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Yazın gelmesiyle güneşin sıcaklığını iyiden 
iyiye hissetmeye başladığımız şu günlerde 
ilaç, eczacılık ve sağlık sektörlerinin geleceği 
açısından olumlu gelişmeler yaşanmaya devam 
ediyor. 

Geçtiğimiz dönemde 6308 Sayılı Eczacılar ve 
Eczaneler Hakkında Kanun ile gelen eczane 
sınırlaması ve aynı Kanun’un Sağlık Bakanlığı 
ruhsatlı tüm ürünlerin sadece eczanelerden 
satılması gibi pek çok maddesinin yarattığı 
olumlu havanın ardından, bir süre önce TBMM 
Sağlık Komisyonu’nda, eczacılıkta uzmanlık 
yapılmasını öngören yasa teklifinin kabul 
edilmesi hepimizi memnun etti. 

Teklifte yer alan yatak sayısı 100 ila 300 olan 
hastanelerde bir, 300’ün üzerindeki her 200 
yatak için ilave bir uzman klinik eczacı istihdam 
edilmesi maddesi, eczacılık meslek örgütlerinin 
ve bizlerin çok kere dile getirdiğimiz, klinik 
eczacılık alanında mezunlara olanak yaratılması 
gerekliliği konusunda önemli bir adım teşkil 
etmektedir. 

Uzman klinik eczacı istihdamı zorunluluğunun 
2023’te başlayacak olması da daha önceki 
pek çok uygulama değişikliğinde yaşadığımız 
sorunların önüne geçilmesini sağlayacak, ilgili 
tüm kurum ve kuruluşların bu konuda gerekli 
altyapıları kurmalarını mümkün kılarak sorunsuz 
bir işleyiş garanti altına alınabilecektir.  

Yine bir süre önce Sayın Sağlık Bakanımızın 
hakkında bilgiler verdiği Sağlıkta 2023 Vizyonu 
projesi de sağlık sektörünün geleceği ve 
halkımızın nitelikli sağlık hizmetine ulaşımı 
yönünde pek çok faydalı adım atılacağı 
yönünde çeşitli doneler vermektedir.

Proje kapsamında kurulması planlanan 
Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı ve Türkiye 
Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve yine kurulması 
planlanan Sağlık Enstitüleri ve şehir hastaneleri; 
sağlıkta, tıbbi teknolojide ve ilaçta tüketici ülke 
konumundan üretici konuma geçişimize ivme 
kazandıracaktır.

Proje ile kurulacak, Türkiye Kanser Enstitüsü, 
Türkiye Sağlık Akreditasyon Enstitüsü, Kronolojik 
Hastalıklar, Anne Çocuk ve Ergen Sağlığı, 
Biyoteknoloji, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp 
Enstitüleri’nin de laboratuvar, teknik inceleme 
ve çalışma alt yapısını oluşturmakta, projelere 
finansman desteği sağlamakta ve uluslararası 
bir akreditasyon dinamiği kazanmamızda önemli 
rol oynayacağı kesindir.

Tüm bu önemli projelerin başarıyla hayata 
geçirilmesini ve halk sağlığı açısından faydalı 
benzer çalışmaların önümüzdeki dönemde de 
artarak devam etmesini temenni ediyorum.

Sonay Gürgen 
Selçuk ve As Ecza Depoları
Genel Müdürü

Merhabalar,
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sanatımı hakkaniyetle paylaşacağıma ve bilgilerimi 

insanlık aleyhine kullanmayacağıma, mesleğim 
dolayısıyla öğrendiğim sırları saklayacağıma, hastanın 

sağlığını baş kaygım olarak telakki edeceğime, 
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TEB 39. Dönem Merkez Heyeti 1. Bölgelerarası 
Toplantısı 5-7 Haziran 2014 tarihleri arasında 
Malatya’da gerçekleşti. Çok sayıda Malatyalı 
eczacının takip ettiği toplantıya, Türkiye’nin hemen 
her ilinden eczacı odası başkan ve yöneticileri ile 
delegeleri katıldı.

Açılış seremonisinin ardından toplantı, TEB 
Merkez Heyeti Çalışma, Mali ve Denetleme 
Kurulu raporlarının sunumuyla devam etti. İkinci 
gün ise, TEB İthal İlaç Birimi’nin çalışmalarıyla 
ilgili yapılan detaylı sunumun ardından, bölge 
eczacı odası temsilcilerinin konuşmalarına geçildi. 
Toplantıda “TEB Eczacılık Akademisi Sürekli 
Eğitim Programlarının Değerlendirilmesi, Önemi ve 
Geleceği” başlıklı bir de panel gerçekleştirildi.

33 konuşmacının söz aldığı toplantı, TEB 
Başkanı Ecz. Erdoğan Çolak’ın cevap ve kapanış 
konuşmasıyla sona erdi. Çolak konuşmasında 
şunları söyledi; “Öncelikle tüm öneri ve eleştiri 
getiren yöneticilerimize çok teşekkür ediyorum. 
Bizlerin bölgesel sorunlarla ilgili daha geniş bilgi 
sahibi olmasını sağladılar. Ayrıca bölgelerinde 
yürüttükleri etkinlik ve araştırmaları bizlerle 
paylaşarak, diğer eczacı odalarımıza ilham verdiler. 

Bugün dünyada bilinen bütün fiyat kontrol 
politikalarını kullanan tek ülkeyiz. O yüzden buna 
da fiyat kontrolü değil, acımasız tasarruf diyoruz 
ve ekliyoruz; sağlıkta fiyat kontrolü olabilir ama 
tasarruf olmaz. Çünkü sağlıkta hastanın o tedavi 
hizmetini alayım bunu almayayım ya da o ilacı ver, 

bu kalsın deme şansı yoktur. Üstelik böyle dediği 
zaman, aslında ileri dönemde sağlık harcamalarını 
arttırır. Onu böyle demeye zorlamak ekonomik 
politikalar açısından da akılcı değildir. 

Tasarrufun tek yolu, her zaman söylediğimiz gibi, 
sağlık ve ilaç hizmetlerinin akılcı kullanımıdır, bunun 
dışında hiçbir tasarruf yapılamaz. Fiyatlandırma, 
bir denge işidir ve kuşkusuz bu dengede en önce 
hesaba katmanız gereken hasta sağlığı ve sağlığa 
erişimdir.

Geldiğimiz noktada ilaç fiyatlarının rasyonel 
olmayan biçimde düşmesi ve hızla açılan eczacılık 
fakülteleri, sağlık sisteminin açıklarının eczacının 
üzerine yüklenmesi sonucu, eczacılar yapısal bir 
ekonomik krizin içine girmiştir.

Hayat hızla akıyor ve bu akış içinde bir yer 
tutmanın hesabını sürekli yapmak gerekiyor. 
Bunun için de geçmişi ve bugünü iyi 
değerlendirmeli, proaktif bir tutumla, geleceğe 
yönelik önerilerimizi bugünden şekillendirmeliyiz. 

Her şeyden önce meslek hakkının en güncel, acil 
ve meşru ortak talep haline geldiğini, hepimizin 
meslek hakkı konusunda düşünüp konuşmaya 
başladığını büyük bir heyecanla izliyoruz.

Eczacının ekonomik sorunlarının güncel ve yapısal 
çözümleri önümüzdeki dönem yine hepimizin baş 
gündemi olacak. Eczacının gelecekte hak ettiği 
yerde olacağına inanıyorum. Eczacıya her zaman 
ihtiyaç olacak. Bunun sayısına, statüsüne, mesleki 
doyum düzeyine ise bizim mücadelemiz karar 
verecek.”

TEB 39. Dönem Merkez Heyeti 
1. Bölgelerarası Toplantısı Yapıldı
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Selçuk Ecza Deposu Tic. ve San. A.Ş. Türkiye’nin 
en büyük 500 şirketinin belirlendiği Fortune 500 
listesinde, 5 milyar 238 milyon lira net satış ile 
23. sırada yer aldı. Selçuk Ecza Deposu medikal 
ve ilaç sektöründe ise 1. sıradaki yerini korudu.

Türkiye’nin en büyük 500 şirketini belirleyen 
Fortune 500 Türkiye sıralamasının yedincisi, 
düzenlenen basın toplantısıyla, Fortune 500 
Türkiye Editörü Kenan Şanlı ve Finar/Dun & 
Bradstreet (D&B) Türkiye Genel Müdürü Didem 
Taner tarafından açıklandı. 

TÜPRAŞ’ın 41 milyar 78 milyon lira net satışla ilk 
sırada yer aldığı listede, bu şirketi 24 milyar 979 
milyon lira net satış geliriyle OMV Petrol Ofisi ve 
23 milyar 206 milyon lira net satış geliriyle 

DEVA’nın yeni inhaler ilaç üretim tesisi, 
Çerkezköy’de kapılarını açtı. 1.700 metrekare 
büyüklüğündeki tesis, Tekirdağ Valisi Ali Yerlikaya, 
İstanbul Milletvekili ve AK Parti Genel Başkan 
Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Şentop, AK Parti 
İstanbul Milletvekili Ecz. Mehmet Domaç, AK 
Parti Tekirdağ Milletvekilleri ve DEVA Holding 
A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Philipp 
Haas’ın katıldığı bir törenle hizmete açıldı. 

Toplam maliyeti yaklaşık 15 milyon TL olan, astım 
ve KOAH hastalıklarının tedavisinde kullanılacak 
ürünlerin üretileceği tesis, Türkiye’deki yaklaşık 5 
milyon astım ve 4 milyon KOAH hastası için çare 
olacak.

Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş. izledi. Net 
satış gelirini 18 milyar 776 milyon liraya çıkaran 
Türk Hava Yolları, 4. sırada yer aldı.

17 milyar 845 milyon net satış geliri ile OPET’in 
5. sırada yer aldığı listede, 15 milyar 382 milyon 
lira net satış gelirine sahip olan Türkiye Elektrik 
İletim 6., Shell & Turcas Petrol ise 13 milyar 997 
milyon lira net satış geliri ile 7. sırada kendine yer 
buldu.

Türk Telekom 13 milyar 190 milyon net satış 
geliri ile 8. sıradaki yerini korurken, bir önceki yıl 
13. sırada olan ENKA, 12 milyar 459 milyon lira 
net satış geliri ile 2013 listesine 9. sıradan girdi. 
Önceki yılki listede 14. sırada olan BİM ise 
11 milyar 848 milyon lira net satış geliri ile bu yıl ilk 
10 arasına girmeyi başardı.

Selçuk Ecza Deposu 23. Sırada

DEVA’dan Astım ve KOAH 
Hastaları için Önemli Yatırım

Açılış töreninde konuşan DEVA Holding A.Ş. 
Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Philipp 
Haas, Türkiye’de iş dünyasını destekleyen bir 
ortam ve ekonomi oluşturduğu için hükümete, 
Sağlık Bakanlığı’na, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz 
Kurumu’na teşekkür etti. Haas yeni tesislerinin 
yalnızca Türkiye’de değil, Avrupa ve Amerika’daki 
ruhsatlandırma koşullarını sağlayacak modernlikte 
tasarlandığını belirtti. 

Açılışta İstanbul Milletvekili ve AK Parti Genel 
Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Şentop, AK 
Parti İstanbul Milletvekili Ecz. Mehmet Domaç, 
Tekirdağ Valisi Ali Yerlikaya ve Türkiye İlaç ve Tıbbi 
Cihaz Kurumu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Hüseyin Yılmaz da birer konuşma yaparak, astım 
ve KOAH ilaçlarının üretileceği bir tesisin Türkiye’ye 
kazandırılmasının öneminden bahsetti.
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Bayer, Türkiye’deki 60. Yılını 
Kutluyor

Bayer, Türkiye’deki 60. kuruluş yıldönümünü 
kutluyor. Türkiye’deki üretim faaliyetlerine 1954 
yılında İstanbul’da başlayan şirket, 60. yılı 
vesilesiyle iki özel bilim eğitimi projesi hayata 
geçirecek. 

Bayer’in hâlihazırda Toplum Gönüllüleri Vakfı 
(TOG) ile birlikte yürüttüğü sosyal sorumluluk 
projesi Bayer Genç Bilim Elçileri, projenin gezici 
versiyonu olarak tasarlanan Bilim Tohumları Ekibi 
ile genişletilecek. Bayer ayrıca Türkiye ve Almanya 
hükümetlerinin desteğiyle bir liseler arası bilim 
yarışması düzenleyecek.

Bilim Tohumları Ekibi projesi ile kırsal yerleşimlerde 
yaşayan çocukların bilim okuryazarlığının arttırılması 
hedefleniyor. Proje kapsamında, Bayer Genç Bilim 
Elçileri projesinin gezici versiyonu olarak tasarlanan 
bir araç, Türkiye’nin dört bir köşesinde, altmışın 
üzerindeki yerleşimi ziyaret edecek. 7 ile 11 yaş 
arasındaki çocukları hedefleyen proje; Türkiye 

SGK’dan Sağlığa Faydalı Proje

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından 
malnütrisyonun (kötü, yetersiz beslenme) 
önlenmesi amacıyla “Malnütrisyonun İnsan 
Sağlığına, Sağlık Ekonomisine Etkisi ve Çözüm 
Önerileri” konulu bir çalıştay düzenlendi. Çalıştayın 
açılışında, kurum olarak geleceğe yönelik 
politikaları geliştirecek köklü projeler yürüttüklerini 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı’nın yanı sıra 
Alman Büyükelçiliği 
ve Almanya Eğitim ve 
Araştırma Bakanlığı 
tarafından desteklenecek.
Gençlerin fen, matematik 
ve mühendislik konularına 
ilgisini yükseltmek amacıyla düzenlenen Bayer 
Liseler Arası Bilim Yarışması kapsamında, 
lise öğrencilerinden belirlenen başlıklarla ilgili 
projeler geliştirmeleri istenecek. Projeleri finale 
kalan öğrenciler, Almanya Eğitim ve Araştırma 
Bakanlığı’nın desteğiyle organize edilecek bilim 
gezisi kapsamında Almanya’ya gönderilecek.

Bayer son olarak kuruluş yıldönümü etkinlikleri 
kapsamında İstanbul Kongre Merkezi’nde bir 
davet düzenledi. Davete Bayer Türk çalışanlarının 
yanı sıra iş dünyasının temsilcileri katıldı. Bayer 
AG Yönetim Kurulu Üyesi Michael König ve 
Bayer Türkiye CEO’su Dr. Axel Hamann’ın ev 
sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, Bayer 
Filarmoni Orkestrası Sertab Erener ile birlikte bir 
konser verdi.

ve desteklediklerini anlatan SGK Başkanı Yadigar 
Gökalp İlhan, bu kapsamda, kötü ve yetersiz 
beslenmeyle mücadelede “Yaşam için Kalori, 
Sağlık için Koşu” projesi başlattıklarını bildirdi.

Abbott’un katkılarıyla yürütülen proje hakkında 
bilgiler veren İlhan, projeyle ihtiyacı olan çocuklara 
tam ve dengeli beslenme desteği sağlayabilmeyi, 
halk koşusu düzenleyerek toplumu harekete 
geçirmeyi ve farkındalık yaratmayı amaçladıklarını 
bildirdi. Ekim ayında sağlık için koşu etkinliği 
düzenleneceğini ifade eden İlhan, Ankara’dan 
profesyonel koşucularla başlanacak 
organizasyon kapsamında, Gaziantep üzerinden 
Şanlıurfa’ya geçileceğini, burada bir halk koşusu 
gerçekleştirileceğini belirtti.

Abbott Nütrisyon Türkiye Genel Müdürü Elba 
Rivera ise amaçlarının malnütrisyon hakkındaki 
farkındalığı arttırmak olduğunu belirterek, bunun 
için toplum geneline ulaşmanın büyük bir önem 
taşıdığını söyledi. Yaşam için Kalori, Sağlık için 
Koşu projesinin ikinci safhasının Ekim-Kasım 
aylarında başlayacağını bildiren Rivera; “Amacımız, 
birlikte çalışarak, ihtiyacı olanları desteklemek 
ve Türkiye genelindeki başka projeleri de 
yüreklendirmektir” dedi.
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Eczacılığa Uzmanlık Geliyor

Eczacılıkta uzmanlığa imkân veren yasa teklifi, 
TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler 
Komisyonu’nda kabul edildi. AK Parti Adana 
Milletvekili Necdet Ünüvar başkanlığında toplanan 
komisyonda, “Eczacılar ve Eczaneler Hakkında 
Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifi” ele alındı.  

Teklifle, eczacılığın herhangi bir uzmanlık dalında 
uzman olmak ve o unvanı ilan edebilmek için 
Sağlık Bakanlığı’nca kabul ve ilan edilen Türkiye 
eğitim kurumlarınca veya yabancı ülkelerin eğitim 
kurumlarından verilip tasdik ve tescil olunmuş bir 
uzmanlık belgesine sahip olmak gerekecek. 

Teklife göre yatak sayısı 100 ila 300 olan 
hastanelerde bir, 300’ün üzerindeki her 
200 yatak için ilave bir “uzman klinik eczacı” 
istihdam edilecek. Uzman klinik eczacı istihdamı 
zorunluluğu, 1 Ocak 2023’te başlayacak.

Teklif, eczacılıkta uzmanlık dallarını “klinik eczacılık” 
ve “fitofarmasi (bitkisel ilaçlar)” olarak belirliyor. 
Bu dallarda eğitim süresi, 3 yıl olacak. Bu eğitim 
süreleri, Sağlık Bakanlığı’nca, Eczacılıkta Uzmanlık 
Kurulu’nun kararı üzerine üçte bir oranına kadar 
arttırılabilecek. Eczacılıkta uzmanlık eğitimlerine, 
merkezi olarak yapılacak eczacılıkta uzmanlık 
sınavı ile girilecek. Uzmanlık dallarının eğitim 
müfredatları ve bu müfredatlara göre uzmanlık 

Sağlıkta 2023 Vizyonu 

Sağlık Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu “Sağlıkta 
2023 Vizyonu” projesini açıkladığı toplantı 
öncesinde Emirgan Korusu’nda halk ve basın 
mensuplarıyla “Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü” yaptı. 

Yürüyüş sonrasında basın mensuplarıyla bir araya 
gelen Bakan Müezzinoğlu, Sağlık Enstitüleri ile 
ilgili kanunun TBMM alt komisyonunda kabul 
edildiğini ve kanunun genel kurula da çok yakında 
geleceğini belirterek; “İlk etapta Kanser Enstitüsü 
ve Türkiye Sağlık Akreditasyon Enstitüsü açılacak. 
3 yıl içinde de Kronik Hastalıklar, Biyoteknoloji, 
Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp, Anne, Çocuk 
ve Ergen Sağlığı Enstitüleri hayata geçirmeyi 
planlıyoruz. Bu enstitüler sağlıkta TÜBİTAK gibi 

dallarının temel uygulama alanları ile görev ve 
yetkilerinin çerçevesi, Eczacılıkta Uzmanlık 
Kurulu’nca belirlenecek.

Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce, 
eczacılıkta uzmanlık dalı olarak belirlenen 
alanlardan birinde doktora eğitimi yapmış olanlar 
ile bu alanlarda doktora eğitimine başlamış 
olanlardan eğitimlerini başarıyla bitirenlere, talepleri 
halinde uzmanlık belgesi verilecek.
 
Sağlık Bakanlığı’na bağlı Sağlık Kurumları ve 
Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine 
Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanun’da 
da değişiklik yapılarak; pratisyen tabip ve diş 
hekimlerine tanınan haklardan uzman eczacılar da 
yararlanacak.

çalışacak. 6 enstitünün merkezi İstanbul olacak” 
dedi.

Bakan Müezzinoğlu, Türkiye’nin şimdiye kadar 
sağlık AR-GE’sine yeterince pay ayıramadığını 
belirterek; “Ülkemiz dünyadaki bilimsel gelişmeleri 
yakından takip eden, ancak tıbbı teknolojiler ile 
ilaç sanayisinde ithalatçı bir ülke konumunda. 
Bu konumdan çıkmamız lazım. Tükettiğini üreten 
ve bunun bir kısmını yurt dışına ihraç eden bir 
ülke olmamız lazım. Sağlık Enstitüleri bu boşluğu 
önemli ölçüde dolduracaktır. Sağlık Enstitüleri 
Bilim Kurulları, üniversitelerden, ilaç sanayisinden 
ve tıbbi teknoloji firmalarından gelecek projeleri 
inceleyerek, değerli bulunan projelere maddi 
kaynak ve araştırmalar için tam donanımlı 
laboratuvar olanakları sağlayacaktır” şeklinde 
konuştu.
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Süzen, İlaç ve Eczacılık Daire Başkanı Uzm. Ecz. 
Salih Tolga Doğru, Politika ve Proje Daire Başkanı 
Dr. Mümine Nurdan Doğukan, Sağlık Hizmetleri 
Sözleşme ve Uygulamaları Daire Başkanı 
Dr. Gökçen Sonbudak, Sağlık Sosyal Güvenlik 
Merkezleri Koordinasyon Daire Başkanı Dr. Erman 
Ceyhan, Yönetim Hizmetleri Daire Başkanı Zeki 
Ataman, TÜBİTAK/TÜSSİDE Enstitü Müdürü Tezer 
Battal, TÜBİTAK/TÜSSİDE Sağlık Ekonomisi ve 
Yönetimi Koordinatörü Kirstin Öztürk ve proje 
sorumluları katıldı.

İlaç ve Eczacılık Daire Başkanı Uzm. Ecz. Salih 
Tolga Doğru toplantıda yaptığı açıklamada; “Genel 
Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü İlaç ve Eczacılık 
Daire Başkanlığı’nın görev alanına giren ve kamu 
sağlık harcama bütçesinde çok önemli bir paya 
sahip olan ilaç geri ödeme listesinin oluşturulması, 
güncellenmesi, vatandaşlara yerinde ve kaliteli 
sağlık hizmeti verilmesi açısından büyük önem 
taşımaktadır” dedi.

Salih Tolga Doğru; “Toplumun sağlık statüsünü 
yükseltmek için ilaca erişimde hakkaniyetin 
sağlanması, sağlık hizmetlerinin sunumunda 
verimliliğin arttırılması, hizmet kalitesinin ve hasta 
memnuniyetinin yükseltilmesi ve sağlık hizmetlerinde 
sürdürülebilirliğin sağlanması gerekmektedir. 
Bu amaçlara ulaşmak için etkin bir geri ödeme 
sisteminin devamlı geliştirilmesi önemlidir. Sistemin 
başarısı, kanıta dayalı bir karar mekanizmasının 
devamlılığıyla mümkün olacaktır” sözleriyle görüşünü 
dile getirdi.

AbbVie “İşte Destek” Projesi 
Ödüle Layık Görüldü 

Global biyofarma şirketi AbbVie, kronik hastalığı 
olan kişilere iş bulma sürecinde yeni bir vizyon 
kazandırmak, destek sağlamak ve toplumda konu 
hakkında farkındalık yaratmak amacıyla Türkiye 
İş Kurumu Şişli Şubesi ve Türk Böbrek Vakfı 
işbirliğinde geçen yıl başlattığı “İşte Destek” projesi 
ile Sağlık Gönüllüleri Derneği tarafından ödüle 
layık görüldü. AbbVie, Sağlıkta Sosyal Sorumluluk 
Ödülleri 2014 kapsamında “Sağlık Bilinci 
Oluşturmada En Başarılı Sağlık Kuruluşu” seçildi. 

3 Haziran Salı günü yapılan törende ödülü AbbVie 
adına İnsan Kaynakları Direktörü Seval Aksoy, 
Spesifik Farma Ürünleri Direktörü Başbuğ Öke, 
Hasta İlişkileri ve Kurumsal İletişim Müdürü Derin 
Denham aldı. Proje kapsamında geçen yıl diyalize 

giren 100’e yakın böbrek hastası Türk Böbrek 
Vakfı’nın desteği ile Türk Böbrek Vakfı Dr. Ahmet 
Ermiş Hastanesi’nde Türkiye İş Kurumu Şişli 
Şubesi Müdürü Ahmet Koç ile bir araya gelmiş; 
iş bulma yöntemleri, doğru özgeçmiş hazırlama 
teknikleri gibi pek çok konuda bilgilendirilmişti. 

SGK ve TÜBİTAK/TÜSSİDE İlaç 
Projesi Kapanış Toplantısı

İlaç Geri Ödeme Politikaları ile Bedeli Ödenecek 
İlaçlar Listesinde Güncelleme ve Revizyon 
Çalışmaları Projesi kapanış toplantısı Sosyal 
Güvenlik Kurumu ve TÜBİTAK, Türkiye Sanayi Sevk 
ve İdare Enstitüsü (TÜSSİDE) iş birliğinde 
12 Haziran’da gerçekleşti.

Toplantıya, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan 
Yardımcısı Dr. Mustafa Kuruca, Genel Sağlık 
Sigortası Genel Müdürü Uzm. Dr. İsmet Köksal, 
Strateji Geliştirme Başkanı Muhiddin Şahin, Genel 
Sağlık Sigortası Genel Müdür Yardımcısı Dr. Alper 
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CPhI İstanbul İlaç Fuarı 
Tamamlandı

Merkezi Londra’da bulunan UBM tarafından 
Türkiye’de ilk defa gerçekleştirilen Uluslararası 
CPhI İstanbul 2014, Lütfi Kırdar İstanbul Kongre 
ve Sergi Sarayı’nda 4-6 Haziran 2014 tarihleri 
arasında düzenlendi. Fuar süresince Türkiye’nin ve 
dünyanın ilaç gündemini ziyaretçilere en iyi şekilde 
taşıyan toplam 19 panel ve oturum düzenlendi. 
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı 
Dr. Saim Kerman başta olmak üzere, ilaç firmaları 
yöneticileri ile Mısır, İtalya, Ukrayna, Amerika 
Birleşik Devletleri, Suudi Arabistan, Umman, 
Hindistan, Rusya, Lübnan, Ürdün, Almanya 
ve İsviçre gibi ülkelerden temsilciler panellerde 
konuşmacı olarak yer aldı.

Büyük ilgi gören fuar, Sağlık Bakanlığı ve İlaç 
Endüstrisi İşverenleri Sendikası (İEİS) destekleriyle 
düzenlendi. DEVA İlaç fuarın ana sponsorluğunu 
üstlenirken, World Medicine, Infa Group, Oceanic 
Pharmachem, Koçak Farma, Pharmactive, Nobel, 
Mustafa Nevzat, Helba ve Santa Farma sponsor 
şirketler olarak CPhI İstanbul 2014’e destek verdi.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı 
Dr. Saim Kerman yaptığı konuşmada şunları 
söyledi; “İnanıyoruz ki, ülkemiz, uyguladığımız 
politikalar, sağlam ekonomik altyapısı, değerli 
bilim insanları, nitelikli ve vasıflı işgücü, demografik 
özellikleri ve uluslararası standartlardaki ilaç 
endüstrisiyle önümüzdeki yıllarda küresel ilaç 
sektöründe kilit oyunculardan birisi haline 

Lilly İlaç’ın Çifte Ödül Gururu 

Türkiye Halkla İlişkiler Derneği tarafından 13. kez 
düzenlenen Altın Pusula ödülleri 3 Haziran’da 
sahiplerini buldu. Lilly İlaç, 10 Şeker Yönetmen 
Aranıyor projesi ile “Kurumsal Sorumluluk-Sağlık” 
kategorisinde ödüle layık görüldü. Lilly İlaç aynı 
gün ikinci bir ödülün gururunu daha yaşadı. Lilly, 
sağlık alanında sosyal sorumluluk faaliyetlerinin 
arttırılması ve bu yolla sağlık bilinci oluşturulmasını 
hedefleyen öncü sivil toplum örgütü Sağlık 
Gönüllüleri Türkiye tarafından bu yıl sekizincisi 
düzenlenen Sağlıkta Sosyal Sorumluluk ödül 
programında 10 Şeker Yönetmen Aranıyor 
ve Diyabetik Ziyafet projeleriyle Sağlık Bilinci 
Oluşturmada En Başarılı Sağlık Kuruluşu seçildi. 

gelecektir. Kamu sağlığı ve Türkiye ilaç 
endüstrimizin gelişimi için atılan her türlü adımın 
destekçisiyiz. Bu çerçevede CPhI İstanbul 
gibi uluslararası etkinlikleri son derece önemli 
buluyoruz.”

İEİS Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut ise 
şunları söyledi; “Bu sene, sendikamızın 
50. kuruluş yıldönümü. İlaç endüstrimiz için büyük 
kazanımlar sağlayacağına içtenlikle inandığımız 
bu önemli etkinlik 50. yıl kutlama programımızın 
anlamlı bir parçasını oluşturuyor. 50. kuruluş 
yıldönümümüzde çabalarımızı, endüstrimizi 
dünyanın önde gelen ilaç üreticilerinden ve 
ihracatçılarından birisi konumuna getirmek ve 
AR-GE yetkinliğimizi arttırmak için atılacak adımlara 
yönlendirmek gayesindeyiz. Bu kapsamda 
çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz.”
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“Çok Yol Kat Ettik”

ğitime kapılarını 2007 yılında açan 
Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık 
Fakültesi’nin Kurucu Dekanı 

Prof. Dr. Rümeysa Demirdamar bugün 
görevine başarıyla devam ediyor. Fakülte, 
kuruluşundan bu yana geçen 7 eğitim yılında 
büyük bir gelişim kaydetmiş. 

DENGE: KKTC’nin ilk eczacılık fakültesi olan 
Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nin 
kuruluşunu, tarihçesini anlatır mısınız?
RÜMEYSA DEMİRDAMAR: Yakın Doğu 
Üniversitesi (YDÜ) Eczacılık Fakültesi, Kurucu 
Rektörümüz Sayın Dr. Suat Günsel’in 2006 yılı 
Şubat ayında bana üniversitede bir eczacılık 
fakültesi kurmak üzere dekanlık teklif etmesiyle 
kuruldu diyebiliriz. Zaten kendisi düşünce olarak 
kurmuştu bile. 

Hazırladığım dosya, KKTC Milli Eğitim Bakanlığı 
ve YÖDAK (KKTC Yüksek Öğretim Denetleme 
Akreditasyon Kurulu) kuruluş iznini aldı. 2006 
yılı Nisan ayı sonunda YÖK’e, hazırladığım 
kontenjan için müracaat dosyası verildi. Suat 
Hocam, eşzamanlı olarak 7.200 metrekare 
kullanımı olan 9 öğrenci laboratuvarıyla birlikte, 

ECZACIL ECZACILIK FAKÜLTESİ

8 nafi/derslik içeren eczacılık fakültesi binasının 
da temelini atmıştı. 

Laboratuvarların iç donanımları Waldner/
Almanya’ya sipariş edildi (her laboratuvar, 
içinde yapılacak uygulamanın niteliğine 
uygun malzeme ile imal edildi). 2006 yılında, 
Eylül ayının ilk haftasında, binamız, öğrenci 
laboratuvar ve dersliklerimiz bugünkü hali ve en 
son teknolojik cihazlar ile öğrenci kullanımına 
hazırdı. 

Yine 2006 yılı Aralık ayında YÖK 40 öğrenci 
kontenjanını onayladı. KKTC’den 5 öğrenci ve 
iki uluslararası öğrenci ile eğitime kapımızı 2007 
yılı Eylül ayında açtık. Kurucu Dekan olarak 
görevlendirildim. Böylece, bir yıl boyunca en 
ince ayrıntısına kadar tasarladığım fakültenin 
yöneticisi oldum. 

Takip eden yıl YÖK kontenjanımızı 100 
öğrenciye çıkardı. Son iki yıldır Suriye, Nijerya, 
Namibya gibi ülkelerden de öğrencilerimiz 
var. Fakültemizde eğitim 5 yıl ve dili İngilizce. 
Bologna süreci doğrultusunda eğitim veriyoruz. 
Bu yıl üçüncü mezunlarımız keplerini giyiyor.

