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Bilindiği üzere 1 Ekim itibarıyla Sağlık Uygulama 
Tebliği kapsamında Taban Birim Fiyat 
Uygulaması ile eşdeğer ilaçlarda belli gruplarda 
yeni bir fiyat hesaplaması başladı. Bu değişim 
sonucu vatandaşlarımız ilaçları temin ederken 
eskiye oranla bu gruplarda daha fazla fiyat farkı 
ödeyecek. 

Hâlihazırda eczanelere geldiklerinde katılım 
payı, muayene ücreti, reçete ücreti gibi çeşitli 
kalemleri öderken zorluk çeken vatandaşlarımız, 
yeni uygulama sonrası ilaçlarını temin ederken 
fiyat farkı çıkan ilaçlardan dolayı daha fazla 
maliyetle karşılaşacaklardır. Eczacılarımız ise 
taban fiyata göre belirlenen ilaç fiyatlarındaki 
düşüşlerden dolayı ciro kaybedeceklerdir.

Sektörü önemli ölçüde olumsuz etkileyen kur 
farkı etkisinin giderilmesi için ilaç fiyatlarında 
kur ayarlamasının yapılması ve global bütçenin 
büyütülmesi gerekmektedir. Bugün toplamda 
15 bin 598 eczanenin 700 bin TL yıllık 
cironun altında kalması, durumun vahametini 
göstermektedir. Eczanelerin kar oranlarının 
iyileştirilmesi, bozulmakta olan mali yapılarının 
düzeltilmesi için kalıcı çözüm olacaktır. 

Torba yasanın 54. maddesinde yer alan 
yeni uygulamaya göre Sosyal Güvenlik 
Kurumu’nun eczanelerin altı aya kadar 
alacaklarını durdurabilecek oluşu da bir sorun 
olarak karşımıza çıkabilir. Bu uygulamada 
sübjektif kararlar olabilir. Böyle bir durumda 
eczane giderlerinin devam etmesi ve bu arada 
alacakların ödenmemesi, yine eczacılarımızı zor 
durumda bırakacak bir diğer konudur. 

Öte yandan yapılan bir diğer yeni düzenlemeyle, 
ülkemizde ruhsatlı olarak bulunmayan ilaçlar 
için 24 bin eczanemiz hastaların bu ilaçlara 

ulaşmasında irtibat noktası olacak olup, %6 
olarak belirlenen hizmet bedelinden masrafların 
çıkarılmasından sonra geriye kalan miktar 
eczanelere dağıtılacaktır. Ancak bu hizmetin 
yapılmasında, sıkıntı yaşanan söz konusu 
ilaçlara ruhsat verilmesi ve bu kalemlerin geri 
ödemeye alınması, ardından da eczaneler 
tarafından eczacı danışmanlığında halkımıza 
sunulması daha doğrudur. 

İlacın halk sağlığı açısından olmazsa olmaz 
bir ürün olduğu unutulmamalıdır. Dolayısıyla 
ilaca ulaşımın önündeki engeller kaldırılmalı 
ve ilacın “eczanede” eczacı danışmanlığında 
halka ulaştırılması hiçbir istisnaya yer vermeden 
kararlılıkla devam etmelidir. 

Sevgi ve saygılarımla...

Sonay Gürgen 
Selçuk ve As Ecza Depoları
Genel Müdürü

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

insanlık aleyhine kullanmayacağıma, mesleğim 
dolayısıyla öğrendiğim sırları saklayacağıma, hastanın 

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

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

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

namusum ve vicdanım üzerine and içerim.
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Altın sponsorluğunu Selçuk Ecza Deposu’nun 
yaptığı 12. Türkiye Eczacılık Kongresi 25-27 Eylül 
2014 tarihlerinde Ankara Congresium’da; “Bilgi 
İlaçtır: Eczacılık Mesleği için... Eczacılar için... 
Toplum için... Mesleki Birliktelik için...” teması ile 
gerçekleştirildi.

25 Eylül Perşembe günü yapılan açılış töreniyle 
başlayan kongrede Uluslararası Eczacılık 
Federasyonu Başkanı Dr. Michel Buchmann; 
“Eczacılar Aracılığı ile Sağlığın İyileştirilmesi” başlıklı 
bir seminer verdi. Seminerin ardından kongre 
katılımcılarına öğle yemeği verildi. Yemeğin ardından 
aralarında Selçuk Ecza Deposu’nun da bulunduğu 

kongre sponsorlarına yönelik bir ödül töreni 
gerçekleştirildi ve birer plaket sunuldu. 

Ödül töreninin ardından “Dünyada ve Türkiye’de 
Güncel Gelişmeler: Siyaset, İktisat, Toplum konulu 
panel düzenlendi. Kongrenin ilk günü akşam 
düzenlenen açılış kokteyli ve TEB Basın Ödülleri 
Ödül Töreni’yle sona erdi. 

Kongrenin ikinci gününde, “İlaç Fiyatlandırma ve 
Geri Ödeme Politikaları, Kaliteli Sağlık Bilgisine 
Erişim, Takviye Edici Gıdalarda Yeni Yaklaşımlar ve 
Eczane Eczacılığı, İlaca ve Diğer Sağlık Ürünlerine 
Güvenli Erişim, Sağlık Alanında Kaliteli İşgücü ve 
İstihdam, Sağlık Ürünlerinde Güncel Meseleler 
ve Çözümler, Riskli Gruplarda Farmasötik Bakım, 
Hedefe Yönelik İlaçlar ve Nanoteknoloji, İlaç ve 
Eczacılık Hizmetlerinin Sağlık Sistemi İçerisinde 
Yapılandırılması, Kişiye Özgü İlaç ve Tedavi, 
Biyobenzer ve Biyolojik İlaçlarda Güncel Durum” 
başlıklı oturumlar düzenlendi. Ayrıca “Bir Şansım 
Daha Olsa...” sloganıyla Gençlik Komisyonu 
Oturumu ve sosyal program dahilinde Toplumsal 
Sorumluluk Bağlamında Şiir ve Sanat temalı bir 
söyleşi gerçekleştirildi. 

Kongrenin son günü, gündüz bölümünde Akılcı 
İlaç Kullanımı - Sorunlar ve Çözüm Önerileri, 
Mesleki Değerleri İnşa Ederken, Reçetesiz İlaçlar 
ve Reklam, Kamu Eczacıları ve TEKB oturumları ile 
poster sunumları yapıldı. Günün ikinci bölümü ise 
sanatçı Nilgün Belgün söyleşisi ile başladı. Söyleşiyi 
Poster Ödül Töreni, Eczacılıkta Sürekli Mesleki 
Gelişim Semineri ve İlaç ve Eczacılık Hizmetlerinde 
Gelecek Vizyonu başlıklı panel izledi. Ardından 
sonuç bildirgesi sunularak kongre tamamlandı.

Türk Eczacıları Birliği 
(TEB) Başkanı 

Ecz. Erdoğan Çolak, 
Selçuk ve AS 

Ecza Depoları 
Genel Müdürü 
Sonay Gürgen’e 

kongreye desteği 
nedeniyle bir plaket 

takdim etti

12. Türkiye Eczacılık Kongresi’nin 
Ardından
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Selçuk Ecza Deposu Kayseri Şubesi tarafından 
13 Eylül 2014 tarihinde düzenlenen yemekte 
Şube Müdürü Yaşar Peçe, Kayseri Büyükşehir 
Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Sıhhat 
Eczanesi sahibi Ecz. İsmail Peduk, Kiçikapu 
Eczanesi sahibi Ecz. İrfan Tekiner, Yenidoğan 
Eczanesi sahibi Ecz. H. Bekir Eldek, Yaşam 
Eczanesi sahibi Ecz. Kasım Doğan ile bir araya 
geldi. Oldukça keyifli geçen yemek sırasında 
gündem ve sektörle ilgili konular değerlendirildi. 

Koçak Farma’nın Çerkezköy Organize Sanayi 
Bölgesi’nde bulunan ilaç üretim tesislerinin tevsii 
yatırım kapsamındaki “Biyoteknolojik İlaç Üretim 
Tesisi”nin temeli Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Fikri Işık’ın da katıldığı törenle atıldı. Temel atma 
törenine; Çerkezköy Kaymakamı Metin Kubilay, 

TİTCK Başkanı Dr. Saim Kerman, Bilim Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı Bilim ve Teknoloji Genel 
Müdürü Doç. Dr. Cevahir Uzkurt, Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürü 
Prof. Dr. İbrahim Kılıçaslan, TİSD Başkanı 
Ecz. Cengiz Celayir, Ankara Üniversitesi 
Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Maksut 
Coşkun, İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Ahmet Oğul Araman, Marmara 
Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Gülden Omurtag da katıldı. Törende 
söz alan Bakan Fikri Işık; “2015 yılında bu tesis 
bittiğinde Türkiye ilaç sektörü ciddi bir kazanım 
elde etmiş olacak. Böyle bir yatırımı hayata 
geçirmek için adım atan Koçak Farma’yı tebrik 
ediyorum” dedi. Koçak Farma CEO’su Hakan 
Koçak ise yaptığı konuşmada, “Dünyada 
sınırlı sayıda çok uluslu şirketin tekelinde olan 
biyoteknoloji konusundaki bu yatırım, ülkemizde 
biyoteknolojik ilaç üretimine öncülük edecek” dedi.

SED Kayseri Şubesi’nden Yemek 
Daveti

Koçak Farma’dan Dev Adım

Türk Eczacıları Birliği (TEB), yurt dışından ilaç 
getirtmek zorunda kalan hastaların işlemlerini 
kolaylaştırmak için yeni bir uygulama başlattı. Daha 
önce sadece TEB’in Ankara ve İstanbul’daki iki 
merkezine yapılabilen ilaç başvuruları, artık Türkiye 
genelindeki 25 bin eczaneden yapılabilecek. 
Böylece hastalar iki merkezde evrak kuyruğunda 
kalmayacak, evrak göndermek için kargo, posta 
ücreti ödemeyecek. Uygulama ile reçete hatası, 
evrak eksikliği nedeniyle uzayan süreç kısalmış 
olacak. Çünkü ilaç başvurusu yapılan eczane, 
hastanın reçetesini inceleyerek eksiklik ya da hata 
durumunda anında uyarıda bulunacak. Böylece 

Yurt Dışından İlaç Temini 
Kolaylaştı 

hasta reçeteyi, yazdırdığı sağlık kurumundan 
uzaklaşmadan düzeltme imkânı bulacak. Yurt dışı 
ilaç başvurusu en doğru şekilde yapılacağından 
gecikmeler son bulacak.
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kapsamında yapılan panel ve sempozyumlarla 
Türkiye ve dünyadan uzmanlar, farmasötik bilimler 
ve eczacılık alanındaki gelişmeleri tartıştı. Toplantı 
kapsamında Novartis ve Sandoz ev sahipliğinde 
düzenlenen, Biyobenzer Ürünler Sempozyumu 
katılımcılardan büyük ilgi gördü. Sempozyum, 
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, İlaç ve 
Eczacılık Başkan Yardımcısı Dr. Hüseyin Yılmaz, 
Türk Patent Enstitüsü Patent Dairesi Başkanı Salih 
Bektaş ve Sandoz Biyofarmasötik EMEA Medikal 
İlişkiler Başkanı Dr. Matthew Turner’ın katılımlarıyla 
gerçekleşti.

KISA KIS KISA KISA

Uluslararası Eczacılık ve İlaç 
Bilimleri Toplantısı

İlaç ve eczacılık alanında dünyanın en büyük 
organizasyonlarından biri olan Uluslararası 
Eczacılık ve İlaç Bilimleri Toplantısı (International 
Meeting on Pharmacy and Pharmaceutical 
Sciences - IMMPS) bu yıl dördüncü kez 
İstanbul’da düzenlendi. 18-21 Eylül tarihleri 
arasında Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, 
Haydarpaşa Kampüsü’nde gerçekleşen toplantı 

Türkiye Kendi İlacını Üretecek

Sağlık Bakanlığı, yurt dışından ithal edilen ve 
maddi değeri çok yüksek olan ilaçların Türkiye’de 
üretilmesi için harekete geçti. İlgili kanunun 
çıkmasının ardından, Türkiye’de fabrikaların 
kurulması için 2015 yılının başında çalışmalara 
başlanacak. Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Eyüp 
Gümüş konuyla ilgili basın mensuplarına yaptığı 
açıklamada Türkiye’nin tıbbi cihaz ve ilaçta 
dışa bağımlılıktan kurtulması gerektiğini belirtti. 
Bunun için gerekli adımların atıldığını ifade eden 
Gümüş, 2015 vizyonu kapsamında kurulacak 
Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı’na bağlı 
Biyoteknoloji Enstitüsü’nde ilaç geliştirilmesine 
yönelik çalışmalar yapılacağına dikkat çekti. 
Gümüş, Türkiye’nin kendi aşısını geliştirmek için 
yola çıktığını ve ilaç üretimine ağırlık verdiğini 
vurgulayarak şunları kaydetti: “Amacımız, kendi 

kan ürünlerimizi ve ilacımızı üretmek. İlk etapta 
biz alım garantileri vererek, ülkede fabrikaların 
kurulmasını sağlayacağız ve daha sonra yap-işlet-
devret modeliyle ülkeye bunları kazandıracağız.”
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Abdi İbrahim 4. İlerleme Raporunu 
Yayımladı

Abdi İbrahim, sürdürülebilir kalkınma ve yaşanabilir 
bir çevre oluşturulmasına destek vermek 
amacıyla, özel sektör, kamu kesimi ve sivil toplum 
alanlarında faaliyet gösteren pek çok kurumun 
katılımıyla 2000 yılında hayata geçirilen Küresel 
İlkeler Sözleşmesi’ne yönelik ilerleme bildirimini 
dördüncü kez kamuoyuyla paylaştı.

Abdi İbrahim CEO’su Süha Taşpolatoğlu, 
sürdürülebilir gelişme ve kurumsal sosyal 

Gençler Bilim için Eğitiliyor

Genç kuşaklara bilim ve teknoloji konularında 
daha iyi eğitim verebilmek ve onları bu alanlarda 
kariyer yapmaya teşvik etmek amacıyla 
biyoteknoloji şirketi Amgen ve TED Üniversitesi, 
“Amgen Teach: Bilim için El Ele” projesini hayata 
geçirdi. 

Brüksel merkezli sivil toplum kuruluşu European 
Schoolnet’in sağladığı yönlendirme ve teknik 
destekle, Amgen Vakfı tarafından Avrupa’da 
10 ülkede, 2 milyon euro ile finanse edilen proje 
kapsamında, Türkiye’de 400’ün üzerinde fen 
bilimleri, biyoloji ve kimya öğretmenine üç yıl 
boyunca mesleki eğitim verilecek.

Öğrencilerin düşünme becerilerinin geliştirilmesi, 
fen, matematik ve teknolojiye ilgilerinin 
arttırılmasını amaçlayan proje kapsamında ilk 

sorumluluk doğrultusunda yenilikçi ürünler kadar 
sağlıklı, eğitimli ve temiz bir çevrede yaşayan 
kuşakların da vazgeçilmez olduğu ilkesiyle hareket 
ettiklerini bildirdi.

Taşpolatoğlu şunları kaydetti: “Bu bağlamda 
sürdürülebilirlik çalışmalarını yalnızca bir proje 
olarak değil, tüm kararlarımızı bu ilkeye göre 
verdiğimiz bir iş yapış biçimi olarak görüyoruz. 
Abdi İbrahim olarak yaşadığımız dünyanın gelecek 
nesillerden ödünç alındığı düşüncesiyle hareket 
ediyoruz. Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne attığımız 
imza ile tüm faaliyetlerimizi güvenilirlik, şeffaflık ve 
hesap verebilirlik ilkeleriyle yürütüyoruz.”

olarak Ankara’daki okullarda görev yapan 150 
öğretmene 1-3 Eylül ve 8-10 Eylül tarihlerinde 
araştırma tabanlı eğitim konusunda mesleki eğitim 
verildi.
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IPTS 2014 Antalya’da Gerçekleşti

17. Uluslararası Farmakoloji Teknolojisi 
Sempozyumu “Farmasötik Nanoteknoloji: 
Yenilikler, Tedavi Olanakları ve Teknolojik Zorluklar” 
ana temasıyla, 8-10 Eylül tarihleri arasında 
Antalya’da düzenlendi. 

Sempozyuma Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, 
Sosyal Güvenlik Kurumu, TÜBİTAK, Avrupa Birliği 
Komisyonu, Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği, 
Türkiye İlaç Sanayi Derneği ve İlaç Endüstrisi 
İşverenler Sendikası temsilcilerinin yanı sıra yerli ve 
yabancı ilaç firmalarının müdürleri ile birlikte 60’tan 
fazla ulusal ve uluslararası davetli konuşmacı 
katıldı. Alanında ünlü ve başarılı konuşmacıların 
söz aldığı 17. Uluslararası Farmasötik Teknoloji 
Sempozyumu’nda ilaç endüstrisine yönelik 

Erciyes Üniversitesi Kanser İlacı 
Üretecek

Erciyes Teknopark ile Regulon Türkiye arasında 
imzalanan sözleşme kapsamında firmanın 
geliştirdiği ve pankreas kanserinde kullanılan ilacın 
direkt üretimi, Genom ve Kök Hücre Araştırma 
Merkezi (GENKÖK) ve Nanoteknoloji Araştırma 
Merkezi (ERNAM) altyapısı kullanılarak Kayseri’de 
yapılacak.

Bu anlaşma doğrultusunda Kayseri’yi ziyaret 
eden Regulon Inc. Yönetim Kurulu Başkanı 
Teni Boulikas 17 Eylül 2014 tarihinde Erciyes 

olarak Biyoteknoloji ve Biyobenzerler, Kuru Toz 
İnhalatörleri, Tıbbi Cihazlar ve CE Belgelendirme, 
İlaçlarda Geri Ödeme başlıklı 4 adet endüstri 
oturumu gerçekleştirildi. 

Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Erciyes 
Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Abdulhakim 
Coşkun, Regulon firması ve Sağlık Bakanlığı 
yetkililerinin katılımıyla bir toplantı gerçekleştirdi.

Genç Bilim İnsanları Bir Araya Geldi

Novartis tarafından her yıl biyoteknoloji alanında 
başarılı yüksek lisans ve doktora öğrencileri için 
düzenlenen BioCamp Uluslararası Biyoteknoloji 
Liderlik Kampı, Türkiye’nin de içinde bulunduğu 
24 ülkeden 70 öğrencinin katılımıyla İsviçre’nin 
Basel kentinde gerçekleşti. BioCamp’e katılan 
öğrenciler Novartis yetkilileri ile fikir alışverişi yapma 
fırsatı bulurken, biyoteknoloji ve yaşam bilimleri 
alanlarındaki yenilikler ve zorluklar konusunda 
bilgi edindi. Bu yıl BioCamp’e Türkiye’yi temsilen, 
Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, 
Farmasötik Teknoloji Bölümü araştırma görevlisi 
Seçil Toktaş ile aynı bölümden doktora öğrencisi ve 
araştırma görevlisi Selin Seda Doğan katıldı.
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Uluslararası Sosyal Güvenlik 
Sempozyumu

Sosyal Güvenlik Kurumu, Uluslararası Sosyal 
Güvenlik Teşkilatı (ISSA) ve Karadeniz Ekonomik 
İşbirliği Örgütü (KEİ) üyelerinin katılımı ile 
düzenlenen 5. Uluslararası Sosyal Güvenlik 
Sempozyumu, 4-5 Eylül tarihlerinde Trabzon’da 
yapıldı.

Sempozyumun kapanışında konuşan Sosyal 
Güvenlik Kurumu Başkanı Yadigar Gökalp 
İlhan, sempozyumda konu olarak sosyal 
güvenlik kapsamının genişletilmesinin, kayıt 
dışı istihdam bağlamında sosyal sigorta prim 
gelirinin arttırılmasının ve bilgi teknolojilerinin etkin 
kullanımının ele alındığını söyledi. ISSA Başkanı 
Errol Frank Stoové ise sempozyumun teşkilata üye 
ülkelere çok önemli katkılar sağladığını belirterek, 

Kronik Hastalıklara Karşı Kronik hastalığı bulunan ve bu sebeple iş bulmada 
güçlük çeken hastalara destek olmak, iş bulma 
süreçlerinde doğru adımları göstermek ve yeni 
bir vizyon kazandırmak amacıyla AbbVie’nin 
öncülüğünde başlatılan “İşte Destek” projesinin 
ikinci toplantısı Türkiye İş Kurumu Bahçelievler 
Hizmet Merkezi ve Türk Böbrek Vakfı’nın desteği 
ile 5 Eylül’de yapıldı. Toplantı kapsamında 
Türkiye İş Kurumu Bahçelievler Hizmet Merkezi 
İş ve Meslek Danışmanı Zeynep Güzel kronik 
böbrek hastalarını iş bulma yöntemleri, doğru 
özgeçmiş hazırlama teknikleri ve iş ararken dikkat 
edilmesi gereken hususlar gibi pratik bilgilerin 
yanı sıra, emeklilik şartları ve kendileri için uygun 
çalışma koşulları hakkında bilgilendirdi.

Sosyal Güvenlik Kurumu’na teşekkür etti. Stoove, 
sempozyumda uluslararası işbirliğinin ne derece 
önemli olduğunu bir kez daha anladıklarını dile 
getirdi.

Arkadaşım Diyabet Kampı 
18. Yılında 

Diyabetli çocuk ve gençlerin yaşam kalitelerini 
arttırmalarına yardımcı olmak, eğitimler vermek ve 
sosyalleşmelerine katkıda bulunmak amacıyla, 
2-9 Ağustos 2014 tarihleri arasında düzenlenen 
Arkadaşım Diyabet Kampı, Türkiye’nin çeşitli 
bölgelerinden 70 çocuk ve 13 genci ağırladı. 
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Endokrin 
ve Diyabet Bilim Dalı tarafından düzenlenen ve 
Sanofi’nin de desteklediği 18. Arkadaşım Diyabet 

Kampı’nda diyabetli çocuk ve gençler birbirleriyle 
deneyimlerini paylaşırken spor, resim ve yüzme 
gibi çeşitli aktivitelere katıldı.
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“Gelecek Klinik 
Eczacılıkta”

emerburgaz Üniversitesi Eczacılık 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Akgül 
Yeşilada, hasta-odaklı eğitime yönelik 

bir müfredat programı hazırladıklarını ve bir 
araştırma üniversitesi olmayı hedeflediklerini 
belirtiyor. 

DENGE: Fakültenizin kuruluşunu anlatır 
mısınız?
AKGÜL YEŞİLADA: İstanbul Kemerburgaz 
Üniversitesi, Mehmet Altınbaş Eğitim ve 

ECZACIL ECZACILIK FAKÜLTESİ

Kültür Vakfı tarafından 2008 yılında kurulmuş, 
kar amacı gütmeyen bir vakıf üniversitesidir. 
Eczacılık fakültemiz ise İstanbul Kemerburgaz 
Üniversitesi’nin faaliyete geçişinden iki yıl sonra 
2012’de kurulmuş ve aynı yıl hazırlığı geçen 
24 öğrencisi ile mesleki eğitime başlamıştır.

D.: Siz göreve ne zaman başladınız?
A.Y.: Ben kurucu dekan olarak 2012’de göreve 
başladım ve halen aynı görevi yürütüyorum.

D.: Göreve geldikten sonra ne gibi çalışmalar 
yaptınız?
A.Y.: Bugüne kadar yaptıklarımızı eğitim 
ve araştırma faaliyetleri olarak iki ana başlık 
altında toplamak mümkün. Önceliğimiz dünya 
standartlarını yakalamış ve toplumumuzun 
ihtiyacına cevap verecek bir eczacılık eğitimi 
vermekti. İlk olarak bu amaca uygun bir müfredat 
programı hazırladık ve öğretim üyesi kadromuzu 
oluşturduk. 

Şu an 4 profesör ve 2 yardımcı doçent, 
1 araştırma görevlisi ve 1 uzmandan oluşan, yurt 
dışı deneyimli güçlü bir kadromuz var. Ayrıca 
diğer fakültelerden hocalarımızın da desteği ile 
eğitimimizi sürdürüyoruz. Öğretim kadromuzun 
sayısını önümüzdeki 3 yıl içinde 16’ya çıkarmayı 
hedefliyoruz. 

Eğitim müfredatını oluşturduktan hemen sonra 
öğrenci laboratuvarlarımızı kurduk. İlk etapta 
tıp fakültemizle ortaklaşa kullandığımız Organik 
Analitik Kimya, Biyokimya, Mikrobiyoloji ve 
Farmasötik Botanik laboratuvarları kuruldu ve 
hizmete girdi. Bu yıl meslek derslerine yönelik 
Farmasötik Kimya, Farmasötik Teknoloji ve 
Farmakognozi laboratuvarlarımız da devreye 
giriyor. Ayrıca araştırma laboratuvarımız da 
kuruluyor.

Araştırma altyapımızı kurmak üzere 
üniversitemizin sağladığı bilimsel araştırma 
projelerine ve TÜBİTAK projelerine başvurduk. 
Ayrıca ilaç endüstrisi ve Sağlık Bakanlığı 
ile işbirliği yaparak, Şişli’deki Sürekli Eğitim 
Merkezi’mizde, ilaç endüstrisinde AR-GE’ye 
yönelik bir eğitim programı düzenledik.

Müfredat programımızı dünya ile uyumlu hale 
getirmek için çeşitli çalışmalarımız oldu. Bu 
doğrultuda ABD Colorado Üniversitesi ile 
işbirliğine gittik. Karşılıklı ziyaretlerimiz oldu. 
Önce oradan fakültenin dekan yardımcısı 
buraya gelerek bir değerlendirme yaptı. 
Kendisi ile burada bir devlet hastanesi bir de 

K

Prof. Dr. Akgül 
Yeşilada
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özel hastanenin eczanesini gezdik. Ayrıca bir 
de serbest eczaneyi ziyaret ettik. Sorularıyla 
ülkemizdeki eczacılık hizmetlerinin durumu 
hakkında bilgi edindi ve bir rapor hazırladı. 

Ardından ben bir haftalığına oraya gittim. Orada 
hasta-odaklı eğitim nasıl uygulanıyor, klinik 
eczacılık nasıl gerçekleştiriliyor onları inceledim. 
Bu doğrultuda müfredat programımızda değişiklik 
yaptık. Hasta-odaklı eğitime, hastalıklara 
ve onların teşhisi ile tedavisine yönelik, 
farmakoterapi dersleri ağırlıklı, iletişim becerilerini 
geliştirmeyi hedefleyen bir müfredat programı 
hazırladık. Yine bu doğrultuda klinik staj ağırlıklı bir 
staj programı yaptık. 

Çok yakında imza atacağımız anlaşma 
çerçevesinde eğitimciler, farmakoterapi, klinik 
stajlar ve iletişim becerileri dersleri konusunda 
öğrencilerimizin ve eğiticilerin eğitimi için 
gelecekler. Böylelikle gerek mezunlarımız 
gerekse öğretim kadromuz bu eğitimleri almış 
olacak ve ABD’deki hasta-odaklı eğitime 
benzer bir sistemi hayata geçirmiş olacağız. Bu 
sistemin halkımızın ihtiyaçlarına daha fazla cevap 
vereceğine inanıyorum.

İleride, ABD akreditasyon sistemine göre bir 
akreditasyona da gidebiliriz. Bu ECZAK’ın 
Kanada ve Amerika’daki sisteme göre hazırladığı 

akreditasyon sistemine ters düşmüyor. Bu 
açıdan hedefimiz iki kurum tarafından da akredite 
olmak.      

Bunların yanında bu mesleği seçmeyi 
düşünen öğrenciler için geçen yıl bir çalışma 
başlattık. Eczacı olmak isteyen gençlere 
mesleği uygulamalı olarak tanıtıyoruz. 
Liselerden öğrenciler üniversitemize geliyor ve 
laboratuvarlarımızda uygulamalı eğitim alıyor. 
Onlara deneyler yaptırıyoruz. Uzman öğretim 
kadromuz eşliğinde kolonya, sıvı sabun 
yapıyorlar. Böylece mesleği yakından tanıyarak 
seçim yapmalarını sağlamış oluyoruz.

D.: Fakültenin şu anki durumu hakkında bizleri 
bilgilendirir misiniz?
A.Y.: Eğitim dili İngilizce olan fakültemiz ilk 
öğrencilerini 2012-2013 eğitim ve öğretim yılında 
almıştır ve bu yıl 3. sınıf eğitimine başlayacaktır. 
Şu an itibarıyla toplam öğrenci sayımız 155 olup, 
2014-2015 akademik yılında yeni başlayacak 
öğrencilerimizle bu sayı 235 civarında olacaktır. 

Fakültemiz öğrencileri uygulama derslerine, A 
blokta bulunan laboratuvarlarda, teorik derslerine 
ise D blokta bulunan ve son sistem teknoloji 
ile donatılmış akıllı dersliklerde ve her biri 100 
kişi kapasiteli 5 adet amfide devam etmektedir. 
Ayrıca yine üniversitemiz öğrencilerinin 
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kullanımında olan her biri 40 bilgisayar kapasiteli 
4 adet bilgisayar laboratuvarımız bulunmaktadır.

Bir başka deyişle temel ve mesleki derslerde 
öğrenilen teorik bilgiler, uygulamalı laboratuvar 
dersleriyle pratikte hayata geçiriliyor ve 
öğrencilerimiz eğitimleri süresince ilaç 
endüstrisinde ve sağlık hizmet sektörünün 
farklı alanlarında staj yaparak iş dünyasının 
gerçekleriyle tanışıyor. 

Ayrıca yukarıda detaylarını verdiğim ABD’nin 
Colorado Üniversitesi Eczacılık Fakültesi ile iş 
birliği anlaşmamızın yanı sıra İtalya’dan Cagliari ve 
Parma ve İspanya’dan Barcelona üniversiteleriyle 
Erasmus anlaşmaları imzalamış bulunmaktayız.  

D.: Fakültenizin Türkiye sağlık/eczacılık 
sektörlerindeki vizyonu ve misyonu nelerdir?
A.Y.: Fakültemiz her türlü donanımı ve meslek 
etiğine uyumuyla sağlık sektöründe söz sahibi 

olan ve fark yaratan eczacılar yetiştirmeyi 
amaçlıyor. Araştırmalarıyla ulusal ve uluslararası 
bilim dünyasına katkıda bulunan bir eczacılık 
fakültesi olmayı hedefleyen fakültemizde 
öğrenciler, araştırma, girişimcilik ve yaratıcılık gibi 
beceriler kazanıyor.

D.: Türkiye’deki diğer eczacılık fakültelerinden 
farklarınız var mı?
A.Y.: Yalnızca ülkemizdeki eczanelerde çalışacak 
eczacılar değil alacakları yabancı dil ve geniş 
yelpazedeki eczacılık eğitimi sayesinde dünyanın 
her yerinde, mesleğin her alanında çalışabilecek 
mezunlar yetiştirmeyi hedefliyoruz. Öğrenim 
dilimiz %100 İngilizce. 

Öğrencilerimize hasta-odaklı eğitim programı 
ile klinik eczacılık uzmanlık alanına hazırlanma 
şansı tanıyoruz. İlacın, etken maddenin 
sentezinden başlayıp ilaç oluncaya kadar geçen 
tüm aşamalarını öğrencilerimize öğretmenin 
yanı sıra hastalıklar, teşhis ve tedavi yöntemleri 
konusunda bilgilenmelerini sağlayacak şekilde 
eğitimimizi yeniden düzenledik. 

Yurt dışı deneyimli eğitim kadromuz önemli 
ayrıcalıklarımızdan. Eğitim programımızda klinik 
stajlar son sınıfta ağırlıklı olarak yer alacak. 
Öğrencilerimiz Medical Park Bahçelievler 
Hastanesi’nde stajlarını yapacaklar.

D.: Fakültenizin araştırma faaliyetlerini anlatır 
mısınız?
A.Y.: Üniversitemiz yüksek eğitim ve öğretim 
standardını yakalamanın yanı sıra bir araştırma 
üniversitesi olmayı da hedeflemektedir. Bu 
bağlamda araştırma faaliyetleri teşvik edilmekte 
ve desteklenmektedir. Fakültemiz öğretim üyeleri 
tarafından yürütülmekte olan çeşitli araştırma 
faaliyetleri mevcuttur. 

1 adet tamamlanmış, 1 adet yürütülmekte olan 
üniversite bilimsel araştırma projesi ve 
1 adet yürütülmekte olan, 1 adet de yeni kabul 
edilmiş TÜBİTAK projemiz bulunmaktadır. Ayrıca 
fakültemiz öğretim üyeleri tarafından ulusal 
ve uluslararası dergilerde yayınlanan yayınlar 
mevcuttur.

