmek suretiyle, yapılanmamız 
sektörün söz konusu yeni dinamiklerine uygun 
şekilde oluşturulmuştur. Yeni bir firma olarak 

önümüzdeki uzun yolu, geçmişte kazandığımız 
tecrübemiz ve güçlü kadromuz sayesinde 
başarıyla ve hızla kat edeceğimizden eminiz. 

D.: İlko İlaç’ın kalite politikasından bahseder 
misiniz?
H.Ö.: Kalite odaklı üretim anlayışımız ile 
ürünlerimizin hastaya aynı kalite standardında 
ve güvenli şekilde ulaşmasını sağlamak temel 
amacımızdır. Bunu gerçekleştirmek için etkin 
bir “Kalite Güvence Sistemi” uyguluyoruz. 
Çalışanlarımıza kalite prensibini bir yaşam tarzı 
olarak aşılarken, bunu planlı eğitimlerle de 
destekliyoruz.

D.: İnsan kaynakları politikanızdan bahseder 
misiniz?
H.Ö.: İlko İlaç olarak, insan kaynaklarımızın etkin, 

Üstte:
Eczacı Mustafa 
Öncel

Altta:
İlko İlaç Fabrika
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verimli ve yüksek motivasyonla çalışabilmesini 
hedefliyoruz. Amacımız, mevcut çalışanlar 
için en iyi ortamı sağlamak ve üstün nitelikli 
çalışanların en çok tercih ettiği şirket olmaktır. 
Kurumumuzun değer, vizyon ve stratejileri 
doğrultusunda, doğru işe doğru bireyi seçmek, 
motivasyon ve bağlılığı arttırmak, kurumda 
devamlılığı sağlamak, kaliteyi yükseltecek süreç 
ve sistemlerle değerli çalışanların güvenli bir 
ortamda performans sergileyebilmeleri için 
politika ve prosedürler oluşturmak, bireysel 
ve kurumsal performansı sürekli geliştirmek 
temel ve değişmez amaçlarımız arasında yer 
almaktadır.

D.: Şirket evlilikleri, yabancı ortak arayışı çok 
fazla, sizin bu yönde bir çalışmanız var mı?
H.Ö.: Şu anda böyle bir şirket evliliği 
düşüncemiz ya da yabancı ortak arayışımız söz 
konusu değildir.

D.: İhracata yönelik çalışmalarınız ne 
durumda?
H.Ö.: Mevcut iç pazarda büyümenin yanında, 
alternatif pazarlarda da yer alma hedeflerimiz 
doğrultusunda geçtiğimiz sene 8 farklı 
ülkede ürünlerimizin ruhsatlandırma işlemleri 
başlatılmıştır. Ayrıca, Avrupa pazarında da yer 
alabilmek için bu yıl İngiltere Sağlık Bakanlığı’na 
bağlı İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme 
Kurulu’na ruhsat başvurusu yapılmıştır.

İlko İlaç 
AR-GE Çalışmaları
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D.: Başka ülkelerde yatırım yapma planınız 
var mı?
H.Ö.: Bugün itibarıyla böyle bir planımız yoktur. 

D.: 2013 yılı itibarıyla Türk ilaç sektörünün 
durumu üzerine neler söyleyebilirsiniz? 
H.Ö.: Son yıllarda dünya ekonomisindeki ciddi 
durgunluk ve global ekonomik kriz, sosyal 
güvenlik kurumlarının ilaç bütçelerini düşürmesi 
yönünde baskı oluşturuyor ve birçok ülkede 
ilaç tüketiminde kısıtlamalara ve mevzuat 
değişikliklerine gidiliyor.

Giderek artan maliyetin yanı sıra fiyat baskısı, 
rekabet ve değişen idari düzenlemeler 
karşısında zorlu bir ortamda faaliyet gösteren 

firmaların, uluslararası rekabet gücüne sahip 
olabilmesi ve dünya pazarından daha fazla pay 
alarak, belirlenen hedeflerde küresel bir oyuncu 
olabilmesi için kaynakların çok iyi kullanıldığı 
doğru stratejilerin belirlenmesi ve uygulanması 
gerekiyor. 

Buna rağmen, son on yıllık dönemde dünya 
üzerindeki önemini ve itibarını sürekli arttıran 
ülkemizin, küresel ekonominin ve bölgesinin 
güçlü bir ülkesi olma hedefine ulaşabileceğine 
inanıyoruz. Buna paralel şekilde, ilaç sanayimizin 
önümüzdeki on yıl içinde pazar hacmini 
arttıran büyük ülkeler arasına girmesini; AR-GE 
çalışmaları ve üretiminde önemli bir merkez 
konumuna gelebilmesini mümkün görüyoruz.

İlko İlaç 
AR-GE Binası

/ 29
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D.: İlaç sektörünün geleceğini nasıl 
görüyorsunuz, sizce sektörü bekleyen 
tehditler neler?
H.Ö.: Sözünü ettiğim hedefler paralelinde, 
sürdürülebilir kalkınmayı destekleyen ve değer 
yaratan stratejik bir sektör olarak, ilaç sektörüne 
önemli bir rol düşüyor. Önümüzdeki dönemde 
aralarında Türkiye’nin de bulunduğu gelişen 
ekonomilerin sektör için çekiciliğini arttıracağı ve 
Türkiye ilaç sektörünün büyüyeceği öngörülerine 
katılıyoruz. 

Dünya genelinde yaşanan değişiklikler ulusal 
ilaç sektörümüz açısından zorluklar ile birlikte 
fırsatlar da içeriyor. Doğru ve istikrarlı politikaların 
oluşturulmasının yanı sıra firmaların da doğru 
stratejiler ile hareket etmesi halinde, Türkiye 
ilaç üretim ve ihracat potansiyelini arttırarak 
bölgesel bir merkez olma ve sektörün büyük 
oyuncularından biri haline gelme imkânına 
sahiptir. Ancak son üç yıldır, gerçekleştirilen 
global bütçe uygulaması ve bunun için 
düzenli olarak ilaç fiyat indirimlerine gidilmesi 
sektörümüzü olumsuz etkiledi. Artan fiyat 
baskısı ve operasyonel kısıtlamaların yanı sıra, 
AR-GE ve istihdam giderlerinin de azaltılması 
zorunluluğunu getiriyor. Bu durum henüz küresel 
rekabet gücüne sahip olmayan sektörümüzün 
gelişiminde duraklama yaratabiliyor.

Diğer yandan Türkiye ilaç sektörünün vizyonuna 
paralel olarak, sektör için AR-GE çalışmaları 
daha önemli bir noktaya geldi. Bu nedenle 
AR-GE ve katma değerli üretim yetkinliğini ilaç 
sektörünün merkezine koyan ve destekleyen, 

sektörün sürdürülebilir büyümesine yardım eden 
politikalar oluşturulması son derece önemlidir. 

D.: İlaç üretiminde yola bizden sonra çıkan 
ülkeler bile şu an bizden çok ileride. Sizce 
bunun nedenleri ne?
H.Ö.: Bence bunun tek bir nedeni var, o da 
ilgili devletlerin uyguladığı stratejik ve istikrarlı 
politikalar. Çünkü ilaç sektöründe bir ülkenin 
üstün bir konuma gelebilmesi için uzun 
vadeli stratejiler ve hem iç hem de dış pazara 
yönelik sürdürülebilir, istikrarlı ilaç politikaları 
gerekmektedir. 

D.: Hacettepe Üniversitesi Teknokent’te 
bulunan AR-GE merkezinizde yürütülen 
çalışmalardan bahseder misiniz?
H.Ö.: Bizce ilaç sektöründe etkin olabilmek 
için en önemli iki unsur; güçlü AR-GE ve üretim 
imkânına sahip olmaktır. Açık adı İlko Araştırma 
ve Geliştirme Merkezi olan “İlko Argem”, ilaç 
sanayisinin geleceğini düşünerek attığımız 
adımlarımızdan biridir. 

Yaşam süresini uzatan ve hayat kurtaran 
“yenilikçi” katma değerli ürünleri kullanıma 
sunmak amacıyla 2009 yılında Hacettepe 
Üniversitesi Teknokent’te AR-GE çalışmalarına 
başladık. 2011 yılında da yine Hacettepe 
Teknokent’te kendi binamızın yapımını 
tamamlayarak, 2.600 m2 kapalı alana sahip 
AR-GE merkezimizi faaliyete geçirdik. İlko 
Argem, ülkemizde AR-GE konusunda 
üniversite-sanayi işbirliği içinde altyapı 
oluşturularak, Teknokent bünyesinde bu ölçekte 
yapılan öncü ve örnek bir AR-GE yatırımıdır. 

İlko Argem’de, ilk aşamada uzman kadromuz 
ve üstün laboratuvar donanımımızla, katma 
değeri yüksek konvansiyonel ürünler geliştirdik. 
Önümüzdeki dönemde de ileri teknolojiye 
dayalı yenilikçi ürünler geliştirebilmek için 
çalışmalarımıza devam ediyoruz.  

D.: Sosyal sorumluluk anlayışınızı ve 
hâlihazırda yürütmekte olduğunuz projeleri 
öğrenebilir miyiz?
H.Ö.: Günümüzde toplumun refah düzeyinin 
geliştirilmesi ve gelişimin ekonomik, sosyal 
ve çevresel açıdan sürdürülebilir kılınması için 
bireylere olduğu kadar kurumlara da önemli 
sorumluluklar düşmektedir. Bu nedenle sosyal 
ve kültürel alanlardaki sorumluluklarımızı yerine 
getirmek için çeşitli çalışmalar yapmaktayız. 
Sosyal sorumluluk faaliyetlerimizi ağırlıklı olarak 
bağlı olduğumuz Selçuklu Holding bünyesinde 
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yürütüyoruz. Bunların başında eğitime destek, 
kültürel hizmetler ve çevrenin korunmasına 
yönelik faaliyetler geliyor. Mustafa Öncel 
İlköğretim Okulu, Kamer Öncel Sağlık Meslek 
Lisesi eğitim alanındaki yatırımlarımıza birer 
örnektir.

Çevrenin korunması ve geliştirilmesine yönelik 
çalışmalarımıza birkaç örnek vermem gerekirse; 
Konya’da bir hatıra ormanı oluşturularak ilk 
başta 2 bin fidan dikilmiştir. Yine ağaçlarımızın 
kesilmesini ve ormanlarımızın yok olmasını 
önlemek amacıyla; geri dönüşüm kutuları 
oluşturulmuş ve bu kutulardaki atıklardan elde 
ettiğimiz gelir ile de üretim tesisimizin içerisine 
kütüphane kurulması çalışmaları başlatılmıştır.

D.: Bundan 10 yıl sonra İlko İlaç nerede 
olacak?
H.Ö.: Daha önce de belirttiğim gibi bizim 
öncelikli hedefimiz; ülkemizdeki ve dünyadaki 
insanların daha sağlıklı ve mutlu bir yaşam 
sürdürebilmeleri için yaşam süresini ve kalitesini 
arttıran ürünleri tedaviye sunarak endüstrimize 
değer katan global bir ilaç firması olmaktır. 
10 yıl sonra da bu hedefimizi gerçekleştirmiş 
ve ülkenin en üst sıralarda yer alan ilaç 
firmalarından biri haline gelmiş olacağız.

D.: Selçuk Ecza Deposu hakkında neler 
söylemek istersiniz?
H.Ö.: Selçuk Ecza Deposu, sektörün en köklü 
kuruluşlarından biri ve dağıtım kanallarının temel 

taşıdır. Uzun yıllardır Türkiye’nin her yerine 
kesintisiz ilaç ulaştırmayı başarmanın yanı sıra, 
gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk çalışmalarıyla 
da topluma hizmet eden bir kurumdur. Tabi 
bizim de vazgeçilmez iş ortağımızdır. Ancak 
bizim için Selçuk Ecza Deposu iş ortaklığının 
ötesinde, uzun yıllara dayanan dost bir kurum 
olmak gibi özel bir anlam ve yere sahiptir.  

D.: Denge Dergisi’ni nasıl buluyorsunuz?
H.Ö.: Denge Dergisi, gerek içerik bakımından 
gerekse kalite bakımından oldukça beğeniyle 
takip ettiğimiz bir yayın. Sektör içi iletişime 
çok güzel katkılarda bulunuyorsunuz. Başarılı 
çalışmalarınızın devamını dilerim.

İlko İlaç 
Üretim Tesisleri
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Türk Dünyası’nın 
Her Derde Deva 
Bitkisi; Eğir 
(Acorus Calamus)

ğir, Orta Asya Türk Dünyası’ndan beri 
bilinen ve atalar sözünde “Eğir olsa 
er ölmez” diye geçen, Avrupa’ya ise 

16. yüzyılda Osmanlı Devleti’nce tanıtılan 
önemli bir tıbbi bitkidir. 

Türk Dünyası’nda “eğir, ekir, azakeğeri, yel kökü 
ve hazambel” gibi isimlerle tanınan Acorus 
Calamus L. çok eskiden beri bilinen, bugün de 
etkileri kabul edilen ve daha fazla araştırılması 
gereken tıbbi bitkilerdendir. Eğir, genellikle göllerin, 
su birikintilerinin ve durgun suların kıyılarında 
yetişen, çok yıllık otsu bir tatlı su bitkisidir. 

Yaprakları şerit biçiminde, kenarları kıvırcıklı, 
kokulu ve boyuna çizgilidir, boyu bir metreye 
kadar yükselir. Kökleri kıyı çamurunda yatay 
olarak gelişir. Yassı bir yapıya sahip olan sapın 

YÜZYILLI YÜZYILLIK İLAÇLAR
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ortasında, konik biçiminde yeşilden kahverengi-
sarıya kadar değişebilen bir koçan vardır. 

Çiçekler 5-9 cm uzunlukta bir başak durumunda 
toplanmışlardır. Anadolu’da Sapanca, Yeniçağa 
ve Beyşehir göllerinin kenarlarında yetişmektedir. 
Bitkinin anavatanının Hindistan ve Güney Çin 
olduğu yazılsa da Orta Asya’da çok eskiden beri 
kullanıldığı bilinmektedir.

Acorus Calamus, MÖ 300 yılında Hindistan’da 
yazılan Ayur-Veda’da ve 1. yüzyılda yazılmış olan 
Dioskorides’in kitabında yer alır. Dioskorides’te 
köklerinin dâhilen kullanıldığında kuvvet 
verici, adet söktürücü olduğu ve kökünün 
dumanının teneffüs edilerek öksürüğe iyi geldiği 
kaydedilmiştir. 

Kaşgarlı Mahmut’un 11. yüzyıl tarihli Divân-ı 
Lügati’t-Türk adlı eserinde; “Karın ağrısını 
iyileştirmek için kökleri kullanılır, bir adamın 
yanında bu ilaçtan bulunursa ölmez, çünkü karın 
ağrısına tutulan adam onu yerse kurtulur” diye 
belirtilmiştir. 

Türkistan’da bitkinin sıcak külde pişirilerek ezilen 
kökünün öksürüğe ve vereme karşı kullanıldığını, 
Orta Asya Türklerinin bulaşıcı hastalıklardan 
korunmak için bitkinin kökünü çiğnediklerini, 
Tatarların kökünü içme suyunu dezenfekte etmek 
için kullandıklarını biliyoruz.  

Evliya Çelebi Seyahatname’sinde (17. yüzyıl) 
bir göl bitkisi olan eğiri de tanır. Eğirin Gerede 
yakınlarındaki Çağa (Yeni Çağa) Gölü’nde 
yetiştiğini; “Bu gölde o kadar çok yetişir ki 
bütün Çağa ahalisi mevsiminde bunları sudan 
toplayarak iplere dizer ve tüccarlar vasıtasıyla 
bütün şehirlere göndererek ticareti yapılır” diye 
yazmaktadır. Etkisini ise; “Gayet faydalıdır, bir 
adamın midesi gaz yapsa, hazımsızlığa tutulsa 
yemekten evvel bu kökten bir miktar kullansa 
tamamen iyi gelir” sözleriyle anlatır. 

Çağa Gölü’nden başka bu bitkinin Kanije’de, 
Tuna Kalesi’nde, Azak Kalesi dibindeki Ten 
Nehri’nde yetiştiğini kaydeder. Ayrıca İstanbul’da 
da eğir bitkisini tanıtır; “Kâğıthane gezinti yerinde 
baruthane çarklarını çeviren suyun geldiği yerler 
ki Cendere Boğazı demekle meşhurdur. Orada 
bir çeşit eğir kökü çıkar ki Azakta ve Gerede 
şehrinde çıkanlardan çok daha şifalıdır, yiyeni bin 
kere geğirtir. Tuhaf hassası vardır, doğrusu bin 
kere şifası görülmüştür” diye kaydetmiştir. 
Eğir bitkisi 16. yüzyılda Avrupa’ya Osmanlı’dan 
tanıtılmıştı. Bu bitki Osmanlı İmparatorluğu 

Prof. Dr. Ayten Altıntaş 
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi / Tıp Tarihi Anabilim Dalı 
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gözetimindeki Avusturya İmparatorluğu Elçisi 
Ghislain de Busbecq tarafından 1557’de, 
İstanbul’dan Prag’a, 16. yüzyıl hekimlerinden 
Mathiolus’a götürülmüş veya yollanmıştır. Gene 
bu kayıtlardan Busbecq’in bu bitkiyi Nicomedia 
(yani İzmit) yakınlarındaki büyük bir gölden temin 
ettiği yazılıdır. Busbecq’in Avrupa’ya tanıttığı eğir 
bitkisi bu ilk örneklerden evvela bahçelerde 
çoğaltılmış, sonra da yabanileşmiş olarak 
Avrupa’ya yayılmıştır. 

İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nin kıymetli 
hocalarından Prof. Dr. Asuman Baytop 1979 
yılında yaptığı araştırma ile Türkiye’de yetiştiği 
bilinen Acorus Calamus L. bitkisini Sapanca 
(Adapazarı) ve Yeniçağa (Bolu) göllerinde 
tespit etmiş, bu bitkinin sitolojik araştırmasında 
Avrupa örneklerinin triploit yapısında olduğunu 
belirlemiştir. Bu tespit Sakarya ve Yeniçağa 
göllerinde yetişen Acorus Calamus bitkisinin, 
Avrupa’da yaygın olan varyete Vulgaris L. 
Sitotipine ait olduğunu ispatlamaktadır. Bu sonuç 
Busbecq’in raporlarıyla da uyumludur.

Tıbben eğir bitkisinin kökü kullanılır. Başparmak 
kalınlığında ve bir metre kadar uzun olabilen 
kökü, tazeyken kokulu bir acılığa sahiptir. 
Kurutulduğunda bu etkinlikleri azalır. İlkbahar 
başlangıcında veya sonbahar sonunda toplanır. 
Dış kabuğu soyulduktan sonra veya soyulmadan 
güneşte kurutulur. Kökte %1,5-3,5 arasında 
uçucu yağ vardır. İhtiva ettiği Alpha-asarone, 
çok kıymetli etken madde Beta-asarone, öjenol 
ve diğer fitokimyasal maddeler bitkinin etkenliği 
konusunda önemli ipuçları vermektedir.       

Avrupa’da 17. yüzyıldan sonra yaygın olarak 
kullanılmaya başlanmıştır. Gaz söktürücü, 
iştah açıcı, kan dindirici, terletici, yatıştırıcı 
etkisinden faydalanılmış; gaz şişkinliklerinde, 
mide bulantısında, gut hastalığında, sindirim 
bozukluklarında ve kramp çözmede kullanılan 
preparatların terkibine girmiştir. Ayrıca diş etleri 
çekilmesi ve böceklerden korunma ürünlerinin 
içinde yer alır. 

Kökler bugün de “eğer, Azak eğeri, hazanbel” 
adlarıyla aktarlarda satılmakta, prostata karşı 
tavsiye edilmektedir. Uyarıcı, hazmı kolaylaştırıcı, 
idrar söktürücü ve koku verici özelliklerinden 
dolayı, halen Fransa’da birçok preparatın terkibine 
girer. 2009 yılında yapılan bir bilimsel araştırmada 
iltihabı önleyici etkisi saptanmıştır. Çin, Hindistan 
ve Arabistan’da afrodizyak olarak da kullanılır.  

Eğir kökü bugün Doğu ve Batı dünyasında 

Eğir 
(Acorus Calamus)

ilaç olarak kullanılmaktadır. Mideyi güçlendirici 
etkileri nedeniyle, yalnızca sindirim sistemi genel 
güçsüzlüğünde, mide ve bağırsak gazlarında ve 
koliklerinde kullanılmakla kalmayıp, beze ve gut 
hastalıklarında da yardımcı olduğu belirtilmektedir. 
Tembel midelerin ve bağırsakların ısıtılmalarında 
ve salgılardan arındırılmasında, metabolizma ve 
bağırsak tembelliklerinde olduğu kadar, kansızlık 
solgunluklarında ve ödemlerde de önerilir. 
Beslenmeye bağlı olmayan aşırı zayıflıkta eğir 
kökü çayı ve eğir kökü katkılı banyolar tavsiye 
edilir. 

Bitki, iştahsızlığı giderir, böbrek rahatsızlıklarında 
yardım eder ve tüm bedenin temizlenmesini 
sağlar. Hatta son zamanlarda çocuklarda sıkça 
görülmeye başlanan, tahıl alerjilerinde bile, eğir 
çayının yardım ettiği bildirilmektedir. 

Kurutulmuş kök yavaş yavaş çiğnendiğinde, 
kişiyi sigara alışkanlığından kurtarabilir. Taze 
eğir kökünün özsuyu kapalı gözkapaklarına 
sürüldüğünde, zayıf gözlerin güçlendiği belirtilir. El 
ve ayaklarda görülen her türlü donmalarda ılık eğir 
kökü banyolarının yardımcı olduğu yazılmaktadır. 
Çay olarak içilmek istenirse, eğir kökü akşamdan 
soğuk suda ıslatılır, ertesi gün kaynatılır ve içilir. 
Anadolu’nun pek çok yerinde tatlı su kenarlarında 
büyüyen bu müthiş ilacı tanımakta fayda var…
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“Kültürümüzün 
Zenginliklerini 
Yeterince 
Kullanmıyoruz”
 

ustafa Altıntaş, paha biçilmez 
resimlerinin yanında, sinemadan 
heykele, farklı sanat dallarında önemli 

eserlere imza atmış bir isim. Altıntaş’ın eserleri 
bugün çok sayıda koleksiyonda yer alıyor ve 
uygarlık tarihinin vazgeçilmez temaları, onun 
kendine has dokunuşlarıyla hayat bulmaya 
devam ediyor.

DENGE: Sanata ilginiz ne zaman başladı?
MUSTAFA ALTINTAŞ: Ben de her çocuk 
gibi ilkokul yıllarımda resim çizme keyfini 
yaşamaya başlamıştım. Bu, o kadar yoğunlaştı 
ki diğer dersleri ihmal ediyordum. Sürekli 
resim yapıyordum, hatta arkadaşlarımın 

resim defterlerini de çoğu zaman ben 
doldurmuşumdur. Ailem resme aşırı 
düşkünlüğümü asla baskı altına almadı. Hatta 
babam o kadar özenirdi ki ben çalışırken yanıma 
gelip bir şeyler çizmeye uğraşırdı. Yağlıboyaya 
başladığımda o da kendine bir tuval alıp 
yağlıboya resimler yapmaya başladı. 

Genelde ailemde sanata bir yatkınlık var, babam 
memurdu ama şiir yazardı. Kardeşlerimden 
biri avukattır ama iki şiir kitabı yayınladı. Diğer 
kardeşimin ise lise yıllarında benden daha iyi 
çizdiğini düşünürdüm, ama yaratıcılık başka bir 
olgu. Ben yüksekokula kadar kişisel sergiler 
dahi açtım. Okulda da Atatürk portrelerini, eğitim 
amaçlı panoları hazırlama görevi hep bana 
verilirdi. 

D.: Gazi Eğitim Enstitüsü Resim Bölümü’nde 
nasıl bir eğitim aldınız?
M.A.: Bizim eğitimimiz şimdiki adıyla Mimar Sinan 
olan, İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi’nden 
biraz farklıydı. Biz bir nevi Cumhuriyet dönemi 
eğitim programı içerisinde, Köy Enstitülerinden 
Öğretmen Okullarına, oradan da yüksek eğitim 
okulu kimliğinde devam eden, ama branşlaşmış, 

Mustafa Altıntaş
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çok disiplinli bir eğitimden geçtik. Her malzemeyi 
tanıma ve bu malzemelerden farklı işler üretme 
şansımız oldu. 

Heykel, resim, grafik atölyelerimizin yanında 
el becerisiyle eğitimde kullanılan araçları 
yapabilecek nitelikte biçimlendirilmiş bir eğitimdi. 
Bu dönemde Adnan Turani, Turan Erol gibi çok 
önemli sanatçılar hocalarımız oldu. Bu yüzden 
de çok iyi bir eğitim aldığımızı düşünüyorum. 
Aldığımız eğitim yaratıcı yanımızı asla engellemedi, 
aksine daha donanımlı olduk.  
  
D.: 1970 yılında Paris’e gittiniz. Oradaki 
günleriniz nasıldı?
M.A.: Zaten lise yıllarımdan beri bir gün 
Avrupa’nın sanat merkezi olan Paris’e gitmeyi 
planlıyordum. Gazi Eğitim Enstitüsü’nü bitirdikten 
sonra bir Fransız bursuyla Paris’e gittim. Bursum 
bir yıllıktı, ama üç yıl uzadı. Üç yıl sonra yurda 
döndüm. Beni Amasya Taşova Ortaokulu’na 
tayin ettiler. Oysa biz Güzel Sanatlar Fakültelerine 
atölye hocası olmak üzere yetiştirilmiştik. Ben de 
bir yıl sonra Paris’e döndüm. 

Türkiye’de okuduğumuz okullarda sanat tarihinin 
önemli yapıtlarının reprodüksiyonlarını görüyorduk. 
Oraya gidip de birden bire önemli müzelerdeki 
başyapıtları karşımda görünce büyük bir heyecan 
yaşadım. Müzelerde uzun saatler geçiriyordum, 
sayısız galeri gezdim ve dünyaca ünlü sanatçıların 
sergilerini takip ettim. Jean Paul Sartre, Albert 
Camus, Francis Bacon gibi önemli sanatçılarla 
tanıştım. Paris Güzel Sanatlar Okulu’ndaki 
hocalarım da sanat tarihinde yer etmiş insanlardı. 
Tüm bunlar benim için büyük bir şanstı. 

D.: Gustave Singier ve Jean Bertholle gibi 
atölyelerin sanatınıza katkıları neler oldu?
M.A.: Öncelikle özgür çalışmanın ne demek 
olduğunu anladım. Çünkü genelde bizde 
atölyeler zorunludur ve belirli bir programa uymak 
gerekir. Paris’te branş atölyelerinde hocalarımız 
haftada iki gün gelirdi, o süre içinde isteyen 
resimlerini gösterirdi ve onun üzerine toplu 
eleştiri yapılırdı. Belki de o dönemin bir özelliğiydi 
bu, ama edinilen bilgileri kullanma yöntemleri 
özgürlükçü ve eleştirel yoldan veriliyordu. 

Okulda sadece resim atölyelerinde değil, diğer 
bütün atölyelerde çalıştım. Çünkü Yüksek Plastik 
Sanatlar Diploması diye bir program vardı ve o 
program çerçevesinde mozaik, fresk, anatomi, 
gravür, tüm bu atölyelerden olur vizesi almak 
gerekiyordu. Hepsini aldım ve bu programı 
yapmış olmak bana çok şey kazandırdı. 