İlk günden itibaren mezuniyet sonrası eğitime 
de başlayan fakültemizde, çoğu üçüncü 
ülkelerden (KKTC ve Türkiye dışı) olan 

E

Prof. Dr. Rümeysa 
Demirdamar
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42 yüksek lisans/doktora öğrencimiz var. 
Ayrıca İngiltere Bath Üniversitesi Eczacılık 
Fakültesi’nden de iki öğrenci 3 ay fakültemizde 
mezuniyet projelerini yaptılar. 

Kuruluşumuzdan bu yana geçen 7 eğitim 
yılında çok önemli bir yol kat ettik. 2013 
sonunda müracaat ettiğimiz bir yabancı 
eczacılık eğitim akreditasyon kurumunun 
değerlendirmesi de son aşamalarında.

D.: 2006 yılında Kurucu Dekan olarak göreve 
başladınız, halen başarıyla göreve devam 
ediyorsunuz. Peki, başlangıçta ne gibi 
zorluklarla karşılaşmıştınız?
R.D.: Başlangıçta da, sonra da herhangi bir 
zorlukla karşılaşmadım. Üniversite yönetimi bize 
her konuda tam destek verdi ve yardım etti. 
Her anlamda çok verimli ve uyumlu çalıştığım 

fakülte arkadaşlarım, özellikle Dekan 
Yardımcımız Dudu Özkum ile tüm engeller 
sorun olmadan aşıldı. Fakülte öğretim üyesi 
ve yardımcısı arkadaşlarım, sekreterlerimiz 
ve personelimiz ile uyumlu ve huzurlu 
çalışmalarımız, sorunsuz yönetim, eğitim, 
öğretim ortamı sağladı. 

D.: Fakültenin şu anki durumu hakkında bizleri 
bilgilendirir misiniz?
R.D.: Fakültemizde şu anda hazırlık sınıfı 
dahil 600 öğrencimiz var. Öğretim üye ve 
yardımcısı açısından dışa bağımlılığımız 
en az düzeyde. Dördü kendi mezunumuz 
olmak üzere sekiz araştırma görevlisi/doktora 
öğrencisi üniversitemizin ÖYP programından 
yararlanıyorlar. Bir yandan doktora yaparken 
fakülte laboratuvar eğitimine de katkıda 
bulunuyorlar. 
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İlk doktora öğrencimiz şu anda yardımcı 
doçent olarak biyokimya anabilim dalımızda 
görev yapıyor. İki yabancı uyruklu klinik 
preseptörümüz var. Daha önce de belirttiğim 
gibi eğitimimizi kendimize ait ve eczacılık eğitimi 
için yapılmış binamızda, 8 derslik ve 9 öğrenci 
laboratuvarında yapıyoruz. 

Dekanlık katındaki eczanemizde öğrencilerimizin 
ilk stajlarını kendi denetimimizde yaptırmaya 
başladık. Hemen yanı başımızda hizmet veren 
Yakın Doğu Hastanesi klinikleri ve eczanesi de 
öğrencilerimizin öğrenim alanları içinde.

D.: Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık 
Fakültesi’nin KKTC sağlık/eczacılık 
sektörlerindeki vizyonu ve misyonu nelerdir?
R.D.: Vizyonumuz ve misyonumuzu kısaca 
şöyle ifade edebilirim: Uluslararası kabul 
edilmiş yetkinlikler çerçevesi içinde, KKTC, 
Türkiye ve uluslararası meslek uygulamasına 
cevap verecek öğrenim çıktılarına sahip 
eczacılar yetiştirmek, ülke ve yöre sağlığı ile 
sağlık eğitimine güncel uygulamalarla katkıda 
bulunmak.

D.: Dersler ve uygulamalar açısından 
KKTC’deki ve Türkiye’deki diğer eczacılık 
fakültelerinden farklarınız neler?
R.D.: Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık 
Fakültesi’nin YÖDAK ve YÖK onaylı, kontenjanlı 
5 yıllık MPharm programı ve yine YÖDAK onaylı 
6 yıllık PharmD programı var. 

Klasik eczacılık eğitimi bitkisel ve kimyasal 
ilaç odaklı eğitimdir. Batıda ve ABD’de ise 
birkaç yıldır “hasta odaklı” da denilen, eczacıyı 
ilaçla tedavi yöneticisi konumunda hizmet 
veren sağlık uzmanı olarak gören bir eğitim 
verilmektedir. Biz de modern teknolojik cihazlar 
ile donanımlı laboratuvarlarımızda klasik eğitimi 
veriyoruz. Ancak ağırlıklı olarak hasta ve 
hastalığı öğretmek amacıyla öğrencilerimize bir 
yıl boyunca hastane eczanesi stajı, yanı sıra 
her birine hastane kliniklerinde preceptorler 
gözetiminde staj yaptırıyoruz.

D.: Fakülteniz bünyesinde hizmet veren bir 
uygulama eczanesi var mı? 
R.D.: Sizin sorduğunuz anlamda uygulama 
eczanemiz yok, çünkü KKTC kanun ve 
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yönetmelikleri uygulama eczanesine izin 
vermiyor. Biz de dekanlık katında, tezgâh 
ve raflarda içi boş ilaç kutularının yer aldığı, 
ancak bilgisayar uygulamalarının ve eczane 
programlarının bulunduğu bir “Eczane Fakülte” 
yaptık. 

Bundan böyle öğrencilerimiz ilk stajlarını, 
ikinci sınıfta, Farmasötik Bakım ve Eczane 
Uygulaması dersine gelen Arijana Maetrovich’in 
de dersini yapmak için kullandığı Eczane 
Fakülte’de haftada iki saat olarak yapacaklar.

D.: Fakültenizde yürütülen araştırma 
faaliyetlerini anlatır mısınız?
R.D.: Araştırma faaliyetlerimiz, fakültemizde ilk 
günden itibaren başlayan yüksek lisans/doktora 
eğitimine devam eden arkadaşlarımızla yapılıyor. 
Uluslararası ve ulusal dergilerde, kongrelerde 
sözlü/poster bildiri olarak da yerimizi alıyoruz (25 
uluslararası makale, 20 ulusal makale, 10 sözlü 
bildiri, 15 poster bildiri). 

D.: Fakültenizdeki sosyal imkânlardan, 
düzenlenen etkinliklerden bahseder misiniz?
R.D.: Öğrencilerimiz Yakın Doğu Üniversitesi’nin 
sağladığı olimpik yüzme havuzu, fotoğraf ve 
tiyatro kulübü dahil tüm sosyal imkanlardan 
rahatlıkla yararlanıyorlar. 

İki sosyal sorumluluk projesi yaptık. Geçen 
yıl Ankara Eczacı Odası’nın düzenlediği 
Hasta Bilgilendirme Yarışması’nda öğrencimiz 
üçüncülük ödülü aldı. Bir öğrencimiz TEB 
Gençlik Komisyonu Başkan Yardımcısı seçildi. 
Bir yıldır aktif görev yapıyor. 4 öğrencimiz 
de yönetim kurulunda. Bir öğrencimiz ise 
Türkiye’nin IPSF LEO temsilcisi oldu. 

Öğrencilerimiz Farmavizyon dâhil, öğrencinin 
yer aldığı bütün kongre ve toplantılara kalabalık 
gruplarla katılarak, hem gündemi yakalıyorlar 
hem de fakültelerini ve üniversitelerini başarıyla 
temsil ediyorlar. 

Yine bu yıl Ankara’da yapılan TEB-GK “Parçaları 
Birleştirelim” kongresine 60 öğrencimiz ile 
katıldık ve organizasyonda yer aldık. Ayrıca 
sanatçı eczacılarımız da var. Örneğin Ecz. 
Kamran Aziz çok güzel besteleri olan bir 
meslektaşımız. 

İlk eğitim ve öğretim yılımızda 14 Mayıs Eczacılık 
Günü’nde meslekte 40 yılını doldurmuş 
eczacılara plaket sunmuştuk. Sayın Ecz. 
Kamran Aziz ve Sayın Ecz. Arif Küfi (geçen 
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yıl kaybettik) de bu isimler arasındaydı. YDÜ 
Eczacılık Fakültesi olarak her yıl 14 Mayıs’ı 
bir etkinlik ile kutluyoruz. 14 Mayıs akşamı 
düzenlediğimiz balo geleneksel hale geldi. 

Bu yıl da yine “Sanat ve Eczacılık” konulu bir 
panel ile 14 Mayıs’ı kutladık. Prof. Dr. Erendiz 
Atasü (yazar), Ecz. Fatma Azgın (yazar), 
Ecz. Serter Bağcan (besteci, müzisyen) ve 
Ecz. Ziya Sencer (besteci, müzisyen) ile çok 
keyifli bir söyleşi oldu.

D.: KKTC eczacılık eğitimi açısından Türkiye 
ve Avrupa ülkeleriyle aynı seviyede mi, değilse 
ne gibi farklar var?
R.D.: Tabii ki aynı seviyede. Zaten YDÜ 
Eczacılık Fakültesi her sınıftaki 110-112 
öğrencisinin 100’ünü YÖK’ten, yani Türkiye’den 
aldığı için, Türkiye veya Avrupa’dan farklı 
olamayız. Daha iyi olabiliriz, olmalıyız da, ama 
farklı değil.

D.: KKTC’de meslek olarak eczacılığa eğilim 
ne ölçüde?
R.D.: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 
eczacılık aynen ana vatanda olduğu gibi 
hem çok saygın, hem de oldukça popüler 
bir meslek. Dolayısıyla öğrencilerin fakülte 
tercihlerinde eczacılık bir hayli üst sıralarda yer 
alıyor.

D.: KKTC’de eczacılar serbest eczacılık 
dışında, kamuda, özel sektörde veya 
akademilerde çalışma şansı bulabiliyorlar mı, 
bu tür olanaklar söz konusu mu?
R.D.: Türkiye’de olduğu gibi Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti’nde de eczacılar eczane 
eczacılığı dışında hastane eczacısı, klinik 
eczacı, fakültelerde öğretim üyesi olarak 
veya depolarda çeşitli pozisyonlarda çalışma 
imkanına sahipler.

D.: Klinik eczacılık alanında durum nedir ve 
fakültenizde öğrencilere bu alanda yeterli 
yoğunlukta eğitim veriyor musunuz ya da 
öğrenciler fakültenizden, klinik eczacılık 
alanında yeterli donanıma sahip eczacılar 
olarak mezun oluyorlar mı?
R.D.: YDÜ Eczacılık Fakültesi’nde eğitim 
başladığı günden itibaren ilk beş yıl Hacettepe 
Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nin Klinik 
Eczacılık öğretim üyesi kadrosu, takip eden 
yıllarda da günümüz dahil Marmara Üniversitesi 
Eczacılık Fakültesi Klinik Eczacılık öğretim üyesi 
kadrosu aksatmadan lisans, yüksek lisans, 
doktora eğitimini vermekteler. Türkiye’de de 
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klinik eczacılık eğitimini bu kadro verdiği için, 
ana vatanda ne varsa aynısı bizde de var. Artı 
kliniklerde de staj imkânı sunuyoruz.

D.: Eczacılık mesleğinin geleceğini nasıl 
görüyorsunuz?
R.D.: Eczacılık çok güzel bir meslek. Tekrar 
okuyacak olsam, yine eczacılığı seçerim. Çok 
da iyi adımlar atılıyor. Uzmanlık bunlardan biri. 
Daha fazla iyileştirme olacağına inanıyorum. 
Ancak, hızla sayısı artan eczacılık fakülteleri 
sorun oluşturacaktır. Gerçi son bir ay içinde 
sayıyı güncellemedim ama 26 öğrencisi 
olup eğitim verenler de dâhil olmak üzere 45 
eczacılık fakültesi olduk diye biliyorum. 

Pek çoğunda bina, laboratuvar, eğitim kadrosu 
sorunu olan bu fakültelerde, bir de eczacı 
olmayan öğretim kadrosu ve yöneticiler var. 
Sonuç olarak eczacı fazlası kaçınılmaz. Çözüm, 
Türkiye dışında tüm ülkelerde bulunan lisansör 
sınavı. Yani, fakülteyi bitirince eczacı diploması 
alıyorsunuz. 

Eczacı olarak mesleği icra etme hakkına, 
mezuniyetten sonra en az 1.500 saat stajyer 
eczacı olarak çalışmayı takiben girilen ve 
meslek icraatında yeterlilik ve yetkinliğin 
saptanmasına yönelik, meslek örgütlerinin 

düzenlediği (örneğin ABD’de National Board of 
Pharmacies-NABP, bu nedenle lisansör sınavı 
ülkemizde BOARD sınavı diye bilinir) sınava 
girerek sahip oluyorsunuz. Bizde de mezuniyeti 
takiben benzer bir sınava girilmesi çözüm 
olabilir.

D.: Mesleğe yeni başlayan genç eczacılara 
tavsiyeleriniz neler?
R.D.: Fakülteye ilk başladıkları günden itibaren 
mesleklerini sevmeleri diyebilirim. Şöyle 
söyleyeyim, eğer eczaneniz siz veya sorumlu bir 
eczacı yokken de çalışıyorsa ve sizin diploma 
ile edindiğiniz bilgileri almamış kişiler de o 
işi götürebiliyorsa, günün birinde size gerek 
olmadığı düşünülebilir. 

Bu nedenle, genç eczacı arkadaşlarım, lütfen 
sizin yapmanız gereken “ilaçla tedavi yöneticiliği” 
gibi çok özel eğitim gerektiren bir mesleğin 
uygulamasını, diplomanız ile eczanenizi açtıktan 
sonra eşiniz, anneniz, babanız, kardeşiniz veya 
teknisyeninize vermeyiniz.

D.: Son olarak söylemek istediğiniz bir şeyler 
var mı?
R.D.: Selçuk Ecza Deposu ve Denge Dergisi’ne 
eczacılık mesleğine ve eczacılık eğitimine 
katkıları nedeni ile çok teşekkür ediyorum.
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“Hayatı 
Ertelemiyoruz” 

astalarına 37 yıl başarıyla hizmet 
ulaştıran Ecz. Esin Eryılmaz ve SED 
İstanbul Şubesi Mesul Müdürü 

Ecz. Tolgay Eryılmaz, hayatı ertelememek için 
emekli oluyor. Esin Hanım ve Tolgay Bey 37 yıl 
boyunca, eczacılık mesleği neyi gerektiriyorsa 
yaparak ve antlarına sadık kalarak yola devam 
etmenin gururunu yaşıyor.

DENGE: Esin Hanım kendinizden bahseder 
misiniz? 
ESİN ERYILMAZ: 1954’te İstanbul’da doğdum. 
Kadıköy Kız Lisesi’ni bitirdim. 1971’de İstanbul 
Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’ne girdim. 
Çocukluğumdan beri çok istediğim bir meslekti. 
İnsanlara yardımcı olmak, dertlerini paylaşmak 
çok önem verdiğim şeylerdi, bu nedenle 
eczacılık okumayı tercih ettim. 1975’te mezun 
oldum. Bir süre ecza deposunda çalıştım. 
1976’da Tolgay Bey ile tanıştım ve bir yıl sonra 
evlendik. 1980’de oğlumuz Alper ve 1986’da 

İÇİMİZDE İÇİMİZDEN BİRİ

kızımız Eda doğdu. İkisi de üniversiteyi bitirdiler 
ve evlendiler. 

DENGE: Tolgay Bey sizi daha yakından 
tanıyabilir miyiz? 
TOLGAY ERYILMAZ: 1952’de Fethiye’de 
doğdum. Fethiye Lisesi’ni bitirdim. 1975’te 
Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nden 
mezun oldum. Fethiye Lisesi’nde okurken 
hocası olmayan Fransızca derslerine 
Ecz. Ergin Pöğün girerdi. Çok saygın bir kişiydi 
ve eczacılığı seçmemde büyük rol oynamıştı. 
Tabi insan odaklı bir meslek oluşu da eczacılığı 
tercihimde önemlidir. Askerlik sonrası İstanbul 
GATA’da, ardından da Koşuyolu Kalp ve 
Araştırma Hastanesi’nde 4 yıl eczacılık yaptım. 
Daha sonra bir arkadaşımla Topar Itriyat ve 
Parfümeri Deposu’nu açtım. Üçler Itriyat 
Deposu’nda Sayın Dinçer Baykul ile 15 yıl 
çalıştım. Son 10 yıldır da SED İstanbul Şubesi 
Mesul Müdürü olarak görev yapıyorum. 

D.: Fethiye Eczanesi’nin hikâyesi nedir?
T.E.: Evlenip İstanbul’a gelince, bir süre 
eczane açacak uygun yer aradık. Erenköy 
Ethemefendi Caddesi o zaman çok popüler bir 

Ecz. Esin 
Eryılmaz, 

Ecz. Tolgay 
Eryılmaz

H



/ 17

caddeydi, orada 1977’de eczanemizi açtık. Ben 
Fethiyeliydim, ancak eşimin ailesi İstanbul’da 
yaşamamızı isteyince biz de en azından 
eczanemizin adı Fethiye Eczanesi olsun istedik. 
1992’de şimdiki yerimiz olan Atatürk Caddesi’ne 
eczanemizi taşıdık.

D.: Geçmişten bugüne eczacı-hasta ilişkisi 
değişti mi?
E.E.: Eczacı-hasta ilişkisi eski dönemlerde 
daha güzeldi. Eczacı hastanın psikoloğu, dert 
ortağı, ailesinden biri gibiydi. Eczacı demek, 
bir ailenin sırdaşı demekti ve o sır orada kalırdı. 
Hastalarla oturup uzun ve keyifli sohbetler eder, 
arkadaşlıklar kurardık. Şimdi ise ilişkiler çok daha 
farklı, insanların hayata bakışları değişti. Eskisi 
gibi hastaları yakından tanıma şansımız olmuyor. 

D.: Eczanenize gelen müşteri aradığı her ilacı 
bulabiliyor mu?
T.E.: Eczanemizde hastalar hemen hemen 
her ilacı bulabiliyorlar. Ecza depoculuğu artık 
çok gelişti, çalıştığımız deponun çeşit sıkıntısı 
yok. Kanser ilacı gibi çok spesifik kalemler 
satmadığımız için de çok sorun yaşamıyoruz. 
Tabi bu biraz da tecrübe meselesi, hangi 
ilaç hangi dönemde daha çok kullanılır ya 
da kullanımı azalır, imalatı nasıl olur bildiğimiz 
için hastalara hiçbir zaman “ilaç yok” demek 
durumunda kalmadık. 

D.: Geçmişte mesleki anlamda yaşadığınız 
sıkıntılar oldu mu?
T.E.: Geçmişte ilaç temininde sıkıntılar oluyordu. 
İlk yıllarımızda Kadıköy’de 50-60 ecza deposu 
vardı, fakat bunlar çok küçük depolardı. Örneğin 
Erenköy’e haftada iki defa servis verebiliyorlardı. 
Şimdiyse depomuz bize günde beş defa servis 
yapıyor. Bir telefonla siparişlerimizi hemen 
getiriyorlar. Diğer taraftan geçmişte güvenlik 
yönünden sıkıntılarımız olurdu. Nöbetler bir hayli 
zor geçiyordu. Neyse ki artık böyle zorluklar 
yaşanmıyor. 

D.: Eczanenizde kendiniz ilaç üretiyor 
musunuz?
E.E.: Bize okulda yapma ilaç eğitimi çok yoğun 
bir şekilde veriliyordu. Bu derslerden geçmek 
çok zordu. Yani bu alanda çok iyi yetişmiştik. 
Bu yönümüzü mesleğe atıldığımızda, ilk 
zamanlarda çok fazla kullandık. Laboratuvara 
girip ilaç yapmaktan çok büyük keyif alıyorduk. 
Hastalar bize gelip; “bir ilaç yaptın, öyle faydalı 
oldu ki herkese önerdim” dediklerinde çok mutlu 
olurduk. Yeni nesil eczacılar bu hissi tadamıyor, 
şimdi her şey hazır, raftan al-ver şeklinde. 

D.: Günümüzde eczacılık sektöründe 
gözlemlediğiniz sorunlar neler?
T.E.: Bizim nesil çok etik çalışıyordu. 
Günümüzde ise bazı etik dışı uygulamalar 
söz konusu. Diğer taraftan eczacılık fakülteleri 
artıyor. Mezunların sanayiye kaydırılması, AR-GE 
çalışmalarına dahil edilmesi ve yeni iş imkanları 
açılması gerekiyor. Yeni mezun bir eczacının 
ilaç sanayisinde iyi bir gelir elde etmesi çok zor. 
Maaşlar düşük, bu maaş politikası değişmeli. 

Eczacılar aldıkları zorlu eğitimin karşılığını 
almazlarsa sanayiye eğilim artmaz. Öte yandan 
eczacılar mezun olur olmaz ticaret hayatına 
atılıyor. Doğal olarak bir bocalama yaşıyorlar. 
Kar oranlarını hesaplamadan satış yapıp zarar 
ediyorlar ve bunun farkına çok geç varıyorlar. 

İlaç takip sistemi bize kolaylık getirdi. Ancak 
uygulamadaki aksaklıklar giderilmeli ve hastalar 
mağduriyete uğramamalı. İlaç fiyatlarındaki 
düşüşler ise eczane ekonomisini olumsuz 
etkiliyor. Eskiden yılda 7-8 defa zam gelirdi. 
Şimdi sürekli fiyat düşüşleri oluyor ve stoklarımız 
eriyor. Bu eczacının ana sermayesini zayıflatıyor. 
Ciro düşünce kar oranları da düşüyor. Ucuz 
ilaçların kalitesinde bir problem olup olmadığı 
konusunda da kaygılar artıyor. 

D.: Eczacılığın geleceğini nasıl görüyorsunuz?
E.E.: Yarınlardan umutluyuz. İlaç sektörüne 
eczacılar daha fazla girebilirse gelecek daha 
iyi olacak. Tahdit gelmesi mesleğin gidişatı 
açısından olumlu bir gelişme. Yan yana eczane 
açılması ve haksız rekabetler önlenecek. 
Sanayinin ücret politikası da değişirse tahdit 
sonrası mezunlarımız sanayiye daha fazla 
yönelecek. Yeni mezun eczacılarımıza da özel 
sektörde araştırmacı, idareci olarak kendilerini 
yetiştirmelerini ve üniversitelerde akademik 
kariyere yönelmelerini öneriyorum. Onlara 
tavsiyem etik çalışsınlar, değerlere önem 
versinler, sadece ilaç bilgisine yoğunlaşsınlar.

D.: Selçuk Ecza hakkında ne söylemek 
istersiniz?
E.E.: Eczanemizi açtığımız günden beri Selçuk 
Ecza Deposu ile çalışıyoruz. Çok memnunuz, 
ilişkilerimiz çok iyi. Selçuk Ecza eğitime 
gerçekten büyük önem veriyor, okullar inşa 
ederek gençlere armağan ediyor. Eczacılık 
fakültelerine destek veriyor, öğrencilere 
burs olanakları sağlıyor. Yani bu ülkeden 
kazandıklarını bu ülkeye yatırarak önemli bir 
başarıya imza atıyorlar. Bu bakımdan tüm 
yöneticilerini tebrik ediyoruz.
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“Kültürsüzlük En 
Büyük Yozlaşmadır”

ıllarını tıbba adayan Prof. Dr. Vural 
Solok, emekliliğe ayrıldıktan sonra da 
üretmeye devam edenlerden. Bizleri 

her biri birbirinden değerli tablolarla, kitaplarla 
ve baykuş biblolarıyla bezeli bir sanat galerisi 
kimliğindeki eski muayenehanesinde misafir 
eden Solok, genç meslektaşlarından oldukça 
umutlu.

DENGE: Doktor olmaya nasıl karar verdiniz?
VURAL SOLOK: Ben eczacı bir aileden 
geliyorum. Babam kimyager, dedem ve bir 
dayım eczacı. Çocukluğumuz eczanede geçti. 
Laboratuvar dahil, ufak bir eczaneyi yönetecek 
kadar deneyimim vardır. 

Aslında ben mimar olmak istiyordum, ama 
gerçekleşmedi. Sultanahmet’te bulunan Yüksek 
Ticaret bölümünü kazandım. Ardından tıp 
fakültesinin listesi çıkınca oradan istifa ettim. Tıp 

DUAYENLERDUAYEN

Y

fakültesine girerek mesleğe başlangıç yapmış 
oldum. Çok memnunum, bir daha dünyaya 
gelsem yine doktor olmak isterim. 

D.: Üroloji alanını neden tercih etmiştiniz?
V.S.: Üroloji tamamen bir tesadüfler zinciri. Çok 
değişik bir ortamda Prof. Dr. Gıyasettin Korkut ile 
tanıştım. Ben cerrah olmak istiyordum, sanırım 
beni beğenmiş olacak; “Ürolojinin içinde hem 
cerrahi hem dahiliye var, gel sen ürolog ol” dedi. 
Hocanın tavsiyesine uydum ve başlamış oldum. 

Kadro yoktu, mezun olduktan üç gün sonra, 
1963’ün Ekim ayında mesleğe başladım. Hoca 
çalışmamı beğendi ve baş asistan kaldım. 7-8 
ay yurt dışına gittim. Sonra aynı klinikte devam 
ettim. 1977’de Doçent, 1982’de Profesör, 
2004’te ise emekli oldum.

D.: Sizin fakülte yıllarınızı ve günümüzde 
gelinen noktayı göz önüne alarak, Türkiye’de 
tıp eğitiminin dününü ve bugününü karşılaştırır 
mısınız?
V.S.: O dönemdeki eğitim bana göre iyi bir 
seviyedeydi. İnsanı provoke eden unsurlar 
vardır; tıbba girmek, bitirmek, ihtisas yapmak, 

Prof. Dr. 
Vural Solok
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akademik kariyer yapmak, yurt dışında 
çalışmak… Bunlar insanı iter. O zaman bunlar 
çok önemli aşamalar ve hedeflerdi. Günümüzde 
ise küskün bir insan grubu var, bir gelecekleri 
yok.

Tıp fakültesinde bizim dönemimizde iki tane 
büyük eksik vardı. Birincisi kitap, ikincisi yayındı. 
Dergi almak başlı başına bir olaydı, pahalıydı 
ve kitap yoktu. Yayın çok az yapılıyordu, hele 
ürolojide diğer branşlardan daha azdı. Kitap olayı 
1970’lerden sonra Türkiye’de patladı. 

Tıp kitabı yayıncılığının öncülerinden bir tanesi 
Prof. Dr. Aykut Kazancıgil oldu. Dünyanın 
seçkin tıp kitaplarının arasından 50 tanesini 
bizlere kazandırdı. Ondan sonra hızlı bir şekilde 
kitap sayısı arttı. Şimdiyse her şey çok kolay, 
internetten bir tıkla aradığınızı bulmak mümkün.  

D.: O dönemde Türk tıbbı ne durumdaydı?
V.S.: O zaman tıp çalışmaları çok kısıtlı 
imkanlarla yürütülüyordu. Yurt dışına gitme 
imkânı çok kısıtlıydı. Gidenler bir elin parmakları 
kadardı. Şimdi herkes bir şeyler öğrenmek 
için en az bir ay yurt dışına gidiyor. Batı tıbbını 
öğreniyorlar. En önemlisi de Amerika, bütün 
dünyanın en fazla araştırma yapılan ülkesi. Oraya 
gitmek hepimizin hayaliydi. Ancak ben Paris’te 
ürolojinin en eski kliniğine gittim.

O dönemde kongreye gitmek de hiç kolay 
değildi. Cebinde paran varsa gidiyordun. 
Şimdi firmalar olanak sağlıyor gençler gidiyor, 
kongreler ufku açıyor. İnsanlarla tanışıyor, dostlar 
ediniyorsun. O insanların sana katkıları oluyor. 
Uzmanlar geliyor konuşuyorlar. Türk tıbbına, 
doktorlarımıza katkıları oluyor. 

Üroloji bugün teknolojiye dayalı hale geldi. 
Robot teknolojisi alana hâkim oldu. Klinikler bu 
teknolojileri bünyelerine dahil ettiler. Biz açık 
cerrahi ile böbrek ameliyatı yapardık. Şimdi 
ufacık aletlerle, kesip-biçmeden yapılıyor. Yine 
dışarıdan, taş kırma makinesiyle böbrek taşları 
kırılıyor. Ülkemizde bile taş kırma makinesi 
yapılıyor. Yurt dışına, çeşitli ülkelere bu makineler 
satılıyor. 

Bir de bizim sistoskopi dediğimiz mesanenin 
içine baktığımız aletler bugün çok komplike 
hale geldi. Böbreğin içine optik bir hortum 
gönderiyorsun ve görüyorsun. Yanından bir 
başka ince nesne ile taşı orada kırıyorsun. 
Benim asistanlık dönemimde tek bir sondamız 
vardı. Başka tip sondamız yoktu. Sonra bu foley 

dediğimiz, mesane içinde şişip sabit duran 
sondalar çıktı. O bizi çok rahatlattı, bir devrim 
niteliğindeydi. 

Tıpta fakirlik vardı. Kullandığımız sondaları, 
aletleri kaynatır, güya sterilize eder, tekrar başka 
hastaya kullanırdık. İdrar torbaları yoktu, ona 
göre ameliyat değiştiriliyordu. 1980’lerden sonra 
ithalat açılınca tıbbi aletler ülkemize daha fazla 
gelmeye başladı. 

Bugün bağırsaktan bir parça alıp içine idrar 
yollarını getirip dikiyorsun, bir nevi mesane 
yapıyorsun, ağzına da torbaları yapıştırıyorsun. 
Konforlu olmasa da hastanın yaşamını devam 
ettirmesini sağlıyorsun. Eskiden torbalar da 
pahalıydı, şimdi sorun olursa atıyor yenisini 
takıyorsun. Kısacası tıbbın çehresi 1980’den 
sonra ithalatla gelen malzemeler sayesinde 
değişti.

D.: Paris’te ne gibi çalışmalar yaptınız?
V.S.: Necker Hastanesi dünyaca meşhur bir 
klinik, mesane içinde taş ilk defa burada kırılmış. 
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Ben gittiğimde orada iki nesil hekim vardı; eski 
tip çalışanlar ve İngiliz ve ABD tıbbına yeni 
yönelmiş hekimler. Onlarla çalıştım, haberim 
olmayan birçok konuyu öğrendik. Çocuk 
operasyonlarını gördük. 

Orası bizden daha teşkilatlıydı. Hasta kayıtlarının 
bilgisayara aktarıldığını tespit ettik. Hastaların 
üzerine kâğıt örtüler örtüldüğünü gördük. 
Galoşlar, gömlekler kâğıttı. Biz bez kullanıyorduk 
ve hijyen için yıkıyorduk. Bu gibi pek çok yeni 
uygulamayı orada gördüm. Henüz Amerikan 
tıbbına yakın değillerdi ve daha çok İngiliz tıbbı 
ağırlıklı çalışıyorlardı. 

D.: Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim 
Dalı Başkanı olarak görev yaptınız. Görev 
süreniz boyunca neler gerçekleştirdiniz?
V.S.: Aşağı yukarı 17 yıl Cerrahpaşa Üroloji 
Kliniği’nin Anabilim Dalı Başkanlığı’nı yaptım. 
Daha çok, benim ilgi alanım olan çocuk ürolojisi 
ile uğraştık. Mesela bir takım aletleri; taş 
kırma makinesini, ultrasonları getirdik. Prostat 
biyopsileri yapmaya başladık. Perkütan ve 
laparoskopik cerrahiyi getirdik. 

Robot çok pahalı bir cihazdı, alamazdık. Hem 
kadın hem erkek ürolojisinde çok büyük önemi 
olan ürodinami testine başladık. Bu aletler 
konusunda bilgi sahibi öğretim üyeleri yetiştirdik. 
Kongrelere klinik olarak 20-25 yayınla giderdik. 
2004 yılında bıraktığım zaman Cerrahpaşa 
Üroloji, Türkiye’nin en iyi kliniklerinden bir 
tanesiydi. 
 