Bünyesinde bulunduğumuz İstanbul 
Kemerburgaz Üniversitesi “Araştırma, Yayın ve 
Araştırma Altyapısı Destek Yönergesi” ile öğretim 
üyelerimize çeşitli desteklerde bulunmaktadır. 
Üniversitemizin söz konusu yönergesinde de 
belirtildiği gibi öğretim üyelerine “Araştırma 
Projesi Desteği ve Araştırma Altyapı Desteği” 
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ile laboratuvar olanakları ve maddi destek 
sağlanmakta; “Yayın Desteği” ile de öğretim 
üyelerinin “SCI, SSCI ve AHCI” gibi indekslerce 
taranan yayınları ödüllendirilmektedir. Ayrıca 
kongre ve benzeri faaliyetlere katılımı teşvik 
için yurt içi ve yurt dışı kongre katılım destekleri 
sağlanmaktadır.

D.: Fakültenizdeki sosyal imkânlardan 
bahseder misiniz? 
A.Y.: Kampüsümüzün sosyal imkanları arasında 
fitness salonu, banka, açık basketbol sahası 
bulunuyor. Ayrıca Bağcılar Yerleşkesi’nin 
karşısında yer alan Mahmutbey Stadyumu, 
hem üniversite futbol takımı hem de öğrenciler 
tarafından kullanılıyor. Stadyumda bulunan açık 
voleybol, basketbol sahaları ve tenis kortu da 
öğrenciler tarafından kullanılabiliyor. 

Öğrenciler akademik hayatları dışında 
üniversitede düzenli olarak gerçekleşen kültürel, 
sportif ve sanatsal aktivitelere katılma şansı 
buluyor; sayısı 41’i bulan öğrenci kulüplerinde 
etkinlikler düzenleyebiliyor. Öğrencilerimiz 
tarafından 2013 yılında kurulan “Eczacılık Kulübü” 
2014-2015 eğitim ve öğretim yılında faaliyetlerine 
başlayacak.

Ayrıca fakültemiz öğrencileri Türk Eczacıları 
Birliği Merkez Heyeti tarafından gerçekleştirilen 
çeşitli organizasyon ve toplantılara aktif 
katılım göstermektedir. Fakültemiz tarafından 
ise öğrencilerimize yönelik olarak çeşitli 

organizasyonlar yapılmaktadır. Bunlara örnek 
olarak Beyaz Önlük Giyme Töreni’ni, Farmasötik 
Botanik dersi kapsamında gerçekleştirilen 
Botanik Bahçesi gezisini, Anatomi dersi 
kapsamında gerçekleştirilen İnsan Vücuduna 
Yolculuk sergi gezisini, 25-27 Ekim 2013 
tarihinde CNR Expo’da gerçekleştirilen 
Farmavizyon Eczacılık Fuarı katılımını 
gösterebiliriz.

D.: Eczacılık eğitiminde gözlemlediğiniz 
sorunlar neler? 
A.Y.: Şu an yürürlükte olan eczacılık eğitimi 
aynı eğitim programı ile tüm sektörlere hizmet 
veren eczacılar yetiştirmeye yöneliktir. Toplumun 
ihtiyaçlarını hedef alan bir eğitim olup olmadığı 
tartışılır. Zira mezunların %80’i eczane eczacılığını 
seçmektedir. Diğer taraftan hastanelerde de 
hastane eczacısına ve klinik eczacılara çok 
ihtiyaç vardır. 

Eğitim sistemi buna göre revize edilmeli ve 
ilaca yönelik bilgilerin yanı sıra ve bundan biraz 
daha ağırlıklı olarak, hasta ve hastalıklara yönelik 
bilgilerin de uygulamalı olarak verildiği hasta 
odaklı bir eğitim programı hedeflenmelidir. 

Fakat burada da klinik eczacılık ve farmakoterapi 
alanında yetişmiş yeterli sayıda hoca 
bulunmadığından sorunlar yaşanmaktadır. Ayrıca 
eczacı kökenli öğretim üyelerinin çoğu 7 devlet 
üniversitesinde yoğunlaşmış durumdadır ve 
maalesef yeni açılan üniversitelere buralardan 
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yeterince destek gitmemektedir. Yani en önemli 
sorun öğretim üyesi ihtiyacıdır.

D.: Bu sorunların çözülmesi adına fakülte 
olarak neler yapmayı planlıyorsunuz?
A.Y.: Daha önce de bahsettiğim gibi biz 
müfredatımızı hasta odaklılık çerçevesinde 
geliştirdik. Bu alandaki öğretim üyesi açığımızı ise 
tıp fakültemizden ve Colorado Üniversitesi’nden 
alacağımız eğitici eğitimleriyle tamamlamayı 
düşünmekteyiz. Genel anlamda sorunların 
giderilmesi için ileride bu deneyimlerimizi yeni 
kurulan diğer fakültelerle paylaşabilir, onlara 
öğretim elemanı desteği sağlayabilir veya 
eğitimler verebiliriz.

D.: Eczacılık eğitimi açısından batılı ülkelerle 
farklarımız neler?
A.Y.: Avrupa’daki eğitim sistemini örnek alıyoruz. 
Tabi belirli farklar görülebiliyor. Ancak ben 
Amerikan eğitim sisteminin bizim ihtiyaçlarımıza 
daha iyi cevap verebileceğini düşünüyorum. 
Orada hasta-odaklı eğitimden geçen bir eczacı 
PharmD derecesi alıyor. Ondan sonra sınava 
giriyor. O sınavı geçemezse eczacılık yapamıyor. 
Türkiye’de böyle bir sistem yok. Bir de orada tüm 
eczacılık fakültelerinde ikinci bir lisans programı 
var, bu da Farmasötik Bilimler. 3 yıl süren bir 
eğitim. Bu programdan mezun olanlar eczacı 
olmuyorlar ama ara eleman olabiliyorlar. İlaç veya 
kozmetik endüstrisine ya da devlet kurumlarına 
gidebiliyorlar. Bizde de böyle bir sistem yararlı 
olacaktır. 

D.: Vakıf üniversitelerindeki eczacılık 
fakültelerine yönelik eleştiriler hakkında 
düşünceleriniz neler?
A.Y.: Bu eleştirilere katılmıyorum. Şu anda vakıf 
üniversitelerindeki eczacılık fakültelerinin sayısı 
sınırlı ve bu fakülteler gerek kendi aralarında 
gerekse diğer devlet üniversiteleriyle rekabet 
halinde olduklarından eğitim kalitesini yüksek 
tutmak durumundalar. Zira ileride iş dünyasında 
da mezunlar rekabet halinde olacaklar. 

Yani vakıf üniversitesi olmak kalitesiz eğitim 
vermek anlamına gelmiyor. Önemli olan denetim 
mekanizmalarına bakmak ve yeterli değilse yeterli 
hale getirmektir. Yurt dışındaki gibi sınav ve 
akreditasyon zorunluluğu getirilerek bunlar kontrol 
altına alınabilir. 

D.: Sizce ülkemizde meslek olarak eczacılığa 
eğilim yeterli düzeyde mi?
A.Y.: Ülkemizde eczacılığa eğilim yeterli düzeyde 
diyebiliriz. Fakat lise öğrencilerine yönelik meslek 
tanıtımlarında gelen sorulardan, mesleğimizin 
yeterince tanınmadığı ve eczane eczacılığı 
dışında eczacıların neler yapabilecekleri ve 
eğitim sırasında ne gibi beceriler kazandıklarının 
bilinmediğini gördük. Bu bağlamda bence 
meslek örgütlerimiz tarafından mesleğimizi ve 
çalışma alanlarını tanıtmak ve lise öğrencilerini bu 
konuda bilinçlendirmek üzere topluma yönelik 
tanıtım kampanyaları düzenlenmeli. Böylelikle 
eğilimi arttırmak ve yüksek puanlı öğrencileri 
mesleğe kazandırmak mümkün olabilir.

D.: Eczacılık sektöründe gözlemlediğiniz 
sorunlar neler?
A.Y.: Üç farklı alana bakmak gerekiyor; 
serbest eczacılar, hastane eczacıları ve 
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endüstri eczacıları. Serbest eczacılar ayakta 
kalma mücadelesi veriyorlar. Kendilerine yeni 
kazanç alanları yaratmaya çalışıyorlar. Bu 
noktada eczacılara bir aşı yapma sertifikası 
verilip eczaneler aşı yapabilen kurumlar haline 
getirilebilir. Buradan bir kazanç elde etmeleri 
sağlanabilir. Diğer taraftan danışmanlık 
verebiliyorlar. Bu hizmeti verdiklerinde, bunun bir 
bedeli olabilir. 

Hastane eczacılarının ücretleri düşük. Devlet 
hastanelerinde eczacı sayısı iş yüküne göre 
yetersiz. Ayrıca eczacılar buralarda yeterli 
saygınlığı görmüyorlar. Endüstride ise ihtiyaç olsa 
da başka meslek grupları eczacıların alanlarını 
almış durumda. Mezunların ancak %2’si ilaç 
endüstrisini seçiyor. Verdiğimiz eğitimin beşinci 
yılında endüstriye yönelik uzmanlaşma söz 
konusudur. Bu alanı düşünen öğrencilere farklı 
derslerle uzmanlık kazandırılabilir. Endüstride 
eczacıların hak ettikleri yere gelmesi için çaba 
gösterilmelidir.

D.: Eczacılık mesleğinin geleceğini nasıl 
görüyorsunuz?
A.Y.: Mesleğimizin geleceği klinik eczacılıkta. 
Amerika’da 400 yataklı bir hastanede 160’ın 
üzerinde eczacı çalışmakta. Bu da ABD’de klinik 
eczacılığın eczane eczacılığından sonra en çok 
tercih edilen alan olduğunu göstermektedir. 
Bizim de başta hastane olmak üzere mezunları 
başka alanlara çekebilmemiz gerekiyor. Klinik 

eczacılık bu alan olabilir. Elbette iyi maaş da 
vermek gereklidir.

Akılcı ilaç kullanımının hayata geçmesi devletin 
de işine yarayacaktır. İlaç israfı, istenmeyen 
etkiler, yanlış ilaç kullanımı eczacıların vereceği 
danışmanlık hizmetiyle engellenecektir. Eczacı 
işgücü böyle kullanıldığında hem toplumun 
ihtiyaçları giderilecek hem de eczacılar daha iyi 
duruma gelecektir.

D.: Mesleğe yeni başlayan genç eczacılara 
tavsiyeleriniz neler?
A.Y.: Eczacılık mesleğine sahip çıkmalarını, 
meslek kuruluşlarında ve sağlık hizmetinde aktif 
rol almalarını, ulusal ve uluslararası kongrelere 
katılmalarını, dünyada eczacılık mesleği 
alanındaki gelişmeleri mutlaka takip etmelerini 
ve yenilikleri ülkemize taşımak için gayret sarf 
etmelerini, ülkemizin sağlık hizmeti alanındaki 
ihtiyaçlarına duyarlı olmalarını ve toplumda 
mesleklerinin ne kadar önemli olduğunun 
bilinciyle davranmalarını ve örnek olmalarını 
tavsiye ediyorum.

D.: Selçuk Ecza Deposu hakkındaki 
düşünceleriniz neler?
A.Y.: Ben de bir eczane eczacısı çocuğu 
olduğumdan Selçuk Ecza Deposu öğrencilik 
yıllarımdan beri tanıdığım ve bildiğim bir 
kuruluştur. Türkiye’nin saygın ve bilinen ecza 
depolarının başında gelmektedir.
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“Artık Bir Şeyler 
Değişmeli” 

odrum Yonca Eczanesi sahibi 
Ecz. M. Nuri Paçacı, dile kolay 
yarım asırdır eczacılık mesleğini icra 

ediyor. Nuri Bey mesleğin içinde bulunduğu 
durumdan pek de hoşnut değil. Buna rağmen, 
insanın olduğu yerde eczacının da her zaman 
hizmette olacağından son derece emin. 

DENGE: Nuri Bey kendinizden bahseder 
misiniz?  
NURİ PAÇACI: 1935 Lüleburgaz doğumluyum. 
1955’te Eczacı Okulu’na girdim. 1962’de 

İÇİMİZDE İÇİMİZDEN BİRİ

mezun olduktan sonra ilk eczanemi Akşehir’de, 
Şifa Eczanesi adıyla açtım. Daha sonra 1996 
yılında Bodrum’a taşınınca çok sevdiğim doktor 
kızımın ismini verdiğim Yonca Eczanesi’ni 
açtım ve halen burada hizmet vermeye devam 
ediyorum.

D.: Neden eczacılık mesleğini seçtiniz?
N.P.: Ben dişçi olmak istiyordum, elim yatkındı. 
Lüleburgaz’da 4 yıl bir dişçide çalışmıştım. 
Ancak yakın arkadaşım Malkara İlgün Eczanesi 
Sahibi Metin İlgün, tabiri caizse beni kandırdı 
ve birlikte eczacılık imtihanına girdik. Yani onun 
sayesinde eczacılık okudum ve eczacı oldum. 

D.: Size göre eczacı-hasta ilişkisi nasıl olmalı?
N.P.: Eczacılık mesleği sadece ilaç satmaktan 
ibaret değildir. Hastaya yardımcı olmak, derdini 
dinlemek, bilgimiz dahilinde gerekenleri yapmak 
görevimizdir. Hasta ile ilişkilerde bu gerçekten 
yola çıkılarak hareket edilmelidir. 

D.: Eczanenize gelen müşteri aradığı her ilacı 
bulabiliyor mu?
N.P.: Tüm ilaçları bulundurmaya çalışıyoruz. 
Stoklu çalıştığımız için bu konuda çok fazla 
sorun yaşamıyoruz. Parfümeri eczanesi değiliz, 
biz ilaç satıyoruz. Bu nedenle de müşterilerimizi 
ilaç yok diye geri çevirmek bize göre değil. 

D.: Geçmişte mesleki anlamda yaşadığınız 
sıkıntılar oldu mu?
N.P.: İlk yıllarda çok kazanan bir meslek 
grubu olduğumuz düşünüldüğünden gözler 
hep üzerimizdeydi. Bizimle bir hayli uğraştılar. 
Şiddete dahi başvurdular. O dönemlerde bu işi 
bırakmayı düşündüğüm anlar da oldu. 

D.: Eczacılık yaşamınız boyunca karşılaştığınız 
ilginç bir olayı anlatır mısınız?
N.P.: Eskiden havan işi yapıyorduk. Dolayısıyla 
bir takım sorunlar yaşayabiliyorduk. Bir 
keresinde kalfa şişeleri karıştırmış. Biz de çok 
endişelendik ve yanımıza bir doktor alarak 
hemen hastanın evine gittik. Yaşlı bir teyze, 
yanlış damlayı kullanınca gözleri kötü olmuştu. 
Fakat hemen duruma müdahale ettiğimiz için 
sorunu giderdik. Doğru ilacı vererek hastanın 
yanından ayrıldık. 

D.: Eczanede kendiniz ilaç üretiyor musunuz? 
N.P.: Hala yapmaya devam ediyoruz. Daha 
çok göz damlası, kulak damlası, spazm ilaçları, 
merhemler yapıyoruz. Eskiden dört kalfam 
sadece laboratuvarımızda çalışıyordu. Çok 
daha fazla ilaç üretiyorduk. 

Ecz. M. Nuri 
Paçacı

B
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D.: Günümüzde eczacılık sektöründe 
gözlemlediğiniz sorunlar neler?
N.P.: Meslek zora girdi ve bundan rahatsızım. 
Bundan sonra ne olur bilemiyorum. Ama ben 
de dahil bütün eczacılar sıkıntıda. Eczanenin 
masrafları, kiralar, personel giderleri arttı. Buna 
rağmen yine de devam ediyoruz. 

Fiyatların ve kazancın sıfır olduğu bir 
dönemdeyiz. Yapma ilaç ya da parfümeri ile 
geçinmeye çalışıyoruz. Küçücük bir yörede 
yan yana 10 tane eczane olunca ilacın alıcısı 
da olmuyor. Bu külfete tahammül etmek çok 
zor. Sabah sekizde geliyoruz akşam onda 
dönüyoruz. Verim düşük. İlaç fiyatlarının yeniden 
organize edilmesi gerektiğini düşünüyorum. 
Mesleğin geleceğine yönelik daha iyi çalışmalar 
yapılmasını temenni ediyorum. 

D.: Eczacılığın geleceğini nasıl görüyorsunuz?
N.P.: Gelecekten çok ümitli değiliz. Ama 
mevcut sorunlarımıza çözüm bulunursa meslek 
yine de yaşamaya devam eder. Çünkü bu 
meslek insan için var. Dolayısıyla insan hayatı 
devam ettikçe eczaneler hep orada, hastaların 
hizmetinde olacaktır. Pek tabi mesleğin hak 
ettiği yere gelmesi için bir şeylerin değişmesi 
lazım.

Günümüzde artık herkes ilaç kullanıyor. 
İlaçlar geliştikçe ve hastalıklar çeşitlendikçe 
bu kullanım daha da artacak gibi gözüküyor. 
Dolayısıyla akılcı ilaç kullanımı gün geçtikçe 
daha fazla önem kazanıyor. Bu açıdan 
bakıldığında da eczacının danışmanlığı çok 
önemli hale geliyor.  

D.: Selçuk Ecza hakkında ne söylemek 
istersiniz?
N.P.: Selçuk Ecza Deposu’yla ilişkim 
eczanemi açar açmaz başladı ve uzun yıllardır 
devam ediyor. Hiç ara dahi vermedik. Bu iş 
ilişkimiz süresince depomuzla hiçbir problem 
yaşamadık. Karşılıklı anlayışla, menfaat 
gözetmeksizin çalışmayı sürdürüyoruz.

Selçuk Ecza kurumsallaşmasını tamamlamış, 
binlerce insan istihdam etmiş, çalışanlarına 
saygılı, kaprisleri olmayan, güvenilir bir ecza 
deposu. Selçuk Ecza Deposu çalışanları da 
işlerinde çok başarılı, çalışkan ve bizlere çok 
saygılılar. 

Tüm isteklerimizi en kısa sürede, en iyi şekilde 
yerine getiriyorlar ve bizi kırmıyorlar. Zaten 
diyalogla her iş kendiliğinden çözülür. Kısacası 
meslekte ne yaşarsak yaşayalım Selçuk Ecza 
Deposu ile her koşulda çalışmaya devam 
edeceğiz. 

D.: Denge Dergisi için neler düşünüyorsunuz?
N.P.: Tasarımı ve içeriğiyle çok güzel, faydalı 
bir dergi. İlaç ve eczacılık sektörüyle ilgili 
gündemi Denge aracılığıyla takip ediyoruz. 
Meslektaşlarımızın sorunlarını, onların fikirlerini 
öğrenme şansı buluyoruz. 

Daha önce oğlum, Pensa İlaç Türkiye Genel 
Müdürü Emin Burçak Paçacı’da dergiye konuk 
olmuş, görüşlerini ve çalışmalarını aktarmıştı. 
Onu okumaktan da büyük gurur duymuştum. 
Oğlumun ardından bana da bu sayıda yer 
verdiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum.
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“Bilim Bir Meta”

stanbul Üniversitesi Kimya Fakültesi 
mezunu olan Prof. Dr. Emre Dölen’in 
belki bilinen belki de bilinmeyen 

birden fazla şapkası var. Ama biz onu en 
çok bilim ve teknoloji tarihine olan tutkusu ve 
üretmeye olan aşkıyla tanıyoruz. 

DENGE: Kısaca sizi tanıyabilir miyiz?
EMRE DÖLEN: Doğum yerim İstanbul ancak 
çocukluğum İzmit’in Maşukiye Köyü’nde geçti. 
Sonra İstanbul’a dönüp Pendik Lisesi’nde 
ortaokul ve liseyi bitirdim. Üniversite için iki tane 
tercihim vardı. Biri İstanbul Teknik Üniversitesi 
Maden Fakültesi, diğeri İstanbul Üniversitesi 
Kimya Mühendisliği Bölümü’ydü. İkisini de 
kazandım. 

O zaman İTÜ daha önce açılırdı. Bir hafta, on 
gün oraya gittim. Sonra Kimya Mühendisliği 
sonuçları da müspet olunca kaydımı sildirip 
İstanbul Üniversitesi’ne geldim. Şimdi, 
acaba maden mühendisi mi olsaydım diye 

DUAYENLERDUAYEN

düşünüyorum. Çünkü mineralojiyi çok 
seviyorum ve halen uğraşırım. Bütün dünyadan 
topladığım bir mineral koleksiyonum da vardır. 

D.: Türkiye’de kimya eğitiminin dününü ve 
bugününü karşılaştırır mısınız?
E.D.: İstanbul Üniversitesi’ne 1962’de girdim. 
O dönemde, bugüne göre çok iyi bir eğitim 
vardı. Öncelikle öğrenci profilinde çok büyük 
bir değişim var. Çünkü o dönemde fakülteye 
giren bir kişi; “Artık benim yolum, mesleğim bu, 
ben bu işi yapacağım ve onu iyi öğrenmeliyim” 
derdi. 

Diğer taraftan kimya, eczacılık gibi laboratuvar 
dolayısıyla öğrencileri bir arada olmaya zorlayan 
fakültelerde öğrenciler arası iletişim çok iyiydi. 
Müşterek çalışmalar yapardık. Herkes birbirini 
tanırdı. Şimdi üçüncü sınıftaki bir öğrenci bir 
diğerinin aynı sınıfta olduğundan bile bihaber 
olabiliyor. Koridorlarda 3-4 kişilik gruplarla 
karşılaşıyorsunuz. Ama bir grubun diğer grupla 
ilişkisi yok. Müşterek işlerde büyük sıkıntılara 
düşüyorlar. Daha da kötüsü, “diploma alsak ne 
olacak” algısı yaygınlaştı. Bu algı zaten bütün 
performansı düşürür. Düşünemedikleri şey 

Prof. Dr. 
Emre Dölen
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aynı alanda bu kadar çok insanın olduğu bir 
ortamda öne çıkmak için diğerlerinden daha 
iyi olmaları gerektiği. Tam tersine kendileri de 
sıradanlaşıyorlar. 

Türkiye’de genel bir sorun da 60-80 tane 
ders okutuyoruz. Herkese bir ders çıksın 
anlayışıyla dersleri sürekli bölüyoruz. Bunun 
sonucunda alan ve konu bütünlükleri kayboldu. 
Eskiden 15 ders okuturken çok daha bilgili 
insanlar yetiştiriyorduk. Ders artışı eğitimin 
kalitesini yükselten, yeni bilgilerin aktarılmasını 
kolaylaştıran bir şey değil. 

D.: Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 
Dekanı olduğunuz süre boyunca ne gibi 
çalışmalar yaptınız?
E.D.: Dekan olduğum süre boyunca iki 
imkanı birlikte kullandım. Aynı zamanda rektör 
yardımcısıydım. Dolayısıyla kaynakları biraz 
eczacılık fakültesine doğru yönlendirdik. 
Öncelikle altyapı konusuna yoğunlaştım. 
Çünkü temel altyapı yoksa, insanlara oturacak 
sandalye bile veremiyorsanız bunun üstüne çok 
fazla şey yapmanız mümkün değil. Bu yüzden 
hem insanların hem laboratuvarların önce temel 
gereksinimlerini gidermeyi hedefledim. 

Kırık dökük eşyalar vardı, bunları yeniledik, 
onarımlar yaptık. Kötü durumdaki dershanelerin 
yerine bugün de kullanılan amfileri yaptık. Çok 
önemli bir sorunu giderip binayı ısıttık. Önceden 
öğrenci sırtında paltosu, elinde eldiveni ile 
oturuyordu. Şimdi kışın gömlekle terlersiniz. 
Fakülte içindeki bazı huzursuzlukları da giderdik. 
Daha yakın ilişkiler kurulmasına ön ayak olduk. 
Günümüzde fakültenin iftihar ettiği Merkezi 
Araştırma Laboratuvarı’nı yaptık…

D.: Görev yaptığınız dernek ve kurumlar 
hangileri? 
E.D.: Kimya Mühendisleri Odası’nda iki dönem 
İstanbul Şube Yöneticiliği yaptım. Türkiye Kimya 
Derneği’nin çok eski bir üyesiyim. Türk Bilim 
Tarihi Kurumu’nun kurucularından biriyim. Bunun 
dışında Türkiye’de sivil toplum kuruluşlarına 
pek inanmam. Bu kuruluşlar sadece yönetim 
kurullarından ibarettir. O yüzden hiçbir güçleri 
yoktur. Bu durum da kimsenin onları ciddiye 
almamasıyla sonuçlanır. Oysa bu kuruluşların 
üyeleri onun arkasında dursalar bunlar çok 
etkin, ses getirici yerler olurlar.

Düşünün o yıllarda, İstanbul bölgesinde, Kimya 
Mühendisleri Odası şubesine kayıtlı 9 bin üye 
var. Siyasi tartışmaların çok şiddetli olduğu bu 

dönemde kimin başkan olacağı konusunda 
kavgalar yaşanıyor. Ama yapılan genel kurula 
katılım sayısı 300 kişi. 9 bin kişi arasından, en 
aşırı durumda bile genel kurula bu kadar cılız bir 
katılım oluyorsa, normal zamanda da 100 kişiyi 
aşmıyorsa, seçilen yönetim kurulunun gücü ne 
kadar olabilir. Zaten o 100 kişi de seçim sonrası 
arkasını dönüp gider. Onun için ülkemizde sivil 
toplum kuruluşlarının ismi var ama güçleri yok, 
kimse de onları ciddiye almıyor. 

D.: Yayınlarınızdan ve yayın kurullarında 
çalıştığınız, editörlüğünü üstlendiğiniz diğer 
yayınlardan bahseder misiniz? 
E.D.: Analitik Kimya alanında gerekli ders ve 
laboratuvar kitaplarının hepsini yazdım. Çok 
sayıda yüksek lisans ve doktora yaptırdım. 
Sayısız yayın yaptım. On yıl boyunca düzenli 
olarak Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 
Dergisi’nin editörlüğünü üstlendim. Ben 
editörlükten ayrıldıktan sonra da dergi bir daha 
çıkamadı. Şimdi, uzun yıllar sonra, dijital olarak 
yeniden çıkıyor. On yıl süreyle, çok etkin bir 
yayın kurulu üyesi olarak, Tarih ve Toplum 
Dergisi’nde görev aldım. Sadece isim olarak 
değil, ayda en az iki defa toplanıp tartışırdık, 
çok etkin bir kuruldu. Bunların yanında çeşitli 
kitapların editörlüğünü de yapıyorum. 

D.: Sizce ülkemizde kimya alanında yeterli 
seviyede bilimsel yayın üretiliyor mu? 
E.D.: Burada alan özelinden ziyade genel 
bazı sorunlardan bahsetmek gerekiyor. Zira 
bu sorunlar çözülmediği takdirde hiçbir şey 
rayına oturmaz. Bunlardan bir tanesi yıllardır 
saplanılmış olan Citation Index kavramıdır. 

Citation Index, bir moda anketidir. “Bu yıl 
hangi renkler moda?” gibi, bunun anketini 
yapıyorsunuz. Bir makalenin Citation alması o 
makalenin değeriyle ölçülmez. Konu o modaya 
uyuyorsa herkes ona atıf yapmaya başlar, 
uymuyorsa kimse kafasını çevirip makaleye 
bakmaz. 

Akademik yükseltmelerde getirilen kıstaslar 
da kaliteden çok sayısala döndü. İşi sayısala 
çeviriyorsanız kaliteden vazgeçiyorsunuz 
demektir. Bilimde kaç tane yayın olduğu önemli 
değildir. Benim hep verdiğim bir örnek vardır. 
19. yüzyılda yaşamış ünlü Alman kimyacı 
Jacob Volhard’ın hayatı boyunca yayınladığı 
makale sayısı on üçtür. Ölümünün üzerinden 
100 yıldan fazla zaman geçti, biz bugün hala 
Volhard Yöntemi’nden bahsediyoruz. Yani 
mesele sayıda değil, kalitede. Hangi dergide 
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yayınlandığı da önemli değil, bugün parayı verin 
en önemli dergilerde makaleniz yayınlanır zaten. 

Yurt dışında da durum farklı değil. Çünkü bu 
modalar birden bire tüm dünyaya yayılıyor. 
Genel olarak bir kalite azalması ve sayısal 
artış var. İşin aslı II. Dünya Savaşı’na kadarki 
dönemle ondan sonraki arasında bir nitelik farkı 
var. Savaşa kadarki dönemde genel olarak 
araştırmanın merkezi üniversitelerdir. Nitelikli 
yayınlar bu üniversitelerde üretilmiştir, ama 
savaşla gelen bir kırılma söz konusudur. Bu 
da bilginin gizlenmesi olayıdır. Birincisi askeri 
kullanım açısından gizleniyor, çünkü bilgi bir 
silah. Öbür taraftan da rekabet dolayısıyla 
uluslararası şirketler bilgiyi gizliyor. Araştırma 
büyük ölçüde buraların merkezlerine kaydı. 
Bunlar kaliteli araştırmalar ama yayınlanmıyor. 
Tahminler, bir yıl içinde üretilen bilginin en az 
%50’sinin gizli kaldığı yönünde. 

D.: Peki, biz neden bilim üretemiyoruz?
E.D.: Bilim bir meta, bir mal. Pazarı olmayan 
hiçbir mal, cinsi, kalitesi ne olursa olsun 
üretilemez. Bilim de işte böyledir, bir pazarı, 
alıcısı varsa üretirsiniz. O alıcı zaten istediği 
bilgiyi üretme yönünde sizi tahrik eder, 
destekler, yönlendirir. Bilimin pazarı ise teknoloji 
ve sanayidir. Teknoloji ve sanayiyi belirli bir 
düzeyde geliştiremezseniz bilime bir pazar 
yaratamazsınız. O zaman bilim alanında gerçek 
bir şey ortaya çıkmaz. 

Olay ülkemizde bu açıdan pek parlak 
gözükmüyor. Gelişim çok yavaş. Eninde 
sonunda bu gelişim bir yere oturacaktır. Hep 
böyle gitmesi mümkün değil. Ama herkes 
koşturarak giderken biz kaplumbağa hızıyla 
nereye varacağız. Bir takım çabalar var, ama bu 
aranın nasıl kapanacağı çok önemli. 

D.: Eczacılık mesleğinin geleceğinden umutlu 
musunuz?
E.D.: Şu anda meslek çıkmaza girmiş durumda. 
Bu kadar çok fakülte ve eczacı var, alan ise 
sınırlı. Birkaç yıl sonra bütün bu alanlar doyacak. 
Dolayısıyla yeni mezunların ne eczane açma 
şansı, ne de bir yerde çalışma şansı olacak. 
Bambaşka işler yaparak geçinmek zorunda 
kalacaklar. Bir insan elindeki diplomanın 
karşılığı işi yapmıyorsa, ne kadar para kazanırsa 
kazansın o kişi işsizdir. 

İstikbal bunu gösteriyor ve önümüzde öyle 
uzun yıllar yok. Birkaç yıl içerisinde bu durum 
yaşanacak. Dolayısıyla eczacılar kendilerine 

farklı alanlar bulmak zorunda. Giderek gelişen 
bazı alanlar, örneğin bitkilere dayanan alanlar 
var. Bundan fitoterapiyi, yani bitkisel ürünlerin 
satılmasını değil, işin endüstriyel boyutunu 
kastediyorum. 

Yıllardır ülkemizde defne tohumları toplanıyor, 
İtalya’ya gidiyor. Orada yağı çıkarılıyor, ardından 
o yağı biz satın alıyoruz. Aklıma gelen ilk örnek 
bu, ama böyle yüzlercesi var. Bu, eczacılara 
çok uygun bir alan; bir taraftan botanik bilgisine 
sahipler, öbür taraftan kimya bilgisine. Burada 
öyle bir opsiyonlu dal açtık, öğrenciler seçmedi. 
Ama 5 yıl sonra herkes bu dalı seçecek. Onlar 
da uyanacak. Çünkü eczane açamıyorsun, 
başka yerde çalışacaksın her taraf dolmuş. 

Bir de tabi eczacılık garip bir meslek, emekliliği 
yok. Bir eczacı ölünceye kadar eczaneyi 
çalıştırıyor. Başka her meslekte emeklilik var. 
“65 yaşında sen emeklisin” denmiş. Seni 
devreden çıkarıyor sistem ve bu, yerine başkası 
giriyor demektir. Ama eczacılıkta böyle değil, 
eczacı yaşadığı sürece mesleğini yapar. 

D.: Bu alana yönelen gençlere neler tavsiye 
edersiniz?
E.D.: Arzın çok olduğu bir yerde öne çıkabilmek 
için fakültedeyken insanların kendilerini buna 
göre yetiştirmesi gerekiyor. Sadece diplomayı 
cebe koyma meselesi değil, bilgi açısından da 
kendilerini geliştirmeliler. 

Öğrenciler, “diplomayı alalım sonrasını 
düşünürüz” diyor. Ama yarın koşullar dayatmaya 
başlayacak ve bu zihniyetin devam etmesi 
mümkün olmayacak. Onlar da olaya farklı 
bakmak zorunda kalacak. O zaman ya kendi 
alanlarında öne çıkmak için kendilerini daha 
fazla geliştirmeye çalışacaklar ya da ırmağın 
içinde sürüklenip gidecekler.

Türkiye’de sağlık sistemine giriş kapısı 
eczanedir. İnsanlar her türlü şeyi eczacıya 
sorarlar. İlaç satma meselesi çok gerilerde 
kaldı. Eğer siz yeterli donanıma sahip değilseniz 
ve hastanın sorularına tatmin edici cevaplar 
veremezseniz o kişi sizin kapınızı bir daha 
açmaz, başkasına gider. Bu yüzden, bir yerde 
öne çıkabilmek için iyi bir donanıma sahip 
olmak gerekiyor.  