D.: Sinema üzerine mastır yapmayı neden 
tercih ettiniz?
M.A.: Resim çalışmalarımın yanında sinemaya 
da büyük ilgim vardı. Babam iyi bir sinema 
izleyicisiydi. Çocukluğumdan beri haftada iki 
gün gecede 2-3 film izlerdik. Beynime sinema 
tarihinin çok önemli filmlerinin imajları takılı kaldı. O 
sinema sevgisiyle Sorbonne Üniversitesi Sinema 
Fakültesi’nde mastır yapmaya başladım.

D.: TRT Ankara televizyonunda kameraman 
olarak çalışmanızın hikâyesi nedir?
M.A.: İlginç bir hikayedir. 1973 yılının sonlarında 
Türkiye’ye döndüğüm dönemde, amacım 
bir okulda hocalık yapmaktı. Amasya Taşova 
Ortaokulu’na gönderilince çalışma isteğim kırıldı. 
Tam dönmeyi tasarlarken ressam arkadaşım 
Yalçın Gökçebağ, ki kendisi o dönem TRT’de 
kameramanlık yapıyordu, bana güzel sanatlar 
altyapısı olan, bu tür okullardan çıkmış insanlara, 
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Kolleksiyonunda
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özellikle kameraman açığı açısından ihtiyaç 
duyulduğunu söyledi. Çalışmamı önerdi ve 
ben de bir denemek istedim. Bir sene böyle bir 
deneyimim oldu.
  
D.: Birçok belgesel ve deneyimsel film 
gerçekleştirdiniz. Sonra sinemadan koptuğunuz 
söylenebilir mi?
M.A.: Mastırımı etnoloji sineması dediğimiz 
bir branşta yaptım. Kaybolmakta olan eski 
gelenekler, Şamanizm, göçerlerin yaşamı, 
inanç sistemleri ve üretimleri üzerine belgeseller 
çektim. Ardından kendi hesabıma sanat filmleri 
yaptım. Bunlardan bir tanesi de en son yaptığım 
“Ressamın Gözünden Topkapı’dan Mozart’a” adlı 
32 dakikalık bir sanat filmi. Bu film, İstanbul Film 
Festivali gibi birçok festivalde defalarca gösterildi. 
Kategorisinde iyi bir örnek olarak sınıflandırıldı, çok 
beğenildi. Sinema arşivimize iyi bir film kattığımı 
düşünüyorum.  

D.: Fransa’daki sanat atmosferini Türkiye ile 
karşılaştırabilir misiniz?
M.A.: Çok eski bir sanat geleneği olan, özellikle 
de Rönesans’ı yaşamış bir ülke ile bizim 
sanatımızı karşılaştıramayız. Bizde yüzyılın başında 
arketiplerden ve geleneksel resimden çıkıp batı 
anlamında daha bilimsel bir sanat başlamış. 
Bilimsel diyorum çünkü biz daha o zamana 
kadar fiziki anlamda perspektifi sanat ürünlerine 
uygulamamışız. Osmanlı’ya kadarki dönemde, 
hep yüzeysel arketip kurallar var. Ancak tasvir 
yapılıyor, o da genellikle Tanrı’nın gözüyle görülen 
doğa ve Tanrı’nın gözüyle görülen insan vb. Yani 

o konuların dışına çıkmak bile kurallara aykırıydı. 
O bakımdan kıyaslayamıyorum. 

Özellikle II. Dünya Savaşı’ndan sonra hızla 
değişen ve globalleşen bir dünyada ki 80’ler 
ve 90’lardan sonra artan iletişim hızı açısından 
bakarsak, İstanbul’da yapılan bienaller, festivaller, 
çağdaş sanat sergileri ve özel müzelerin 
getirdikleri sergilerle bir açığı kapattık sayılır. 
Bugün çağdaş sanatımız küçümsenemeyecek 
bir düzeye ulaştı. Ancak bununla ilgili yeterince 
piyasa, alıcı ve müze yok. Sadece İstanbul 
ölçeğinde bakıldığında bile yeterli değil. Birbirine 
benzer müzeler açılıyor, bir ayrıcalığı olmuyor. 
Oysa çok farklı amaçlarda müzeler olmalı. Diğer 
taraftan insanların gelirleri sınırlı olduğu için 
müzelerin çok cömert olması gerekiyor. Bazı 
müzeler bunu göze alıyorlar ki bu da bizim için bir 
şans. 
  
D.: Kendinizi dahil hissettiğiniz bir akım var mı?
M.A.: Bütün dünyada, insana ve doğaya çok 
yakın olduğu için Empresyonizm çok sevilir. Her 
kültürde sanki o kültürün bir parçasıymış gibi 
özümsenir, çünkü çok kolay anlaşılır. Ben de 
başlangıçta çok çekici bulmuştum. Tabi onun 
anlaşılır bir başka boyutu olması gerekir ki bu 
resim tarihi anlamında teknikler, uygulamalar, 
bakış tarzı ve sanatçıların duruşudur. Her akım 
yaşanılan çağın deneyimlerinden, felsefesinden 
oluşur ve akımlar birbirinin devamıdır. Mesela 
natürmort, ölü doğa dediğimiz klasik bir konudur 
resim tarihinde. Natüralizm, yeniden doğaya 
bakış anlamında bir felsefi taraf, diyalektik arayışı 
taşır. Bir akım da ölü doğadan, canlı doğaya 
doğru gidiyor ki arkasından da Empresyonizm 
geliyor. Onu daha farklı yorumlamak, onun fiziki 
ve canlı tarafını ele almak. 

Ben özellikle, bugünkü sanatımızın bel kemiğini 
oluşturan, daha çok düşünsel alt boyuta önem 
veren Anglosakson çıkışlı kavramsal sanata 
yakınım, yani düşüncenin her türlü sanatsal 
yolla ifade edilmesi. Ressam sadece ressam, 
heykeltıraş sadece heykeltıraş değil, her türlü 
malzemeyi kullanıyorsunuz. Bir düşüncem var 
ve bunu en iyi şekilde anlatmaya çalışıyorum. 
Ressamım, resimle anlatmaya çalışıyorum, 
yetmiyor üç boyutluya geçiyorum, o da yetmiyor 
video ve yeni teknoloji, hepsini bir altyapı 
olarak kullanıyorum. Bu Rönesans’ın simgesi 
Leonardo’nun tipolojisine giriyor. Onu doğrudan 
örnek almadım, ama yapısal olarak biraz öyleyim. 
Çok meraklı biriyim, her türlü malzemeyi; ses, 
müzik, video, ışık ve plastik sanatların tüm 
olanaklarını kullanmaya çalışıyorum. 

Maskeli Otoportre
1985, Paris

Finlandiya Özel 
Kolleksiyon

36 /



/ 37

D.: Var olan temel temalar ve arketipler üzerine 
fütüristik sonuçlar çıkardığınız söylenebilir mi?
M.A.: Doğrudur, çok önemli bir coğrafya üzerinde 
yaşıyoruz ve binlerce yıllık kültürün mirasçısıyız. 
Zaten bunu kavrayabildiğiniz zaman, bilgi 
dağarcığınız ve bakış açınız zenginleşiyor. Bu 
bilgiler bugün yeni malzemelerle birleştirildiği 
zaman çok güzel şeyler çıkarabiliriz. Önemli olan 
o düşünsel yapının iyi oluşturulması. Sonra ona 
iyi bir vitrin gerekiyor ki bu da görsel olanakların 
en iyi şekilde kullanılış biçimi. Ben bu topraklarda 
yaşayan uygarlıkların ne kadar günümüze yakın 
düşünceler ürettiklerini anladım ve onlardan, 
bugünkü dile uygun malzemeleri bir araya 
getirerek sanatımı oluşturuyorum.

D.: Ağırlıklı olarak hangi temaları 
kullanıyorsunuz?
M.A.: Sanat tarihinde klasik formatlar vardır; 
portre, manzara, yaşam sahneleri. Günümüzde 
bu formatlar biraz demode oldu. Bugünün 
insanı her şeyi çok farklı algılıyor, farklı arayışlar 
içerisinde ve daha bireyci. Ben aslında temalar 
içerisinde tema yarattım. Yani sanat tarihinin klasik 
temalarından yola çıkıp, bir çeşit laboratuvar 
çalışması gibi o ürünlerin üstünde yorumlar 
yaparak, ilgili yapıtların resimsel ve düşünsel 
açıdan neler içerdiğini, nerelere oturduğunu 
incelemek suretiyle bambaşka bir yere 
ulaşıyorum. Son 20 yıldır, yakın sanat tarihinin, bizi 
ilgilendiren tarafıyla iki önemli sanatçısı ve yapıtları 
üzerinde çalışıyorum. Batı sanatıyla çok sınırlı olan 
ilişkilerimize bir zenginlik katmak ve bunları da 
toplumun belleğine yerleştirmek gibi bir misyon 
çıkıyor ortaya. Son sergim de Gustave Courbet’in 
şu an Paris’te sergilenen bir yapıtı üzerine oldu. O 
yapıttan yola çıkarak kozmosa kadar ulaştık. 

D.: “Saraydan Kız Kaçırma” sizin için özel bir 
tema ve bu temayı tuvale yansıttınız. Nasıl 
tepkiler aldınız?
M.A.: Bu, çok iddialı bir konuydu. Bir operayı 
resimsel anlamda nasıl görselleştirirsiniz. 
Bir anlamda da tehlikeli çünkü operanın 
illüstrasyonuna düşebilirsiniz. Bu tehlikeyi bilerek 
yola çıktım. Aylarca her yerde müziği dinleyerek 
gezdim ve sonunda buldum. Operadaki 
kahramanlar, operanın yapısı; resimlerde renk, 
biçim, espasla; onların devinimleri, ilişkileri ve 
çelişkileriyle hayat buldu ve Paris’te 9 tane büyük 
resim yaptım. Bunlar Aksanat’ta sergilendi, 
inanılmaz bir ilgi gördü, çok heyecan verici bir 
sergi oldu. Demek ki sanat eseri başarılıysa 
iletişimi kuruyor. Arkasından aynı konuda filmim 
çıktı. Devamı oldu, çünkü malzeme, altyapı 
yetmiyorsa, başka bir yönteme geçiyorsunuz. 

Ben de bir ressam operayı nasıl görselleştirir, 
nasıl kurgular diye düşündüm ve aklımdaki bütün 
bir çalışmayı filmde vermiş oldum. Filmdeki 
zaman kavramı çok ilginçtir. 30 dakika içerisinde 
yüzyıllar arasında gezindik, uzaya gittik, dönem 
dekorları içerisinde yaşadık. Sanat yapıtlarının 
korunması, hümanizm gibi birçok felsefi mesaj 
da veriyor bu film. 

D.: Semiyoloji hakkında bilgi sahibi olmak, 
sanatçı için neden önemlidir?
M.A.: Çok önemli, çünkü ister figüratif, ister 
soyut olsun sanat yapıtının bir yerde renklerle, 

İsimsiz
1989, Paris
Özel Kolleksiyon 
İstanbul

Mustafa Altıntaş
İstanbul’daki 
Atölyesinde
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biçimlerle kodlanması var, özellikle de resimden 
söz ediyorsak. Sinema zaten başlı başına bir 
anlam taşıyor. Öyle ki ekranın sağı ve solu bile, 
beynimizin sağ ve sol yarımküresine farklı hitap 
ettiği için onu bile hesaplamak durumundayız. 
Resim için de böyle, bu bilinç olduğu zaman 
kompozisyon daha güçlü örgütleniyor. 

Türkçemizde gösterge bilim dediğimiz Semiyoloji 
yeni bir alan. Bu kadar zengin imge üretmiş 
toplumlarda ve insanlık tarihinde artık bunun 
kuramlara dayanması bir zorunluluk haline 
gelmişti. Özellikle iletişim çağında hepimiz her 
gün sokaklardaki reklam panoları, televizyon 

reklamları, diziler vb. yollardan milyonlarca imaja 
maruz kalıyoruz. Dolayısıyla bütün bu mesajların 
iyi algılanıp, iyi yorumlanması için böyle bir 
bilim alanı gerekliydi. Sanatçılar için de mesleki 
anlamda önem verilmeli, çünkü koyduğumuz 
renklerin, biçimlerin ilişkilerinden ve anlamlarından 
sorumluyuz. 

D.: Yıllarca biriktirdiğiniz fırın kürekleriyle sıra dışı 
bir sergi düzenlediniz, onun hikâyesi nedir?
M.A.: Bir gün Eminönü’nde dolaşırken 
oradaki bazı satıcılarda o kürekleri ham haliyle 
görmüştüm. Öyle güzeldiler ki, bunlardan bir 
şeyler yapmak lazım diye düşündüm. Tam 
20 yıl sonra bahsettiğiniz projeyi yaptım. 
Sanıyorum 30-40 farklı çeşidi var, ben en 
azından 20 ayrı formda küreği alıp, bunların iki 
tarafını farklı motiflerle, malzemelerle bezeyip bir 
çeşit enstalasyon yaptım. Bunları bir sponsor 
aracılığıyla, ilk kez Roma’da sergiledim. Çok 
büyük ilgiyle izlendi. Canlı yayında benimle kısa 
bir röportaj dahi yaptılar. Satın almak isteyenler 
oldu, kıramayacağım kişilere ek üretimler yaptım. 
Diğerlerini satmıyorum, bir bütün halinde, 
bozmadan bir müzeye vermek için bekliyorum. 
Umarım bir gün bir alıcı çıkar. 

D.: Sizce ülkemizde sanatçılarımız bu 
topraklarda gelişmiş kültürlerden yeterince 
besleniyor mu?
M.A.: Yeterince diyemeyiz, çünkü nerden 
baksanız yine de bizden önceki kuşakların 
farklı anlayışları vardı. Cumhuriyet döneminde 
bazı sanatçılar kübizmi bir sanat akımı olarak 
benimsediler ama çok yanlış yorumlar vardı. 
Anadolu’nun yün çorap, kilim motifinden yola 
çıkarak kübizm olmaz. O sadece bir simülasyon 
olur. Kübizm bambaşka bir felsefe içerir. Endüstri 
Devrimi’nden son toplumsal devrimlere kadar 
bütün bir toplumsal değişimi içeriyor kübizm. 
Afrika maskeleri ve benzeri kullanılmıştır, Picasso 
gibi sanatçılar tarafından ama özü o değil. Özü; 
parçalanan toplum, parçalanan toprak, aile, 
sanayinin bir fırtına gibi savurduğu toplumdan 
çıkan bir olgu. O gerçeği, toplumsal devinimi 
yaşamadıkları için ne yazık ki bizden önceki 
kuşaklar böyle bir biçimsellikte kaldılar. 

Gençlere bakıyorum, onlar daha çok ithal sanatın 
peşindeler. Bana göre dünyada herkes aşağı 
yukarı aynı şeyleri yapıyor, yeni şeyler yok. Post 
modern dönemin klişeleri belli ve tüketime yönelik 
global ideolojinin yansıması bunlar. Elbette yeni 
bir şeyler çıkacak diye düşünüyorum. Örneğin 
gençlerin şu günlerde yaşadığı heyecanın küçük 
küçük yansımalarını da görüyoruz. Güncel, 
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ivedi, mesajı sağlam bir yaratıcılık var. Bunun 
arkasından mutlaka daha düzenli, düşünsel 
yapısı güçlü bir bakış açısı ve üretimin geleceğini 
düşünüyorum. 

D.: Türkiye’deki sanat eğitimi konusundaki 
düşünceleriniz neler?
M.A.: Ne yazık ki 80’lerden bu yana, genel olarak 
eğitimde büyük bir düşme var. Sanat eğitimi de 
aynı düzeyde. Dekanların, hocaların çoğu benim 
arkadaşlarım. Okullardan dersler kaldırılıyor, sanat 
kurumları ortadan kaldırılmaya çalışılıyor. İnsanlık 
tarihi göstermiştir ki, estetik ve felsefe iç içedir. 
Bu insanlık tarihinin tüm birikimlerinin içerisinde 
var olan ve insana ait çok özel bir şeydir. Hoş 
ve güzel şeyden zevk alma; insanda böyle 
bir duyum var. Duyumsuyor, beğeniyor ya da 
reddediyorsun. 

Bu kriterler her zaman söz konusu olmuştur. 
Sanat eğitiminin amacı da toplumdaki bu yüksek 
değerleri gündemde tutmak, insanların mutluluğu 

için var olmasını sağlamaktır. Sanat her zaman 
toplumun çok önemli temel dayanaklarından 
bir tanesi olmuştur. Hem iletişim açısından, 
hem hoşgörü, güzellik ve estetik kavramlarını 
birleştirdiği için saygı görmüştür. Bireyden yola 
çıkarak topluma kadar, sanatın ne denli önemli 
olduğu açıktır ve bunun tartışması dahi yapılamaz.

D.: Türk sergi izleyicisinin resimlerinizle ya da 
sizinle iletişimleri nasıl?
M.A.: Resimlerim genelde, tekniğim gereği 
çok çekici bulunur. Çünkü benim tarzım ve 
tekniğimde pek kimse yok. Özellikle air brush 
çalışmalarımda bu performansa ulaşacak kimse 
olduğunu tahmin etmiyorum. Bana gelip bu işin 
nasıl yapıldığını soran sanatçılar da oldu. Bu 
benim en azından 30 yıla yakın araştırmalarımın 
bir sonucu, çok uzun süredir de bir pratiğim var. 
Aynı renkleri ve malzemeleri kullanıyorum, ama 
tekniğim onları bambaşka bir noktaya getiriyor. 
Daha çağdaş, daha ayrıcalıklı bir yerde, bu 
nedenle herkese çok etkileyici geliyor. 

Tango, 2000
Özel Kolleksiyon 
İstanbul
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“L‘Origine 
Du Monde”

Dünyanın Kaynağı
2013

Beşiktaş Belediyesi 
BKM Kolleksiyonu

Resimlerime sahip olanlar, onları gözü gibi 
koruyorlar, o yüzden tekrar ikinci ele çıkmıyor. 
Bundan büyük bir onur duyuyorum ve hepsine 
çok teşekkür ediyorum. Gerçek sanatseverlik ve 
koleksiyonculuk budur. Benim yapıtımı yıllarca 
severek saklayan, onları çocuklarına emanet 
edenler olmasından ve böylece bir kültürel mirasa 
dönüşüyor olmasından ayrıca gurur duyuyorum. 
Umarım tüm değerli sanat yapıtları aynı şekilde 
var olsun ki ileride çocuklarımıza bırakacağımız 
miras zengin ve güçlü olsun. 

D.: Türk halkının sanata ilgisiz olduğu söylenir. 
Siz bu konuda neler düşünüyorsunuz?
M.A.: Babamın mesleği gereği Anadolu’da 
çok dolaştım. Çocukluğumdan beri resim 
yapıyordum, ama sanatı o zaman çok iyi anlamış 
değildim. O zamanlarda Anadolu’da insanımız, 
köylümüz, kasabalımız, sanatın ne olduğunu 
bilmezdi belki, ama güzele, hoş olana hep bir 
saygı duyardı. Sanatçı dendiği zaman da onu 

kutsal kabul eder saygı gösterirdi. Bunlar bugün 
çok değişti. Bir taraftan sanatın ne olduğunu 
felsefi ve tarihsel anlamda sorgulayan gençlik 
ve eğitimli insanlar var. Diğer taraftan da sanatın 
amaçsız, yararsız hatta zararlı olduğunu düşünen 
kesimler yetişti. 

Sanat özgürlükçü ve özgürdür. Çağlar bunu 
kanıtlamıştır. Sanat tarihinin bir de ikonoklast 
tarafı var ki bu da tamamen sanat yapıtlarını yakıp 
yıkmaya yöneliktir. Romalılar Antik Yunan için 
yapmıştır, Cengiz Han başkaları için… Barbarizm 
ve Vandalizm her zaman vardır. Bunların en 
temel hedef alanı kütüphaneler, kültür ve sanattır. 
Çünkü onu bozup, yozlaştırmak kendi kültür ve 
anlayışını koymak için bir yoldur. 

D.: Resim sanatının dünyada ve Türkiye’deki 
bugünkü konumunu nasıl görüyorsunuz?
M.A.: Bir kere bugün Türkiye’deki sanatı da 
hareketlendiren ivme ekonomidir ki bu tüm 
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dünyada böyle olmuştur. Varlıklı olanlar her 
zaman kendi diledikleri güzel ve hoş ortamı 
oluşturmak için sanatçılara yönelmiştir. Avrupa’da 
burjuvazinin oluşması da böyledir. Bugün gelişmiş 
toplumlarda sanat her şeyin önündedir. Sanatla 
birlikte eğitim, belki savunma harcamalarından 
çok daha fazla bütçe gerektirir, nedeni de 
eğitimli bir toplum zaten savaşmak istemez. 
Bundan yola çıkarsak toplumların mutluluğu 
ve geleceğinin güvencesidir sanat. Bu yüzden 
de gerçek burjuvazinin, ya da oluşmakta olan 
ekonomiyi elinde tutan iktisadi kurumların sanatı 
desteklemesi, ondan ivme kazanması ve sanat 
kurumlarını oluşturması gerekir. Müzeler, özel 
koleksiyonlar yapmalı, hatta yarının kültür sanat 
organizasyonları içerisinde yer alacak özgür 
düşünceli, iyi donanımlı genç öğrencilere burslar 
tanıyıp onların yetişmesini sağlamalılar. Gelişmiş 
toplumlarda bunlar yapılıyor. Bizde de yavaş 
yavaş başladı. Ama 80 milyonluk bir ülke için hiç 
yeterli değil.

Avrupa’da herhangi bir eve gittiğiniz zaman, o 
evin içerisinde en azından 3-4 tablo görürsünüz. 
Bu, insanların yaşam biçimidir, onların imajıdır, 
kültürel kimliğini gösterir. Kimse kimsenin zevkini 
tartışmaz, saygı duyulur. Ancak ortak buluşmalar, 
konuşmalar olur, düşünceler karşılıklı ifade edilir. 
Yemek içmek kadar basit bir olaydır. Bizde hangi 
evde kaç tane resim var. Bence bu bir düşünsel 
kalkınma. Biz kendimize kalkınan, gelişmekte 

olan ülke diyoruz, ama gerçekten öyle miyiz 
acaba. İstanbul’a bakın, çirkinleşmenin haddi 
hesabı yok. Bir kent bu kadar mı taş yığını olur. 
Binlerce yıllık kentler üzerine kurulmuş kentler var; 
Budapeşte’ye, Paris’e, Lizbon’a, Madrid’e bakın, 
bunlar hala eski özelliklerini koruyor. Çünkü bu o 
toplumların ve yöneticilerin bilinci. Bizler gelecek 
kuşaklar bu bilinçle, bu anlayışla, bu bilgilerle 
donansın diye üretiyoruz. Bu yaşa geldim ve 
tek amacım biraz daha sanat eseri üretebilmek 
ve onlara bırakabilmek. Bütün sanatçı 
arkadaşlarımız, kendi dallarında bu sorumluluk 
altında hareket ediyorlar. Umuyorum toplumumuz 
da kendine böyle güzel bir ortam yaratacak. Bu 
konuda herkes en küçük çevresinden başlayarak 
gerekli hassasiyeti göstermelidir.
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arih Öncesi Çağlar - Eski Taş 
Çağı (Paleolitik) (MÖ 600.000-
10.000): İnsanlar avcıdır… Anadolu 

Yarımadası’ndaki ilk yerleşmeler, Eski Taş 
Çağı’ndadır. Bir adı da “Yontma Taş Çağı” 
olan bu çağ, insanlığın başlangıcından, 
günümüzden 12 bin yıl öncesine kadar 
sürmüştür. 

Göçebe bir hayat süren bu dönem insanları, 
geçici barınaklarda, bir bakıma mevsimlik 
kamplarda yaşıyorlar, soğuklarda, daha 
doğrusu buzul dönemlerinde kaya kovuklarına 
ve mağaralara sığınıyorlardı. Türkiye’de 100’e 
yakın bu tür yerleşme bulunmuştur. Bunların en 
önemlileri, İstanbul yakınlarındaki Yarımburgaz 
Mağarası ile Antalya yakınındaki Karain 
Mağarası’dır.  

İnsanların beslenme serüveninin orman bitkileri 
ve meyveleriyle başladığı sanılmaktadır. Bu tür 
bitki ve meyveleri içgüdüleriyle ya da hayvanların 
yediği bitkileri saptayarak buluyorlardı. Bir tür 
deneme yanılma yöntemi uyguladıkları, yiyenin 
hastalandığı ya da öldüğü bitki ve meyveleri 

toplamamaya dikkat ettikleri de düşünülebilir. 

Bu dönem insanlarının, avlayabildikleri 
hayvanları çay taşından yaptıkları kesici aletlerle 
parçaladıkları anlaşılmaktadır. Bu aletler, taşın 
daha sert taşlara vurularak biçimlendirildiği, bir 
bakıma yontularak yapıldığı için dönem “Yontma 
Taş” diye adlandırılır. 

Avlanan hayvanların etleri, ateş ve eti 
ateşte pişirme bulunana kadar çiğ tüketildi. 
İnsanın bu ilkel dönem lezzetlerini bütünüyle 
unuttuğu söylenemez. Hele, Türkiye’nin 
Güneydoğu’sunda yaygın olan çiğköfte 
düşünülünce. Eti çiğ olarak, çeşitli doğal 
maddelerle terbiye ederek yemek, yalnızca 
Anadolu’ya özgü bir beslenme alışkanlığı 
değildir. 

İtalyanların yapılması ve sunumu ustalık isteyen 
“carpaccio”sunu, Japonların ulusal yemeği 
“sashimi”yi hatırlar ve bu çiğ et çeşitlerinin 
çiğ sebzelerle sunulduğunu düşünürsek, 
bugün bunlar nasıl hazırlanılırsa hazırlansın, 
içlerine ek olarak ne katılırsa katılsın, bir tür 
ataların yemeğini anma, eski lezzetleri yaşatma 
geleneğinin dünyada yaygın olduğuna 
inanabiliriz. 

Önce çiğköftenin Urfa’daki söylencesini 
hatırlayalım: Şehrin egemeni, ateş yakmayı 
yasaklamış. Var olan bütün odunları düşman 
saydığı birini yakmak için kullanacakmış. Herkes 
akşam hazırlığını ona göre yapmış. O sırada 
avda olan ve olup bitenden haberi olmayan 
bir adamcağız eve vurduğu ceylanla dönmüş. 
Karnı aç, ateş yakmak yasak. O da atalarını 
hatırlamış olmalı, çiğköfteyi keşfetmiş!

Çiğköftenin nasıl yapıldığına bakacak olursak, 
özellikle etin hazırlanışı Eski Taş Dönemi’nden 
izler taşıyor bizce. Çiğköfte yapılır yapılmaz 
yenmelidir, yoksa şişer ve lezzeti yiter. 
Çiğköfte, çiğ etin, daha kolay sindirimi için, 
iyice dövülmesiyle hazırlanan bir yiyecektir. 
Carpaccio da aynı temele dayanıyor. Bu 
yemek, incecik kesilmiş dana bonfilenin (bir 
dilim yaklaşık 20 gr olacak) dağılmayacak 
biçimde (yağlı kâğıt ya da streç film arasında) et 
döveceğiyle iyice dövülüp üzerine tuz, baharat 
ve baharatlı bir sos dökülmesiyle hazırlanıyor. 
Yine salata yaprakları üstünde sunuluyor. 

Sashimi, balığın iyice ayıklandıktan sonra 
derisi çıkarılıp, filetolara bölünmesi, incecik 
dilimlenmesi ve çiğ sebzeyle sunulmasından 

T

Üstte:
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ibaret. Kimi zaman bir sashimi tabağında birden 
fazla balık çeşidi yer alıyor. Modern çağda bile 
Taş Çağı koşulları değil mi?

