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Geride bıraktığımız 2014 yılında, Türkiye’de 
eczacılık mesleği, ilaç sektörü ve sağlık 
sisteminin bütünü açısından sorunların devam 
ettiği bir yıl oldu. Uzun süredir devam eden bu 
sorunlar henüz sektörün tüm paydaşlarını tatmin 
edecek düzeyde çözüme kavuşmadı. 

2015 yılına girdiğimiz şu günlerde, sağlam 
temeller üzerine inşa edilmiş, yurt içi veya 
yurt dışı kaynaklı ekonomik sarsıntılardan 
etkilenmeyen, istikrarı yakalamış bir ülke 
ekonomisi doğrultusunda, sağlık harcamaları 
bütçesinin ve ilaç fiyatlarının güncel kur 
farklarına göre düzenlenerek makul değerlere 
getirilmesi gerekmektedir. 

Bu doğrultuda, 2014 yılında hayata geçirilen ve 
hepimizin geleceğe umutla bakmasını sağlayan 
eczacılıkla ilgili yasal düzenlemelerin, yürürlüğe 
giren uygulamaların devamlılığı zorunludur. 
2015 yılında eksikliklerin tespit edilerek ek 
çalışmalarla hızla giderilmesi ve sektörün henüz 
çözümlenmemiş sorunlarını ortadan kaldıracak 
adımların bir an önce atılması hem sektörün 
hem de halk sağlığının korunması adına 
vazgeçilmezdir.  

Hepimizin ortak kanısı, sağlık sektörünün 
geleceği ve dolayısıyla insan yaşamı söz 
konusu olduğunda, tüm kişi ve kurumların 
uzlaşı içerisinde hareket etmesinin ve çözüm 
adına üstüne düşeni yapmasının gerekliliğidir. 
Bu nedenle, geçmişte olduğu gibi 2015 yılında 
da geleceğimiz olan çocuklarımıza daha iyi bir 
sağlık sektörü ve daha iyi bir gelecek bırakmak 
için devamlı çalışmak, birlikte üretmek ve 
gelişmek vatandaşlık görevimizdir. 

Sağlık harcamalarındaki dengesiz dağılımın 
düzeltilmesi, tedavi ve ilaç harcamalarına 
verilen önemin artması, tasarruf politikalarındaki 
eksikliklerin giderilmesi, eczane ekonomilerinin 
iyileştirilmesi ve özellikle eczacı kâr oranlarının 
arttırılması, meslek haklarının verilmesi, ilaç 
fiyatlarında kur farkının uygulanması ve ilaca 
erişimin kolaylaştırılması, istihdamın arttırılması, 
eğitimde standardın yükseltilmesi, insan odaklı 
sürdürülebilir bir sağlık sistemi inşa edilmesi için 
hep birlikte çalışılması gerekmektedir.

Sorunun değil çözümün parçası olduğumuz 
sağlıklı bir yıl diliyorum.

Sevgi ve saygılarımla...

Sonay Gürgen 
Selçuk ve As Ecza Depoları
Genel Müdürü

Merhabalar,
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Bu sene 5. kez verilen Eczacı Dergisi İlaç ve 
Eczacılık Sektörü Altın Havan Başarı Ödülleri, 
21 Kasım 2014 tarihinde Park Bosphorus Hotel 
İstanbul’da düzenlenen törenle sahiplerini buldu. 

Törene Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Eyüp Gümüş, 
AK Parti İstanbul Milletvekili Ecz. Mehmet Domaç, 
ilaç ve eczacılık sektörü meslek örgütleri başkanları, 
ilaç firmalarının temsilcileri ve eczacılar katıldı. 

Altın Havan kapsamında bu yıl bireysel, kurumsal 
ve özel olmak üzere 3 ayrı kategoride toplam 
23 kişi, kurum ve şirket ödüle layık görüldü. Ödüller 
kapsamında Selçuk Ecza Deposu “Yılın Dağıtım 
Kanalı Ödülü”nün sahibi oldu. 