D.: Bilim ve teknoloji tarihi ile ilgili 
çalışmalarınızdan bahseder misiniz?
E.D.: Eskiler beni kimyacı, yeniler ise tarihçi 
olarak biliyorlar. 1995’ten sonra aslında kimyayı 

DUAYENLERDUAYEN
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bıraktım sayılır. Tabi ders anlatmaya devam 
ettim, ama araştırma olarak bilim ve teknoloji 
tarihine yöneldim. Zaten Türkiye’de en uzun 
süre Eczacılık Tarihi dersi veren kişiyim. Onun 
da ders notlarını hazırladım, ama bir türlü 
kitaplaştıramadım. Yakın zamanda kitap haline 
getirmeyi planlıyorum. 

Eğitim, kimya, eczacılık tarihine yöneldim. 
Türkiye Üniversite Tarihi’ni çıkardım ve bu kitapla 
Sedat Simavi Sosyal Bilimler Ödülü’nü aldım. 
Onun da sene başında, 1915-18’de ülkemize 
gelen 20 Alman hocanın faaliyetleri ile ilgili, 950 
sayfalık bir ek cildini çıkardım. 

Türkiye’de Kimya Öğretiminin Tarihi’ni de 
yazdım. 550 sayfalık bir kitap oldu. İki sene 
önce basıldı. Bunların dışında bu konularda 
hem ülkemizde hem de yurt dışında çok 
sayıda makalem yayınlandı. Ancak esas olarak 
ülkemize yönelmeyi daha yararlı görüyorum 
çünkü Türkiye’de eczacılık, bilim, teknoloji ve 
eğitim tarihi alanları bomboş. Bir şeyler yapılmış 
gibi gözükse de alan çok geniş olduğundan 
bunlar onun çok küçük bir kısmında kalıyor. 

Bu alanlarda çalışmaya hiç ilgi de yok. Teklif 
ediyorsunuz, yanaşmıyorlar. İlgi bu kadar az 
olunca, bu alandaki çalışmaların artması çok zor 
görünüyor. 

D.: Bilim tarihi ile ilgili kitap ve belge de 
topluyorsunuz, koleksiyonunuzda neler var?
E.D.: Birincisi ben eski kimya kitaplarını 
toplarım, özellikle de 19. yüzyıldaki kitapları. 
Bazıları da çok nadir eserlerdir. Sayıları 2-3 
tanedir, dördüncüsü yoktur. Çok zengin bir 
kartpostal koleksiyonum vardır. Özellikle eski 
kentler. Hatta bir dönem Tarih ve Toplum’da 
“Kartpostallarla Geçmişte Osmanlı Kentleri” 
başlığı altında bu doğrultuda yazı kısmı daha 
kısa, görsel kısmı daha ağırlıklı olan bir dizi yazı 
hazırladım. Sonra araya başka işler girdi ve 
orada kaldı. Şimdi aynı diziye biraz daha devam 
edeceğim, belki sonra hepsini bir araya getirip 
kitap hazırlarım. 

D.: Son dönemde hangi projeler üzerinde 
çalışıyorsunuz?
E.D.: Son dönemdeki projelerde biraz alanım 
kaydı. SEKA Müzesi’ne danışmanlık yapınca 
ister istemez orayla ilgili çalışmalara yöneldim. 
Çin’den Kocaeli’ne Kâğıdın Öyküsü adlı 
100 sayfalık bir kitap çıkardım. Şimdi onun 
genişletilmiş ikinci baskısını hazırlıyorum. Konu 
ile ilgili birkaç yayın projesi de var. 

Elimde çok proje var, ama tek kişi olunca, 
sınırlı zamanda ancak elinizden geldiği kadarını 
yapıyorsunuz. Zaten ülkemizde bu araştırmaları 
yapmak çok güç. Harcadığınız zamanın en 
az yüzde doksanı kaynakları bulmak ve almak 
için harcanıyor. Yazmak için değil. Bazen üç 
sayfalık bir fotokopi için altı ay uğraşırsınız. 
Dokümantasyon çok kötü. Birçok şeye sadece 
kişisel ilişkilerinizi kullanarak ulaşıyorsunuz. O 
bakımdan ülkemizde araştırma yapanlar için 
bezdirici bir ortam var. 

Birçok kişi de bu zorlukları göğüslememek için 
üstün körü çalışmalar üretiyor. Gerçek anlamda 
araştırmaya dayanan yayın sayısı gerçekten 
çok az. Görünürde çok fazla kongreye gidiliyor, 
bildiri yapılıyor, ama bunların pek çoğu eski 
çalışmaların tekrarları. Yeni bilgiler üretilmiyor. 
Alanlara ilgi, merak yok. Özetle alanda bir 
tıkanmışlık söz konusu.
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Gelecek Neslin 
Biyofarma Lideri

CB Pharma, biyoloji ve kimya 
konularındaki eşsiz tecrübesiyle, 
santral sinir sistemi ve immünoloji 

alanlarında ciddi hastalıklara odaklanan 
global bir biyofarma şirketi. Aynı zamanda iç 
hastalıkları alanında da seçkin bir yere sahip 
olan UCB, ciddi hastalıkları olan hastaların 
ve yakınlarının sağlığı için tutkuyla çalışıyor. 
Firmanın Türkiye, Ortadoğu ve Afrika Genel 
Müdürü Dr. Özdemir Şengören’e sorularımızı 
yönelttik. 

DENGE: UCB Pharma’nın kuruluşunu anlatır 
mısınız?
ÖZDEMİR ŞENGÖREN: UCB Global, 
günümüzde 40 ülkede, 8.700 çalışanıyla 
faaliyet göstermekte. UCB (Union Chimique 
Belge), 1928 yılında, kimyasal maddeler 
üreten bir şirket olarak Emmanuel Janssen 
tarafından kuruldu. 1930’lu yıllarda ise ilaç dahil 
operasyon alanını genişleterek ABD pazarına 
giriş yaptı. Ardından 1940’larda kalsiyum, 
fosfor, vitamin, insülin ve sülfamid üreten bir 
ilaç şirketi durumuna geldi. 1952 yılında da 
bir ilaç araştırma merkezi kurarak Atarax® 
(hydroxysine) adlı ürününü üretti. 

UCB, 1965 yılında biyoteknoloji alanında 
çalışmalara başladı. 1972 yılında hafıza ve 

Dr. Özdemir 
Şengören 

UCB Türkiye, 
Ortadoğu 

ve Afrika Genel 
Müdürü

U
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denge problemlerinin tedavisinde kullanılan 
Nootropil® (piracetam) piyasaya çıktı. Ardından 
da Belçika Braine’de bir AR&GE merkezi kurdu. 
1980’lerde ise çok önemli bir antihistaminik 
olan Zyrtec® (cetirizine) piyasaya sunuldu. Bu 
ürün kısa zamanda “blockbuster” oldu. 
1990’larda antiepileptik bir ürün olan Keppra® 
(levetiracetam) geliştirilmeye başlandı ve bu 
ürün de blockbuster oldu. 2004 itibarıyla UCB 
sadece biyofarma alanına odaklanmaya başladı 
ve biyoteknoloji şirketi Celltech’i satın aldı. 

2006 yılında immünolojik bir ilaç olan Cimzia® 
(certolizumab pegol), ABD ve Avrupa’da ruhsat 
izni aldı. Aynı yıl UCB tarihindeki en büyük satın 
alma gerçekleşti ve Schwarz Pharma alındı. 
2008 ve 2009 yılları da pek çok yeni ürün 
lansmanının yapıldığı önemli yıllar oldu. 

2012 yılı ise firmamız için önemli bir 
dönüm noktasını temsil ediyor; UCB’nin 
hasta merkezli biyofarmasötik bir şirkete 
dönüşmesini. Günümüzde ve gelecekte 
UCB hasta merkezli bir biyofarmasötik şirket 
olarak varlığını sürdürmeye devam edecek. 

D.: UCB Pharma’nın Türkiye pazarına girişi 
nasıl oldu?
Ö.Ş.: UCB Türkiye’nin kuruluş hikayesi 1990 
yılında başlıyor. Ancak, 1990 yılından da önce, 
UCB, Türkiye’deki faaliyetlerine 1960’ta Bilim 
İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. aracılığıyla zaten 
başlamıştı. Bu distribütörlük anlaşması 
1960-1990 yılları arasında 30 yıl boyunca 
devam etti. 

Bu anlaşmanın ardından 1990 yılında 
UCB Türkiye kuruldu ve 1992’de 
resmi olarak faaliyetlerine başladı. 
Yani, 1960’tan beri, 54 yıldır, UCB 
Türkiye’deki faaliyetlerini etkin bir 
biçimde sürdürmekte.
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D.: Hangi tedavi alanlarına yönelik, ne tür 
ürünleri hastaların kullanımına sunuyorsunuz?
Ö.Ş.: UCB santral sinir sistemi ve immün 
sistem kökenli ağır hastalıklarla mücadele eden 
hastaların tedavisi için yenilikçi çözümlerin 
keşfedilmesine ve geliştirilmesine odaklanmış 
global bir biyofarmasötik şirketidir. Romatoid 
artrit, ankilozan spondilit ve psöriatik artrit 
tedavisinde onaylı Cimzia®, epilepsi 
tedavisinde kullanılan ürünlerimiz Keppra® 
ve Benvida®, parkinson ve huzursuz bacak 
sendromunda kullanılan Neupro® (Rotigotin), 
narkolepside kullanılan Xyrem® (sodium 
oxybate) ülkemizde ruhsat onayı alan en yeni 
ürünlerimizdir. Bu yeni ürünlerimizin yanı sıra 
uzun yıllardır hastalarımızın ve ülkemiz tıbbının 
hizmetinde olan santral sinir sistemi ürünlerimiz 
Nootropil®, Atarax® ve alerji ürünümüz 
Zyrtec® de önemli ürünlerimiz arasında yer 
almaktadır. 

D.: UCB Pharma’nın Türkiye’de üretim tesisi 
var mı? 
Ö.Ş.: UCB’nin Türkiye’de kendi mülkiyetinde 

üretim tesisi bulunmamakta. Bununla birlikte üç 
farklı üretim tesisinde ürünlerimizin fason olarak 
üretimi gerçekleştirilmekte. Ülkemizde yapılan 
bu üretim, Türkiye’de kutu sayısı bazında 
satışlarımızın %93’üne tekabül etmekte. Orta ve 
uzun vadeye yönelik olarak; Türkiye’de üretimi 
arttırma ve potansiyel yeni üretim seçeneklerini 
değerlendirme kapsamında çalışmalarımız halen 
sürmekte. 

D.: İnsan kaynakları politikanızı ve çalışan 
profilinizi anlatır mısınız?
Ö.Ş.: Genel olarak insan kaynakları politikamız 
hasta merkezli bir şirket olarak ciddi hastalıklara 
çözüm getirebilmek için alanında iyi eğitimli ve 
uzman kişileri istihdam etmek, bu yüksek nitelikli 
çalışanlarımızın gerek lokal gerekse de global 
olarak en iyi eğitimleri alarak uygun kariyer 
gelişimlerini sağlamaktır. 

UCB niş tedavi alanlarında faaliyet 
göstermektedir ve biz, insan odaklı bir şirket 
olarak, her bir çalışanımızın motivasyonunu 
ve bireysel gelişimini en üst düzeyde tutmak 
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için çalışanlarımıza terzi usulü en uygun insan 
kaynakları çözümlerini sunmaktayız. 

Toplam 90 çalışanımız var, çalışanlarımızın 
%65’ini erkekler ve %35’ini de bayanlar 
oluşturuyor. Şirketimizde ortalama çalışma 
süresi 7 yıl. Çalışanlarımızın çoğunluğunu 
üniversite mezunları oluşturuyor, uzmanlaşma 
da oldukça yüksek oranda. 

D.: İş yapış şeklinizi belirleyen yedi 
değerinizden bahseder misiniz?
Ö.Ş.: Yenilikçilik: Hastalarımız, yaşamlarında 
büyük pozitif etki yaratacak ilaçlar geliştirme 
konusunda bize güvenmektedir. Performans 
için Tutku: Hastalarımız en iyisini hak ediyor. 
Yaptığımız iş konusunda tutkuluyuz ve 
performansımızda sürekli ilerleme için çaba 
harcıyoruz. Girişimcilik: Girişimciler olarak, 
ürünlerimizde yenilik yapmak, hastalara 
sunduğumuz hizmetlerimizi iyileştirmek ve 
yatırımcılarımız için sürdürülebilir değer yaratmak 
amacı ile sürekli olarak çabalıyoruz. Dürüstlük: 
Dürüstlükle hareket ediyor ve yaptığımız 
her şeyde kusursuz kalite sağlıyoruz. İlgi: 
Hastalarımıza, müşterilerimize ve çalışanlarımıza 
özen gösteriyoruz. Sorumluluk: Uygun görev 
dağılımı yapıyor ve çalışanlarımızdan mantıklı 
ve zamanında kararlar alarak bu kararları takım 
üyelerine bildirmelerini bekliyoruz. Farklılıkları 
Kucaklamak: Çeşitliliğin başarımızın temel taşı 
olduğunu kabul ediyoruz. Organizasyonumuzu 
güçlendirdikleri için farklılıkları teşvik ediyor ve 
farklılıklara saygı duyuyoruz.

D.: UCB Pharma’nın Türkiye ve dünya ilaç 
sektöründeki konumu nedir?
Ö.Ş.: UCB Türkiye uzun yıllardır, epilepsi 
alanında varlığını güçlü bir şekilde sürdürmeye 
devam etmekte. Lansmanını gerçekleştirmekte 
olduğumuz yeni ürünlerimizle hem MSS hem 
de immünoloji alanına iddialı bir giriş daha 
yapıyoruz. UCB Türkiye’nin her iki alandaki 
konumunu daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz. 

UCB’nin Ortadoğu ve Afrika’daki faaliyetleri 
operasyonel olarak 3 yıldan beri Türkiye’den 
yürütülmekte. Türkiye büyük bir organizasyon 
haline geldi, Ortadoğu ve Afrika’nın merkezi 
oldu ve İstanbul’da yerleşik çalışan birçok 
arkadaşımız aynı zamanda bu bölgeden 
sorumlu olarak görev yapıyor. 

Şu anda bölgede aktif konumda olan 19 ülkeyi 
İstanbul’dan yönetiyoruz ve bu sayıyı giderek 
arttırmak bizim önemli önceliklerimiz arasında. 
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Dolayısıyla, bu bölgedeki belli ülkelerde yaşayan 
hastalar da son 3 yıldır artık rahatlıkla UCB 
ürünlerine erişebiliyor. UCB global olarak da 
önemli bir konuma sahip. Pipeline açısından şu 
anda dünya çapında önemli bir yere sahip olan 
ilaç şirketlerinden birisi konumunda.

D.: Sizi diğer ilaç firmalarından ayıran temel 
özellikler neler?
Ö.Ş.: UCB, global anlamda, ciddi ve 
kronik hastalıkları olan insanların yaşamlarını 
değiştirerek, hasta odaklı, global bir 
biyofarmasötik lider olmayı hedefliyor. UCB’nin 
odaklandığı iki temel alan var: merkezi sinir 
sistemi (MSS) ve immünoloji. Bu alanlarda 
uzman bir şirket ve niş tedavi alanlarında 
geliştirdiği ürünlerle şu ana kadar binlerce 
hastanın bu yeni ürünlerden faydalanmasını 
sağlamış bulunuyor. UCB Türkiye olarak bizi 
diğer ilaç firmalarından ayıran temel özellik bu 
başarının altyapısında katma değer yaratan 
uzun vadeli projeler ve eğitim yatırımları sunuyor 
olmamız. Bir diğer önemli özelliğimiz ise epilepsi 
alanındaki uzmanlığımız ve ekibimizin tamamının 
ürün uzmanlarından oluşması. Bu durum 
ilaçlarımıza ve çalıştığımız terapötik alana çok 
güçlü bir biçimde hakim olmamızı sağlıyor.

D.: UCB Pharma’nın AR-GE portföyünden ve 
yaklaşımından bahseder misiniz?
Ö.Ş.: UCB’nin santral sinir sistemi ve 
immünoloji alanlarındaki ağır hastalıkları ve bu 
alanlardaki karşılanmamış ihtiyaçları hedefleyen, 
hastalara ve onları tedavi eden uzmanlara 
etkin alternatifler sunan güçlü bir ürün gamı 
mevcuttur. Var olan ürünlerimize katmakta 
olduğumuz yeni endikasyonların yanı sıra, 
yeni moleküllerle de hastaların yaşamlarına 
katkıda bulunmak amacımızdır. Bu kapsamda; 
UCB toplam cirosunun %29’unu AR-GE 
çalışmalarına ayırmaktadır. Brivarasetam epilepsi 
ile savaşan hastalarımız için bundan sonra 
sunacağımız ilk ümit ışığıdır. Epratuzumab ve 
Romosozumab sırasıyla, sistemik lupus ve 
osteoporozdan muzdarip hastalarımız ve onları 
tedavi eden uzmanlar için güçlü seçenekler 
olma yönünde ilerlemektedir. 

İmmünolojik hastalıkların tedavisinde önemli 
roller oynayacağı tahmin edilen, henüz isimleri 
konmamış, klinik çalışma basamaklarını hızla 
tırmanan yeni moleküllerimiz de mevcuttur. 

D.: AR-GE alanında dünya çapında stratejik 
ortaklıklarınız var mı?
Ö.Ş.: Birçok alanda olduğu gibi, partnerlikler 
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söz konusu olduğunda da kendimize şu soruyu 
soruyoruz: Bu yaptığımız, ağır hastalıklarla 
mücadele eden hastaların hayatına bir 
katkıda bulunacak mı? Bu doğrultuda stratejik 
ortaklıklar UCB’nin kurumsal stratejisinde ve 
günlük çalışmalarında önemli bir yer tutmakta. 
Bu ortaklıklarla ilgi alanlarımız paralelinde 
portfolyomuzu optimize etmeyi ve yeni 
işbirliklerini amaçlarız. 

Bu amaçla başlatılan ortaklıkların başında global 
olarak Biogen Idec, Sanofi ve Dermira gibi ilaç 
şirketleriyle başlatılan işbirliklerini ve Harvard 
Üniversitesi gibi önemli araştırma kuruluşları 
ile birlikte sürdürülen çalışmalarımızı örnek 
verebiliriz. 

D.: UCB Pharma’nın sosyal sorumluluk 
anlayışından bahseder misiniz?
Ö.Ş.: UCB Global, Kurumsal ve Sosyal 
Sorumluluk Raporu’nun beşincisini bu yıl 
Şubat ayında yayınladı. Konu özellikle de ciddi 
hastalıkları olan hastaların yaşamlarını yenilikçi 
terapiler ve destek programları ile daha iyi bir 
yönde geliştirmek olunca, sorumlu yaklaşımı ile 
UCB yıllar içerisinde farklılığını ortaya koymakta. 
UCB bunu gerçekleştirmek için neler yapıyor? 

Global anlamda asıl işimiz olan hasta odaklı 
çalışmalara, hastaları ve onların yakınlarını da 
dahil ediyor. Çalışanlarına saygı duyuyor ve 
yeteneklerini gösterebilecekleri, düşüncelerini 
ifade edebilecekleri bir ortam sağlıyor. Tüm 
sektörün olmazsa olmazı “uyum” konusunda 
ilgili tüm kanunlara ve çok sıkı olan şirket 
kurallarına bağlı kalıyor, temiz teknoloji kullanarak 
yeşil dünyamızı korumak için çalışıyor. 

D.: UCB’nin yürüttüğü sosyal sorumluluk 
projeleri neler?
Ö.Ş.: Global anlamda, UCB’nin aynı zamanda 
bir Sosyal Sorumluluk Fonu da var. Bu fonun 
amacı dezavantajlı durumdaki epilepsi hastaları 
için hayat kalitesini arttırmak ve tedaviye 
ulaşmalarını sağlamak. Bir amacı da hastalar ve 
hasta yakınlarının normal sosyal ve profesyonel 
yaşam şartlarına dönmelerini sağlamak için 
sağlık profesyonellerini ve toplumu eğiterek 
bu konudaki sosyal etiketlemeyi azaltmak. Bu 
fon; epilepsi farkındalığının arttırılması, hastalıkla 
yaşayan kişilerin toplum tarafından kabulünün 
iyileştirilmesi, sağlık profesyonellerinin hastalık 
konusundaki medikal ve bilimsel bilgilerinin 
arttırılması, hastalığın teşhisinin hızlandırılması 
konularında yapılan girişimleri desteklemektedir. 
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Şu anda mevcut iki proje ile bu konudaki 
çalışmalar Kongo, Ruanda ve Çin’de yürütülüyor.

UCB Türkiye çalışanları olarak biz de, 
“Gökkuşağı Sosyal Sorumluluk Proje Ekibi”ni 
kurduk. Proje ekibinin amacı; yoğun iş yaşantısı 
içerisinde, topluma karşı sorumluluğumuzu 
yerine getirebileceğimiz projeler üretmek. 
Bu amaçla şirket kaynaklarını kullanmadan, 
tamamen çalışanların gönüllü desteği ile 
insanlara çeşitli açılardan yardımcı olacak 
projeler üretmekte ve gerçekleştirmekteyiz. 
2014 yılı içinde iki projeyi tamamladık. Bu 
projeler ile topluma hizmet yanında çalışanların 
birbirleri ile farklı platformlarda iletişimi ve işbirliği 
de sağlanmakta. 

D.: Epilepsi ve Ben resim yarışması hakkında 
bilgi verir misiniz?
Ö.Ş.: Epilepsi ülkemizde özellikle bazı 
bölgelerde sosyal açıdan bir tabu olma özelliğini 
halen sürdürmekte. “Epilepsi ve Ben” resim 
yarışması bu hastalığa dikkat çekmek ve bu 
konuda farkındalığı arttırmak, epilepsinin bir 

engel olmadığını göstermek, epilepsisi olan 
çocukların sanatsal bir aktivite ile kendilerini 
ifade etmesine olanak yaratmak ve epilepsiden 
etkilenen bireyleri ve aileleri yakınlaştırmak için 
Türkiye çapında UCB’nin sponsorluğunda ve 
Türk Epilepsi ile Savaş Derneği’nin desteği ile 
gerçekleştirilmekte. Epilepsi hastalığı bulunan 
6-16 yaş arasındaki çocuklar için düzenlenen 
yarışma, 6-11 ve 12-16 yaş kategorilerinde 
gerçekleştirilmektedir. Her iki kategoride de 
birincilik ödülü 2.500 TL, ikincilik ödülü 
2.000 TL ve üçüncülük ödülü 1.500 TL 
olarak belirlenmiştir. 

Her yılın başında yarışmanın duyurusu konu, 
ödüller, başvuru detayları, teknik detaylar 
ve son katılım tarihini içerecek şekilde 
posterler, broşürler ve web siteleri aracılığı 
ile hastanelerde, eczanelerde ve okullarda 
tanıtım yapılmaktadır. Belirlenen dönem 
içerisinde başvuru yapılan resimler hekimler 
ve sanatçılardan oluşturulan bir jüri tarafından 
değerlendirilmekte ve her iki kategoride 
dereceye girenler belirlenmektedir.
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(Bu röportajda Türkiye’de onaylanmamış ürün veya 
endikasyonlara atıflar yer alabilir. Lütfen reçeteleme 
için Türkiye’de onaylı ürün bilgilerini esas alınız.)

Dereceye giremeyen çocuklarımıza resim 
setleri gönderilerek bu konudaki yeteneklerinin 
üzerine gitmelerini ve pes etmemelerini 
sağlamak amaçlanmaktadır. Dereceye giren 
çocuklar ve ailelerinden belirlenen kişiler, ilgili 
yılda Türk Epilepsi ile Savaş Derneği tarafından 
epilepsi hakkında düzenlenen önemli bir 
bilimsel etkinliğe davet edilmekte ve bir ödül 
töreni aracılığı ile ödüllerini ufak sunumları 
eşliğinde almaktadırlar. Mansiyon ödülü almış 
olanlar dahil olmak üzere başarılı çalışmalar 
yıl boyunca önemli epilepsi kliniklerinde 
sergilenmekte ve bir sonraki seneye katılımın 
yüksek olması sağlanmaktadır. Konuya ilgi 
duyan Denge okurları, Epilepsi ve Ben resim 
yarışması hakkında daha detaylı bilgi için 
www.epilepsiveben.net web sitesini; epilepsi 
hastalığı ile ilgili daha detaylı bilgi almak içinse 
Türk Epilepsi ile Savaş Derneği’nin web sitesini 
ziyaret edebilirler (www.turkepilepsi.org.tr). 

D.: UCB Pharma Türkiye’nin gelecek 
hedeflerini anlatır mısınız?
Ö.Ş.: Hem kısa hem de uzun vadede spesifik 
ve inovatif ürünlerden oluşan çok zengin bir ilaç 
portföyümüz mevcut. Hedefimiz aynı zamanda 
Türkiye’deki hastaların da UCB’nin bu yeni 
ürünlerinden en kısa sürede faydalanabilmesini 
sağlamak. Bu amaçla, yönetim ekibimle birlikte, 
hem MSS hem de immünoloji alanındaki bu 
yeni ürünleri Türkiye’deki hastalara sunabilmek 
için yoğun bir biçimde çalışıyoruz. Bu nedenle 

UCB olarak pazara yeni ürünler sunabiliyor 
olmaktan da ayrıca gurur duyuyorum. Hedeflere 
ulaşmada takım çalışması elbette çok önemli ve 
biz bunu UCB Türkiye Yönetim Ekibi ile birlikte 
gerçekleştirdik. Ekibime de bu vesile ile UCB 
Türkiye’nin geleceğini şimdiden yapılandırdıkları 
için bir kez daha teşekkür etmek istiyorum.

D.: Denge hakkındaki düşünceleriniz neler?
Ö.Ş.: Derginizi yakından takip ediyorum, 
bu röportaj için de çok teşekkür ediyorum. 
Denge’nin kaliteli içeriği ile ilaç sektörünün 
öne çıkan dergilerinden birisi olduğunu 
düşünüyorum.
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Ölümsüz 
Kompozisyonlar 
 

rof. Dr. Sabit Kalfagil’in inşaat 
mühendisi babasından kalma 
fotoğraf makinesiyle başlayan sanat 

aşkı, tarihin tanığı sayısız fotoğraf karesinde 
hayat bulan kusursuz kompozisyonlarıyla 
ölümsüzleşti. Sabit Kalfagil bugün ülkemizde 
fotoğraf denince ilk akla gelen isimlerin 
başında geliyor. 

DENGE: Fotoğrafa ilginiz ne zaman başladı?
SABİT KALFAGİL: Fotoğraf sevgisi babamdan 
mirastır. İnşaat mühendisi olan babam fotoğraf 
çekerdi. Babamı 1950’de, çok erken kaybettim, 
fotoğraf makinesi bana kaldı. Zaten evin 
içerisinde yıllarca fotoğraf göre göre, görsel 

bir alışkanlık oluşmuştu. Böylece fotoğraf 
çekmeye başladım. Ancak 1960’ta Mimarlık 
Fakültesi’nden mezun olana kadar, okulda anı 
fotoğrafı çekme derecesindeydi. Onun için 
fotoğrafa ne zaman başladığım sorulduğunda 
o dönemi pek hesaba katmam ve “1960’ta 
başladım” diye yanıtlarım. 

D.: Mimarlık okumayı neden tercih etmiştiniz?
S.K.: Doğrusu küçük yaşlarda hep doktor 
olmayı düşünmüşümdür. Sonra, rahmetli 
babamın inşaat mühendisi olmasının etkisiyle 
beklenmedik bir karar değişikliği yaşadım. Sanki 
onun yolundan gitmem gerekiyormuşçasına 
yönümü mimarlığa çevirdim. 

D.: Serbest mimarlık döneminizde ne gibi 
projeler yaptınız?
S.K.: Ben öğrenciliğim boyunca hep çalıştım. 
Beşinci sınıfa kadar NATO hava meydanları 
yapan bir Fransız şirketinde görev yaptım. 

P
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Sonra beşinci sınıfta rahmetli Leyla Turgut 
Hanım’ın Taksim’de tam meydana bakan 
serbest mimarlık bürosunda çalışmaya 
başladım. Yaşı ilerleyen Leyla Hanım büroyu 
bana devretti. Böylece genç yaşta, çok iyi bir 
yerde büro sahibi olmuştum. 

O dönemde bir takım projeler gerçekleştirdik. 
BP’nin benzin istasyonlarını yapıyorduk. İETT’nin 
o dönem İstanbul’daki en yüksek binaları olan 
Okmeydanı’ndaki İETT kooperatifinin, tepesinde 
antenler olan bloklarını yaptım. Mimarlık 
mesleğinde, başkaları için yaptığım son serbest 
iş, 1963’te Topkapı’da İmar İskân Bakanlığı’nın 
4 ayda bitsin diye ihale ettiği 230 konutluk 
projeydi. Mevcut koşullara rağmen, şantiye şefi 
olarak 4 ayda bitirdim sayılır.

Serbest mimarlık dönemim çok uzun sürmedi. 
Çünkü ülkemizde alınan eğitimle hizmet üretme 
öğretiliyor, para tahsil etme ayrı bir sanat. İşin 

o kısmını beceremediğiniz zaman serbest 
çalışmayı sürdürmeniz zor. Böyle olunca bir 
müddet sonra kamu kesimine geçmeye karar 
verdim. 1980 yılına kadar İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’nde İmar Müdürlüğü, Başkan 
Danışmanlığı ve Fatih Belediyesi Başkan 
Yardımcılığı yaptım.

D.: Akademik kariyeriniz nasıl başladı?
S.K.: 1979’da Akademi’de ilk defa fotoğraf 
enstitüsü kurulması teşebbüsü başladı. 
O teşebbüs Akademi’nin kendi iradesiyle 
gerçekleşmedi. Banri Namikawa adlı bir 
Japon fotoğrafçı Türkiye’den iş almış. Topkapı 
Sarayı’nda birtakım fotoğraflar çekmesi 
gerekiyormuş. Ancak bürokratik engellerle 
karşılaşmış. Bu bürokratik engelleri aşmak ve 
Akademi’nin gücünü arkasına almak istemiş. 
Bizim Tokyo Büyükelçisi’ne gitmiş, her türlü 
yardıma hazır olduğunu söyleyerek, “İstanbul’da 
bir fotoğraf okulu açalım” demiş. Büyükelçi 
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fotoğrafa çok meraklı olduğundan Namikawa’yı 
Akademi’ye yönlendirmiş. 

Banri Namikawa, Akademi’de Yüksek Dekoratif 
Sanatlar Bölüm Başkanı Erdoğan Aksel’i ziyaret 
etmiş. Fotoğraf okulu açma fikrini anlatarak, 
bu doğrultuda finansman ve bilgi anlamında 
çeşitli yardımlarda bulunacağını vaat etmiş. 
Namikawa’nın vaatleri boş çıkıp kendisi bir süre 
sonra ortadan kaybolsa da Akademi bu fikre 
sahip çıktı. Biz, o döneme kadar ismi duyulmuş 
fotoğrafçılarla bir araya gelerek bir ekip 
çalışması yaptık ve enstitü böylece kuruldu.

Enstitü başlayınca ders verme işi de bize 
düşmeye başladı. O sıralarda fotoğraf hocası 
olarak yetişmiş, diplomalı hiç kimse yoktu. Hep 
piyasadan akla gelen isimler vardı. Uzun bir 
süre yarı-zamanlı öğretim görevlisi olarak gidip 
geldim. Belediyedeki görevim de bir yandan 
devam ediyordu. Bir süre sonra belediyedeki 

görevimden ayrılınca bu sefer Akademi’ye 
doçentlik müracaatı yaptım. Ardından da 
profesörlük derken böylece sürüp giden uzun 
bir akademik kariyerim oldu. 

D.: Türkiye’deki fotoğrafçılık eğitimini nasıl 
buluyorsunuz?
S.K.: Eski alışkanlıklarımızın bir sonucu olarak 
eğitim hep okullarda ve sınıflarda yapılır diye 
bilinir. Öyle olunca, fotoğraf bölümü açıldıktan 
sonra yine sınıflar söz konusu oldu. Oysa 
fotoğraf için saha eğitimi gerekir ama böyle bir 
alışkanlık yok. Mimar Sinan’daki eğitim devam 
ederken hep bu eski alışkanlıklardan rahatsız 
olundu. 

Biz sınıfta tahta başında eğitim yaparken, arada 
bir okulun otobüsünü alarak 10 günlüğüne bir 
yerlere gidiyorsak eğer, öğrenciler de daha çok 
oradan bir şeyler kazanıyorlardı. Ders yapılmasa 
da hayatın içinden öğreniliyordu fotoğraf. 
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Aradan 30-35 sene geçti hala eğitim sınıflarda 
yapılıyor. Bu yanlış, fotoğraf eğitiminin yeri 
dışarısıdır. 