Türkiye coğrafyasının Eski Taş Çağı’na 
döndüğümüzde, Karain Mağarası’ndaki 
bulgular, insanın 110.000-92.000 yıl öncesinde 
elindeki sopanın ucunu sivriltmeyi başardığını 
kanıtlıyor. Ateşi bulduğunu da. Elbette avlarını 
ateşte kızartmayı da akıl etmişlerdir. Bu 
insanların, Afrika kıtasından çıkarak kuzeye 
yerleşen ilk insan toplulukları olduğunu 
unutmamalıyız. 

Ateşi bulan, elindeki çubuğun ucunu sivrilten 
ve ateşte sertleştiren insan, yemeğini nasıl ve 
nerde pişirdi? Henüz kap kacak, daha doğrusu 
maden ve kil kap kacak yok. Pişirme için ilk akla 
gelen yol, ocağı oluşturan taşları kullanmak. 
O dönem insanı avını belki bu kızgın taşların 
üstünde pişiriyordu. Ancak bu küçük boydaki 
hayvanlar (tavşanlar, kuşlar) için olanaklı. Büyük 
boyutta hayvanların pişirilmeden önce iyice 
parçalanması gerekir. 

Günümüzün kimi yemek kitaplarında yer alan 
bir yemek tarifi, avın bütün olarak bir kazığa 
geçirilerek kızartılmasının bu dönemdeki 
pişirmenin en iyi yolu olduğunu düşündürüyor. 
Bu durumda pişen bölümler bütünden kolayca 
koparılabilir. Bu tür pişirmenin günümüzdeki adı 
“kuzu çevirmesi”. Açık havada, kırda yapılabilen 
bir yemek bu. Kuzu, bir kazığa geçirilmiş ve 
toprağa çakılmış iki tane çatallı kazığın üzerine 
oturtulmuş olarak, yarım metre derinlikte bir 
çukurda yakılıp kor haline getirilmiş odunların 
üzerinde pişiriliyor. Sık sık da döndürülüyor. 
Ateşten tasarruf etmenin, toplu yaşamın, ortak 
yemenin akılcı ve lezzetli bir yolu. 

Bu yazı, Deniz Gürsoy’un; “Tarihin Süzgecinde Mutfak 
Kültürümüz” adlı kitabından, yazarın izniyle alınmıştır”.

ÇİĞKÖFTE (Urfa Usulü)

Malzemeler: (5 kişi için) Bir kilo koyun eti 
(butun, “gülle karası” denilen siyah etinden), iki 
kilo çiğköftelik bulgur, 200 gr kırmızıbiber, iki baş 
kuru soğan, dört demet maydanoz, bir demet 
taze nane, 200 gr taze soğan, yeteri kadar 
biber salçası, domates (ya da güneşte yapılmış 
domates salçası), karabiber, baharat, tuz, 
birkaç marul ya da kıvırcık salata yaprağı. 
Yapılışı: Bulgurun kepeği elenerek alınır ve bir 
tepsiye yayılır. Kuru soğanlar ince ince kıyılarak 
bir kaba konur. Kabuğu soyulan domates ezilir 
ya da domates salçasına biraz su katılarak 
sulandırılır. Nane ile maydanoz yıkanır ve suları 
süzülünce ince ince doğranır. Taze soğan 
ayıklanıp ince doğranır. Et, tahta tokmakla taşın 
üstünde dövülerek macun durumuna getirilir. 
Bu işlem yapılırken beyaz beyaz ayrılan sinirleri 
temizlenir. Macun durumuna getirilmiş et tuzlanır 
ve bir tepsiye alınarak yoğrulmaya başlanır. 
Kıyılmış kuru soğan, kırmızıbiber, baharat, 
karabiber, biber salçası, azar azar katılarak iyice 
yedirilir. Bir süre azar azar elle su katılır ve bu 
da ete yedirilir. Artık sıra bulgurun yedirilmesine 
gelmiştir. Yoğurmaya yavaş yavaş devam 
edilirken temizlenmiş bulgurun katılmasına 
başlanır. Bulgur tamamen ete karıştırıldıktan 
sonra, bir süre su alınmadan, bulgur bulgura 
sürtülerek karışım, kuvvetle ve iki elle yoğrulur. 
Bulgur, etin ve önceden katılmış suyun 
rutubetiyle yumuşar. Kıvama gelince azar azar 
ve elle serpmek suretiyle su ve domates (ya da 
sulandırılmış salça) katılır. Çiğköftenin tuzuna ve 
kıvamına bakılır. Ağza alınan bulgur dağılınca, 
kıyılmış taze soğanla nane ve maydanoz 
eklenerek biraz daha su katılır. Birkaç defa daha 
karıştırıldıktan sonra köfte elde küçük parçaların 
sıkılmasıyla biçimlendirilir. Bu sıkımlar (lokmalar) 
marul ya da salata yaprağı döşenmiş tabaklara 
yerleştirilir. Üzerlerine maydanoz yaprakları 
serpiştirilir.



İyi Dinleyici Olma 
Sanatı 

yi bir dinleyici olmak, iyi bir konuşmacı 
olmaktan çok daha zordur. Dinlemek, 
dikkatimizi vermeyi, duymak 

ise işitmenin ötesinde bir işlevi içeriyor. 
Duyabilmenin, zihinsel alıcılarımızın yeterli 
ve açık olmasına bağlı olduğu kadar, “karşı 
tarafı kabul” gibi psikolojik bir boyutu da var. 
İletişim insan ilişkilerinde, sorunlarda ve sorun 
çözümlemede anahtar kavram.

Herhangi bir işitsel engel veya nörolojik dikkat 
dağınıklığı söz konusu değilse, dinlemenin 
her şeyden önce bir tavır meselesi olduğu 
biliniyor. Dinleme becerisinin ise eğitim yoluyla 
gelişebildiği, iletişime açılan bu yolun sadece 
insan ilişkilerinde değil, çalışma verimliliğine de 
katkısının büyük olduğu kabul ediliyor.

Bilimsel çalışmalarda iş dünyasında karşılaşılan 
birçok sorunun iletişim eksikliğinden 
kaynaklandığı görülüyor. Yurt dışında yapılan 

PSİKOLO PSİKOLOJİ

araştırmalar hiçbir sistemin ve stratejinin, 
çalışma ahengini idari kadronun çalışanlara 
“kulak vermesi” kadar olumlu etkileyemediğini 
gösteriyor. 

Bu bilgiye dayalı olarak, pek çok ünlü firma 
senelerdir meslek içi eğitim programlarına 
“etkin dinleme” ilkelerini koymaktadır. Üç günlük 
seminerin bile katılanlarda büyük farklılık yarattığı 
saptanmıştır. Ancak bilindiği gibi meslek içi 
eğitim programlarına katılmak çoğu zaman 
zorunlu. Bu sebeple birçok çalışan gönülsüz 
olarak çeşitli konuşmalara katılmakta. 

Minnesota Üniversitesi’nde bu konuda yapılmış 
ilginç bir araştırma var. 100 en iyi dinleyen, 100 
en kötü dinleyen arasında yapılan araştırma 
sonucunda dinleme becerisini geliştirmek 
isteyen herkese 10 öneri sunuluyor...

1. Sunulan konu üzerinde ilgilenebileceğiniz 
bir şey bulun.
Kötü dinleyenler, duydukları bir-iki cümleden 
sonra konunun işe yaramaz, kuru veya sıkıcı 
olduğuna karar verip dinlememeyi geçerli 
görürken, iyi dinleyen böyle düşünse bile, 
“Madem buradayım, bakalım işe yarar bir şeyler 
duyabilir miyim? Kullanabileceğim bir fikir olabilir 
mi?” tavrını alır.

2. Sunuşu değil, içeriği değerlendirin.
Pek çok kişi konuşmacıyı dinlerken 
konuşmacının sesine, giysisine, yüz ve el 
hareketlerine takılır. “Şu tipe bak... Bu ses çekilir 
mi... Hay Allah, ne zaman notlarına bakmadan 
konuşacak...” gibi dikkat dağıtan tavırlar alabilir. 
İyi dinleyen ise ilk başta, “Bu insan etkin bir 
konuşmacı değil” diye düşünse bile, hemen 
ardından, “Dur bakalım, konuşmacının kişiliği, 
sunuş biçimi değil fikirleri önemli. Bilmediğim bir 
şeyler duyabilirim” der.

3. Konuya dönük ilginizi kontrol edin.
Fazla heyecan, ilgisizlik kadar kötüdür. Konuyla 
yakından ilgili kişi, aşırı heyecan duyarsa, 
hemen tartışmaya girmek ister. Kafasının 
içinde kendi fikirlerine ters düşen noktalarda 
konuşmacıyı şaşırtabilecek veya dinleyici 
karşısında onun boşluklarını gösterecek soruları 
üretmeye başlar. Tabii ki bu süreç içinde 
konuşulanları kaçırır. İyi dinleyici, konuşmacının 
söylemek istediklerini sonuna kadar dinledikten 
sonra değerlendiren kişidir.

4. Temel fikre odaklanın.
İyi dinleyici ana konuya dikkatini verir. Ana 
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temayı destekleyen, açıklayan verileri, örnekleri, 
bir önceki paragraftan diğerine geçişteki alıntı, 
bağlantı ve vurgulamaları yakalamaya çalışır.

5. Konuyu takip etme yönteminizde esnek 
olun.
Dinlerken not tutmak faydalı olsa da, tek tip 
not tutma alışkanlığı bazen dinlemeyi zorlaştırır. 
Bazı konuşmalar konu içinde akıcı bir sıra takip 
etmeyebilir. İyi dinleyiciler not tuttuklarında 
değişik yöntemler deneyebilen kişilerdir.

6. Dinlemek için enerji harcayın.
Dinlemek, enerji isteyen bir iştir. Dinlerken 
kalp atışı, kan dolaşımı hızlanır, hatta vücut 
ısısında ufak bir artış olur. Dinliyor gibi görünüp 
(uykusunu almamış öğrencilerin sıkça yaptığı) 
aşırı gevşemek kötü bir alışkanlıktır.

7. Dikkat dağılmasını önleyin.
Kötü dinleyici, dikkat dağıtabilen durumları 
toleransla karşılar, bazen kendi yaratır. İyi 
dinleyici ise kapıyı kapatmak, radyonun sesini 
kısmak, konuşmacıya daha yakın oturmak gibi 
önlemler alır veya kötü koşullara kısa zamanda 
adapte olur.

8. Beyin jimnastiğinden kaçınmayın.
Kötü dinleyici zor konular karşısında hemen pes 
eder. İyi dinleyici kapasitesini, bilgi dağarcığını 
zorlayan konulara açıktır. Bu, kısa bir yolun 
uzadığını gören kişinin hemen pes edip bir 
araca binmesiyle, bir diğerinin hızlanıp yolu 
tamamlamasına benzer.

9. Zihninizi açık tutun.
Bazı sözcüklere zihnimizi kapatırız. Buna 
“duygusal sağırlık” denir. “Hadi”, “Aptal” 
gibi sözcükler otomatik olarak zihnimizi 
kapatmamıza sebep olabilir.

10. Düşünce hızınıza yatırım yapın.
Çoğumuz bir dakikada 125 kelime hızıyla 
konuşuyoruz. Oysa düşünce hızımız 400 
kelime civarında. Peki, dinlerken, arta kalan 
düşünce zamanımızla ne yapıyoruz? İyi dinleyen 
arta kalan bu zamanı dinleme avantajı olarak 
kullanıyor. Bu konuda yapılan öneriler ise şöyle:

A. Kendinize, “Konuşmacı bu konuyu acaba 
nereye götürecek?” diye sorun.
B. Sunulanı, zihninizde özetleyin.
C. Konuşmacının sunduğu görüşlerin kişisel 
önyargı mı, yoksa geçerli verilere mi dayalı 
olduğunu sorgulayın. Sunulan konunun bir yönü 
mü yoksa bütünü mü olduğunu düşünün.

Sadece seminerlerde, konuşmalarda, müşteri 
ilişkilerinde ve insan kaynakları yönetiminizde 
değil, ev hayatımızda da iyi bir dinleyici 
olabilmek çok önemli. Yukarıda bahsedilen 
notları günlük hayatınızda kullanacak şekilde 
uyarlayabilirsiniz. İyi bir dinleyici olmak, 
partnerinizle, ebeveyninizle ve çocuklarınızla 
bağlarınızı güçlendirmenize yardımcı olacaktır. 

• Evliliklerdeki iletişim sorunlarının en önemli 
nedenleri arasında çiftlerin birbirini dinlememesi 
yer almaktadır. İsteklerini, duygularını ve 
düşüncelerini birbirlerine aktarmakta zorlanan 
çiftlerin, dinleme becerilerini geliştirmeleri; 
yaşanan sıkıntıların üstesinden gelebilmek için 
büyük önem taşımaktadır. 

• Çocukların anlattıkları hikâyeler, gün içinde 
okulda olan biteni özetledikleri kısa konuşmalar, 
oyun oynarken yarattığı diyaloglar kendi iç 
dünyalarından önemli kesitler sunmaktadır. Bu 
noktalarda onları iyi bir dinleyici olarak dinlemek, 
çocuğunuzun gözünden onun dünyasını 
görebilmenizi sağlayabilir. Böylece onu çok 
daha iyi anlayabilir ve yaşadığı sorunları, 
önemsediği konuları, sahip olduğu fikirleri 
yakından takip edebilirsiniz. 

• Çocukların yetişkinliğe adım attıkları ergenlik 
döneminde de onları iyi bir dinleyici olarak 
dinlemek, ebeveyn-ergen arasında yaşanan 
çatışmaları azaltmak konusunda atılacak en 
önemli adımlardan biridir. 

Bu yazı, Uzman Psikolog Fatma Torun Reid’in 
-Unutkan Erkekler, ‘Hadileyen’ Anneler (Yaşamın 
İçinden Psikoloji), Remzi Kitabevi, 2012, 5. Basım- 
kitabından güncellenerek hazırlanmıştır.
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Türkiye Ekonomisi 
Önemli Bir 
Dönemeçte 

üresel ekonomik beklentilerdeki 
iyileşme paralelinde, özellikle gelişmiş 
ülke ekonomilerindeki toparlanmanın 

çalkantılı olduğu bir dönemden geçiyoruz. 
IMF’nin yaptığı güncel projeksiyonlarda 
küresel ekonominin 2013’te %3,25, 2014’te 
ise %4 oranında büyümesi öngörülmektedir. 
Yine IMF tarafından özellikle yılın ikinci 
yarısında gelişmiş ülke ekonomilerinde, 
ekonomik aktivitenin toparlanması 
beklenmektedir. Tüketici talebine bakıldığında 
Amerika’da ciddi bir toparlanma görülse de 
Avro Bölgesi ülkelerinde iç talep oldukça zayıf 
seyretmektedir. Yükselen ve gelişmekte olan 
ülke ekonomilerinde ise büyüme tarafında bir 
canlanma göze çarpmaktadır. 

Geçtiğimiz altı aylık süreçte gelişmiş ülke 
ekonomilerinde karar alıcılar küresel ekonominin 
önündeki kısa vadeli iki büyük tehlikenin önüne 
geçmeyi başarmıştır. Bunlar, Avro Bölgesi’nin 
dağılması ve ABD’de mali uçurum ile ilişkili 
olarak ortaya çıkması öngörülen ciddi mali 
sıkılaşmadır. Bu tehlikelerin atlatılması ve küresel 

anlamda genişleyici politikaların devamı, küresel 
finansal piyasalarda yeni bir bahar havasının 
esmesine neden olmuştur. Bunda ABD’deki 
konut piyasasında yaşanan toparlanma ve 
güçlü görünen özel tüketici talebinin ciddi 
katkısı olmuştur. Avro Bölgesi’nde ülkeler için 
düzelen borçlanma maliyetleri, bankaların kredi 
kanallarında yaşanan sorunlar nedeniyle henüz 
şirketlere ve tüketicilere yansımamıştır. Öte 
yandan sıkı maliye politikası uygulamaları da 
ekonomik toparlanmanın hızını azaltmaktadır. 
Bu gelişmeler ışığında, Avro Bölgesi’nde reel 
ekonomik büyümenin 2013 yılı için -%0,25 
olarak gerçekleşmesi beklenirken; genişleyici 
para ve maliye politikaları uygulamaları nedeniyle 
Japon ekonomisinin reel olarak %1,5 büyümesi 
beklenmektedir. Genel olarak bakıldığında, 
gelişmiş ülke ekonomileri için 2013’te büyüme 
beklentisi %1,25 düzeyinde seyrederken; 
2012’ye göre önemli bir iyileşmeden söz 
edemiyoruz.

Yükselen ve gelişmekte olan ülke ekonomilerine 
baktığımızda, 2012 yılında gelişmiş ülke 
ekonomilerinden gelen dış talepteki keskin 
düşüş, yurt içindeki sıkılaştırıcı maliye politikaları 
ve bazı yükselen ülke ekonomilerindeki yatırım 
patlamasının sona ermesi nedeniyle, büyüme 
hızının önemli ölçüde yavaşladığını gördük. 
Birçok Asya ülkesi büyüme tarafında iyi 
performans sergilerken, aynı şekilde 
Sahra-Altı Afrika ülkelerinde de ekonomik 
büyümenin hızlandığı göze çarpmaktadır. 
Avrupa’daki gelişmekte olan ülke ekonomilerinde 
toparlanma sürerken; politik açıdan çalkantılı 
dönemlerden geçen Kuzey Afrika ülkelerinde 
ve Ortadoğu’da ekonomiler bu politik sorunların 
etkisini yoğun biçimde hissetmektedir. Güney 
Amerika’da ise bazı ekonomilerde enflasyonist 
baskılar artmıştır. Öte yandan döviz piyasaları 
kaynaklı sorunlar da görülmektedir. 

2013 yılı ikinci çeyreğinin sonlarına gelirken, 
küresel ekonomideki ayrışma sürmektedir. 
Gelişmiş ülke ekonomileri arasında, özellikle 
Amerika, Avro Bölgesi ve Japonya’da, bazı 
ortak noktalar olmak kaydıyla, farklı ekonomik 
sorunlar ortaya çıkmıştır. Amerika ve Japonya’da 
uzun süredir devam eden genişleyici politika 
uygulamalarının sonuçları, büyüme cephesinde 
görülmeye başlanmıştır. Bu bağlamda özellikle 
orta vadede çıkış stratejilerinin artık konuşulması 
gerekmektedir. Fakat burada finansal piyasaların 
kırılgan dengeleri her zaman göz önünde 
bulundurulmalıdır. Avro Bölgesi’nde sorunlara 
daha geç müdahale edilmeye başlandığı için 

Kürşad Duman 
Selçuk Ecza Deposu
Yatırımcı İlişkileri ve Sermaye Piyasası Müdürü
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farklı ve daha önemli ekonomik problemler baş 
göstermiştir. Ülkelerin borçlanma faiz oranları 
dönemsel dalgalanmalara açıkken, kamu 
borçlarının GSYİH’ya oranları halen yüksek 
seviyelerdedir. Kısıtlayıcı tasarruf önlemleri ise, 
politik kararlılığın düşük olması nedeniyle çok 
yavaş gerçekleşmektedir. Avro Bölgesi’nde karar 
vericilerin daha uzlaşmacı ve birleştirici olmaları, 
kararlılıkla bütçe önlemlerini almaları, hem bölge 
ekonomisi hem de küresel ekonomi için hayati 
önem taşımaktadır. 

Türkiye ekonomisinde, TÜİK’in açıkladığı 
temel sanayi üretimi endeksi Şubat ayında 
104,6 seviyesinde gerçekleşerek bir önceki 
aya göre %2,2 gerilerken, bir önceki yılın 
aynı dönemine göre %1,6 artış sergilemiştir 
(Piyasada, bu endeks için %1,8’lik bir artış 
beklentisi vardı). Takvim etkisinden arındırılmış 
seriyi incelediğimizde, bir önceki yılın aynı 
dönemine göre %8,6 artan ara malı imalatı 
ve %7,8 artan sermaye malı üretimi dikkat 
çekmektedir. Hükümetin 2013’te açıkladığı orta 
vadeli ekonomik programda öngörülen %4’lük 
büyüme oranının önündeki riskler, sanayi üretimi 
verisine bakıldığında, ciddiyetini korumaktadır. 
Yılın ilk çeyreğinde yavaş seyreden ekonomik 
büyümenin, yılın ikinci yarısından itibaren 
kademeli olarak hızlanması beklenmektedir. 
TÜİK’in açıkladığı Nisan ayı dış ticaret verilerine 
göre ihracat yıllık bazda %0,9 azalarak 12,5 
milyar dolar, ithalat da yıllık bazda %18,4 artarak 
22,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Aylık 
dış ticaret açığı ise 10,3 milyar dolar ile piyasa 
beklentisinin üzerindedir. 

Aylık veriyle birlikte, 12 aylık kümülatif ithalat 
ve ihracat sırasıyla 242,9 ve 154,1 milyar 
dolar seviyesinde gerçekleşirken; ticaret açığı 
geçen senenin aynı ayına göre %11 daralarak 
88,8 milyar olmuştur. İhracatın zayıflığı, buna 
karşın ithalatın kuvveti, takvim etkilerinden 
arındırılmış seride de göze çarpmaktadır. 
Böylelikle, ihracatın yıllık daralması %3,8 ile 
daha sertken, ithalatın yıllık büyümesi %14 ile 
oldukça güçlüdür. Ancak bir önceki ay ithalatın 
beklentilerin altında kaldığı hatırlandığında 
önümüzdeki dönemde ithalat-ihracat 
dengesinde pozitif gelişmeler görünmesi 
mümkündür. 

Enflasyon gelişmelerine bakıldığında, TÜİK 
tarafından açıklanan fiyat endekslerine göre 
Mayıs’ta tüketici fiyatları aylık bazda %0,15 
artarak; piyasanın %0,46’lık medyan tahmininin 
altında bir yükseliş sergilemiştir. Böylece 

Nisan’da %6,13 seviyesinde bulunan yıllık 
enflasyon Mayıs’ta %6,51’e yükselmiştir. Üretici 
fiyatları aylık bazda %1 artarak, yıllık rakamı 
%1,7’den %2,17’ye çekmiştir. Bütçe tarafında 
ise Maliye Bakanlığı’nca açıklanan son verilere 
göre, Nisan ayında merkezi yönetim bütçesi 
595 milyon TL fazla vermiştir. Yılın ilk dört ayında 
bütçe açığı 302 milyon TL ile geçen yılın ilk 
çeyreğindeki 5 milyar TL’lik açığa göre %94 
daha düşüktür. Aylık bazda 3,7 milyon TL’lik faiz 
dışı fazla olduğu görülürken, yılın ilk dört ayında 
geçen yılın aynı dönemindeki rakamın %6 
üzerinde olacak şekilde 17,9 milyar TL’lik bir faiz 
dışı verilmiştir. 

Yukarıda belirttiğim ekonomik gelişmelerin 
ışığında 2013 Türkiye ilaç pazarının gelişimine 
bakarsak genel olarak olumlu bir tablo ile karşı 
karşıya olduğumuzu söyleyebiliriz. İlaç istatistik 
ve değerlendirme kuruluşu IMS’nin verilerine 
göre; Nisan ayı sonu itibarıyla, geçen senenin 
aynı dönemine göre, Türkiye ilaç pazarı TL 
bazında %6,41, satılan kutu adedi bazında ise 
%2,84 oranında büyüme sergilemiştir. 

2012 yılsonunda, son üç yılda yapılan 
düzenlemelerin aksine, herhangi bir fiyat 
düzenlemesiyle karşılaşmayan ilaç sektörü, 
demografik faktörlerin ve ilaca erişimin yarattığı 
katkı ile büyümesini sürdürmüştür. Yine IMS 
verilerine göre son on yılda hem TL bazında 
hem de satılan kutu bazında pazarda ithal edilen 
ilacın payı artmaktadır. Bu noktada özellikle son 
dönemde yapılan fiyat düzenlemeleri de etkili 
olmuştur. 

Cari açığı besleyen en önemli kalemlerden 
birinin ilaç ve tıbbı malzeme ithalatı olmasından 
ötürü, kamu otoritesi tarafından bu yönelim 
özellikle göz önünde bulundurulmalıdır. 
Perakende satış kanalları açısından bakıldığında 
da eczanelerin özellikle ilaç dışında büyümeyi 
istikrarlı bir biçimde sürdürdükleri görülmektedir. 
Tüm dünyada da benzer bir trendin görüldüğünü 
söylemek yanlış olmaz. Birçok ülkede, özellikle 
daralan bütçeler ve alınan tasarruf tedbirleri 
neticesinde, sosyal transferler içerisinde en 
önemli kalemlerden biri olan ilaç harcamaları 
üzerindeki kamu baskısı artmaktadır. Bu nedenle 
ilaç sektörünün geleceği, ilaç dışı ürünler ile ilaç 
satışlarının dengeli bir birleşim oluşturmasına 
bağlıdır. 

Tüm sağlık sektörü ve ilaç sektörü paydaşları 
açısından verimli, üretken, ekonomik olarak karlı 
bir dönem olması dileğiyle...
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gönenirsiniz. Burada bugün müze olan Atatürk 
Köşkü’nü gezip dönemin yapı sanatına hayran 
olursunuz. Rum burjuvazisinin kent içinde 
olduğu kadar bu semtteki simge binalarından 
birisidir bu…

Kalepark’ta ya da Ganita’da sahille burun 
buruna, guruba bakmanın tadını yanık Karadeniz 
türküleriyle duyumsarsınız. Tarihsel yapılarıyla, 
eşsiz coğrafi konumuyla, yeşille mavinin sayısız 
tonuyla, kent içinde aniden karşımıza çıkan 
daracık tarihi sokaklarıyla bir şiir dizesi, gizemli bir 
öykü gibidir Trabzon.

Kent Belleği
Böyle bir kentin belleğine ulaşmak için, 
öncelikle o kentin soluk alıp verdiği mekânlarda 
yankılanan seslere kulak vermek gerekiyor. Bu 
seste çağların tüm derinlikleriyle örtüşen tarihsel 
esinti, toplumsal ilişkiler yumağı karşımıza çıkıyor. 
Trabzon’un bir liman kenti olarak kendine özgü 

Trabzon Tutkusu 

ehirler vardır, gelip geçersiniz. Bir 
bardak çay gibidir. Şehirler vardır, bir 
kez daha gitmek istersiniz. Bir fincan 

hatırı olan kahve gibidir. Ama şehirler vardır, 
her görüşte yeni bir şeyler keşfedersiniz. Güzel 
bir şiir gibidir. Her tekrarlayışta ayrı bir haz 
duyarsınız. İşte Trabzon böyle bir kenttir. Gezip 
gördüğünüz havası, suyu, yöreleri çıkmaz 
belleğinizden. Tekrar uğradığınızda yeni 
renklere yelken açarsınız.

Trabzon’a güneyden bir heybe gibi bakan 
Boztepe’de dinlendirici ikindi çayının ve Yoroz’a 
kadar uzanan ufka bakmanın kekremsi tadını 
unutamazsınız. Yaz sıcağında iç kesimlere 
doğru konumlanan çamlar altında sayfiye semti 
Soğuksu’da  dinlenirken, rüzgârın ılık esintisiyle 

SYazı: Öner 
CİRAVOĞLU
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yarattığı atmosferi duyumsamış olanlar, onun 
dokusuna yapışıvermiş bütün belirleyici öğeleri 
kolayca keşfedeceklerdir.

Trabzon’un belleği, ivedilikle tarihsel geçmişiyle 
barışık bir konumda çerçeveleniyor… Surlar, 
manastırlar, kiliselerden dönüştürülen camiler, 
öteki tarihsel yapılar ve bu şehzadeler kentinde 
türbelere adeta bir kimlik gibi kazınmış kitabeler.