Vatan Şaşmaz’ın sunuculuğunu yaptığı ödül töreni, 
açılış kokteyli ve Enbe Orkestrası’nın konserinin 
ardından Eczacı Dergisi İmtiyaz Sahibi Çetin Öztürk 
ve Ödül Jürisi Başkanı Milletvekili Ecz. Mehmet 
Domaç’ın açılış konuşmalarıyla başladı. 

Çetin Öztürk konuşmasında ödüllerin 5. yılında çok 
büyük bir prestij kazandığını ve sektörün Oscarları 

haline geldiğini söyledi. Sağlık Bakanlığı Müsteşarı 
Eyüp Gümüş ise eczacılık ve ilaç sanayisinin çok 
önemli sektörler olduğunu, onlar olmadan hiçbir şey 
yapılamayacağını belirterek, Türkiye’de son 12 yılda 
yapılan sağlık reformlarının giderek belli bir ivme 
yakaladığını ifade etti. 

İlaç sektörünün çok iyi noktalara gelmesi 
gerektiğini vurgulayan Gümüş: “İlaç sanayimizin 
ve eczacılarımızın sorunları var. Ancak sektörün 
daha hızlı gelişmesi için mücadele ediyoruz. Bu 
doğrultudaki çalışmalarımız tüm hızıyla devam 
ediyor” diye konuştu. 

Konuşmaların ardından bireysel ve kurumsal 
kategorilerde ödül almaya hak kazananlara Altın 
Havanları ve beratları jüri üyeleri ile davetli protokol 
tarafından takdim edildi. Selçuk Ecza Deposu 
Genel Müdürü Sonay Gürgen’e de “Yılın Dağıtım 
Kanalı Ödülü” Çetin Öztürk tarafından verildi. 

Sonay Gürgen yaptığı teşekkür konuşmasında 
şunları söyledi: “Hizmet alanında aldığımız bu 
ödülü 5.600 çalışanımız ve Yönetim Kurulu 
Başkanı’mız Sayın Ahmet Keleşoğlu adına alıyorum. 
Bu anlamlı ödüle Selçuk Ecza Deposu’nu layık 
gören sayın jüri üyelerine çok teşekkür ediyorum”.

Selçuk Ecza Deposu’na Yılın 
Dağıtım Kanalı Ödülü 
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eczanelerden halka ulaştırılmaya başlayana kadar 
sisteme destek olmaları çağrısında bulundu.

Çolak ayrıca, eczacıların önümüzdeki dönemde 
ilaçlardan aldığı eczacı karının artması, 
sabit ücretin kutu başına belirli bir miktara 
dönüştürülmesi, sıralı dağıtım reçetelerinin 
kapsamının genişletilmesinin yanı sıra, sağlığın 
korunması ve iyileştirilmesi hizmetlerinden alacağı 
bir meslek hakkı aracılığıyla ekonomik durumunun 
iyileştirilmesinin şart olduğunun da altını çizdi.

TEB Başkanı 
Ecz. Erdoğan Çolak 

TEB 39. Dönem Merkez Heyeti 2. Bölgelerarası 
Toplantısı 11-14 Aralık 2014 tarihleri arasında 
Eskişehir’de gerçekleştirildi. Toplantıya, Türkiye’nin 
hemen her ilinden eczacı odası başkan ve 
yöneticileri ile delegeleri katıldı.

11 Aralık Perşembe günü açılış töreniyle başlayan 
toplantı, TEB Merkez Heyeti Çalışma Raporu’nun 
sunumuyla devam etti. Toplantının ikinci gününde, 
TEB Mali ve Denetleme Kurulu Raporları ile 
Eczacı ve Eczane Profili Araştırması sunumları 
gerçekleştirildi. Ardından, bölge eczacı odası 
temsilcilerinin konuşmalarına geçildi.

Toplam 36 konuşmacının söz aldığı toplantı, 
TEB Başkanı Ecz. Erdoğan Çolak’ın kapanış 
konuşmasıyla sona erdi. 

Erdoğan Çolak yaptığı konuşmada, Protokol 
Revizyonu ve 6308 Sayılı Yasa’ya ilişkin çıkartılan 
yönetmelikle ilgili sorunlara ağırlıklı yer verdi. 