D.: 2000-2004 yılları arasında başkanlık 
da yaptığınız Türk Üroloji Derneği’nde 
yürüttüğünüz çalışmalardan bahseder misiniz?
V.S.: Türk Üroloji Derneği 1975’lerden itibaren 
Türk Üroloji Kongreleri’ni yapan dernektir. Ben 
1968’de derneğe üye oldum. 1969 yılında 
yönetime girdim. 2004’te yönetimden çıktım. 35 
yıl hizmet verdim. Çeşitli görevlerde bulundum. 
Birinci amacımız iyi bir kongre yapmaktı. 
Minimum 2 yıl önceden hazırlanmaya başlardık. 
Çünkü davet edilecek yabancıların takvimleri çok 
doludur. 

Kendi branşlarında yükselmiş seçkin insanlardır 
ve tüm dünyayı dolaşıp kongrelere katılırlar. Bu 
insanları Türkiye’ye getirmek için 2 yıl önceden 
angajmana girersiniz. Amacımız daima daha iyi 
nitelikte, daha büyük katılımla kongre yapmaktı. 
Biz küçük bir branşız ama en son katılımımız 
1.500-1.700 oldu. Uzman sayımıza göre çok iyi 
rakamlardı. 
 

D.: Üroloji alanına yaptığınız diğer katkılardan, 
bilimsel çalışma ve yayınlarınızdan bahseder 
misiniz?
V.S.: 234 civarında bilimsel yayınım oldu. 
Kitaplarım var. İlk kitabım 1969 yılında 
hazırladığım bir bibliyografya. Prof. Dr. Aykut 
Kazancıgil ile tıbbi bilimler bibliyografyası ve 
bilim tarihi bibliyografyası çıkardık, onlar hem 
ülkemizde hem yurt dışında referans kitap 
oldu. Türk bilimi ile ilgili bütün tarihçelere yer 
verdik. Bunların dışında 40 tane tıp tarihiyle ilgili 
makalem ve tercüme ettiğim 10 civarında kitap 
bulunmaktadır. 

D.: Yayın kurullarında çalıştığınız, editörlüğünü 
üstlendiğiniz tıp dergileri/yayınları var mı? 
V.S.: Türk Üroloji Dergisi’nin uzun yıllar ve 
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nin dergisinin 10 yıl 
editörlüğünü üstlendim. Bunların yanında, çeşitli 
yabancı dergilerin Türkçeye tercümesinde 
editörlük yaptım.

D.: Koleksiyoner yanınızdan da bahsedelim, 
ne zaman, nasıl başladınız, koleksiyonunuzda 
hangi eserler var?
V.S.: Kendimi ezelden beridir koleksiyoner olarak 
görmüyorum. Ben toplayıcıyım. En çok sevdiğim 
konu resim ve heykeldir. Klasik sanatların görsel 
kısımları ilgi alanımdadır. Epey resmim vardır. 
Bir kısmını çocuklarıma verdim. Kitapları da 
çok severim, geniş bir kütüphanem var. Ayrıca 
baykuş biblosu toplarım. 500-600 arası baykuş 
biblom bulunuyor. 

D.: Mesleğe yeni başlayan gençlere neler 
tavsiye edersiniz?
V.S.: Mesleğe başlayanlar ilk önce yaptığı 
işi sevecek. Bitirelim gitsin ihtisası diye 
düşünmeyecekler, öğrenecekler. Bize hiçbir 
hocamız bak oğlum bu iş böyle yapılır demedi. 
Biz daima kendimizden daha kıdemli olan 
insandan bilgi edindik. Baş asistanlar sofistike 
çalışır, bütün yük onlardadır. Asistana onlar 
öğretir. 

İkinci tavsiyem okumaktır. Kitaptan, 
bilgisayardan, internetten… Nereden okursan 
oku. Şimdi kimse dergi almıyor. Bir miktar 
para yatırıyorsun, üye oluyorsun, sana bir şifre 
veriyorlar, bütün dergiler elinin altında, istediğini 
okuyorsun. 

İnsanlar kendilerini eğitmeli. Sadece tıbbı 
okumak değil, kültür edinmek de önemli. 
Kültürlü insanlar daha kolay adapte olurlar. 
Kültürsüzlük en büyük yozlaşmadır. Bir 

DUAYENLERDUAYEN
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entelektüel hobin bir de elini meşgul edeceğin 
hobin olması lazım. Bu resim olur, oymacılık olur, 
seramik olur… Emekliliğini geçireceğin zamanda 
da bu böyle. Diğer taraftan sergilere, konserlere 
gideceksin, takip edeceksin. 

D.: Yapmayı planladığınız projeler neler?
V.S.: Üroloji tarihini yeni baştan kitap haline 
getirmeyi düşünüyorum. Hazır bazı kitapçıklar 
var, mesela prostat tarihçesi yüzde seksen hazır. 
Endoürolojinin geniş tarihçesini de hazırlamak 
istiyorum. 

Asıl isteğim üroloji ve sanat. En sevdiğim 
konudur. Ürolojiyi resimle kaynaştırma. Örneğin 
hermafrodit yani çift cinsiyetli insan bizim 

konumuza girer. Bu konuda o kadar güzel 
heykeller yapılmış ki dünyada. 

Böyle bir makale yazmıştım, bir dergide 
yayınlandı. Yine böbrek taşları konulu o kadar 
güzel resimler var ki. İdrar, bizim en önemli 
konularımızdan, o kadar çok resmedilmiş ki. 
Hekim hasta başında idrar kabını alıp bakıyor ve 
teşhis koyuyor. 

Tüm bu konularla ilgili müthiş yağlı boya resimler 
var. Bunları kaynaştırarak biraz sanatsal, biraz 
tarihsel, biraz bilimsel bir çalışma yapmak 
istedim. Seminerler verdim. Ama asıl sorun 
kitabı bastırmak. Birinin kitabını basarız demesi 
lazım. Bizi frenleyen, zor olan da budur. 
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diyabetli kişilerin tedavisinde kullanan Kanadalı 
araştırıcılar Frederick Banting ve Charles Best’i 
ziyaret eder. Daha sonra insülinin Danimarka’da 
üretimi ve test edilmesi için izin alır. 1922’lerin 
sonlarında Krogh, sığır pankreasından insülin 
elde etmeyi başarmıştır. 1923’lerin başında 
ise ilk hastalar tedavi edilmiş ve Nordisk 
kurulmuştur.

İki yıl sonra, August Krogh’un çalışanlarından 
biri olan Harald Pedersen, Novo Therapeutic 
Laboratory adında, rakip bir insülin firması 
kurmuştur. 1936 yılında Nordisk, insülinin 
etkisinin protamin adı verilen bir protein 
eklendiğinde daha uzun süre olabileceğini 
keşfettiğinde çok önemli bir ilerleme 
kaydedilmiştir. O zamandan beri yapılan birçok 
iyileştirme ile hastaların ihtiyaçlarına uygun 
insülinlerin geliştirilmesi mümkün olmuştur. 

Novo ve Nordisk, 60 yıl boyunca rekabet 
etmiştir ve 1989’da birleşerek Novo Nordisk’i 
oluşturmuşlardır. Merkezi Danimarka’da olan 
Novo Nordisk, bugün 76 ülkede 38.000 
çalışanı ile hizmet vermektedir.   

Novo Nordisk 
Türkiye 

Genel Müdürü 
Şebnem 

Avşar Tuna 

“Değişime Liderlik 
Ediyoruz”

u sayımızda sektörden sayfalarımızın 
konuğu, kökleri 1923’lere 
uzanan Novo Nordisk’in Türkiye 

Genel Müdürü Şebnem Avşar Tuna oldu. 
Şebnem Avşar Tuna ile Novo Nordisk 
hakkında geçmişten günümüze detaylı bir 
değerlendirme yapma fırsatı bulduk. 

DENGE: Novo Nordisk’in kuruluş hikâyesini 
anlatır mısınız?
ŞEBNEM AVŞAR TUNA: Novo Nordisk’in 
diyabet tedavisindeki tecrübesi, fizyoloji 
alanında Nobel Ödülü sahibi Danimarkalı 
August Krogh’un insülin üretmek için Nordic 
İnsülin Laboratuvarı’nı kurduğu tarih olan 
1923’lere kadar uzanmaktadır. 

Eşi Tip-2 diyabetli olan Krogh, ineklerin 
pankreasından insülin elde eden ve bunu 

B
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D.: Novo Nordisk’i bugünlere ulaştıran 
yönetim anlayışını anlatır mısınız?
Ş.A.T.: Novo Nordisk, kar amacı gütmeyen 
bir kuruluş olan, Novo Nordisk Vakfı tarafından 
kontrol edilmektedir. Bunun amacı, operasyon 
için istikrarlı bir üs sağlamak ve bilimsel, insani, 
sosyal gelişime katkıda bulunmaktır. 

Novo Nordisk, “Temel Üçgen” prensibi ile 
yönetilmektedir. Bu, yaptığımız işi finansal, 
sosyal ve çevresel performansımızı karşılayacak 
şekilde yönettiğimiz anlamına gelmektedir. 
Şirket içerisindeki kararların alınmasında “Temel 
Üçgen” prensibi bir mercek görevi görmektedir. 
Bu yönetim biçimi ve iş anlayışı şirketimizi 
sektörde lider bir oyuncu haline getirmiştir.  

D.: Novo Nordisk’in Türkiye pazarına girişi 
nasıl oldu?
Ş.A.T.: Nordisk insülinleri Türkiye’ye ilk kez 1974 
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yılında gelmiştir. İki Danimarkalı şirket birleştikten 
sonra Novo Nordisk, 1991 yılında Türkiye’de 
bir ofis açmıştır. 1995 yılında ithalat ve dağıtım 
yapmak amacı ile Novo Nordisk Sağlık Ürünleri 
Tic. Ltd. Şirketi kurulmuştur.

D.: Günümüzde hangi tedavi alanlarına 
yönelik üretim yapıyorsunuz?
Ş.A.T.: Novo Nordisk, insan insülinleri, analog 
insülinler ve enjeksiyon sistemleri temin eden 
Türkiye’deki lider diyabet firmasıdır. Pazarda, 
insan insülinleri ve modern insülinlerin tümünün 
bulunduğu portfolyoya sahip tek firmayız. 2001 
yılında şirketimiz büyüme hormonu ürünleri, 
hormon replasman tedavileri ile birlikte kanama 
bozukluklarında kullanılan hemofili tedavisini de 
hizmetlerine eklemiştir. 

D.: Logonuzun anlamını ve kullanım nedenini 
öğrenebilir miyiz?
Ş.A.T.: Novo Nordisk logosunda yer alan Apis 
Öküzü, Eski Mısır’da kutsal bir hayvan olarak 
nitelendirilirdi. Memphis şehrinin tanrısı, kâinatın 
yaratıcısı ve zanaatkârların efendisi olarak 
bilinen Ptah’ın Apis Öküzü’nde yeniden vücut 
bulduğuna inanılırdı. Logoda yer alan Apis 
Öküzü yaşamın sonsuz döngüsünü, gece ve 
gündüzü, hayat ve ölümü temsil etmektedir.

D.: Novo Nordisk’in insan kaynakları 
politikaları ve çalışan profili hakkında bilgi verir 
misiniz?
Ş.A.T.: Novo Nordisk’in Türkiye’deki merkez 
ofisi İstanbul’dadır; Ankara’da da bir bölge ofisi 
bulunmaktadır. Şirket bünyesinde yaklaşık 200 
çalışan görev yapmaktadır. Çalışanlarımızın 
yarısı 25-35 yaş, diğer yarısı ise 35-45 yaşları 
arasındadır. 

Kariyer ve iş yapışımızda çeşitlilik ve katılımcılığı 
destekleyen bir kültür vardır. Orta kademe 
yöneticilerin %90’a yakını ve üst düzey 
yönetimin %55’i dahili atamalar yolu ile göreve 
gelmiştir.

Novo Nordisk Tarzı (Novo Nordisk Way) sağlam 
bir temele dayanan ve ortak değerlerimizden 
oluşan yönetim sistemimizdir. Bu sistem ile 
hastalarımız, çalışanlarımız ve hissedarlarımız 
için uzun vadede her zaman neyin en iyi 
olduğunu değerlendirmemize rehberlik eden 
10 temel unsur ortaya konmaktadır. Bu temel 
unsurlar firmamızın hedeflerinin neler olduğunu, 
bunlara nasıl ulaşacağımızı ve bir organizasyon 
olarak nelere değer verdiğimizi çalışanlarımıza 
açıkça gösterir.

D.: Diğer firmalardan farkınız nelerdir?
Ş.A.T.: Amacımız, ciddi kronik hastalığı 
olan kişiler için gerçek bir fark yaratmaktır. 
Novo Nordisk, 1923 yılından beri diyabet 
tedavisi için yapılan araştırmalar ve başarılarla 
dolu bir geçmişe sahip, global bir sağlık 
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şirketidir. Diyabet bugün en önemli odağımızı 
oluşturmaktadır ve dünya çapında yaklaşık 23 
milyon kişi Novo Nordisk’in enjekte edilebilir 
diyabet tedavi ürünlerini kullanmaktadır. Novo 
Nordisk, hemofili, büyüme hormonu ve hormon 
replasman tedavisinde lider konumdadır.

D.: Novo Nordisk’in AR-GE yaklaşımını ve 
stratejilerini anlatır mısınız?
Ş.A.T.: Novo Nordisk dünya çapında 50 ülkede 
klinik araştırmalarını sürdürmektedir ve yaklaşık 
6 bin AR-GE çalışanını istihdam etmektedir. 
Yıllık cirosunun %14’ünü, yani yaklaşık yıllık 
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2 milyar doları AR-GE faaliyetlerine ayırması, 
Novo Nordisk’in yenilikçi anlayışının bir diğer 
göstergesidir.

D.: Novo Nordisk’in AR-GE faaliyetlerinde 
Türkiye’nin yeri ve önemi nedir?
Ş.A.T.: Novo Nordisk, Türkiye’de en fazla 
araştırma yapan 5 ilaç firmasından biridir. 2002 
yılından itibaren Türkiye’de 49 tane erken faz 
çalışma yürüttük. Türkiye’de istihdam edilen 
personelin yaklaşık %10’u AR-GE projelerinde 
çalışmaktadır. 

Novo Nordisk, sadece klinik araştırmaya verdiği 
önemle değil aynı zamanda AR-GE işbirliklerine 
verdiği önemle de ayrı bir konuma sahiptir. Bu 
bağlamda, 24 Mayıs 2011’de Novo Nordisk ve 
Kocaeli Üniversitesi diyabet ve ilgili hastalıklarla 
mücadele konusunda güçlerini birleştirmek için 
bir AR-GE anlaşması imzaladı.

D.: Türk ilaç sektörü hakkında neler 
söyleyebilirsiniz?
Ş.A.T.: Türkiye’de ilaç sektörü büyümeye 
devam eden ve istihdamın yoğun olduğu 
önemli bir sektördür. Artan nüfus ve ortalama 
yaşam süresinin uzaması, özellikle kronik 
hastalıkların artmasına yol açmaktadır. Koruyucu 
hekimlik ve önleyici tedaviler de günümüzde 
önem kazanmıştır.

D.: Novo Nordisk’in global sosyal sorumluluk 
projelerinden bahseder misiniz?
Ş.A.T.: 2001 yılında Novo Nordisk, uluslararası 
sivil toplum kuruluşları, lokal yönetimler ve 
diyabet dernekleri ile birlikte gelişmekte olan 
ülkelerde diyabet tedavisini iyileştirmek için 
birtakım girişimler başlatmıştır. 

Novo Nordisk, gelişmekte olan ülkelerde 
diyabetin önlenmesi ve tedavisi ile ilgili projeleri 
destekleyen bağımsız ve kar amacı gütmeyen 
bir vakıf olan Dünya Diyabet Vakfı’nın (World 
Diabetes Foundation-WDF) kurucusudur. 
2001 yılından beri WDF, gelişmiş ülkelerdeki 
26 milyon kişi üzerinde doğrudan etkiye sahip 
72 projeyi desteklemiştir. 

WDF, Türkiye’de de Türkiye Diyabet Vakfı ile 
birlikte 3 yıl süren bir projeyi destekleyerek, 
2015 yılına kadar Türkiye genelinde 20.000 
kişinin eğitimi için Ulusal Akran Eğitimi 
Programı’na katkı sağlamaktadır.

Novo Nordisk, diyabet ve diğer hastalıkların 
tedavisini iyileştirmek için tasarlanan, işbirlikçi 
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hareketi teşvik edecek dünya çapında girişimler 
geliştirmiştir. Diyabeti Değiştirmek® girişimi 2005 
yılında başlatılmıştır. Diyabetlilerin ve risk altında 
olanların yaşamlarında gerçek bir değişim 
oluşturan aksiyon ve programların bir arada 
olmasını sağlayan bir çatıdır. 

Bu programlardan biri olan DAWN2™ 
(Diyabete İlişkin Tutumlar, Arzular ve İhtiyaçlar), 
diyabetlilerin, onlara bakan kişilerin ve sağlık 
profesyonellerinin psikososyal ihtiyaçlarını 
belirlemek için yapılan dünya çapında bir 
çalışmadır.

D.: Novo Nordisk Türkiye’nin yürüttüğü diğer 
sosyal sorumluluk projeleri neler?
Ş.A.T.: Novo Nordisk Türkiye, bu global 
girişimlerin, özellikle de Diyabeti Değiştirmek® 
projesinin, aktif bir parçasıdır. Diyabeti 
Değiştirmek® otobüsü 2008 ve 2009’da 14 
şehri ziyaret ederek, 25.000’in üzerinde kişiye 
ulaşmış ve diyabet hakkında bilgilendirmiştir.

2011 yılında Türkiye, diyabetli hastalar, hasta 
yakınları ve hekimlerin davranışlarını inceleyen 
Novo Nordisk DAWN2™ çalışmasına katıldı. 
DAWN2™, diyabetin yönetiminde psikososyal 
engellerin yarattığı sorunu derinlemesine 
araştıran, 17 ülkenin katıldığı bir çalışmadır. 

Türkiye’de bilgiler 506 diyabet hastası, 
diyabetli kişilerin aile üyesi olan 126 kişi 
ve diyabetli kişilere bakım sağlayan 280 
sağlık profesyonelinden elde edildi. Bu 
bilgiler, diyabetin, diyabet hastalarının günlük 

yaşamlarına nasıl bir etkisi olduğunu anlamak 
için çok önemli katkı sağlamaktadır.
    
2012 yılında Türkiye’de, Dünya Diyabet Günü 
aktivitesi kapsamında Novo Nordisk olarak, 
Türkiye Diyabet Vakfı işbirliği ile bir tarama 
projesi organize ettik. Diyabet tarama etkinliği 
kapsamında, sekiz saatlik süre içerisinde, 
7.042 kişiye kan şekeri ölçümü yaparak, bu 
alandaki Guinness Rekoru’nu kırdık. 

2013 yılı Kasım ayında Uluslararası Diyabet 
Liderler Zirvesi Türkiye’de gerçekleşti. 300’ün 
üzerinde yüksek düzey katılımcı, sürdürülebilir 
sağlık politikaları geliştirme ve diyabetliler için 
daha iyi sonuçların elde edilebileceği sağlık 
sistemlerini oluşturma yollarını keşfetmek 
amacıyla bir araya geldi. 

Zirve, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı’nın 
himayesinde gerçekleşti. Ev sahipliğini Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Sosyal 
Güvenlik Kurumu’nun üstlendiği zirvenin resmi 
ortağı T.C. Sağlık Bakanlığı oldu. Uluslararası 
Sosyal Güvenlik Derneği (ISSA), Uluslararası 
Diyabet Federasyonu (IDF), Türkiye Diyabet 
Vakfı, Türk Diyabet Cemiyeti ve Türkiye 
Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği de 
zirveyi destekledi. Novo Nordisk ise bu zirveye 
organizasyon desteğinde bulundu. 

Zirvede, Clinton Vakfı’nın kurucusu ve 42. ABD 
Başkanı Bill Clinton görüşlerini uydu aracılığı ile 
aktardı. BM eski Genel Sekreteri Kofi Annan 
da bir konuşma yaparak, dünyadaki diyabet 

2013 Uluslararası 
Diyabet Liderler 

Zirvesi 
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yükünün karşılanmasında gelecekte görülecek 
zorluklar hakkında görüşlerini bildirdi.

Novo Nordisk her yıl birçok aktivite ile Dünya 
Diyabet Günü’nü kutlamaktadır. Bu aktiviteler 
arasında binin üzerinde hastaya yapılan diyabet 
taraması, toplum bilgilendirme toplantıları, sağlık 
profesyonelleri için eğitim seminerleri ve sağlık 
basınının diyabete odaklanmasını sağlayacak 
başka etkinlikler yer almaktadır. 

Tüm bunların yanında, Çocuklarda Diyabeti 
Değiştirmek® girişimine bir katkı olarak, Novo 
Nordisk her yıl 50 çocuğa, diyabetlerini kontrol 
edebilmeleri için güven kazandıran ve aynı 
zamanda eğlenmelerini sağlayan diyabet 
kampına katılabilmeleri için sponsor olmaktadır. 

Novo Nordisk, diyabetle mücadelede egzersizin 
önemine değinen çeşitli etkinliklerde de önemli 
rol oynamaktadır. Tamamı diyabetlilerden 
oluşan dünyanın ilk profesyonel bisiklet takımı 
olan Team Novo Nordisk, Türkiye’de her yıl 
düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’na 
katılmakta ve tüm dünyaya diyabetin kişilerin 
hayallerine hiçbir şekilde engel olmadığını 
göstermektedir.  

Hedefleri tüm diyabetlilere ilham kaynağı olmak, 
onları eğitmek ve teşvik etmek olan Team Novo 
Nordisk, 2013 yılında Sayın Cumhurbaşkanı 
Abdullah Gül ve Sayın Hanımefendi Hayrünnisa 
Gül tarafından diyabet bilinirliğini arttırmaya 
yönelik katkıları nedeniyle plaketle ödüllendirildi. 
2014 yılında da 50. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet 
Turu’nda oldukça başarılı performans gösteren 
Team Novo Nordisk, diyabet farkındalığını 
arttırmaya yönelik çeşitli aktivitelerde yer aldı.

D.: Novo Nordisk Türkiye’nin gelecek 
hedeflerini anlatır mısınız?
Ş.A.T.: Tüm Türkiye’de milyonlarca hastaya ve 
binlerce doktora ulaşıyoruz. Diyabet tedavisinin 
lideri olarak, diyabet sorununun çözümü 
için tüm paydaşlarla işbirliği içinde çalışmak 
istiyoruz. 

Novo Nordisk, diyabet ve hemofili gibi kronik 
hastalığı olan kişilerin yaşamlarını iyileştirmeye 
kendisini adamıştır. Şirketimiz, araştırmalar 
ile yeni gelişmeler ortaya çıkarmaya, yenilikçi 
ürünler ve cihazları geliştirmeye, önlem, 
tanı ve tedavi standartlarının iyileşmesine 
yardımcı olmak için sağlık profesyonellerini 
bilgilendirmeye devam edecektir.

Team 
Novo Nordisk
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Gözlerin Musikisi, 
Sarayların Sanatı 
 

n altıncı yüzyılın sonlarına doğru 
yok olan İznik çini sanatını yeniden 
yorumlayıp, hayata geçiren, dünyaca 

ünlü çini ustası Mehmet Gürsoy, 2009 yılında 
UNESCO tarafından “Yaşayan İnsan Hazinesi” 
ilan edildi. Çini sanatının tarihsel gelişiminde 
kaybolan orijinal renkleri ve altyapıyı uzun 
araştırmalar sonucunda yeniden ortaya 
çıkaran Gürsoy’a göre çini bir 
göz musikisidir ve notaları laleler, 
karanfiller, güller, sümbüllerdir. Yine 
ustaya göre çini kıymetli taşların rengini 
sır altında gizleme sanatıdır.

DENGE: Sanatınızı Kütahya’da icra 
ediyorsunuz, ama İznik çinileri üzerine 
yoğunlaşıyorsunuz. Peki, Kütahya’nın 
sizin için önemi nedir?
MEHMET GÜRSOY: Sultan Veled’in 
bir sözüyle başlamak istiyorum; 
“Kütahya’da bir ay kalana ne mutlu, iki 
ay kalan ziyadesiyle mutlu ve saadet 
içinde olur. Cennet Kütahya’nın ya 
altındadır, ya üstündedir”. 

Kütahya gerçek bir evliyalar, şairler, 
ressamlar, müzisyenler yani kısaca 
sanatkârlar kentidir ve tarih 
boyunca sanatla yoğrulmuştur. 

16. yüzyılın sonlarına doğru 
Osmanlı İmparatorluğu 
zayıfladığı zaman İznik’te 
çinicilik tamamen 
sessizliğe bürünmüş. 
Sarayın desteği bittiği 
için sanatçılar zor 
durumda kalmış.

Tüm 
olumsuzluklara 
rağmen çini 
sanatkârları bir 
şekilde çiniyi 
günümüze kadar 
taşımışlar. 
Yokluk çekmiş, 
savaş görmüş, işgali 
yaşamış Kütahya, ama 
her şeye rağmen bu 

şehirde sanat hiç ölmemiş. Bu değerli ve güzel 
insanlar olmasaydı bugün biz olmazdık.

Kütahya bu anlamda, bilhassa çini sanatına 
verdiği büyük önemden ötürü çok özel bir 
kenttir. 

D.: Neden Türk çinisi denince insanların 
algısında İznik daha önde?
M.G.: İznik, saraya daha yakın ve etrafında 
zengin kuvars madenleri var. Ulaşım çok 
daha rahat. Kütahya ise saraya daha uzak. 
Dolayısıyla İznikli ustaların çizdiği desenler 
saraya daha kolay ulaştırılmış. Bu nedenlerle 

İznik çinisi zirveye ulaşmış. Literatürde 
şöyle deniyor; İznik çinisi saray sanatıdır, 
Kütahya ise halk sanatıdır. Sonuçta 
saray sanatı, imparatorluk gerileme 
dönemine girince bitip gitmiş, ama halkın 
sanatı varlığını sürdürmüş.

D.: Kaybolan çini geleneğini yeniden 
canlandırdınız, peki yola nasıl çıktınız, 
araştırmalarınızda neler keşfettiniz?
M.G.: Bu sanata başladığım 1975 
yıllarında, İznik çinisi tarihe gömülmüştü. 
Kütahya’da çok ilkel işler yapılıyordu. 
Kompozisyonlar özünden kopmuş, 

renkler orijinalinden çıkmış, tamamen 
pastel renklerde üretim yapılıyordu. 

Benim Topkapı Sarayı’nda, Rüstem 
Paşa Camii’nde, Türk İslam Eserleri 

Müzesi’nde, Çinili Köşk’te 
gördüğüm eserler muhteşemdi. 
Ecdadımız inanılmazı 
gerçekleştirmiş, imkânsızı 
başarmış bu sanat dalında. 

Çini sanatında estetik, 
zarafet, ahenk ve denge 

var, kompozisyon güzel. 
Kısacası her unsur 

bulunuyor. Dedim 
ki bu sanat neden 
geri dönmesin. 
Sanata çıkış 
yolum da bu oldu. 
Sıradan bir resim 
öğretmeniydim 
o yıllarda, hatta 

yüksek öğrenim 
de yapmamıştım. 

Bu sanat zevkini 
hocalarımız bize 

aşılamışlardı. 

O
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Öncelikle bu sanatın adını değiştirmek, ona 
başka açıdan bakmak lazımdı. Çini nedir 
diye sorduğumuzda, genelde “bir seramik 
türüdür” yanıtını alırız. Ama bana göre çini; 
bir göz musikisidir. Bu musikinin notaları da 
laleler, karanfiller, sümbüller, güllerdir. Hiçbir 
müzisyen iki notadan beste yapamaz, ama 
biz sadece mavi ve beyazı kullanarak çok 
güzel besteler ve kompozisyonlar yaparız. 
Çinileri incelediğim zaman orijin renkleri; 
mercanı, türkuazı ve zümrüdü gördüm. Bunlar 
mücevherdi, atalarımızın ufkuna, anlayışına 
bakar mısınız. Yani kıymetli taşların rengini sırın 
altına gizlemişler. Bu kıymetli taşlar mercandır, 
zümrüttür, firuzedir ve lapistir. Mücevher 
renklerinin bulunduğu mekânlarda yaşamayı 
istemişler. Neden, çünkü bu kıymetli taşlar 
insana pozitif enerji yüklüyor ve huzur veriyor. 
Kanuni Sultan Süleyman ile ilgili bir anekdot 
aktarmak isterim sizlere. Padişah huzura iki 
sanat erbabını kabulde tereddüt etmiyor, 
birisi terzisi, diğeri İznikli ustalar. 
Araştırıldığında bakıyoruz 
ve görüyoruz ki terzisi 
kendi süsü, çini ise 
sarayın süsü. 

Sanatkârlar padişaha eser sunacağı için 
heyecanla geliyor huzuruna; “Sizin için yaptım 
hünkârım” diyor. Padişah da; “İki kese altın 
verile”, “Üç kese altın verile” diyerek onları 
ödüllendiriyor. Sanatkârın karnı tok sırtı pek, 
mutlu, huzurlu, daha güzel eserler yapmak için 
heyecan duyarak atölyesine dönüyor. 

Çini sanatı 700 yıllık koskoca bir imparatorluğun 
sanatıdır. Yani bizim öz sanatımızdır. Dünya 
üzerinde hiçbir ülkenin böyle bir sanatı yoktur. 
Sarayın sanatçıları Allah’ın yarattığı güzellikleri 
öylesine harika irdelemişler, öylesine detaya 
inmişler ki indikçe mükemmellikleri görmüşler. 
Önce kâğıda, ardından toprağa, sonra da fırına 
göndermişler ve en sonunda bu eşsiz çiniler 
çıkmış ortaya.

D.: Bu güzeller güzeli çinileri nasıl 
üretiyorsunuz?
M.G.: Önce vazo, tabak, mimari karo 

şeklinde hamuru şekillendiriyoruz. 
Şekillendirdikten sonra 15 

gün kurumaya bırakılıyor 
obje. Tabi kendi 

kendine, 
normal 
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şartlarda kuruyor. Ondan sonra göz akı beyazı 
kuvarsla astarlıyoruz. Akabinde birinci pişim 
için fırına sevk ediyoruz ve 1.050 derecede 
pişiriyoruz. İçinde ne kadar yabancı madde 
varsa bu fırında yanıp, kül olup gidiyor. Ondan 
sonra elimize alıp desenlerini tek tel fırçayla 
çiziyoruz. Ardından alan boyamasına geçiyoruz. 
Sırasıyla önce kobalt, sonra türkuaz, sonra 
yeşil ve en son kırmızıyla boyadıktan sonra, 
bunları sır havuzuna daldırıyoruz. Devamında 
ikinci pişim için fırına sevk ediyoruz. Bu kez 900 
derece civarında pişiyor. En nihayetinde ateşten 
bu eşsiz çiçekleri topluyoruz. 

Hamur halden mamul hale gelene kadar 
11 defa elden geçiyor. Diğer bir değişle 11 
nazik ve estetik el değiyor bunlara. Ateşten 
bu çiçekleri toplayabilmemiz için de 30 güne 
ihtiyacımız var. Ondan sonra mamul oluyor. Yani 
ateşin bir oyunudur bu sanat.

D.: İznik çinilerinde kullanılan renklerden 
bahseder misiniz?
M.G.: Fatih Sultan Mehmet, İstanbul’u fethettiği 
zaman dünyanın her yerinden hediyeler gelir 
saraya. Japonya ve Çin’den de porselen 
hediyeler gönderilir. Bu porselenler sadece mavi 
ve beyaz renklidir. Padişah da sanatkârlarına 
şöyle buyurur; “Daha güzeli yapıla.” 