Trabzon’u uygarlıklar kavşağında bir uğrak kent 
olarak tanımladığımızda bu kentin yüzyıllarca 
Doğu ticaretini elinde bulunduran, İpek Yolu 
üzerindeki liman olduğunu görüyoruz. Tarihsel 
İpek Yolu üzerinde, öncelikle deniz yoluyla 
ulaşılan bir “liman”… Ardından deve kervanlarıyla 
Maçka, Zigana, Bayburt ve Erzurum yoluyla 
aşılması zorunlu bir geçit, bir “menzil”… Bu 
yolun güvenliği için azımsanmayacak çabalar 
gösterilmiş, vergiler konulmuş, tüccarların adeta 
ezberlediği hanların isli duvarlarında nice silik 
yazgılar dile getirilmiş… İpek Yolu söylenceleri 
Trabzon’un simgelerinden biri haline gelmiş… 
Tarihin o geri dönüşsüz tanıklığı!

Cumhuriyet’in tüm ülkede olduğu gibi 
Trabzon’un bir kent olarak yüzünü Batı’ya 
dönebilmesinin ön koşullarını yarattığını 
görüyoruz. Trabzon, toplumsal yaşamın her 
alanında, çağdaş yaşam biçimlerinin tüm 
inceliklerini yepyeni bir kumaşta dokumanın 
tadını olgunlaştırıyor.

Trabzon, geleneksel Karadeniz kültürünün renkli 
yapısını; mutfak kültüründe, alışkanlıklarda, 
gündelik yaşam biçimlerinde ve folklorunda 
korurken, dünden bugüne özel bir kimlik 
geliştirmiştir. O kimlik, köklerine bağlı, farklı 

tonları olan bir coğrafyanın yapısal izlerini taşıyan 
beslenme ve barınma kültürüyle de kendini ifade 
edebilen özellikler bütünüdür. Denizin hırçınlığının 
bol yağışlı yalçın yamaçlarla karşılaşması, 
“hamsi”, “mısır ekmeği” gibi mutfak kültürünün 
vazgeçilmez öğeleri, bu yöredeki insanın 
tepkilerine özel bir ritüel kazandırmıştır. Zor 
koşullarda çözüm üretebilme yeteneği, sorunları 
ironi ile yansıtma becerisi, benzersiz “dans”, 
“müzik” ve “fıkra” geleneği yaratmıştır.

Atatürk Evi
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Tarihle Yüz Yüze…
Kaynaklara göre milattan önce 1000 yıllarında 
Trabzon yöresinde Hititler dağılmaya, Urartu 
egemenliği sona ermeye başladı. 600-330 
yılları arasında ise Trabzon Medlerin, ardından 
da Perslerin istilasına sahne oldu. Bu döneme 
paralel olarak Büyük İskender’in Persleri yenmesi 
sürecinde Trabzon kısmi özerkliğe sahip oldu.

Ardından bölgeye egemen olan ünlü lider 
Mithridates, Pontus İmparatorluğu’nu kurdu. 
Bu öykü, Roma İmparatorluğu’nun 395’te Doğu 
ve Batı Roma diye ikiye bölünmesine kadar 

sürdü. Trabzon, Doğu Roma’nın sınırları içinde 
kaldı ve yeniden Bizans egemenliği başladı. 
6. yüzyılda açılan İpek Yolu, Kafkaslar üzerinden 
kullanılmaya başlandı. 1071’de Türklere 
Anadolu’nun kapısını açan Malazgirt Savaşı’ndan 
sonra, Türkmenler Trabzon tepelerine kadar 
ilerlediler. Akınlar düzenleyerek bölgeye hâkim 
oldular. Dede Korkut Hikâyeleri’nde bu akınların 
izlerine rastlanmaktadır. Bu kargaşa ortamından 
yararlanan Aleksios Komnenos 1204’te Gürcü 
Kraliçesi Tamara’nın da yardımıyla Trabzon 
üzerine yürüdü ve burada yeni Pontus Devleti’ni 
kurdu. 1349’da Pontus’un egemeni olan 
III. Aleksios Komnenos Türk beylikleriyle iyi 
geçinme yolunu tuttu. Kızını ve kız kardeşlerini 
Türk beylerine verip akrabalık ilişkileri içine girdi.

1461’de fethinden sonra Trabzon adeta 
“şehzadeler kenti”ne dönüştü. Yavuz Sultan 
Selim’in çocukluğu burada geçti. Annesi 
Gülbahar Hatun’un türbesi halen buradadır. 
Kanuni Sultan Süleyman’ın da çocukluğu 
burada geçti. Şiir zevkini bu kentte edindi.

Şehzadeler Kenti
Fatih, Trabzon’u fethettiğinde, ilk cuma namazını 
kentin güneybatı bölümünde bulunan Saint 
Eugenios adlı bir kilisede kılar. Fethin ilk birkaç 
günü içinde camiye çevrilen ve Yeni Cuma adını 
alan bu kilise Trabzon’un en önemli sanatsal 
yapılarından birisidir. Başlangıçta Hıristiyan 
kent ahalisine hiç dokunulmamış, üstelik kendi 
ibadetlerini sınırlı sayıdaki tapınakta sürdürmeleri 
olağan sayılmıştır. 

Fatih Sultan Mehmed için Trabzon, sadece 
fethedilip, ülke sınırlarının genişletileceği bir 

Üstte:
Trabzon Evleri 

Altta:
Kemeraltı Geçidi
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“toprak parçası” olamazdı. Trabzon kenti, çok 
önemli bir kavşak noktasında bulunan bir kıyı 
kentiydi. Tarihsel İpek Yolu’nun zorunlu bir konağı 
olarak ticari avantajları bulunan bir konumdaydı.

Fatih’in torunu Yavuz Selim, Osmanlı 
İmparatorluğu’nun bu güçlü kentine vali olarak 
gönderildi. Devlet işlerinde deneyim kazandı. 
Bilim, edebiyat ve diğer konularda yeteneklerini 
geliştirdi. Farsçayı bütün incelikleriyle öğrendi. 
Yavuz Selim’in valiliği döneminde Trabzon ili 
bayındır bir hale geldi. 

Kanuni Sultan Süleyman ise, babası burada 
valiyken dünyaya geldi. Annesi Kırım hanlarından 
Giray’ın kızıdır. Sultan Süleyman, imparatorluğun 
tek varisi olması nedeniyle büyük bir özenle 
yetiştirildi. Devlet idaresinde oldukça deneyim 
kazanan şehzade, imparatorluğun başına 
25 yaşındayken geçti. Yavuz Sultan Selim 
olsun Sultan Süleyman olsun, şehzadeliklerini 
geçirdikleri Trabzon’da bilim, sanat ve yönetim 
alanlarında oldukça iyi bir eğitim aldılar. Bu 
eğitimi Trabzon ölçeğinde de olsa uygulama 
fırsatını buldular. Onların şehzadelikleri boyunca 
seferden sefere koştukları bütün zamanlarda, 
sırtlarındaki gömlek Trabzon bezinden biçilmiştir. 
Kanuni Sultan Süleyman döneminde Yeniçeri 
Ordusu da Trabzon bezinden giyinmiştir.

Şehzadeler kenti Trabzon, Osmanlı 
İmparatorluğu tarihi içinde çağların akışını 
etkileyecek konumuyla her zaman dikkati 
çekecek ve uygarlıklar kavşağında olmasıyla da 
önemini hep koruyacaktır.

Seyyahların Gözüyle
Trabzon’u birçok seyyah ziyaret etmiş ve 
19. yüzyılda ülkenin durumuna ilişkin izlenimlerini 
kaleme almışlardır. Bu konuda özet bir çalışma 
yapan araştırmacı Cüneyt Akalın “Bir Tutkudur 
Trabzon” adlı derleme yapıtta şu bilgileri 
aktarmaktadır; “Ünlü Fransız seyyah V. Fontanier 
göre (Voyages en Orient, 1829) kent kayalıkların 
üzerine yerleşmiştir ve önünde güzel bir liman 
yer alır. Ancak, gemiler kış aylarında kentin 
batısındaki Platana’ya (Pulathane) kaçmak 
zorunda kalırlar. Kimi özel evler, saldırıya uğrayan 

Üstte:
Ayazma Kilisesi 
ve Trabzon Ticaret 
Odası

Altta:
Ayasofya Müzesi
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ev sahibinin kolayca kaçabilmesine imkân 
sağlayan gizli geçitlerle birbirine bağlıdır. Kentin 
çevresi ise hayal edilmesi güç güzelliklerle 
doludur.”

William J. Hamilton’un gözlemleri (Researc in 
Asia Minör, Pontus and Armenia, 1842) şöyledir; 
“Ayasofya Kilisesi’nin harabelerini de ziyaret 
ettim. Deniz kıyısına yakın bir yerde bulunan 
kilise Türkler tarafından camiye çevrilmiş. Geniş 
kemerin merkezinin üzerinde iki başlı kartal figürü 
var. Benzer bir figür kilisenin doğu tarafındaki 
dış duvarında da mevcut. İç duvarlar fresklerle 
süslenmiş, ancak Türkler resimleri nerdeyse 
tümüyle tahrip etmişler. Eskiden çok güzel olan 
mozaik zemin de üzücü biçimde hasar görmüş. 
Bunların hemen yanı başında, fresklerde Grek 
karakterlerinde yazılmış yazılar, resimlerin kimleri 
temsil ettiğini, ne zaman ve kimler tarafından 
yapıldıklarını belirtiyorlar. Bu yazılar o kadar yara 
bereli ki, ne sanatçının adını, ne de herhangi 
birinin tarihini okuyabildim.”

Theophile Deyrolle şunları anlatıyor; “Trabzon 
kenti deniz kenarında kademeli biçimde 
kurulmuştur. Denizden görünüşü çok güzeldir. 
Kıyıda parlak renkli, pitoresk evler sıralanır. 
Portakal ve zeytin ağaçları arasında zarif, 
mermer sütunlara benzeyen minareler yükselir. 
İnsana gülen bu iç açıcı tablo, eski Trabzon 
Kalesi kalıntılarının haşin çizgileriyle çelişir. 

Trabzon’da her ne yandan olursa olsun, dönüp 
dolaşılıp gelinen yer, pazardır. Tahta barakalara 
benzeyen dükkânların ortasından bir dere 

akar. Yerlerde, ayakaltlarına serilmiş meyveler 
göz alıcı renkler taşırlar. Terziler Çarşısı esnafı 
genellikle Ermeni’dir. Arabacıların, saraçların, 
kunduracıların, çizmecilerin ve bakırcıların 
çarşıları da dikkat çekicidir. 

Hangi din ve milliyetten olursa olsun bütün 
Trabzon kadınları sokakta çarşaf giyerler. 
Zenginler beyaz üzerine geniş menekşe kareli 
çarşaf, yoksullar küçük beyaz ve mavi kareli 
çarşaf örtünürler. Bazılarının yüzünde siyah 
bir peçe bulunur. Rum kadınların çarşafı daha 
kısadır, bel kemerine kadar iner. Yollar çok 
çamurlu olduğundan ayakkabılarının altına birer 
de nalın giyerler. Kadınların ev giysileri çok 
güzeldir.”

Hititlerin başkenti Hattuşaş’ı da keşfeden, 
19. yüzyılın ünlü gezgin ve arkeoloğu Charles 
Texier’nin Asie Mineure’ü (1862) Küçük Asya’nın 
tarihsel konumu açısından önemlidir. Texier 
anlatıyor; “Trabzon’dan söz eden tüm yazarların 
yineledikleri gibi, bu kentin masa anlamına 
gelen Trapezus adını almasının nedeni, sur 
duvarlarının dört köşeli bir biçimde olmasıdır. 
Ancak bu kale duvarları eski çağlardan Bizans 
İmparatorluğu’nun sonuna kadar büyük ölçüde 
değişikliğe uğramıştır.

Roma İmparatoru Hadrianus, Trabzon’un 
yapılanmasına özel olarak önem verdi. Burada 
saraylar, kemerler, tapınaklar inşa ettirdi. Kent 
kalabalıktı, iki katlı bir kale duvarı ile korunuyordu. 
Justinyanus da Trabzon’un savunmasına ve 
çıkarlarının korunmasına özen gösterdi, kente 

Uzunsokak
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su kemerleri yaptırdı. Kent tümüyle deniz 
kenarındadır. Burada ne sığlık, ne liman vardır. 
Kentin çevresi bir saatte dolaşılır. Yukarı kısımda 
kalenin hendeği vardır. Orta yerinde “Orta Hisar” 
adı verilen dört kapılı istihkâm, biri hamam öteki 
paşanın sarayı olmak üzere ikiye ayrılmıştır. 
“Aşağı Hisar” adındaki kale kısmı da dört kapılıdır 
ve iç hisardan iki demir kapı ile ayrılmıştır. 

Orta Hisar Camisi, Komnenos zamanından 
kalma bir Bizans kilisesidir. Bu binanın esas 
biçiminde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. 
Kente üç kilometre uzaklıkta denizi gören bir 
tepenin üzerinde Ayasofya yükselir. Döşeme 
taşları Bizans taşçılık sanatının en güzel 
örneklerindendir. Kim tarafından yaptırıldığına 
dair herhangi bir yazı yoktur. Fakat kentin 
güneyindeki dağda bulunan eski bir manastır ile 
kıyaslandığında, bu kilisenin III. Aleksios’un eseri 
olduğu çıkar. Kulenin resimleri 15. yüzyılın ilk 
çeyreğine aittir.

Panagia Teotokos Manastırı, Trabzon’dan 
yaklaşık dört kilometre uzaklıktadır. Dağın 
vadisine inşa edilmiştir. Dışardan bir kale 
gibi görünen bu binanın ilk avlusu, içine asıl 
tapınağın oyulduğu bir kayanın seviyesindedir. 
Asıl kilisenin ön tarafındaki kemerli duvarın yüzü, 
ayakta duran altı kişinin tasvirini taşır. Bunların 
üçü Hazreti Meryem, Hazreti İsa ve Hazreti 
Yahya’dır. Öteki üçü de kitabeleriyle dikkati 
çeken III. Aleksios Komnenos, eşi Theodora ve 
annesi İren’in resimleridir.”

Trabzon’da Bir Sokak
Trabzon’un tarihsel geçmişine ve gezginlerin 
gözlemlerine değindikten sonra şimdi de kentin 
içine yönelelim. Günümüzde Trabzon sosyal 
yaşamı söz konusu edildiğinde hemen her 
Trabzonlunun aklına kentin en işlek merkezi 
olan Uzunsokak gelir. Uzunsokak, hem büyük 
çarşıların, pasajların bulunduğu gerçekten uzun 
bir sokaktır, hem de herkesin birbiriyle en çok 
karşılaştığı yürüyüş güzergâhlarından birisidir. 
Belediye Meydanı’ndan başlayıp Tabakhane 
bölgesine kadar dümdüz uzayıp gider. Aslında 
bu sokağın doğal başka uzantıları doğuda 
Arafilboy (Ayafilipos) ve Değirmendere’ye, 
batıda ise Zağanos Köprüsü, Atapark, Kavak 
Meydanı’na kadar düz bir çizgiyle devam eder. 

Trabzon’da Uzunsokak gerçeği, kent halkının 
sosyal alışveriş mekânlarının en başında gelir 
ve geçmişi yüzyıllarca öncelere gider. Ünlü 
gezginler bu sokak üzerinde genç hanımların 
çamurlu bir zeminde yüksek takunyalarla gezip 

alışveriş ettiklerini belirtirler. Uzunsokak, günün 
her saatinde her gereksinime cevap verecek 
biçimde kendini donatmıştır. Kentin bir ucunda 
belediye binasının karşısında iki park vardır; 
Âşıklar Parkı (bu adı Trabzonlular koymuştur) 
ve Meydan Parkı. Yaz aylarında Meydan Parkı 
binlerce kişinin buluşup konuştuğu, dinlendiği, 

Üstte:
Trabzon 
Gazeteciler 
Cemiyeti

Altta:
Kunduracılar
Caddesi
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bilgi alışverişi ve görüşmelerin sürdürüldüğü bir 
“borsa” gibidir. Her kesimden insanların sabahın 
erken saatlerinden itibaren döküldüğü bu geniş 
çay bahçesi, ortasındaki havuzuyla ayrı bir 
çekiciliğe sahiptir. Cumhuriyet döneminin ilk 
siyasal oluşumları bu “havuz etrafı” toplantılarıyla 
biçimlenmiştir. Daha sonra ünlü eğitimciler, din 
adamları, edebiyatçıların uğrak yeri olan Meydan 
Parkı’ndaki havuz başı söyleşileri günümüzde de 
devam etmektedir.

Uzunsokak, Meydan Parkı’nın girişinden 
başlar, burada önemli bir eski yapı vardır. 
Şimdi Gazeteciler Cemiyeti binası olan bu yapı 
uzun yıllar Halk Kütüphanesi olarak hizmet 
vermiştir. Cephesi Meydan Parkı’na dönük 
olan bu bina 1958’de bir oldubittiyle yıkılan 
Sümer Sineması’nın arka yüzüne bakmaktaydı. 
Uzunsokak bugünkü cadde anlayışına göre 
oldukça dar, iki yanı eski taş binalarla kaplı, 
–bunların genellikle alt katları işyeri olarak 
kullanılır– zemini parke taşlarla düzgün bir 

Üstte:
Tabakhane Köprüsü

Altta: 
Yerel Trabzon 
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biçimde döşenmiş ve daracık kaldırımları olan 
bir çarşı görünümündedir. Bir alışveriş merkezi 
için gerekli olan eczane, doktor muayenehanesi, 
kitapçı dükkânları, tüccar terziler, ayakkabıcılar, 
trikotajcılar, sinemalar, pastaneler, büfeler ve 
kıraathanelerle doludur. (Nalbur, elektrikçi, 
berber, dayanıklı tüketim malı bayileri ve benzeri 
dükkânlar bu sokakta nedense bulunmaz.)

Uzunsokak’ta sürekli bir kalabalık vardır. 
Sokağın gürültüsü, dışardan bakıldığı zaman, 
ılımlı bir uğultu biçiminde görülür. Kentin 
sürekli devindiği, gündelik gereksinimlerin 
harmanlandığı bir ortamdır. Nice acıların, 
dramların, aşk ateşlerinin yanıp küllendiği 
Uzunsokak, üzerinde yıkılıp yapılan binalarıyla 
sürekli değişime uğramaktadır. Örneğin, büyük 
bir sinema salonu yıkılıp, yerine alışveriş merkezi 
yapılınca sanki onun o alıştığımız yüzü birdenbire 
değişmektedir. Uzunsokak o anda bize 
küsmektedir elbette… 

Uzunsokak, kitapçı, gazeteci dükkânlarıyla da 
ünlüdür. Bu sokağın kitapçılarından olan Danyal 
Bey, 1960’larda kentin ilk kitapçısı Kitabi Hamdi 
Bey’in mirasını inatla sürdürme çabasında 
olmuştur. Ancak, bu dönemin en verimli kitapçısı 
24 Şubat Kitabevi’dir. Sahibi Orhan Karaali, 
burada kent aydınlarına en yeni yayınları, 
dergileri sunmakla önemli bir işleve sahip 
olmuştur. Onun yanı sıra Doğruluk Kitabevi, 
daha sonra Üniversite Kitabevi adını almıştır. 
Ardından Uzunsokak’ın Meydan Parkı’na ulaşan 
köşesinde Akademi Kitabevi hizmete girmiştir. 
1970’lerden sonra Uzunsokak’ta Dost Kitabevi, 
1980’lerde ise Dilay Kitabevi açıldı. Dilay 
sonradan el değiştirdi, Dost Kitabevi ise Kristal 
Pasajı’nda alt katta bir tür sahaf olarak mesleği 
sürdürmektedir.

Uzunsokak üzerinde basımevleri de yer 
almaktaydı. Yeniyol Matbaası da bu sokaktaydı. 
Sonhaber Gazetesi Konak Camii’nin birkaç bina 
bitişiğinde Merkez Karakolu karşısındaki pasajda 
basılıyordu. Daha ilerde Tabakhane Köprüsü’ne 
yakın bir pasaja ise Hizmet Pasajı adı verilmişti 
ve Hizmet Gazetesi burada çıkıyordu. Pasajın 
girişinde vitray sanatçısı Maşuk Cilara’nın 
atölyesi vardı, adliye binasının Uzunsokak yüzü 
ise Sağlık Müzesi ve resim galerisi olmadan 
önce basımevi olarak konumlanmıştı.

Sokağın Tabakhane’ye inen yokuş bölümünde 
Agâh, günlük gazete bayiliği yapıyordu. Gazeteci 
Cüce Agâh, 50 santimetrelik boyuyla en çok 
çocukların ve kadınların ilgisini çekiyordu. O, 
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kısacık boyuyla Uzunsokak’la adeta tezat teşkil 
ediyordu. Bu karşıtlık, Trabzon’un birçok çelişkili 
özelliğini açıklayabilir. 

Meydan Parkı’nda sonu gelmez sohbetlerin 
devam ettiği yürüyüşler, gazeteci Agâh’ın 
küçücük dükkânına kadar sürüp gider ve günlük 
gazetesini koltuğunun altına sıkıştıran okur, evinin 
yolunu tutardı. 1960’larda günlük gazeteler 
öğleden sonra, bazen de ertesi gün kente gelir 
ve dağıtıma çıkardı.

Uzunsokak’ı kentin dokusuna bağlayan yan 
sokakların bazılarını da anmakta yarar var. 
Bu sokakların en önemlisi Uzunsokak’ın tam 
ortasında Emniyet Müdürlüğü ile Narin Köşe 
Bakkaliyesi’nin arasından Boztepe’ye çıkan 
Zeytinlik Yokuşu’dur. Tanjant yolun kestiği bu 
sokağın girişinde eski Emniyet Müdürlüğü, 
Kostaki Konağı (Kız Enstitüsü) ve sağ kolda 
Valilik Konutu yer alır. Yokuş yukarı devam 
edilirse Nemlizadeler Konağı ve Tavanlı Cami’ye 
oradan da Boztepe yoluna çıkılır. 

Bir diğer sokak Şehir Kulübü Sokağı’dır ki, 
kulübün tam karşısında kültür adamı, şiir kitapları 
koleksiyoncusu Arslan Pulathaneli’nin evi ve 
İdman Ocağı Kulübü bulunur. Bu sokağın bir 
özelliği de tümüyle taş yapılardan oluşmasıdır. 
Şehir Kulübü’nün arkası Karagöz Bahçesi 
olarak ünlenmiştir. Burada Karagöz eğlenceleri 
düzenlenirdi Cumhuriyet öncesi. Daha sonra top 
sahası, ardından da okul binası yapılmıştır.

Bir diğer sokak gazeteci Agâh’ın dükkânını 
geçince Tabakhane Camii’nden yukarı doğru 
giden Hacı Kasım Yokuşu’dur. Yokuş, tanjant 
yol öncesi ileride küçük bir meydana açılırdı ve 
Zeytinlik Yokuşu’yla birleşirdi. Bunlar güneye 
bağlanan sokaklardır. Kuzeye, yani deniz tarafına 
bağlanan sokaklar ise çok kısadırlar, çünkü 
bir diğer ana cadde olan Maraş Caddesi’ne, 
oradan da sahil yoluna açılırlar.

Sokaklar Trabzon’un sosyal yaşantısında 
önemli işleve sahiptir. Kimi sokakta çocuklar 
tek kale futbol oynarlar. Kimi sokaklarda kentin 
önemli seyyar kitapçısı uygun bir kaldırıma sergi 
açmıştır. Kimi sokaklar denize çıkar. Özellikle yaz 
aylarında sahile inen sokaklarda bir canlanma 
yaşanır.

Uzunsokak Trabzon için adeta bir kimlik gibidir. 
Her sabah uyanır, gün batımından sonra biraz 
sakinleşir, gece sinemalarının dağılmasından 
sonra ise bir süre uykuya dalar. Sabahçı 

kahveleri, işkembecileri yoktur. Sokak bir mühür 
gibi susar bu saatlerde, gece bekçilerinin ayak 
sesleri bile bozamaz bu suskunluğu. Ta gün 
ağarıncaya kadar... Günün ilk ışıkları, ilk ezan 
sesi yeniden okşar bu sokağın saçlarını…

Özetle…
Trabzon kenti, Karadeniz’in kucağında bir 
yandan tarihin biriktirdiği kokuları yaşatırken 
günümüzde de büyülü bir ıslık gibi, bir çağrı 
gibi durmadan kendini hatırlatmaktadır. Trabzon 
hurmasının, kolbastı dansının, spor aşkının, 
türkülerin ve nice sevdalıkların yaşandığı bir kenti 
anlatmak daha büyük düşlerin, daha oylumlu 
yazıların konusu olacaktır kuşkusuz. Fazıl Hüsnü 
Dağlarca’nın bir şiirindeki “yaşamak” sözcüğünü 
Trabzon olarak değiştirerek buraya almak 
istiyorum:

Söyle sevda içinde türkümüzü
Aç bembeyaz bir yelken
Neden herkes güzel olmaz
Trabzon bu kadar güzelken

Eczacılar Odası 
Binası
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Erol Akkaya Yüksek 
Kaldırım’dan 
Dünyaya 

ğretmenliği bırakıp baba mesleğine 
devam eden Türk filatelisinin kıdemli 
ismi Erol Akkaya, geride bıraktığı 

yılların birikimini ve bilgilerini genç filatelistlere 
aktarmaktan büyük bir heyecan duyuyor. 

DENGE: Bize kendinizi tanıtır mısınız?
EROL AKKAYA: İstanbul Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesi Tarih Bölümü mezunuyum. Babam 
İhsan Akkaya’nın 1944 yılında kurduğu “Pul 
Yurdu”ndan devraldığım bayrağı, 1967 yılından 
günümüze “Filateli Pul Galerisi” çatısı altında, 
Beyoğlu Yüksek Kaldırım’da geleceğe taşımaya 
çalışıyorum.

Yine 1967 yılında, Türkiye’nin ilk pul gazetesi 
olan Filateli’yi çıkarmaya başladım. Bu gazetenin 
yayınını aralıksız olarak on iki yıl sürdürdüm. 
Milliyet, Hey, Panorama, Güneş, Hayat, Gelişim 
Hachette ve Collection gibi yayınlarda okurlarla 
buluşmaya devam ettim.

1978 yılından itibaren, altı yıl süresince Kadıköy 
Filatelistler Derneği’nde başkanlık yaptım ve iki yıl 
Türkiye Filateli Dernekleri Federasyonu Yönetim 

Kurulu’nda görev aldım. Hem bu görevlerimden 
ötürü, hem de pul sergilerinde jüri üyeliği 
yaptığım için yarışmalara uzun yıllar katılamadım. 
İlk kez 1985 yılında, İstanbul Ulusal Pul 
Sergisi’ne yarışmacı olarak katıldım ve burada 
Atatürk’ün hayatını içeren tematik koleksiyonum 
ile altın madalya kazandım. Aynı koleksiyon ile 
Türkiye’de dört kez altın madalya ve bir Büyük 
Onur Ödülü, Balkanlarda Vermey, 1996 yılında 
İstanbul’da yapılan Dünya Pul Sergisi’nde ise 
gümüş madalya kazandım. 

D.: Öğretmenliği bırakıp filatelist olmayı neden 
tercih ettiniz?
E.A.: Küçük yaşlardan itibaren pullara karşı 
duyduğum sevgi beni profesyonelliğe itti ve 
öğretmenliği bırakıp bu alana yönelmeyi seçtim. 
Pulculukta ne buldun derseniz, hemen sevgi 
sözcüğü aklıma gelir. Sevgiyi, heyecan, tutku, 
sabır gibi bizleri peşinden sürükleyen kavramlar 
izler. Tüm bunları, araştırma, öğrenme arzusu, 
ekonomik getiri ve sistemli çalışma takip eder.