Türkiye’de ruhsatı bulunmayan ithal ve yetim 
ilaçların TEB tarafından verilmesinin bir kamu 
hizmeti olduğuna değinen Çolak, bu hizmetin 
özelleştirilmesi anlamına gelen çeşitli firmalara 
verilmesi sürecini de eleştirerek, eczacılara 
bu ilaçlar ruhsatlı olarak piyasaya verilene ve 

Abdi İbrahim, büyümesini sürdürülebilir kılmak 
ve küresel oyuncu kimliğini pekiştirmek üzere 
gerçekleştirdiği uluslararası ortaklıklar kapsamında; 
RemedePharma ile 14 Aralık 2014’te Cezayir’de 
yeni bir ortaklık anlaşmasına imza attı. 

“Abdi İbrahim RemedePharma” adıyla faaliyet 
gösterecek bu yeni ortaklık ile iki şirket güçlerini 
birleştirerek, geniş bir tedavi alanını kapsayan 
ürünlerin üretim ve pazarlamasını yapacak.  

Konuyla ilgili görüşlerini aktaran Abdi İbrahim 
Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut, şirketin 
uluslararası arenada da güçlü bir firma olmasını 
sağlama hedefleri olduğunu belirtti. Nezih Barut 
şunları kaydetti: “Yükselen bir değer olma 
yolundaki hedefimize, emin adımlarla ilerliyoruz. 
1999’dan bu yana faaliyet gösterdiğimiz 
Cezayir’de, ülkenin önde gelen ilaç şirketlerinden 
RemedePharma’nın hissesini satın alarak 
kurduğumuz ve yönetimi Abdi İbrahim’de olacak 
bu ortaklık gereğince, GMP’ye uygun olarak 
yapımı gerçekleştirilecek fabrikayı 2016 başına 
kadar faaliyete geçirme sorumluluğunu üstlenmiş 
bulunuyoruz. Böylelikle, Türkiye’nin yanı sıra, 
Kazakistan ve Cezayir’de de üretim tesislerimiz 
aracılığıyla insan sağlığına hizmet etmeye devam 
edeceğiz.” 

TEB 39. Dönem Merkez Heyeti 
2. Bölgelerarası Toplantısı Yapıldı

Abdi İbrahim’den Ortaklık 
Anlaşması
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farklı alanlarında çalışan meslektaşlarıyla bir araya 
gelmesinin önemine değindi. 

Açılış konuşmalarının ardından Mert Sandalcı, 
öğrencilere eczacılığın tarihini anlattı. Kongre, açılış 
oturumunun ardından moderatörlüğünü Kongre 
Düzenleme Kurulu Başkanı Ufuk Kır’ın yaptığı ve 
AK Parti İstanbul Milletvekili Ecz. Mehmet Domaç, 
CHP Manisa Milletvekili Ecz. Özgür Özel, 
Türk Eczacıları Birliği Başkanı Ecz. Erdoğan 
Çolak’ın konuştuğu “Otoritelerin Gözünden 
Mesleğin Geleceği” konulu oturumla devam etti.

Kongrenin ikinci gününde; Yöneticilerin 
Gözünden Endüstride Eczacının Yeri ve Geleceği, 
Hastanede Eczacılık Uygulamaları, Karikatürlerle 
Klinik Eczacılık, Onkoloji Eczacılığı, Eczacılıkta 
Yükselen Trendler, Farmakoekonomi, Kozmetik 
Ürünlerde Tartışmalı Maddeler başlıklı etkinlikler 
gerçekleştirildi. Kongrenin son günü olan 
21 Aralık’ta ise Zade Vital sponsorluğunda, 
eğitmen Beril Koparal Ayanoğlu katılımcılara 
eczanede doğru satış tekniklerini anlattı.

KISA KIS KISA KISA

Öğrenciler Kongrede Buluştu

ESKON 2014 - 9. Bölge Eskişehir Eczacı 
Odası Ulusal Öğrenci Kongresi 19-21 Aralık 
2014 tarihleri arasında Eskişehir Rixos Otel’de 
gerçekleştirildi. Türkiye’de bir oda bünyesinde 
düzenlenen ilk öğrenci kongresi olma özelliğini 
taşıyan etkinlikte, 5 farklı başlık altında 13 ayrı 
konuşmacı söz aldı. 