D.: “Fotoğraf bir dildir” diyorsunuz, neden?
S.K.: Çünkü fotoğraf başkaları için çekilir. 
Fotoğraf, “bakın ben ne gördüm” demektir. 
Bunu söyleyebilmek için de insanın dilinin 
dönmesi lazım. Karşı tarafa kendi üslubunuzla 
bir şey söylüyorsunuz. Ama karşı tarafın da 
bunu anlaması gereklidir. Nasıl yazı yazmasını 
bilmeyen adam meramını anlatamazsa, fotoğrafı 
kullanmasını bilmeyen adam da görsel meramını 
anlatamaz. O bakımdan fotoğraf tabi ki de bir 
dildir. 

Sinema veya edebiyat da başka birer dildirler. 
Bu dillerden herhangi biriyle anlatılacak şeyler 
başka başkadır. Sinemayla anlatılacak bir şeyi 
fotoğrafla anlatamazsınız. Edebiyatla anlatılacak 
bir konuyu da sinemayla zor anlatırsınız. Çünkü 
her birinin enstrümanları başkadır. 

D.: Fotoğrafta kompozisyon konusunda neler 
söylersiniz?
S.K.: Kompozisyon konusunu herkes bir estetik 
mesele, bir pastanın üstündeki krema gibi 
değerlendirme eğiliminde, oysa kompozisyon 
dil bilgisidir. Hani edebiyat öğrenirken nasıl 
doğru ve iyi ifade edebilme için dil bilgisi 
öğreniliyorsa kompozisyon da böyle bir şeydir. 

Fotoğraf bir dildir, başkaları içindir, ne 
dediğimizin anlaşılıyor olması lazım demiştik, işte 
bunu sağlayacak olan şey kompozisyondur. 
Doğru ifade yolunu bulmaktır. Kompozisyon 
hiçbir zaman bir süsleme, estetik kaygısı 
değildir. Zaten estetiğin böyle bir üstyapı olarak 
algılanması yanlıştır. Estetik bir süs, sonradan 
sürülen bir krema değil, yapısal bir unsurdur ve 
temelden başlar.

D.: Üsten buzlu cama bakarak fotoğraf 
çekilebilen makineler, bir tür fotoğraf okulu 
sayılabilir diyorsunuz, bunu açar mısınız?
S.K.: Ben 6:9 bir makineyle başladım. 
Zamanında bir amatörün 6:9 makineyle günde 
birden fazla film alabileceğini zannetmiyorum. 
Filmler çok pahalıydı. 6:9 makinede bir rulo film 
size sekiz tane fotoğraf verir. O sekiz fotoğrafın 
gerçekten başarılı olması gerekir. Yani fire 
vermeye tahammül yoktur. Bunun getirdiği bir 
disiplin var. 

Böyle bir disiplinle fotoğrafa başladığınız zaman 
bugünkü gevezelikleri yapamazsınız. Bugün 
dijital makinelerle çok sayıda fotoğraf çekip 
nasıl olsa bir tanesi tutar diyorsunuz, böyle 
bir lüks yok. Sekiz tane fotoğraf hakkınız var, 
bunu doğru kullanmak zorundasınız. Böyle bir 
başlangıç insanı hem çok geriyor, hem de belli 
bir disipline sokuyor. 

Sorunuza gelince, o dönemlerde üsten bakılan 
6:6 twin lens makineler vardı. Sekiz poz yerine 
on iki poz çekme avantajı bulunuyordu. Üstelik 
buzlu cama baktığınız zaman bitmiş fotoğrafı 
görüyorsunuz. Oysa karşıdan baktığınızda 
üç boyutlu görüyorsunuz, bunun fotoğrafa 
dönüşümünü hayal etmek kolay değil. Ancak 
deneyimle olabilir. 

Üsten baktığınız zaman en acemi birisi bile, 
“tamam, şimdi o karanlık yerler görünmüyor 
zaten” diye bakıyor. “Aydınlık yerler de pek 
okunmadı, acaba başka yerden mi baksam” 
diye gidip başka yerden bakmaya çalışıyor. O 
bakımdan böyle bir makine gerçekten okuldur, 
çünkü öbür türlü vizörden bakıyorsun her şey 

KÜLTÜR SANATKÜLTÜR
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oluştu. Ülkemizde maalesef sempozyumlardan 
bir şey öğrenmek mümkün değil. Ama yurt 
dışındaki sempozyumlarda bir takım yeni 
soluklar, sesler geldiği oluyor. Bir keresinde 
Kalküta’da uluslararası bir fotoğraf konferansına 
katılmıştım. O sırada gün ışığı kontrolüne ilişkin 
güneş diyagramları üzerine çalışıyordum. Bildiri 
olarak sundum. Kıyamet koptu, “bu çalışmanın 
kitabı ne zaman çıkacak” diye sordular. Yakın 
zamanda çıkacağını söyledim. Ülkeye döndüm, 
kitap ancak 10 yıl sonra çıkabildi… 

D.: Fotoğrafta dijital teknolojiye geçişin artıları 
ve eksileri sizce neler?
S.K.: Dijital teknolojiyi biz fotoğraftan önce 
videodan anladık. 1970-80’li yıllarda videoda 
kullanılıyordu. Ama kontrastıyla baş etmek 
çok zordu. Bir video çekimi yapılacağı zaman 
tecrübeli operatörler bunu kapalı havada 
çekmeyi tercih ederdi. Çünkü dijital kaydın 
kontrastı henüz çok yüksekti. Bu fotoğrafa 
hiç uymayan bir şey. Ancak zaman içinde 
bunu aştılar. Bugün dijital kayıt, filmi yakaladığı 
gibi onun ötesine de geçti. Raw formatında 
kaydettiğiniz bir takım şeylerle skalayı çok daha 
fazla açıp sonra işleme ve düzeltme imkânınız 
var. İkincisi film faktörünü ortadan kaldırdı. Çok 

ayan beyan görünüyor. Fotoğrafta da her şey 
görünecek zannediyorsunuz, hâlbuki öyle değil. 
Bir gözün kaydetme skalasıyla filmin kaydetme 
skalası çok farklı. 

D.: Ulusal ve uluslararası fotoğraf 
sempozyumları konusunda düşünceleriniz 
neler?
S.K.: Sempozyumlar meselesi özellikle bizim 
memleketimizde yanlış değerlendiriliyor. 
Geçenlerde Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar 
Fakültesi’nde bir sempozyuma yönetici olarak 
davet ettiler. 60 kadar bildiri sunan kişi vardı. 
700 kişilik salonda hiçbir zaman 30 kişiden 
fazla dinleyici olmadı. Onlar da herhalde bildiri 
sunmak için sırasını bekleyen kişilerdi. O 
bildiriler de alınıyor ele mır mır okunuyor. Yani bir 
heyecanı, bir kişisel mesajı yok, sadece adet 
yerini bulsun diye okunuyor. 

Sanatla ilgili pek çok sempozyumda 
bakıyorsunuz dinleyiciler, “ne demek istedi” 
diye birbirine soruyor. Çünkü bildiriyi okuyan 
insan, yüksek bir dil kullanma ihtiyacıyla, bir 
takım şeyleri atıyor, o cümlelerin tam olarak 
nereye vardığını, ne anlama geldiğini bile tespit 
etmek çok zor. Böyle bir sempozyum dili 
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Az ışıklı ortamlarda çok rahat kullanılan 
makineler ortaya çıktı ve bunların sağlayacağı 
önemli faydalar var. Dia çektiğimiz dönemleri 
düşünün. Diada görüntü artık bitmiştir, üzerinde 
bir şey yapamazsınız. Ne yaparsanız çekerken 
yapacaksınız. Ama günümüzde dijital raw 
görüntüyü alıp doğru dürüst işlemek mümkün. 
Bu esneklik çok önemli bir artı. Dijital kaydın 
beraberinde photoshop da bir nimet. 

D.: Dijital makinelerle birlikte amatör olarak 
fotoğrafla ilgilenen kişi sayısı arttı. Bu sizce iyi 
bir şey mi?
S.K.: Elbette bir tespit aracı olarak herkesin 
yanında bir cep telefonu ya da benzeri 
bir aygıtın bulunması, örneğin bir kazanın 
belgelenmesi gibi durumlarda inkar 
edilmeyecek bir fayda sağlıyor. Ama fotoğrafın 
böylesine yaygınlaşması, aynı zamanda 
fotoğrafı değerden düşüren bir gelişme haline 
gelmemeli. 

Çoğalan her şeyin değeri düşer. Dolayısıyla 
çokluğun getirdiği bir değersizleşme var. Ama 
bu çok rutin hale geldikten sonra iyi fotoğraf 
kötü fotoğraf farkı ortaya çıkacak. Ne var ki 
çağdaş sanat (contemporary art) eğilimi bunu 
zorlaştırıyor. Bu eğilim kendini çoğulculuk 
ya da sıradanlık şeklinde gösteriyor. Artık 
çok sıradan, niteliksiz fotoğraflar müzelerde 
yer almaya, yarışmalarda değer bulmaya 
başladı. Amaç insanlarda ben de yapabilirim 
duygusu yaratmak. Neden, çünkü tüketim 
ekonomisi buna dayalı. Bu çağdaş eğilimler, bu 
sıradanlaşma nereye kadar gider bilemiyorum. 
Klasik ne varsa kötü, estetik düşman, disiplin 
kapı dışarı, darmadağın bir ifade şekli. Yoksa 
herkesin elinde fotoğraf makinası olmasının bir 
kötülüğü yok.

D.: Pek çok ödül aldınız. Sizin için bu ödüller 
ne ifade ediyor?
S.K.: Şimdi bir plaket alışkanlığı başladı. Bir 
konferansa konuşmacı olarak gittiğimizde 
hemen bir plaket geliyor. Tabi insanı memnun 
eden törenler bunlar. Ama bu plaketleri sonra 
ne yapacaksınız. Türkiye her bakımdan bir 
miktar ülkesi oldu. Her şeyi miktarla ölçüyoruz. 
Kaliteyi tamamen kaybettik. Dolayısıyla 
ödüllerde de bir kalite yitimi var. 

D.: Fotoğraf yarışmaları hakkında düşünceniz 
nedir?
S.K.: Olumlu bakıyorum. Yarışmaların mutlak 
değer olduğunu asla iddia etmiyorum. 
Ama ülkemizde fotoğraf faaliyeti tamamen 

çekim yapma şansı verdi, ama bu isabetli ve 
etkili kullandığınız zaman yarar, kötü kullandığınız 
zamansa zarar getirir. Çünkü beraberinde 
fotoğraf alanına bir gevezelik getirdi. Bir sürü 
fotoğraf çekip sonra arasından seçme gibi 
anlayışlar fotoğrafın doğasına uygun değil. 

KÜLTÜR SANATKÜLTÜR
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amorti etmiyor. Benim kitaplarım da hep bir 
sponsor yardımıyla oldu. 

Azerbaycan’da kitaplar 100 bin basılıyormuş. 
Bizde yayıncılar, “2 bin mi, 5 bin mi olsun” diye 
düşünüyor. Neredeyse 500 basacak. Türkiye’de 
kitap meselesi böyle. Öyle olunca da kalemin 
ucu takılıyor. Şimdi yeni bir kitap hazırlıyorum; 
“Fotoğrafta Ortak Akıl” ama yürümüyor. 
Elimizden bir takım şeylerin sağılarak alınması 
lazım. Ama böyle bir sağma mekanizması yok. 
Kısacası bu ülkede kitap yapılmaz.

D.: Fotoğrafçılığın geleceğini nasıl 
görüyorsunuz?
S.K.: Sanatın sonunu getirmeye çalışıyorlar. 
Ressamlar artık resim yapmıyorlar, başka 
şeyler yapmaya çalışıyorlar. Heykel zaten kolay 
üretilen bir şey değil. Bizim gibi ülkeler zaten 
heykelsiz ülkeler. Heykel bölümleri neden var 
anlamıyorum. Heykel üretmeyecekseniz neden 
heykeltıraş yetiştirmeye çalışıyorsunuz. Ama 
geleceğin sanatı olarak fotoğraf ve sinemanın 
yaşayacağına inanıyorum. Endüstri tasarımı da 
gelecekte mutlaka olacaktır. 

D.: Son olarak, fotoğrafla ilgilenmek isteyen 
gençlere tavsiyeleriniz nedir?
S.K.: Bir defa kendileriyle bu kadar barışık 
olmaktan vazgeçsinler. Kendilerini evrenin 
merkezine koymasınlar. Kendi fotoğraflarını 
başkalarına yargılatmaya alışsınlar. Bu işleri 
yapan insanların egolarıyla baş etmeleri kolay 
değildir. Ne çekiyorsak bu şişkin egolardan 
çekiyoruz. Bir de tabi fotoğraf eğitimini okullara 
hapsetmek yerine sahada yapmayı denemek 
lazım. Saha eğitiminde kısa zamanda çok fazla 
yol alınıyor. Okulda bu mümkün olmuyor. 

çıkarsız bir şekilde yürüyor. Bunların hem bir 
ödüllendirme aracı olarak değerli olduğunu hem 
de yeni fotoğraf çekmek için vesile olduğunu 
düşünüyorum. Bu bakımdan da faydalı 
görüyorum. 

D.: Şimdiye kadar kaç sergi açtınız? 
S.K.: Ülkemizde sergi açmak için sebep yok. 
Sergi fotoğrafların satılması için yapılır. Ama 
Türkiye’de fotoğraf satılmıyor. Sergilere eş, 
dost geliyor, belki hatır için 1-2 kişi fotoğraf 
alıyor, birkaç tane de hediye ediyorsunuz. 
Ondan sonra kalanları topluyor getiriyorsunuz, 
15 metrekare yer işgal ediyor. Sonra bir sergi 
daha, yine yer işgal ediyor. Sonunda hepsi 
defnedilmiş sergiler haline geliyor. Onun için 
çok sık sergi açan bir insan değilim.

D.: Avrupa’dan çok Güneydoğu Asya’da 
fotoğraf çekmeyi seviyorsunuz. Bunun 
nedenlerini öğrenebilir miyiz?
S.K.: Avrupa sanatına çok yabancı değiliz. 
Aldığımız eğitim de daha çok Avrupa sanatına 
aşina. Ama bir defa Fransa’dan başlayın 
Polonya’ya kadar gidin, hep ortak bir sanat 
atmosferi var. Günlük yaşam da birbirinden çok 
farklı değil. Biz fotoğrafçılar biraz da egzotizm 
peşindeyiz. Doğa, kültür ve insan unsuru 
açısından değişiklik bulma arayışındayız. Bunu 
da daha çok doğuda bulmak mümkün. Batıyı 
çok fazla heyecan verici bulmuyorum. Elbette 
gidip görüyorum, fotoğraf da çekiyorum ama 
Güneydoğu Asya’nın tadı bambaşka. 

D.: TRT için Kamil Fırat ile “Işığın Peşinde 
Anadolu” adlı bir belgesel hazırladınız, bu 
çalışma nasıl oluştu?
S.K.: Kamil Bey’in girişimiyle oluştu. Fikri 
benim de hoşuma gitti. Ege’de epeyce bir 
dolaştık. Bir takım çekimler yaptık. Fotoğraf 
adına böyle şeyler yapılmasının faydalı olacağını 
düşünüyorum. Madem bu kadar insan fotoğraf 
çekiyor, onların ışığın farkında olmalarını 
sağlamak için böyle şeyler yapılması iyi olur. 
Dünya kadar kanal var ama içlerinde dişe 
dokunur bir şey yok. Dolayısıyla böyle eğitici 
çalışmalar yapılmasında fayda var. 

D.: Yayınlanan kitaplarınızdan da bahseder 
misiniz?
S.K.: Çok fazla kitabım yok. Benim yaş itibarıyla 
oturup kitap yazmam gerekir. Ama nasıl sergi 
açılması için sebep yoksa kitap yazılması için 
de yok. Çünkü Türkiye böyle talepleri olan bir 
ülke değil. Kitap yaptığınız zaman bir yayıncı 
bile sponsor arıyor. Bir kitap, demek ki kendini 
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Serbest Eczane 
İşletmelerinde Etkili 
Stok Yönetimi  

on on yılda ülkemizde ilaç - eczacılık 
sektöründe meydana gelen 
değişimler sonucu serbest eczaneler, 

ilaç satışı bakımından büyük oranda Sosyal 
Güvenlik Kurumu (SGK) reçetelerini karşılayan 
ve buna bağlı olarak ilaç satışından nakit 
girişleri ve kazançları azalan, ilaç fiyatları ve 
karlılık oranlarındaki düşüşlere karşın eczane 
işletme giderlerinin arttığı bir ekonomik 
sarmalla karşı karşıya bulunmaktadır. 

Ülke genelinde, hatta aynı şehirde dahi, ilçelere 
göre farklılıklar olmakla birlikte, ilaçtan kazancın 
azalması, işletme giderlerinin artması, özellikle 
büyük kentlerdeki eczanelerde minimum stokla 
çalışmayı ve kar oranları esnek olan ürünler; 
dermokozmetikler, gıda takviyeleri, bitkisel 
çaylar, homeopatikler, anne - bebek ürünleri, 
diyabetik ürünler, ortez, protez ve diğer medikal 
ürünler gibi reçeteli ilaçlar dışında kalan ürünlerin 
uygun satış ve pazarlama yöntemleriyle 
eczacılık etiğinden ödün vermeden satışa 
sunulması, eczaneler açısından yaşamsal bir 
zorunluluk haline gelmiştir. 

Eczane İşletmelerinde Etkili ve Başarılı Bir 
Finansal Yönetim;

1. İyi bir stok yönetimi,
2. İyi bir nakit yönetimi,
3. İyi bir gider (masraf) yönetimi ile mümkün 
olabilir.
                                         
Serbest Eczane İşletmelerinde Etkili Bir 
Stok Yönetimi Planlama ve Uygulaması:

Bilindiği gibi stok, eczanenizde satış için 
bekletilen her türlü ürün miktarıdır. Bunları etkin 
yönetmek ise eczacının ilaç ve diğer ürünler 
için ne miktarda alım yapması gerektiğine, 
sipariş zamanına ve ürünü hangi tedarikçiden 
alması gerektiğine doğru karar vermesidir. Hatalı 
stok yönetimi, hasta / müşteri tatminsizliğine 
(ilaç ya da ürünü yok satmak gibi) ve eczane 
işletmesinin hem ekonomik, hem de işgücü 
ve imaj kaybına yol açan önemli bir işletme 
sorunudur. 

Düzenli bir stok takibi ve yönetimi, maliyet 
kontrolü sağladığı gibi hasta ve müşterilerin 
isteklerine uygun bir hizmet ve ürün sunumuyla 
yaratılan tatmin de eczane imajını yükseltir. 
Günümüzde etkin stok kontrolü, bilgisayar 
otomasyon sistemleri ve özel yazılım programları 
aracılığıyla günlük olarak dahi yapılabilmektedir. 
Ancak, bilgisayar verileri, raf, depo, stok 
rakamlarıyla sürekli karşılaştırılmalıdır. Stok 
sayımı, yılda en az bir kez fiziki olarak yapılmalı, 
daha etkin bir stok yönetimi için 3’er veya 6’şar 
aylık sıklıkla tekrarlanmalıdır. Sık yapılan sayımlar, 
ürün bazındaki hareketlerin daha doğru (azalma, 
artma şeklinde) belirlenmesini sağlayarak, doğru 
ve etkili bir sipariş vermeyi, böylece, etkin bir 
ürün tedariki ve satın almasını, aynı zamanda 
doğru bir depo - stok yönetimini sağlar. 

Stok yönetiminde; ürünleri kategorilerine göre 
otomasyon sistemine girmek, sayım yaparken 
ve planlama sırasında verilere ulaşmak 
istediğinizde kolaylık sağlar. Her ürün için 
otomasyon sistemine önceki satış rakamlarınıza 
bakarak belirleyeceğiniz bir “kritik emniyet 
stok seviyesi” rakamı girmeniz, ürünleri 
eczanenizde sürekli bulundurmanızı sağlayarak, 
“güçlü eczane imajınızı” ve “hasta / müşteri 
memnuniyetini” pekiştirmenize olanak 
sağlayacaktır.

Hangi üründen, ne kadar stok yapılması 
gerektiğinin ölçütlerinden biri, o ürüne ait stok 
maliyetinin, yani o ürün için ödenecek bedelin, 

UZMAN GÖRÜŞÜUZMAN

Yrd. Doç. Dr. Bülent Kıran
Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
Eczacılık İşletmeciliği Anabilim Dalı
kiran.bulent@gmail.com
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paranın zaman değeri ile karşılaştırılmasıdır. 
“Paranın zaman değeri” denildiğinde; ürünlerin 
stok maliyeti için ayırmanız gereken fonun, 
alternatif finansal yatırım araçlarına bağlanması 
halinde getireceği karlılık anlaşılmalıdır. 

Böylece, o günkü piyasa koşulları içinde 
herhangi bir üründe kampanyaya (stok) girip 
girmeyeceğinize karar verebilirsiniz. Firmaların 
düzenlediği kampanyalara bu hesaplamaları 
yapmadan katılmak, stok maliyetlerinizi 
arttıracak ve işletmeye zarar yazacaktır. 

Eczanenizde Etkili ve Doğru Bir Stok 
Yönetimi için;

1. Ürün portföyünüzü hasta / müşteri taleplerine 
göre oluşturun. Bunun için ürün bazında nitelik 
ve nicelik olarak “talep planlaması” yapın.

2. Ürünlerinizi FİFO (ilk giren, ilk çıkar) kuralına 
göre eski tarihliler önde, yeniler arkada olacak 
şekilde raflara dizin.

3. Miadı çok yaklaşan ilaçları raftan kaldırın, 
önceden tedarikçi depoyla anlaşma yapıp, 
iade edin ve 6 ay kalan ilaçlara uyarıcı etiketler 
yapıştırıp, takibe alın. Diğer ürünler için eczane 
içi etkin satış teknikleri uygulayarak stoklarınızı 
eritin.

4. Eczane çalışanlarını ürünlerin miat ve stok 
takibi konularında eğitin ve takip planınızı onlarla 
paylaşın.

5. Ürünlerin özelliğine göre uygun saklama 
koşullarını sağlayın. Ortamın nem, ısı, ışık 
değerlerini kontrol altında tutarak ürünlerin 
bozulmasını engelleyin.

6. Muhasebenizi, kurumsallaşmış bir mali 
müşavirlik firması seçerek yürütün.
 
7. Bekleyen stoklara değil, satılan ürünlere 
paranızı yatırın. Bunun için sirkülâsyon hızı 
yüksek olan ürünlere göre düzenleyeceğiniz 
ürün portföyünüzü, pahalı ve kısa vadeli 
ilacı ikame edebilecek alternatif ilaçlarla 
oluşturmanız, stok maliyetlerinizi ve stok 
finansmanınızı olumlu bir noktaya taşıyacaktır. 

8. Ürün takibi yaparak daha az bedelle, daha 
hızlı nakit yaratın.

9. Hareketsiz ürünlerle yüksek stoklar 
yaratmayın, ancak yok satarak potansiyel 
cironuzu da yitirmeyin.

10. Stoklarınızı en uygun düzeyde tutarak 
sağlayabileceğiniz yüksek stok devir hızı, 
operasyon karınızı ulaşılabilecek en üst noktaya 
taşıyacaktır. Stok takibini yapabileceğiniz 
teknolojiye ve eczane yönetim programlarına 
ihtiyacınız olduğunu unutmayın. 

Eczanenizi geleceğe taşıyabilmek için başta 
teknolojisi olmak üzere altyapısına ve kendi 
kişisel eğitiminize yatırım yapın. Başarı ve 
esenlik dileklerimle…
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Hz. Davud’un En 
Sevdiği Koku ve 
Önemli Bir İlaç;
Mercanköşk
 

ercanköşk mütevazı ve az bilinen 
bir kekik türü ama insanlık tarihinin 
en eski devirlerinden beri kutsallığı 

belirtilmiş, ilaç olarak tıp kitaplarında yer almış 
ve etkileri bugünkü tıpta dikkat çekmiştir. 

YÜZYILLI YÜZYILLIK İLAÇLAR

M

Mercanköşk, Origanum majorana L. türlerine 
verilen genel ad. Çalımsı veya otsu, çok yıllık, 
pembe veya beyaz çiçekli ve kuvvetli kokulu 
bitkidir. Güneydoğu Akdeniz Bölgesi’nin 
endemik bitkisi olup güney kıyılarımızda doğal 
olarak yetişir. Ülkemizin yerli bitkilerinden olduğu 
halde az tanınır ve az kullanılır. Oysa Avrupa 
bu bitkiyi 16. yüzyılda bizim vasıtamızla tanımış 
olup mutfakta ve fitoterapide yoğun olarak 
kullanmıştır.

Mercanköşk, Türkçeye Farsça “mercangûş” 
kelimesinden geçmiştir. Aslı ise Farsçada 
merzen-gûş yani sıçan kulağı demektir. 
Yaprakları sıçan kulağına benzer. 

Mercanköşk tarihin çok eski devirlerinden 
itibaren tanınıyordu. Antik Mısır’da biliniyor, 
kullanılıyor ve çok önem veriliyordu. Bu 
bitkiyi güzel kokusu ve faydalarından dolayı 
kutsallaştırmış, tanrı Osiris’e adamışlardı. 
Yunanlılar ve Romalılar mercanköşkün Afrodit’e 
adanmış kutsal bir bitki olduğuna inanıyorlardı. 
Bitkiyi baharat, ilaç ve çelenkleri süslemede 
kullanıyorlar, mercanköşkten yapılan merhemin 
ve şarabın cinsel gücü arttırdığına inanıyorlardı.

Bu önemli bitki batı dünyasında Roma 
döneminden sonra unutulmuş, Ortadoğu’da 
ise önemi devam etmişti. Hazreti Davud’un en 
sevdiği koku olarak dilden dile iletilmişti. Bu 
sebepten mercanköşke o diyarlarda “Reyhân-i 
Dâvud” (Hz. Davud’un Kokusu) denilmiş, 
zamanla kitap ve sözlüklere bile girmişti. 
Mercanköşk bitkisini Hz. Muhammed de 
övmüştü. Hz. Enes’ten zikredilen bir hadiste bu 
bitkinin tedavi değeri öne çıkarılmıştır.

Mercanköşk (Origanum majorana L.) en eski 
yazılı tıp kaynaklarından itibaren tedavide yer 
aldı. Dioskorides mercanköşke “mezurana” 
demiş, İbn-i Sina, Kanun adlı kitabının ikinci 
cildinde önemli bir ilaç olarak yer vermişti. 
İbn-i Baytar’da da yer alan bu bitki mermahuz, 
mermahur olarak geçer, “ilkbahar mercanköşkü 
olarak bilinen bir ottur” denilir. Çiçeği yeşile çalan 
gri renktedir, o zamanki sınıflamaya göre üçüncü 
derecede sıcak (har) ve ikinci derecede kurudur 
(yabis). Bu niteliklerinden dolayı soğuktan 
olan nezleyi, baş ağrısını giderdiğini, vücuttaki 
ve gözaltlarındaki şişlerde faydalı olduğunu 
yazarlar. Yumuşatıcı, eritici, gaz giderici, 
balgam tıkanmalarını açıcı etkilidir. Önemli olan 
bu etkilerinin mercanköşkü koklamakla da 
gerçekleşeceğinin bildirilmesidir. Bu, çok az bitki 
için söylenmiş bir etkidir. 

Prof. Dr. Ayten Altıntaş 
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi / Tıp Tarihi Anabilim Dalı 
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Origanum majorana Orta Çağdan sonra batılı 
hekimler tarafından tanınmış, onların kitaplarında 
da yer almıştı. Matthiolus bitkiyi ödem, idrar 
tutukluğu, nefes darlığı, karın ve kulak ağrıları için 
önermiş, Lonicerus bitkinin güçlendirici, idrar ve 
menstrüasyon sökücü, sindirim kolaylaştırıcı, 
epilepsiyi tedavi edici olduğunu yazmıştı. Leclerc 
kramp çözücü olduğunu belirtmiş, Madaus hafif 
sinirsel hastalıkların tedavisinde kullanıldığını, 
spazm çözücü olduğunu, yağıyla varislerin, 
romatizmalı, gut hastalıklı, sertleşmiş eklem ve 
bezelerin ovulması gerektiğini yazmıştır. 

Mercanköşk klasik Osmanlı tıp kitaplarında 
mârmâhün, marmahur, marmahuz isimleriyle 
tanıtılır, üçüncü derecede sıcak ve kuru 
niteliklidir. Bu sebepten soğuk nitelikli baş 
ağrılarının vazgeçilmez ilacıdır. Hacı Paşa, 
Geredeli İshak b. Murat ve Mahmud-ı Şiravanî 
kitaplarında önemli etkilerini bildirmişlerdi. Soğuk 
ve nemli nitelikteki baş ve şakak ağrılarında 
mercanköşk bitkisini ezip yakı gibi baş ve 
şakaklara koymak gerektiğini, kokusunun 
bile bu ağrıları geçirici etkisi olduğunu, sara 
da (epilepsi) bile faydalı olduğunu yazarlar. 
Mercanköşk bitkisinin; “Kuru yaprağını toz haline 
getirip bal ile yoğurup gözaltındaki şişler için 
sürülse ezer giderir” denilerek, çok iyi geldiğini 
bildirirler. Bu yakı gözlere de faydalıdır. Osmanlı 
hekimlerine göre mercanköşk bitkisi kaynatılıp 
çay gibi içildiğinde karın ağrısına fayda eder,  
istiskaya (siroz) iyi gelir. 

Origanum majorana bugünkü araştırıcılar için 
de önemli bir bitki olup, Avrupa’daki birçok 
bilimsel monografta yer almaktadır. Bitkide 
önemli bir eterik yağ ile beraber, tanen, terpen, 
terpinol, acı madde, terminol, terfinin maddeleri 
vardır. Uçucu yağı daha çok araştırıldığından 
bitkide %1-3 oranında olan uçucu yağın 

bileşiminde sabinen hidratlar (%40-50), 
flavonitler, hidrokinon glikozitleri tespit edilmiştir. 
Türkiye’deki örneklerde uçucu yağının ana 
bileşeninin karvakrol olduğu gösterilmiştir.  

Origanum majorananın uçucu yağının; 
antimikrobial, antiviral, insektisit olduğu 
araştırmalarla gösterilmiştir. Klinik araştırmalarda 
da uçucu yağın kanda glukoz, kolesterol, 
trigliserit ve total lipit düzeylerinde önemli bir 
azalma yaptığı gözlenmiştir. Uçucu yağının 
kullanımında geniş güvenlik sınırına sahip olduğu 
doğrulanmıştır. Ayrıca Origanum majoranadan 
elde edilen ursolik asidin alzheimer hastalığında 
güçlü bir AChE inhibitörü olabileceği 
gösterilmiştir.

Origanum majorana Avrupa’da yemeklerde 
özellikle av etleri gibi sindirimi zor olan etleri 
pişirirken baharat olarak çok kullanılır. Uçucu 
yağının etkileyici kokusu parfüm sanayisinin 
vazgeçilmezlerindendir. Halk tıbbında; kansızlık, 
ishal, safra kesesi rahatsızlıkları, uykusuzluk, 
menstrüasyon bozuklukları ve soğuk algınlığında 
çay olarak içilmektedir.  

Ülkemizde de halk ilacı olarak tanınan ve 
eskiden beri kullanılan güzel bir ev ilacıdır. 
Yaprakları kurutulup iyice dövülür, enfiye gibi 
buruna çekildiğinde gözlere kuvvet verir, çayı 
sakinleştirici, terletici, adet söktürücü, hazmı 
kolaylaştırıcı olarak içilir.

Mercanköşk, yaprakları bile müthiş güzel bir 
kokuya sahip eski devirlerin kutsal bitkisi, 
halk tıbbının vazgeçilmez ilaçlarındandır. Tıp 
araştırmalarının gelecek vaat ettiği bu bitki, 
Türkiye’nin pek çok bölgesinde kendiliğinden 
yetişiyor. Bu güzel kokulu bitkiyi tanımak için 
evlerde saksılarda bile yetiştirmek mümkün.
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Tarihin Süzgecinde 
Mutfak Kültürümüz 

UNAN (MÖ 1000 - MS 30)
Atina’nın merkezindeki Akropolis’in 
eteğindeki Agora’da MÖ 500 yılı 

civarında kurulmuş pazar yerini Andrew 
Dalby’den dinleyelim:  

“Kasabın sattığı etlerin çevresinde sürüyle sinek 
dans ediyor, aktarlarda içleri kapari, rezene, 
arpacık soğanı dolu sepetler sıralanmış. Birisi 
balla tatlandırılmış, üstüne de haşhaş tohumu 
serpilmiş çörekler satıyor… Pazarda tezgâhların 
üzerinde yığınlar halinde fasulyeler, soğanlar, 
mercimekler, havuçlar serili duruyor. Hemen 
yanı başında nar, hurma, incir ve ayva gibi 
meyveler yer almakta. Yağ ve peynir pazarında 
hasırların üzerinde keçi sütünden çökelekler, 
rendelenmiş peynirler sergileniyor. Büyük testilere 
doldurulmuş zeytinyağları göz alıyor. Bir başka 
köşede sarımsak, kekik, nane ve kimyon satılıyor. 
Kimi tezgâhlarda sardalye, torik, yengeç, midye, 

YEMEK KÜLTÜRÜYEMEK

kimilerindeyse tuzlanmış et, taze sığır, koyun 
ve keçi etleri, av ve kümes hayvanları var…” 
Bu görüntü size çok ilkel ya da aksine çekici 
gelebilir. Bu anlatılanlardan 2500 yıl sonra, Atina 
kentinde et pazarını sorduğunuzda benzer bir 
görüntüyle karşılaşabilirsiniz. Kapıları açık büyük 
depolarda, çengellere asılmış sığır ve koyunlar, 
dışarıda tezgâhlarda tuzlanmış füme et ürünleri, 
salamlar, sucuklar, jambonlar… Az ileride balıklar 
sergileniyor. Midyeler, yengeçler, pavuryalar 
da ayrı kümelenmiş. Fıçılarda tuzlu balıklar var. 
Biraz ötesi ise sebze ve meyve pazarı. Kokuları 
baş döndüren baharatçılar için biraz yürümeniz 
yeterli. 