Mavi ve beyaz renk yok sadece tabiatta. 
Sarayın bahçesinde laleler, karanfiller, sümbüller, 
şakayıklar, çiğdemler var. Sarayın sanatkârları 
da renk arayışına girmişler. Önce türkuazı 
yani bizim öz rengimizi, sonra zümrüt yeşilini 
ve ardından da mercanı eserlerine taşımışlar. 
Mercan, 1550-1575 yılları arasında hayatta 
kalmış, ondan sonra ise artık üretilmemiş. 
Çünkü mercan kırmızının sırrını bir usta 
yakalamış, formülü de hiç kimseye söylemediği 
için kendisi ile beraber toprağa gömülmüş. 
1991 yılına kadar durum böyle. 1991 yılında 
âcizane bana nasip oldu mercan rengini 
bulmak. Mercanla ilgili on yıllık bir araştırmam 
vardı. Her fırında kırmızıyı test ediyordum. 
1991’de İstanbul Güzel Sanatlar Fakültesi’nde 
sergi açtığım zaman, dekan Prof. Nurhan 
Atasoy; “Evlat bu iş tamamdır, ben basını 
çağırıyorum” dedi. 

Bir süre sonra, bir yayın organında; “İşte 
tarihteki mercan geri döndü” diye açıklama 
yaptı. Analizler, mercanın içinde uranyum 
madeni olduğunu gösteriyor, ayrıca demir ve 
selenyum var. Daha sonra çeşitli testler yaparak 
tekrar hayata geçirdim mercan rengini.

D.: Peki çinilerimizde sık kullanılan çiçek 
motifleri ve onların anlamları hakkında neler 
biliyoruz? 
M.G.: Ecdadımız mücevherlerin bulunduğu 
mekanlarda yaşamayı istemişler ve evlerinin 
duvarlarına çinileri nakşetmişler. Yuvalarını 
bu eserlerle süslemişler. Çünkü bu eserlerin 
üzerinde laleler, karanfiller, güller vardır. 
Lale, Cenabı Allah’ı temsil eder. Duvarlarda 
Allah’ın adı zikredilir. Gül peygamber efendimizin 
çiçeğidir. Karanfil ise dervişlerin 
çiçeğidir; Mevlana’nın, Yunus 
Emre’nin, Karacaoğlan’ın ve 
diğerlerinin... 
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D.: İstanbul Güzel Sanatlar Fakültesi’nde çok 
önemli bir hoca olan rahmetli Prof. Dr. Muhsin 
Demironat’ın öğrencisisiniz. Mercan üzerine 
araştırmalarınızda Muhsin Bey ile çalıştınız mı? 
M.G.: 1975 yılında Muhsin Hoca ve diğer 
değerli kişiler, rahmetli Vehbi Koç’a bu sanatı 
yeniden canlandırın demişler. Kendisine 
Kütahya’dan çiniler götürmüşler. Fakat 
götürülenler daha öncekiler gibi güzel değilmiş. 
Bu yıllarda yapılan çiniler son derece ilkel. Vehbi 
Koç da, Ticaret Odası’na bir yazı yazıyor, diyor 
ki; “Kursiyerlere hemen 10 lira yevmiye verin, bu 
sanat gelişsin.” 

Ben o yıllarda İstanbul’da Türk çini sanatını 
geliştirme kursuna gittim. O zaman iki tercihim 
vardı, ya tatile ya da bu kursa gidecektim ve 
ben kursa gitmeyi seçtim. Muhsin Hoca o 
zaman 60’lı yaşlardaydı. 

Bu noktada bir hatıramı aktarmakta yarar 
görürüm. Hatai çiçeği; marulun stilizasyonudur. 
Bunu derste çizdim götürdüm; “Olmamış evlat” 
dedi. Bir daha, bir daha derken, 8-10 defa 
çizdim gösterdim. Her defasında; “Olmamış 
evlat” dedi, ama biliyorum ki olmuş, doğru 
çizdiğimin farkındayım. Sonra boş bir kâğıdı 
hocaya götürdüm; “Çizer misiniz hocam?” 
dedim. Çizdi, aldım ve yerime geçtim. 

5-10 dakika sonra tekrar götürdüm; “Nasıl 
olmuş” diye sordum. O da yine; “Olmamış” 
diye yanıtladı. “Siz çizdiniz” diye çıkıştım. “Bak 
evlat, ben çizdiysem de olmamış, sen çizdiysen 
de olmamış, çiz evlat, çiz!” dedi ve ardından 
ekledi; “Bu sanat çizgi sanatı, bu bileğin ve 
sağlığının kıymetini bil, ecdadın yaptıklarını 
tekrar etmeye ömrünüz yetmez, siz 
güzeli yeniden yorumlamaya bakın”. 
Biz de Zeki Müren’i olduk bu 
sanatın. Güzeli özleyen güzeli 
bulur, güzellik yolunda hareket 
eden mutlaka güzele ulaşır. 
Ferhat gibi, Kerem gibi, 
diğerleri gibi… 

KÜLTÜR SANATKÜLTÜR
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Indiana’da 12 dakika gibi kısa bir zaman 
diliminde tüm eserlerim tükendi. 

D.: Yurt dışında birçok sergi açtınız. Peki, sizi 
ve eserlerinizi nasıl karşılıyorlar? 
M.G.: Yurt dışında 47 sergi açtım, yakın 
zamanda da İngiltere’deydim. Hiçbir eserim 
geri gelmedi, hatta 1994 yılında 
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M.G.: 1986 yılında Kütahya’da birinci çini 
sempozyumu düzenlendi, bu sempozyumda 
üç kategoride yarışma yapıldı. Herkes gibi ben 
de hazırlandım. Yarışmaya daha önceki yılların 
birincileri de katıldı. 

Yarışmanın altı yabancı, altı yerli jüri üyesi vardı. 
Sonuçlar üç kategoride açıklanıp, iki birincilik, 
bir ikincilik kazandığımda Kütahya’da yer 
yerinden oynadı. Dediler ki sen nereden çıktın. 

Bu durum gerek yerel gerekse ulusal 
basında büyük yankı uyandırdı.

D.: Bu sanatın sizden sonra da var 
olması için öğrenciler yetiştiriyor 
musunuz?
M.G.: UNESCO ödülünü aldıktan 
sonra benim resim öğretmenliğime 
nokta koyuldu. Fatih Lisesi ve Kütahya 
Halk Eğitim Müdürlüğü’nde derslere 
başladım. Sonra Dumlupınar Üniversitesi 
rektörü geldi; “Zamanın yok biliyorum 

ama gelmeye, benim öğrencilerime 
ders vermeye mahkûmsun, bu senin 
görevin” dedi. 

Bir tarafta insanlığa hizmet, bir 
tarafta da geleceğe hizmet var. 
Sanatın geleceğe çok iyi şekilde 
ulaştırılabilmesi ve gençlere 
geleneksel sanatların sevdirilmesi 

açısından, eğitimci kimliğimle tabi ki 
üniversiteyi seçtim. 

1996-1999 yılları arasında 
Dumlupınar Üniversitesi’nde 

öğretim görevlisi olarak 
çalıştım. Hiç unutmam bir 

öğrencim; “Hocam bu 
sanattan ekmek yer 

miyiz?” diye sordu. 
“Güzeli yaparsan, 

doğruyu 
yaparsan taliplisi 
bulunur” dedim.

 Öğrencilerime 
nasihatimdi; 
“Sakın bana 

nikâh davetiyesi 
göndermeyin, 

bana sergi 
davetiyesi gönderin, 

işte ben o zaman 
sizlere hakkımı helal 
ederim” derdim. 

Bizim sanatımızı bizden çok daha iyi tanıyorlar, 
kısacası bizi bizden daha iyi biliyorlar. Bunun 
çilesini anlıyorlar çünkü incelemişler, okumuşlar, 
gezmişler, görmüşler, beyinlerine nakşetmişler. 

Eserlere yaklaşmalarını, sizinle konuşurken 
takındıkları tavırlarını, gözlerindeki ışıltıyı, o 
nezaketi görseniz, inanılmaz hadiseler bunlar. 
Dünyanın birçok yerinde onurlandırıldım. 
Rektörler, valiler, belediye başkanları takdirlerini 
belirtti. Ama en önemlisi ülkemde 
UNESCO tarafından miras taşıyıcı 
seçilmemdir. 

D.: Bugünlerde bir modernizasyon 
akımı var, sizce çininin de 
modernizasyonu mümkün mü?
M.G.: Çiçeklerde karakteristik özellikleri 
bozulmadan yeni uygulamalar yapılabilir. 
Ama lale, lale gibi; karanfil, karanfil gibi; 
gül, gül gibi kalmalıdır. Bu çini sanatının 
kendine has özelliğidir. 

Nasıl alfabenin harflerini 
değiştiremezsek, çininin de renklerini 
değiştiremeyiz. Ancak ecdadın yaptığı 
gibi mücevher rengi ise kullanabiliriz. 
Örneğin kahverengi ve sarı bu sanatın 
içinde yoktur. Dört rengimiz var, dördü 
de mücevher. 

D.: UNESCO tarafından “Yaşayan 
İnsan Hazinesi” seçilmeniz size 
farklı bir misyon yükledi mi? 
M.G.: Omzumdaki yük şimdi 
çok daha fazla, yolda 
yürürken bile daha dikkatli 
davranıyorum. Esasen 
sanatımızın bize yüklediği 
anlamlar çerçevesinde 
yaşayan bir insanım. 
Bundan sonraki 
günler daha zor 
çünkü daha 
güzel eserler 
üretmemiz 
ve ulaştığımız 
noktanın ötesine 
geçmemiz 
gerekiyor. 

D.: Peki “Yaşayan 
İnsan Hazinesi” 
seçilme sürecinizin 
hikayesi tam olarak nasıl 
başladı?

KÜLTÜR SANATKÜLTÜR
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arasında fark yoktur. Ancak büyük eser 
yaptığınız zaman heyecanınız da daha büyük 
oluyor. 

D.: Bu sanatı icra etmek isteyen gençlere 
tavsiyeleriniz nelerdir? 
M.G.: Bu sanata sevdalı herkese kapım açıktır. 
Bizim zekâtımız öğretmektir. Öğretirseniz sanatın 
zekâtını vermiş, öğretmezseniz öbür dünyaya 
borçlu gitmiş ve ibadetinizi eksik yapmış 
olursunuz. 

İnsanlığa borcum var, ne kadar fazla eser 
üretirsem o kadar borcumu ödemiş sayarım 
kendimi. Beş binin üzerinde eser yaptım 
bugüne kadar. Halen öğrenci yetiştiriyorum. 
Kapımı kim çaldıysa, aralanmıştır. 

Sevdalı olana ve hak edene de kendime ait 
özel formülleri verebilirim. Bir tek mercan hariç. 
Mercanın formülünü de sadece oğluma verdim. 
UNESCO ödülünde elini kime verdin diye 
sordular, oğluma verdiğimi belirttim...

D.: Kütahya’nın gelişmesi ve bu sanata 
katkısının artması anlamında, gerek iş 
dünyasına gerek gençlere yönelik söylemek 
istedikleriniz var mı?
M.G.: Bu güzeller güzeli şehrin değerleri pek 
çoktur ve bu değerleri önce ülkemize sonra 
tüm ülkelere tanıtmak zorundayız. Bu şehri 
yönetenler, şehrin ileri gelenleri sanatçılarını 
bir araya toplayıp, şehir şehir, liman liman 
dolaşarak, dünyaya lanse etmelidir. İngiltere’de 
sergiye giderken, Kütahyalı birçok sanatçının 
eserlerini de beraberimde götürdüm. Şu 
hataya asla düşmedim, hani derler ya ne 
güzel yaratmışsın. Hâşâ öyle bir hadise yoktur 
sanatta. Biz güzeli yansıtırız sadece. Allah’ın 
yarattığı güzelliğin yansıtıcısıyız. Bu zevk, gönül 
ve göz işidir. 

D.: Bir tabak yaparken ve bir fincan yaparken 
aynı heyecanı yaşıyor musunuz?
M.G.: Her işimize aynı hassasiyet ve özenle 
yaklaşıyoruz. Sanat değeri açısından da 
eserlerim içerisinde en büyüğü ile en küçüğü 
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Eczacılık Eğitimi 
ve Eczacılık 
İşletmeciliğinde 
Durum

ugün sayıları 40’ı aşan eczacılık 
fakültelerinin standart bir eğitim 
kalitesine kavuşturulabilmesi için 

tüm eczacılık fakültelerinde asgari düzeyde 
bir ortak müfredat oluşturulması zorunluluğu 
vardır. Bunun için 2011 yılında Ulusal Eczacılık 
Eğitimi Akreditasyon Kurulu kurulmuştur.

ECZAK olarak adlandırılan bu oluşumun 
amacı, eczacılık fakültelerinde asgari ortak 
ders programı oluşturulması ve meslek 
standartlarının belirlenmesidir. Ulusal Eczacılık 
Eğitimi Akreditasyon Kurulu (ECZAK), Eczacılık 
Fakültesi Dekanları Konseyi (ECZDEK) 
tarafından belirlenen yedi eczacılık fakültesinin 
(Anadolu, İstanbul, Hacettepe, Marmara, 
Ankara, Gazi ve Ege Üniversiteleri Eczacılık 
Fakülteleri) fakülte kurullarında belirlenen 7 
öğretim üyesi, Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık 
Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen kurum 
bünyesinden bir eczacı, TEB tarafından 
belirlenen bir serbest eczacı, Sağlık Bakanlığı 
tarafından belirlenen bir hastane eczacısı, 

Eczacılık Fakültesi Dekanları Konseyi 
tarafından belirlenen bir öğretim üyesi, bir 
öğrenci temsilcisi ve bir toplum temsilcisinden 
oluşmaktadır. 

Bu kurul, Türkiye’de eczacılık eğitiminde 
kalitenin geliştirilmesi, kalite güvencesinin 
sağlanması, mesleğin standartlarını belirleyecek 
nitelikli bir eczacılık eğitimi için fakültelerde ortak 
müfredat oluşturulması hedefiyle çalışmaktadır. 
Bugün ülkemizde halen 10 fakülte akreditasyon 
için başvuruda bulunmuştur.

Ortak müfredatın kısa sürede gerçekleşmesi 
oldukça zor görünmektedir. Bu nedenle, tıp 
fakültesi mezunlarında olduğu gibi mezuniyet 
sonrası genel bir sınav söz konusu olabilir. O 
sınavı başaranlara eczane açma hakkı verilebilir. 
Çünkü yeni fakülteler yeterli altyapı ve akademik 
personel olmadan açıldığından eğitimde 
kısa sürede bir standart sağlayabilmenin ve 
çok sayıda yeni mezun eczacının niteliğini 
belirlemenin başka bir yolu kalmayacaktır. Her 
mezunun dilediği yerde eczane açmasının 6308 
sayılı yeni eczacılık yasasıyla sınırlandırıldığı bir 
ortamda, gelecekte yeni sınavlar kaçınılmaz 
görünmektedir.

Eczacılık Eğitiminin Alandaki Karşılığı 
Bugün, serbest eczacılık veya hastane 
eczacılığı yapan eczacılar, fakültede 
öğrendiklerinin yetersizliğinden ve meslek 
pratiğiyle uyuşmadığından bahsetmektedir. Ders 
müfredatının neredeyse %20-25’lerini kapsayan 
bazı derslerin, eczacının eczanesindeki günlük 
yaşamın pratiğinde karşılığı yoktur. Temel 
dersler, elbette öğrenilmelidir. Bu dersler 
olmazsa eczacılık olmaz. Bunu da kabul 
etmek gereklidir. Ancak, eczacılık eğitimini 
günün gerekliliklerine ve çağdaş ihtiyaçlara 
göre düzenleyemezsek, o zaman çağdaş bir 
eğitimden de söz edemeyiz. Birçok fakülte, 
bugünkü müfredatlarla ancak, 20-30 sene 
öncesine göre eczacı yetiştirmektedir.

Eczacılık İşletmeciliğinin Anabilim Dallarında 
Durum
Eczacılık İşletmeciliği Anabilim Dalını 
(Avrupa’daki yaygın adıyla Sosyal 
Eczacılık-Social Pharmacy veya Pharmacy 
Management), ilaçların bireysel, kurumsal 
ve toplumsal düzeyde rolleriyle ilgilenen bir 
dal olarak tanımlamak mümkündür. Sosyal 
eczacılık, ilaçlar ve sağlığa ilişkin inançlar, 
tutumlar, kurallar, ilişkiler ve süreçler gibi 
ilaç kullanımını etkileyen sosyal faktörlerle 

UZMAN GÖRÜŞÜUZMAN

Yrd. Doç. Dr. Bülent Kıran
Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
Eczacılık İşletmeciliği Anabilim Dalı
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ilgilenmektedir. Bu bağlamda, sosyoloji, 
psikoloji, politika ile ilgili bilimler; eğitim bilimleri, 
iletişim, antropoloji ve ekonomi bilimlerinden 
yararlanılmaktadır.

Eczacılık İşletmeciliği Anabilim Dalı şu alanların 
eğitim ve araştırmasında öncü rol üstlenmiştir:
- Eczacılık Hizmetlerinin Yönetim ve 
Organizasyonu
- Eczacılık Hizmetlerinin Uygulama Alanlarında 
Toplum Sağlığının Korunması ve Geliştirilmesi
- Toplumda İlaç Kullanımı Davranışlarının 
İzlenmesi ve Değerlendirilmesi
- Eczacılık ve Sağlık Mevzuatı ve Hukuku
- Eczacılık Deontolojisi ve Meslek Etiği
- Ulusal ve Uluslararası Düzeyde 
Sağlık, İlaç Ekonomisi ve Politikalarının 
Farmakoepidemiyolojik ve Farmakoekonomik 
Yöntemler Işığında İzlenmesi ve 
Değerlendirilmesi

Eczacılık İşletmeciliği Derslerinin Eczacılık 
Eğitimi Müfredatındaki Durumu 
Eczacılık fakültelerini seçen öğrencilerin 
büyük kısmı serbest eczacı ve/veya hastane 
eczacısı olmak için fakültelere girmektedir. 
Bu nedenle eğitim müfredatlarını serbest ve 
hastane eczacılığı ağırlıklı olarak düzenlemek 
bir zorunluluktur. Fakülteler, ders programlarını 
oluştururken mutlaka eczacılık işletmeciliği 
ve yönetimi ile ilgili konulara yer vermeli ve 
bünyelerinde Eczacılık İşletmeciliği Anabilim Dalı 
kurmalıdır.   

Son yıllarda önemi giderek artan eczacılık 
işletmeciliği eğitimi bugün tüm Türkiye’de çok 
dar bir kadro ile yürütülmektedir. Şu anda, 
Ankara, Ege, Hacettepe, Kayseri, Yeditepe 
Üniversiteleri’ndeki eczacılık fakültelerinde 
bu alanda çalışmalar yapılmaktadır. İstanbul 
Üniversitesi yeni açmaktadır. Diğer branşları, 
kökleşmiş anabilim dallarını ele alırsak sadece 
bir fakültede, bir anabilim dalında bile 20-30 

akademisyen varken, eczacılık işletmeciliğine 
bakıldığında Türkiye’de toplam öğretim üyesi 
sayısının 10 bile olmadığı görülmektedir. Bunun 
sebebi bürokratiktir. 

Eczacılık işletmeciliğinin doçentlik alan kodu, 
Üniversiteler Arası Kurul tarafından açılmadığı 
için YÖK bu alandan 15 yıldır doçentlik 
başvurusu kabul etmemektedir. Bu alanda yeni 
gençlerin yetişmesi, ilaç ve eczacılık alanlarında 
sosyal araştırmaların yapılabilmesi, akılcı ilaç 
kullanımının yaygınlaştırılması, toplumun ilaç 
tüketim alışkanlıklarının belirlenerek sosyal 
güvenlik açıklarının düşürülebilmesi için Eczacılık 
İşletmeciliği veya Eczacılık Hizmetleri Yönetimi 
adıyla bir doçentlik alanının açılması ve yeni 
araştırma görevlilerinin istihdam edilerek 
akademisyenlerin yetiştirilmesi gereklidir ki, 
gerçek anlamda halkın ve serbest eczanelerin 
ilaç ve eczacılıkla ilgili sorunları çözümlenebilsin. 

Yeterli akademisyen olmayınca, meslek 
sorunlarını çözecek yeterli araştırma ve 
çalışma ne yazık ki yapılamamaktadır. Eczacılık 
öğrencilerinin en büyük sorunlarından biri bu 
alanda yaşanan eksiklikten kaynaklanmaktadır. 
Çünkü bu dersin öğrenciye sağlayacağı katkıyı 
öğrenci sonradan eczanesinde yaşayarak 
ve bu işin bedelini ödeyerek öğrenmektedir. 
Böylece hem eczacıya ve halka, hem de 
SGK’ya ve devlete fatura çıkmaktadır. 

Özetle, Türkiye’de eczacılık mesleğinin temel 
sorunlarının çözülmesi isteniyorsa, bütün 
fakültelerde Eczacılık İşletmeciliği Anabilim 
Dalları kurulmalı, akademik kadroları sağlanmalı 
ve bu alandan doçentlik unvanı verilmesinin 
önü açılmalıdır. Zira kimse ilerleyemeyeceği bir 
alanda emek sarf etmek istemez.
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Yeni Araştırmalar 
Işığında Gül
 

okulu gülün kozmetik dünyasındaki 
önemli yükselişinin yanı sıra ilaç 
değeri de anlaşılmaya başlandı. 

Enerjisinin yüksek olduğunun bulunması ile 
önemi daha da arttı. Ülkemizin çok önemli bir 
ürünü olan Isparta gülü de bu gelişmelerden 
faydalanmalı ve gelecekteki yerine şimdiden 
hazırlanmalıdır. 

Kokulu gülü genelde bir süs bitkisi olarak tanırız. 
Aslında çok eski dönemlerden beri güzelleştirici 
ve iyileştirici etkisi bilinmekte ve kullanılmaktaydı. 
Gül, gülgiller (Rosaceae) familyasının Rosa 
cinsindendir. Dünyada yaklaşık 1.350 Rosa 
türü tanımlanmış olup çok azı kokuludur. Kokulu 
olanların tarımı yapılıp parfümeri dünyasında 
kullanılmaktadır. 

Kokulu gülün ilaç olarak kullanılması çok eskidir. 
Gül kokusunun hafızayı kuvvetlendirdiği, gül 
macununun mide ve karaciğere iyi geldiği, gül 
yağının deri hastalıklarında yararlı olduğu bilgisi 

YÜZYILLI YÜZYILLIK İLAÇLAR

K

en az 500 yıldır tıp kitaplarında yer almaktadır. 
Bu bilgiler yeni tıp ile unutuldu ve gül sadece 
süs bitkisi olarak önemini korudu. 

Son senelerde az da olsa kokulu gül, “Rosa 
damascena”nın ilaç değeri araştırmalarda yer 
alıyor. Kokulu Isparta gülü üzerine yapılmış 
tıp araştırmalarını toplayarak tüm farmakolojik 
etkisini göz önüne koyan önemli bir çalışma 
2011 yılında yayınlandı. İranlı bir grup araştırıcının 
yaptığı bu çalışma 1972 yılından 2011 yılına 
kadar Rosa damascena üzerinde yapılan ve 
bilimsel dergilerde yayınlanan araştırmalar, 
internet ortamında bu hizmeti veren Medline 
gibi önemli tıp yayınları geniş olarak taranarak 
elde edilmiş. Bu çalışmada 91 adet ciddi 
bilimsel yayın esas alınarak değerlendirilmiş. Bu 
makalede gülün farmakolojik etkisi şu başlıklar 
altında incelenmiş; sinir sistemine etkisi, nöro 
farmakolojik etkisi, hipnotik etki, analjezik etki, 
kas gevşetici etki, solunum sistemine etkisi, 
bronşların genişlemesine etkisi, anti-HIV etkisi, 
mikroplara karşı etkisi, anti-diyabetik etkisi, 
antioksidan etkisi, bağırsakları yumuşatıcı laksatif 
etkisi, antidepresan, anksiyeteye karşı etkisi. 
Bu araştırmalar tek tek ele alınarak bulunan 
sonuçlar değerlendirilmiştir. 

Araştırmalara göre kokulu gülün içindeki 
maddelerden terpenler, gilikozitler, flavonoidler 
ve antisiyononin ihtiva eden kimyasal bileşikler 
insan sağlığına faydalı etkileri olan maddelerdir. 
Farmakolojik etkisine bakıldığında; hipnotik, 
analjezik, kas gevşetici, solunum sistemi 
düzenleyici, kalp kuvvetlendirici, şeker 
hastalığına karşı, mikroplara karşı etkisi, ateş 
düşürücü, antioksidan etkilerinin önemli 
olduğu görülmektedir. Yazarlar bu araştırma 
sonucunda “Rosa damascena”nın geleneksel 
öneme sahip, parfüm dünyasının önemli bir 
malzemesi olmasının yanı sıra farmakolojik etki 
bakımından dikkat çeken bir çiçek olduğunu 
belirtmektedirler. Araştırıcılar; anti-HIV, anti 
bakteriyel, antioksidan, antitussive, hipnotik, 
anti-diyabetik, gevşetici etki konularında istikbal 
vadeden bir çiçek olduğunu rapor etmektedirler. 

Gül ürünlerinin kozmetik dünyasındaki kullanılışı 
konusunda Dr. Leslie S. Baumann’ın 2011 
yılında yaptığı bir çalışması var. Bu çalışmada 
Rosa damascena ele alınarak yapılan 
araştırmaları esas almış. Bu araştırmaları 
göstererek uçucu gül yağı, gül suyu gibi 
gül ürünlerinin kozmetikte faydalı olabileceği 
alanları gösteriyor ve sonuçta gül ürünlerinin 
gelecekte kozmetikte önemli bir yeri olacağının 

Prof. Dr. Ayten Altıntaş 
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi / Tıp Tarihi Anabilim Dalı 
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altını çiziyor. Güneş ışınlarına karşı koruyucu 
etkisi özellikle incelenmiş. Gül ekstresinin 
güneşin ultraviyole ışınlarına karşı koruyucu 
etkisi ilk olarak 1979 yılında, daha sonra 
2003 yılında bilim dünyasına tanıtıldı. İki 
araştırmada da UV ışınlarını önleyici, bu ışınları 
absorbe edici etkisinin çok yüksek olduğu, bu 
koruyuculuğun güldeki polifenol bileşiklerden 
kaynaklandığı yayınlanmıştı. Ultraviyole 
ışınlarının 200’den 40 nm değerindeki sınırları 
içinde gül özütlerinin faydalı olacağı rapor 
edildi. Bu sebeple güneşe karşı kullanılan 
güneş kremleri ve yağlarında gül ekstrelerinin 
kullanılabileceğinin altı çizilmektedir.  

Gülün uçucu yağının mikroplara karşı etkisi 
birçok araştırıcı tarafından test edilmişti. 2010 
yılında yapılan bir araştırmada özellikle akneye 
sebep olan bakteriye (Propionibacterium 
acnes) karşı 10 değişik uçucu yağ 
araştırılmıştı. Bunlardan yalnızca üç tanesi; 
kekik, tarçın ve gül en büyük anti bakteriyel 
etkiyi göstermişlerdi. Bu da genç kızların sivilce 
sorunları için hazırlanacak kozmetiklerde 
kullanılması gerektiğini göstermektedir. Gül 
kokusunun rahatlatıcı etkisi ise 2009 yılında 
yapılan geniş bir araştırmada test edildi. Uçucu 
gül yağının deri yüzeyine sürülerek etkisi 40 
gönüllüde denenmiş, birçok parametreye 
bakılmıştı. Diğer uçucu yağların da yer aldığı 
bu denemede gül uçucu yağının diğerlerinden 
daha rahatlatıcı etkiye sahip olup, stres ve 
depresyonlarda faydalı olacağı rapor edilmişti. 

Gülün enerjisinin yüksek olduğu konusunda 
yapılan çalışmalar ise gülü çok daha önemli bir 
yere getirdi. Dennis William Hauck’ın “History 
of Essential Oils” adlı makalesinde uçucu 
yağların enerjileri konusunda bilgi verilmektedir. 
Bu yazıda doğada bulunan her şeyin bir 
enerjisi olduğunu ve son senelerde yapılan 
araştırmalarla bu enerjilerin ölçülebildiğini 
belirtir. Dr. Robert O. Becker 1992 yılında 
ve daha sonra Dr. Royal R. Rife hastalıklar 
ve bedenin enerjileri konusunda ölçümler 
yapmışlardı. Bu çalışma sırasında işlemden 
geçirilmiş hazır gıdaların titreşim değerinin sıfır 
olduğu, taze gıdaların enerjilerinin 15 hertzden 
başlayarak yükseldiği, kurutulmuş gıdaların 
enerjilerinin 12 - 22 hertz arasında, taze otların 
enerjilerinin 20 - 27 hertz arasında olduğu 
tespit edildi. 

Bizim için önemli olan uçucu yağların enerjileri. 
Bu enerjiler 52 hertzden başlıyor ve en yüksek 
değer 320 hertze kadar çıkıyor. Bu en yüksek 

titreşim değeri “Türk gül yağı”. Bu değer 
aranılan ve istenilen, yüksek enerji veren, en 
önemli madde olarak kayıtlarda yer aldı. 

Kokulu gülün insanlık tarihindeki uzun 
serüveninde ilaç ve kozmetikteki önemli 
yeri biliniyordu. Unutulan bu değer yeni 
araştırmalarla gün ışığına çıkıyor. Bu önemli 
tıbbi bitki gelecekteki araştırmalarla gerçek 
yerini bulacak.
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Tarihin Süzgecinde 
Mutfak Kültürümüz 

ISIR (MÖ 2700 - 1088)
Mısırlılar, Nil Nehri’nin bereket 
getirdiği topraklarda tarım yapıyordu. 

Bu tarım tahıl ağırlıklıydı. Mısırlıların MÖ 1000 
yılında elde ettikleri buğday veriminin, bugün 
büyük araştırma ve geliştirme fonlarıyla 
desteklenen Amerika’nın buğday verimiyle 
aynı olduğunu belirtmek, Mısırlıların bu 
konudaki ustalığını kanıtlamaya yeter. 

Mısır’da da temel gıdalar ekmek ve biraydı. 
Mısırlılar, Sümerlerden aldıkları bazlama 
biçimindeki mayasız ekmeği geliştirmişlerdi. 
Hamura bira mayası katarak mayaladıklarını 
biliyoruz. Mayalama, ekmeğin kabararak daha 
hafif ve kolay sindirilir biçimde pişmesini sağlar. 
Bugün tükettiğimiz ekmeği Mısırlılara borçluyuz. 

Eski Mısır’da da, Sümerlerde olduğu gibi, 
çeşitli türlerde bira üretiliyordu. Biraların yanı 
sıra hurmadan elde edilen ve özellikle sarayda 
tüketilen değişik mayalı içkiler vardı. Bunlardan 
biri “seremet”ti. Şarap, hazırlanılışıyla içilişi, o 
dönemin ressamları ve heykeltıraşları tarafından 
ayrıntılarıyla tasvir edilmiş ve çok sayıda duvar 
resmi ve kabartmalarında yer almışsa da daha 
çok bayramlarda ve özel günlerde tüketilirdi. 

Eski Mısır’da et her gün yenmezdi. Yine de 
yakın zamanda yapılan bir araştırma, Mısır’ın iç 

YEMEK KÜLTÜRÜYEMEK

bölgelerinde et tüketimi miktarının, daha önceki 
tahminlerin çok üzerinde olduğunu göstermiştir. 
Sığır daha çok tanrı sunaklarında ve cenaze 
sofralarında görülürdü. Genellikle kümes 
hayvanlarıyla daha ucuz olan koyun, keçi, 
bıldırcın tüketilirdi. Yetkililerin sağlık nedenleriyle 
uyarmalarına ve yasaklamalarına karşın domuz 
eti de yenirdi. Günlük yemeklerde Nil, Kızıldeniz 
ve Akdeniz sularında bol bulunan balık çeşitleri, 
et çeşitlerine tercih edilirdi. 