Kongrenin açılış konuşmasını Anadolu Üniversitesi 
Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Öztürk 
yaptı. Prof. Dr. Öztürk, eczacılık mesleğinin 
önemli dönemeçlerden geçtiğini belirtti. 9. Bölge 
Eskişehir-Bilecik Eczacılar Odası Başkanı Yücel 
Yenilmez ise kongrede öğrencilerin, eczacılığın 

Ecz. Öznur Çalık’tan TEB’e Ziyaret

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Halkla İlişkiler 
Başkanı, Malatya Milletvekili Ecz. Öznur Çalık, 

18 Aralık 2014 Perşembe günü Türk Eczacıları 
Birliği’ni (TEB) ziyaret ederek, birliğin Merkez 
Heyeti ile bir görüşme yaptı. Yapılan görüşmede 
son dönemlerde eczacılık mesleği ile ilgili olarak 
yaşanan sorunlar değerlendirildi. 

Özellikle SGK Protokol Revizyon görüşmelerinin 
sonuca bağlanamamış olması, Sosyal 
Güvenlik Kurumu Sağlık Sosyal Güvenlik 
Merkez Müdürlükleri’ndeki mevcut kadroların 
devamlılığının sağlanması, eczacıların SGK prim 
borçlarının yapılan yasal düzenleme ile oluşturulan 
yapılandırma kapsamına alınmaması gibi konular 
TEB Merkez Heyeti tarafından Ecz. Öznur Çalık’a 
iletildi. Öznur Çalık ise, bu sorunlarla ilgili gerekli 
çalışmaları en kısa sürede yapacağını ifade etti.

Novartis Türkiye’nin En Beğenilen 
İlaç Şirketi Seçildi

Türkiye’nin önemli ekonomi yayınlarından Capital 
Dergisi’nin GFK Türkiye ile 15 yıldır gerçekleştirdiği 
ve alanında lider firmaların değerlendirildiği 
“Türkiye’nin En Beğenilen Şirketleri” araştırmasının 
2014 sonuçları açıklandı. 

Türk iş dünyasının gündemini belirleyen 
araştırmanın bu yılki sonuçlarına göre Novartis, 
son iki yılda olduğu gibi ilaç sektörünün en 

beğenilen şirketi seçildi. Şirketlerin bilgi ve teknoloji 
yatırımları, finansal sağlamlığı, iletişim, pazarlama 
yönetimi, uluslararası pazarlara entegrasyon ve 
satış stratejileri gibi kriterler göz önüne alınarak 
değerlendirildiği araştırma, iş dünyasını temsilen 
650 şirketten 1.620 orta ve üst düzey yöneticinin 
çevrimiçi olarak yanıtladığı anket sonuçlarına göre 
belirlendi. 

Araştırma sonucunda Türkiye’nin en beğenilen 
ilk 25 firması ile ilaç, kimya, finans, dayanıklı 
tüketim, gıda, bilişim, teknoloji gibi 38 sektörün en 
beğenilen ilk 3 firması belirlendi.
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Pfizer Aşı Sözünü Tuttu 

Dünyanın yoksul ülkelerindeki bebek ve çocukların 
pnömokok hastalıklarına karşı korunması amacıyla 
2010 yılından bu yana Küresel Aşı ve Bağışıklama 
İttifakı (GAVI) girişimiyle ortaklaşa hareket eden 
Pfizer’in temin ettiği pnömokok aşısı miktarı,
100 milyon doza ulaştı. 

Pfizer, dünyanın yoksul ülkelerindeki bebek 
ve çocukların pnömokok hastalıklarına karşı 
korunması amacıyla UNICEF ile imzaladığı 
anlaşma kapsamında, az gelişmiş 73 ülkedeki 
çocuklara 2025’e kadar pnömokok aşısı temin 
etme sözü vermişti.