D.: Küçük yaşlardan itibaren babanızın 
dükkânına gidermişsiniz, rahmetli İhsan 
Akkaya Ankara Hükümeti’nin popüler bir 
pulunu almak için ev bile satmış, babanızın pul 
aşkı için neler söyleyebilirsiniz?
E.A.: Rahmetli babamın pul koleksiyonuna 
başlaması, Balkan Harbi sıralarında Alman 
hocalarının teşviki ile olmuş. İstiklal Harbi 
sırasında arkadaşlarına gelen mektupların 
pullarını topladığını söylerdi. Askerlik 
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mesleğinden emekli olunca çok sevdiği 
pul koleksiyonculuğunun ticaretini yapmayı 
düşünmüş ve daha önce de belirttiğim gibi 
1944 yılında “Pul Yurdu”nu kurmuş.

D.: Filateli nedir, tarihi gelişimi nasıl olmuştur?
E.A.: Filateli, Yunanca philos (sevgi) ve ateles 
(vergisiz) kelimelerinin yan yana gelmesi ile 
oluşan bir kelimedir. Sistematik bir şekilde 
pul, damga, mektup, posta kartı ve doküman 
toplama işlemine denir. Perslerin MÖ V. yüzyılda 
posta kuruluşlarına sahip olduklarını, tarihçi 
Heredot’tan biliyoruz. Bazı kaynaklarda da 
eski Mısırlıların posta kuruluşlarını işlettiği öne 
sürülür. Dünya filateli tarihinin ilk posta pulu, 
1 Mayıs 1840’ta, İngiltere’de “Penny Black” 
adı ile basılmıştır ve üzerinde kraliçenin resmi 
bulunmaktadır. Pulun mucidi Sir Rowland Hill 
adlı bir posta müfettişidir. 

D.: Türkiye filatelisi ve filateli kültürümüz 
hakkında kısaca neler söyleyebilirsiniz?  
E.A.: Türkiye’de ilk posta pulu, 1863 yılında 
Sultan Abdülaziz’in tuğrasını taşıyan 2 ve 5 
kuruş değerlerindeki pullardır. Pulların basımı, 
dönemin Posta Müdürü olan Agâh Efendi 

tarafından yapılmıştır. Ülkemizde filateli tarihi, 
cumhuriyet öncesi ve cumhuriyet sonrası olarak 
iki bölümde incelenir. Cumhuriyet öncesi Türk 
filatelisi dünya ülkelerinin ilgisini çok çeker, çünkü 
Osmanlı İmparatorluğu’nun gizemli yaşamını 
yansıtır. Cumhuriyet sonrası filateli tarihine 
bakıldığında ülkenin tüm güzellikleri yanında, 
geçirilen evreler ve tematik konular genç 
kuşak filatelistlerin ilgisini çekmektedir. Filateli 
kültürünün yayılmasında filatelik eğitimin ve 
yayıncılığın önemi büyüktür.

D.: Pul koleksiyonculuğu nasıl yapılır?  
E.A.: Pul koleksiyonculuğu, dünyanın en 
ilginç hobilerinden biridir. İnsan dantelli kâğıt 
parçalarının içinde gezinmeye başlayınca, 
dünya pullarını toplamak ister. Başlangıçta, 
bu toplama isteği, koleksiyoncuları hatalara 
sürükler. Koleksiyoncunun arzu ve istekleri, 
o kadar doruk noktasına çıkar ki, pul olsun 
da, damgalı-damgasız, seri-parça, bozuk-
sağlam fark etmez. Böylece pul klasörleri dolar 
ve yenileri alınır, kütüphanelerde yer kalmaz 
olur. Koleksiyoncunun içindeki fırtına dinmeye 
başlayıp, filatelik kuralları biraz öğrenmeye 
başlayınca, hataların büyüklüğü ortaya çıkar. 

Erol Akkaya 
Kolleksiyonundan



Pul koleksiyonuna 
başlayan kişi, işe dar 
bir açıdan bakmalıdır. 
Yapacağı koleksiyonu, 
konulu ve genel olarak 
düşünmelidir. Konulu 
koleksiyon, filatelide 
tematik adını 
verdiğimiz bir konu 
üzerine; yani çiçek, 
hayvan, gemi, 
tren, uçak, müzik, 
spor, dünya 
meşhurları, tarihi 
eserler gibi 
konular üzerine 
yoğunlaşan 

koleksiyonlardır. Genel 
koleksiyon, seçilen bir ülkenin bütün 

pullarının toplanması ile oluşan koleksiyondur.

Koleksiyonunuzu yıl takımı olarak yaparsanız, 
ticari açıdan büyük avantaj sağlarsınız. Piyasa 
alım ve satımları, yıl takımı şeklinde olduğu için, 
emisyon atlamak zarar getirir. Yıl takımı, hatıra, 
özel blok, resmi pullar ve posta pullarından 
oluşur. İçinde resmi pullar ve posta pulları 
olmayan yıl takımları, değerlerinden çok aşağıda 
işlem görür.

Dünya filatelisinde katalog fiyatlarını hazırlayan 
editör ve kuruluşlar, pulun kalitesine göre 
değerlendirme yaparlar. Katalogdaki değerler, 
kalitesi tam olan pullar için geçerlidir. Alım 
satımda kalite çok önemli yer tutar. 
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Osmanlı Dönemi 
Pulları

D.: Baba dükkânını devraldınız, babanız size 
filateli ve pullarla ilgili neler öğütlerdi?
E.A.: Pulculuk sabır, titizlik ve araştırma isteyen 
bir çalışmadır. Danteller içindeki kâğıt parçasının 
değerlendirilmesi bazı kurallara bağlıdır. Babam, 
dükkânında, çalışanlardan danteli bozuk, rengi 
atmış, yırtık pulların dikkatle ayrılmasını isterdi, 
hatta onları yakardı. Ayrıca damgasız pulların 
seri sisteminde alınmasını ve devamlılığının 
sağlanmasını söylerdi.

D.: Rahmetli Abdi Nusret Yönsel’den bugüne 
“filatelinin ev sahipliğini Yüksek Kaldırım yapar” 
dersek yanlış olmaz herhalde?
E.A.: İstanbul’da pulculuk denince Yüksek 
Kaldırım akla gelir. Merdivenlerle çıkılan 
yokuştan Taksim’e kadar 35 pulcu yer alırdı. 
Her pul tüccarının filatelistlere yaklaşımı farklıydı. 
Filatelistlerin yönlendirilmesinde pul tüccarları çok 
yardımcı olurdu.

D.: Radyonun her evde olmadığı, televizyon ve 
bilgisayarın ise adının bilinmediği yıllarda, Türk 
insanı için pul ne demekti?
E.A.: Teknolojinin hayatımızda olmadığı 
dönemde pul toplamak bir ayrıcalıktı. Her 
önemli konu pulculukta işlendiği için başta tarih, 
coğrafya, sanat tarihi, spor, sinema ve diğer 
branşlar filatelik kültürü oluştururdu.

D.: Filateli anlayışı günümüzde değişti mi?
E.A.: Günümüzde filateli anlayışı değişmedi, 
bilhassa ekonomik açıdan ivme kazandı. Filateli 
kendi dünyasında büyük gelişmeler kat etti. 
Fakat dünya bilgisayarla tanışınca hemen hemen 
her konuda olduğu gibi filatelide de değişmeler 
oluyor.

D.: Müdavimleriniz, çok eski müşterileriniz var 
mı?
E.A.: Filateli sevgisi bir insanın kanına girdimi 
kolay kolay çıkmaz. Ancak olaylar, hayat şartları, 
yaşam değişiklikleri bu tutkuya zaman zaman ara 
verilmesine neden olur. Tabi ki yeni filatelistlerin 
yanında, Filateli Pul Galerisi’nin ilk günlerinden 
beri benimle bu yolda yürüyen filatelist dostlarım 
da var.

D.: Dükkânınızda yaşadığınız ve 
unutamadığınız olaylardan birini anlatmanızı 
istesek?
E.A.: 90 yaşında bir müşterim benden I. Adana 
Serisi istemişti. Bu seri elimde olmadığı için 
kendisine verememiştim. Ancak müşterim iki 
sene sonra kapıdan içeriye girip, istediği seriyi 
sormuştu, bu da beni çok şaşırtmıştı.
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D.: Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi bünyesinde 
faaliyet gösteren Filateli ve Nümismatik 
Komisyonu’ndan bahseder misiniz?
E.A.: Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi’nin Filateli 
ve Nümismatik Komisyonu’nu 1993 yılında 
İstanbul Erkek Lisesi’nden arkadaşım olan, 
rahmetli Erol Tuğcu ile beraber kurduk. Amacımız 
Türk sporunu pullarda yaşatmak, olimpiyatlarda 
madalya kazanmak için filatelistler yetiştirmek 
ve spor pul sergileri açarak Türk halkına sporu 
sevdirmekti.

D.: İlk satın aldığınız pul Missouri Zırhlısı’nın 
Türkiye’yi ziyareti anısına basılmış, 5 Nisan 
1946 tarihli 78 kuruşluk bir pulmuş, neden o 
pulu tercih etmiştiniz ve aldıktan sonra neler 
hissetmiştiniz?
E.A.: Çocuk yaşlarda kendi harçlıklarınla pul 
almak çok değişik bir duygudur. Söylediğiniz 
gibi harçlığımla postaneden aldığım ilk pul 
Missouri Zırhlısı’nın Türkiye’yi ziyaretiydi ve güzel 
duygular hissetmiştim. Hala koleksiyonumda yer 
almaktadır. Geçen zaman içinde onların değer 
kazanmasını görmekse bana ayrı bir haz verir.

D.: Size göre bir filateliste olması gereken 
özellikler nelerdir? Herkes filatelist olabilir mi?
E.A.: Herkesin bir hobisi vardır. Pulun özelliği 
katalogu olması, yani dünya üzerinde her pulun 
çıktığı gündeki değeri bilinir. Aldanma ve yanılma 
payı yoktur. Bu nedenle tercih sebebidir. O 
yüzden herkes her konuda filatelik koleksiyon 
yapabilir. Bu koleksiyonlar küçük para birimleriyle 
gerçekleşirse daha iyi olur.  

D.: Bir pulun değerini belirleyen unsurlar nedir?
E.A.: Pulun değerini tirajı ve korunması belirler. 
Kaliteli pul almak şarttır. Dantel ve zamk kadar 
ışık ve güneş görmemesi de gerekir. Albümlerin 
kütüphanelerde toz ve nemden uzak, dik bir 
şekilde saklanması şarttır.

D.: Kıymetli bir pul bulduğunuzda neler 
hissedersiniz?
E.A.: Kıymetli pul yerine, kıymetli pul 
koleksiyonundan bahsetmek daha doğrudur. 
Bir koleksiyonun içinde kıymetli pulun bulunması 
filatelisti daha mutlu kılar.

D.: Geçmişle günümüzün pul meraklılarını 
kıyaslar mısınız?
E.A.: Günümüz filatelistleri araştırma yaparak 
koleksiyonlarını hazırlıyorlar. 1950’lerde 
geleneksel koleksiyonlar gündemdeyken, 
günümüzde tematik koleksiyonlar daha fazla 
ön plana çıkıyor.

D.: Bugün Filateli Pul Galerisi’ne gençlerin ilgisi 
nasıl?
E.A.: Fakültede aldığım eğitim nedeniyle 
gençlerle iletişimim daha olumlu oluyor, bu 
nedenle küçük yaşlardan beri yetiştirdiğim 
filatelistler her geçen gün ülke filatelisine altın 
madalyalar kazandırıyorlar. Bu da benim övünç 
kaynağım oluyor.

D.: Genç filatelistlere bilgilerinizi aktarmak nasıl 
bir his?
E.A.: Yeni filatelistler yetiştirmek, yıllarca 
edindiğim tecrübeleri, bilgileri onlarla paylaşmak 
beni tabii ki çok mutlu ediyor.

D.: Türk basınında pulculuk üzerine yazan tek 
kişisiniz, yazılarınızda neler aktarıyorsunuz?
E.A.: Türk filatelisinin en büyük eksiği olan 
filateli yayınlarının ve yazarların az olması ülke 
filatelisinin gelişmesini zora sokuyor. Yazılarımda 
dünyada ve Türkiye’de filateli tarihçesini, filatelide 
koleksiyon yaparken gerekli olan hususları ve 
ekonomik açısını anlatıyorum.

D.: Yurt dışında Türk pullarına ilgi var mı?
E.A.: Günümüzde Türk pullarından tematik 
olanlarına çok önem veriliyor. Başta spor, gemi, 
tren, uçak, doğa, müzik konulu pullar talep 
görüyor.

D.: İstanbul’daki son 7 filatelistten biri olarak 
mesleğin geleceğini nasıl görüyorsunuz?
E.A.: Pulculuk mesleği günümüzde ekonomik 
nedenlerle, bilhassa da dükkan kiralarının yüksek 
oluşu nedeniyle, internetten yapılmaktadır. Büyük 
bir değişiklik olmazsa bu böyle devam edecektir.

D.: Sizden sonra Filateli Pul Galerisi’ni devam 
ettirecek biri var mı?
E.A.: 1944 yılından beri devam eden 
kuruluşumun gelecekte ne olacağını şimdiden 
söyleyemeyiz. Ancak kızımın ve damadımın 
expozan olarak kalmasını Türk filatelisi için 
isterim.
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Kentimizin 
Ormanında Neler 
Oluyor? 

elgrad Ormanı günümüze kadar 
ulaşan ve tarihsel önemi olan 
bentleri, su kemerleri; sahip olduğu 

bitki örtüsü, yaban hayatı; İstanbul Üniversitesi 
Orman Fakültesi’nin araştırma ve eğitim 
çalışmalarında yoğun şekilde kullanılması, 
İstanbul için büyük önem taşıyan rekreasyon 
alanları ve daha pek çok nedenden ötürü, 
Türkiye’nin çevre ve ormancılık gündeminde 
önemli yer tutan alanlardan biridir. 

1950 yılında Tarım Bakanlığı’nın talebi üzerine, 
3116 sayılı Orman Kanunu’nun 5653-43. 

maddesi gereğince muhafaza ormanı statüsü 
kazanan; yani korunması gereken alan olarak 
ilan edilen Belgrad Ormanı, son 130 yıl içinde 
üçte bir oranında küçüldü. 1840’larda 12.000 
hektardı, 1870’te 7.500 hektara geriledi, 
bugün ise 5.524 hektar. Belgrad Ormanı’nın 
muhafaza ormanı statüsüne alınmasının 
gerekçeleri; sınırları içinde İstanbul kentinin 
su gereksiniminin bir bölümünü karşılayan 7 
su bendinin bulunması (su üretimi işlevi), yurt 
savunması yönünden önem taşıması (ulusal 
savunma işlevi), Haliç ve çevresi tarım alanlarına 
zarar veren Kâğıthane deresini besleyen en 
büyük kolun bu ormandan doğması (erozyonu 
önleme işlevi), orman tahribatının önlenmesi 
(koruma işlevi) ve İstanbul Üniversitesi 
Orman Fakültesi uygulama ve araştırma 
ormanı olmasıdır (bilimsel işlev). Bugün ulusal 
savunma işlevi dışında, su üretimi ve toprak 
koruma başta olmak üzere, yukarıda sıralanan 
işlevler güncelliğini koruyor. Kuruluş sürecinde 
belirlenen bu işlevlere daha sonraki yıllarda 
rekreasyon işlevi de eklendi. 

Ağustos 2011’de Resmi Gazete’de yayımlanan 
bir karar ile Türkiye’deki mesire yerlerinin 
bir kısmı tabiat parkına dönüştürüldü. 182 
tabiat parkından 140’ı yeterli araştırma 
ve bilimsel değerlendirme yapılmadan bir 
günde tabiat parkı statüsü kazandı. Örgütsel 
değişikliğe (Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın 
kurulmasıyla ilgili yasal-örgütsel düzenlemeler) 
uyum sağlamak için tabiat parkı statüsüne 
kavuşturulmuş orman rekreasyon alanlarından 
(mesire yerlerinden) oluşan bu yeni alanlar 
nedeniyle tabiat parkı sayısında aşırı bir 
yükselme oldu. Bu süreçten Belgrad Ormanı 
da etkilendi. Ormanda yer alan ve daha önce 
mesire yeri olarak kullanılan Mehmet Akif Ersoy, 
Kömürcübent, Kirazlıbent, F. Rıfkı Atay, Bentler, 
Neşetsuyu, Irmak, Fatih Çeşmesi ve Ayvat 
Bendi isimli 9 alan tabiat parkına dönüştürüldü. 
Bugün Belgrad Ormanı’nın daha büyük bir 
bölümünün tabiat parkı olarak ayrılmasına 
yönelik tartışmalar güncelliğini korurken bilim 
insanları ve çevre konusunda çalışmalar yapan 
sivil toplum kuruluşları ormanın muhafaza 
ormanı statüsünde kalması gerekliliğini 
savunuyorlar. ÇEKÜL Vakfı da İstanbulluları 
yaşadıkları kentin akciğerleri Belgrad Ormanı’nın 
maruz kaldığı ekolojik bozulmadan haberdar 
etmek üzere “Belgrad için Hareket”i başlattı. 
(http://belgradicinhareket.com ) 

Neden muhafaza ormanı olarak kalmalı?
Belgrad Ormanı’nın sürekliliğini tehdit eden 
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pek çok faktör var. Bunlardan en önemlisi 
yoğun rekreasyonel kullanım. 1970’li yıllardan 
bugüne Belgrad Ormanı piknik ile özdeşleşti. 
Bu durumun ormanın kente yakınlığı, koru 
ormanı niteliğinde olması, bentler gibi estetik 
güzellik sunan su yüzeylerinden kaynaklandığı 
söylenebilir. Belgrad Ormanı’nda ekolojik 
bozulma muhafaza ormanı statüsündeyken 
başladı. Tabiat parkı da korunan alan 
statülerinden biri olmasına karşın, öncelikler 
değişeceğinden bilim insanları ormanı tehdit 
eden faktörlerin artacağı görüşünde. 

Belgrad Ormanı’nı tehdit eden faktörler 
aşağıdaki gibi özetlenebilir:
• Toprak, yoğun kullanımdan ve üst toprak 
işleme (rotasyon) gibi önlemler alınmadığından 
sıkışmıştır. Toprağın zaten killi olduğu ve drenaj 
sorunlarının yaşandığı, bu nedenle de ağaçların 
sığ kök geliştirdiği yerlerde yoğun rekreasyonel 
kullanım ile toprak daha da sıkılaşmış ve ağaçlar 
zarar görmüş, zaman zaman rüzgârın etkisiyle 
devrilmişlerdir. Piknik alanlarında toprak yüzeyler 
taş kaplanarak ya da mıcır serilerek piknikçilerin 
çamur içinde piknik yapmalarının önüne 
geçilmek istenmiştir. Ancak bu durum yine 
toprak sıkışmasına ve ağaç köklerinin yeterince 
havalanamamasına, dolayısıyla ağaçların daha 
fazla zarar görmesine yol açmıştır. 
• Özellikle eğimli alanlarda ölü örtü ve diri örtü 
yok olmuş, bu durum erozyonla toprakların 
taşınmasına yol açmıştır. Erozyonun olduğu 
yerlerde ağaç kökleri açığa çıkmıştır.
• Neşetsuyu piknik alanında, ormanın koruma 
statüsünde ve bentlerin hidrolojik fonksiyona 
sahip olduğu dikkate alınmadan, yürüyüş yolları 
eski traversler ve kiremit kırıkları kullanılarak 
ıslah edilmiştir. Ancak kiremit kırıklarının pH 
değerleri 9,5’e kadar çıkabilmektedir. Eski 
demiryolu traversleri ise bunların uzun süre 
çürümeden kullanılabilmeleri için çoğunlukla 
kimyasal emprenye maddeleri ile işleme tabi 
tutulmuşlardır. Yeniden düzenlenen bu yürüyüş 
yollarından sızan suların gölet suyunu ve 
toprakları kirleteceği ortadadır. 
• Belgrad Ormanı’nda yoğun insan baskısının 
yarattığı olumsuzluklar görülmektedir. Bunlardan 
biri su kirliliğidir. Mesire yerlerindeki tesislerin atık 
suları doğrudan doğruya bentlere karışmaktadır. 
Bir diğer sorun çöplerdir. Pazartesi günleri 
piknik alanları gezildiğinde buraların birer 
çöplüğü andırdığı gözlemlenebilir. Piknikçilerden 
kaynaklanan çöp sorununa ek olarak orman 
içine hafriyat da dökülmektedir.
• Belgrad Ormanı’nda ziyaretçilerin bazı 
alanlara girmesinin engellenmesi için tel çitler 

örülmektedir. Bu tel çitler habitat (yaşam alanı) 
parçalanmasına neden olmaktadır. Habitat 
parçalanması günümüzde doğal ekosistemleri 
tehdit eden en önemli etkenlerden biridir. 
Çünkü buradaki yaban hayatının izole olmasına 
yol açmaktadır. Daha küçük yaşama ortamlarına 
sıkışan canlıların beslenmeleri, suya ulaşmaları 
güçleşmekte, küçük topluluklar içinde üremeleri 
sonucunda genetik bozukluklar ortaya 
çıkabilmektedir.
• Ormandaki başıboş köpekler de sorun 
yaratmaktadır. Genellikle bir hevesle alınan 
köpekler bakımları zorlaştığı zaman ormana terk 
edilmektedir. Terk edilen köpeklerin piknikçilerin 
artıkları ile beslendiği, ancak vahşileşerek 
gruplar halinde ormandaki yaban hayvanları 
avlamaya başladıkları gözlenmiştir. Bu köpekler 
nedeniyle ormandaki kene popülâsyonu da 
artmıştır. 
• Ormanda yaşlı meşe ağaçlarının tepe tacının 
uç kısmından başlayarak kurumaya başladığı 
tespit edilmiştir. Bunun yaz kuraklığı nedeniyle 
olduğu düşünülmüş, ancak yapılan son 
çalışmalarda bu durumun meşelerin köklerine 
zarar veren çeşitli mantarlardan kaynaklandığı 
ve dünyanın pek çok yerinde ortaya çıktığı, 
genel olarak da meşe ölümü olarak adlandırıldığı 
ortaya konmuştur.
• Orman tanımı ile tabiat parkı tanımı 
karşılaştırıldığında, ormanda canlı ve cansız 
varlıkların birlikte oluşturduğu bir yaşam birliği, 
doğal bir ekosistem vurgusu yapılırken, tabiat 
parkında doğrudan insan kullanımına ayrılmış 
alanlar vurgulanmıştır.

Öneriler
• Tabiat parkı uygulamasından kesinlikle 
vazgeçilmelidir,
• Piknik amaçlı kullanım kapasiteyi aşmadan 
yaptırılmalıdır,
• İstanbul’un kuzeyi yerleşime açılmamalı ve 3. 
köprü kuzeyden geçirilmemelidir,
• Belgrad Ormanı’ndaki mevcut piknik alanları 
gençleştirilmeye ve rotasyona alınmalıdır, 
• İstanbulluların rekreasyon ihtiyaçlarını 
karşılamak üzere Çiftalan, Ağaçlı, Göktürk, 
Kemerburgaz gibi yerlerdeki ağaçlandırma 
alanlarında mesire yerleri oluşturulmalıdır,
• Belgrad Ormanı sadece günübirlik piknik 
amaçlı kullanıma açılmalı ve diğer tüm 
tesislerden vazgeçilmelidir,
• Belgrad Ormanı içerisinde belediyelere 
rekreasyon amaçlı alan kiralamaktan kesinlikle 
vazgeçilmelidir. Belediyeler kendi görev 
tanımlarına uyarak, sınırları içerisinde yeşil 
alanlar oluşturmalıdır. 
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Güzelliğin Gizemi 

obel Fizyoloji veya Tıp Ödülü’nü 1973 
yılında kazanan Konrad Lorenz’in, 
özellikle davranış biyolojisinin 

anlaşılmasında çok büyük rolü olmuştur. Onun 
çalışmaları, bugün insan güzelliğini anlamamıza 
yardımcı olmaktadır.   

Konrad Lorenz, “Hayvani ve İnsani Davranışların 
Kalem Tecrübesi” adlı eserinde, çizimler 
aracılığıyla insanların ve hayvanların yavrularıyla 
nasıl ilgilendiklerini detaylı bir şekilde izah eder. Bu 
koruma içgüdüsü ile bağlı olma hissi, insanlarda 
ve hayvanlarda aynıdır. Lorenz’in söylediğine göre 
bu da doğuştan gelen bir davranıştır.

Bebeklerde, oldukça büyük bir kafa; oransız, 
alın altında büyük gözler, ileri gelen dolgun 
yanaklar; sıkı, elâstiki, kısa, şişman bacaklar 
ve beceriksiz hareketler önemli karakteristik 
özelliklerdir. Bu özellikler bizler tarafından; “tatlı”, 
“sevimli” ve “güzel” olarak tarif edilir. Bir insan bir 
yüzde çekicilik hissediyorsa bunun nedeni yüzde 
çocuksu simaların olmasıdır. İçgüdüsel olarak 
herkes çocuksu bir yüzün çekiciliğini hisseder. 
Çocuksu bir yüze bakış, otomatikman koruma 
hissine bağlı olan duyguları oluşturur. Bu durum, 
insanlarda ve hayvanlarda aynıdır. 

Dr. Serdar Eren 
Eren Estetik

Konrad Lorenz, hayvanlarda evlatlarını koruma 
isteğinin, evlatları tarafından gönderilen bir 
fizyolojik özellikten, bir sesten, bir kokudan dolayı 
provoke edildiğini belirtiyor. Aslında bu durum 
insanlarda da aynıdır. Koruma içgüdüsünü, 
sempatiyi ve şefkati oluşturan sinyaller vardır. 

Peki, bu sinyaller nelerdir? Küçük çocukta bu 
sinyaller kafasındadır. Yuvarlaklığı ve dolgunluğu, 
çıkıntılı alnı, dolgun yanakları; küçük ve yukarı 
kalkık burnu. Bütün bunlar infantil (bebeklik 
devresiyle ilgili) karakteristiklerdir ve koruma 
hissini provoke ederler. Bir çocuğun yüzü, saf bir 
pırıltının, sevecenliğin, dürüstlüğün ve incelmenin 
çağrışımını yapmaktadır.

Diğer taraftan, yetişkini ele alacak olursak, 
bu reaksiyonları izleyemeyiz. Yetişkin insan 
yaşlandıkça yüzü değişmiştir, kafası daha düzdür, 
alnı daha az çıkıntılıdır, burnu daha uzundur, 
yanakları ise düşüktür. Sevimli ve çocuksu 
simalarını kaybetmiştir. Artık koruma içgüdüsü 
oluşturmamaktadır. Bu durum yetişkin hayvanlar 
için de geçerlidir. 

Çocuklar ile karşılaştırıldığında yetişkinlerde 
yuvarlaklığın yerine köşelerin ve kırışıklıkların 
geldiği göze çarpmaktadır. Desinatörler ve 
sanatçılar bu teoriyi yeteri kadar tanırlar. Hatta yeri 
geldiğinde, icra ettikleri sanat dallarında da dile 
getirirler. 

Bu arada iki farklı cinsiyeti karşılaştıracak olursak, 
kadınların yuvarlaklıklarını kaybetmediklerini, 
erkeklerin ise kaybettiklerini görüyoruz. 
Bundan dolayı iyi bir plastik cerrah, yaptığı 
intervensiyonlarda, bir bebeğin sergilediği ilgi, 
şefkat ve koruma hissini oluşturan belirginlikleri en 
uygun şekle getirmeye gayret göstermelidir. Yani 
yumuşaklık, yuvarlaklık ve incelik...