Bu iki görüntüyü karşılaştırdığınızda, Atinalının ya 
da Yunanlının sofra zevkinin, balıktan yana pek 
değişmediğini düşünebilirsiniz. Tuzlu balık onlar 
için bir meze ya da ağız tadı değişikliği değil, 
mutfağın önemli bir parçası, pek çok yemekte 
et yerine balık kullanılıyor. Girit’ten Ayvalık’a 
göçen Türkler bu alışkanlığı Anadolu’da da 
sürdürüyor. Çipura, sarıkulak kefal, mezgitin irisi 
olan bakalaros, sarpa gibi beyaz etli, az kılçıklı 
balıklardan biriyle pişirilen, fırında balıklı bamya, 
lezzetli ve şaşırtıcı yemeklerden biri.

Antik Yunan, zeytinyağını Anadolu’dan ve 
Girit’ten ithal ederdi. MÖ 6. yüzyıl 

başlarında Solon, zeytinyağı dışındaki 
tarım ürünlerinin ihracatını 

yasaklayınca 150 yıl içinde 
yarımadadaki öteki ağaçlar 

sökülerek yerine zeytin 
ağaçları dikildiğini, adeta 

bütün yarımadanın zeytin 
ağaçlarıyla kaplandığını 
görmekteyiz. Nitekim 
MÖ 4. yüzyıl başında 
Antik Yunan ihracatının 
ilk iki maddesi 
zeytinyağı ve şarap 
olmuş, onları incir ve 
ceviz izlemiştir. 

Yunan siteleri, Mısır 
ile ticaret ilişkileri 

sonucu, ekmek 
pişirme sanatını kendi 

topraklarına taşıdılar. 
Kayıtlarda, Helenistik 

Çağda en az 80 çeşit 
ekmeğin yapılıp satıldığı yer 

alıyor. Bilinen ekmek çeşitleri 
arasında, hamuru bugünkü krem 

peynire benzer bir cins peynirle birlikte 

Y

Yunanlıların 
en çok değer 

verdikleri 
yiyeceklerden 

taze balık, kızıl 
figürlü tabaklar 

üzerine işlenmiş 
MÖ 350 - 325 

Louvre Müzesi
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yoğrulanı da, hamuruna bal katılarak fırınlananı 
da var. Antik Yunan’da halkın günlük yiyeceği 
“maza” denilen tahıl lapasıydı. Basit mazanın 
hazırlanışı şöyleydi: Üç ölçek arpa suda bir gün 
bekletilir, sonra bir gece kurumaya bırakılır. Ertesi 
gün kavrulduktan sonra öğütülür. Üç ölçek keten 
tohumu, yarım ölçek kişniş tohumu ve sekizde 
bir ölçek tuz, ayrı ayrı kavrularak, kavrulmuş arpa 
ununa, yeterli suyla karıştırılır. 

Lapa, içine katılan maddelerle çeşitlendirilirdi. Bir 
öğün sütlü arpa lapası, öteki öğün ballı buğday 
lapası. Arpa haşlaması, arpa ekmeği, kimi 
zaman bir avuç zeytin, birkaç incir, biraz keçi 
peyniri sofrayı şenlendirir, hayata renk katardı. 
Çok özel günlerde tuzlu balık, ziyafet yemeği 
sayılırdı. Et pahalı olduğundan yalnızca tanrılara 
kurban verilen dini günlerde ve büyük şölenlerde 
yenilebilirdi. 

Bu yalın yiyeceklerin basit olduğu doğru. Ancak 
lezzetten yoksun olduğu düşünülmesin. Girit 
yoluyla Ege’ye gelen, özellikle Ayvalık’ta Giritliler 
arasında yaygın olan “turp haşlaması” ve “karışık 
bahçe otu” size bu konuda fikir verebilir. Yazar 
Ahmet Yorulmaz’ın tarifine göre haşlaması 
yapılan turp, ama yaprakları da kullanılıyor. 
Havuç gibi kazınarak temizleniyor, parmak 
patates gibi uzun uzun kesiliyor ve ayıklanıp 
doğranmış yapraklarıyla tencereye konularak 
haşlanıyor. Kevgirle alınıp üstüne zeytinyağı, 
limon suyu gezdirilerek servis yapılıyor. Bu sebze 
haşlamasının yanında siyah zeytin, tuzlu kolyoz 
ya da balık tava yeniliyor. 

“Karışık bahçe otu” ise, semizotu, kabak ve 
patlıcan sürgünleri, kabak çiçekleri, maydanoz, 
yeşil soğan, yabani sarımsak, kabak, 1-2 sap 
rezene gibi bahçeden toplanan malzemelerden 
oluşan bir yemek. Bulunabilen bütün yeşillikler 
yıkanıp temizleniyor, doğranıyor ve istenilen 
ölçüde zeytinyağıyla tuz eklenerek, kendi 
suyunda pişiriliyor. İstenirse, pişmesine yakın, 
çekirdeği çıkarılıp kesilmiş 5-10 siyah zeytin 
ekleniyor. Antik dönemde ne domates ne de 
patates vardı, ama siz Ahmet Yorulmaz’ın tarifine 
uyarak kabukları soyulup çekirdekleri çıkarılmış 
domatesleri otlarla birlikte tencereye doğrayabilir, 
pişmeye yakın 1-2 patatesi tencerenin üstüne 
ekleyebilirsiniz. 

MÖ 5. yüzyıla kadar, Yunanistan’da zengin de 
yoksul da adı geçen yemekleri yerdi. Zengin 
belki eti daha sık yer, yemekte suyu az şarabı 
daha çok içerdi, bütün fark o kadardı. Bu 
yüzyıldan sonra zenginlerin sofralarında yemekler 

çeşitlendi, bir öğünde yenen yemek miktarı arttı. 
Yoksulların sofrası aynı kaldı. Tahıl temel besin 
olma özelliğini korudu. 

Sofra düzeninde en önemli değişiklik, Sicilya’da 
Magna Graecia bölgesinde gerçekleşti ve 
yayıldı. Yunanistan’da henüz sade bir biçimde 
yemek yenirken, bu bölgede sofrada her 
türlü lüksün yerleşip yaygınlaştığı biliniyor. Bu 
dönemde, yemek davetlerinde bütün yiyecekler 
bir masa üstüne yerleştirilir ve isteyenin istediği 
yemeği tabağına alıp, özgürce istediği yerde 
yemesi önerilirdi. Bugünkü büyük davetlerdeki 
selfservis düzeni daha o zamanda geçerliydi. 
İşte günümüzdeki “açık büfe” bu dönemdeki 
uygulamadan kalmadır.

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

Kültürümüz” adlı kitabından, yazarın izniyle alınmıştır”.

Üstte:
Antik Yunan’da 
MÖ 5. 
yüzyıldan 
kalma bir tuzluk
Louvre Müzesi

Altta:
Ekmek yapan 
kadın heykeli
MÖ 500 - 475 
Atina Ulusal 
Arkeoloji 
Müzesi
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Herodot’a (Halikarnassoslu Herodotus) göre 
Bodrum (eski adıyla Halikarnassos), 
MÖ 7. yüzyılda, Dorların kurduğu ve altı 
kentten oluşan “Heksapolis Birliği” içindeydi. 
Ancak Apollon onuruna düzenlenen yarışmayı 
kazanan Halikarnassoslu birinin aldığı ödülü 
tapınakta bırakmayıp evine götürmesi sonucu, 
kent bu birlikten çıkarıldı. 

MÖ 550’de kentte Lidya Kralı Kroissos 
egemendi. MÖ 546’da Lidya Devleti tarih 
sahnesinden silinince, Karyalılar da öbür 
kavimler gibi Pers egemenliğini tanımak 
zorunda kaldı. MÖ 468’de Attika-Delos 
Deniz Birliği’nin üyesi olan Halikarnassos, 
MÖ 430’dan sonra yeniden Pers 
egemenliğine geçti ve yerel prenslerce 
yönetilmeye başladı. 

Ünlü Karya Kralı Mausolus zamanında 
Mylasa’daki başkent Halikarnassos’a taşındı. 
Nitekim kentin tepesinde Mausolus’un sarayı 
vardı. Tüm Karya kentlerinin tersine, Makedon 

odrum, tarihin tanığı kalesi, 
bembeyaz evleri, daracık sokakları, 
gün doğumuna doğru uzayıp giden 

geceleri ve koylarıyla, şöhreti dünyaya 
yayılmış bir yöredir. Meşhur Halikarnas 
Balıkçısı, yani yazar Cevat Şakir Kabaağaçlı 
ve onun Bodrum’a sevdalandırdığı 
aydınlarımızın, yöreyi mesken tutan 
yazar-çizerlerimizin de bu ünde büyük 
payları var. 

Bugün Bodrum, bir tatil yöresinden beklenen 
tüm unsurları bünyesinde toplamış, yaz-kış 
yaşanabilecek önemli bir turizm merkezi. Her yıl 
sayısız turistin geldiği Bodrum, doğal güzellikleri 
ve sosyal yaşamının yanında, tarihsel ve kültürel 
değerleriyle de baş döndürücü bir güzellikte.

B

Ebedi Mavilikler 
Ülkesi 

TURİZM TURİZM
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istilasına karşı direnen Halikarnassos, 
MÖ 334’te İskender tarafından zapt edildi. 
Direniş kanlı bir çatışma ile bastırılarak kent 
yakılıp yıkıldı. 

MÖ 3. yüzyılda Halikarnassos, Mısır’daki 
Lagos Hanedanı’nın donanmasına üs oldu. 
Kent MÖ 192’de Roma’nın bir uydusu 
durumuna geldi ve bu tarihten sona 
MÖ 189’da Rodos denizcilerinin, 
MÖ 88’de de çok kısa bir süre, Pontus 
Kralı Mithridates’in eline geçti. 

Halikarnassos, Roma Dönemi’nde Asia 
Eyaleti sınırları içerisinde yer aldı. 13. yüzyılın 
ikinci yarısında Menteşe Beyliği’nin eline 
geçen kent, 1415’te Rodos Şövalyeleri’nin 
(St. Jean Şövalyeleri) yönetimine girdi. 
1522’de, Kanuni Sultan Süleyman, 
Rodos Adası’yla birlikte Bodrum’u da ele 
geçirdi. Bodrum 1866’da kaza oldu. Ünlü 
sanatçı ve bilim insanlarının doğum yeri 
olan Halikarnassos, antik dünyanın kültür 

merkezlerindendi. Ayrıca deniz ticaretine 
elverişli işlek bir limandı. Bu iki özellik 
Halikarnassos’un ününü ve zenginliğini 
arttırmıştı. Ancak günümüze gelebilen kalıntılar 
bu ünü doğrulayacak nitelikte değildir. 

Dünyanın yedi harikasından biri olan 
Halikarnas Mozolesi’nin (Halikarnassos 
Mausoleumu) yerinde yalnızca temelleri 
kalmıştır. Zaman zaman onarılan Bodrum 
Antik Tiyatrosu, Helenistik Döneme 
tarihlenmektedir. Rodos Şövalyeleri’nin 
yaptığı Bodrum Kalesi ise tüm görkemiyle 
ayakta olup, günümüzde müze olarak 
kullanılmaktadır.

Halikarnas Mozolesi (Halikarnassos 
Mausoleumu): Temel kalıntıları Bodrum’un 
Tepecik Mahallesi’ndedir. Helenistik Dönemde 
tüm görkemiyle yükselen ve hayranlık 
uyandıran anıt, önce bir depremle, sonra da 
Bodrum Kalesi’nin yapımında kullanılacak 
taşları sağlamak için yıkılmıştır. Mozolenin 

Fotoğraflar: 
İzzet Keribar
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yağmalanması ise 19. yüzyılda başlamış ve 
yıllarca devam etmiştir. 

Ayakta olduğu dönemlerde büyük hayranlık 
uyandıran anıtı, Karya Kralı Mausolus’un eşi 
Artemisia, kocasının anısına yaptırmıştır. 
MÖ 352’de Mausolus ölünce, Artemisia 
Karya tahtına geçer ve ünlü sanatçıları anıtın 
yapımıyla görevlendirir. Ancak anıtın bittiğini 
göremeden ölür. Artemisia’nın ölümüyle 
yapım yarıda kalır, para da bitmiştir. Yapımda 
görevli mimarlar ve heykeltıraşlar parasız 
çalışacaklarını söylerler. Anıt bittiğinde kentin 
görkemli yapılarından olmuştur. 

Anıtın yüksekliğinin 46 metre olduğu 
anlaşılmaktadır. Kralın 

gömütünün bulunduğu 
yüksek bir taban 

üstünde 36 İyon sütunu, 21 
basamaklı piramit biçimli 

çatıyı taşımaktadır. 
Çatının tepesinde 

dört atlı araba ve heykel grubu bulunmaktaydı. 
Antik yazarlar, anıt mimarlarının Satyros ve 
Pytheos olduğunu yazarlar. Anıtın kabartmaları 
dönemin dört ünlü heykeltıraşının yapıtlarıdır. 

Amazon Savaşı’nın betimlendiği 
kabartmalarda her sanatçının biçemi 
seçilebilmektedir. Anıtla ilgili öbür heykeltıraşlık 
buluntuları, Mausolus ve Artemisia heykelleri 
ile aslan, köpek, pars heykelleridir. Bodrum 
Müzesi’ndeki iki kabartma, anıtın Türkiye’de 
kalabilen parçalarıdır. 

Prof. Dr. Kristian Jeppesen 1966’da anıttaki 
araştırmalarına başlamış, ilk olarak mozolenin 
kuzeydoğusundaki destek duvarını açmıştır. 
Kayanın bittiği noktada düzgün taş işçiliğini 
gösteren duvarlar vardır. Ana kaya üstüne 
yapılmış gömüt odası yeşil taşlarla döşenmiştir. 
Gömüt odasının çevresinde bir insanın rahatça 
gezebileceği galeriler su kanallarıdır. Eski 
gömütün çevresinde başka gömütler de vardır. 
Böylece eski kral gömütleri de korunarak 
üstüne Helenistik anıt mimarisinin en güzel 
örneklerinden biri yapılmıştır. 

Müsgebi (Ortakent) ve Dirmil (Gökçebel): 
Bodrum yakınlarında iki köyde yapılan 
kazılarda Miken Çağı gömütleri ortaya 
çıkarılmıştır. Eğimli bölgelerde ve birkaç metre 
aralıklarla yan yana dizilmiş olan gömütler, 
yol ve gömüt odasından oluşmaktadır. 
Toprağa oyulan gömüt odası kubbeyle 
örülüdür. Buluntular yönünden en zengini, 
45 numaralı gömüttür. Odanın tabanından 
1,45 metre aşağıda kafatası parçalanmış 
bir iskelet bulunmuş, kemikler de çevreye 
dağılmış olarak ele geçmiştir. Tek kulplu testiler 
ve fincanlar, üzengi kulplu kaplar, başlıca 
keramik çeşitleridir. Ayrıca pişmiş topraktan 
ağırlıklar bulunmuştur. İlçenin 20 kilometre 
kuzeybatısında da Geç Miken Çağına 
tarihlenen buluntular ele geçmiştir. Dikdörtgen 
planlı gömütteki buluntular Müsgebi’dekilere 
benzer. Ancak burada farklı olarak dikdörtgen 
bir çukurda pişmiş topraktan bir lahit 
bulunmuştur. Asarlık ve Çömlekçi köyleri de 
Geç Miken gömütlerinin bulunduğu diğer 
bölgelerdir. Çömlekçi Köyü’nde 1968’deki 
kazılarda 9 gömüt açılmış, çok sayıda keramik 
ele geçmiştir. 

Pedasa: Bodrum’dan kuş uçuşu 4 km 
kuzeyde, ormanla kaplı tepelerden 
birindedir. Yol olmadığı için ancak yürüyerek 
ulaşılmaktadır. Kalıntılar tepede 150 metre 

Halikarnas 
Mozolesi
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çapındaki bir daire içinde izlenebilir. Genellikle 
sur ve iç kale kalıntılarıdır. Alanın güney 
ve güneydoğusuna düşen yamaçlarda 
ise Leleglere özgü türbe biçimli mezarlar 
görülmektedir.

Telmissos: Bodrum-Turgutreis yolu üzerinde 
Ortakent’i geçtikten 3 kilometre sonra, 
Gümüşlük sapağından 2 kilometre önce 
Gürece’dedir ve kalıntıların bulunduğu tepe 
anayolun kuzeyine düşer. Tepede Helenistik 
Dönem burç kalıntıları izlenir. Tarihçi Herodot, 
Telmissos’ta Apollon Tapınağı bulunduğunu 
anlatır. 

Termera: Mandra Köyü’nün 1 kilometre 
üzerindeki Asarlık Tepe’dedir. Termera kenti de 
diğer Leleg kentleri gibidir ve bugüne ulaşan 
kalıntı yok denecek kadar azdır. Doruktaki 
iç kale tümüyle yıkılmıştır. Alttaki surların bir 
bölümü ise ayaktadır. 

Myndos: Kadıkalesi’nden 1 kilometre içeride, 
Bozdağ üzerindedir. Tepede kentin surlarının 
ve kare planlı bir yapının kalıntıları vardır. Eski 
Myndos halkı, daha sonra Yeni Myndos’a 
yerleştirilmiştir. Yeni Myndos Gümüşlük köyü 
ile iç içedir. Kenti çevreleyen sur kalıntıları, 
Gümüşlük karşısındaki adacıkta da izlenir. 

Mindos (Myndos) Kapısı: Turgutreis’in 
bitiminde, Gümbet yakınlarında bulunan 
Mindos Kapısı, eski kentin giriş kapılarından 
biridir. İki anıtsal kule ile onların ardında 
şehre girilen kapının yer aldığı bir iç avludan 
oluşmaktaydı. Bu kapının kuzeyinde yer alan 
surlar ile kulelerin onarımının birinci aşaması 
1999 yılında tamamlanmıştır.

Theangela: Etrim Köyü’nün 1,5 kilometre 
üzerindeki tepededir. Kentten bugüne ulaşan 
kalıntılar arasında diğer Leleg kentlerinde 
olduğu gibi burç ve sur kalıntıları ön plandadır. 
Helen uygarlığının izlerini de taşıyan kentte 
ayrıca Stadion benzeri bir yapı, anıt mezarlar, 
kamu yapıları ve evler, kuyu ve sarnıçlardan 
kalıntılar bulunmaktadır. 

Kndye: Milas-Bodrum karayolu üzerinde, 
Güllük sapağını geçtikten sonra sağda, 
Kemikler Köyü ile Sığırtmaç Köyü arasındaki 
tepelik alanlardadır. Anayola oldukça yakın 
olan tepelerde kaba duvar parçaları vardır.

Bargylia (Bargilya): Sığırtmaç Köyü’nden 
Güllük Körfezi’ne yönünüzü çevirdiğinizde, 
Varvil Koyu’na uzanan yarımadanın ucunda 
antik yerleşime ulaşılır. Kalıntıların bulunduğu 
alan anayola 4 kilometre uzaklıktadır. 

Mindos Kapısı
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Bodrum Sualtı 
Arkeoloji Müzesi

Bargylia’da sütunları ve duvarları etrafa 
dağılmış Roma Tapınağı, kabartmalı bir sunak, 
küçük bir bölümü bugüne ulaşan tiyatro, bir 
stoa kalıntısı, Roma dönemi su kemerlerinden 
küçük bir parça, kent surları ve İlk Çağ 
mezarlığı görülebilmektedir. 

Türkbükü ve Gölköy’e hâkim tepeliklerden 
birinde Madnasa (Kökpınar Tepesi), diğerinde 
ise Sibda/Side (Karadağ) yerleşimleri vardır. 
Her iki yerleşimden de bugüne ulaşan kalıntılar 
akropolisteki sur ve burç kalıntıları ile etrafa 
dağılmış çömlek parçacıklarıdır. 

Bodrum Kalesi: Tarihi Bodrum Kalesi 
15. yüzyılda Rodos Şövalyeleri tarafından 
yaptırılmış, daha sonraki yıllarda onarılmış 
ve eklerle güçlendirilmiştir. Halikarnas 
Mozolesi’nin taşlarıyla yapılan kaleyi 1523’te 
Kanuni Sultan Süleyman almış, onartmıştır. 
1595’te hapishane olarak kullanılan yapı 

bugün müze şeklinde düzenlenmiştir. 

İki girişi olan kale, iç içe üç 
surdan oluşmaktadır. 

Kulelerle 
güçlendirilen 
yapının 
duvarlarında azize 
kabartmaları, 

haçlar ve şövalye armaları vardır. Kale 
koruganı, çiftli duvarlar arası su hendeği, 
asma köprü, kontrol kulesi, II. Mahmut tuğrası 
kalenin göze çarpan yerlerindendir. Dar bir 
kapıyla geçilen geniş alandaki kuleler Alman, 
İtalyan, İngiliz, Fransız ve Yılanlı Kule adlarıyla 
bilinir. Fransız ve İtalyan kuleleri bir bölme 
ile birleştirilmiştir. Osmanlı zamanında kale 
içindeki kiliseye bir minare ilave edilerek cami 
haline getirilmiştir. Ayrıca bir de küçük Türk 
hamamı inşa edilmiştir.

Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi: Bodrum 
Kalesi içerisinde yer alan müze, Türkiye’de 
konusunda tek ve dünyada sayılı müzeler 
arasındadır. Kalenin tüm kuleleri bugün bir 
sergileme alanı olarak hizmettedir. Bunun 
yanında Serçe Limanı Batığı (Cam Batığı), 
Uluburun Batığı gibi bazı özel sergilemeler 
için yapının atmosferini bozmayacak yeni 
bölümler kale içine eklenerek sergileme alanları 
muhtelif tarihlerde genişletilmiştir. Ayrıca 
33,5 dönüm genişliğindeki bir arazi üzerine 
kurulmuş olan kalede açık mekânlarda da eser 
sergilenmektedir.

Pazartesi hariç haftanın her günü gezilmeye 
açık olan müze içerisinde dünyanın bilinen 
en eski batığı Uluburun başta olmak üzere, 
dünya sualtı arkeolojisinin temellerinin 
atıldığı kazılarda ortaya çıkarılan binlerce eşi 
bulunmaz eser sergilenmektedir. Müze, 1995 
yılında Avrupa’da Yılın Müzesi Yarışması’nda 
“Özel Övgü” ödülü almıştır.
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Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi’nin en büyük 
eser topluluğu amforalardır. Amfora iki kulplu, 
sivri dipli testidir. Amfora antik devir ticaretinde 
şarap, zeytinyağı, kuru gıda maddelerinin 
taşınmasında ve depolanmasında kullanılmıştır. 
Müzedeki amforalar dünyanın alanında en 
büyük koleksiyonudur. 

Amforalar sünger avlamak için su altına dalan 
süngerciler tarafından çıkarılarak müzeye 
armağan edilmiştir. Bunların yanında Sualtı 
Arkeoloji Enstitüsü’nün (INA) yaptığı sualtı 
kazılarından gelen parçalar da bulunmaktadır. 
Müzedeki değişik kökenli amforaların ancak 
onda biri, kalenin aşağı avlu sundurmasında, 
çağdaş müzecilik anlayışına uygun olarak 
sergilenmiştir. Müze koleksiyonunda MÖ 1400 
tarihli en eski amforadan 1992 üretimi testiye 
kadar çeşitli örnekler gösterilmiştir. Amforaların 
nasıl taşındığı, ne taşıdığı, gemilere istifleniş 
biçimi tablolarla desteklenmiştir.

Müzenin mutlaka gezilmesi gereken diğer 
bölümleri ise şunlardır: Karyalı Prenses 
Salonu, Tektaş Batığı Sergisi, Doğu Roma 
Batığı, Sikkeler ve Mücevherler Salonu, 
Uluburun Batığı, Türk Hamamı Sergilemesi, 
Zindan, Alman Kulesi, İngiliz Kulesi, Yılanlı 
Kule, Komutan Kulesi, Cam Sergisi, Serçe 
Limanı Batığı (Cam Batığı) Sergisi.

Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi yalnızca 
geçmiş zamanların yadigârlarını sergileyen bir 

müze değil, dünyada eşi benzeri az görülür 
“yaşayan müzeciliğin” de heyecan verici 
örneklerinden biridir. Burada yapacağınız 
bir gezi, sizi umutlarını Anadolu kıyılarında 
batarak kaybetmiş Antik Çağ gemicilerinin 
yaşadığı zamanlara götürecek ya da Orta 
Çağ şövalyelerinin, surlarında yaşamlarını 
tükettiği ve dünyanın yedi harikasından biri 
olan Halikarnas Mozolesi’nin taşlarından 
yükselen Bodrum Kalesi’ndeki izlerini takip 
etmenizi sağlayacak.

Yel Değirmenleri: Bodrum’un tarihi kalıntıları 
arasında yel değirmenleri de önemli yer 
tutmaktadır. Bu yapılar Bodrum ve Gümbet 
koylarının tepesinde yer alır. Buradaki yel 
değirmenleri 18. yüzyılda inşa edilmiş olup; 
1970’li yıllara kadar aktif olarak kullanılmıştır. 
Günümüzde çok iyi durumda olmayan yel 
değirmenleri yine de sahip oldukları deniz 
manzarasıyla görülmeye değerdir. 

Bodrum Antik Tiyatro: Bodrum-Turgutreis 
yolu üzerinde yer almaktadır. Anadolu’nun en 
eski tiyatrolarından biri olan Antik Tiyatro’nun 
Mausolus devrinde yapıldığı ve Roma 
döneminde onarıldığı sanılmaktadır. Yapı 
günümüzde Bodrum’daki birçok festival ve 
konsere ev sahipliği yapmaktadır.

Kaya Mezarları: Tiyatronun daha yukarısında 
ve yamaçta Helenistik ve Roma dönemlerine 
ait kaya mezarları bulunmaktadır.

Bodrum Antik 
Tiyatro
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Çıfıt Kale (Aspat): Yarımadanın güneybatısında 
Bağla Koyu’na yakın bir kayalık üzerinde 
kurulmuştur. Yapı çevresinde çeşitli uygarlıklara 
ait kalıntılar yer almaktadır.

Osmanlı Tersanesi: Bodrum Limanı’nın 
kuzeybatısında yer alır. Günümüzde sanat 
galerisi olarak hizmet vermektedir. Bugün eski 
tersanenin arkasında mezarlık vardır. Bir arşiv 
belgesine göre Bodrum’da ilk gemi, 1784 
yılında tezgâha konmuştur. 

Apostol Kilisesi: Tekneyle 
Gündoğan’dan 

15 dakikalık bir 
yolculuğun 

ardından Küçük Tavşan Adası’na ulaşıldığında 
Apostol Kilisesi ile karşılaşılır. 

Mustafa Paşa Camii: Bodrum Kalesi’nin 
karşısındadır. 1723’te Kızılhisarlı Mustafa Paşa 
yaptırmıştır. Kiremit çatılıdır, duvarları sıvalıdır. 
Yıkılan minaresi 1964’te yeniden yapılmıştır.

Tepecik Camii: Tepecik Mahallesi’ndedir. 
1735’te Hasan Ağa yaptırmıştır. I. Dünya 
Savaşı sırasında yıkılan kubbesi onarılmıştır. 

Adliye Camii: II. Abdülhamit’in gönderdiği 
ve halktan toplanan paralarla 1901 yılında 
yapılmıştır. 

Şaldırşah Horasani Türbesi, Kubbeli Türbesi, 
Mustafa Paşa ve Kaptan-ı Derya Cafer 
Paşa’nın mezarlarının bulunduğu Mustafa 
Paşa Türbesi ve Koyunbaba Türbesi yörede 
görülmeye değer türbelerdir.

Zeki Müren Sanat Müzesi: Zeki Müren’in uzun 
yıllar Bodrum’da ikamet ettiği evinin müzeye 
dönüştürülmesi ile ziyarete açılan mekânda, 
sanatçıya ait kişisel eşyalar, fotoğraflar, ödüller 
bulunmaktadır.

Geleneksel Bodrum Evleri: Bodrum 
mimarisinin ortak özellikleri, penceresiz 
giriş katları, ikinci kat kapıları, içeriye çekme 
merdiven ya da köprülerle girilmesidir. Yasayla 
koruma altına alınan bu evler merkezde ve 
köylerde yoğun olarak gözlemlenebilir. 

Bodrum, tarihi zenginlikleri yanında, doğası 
ve deniziyle de bir turizm cennetidir. Özellikle 
dalış, yelken, sörf, su kayağı gibi su sporlarını 
yapabileceğiniz Bodrum’da aynı zamanda dağ 
yürüyüşü, jeep safari, kamp, bisiklet gibi doğa 
sporları da yapma şansınız vardır.

Yörenin başlıca kumsalları arasında: Bardakçı, 
Gümbet, Akvaryum Koyu, Bitez, Aktur 
Koyu, Ortakent (Müsgebi), Kargı Koyu, 
Bağla, Aspat, Karaincir, Akyarlar (Kefaluka), 
Turgutreis, Kadıkalesi, Gümüşlük, Karakaya, 
Gündoğan (Farilya), Türkbükü, Göltürkbükü 
(Karyanda), Ilıca Bükü-Cennet Koyu, Torba, 

Bargilya-Tuzla, Güvercinlik, Gölköy, 
İçmeler, Yalıçiftlik, Yalıkavak, Çiftlikköy, 
Orak Adası, Karaada, Mazı, Vahşi Doğa, 
Hurma Sahili sayılabilir.

Bodrum, önemli dalış noktalarıyla dalış 
turizminde kendisinden söz ettirmeye 
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başlamıştır. Bodrum çevresindeki önemli dalış 
noktaları şöyle sıralanabilir: Büyük Bango, 
Küçük Bango, Kargı Adası, Köçek Adası, 
Karaada-Kaçakçı Koyu, Karaada-Delikli 
Mağara, Karaada-Aksona Burnu, Yassıkaya 
Adası, Yalıkavak, Orak Ada-Burun. 

Bodrum Yarımadası’ndaki Turgutreis ve 
Akyarlar koyları gözde sörf alanlarındandır. 
Ege’nin ünlü meltemi bu kıyılardan eksik 
olmamaktadır. Bodrum Yarımadası’nın en 
geniş kumsallarından Bitez Koyu da sörf 
için idealdir. Yılın her döneminde kiralık sörf 
malzemesi bulmak mümkündür. Bodrum 
Yarımadası’nda ayrıca Ortakent Yahşi 
Beldesi’nde de sörf alanı bulunmaktadır.

Yöredeki önemli yürüyüş parkurları ise 
şunlardır: Pedasa (Gökçeler Kalesi), Leleg 
Evleri - Pedasa, Pedasa - Gebe Kilisesi, 
Sandima - Partipanaz Kayası, Geris 
Kanamaşa Sırtları - Sandima, Termera, Girel 
ve Ören Kaleleri, Gidel Avlusu.

Yapım, bakım, onarım ve işletmeciliği 
kapsayan yat turizminin merkezi Bodrum’dur. 
Yörede yüksek kapasiteli bir marina 
bulunmaktadır. Yörede yapılan geleneksel yat 
yarışlarına da ilgi her yıl büyük olmaktadır.

Ege’nin vazgeçilmezi Mavi Yolculuk, onun 
da vazgeçilmez durağı Bodrum koylarıdır. 
Dünyanın her yanından mavi düşlerinin 

peşlerinden gelenlerin varış noktası burasıdır. 
Dönerlerken sanki bir kutsal yolculuktan 
dönermişçesine içlerine nüfus eden huzuru 
yanlarına alıp, kalplerini geride bıraktıkları 
yerdir aynı zamanda. 

Bodrumlu tekne ustaları tarafından yapılan 
geleneksel ahşap guletler bu müthiş keyfin 
önemli bir parçasıdır. El yapımı ahşap 
guletlerde misafirlerin konforu için tüm 
detaylar düşünülmüştür. Yüksek tavanlar, 
geniş ve ferah kamaralar, duşlar, son derece 
şık yemek ve oturma salonları ile guletler, 
seyir boyunca sizi en güzel şekilde ağırlamak 
için tasarlanmışlardır.