Pfizer, şimdiye kadar GAVI girişimi kapsamında 32 
ülkeye konjüge pnömokok aşısı temin etti. Pfizer 
Aşılardan Sorumlu Başkanı ve Genel Müdürü 
Susan Silbermann şunları söyledi: “Bu büyük bir 
başarı ve daha başlangıç. Daha yollayacak çok 
dozumuz ve hayatı tehdit eden bu hastalığa karşı 

koruyacak çok bebeğimiz var. GAVI’ye yollanan 
bu dozların ciddi bir etkisi olmasını umuyoruz. 
GAVI programı sayesinde 2015 yılına kadar 
500.000, 2020’ye kadar ise 1.500.000 ölümün 
engellenmiş olacağı öngörülüyor.”

Gençler Diyabeti Posterlerle Anlattı

Maltepe Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesi 
İletişim Fakültesi öğrencilerinin, Türkiye’de diyabet 
konusunda farkındalığı arttırmak amacıyla hayata 
geçirdiği “Biz Yanınızdayız” Diyabet Posterleri 
Sergisi, TAV’ın desteğiyle 18 Kasım - 18 Aralık 
tarihleri arasında Atatürk Havalimanı Dış Hatlar 
Gidiş Terminali’nde gerçekleşti. Üniversite 
öğrencilerinin diyabete bakış açılarını yaratıcılıkları 
ile birleştirerek topluma “Biz Yanınızdayız” mesajı 

verdikleri proje, diyabetten korunma yollarını 
ve tedavinin önemini anlatan 48 posterden 
oluşuyor. Projeye Maltepe Üniversitesi ve Anadolu 
Üniversitesi’nin yanı sıra Türkiye’nin diyabet 
alanında önde gelen sivil toplum kuruluşları; 
Türkiye Diyabet Vakfı, Türk Diyabet Cemiyeti, 
Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği, 
Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği, 
Diyabet Hemşireliği Derneği, Diyabet Diyetisyenliği 
Derneği, Diyabetle Yaşam Derneği ve Lilly İlaç 
destek oldu.
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Söz konusu proje çerçevesinde TEB’in yenilikçi 
bir model ile eczacılara yapılandırılmış, kapsamlı 
ve mesleki yeterliliğe dayalı bir eğitim sunmasının 
eczacılık hizmetlerinin kalitesine yapacağı katkı 
masaya yatırıldı. 

Türkiye’de eczacılık mesleğinin birikiminden 
güç alan ve yenilikçilikle geliştirilmiş bir eğitimle 
mükemmelliğin yakalanabileceği, bu anlamda 
eczacıların geleceğinin onların bilgisi ve katılımıyla 
şekilleneceği ifade edildi.

Projenin birinci basamağı olarak, 2015 Ocak ayı 
sonunda gerçekleştirilecek Yenilikçilik Çalıştayı’nın 
ardından Nisan ayında “Eğiticilerin Eğitimi” ile 
başlayacak pilot projenin, 2016 yılı sonu itibarıyla 
ulusal düzeye aktarılması ve tüm Türkiye’de 
uygulanması planlanıyor.

Smart Eczane - Geleceğimizi 
Şekillendirmek

8 Aralık 2014 tarihinde Ankara Midi Otel’de Türk 
Eczacıları Birliği (TEB) Merkez Heyeti ve Denetleme 
Kurulu Üyeleri ile TEB Eczacılık Akademisi Yönetim 
Kurulu üyelerinin katıldığı bir toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıda, Pharma Expert Consultancy and 
Education Eğitim ve Yeterlilik Gelişimi Birimi 
Başkanı Dr. Ecz. Arijana Mestrovic ve Accreditation 
Council for Pharmacy Education (ACPE) Mesleki 
İşler Direktör Yardımcısı ve Uluslararası Hizmetler 
Direktörü Mike Rouse, Smart Eczane - Geleceğimizi 
Şekillendirmek: Eczacılık Mesleğinde Değişim 
Yaratmak için Yenilikçi Bir Model başlıklı bir proje 
sunumu yaptı. 

Reçeteler Kontrol Altına Alınıyor

Sağlık Bakanlığı’nın sorumluluğunda Sosyal 
Güvenlik Kurumu (SGK) ile birlikte Reçete Bilgi 
Sistemi’nin işlerliği arttırılarak akılcı ilaç kullanımı 
konusunda il bazında değerlendirmeler yapılacak 

ve tüm hekimlerin reçeteleri kontrol edilecek.
Program koordinatörlüğünü Kalkınma Bakanlığı ile 
Maliye Bakanlığı’nın yürüttüğü Öncelikli Dönüşüm 
Programları Eylem Planı’nda, sağlık harcamalarının 
etkinleştirilmesi başlıklı bölümde, akılcı ilaç 
kullanımının yaygınlaştırılacağına dikkat çekildi.