Kısaca tekrarlayacak olursak, güzelliğin imajı 
için genel olarak yetişkin bir yüzde çocuksu 
simaların görünmesi önemlidir. Brigitte Bardot’un 
bazı çocuksu simalarının oluşturduğu duygular, 
özellikle meşhur şımarık çocuksu somurması 
tarafından daha da kuvvetlendirilmiştir. 

Aynı şekilde, Marilyn Monroe ve Audrey 
Hepburn’ün iyiye veya kötüye kullanılan en 
önemli özellikleri de yine çocuksu yüz ifadeleridir. 
Hatta Marilyn Monroe’nun bilinçli olarak, daha 
nasıl derli toplu olunacağını bilmeyen küçük kız 
imajı bırakmak için dağınık bir görünüm yarattığı 
söylenmektedir. Bazen, uzun saatler geçirdiği 
berberden çıkıp, yeni oyun oynamaktan gelen, 
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saçları karışık küçük bir kız çocuğu izlenimi 
yaratmak için hemen saçlarını dağıtırmış...

Çocuksu görünümü olmayan ve erkeklere 
baskı yapmak arzusunda olan kadınlara karşı 
erkeklerin koruma hisleri yoktur ve bu tür kadınları 
eşlerine değil de daha çok annelerine benzetirler. 
Erkeklerden daha çok güzellikle ilgilenen kadınlar, 
çocuksu davranışlarını bilinçli veya bilinçsiz 
gösterirler. Bilinçli veya bilinçsiz olarak utangaç, 
hassas, kuvvetsiz, suçsuz, saf, cahil, atılgan, 
hayran kalan ve meraklı kişiliklerdir. 

Bazı kadınlar koruma içgüdüsünü provoke etmek 
için zayıf noktalarını belli ederler. Aslında kadınların 
zayıf gibi görünen yanları en kuvvetli yanlarıdır. 
Bütün bunlar erkekleri tam olarak kalplerinden 
vurmak içindir. Napolyon da bunun bilincine 
varmış olacak ki; “Kadınların iki silahı, fondötenleri 
ve küçük çaresiz bir çocuğun gözyaşlarıdır” 
demiştir.

Bir yetişkindeki çocuksu simaların, çillerin, kırmızı 
ve dolgun yanakların, uzun kirpiklerin, sarışın lüle 
saçların, belirgin ve dolgun dudakların insanları 
neden etkileyebildiği çok aşikârdır. Bilhassa Clark 
Gable, Gary Cooper gibi erkeklerin saçlarını 
yandan taramaları, Leonardo DiCaprio’un 
saçlarının karışık, dağınık şekilde alnından 
dökülmesi ve her gün kaymak gibi sakal tıraşı, 
sadece çocuksu bir dış görünüm yaratma 
isteğiyle izah edilebilir. 

Aslında bütün bu özelliklere aynı anda sahip 
olmak gerekli değildir, genellikle sadece bir tanesi 
yeterli olmaktadır. Her şahıs, her zaman çocuksu 
simaları ön plana çıkarabilir. Şayet bu özelliklerin 
hiç birine sahip değilse, kozmetik cerrahi 
sayesinde de sahip olabilir.

Güzellik sadece doğal bir fenomen değildir. 

Ama uzun zamandır, özellikle de bugün, kültürel 
bir fenomendir. İnsanlar kendilerini daha da 
düzeltmek istiyorlar. Güzelliğe erkeklerden 
daha çok önem veren kadınlar, güzelliklerini ve 
cazibelerini makyaj, gözlükler, takma kirpikler, 
küpeler, saç modelleri, şapkalar ve eşarplar gibi 
çeşitli aksesuarlarla ve görülmeyen aksesuar 
olarak parfümle düzeltmeye çalışıyorlar. 

Bazı modern aksesuarlar, çeşitli güzellik hatalarını 
gizlemek için, güzellik uzmanları tarafından icat 
edilmiştir. Mesela kalın gözlük çerçeveleri, göz 
etrafındaki kazayağı kırışıklıklarını örtmektedir. 
Yüksek bir gözlük çerçevesi fazlasıyla kısa olan 
bir burnu uzun gibi gösterir. Düşük bir gözlük 
çerçevesi ise fazlası ile uzun olan bir burnu 
kamufle eder. 

Bütün bu stratejiler fazla göze batmadan, ayrıntılı 
olarak kadın dergilerinde izah edilmiştir. Eski bir 
atasözü, bunu çok iyi açıklar: “Güzelliğin %30’u 
doğaldır, %70’i kendini beğenmekten dolayı 
oluşmuştur”. Bu yardım araçlarının dezavantajları, 
bunlar olmadan uzun süre genç ve güzel 
kalınamamasıdır.
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Marilyn Monroe 

Solda:
Brigitte Bardot

Sağda:
Clark Gable
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Parkinson 
Hastalığının 
Bilinmeyenleri 

arkinson hastalığı hakkında 
bilinmeyenleri İstanbul Üniversitesi 
İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji 

Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Murat 
Emre’ye sorduk. 

DENGE: Son yıllarda Parkinson konusunda 
yaşanan gelişmeler nelerdir?
MURAT EMRE: Parkinson hastalığında son 
birkaç senenin en önemli gelişmesi, hastalığın 
erken döneminin ve öncül belirtilerinin 
anlaşılması oldu. Bugüne kadar, Parkinson 
hastalığı klasik klinik bulguları görüldüğünde 
başlar, diye düşünürdük. Şu an için elimizdeki 
bilgilerle, hastalığın bu bulgular ortaya çıkmadan 
5-6 sene önce başladığını ve hareket bozukluğu 
öncesinde bazı öncül bulgular olduğunu gördük. 
Bunların arasında koku duyusunun bozulması, 
depresyon ve kabızlık var. Örneğin Hawaii’deki 
yaşlı ve sağlıklı bir popülasyonda yapılan bir 
çalışmada, kabızlık şikayeti olan kimselerde, 
sonraki yıllar içinde Parkinson hastalığının ortaya 
çıkma riskinin arttığı gösterildi. 

SAĞLIK SAĞLIK ÇANTASI

P

Benzer şekilde, uykuda konuşma, bağırma, 
hareket etme gibi, bizim “rüya uykusu davranış 
bozukluğu” dediğimiz belirtiler ortaya çıktıysa da 
Parkinson riski yükseliyor. Eğer bu belirtilerden 
birkaç tanesi bir aradaysa, yani kişide kabızlık 
gelişmişse, koku duyusu bozulmaya başlamışsa 
ve uykuda konuşmaya, bağırmaya, hareket 
etmeye başlamışsa bu kişide Parkinson gelişme 
riski diğer kişilerden 10 kat daha yüksek oluyor. 
Bu durum da bizlere gösteriyor ki Parkinson 
hastalığı beyinde, klinikteki klasik bulgular 
görülmeden çok daha önce ortaya çıkmaya 
başlıyor. 

Ancak bu belirtiler özgün değil, örneğin kabızlık 
o kadar yaygın bir şikâyet ki ondan yola çıkarak 
teşhis koymak mümkün değil. Bu belirtiler 
ileride erken tanı için işimize yarayacak mı tam 
olarak bilemiyoruz. Yarayabilirler, ama şimdilik bu 
belirtilere bakarak bir insana Parkinson olacağını 
söylemek mümkün değil. Ancak gelecekte 
hastalığın gelişmesini, ilerlemesini, ortaya 
çıkmasını önleyecek bir tedavi şekli çıkarsa, 
bu belirtileri tarama amacıyla kullanabiliriz. 
Örneğin koku testi yaptırmak büyük bir maliyet 
gerektirmez. Koku testinde, koku bozukluğu 
olan kişileri saptayıp, daha sonra onların daha 
detaylı bilgilerini almak düşünülebilir. Teşhis 
anlamında bu bizim için oldukça önemli bir 
adım. 

Teşhis ile ilgili söylenebilecek bir başka gelişme 
de görüntüleme yöntemlerinin daha ayrıntılı, 
daha kompleks olmaya başlaması. Örneğin 
Parkinson’da beyindeki dopamin kaybını artık 
daha kolay görüntülemek mümkün. Parkinson’a 
benzeyen ama Parkinson olmayan bazı 
titreme çeşitleri var. Özellikle hastalığın erken 
döneminde bu ayrımı yapmak zor oluyor. Bazı 
görüntüleme yöntemleri bu ayrımı yapabilmeyi 
mümkün kılıyor. Çok yeni bir bulgu daha var:  
beyin omurilik sıvısında yapılan bazı protein 
analizleri Parkinson hastalığının erken tanısında 
kullanılabilecek gibi görünüyor. Bu gelişmeyi de 
izleyip göreceğiz.

D.: Parkinson’da erken tanının önemi nedir?
M.E.: Erken tanının tüm hastalıklarda olan genel 
yararları var, örneğin tedavinin erken başlaması 
gibi. Ayrıca erken tanı hastayı oradan oraya 
gitme derdinden de kurtarır. Size bir örnek 
vereyim: Parkinson hastalığının yarattığı kas 
katılığı ve hareket tutukluğu bazen omuz ağrısına 
neden olur. Bu hastalar yürürken kollarını iyi 
sallamazlar, bu nedenle omuzlarında donuk 
omuza benzer bir sendrom gelişir ve ağrı olur. 
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Omuz ağrısı safhasında bir hastaya Parkinson 
tanısı koyup tedavi yaparsanız başka hekimlere 
gitmesini, başka tetkikler yapılmasını, gereksiz 
operasyonları engellemiş olursunuz. Eğer doğru 
teşhis koyulmazsa hastanın önce ortopediye, 
sonra fizik tedaviye gittiğini, doktor doktor 
dolaştığını görürsünüz.  

Erken dönemde tedavisi başlanan hastalara 
uzun vadede baktığımız zaman, tedavileri 
gecikerek başlayanlara kıyasla daha iyi durumda 
olduklarını görüyoruz. Tedaviyle beyne erken 
müdahale ederseniz, beynin kendiliğinden 
alacağı bazı tedbirleri engellemiş oluyorsunuz. 
Çünkü beynin aldığı bu tedbirlerin bir kısmı bizim 
istemediğimiz şeyler. Parkinson hastalığında 
beyinde oluşan dopamin kaybını bir an önce 
yerine koymak, beyni bizim istediğimiz yöne 
doğru yönlendiriyor, kendi istediği yöne gitmesini 
engelliyor. 

D.: Tanı koymada sıkıntı yaşanıyor mu?
M.E.: Parkinson sendromu tanısı koymak zor 
değildir. Parkinson sendromu, 4 tane ana bulgu 
topluluğuna verilen isimdir. Bunlar; istirahat 
halindeyken olan bir titreme, hareketlerde 
yavaşlama, vücut duruşu reflekslerinde bozulma 
ve kaslarda sertleşmedir. Bu 4 bulgudan 2 
tanesi mevcutsa hastada Parkinson sendromu 
var demektir. Bu bulgulara sebep olabilecek 
birçok hastalık vardır, ama en sık neden 
Parkinson hastalığıdır. 

Parkinson sendromunun ayırıcı tanısında 
zorluklar olabilir. Hele erken dönemde 
Parkinson’u taklit eden bazı hastalıkları Parkinson 
hastalığından ayırmak kolay olmayabilir. Bazı 
durumlarda bu ayrım ancak zaman içerisinde 
yapılabilir. Bazen Parkinson titremesi atipik ise 
diğer titreme şekilleri ile karışabilir ya da çok 
yaygın diğer bir titreme şekli olan Esansiyel 
Tremor hastalığı atipik özellikler gösteriyorsa 
Parkinson hastalığına benzeyebilir. Özet olarak 
bir hastada Parkinson sendromu olduğunu 
söylemek daha kolaydır, ama bundan sonra 
ayırıcı tanısını yapmak bazı hastalarda güçlükler 
çıkarabilir.

D.: Parkinson’un oluşum nedeniyle ilgili yeni 
bilgilere ulaşıldı mı?
M.E.: Son yıllardaki genetik buluşlar bize o 
yönde de bir takım fikirler verdi. Bugüne kadar 
Parkinson hastalığında rolü olduğu düşünülen 
bütün genetik bozukluklarda rol oynayan genler, 
hücre içinde protein yapımı ya da yıkımıyla ilgili 
genler. İnsan hücrelerinde proteinler sürekli 

yapılıp yıkılıyor. Eskiyen proteinlerin yıkılıp onların 
yerine yenilerinin yapılması lazım. Şu anki görüş 
Parkinson hastalığında bu eskiyen proteinlerin 
yıkımında bir sorun olabileceği. Bunların hücre 
içinde birikmesiyle hücrenin normal işlevinin 
bozulduğu ve hücre ölümünün gerçekleştiği 
düşünülüyor.  

D.: Parkinson genetik ilişkisi nedir?
M.E.: Tüm Parkinson hastalarının %5 ila %10’u 
genetik bozukluklara bağlı. Bu durum dünyanın 
değişik bölgelerinde biraz farklılaşmaktadır. 
Mesela Kuzey Afrika’daki tüm Parkinson 
hastalarının %20-30’u bir tek gen bozukluğuna 
bağlı. Ancak Batı Avrupa ya da Orta Avrupa’da 
bu oran aşağı yukarı %5-10 civarında. 

Egzersizler ve 
hastanın aktif 
tutulması, 
Parkinson 
tedavisini 
tamamlayıcı 
unsurlardır
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D.: Titreme her Parkinson hastasında görülür 
mü?
M.E.: Hayır, Parkinson hastalığında her zaman 
titreme olmaz. Toplum içinde bu hastalığın en 
çok bilinen belirtisi titreme olmakla birlikte, küçük 
bir sayıda hastada titreme hiç olmayabilir, ya 
da sonradan ortaya çıkabilir. Titreme olmayan 
hastalarda tanı bu yüzden atlanabilir ya da 
gecikebilir. 

D.: Hastalığın diğer bulgularını anlatır mısınız?
M.E.: Daha önce belirttiğim; toplumda iyi bilinen 
istirahat halinde ortaya çıkan titreme, yürüme ve 
hareketlerde yavaşlama, el becerisinde azalma, 
kaslarda katılık gibi hareket kabiliyetini ilgilendiren 
bulguların yanında, Parkinson hastalığı başka 
belirtiler de yapabilir. Depresyon veya hafif 
depresyon belirtileri hastaların yaklaşık yarısında 
görülür. Özellikle yaşlı hastalarda unutkanlık, 
dikkat ve konsantrasyon eksikliği, durgunlaşma 
gibi zihinsel belirtiler ortaya çıkabilir. İleri yaş 
hastaların bir kısmında Parkinson bunaması 
ortaya çıkarsa bunların yanına kafa karışıklığı, yer 
ve zamanı karıştırma, hayaller, yanlış inanışlar, 
gündüzleri sık uyuklama, gündüz-gece ritminin 
tersine dönmesi gibi belirtiler eklenebilir. Hayaller, 
kafa karışıklığı gibi durumlar bazı ilaçların yan 
etkisi olarak da ortaya çıkabilir.   

D.: Hastalığın ülkemizde görülme sıklığı 
hakkında neler söyleyebilirsiniz?

M.E.: Doğrudan bir çalışma olmamakla beraber 
Mersin’de yapılmış bölgesel bir çalışma var. 
Parkinson hastalığının bizdeki sıklığı diğer 
ülkelerden farklı gibi görünmüyor. Bilinen 
oranlar kendi nüfusumuza uygulandığında 
ülkemizde yaklaşık 80-100 bin hasta olduğunu 
düşünüyoruz. Ailesel Parkinson hastalığında 
çekinik genler ve baskın genler olmak üzere iki 
ana grup var. Bu iki grupta Parkinson hastalığına 
sebep olduğu düşünülen toplam 12 tane 
gen veya gen bölgesi tanımlanmış durumda. 
Bunların bir kısmı yeni yeni fark edilmeye 
başlandı. 

Ülkemizde akraba evliliklerine bağlı olarak çekinik 
genlerin sebep olduğu ailevi Parkinson daha 
sık. Bu tip, anne veya babada hastalık belirtileri 
görülmeden ortaya çıkıyor, her ikisi de hastalık 
genini taşıyorlar, ancak gen bozukluğu çekinik 
tipte olduğundan hastalık onlarda görülmüyor, iki 
bozuk gen bir araya geldiğinde çocukta ortaya 
çıkıyor. Özellikle genç yaşta başlayan hastalarda 
genetik olma riski daha yüksek. 

D.: Genç olarak nitelediğiniz yaş grubu nedir?
M.E.: Mesela Parkinson hastalığı 20 yaşın 
altında başladıysa genetik olma riski çok 
yüksek, %80-90 arasında. 40 yaşın altında 
başlayanlarda bu oran %50’ye, 60’lı yaşlarda 
başlayanlarda ise %10’a düşer. Yani başlama 
yaşı ne kadar erkense genetik olma riski o kadar 
yüksektir ve büyük olasılıkla çekinik genlerin 
neden olduğu bir tiptir. Çekinik genler daha çok 
akraba evliliklerinde bir araya gelirler, zira akraba 
evliliklerinde ya da aynı gen havuzundan gelen 
insanlar evlendiğinde iki tane çekinik genin bir 
araya gelme olasılığı yükselir. Genç hastalarda 
görülen Parkinson’un nedeni sıklıkla akraba 
evliliğidir.

D.: Halihazırdaki tedavi seçenekleri nelerdir? 
M.E.: Mevcut tedavinin temel taşı beyindeki 
dopamini yerine koymaktır. Bu işlem değişik 
yöntemlerle yapılır. Mesela dopaminin ön 
maddesi olan Levodopa içeren ilaçlar şu an 
için en etkili yöntem. Genç hastalarda bu 
yöntemi biraz daha ileriki zamanlara saklıyoruz. 
Dopaminin etkisini beyinde taklit eden ilaçlar 
var. Bunlar özellikle genç hastalarda tercih 
ettiğimiz ilaç grubu. Bu grubun içerisinde 4-5 
tane temsilci var. Beyinde yapılan dopaminin 
yıkılmasını engelleyen bazı ilaçlar da var, bu 
ilaçlar beynin kendi salgıladığı dopaminin daha 
uzun süre beyinde kalmasını sağlıyor. Çok 
etkili ilaçlar olmasalar da erken safhada genç 
hastalarda iş görüyorlar.  

Cerrahi operasyonla 
beyne elektrot 
yerleştirilmesi
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Parkinson cerrahisi de bütün dünyada giderek 
daha yaygın kullanılıyor. İlaçtan zamanında fayda 
görmüş, ama artık fayda görmeyen hastalarda 
oldukça yüz güldürücü sonuçlar alınabiliyor. 
Ancak cerrahi her hastada uygulanamıyor, 
yapılabilmesi için bazı şartlar var. Bunların 
yanında destek tedaviler, fizik tedavi, egzersizler, 
hastanın aktif tutulması, bilgilendirme tedaviyi 
tamamlayıcı unsurlardır.

D.: Tedavide yeni gelişmeler var mı?
M.E.: Tedavide aslında yeni eklenen bir ilaç 
grubu yok. Geçtiğimiz 10-15 sene içerisinde 
birçok ilaç grubu denendi, ama tedavinin 
temel taşı hala dopaminerjik tedavi dediğimiz, 
beyindeki dopamini yerine koymaya yarayan 
tedavi. Buna eklenen yeni bir strateji henüz 
söz konusu değil. Son yıllarda birkaç derin 
hayal kırıklığı yaşadık. Denenmekte olan, 
umut bağlanan maddelerden bir kısmı 
umduğumuz sonuçları vermedi. Yeni bir bulgu 
olarak Parkinson tedavisinde son 5-6 yıldır 
kullandığımız bir ilacın Parkinson hastalığının 
seyrini belli ölçüde yavaşlatabileceği gözlendi. 
Geçen sene açıklanan sonuçlar gösterdi ki bu 
ilaca daha erken başlayan hastalarda daha 
geç başlayanlara göre belli bir avantaj oluşuyor, 
başka bir deyişle hastalığın seyri belli bir miktar 
yavaşlıyor. Daha önce de bahsettiğim gibi 
tedaviye erken başlamanın avantajları kısmen o 
çalışmanın sonuçlarından geliyor. 

Kök hücre tedavisi de üzerinde çalışılan tedavi 
yaklaşımlarından bir tanesi. Ancak şu an 
deneme safhasında, henüz hayvan deneyleri 
aşamasını geçmiş değil. Yurt dışında bazı 
merkezler kök hücre kullanarak Parkinson 
hastalığını tedavi ettiklerini iddia etseler dahi 
bunlar kanıtlanmış değil ve itibar edilmemesi 
gerekir. Gen tedavisi ise insanlarda denenmeye 
başlanmış ve küçük çaplı bazı klinik araştırmalar 
yapılmıştır. Bu araştırmaların birkaç tanesi, bazı 
olumlu sonuçların olduğu yönünde ümit vermiş 
olmakla birlikte, daha geniş çaplı araştırmalar 
gen tedavisinin etkinliğini ve güvenilirliğini 
gösterene kadar beklemek gerekmektedir. 
Ne kök hücre ne de gen tedavisi henüz rutine 
girmiş, olası yararları veya riskleri gösterilmiş 
değil. 

Parkinson cerrahisi, popüler deyimle pil tedavisi 
giderek yerine oturdu. Artık faydalarını ve 
olası risklerini daha iyi tanıyoruz. Ülkemizde 
henüz olmayan ancak Avrupa’da 4-5 senedir 
kullanılan bir başka yöntem de Levodopa’nın 
(dopaminin ön maddesi) doğrudan doğruya 

ve sürekli olarak, karın cildinden bağırsak içine 
uzatılan bir tüp yoluyla uygulanması. Özetlersek 
tedavide çok yeni bir şey yok, gelişmeler 
daha ziyade mevcut tedavilerin potansiyelinin 
daha iyi anlaşılması, ilaçların daha iyi ve bilinçli 
kullanılması ve umut bağlanan bazı projelerin 
maalesef olumlu sonuç vermemesi.  

D.: Ülkemizdeki tedavi kalitesi ne durumda?
M.E.: Temel olarak dünyada olup da bizde 
olmayan bir ilaç yok. Bizde şu an olmayan 
tek tedavi yöntemi, bağırsak içine doğrudan 
doğruya Levodopa verilmesini sağlayan sistem. 
İlaç almakta zorlanan ya da ilacın etkisinin çok 
kısa sürdüğü hastalarda bu yöntem yararlı, 
yurt dışında bazı ülkelerde kullanılan çok pahalı 
bir sistem. Ülkemizde de ruhsat aşamasında. 
Onun dışında ilaç olarak kullanılan her şey bizde 
de mevcut. Parkinson cerrahisi de ülkemizde 
uygulanıyor. 

D.: Parkinson cerrahisinde Türkiye’de gelinen 
nokta nedir?
M.E.: Bu noktada sorun biraz sistemden 
kaynaklanıyor. Pillerin önce hastaneler tarafından 
alınıp sonra SGK tarafından ödenmesi gerekiyor. 
Bazı hastaneler de bu yatırımı önceden yapmak 
istemiyorlar. Onun için cerrahi bizde olması 
gerektiğini düşündüğümüz kadar yaygın değil. 
Daha ziyade özel hastanelerde yapılıyor, ancak 
bu şekilde hastanın belli bir fark ödemesi 
gerekiyor, bu ödeme gücü de her hastada 
yok. Özet olarak bazı pratik kısıtlamalar var. 
Ancak bilgi, deneyim ve teknoloji açısından bir 
eksiğimiz yok.

Ünlü boksör 
Muhammad 
Ali Clay, 
38 yaşında 
Parkinson 
belirtileri 
göstermeye 
başlamıştır
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Denizcilik ve Kabotaj Bayramı
Viyana Kuşatması
Ağızdan Sıvı Tedavi Haftası
Akşehir Nasreddin Hoca Festivali
Kuduz Aşısı İlk Kez İnsana Uygulandı
Türk Dil Kurumu’nun Kuruluşu
Kültür Bakanlığı’nın Kuruluşu
Büyük Millet Meclisi’nin Misak-ı Milli Yemini
Ankara Etnografya Müzesi Halka Açıldı
Montrö Boğazlar Antlaşması İmzalandı
Kıbrıs Barış Harekâtı Başladı
Hatay’ın Anavatana Katılışı
Erzurum Kongresi
II. Meşrutiyet’in İlanı
Gazeteciler ve Basın Bayramı
Lozan Barış Antlaşması
İlk Tüp Bebek Doğdu
I. Dünya Savaşı Başladı
Oksijen Gazının Keşfi
Kıbrıs Adası’nın Fethi
Dünya Emzirme Haftası
Atatürk’ün Başkumandan Oluşu
Hiroşima’ya İlk Atom Bombası Atıldı
I. Anafartalar Zaferi
Nagazaki’ye İkinci Atom Bombasının Atılışı
Sevr Antlaşması
Uluslararası Gençlik Günü
Berlin Duvarı’nın Yapılışı
SEKA’nın Kuruluşu
Süleymaniye Camii Açıldı 
II. Kıbrıs Harekâtı
Hacı Bektaş-ı Veli Anma Töreni
Kıbrıs’ın Bağımsız Bir Cumhuriyet Oluşu
II. Anafartalar Zaferi
Şapka ve Kıyafet Devrimi
Büyük Taarruz Başladı
Malazgirt Zaferi
Zafer Bayramı
Dünya Barış Günü
I. Tıp Kongresi’nin Toplanması
II. Dünya Savaşı
Halk Sağlığı Haftası
Sivas Kongresi
Atom Enerjisi Komisyonu Kuruldu
Fizyoterapistler Günü
Dünya Okuma-Yazma Günü
İzmir’in Kurtuluşu
TEMA Vakfı Kuruldu
Dünya İlk Yardım Günü
Sakarya Zaferi
Gaziler Günü, Atatürk’e Gazi Unvanı Verilmesi
Dünya Alzheimer Günü
Türk Dil Bayramı
Dünya Turizm Günü
Deniz Kuvvetleri Günü
Mevlana’nın Doğumu
Devlet Planlama Teşkilatı’nın Kuruluşu

1 Temmuz
1 Temmuz 

1-7 Temmuz
5-10 Temmuz

6 Temmuz
12 Temmuz
13 Temmuz
18 Temmuz
18 Temmuz
20 Temmuz
20 Temmuz
23 Temmuz
23 Temmuz
23 Temmuz
24 Temmuz
24 Temmuz 
25 Temmuz 
28 Temmuz

1 Ağustos
1 Ağustos

1-7 Ağustos
5 Ağustos
6 Ağustos
9 Ağustos
9 Ağustos

10 Ağustos
12 Ağustos
13 Ağustos
14 Ağustos
14 Ağustos 
14 Ağustos
16 Ağustos
16 Ağustos
21 Ağustos
23 Ağustos
26 Ağustos
26 Ağustos
30 Ağustos

1 Eylül
1 Eylül
1 Eylül

3-9 Eylül
4 Eylül
4 Eylül
8 Eylül
8 Eylül
9 Eylül

11 Eylül
13 Eylül
13 Eylül
19 Eylül
21 Eylül
26 Eylül
27 Eylül
27 Eylül
30 Eylül
30 Eylül

Hatay’ın Anavatana Katılışı 
ürkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti 
ve Fransa Hükümeti arasında 20 Ekim 
1921’de imzalanan Ankara Antlaşması 

ile Misak-ı Millî sınırları içindeki İskenderun ve 
Antakya, Türkiye sınırları dışında, Fransız mandası 
altındaki Suriye sınırları içinde kalmıştı. Ancak 
Ankara Antlaşması, İskenderun ve Antakya’yı 
içine alan Hatay bölgesini Suriye’den ayırarak 
bölge için özel bir yönetim şekli tanımıştı. Buna 
göre, Sancak (İskenderun) halkı Türk kültürüne 
bağlı kalacaktı ve millî kültürlerinin korunması için 

kolaylık sağlanacaktı. Ayrıca Türk parası orada 
da geçerli olacaktı. Antlaşmanın hükmüne uygun 
olarak 8 Ağustos 1922’de Hatay bölgesinde 
özel bir idare kuruldu. Fransa, Suriye ve Lübnan 
üzerindeki manda yönetimini kaldırarak bu iki 
ülkeye bağımsızlık vermeyi kabul etti. Fransa 
Suriye’den çekilince İskenderun ve Antakya 
Suriye yönetimine girmiş oluyordu. Bu yeni durum 
Türkiye’de kaygı uyandırmaya başladı. “Kırk asırlık 
Türk yurdu ecnebi elinde kalamaz” diyen Atatürk, 
İskenderun ve Antakya’yı anavatana katmakta 
kararlıydı. 