Bodrum’da el sanatları da çok gelişmiştir. 
Bodrum zanaatkârlarının camdan değişik 
modellerde ürettiği nazar boncukları, diğer 
küçük süs ve takı eşyaları, dokumalar, iğne 
oyaları, çeşitli dekoratif malzemeler ve daha 
pek çok hediyelik eşya ilgi çekicidir. Bodrum 
sandaletleri ise dünyaca tanınmaktadır. 

Bodrum bir düş bahçesi. Sizler de; Sualtı 
Arkeoloji Müzesi’ni görmeden, dünyanın yedi 
harikasından biri olan Halikarnas Mozolesi’ni 
ve tekne turu ile eşsiz koyları ziyaret etmeden, 
acı ot kavurması, kabak çiçeği dolması ve 
Gümüşlük’te balık yemeden, Salı Pazarı’na 
ya da Turgutreis Pazarı’ndaki El Sanatları 
Sokağı’na uğramadan ve batik dokuması 
almadan bu düş bahçesinden asla ayrılmayın.

Sol sayfa
Üstte: Bodrum 
Yat Limanı
Altta: Gümüşlük

Sağ sayfa
Mavi yolculuk
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çinde bulunduğumuz günlerde, 
global ekonomide belirleyici unsurlar 
Amerikan ve Avrupa merkez 

bankalarının para politikaları ile dünya genelinde 
ve özellikle bölgemizde artmakta olan jeopolitik 
riskler.  

Bilindiği gibi Amerikan Merkez Bankası, iyiye 
giden ekonomik göstergeler sonrası piyasaya 
verdiği likiditeyi sıfırlama noktasına geldi. İlave bir 
sıkı para politikası aracı olarak faizleri yükseltme 
kararını açıkladı. Son günlerde konuya ilişkin 
yapılan açıklamalar, Amerikan Merkez Bankası’nın 
faizleri en geç önümüzdeki yılın ikinci çeyreği 
sonuna kadar, üstelik de piyasa beklentisinin 
üzerinde bir oranda arttıracağı yönündeki izlenimi 
kuvvetlendirdi. 

Artık önemli ölçüde geride kalan global krizin 
en önemli sonuçlarından biri, Amerikan 
ekonomisindeki her iyileşme belirtisinin, 
gelişmekte olan ülkelerin finansal piyasaları için 

negatif sonuçlar doğurması şeklinde bir durumun 
ortaya çıkışı oldu. Amerikan ekonomisinde her 
geçen gün iyiye giden veriler, global likidite 
ortamında daralmaya işaret ettiğinden, gelişmekte 
olan ülkelere kaynak akışında oldukça belirleyici 
oluyor.

Geçtiğimiz çeyrekler itibarıyla krizden henüz 
tam ve kesin bir çıkış sinyali vermemiş olan 
euro bölgesinde ise büyümede yaşanan sert 
iniş sonrası endişeler yine canlandı. İç talep 
yetersizliği ve düşen enflasyon, deflasyon 
korkusunu yeniden gündeme getirdi. Özellikle 
kuzey ve güney arasındaki farkın açılması Eylül 
ayından itibaren uygulanacağı duyurulmuş olan 
yeni programa rağmen endişeleri tam olarak 
gideremiyor.

Değişen Amerikan Merkez Bankası para 
politikasının global likidite ortamında yarattığı 
daralmanın Avrupa Merkez Bankası’nın açıkladığı 
yeni genişletici para politikaları ile bir miktar 
dengelenmesi beklenebilir. Avrupa Merkez 
Bankası’nın geçtiğimiz günlerde yaptığı faiz 
indirimleri genel olarak fazla etkili olmadıysa da, 
yeni para politikasının beklenen etkileri daha 
geniş.  

Bunun yanısıra Ukrayna’da yaşanmakta olan 
siyasi gerilim bölge açısından belirsizlikleri arttırıyor. 
Rusya’nın Ukrayna’yı işgali halinde ekonomik 
açıdan da pek çok değişiklik beraberinde gelebilir. 
Rusya’nın ekonomik ilişkilerini Avrupa’dan Asya’ya 
kaydırması en çok endişe edilen noktalardan biri. 

Artan risklere karşın, şu aşamada yılsonu global 
büyüme oranı tahminlerinde önemli bir değişiklik 
olmadı. 2013 yılında %3 olarak gerçekleşen 
global büyümenin, gelişmiş ekonomiler kaynaklı 
büyüme dinamikleri ile 2014 yılında %3,6’ya 
2015 yılında 3,9’a yükseleceği tahmin ediliyor. Bu 
çerçevede ılımlı seyreden küresel büyüme ve risk 
iştahındaki olumlu seyrin gelişmekte olan ülkelere 
kaynak akımını destekleyici bir unsur olacağını 
söylemek yanlış olmaz. 

Ülkemiz ekonomisi açısından ise bazı soru 
işaretleri gündemde. Öncelikle Merkez 
Bankası’nın yılsonu enflasyon ve hükümetin 
yılsonu büyüme hedeflerinin gerçekleşmesine 
şüpheyle bakılıyor. Merkez Bankası tarafından 
yayınlanan son enflasyon raporuna göre, gıda 
fiyatlarında özellikle arz şoklarının sonucu olarak 
tarihin en olumsuz ikinci çeyreğinin yaşanması 
enflasyonda yaşanan yükselişin temel belirleyicisi 
oldu. 

Aslı Günel 
Selçuk Ecza Deposu Tic. ve San. A.Ş.
Yatırımcı İlişkileri & Sermaye Piyasaları Koordinatörü

Yılın İkinci Yarısında 
Global Ekonomi ve 
Türkiye



/ 53

Aynı raporda yılın ikinci çeyreğinde yıllık tüketici 
enflasyonunun bir önceki çeyreğe kıyasla 
0,8 puan arttığı belirtilerek, gıda ve tütün dışı 
enflasyonun beklentiler ile uyumlu geçtiği 
belirtiliyor. Ayrıca 2013 yılının ikinci yarısından 
itibaren yaşanan döviz kuru artışlarının enflasyona 
etkisinin de yılın ikinci çeyreği itibarıyla azalma 
eğilimine gireceği ifade ediliyor. 

Merkez Bankası’nın enflasyon hedefini tutturmak 
üzere bağımsız politikalar izleyebilmesi, global 
likidite ortamında yaşanacak gelişmeler nedeniyle 
iç ve dış talep ile döviz kuru oynaklıkları yılsonu 
enflasyon rakamının Merkez Bankası hedeflerine 
uygun olup olmayacağı konusunda belirleyici 
olacaktır. 

Gelişmekte olan bir ülke olarak, ülkemiz 
ekonomisinin en önemli göstergelerinden biri de 
büyüme oranları. Gerek piyasa çevreleri gerekse 
ekonomi otoriteleri 2015 yılı için %5’lik büyüme 
tahmininde önemli bir risk görmezken, gelinen 
noktada 2014 sonu için %4’lük yılsonu büyüme 
hedefinin gerçekçi olmadığı konusunda hem fikir. 

Hükümetin önümüzdeki günlerde yayınlanması 
planlanan orta vadeli planda, yılsonu büyüme 
hedefinde aşağı yönlü bir revizyon gündeme 
gelebilir.

Diğer taraftan geçtiğimiz dönemlerde gayrisafi 
yurt içi hasılanın %10’una kadar tırmanmış olan 
cari açıkta yaşanan iyileşme, ekonomi açısından 
olumlu bir gösterge niteliğinde. Ekonomistler 
bizim gibi gelişmekte olan ülkelerin %5’in altındaki 
büyüme performanslarının yetersiz olduğu 
konusunda hem fikir. Ekonomimiz açısından 

önemli husus, büyüme oranlarında tekrar %5 
ve üstü oranlar yakalanırken cari açığın da aynı 
zamanda kontrol edilebilir seviyelerde kalması. 

Her ne kadar Avrupa Merkez Bankası’nın 
Eylül ayında başlatacağını duyurduğu likidite 
programının cari açığın finansmanına olumlu etki 
etmesi beklenmekteyse de; ülkemizin iç talebe 
yönelik büyüme modeli yerine ihracata dönük, 
katma değeri yüksek büyüme modeline geçişi 
bu noktada önemli bir konu. Ülkemizin en önemli 
ticari partneri konumundaki Avrupa ülkeleri ile 
Amerikan ekonomilerinde yaşanan iyileşme bu 
açıdan olumlu bir konjonktürün yakalanmasına izin 
verecek nitelikte.

Aynen global ekonomide olduğu gibi jeopolitik 
risklerdeki artış da ülkemiz ekonomisi için 
önemli bir bileşen haline geldi. Irak ve Suriye’de, 
Sünnilerin çoğunlukta olduğu bölgede İslami 
devlet kurmak isteyen IŞİD’in başlattığı şiddet 
olayları, Ortadoğu’da jeopolitik risklerin yeniden 
tırmanmasına neden oldu. İç savaşın enerji 
fiyatları üstünde etkisi sınırlı olurken, Türkiye’ye 
yönelik risk algısında bir miktar bozulma yarattı. 
Bölgedeki çatışmaların artması, ihracat gelirimizin 
azalması ve enerji faturamızın artması sonucunu 
doğuracağından, cari işlemler açısından riskleri 
arttırabilir. 

Bu çerçevede kısa vadede ülkemiz ekonomisinin 
seyrinin takibi açısından enflasyon rakamları ve 
Merkez Bankası’nın politikalarını takip etmek 
gerekli, ancak yeterli olmayacak. Aynı zamanda 
bölgemizde genişlemesi muhtemel savaş, ülkemiz 
ekonomisi açısından takibi zorunlu bir unsur 
olmaya devam edecek.
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Yaşam Becerileri 
ir zamanlar sırf kız öğrenci kabul 
eden, benim de mezunu olduğum 
Üsküdar Amerikan Lisesi, her 

ailenin çocuğunu yabancı dil öğrensin diye 
göndermek istediği bir okuldu. Halen de bu 
özelliğini koruyor. Genç beyinlerin 11 yaşında 

PSİKOLO PSİKOLOJİ

başlayan alıcılığıyla çoğumuz İngilizceye 
hakkını verdik.   

Bu güzel kurumun öğrencilerine verdiği, 
ailede edinmiş olalım olmayalım, formal 
eğitimde (hedefleri önceden belirlenmiş planlı 
ve programlı eğitim etkinlikleri) unutulmaya 
yüz tutan bir başka şey daha vardı; yaşam 
becerileri. 

Örneğin, akademik içeriğin yanı sıra, 
mezun olurken bilgi sepetimize başka neleri 
koymuştuk? Kişisel bakımı (sağlıklı ve dengeli 
yemeği, temizliğe ve giyime özen göstermeyi), 
sofra adabını (sadece çatal bıçak kullanmayı 
değil, sofra kurmayı, servis yapmayı, tabağımıza 
aldığımızı bitirmeyi, sofraya birlikte oturup 
birlikte kalkmayı), ekip çalışmasını (bir etkinlikte 
ister başkan olun ister ortalığı toplayan, alınan 
sorumluluğu azımsamadan yapmayı, birbirine 
destek olmayı), kendini ifade edebilmeyi, 
konuşma ve tartışma adabını, sorgulamayı, 
inisiyatif almayı, çevreyi temiz tutmayı, B planı 
yapmayı, zamanı yapılandırmayı… 

Bu ve bu gibi öğretilerin çoğu uygulamalıydı. 
Günlük yaşamda, etkinliklerde, sınıfta veya 
yemekhanede uygulayarak öğrendiklerimizdi 
bunlar. Öğretmenler ve üst sınıftaki ablalar da 
rol modellerimizdi. 

Bir de sekizinci ve son sınıfta uygulamalı 
“ev ekonomisi” dersi vardı. Bu derslerde 
söküğümüzü dikmekten, çikolatalı muhallebiyi 
kıvamında pişirmeye, kampüsteki küçük 
evde kaldığımız beş gün süresince misafir 
ağırlamaktan, sorumlulukları paylaşmanın, 
zamanı ve bütçeyi iyi kullanmanın inceliklerini 
fark etmeye varan deneyimlerimiz olurdu.

Son sınıftaki “aile planlaması” ise “ev ekonomisi” 
dersinin bir uzantısıydı. Evliliğe hazırlık ve aile 
planlaması gibi konuları işleyen bu ders de 
1970’lerin sonuna kadar devam etti ve kısa 
bir süre sonra da yerini üniversiteye hazırlık 
kurslarına bıraktı.

İhtiyaçların değişmesine paralel olarak eğitimde 
vurgulanan konuların değişmesi de çok doğal. 
Bu kadar hızlı değişen bir dünyada elbette 
ki yeni yaşam becerilerine ihtiyaç olacak. 
Teknolojide geri kalmamak bunların başında 
geliyor.

Yine de günümüz için dünden bugüne 
önemini yitirmemiş, kişinin ailede ve okulda 

Fatma Torun Reid 
Uzman Psikolog

B
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edinebileceği, onu yaşama hazırlayan becerilere 
ihtiyaç var. Örneğin, aile terapistlerinin yakından 
bildiği, evlilik ilişkisini etkileyen sorunlardan biri, 
aile bütçesinin dengeli kullanılamamasıdır. 

Özellikle kredi kartlarının kullanımındaki plansızlık 
hem kişisel açıdan hem de aile yaşamında 
sorunlara neden oluyor. Bu durum sadece 
Türkiye için geçerli değil, global bir sorun. 

Yurt dışında uzmanlar okulları ve aileleri önlem 
almaları için uyarıyorlar. Örneğin, ABD’de 
uzmanlar 50 eyaletten sadece 17’sinde 
“Kişisel Ekonomi” (Personal Finance) dersinin 
zorunlu olmasından şikâyetçi. Bu konuda 
anne-babalara ise şöyle sesleniyorlar (Sharon 
Epperson, CNBC, 23 Ağustos 2014):

“Çocuğunuz kaç yaşında olursa olsun, parayla 
ilgili üç temel öğretiniz olsun” 

1. “Almadan önce bekle.”

(Bekleyebilmenin, büyümenin, dürtülerini kontrol 
edebilmenin ilk basamağı olduğunu unutmayın. 
Kumbarada biriktirdiği parayla alacağı oyuncak 
onun için çok daha değerli olacaktır.)

2. “Bir şeyi satın almadan önce fiyat 
karşılaştırması yap.”

(Satın almadan önce aynı ürün veya benzer 
ürünün fiyatı nedir, birlikte araştırın, bakın. Büyük 
çocuksa kendi araştırsın size rapor etsin.)

3. “Kredi kartının bir borçlanma olduğunu 
hatırla.” 

(Bunun için çocuğunuz sadece kredi kartı değil, 
nakit para kullandığınızı da görsün.)

İki-üç kuşak önce bizim kültürümüzde paradan 
söz etmek ayıptı. Arkadaş-dost arasında 
paranın “kıymeti” yoktu. Maddiyata değil, 
manevi değerlere kıymet veren bir toplumduk. 
(İnşallah hala da yitirmedik bunların çoğunu!) 
Sağlam değerlerdi bunlar, ama bazı sorunların 
kaynağında da parayı konuşamamak vardı. 

Psikolojik açıdan baktığımızda, kişinin parayı ve 
zamanı nasıl kullandığı, kişinin gerçek dünya 
ile ilişkisini gösterir. Çocuklarımızın yüksek test 
skorları, bu ve benzeri özelliklerin gelişmesini 
garantilemiyor.
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oleksiyoncu Kemal Geyran 40 yılı 
aşkın bir süredir topladığı deniz 
kabuklarını Can Geyran Deniz 

Kabukları Merkezi’nde sergiliyor. Merkez, 
Kemal Bey’in 2007 yılında, geçirdiği bir 
kalp krizi sonucu zamansız şekilde yaşama 
veda eden, doğa ve spor tutkunu oğlu Can 
Geyran’a ithaf edilmiş.

DENGE: Deniz kabuğu koleksiyonu yapmaya 
nasıl başladınız?
KEMAL GEYRAN: 1954’te İstanbul’da 
doğdum. Kimya mühendisliği okudum. Yıllarca 
kimya alanında çalıştım. Ancak çocukluğumdan 
beri hobi olarak deniz kabuklarına merakım 
vardı. Denize olan ilgim de babamdan gelmişti. 
Babam tüfekle balık avlamaya meraklıydı. 
Ben de onunla beraber dalardım. Ama deniz 

K

kabukları bana daha cazip geldi. Böylece henüz 
13-14 yaşlarında başlamış oldum. 

D.: Deniz kabuğu merkezi oluşturma fikri nasıl 
ortaya çıktı?
K.G.: Yıllar içinde biriken deniz kabuklarıyla 
birlikte, yurt dışında konuyla ilgili merkezlere, 
müzelere de ilgim vardı. Ziyaret ettiğim her 
ülkede, tabiat tarihi ve deniz kabuğu müzelerini 
mutlaka gidip görmek isterdim. Emekli olduktan 
sonra Türkiye’de benzer bir yer olmadığını fark 
ettim ve böyle bir merkez açmak kısmet oldu. 

Merkezimizin amacı deniz kabuklarını hem 
hiç bilmeyenlere tanıtmak hem de üniversite 
seviyesinde konuyu araştıranlara faydalı 
olabilmek. Bu amaçla hem koleksiyonumu 
sergiliyorum, hem de aşağı yukarı 1.500 
yayından oluşan kütüphanemi ilgililerin 
kullanımına açıyorum. 

D.: Ziyaretçileri müzede başka neler bekliyor? 
K.G.: Ziyaretçiler müzemizde deniz kabuklarının 
sınıflandırmalarını bulabilirler. Deniz kabuklarının 

Deniz Kabuklarının 
Büyülü Dünyası
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çağlar boyunca insanlar tarafından farklı 
amaçlarla nasıl kullanıldığını, kültür ve sanat 
ürünlerine nasıl yansıdığını öğrenebilirler. 

Merkezimizde sadece kabukları 
gösterebildiğimiz için canlıları kısa kliplerle, 
resimlerle tanıtıyoruz. Ayrıca konu hakkında 
yarım saatlik bir belgesel film gösteriyoruz. 
Kısacası deniz kabukları ve arkasındaki kültürü 
her yönüyle yansıtmaya çalışıyoruz. 

D.: Koleksiyonunuzun detaylarını öğrenebilir 
miyiz? 
K.G.: 40 küsur yılda oluşan koleksiyonumda 
aşağı yukarı 1.500’e yakın tür bulunuyor. Ama 
dünya üzerindeki 60 bin türü düşünürsek bu 
rakam oldukça az. Özellikle Türkiye sularındaki 
kabuklara ağırlık veriyorum ve hala bu konudaki 
çalışmalarım sürüyor. Amaçlarımdan biri de 
Türkiye deniz kabukları ile ilgili bir kitap çıkarmak. 

İmkânım oldukça yurt dışından da kabuklar alıp 
koleksiyonumu geliştirmeye çalışıyorum. Bunun 
dışında merkezimiz açıldıktan sonra deniz 
kabuklarının arkasındaki kültürü yansıtacak 
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etnografik malzemeler de toplamaya başladım. 
Bu açıdan yolun başında olsam da ilgi alanlarım 
arasında yer alıyor. Ayrıca kendine has hikâyesi 
olan bir deniz kabuğuna, o hikâyesiyle birlikte 
merkezde yer vermek istiyorum. 

D.: Koleksiyonunuz kapsam açısından 
dünyadaki benzerleriyle aynı seviyede mi?
K.G.: Müzelerle karşılaştırmak mümkün değil, 
ama orta seviyede bir koleksiyon diyebilirim. 
Biz henüz emekleme aşamasındayız. Zaten 
dünya genelinde çok çeşitli koleksiyonlar söz 
konusu ve tek bir sınıfa sokmak mümkün değil. 
Bazı koleksiyoncular belirli bölgeleri, bazıları 
ise belirli familyaları topluyorlar. Ben de Türkiye 
suları ağırlıklı bir koleksiyona sahibim. O konuda 
koleksiyonumda Türkiye’de başka yerde 
olmayan, yurt dışından resmi çekilmek üzere 
istenen kabuklar var. Kısacası Türkiye’deki deniz 
kabukları konusunda iddialıyım. 

D.: Deniz kabuklarının yüz binlerce yıldır 
insanlara çekici gelmesinin sebepleri neler?
K.G.: Renkleri, şekilleri ve bir kısmının kolay 
ulaşılır olması. İlk insanlar, özellikle deniz 
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kıyısında yaşayanlar, deniz kabuklarından gıda 
ve süs eşyası olarak faydalanmaya başlamışlar. 
Zamanla bazı ülkelerde statü sembolü ya da 
para olarak bile kullanılmaya başlanmış.  

D.: Deniz kabuklarının mimarları 
olan yumuşakçalar konusunda neler 
söyleyebilirsiniz?
K.G.: Deniz kabukları yumuşakçaların bir alt 
grubudur. Yumuşakçalar aslında denizde, 
karada ve tatlı suda yaşayan, kabuklu veya 
kabuksuz bir cins hayvana verilen genel bir 
addır. Deniz kabukları dediğimiz ise denizde 
yaşayan ve kabuk taşıyan gruptur. 

Benim ilgi alanım denizin altındakiler 
ve bunlar gruplara ayrılıyor. 
Ana gruplar, karından bacaklı 
dediğimiz deniz salyangozları 
ve iki kanatlı dediğimiz midye, 
istiridye türü kabuklar. Bunların 
birey sayısı çok fazla. Bir de 
denizin dişleri, kitonlar gibi daha 
az birey barındıran ufak gruplar 
var. Ama bazı koleksiyoncular her 
türlü kabuğu, hem karada, hem tatlı suda 
bulunanları biriktiriyor. 

D.: Deniz kabuklarının oluşumu hakkında 
neler biliyoruz?
K.G.: Deniz kabukları dünya üzerinde ilk ortaya 
çıkan canlılardan. Yaklaşık 570 milyon yıl önce 

Familya:
TEREBRIDAE
Tür: Terebra 
guttata
İsimlendiren:
(Roding P. F., 
1798)
Yer: Filipinler

görülmeye 
başlanmışlar. 
İnsanın ilk çıkışının 
2 milyon, dinozorların 
ise 100 milyon yıl olduğu 
düşünülünce durum daha net 
anlaşılabilir. 
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O dönemlerde yumuşakçalar pangaea denilen 
ve tek bir kara parçasından oluşan ana karanın 
parçalanmasıyla denize düşen kalkerlerden 
kalsiyum karbonatları alarak kabukları 
oluşturmaya başlamışlar. Farklı ortamlara adapte 
olabilmek açısından zamanla çeşitlenmişler. 

Hatta Jules Verne’nin meşhur Denizler Altında 
20.000 Fersah romanındaki deniz altının 
adı da olan nautilus, 400 milyon yıldır hiç 
değişmeden günümüze kadar dayanabilmiş 
bir yumuşakçadır. Ona yaşayan fosil de 
denmektedir. Merkezimizde nautilus için özel bir 
bölüm bulunmaktadır.  

D.: Ülkemiz denizleri, deniz kabukları 
açısından zengin mi?
K.G.: Bütün diğer canlılarda olduğu gibi 
ekvator kuşağı hep en renkli, en cezbedici 
türlere ev sahipliği yapıyor. Çeşit olarak da çok 
fazla, çünkü orada yaşam şartları daha kolay. 
Kutuplara gidildikçe tür sayıları azalıyor ve 

Traşlanmış, sedef 
düğme yapımına 

hazır bir deniz 
salyangozu
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renkler soluklaşıyor. İklimin getirdiği bir durum. 
Biz arada olduğumuz için kabukların türü 
kutuplardakiler kadar az değil, ama renkleri de 
ekvatordakiler kadar cazip değil. 

1.000 civarında deniz kabuğu türümüz olduğu 
biliniyor. Ancak zaman zaman yeni türler bizim 
denizlerimizde görülüyor. Birincisi araştırmalar 
daha etkin yapıldığı için ikincisi Süveyş Kanalı 
açıldıktan sonra bazı Hint Okyanusu türleri, 
balıklar, bitkiler ve diğer eklem bacaklılar da 
dahil olmak üzere Akdeniz’e giriş yaptı. Daha 
sonra deniz akıntıları sayesinde İsrail’den 
İskenderun Körfezi’ne kadar geldiler. Hatta 
Ege’ye Yunan Adaları’na kadar ulaştılar. Adapte 
olabilenler yaşamını sürdürüyor. Dolayısıyla 
her yıl yeni bir tür bulma ihtimali olduğundan 
rakamlar değişebiliyor. 

D.: Deniz kabukları ve türler açısından sizi en 
çok etkileyen ülkeler hangileri?
K.G.: Öncelikle en çok etkileyeceğini 
düşündüğüm yerlere gitme fırsatını henüz 
bulamadım. Bunlar, Güneydoğu Asya ülkeleri. 
Özellikle Filipinlerde çok büyük ticareti yapılıyor. 
Oralarda çok değişik türlerde deniz kabukları 
bulma ihtimali var. Florida’da deniz kıyısında 
kabuk toplamaktan büyük keyif aldım. Kızıldeniz 
de gittiğim yerler arasında çok zengin türleriyle 
beni çok etkiledi. 

D.: Deniz kabuklarının diğer kullanım alanları 
neler?
K.G.: Öncelikle deniz kabuklarından midye ve 
istiridyeyi gıda olarak tüketiyoruz. İncisinden, 
sedefinden süs eşyası yapıyoruz. Eskiden de 
müzik aleti, kap kacak yapılmış ve boyaları 
çıkarılarak kumaşlar boyanmış. Çeşitli sanat 
dallarına ve mimariye de etkileri olmuş. Ayrıca 
bazı ülkelerin para ve pullarında yer almış.  

D.: Bir deniz kabuğunun değerini belirleyen 
unsurlar neler?
K.G.: Parasal değerini belirleyen unsur nadir 
olması. Bildiğim en değerli kabuklar 10-12 bin 
dolar civarında. Ama esas değerini belirleyen, 
kişinin kendi beğenisidir. O anda gözünüze 
cazip gelen kabuk, sizin için en değerli olandır. 
Parası o kadar da önemli değil. 

İlave olarak parasal değeri tespit ederken 
kabuğun kondisyonunun da önemi var. Kırığı, 
çiziği, döküntüsü bulunmayacak, tam gelişmiş 
olacak ve tabi ölmüş olmayacak. Çünkü 
kabuklar denizin içinde olsalar bile öldükten 
sonra yıpranmaya başlıyorlar. 

D.: Ender bulunan bir kabuğa rastladığınızda 
neler hissediyorsunuz?
K.G.: Açıkçası milli piyangodan büyük ikramiye 
kazanmış gibi hissediyorum. Hemen diğer 
koleksiyoncularla paylaşma ihtiyacı duyuyorum.  

D.: Hayran kaldığınız bir kabuk, içinde bir 
canlıyı barındırıyorsa ne yapıyorsunuz?
K.G.: Deniz kabuğu toplamanın belirli etik 
kuralları var. Toplarken onların bir canlı olduğu ve 
yaşamlarını sürdürmeleri gerektiği unutulmamalı. 
Ben de bulduğumda, elimde o kabuktan 
varsa hiç dokunmuyorum. Çünkü içinde kendi 
hayvanı veya keşiş yengeci dediğimiz boş 
bir deniz kabuğunu kullanan bir canlı türü de 
olabilir. Eğer çok sevdiysem alıyorum. Ama 
alırken çok dikkat ediyorum. Örneğin orada üç 
tane varsa, hepsini değil birini alıyor, diğerlerini 
yaşamaları için bırakıyorum.

Üstte:
Mardin ve 
civarında 
nazara karşı 
kullanılan deniz 
kabuklarıyla 
süslenmiş 
eşyalar
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D.: Koleksiyonunuzdaki deniz kabuklarını nasıl 
koruyorsunuz?
K.G.: Deniz kabuklarının en büyük düşmanı 
güneş ışığı. Dolayısıyla ziyaretçi olmadığı 
zaman ışıktan koruyorum. Koleksiyonumun 
sergilenmeyen kısmı da çekmecelerde 
muhafaza ediliyor. Onun haricinde aşırı rutubet 
olmadıktan sonra pek fazla bir önleme gerek 
yok. Dolayısıyla deniz kabuklarını korumak çok 
zor değil. Ancak bazı koleksiyoncular evde 
vitrinlerde sergiliyorlar. Onlar eğer direkt güneş 
ışığı alıyorlarsa solma ihtimalleri var. 

D.: Deniz kabuğu koleksiyonu yapmanın diğer 
zorlukları neler?
K.G.: Eğer kabukları siz çıkarıyorsanız bir takım 
zorluklar söz konusudur. Ben deniz kabuklarımın 
hepsini dalıp çıkarmadım. Bir kısmını satın 
aldım. Yabancı kabukları toplamaya da satın 
alarak başladım. Sonradan anladım ki ne 
bendeki para yeter kabukların tümünü almaya, 
ne de 60 bin tür bu şekilde biter. Onun üzerine 

kendimi Türkiye sularıyla sınırladım ve kendi 
çıkardığım kabuklarla koleksiyonumu devam 
ettirdim. 

Öte yandan koleksiyona bir kabuk katmak için 
öncelikle o kabuğun bir etiketi olması lazım. 
Bilimsel adı, kimin, hangi tarihte, nereden 
çıkardığı, çıktığı yerin özellikleri, kaç metre 
derinlikte bulunduğu gibi ne kadar çok bilgi 
verirseniz kabuğun değeri o kadar artar. 

Etiketsiz bir kabuk etiketlinin neredeyse yarı 
değerindedir. Dolayısıyla kendi çıkardığınız 
kabukları değerlendirmek için literatüre 
ihtiyacınız vardır. Benim de kütüphanem bu 
nedenle oluştu. 

Kendi çıkardığınız kabukları toplamanın bir 
diğer zorluğu da onları temizlemektir. Hepsi 
sergilendiği gibi olmuyor. Üzerlerinde yosunlar, 
kalkerler, kekamozlar oluyor. Eğer mikro 
kabuklarla uğraşıyorsanız kumda pirinç ayıklar 
gibi ayıklamak da zahmetlidir. Ama neticesi 
güzel olunca katlanmak da kolay geliyor.

D.: Bugün Can Geyran Deniz Kabukları 
Merkezi’ne halkın ilgisi nasıl?
K.G.: İlgi her geçen sene artıyor. Beş yılda 
12-13 bin kişi gezmiştir. Benim açımdan çok 
iyi bir rakam. Anaokulu, ilköğretim okulu ve 
üniversitelerin biyoloji fakültelerinden çok büyük 
talep var. Geçenlerde minik bir ziyaretçim vardı. 
Bozüyük’ten gelmiş 12-13 yaşlarında bir kız 
çocuğu. Meraklıymış, dergide görmüş. Annesini 
ve babasını İstanbul’a gelince ziyaret etmek 
konusunda ikna etmiş. Meraklılarla gezmek çok 
keyifli. 

D.: Merkezde ne gibi etkinlikler yapmayı 
planlıyorsunuz?
K.G.: Merkez bünyesinde 60 kişilik bir salon 
var. Eksiklerini tamamlamaya devam ediyorum. 
Orada deniz kabukları ile ilgili paneller, 
sempozyumlar yapmayı düşünüyorum. Yine 
orada anaokulu ve ilkokul seviyesindeki 
çocuklara yönelik atölye çalışması planlıyorum. 
Dediğim gibi bir de kitap hazırlama çalışmalarım 
sürüyor. 

Yine koleksiyoncular arasında değiş tokuş 
günleri düzenlemeyi düşünüyorum. Değiş 
tokuş yapmak istedikleri kabukları getirip 
diğer koleksiyoncularla değiştirebilirler 
düşüncesindeyim. Bu sonbahar üç vitrin daha 
ekleyeceğim. Birincisi kadın süslerinde deniz 
kabukları. Diğeri deniz kabukları ve oyunlar. 

Üstte:
Familya:

TRIDACNIDAE
Tür: Tridacna 

squamosa
İsimlendiren:

(Lamarck, 1819)
Yer: Hint-Pasifik 

Okyanusu

Altta:
Familya:

VOLUTIDAE
Tür: Melo melo

İsimlendiren:
(Lightfoot, J., 

1786)
Yer: Hindistan, 

Sri Lanka
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Sergileyeceğim iki tane oyun var. Biri 
Türkiye’den peçiç diye bir oyun. Gaziantep’te 
Nizip dolaylarında oynanıyor. Bu oyunun 
kökeni Hindistan. Özelliği ise zar yerine deniz 
kabuğu kullanılması. Diğeri sunka diye bilinen, 
Filipinler’de, Vietnam’da oynanan bir oyun. Orta 
Asya Türkleri’nde ise mangala diye adlandırılan 
bir zekâ oyunu. Diğer taraftan çalışmalarından 
dolayı Türkiye’deki bazı koleksiyoncuların adları, 
bazı deniz kabuklarına verildi. Onları sergileyip, 
bu isimler hakkında bilgi vermek ve verdikleri 
emekleri tekrar hatırlatmak istiyorum. 

D.: Son olarak deniz kabuğu koleksiyonu 
yapmayı düşünenlere neler önerirsiniz?
K.G.: Öncelikle bilimsel olarak koleksiyon 
yapmaya ne kadar erken başlarlarsa o kadar 
iyi. İkincisi koleksiyon yaparken literatür de 
toplamaları lazım. İkisi birbirini tamamlıyor. Ben 
de merkezimde bu konularda onlara her zaman 
destek vermeye hazırım. 