Et ve balık hem taze olarak tüketilir hem de 
kurutularak, salamura edilerek saklanırdı. Mısır’ın 
her bölgesinde, yerel inanışlara göre yenmesi 
özendirilen ya da yasaklanan hayvanlar vardı. 
Kuşkusuz bu inançlar doğal hayatın korunması 
kaygısından kaynaklanıyor, yörenin hayvan 
varlığına göre biçimleniyordu. 

Günümüze kalan mezar resimleri ve kazılarda 
elde edilen bulgulara göre, Mısır’da bakla 
ve kabak bol yetişen sebzelerdendi. Ayrıca 
çok ve çeşitli baharat yetiştirilirdi. Süt ve süt 
ürünleri de vardı, ancak tüketimi yaygın değildi. 
Mısır toplumunun deniz kıyısı ve yakınlarında 
yaşayanları bitkisel yağ, iç bölgelerde 
yaşayanları hayvansal yağ kullanırdı. 

Eski Mısır’daki pişirme teknikleri konusunda 
yeterince aydınlatıcı bilgiye ulaşılamamıştır. 
Bazı mezar resimlerinde bir kuşun kızartıldığı, 
bir dana etinin pişirildiği ya da içinden birkaç 
kemik ucunun gözüktüğü yahninin kaynadığı 
görülür. Ama hiçbir yerde içi doldurulmuş 
hayvanlara, kıyma, kuşbaşı ya da dilim halinde 

M

Antik Mısır’da 
bira yapımı,
Rosicrucian 

Egyptian 
Museum,

California 
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et ya da sebzeye rastlanmamıştır. Elimizdeki 
yazılı belgelerde ne bir yemek ne de bir tatlı 
tarifi vardır. Mutfak kültürü, büyük ihtimalle sözlü 
olarak yayılmış ve korunmuş olmalıdır. 

Ziyafetler, aile arasında bile olsa Mısırlıların 
günlük yaşamlarının en önemli olayıydı. 
Sofraların çiçekler ve kokulu kozalaklarla 
süslendiğini, yemeğin müzik eşliğinde yendiğini, 
arkeolojik verilerden biliyoruz. 

Mısır uygarlığında evin bölümlerinden biri hem 
kiler, hem de mutfak olarak kullanılan “snw”di. 
Bu bölümde, ekmek fırını, birahane, süthane, 
şarap mahzeni, su, balık ve meyve depoları 
vardı. Hizmetçiler, efendinin sofrasına çıkacak 
yiyecekleri burada hazırlar, servisi de buradan 
yaparlardı. 

Arkeolojik bulgulardaki iç mekânlarla ilgili 
sahnelerde içkilerin hazırlanmasıyla alakalı 
olanlar oldukça önemli bir yer tutmaktadır. 

İçkilerin hazırlanmasıyla uğraşan kadınlar, 
genellikle saçlarını örerek bir başörtüsü altında 
toplardı. Bu da kuşkusuz bir temizlik önlemiydi.

Arkeolojik veriler, kamu binaları ve tapınakların 
inşaatında özgür işçilerin mi, yoksa kölelerin 
mi çalıştırıldığı konusuna açıklık ve kesinlik 
getirememiştir. Bu konuda bildiğimiz tek kesin 
şey, inşaatları yöneten ve gözeten idarecilerin 
şefinin, çalışanların ekmek ve biralarını inşaat 
boyunca sağladığıdır. Piramitlerin yapımında 
da aynı kural uygulanmıştır. Bu uygulama, iş 
yerinde yemek verilmesinin ilk örneği sayılabilir. 

Mısırlılar sağlıklı kalmak ya da iyileşmek için 
belirli sürelerde müshil kullanır ve oruç tutarlardı. 
Oruçlarını incirle açarlardı. Bu yöntem oruçla 
zayıf düşen gövdeye gerekli enerjiyi vermenin 
en kolay yoludur. Mısır’da en çok tüketilen diğer 
meyveler hurma ve üzümdü. Ful Medames 
ise Antik Mısır’dan günümüze kalan, bugün de 
pişirilen ve sevilen bir kuru bakla yemeğidir.

Malzemeler: Yarım kilo kuru iç bakla, üç diş 
sarımsak, beş dal maydanoz, yarım bardak 
zeytinyağı, bir adet limon, iki çay kaşığı tuz, bir 
çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı kimyon, beş 
bardak su. 

Yapılışı: Baklalar sekiz saat tuzlu suda bekletilir. 
Sonra süzülür ve beş bardak su eklenerek, 
baklalar iyice yumuşayana kadar haşlanır (orta 
ateşte 45 dakika kadar). Bu pişme sonunda 
haşlama suyu azalarak, tencerede yalnızca 

baklalarla, baklaların bir bölümünün erimesiyle 
oluşan, koyu bir sos kalır. Sarımsaklar tuzla 
havanda dövülür, maydanozlar incecik kıyılır, 
kimyon, karabiber, limon suyu ve zeytinyağı 
karıştırılarak ekstra bir sos yapılır. Ful Medames, 
derin tabaklara bölünerek servis yapılır. 
Sarımsaklı sos, dileyen dilediği kadar yemeğe 
döksün diye, ayrı bir kapla sofraya konur. 
İstenirse, kişi başına birer haşlanmış yumurta, 
yemekle birlikte servis yapılır.

FUL MEDAMES

Bu yazı, Deniz Gürsoy’un; “Tarihin Süzgecinde Mutfak 

Kültürümüz” adlı kitabından, yazarın izniyle alınmıştır”.
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en eski yerleşim yeri Karpaz Yarımadası’ndaki 
kazılarda bulunmuştur. Suriye’ye 95 km 
mesafede olan Karpaz Yarımadası’nın 
küçük dağlarının zamanında Suriye’ye kadar 
uzandığı ve bu yolla ilk insanların adaya geldiği 
sanılmaktadır.

Ada, eski çağlarda Hititlerden, Mısırlılara 
pek çok farklı medeniyetin yönetimine 
girmiştir. MÖ 58 yılında Romalılar tarafından 
alındıktan sonra 350 sene boyunca Roma 
İmparatorluğu kontrolünde kalmıştır. MS 
395’te, Bizans İmparatorluğu’nun bir parçası 
olmuş ve putperestlikten yavaş yavaş 
Ortodoks Hıristiyanlığa geçiş yaşanmıştır. 
Haçlı Seferleri sırasında Aslan Yürekli Richard 

uzey Kıbrıs, yüzyıllar boyunca çeşitli 
uygarlıkların doğup büyüdüğü ve 
uzaklardan gelen kültürlerin yerleşip, 

izlerini bıraktığı ender topraklardan biridir. 
Antik kentleri, kaleleri, şatoları ve diğer pek 
çok eşsiz mimari örneği, göz alıcı doğal 
zenginliklerle iç içe barındırır bu güzel ada. 

İlk insanların adaya MÖ 10.000 yıllarında 
geldiği tahmin edilmektedir. Neolitik Çağa ait 

K

Yavru Vatan; 
Kuzey Kıbrıs
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adaya yerleşmiş ve bir süre sonra Templar 
Şövalyeleri’ne satmıştır. Ancak Guy de 
Lusignan’ın adayı satın alması 1100’lü yılların 
sonlarına denk gelir. Kuzey Kıbrıs’ı bu tarihten 
itibaren Venediklilerin adayı alışına kadar 
Lüzinyanlar yönetmiştir.

Osmanlıların adayı fethetmesi 1571 yılına 
dayanır. Osmanlı adayı 1878 yılında yapılan 
bir savunma anlaşması uyarınca Britanya’ya 
kiralayana kadar yönetmiştir. Osmanlı 
İmparatorluğu’nun Birinci Dünya Savaşı’na 
Almanya’nın tarafında katılmasıyla, 1925 
yılında ada Britanya’nın egemenliği altına 
girmiş ve İngiliz Kolonisi haline gelmiştir. 1960 
yılında ise Kıbrıslı Türkler ve Rumlar Kıbrıs 

Cumhuriyeti’ni kurmuşlardır. 1983 yılında da 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilan edilmiştir.

Kuzey Kıbrıs, yüzyıllar boyunca topraklarında 
yaşayan değişik uygarlıkların bıraktığı zengin 
bir tarihi ve mimari mirasa sahiptir. Gotik 
kiliseler ile bir arada bulunan Beşparmak 
Dağları’na hâkim haçlı kaleleri, tapınak 
kalıntıları, İngiliz kolonyal mimari örnekleri 
tarihin fantastik bir karışımı olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Her bir yapının ada için ayrı bir 
önemi ve değeri vardır.

Girne (Kyrenia) Kalesi: Kale 7. yüzyılda, 
Arap akınlarına karşı kentin korunması 
için yapılmıştır. Lüzinyanlar döneminde 
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Girne (Kyrenia) 
Kalesi

önemi artmıştır ve bazı yapısal değişikliklere 
uğramıştır. 1489’dan sonra kaleyi kontrollerine 
alan Venedikliler, yapıya çeşitli eklemeler 
yapmışlardır. Kalede bir Bizans kilisesi, Osmanlı 
Amirali Cezayirli Sadık Paşa’nın lahiti ve Batık 
Gemi Müzesi bulunmaktadır.

Antiphonitis Kilisesi: Girne’nin doğusundaki 
Esentepe kasabası yakınlarında, Beşparmak 
Dağları’nın zirvelerine yakın bir noktada yer 
alan bu kilise, eski bir manastırın çekirdeğini 
oluşturmaktadır. Kilise, sekiz sütunla 
desteklenen düzensiz bir sekizgen formundaki 
kubbesi ile adada pek rastlanmayan bir mimari 
biçime sahiptir. Güneydeki revak düzenlemesi 
gotik taş işçiliğinin eşsiz bir örneğidir. 

St. Hilarion Kalesi: Girne’de bulunan yapı 
adanın Arap saldırılarına karşı korunması 
için inşa edilen kalelerden biridir. Buraya bir 
manastır ve kilise de eklenmiştir. Ana girişi 
koruyan savunma yeri Bizanslılar tarafından 
11. yüzyılda güçlendirilmiştir. Yukarı Kale’nin 
girişinde bir Lüzinyan Kapısı vardır. İki zirvenin 
ortasında avlu, zirvede ise Prens John Kulesi 
bulunmaktadır.

Bellapais Manastırı: Girne’de Beşparmak 
Dağları’nın eteklerinde kurulan manastırın ilk 
sakinleri 1187 yılında Kudüs’ten göç eden 
Augustinian mezhebi rahipleridir. İlk manastır 
binasının yapımı 1198-1205 yılları arasındadır. 
Bugün görünen yapının büyük bir kısmı Fransa 
Kralı III. Hugh tarafından inşa ettirilmiştir. 
Avlunun etrafını çeviren revaklar ve yemekhane 
ise Kral IV. Hugh döneminde yapılmıştır. 
Ön yüzdeki İtalyan freskleri 15. yüzyıla aittir. 
Manastırın yemekhanesi de gotik sanatın eşsiz 
örneklerindendir. 

Buffavento Kalesi: Girne Dağları’nda 950 
metre yüksekliğe kurulmuştur. Lüzinyanlar 
döneminde hapishane olarak kullanılmıştır. 
Venedik döneminde, adanın savunması için 
kıyı şehrindeki kaleler önem kazandığından, 
Buffavento Kalesi ihmal edilmiştir. Kale, Aşağı 
ve Yukarı Kale olmak üzere iki bölümden 
oluşmuştur. Yukarı Kale’nin kapı ve oda 
kemerlerindeki kırmızı tuğla işçilik Bizans 
tarzındadır. Burada bulunan kiliseden geriye 
sadece kalıntılar kalmıştır. 

Kantara Kalesi: Girne Dağları üzerindeki 
üç kaleden biridir. Arap akınları sonrasında 
Bizanslılar tarafından inşa edildiği tahmin 
edilse de yazılı kaynaklarda ilk kez Aslan 
Yürekli Richard’ın adayı ele geçirdiği 1191 
yılında kaleden söz edilmektedir. Kale 1391 
yılında, Kral James tarafından surlarla çevrilir. 
Venediklilerin adayı ele geçirmesinden sonra, 
denizden uzak diğer kaleler gibi bu kale de eski 
önemini yitirir. 

Lapta: Arap akınlarının sıklığı nedeniyle 
Lambousa sakinleri yerleşim yerlerini dağın 
yamacına taşıyarak bugünkü Lapta’yı 
kurarlar. Lapta’daki yerleşim Lüzinyanlar 
döneminde daha da gelişmiştir. Bölgede 
yapılan kazılar, Lapta’nın dışında bir Kalkolitik 
Dönem yerleşiminin ve Demir Çağına ait oda 
mezarlarının ipuçlarını vermektedir.

St. Mamas Manastırı: Güzelyurt’ta bulunan 
St. Mamas Manastırı 18. yüzyıldan kalmadır. 
Giriş ve sütunları Bizans kilisesinden kalıntıların 
üzerine Lüzinyanlar tarafından inşa edilmiştir. 
St. Mamas’ın mezarının başından beri aynı 
yerde olduğu sanılmaktadır. İkonostaasinin 
mermer alt kısmı Venedik kalkanlarıyla bezelidir. 
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Üstte:
Celme Hatun 
Türbesi

Ortada:
İkiz Kümbetler

Solda:
Akdamar Adası
ve Akdamar
Kilisesi

Ağaçtan yapılmış boyalı üst kısmı 16. yüzyıl 
oymacılık sanatının örneklerindendir.

Soli Harabeleri: Lefkoşa’da bulunan bu 
harabelerde yapılan araştırmalarda, MÖ 700 
yıllarına kadar uzanan bulgular ele geçmiştir. 
Soli en parlak günlerini Roma döneminde 
yaşamıştır. 7. yüzyıldaki Arap akınları ise kentin 
sonu olmuştur. Araştırmalarda, Helenistik 
Döneme ait takılar, MÖ 1. yüzyılda yapılmış 
mermer bir Afrodit heykeli, MÖ 2. yüzyıla ait, 
Amazonlarla savaşı gösteren bir kabartma ele 
geçmiştir. Antik kente ait 4. yüzyıla tarihlenen 
Bazilika ile MS 2. ve 3. yüzyıl arasında yapılan 
Roma Tiyatrosu göz alıcıdır. 

Vouni (Vuni) Sarayı: Bugünkü Lefkoşa sınırları 
dahilinde, Marion Kralı Doxandros tarafından, 

civardaki yerleşim birimlerinin kontrolü için 
yaptırılmıştır. Saray 70 yıl ayakta kalmış, daha 
sonra MÖ 380 yılında Soli halkı tarafından 
yakılıp bir daha yenilenmemiştir. Yapılan 
kazılarda testi içinde “Vouni Hazinesi” olarak 
adlandırılan, altın ve gümüş bilezikler, işlemeli 
gümüş kupalar ve yüzlerce madeni para 
bulunmuştur. Sarayın güneyinde MÖ 5. yüzyılın 
sonlarında yapılmış bir Athena tapınağının izleri 
vardır.

Selimiye Camii (St. Sophia Katedrali): 
Lefkoşa’da bulunan yapı, Kuzey Kıbrıs’taki 
en büyük ibadethane ve en önemli Gotik 
mimari eser olarak kabul edilmektedir. Latin 
Başpiskoposu Eustorge de Montaigu tarafından 
1208 yılında yapımına başlanmış, 1326’da 
kutsanarak ibadete açılmıştır. Katedral anıtsal 

St. Hilarion 
Kalesi
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Selimiye Camii 
(St. Sophia 
Katedrali)

bir kapıyla başlar. Kapının üzerindeki pencereler, 
eşsiz güzelliktedir. Bitirilememiş olan çan 
kulelerinin üzerine, Osmanlılar tarafından cami 
minareleri oturtulmuştur. Çeşitli dönemlerde 
yağmalanan ve birkaç depremde zarar gören 
St. Sophia’nın içinde, birçok Lüzinyan soylusu 
ve kralları gömülüdür. 

Bedesten (St. Nicholas Kilisesi): Lefkoşa 
sınırları içerisindeki yapı 12. yüzyılda bir Bizans 
kilisesi olarak yapılmıştır. Daha sonra Lüzinyanlar 
tarafından yapılan bazı Gotik eklemelerle 
genişletilmiştir. Venedik döneminde ise yeni 
değişiklikler yapılmıştır. Farklı mimari tarzların iç 
içe geçtiği karma bir dokuya sahiptir. 

Lefkoşa Surları: Venedikliler, Lefkoşa şehrini 
savunabilmek için kentin çevresindeki eski 
Lüzinyan surlarının yerine 1567 yılında yeni surlar 
yapmaya başlamıştır. Ancak surlar bitmeden 
Osmanlılar tarafından yenilgiye uğratılmışlardır. 
Surların planını Guilio Savorgnano adlı Venedikli 
ünlü bir mühendis çizmiştir. Surların üzerinde, 
her biri birer kale sayılabilecek 11 burç ve 
toplam 3 kapı bulunmaktadır.  

Büyük Han: Mimari değeri bakımından 
Lefkoşa’daki Türk eserlerinin başında Büyük Han 
gelmektedir. 1572 yılında adanın ilk Osmanlı 
Valisi Beylerbeyi Muzaffer Paşa tarafından 
yaptırıldığı kabul edilmektedir. Yapı dörtgen bir 
plan üzerine iki katlı inşa edilmiş olup, geniş bir 

avlunun çevresinde sıralanan odalar kemerli ve 
kubbeli bir sundurmaya açılmaktadır. Anadolu’da 
bu tip han ve kervansaraylar genellikle tek bir 
ana kapıya sahip olmalarına rağmen, Büyük 
Han’ın bir girişi daha bulunmaktadır.

Haydarpaşa Camii (St. Catherine Kilisesi): 
Lefkoşa’da St. Sophia’dan sonra en dikkate 
değer Lüzinyan yapısı St. Catherine Kilisesi yani 
şimdiki Haydarpaşa Camii’dir. 14. yüzyılda inşa 
edilmiş olup, Osmanlı hâkimiyetinden sonra 
cami haline getirilmiştir. Yapının pencerelerinin 
üst kısımları geometrik desenlerle süslüdür. 
Gotik stilde yapılmış olan güney kapısının ince 
taş işçiliği ve kapı sövesinin üzerinde Lüzinyan 
armalarının kabartmaları göze çarpmaktadır. 
Batı kapısının sövesi gül ve ejderha motifleriyle 
süslüdür. Kuzey girişi daha sadedir ve çeşitli 
kabartmalarla bezelidir. 

Othello Kalesi: Gazimağusa kentinin ana 
girişlerinden biri olarak kullanılmaktadır. Kale, 
14. yüzyılda Lüzinyanlar tarafından inşa 
edilmiştir. Girişi üzerinde asılı olan St. Mark 
aslanı kabartmasının altında kaleyi yeniden 
biçimlendiren kaptan Nicolo Foscari’nin adı ve 
1492 tarihi görülmektedir. Kalenin yapısında 
kuleler ve topçu bataryalarıyla biten koridorlar 
bulunmaktadır. Ayrıca bir yemekhane ve 
Lüzinyanlardan kalma yatakhane vardır. Avluda 
ise Osmanlılara ve İspanyollara ait toplar, demir 
ve taş gülleler bulunmaktadır. 
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Büyük Han

Lala Mustafa Paşa Camii (St. Nicholas 
Katedrali): Lüzinyanlar döneminde, 1298-1312 
yılları arasında Gazimağusa’da inşa edilen yapı, 
Akdeniz’in en güzel Gotik eserlerindendir. 1571 
yılında cami haline getirilmiştir. Gotik tarzda 
işlemeli eşsiz bir penceresi bulunmaktadır. 
16. yüzyıl Venedik galerisi avluda yer almakta 
ve günümüzde şadırvan olarak kullanılmaktadır. 
Girişteki yuvarlak pencerelerin üzerinde bir 
Venedik arması görülmektedir. Yukarıdaki 
pencereler iyi korunmuş olup, batı cephesinde 
ve yanda iki şapel bulunmaktadır. 

Namık Kemal Zindanı ve Müzesi: 
Gazimağusa’da, Venedik Sarayı avlusunda 
bulunan bu zindan iki katlı olup, kesme taştan 
yapılmıştır. Namık Kemal bu binada 38 ay 
kalmıştır. Tek mekândan oluşan alt katın, 
Venedik Sarayı avlusuna açılan bir kapısı ve 
demir parmaklıklı penceresi mevcuttur. Üst 
kısma dik taşlı bir merdivenle çıkılmakta, iki 
penceresi olan bu odada Namık Kemal ile ilgili 
belgeler sergilenmektedir. 

Gazimağusa Surları: 1489 yılına dek 
Gazimağusa’yı çevreleyen Lüzinyan surları, çok 
yüksek olmalarına karşın, ince bir yapıya sahiptir. 
Adayı ele geçiren Venedikliler, surları 1550’li 
yıllarda yeniden elden geçirmiştir. Özellikle deniz 
tarafındaki surlar, Martinengo Tabyası ve Kara 
Kapısı bu dönemde inşa edilmiştir. Duvarlarda, 
burçlar, kapılar, rampalar, cephanelik, depo 

ve ahırlar bulunmaktadır. Gazimağusa’nın 
Osmanlılar tarafından fethi sırasında harap olan 
surlar, fetih sonrası Osmanlılarca onarılmıştır.

Salamis Antik Kenti: Antik Salamis kenti 
Bronz Çağı sonlarında başlayan göçler 
sırasında, Anadolu’dan gelen kavimler ve 
bunlara Yunanistan’dan gelerek Kilikya’da 
katılan Akalar tarafından bugünkü Gazimağusa 
sınırları içinde kurulmuştur. Salamis Adası Kralı 
Telamon’un oğlu Tefkros şehrin kurucusu olarak 
bilinmektedir. Ptoleme Krallığı idaresi sırasında 
Salamis başşehir olma niteliği kazanır. Kentin 
bu parlak dönemi Roma egemenliği süresince 
de devam eder. Günümüzdeki kalıntıların çoğu 
Roma dönemine aittir. 

Aya Epiphanios Bazilikası: Gazimağusa’daki, 
adanın bilinen en büyük bazilikası olan 
bu yapı geçmişte Salamis’in Metropolitan 
kilisesidir. Piskopos Epiphanios’un görev 
süresinde yapıldığı bilinmektedir. Epiphanios’un 
mermerden yapılmış mezarı burada 
bulunmaktadır. Vaftiz odasının döşeme 
seviyesinin altındaki ısıtma sistemi, kış aylarında 
vaftiz için sıcak su kullanıldığını göstermektedir. 
Kalıntılar, 7. yüzyıldaki Arap istilasının ardından, 
güney tarafında ikinci bir kilisenin inşa edildiğine 
işaret eder.

St. Barnabas Manastırı: MS 477’de inşa edilen 
manastır bir kilise, avlu ve avlunun üç yanında 
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bir zamanlar papazların yaşadığı odalardan 
meydana gelmiştir. Yapıda çoğunluğu 
18. yüzyıldan kalma zengin bir ikon koleksiyonu 
bulunmaktadır. Avluda bulunan bazalt değirmen 
Enkomi yerleşim bölgesinden, diğer sütun 
ve taşlar Salamis’ten gelmiştir. Papazların 
yaşamlarını sürdürdüğü odalar ise restore 
edilerek bir Arkeoloji Müzesi haline getirilmiştir. 

Ayios Trias Bazilikası (Sipahi): Karpaz 
Yarımadası’nda Sipahi Köyü yakınlarında yer 
alan bazilika 5. yüzyılda inşa edilmiştir. 
7. yüzyılın ortasına doğru kilisenin tahrip 
olması üzerine güney tarafında yer alan küçük 
kilise ile bazı ek binalar yapılmıştır. Son olarak 
9.-10. yüzyılda tamamen terk edilmiştir. Zemini 
geometrik, bitkisel ve haç motifleri içeren 
mozaiklerle döşelidir. 

Ayios Philon Kilisesi: Kiliseye adı verilen 
Philon, 4. yüzyılda Karpaz civarında yaşayanları 
Hristiyanlaştıran piskopostur. Bu kilise, 
Dipkarpaz (Rizokarpazo) Köyü’nün kuzeyinde, 
deniz kıyısında yer almaktadır. 5. yüzyılda 
inşa edilen kilisenin yer aldığı bu alan, ilk kez 
Fenikelilerin yerleştiği antik Karpaz kentinin 
bulunduğu yerdir. Kilise Helenistik ve Roma 
dönemi kalıntıları üzerinde yer almaktadır ve 
12. yüzyılda yeniden inşa edilmiştir.

Apostolos Andreas (Ayandreya) Manastırı: 
Kıbrıs’ta, Karpaz Yarımadası’nın en ucu olan 
Zafer Burnu’nun güneyinde bulunan bir 
manastırdır. Manastırın bir bölümü 
18. yüzyılda inşa edilirken, binanın 
günümüzdeki dış cephesini oluşturan 
bölüm 19. yüzyılda yapılmıştır.

Bunların dışında adada görülmesi gereken diğer 
tarihi yapılar arasında şunlar sayılabilir: Girne’de 
Hz. Ömer Tekkesi, Sourp Magar Manastırı, 
Vrysi (Çatalköy) ve Lambousa Antik Kentleri, 
Karmi Nekropolü, Kirsokava; Lefkoşa’da Girne 
Kapısı, Taş Eserler Müzesi (Lapidary Müzesi), 
Venedik Sütunu (Atatürk Meydanı), Kumarcılar 
Hanı, Derviş Paşa Konağı (Etnografya Müzesi), 
Büyük Hamam, Sultan Mahmut Kütüphanesi, 
Mevlevi Tekkesi, Arap Ahmet Camii, Yeni 
Cami, Turunçlu Camii, İplik Pazarı Camii, Saray 
Önü Camii; Gazimağusa’da Venedik Sarayı 
(Proveditore Sarayı), St. Francis Kilisesi, Greek 
St. George Kilisesi, İkiz Kiliseler (Templar ve 
Hospitaler Kilisesi), Kara Kapısı (Ravelin), 
Tophane (Martinengo Tabyası), Deniz Kapısı 
(Porta Del Mare), Canbulat Türbesi (Arsenal 
Tabyası), Kertikli Hamam, Gimnazium, Tiyatro, 
Roma Villası, Bizans Su Sarnıcı, Kompanapetra 
Bazilikası, Vouta, Zeus Tapınağı, Kral Mezarları, 
Nikokreon Anıtı, Enkomi (Alasia) Antik Kenti, 

Salamis 
Antik Kenti
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Sinan Paşa Camii (St. Peter & St. Paul Kilisesi), 
Nestoryen Kilisesi, Latin St. George Kilisesi.

Kuzey Kıbrıs bozulmamış muhteşem doğal 
güzellikleri, dost canlısı insanları, neredeyse 
tüm yıl boyunca güneşle yıkanan kilometrelerce 
uzunluktaki kıyı şeridi ve altın kumsalları ile 
Akdeniz’de bir cennettir. Adada büyük otellerin 
lüks plajlarından, kum tepecikleri ardında 
kaybolmuş şahane kumsallara kadar yüzücüler 
için farklı imkânlar bulunmaktadır. 

Gazimağusa ile Boğaz arasında kalan doğudaki 
kıyı şeridinde altın kumsallar 15 mil uzunluğa 
kadar ulaşır. Kuzeyde Girne’nin her iki tarafında 
da, çeşitli tesislerin bulunduğu, değişik sportif 
faaliyetlerin yapıldığı plajlar mevcuttur. Bunun 
yanı sıra gözlerden uzak koylar 20 mil boyunca 
manzarayı süslemektedir.

Akdeniz’deki en uzun dalış sezonlarından 
biri Kuzey Kıbrıs’ta yaşanır. Adanın berrak, 
kirlenmemiş, 30 metreden daha fazla görüş 
alanına sahip suları ve bozulmamış deniz 
yaşamı dalış için bulunmaz özelliklere sahiptir. 
Denizin derinliklerinde çeşit çeşit balıkla, 
karideslerle ve su altı yaşamı ile karşılaşmak 
mümkündür. 

Yaklaşık yüz milyon yıldır adanın suları, Yeşil 
Baş (Chelonia Mydas) ve Caretta Caretta 
kaplumbağaları tarafından ziyaret edilmektedir. 
Bu büyüleyici canlılar, yumurtlamak için 
Mayıs ve Ağustos ayları arasında Kuzey 
Kıbrıs’ın kumsallarına gelmektedir. Ekolojistler 
ve öğrenciler, nesli tükenme tehlikesiyle 
karşı karşıya olan deniz kaplumbağalarının 
korunmasına yardım etmek amacıyla 
yumurtlama alanlarında gözlemlerde 
bulunmaktadır. Ziyaretçiler için de bu doğa 
olayını gözlemlemek heyecan verici bir 
deneyimdir. Yumurtlama yaptıkları kumsallardan 
biri olan Alagadi koruma altına alınmıştır.

Kendine özgü doğası ve bitki örtüsüyle Kuzey 
Kıbrıs’ta hayat bambaşkadır. Her bölgenin kendi 
özelliğini taşıyan güzellikleri, orada yaşayan 
canlı türleriyle birleştiğinde görülmeye değer 
manzaralar sunmaktadır. Birçok doğa sporunu 
da yapabileceğiniz ada, özel geziler için 
meraklılarını beklemektedir.

Karpaz, Kuzey Kıbrıs’ın kuzeydoğu ucundaki 
uzun dağlık burun bölgesidir. Batıda ise, 
maceraperestler için ideal olan Güzelyurt Koyu 
inanılmaz bir güzellikle uzanır. Karpaz’ın her 

iki tarafında da makiler ve yabani zeytinlerle 
kaplı kusursuz güzellikteki geniş kum 
tepecikleri yürüyüş tutkunları için idealdir. Aynı 
zamanda Milli Park olan bu rüya bölgesinde 
asfalt yol yoktur. Sadece Kıbrıs’ta yaşayan 
yabani bir eşek türünün de sürüler halinde 
özgürce gezdiği bu bölge özellikle Mart ve 
Nisan aylarında yemyeşil olmakta ve bütün 
tarlalar ilkbaharın habercisi sarı papatyalarla 
kaplanmaktadır. Yolunuz Karpaz’a düştüğünde 
bu sevimli eşeklere rastlamak olasıdır.

Kuzey Kıbrıs’ta var olan çiçeklerden en güzel 
ve ilgi çekici olanı, adada 30 çeşidi aşkın türü 
bulunan orkidelerdir. Bunlardan 17’si adaya 
özgü endemik türlerdir. Bahar ayları boyunca bu 
orkide türlerini keşfe çıkabilirsiniz.

Kuzey Kıbrıs’ı ziyaret eden tüm konukların yılın 
12 ayı adada golf oynayabilmeleri mümkündür. 
Cyprus Mediterrenean Coast (CMC) Golf 
Kulübü ve Esentepe’de kurulu Korineum 
Golf & Country Club sizlere bu sporla ilgili her 
türlü imkânı sunmaktadır.

Adaya gelen ziyaretçiler Kuzey Kıbrıs 
misafirperverliğinden her zaman çok etkilenir. Bu 
geleneksel misafirperverlik Charles C. Flankland 
tarafından 1827’de şöyle anlatılmıştır: “Krallara 
yakışır bir şekilde nargile ve kahve ile ağırlandık, 
daha sonra her birimize macun ikram edildi... 
Bunu şahane bir şerbet izledi... Arkasından 
üzerimize gül suyu serpildi ve gümüş bir 
tütsülüğün içinde koku ile tütsülendik.” 

Egzotik Kuzey Kıbrıs mutfağı ise adanın köklü 
tarihini ve zengin deniz kültürünü yansıtması 
yanında, doğu-batı kültürünün ortak bir 
sentezidir ve tadına doyulmaz lezzetler 
sunmaktadır.
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Global Ekonomi 
Canlanıyor 

lobal ekonomi 2014 yılı ile birlikte 
daha güçlü bir performans 
sergilemeye başladı. IMF ve OECD 

global ekonomi için %3,6’lık bir büyüme 
tahmininde bulunurken, Dünya Bankası’nın 
tahmini %3,2. Son günlerde, global 
ekonomideki bu canlanmanın tüm ülkeler için 
benzer nitelikte olup olmadığı tartışılıyor. 