Eylem Planı’na göre, Sağlık Bakanlığı’nın 
sorumluluğunda yapılacak çalışmalar kapsamında, 
akılcı ilaç kullanımına ilişkin bilinçlendirme 
faaliyetleri yürütülecek. Akılcı ilaç kullanımına 
ilişkin sempozyumlar, çalıştaylar ve kampanyalar 
düzenlenecek. Milli Eğitim Bakanlığı aracılığıyla 
velilerin ve öğrencilerin bilinçlendirilmesi 
sağlanacak. 

Ürün tanıtım elemanlarına yönelik akılcı ilaç 
kullanımı konusunu da içeren yeterlilik eğitimi 
verilecek, sağlık hizmet sunucularına yönelik 
akılcı ilaç kullanımı eğitimleri tertip edilecek. 
Çalışmalarda Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Sosyal 
Güvenlik Kurumu (SGK), üniversiteler, sivil toplum 
kuruluşları ve ilaç sektörü birlikte çalışacak.
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Sen Bul Diyabet 
Kolaylaşsın Jürisi

İlaçlara Soğuk Zincir Uyarısı

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz 
Kurumu Başkanı Saim Kerman imzasıyla, ilaç, 
aşı ve serum gibi tıbbi ürünlerde uygulanması 
zorunlu olan “soğuk zincir” hakkında uyarılar içeren 
genelge yayımlandı.

Genelgede, tıbbi ürünlerin ruhsatında belirtilen 
saklama koşullarında depolama ve dağıtımının 
gerçekleştirilmesinin esas olduğu hatırlatılarak, 
bu ürünlerin bozulmaması için gerekli olan soğuk 
zincire uyulması gerektiği vurgulandı.

Bu kapsamda, özellikle soğuk zincir ürünlerinin, 
üretiminden fiilen tüketildiği noktaya ulaşıncaya 
kadar geçen sürede sıcaklığının +2 C / +8 C 
değerleri arasında olması gerektiğinin altı çizilen 
genelgede, ruhsat sahibinin öngördüğü koşullarda 

Sanofi Türkiye Mucitlerini Buldu

Sanofi Grubu, yeni ve etkili tedavi yöntemlerinin 
yanı sıra sosyal sorumluluk projeleriyle de diyabet 
konusunda farkındalık çalışmaları yürütüyor. Bu 
kapsamda Türkiye Diyabet Vakfı ve Sanofi işbirliği 
ile başlatılan “Sen Bul Diyabet Kolaylaşsın” proje 
yarışmasının kazananları belli oldu. Kazanan 
projelere toplam 75.000 TL ödül verildi.

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi 
Emre Ceyhun ve Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar 
Mühendisliği öğrencisi Çağatay Yıldız’ın icadı olan 
“Şekerim” projesi, yarışmanın birincisi oldu. 

Yarışmada ikinciliği, “Diabetes Mellitus, 
Zorlukları Aşmak ve Yönetim Aile Hekimliği 
SMS Uygulaması” ile Trakya Üniversitesi Tıp 
Fakültesi öğrencisi Oktay Dokuz, üçüncülüğü 
“D.A.K.S.B.O.” projesi ile Erciyes Üniversitesi 

Bilgisayar Mühendisliği öğrencisi İsmet Can 
Demirtaş kazandı. Ayrıca üç proje de mansiyon 
ödülüne layık görüldü.

depolama, muhafaza ve dağıtımının zorunlu 
olduğu bildirildi.

Bayer Liseler Arası Bilim Yarışması 
Başlıyor

Sağlık, beslenme ve ileri teknoloji ürünleri alanında 
uzmanlaşmış küresel bir şirket olan Bayer, 
Türkiye’deki 60. yıl kutlamaları vesilesiyle, lise 
öğrencilerine yönelik bir yarışma düzenliyor. 
“Bayer Liseler Arası Bilim Yarışması” ile öğrencileri 
fen ve bilim alanında çalışmalar yapmaya 
teşvik ederek ve onları yönlendirerek bilimsel 
gelişimlerine katkıda bulunmak amaçlanıyor.