Atatürk, 1936 yılında TBMM’nin açılış 
konuşmasında; “Fransızlar ile aramızda senelerdir 
sürüp giden davanın neticelenmesinin zamanı 
gelmiştir” diyerek sancağın bulunduğu bölgeye 
Hatay ismini verdi. Atatürk, o sırada faaliyette olan 
Antakya-İskenderun Yurdu Cemiyeti’nin adını da 
Hatay Egemenlik Cemiyeti olarak değiştirdi. Türk 
hükümeti 6 Ekim 1936’da Milletler Cemiyeti’ne ve 
9 Ekim 1936’da Fransa’ya bir nota vererek Suriye 
ve Lübnan’a verilen bağımsızlığın İskenderun ve 
Antakya’ya da tanınmasını istedi. Ancak Fransa 
Türkiye’nin bu isteğini kabul etmedi. Ardından 
Fransa, meselenin Milletler Cemiyeti’ne sevk 
edilmesi konusunda Türkiye’ye teklifte bulundu. 
Türkiye hükümeti de bu teklifi kabul etti.

Bir süre sonra Fransız Başbakanı Leon Blum’un, 
Suriye’ye bağımsızlık verileceği şeklindeki beyanı, 
Hatay’ın Suriye’ye geçmeden anavatana katılması 
için yapılacak çalışmaların hızlandırılmasını zorunlu 
hale getirdi. Türkler 14-15 Kasım 1936’da 
yapılan genel seçimlere katılmayarak boykot 
etti. 1937 yılı başında, Hatay’daki huzursuzluğu 
görüşen Milletler Cemiyeti; “Her Hataylı dilediği 
cemaat listesine yazılma ve rey verme hakkına 
sahiptir” maddesini içeren Türk tezini kabul etti 
ve yapılacak halk oylaması için Antakya’ya bir 
gözlemci heyeti gönderdi.

Heyet halk oylaması konusunda olumlu bir kanı 
ile Cenevre’ye döndü ve raporunu 27 Ocak 
1937’de Milletler Cemiyeti’ne verdi. Ardından 
İskenderun Sancağı için yeni bir statü ve 
anayasa taslağı hazırlandı. Ayrıca sancakta Millet 
Meclisi seçimi yapılması kararı alındı. Türkiye 
adına Numan Menemencioğlu’nun katıldığı 
anayasa taslağı hazırlama komisyonu, Fransız, 
İngiliz, Belçikalı ve Hollandalı diplomatlardan 
oluşmaktaydı. Komisyon tarafından 15 Mayıs 
1937’de tamamlanan tasarı Milletler Cemiyeti’nce 
29 Mayıs 1937’de kabul edildi. Bu taslağa göre 
sancak, içişlerinde bağımsız; dışişleri, maliye 
ve gümrük işlerinde Suriye’ye bağlı kalacaktı. 
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Sancağın toprak bütünlüğü, Türkiye ve Fransa’nın 
garantörlüğü altındaydı. Milletler Cemiyeti’nce 
kabul edilen tasarı esasları çerçevesinde 
Ekim 1937’de Antakya ve İskenderun’da Türk 
konsoloslukları açıldı. 15 Nisan 1938’de başlayan 
ve ileride yapılacak Millet Meclisi seçimine esas 
olacak sayım işleminde dürüst hareket edilmeyip, 
Türkler aleyhine bir tavır izlenmesi üzerine durum, 
Türkiye Cumhuriyeti, Fransız Hükümeti ve Milletler 
Cemiyeti’ne duyuruldu.

Sayım sırasında yer yer kanlı olayların da çıkması 
üzerine örfi idare ilan edildi ve toplum düzenini 
sağlamak amacıyla, Fransız milislerinden oluşan 
bir birlik Albay Collet komutasında Antakya’ya 
geldi. Albay Collet tarafından düzen sağlanıncaya 
kadar, sayım işlerine ara verildi. Askeri tedbirlere 
rağmen olayların devam etmesi üzerine Fransız 
delegesi Carreaux, Hatay’ın yönetimini Türklere 
bırakmayı teklif etti. Bu teklif üzerine Ankara’nın 
görüşü ve oluru alınarak, İçişleri Müdürlüğü 
mahiyetinde olan İskenderun Sancağı Valiliği 
görevine Dr. Abdurrahman Melek atandı. Melek, 
6 Haziran 1938 tarihinde göreve başladı.

Alınan tüm bu tedbirlere rağmen, taraflar arasında 
sürüp giden gergin ortam ve ölümle sonuçlanan 
olayların devam etmesi üzerine, sayım işleri 
tamamen durduruldu. Seçim komisyonu 26 
Haziran 1983’te Sancak’tan ayrıldı. Bu gelişmenin 
ardından mevcut duruma çözüm bulmak 
amacıyla, Türkiye ve Fransız heyetleri arasında 
Antakya’da bir dizi görüşme yapıldı. 

Görüşmelerde 2.500 Türk ve 2.500 Fransız 
askerinden oluşacak birliklerin Hatay’a girmeleri 
ve sayımın bu birliklerin denetimi altında 
yapılması kararı alındı. Bu karar gereğince, 5 
Temmuz 1938’de Kurmay Albay Şükrü Kanatlı 
komutasındaki Türk alayı törenle Antakya’ya girdi. 

Sayıma 22 Temmuz 1938 tarihinde yeniden 
başlandı ve süreç 1 Ağustos 1938’de 
tamamlandı. 

Mustafa Kemal 
Atatürk

2 Eylül 1938’de toplanan Hatay Millet Meclisi, 
daha önce Atatürk tarafından aday gösterilen 
Tayfur Sökmen’i Hatay Devleti Cumhurbaşkanı 
seçti. Dr. Abdurrahman Melek Başbakanlık 
görevine atanırken, Abdülgani Türkmen Meclis 
Başkanı oldu. Beş bakandan oluşan Hatay 
Devleti Hükümeti, Hatay Millet Meclisi’nin 6 Eylül 
1938’deki oturumunda güvenoyu aldı. Çıkarılan 
bir yasa ile Türkiye Cumhuriyeti yasalarının tümü 
Hatay Devleti’nin yasaları olarak kabul edildi.

Fransız idaresindeki Suriye Devleti ile Hatay 
Devleti arasında bazı konularda yetki ve yönetim 
açısından baş gösteren anlaşmazlıklar giderek 
büyüdü. Hatay’ın Türkiye Cumhuriyeti ile olan 
sınırı kapalıydı. Suriye Devleti’yle ise anayasa 
gereği bir sınırı bulunmuyordu. 20 Ekim 1938’de 
Fransızlar, kendilerine çıkarılan güçlükleri bahane 
ederek, Suriye Devleti’nin Hatay Devleti ile var 
olmayan sınırını kapattılar ve Hatay Devleti ile olan 
ilişkilerini dondurdular. Amaçları Türkiye ile sınırı 
kapalı olan Hatay Devleti’ni ekonomik açıdan 
güç duruma sokup kendi istekleri doğrultusunda 
hareket etmeye zorlamaktı. Bu olaya misilleme 
yapmak üzere Hatay Devleti de Suriye ile yeni 
oluşan sınırını kapattı. Her iki taraftaki sınırın kapalı 
olmasının Hatay Devleti’nin ticaret ve ulaşım 
işlerini aksatacağı ihtimali karşısında, olaydan 
iki gün sonra Millet Meclisi’nde alınan bir kararla 
Türkiye Cumhuriyeti ile olan sınır açıldı.

Suriye sınırının Fransızlar tarafından kapatılması, 
öteden beri düşlenen, Hatay’ın anavatana 
katılması hedefi için olumlu bir ortam yaratmıştı. 
Fransızlar bu durumu sezdi ve özür dileyerek, 
Hatay Devleti ile olan sınırı tekrar açtı. Buna 
rağmen Hatay Devleti, Suriye Devleti ile olan 
sınırını açmadı. 

Türkiye Cumhuriyeti’nde yapılan 1939 yılı 
milletvekili seçiminde, Hatay Devlet Başkanı 
Tayfur Sökmen Antalya’dan, Başbakan 
Abdurrahman Melek ise Antep’ten milletvekili 
seçilerek TBMM’ye girdiler. Bu olay Hatay’ın 
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anavatana katılması hedefinin bir diğer adımını 
oluşturuyordu. Fransa da bu konuya son 
zamanlarda ılımlı bakmakta, kamuoyunda bu 
çözümün bölgedeki istikrar için en uygun yol 
olacağı görüşü ağırlık kazanmaktaydı. 

Nihayet Fransa Hükümeti ve Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti arasında yapılan anlaşmaya uygun 
olarak, Hatay Millet Meclisi’nin 23 Haziran 
1939’da oybirliği ile aldığı karar gereğince Hatay 
Devleti, Türkiye Cumhuriyeti’ne katıldı. Bölgede 
görevli son Fransız birliği 7 Temmuz 1939’da 
Hatay’dan ayrıldı. Suriye Devleti ve Türkiye 
Cumhuriyeti temsilcilerinin katılımı ile oluşan 
komisyon sonucunda bugünkü sınır çizgisi tespit 
edildi. 

TBMM’de çıkarılan 7 Temmuz 1939 tarih 
ve 3711 sayılı yasa ile Hatay ili oluşturuldu. 
Antakya’da, 23 Temmuz 1939’da TBMM adına 
gelen heyetle beraber yapılan anavatana katılma 
törenleri ile Ulu Önder Atatürk’ün sağlığında 
neticesini göremediği büyük ülküsü olan Hatay 
Meselesi, daima karşısında olduğu bir askeri 
harekât yerine, arzuladığı gibi politik yollarla kesin 
sonuca ulaştı. Böylece “Kırk asırlık Türk yurdu” 
anavatan sınırları içine alınmış oldu.

Preveze Deniz Savaşı ve Deniz Kuvvetleri 
Günü

reveze Deniz Savaşı, 27 Eylül 1538 
tarihinde Barbaros Hayreddin Paşa 
komutasındaki Osmanlı donanmasının, 

Andrea Doria komutasındaki Haçlı donanmasını, 
Adriyatik Denizi’ndeki Preveze Kalesi önünde 
yendiği destansı bir deniz muharebesidir. Bu 
zafer, Akdeniz’deki Türk hâkimiyetini tam anlamıyla 
pekiştirmiştir. Günümüzde Preveze Deniz Savaşı 
büyük bir şeref ve gurur abidesi olarak, Türk 
denizcilerine ışık tutmaktadır. Zaferin kazanıldığı 
27 Eylül günü ise, her yıl “Deniz Kuvvetleri 
Günü” olarak, büyük bir coşku ve heyecanla 
kutlanmaktadır…

Osmanlı Devleti’ni Preveze Deniz Savaşı’na 
götüren sebepler, 1530’lu yılların başına değin 
uzanmaktadır. Osmanlı donanması, Barbaros 
Hayreddin Paşa’nın 1533’te Kaptan-ı Derya 
olarak atanmasına kadar Akdeniz’de önemli bir 
varlık gösterememişti. Barbaros Hayreddin Paşa, 
Tunus’u alarak üs olarak kullanıyordu. 1537’de 
Venediklilerden Ege ve Yunan denizlerinde 
bulunan Siros, Aegina, Ios, Paros, Tinos, 
Kerpe, Kasos ve Nakşa adalarını alarak Nakşa 
Dukalığı’nı Osmanlı topraklarına kattı. Daha sonra 
yine Venediklilerin elinde bulunan Korfu Adası’nı 

kuşattı ve o sıralar İspanyol toprağı olan Calabria 
sahillerini tahrip etti. 

Bütün bunlar Akdeniz’de ticari ve askeri çıkarları 
bulunan Avrupa devletlerini harekete geçirdi. 
Venedik, İspanya, Portekiz, Malta ve Papalık 
donanmalarından büyük bir haçlı donanması 
oluşturuldu ve Amiral Andrea Doria’nın 
komutasına verildi. Bu donanma ile önce Tunus 
geri alındı. Daha sonra Kutsal Birlik donanması 
Korfu Adası yakınlarında bir araya geldi. Amiral 
Marco Grimani komutasındaki Papalık filosu ve 
Vincenzo Capello komutasındaki Venedik filosu 
ilk gelenlerdi. 22 Eylül 1538’de de Andrea Doria 
onlara katıldı.

Barbaros Hayreddin Paşa’nın komutası altında 
122 kadırga ve galyot ile 12.000 levent vardı. 
Kutsal Birlik donanması ise 112 kadırga, 50 
kalyon ve 140 barka olmak üzere 300 küsur (bazı 
kaynaklara göre 600 küsur) parçaydı ve 60.000 
asker taşıyordu. Doria varmadan önce, Grimani 
birlikleri Preveze Kalesi yakınlarında karaya 
çıkarmayı denedi. Ancak Osmanlı kuvvetleriyle 
birkaç defa karşılaşarak peş peşe kayıplar 
vermesi üzerine Korfu’ya çekildi. O esnada 
Barbaros hala Ege’deki İstanköy Adası’ndaydı. 
Ancak o da Osmanlı donanmasının geri kalanıyla 
birlikte demir aldı ve yolu üzerindeki Kefalonya 
Adası’nı ele geçirdikten sonra Preveze’ye ulaştı.

Sinan Reis, Barbaros Hayreddin Paşa’ya askerleri 
Arta Körfezi’nin girişinde bulunan ve Preveze’ye 
yakın bir konuma sahip olan Actium’a yerleştirme 
önerisinde bulundu. Barbaros ilkin bu fikre karşı 
çıksa da, daha sonra bu hamlenin Türk zaferini 
garanti altına alacağı anlaşıldı. Actium’daki kaleyi 
tutan Türk askerleri Barbaros’un filosunu topçu 
ateşiyle desteklerken Doria’yı da gemilerini 
sahilden uzakta tutmaya zorlayacaktı.

Haçlıların zafer elde edebilmeleri için Actium’a 
asker çıkarmaları gerekiyordu. Ancak Grimani’nin 
giriştiği ilk hücumda geri püskürtülmesinden 
sonra Doria, karada da bir bozgun yaşamaktan 
korkuyordu. 25 ve 26 Eylül’de iki kez daha, 
ancak bu sefer Actium’un tam karşısındaki 
Preveze Kalesi’ni hedefleyerek, askerlerini karaya 
çıkarma girişiminde bulunan Haçlılar, Murat Reis 
tarafından geri püskürtüldü.

Ters bir rüzgârın onları Türklerin bulunduğu kıyılara 
sürüklemesinden korkan Doria’nın gemilerini 
sahilden epey uzakta tutması, Barbaros 
Hayreddin Paşa’ya avantaj sağlıyordu. 
Bu duruma düşmek istemeyen Doria, 
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27 Eylül’ü 28 Eylül’e bağlayan gece 30 mil 
güneye hareket etti ve rüzgâr dindiğinde Lefkada 
Adası yakınlarındaki Sessola’ya demirledi. O gece 
Doria ve komutanları ellerindeki en iyi seçeneğin 
İnebahtı’ya doğru bir saldırı düzenlemek ve 
Barbaros’u savaşmaya zorlamak olduğuna karar 
verdiler.

Osmanlı donanması Y şeklinde bir dizilişe sahipti. 
Barbaros; Sinan Reis, Cafer Reis, Şaban Reis 
ve oğlu Hasan Reis (daha sonra Hasan Paşa) 
ile beraber merkezdeydi. Seydi Ali Reis sol 
kanada, Salih Reis sağ kanada komuta ediyordu. 
Haçlı donanmasında ise Sicilya Valisi Ferrante 
Gonzaga karma filonun sol kanadını, Malta 
Şövalyeleri sağ kanadını tutuyordu. Doria en hızlı 
kadırgalarından dört tanesini Gonzaga ve Malta 
Şövalyeleri’nin arasına, ön merkez cepheye 
yerleşmiş olan yeğeni Giovanni Andrea Doria’nın 
komutasına verdi. Doria’nın kadırgalarıysa onların 
arkasında, Grimani ve Capello’nun yönetimindeki 
Papalık ve Venedik kadırgalarının önünde uzun 
bir hat oluşturacak biçimde yerleşmişti. En 
arkada ise Alessandro Condalmiero (Bondumier) 
komutasındaki Venedik kalyonları ile Francesco 
Doria komutasındaki İspanyol-Portekiz-Ceneviz 
kalyonları barkalar ve destek gemileriyle birlikte 
konuşlandırılmıştı.

28 Eylül sabahı şafak sökerken Türklerin 
üzerilerine doğru geldiğini gören Doria çok 
şaşırmıştı. Barbaros Hayreddin Paşa da demir 
alıp güneye ilerlemişti. Turgut Reis 6 büyük 
galyotla beraberdi ve sol kanat kıyıya iyice 
sokulmuştu. Sayıca az Osmanlı kuvvetlerinden 
böylesine cesur bir saldırı beklemeyen Doria, 
Grimani ve Capello’nun baskılarına rağmen, 
ancak 3 saat sonra demir almak ve savaşa hazır 
olmak için emir verebildi. İki donanma nihayet 
28 Eylül 1538’de, Arta Körfezi’nde, Preveze 
açıklarında birbirlerine nişan aldı. Rüzgârın 
olmaması Doria’nın zararınaydı. Muazzam 
silahlara sahip Venedikli devasa sancak gemisi 
Galeone di Venezia rüzgârsızlık yüzünden 
kıyıdan 4, Sessola’dan 10 mil açıkta hareketsiz 
kalmıştı. Haçlı gemileri Galeone di Venezia’nın 
yardımına koşmak için çabalayadursun, Osmanlı 
kadırgalarınca etrafı sarılan gemi, saatlerce süren 
çetin bir çarpışmanın ardından ele geçirilmekten 
kurtulamadı.

Nihayet rüzgâr esmeye başladığında Haçlı 
donanması harekete geçti. Doria ilk olarak Türkleri 
denize çekmek üzere tasarlanmış birkaç manevra 
gerçekleştirdi. Muharebenin iyice yoğunlaştığı 
sırada, rüzgârın durmasıyla “çekdiri” türü 
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Preveze Deniz 
Savaşı

gemilerden oluşan Osmanlı donanması üstünlük 
sağladı. Böylece Haçlı donanmasının çok sayıda 
refakat ve savaş gemisi çevirme harekâtlarıyla 
batırıldı. Büyük kayıplar veren Andrea Doria gece 
karanlığından yararlanarak savaş alanından 
uzaklaştı. Haçlı donanmasını izleyen Osmanlı 
donanması daha sonra Preveze önlerine döndü. 
Hayreddin Paşa, Haçlıları yenerek Mora ve 
Dalmaçya kıyılarındaki kaleleri fethetti. 

Venedikliler bu seferde, Osmanlı Devleti ile 
mücadelenin kendileri için daima zararlı olduğunu 
anladılar. Barbaros Hayreddin Paşa’nın deniz 
seferlerinde en büyük zararı Venedik gördü. 
Akdeniz’deki bütün adalarını kaybeden Venedik’in 
elinde sadece Girit ve Kıbrıs adaları kalmıştı. 
Şayet Osmanlı Devleti ile savaşa devam edecek 
olursa, bunları da kaybedeceği kesindi. Bunun 
için Venedik Cumhuriyeti Gritti, Pietro Zeno 
ve Tomaso Contarini’yi birbiri ardına İstanbul’a 
gönderdi. Elçiler uzun müzakereler yapmalarına 
rağmen bir şey elde edemediler. Sonunda 
Luipi Badoero adlı bir elçi, büyük salahiyetlerle 
İstanbul’a geldi ve bir sulh antlaşması imzalamayı 
başardı. 

Antlaşmaya göre Venedik Cumhuriyeti, harp 
tazminatı olarak Osmanlı Devleti’ne 300.000 
duka altın ödedi. Mora’da Venediklilere ait 
Nauplia ile Malvoisia kaleleri Osmanlı Devleti’ne 
terk edildi. Dalmaçya’da Nadin ve Arena kaleleri 
Türklere bırakıldı ve Barbaros Hayreddin Paşa’nın 
son seferinde fethettiği bütün adalar Osmanlı 
Devleti’ne verildi. Preveze’de kazanılan bu 
büyük başarının ardından 1560 yılında gelen 
Cerbe zaferi, Osmanlı Devleti’ni Akdeniz’de 
İspanyol ve Venediklilere karşı tek hakim kıldı. 
Bu durum 1571’deki İnebahtı Deniz Savaşı’nın 
kaybedilmesine kadar devam etti.
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veriye çeviriyor. Ayrıca, hizmet sağlayıcılar 
uygulamalarında metrelerce özel kablo ve 
yazılım uygulaması gerektiren bilgisayar tabanlı 
bir sistem yerine, kiosk-türü pratik bir sistem 
kullanabiliyorlar.  
 
Glooko CEO’su Rick Altinger şunları söylüyor; 
“FDA’nın yeni ürünümüzün 510(k) izin sürecinde 
hızlı davranmasından memnuniyet duyuyoruz. 
Glooko ekibinde bulunan diyabet yöneticilerinin 
gayretleriyle, diyabet yönetimindeki tedavi 
standartlarını yükseltmeyi hedefliyor, hastaları ve 
sağlık hizmeti görevlilerini bekledikleri sonuçlara 
ulaştırmayı umuyoruz.”

Glooko’nun birinci jenerasyon ürünü geçtiğimiz 
yıl Aralık ayında FDA 510(k) izni almıştı. Ürün, 
hastaların kan şekeri datalarını bilinen tüm 
kan şekeri ölçüm aygıtlarından bir mobil 
uygulamaya sorunsuz şekilde aktarmalarını 
mümkün kılıyordu. Firmanın üçüncü jenerasyon 
uygulaması ve bulut platformu otomatik bir 
kayıt defteri yaratıyor. Bu kayıt defterinde 
istatistikler ve grafikler bulunuyor, bunlar web 
tabanlı bir gösterge tablosunda sağlık ekiplerine 
sunuluyor. Sonuç olarak yeni sistem, kitlesel 
sağlık hizmetleri - hasta ilişkisinin kesişme 
noktasında, endüstriye maliyetleri düşürme ve 
elde edilen çıktıları geliştirme konusunda büyük 
bir potansiyel vaat ediyor.

Hayat Kurtaran Turnike CRoC 
ombat Ready Clamp (CRoCTM), 
kontrol edilemeyen ampütasyonları ve 
standart eklem turnikeleriyle müdahale 

edilemeyen leğen kemiği yaralanmalarını tedavi 
etme konusunda FDA’dan onay alma yolunda 
ilk işaretleri geçtiğimiz Mayıs ayında aldı. Aygıt 
böylece kendi türünün ilk ürünü olma yönünde 
önemli bir adım attı.

Mengene benzeri bir turnike olan CRoC, 

Glooko’dan Yeni Diyabet Sistemi 
looko firması, diyabet yönetimi için 
geliştirdiği yenilikçi mobil çözümüne 
FDA 510(k) izni aldı. Yeni nesil Glooko 

Sistemi, Glooko mobil uygulaması, MeterSync 
adını verdikleri bir kablo aparatı ve hem hastalar 
hem de sağlık hizmeti sağlayıcıları için geliştirilen 
web tabanlı gösterge tablolarından oluşuyor.  

Yeni Glooko Sistemi, hastalar ve sağlık hizmeti 
görevlileri için bir dizi gösterge tablosu ve 
analitik özellik sunan gelişmiş bir mobil diyabet 
uygulaması. Mobil uygulama, hastalara ilaçlar 
ve önemli restoranlardaki 200.000’in üzerinde 
yemek ve menünün besin bilgileri hakkındaki 
verilere kolayca ulaşma imkânı veriyor. 

Kan şekeri, karbonhidrat miktarı ve ilaç 
özelliklerini, istatistiklere ve grafiklere dönüştüren 
web tabanlı gösterge tablosu sayesinde, 
sağlık hizmeti görevlileri diyabetli hastalarını 
daha iyi yönetme olanağı buluyor. Bu yeni 
yetenekler sağlık hizmeti görevlilerine, bakmakla 
yükümlü oldukları hastaların kan şekeri 
okumalarını değerlendirmek için kapsamlı 
bir yöntem sunuyor, böylece insülin, ilaç, 
diyet ve egzersizle ilişkili tedavi ayarlamaları 
yapabiliyorlar.
 
Glooko’dan Dr. Michael Greenfield’a göre, 
sistem hekimlerin diyabetli hastaların bakımında 
hekimlerin talep ettiği tüm yenilikleri içinde 
barındırıyor. Greenfield, “Birleştirilmiş bir diyabet 
yönetim platformu geliştirmek hekimlere 
hastalarına daha etkili ve daha az maliyetli 
yardımcı olma konusunda büyük kolaylıklar 
sağlıyor” diyor. 

Glooko Sistemi şu anda 19 farklı kan şekeri 
izleme monitörünü destekliyor. Sistem, 
monitörlere MeterSync kablosu üzerinden 
bağlanıyor ve ölçümleri direkt olarak 
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bombalamalar vb. bir takım saldırıların bir 
sonucu olarak, yaşamı tehdit eden kanamaların 
ortaya çıkabileceği beş anatomik bağlantı 
noktası üzerine yapılacak müdahalelerde 
kullanım için onay almış durumda. Kontrol 
edilemeyen kanamalar savaş alanlarındaki 
başlıca önlenebilir ölüm nedeni ve taktik tıbbın 
en temel yoğunlaşma alanı olmayı sürdürüyor. 

Önlenme potansiyeli olan ölümlerin yaklaşık 
%25’ine kontrol edilememiş bağlantı noktası 
kanamaları neden oluyor. American Journal of 
Emergency Medicine adlı yayında yer alan bir 
çalışmaya göre, Irak ve Afganistan savaşları 
sırasında 800’den fazla Amerikan askeri 
personeli, bu gibi bağlantı noktası yaralanmaları 
nedeniyle hastaneye yatırılmış. 150’nin üzerinde 
personel üst kol ve bacak yaralanmalarına 
maruz kalırken, bunların 25’i yaraları nedeniyle 
hayatlarını kaybetmiş. FDA izni, CRoC’nin 
tüm baskı uygulanabilir bağlantı noktası acil 
durumlarında kullanılmasına olanak verecek.
 
Fayetteville’den Combat Medical Systems 
firması, alışılmışın dışında bir turnike aygıtına 
ihtiyaç olduğunu fark etmiş ve aygıtın klinik 
faydasından emin olmak için ABD ordusunun 
San Antonio’da bulunan Cerrahi Araştırma 
Enstitüsü ve Winston Salem’deki Wake Forest 
Üniversitesi Baptist Medikal Merkezi ile birlikte 
çalışmaya başlamış.