Görünen o ki global büyümenin birincil kaynağı 
gelişmiş ekonomiler. Gelişmiş ekonomiler 
arasında ise ABD öne çıkıyor. Beklenti ABD 
ekonomisinin 2014 yılını %2,8’lik bir büyümeyle 
tamamlaması yönünde. 2014 yılında ABD 
ekonomisindeki bu iyileşme ile birlikte para 
politikasındaki normalleşme de netlik kazandı. 

ABD ekonomisinin 2008 finansal krizini büyük 
ölçüde atlatmış olduğu yönünde hemen hemen 
herkes hemfikir. Bunun yanında Euro bölgesi 
de pozitif büyüme ile iyileşme sinyalleri vermeye 
başladı. Özellikle Alman ekonomisinin başarılı 
performansı sayesinde, Euro bölgesi için 
2014 yılı büyüme tahmini %1,2 iken, İngiltere 
ekonomisinin %2,9’luk bir büyüme sergilemesi 

bekleniyor. Japonya’da da durum çok farklı 
değil. Japon ekonomisi için 2014 büyüme 
beklentisi %1,4 civarında. 

Gelişmiş ekonomilerde iyileşmelere rağmen 
ekonomik faaliyet, henüz kriz öncesi seviyelerinin 
altında seyrediyor. ABD ekonomisinin görece 
olarak sağlam temeller üzerinde ilerlediği ve 
bol likidite döneminin sonlandırılmış olmasının, 
gelişmiş ülke ekonomilerinde yarattığı türbülansa 
rağmen, ABD için bir risk oluşturmadığı 
söylenebilir. Avrupa’da ise ekonomik aktivite 
pozitif bir trende girmiş olmakla birlikte, üretim 
açığı ve düşük enflasyon, para politikalarının 
ekonomik aktiviteyi canlandırmak üzere 
kullanılmaya devam edilmesini zorunlu kılıyor. 
Benzer şekilde Japonya Başbakanı’nın adıyla 
Abenomics olarak anılan yapısal reformların 
hayata geçirilmesi, bu ülke ekonomisi 
açısından enflasyon hedeflerinin tutturulması ve 
sürdürülebilir yüksek büyüme için kritik önemde.  

Gelişmekte olan ülkelerde ise durum daha farklı, 
bu ülkelerde toparlanma görece olarak daha 
sınırlı seyrediyor. Özellikle ABD ekonomisinin 
para politikalarının normalleşmesi, gelişmekte 
olan ülkelerin ekonomilerini olumsuz etkiledi. 
2013 yılından itibaren bu ülkelerde yabancı 
sermaye girişinin azalarak, çıkışların başlaması 
özellikle kurlar üzerinde önemli riskler yarattı.
 
Gelişmekte olan ülke ekonomilerinin sıkıntıları 
birbirinden farklı gözükse de temel belirleyici, 
azalan sermaye akımları nedeniyle genel olarak 
dış finansman riskleri ve beraberindeki kur 
dalgalanmaları. Bu durum gelişmekte olan 
ülkelerde sıkı para politikası uygulamalarını ve 
dolayısıyla daralan iç talebi birlikte getiriyor. 
Ancak önümüzdeki dönemde, gelişmiş ülke 
ekonomilerinde olumlu seyreden iktisadi 
faaliyete paralel olarak gelişmekte olan ülkelerde 
ihracat koşullarının iyileşerek büyümeye pozitif 
katkı sağlayabileceği söylenebilir. 

Çin ekonomisinin 2014 yılı büyüme beklentisi 
2013 yılında gerçekleşen %7,7’lik büyümenin 
biraz altında, %7,5 seviyesinde. Hindistan 
ekonomisi için beklenti %5,4, Rusya için %1,3, 
Brezilya için %1,8. Türkiye ekonomisi ise 2013 
yılını %4’lük bir büyüme ile kapattı. 2014 yılında 
ülkemiz ekonomisinin büyüme oranına ilişkin IMF 
tahmini %2,3, OECD tahmini %3,8 ve Dünya 
Bankası tahmini %2,4. Hükümet tarafından 
2014-2016 dönemini kapsamak üzere 
açıklanan orta vadeli programda ise 2014 yılı 
büyüme hedefi %4. Orta vadeli programın genel 

Aslı Günel 
Selçuk Ecza Deposu Tic. ve San. A.Ş.
Yatırımcı İlişkileri & Sermaye Piyasaları Koordinatörü
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beklentilere göre daha iyimser bir beklenti ortaya 
koyduğunu söyleyebiliriz.

Merkez Bankası tarafından bu yıl yayınlanan 
ikinci enflasyon raporuna göre, küresel 
gelişmelere ek olarak, yakın dönemde yaşanan 
belirsizlik artışları Türkiye’de ekonomik görünümü 
etkileyen önemli bir gelişme oldu. 2013 yılı 
sonunda artan belirsizlikler neticesinde ülkemize 
özgü risk primi göstergelerinde kayda değer 
bir bozulma gözlendi. Yaşanan süreçte döviz 
kuru hareketleri ve finansal piyasalardaki 
oynaklık artışı enflasyonu ve makro finansal 
istikrarı olumsuz etkiledi. Ancak Ocak ayında 
uygulamaya konulan sıkı para politikası ve yerel 
seçim sonrası azalan belirsizlikler neticesinde, 
orta vadeli enflasyon beklentilerindeki bozulma 
sınırlı kaldı. Finansal piyasalardaki volatilite düştü 
ve ülke risk primlerinde kısmi iyileşme yaşandı.

Söz konusu rapora göre 2014 yılının birinci 
çeyreğinde yıllık tüketici enflasyonu 2013 
yılı sonuna kıyasla 1 puan artarak %8,39’a 
yükseldi. 2014 yılı enflasyon göstergelerinin 
iktisadi faaliyet ve döviz kurunun seyri ile gıda 
fiyatlarındaki görünüme göre şekillenmesi 
bekleniyor. Vergi ayarlamaları ve döviz kuru 
gelişmeleri dahilinde bir süre daha yüksek 

seyretmesi beklenen yıllık enflasyonun, 
son dönemde Türk lirasında gözlenen 
değerlenmenin kalıcı olması, iç talebin ılımlı 
seyri ve gıda fiyatlarına ilişkin arz yönlü risklerin 
azalması durumunda, önümüzdeki dönemde 
yavaşlaması söz konusu olabilir.

Yine son dönemde yaşanan belirsizlikler 
nedeniyle iç talepte, özellikle özel kesim 
talebinde belirli bir düşüş yaşandığı 
gözlemleniyor. Diğer taraftan kamu kesimi talebi 
ve kur değişikliği çerçevesinde dış talepteki 
artış, cari işlemler dengesinde belirli bir düzelme 
sağlayabilecektir. Orta Vadeli Plan hedeflerine 
göre 2013 yılı sonunda %7,9 olan cari açık 
gayrisafi yurt içi hasıla oranının 2014 yılı sonunda 
%6,4 ile sınırlı kalması beklenmektedir.

Hükümetin ortaya koyduğu 2014-2016 
dönemini kapsayan Orta Vadeli Program’ın 
temel amacı olan potansiyel büyüme hızına 
ulaşmak, cari işlemler açığını daha da azaltmak, 
enflasyonu düşürmek, kamu mali dengelerini 
iyileştirmek ve böylece makroekonomik ve 
finansal istikrarı güçlendirmek hedeflerine 
ulaşmak üzere adımlar atılması, 2014 yılının 
özellikle ikinci yarısı itibarıyla temel beklenti 
olacaktır.
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Başarı ve 
Başarısızlık Kaygısı 

er ders yılı bitiminde, yaz tatilini iple 
çeken pek çok öğrencinin yılsonu 
sınavlarına, seviye belirleme veya 

üniversite giriş sınavlarına hazırlanırken; 
“Ya başaramazsam”, “Ya bildiklerimi 
yazamazsam”, “Ya heyecandan bloke 
olup öğrendiklerimi hatırlayamazsam” gibi 
düşünceleri sınavları korkulu rüya haline 
getiriyor.  

Bir tür “performans kaygısı” olan bu endişeyi 
en yoğun yaşayan öğrencileri iki gruba ayırmak 
mümkün. Birincisi okul yıllarında hep başarılı 
olmuş, çevrenin kendisinden beklentisi yüksek 
olan öğrenciler, ikincisi, zekâsına güvenip 
çalışma disiplini olmayan, ilköğretim yıllarında 
zekâsıyla dersleri idare etmiş ama orta üç veya 
lisenin ilk yıllarında ders başarısında düşüşe 
geçen öğrenciler.

Tek Övgü Ders Başarısı Olmuşsa: Her 
çocuğun temel ihtiyacı anne-babadan sevgi ve 

PSİKOLO PSİKOLOJİ

kabul görmektir. Eğer çocuk, kabul ve sevgiyi 
sadece başarıya endeksli görmüş veya öyle 
yaşamışsa, ancak başarılı olursa sevileceğini 
düşünebilir. Başarılı olabilmek kadar başarısızlık 
olasılığı da yüksek kaygıya neden olur.

“İsterse Yapar”: Bu sözcükler alarm 
durumunda uçaktaki exit kapısını göstermeye 
benzer. Çalışma düzeni olmayan, eğitimdeki 
bir sonraki basamağı gözünde büyüten ve 
başarısızlığı kendine yakıştıramayan öğrenci; 
“İstesem yaparım ama çalışmak istemiyorum” 
tutumuyla kendini kandırabilir. 

Anne-babanın ve öğretmenin çocuğu motive 
etmek için söyledikleri; “İsterse yapar” desteği, 
ne yazık ki öğrenciye güven vermekten çok, 
sorumluluk almaktan kaçışın yolunu açmış olur. 

Okul Yılları, Koruyucu Yıllar: Bazı öğrenciler 
lisenin sonlarında, bazı öğrenciler ise 
üniversitenin sonlarında bir türlü okulu 
bitiremiyor. Gerçek anlamda dünyaya açılma, 
kendi ayakları üzerinde durabilme, gencin 
çalışma hayatına geçişi ile başlıyor.

Gerçek anlamda hayatla yüzleşme, 
anne-babanın ve okul yıllarının koruyucu 
kucağından çıktıktan sonra mümkün. Yeterince 
kendine güveni olmayan, sorumluluk alma 
duygusu ve becerisi yeterince gelişmemiş 
olan gençler, eğitim basamaklarında takılı kalıp 
farkında olmadan kendi başarı potansiyellerini 
sabote edebiliyorlar.

Beklenti çıtası gereğinden yüksek mi? 
Sadece başaramamak değil geçmişteki başarıyı 
kaybetme endişesi de performans kaygısının en 
yaygın nedeni. Onun için bugüne kadar başarılı 
olmuş öğrencinin performans kaygısının yüksek 
olması doğal. 

Önlemler / Anne-Babaların Yapabilecekleri 

- Çocuğunuz için kullandığınız başarı çıtası çok 
yüksekse biraz indirin. 

- Eve iyi bir not getirdiğinde kimin daha yüksek 
not aldığını sormayın. Örneğin, 98 puan 
getirdiğinde kimin 100 puan aldığını sormak 
gibi. Böyle bir yaklaşım çocuğa yetersizlik 
duygusunu aşılar.

- Tek kabul ve okşanma ders başarısına dönük 
olmasın. Çocuğunuzun farklı yeteneklerini 
ve güzelliklerini keşfedin. Onu koşulsuz da 

Fatma Torun Reid 
Uzman Psikolog
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sevdiğinizi bilmesi özgüveni için vazgeçilemez 
bir nedendir.

- Tek sohbet ve ilgi konusu dersler ve notlar 
olmasın. Özellikle aile içi ilişkilerde, masa 
başı sohbetlerinde, o gün yaşadıklarınızdan, 
espirili gözlemlerinizden, eşit konuşma fırsatı 
yaratarak, çocuğunuzun nelerden etkilendiğini, 
nelere merakı olduğunu ve arkadaş ilişkilerini 
takip etmeye ve onu desteklemeye çalışın. 
Paylaşımlarınızda, farklı fikirlere saygı gösteren 
iyi bir dinleyici olabilme örneğini de vermiş olun.   

- Herhangi bir konuda, ister ders başarısı 
olsun, ister piyanoyu güzel çalması, övgüyü 
abartmayın.  

- Çocuğunuzu motive etmek için başkalarını, 
özellikle yakınlarını, örnek olarak kullanmayın. 

- Gayreti görün. Çocuğun kendini motive 
etmesi, gayretinin görülmesi ve yetenekleri 
doğrultusunda fırsat bulup yaptıklarıyla “ben 

yapabilirim” düşüncesinin pekişmesiyle oluşur. 
Bunun için de küçük yaştan, aç veya tok 
olduğunu fark etmesi gibi, fiziksel ihtiyaçlarını 
fark etmesine ve insiyatif almasına fırsat verin. 
Sorumluluk duygusu kişinin kendi ihtiyaçlarını 
fark etmesiyle başlar.  

- Tek sorumluluğu ders çalışması olmasın. 
Küçük yaşta, kız-erkek çocuk ayrımı yapmadan, 
çocuğunuza evde ufak sorumluluklar vermeye 
başlayın.

- Çocuğunuzun çalar saati olmayın. 
Kültürümüzde, 20 yaşındaki üniversite öğrencisi 
oğlunu, sabahları derslerini kaçırmasın diye 
uyandırmayı kendine görev edinmiş anne az 
değil! 

Sürekli çocuğunun kurtarıcısı olan anneler 
bilmeyerek çocuğunun yetersizlik duygusunu 
beslemiş olurlar. Hayati bir risk olmadıkça, 
çocuğunuzun hatalarından öğrenmesine ve 
topu tutmasına fırsat verin.
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yaların dilinden, anlattıkları her 
biri birbirinden renkli öykülerden, 
motiflerinde sakladıkları gizli hislerden 

en iyi o anlıyor. Her bir oyayı çocuğu gibi 
görüyor, itinayla koruyup kolluyor Emine 
Semra Erkan. Sadece oyaları toplamakla da 
kalmıyor, okuyor, araştırıyor, tüm dünyaya, en 
önemlisi de gençlere tanıtıyor. En büyük hayali 
ise yılların emeğiyle oluşturduğu engin bilgi 
birikimini bir kitapta toplayarak sonsuzluğa 
miras bırakmak...

DENGE: Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz, 
koleksiyoner yanı dışında kimdir Emine Semra 
Erkan?
EMİNE SEMRA ERKAN: İstanbul 
doğumluyum. Alman Lisesi’nden 
mezun olduktan sonra hemen 
evlenince yüksek tahsil 
yapamadım. Ama 
aralarında Rumca 
ve Osmanlıcanın 
da bulunduğu 
6 dil bilmenin 
avantajıyla 
çok sayıda iş 
deneyimim 
oldu. 

Denizcilik 
İşletmesi’nin 
dış hat 
gemilerinde 
hostes olarak 
çalıştım, 
ardından 
Almanya’nın 
Bonn 
Büyükelçiliği’nde 
iki yıl görev 
yaptım. Türkiye’ye 
döndüğümde turist 
rehberliğine başladım 
ve uzun yıllar rehberlik 
yaptım. Ayrıca ünlü fotoğrafçı 
Sami Güner’e fotomodellik yaptım 

O

zamanında. Türk Ticaret Bankası’nın el ilanlarını 
süsleyen kadın resimleri bana aitti.

D.: Oya koleksiyonu yapmaya başlama 
hikâyenizi sizden dinleyebilir miyiz?
E.S.E.: Oyalara duyduğum sevdanın temelinde 
anneden kalma bir alışkanlık yatıyor aslında. 
Annem oyaları çok severdi. O zamanlar 
kadınların oyaları satması ayıp sayılırdı, onlar 
da gizli gizli getirirlerdi bizim dükkâna. Annem, 
Alanya’da işlettiğimiz o turistik eşya dükkânında 
bunları satardı. 

Çeşitli renk ve motifteki bu oyalar annem için 
çok önemliydi, işte bu yüzden günün birinde 
dükkânı kapatmaya karar verdiğinde bana; “Bu 
oyalar heba olmasın, onlara sahip çık” dedi. 
Onun bu ricasını kırmadım. Rehberlik yaptığım 
dönemde de orada burada dolaşırken sırf rengi, 
motifi için ufaktan oya toplamaya başladım ve 
merakım giderek arttı.

Yoğun bir çalışma hayatının ardından emekli 
olunca, haliyle boş durmak istemiyorsunuz. 
Ben de “bir hayli oya biriktirdim, bu oyalarla bir 

yola çıkayım” diye düşündüm. Karşı 
komşum etnolog Sabiha Tansuğ 

hanımefendiyi evime davet 
ettim. Oya koleksiyonumu 

gösterdim. Sadece 
dinledi ve uzun 

süre hiçbir şey 
söylemedi. Sadece 

kapıdan çıkarken, 
“yazacaksın” 
dedi. Önceleri 
hiçbir mana 
veremedim bu 
duruma, ama 
sonra anladım 
ki ben 
aslında oyalar 
hakkında 
hiçbir fikre 
ve bilgiye 
sahip değilim. 

Kolları sıvadım 
ve oyalarla ilgili 

ne kadar kitap, 
belge, doküman 

varsa topladım, 
okudum, araştırdım. 

Karşıma çıkan bilgi denizi 
beni hem şaşırttı hem de 

heyecanlandırdı ve böylece 
bugünlere geldim. 

Sözün Sakınıldığı 
Dönemlerde, Bir 
Toplumun İletişim 
Aracı; Oyalar
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D.: Koleksiyonunuzda kaç oya var ve bu eşsiz 
koleksiyon ne kadar sürede oluştu?
E.S.E.: Bu koleksiyon, dile kolay, 40 yılda oluştu. 
Ne kadar oya var, sayısını ben bile bilmiyorum. 
Fakat Türkiye’nin bütün yörelerinden, kutu kutu 
oyam olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim.

D.: Oya nedir ve Anadolu’da oyaların tarihi 
kısaca nasıl seyretmiştir? 
E.S.E.: Oya daha çok Anadolu’muza ait, 
esas olarak tekniği örgü olan bir el sanatıdır. 
Avrupalıların “Türk danteli” adını verdikleri oyanın 
şekilleri, biçimleri, motifleri daha ziyade tabiattan, 
günlük olaylardan alınmıştır. Birçoğu mesaj içerir. 
Dantelle oya arasındaki en büyük fark ise dantel 
sökülebilir oya hiçbir şekilde sökülemez. 

Anadolu’muza ait oyalara ilk olarak Frig 
kabartmalarında rastlanmıştır. Günümüze ulaşan 
oyaların en eski örnekleri 18. yüzyıla dayanır. 
18. yüzyıl aynı zamanda oyaların altın devridir. 
Saraylar dahil her yerde oyalar kullanılmıştır. 
Fakat Tanzimat Dönemi’nde Avrupa modası 
benimsendiğinden unutulmaya yüz tutmuştur. 
Oya, Anadolu’nun dışında sadece Türklerin 
yaşadığı yerlerde hala yapılmaktadır. 

D.: Kadınların hislerini oyalara aktardığı yıllarda 
oya Anadolu insanı için neler ifade ediyordu?
E.S.E.: Oya o dönemlerde çok mühim; çünkü 
okuması yazması olmayan bir toplumun iletişim 
aracı. Sevgi, nefret, üzüntü, sevinç, akla 
gelebilecek her türlü duyguyu kadın yemeninin 
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kenarına yaptığı oyayla 
dışarıya aksettiriyor. 
“Kocaya darılmak”, 
“kaynanayla atışmak”, 
“eltilerle kavgaya tutuşmak” 
gibi Anadolu geleneklerine 
aykırı davranışları sözlü olarak dile 
getiremeyen kadınlar, tepkilerini ve 
hayata dair beklentilerini oyalarla anlatıyor.

D.: Oyaların motiflerinde bin bir türlü sır gizli 
diyorsunuz, nedir bu sırlar?
E.S.E.: Her oyanın bir mesajı vardır. Konya 
yöresinde yapılan çayır çimen oyasını gelin 
kayınvalidesine yapar ve nikâhtan evvel gönderir, 
verilen mesaj şudur; “Aramız çayır çimen gibi 
ferah ve iç açıcı olsun”. Kıllı kurt oyasını ise mutlu 
olmayan gelin kaynanasına gönderir. 

Bir de mezar taşı oyası var ki çok ilginç, yan yana 
dizilmiş mezar taşları gibidir ve gelin tarafından 
kaynanaya gönderilir. Bunun mesajı da şudur; 
“Aramızdaki soğukluk mezara kadar sürecek”. 
Kocasıyla veya kaynanasıyla arası iyi olmayan 
gelinler bir de biber oyası yapar. “Aramız biber 
kadar acı” anlamına gelir. Kaynana takarsa 
bu kez; “Kızım bana dik dik bakma, biber gibi 
yakarım seni” anlamı taşır. 

Mudurnu yöresinde yapılan çınar yaprağı 
oyası, uzun ömür ve bilgelik temennisi için 
işlenir. Portakal çiçeği, olgunlaşmış meyvesi ile 
aynı zamanda ve dalda yer alan tek çiçektir.           
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Bu nedenle 
portakal çiçeği oyası 
doğumla ölümü, gençlikle olgunluğu, 
ümitle maziyi ifade eder. 

Zilli maşa oyası anonim bir oya çeşididir. 
Kavgacı, geçimsiz, eli maşalı insanları simgeler. 
Kötü ruhları kovaladığına inanılır. Zilli maşa 
aslında bir müzik enstrümanıdır. Dansözlerin 
zillerine benzetilir. 

Çarkıfelek oyasını, mutlu olamayıp eşinden 
ayrılan kadınlar işler. Kütüle oyası Adana’da 
yapılan bir oyadır. Nikâhtan sonra gelin, eltisine 
kütüle oyası verir, aramız çiçek gibi olsun diye. 
Umudun, aşkın sembolü olan sümbül oyası 
Tokat’ta yapılır. Kaynana dili oyası, acı ve çok 
konuşan kaynanaları ifade eder. Çok şık olan 
oyaya ise saray süpürgesi denir.

D.: Oyaların üretim sürecini anlatır mısınız?
E.S.E.: Kadınların iç dünyalarının en güzel 
ifadesi olan oyalar, Anadolu kadınının 
yaratıcılığını ortaya koyar. Paranın, pulun, 
malzemenin olmadığı yokluk yıllarında, 
kadınlar sapla samanla, papatyayla, çikolata 
kâğıtları ile işlemişler oyalarını. İnsan beyninin 
sonsuzluğunu gösteriyor tüm bu oyalar. Üstelik 
bu oyaları yaptıkları dönemlerde elektrik yok, gaz 
lambalarının titrek ışığı altında yapılıyor her biri. 

Ortaya çıkan sanat ise inanılmaz tabi. Bir de 
bu oyalar katiyen hata kabul etmiyor, ola ki 

yanlış yaptınız, sökülemediği 
için baştan yapacaksınız. Genel 
anlamda ise oyalar dört şekilde 
yapılır; düz, katlamalı, dolgulu ve 
borulu oya… 

D.: Oyaların muhteviyatına da değinir misiniz?
E.S.E.: İpekten, koton ipliğinden, orlondan, bir 
de naylonlardan yapılıyor oyalar. Naylondan 
yapılmasının şöyle bir avantajı var, bu madde 
hiçbir zaman eskimiyor, yıpranmıyor, üstelik de 
içinin yemenisi eskiyince onu başka bir yere 
transfer edebiliyorsunuz. Oyalar naylondan 
yapıldığı için kolalanmış gibi de diri duruyor.

D.: Oyalarda kullanılan renkler ve motifler 
hakkında bilgi verir misiniz?
E.S.E.: Her bir renk ve motif tek başına bir 
sanat eseri. Üstelik bunlar yapıldığı yörenin 
sosyal hayatı, gelenek görenekleri ve değerleri 
ile ilgili de ipucu veriyor bizlere. En çok çiçek 
oyası yapılıyor. Yapılan çiçeklerin hepsi tabiatta 
olmayabiliyor. O dönemde resim yapmak 
yasak olduğundan belki, oyayı yapanlar resim 

Bodrum yöresi 
dağ karanfili
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yapar gibi, aslında o renklerde var olmayan 
çiçekler betimlemişler. Bunların yanında hayvan 
motifleri yapılıyor. Denizyıldızı hayvan figürleri 
ile ilgili oyalara güzel bir örnek. Aydın’a ait 
farekulağı oyası var, niye fare, çünkü doğurgan. 
Boncuklarda kenarında balık olan bir oya var, 
neden, milyonlarca yumurta bıraktığı için. Aynı 
şekilde tavşan motifi de benzer bir örnek. 
Bu hayvanlar doğurgan oldukları için bereket 
sembolü olarak görülüyorlar. Ayrıca arı ve 
kelebek de çok yapılıyor. 

Meyvelerde de hep taneli ve çekirdekli meyveleri 
oya motifi olarak yapıyorlar. Kuru karanfilden 
oyalar da var. Bunların her biri kendi çapında 
bir tasarım. Süngerden oyalar, Gönen Ulukır 
Köyü’ne ait serum hortumu kullanılarak yapılan 
oyalar, koleksiyonumun ilginç motiflerinden. 
Bursa Keles Köyü kadınları, devamlı toprakla 
uğraştıklar için tarlada kullandıkları o ufak el 
aletlerini motif olarak yapıyorlar, üç boyutlu 
meyve, sebze figürleri kullanıyorlar. Sosyal 
olayları konu eden motifler de var. Mesela 
“komşu komşuya küstü”, “meclis kuruldu”, 
“çiftlik sattıran”, “Türkan Şoray kirpiği”, “Zeki 
Müren göbeği” diye adlandırılan oyalar var. 
Ege yöresinde oyalar hep can alıcı, çok renkli. 
Kütahya’da ise hep koyu renkler hakim… 

D.: Yörelerimizin oyaları arasında öne çıkanlar, 
farklılaşanlar hangileri?
E.S.E.: Her yörede oya yapılıyor, ama İstanbul 
oyaları bambaşka. Muhteşem bir zarafet 
gözleniyor bunlarda. Ondan sonra Bursa geliyor. 
Bursa’da iki çeşit oya yapılıyor, şehir oyası 
denilen türler ipeklerle, ipek kreplerin kenarına 
yapılıyor, diğerleri de Uludağ dağ köylerinde 
yapılan Yörük oyaları. Oralarda Yörükler orlon 
veya pamuk iplikleri gibi daha kaba malzeme 
kullanıyor. 

Balıkesir’in özellikle Kozak Yaylası’nda yaşayan 
Karakeçili Yörükleri’nin yaptıkları renk cümbüşü 
oyalar görülmeye değer güzellikteler. Çeşit, renk 
ve irilik bakımından Ege oyaları da etkileyici. 
Öte yandan Aydın’da yapılan Efe oyaları da 
çok önemli. Ankara’nın Nallıhan ilçesi, Kütahya, 
Konya, Elazığ’da da çok enteresan oyalara 
rastlamak mümkün. Elazığ’da dört bir yana 
değil, sadece iki yana oya yapılır. Doğuya doğru 
gittiğimizde ise ağırlıklı olarak boncuk oyalarıyla 
karşılaşırız. 

D.: Oyaların büyük çoğunluğuna konan aykırı 
renk ya da motifin sırrı nedir?
E.S.E.: Bunu herkes görmüyor. İyi bakıldığında, 

Aydın yöresi 
kirpik oyası

Ege yöresi 
yıldız çiçeği

Bergama Kozak 
Yaylası erik çiçeği 

gelin oyası
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oyaların büyük çoğunluğunda, bir yerlerde 
aykırı bir renk veya motif vardır. Bunun nedeni 
de; dinimizde mükemmellik sadece Allah’a 
mahsustur, kul bir yerde hata yapar mutlaka, bu 
da oyanın kuralıdır. Nazara karşı aykırı bir unsur 
konmaktadır.

D.: Erkek oyaları da var, onlardan bahsedelim?
E.S.E.: Herkes zannediyor ki oyalar sadece 
kadınlara mahsus. Hâlbuki İzmir, Aydın, Ödemiş, 
Muğla yörelerinde Efe başlıklarının üzerine sarılan 
poşu, kefiye ve yazmaların kenarını oyalar süsler. 
Efeler dağda yaşadıkları için o kocaman başlıkları 
kamuflaj olarak kullanıyorlardı. Üç çeşit oya 
oluyordu; annesinin, kardeşinin ve karısının. “Ben 
sizin sevginizi başımın üstünde taşıyorum” ifadesi 
vardı o oyalarda. 

Kurtuluş Savaşı’nda Efeler dağdan inmiş, o süslü 
başlıkları bırakıp, feslerinin üzerine beyaz poşu 
sarmıştı. Bugün efe başlıkları yalnızca folklor 
oyunlarında görülüyor. Efeler aslında başlıklarında 
oyalardan önce ipek saçaklar kullanıyormuş. 
Efe başlıkları normal fes değil kabalak dedikleri 
daha yüksek fesler olduğundan 4-5 katlı oya 
sarılıyormuş. 

Anonim olarak her yerde rastlanabilen “damat” 
oyaları da erkek oyaları kategorisine girer. Genç 
kızlar nişanlandığı zaman nişanlısına verilmek 
üzere erkek oyası dediğimiz, sık oya diye bilinen 
ve çepeçevre yemeniyi saran bir oya çeşidi 
yapar. Erkek bu oyayı nişanda veya düğünde 
boynuna bağlayarak ortaya geçip oynar. Uludağ 
köylerinden Keles’te yapılan ve kedi merdiveni 
dedikleri oya da erkek oyaları sınıfına girer.

D.: Türkiye dışında hangi ülkelerde oya 
yapılıyor?
E.S.E.: Ülkemiz dışında oya Türklerin göçmen 
olarak yaşadıkları Bulgaristan, Makedonya, 
Arnavutluk, Yunanistan, Kıbrıs gibi yerlerde de 
yapılıyor. Ayrıca çok ilginçtir, oya sanatımıza 
Japonlar çok ilgi duyuyor. Bunda onlarda köklü 
bir çiçek kültürü olmasının da katkısı muhakkak 
var.

D.: Oyanın zaman içinde aksesuar olarak 
popüler olması neler getirdi, neler götürdü?
E.S.E.: Oyalı takı modasının ortaya çıkması 
ve yaygınlaşması sonucu Anadolu’daki bütün 
çeyizler İstanbul’a akın etti. Böyle koca koca 
çuvallar dolusu oya geldi inanın ve ben oradan 
çok materyal seçtim kendime. Eskiden bu 
oyalar satılmıyordu ve bulunması çok zordu. Bu 
oyaların aksesuar olarak popülarite kazanmasıyla 

Bolu yöresi 
başlığı

Aydın şeker 
oyaları
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çeşitlilik de arttı, ama bunun şöyle bir dezavantajı 
oldu; yüzlerce oya bilinçsiz ellerde heba edildi, 
parçalandı. Bu oldukça üzücüdür.

D.: Bu değerli oyaları nasıl saklıyor ve 
koruyorsunuz?
E.S.E.: Hepsine çocuğum gibi bakıyorum. 
Zannetmeyin ki oyalar bana sapasağlam, 
tertemiz geliyor. Çoğu yırtık, sökük, tamire 
muhtaç. Tekstil ürünü oldukları için bakteri de 
ihtiva ediyorlar. 

Bir oyayı aldığım zaman ilk önce rüzgârlı bir 
havada balkona seriyorum, çünkü rüzgâr 
bütün tozlarını yıkıyor. Sonra içeri alıyorum. 
Ondan sonra içeride neminin gitmesi için bir 
süre bekletiyorum. Nem, tekstilin en büyük 
düşmanıdır, oyayı mahveder. Toz, ışık, yağ da 
önemlidir. Oyalarıma dokunmadan önce ellerimi 
iyice yıkar, kurularım. Konferanslarımda da 
dokunulmasına izin vermem. 