Bana göre deniz kabukları koleksiyonu 
yapmanın iki etabı var. Özellikle de kendi 
topladığınız kabuklarla yapmanın. Birincisi 
gidip toplama aşaması. Genellikle yazın sular 
sıcakken gerçekleşiyor. İkincisi de onların 
temizlenmesi, teşhisi ve yerleştirilmesi. O da 
kış mevsiminde yapılacak bir etap. Dolayısıyla 
sadece yaza, deniz mevsimine ait bir hobi değil. 
Yıl boyunca devam edecek bir koleksiyon türü. 
Hem dışarıda hem evde yapılacak etapları var. 
Her açıdan çok keyif alacaklarına inanıyorum.

Familya:
SPONDYLIDAE
Tür: Spondlus 
regius
İsimlendiren:
(Linne, 1758)
Yer: Batı Pasifik
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nsanoğlu, doğanın kendisine 
sunduğu yaşam alanlarını kullanarak 
varlığını sürdürdü, kültürünü 

oluşturdu. Yaban doğanın acımasızlığı 
karşısında bazen çaresiz kaldı, bazen zorlu 
mücadeleler sonucunda hayatta kalmayı 
başardı. Ama ilk insan, dünya üzerindeki 
varlığını doğaya borçlu olduğunu hiç bir 
zaman unutmadı.   

Kadim kültürler ağaçları, hayvanları, doğa 
olaylarını tanrılaştırdı, onlara tapındı, zor 
zamanlarında onlara sığındı. Yaşam alanlarını 
oluştururken doğaya saygıda kusur etmemeye 
özen gösterdi; doğanın nimetlerini sömürerek 
değil, doğanın yasalarını çözümleyip onlarla 
uyum içinde yaşamayı seçti. 

Biyosferin en önemli bileşeni olan orman 
ekosistemleri, en eski çağlardan bu yana 
insanların önde gelen yaşam kaynağı oldu. 
İnsan eliyle dikilip yetiştirilen ilk orman dikim 
alanlarının, 5. yüzyılda Adriyatik kıyılarında, o 
dönemde Bizans egemenliğinde olan Romagna 
bölgesindeki keşişler tarafından, yakacak ve 
besin ihtiyaçlarını karşılamak için dikilen fıstık 
çamları olduğunu biliyoruz1. 

Büyük ozan Dante Alighieri’nin, 1308 yılında 
yazdığı İlahi Komedya şiir kitabının başında söz 
ettiği devasa orman işte bu ormandı. 7. yüzyılda 
ormanlarla ilgili ilk düzenlemeyi getiren Vizigotlar, 
o dönemde yaşanan ahşap sıkıntısına karşı 
meşe ve çam ormanlarını korumak amacıyla 
bir kanunname çıkardılar. Çin’de ise orman 
kaynaklarının kullanımı ve yönetiminin, Han 
Hanedanlığı (MÖ 206-MS 220) zamanından 
başlayan ve toprak sahibi soyluların 
gözetiminde yürütülen uzun bir tarihi var. 

Orta Çağ Avrupası’nda toprakların denetim 
altına alınması için getirilen düzenlemeler, 
köylülere yakacak odun ve kereste ihtiyaçları 
için ormanlardan denetimli yararlanma 
izni verirken, avlanma hakkını yalnızca 
soylulara tanımaktaydı. Kereste üretiminin 
sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla oluşturulan 
orman yönetim sisteminin 14. yüzyılda 
Almanya’da Nuremberg2 gibi bazı eyaletlerde ve 
16. yüzyılda da Japonya’da3 başladığı söylenir. 

ÇEVRE ÇEVRE

Nihayet 19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyıl başlarında 
İngiliz mandasındaki Hindistan’da, Amerika 
Birleşik Devletleri’nde ve Avrupa’da orman 
koruma programları devreye girdi. Orman 
yasalarının çıkarılması ve uygulanmaya 
başlaması ise çoğu batı ülkesinde, korumacılıkla 
ilgili kaygıların arttığı ve orman ürünlerini 
işleyen sanayilerin teknolojik olanaklarının 
geliştiği 20 yüzyıla denk gelir. Zaman içinde 
ormancılık bağımsız bir bilim dalı haline geldi, 
giderek ekoloji ve çevre biliminin de gelişmesi 
sonucunda toprak kullanım bilimleri içinde yerini 
aldı4. Doğal ormanların yönetim esasları doğal 
ekoloji ile bütünleşti, ormanlar ve dikim alanları, 
ekolojik tarım ilkelerine göre yönetilmeye 
başladı.  

19. yüzyıldan sonra kamuoyunda da doğa ve 
orman koruma bilincinin uyanmaya başladığı 
görülür. Bu yüzyıl ortalarında Paris’te bir 
ressamlar grubunun, Fontainebleau Ormanı’nın 
korunması için dağınık ve yapılanmamış bir 
eylemle konuya dikkat çekmesi, ilk kent ormanı 
savunma hareketi olarak tarihte yerini aldı. 

Yine aynı dönemlerde İngiltere’de Nature Trust 
ve ABD’de Sierra Club gibi örgütlenmeler 
gelişecekti. Bu tür kuruluşlar, doğayı yalnızca 
insana sağladığı yararlar açısından değil, kendi 
içinde bir değer olarak savundular. Örgütlenme 
biçimleriyle, hedef kitlelerine ulaşmada 
kullandıkları yöntemlerle, yayınlar ve eğitim 
faaliyetleriyle örnek oldular. 

Bu tür gelişmeler çevre bilincinin artmasına 
katkıda bulunduğu gibi, geniş halk kitlelerini 
hedef alan yayınlarla da etkili oldu. 1962 yılında 
Amerikalı biyolog Rachel Carson’ın tarım ilaçları 
ve özellikle de DDT’nin doğal alanlara ve 
çevreye verdiği zararları konu alan Sessiz Bahar 
kitabı, 1968’de Paul Ehrlich’in kontrolsüz nüfus 
artışının doğal alanlar ve kent çevresi üzerinde 
yarattığı baskılara dikkat çeken kitabı Nüfus 
Bombası (1990’daki baskısı Nüfus Patlaması), 
nüfus artışıyla, küresel ısınma, yağmur 
ormanları, açlık ve su kirliliği arasındaki bağlantıyı 
ortaya koydu. 

1972’de yayınlanan Roma Kulübü’nün ilk kitabı 
Büyümenin Sınırları, ekonomik gelişmenin ve 
nüfus artışının sınırlı doğal kaynaklar üzerindeki 
etkilerini ve sonuçlarını gündeme getirdi. 
Rapor, doğal ve kentsel çevre ile ilgili sorunların 
aşılabilmesi için ekonomik büyümeye ve 
maddi refaha odaklanan kısa vadeli bakışın 
terkedilmesi gereğine işaret etmekteydi.  
  

Hazırlayan: 
Handan 

Dedehayır, 
ÇEKÜL Vakfı

Doğa ve Orman 
Koruma Bilinci
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“Doğa ve Kültürle Varız” 

Türkiye’de ise 1990’lı yıllar çevre ve orman 
sorunlarını benimseyen gönüllü kuruluşların da 
sahneye çıktığı yıllar oldu. 1990 yılında kurulan 
ÇEKÜL’ün anlayışına göre, insanoğlu doğal 
çevrenin sunduğu olanaklarla yaşamını kurar 
ve sürdürür. Doğa insanı çağırır, o çağrıya 
cevap veren insan doğayı kendi ihtiyaçlarına 
uygun hale getirir, ona yeni değerler katar. Bu 
etkileşim o yere özgü bir kültürün, bir yaşam 
biçiminin oluşmasına neden olur. 

ÇEKÜL Vakfı, hazırlanan yazılı ve görsel 
yayınlar, karar alma süreçlerine katılım ve 
kamuoyu oluşturma çalışmaları ile çevre ve 
ormancılık sorunlarının çözümüne yönelik 

resmi politikalara etki etmeye çalışmaktadır. 
Yeşil dokunun ve ormanların korunabilmesi 
için, toplumun tüm kesimlerinin, bütüncül 
ve çevre etiğine dayalı bir çerçevede 
harekete geçmesi ve işbirliğiyle el ele vermesi 
gerektiği görülmektedir. Bu bağlamda, 
çevre ve ormancılık alanında etkinlik 
gösteren STK’ların, giderek daha da önem 
kazanan rollerine yakışır biçimde, kendilerini 
geliştirmeleri, duruşlarını, değerlerini, 
sorumluluklarını ve eylem alanlarını doğru 
belirlemeleri gerektiği açıktır. Bu bilinçle 
başlatılan ÇEKÜL 7 Ağaç Ormanları 
ağaçlandırma programı, 1994 yılından bu 
yana devam etmektedir. 

Destek için: www.7agac.org   

1 T. Mirov, Nicholas; Hasbrouck, Jean (1976). “6”. The 

Story of Pines. Bloomington and London: Indiana 

University Press. p. 111. (Erişim: 22.08.2014 tarihinde 

http://en.wikipedia.org/wiki/forestry sitesi)  
2 Buttinger, Sabine (2013). “Idee der Nachhaltigkeit” 

[The Idea of Sustainability]. Damals (in German) 45 (4): 

8. (Erişim: 22.08.2014 tarihinde http://en.wikipedia.

org/wiki/forestry sitesi) 
3 “Forestry in Yashino”. City of Nara, Nara. (Erişim: 

22.08.2014 tarihinde http://en.wikipedia.org/wiki/

forestry sitesi)  
4 Wojtkowski, Paul A. (2002) Agroecological 

Perspectives in Agronomy, Forestry and Agroforestry. 

Science Publishers Inc., Enfield, NH, 356p. (Erişim: 

22.08.2014 tarihinde http://en.wikipedia.org/wiki/

forestry sitesi)
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ESTETİK VE GÜZELLİKESTETİK

Kulak Estetiği  

stetik ameliyatlara genellikle yetişkin 
insanlar ilgi gösterir. Biz plastik 
cerrahlar da 18 yaşından küçüklerin 

estetik ameliyat yaptırmalarına karşı tavır 
koyarız. Buradaki en büyük istisna çocukluk 
çağında yapılan ve kepçe kulak ya da yelken 
kulak denilen görünüm bozukluğunun 
düzeltilmesidir.  

Kulağın hiç olmamasından, çok büyük 
olmasına kadar uzanan pek çok deformitesi 
olmasına rağmen kepçe kulak düzeltme 
operasyonları en fazla uygulanan estetik 
ameliyatlar arasında yer almaktadır. 

Benim mesleki tecrübelerimde kepçe kulak 
düzeltme operasyonları kız çocuklara oranla 
erkek çocuklarda daha çok yapılmaktadır. 
Bunun sebebi kanımca kızların uzun saçları 
sayesinde bu deformiteyi daha kolay kamufle 
edebilmeleridir. 

Çocukların yöneldiği bu tür bir saklama 
eylemi, her ne kadar sorunu tamamen ortadan 
kaldırmasa da iç dünyalarında yaşayabilecekleri 
sosyal ve psikolojik problemlerden kaçınma 
yöntemi olarak işlev görmektedir.

Dr. Serdar Eren 
Eren Estetik

Kepçe kulak deformitesi, kulak ile kafa 
arasındaki açının öne doğru büyük olması 
şeklinde tanımlanır. Anatomik açıdan ideal 
olarak kabul edilen durum, bu açının 30 
dereceden küçük olmasıdır. Kulağın normal 
ölçülerdeki büyüklüğü ise gözbebeğinin alt siniri 
ile üst dudak arası olarak ifade edilir. 

İşin aslı tıp literatürü açısından değerlendirme 
yaptığımızda kepçe kulak kesinlikle bir anomali 
değil deformasyondur. Dış kulak gelişimini 5-6 
yaşına kadar tamamlar ve kalıcı büyüklüğüne 
ulaşır. Bu gerçekten hareketle, kepçe kulak 
deformitesini düzeltme ameliyatları bu yaştan 
sonra yapılabilir. 

Sorunun derinlerine indiğimizde kepçe kulağın 
başlangıçta genellikle çocuğun kendisinden 
ziyade ebeveynin dert ettiği bir durum 
olduğunu görürüz. Bu sebeple ameliyat kararını 
vermek için cerrah ebeveynden çok çocuğu 
dikkate almalıdır.

Çocuğun içinde bulunduğu ruh halini 
çok iyi kavramak gerekmektedir. Sorunun 
derinlerine inilmeli, çocuğun anne ve babanın 
yönlendirmesiyle mi karşı karşıya olduğunun 
veya gerçekten bu durumdan şikâyetçi olup 
olmadığının kesin ayrımına varılmalıdır. Daha 
da önemlisi büyüme çağında yapılan bu tür 
ameliyatların çocukta bir travma oluşumuna yol 
açabileceği ihtimali asla göz ardı edilmemelidir.

Sonuç olarak kepçe kulak genellikle kişide 
yaşamın devamını engelleyen herhangi bir 
probleme yol açmayabilir. Ancak çocuğu 
arkadaşları arasında yapılan alaylar sonucu 
dışlanmaya ve en nihayetinde de psikolojik 
bir travmaya doğru yöneltiyorsa ameliyat ile 
sorunun çözümü bir alternatif olarak tercih 
edilmelidir. 

Toplumumuzda da sıkça rastlanıldığı gibi 
televizyonlardan ya da sosyal medyadan 
takip edilen, büyük hayran kitleleri tarafından 
çok sevilen birçok ünlü şahsiyetle kepçe 
kulaklar özdeşleşmiş ve onlar için birer simge 
durumuna gelmiştir.

İlk bakışta size çok şaşırtıcı gelebilir, ancak 
genel görünüme sempatik ve sevecen bir 
ifade kattıkları için kepçe kulakların kişinin 
ileriki yaşamında sosyal ve mesleki açıdan 
faydalı olabileceği asla unutulmamalıdır. 
Çok daha ilginci kepçe kulak Uzakdoğu’da 
bir nevi anlayış ve refah işareti olarak kabul 

E
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Kulak tek başına incelendiğinde estetik 
açıdan güzel olmayan bir organdır. Bu kıvrımlı, 
katlanmış, buruşuk organ, güzel görünmesi 
amacıyla değişik kültürlerde çeşitli takılarla 
süslenmektedir. 

Ancak bu çirkinlik, yüz kompozisyonu 
bütününde, o yüze uygun armoni içinde 
bulunuyorsa yok olur. Bence ameliyat için tek 
indikasyon, gerçek psikolojik sıkıntı ile kulağını 
kapatmaya uğraşan bir çocuğun varlığıdır.

Avrupa’da bu deformite ameliyatları estetik 
cerrahi kapsamından çıkarılmış olup, 

masrafları sigorta tarafından 
karşılanmaktadır. 

Burada amaç 
karşılaşabileceği 

psikolojik 
travmadan 
çocuğun 
korunmasıdır.

edilmektedir. Çinli ebeveynler kepçe kulaklı 
doğan çocukları, tanrıların sesini daha iyi 
duyabileceklerine inandıkları için büyük bir 
sevinçle karşılamaktadırlar. 

Bu, farklı toplumsal geleneklerin, farklı bakış 
açılarının ve dünyayı algılayış biçimlerinin belirli 
durumlara karşı oluşturdukları birbirinden 
tamamen zıt yaklaşımlara güzel ve ilgi çekici bir 
örnektir.

Tıp tabiriyle Otoplastik denilen kepçe kulak 
ameliyatı, okul çağındaki çocuklarda ve 
erişkinlerde lokal anestezi altında yapılırken, 
5 ile 7 yaş arası çocuklarda genel anestezi 
tercih edilmektedir. 

Kesi, kulak arkasından yapılır ve kulak 
kıkırdağına gerekli olan form verilip açı düzeltilir. 
Gerekli olduğu durumlarda ameliyat öncesi 
tetkikine göre kulak kıvrımında da küçültme 
yapılabilir. 

Estetik müdahale sonrasındaki yaklaşık 
üç haftalık bir süreç boyunca, kulağın ters 
kıvrılmasını önlemek amacıyla, hastanın gece 
yatarken alın bandı kullanması şiddetle tavsiye 
edilir.

Ameliyat izi kulak arkasında kalacağı için 
ileride fark edilmez. Her cerrahi müdahalede 
olduğu gibi hastaların operasyon konusunda 
bir takım kaygıları olabilmektedir, ama kepçe 
kulak ameliyatı sonrası işitmeyle ilgili hiçbir 
bozukluk beklenmez. 

Ancak şu asla unutulmamalıdır ki 
ne insanlarda ne de doğadaki tüm 
diğer canlılarda birbiriyle eş iki kulak 
bulunmamaktadır. 

Bu nedenle ameliyat 
sonrası mutlak 
bir simetri 
beklemek 
çok yanlış 
bir tavır 
olacaktır.
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ALS’nin Klinik ve 
Moleküler Temeli

nsan genomunun çözülmesi ve ona 
bağlı teknolojiler önümüzde yepyeni 
bir dünya açıp, bizi başka bir boyuta 

taşımakla kalmadı, aynı zamanda biyolojide 
paradigmaları değiştirdi. 

ALS, beyin ve omurilikteki sinir hücrelerini 
etkileyen bir nörodejeneratif hastalıktır. ALS’de 
etkilenen sinir hücreleri motor nöronlardır. 
Dejenere olan, yani normal özelliklerini kaybeden 
motor nöron hücreleri, istemli kaslarımızı 
hareket ettiren hücrelerdir. Onlar bozulunca, bu 
hücrelerden kaslara giden bağlantılar da hızla 
bozulmaya başlar. Dolayısıyla, motor nöron 
hücrelerinden sinyal alamayan kaslar, zayıflar, 
bilimsel terminoloji ile atrofiye uğrarlar.

ALS hastaları hastalığın ilk evrelerinde halsizlik, 
güçsüzlük, yorgunluk ve kaslarında zayıflık 
hissederler. Daha ilerideki evrelerde, konuşma, 
yutkunma ve nefes alma kasları ve diyafram 
da olumsuz etkilenir. Son evrede ise hastalar 
tamamen felçli ve kendi içlerine hapsolmuş 
durumdadırlar. Genelde hastanın kaybedilme 
nedeni solunum kaslarının zafiyeti ve iflasıdır, bu 
da genellikle 2-5 yıl arasında olur. 

ALS hastalarında otonomik sinir sistemine bağlı 
işlevler çoğunlukla bozulmaz, örneğin; kalbin 
işleyişi, sindirim sistemi, kan basıncı, vücut 
sıcaklığının korunması, mesane ve bağırsak 
kontrolü gibi. Ayrıca beş duyu da bozulmaz. 

SAĞLIK SAĞLIK ÇANTASI

İstemli kas grubuna dahil olmakla birlikte göz 
hareketinden sorumlu olan kaslar da bilinmeyen 
nedenlerden dolayı genellikle hastalık boyunca 
işlev görmeye devam ederler. Bunlar hastanın dış 
dünya ile bağlantısını sağlama bakımından büyük 
önem taşırlar. Düşünme, yargılama, karar verme, 
sevinme, üzülme, acı duyma gibi özelliklerin 
hastalığın seyri boyunca devam etmesi, 
ALS’yi aynı gruba dahil diğer hastalıklardan 
farklı kılar ve özgün bir duruma getirir. Bilinci 
yerinde olan hasta, sadece hareket kabiliyetini 
değil, konuşma, iletişim kurma, yutkunma ve 
nefes alma gibi dış dünya ile ilişkisini devam 
ettirecek tüm yetilerden mahrumdur, vücuduna 
hapsolmuştur.

ALS’nin nedeni belli değildir. Bazı durumlarda 
saf kalıtsal faktörler öne çıksa da, olguların 
%90’ında hastalık stokastiktir. Kalıtıma ilave olarak 
epigenetik faktörler, çevre, yaşam tarzı, yaşlanan 
hücre ve şansızlık da hastalık oluşumunda rol 
oynar. Yeni çalışmalar ALS’nin, hem klinik, hem 
genetik, hem de mekanizma düzeyinde çok 
heterojen, dolayısıyla tahminlerin çok üstünde 
kompleks olduğunu göstermiştir. ALS’ye neden 
olan genler ve risk faktörleri beklediğimizden 
çok daha farklı hücresel işlevleri etkilemektedir. 
Yani ALS’ye neden olan mekanizmalar tek değil, 
birçoktur ve bunlar bireyden bireye farklılıklar 
gösterir. Bugüne kadar tek bir hastalık olarak 
ve sadece motor nöronları olumsuz etkilediği 
düşünülen ALS, son bulguların ışığında tek 
bir hastalıktan ziyade birçok sistemi tutan bir 
sendromdur. Bu bulgular her hasta grubu için 
değişik mekanizmaların varlığına, yani bireysel 
tıbba işaret etmektedir. Hastalığın bugüne 
kadar çözülememiş olma nedeni bu dev 
kompleksitedir. 

ALS ile aynı nörodejeneratif hastalık grubuna 
giren Alzheimer, Parkinson, Huntington ve ataksi 
hastalıklarında yine sinir hücreleri ölmekte, ama 
bunlar beynin farklı bölgelerini hedef almaktadır. 
Örneğin Alzheimer’de hafıza ve bilişsel 
işlevlerden sorumlu olan bölgedeki nöronlar 
öldüğü için hafıza kaybı, demans görülmektedir. 
Ölen hücreler farklı, ama beyin hücrelerinin 
dejenere olma / ölme mekanizmaları ve süreçleri 
muhtemelen çok benzerdir, dolayısıyla bu 
hastalıkların birinden birinde bulunacak olan 
çözümler, muhakkak diğerleri için yol gösterici 
olacaktır. Biz de zaten bu nedenden dolayı Suna 
ve İnan Kıraç Vakfı Nörodejenerasyon Araştırma 
Laboratuvarı olarak sadece ALS’ye değil, tüm 
nörodejeneratif hastalıklara ilgi duyuyoruz ve 
araştırmalarımız hepsini kapsıyor. Çalışmalarımız 

Prof. Dr. A. Nazlı Başak
Boğaziçi Üniversitesi, 
Suna ve İnan Kıraç Vakfı, 
Nörodejenerasyon Araştırma Laboratuvarı
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Suna ve İnan Kıraç Vakfı’nın 2005’ten beri 
verdiği destek ile çok büyük bir ivme kazanmış 
ve NDAL’ı Türkiye’de ve uluslararası platformda 
söz sahibi bir merkez haline getirmiştir. NDAL’a 
gönderilen örnek miktarının benzer başka 
hiçbir merkezde olmadığını düşünüyorum. Bu 
örnek sayısı araştırma açısından inanılmaz bir 
zenginliktir. 

Yakın zamana kadar genetik nedenleri olduğu 
düşünülmeyen nörodejeneratif hastalıkların, 
2003 yılında insan genomu dizilenince, diğer 
tüm hastalıklar gibi, DNA’mıza doğrudan 
bağlı oldukları anlaşılmıştır. Biz de hastalığa 
genetik ve bugünün yöntemi olan genomiğin 
penceresinden bakıyoruz. Bugün artık tüm insan 
genomu dizilenebildiği için hastalığa yatkınlık 
yapan genler ve bunları modifiye eden faktörler 
rutin laboratuvar yöntemleriyle incelenebiliyor. 
Laboratuvarların işleyişi ve uygulamalar doktora 
öğrencisi olduğum yıllara göre inanılmaz değişti. 
Şimdi artık wetlab, yani ıslak laboratuvar diye bir 
terminoloji var. Bir de bugüne kadar olmayan 
in silico laboratuvar var, yani insan genomunun 
içerdiği 15.000 terabytelık bilgiyi çözen 
disiplin: biyoinformatik. NDAL’da lisansüstü 
öğrencilerimizden oluşan böyle bir birim, aktif 
şekilde sonuç üretmektedir. 

Yöntemler çok sofistike, aynı derecede maliyetli. 
Aletler oldukça pahalı ve her sene yenilenmek 
zorunda. Bugün araştırma için çok büyük 
araştırma gruplarına, karşılıklı etkileşime, başka 
merkezlerin deneylerinin sonuçlarına ve güçlü 
işbirliklerine gereksinim var. Her laboratuvarın 

her şeyi birden yapması imkânsız. Genetik 
analiz, genomik dizileme, hücre kültürü, hayvan 
deneyleri, işlevsel analizler, biyoinformatik; en 
güçlü laboratuvarlar bile hepsine yetişemez. 
Bu noktada işbirlikleri şart. Makaleler, onlarca 
laboratuvarın işbirliği sonucu elde edilen 
bulguları, bazen yüzlerce yazarla yayınlıyor. Bu 
türlü çok merkezli ve multidisipliner araştırmalar 
tercihen destekleniyor, çünkü meydan okunulan 
hastalık grubu, ALS ve benzerleri, biraz evvel de 
belirttiğim gibi, tahminlerimizin ötesinde karmaşık. 

Bu hastalıkların henüz tedavileri yok, çünkü 
mekanizmayı bilmiyoruz. Verilen ilaçlar da hastalık 
belirtilerini tedavi ediyor, hastalığı değil! Hastalık 
mekanizmalarını anlamak, hastalığın köküne 
inmek lazım ki, tedaviler ona göre geliştirilsin. 
Hastalığı anlamakla tedavi sürecini birbirinden 
katiyetle ayıramazsınız. Araştırmanın ana amacı 
hastalık sürecindeki, hatta hastalık öncesinde 
muhtemelen başlayan olumsuz moleküler ve 
hücresel değişimleri anlayarak, hastalığa o 
aşamada gem vurabilmektir. Bir de şimdi tek 
mekanizma değil, bir sürü çok farklı mekanizma 
olduğunu görüyoruz, işte kompleksite bu. 
Maalesef bu hastalıklar için tek bir mucize ilaç 
olmayacak, ya bir kokteyl olacak, ya da bireysel 
tedavi kaçınılmaz olacak, yani hastaya göre ilaç 
tasarlanacak. Tüm zamanların en önemli hekimi 
Sir William Osler 150 sene evvel ne demişti: 
“Hastalık yoktur, hasta vardır” ya da insanlar 
arasındaki çeşitlilikler olmasaydı, tıp da sanat 
değil bilim olurdu. Genom çağında biz iddia 
ediyoruz ki tıp sanat olmaktan çıkmış, bilim 
olmuştur!

IV. Suna Kıraç 
Nörodejenerasyon 
Konferansı’nda 
konuşmacı ve 
katılımcılar 
toplantının 
geleneksel olarak 
yapıldığı Pera 
Müzesi önünde, 
12-14 Haziran 
2014
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Kralların Treni, Trenlerin Kralı

rient Express ya da diğer adıyla Şark 
Ekspresi ilk kez 1883 sonbaharında 
Paris’ten yola çıktı ve hedefi İstanbul’du. 

Böylece, tam bir asır boyunca kralları, zenginleri, 
şöhretleri Avrupa’nın bir ucundan diğer ucuna 
taşıyacak olan Orient Express’in sıra dışı hikâyesi 
başlamış oluyordu. 

Orient Express, çeşitli zamanlarda farklı farklı 
güzergâhlar kullandı, ancak Paris ve İstanbul, 
bu efsanevi trenin en ünlü istasyonlarıydı. Orient 
Express’in sefere başladığı 4 Ekim 1883’teki o ilk 
yolculuğun ardından saray soyluları, siyasetçiler, 

AJANDA AJANDA

edebiyatçılar, diplomatlar ve hatta casuslar 
Paris-İstanbul hattında defalarca yolculuk etti. 
Kimi gerçek kimi şehir efsanesi yüzlerce olay bu 
iki nokta arasındaki gizemli yolculukların dilden 
dile dolaşan hatıraları oldu. 

Sadece gerçek şöhretleri değil, hayal 
kahramanlarını da taşıyan Orient Express, bir asrı 
geçen ömründe iki büyük sıcak savaş, bir de 
uzun soğuk savaş gördü. O dönemler ihtişamın 
simgesi olan tarihi vagonları bu acı savaşların 
izlerini yıllarca taşıdı... 

Belçikalı bir bankerin mühendis oğlu Georges 
Nagelmackers’in kurduğu Compagnie 
Internationale des Wagons-Lits şirketine ait 
olan Orient Express’in ilk yolcuları gazetecilerdi. 
Nagelmackers lüks ulaşımda çığır açacak 
treninin en iyi şekilde tanıtılmasını istiyordu. 
Gazeteciler, eşine ancak Avrupa’nın en lüks 
otellerinde rastlanacak ince işlemeli ahşap 
panelleri, ipek çarşafları, gümüş yemek 
takımlarını, deri koltukları gördüklerinde 
hayranlıklarını gizleyemediler. Tren, 80 saat süren 
bir yolculuğun ardından İstanbul’a ulaştı.

O günden sonra Orient Express İstanbul’a 
bilinen, bilinmeyen pek çok değerli yolcu 
taşıdı. Casus Mata Hari’den edebiyatçı Agatha 
Christie’ye, Bulgar Kralı Ferdinand’dan Fransız 
Cumhurbaşkanı Paul Deschanel’e sayısız tarihi 
şahsiyet Avrupa’nın kültür başkenti Paris’ten 
şarkın incisi İstanbul’a Orient Express konforunu 
yaşayarak geldi. Bu lüks ve ihtişam, bu eşine az 
rastlanır rota ve önemli yolcular, Orient Express’in 
zamanla “kralların treni ve trenlerin kralı” unvanıyla 
anılmasına yol açtı. 

Ünlü simaların yanında trenin asıl yolcuları 
çoğunlukla doğunun gizemine kapılan ve 
İstanbul’a gelmek isteyen Avrupalı zenginlerdi. 
Orient Express ile İstanbul’a ulaşan Avrupalı 
zenginlerin karşılaştığı en önemli sorun, 
yolculukları sırasında alıştıkları konforu 
sürdürebilecekleri bir otel bulamamalarıydı. 
Yolcular bir süre İstanbul’daki Lüksemburg 
Oteli’ni kullandı. Ancak bu otel yeterli değildi. 
1892’de, tren yolcularının beklentilerini karşılamak 
üzere Pera Palas açıldı. Giderek İstanbul 
sosyetesinin de gözde mekânı haline gelen 
bu tarihi otelin resme katılmasıyla Avrupa’nın 
tüm ihtişamı tam manasıyla İstanbul’un egzotik 
atmosferiyle iç içe geçmiş oldu.

Bu bütünleşme elbette, Türkiye’nin yönünü 
batıya çevirişinin de bir göstergesi niteliğindeydi. 

O

Dünya Yaşlılar Günü
Hava Harp Okulu’nun Açılışı
Camiler ve Din Görevlileri Haftası
İki Almanya’nın Birleşmesi
T.C. Merkez Bankası’nın Kuruluşu
Dünya Hayvanları Koruma Günü
Dünya Uzay Haftası
Dünya Posta Günü
Dünya Ruh Sağlığı Günü
Dünya Afetler Günü
Dünya Standartlar Günü
Dünya Gıda Günü
Dünya Yoksullukla Mücadele Günü
Dünya Menopoz Günü
Ankara Tıp Fakültesi’nin Açılışı
Birleşmiş Milletler Günü
Silahsızlanma Haftası
Ziya Gökalp’in Ölümü
Hasta Hakları Günü
Kızılay Haftası
Cumhuriyet Bayramı
Türk Harf İnkılâbı 
Organ Nakli Haftası
UNESCO Kuruldu
GAP’ın Kuruluşu    
Dünya Şehircilik Günü
Atatürk’ün Ölümü
Atatürk Haftası
Dünya Diyabet Günü
Uluslararası Hoşgörü Günü
Dünya Çocuk Hakları Günü
Dünya KOAH Günü
Diş Hekimleri Günü
Ağız ve Diş Sağlığı Haftası
Öğretmenler Günü
Kadına Şiddete Karşı Mücadele Günü
Dünya AIDS Günü 
Uluslararası Kölelikle Mücadele Günü
Kıyafet Kanunu’nun Kabulü 
Dünya Engelliler Günü
Dünya Madenciler Günü
Türk Kadınına Seçme Seçilme Hakkı Tanındı 
Uluslararası Sivil Havacılık Günü
Dünya İnsan Hakları Günü
Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası
Yoksullarla Dayanışma Haftası
Dünya Kooperatifçilik Günü 
Öğretmen Kubilay’ın Şehit Edilmesi
I. Meşrutiyet’in İlanı
İsmet İnönü’nün Ölümü
Uluslararası Saat ve Takvimin Kabulü
GATA’nın Açılışı

1 Ekim
1 Ekim

1-7 Ekim
3 Ekim
3 Ekim
4 Ekim

4-10 Ekim
9 Ekim

10 Ekim
13 Ekim
14 Ekim
16 Ekim
17 Ekim
18 Ekim
19 Ekim
24 Ekim

24-30 Ekim
25 Ekim
26 Ekim

28 Ekim, 4 Kasım
29 Ekim

1-7 Kasım
3-9 Kasım

4 Kasım
6 Kasım                                
8 Kasım                               

10 Kasım
10-16 Kasım                             

14 Kasım   
16 Kasım  
20 Kasım     
20 Kasım
22 Kasım                                

22 Kasım Haftası 
24 Kasım     
25 Kasım                  

1 Aralık                                                  
2 Aralık  
3 Aralık                             
3 Aralık                                             
4 Aralık     
5 Aralık                                   
7 Aralık                           

10 Aralık                                      
12-18 Aralık                    
12-18 Aralık                             

21 Aralık       
23 Aralık
23 Aralık
25 Aralık
26 Aralık
30 Aralık   
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En ilginç olaylardan biri de, Fransız 
cumhurbaşkanlarından Paul Deschanel’in gece 
karanlığında Orient Express’ten düşmesidir. 
Deschanel, bu talihsiz kazadan sonra raylarda 
yürürken bulunmuş ve kurtarılmış, ancak alaylara 
konu olan bu talihsiz durum cumhurbaşkanını 
istifaya kadar götürmüştür.