ABD ordusundan Dr. John Kragh şunları 
söylüyor; “CRoC, savaş alanları veya herhangi 
başka bir yerde meydana gelen, üst kol ve 
bacak bölgesinin bağlantı noktası kanamalarını 
tedavi etmek için kullanılabilecek ilk uygun aygıt 
ve Combat Medical Systems askeri personelin 
en iyi şekilde bakımına yönelik olarak bizlere yol 
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göstermeyi sürdürüyor. İnanıyoruz ki biz de ordu 
mensupları olarak, Wake Forest Üniversitesi’nin 
de dahil olduğu bu ekibin, yaşadığımız can 
kayıplarının önlenmesi için yaptıkları özverili 
çalışmalarla övünmeye devam edeceğiz.”

Pediatrik Hastalara Uygun Bir Yaklaşım
DA, Masimo’nun “rainbow® Acoustic 
Monitoring Sensor™” ürününün 
pediatrik hastalarda kullanımına izin 

verdi. Ürün pediatrik hastalar için daha fazla 
hassasiyet, kullanım kolaylığı ve gelişmiş 
özellikler vaat ediyor.

Masimo, Mayıs ayında, rainbow® Acoustic 
Monitoring Sensor™ ürün ailesinin yeni 
üyesi “RAS-125c Acoustic Respiration Cloth 
Sensor”ün pediatrik hastalarda, devam eden 
noninvaziv akustik solunum hızı (RRa™) izleme 
konusunda FDA 510(k) izni aldığını duyurdu. 
FDA daha önce aygıtın büyüklerde kullanımı için 
izin vermişti. Hekimler artık RAS-125c Acoustic 
Respiration Cloth Sensor’ü hem yetişkin hem de 
pediatrik hastalardaki akustik solunumu devamlı 
olarak değerlendirmek için kullanabilecek.

Solunum hızı, solunum yetmezliğinin ve hastanın 
tehlikeli bir duruma girdiğinin erken tespitini 
sağlayan yaşamsal bir işarettir. Solunum hızının 
sürekli olarak izlenmesi, ameliyattan çıkan ve 
ağrı yönetimi için hasta kontrollü analjezi (Patient 
Controlled Analgesia, PCA) alan hastalarda, 
ilaçla sakinleştirme solunumsal depresyona 
neden olabileceğinden ve hastaları ölüm ya 
da ağır hasar riski altında bırakabileceğinden 
özellikle önemlidir.

Masimo rainbow® Acoustic Monitoring aygıtı 
solunum hızını noninvaziv ve devamlı olarak 
ölçüyor. Aygıt ölçüm için yenilikçi bir sensör 
kullanıyor. Ayrıca sensöre kolay ve rahatça 
hastanın boynuna uygulanabilen bir akustik 
dönüştürücü entegre ediliyor. Pediatrik 
hastalarda kullanılacak RAS-125c Acoustic 
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Respiration Rate Sensor aygıtının hassasiyet 
oranı, erişkin versiyonuyla aynı seviyede. 
Dallas’ta bulunan Baylor Üniversitesi Medikal 
Merkezi’nin Anesteziyoloji ve Acı Yönetimi 
Departmanı Başkanı Dr. Michael Ramsay, 
RRa ile ilgili olarak şunu söylüyor; “Çocuklar 
kapnografiyi (solunum hızını ve CO2 geliş-
gidişini izlemek için burundan sonda takılmasını 
gerektiren yöntem) tolere edemiyor.”  
Ramsay’in, RRa’nın etkinliği üzerine yapmış 
olduğu bir çalışma yakın zamanda Anesthesia & 
Analgesia adlı dergide yayınlandı.

Masimo’nun kurucusu ve CEO’su Joe Kiani, 
pediatrik hastaların kullanımı için hasta dostu bir 
solunum hızı izleme çözümü sunmaktan dolayı 
çok memnun olduklarını söylüyor. Joe Kiani 
sözlerine şöyle devam ediyor; “Akustik solunum 
hızını noninvaziv ve devamlı olarak izlemenin, 
daha küçük hastalarda geleneksel kapnografi 
teknolojilerinden daha uygun olduğunu 
düşünüyoruz. Bu yüzden RAS-125c Acoustic 
Respiration Rate Sensor, hastalar için daha 
konforlu, tolere edilebilir bir aygıt ve hekimlere 
hasta sonuçlarını geliştirmede yardımcı oluyor.” 
 
Bir Dizi Yetenek Nöronların Düğümünü 
Çözebilir

rown Üniversitesi’nin beyin bilim ve 
mühendislik alanındaki programları, 
Diane Hoffman-Kim’in laboratuvarında 

bir araya geldi. Yakın zamanda yayınlanan bir 
makaleye göre Diane Hoffman-Kim’in ekibi, 
sinir hücrelerinin gelişimini rekonstrüktif cerrahi 
(vücuttaki, doğuştan var olan ya da sonradan 
kazanılan doku, organ, işlev eksikliklerini 
onarmayı, daha iyi duruma getirmeyi amaçlayan 
cerrahi yöntemi) gibi uygulamalar için optimize 
etmek üzere çok farklı teknikleri bir araya getirdi. 
 
Prof. Diane Hoffman-Kim, hem Brown 
Biyomedikal Mühendislik Merkezi, hem de 
Brown Beyin Bilim Enstitüsü’ne bağlı olarak, 
Moleküler Farmakoloji, Fizyoloji ve Biyoteknoloji 
departmanlarında çalışıyor. Hoffman-Kim 
Laboratuvarı tarafından yayınlanan en son 
makalede yer alan tüm çok disiplinli konu 
başlıklarına ihtisas öğrencisi Cristina Lopez-
Fagundo liderlik etmiş.
 
Nisan ayında internet üzerinden yayınlanan 
araştırmada Hoffman-Kim ve Lopez-Fagundo 
sahip oldukları nörofizyolojik bilgi birikimini ve 
teknolojik hünerlerini dallanmış, budaklanmış 
sinir hücrelerinin veya nöronların düğümünü 
çözmek için kullanmış. 

BİLİM TE BİLİM TEKNOLOJİ

Bilim insanları-mühendisler nöronların Schwann 
hücreleri adı verilen fiziksel işaret direklerine tepki 
olarak, yeni dokuların içinde nasıl geliştiklerini 
açıklamaya yardımcı oldu. Çalışmaları medikal 
aygıt geliştiricilere, nöronları arzu edilen 
yönde mümkün olabildiğince düzgün şekilde 
geliştirmek için silikon içerisine en iyi yapay 
Schwann hücre implantlarının nasıl yapılacağını 
da gösterdi. 
 
Schwann benzeri alt maddelerin Cristina Lopez-
Fagundo ve Diane Hoffman-Kim tarafından 
çözülen sırları, yeni dokuda nöron gelişimine yön 
gösterecek optimal implant tasarımlarını ortaya 
kokuyor. 

Hoffman-Kim şunları söylüyor; “Eğer kolunuz 
veya bacağınızda bir kırık olursa, tekrar fonksiyon 
kazanması için düzgün şekilde kaynaması 
gerekir. Bu küçük bir zedelenme ise vücudunuz 
bunu, büyük oranda Schwann hücrelerine bağlı 
olarak, doğal yollardan kendisi yapacaktır. Eğer 
sakatlık daha büyükse Schwann hücreleri bunu 
tek başına yapamayacaktır.”

Sinirsel gelişimi yönetmek için bir implant 
geliştirme fikrini Hoffman-Kim ve Lopez-
Fagundo icat etmedi. Onların klinik hedefi 
Schwann benzeri alt maddelerde sinirsel gelişimi 
sistematik olarak çalışarak bu teknolojiyi en iyi 
hale getirmek. Temel bilimin bir meselesi olarak, 
sinirsel gelişimin nasıl gerçekleştiğini öğrenmek 
istiyorlar.
 
Hoffman-Kim’in 2008 yılında laboratuvarına 
aldığı Puerto Rico Üniversitesi mezunu Lopez-
Fagundo, araştırmalarına fare sinirsel dokusunun 
hücre kültürlerindeki Schwann hücrelerinin 
detaylı ölçümleriyle başlamış. 

Lopez-Fagundo şunları söylüyor; “Schwann 
hücrelerinin topografyasını yeniden inşa 
edebiliyoruz. Daha sonra bu topografyanın sahip 
olduğu etkiyi daha iyi anlamak için onu farklı 
dizaynlara dönüştürüyoruz. 

Araştırmacılar altı arketip dizayn kullanmış. 
Bunlardan bir tanesi Schwann hücrelerinin 
bilinen “dağınık” yapısını bir dereceye kadar 
taklit ederken, diğer beş tanesi “düzgün” yatay 
sıralarda dizilmiş. Birinde eliptik Schwann hücre 
gövdeleri az ve birbirinden uzak, diğerinde 
toplu halde, bir başkasında ise yerleşimleri 
Lopez-Fagundo’nun ölçümleriyle tam olarak 
aynı şekildeymiş. Bir diğer dizaynda elipsleri 
bağlayacak bir süreç yok ve bir başkasında ise 
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sadece süreç varken, elipsler yokmuş.

Brown’un mikrofabrikasyon tesisini kullanan 
Lopez-Fagundo dizaynlarını silikon devre 
levhaları (bilgisayar çipleri yapmak için 
kullanılanlara benzer) üzerine kalıplamış ve 
sonra bunları silikon karelere transfer etmiş. 
Ardından her bir kalıbı fare nöronlarının hücre 
kültürleri içerisine koymuş ve yapay Schwann 
hücrelerinin her bir kalıbı üzerinde nöronlar 
gelişirken onları yakından izlemiş. Deneyin 
kontrolü için kalıplanmamış silikon kareler 
üzerinde de hücre kültürü yapmış.

Kalıplanmamış kareler üzerindeki nöronların 
rastgele gelişimiyle karşılaştırıldığında, kalıpların 
her biri yönlendirilmiş nöron gelişimini bir miktar 
desteklemiş. Ancak bazı kalıpların diğerlerinden 
daha başarılı olduğu açıkça görülmüş. 17 saat 
sonra gelinen noktada en başarılı kalıplardan 
biri sadece süreçli olanlar, diğeri ise ortalama 
bir elips aralığı olanlarmış. Doğal kopya kalıbı ve 
sadece elipsli olan kalıplar ise en kötü sonuçları 
vermiş.

Beşinci güne gelindiğinde, yeni kazananlar 
gün ışığına çıkmış. Bunlar elipslerin ortalamanın 
daha uzağında olduğu ve ortalamadan daha 
yakında yer aldığı kalıplarmış. Hoffman-Kim 
sinir hücrelerinin sadece-süreç kalıbı tarafından 

oluşturulan düz yatay izlerin dolambaçsız 
düzenini takip etmekten hoşnut kalmamasından 
dolayı şaşırdığını söylüyor. 

Lopez-Fagundo’nun kafasını karıştıran bir başka 
soru, “gövde” olarak da adlandırılan elipslerin, 
nöronlar net bir şekilde süreçler boyunca da 
gelişebiliyorken, neden bu denli önem arz ettiği. 
Lopez-Fagundo bu çelişkiyi şu sözlerle ifade 
ediyor; “Kendime bu soruyu çok fazla sordum 
ve bilgisayarın karşısına geçerek tekrar tekrar 
videolara baktım. Gövdeyi dayanak noktaları 
olarak kullanıyorlar. Bir gövdeden diğer gövdeye 
atlıyorlar ve gövdenin uzun eksenini kendilerine 
rehberlik etmesi için kullanıyorlar. Nöronların 
en etkin şekilde yönlendirildiği zamanlar, hem 
yollara (süreçler), hem de yön tayinlerini aldıkları 
yerler olan dinlenme duraklarına (elipsler veya 
gövde) birlikte sahip oldukları anlar.

Jennifer Mitchel, Talisha Ramchal ve Yu-Ting 
Dingle gibi araştırmacılara göre deneyler, 
mühendislik çabalarla sağlanan titiz bir analitik 
kontrolün oldukça karmaşık biyolojik bir 
fenomenin sırrını çözebileceğini göstererek 
büyük bir başarı kazandı. Bu konuda Hoffman-
Kim şöyle söylüyor; “Bazen konferans verirken 
dinleyicilere, biyomedikal mühendislerin kontrol 
meraklısı insanlar olduklarını ve bunu bir 
kompliman kabul ettiklerini söylüyorum”.



“Öğretmenlerim Çok 
İyi İnsanlar” 

u yaz Üsküdar Nezahat-Ahmet 
Keleşoğlu İlköğretim Okulu’ndan 
mezun olan Ümitcan Yaman’ın en 

büyük isteği mühendis olmak. 

DENGE: Bize kendini tanıtır mısın?  
ÜMİTCAN YAMAN: Nezahat-Ahmet Keleşoğlu 
İlköğretim Okulu 8-B sınıfından bugün mezun 
oldum. 14 yaşındayım.

D.: Karneni aldın, notların nasıl?
Ü.Y.: Notlarım iyi ama, yine de beklediğim 
seviyede değil. 

D.: En çok hangi dersi seviyorsun?  
Ü.Y.: Matematik ve sosyal bilgileri seviyorum. 
Tarihe ve coğrafyaya büyük ilgi duyuyorum. 
Sayısal zekâlı olduğumu düşünüyorum, sanırım o 
yüzden matematikte başarılıyım.

D.: Nezahat-Ahmet Keleşoğlu İlköğretim 
Okulu’nda okumak nasıldı?
Ü.Y.: Okulumdan çok memnunum. 
Öğretmenlerim ve arkadaşlarımla olmak çok 
güzeldi. Çok iyi bir ortamımız vardı ve keyifli bir 8 
yıl geçirdik.  

D.: Sıkıntılar nelerdi?
Ü.Y.: Okulumuzda laboratuvarları yeterli şekilde 
kullanamadık. Yeterli spor alanı, futbol sahası yok. 

ÖĞRENCİLERİMİZDENÖĞRENC
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D.: Okulda ne tür projeler yaptınız? 
Ü.Y.: Fen, bilim ve matematik yarışmalarına; 
okulun kendi içinde yaptığı turnuvalara katıldık.  

D.: Okul müdürü sen olsaydın neler yapardın?
Ü.Y.: Öğrencilerin daha faydalı kullanması için 
tüm etkinliklerin yapılabileceği bir yer hazırlardım. 
Futbol sahası yapardım.

D.: Öğretmenlerin hakkında neler 
düşünüyorsun?
Ü.Y.: Öğretmenlerim 8 yıl boyunca bana çok iyi 
davrandılar. Önemli bir sorun yaşamadık. Hepsi 
çok iyi insanlar.

D.: Sence öğretmenler neden önemli?
Ü.Y.: Bizlerin eğitimini en iyi şekilde sağlayıp, 
geleceğe hazırladıkları için çok önemliler. Doğru 
davranışları onlardan öğreniyoruz. 

D.: Büyüyünce ne olmak istiyorsun?  
Ü.Y.: Ben mühendisliği düşünüyorum, ailemse 
tıp okumamı istiyor. 

D.: Teknolojinin gençler üzerinde olumsuz 
etkisi olduğuna katılıyor musun?
Ü.Y.: Öncelikle gençler teknolojinin faydalarını 
yeterli düzeyde kullanamıyor. Daha çok 
teknolojinin sosyal kısmından yararlanıyorlar 
ve bu da onları dışarı çıkmaktan, gezmekten 
alıkoyabiliyor.

D.: SBS nasıl geçti?
Ü.Y.: Sınava 3 yıl hazırlandım, ama yine de 
beklediğim gibi geçmedi. Zor bir sınavdı, 9 
yanlış yaptım ve bu benim için yüksek bir rakam. 

D.: Sence sınavsız bir eğitim daha iyi olur 
muydu?
Ü.Y.: Mutlaka sınavlar yapılmalı. Çünkü 
bizlerin hem okul hayatındaki hem de çözüm 
üretmedeki başarısını değerlendirmeyi sağlıyor. 

D.: Ahmet Keleşoğlu’nu tanıyor musun?
Ü.Y.: Ahmet Keleşoğlu okulumuzu yaptıran 
kişidir. Yine onun kurduğu bir Anadolu Lisesi 
olduğunu biliyorum. Puanım yetiyor, belki de 
oraya girerim. Büyük ihtimalle onun yaptığı 
okullardan faydalanmaya devam edeceğim.

D.: Selçuk Ecza Deposu hakkında neler 
biliyorsun?
Ü.Y.: Okulumuzda bir katta Selçuk Ecza 
Deposu ismini gördüm. Okulumuza desteklerini 
duydum. Hayırsever bir kurum olduğunu 
biliyorum.

Ümitcan Yaman
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laboratuvarlar yeterince kullanılamıyor ve spor 
salonumuz yok. 

D.: Okulda ne tür projeler yapıyorsunuz? 
U.D.: Bütün proje imkanlarını değerlendirmeye 
çalışıyoruz, ancak ödevler genellikle ev ödevi 
olarak veriliyor. Yaptığımız projelerle ilgili 
Üsküdar’da bir sergi de açılmıştı. 

D.: Okul müdürü sen olsaydın neler yapardın, 
neleri değiştirirdin?
U.D.: Öncelikle bir spor salonu yapardım. 
Böylece hem yağmur yağdığında, hem de kışın 
öğrenciler zorluk çekmezdi. Ayrıca laboratuvarları 
geliştirirdim.

D.: Sence öğretmenler neden önemli?
U.D.: Hayatta insanı geliştiren onlardır. Bugün 
okuyorsak, bir yerlere geliyorsak, bu onların 
sayesinde gerçekleşiyor.  

D.: Büyüyünce ne olmak istiyorsun?  
U.D.: İngiliz dili ve edebiyatı okumayı istiyorum. 
Sporcu veya asker de olabilirim. Henüz kesin bir 
karar vermedim. 

D.: Teknolojinin gençler üzerinde olumsuz etkisi 
olduğuna katılıyor musun?
U.D.: Evet, bir kere gençleri asosyalleştiriyor. 
Artık gençler eskisi gibi dışarı çıkmıyor, herkes 
bilgisayar başında. Teknoloji çok vaktimizi alıyor.

D.: SBS sınavı hakkında düşüncelerin neler?
U.D.: Bu sene sınava giren arkadaşlarım çok 
zor olduğunu söylüyor, özellikle de matematik bir 
hayli zormuş. Çok çalışkan arkadaşlarım bile zor 
dediği için ben de şimdiden çok sıkı çalışıyorum. 
Ama stres hissetmiyorum, zaten başarı için rahat 
olunmalı. 

D.: Sence sınavsız bir eğitim daha iyi olur 
muydu?
U.D.: Hayır, sınavlarla insanların kapasitesi ölçülüp 
değerlendiriliyor. Kimin nasıl bir insan olduğu, 
zekâ kapasitesi belirleniyor. 

D.: Hobilerin neler? 
U.D.: Hem spor hem okul bir arada yürüttüğüm 
için eskiye göre dışarı çıkmaya çok vaktim 
olmuyor. Çoğunlukla yaz tatilinde geziyorum. Boş 
zamanlarımda ailemle bol zaman geçiriyorum.

D.: Ahmet Keleşoğlu’nu tanıyor musun?
U.D.: Okulumuzu yaptıran kişi Ahmet 
Keleşoğlu’dur. Bizim okulumuz dışında başka 
hayır işleri yaptığını da biliyorum.
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“Teknoloji Gençleri 
Asosyalleştiriyor” 

elecek yıl son sınıfa başlayacak olan 
Utku Doğrusöz, Üsküdar Nezahat-
Ahmet Keleşoğlu İlköğretim Okulu’nda 

okumaktan ötürü çok mutlu. Utku, gençlerin 
bilgisayar başında çok zaman geçirmesinden 
rahatsız.  

DENGE: Bize kendini tanıtır mısın?  
UTKU DOĞRUSÖZ: Nezahat-Ahmet Keleşoğlu 
İlköğretim Okulu 7-B sınıfına gidiyorum, 13 
yaşındayım. 

D.: Karneni aldın, notların nasıl?
U.D.: Derslerim, bir sporcuya göre çok iyi. Bu 
sene aslında beklediğimin biraz altında geldi 
notlarım, ama en azından takdirle geçtim. 

D.: En çok hangi dersi seviyorsun?  
U.D.: Fen, teknoloji ve İngilizce derslerini 
seviyorum. Hem dershanedeki, hem de okuldaki 
öğretmenlerim bana fen derslerini sevdirdiler. 
Dil öğrenmeye merakım ve yeteneğim var, bu 
nedenle İngilizcede de iyiyim.

D.: Nezahat-Ahmet Keleşoğlu İlköğretim 
Okulu’nda okumaktan mutlu musun? Sıkıntılar 
neler?
U.D.: Çok mutluyum, 7 yılım çok güzel geçti. 
Öğretmenlerimi ve arkadaşlarımı seviyorum. 
Aslında çok fazla sıkıntı yaşamıyoruz, ama 

Utku Doğrusöz
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VİTAMİN VİTAMİN • Briç

Mayıs ayında yabancı misafirlerin katılımıyla en büyük 
organizasyonumuz olan Türkiye Briç Şampiyonası 
Antalya’da gerçekleştirildi.

2013 Güven Erkaya İkili Sonuçları
1. Bora Ünver-Murat Kaya
2. Nezih Kubaç-Mustafa Tokay
3. Güler Vahapoğlu-Haldun Vahapoğlu
Bayan 1. Hatice Özgür-Filiz Uygan
Karışık 1. Şükriye Merze-Can Yılmazbayhan
Senyör 1. Muhsin Öziskender-Önder Taç
Genç 1. Sarper Uslupehlivan-Uğurcan Süzer

2013 Türkiye Açık Takımlar Şampiyonası Sonuçları
1. Lauria: Lorenzo Louria, Mustafa Tokay, Alfredo 
Versace, Velerio Giublio, Erkmen Aydoğu
2. Solakoğlu: Cüneyt Solakoğlu, Hakan Göksu, Erhan 
Demiraslan, Burak Başkan, Işın Kandemir
3. Anadolu BJK: Zafer Şengüler, Tayfun Özbey, Ufuk 
Koç, Cengiz Arıgün, Aykan Aydın

Briç öğrenmek ve briçle ilgili bilgi almak için 
arayabilirsiniz.      
     
Çağrı Selçuk
GSM: 0 (536) 467 1530         
hcagriselcuk@gmail.com

El No: 2
Dealer: S

1. El
Bir çok masada 7 bulunamasa da turnuvanın yüksek sayı alışverişinin 
yaşandığı bu elde her masa, hemen hemen her kontrata pik atak etmiş. Pik 
atağını elden alıp karolara yerden kör atıp, 2 kayıp köre 8 ve dam’la çakmak 
işi bitiriyor. Bazı masalarda trefl sağlamaya çalışılınca ve atak yerden alınınca 
koz kontrolü ve antreler yıkıldığı için oyun batıyor. Kıssadan hisse en kolay 
yol bildiğin yoldur. “Kısa kozdan çak!”    
     

2. El
Bu elde 3.den dağılımsal oyun açan ortağım biraz risk alınca 3 karo 
kontratına ulaştık. Trefl as atağı ardından karo dönen rakibin yapacak bir 
şeyi kalmıyor. Doğu karoya küçük koyunca -zorunluluktan- dam ile alıp kör 
as yere geçen Y. Zenger trefl kupu ile ele geldi. Kör rua çekip kör çaktı. Kör 
ruaya yerden trefl atarsa ele gelişi kalmayacağı için pik defos etti. 
Trefl kupu ile ele gelip son kayıp köre yerden rua ile çaktı. Doğu üste çaksa 
da artık 9 löve hazır hale geldi. Doğu-Batı sanzatu oynasa en az 9 löveye 
gelebileceği için oyun batsa da sorun olmayacaktı. Batı ilk turdaki pasından 
sonra 2. tur kontr demeli ve körü uzun olduğu için 1. tur konuşamadığını 
anlatmalıydı. O zaman belki çözüm bulunacaktı.

Çözümler
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♠ J9872
♥ A
♦ K87
♣ 9865

♠ 3
♥ K8632
♦ Q96432
♣ Q

♠ A64
♥ J95
♦ AJT
♣ J432

♠ KQT5
♥ QT74
♦ 5
♣ AKT7

El No: 1
Dealer: N

♠ KJ752
♥ A964
♦ KQ7
♣ T

♠ AQ84
♥ K53
♦ A
♣ AJ964

♠ 9
♥ J82
♦ J8632
♣ Q832

♠ T63
♥ QT7
♦ T954
♣ K75

El No: 2 Partnerim Yonca Zenger ile kulüpte 
oynadığımız bir el
Dealer: N
NS Zonda

El No: 1 Turnuvada oynanan bir el
Dealer: N
Zonsuz

1 ♠  P 2 ♣ P
2 ♥ P 3 ♠ P
4 ♠ P 4Nt P
5 ♥ P 7 ♠ P

N S WE

  P P 1 ♥ P
1 ♠ P 2 ♦ P
2Nt. P 3 ♦ P

N S WE

Atak
Trefl As, Karo

Atak
Pik 9
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Minik ve süslü

Amasya’da yapılan 2013 Türkiye Üniversiteler Birinciliği’ni 
İzmirli güçlü oyuncumuz Mert Yılmazyerli kazanmıştı. 
Mert, aynı zamanda 2013 yılı İstanbul Birinciliği’ni 
turnuvada tek İzmirli olarak ilk sırada tamamladı. 21 
yaşındaki güçlü oyuncumuzun geleceği çok parlak. 19 
Mayıs 2013 Mülkiye Turnuvası’nda satranca ara vermiş 
diyebileceğimiz efsane oyuncularımızdan IM Suat Soylu 
hayranlarını hayal kırıklığına uğratmadı. Nefes kesen bu 
ilginç partiyi sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyorum. 
Suat Soylu’nun Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nden 
mezun olduğunu da belirteyim.

Mert Yılmazyerli - Suat Soylu  
Mülkiyeliler - İzmir, 19 Mayıs 2013

1.e4 e5 2.Af3 Ac6 3.Fb5 a6 4.Fa4 f5 5.d4 fxe4 6.Axe5 
Af6 7.g4? (İlk defa oynanıyor, çok riskli bir hamle) Fd6! 
8.g5 Fxe5 !? 9.fxe5 Axe5 10.gxf6 Vxf6! 11.Ac3 Af3 
12.Şf1 0-0! 
Az tercih edilen bir devam yolu seçen Soylu, bir hayli 
üstün konumda.

13.Vd5 Şh8 14.Ae4 Vh4 15.Fe3 d6 16.h3 c6! 17.Vxd6 
Fh3 18.Kxh3 Vh3 19.Şe2 Vg4 (Beyaz terk eder, siyahın 
“açarak şah”ı çok tehlikeli.) 
0-1

Bu sayımızın sorularını 20-29 Mayıs 2013 tarihlerinde 
Ankara’da yapılan Türk Silahlı Kuvvetler Türkiye 
Şampiyonası maçlarından seçtik. Bakalım sizler de usta 
oyuncularımız gibi kazançları görebilecek misiniz?

WIM Nilüfer Çınar Çorlulu, 
nilufercinar@gmail.com
FA Fatma Yılmaz, 
fatmayilmazfyf@gmail.com
Web: ezberbozan.net
Türkiye Satranç Federasyonu - Ankara

1… Kh1 2. 
Vh1 Vh5 # 
(2.Şh1 Vg1#)

Cüneyt Kuyumcu - Koray Kartal

2-Siyah oynar, kazanır.

1… Fh3 2. 
Şh1 Fg4 
(2.Vxh3 f3)

Resul Caner - Hüseyin Çamur

3-Siyah oynar, kazanır.

1.Vf3 Vb7 
2.Ac7 Şa7 3. 
Vb7#

Devrim Alaşlar - Taha Bayaz 

1-Beyaz oynar, kazanır.
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Fotoğraf: İzzet Keribar
Akçaabat, Trabzon



Mustafa Altıntaş
L’Origine Du Monde, Cosmos I, 2013