Daha sonra ütülüyorum ve gerekiyorsa 
kolalıyorum, ama her oya kolalanmaz. Sonra 
yörelerine göre, sınıflandırdığım karton kutulara 
yerleştiriyorum oyalarımı. Kutuları şişle delerek 
hava almalarını sağlıyorum. Bazılarını da eski 
yemeni ya da kreplerle tamir ediyorum. Her 
yörenin benimsediği bir yemeni tipi var, o 
yüzden her oyayı her yemeniye dikemezsiniz. 
Boncuk oyaları yıkanabiliyor. Ancak diğerlerini 
özenle muhafaza etmeniz gerek, çünkü 
onları yıkayamazsınız, bozulurlar. Eğer kolye 
olarak kullanıyorsanız parfüm sürerken dikkat 
edeceksiniz, çünkü bu oyaya zarar verir. 

D.: Bir oyanın değerini belirleyen unsurlar 
neler ve kıymetli bir oya bulduğunuzda neler 
hissedersiniz?
E.S.E.: Daha önce de belirttiğim gibi en 
kıymetlileri İstanbul oyaları, zaten örneklerini 
bulmak artık çok zor. Bunların işleri muhteşem, 
hangi göz nasıl görmüş, bakarken rahmet 
okuyorum onları yapan ellere. Düşünün bunlar 
gaz lambası ışığında yapılıyor. Oyaların değerleri 
ise bakan gözün beğenisine göre değişiyor. 
Herkesin beğendiği oya farklı olabiliyor…

D.: Bir oya müzesi açma hayaliniz var anlatır 
mısınız?
E.S.E.: Yıllardır biriktirdiğim oyaların evimdeki 
kutulardan gün yüzüne çıkmasını ve bu güzelliği 
herkesin görmesini arzu ediyorum. Bu nedenle 
bir müze oluşturmak anlamında ciddi bir 
desteğe ihtiyacım var. Oya müzesi açılmasını ve 
benden sonra da oyaların yaşamasını istiyorum. 

HOBİLER MESLEKLERHOBİLER



/ 63

Onun yanında bir de oyalar üzerine detaylı bir 
kitap hazırlamayı istiyorum. 

D.: Oyaların size maddi bir katkısı oluyor mu?
E.S.E.: Bu oyaların bana maddi bir getirisi 
yok. Aslına bakarsanız maddi getiri de o 
kadar mühim değil. Ben yaptığım işle gurur 
duyuyorum. Herkes tarafından takdir edilmek, 
iltifatlar almak beni çok mutlu ediyor. Bundan 
önemli ne olabilir ki. İnsanların oyaya ilgi 
duyması noktasında bir katkım oluyorsa bu 
da sevindiriyor beni. Şimdilerde oya yüzükler, 
küpeler, kolyelerde aksesuar olarak kullanılıyor, 
gayet hoşuma da gidiyor, çünkü bu şekilde oya 
kelimesi gündemde kalıyor.

D.: Oyalar dışında koleksiyonunu yaptığınız 
objeler neler?
E.S.E.: Koleksiyonumda oyaların yanında, 
nazarlıklar ve sabır ürünleri adını verdiğim 
hapishanede üretilmiş boncuk işlerinden kuş 
motifli objeler var.  

D.: Katıldığınız konferanslarda neler 
anlatıyorsunuz?
E.S.E.: Değişik yerlerde konferanslar veriyorum. 
Bu sene iki kere TUREV Turist Rehberleri 

Vakfı’nda, Atatürkçü Düşünce Derneği’nde, 
29 Nisan’da Türk-Amerikan Üniversiteliler 
Derneği’nde, 28 Mayıs’ta ArkeoPera’da 
konferanslarım oldu. Her sene değişik bir konu 
üzerinde çalışıp, sırf o yöreye ait oyaları, bir bir 
göstererek tanıtıyorum. 

D.: Koleksiyonunuza gençlerin ilgisi nasıl?
E.S.E.: Bir keresinde Cihangir’de bir tiyatro 
okuluna gitmiştim. Sıra dışı tarzı olan bir sürü 
çocuk geldi. Burnunda küpesi, saçları turuncu… 
“Bunlar nasıl ilgi duyacak” diye düşündüm 
önce. İnanır mısınız çıt çıkmadı, hepsi konferans 
sonrası sırayla beni öptü. Çok hoşlarına gittiğini, 
eve gittiklerinde sandıkları açıp birkaç oyayı 
bulup çıkaracaklarını söyleyenler oldu. Ben de 
onlara; “Takın, kullanın” dedim. Bu tür değerli 
gelenekleri gençlere sevdirmek lazım.

D.: Oya koleksiyonu yapmayı düşünenlere 
neler önerirsiniz?
E.S.E.: Ben de başında bilip bilmeden oya 
alıyordum. İnsan başlangıçta yanılıyor. O yüzden 
yavaş başlasınlar, acele etmesinler. En önemlisi 
okusunlar, yaptıkları işi bilsinler. Hiç kimsenin 
etkisi altında da kalmasınlar. Hayat boyu bir 
arkadaştır koleksiyon, herkese tavsiye ederim.
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Koruma ve 
Kalkınmada Yeni Bir 
Araç Olarak Kültürel 
Rotalar

üzümüzü yaşadığımız kentlere 
döndüğümüzde, yüzyıllardır 
süregelen kültürel birikimi, doğal 

zenginlikleri görmemek mümkün değil. 
ÇEKÜL Vakfı kuruluşundan bu yana doğa, 
kültür ve insan arasındaki yaşamsal uyumun 
savunucusu.  

ÇEKÜL Vakfı, “Doğa ve Kültürle Varız” sloganıyla 
yaşama geçirdiği proje ve programlarla, en 
küçük yerleşmeden ülke bütününe açılan bir 
yaklaşımı benimseyerek, sırtımızı döndüğümüz 
kentlerimizi hatırlatmak için emek veriyor.  

Yerel yönetimler, sivil örgütler, üniversiteler, 
araştırmacılar artık işbirlikleri kurarak birlikte 
hareket ediyor; envanterler hazırlanıyor, 
restorasyonlar yapılıyor, müzeler açılıyor ve 
kentler hakkında bilgi veren kitaplar yazılıyor. 

Son 15 yıldır artmaya başlayan koruma 
bilincinin somut sonuçları, ziyaret ettiğimiz 
kentlerde gözle görünür hale geldi. Doğal ve 
kültürel değerler korunmaya başlandıkça gezi 

ÇEVRE ÇEVRE

rotalarımız da gelişme gösterdi. Bu kapsamda 
ÇEKÜL Vakfı yeni bir program başlattı; Kültürel 
Rota Planlaması.  

2012 yılında başlayan ÇEKÜL’ün, Kentsel 
Strateji ile birlikte Tarihi Kentler Birliği adına 
yürüttüğü Kültür Öncelikli Bölgesel Yol 
Haritaları Programı, 2014 yılında “Kültürel Rota 
Planlaması” ile devam ediyor. 

Türkiye Belediyeler Birliği’nin desteğiyle 
hazırlanan program kapsamında, yıl boyunca 
kültürel rotaların planlanmasına dair kavramlar, 
ilkeler ve pratikler araştırılacak, öneriler 
geliştirilecek. 

Koruma ve sunum yöntemi olarak planlanan 
bölgesel ölçekli Rota Programı iki aşamada 
kurgulanacak: Uygulama Çalışmaları ve 
Planlama Rehberi Çalışması.

Anadolu’nun farklı karakterlere sahip dört 
bölgesinde kültürel rota çalışmalarının 
sürdürülmesi planlanıyor. Bu aşamada 
belirlenen bölgeler, ÇEKÜL’ün geçtiğimiz yıllarda 
da çalışmalar yürüttüğü:

1. Adana ve Mersin illerini kapsayan günümüz 
Çukurova’sı, antik Kilikya coğrafyası
2. Gaziantep ve çevresi
3. Tokat ve ilçelerini kapsayan Kelkit Havzası
4. Amasya ve Samsun çevresinde ele alınacak 
Yeşilırmak Havzası

Y
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Planlama ve Tasarım Rehberi Hazırlanacak
Programın ikinci aşamasında ise, bölgesel 
çalışmalardan elde edilen sonuçlar da göz 
önünde bulundurularak, farklı paydaşlara ve 
farklı coğrafyalara uyarlanabilir bir kültürel rota 
planlama ve tasarım rehberinin hazırlanması 
amaçlanıyor. 

Belediyeler, valilikler, kırsal kesim aktörleri, 
turizmciler, ziyaretçiler gibi geniş bir hedef 
kitle için ele alınan rota çalışmalarının sonuç 
ürünü, kendi bölgelerinde kültürel rota planlama 
süreçlerini başlatacak aktörler için bir el kitabı 
olarak düşünülüyor. 

2014 yılı sonunda tamamlanacak rehber 
çalışması kapsamında, henüz Türkiye’de tüm 
yönleriyle ve özellikle doğal-kültürel miras 
ilişkileri üzerinden çalışılmamış bir konu olarak 
kültürel rota planlamasının ne şekilde ele 
alınması gerektiği araştırılacak. 

Diğer bir deyişle bu ürün, kültürel rota 
kavramının gelişmesi, uluslararası kuruluşların 
geliştirdiği tanımlar, yurt dışından uygulama 
örnekleri, işbirliği modelleri ve rota planlamasına 
yönelik kavramsal bir altyapı çalışması sunacak.

Günümüzde kültürel ve doğal mirasın 
korunması ve kırsal kesim başta olmak üzere 
ekonomik potansiyelin değerlendirilmesi 
konularında bir alt başlık olarak gelişen rota 
planlaması, yerel ve özgün değerler açısından 

zengin bölgelerin kalkınma politikalarında sıkça 
ele alınıyor. 

Başlıca özellikleri açısından bakıldığında bir 
kültürel rota şu şekilde tanımlanabilir: 

• Günümüzde yaratılmış veya tarihin bir 
döneminde gerçekten kullanılmış, 
• Üzerinde kültürel ve/veya doğal miras 
öğelerini taşıyan ve önemini bu miras sayesinde 
kazanan,
• Koruma, kırsal kalkınma ve turizmin 
geliştirilmesi gibi amaçlarla oluşturulan, 
• Yerel, bölgesel veya ulusal ölçekli bir ulaşım 
koridoru.

Kültürel Rota Kavramı
Fiziksel çevredeki geniş kapsamlarına bağlı 
olarak rotalar, koruma ve işlevlendirme 
uygulamalarının bölge ölçeğinde ve bütünsel 
bir anlayışla geliştirilmesine olanak sağlarken, 
aynı zamanda yerel ölçekte örgütlenme, işbirliği 
ve sahiplenmenin de önünü açan sistemler 
şeklinde kurgulanabiliyor. 

Bunun yanında, bölgesel bir rota planlanması 
ve uygulanması süreci; plansız kentleşme, 
kırsalın terk edilmesi, kültürel mirasın 
tahribatı, kontrolsüz madencilik, HES ve baraj 
inşaatları, orman kayıpları gibi sorun alanlarına 
kamuoyunun dikkatini çekmek ve yerelde sivil 
kesimi etkin kılmak yönünde verimli bir araca 
dönüşme potansiyeline de sahip.

Safranbolu
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ESTETİK VE GÜZELLİKESTETİK

Estetik Cerrah ile 
İlk Randevu  

esleki yaşamım boyunca dünyanın 
her ülkesinden gelen sayısız 
hastanın estetik cerrahi tedavileri 

sırasında gösterdikleri yaklaşım ve davranış 
benzerliklerini gözlemleme imkânım oldu. 

Estetik cerrahiye ilgi duyan kişilerin paylaştıkları 
tipik özellikler vardır. Genellikle dışa dönük, 
sosyal olarak aktif, ilişki kurmayı seven, 
duygusal, hassas, kendine eleştirel gözle 
bakan, mükemmeliyetçi kişilerdir. Bu kişilerin 
oranı toplumda %5 kadardır ve geriye kalan 
%95 tarafından genellikle tenkit edilirler. Onları 
en iyi anlayan kişiler onlarla aynı duyguları 
paylaşanlardır. Diğerleri tarafından yöneltilen 
neden, niçin sorularını yanıtlamak istemedikleri 
için de genellikle estetik ameliyatlarını gizlemek 
zorunda kalırlar.

Senelerin tecrübesiyle öğrendim ki bir 
ameliyatın başarısında tek kriter hastanın 
neticeden mutlu olup olmadığıdır. Bir ameliyatı 
cerrahi açıdan ne kadar başarılı yapmış 
olursam olayım, eğer hasta ameliyatın 
neticesinden memnun değil ise bazı şeyleri 

Dr. Serdar Eren 
Eren Estetik

doğru yapmamışım, büyük bir olasılıkla yanlış 
hastayı yanlış zamanda ameliyat etmişim 
demektir. 

Bu aynı zamanda ilk görüşmede hastayı 
tam olarak anlayamadığım veya hastanın 
davranışları ve ifade tarzı ile verdiği ipuçlarını 
doğru tespit edemediğim anlamına gelir. Çünkü 
insanlar davranışları, kullandıkları ifade tarzları 
ve vücut dilleri ile asıl isteklerini veya istekleri 
arkasında yatan sebepleri istemli ya da istemsiz 
olarak belli ederler. Hatta bazen öyle hastalarım 
vardır ki, konsültasyon için odama girerken 
içgüdüsel olarak davranışları ile “sakın beni 
ameliyat etme” mesajı verirler. Bunu sezinleyip, 
ameliyatı kendilerine tavsiye etmediğimi ve nihai 
olarak ameliyat fikrinden zihnen uzaklaşmaları 
gerektiğini söylediğimde de çok memnun bir 
şekilde muayenehanemden ayrılırlar.

Estetik ameliyat sonrasında mutsuz olan 
hastaların ameliyattan önceki davranışlarını 
ve his dünyalarını göz önüne getirdiğimde ise 
memnun olunmayan neticenin ortaya çıkışında 
hastanın da payı olduğunu görmüşümdür. 
Bu da hastanın genellikle ameliyat kararı 
aşamasındaki ruh durumu ile yakından 
alakalıdır. Bu yüzden hasta ile “ilk yüz yüze 
görüşmenin” önemi, bence ameliyat yapma 
aşamasından daha fazla ön plana çıkıyor. 

Hastayı anlamak ve ona zaman ayırmak… 
Hastaya o andan itibaren en önemli kişinin 
sadece kendisi olduğunu hissettirmek. İlk 
görüşmede benim için öncelik hastada 
gördüğüm ve düzeltebileceğim fiziksel 
bozukluklardan çok, o hastanın bana neden 
ve neresinden memnun olmadığı için geldiğidir. 
Gerçekten vücudunun herhangi bir yerini 
değiştirmek istiyor mu, bu istek hangi boyutta 
ve bu isteğe hangi duygular sebep oluyor? 

Konuşmaya; “Sizin için ne yapabilirim?” sorusu 
ile başladığımda, gelen cevap genellikle 
şikâyete yönelik açıklamalardır ve normal 
olanı da budur. Kritik olan an hastanın; “Siz 
estetikçisiniz, bana bakın, bana ne yapılması 
gerekiyor?” sorusuyla karşılaştığımdadır. 
Genellikle hasta benden şuranızın düzeltilmesi 
gerekiyor cevabını beklerken; “Bir iç hastalıkları 
uzmanına gittiğiniz zaman da bana ne ilaç 
önereceksiniz ya da bilin bakalım nerem 
ağrıyor diye soruyor musunuz. Sizi rahatsız 
eden şeyleri bilmediğim taktirde size yardım 
edebilmem zor” yanıtını duyduğunda önce 
şaşırır, sonra durumu anlar.  

M
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Başkasını rahatsız eden bir görüntü kişinin 
kendisini de rahatsız edecek anlamına gelmez. 
Benim estetik cerrahi uzmanı olmam o kişinin 
estetik görünümünü kendi açımdan kusursuz 
hale getirmek isteyeceğim manasını taşımaz. 
Hasta ve doktor kendilerine özgü ve birbirinden 
farklı güzellik anlayışları olan iki ayrı insandır. 
Güzelliğin bir bulgu mu yoksa duygu mu 
olduğunu önceki yazılarımda açıklamıştım. 
Önemli olan hastanın şikâyetini açıklaması, 
benim de o şikâyeti estetik cerrahinin tedavi 
imkânları içinde düzeltip düzeltemeyeceğimi ve 
neticenin ne olabileceğini ortaya koymamdır. 
Bunu yaptırıp yaptırmamanın kararını yine kişi 
kendisi vermelidir.

“Bakın yüzüme, bana ne yapabilirsiniz” 
veya “Beni baştan yaratın” sözleri genellikle 
güvensizlik duygusunun ifadesidir. Belki 
bir elbise yaptırırken modacının önerileri 
sizin için ön planda olmalıdır, çünkü herkes 
kendisine ve stiline neyin yakışacağını tam 
olarak bilemeyebilir. Eninde sonunda sahip 
olacağınız bir elbisedir ve o elbisenin o anki 
his dünyanız ile uyumlu olması yeterlidir. Eğer 
beğenmezseniz, sonunda o elbise gardıropta 
asılı kalır ve giyilmez. Ama olay yüz cerrahisinde 
öyle mi? Onun için estetik ameliyat adayları 
benim açımdan en önemli faktör olan ameliyat 
zamanını ruh ve his dünyalarının en sakin 
veya dengeli olduğu anlarda seçmelidirler. 
Estetik cerrahide hep gözlemlemişimdir ki, ne 

istediğini bilen, şikâyetlerini ve rahatsız oldukları 
bozuklukları açık bir şekilde ifade edebilen 
kişilerin iyileşme devreleri rahat geçmiştir ve 
ameliyat neticelerinden çok daha memnun 
olmuşlardır.

Önemli olan kişilerin estetiğe, plastik cerrahi 
dalında özel eğitimle uzmanlaşmış hekimler 
tarafından yapılan bir bilim dalı olduğunun 
bilinci ile yaklaşmalarıdır. Bazen medyada 
estetik ameliyat yaptırmanın günümüzde bir 
kuaföre gitmek kadar kolaylaştığı izlenimi 
yaratılmak isteniyorsa da estetik ameliyatların 
sonuçlarından mutsuz hastaları incelediğimde, 
bu hastaların genellikle çok çabuk ve çok 
kolay bir şekilde estetik tedavilere karar 
verdiklerini tespit etmişimdir. Ya arkadaşı; “Hadi 
gel beraber gidelim” demiştir ya da “Herkes 
bir şeyler yaptırıyor, ben de artık bir şeyler 
yaptırmak zorundayım” duygusu ile hareket 
etmektedir. 

Estetik tedaviler bir zorunluluk değildir, bunlar 
kişinin imkânları içinde, maddi güçlüklere 
sebebiyet vermeden, kendine layık gördüğü ve 
sonucundan yaşam kalitesini yükselterek keyif 
alabileceği bir lükstür. Plastik cerrah görevini 
mükemmel bir şekilde gerçekleştirse dahi, 
estetik ameliyat neticesinden memnun olup 
olmayacağınız sizin motivasyonunuza bağlıdır. 
Çünkü sadece siz, kendiniz, aslında niçin bu 
ameliyata karar verdiğinizi biliyorsunuz.
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Tüp Bebek 
Tedavisinde Sık 
Sorulan Sorular

ünyada 30 yıldan beri uygulanan 
ve milyonlarca bebeğin doğumu 
için yöntem olarak kullanılan tüp 

bebek tedavileri genel olarak ikiye ayrılır. 
Birincisi, klasik tüp bebek denilen, spermlerin 
yumurtayı laboratuvar ortamında, yani tüp 
içinde kendiliğinden döllemesine verilen addır.  

Bu işlemde her bir yumurtanın yanına, tüpteki 
bir damlacık içinde, erkekten elde edilen 
sperm sayısının yeterli olması durumunda 
50.000 civarında hareketli sperm konulur ve 
yumurtanın ertesi gün döllenip döllenmediğine 
bakılır. Burada en büyük korku, seyrek olarak 
hiçbir yumurtanın döllenmemesi durumu ile 
karşılaşmaktır.

Pratikte ve yaygın olarak fertilizasyon 
oluşmaması riskini almamak için laboratuvar ve 
klinikler yeterli ve iyi kalitede spermler var ise 
yumurtaların yarısına klasik IVF, diğer yarısına 
mikroenjeksiyon yapabilir.

Çok az sayıda sperm veya az sayıda yumurta 
varsa, kadın yaşı ileriyse mikroenjeksiyon 
yapılması genel yaklaşımdır. Mikroenjeksiyon 
bazen yanlış anlaşılmakta ve aşılama yöntemi, 
yani intrauterin inseminasyon işlemi olarak 

SAĞLIK SAĞLIK ÇANTASI

D

anlaşılmaktadır. Aşılama, tüpleri açık olan 
kadınlarda, erkekte yeterli sperm varsa ve evlilik 
süresi çok uzun değilse tüp bebek tedavisi 
öncesi uyguladığımız bir yardımcı üreme 
tekniğidir.

Tüp bebek tedavisinde birçok yanlış bilgi veya 
inanış söz konusudur. Bu nedenle uzun yıllar 
çocuk sahibi olamamasına rağmen doktora 
başvurmayan veya doktorun tüp bebek tedavisi 
önermesini duyar duymaz doktor değiştiren 
çiftler vardır. Çünkü birçok yanlış bilgiye maruz 
kalmışlardır.

“Doğal yolla gebelik olsun istiyoruz”, bize 
başvuran çiftlerden sık duyduğumuz bir istek 
cümlesidir. Tüp bebek veya mikroenjeksiyon ile 
oluşan gebelik doğal bir gebeliktir. Yumurtanın 
döllenmesi laboratuvarda sağlanıp kadının rahim 
boşluğuna bırakılmaktadır (embriyo transferi), 
eğer sağlıklı bir rahim içi ortamı varsa, embriyo 
sağlıklıysa gebelik oluşmakta ve ilerlemektedir.

Tüpte döllenmiş yumurtaya dış ortamdan 
gelen ve embriyoya zarar veren herhangi 
bir şey var mı? Çocukta sakatlık ya da 
anormalliklere sebep olur mu?
Özellikle spermin yumurta içine enjekte 
edildiği mikroenjeksiyon yöntemi ile embriyoda 
oluşabilecek kromozomsal hasarlar doğan 
çocukta anomali artışına sebep olabilir mi, diye 
uzun yıllardır tıbbi veriler irdelenmektedir ve 
herhangi bir anomalide artış saptanmamıştır. 
Tüp bebek tedavisi ile doğan bebeklerin sayısı 
dünyada 5 milyonu geçmiştir.

Belçika’da ilk tüp bebek uygulamasında 
mikroenjeksiyonun yapıldığı tarih ise 1992’dir. 
Yani yirmi yılı aşkın bir süredir mikroenjeksiyon 
tedavisi ile gebelikler oluşmakta ve bebekler 
doğmaktadır. Yeni doğan bebeklerde anomali 
oranı tedavisiz oluşan gebeliklerdeki gibidir, yani 
%3-4 aralığındadır.

Tedavide kullanılan ilaçlar yani hormonlar 
nedeni ile kanser riski artıyor mu?
Bu inanış ve korku da oldukça yüksek oranda 
karşımıza çıkmaktadır. Bu ilaçlara bağlı 
yumurtalık kanseri, meme kanseri gibi kanserler 
özellikle incelenmiş ve herhangi bir risk artışı 
görülmemiştir.

Başarı şansı ilk denemede düşükken, sonra 
artıyormuş, doğru mu?
Güzel embriyo elde edildiğinde, iyi hasta 
yönetimi ile gebelik şansı ilk deneme ve sonraki 

Prof. Dr. Bülent Baysal
Tüp Bebek Uzmanı
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denemede aynıdır. Ama embriyo ve laboratuvar 
kalitesi, embriyologun mükemmel bir hazırlık 
yapması, rahim içi zarının durumu, mükemmel 
bir transfer olup olmadığı, kadın yaşı gibi birçok 
faktör bu oranı direkt olarak etkilemekte ve her 
denemede bunlar farklılık gösterebilmektedir.
Son yıllarda Amerika’da yumurtaların toplandığı 
ay oluşan tüm embriyolar dondurulup izleyen 
ayda transfer edilmiş ve bu şekilde gebelik 
oranlarının daha yüksek olduğu gösterilmiştir. 
Bizde de bazı seçilmiş olgularda bu uygulama 
yapılmaktadır.

Gebelik oranı herkes için aynı mıdır?
Her uygulamada, aynı çift için bile aynı 
olmayabilir. Yukarıda sıraladığımız faktörler 
değişkenlik gösterebilir. Bir ay kötü embriyo 
transfer edilebilir, diğer ay iyi embriyo gelişip 
gebelik oluşabilir. Arada gebelik şansını 
iyileştirecek başka bir uygulama yapılmamış 
olsa bile (histeroskopi ve laparoskopi işlemleri 
gerekli olduğu durumlarda iki uygulama 
arasında yapılmaktadır) her uygulama ve her 
embriyo için gebelik şansı farklıdır.
 
Tüp bebek tedavisi kaç kez denenebilir?
Tüm üreme tıbbı uzmanlarının ortak kararına 
göre yeterli sayıda yumurta varsa ve iyi embriyo 
gelişebiliyorsa denemeye devam edilebilir. 
Beşinci ya da yedinci denemede gebe kalan 
hastalar bulunmaktadır.

Yumurtaların bol sayıda ve cerrahi bir işlem ile 
toplanıyor olması erken menopoza girmeye 
sebep olabilir mi?
Erken menopoza girme kuşkusu az olmayacak 
şekilde hastalarımızca taşınmaktadır. 

Herhangi bir sayısal azalma ya da tükenme 
gerçekleşmemektedir. İlaç tedavisi ile o aya ait 
yumurta grubu büyütülmekte ve toplanmaktadır. 
Toplam sayı içinde o ay elde edilen sayı anlamlı 
bir azalmaya sebep olmamaktadır.

İlaçlı ya da ilaçsız tedaviden hangisi daha iyi?
Üreme uzmanları ilaçla uygun sayıda, hasta 
dostu denilen az enjeksiyonla, yan etkiye sebep 
olmadan yumurta elde etmeye çalışmaktadır. 
Bu şekilde doğal yolla tek yumurta elde etmeye 
göre daha yüksek şansa sahip olunmaktadır. 
Doğal olarak gelişen tek yumurtayı almak, 
ancak ilaçla da sadece bir yumurta elde 
ediliyorsa uygun görülen bir seçenektir.

Tüp bebek gebeliklerinde mutlaka sezaryen ile 
doğum gerekiyor mu? 
Bu bilgi de yanlıştır. Eğer tekiz gebelik olmuşsa 
ve anne yaşı uygunsa, bebek çok iri değilse 
rahatlıkla normal doğum yapılabilmektedir. 
Çoğul gebelik ise sezaryen oranı şart 
olmamakla beraber artabilir. Tüm tüp bebek 
gebeliklerinde epidural anestezi ile normal 
veya sezaryen fark etmeden, güvenli ve ağrısız 
doğum gerçekleştirilebilmektedir.
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Yeniçerilikten Mimarbaşılığa Koca Sinan

anuni Sultan Süleyman, II. Selim ve 
III. Murad’ın saltanat dönemlerinde 
hakim olan Osmanlı klasik mimari 

üslubu ile adı özdeşleşmiş olan Mimar Sinan, 
dünya yapı sanatının en büyük ustalarından 
biridir. Çağdaşları ona saygı ile “Koca Sinan” 
diyorlardı. Yüzlerce Osmanlı mimarı, gösterdiği 
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Denizcilik ve Kabotaj Bayramı
Viyana Kuşatması
Ağızdan Sıvı Tedavi Haftası
Barbaros Hayrettin Paşa’nın Ölümü
Akşehir Nasreddin Hoca Festivali
Kuduz Aşısı İlk Kez İnsana Uygulandı
Dünya Nüfus Günü
Türk Dil Kurumu’nun Kuruluşu
Kültür Bakanlığı’nın Kuruluşu
Büyük Millet Meclisi’nin Misak-ı Milli Yemini
Ankara Etnografya Müzesi Halka Açıldı
Kıbrıs Barış Harekâtı Başladı
İnsanoğlu Ay’a Ayak Bastı
Hatay’ın Anavatana Katılışı
Erzurum Kongresi
II. Meşrutiyet’in İlanı
TÜBİTAK Kuruldu
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
II. Anafartalar Zaferi
Sevr Antlaşması
Uluslararası Gençlik Günü
Berlin Duvarı’nın Yapılışı
Süleymaniye Camii Açıldı 
İkinci Kıbrıs Harekâtı
Hacı Bektaş-ı Veli Anma Töreni
Kıbrıs’ın Bağımsız Bir Cumhuriyet Oluşu
Gölcük Depremi
İbn-i Sina Haftası
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
Google Doğdu
Fizyoterapistler Günü
Dünya Okuma-Yazma Günü
İzmir’in Kurtuluşu
Türkiye Serbest Paraşütçüler Günü
TEMA Vakfı Kuruldu
Sakarya Zaferi
Greenpeace Kuruldu 
Gaziler Günü, Atatürk’e Gazi Unvanı Verilmesi
Dünya Alzheimer Günü
Türk Dil Bayramı
Dünya Turizm Günü
Preveze Deniz Zaferi
Deniz Kuvvetleri Günü
Mevlana’nın Doğumu

1 Temmuz
1 Temmuz

1-7 Temmuz
4 Temmuz

5-10 Temmuz
6 Temmuz

11 Temmuz
12 Temmuz
13 Temmuz
18 Temmuz
18 Temmuz
20 Temmuz
21 Temmuz
23 Temmuz
23 Temmuz
23 Temmuz
24 Temmuz
24 Temmuz
24 Temmuz
25 Temmuz
28 Temmuz

1 Ağustos
1 Ağustos

1-7 Ağustos
5 Ağustos
6 Ağustos
9 Ağustos

10 Ağustos
12 Ağustos
13 Ağustos
14 Ağustos
14 Ağustos
16 Ağustos
16 Ağustos
17 Ağustos

17-23 Ağustos
21 Ağustos
23 Ağustos
26 Ağustos
26 Ağustos
30 Ağustos

1 Eylül
1 Eylül
1 Eylül

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

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

yolda yürüdü. Günümüzde, Mimar Sinan 
Türk kültürünün başlıca simgelerinden biri 
sayılmaktadır.

Bugün Mimar Sinan adıyla anılan Sinan bin 
Abdülmennan, çocukluğunda Ağırnas’tan 
devşirme olarak yeniçeri ocağına alınmıştır. 
Devşirme çocuklar kafileler halinde İstanbul’a 
varınca, bunların bir bölümü iç oğlan olarak 
saraya ayrılır, ötekiler taşra hizmetlerini yerine 
getirmek üzere bir-iki altın karşılığında Türk 
çiftliklerine kiralanırdı. 

Sinan’ın taşra hizmeti ile acemi oğlanlık dönemi 
1512 ile 1521 yılları arasında olmak üzere en 
fazla dokuz yıl sürmüştür. Yavuz Sultan Selim’in 
saltanatına rastlayan bu yıllarda, İran ve Mısır 
seferleri, Çaldıran (1514), Merc-i Dabık (1516), 
Han Yunus (1516), Reydaniye (1517) meydan 
savaşları yer alır. Bu savaşlarda yeniçeri kaybı 
fazla olduğundan acemi oğlanların yeniçeri 
ocağına, taşra hizmetindeki devşirme çocukların 
da acemi ocağına geçişleri hızlanmıştır. Bu arada 
Sinan da Kapı’ya çıkarak (1521) Belgrat Sefer-i 
Hümayunu’na yeniçeri unvanıyla katılmıştır.

Belgrat seferinden sonra, Sinan sırası ile Rodos 
(1522), Mohaç (1526), Viyana (1529), Irakeyn 
(1534), Korfu ve Pulya (1537) ve Boğdan 
(1538) Sefer-i Hümayunları’na katılmış; Rodos 
ile Mohaç arasında atlı sekbanlığa atanmış; 
Mohaç’tan sonra yayabaşı, Viyana seferinde 
zemberekçibaşı yapılmış; Irakeyn seferi 
dönüşünde de hasekiliğe yükselmiştir.
  