Orient Express taşıdığı ünlü yolcuları ve zamanla 
her biri birer efsane haline gelen yolculuk 
öyküleriyle kaçınılmaz bir şekilde edebiyat 
ve sinema dünyasının ilgi odağı oldu. Çeşitli 
dönemlerde izleyici ve okuyucu rekorları kıran 
eserlere konu olan Orient Express zaten yolculuk 
temasına her zaman büyük ilgi duymuş yazarlara 
ve diğer sanatçılara egzotik ve estetik bir mekân 
sağlamıştı. İngiliz edebiyatının ünlü kalemi 
Agatha Christie’nin “Şark Ekspresi’nde Cinayet 
(Murder on the Orient Express)” romanının, 
1929’da İstanbul’a 70 km mesafede bu trende 

Özellikle Sultan Abdülaziz’in 1867 yılında 
Avrupa’ya yaptığı seyahat ilgiyi bir anda 
Orient Express’e çevirmişti. Fransa ve 
İngiltere’yi kapsayan Avrupa seyahatinde tren 
yolunu kullanan Sultan Abdülaziz, geleceğin 
demiryollarında olduğunu gördü. Hatta bu 
hayranlık öyle bir seviyeye ulaştı ki Orient 
Express’in sefer yaptığı güzergâhta, uğradığı 
yüzlerce duraktan sadece ve sadece bir tek 
şehirde yani İstanbul’da, bir Osmanlı sarayının 
bahçesinden demiryolu geçirilmesine kadar gitti. 

Orient Express sadece Osmanlı dönemi 
açısından değil Avrupa tarihi için de önemli 
bir sembol haline geldi. I. ve II. Dünya 
Savaşı’nda Orient Express Fransa ve Almanya 
çekişmesinde çok önemli rol oynadı. Almanlar 
I. Dünya Savaşı’nda Fransızlara karşı ağır bir 
yenilgi almıştı. Fransız devlet yetkilileri teslim 
belgelerini Almanlara Orient Express’in bir 
vagonunda imzalattı. Fransızlar bu tren vagonunu 
yıllarca sergiledi. II. Dünya Savaşı’nda Hitler 
Fransa’ya girdiğinde, o vagonu buldurttu ve 
Almanya da Fransa’yı bu vagonda teslim aldı. Bu 
defa Almanlar vagonu alıp ülkelerine götürdü ve 
sergiledi. Ancak Hitler, savaşın sonuna doğru, 
yenileceğini anladığında, o vagonu yaktırdı. 

Orient Express’in ünlü yolcularının başından 
inanması güç, ilginç olaylar da geçmiştir. Bulgar 
Kralı Ferdinand, seyahat esnasında suikasta 
uğrayacağı korkusuyla kendisini banyoya 
kilitlemiş, Belçika Kralı II. Leopold trene, 
İstanbul’da bir Türk haremine sızma hayalleriyle 
binmiştir. Mühendis olan Bulgar Kralı I. Boris’in 
ise treni Bulgaristan topraklarında kullandığı ve 
aşırı hız yaptığı tarihi kaynaklarda yer almaktadır.

Orient Express’in 
bir vagonu 
üzerinde 
Compagnie 
Internationale 
arması

Solda:
Orient Express’in 
1888-89 kışı 
zaman tablosunu 
tanıtan poster

Sağda:
Sirkeci İstasyonu
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işlenen gerçek bir cinayetten esinlendiği, yazarın 
kendisinin de trenin en ünlü yolcularından 
biri olduğu ve Pera Palas’ta kaldığı biliniyor. 
Christie’nin yine bu trende geçen “İstediğin Her 
Şeye Sahip misin? (Have You Got Everything 
You Want?)” adlı bir de kısa hikâyesi bulunuyor.

Sinema tarihinin en ünlü casusu James Bond 
da Orient Express yolcularından biri oldu. Ünlü 
casus romanı serisinin yazarı Ian Lancaster 
Fleming’in “Rusya’dan Sevgilerle (From Russia, 
with Love)” adlı eserinde James Bond kötülerle 
mücadelesine Orient Express’te de ara vermedi. 
Serinin bu etkileyici hikâyesi 1963’te, aktör Sean 
Connery’nin James Bond’u canlandırdığı From 
Russia with Love filmiyle sinema tarihine de girdi.

Bir başka İngiliz yazar Graham Greene de Orient 
Express’te geçen iki romana imza attı. “İstanbul 
Treni (Stamboul Train)” ve “Teyzemle Yolculuklar 
(Travels with My Aunt)” adlı bu romanlardan 
“İstanbul Treni” 1934’te “Orient Express” adıyla 
film oldu. Agatha Christie’nin “Şark Ekspresi’nde 
Cinayet (Murder on the Orient Express)” 
romanının da 1974, 2001 ve 2010’da çekilen üç 
farklı sinema uyarlaması bulunuyor. 

Hızla tüm Avrupa’yı saran hızlı tren hatlarına 
yenik düşen bu tarihi tren, 1977’de İstanbul 
seferlerinden vazgeçti. 2007’ye gelindiğinde 
Paris ile Viyana arasında bir hatta indirildi. 
Kimilerine göre gelmiş geçmiş en ünlü kara aracı 
olan Orient Express son hattaki son seferini ise 
2009’da yaptı.

Günümüzde, yılda bir defa İstanbul’a uğrayan 
Orient Express, 1982’de kurulan başka 
bir şirketin, bu isimle özdeşleşen lüks tren 
seyahatlerini tekrar canlandırmak amacıyla 
başlattığı bir tanıtım uygulaması. Compagnie 
Internationale des Wagons-Lits şirketine ait tarihi 
Orient Express vagonlarından bazıları da bu 
yeni trene eklenmiş durumda. Bu tarih kokan 
vagonlar dönemin nostaljik atmosferini bugünlere 
taşımaya devam ediyor.

Uçan Kardeşlerin Öyküsü 

lk motorlu uçağı yapan ünlü kardeşler 
Orville ve Wilbur Wright, Amerika 
Birleşik Devletleri’nin Ohio eyaletinin 

Dayton şehrinde dünyaya gelmiştir. Orville ve 
Wilbur Wright liseden sonra yükseköğrenim 
yapmamış 1892 yılında bisiklet tamir ettikleri, 
imal edip sattıkları bir işyeri açmıştır. Bu dükkân 
onlara ilgi duydukları uçuş araştırmaları için hem 

bir atölye görevi görmüş hem de parasal kaynak 
sağlamıştır. 

Wright kardeşler 1899’da kuşların nasıl uçtukları 
konusunda tüm ayrıntıları sistemli bir şekilde 
incelemeye başladı. Bu alanda Otto Lilienthal, 
Octave Chanute ve Samuel Pierpont Langley 
gibi kişilerin yazdıklarını dikkatle takip ettiler. 
Uçma alanındaki çalışmalarını ilerletirken kendi 
bilimsel yönlerini de model uçaklar, uçurtmalar 
ve insan taşıyan planörler ile yaptıkları deneyler 
sayesinde geliştirdiler. 

1900’de bir insan alabilecek boyutta tasarlayıp 
yaptıkları planörlerini denemek için North 
Carolina’da Kitty Hawk’a götürdüler. Sonuç pek 
memnuniyet verici değildi. Ufak değişikliklerle 
1901’de ikinci planörü ve 1903’te üçüncü 
planörü yapıp denediler. Üçüncü planörde 
önemli değişiklikler bulunuyordu. 

Aynı yıl başvuruda bulundukları patentlerden 
bazıları bu planörde uyguladıkları yöntemlerle 
ilgiliydi. Üçüncü planörle binden fazla başarılı 
uçuş gerçekleştirdiler. Wright kardeşler uçak 
yapımına başlamadan planörle uçuş konusunda 
oldukça deneyim kazanmışlardı. Bu deneyimlerini 
uçak yapımında başarıyla uyguladılar. Hatta 
hazırladıkları 200’ün üzerinde farklı tipteki kanatları 
denemek için bir rüzgâr tüneli de yaptılar. 

Orville ve Wilbur Wright daha sonra motor 
konusuna eğildiler. Ancak o dönemde 
piyasada bulunan içten yanmalı motorlar, 
uçan bir makinede kullanılamayacak kadar 
ağırdı. Bunun üzerine bir teknisyenin yardımıyla 
uçakta kullanacakları hafif bir motor yapımını 
başardılar. İmal ettikleri motor, o güne kadar 
tasarlanan motorlardan hafifti ve daha iyi 
performansa sahipti. Bunlara ek olarak Wright 
kardeşler uçakta kullandıkları pervaneyi de 
tasarlayıp ürettiler. Wright kardeşlerin ilk uçuşu 
17 Aralık 1903’te North Carolina’da Kitty 
Hawk yakınlarında bir yer olan Kill Devil Hills’de 
gerçekleşti. Orville’in kontrolünde havalanan bu 
ilk uçak aerodinamik ses teorisine bağlı kalınarak 
üretilmişti.

Bu uçak benzin motorlu ve iki pervaneliydi. 
Pilotla birlikte ağırlığı 335 kilogramdı. Bu uçuşun 
beş tane de görgü şahidi vardı. Orville birinci 
denemede 12 saniye uçtu ve sadece 37 metre 
mesafe kat etti. O günkü son denemesinde 
bu süre 59 saniyeye çıkmıştı ve 280 metrelik 
bir yüksekliğe ulaşmıştı. Benzinle çalışan ve 
uçabilen bir uçak tarih sahnesine ilk defa o 
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gün çıkmıştı. Orville ve Wilbur Wright sonraki 
dönemde uçaklarını geliştirdiler. 1904 yılında 
uçağa havada dönüşler yaptırarak, geri 
dönmek suretiyle kalktıkları noktaya inmeyi 
başardılar. Flyer I adını verdikleri uçaklarının bin 
dolar civarında maliyeti vardı. Kanat açıklığı 20 
metre ve ağırlığı 700 kilogramdı. Kendilerinin 
tasarladıkları motoru 12 beygir gücünde ve 
77 kg ağırlığındaydı. İki pervaneli Flyer I, halen 
Washington’daki Ulusal Havacılık ve Uzay 
Müzesi’nde sergilenmektedir.

Wright kardeşler artık uçabilen bir uçak 
yaratmışlardı ama onu nasıl kullanacaklarını 
bilmiyorlardı. Bunu onlara gösterebilecek ne bir 
kitap ne de bir öğretmen vardı. Smithsonian 
Enstitüsü havacılarından Louis Pierre Mouillard, 
Gabriel Voisin, John Joseph Montgomery, Louis 
Charles Joseph Blériot, Alberto Santos-Dumont 
ve Percy Sinclair Pilcher elde ettikleri tüm bilgileri 
onlara iletiyordu. 

Wright kardeşler bir süre sonra Flyer II modelini 
tasarladılar. Bu uçakla 1904’te 105 uçuş 
gerçekleştirdiler. 1905’te ise bu modeli daha 
da ilerleterek Flyer III modelini geliştirdiler. 
Dayton yakınlarında yaptıkları başarılı uçuşlara 
rağmen insanlar uçan bir makine yapıldığına 
inanamıyorlardı.

Uçak dizaynı, diğerleri Wright kardeşlerin 
seviyesine gelinceye kadar bir süre olduğu 
yerde saydı. Pilotu kanadın üzerine yatık bir 
şekilde durmaktan kurtaracak bir yer yapılması 

gibi çeşitli değişiklikler gerekiyordu. Wright 
kardeşler pilotun oturabildiği bir uçak dizaynı 
hazırladılar. Ayrıca bir de iniş takımı yaparak 
kendilerini uçuşlarında yanlarında taşıdıkları 
tekerlekli kriko ve monoraydan kurtardılar.

4 Haziran 1908 tarihinde ABD’nin ilk resmi 
uçuşunu Kanadalı Glenn Hammond Curtiss, 
June Bug adını verdiği dışarıdan yardım 
almadan kalkabilen bir uçak ile yaptı. Bu uçuş 
Amerika’nın ilk resmi havadan ağır uçağı ve 
uçuşudur. Glenn Hammond Curtiss 1 numaralı 
pilot lisansı sahibidir, Wright kardeşler ise 4 ve 5 
numaralı lisansları almışlardır.

1908 yılında Wilbur Wright yaptıkları uçaklardan 
birini Fransa’ya götürerek halka açık uçuş 
gösterileri yaptı ve icatlarını Avrupa’da 
pazarlayacak bir şirketle anlaştı. Bu arada 
Amerika’da kalan Orville Wright, Fransa’dakine 
benzer gösteriler düzenliyordu. 17 Eylül 1908’de 
bir uçak kazası geçirdi. Yolculardan biri öldü, 
Orville ise yaralandı. Bu arada başarılı uçuş 
denemeleri Birleşik Devletler hükümetinin 
savaş departmanına uçak alınması için Wright 
kardeşlerle anlaşmasına yol açtı. Bu alım uçak 
üretimlerinin devamını sağladı.

Wilbur Wright tifoya yakalandı ve 1912 yılında 
45 yaşındayken öldü. Uçak şirketindeki 
hisselerini 1915 yılında satan Orville Wright 
1948 yılına kadar yaşadı. Wright kardeşlerden 
sonra, yaptıkları uçaklar her geçen gün biraz 
daha geliştirilerek bugünün üstün teknoloji 
ürünü uçaklarına ulaşıldı ve onların bisiklet 
tamirciliğinden göklere uzanan büyük başarı 
hikâyesi, pek çok mucide ilham kaynağı oldu.

Orville ve Wilbur 
Wright

Orville Wright 
ve Model A
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Laboratuvarda Geliştirilen Hücrelerden 
Yaşayan Organlara

eni bir araştırma çalışmasının 
tamamlanmasıyla laboratuvarlarda 
geliştirilen nakil organlarına bir adım 

daha yaklaşıldı. Bilim insanları ilk defa, yaşayan 
bir hayvan üzerinde, laboratuvarda geliştirilen 
hücreleri nakil etmek suretiyle tamamıyla 
fonksiyonel bir organ geliştirdi.

Araştırmacı ekibi bir timüs üretmeyi başardı. 
Kalbin yanında bulunan timüs, hastalıklara 
karşı savunmada öneme sahip T hücreleri 
diye bilinen bağışıklık hücrelerini üreten bir 
organ. Ekip buluşlarının yapılacak daha ileri 
araştırmalarla bağışıklık sistemi zayıflamış 
hastalara yönelik yeni tedavi yöntemleri 
geliştirilmesinin önünü açmasını umuyor.
 
Edinburgh Üniversitesi’ndeki MRC Yenileyici Tıp 
Merkezi’nde görev yapan araştırmacı ekibi bir 
fare embriyosundan fibroblast (bağ dokusunun 
ana hücresi) adlı hücreleri almış. Ardından 
fibroblastları tamamıyla farklı bir hücre tipi 
olan timüs hücrelerine dönüştürmüş ve bunu 
yaparken yeniden programlama adlı tekniği 
kullanmış. Yeniden programlanan hücreler timüs 
hücrelerine benzemek için şekil değiştirmiş. 
Ayrıca laboratuvarda T hücrelerinin gelişimini 

destekleme yeteneğine sahiplermiş ki, bu 
sadece timüs hücrelerinin gerçekleştirebileceği 
özel bir fonksiyon.

Araştırmacılar yeniden programlanan 
hücreleri diğer anahtar timüs hücre 
türleriyle birleştirdiklerinde ve onları bir 
fareye naklettiklerinde, hücreler bir nakil 
organ oluşturmuşlar. Yeni organ, sağlıklı bir 
yetişkin timüsüyle aynı yapıya, karmaşıklığa 
ve fonksiyona sahipmiş. Bu buluş, bilim 
insanlarının vücut dışında yeniden programlama 
yöntemiyle, yaşayan bütün bir organ üretmeyi 
başardığı ilk çalışma olma özelliğine sahip. 

Doktorlar timüs rahatsızlıkları olan hastaların 
ekstra bağışıklık hücresi verilerek veya 
doğumdan hemen sonra timüs nakli yapılarak 
tedavi edilebileceğini daha önce göstermişlerdi. 
Bu iki yöntemde de sıkıntı, bağışçı sayılarıyla 
sınırlanmış olmaları ve alıcıda yaşanan doku 
uyumu problemleri. 

Araştırmacılar yapılacak ileri seviye 
geliştirmelerle laboratuvarda ürettikleri hücrelerin 
bağışıklık sistemi zayıf olan hastalarda timüs 
nakli tedavisine temel oluşturmasını umuyorlar. 
Teknik ayrıca hücre terapilerinde kullanılmak 
üzere laboratuvarda hastaya özel T hücreleri 
üretmenin bir yolunu da gösterebilir. Bu tür 

Y
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Fibroblastlar 
timüse ait 

uyarılmış epitel 
hücrelere (iTECs) 

dönüştürülüyor
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tedaviler kemik iliği nakli hastalarına nakil sonrası 
bağışıklık sistemi yeniden inşa olurken yardımcı 
olabilir. 

Bu buluş timüsün düzgün gelişmesini önleyen 
genetik problemlerle doğan bebeklere umut 
olabilir. Yaşla ilk bozulan organın timüs olduğu 
düşünüldüğünde yaşlı insanlar için de faydalı 
olacağı yadsınamaz.

Enerjisini Kendi Üreten Kalp Pili 

tomatik bir kol saatinden ilham alınarak 
geliştirilen ve kalp hareketleriyle çalışan 
yeni bataryasız kalp pili Barselona’da 

30 Ağustos - 3 Eylül 2014 tarihlerinde 
düzenlenen ESC Kongresi’nde tanıtıldı. Henüz 
prototip aşamasında olan aygıt, pil değiştirme 
ihtiyacını ortadan kaldırıyor. 

İsviçre Bern Üniversitesi’nden Mr Zurbuchen 
şunları söylüyor: “Bataryalar günümüzün 
medikal implantlarında sınırlayıcı faktörlerin 
başında geliyor. Bir defa düşük enerji seviyesine 
indiklerinde hekimler cerrahi müdahale 
ile düzgün çalışan medikal bir aygıtla yer 
değiştirme konusunda kendilerini baskı altında 
hissediyor. Bu, maliyetleri ve komplikasyon 
risklerini arttıran kötü bir senaryo. ESC 
Kongresi’nde Mr Zurbuchen’in tanıttığı yöntem 
ise kalp pillerine yeni bir alternatif enerji kaynağı 
sunuyor; kalp hareketi.

4 yıl önce Bern Üniversitesi’nden kardiyolog 
ve mühendis Prof. Rolf Vogel bir otomatik 
kol saati mekanizmasını kalp hareketlerinin 
enerjisini toplamak için kullanma fikrini ortaya 
attı. Mr Zurbuchen’e göre kalp ümit vaat eden 
bir enerji kaynağı çünkü kasılmaları haftanın 
yedi günü yirmi dört saat hiç durmadan devam 
ediyor. Dahası 1777’de icat edilen otomatik 
saat mekanizması, hareketten enerji elde eden 
güvenilir bir teknoloji olarak çok iyi bir üne sahip. 

Araştırmacıların ilk prototipi halen satışı yapılan 
otomatik bir kol saati temel alınarak geliştirilmiş. 
Gereksiz parçaların her biri boyut ve ağırlığı 
azaltmak için kaldırılmış. Bunun yanında, aygıtı 
direkt olarak kalp kası üzerine dikmeyi mümkün 
kılan özel-üretim bir mahfaza geliştirmişler. 

Prototip kişinin kol bileğinde kullanılan yöntemle 
çalışıyor. Bir dış ivmeye maruz kaldığında saat 
mekanizmasının eksantrik kütlesi dönmeye 
başlıyor. Bu dönüş mekanik bir zemberek 
oluşturuyor. Zemberek tamamıyla yüklendiğinde 
çözülüyor ve bu sayede bir elektriksel mikro 
jeneratörü döndürüyor. 

Araştırmacılar prototipi test etmek için sinyali 
dönüştürecek ve küçük bir tampon devreye 
depolayacak bir elektronik devre geliştirmiş. 
Ardından sistemi özel yapım bir kalp piline 
bağlamışlar. Sistem üç aşamada çalışıyor. İlk 
olarak toplayıcı prototip kalpten enerji elde 

O
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ediyor. İkinci aşamada enerji geçici olarak 
tampon devrede depolanıyor. Son aşamada ise 
bu enerji kalp pili tarafından kalbe minik uyarılar 
uygulamak için kullanılıyor. 
 
Araştırmacılar sistemi evcil domuzlar üzerinde 
yaptıkları in vivo deneylerde başarıyla test etmiş. 
Yeni geliştirilen sistem onlara ilk defa batarya 
olmadan dakika başına 130 atış uygulama 
imkânı vermiş.

Mr Zurbuchen şunları söylüyor: “Kalbin kendi 
hareketinin gücünü kullanarak onun hızını 
ayarlamanın mümkün olduğunu gösterdik. 
Prototipimizde bir sonraki aşama, hem enerji 
depolamakta kullanılan elektronik devreyi hem 
de özel yapım kalp pilini direkt olarak toplama 
aygıtının içerisine entegre etmek. Bu, kablolara 
duyulan ihtiyacı ortadan kaldırabilir.” 

Mr Zurbuchen sözlerini şöyle tamamlıyor: “Yeni 
kalp pilimiz günümüzün kalp pillerinin iki ana 
dezavantajını ortadan kaldırıyor. İlk olarak, kalp 
pili kabloları kırılmaya yatkındır ve bu hasta için 
tehdit oluşturabilir. İkincisi, kalp pillerinin batarya 
ömrü sınırlıdır. Enerji toplama sistemimiz direkt 
olarak kalbin üzerine yerleştiriliyor ve dünyaya 
bataryasız ve kablosuz kalp pili sağlayarak bu iki 
dezavantajı da giderecek potansiyele sahip.
 

3D Yazıcılarla Yüz Cerrahisinde Devrim

leri materyaller ve aditif üretim 
(3D baskı) alanında hizmet veren 
Oxford Performance Materials (OPM) 

şirketi, “3D printed OsteoFab® Patient-Specific 
Facial Device (OPSFD)” ürünü için FDA’dan 
510(k) izni aldı.

Oxford Performance Materials Yönetim Kurulu 
Başkanı ve CEO’su Scott DeFelice şunları 
söylüyor: “Yüz estetiği alanında gerçek anlamda 
kişiselleştirilmiş ve aynı zamanda ekonomik 
çözümlere yönelik karşılanmamış bir ihtiyaç 
söz konusu. OPM’nin son ortopedik implantı 
için aldığı FDA izni yüz estetiği ameliyatlarındaki 
standart uygulamalar konusunda yeni bir çağın 
başlangıcını müjdeliyor.”

Scott DeFelice sözlerine şöyle devam ediyor: 
“Şimdiye kadar, böyle zorlu vakaların yüksek 
karmaşıklıktaki anatomisine müdahale etmemizi 
sağlayacak bir teknoloji bulunmuyordu. 
3D olarak basılmış yüzle ilgili aygıtımızın aldığı 
izinle birlikte, artık bu ileri seviyede karmaşık 
olgulara müdahale etme imkânımız var. Hem de 
çok daha etkili ve ekonomik bir yolla. 

Cerrahtan gelen kişiselleştirilmiş manyetik 
rezonans veya bilgisayarlı tomografi kaynaklı 
dijital görüntü dosyalarını kullanarak, hastaya 
özel alt-üst çene ve alında saçsız deriden 
başlayan yüz kısmının implantını 3D yazıcıda 
basıyoruz. Bu, köklü değişim kavramının 
klasik bir örneğidir ve burada bir teknolojik 
ilerleme hem hastaların ihtiyaçlarını hem de 
sağlık sisteminin bütününün maliyet realitesini 
karşılamaktadır.”
 
OPSFD, şirketin OsteoFab® sürecini faydalı 
hale getirecek medikal aygıtların orijinal donanım 
üreticisi OPM Biyomedikal tarafından 3D olarak 
basılacak. Bu sayede lazer toplaştırma aditif 
üretim teknolojisi ve OPM’nin tescilli OXPEKK® 
pudra formülasyonu, nörolojik ve ortopedik 
implantlar basmak için bir araya getirilecek. Bu 
implantlar biyo-uyumlu, mekanik olarak kemiğe 
benzer, maruz kaldığı ışının enerjisini içeren ve 
kemik eklentilerini destekleyen özelliğe sahip.
OPM teknolojisi ayrıca operasyon süresini 
azaltarak, hastanede yatma süresini kısaltarak 
ve prosedür komplikasyonlarını en aza indirerek 
toplam maliyetleri düşürmek için tasarlanmış. 
Buna ek olarak OsteoFab müşterileri 
kişiselleştirilmiş 3D olarak basılan implantlar için 
özel ücret ödemiyor.

Bu model, 
kafatasındaki 

açık bölüme tam 
oturması için bir 

implantın nasıl 
kişiselleştirildiğini 

gösteriyor
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OPM Biyomedikal Başkanı Severine 
Zygmont çalışma hakkında şunları söylüyor: 
“Teknolojimizin ilginç yönlerinden biri karmaşık 
yapısının üretim maliyetini arttırmaması oldu. 
Ayrıca hem yüze hem kafatasına ait aygıtlarımızın 
gereken izinleri almış olması bize üst yüz 
yapılarının kafatası implantlarıyla tek bir aygıt 
olarak birleştirilebileceği çok daha karmaşık 
olgulara cevap verme şansı tanıdı. 

Sonuç olarak, aditif üretim hem hastalar 
üzerinde elde edilen başarı oranını arttırma, hem 
de gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler için global 
boyutta ortopediklerin ekonomisini geliştirme 
potansiyeline sahip. Bu gibi köklü değişiklikler 
endüstriye, daha fazla insana daha düşük 
maliyetle en iyi sağlık hizmetini sunma imkânı 
veriyor.”

OPM’nin OPSFD ürününün global dağıtımını, 
eklem iltihabı, eklem ve omurga sakatlıkları 
tedavisi ve yüz estetiği ameliyatları için geliştirilen 
ileri teknolojilerin önemli distribütörlerinden biri 
olan Biomet şirketi yapıyor. Şirket aynı zamanda 
OPM’nin “OsteoFab Patient-Specific Cranial 
Device” aygıtının da global distribütörü.

Aura Uyku Yardım Sistemi 

ithings firması bu yıl Haziran ayı 
itibarıyla duyurduğu yenilikçi Aura uyku 
sistemini şimdi de pazara sunmaya 

hazırlanıyor. Aura, yorganın altına yerleştirilen 
ve uyku sırasında kişinin kalp atışını, nefesini 
ve hareketlerini sürekli olarak izleme kabiliyeti 
bulunan bir algılayıcı barındırıyor. 

Sistem yatak odasındaki ortam gürültüsünü, 
ışığı ve sıcaklığı da takip ediyor. Elde edilen 
tüm bu bilgiler kaydediliyor ve sabahleyin, gece 
yarısı uykunun zayıf olmasına nelerin neden 
olabileceğini bulmak için değerlendiriliyor. 
Dahası Aura renk ve yoğunluk değiştiren özel 
bir ışık kullanarak kişinin uykuya dalmasına 
ve uyanmasına yardımcı olabiliyor. Burada  
amaç, ortam ışığının kişinin sirkadiyen ritmine 
uydurulması ve yüksek sesli ani bir alarma gerek 
duymadan o kişiyi uyutmak ve uyandırmak. Aura 
uyku sistemi yanında bir de uygun akıllı telefon 
uygulaması ile birlikte geliyor. Bu uygulama uyku 
verilerini analiz etmek, zamanlayıcıları ayarlamak 
ve sizi gece neyin uyanık tuttuğunu ortaya 
çıkarmak için kullanılabiliyor. 

W

Aura, uyku 
sırasında kişisel 
verilerinizi 
topluyor
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VİTAMİN VİTAMİN • Briç

TBF 2014 Kulüplerarası Dörtlü Takımlar 
Şampiyonası 3-8 Ağustos tarihlerinde Van’da  
yapıldı. Briççileri çok iyi ağırlayan Van halkına 
sonsuz teşekkür ederiz.    
    
64 kulübün katıldığı turnuvanın sonuçları: 
Sıralama     
1. Çayyolu BSK  
2. Tarsus Amerikan Koleji   
3. Yalıkavak Belediye SK   
     
• 2014 Doğu-Güneydoğu İkili Şampiyonası 
11-12 Ekim tarihinde Diyarbakır’da 
yapılacaktır.
• 2014 Başkent İkili Şampiyonası 25-26 Ekim 
tarihinde Ankara’da yapılacaktır. 
• 2014 Cumhuriyet İkili Şampiyonası 
1-2 Kasım tarihinde İstanbul’da yapılacaktır. 
• 2014 Ege İkili Şampiyonası 22-23 Kasım 
tarihinde İzmir’de yapılacaktır.

Briç öğrenmek ve briçle ilgili bilgi almak için 
arayabilirsiniz.     
 
Çağrı Selçuk    
GSM: 0 536 467 15 30   
hcagriselcuk@gmail.com   
   
İstanbul Briç Spor Kulübü   
www.istanbulbric.com    
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çakmış. Yerden tekrar karo oynayıp elden büyük çakmış. Trefl 2’li oynayıp eli 
doğuya vermiş. Doğu pike yatar. 11 löve.    

El No: 2
Atağı as ile alan dekleran, AK pik çekip, pik oynayıp elden karo atmış. 
Defansın trefl dönüşünü elden alıp as koz çekip 10’lu kozla yere geçip pike 
büyük çakmış. Kozları çekip trefl rua ile yere geçip yerdeki sağlanan pike 
trefl atmış. Defans piki kazandığında trefl yerine pik dönerse büyük çakıp 
aynı oyunu oynayabilir.

*	0-3 Key-card 
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Siyah taşların bağlantısız ve etkisiz yerlerde
olmasından yararlanan Beyaz, atı almak yerine
piyon sayısını arttırarak piyon hücumu planlıyor.
Siyahın kenardaki atları oyuna dönmek için
zaman kaybedecek. Siyahın bir karşı oyunu da
yok.
30... Nb7! 31.Nxg6 Qd8 32.e5 Rf5 33.f4 c5 
Siyahın baştan beri yapması gereken bu
kanatta oyun aramaktı. Ancak artık çok geç.
34. Nh4 Rh5 35.Nf3 Kh7 36.Qg4 Rhf5 
37.Nh4
Kale artık yakalandı, oyun dışı kalmaktan
kurtuluş yok.
37...Kh8 38.Nxf5 Rxf5 39.Qg6 Qe7 40.g4 
Rf8 41.f5 Qe8 42.Qxe8 43.f6 Bf8 44.f7 Re7 
45.Rf6 Nb6 46.Bxh6 Nd7 47.Ref1! 
47.Bxf8 Nxf8 48.h4 Nd8
47...cxb4 48.axb4 Bxh6 49.Rxh6+ Kg7 
50.Rh5 1-0 
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Taş Fedası Yapmak
Fabiano Caruana - Levon Aronian
Sinquefield Cup 2014 St Louis, Mo
Açılış kodu: [C84]

1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 a6 4.Ba4 Nf6 
5.0-0 Be7 6.d3 b5 7.Bb3 0-0 8.Nc3 d6 9.a3 
Na5 10.Ba2 Be6
Siyah merkezde piyon kalabalığı ile bir
girişim imkanı elde etmeye çalışıyor ancak bu
arada piyon konumunu da bozuyor ki bunun
sıkıntısını oyunun sonlarına doğru ağır olarak
hissedecek. Bunun yerine 10...Bg4 daha iyi bir 
fikir olabilirdi. Devamında, 11.h3 Bh5 12.Be3 
h6=
11.Bxe6 fxe6 12.b4 Nc6 13.Bd2 d5 14.Re1
Qd6 15.Na2!
At hareket noktası elde etmek amacıyla c1–
b3 yoluyla c5 ya da a5’e yöneliyor.
15...Nd7 16.Qe2 d4? 17.Reb1 Nb6
17...a5 18.bxa5 NXa5 19.RXb5 Qxa3 20.Qd1 
Nc6 21.Rbb1f ve şimdi tehdit 22.Nb4
18.Nc1 Na4 19.Nb3 Rf7 20. Rc1 Rd8 
21.Ng5! Rf6 22.Qh5! h6?!
Oyunda direnci sürdürmek için 22...Rh6
daha iyi bir hamleydi.
23.Nf3 Rdf8 24.Rf1 R8f7? 25.Rae1 Bf8 
26.h3 g6 27.Qh4 Qe7 28. Qg3 Bg7 
29.Na5! Nxa5

30.Nxe5!!
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