Sinan’ın katıldığı askeri seferler, bir yandan onun 
yeniçeri ocağı içerisinde ilerlemesini sağlarken, 
bir yandan da geleceğin mimarına çağının önemli 
kentlerini görme ve tanıma olanağını veriyordu. 

Sinan’ın sefer yolları üzerindeki mimari anıtları 
incelediğine ve gördüklerini ileride yararlanmak 
amacıyla değerlendirdiğine şüphe yoktur. 
Çünkü askerlik yaşamının son aşamasında 
onun Mimarbaşı olarak atanması rastlantıya 
bağlanamaz. Sinan, mimarlığı çok önceden 
aklına koymuş, acemi oğlanlık döneminden 
başlayarak kendini yapı sanatına hazırlamıştır.
 
Acemi ocağında edindiği dülgerlik sanatı, giderek 
yapı ustalığına dönüşmüş, inşaat işlerinde 
çalışırken mimarlığı ustalardan görerek öğrenmiş, 
katıldığı seferlerde köprü, kale gibi askeri amaçlı 
tesislerin yapımında ve ele geçirilen kentlerdeki 
önemli anıtların onarımında çalışarak bilgi ve 
deneyimini arttırmıştır…

K



/ 71

minarelerine üç kişi aynı anda birbirini görmeden 
çıkabilmektedir. 

Mimar Sinan, Mimarbaşı olduğu süreçte değişik 
konularla uğraştı. Zaman zaman eskileri restore 
etti. Bu konudaki en büyük çabalarını Ayasofya 
için harcadı. 1573’te Ayasofya’nın kubbesini 
onararak çevresine takviyeli duvarlar yaptı ve 
eserin günümüze sağlam olarak gelmesini 
sağladı. Sinan aynı zamanda bir şehircilik 
uzmanıydı. Yapacağı eserin önce çevresini 
tanzim ederdi. Yer seçiminde de büyük başarı 
göstermiş ve eserlerini, çevresine en uygun 
tarzda yerleştirmiştir. Eski eserlerle, abidelerin 
yakınına yapılan ve onların görünümlerini bozan 
yapıların yıkılması da onun görevleri arasındaydı. 
Bu sebeplerle Zeyrek Camii ve Rumeli Hisarı 
civarına yapılan bazı ev ve dükkânların yıkımını 
sağladı. İstanbul caddelerinin genişliği, evlerin 
yapımı ve lağımların bağlanmasıyla uğraştı. 
Sokakların darlığı sebebiyle ortaya çıkan yangın 
tehlikesine dikkat çekip bu hususta ferman 
yayınlattı. 

Mimar Sinan, yaşamı boyunca sanatını devamlı 
geliştirmiş ve yenilemiştir. Eserlerindeki sütunlar, 
duvarlar ve diğer kısımlar taşıdıkları yüke 
mukavemet edebilecek miktardan daha kalın 
değildir. Kullandığı bütün mimari unsurlarda bu 
hesap dikkati çeker. 

Mimarın çok sayıdaki eserini inceleyenler, 
Sinan’ın depreme karşı bilinen ve gereken tüm 

Mimar Sinan 17 yıl yeniçeri olarak çalıştıktan 
sonra 1538 yılında Mimarbaşı olarak atanmış 
ve ölünceye kadar elli yıl kesintisiz bu makamda 
kalmıştır. Sinan’ın, Mimarbaşı olmadan önce 
yaptığı üç eser dikkat çekicidir. Bunlar, Halep’te 
Hüsreviye Külliyesi, Gebze’de Çoban Mustafa 
Külliyesi ve İstanbul’da Hürrem Sultan için 
yapılan Haseki Külliyesi’dir.

Mimar Sinan’ın Mimarbaşı olduktan sonra 
verdiği üç büyük eser, onun sanatının 
gelişmesini gösteren basamaklardır. Bunların ilki 
İstanbul’daki Şehzade Camii ve Külliyesi’dir. Dört 
yarım kubbenin ortasında merkezi bir kubbe 
tarzında inşa edilen Şehzade Camii, daha sonra 
yapılan bütün camilere örnek teşkil etmiştir.

Süleymaniye Camii, Mimar Sinan’ın İstanbul’daki 
en muhteşem eseridir. Kendi tabiriyle kalfalık 
döneminde, 1550-1557 yılları arasında 
yapılmıştır. 27 metre çapındaki büyük kubbe, 
zeminden itibaren tedricen yükselen binanın 
üzerine ahenkli bir şekilde oturtulmuştur. 
Sükûnet ve asaleti ifade eden bu sade ve 
ahenkli görünüşü ile Süleymaniye Camii, 
olgunlaşmış bir mimariyi temsil etmektedir. 

Mimar Sinan’ın en büyük eseri ise 80 yaşında 
yaptığı ve “Ustalık eserim” diye takdim ettiği, 
Edirne Selimiye Camii’dir. Selimiye’nin kubbesi, 
Ayasofya kubbesinden daha yüksek ve derindir. 
31,50 metre çapındaki kubbe, sekizgen 
gövde üzerine oturmuştur. Üç şerefeli ince 

Süleymaniye
Camii
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tedbirleri aldığını söylemektedir. Bu tedbirlerden 
biri, temelde kullanılan taban harcıdır. Sadece 
Sinan’ın eserlerinde gördüğümüz bu harç 
sayesinde, deprem dalgaları emilir, etkisiz hale 
gelir. Yine yapıların yer seçimi de ilginçtir. Zeminin 
sağlamlaşması için kazıklarla toprağı sıkıştırmış, 
dayanak duvarları inşa ettirmiştir. Süleymaniye’nin 
temelini 6 yıl bekletmesi de temelin zemine tam 
olarak oturmasını sağlamak içindir.

Yapılarında ayrıca drenaj adı verilen bir 
kanalizasyon sistemi de kurmuştur. Drenaj 
sistemiyle yapının temellerinin sulardan 
ve nemden korunarak dayanıklı kalması 
öngörülmüştür. Ayrıca yapının içindeki 
rutubet ve nemi dışarı atarak soğuk ve sıcak 
hava dengelerini sağlayan hava kanalları 
kullanmıştır. Bunların dışında yazın suyun ve 
toprağın ısınmasından dolayı oluşan buharın, 
yapının temellerine ve içerisine girmemesi için 
tahliye kanalları kullanmıştır. Buhar tahliye ve 
rutubet kanalları drenaj kanallarına bağlı olarak 
uygulamaya konulmuştur. 

Mimar Sinan yaşamı boyunca 81 cami, 51 
mescit, 55 medrese, 26 darül-kurra, 17 türbe, 
17 imaret, 3 darüşşifa, 5 suyolu, 8 köprü, 
20 kervansaray, 36 saray, 8 mahzen ve 48 
hamam olmak üzere toplam 375 eser vermiştir. 
1588 yılında İstanbul’da vefat eden Sinan, 
Süleymaniye Camii’nin yanında, kendi yaptığı 
sade türbeye gömülmüştür. 

Dünya İlk Yardım Günü 

aşadığımız sürece çeşitli nedenlerle 
yaralanmalar veya hastalıklarla 
karşılaşmamız kaçınılmazdır. Bu 

gibi durumlarda, müdahalede bulunanların 
ilk yardım eğitimi almış olmaları, yaşamın 
sürdürülmesinde, sakatlanmaların önlenmesinde 
ve iyileşme sürecinin kısaltılmasında belirleyici rol 
oynayacaktır. 

Toplumumuzda genel bir anlayış olarak, ilk 
yardım ile acil yardım ifadeleri birbirlerinin 
yerine kullanılmaktadır. Oysa acil yardım, 
sağlık çalışanları tarafından gerekli donanımla 
yapılan tıbbi müdahaleleri kapsar. İlk yardım 
ise herhangi bir kaza veya hayatı tehlikeye 
düşüren bir durumda, sağlık görevlilerinin yardımı 
sağlanıncaya kadar, hayatın kurtarılması ya da 
durumun kötüye gitmesini önleyebilmek amacı 
ile olay yerinde mevcut araç ve gereçlerle yapılan 
ilaçsız uygulamalardır.

İlk yardımın öncelikli amaçları; hayati tehlikeyi 
ortadan kaldırmak, yaşamsal fonksiyonların 
sürdürülmesini sağlamak, yaralının durumunun 
kötüleşmesini önlemek ve iyileşmeyi 
kolaylaştırmaktır. İlk yardımın temel uygulamaları 
ise Koruma, Bildirme, Kurtarma (KBK) 
olarak ifade edilir. Koruma, kaza sonuçlarının 
ağırlaşmasını önlemek için olay yerinin 
değerlendirilmesini kapsar. En önemli işlem 

Y
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Selimiye Camii
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olay yerinde oluşabilecek tehlikeleri belirleyerek 
güvenli bir çevre oluşturmaktır. Ardından, olay 
veya kaza mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde 
iletişim araçları veya kaza yerinde bulunan diğer 
kişiler aracılığı ile gerekli yardım kuruluşlarına 
bildirilmelidir. Türkiye’de ilk yardım gerektiren 
her durumda telefon iletişimleri, 112 acil telefon 
numarası üzerinden gerçekleştirilir. Kurtarma 
aşamasında, olay yerinde yaralılara hızlı ancak 
sakin bir şekilde müdahale yapılmalıdır. Sağlık 
ekipleri gelene kadar olay yeri terk edilmemelidir.

İlk yardımda hayat kurtarma zinciri 4 halkadan 
oluşur. Son iki halka ileri yaşam desteğine aittir 
ve ilk yardımcının görevi değildir. Birinci halka 
112’ye haber verme, ikinci halka olay yerinde 
yapılan temel yaşam desteği, üçüncü halka 112 
ambulans ekiplerince yapılan müdahaleler ve 
dördüncü halka hastane acil servisleridir. 

İlk yardımda hasta/yaralıyı değerlendirmeden 
önce yaşam bulgularının anlamlarının bilinmesi 
gerekmektedir. Çünkü bu bulguların var veya 
yok olması yapılacak müdahaleler için önem 
taşımaktadır. Yaşam bulguları dediğimizde, 
hasta/yaralının; bilinci, solunumu, dolaşımı, vücut 
ısısı ve kan basıncından söz edilmektedir.

Hasta/yaralıya hafifçe omzuna dokunup; 
“İyi misiniz?” diye sorularak bilinç durumu 
değerlendirmesi yapılır. Bilinç durumunun 
değerlendirilmesi daha sonraki aşamalar için 
önemlidir. İlk yardımın “ABC”si bu noktada 
karşımıza çıkar. Uluslararası standartlarda ABC 
harfleri, İngilizce Airway (Havayolu), Breathing 
(Solunum), Circulation (Dolaşım) sözcüklerinin 
baş harflerinden oluşur ve bilinç kapalı ise bu üç 
unsurun değerlendirilmesini ifade eder. 

Havayolu Açıklığının Değerlendirilmesi: Özellikle 
bilinç kaybı olanlarda dil geri kaçarak ya da 
kusmuk ve yabancı cisimler solunum yolunu 
tıkayabilir. Havanın akciğerlere ulaşabilmesi için 
hava yolunun açık olması gerekir. Hava yolu 
açıklığı sağlanırken hasta/yaralı baş, boyun, 
gövde ekseni düz olacak şekilde yatırılmalıdır. 

Bilinç kaybı belirlenmiş kişide; ağız içine önce 
göz ile bakılmalı, eğer yabancı cisim var ise 
işaret parmağı yandan ağız içine sokularak cisim 
çıkartılmalıdır. Daha sonra bir el hasta/yaralının 
alnına, diğer elin 2 parmağı çene kemiğinin 
üzerine koyulur, alından bastırılıp çeneden 
kaldırılarak baş geriye doğru itilip baş geri, çene 
yukarı pozisyonu verilir. Bu işlemler sırasında sert 
hareketlerden kaçınılmalıdır.

Solunumun Değerlendirilmesi: İlk yardımcı, başını 
hasta/yaralının göğsüne bakacak şekilde yan 
çevirerek yüzünü hasta/yaralının ağzına yaklaştırır, 
bak-dinle-hisset yöntemi ile solunum yapıp 
yapmadığını 10 saniye süre ile değerlendirir. 
Göğüs kafesinin solunum hareketine bakılır, eğilip 
kulak hastanın ağzına yaklaştırılarak solunum 
dinlenir ve hastanın soluğu yanakta hissedilmeye 
çalışılır. Solunum yoksa derhal yapay solunuma 
başlanır.

Dolaşımın Değerlendirilmesi: Dolaşımın 
değerlendirilmesi için ilk yardımcı; çocuk ve 
yetişkinlerde şah damarından, bebeklerde kol 
atardamarından 3 parmakla 5 saniye süre ile 
nabız almaya çalışır. İlk değerlendirme sonucu 
hasta/yaralının bilinci kapalı fakat solunum ve 
nabzı varsa derhal koma pozisyonuna getirerek 
diğer yaralılar değerlendirilir.

Dünya İlk Yardım Günü, 2001 yılından beri her yıl 
Eylül ayının ikinci Cumartesi günü kutlanmaktadır. 
Ülkemizde de Türk Kızılayı Ulusal İlk Yardım 
Programı koordinasyonu ile bünyesinde 
ilk yardım eğitim merkezi bulunan Şube 
Başkanlıkları’nca 2003 yılından bu yana 
Dünya İlk Yardım Günü kutlama etkinlikleri 
gerçekleştirilmektedir.
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Nano Jel Yanık Yaralarını Daha Hızlı 
İyileştiriyor

BN Biyo Mühendislik ve Nano 
Teknoloji Enstitüsü araştırmacıları, yanık 
yaralarının iyileşme hızını arttıran yeni bir 

nano jel geliştirdi. Nano jel enfeksiyon ve yara 
izi oluşumu riskini en aza indiriyor. Teknolojinin 
temeli IBN’nin patenti kendisinde olan birleştirici 
ultra kısa peptit teknolojisine dayanıyor. 

IBN’den Profesör Jackie Y. Ying nano jel 
hakkında şunları söylüyor; “Henüz yanık 
yaralarını hızlıca tedavi eden pazara sunulmuş 
bir sargı yok. Peptit hidro jelimiz 2. ve 3. derece 
yanık yaralarını hedef alıyor ve mevcut tedavi 
alternatiflerinin ihmal ettiği boşluğu dolduruyor.”   

2. ve 3. derece yanıklarda derinin üst ve alt 
tabakaları zarar görüyor ve rejenerasyon için 
çok az hücre geride kalıyor. Standart yara 
tedavi yöntemleriyle iyileşme süresi 2 ila 10 
hafta arasında bir zaman alıyor. İyileşme süreci 
uzadıkça iz kalma ve enfeksiyon riski kayda 
değer oranda artıyor. Biomaterials dergisinde 
yayınlanan son çalışmalarında, araştırmacılar 
peptit hidro jellerinin deri hücrelerinin büyümesi 
için bir yapı iskelesi rolü oynayarak deri 
rejenerasyonunu desteklediğini bulmuş. Su 

eklendiğinde peptitler kendilerini, suyu yakalayıp 
lifli bir jel (hücre dışı matriksle benzerlik gösteren) 
oluşturan nano fiberlerin içerisine topluyor.
 
İnsan vücudundaki hücreler için mekanik ve 
yapısal destek sağlayan hücre dışı matriks, deri 
dokusunun tamamlayıcı bir bileşenidir. Peptit 
tabanlı hidro jeller deri hücrelerinin gelişimi için 
hücre dışı matriks benzeri bir ortam sağlarlar. 
 
IBN’nin nano jeli yanık yaralarını günümüzde 
kliniklerde kullanılmakta olan silikon tabanlı 
yara sargılarından çok daha hızlı iyileştirebiliyor. 
Hayvan çalışmalarında IBN’nin hidro jeli silikon 
sargılarla karşılaştırıldığında sadece iki hafta 
sonra yaklaşık %100 yara kapatma oranına 
ulaşmış. Silikon sargılar ise yaralı alanın sadece 
%63’ünü iyileştirmiş. 

Bu çalışma Dr. Charlotte Hauser tarafından 
2009 yılında keşfedilen ultra kısa peptitler 
üzerine inşa edilmiş. Alifatik peptitler mevcut 
kendini toplayıcı peptitlerle karşılaştırıldığında çok 
daha az amino asit kullanması için tasarlanmış. 

İmmünojen ve toksik olmayan peptitler, bir dizi 
biyomedikal uygulama için ideal. Charlotte 
Hauser konuyla ilgili açıklamasında; “En 
sonunda, biyo etken ajanlar içeren ve deri 
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rejenerasyonunu daha da geliştirecek bir jel 
üretmeyi umut ediyoruz. Peptitlerimiz ayrıca 
daha derin yanıklara yönelik sentetik deri 
yedekleri geliştirmek için de kullanılabilir” diyor.

Eğer pazara sunulursa IBN’nin yeni hidro jelleri 
bir kaplama plasteri, yüzeysel jel veya sprey 
olarak üretilebilir. Araştırma ekibi ayrıca bir 
kuru-pudra formülasyonu üzerinde çalışıyor. 

Zihin Gücüyle Nesneleri Hareket Ettirmek

üşünceleri işleyebilen ve onları 
nesneleri hareket ettirecek komutlara 
dönüştüren sistemler, konuşamayan 

veya hareket edemeyen insanlar için çok 
kullanışlıdır, ama zihinsel yorgunluğa yol açma 
dezavantajına sahiptirler. Ancak Meksikalı bir 
araştırmacı, kullanıcının talimatlarını %90’a varan 
oranlarda öğrenerek kendi kendine çalışan 
ve zihinsel yorgunluğu azaltan akıllı bir ara yüz 
tasarladı. Proje, Japonya Osaka Üniversitesi’nde 
doktora adayı olan Christian Isaac Peñaloza 
Sanchez sorumluluğunda yürütülüyor. 

Sanchez sistemin bir insanın kafa derisi 
üzerine yerleştirilen elektrotları barındırdığını ve 
bu elektrotların beyin aktivitesini, beyin akım 
grafiği sinyalleri şeklinde ölçtüğünü belirtiyor. Bu 
araçlar belirli düşünceler, kullanıcının zihinsel 
durumu (uyanık, uykulu, uykuda ve benzeri) ve 
konsantrasyon seviyesi ile ortaya çıkan kalıpları 
tespit etmek için kullanılıyor. Sistem ayrıca bir 

grafik ara yüz barındırıyor. Kullanıma uygun 
araçları ve nesneleri gösteren bu grafik ara yüz, 
beyin akım grafiği sinyallerini; kullanıcı komutlarını 
ve kontrol aygıtlarını belirlemek için yorumluyor.

Ek olarak, odanın çeşitli yerlerine dağıtılan 
kablosuz algılayıcılar çevresel bilgiler (ısı 
ve ışıklandırma gibi) gönderiyorlar ve mobil 
donanım uygulayıcıları cihazları ve bir yapay 
zekâ algoritmasını kapatıp açmak için sinyalleri 
alıyorlar.

Sanchez; “Odanın çevresel özellikleri, kişinin 
zihinsel durumu ve genel aktiviteleri arasındaki 
ilişkiyi öğrenmek için kablosuz algılayıcılar, 
elektrotlar ve kullanıcı komutlarından gelen 
veriler toplanıyor” diyor. Ayrıca kullanıcıları sistemi 
çalıştırırken gereken genişletilmiş süreçteki 
yüksek konsantrasyon seviyeleri nedeniyle 
ortaya çıkabilecek zihinsel yorgunluk ve 
gerilimden korumak için bağımsız hale gelme 
yeteneğine sahip bir sistem kurulduğunu ekliyor.

Sanchez şöyle devam ediyor; “Zeki algoritmalar 
ekleyerek sisteme kullanıcı tercihlerini aşamalı 
olarak özümseyen çeşitli öğrenme yetenekleri 
verdik. Bir noktadan sonra bireylerin amaçlarına 
ulaşmak için aşırı konsantre olmasına gerek 
olmadan sistem aygıtların kontrolünü alabiliyor. 
Konuyu bir örnekle detaylandıran Sanchez, bir 
bireyin sistemi bir elektrikli sandalyeyi kontrol 
etmek ve sistem tarafından öğrenilen temel 
komutları (ileri, geri, sağa, sola) kullanarak 
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oturma odasına gitmek için kullanabileceğini 
belirtiyor. Böylece, bir dahaki sefer kullanıcı aynı 
hareketi yapmak istediğinde sadece bir butona 
basması veya bunu düşünmesi, sandalyenin 
arzu edilen noktaya otomatik olarak gitmesi için 
yeterli oluyor... 

Mikroçip Benzeri Teknoloji Hücre Analizine 
İmkân Veriyor

merikalı ve Koreli bir araştırma ekibi yüz 
binlerce yaşayan hücreyi birkaç dakika 
içerisinde sınıflandıran ve depolayan 

mikroçip benzeri bir aygıt geliştirdi. Sistem, 
bilgisayarlardaki rastgele erişimli belleklere (RAM) 
benzer şekilde çalışıyor, ancak elektronlar yerine 
hücreleri hareket ettiriyor. 

Duke Üniversitesi ve Kore Cumhuriyeti’ndeki 
Daegu Gyeongbuk Bilim ve Teknoloji Enstitüsü 
(DGIST) araştırmacıları, hücre sınıflandırma 
sisteminin araştırma alanında, özel hücrelerin 
hızlı, etkili kontrol ve dağılımını mümkün kılarak 
bir devrim yaratmasını umuyorlar. 

Duke Üniversitesi Pratt Mühendislik Okulu 
Mekanik Mühendisliği ve Malzeme Bilim 
profesörlerinden Benjamin Yellen şunları 
söylüyor; “Çoğu deneyde bir grup hücre alınır 
ve popülasyondaki her bir hücrenin farklılıklarına 
bakılmadan, tüm bir dokunun popülasyonu 
ortalanarak genetik aktivite analiz edilir. Bu, bir 

odadaki her bireyin göz rengini almaya ve tek 
bir kişi bile gri gözlere sahip değilken ortalama 
rengin gri olduğunu bulmaya benzer. Benzer bir 
popülasyon içerisindeki küçük ama kayda değer 
farklılıkları anlamak ve değerlendirmek için özel 
hücreleri çalışabilmeniz gerekir.”

Benjamin Yellen ve birlikte çalıştığı Gi Kim, 
mikroçipler üzerinde bulunanlara benzer 
ince elektromanyetik bileşenleri kalıp üzerine 
basmışlar. Bu kalıplar manyetik izler ile 
anahtarlar, transistörler, diyotlar gibi elemanlar 
oluşturuyorlar. Bu elemanlar manyetik tanelere 
ve manyetik nano partiküllerle etiketlenmiş 
tek hücrelere ince sıvı bir film üzerinde yol 
gösteriyorlar. 

Sınırlandırılmış şekilde dönen manyetik alanlar, 
dahili anahtarlar trafiği çip üzerindeki yükleme 
bölgelerine doğru yöneltirken, bir dizi küçük 
taşıma kayışı gibi taneleri ve hücreleri belirli 
yönlerde hareket ettiriyorlar. Sonuçta ortaya, 
bilgisayar çipleri üzerinde elektronların kontrol 
edilmesine benzer bir yöntemle, küçük manyetik 
objeleri kontrol eden entegre bir devre çıkıyor. 

Çalışmada mühendisler manyetik tanelerin 
girmesini ancak çıkmamasını sağlayan 3’e 3 bir 
kompartıman parmaklığı sunuyor. 

Hücreleri manyetik partiküller ile etiketleyip 
farklı kompartımanlara yönelttiklerinde, hücreler 
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ayrılabiliyor, sınıflandırılabiliyor, depolanabiliyor, 
çalışılabiliyor ve geri alınabiliyor. Bir rastgele 
erişimli bellek çipinde, benzer mantık devreleri 
elektronları nanometre ölçeğinde manipüle eder 
ve bir metrekarede milyarlarca kompartımanı 
kontrol eder. Ancak hücreler elektronlardan 
çok daha büyüktür. Bu da yeni aygıtları 
metrekare başına yüz binlerce depolama 
alanıyla sınırlayabilir. Ancak Yellen ve Kim bunun 
amaçları için hala çok küçük olduğunu söylüyor. 

Yellen şöyle devam ediyor; “Bir ilaca veya diğer 
uyaranlara cevap olarak hangi genlerin kapanıp 
açıldığını anlamak için gereken istatistikleri elde 
etmek, ancak binlerce hücreyi analiz etmek 
suretiyle mümkün oluyor. Eğer alışılmışın dışında 
davranışlar sergileyen hücreler arıyorsanız ki 
bu bin hücreden sadece bir tanesi bile olabilir, 
o zaman yüz binlerce hücreyi kontrol edebilen 
dizilişlere ihtiyacınız vardır.” 

Yellen bu duruma örnek olarak HIV veya 
kanserden etkilenmiş hücrelere işaret ediyor. 
İki hastalıkta da en çok etkilenen hücreler aktif 
ve ilaçlar tarafından hedeflenebilir. Az sayıda, 
fakat hala sessiz kalmayı sürdüren alışılmışın 
dışında hücreler, zamanlarının gelmesini 
beklemekte ve hastalığı gerileme evresinden 
çıkarmadan ve aktive etmeden önce, yok 
olmaktan kaçınmaktadır. Yeni teknoloji ile birlikte 
araştırmacılar milyonlarca özel hücreyi izlemeyi, 
sayıları az olan sessiz durumdakileri seçmeyi, 
hızlıca almayı ve genetik aktivitelerini analiz 
etmeyi umuyor.

Nazogastrik Sondayla Protein Ağırlıklı 
Ketojenik Diyet

iet Tube zayıflama sistemi, İtalyan 
estetik cerrah Prof. Dr. Marco 
Gasparotti tarafından; fazla kilolar, 

obezite, selülit ve bölgesel yağlanmanın 
tedavisine yönelik bilimsel araştırmalar 
sonucunda geliştirilmiş. Sistem ile doktor 
kontrolünde 10 gün içerisinde etkin ve sağlıklı 
kilo verilmesi hedefleniyor. 

Protein içerikli bir beslenme olan Diet Tube, 
nazogastrik sonda aracılığıyla yapılıyor. Uzun 
süredir tıpta bilinen ve başarıyla kullanılan 
nazogastrik sonda 2 mm çapında ve burun 
yoluyla mideye ulaşıyor. 

Süt proteininden elde edilen protein içeceği 
vücudun ihtiyacı olan tüm aminoasitleri aynı 
anda içeriyor.  

Diet Tube sistemi, detaylı bir doktor 
muayenesiyle başlıyor. Doktor gerekli testleri 
yaparak hastanın immün sistemini ölçüyor. 

Testler sonucunda kişilerin programa katılmasına 
engel olacak bir sağlık sorunu olmadığı takdirde 
programın birinci aşaması olan 10 günlük 
protein içerikli beslenme sürecine başlanıyor. 

İlk 10 günlük süreçte erkeklerde başlangıçtaki 
vücut ağırlığının %8-10’u, kadınlarda ise 
%7-8’i kadar kilo kaybı sağlanıyor. 

Takip eden birer haftalık ikinci ve üçüncü 
safhalarda uzman doktorlar eşliğinde, verilen 
kiloların nasıl korunacağı öğretiliyor.

Prof. Marco Gasparotti, Diet Tube’un selülit 
ve bölgesel yağ birikintilerinin tedavisindeki 
potansiyelini de incelemiş. 

Yağ birikintisi terimi, vücudun belirli bölgelerinde 
ortaya çıkan, bölgesel ve görece sınırlı bir adipoz 
(yağ) doku birikmesini ifade ediyor. Bu bölgeler 
genellikle diyetlerin büyük bir kısmına ve fiziksel 
aktivitelere direnç gösteriyor. 

Gasparotti çalışmalarında, Diet Tube’un proteinli 
besin maddesinde bulunan yüksek miktardaki 
temel aminoasitlerle sağladığı ketojenik diyetin 
bu tür yağ birikintileri ve selülit tedavisinde 
başarılı olduğunu görmüş. 

Günümüzde başta Avrupa ülkeleri ve Amerika 
Birleşik Devletleri olmak üzere çok sayıda 
ülkede başarıyla kullanılan Diet Tube Sistemi, 
böbrek yetmezliği olanlara, karaciğer problemi 
bulunanlara ve insülin kullanan diyabet 
hastalarına uygulanamıyor.
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TBF 2014 Marmara Kulüpler Bölge Elemeleri 
ilk ayak 17-19 Mayıs tarihlerinde İstanbul’da 
yapıldı.       
       
Finale Kalan Takımlar:    
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10. Anadolu BSK    
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12. Pamuk SK     
13. Göktürk SK     
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Briç öğrenmek ve briçle ilgili bilgi almak için 
arayabilirsiniz.     
 
Çağrı Selçuk    
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hcagriselcuk@gmail.com   
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alınamadığı için buraya gelmedi ayrıca somut bir 
tehdidi var: 13.Qf7#
12...Qe7
Beyaz çaresiz f7 karesini savunuyor. Ancak 
Beyazın taşları rakip şahı abluka altına almış ve 
her yerde tehlike var!

13.Nxh7+ 1-0
13... Rxh7 14.Bg5#
 

Satranç Öğrenmeye Kolay Başlangıç
Adım Adım 1 Satranç kitabı sıfırdan başlayarak 
giderek konuları ayrıntılandırmaktadır.
Başlangıç seviyesinden orta düzey oyunculuğa 
yükseltmeyi amaçlamaktadır. 

Edinmek için, www.satrancas.com, 
Ankara Üniversitesi Olimpik Yüzme Havuzu Logolu 
Ürünler Satış Ofisi, Kent Park Arkadaş Kitabevi, 
Türk Beyin Takımı Çankaya Şubesi.
Yazar: Dr. M. Sabri Koçak, kocaksabri@yahoo.com

Dr. M. Sabri Koçak
4. Kademe Antrenör
TSF Yayın Kurulu Başkanı
www.satrancgazetesi.com
kocaksabri@yahoo.com

Şah Güvenliği
Miso Cebalo - Evgeni Vasiukov
European Senior Team Championship 
Sibenik 2014

Oyunun açılış bölümünde yani taşların ilk uygun 
karelere geliştirildiği anda özensiz hamleler ani 
bir yenilgiye yol açabilir. Bu yüzden taşların 
uyum içerisinde çalışması için elverişli hamleler 
aranmalı ve şah güvenliği bozulmamalıdır. 
Aşağıdaki örnek bu konuyu açıklamaktadır.
1.d4 f5 2.Bg5 g6 3.e3 Nh6
Siyah atını güç kaybedeceğini bile bile kenara 
oynuyor. Doğal yerine çıksa 3...Nf6 4.Bxf6 
exf6 hamlelerinden sonra f dikeyinde üst üste 
piyonlarının kalmasını, g7’ye çıkacak filinin de 
yolunun kesilmesini istemiyor.
4.h4 Nf7 5.Bf4 d6?
Bu özensiz hamle Siyahın rok yapmasına 
önemli ölçüde zorluk çıkarıyor. 5...Bg7 
oynasaydı 6.Bg4 e6 ile rakip filin ata 
hücumunun önünü kesebilirdi.
6.Nf3 Nd7 7.Bc4 Bg7
Siyah rakibinin atı alıp rokunu bozmasına engel 
olamıyor.
8.Bxf7+ Kxf7 9.Ng5+ Kf6
Siyah elbette girdiği devam yolunun matla 
bittiğini gözden kaçırarak şahını kendi 
sahasından uzaklaştırıyor. Ancak gördüğü, geri 
kaçtığında taş kaybettiği: 9...Kg8 10.Ne6 
Qe8 11.Nxc7+-
10.Nc3 c6 11.Qf3 e5

12.Qd5!!
Mükemmel bir vezir fedası. Vezir alınamıyor
çünkü 12.cxd5 Nxd5# var. Vezir kuşkusuz 
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