Türkiye genelinde lise ve dengi okul öğrencilerinin 
katılabileceği ve “Kent için Bilim” teması altında 
gerçekleştirilecek yarışmada, öğrencilerden kent 
yaşamını kolaylaştıran ve vatandaşların gündelik 
ihtiyaçlarına çözüm sunacak projeler oluşturmaları 
isteniyor. 

Yarışmada son başvuru tarihi 16 Şubat 2015. 
Projelerin özgünlük, bilimsel yöntem, yararlılık, 
uygulanabilirlik, sunum ve sonuç kriterlerine göre 
değerlendirileceği yarışmanın sonuçları ise 
2 Mart 2015 tarihinde açıklanacak.
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“Hastalara Zaman 
Ayıramıyoruz”

okat Şenbil Eczanesi sahibi 
Ecz. Dursun Ali Şenbil, mesleğe yeni 
başlayan eczacılara, hastalara özenle 

yaklaşmalarını ve eczacılık yeminine bağlı 
kalmalarını öğütlüyor.

DENGE: Bize kendinizden bahseder misiniz? 
DURSUN ALİ ŞENBİL: 1954 Tokat, Zile 
doğumluyum. 1965’te ilkokulu, 1968’de 
ortaokulu, 1971’de liseyi ve 1972’de Tapu 
Kadastro Meslek Kursu’nu bitirdim. İstanbul 
Bakırköy 2. Bölge Tapulama Müdürlüğü’nde 
çalıştım. Kumburgaz, Celaliye ve Selimpaşa 
köylerinde kadastro ölçümlerinde bulundum. 
1972’de, şimdi Ankara Gazi Eczacılık Fakültesi 
olan A.İ.T.İ.A. Eczacılık Yüksekokulu’na 
girdim. 1976’da fakülteyi bitirip Zile’de Şenbil 
Eczanesi’ni açtım. 1976’dan beri aktif olarak 
çalışmaktayım. Pek çok dernek ve sosyal 
kurumda görev aldım.

D.: Neden eczacılık mesleğini seçtiniz?
D.A.Ş.: Mesleğimi çok seviyorum. İnsan 
sağlığına hizmet veren her kuruma, sevgim ve 

İÇİMİZDE İÇİMİZDEN BİRİ

saygım sonsuzdur. Hastalıkların tedavisinde 
mesleğimizin büyük yeri vardır. Tedavi sonucunu 
en yakından takip eden eczacıdır. Hastaların 
en kolay danışacağı kişi de eczacıdır. Reçeteyi 
yazan hekimlerin formüllerine uygun koşullarda 
ilaç hazırlayıp hastaya vermek benim için çok 
haz verici olduğundan bu mesleği seçtim.

D.: Ailenizde sizden başka eczacı var mı?
D.A.Ş.: Ailemde benden başka eczacı yok. 
Ailemin benden önceki kuşaklarında yüksek 
eğitim almış kimse bulunmuyor. Üç çocuğum 
var. Büyük kızım doktor, ortanca kızım 
fizyoterapist, küçük olan oğlum ise mühendis.

D.: Size göre eczacı-hasta ilişkisi nasıl olmalı?
D.A.Ş.: Eczacının hasta ile ilişkisi seviyeli 
olmalıdır. Eczacı, mesleki bilgilerini hastaların 
anlayacağı dilde anlatıp onlara yön vermeli, 
önerilerde bulunmalı, güvenini kazanmalıdır. 
Hastaları bir kazanç kapısı gibi görmemeli ve 
eczacılık yeminine bağlı kalmalıdır.

D.: Eczanenize gelen müşteri bugün aradığı 
her ilacı bulabiliyor mu?
D.A.Ş.: Bu günlerde ilaç sıkıntısı çok. Pek çok 
ilacı bulamıyoruz. Bu durum kimi ilaçlarda üretim 
sıkıntısından, bazılarında da Sağlık Bakanlığı 
ile fiyat konusunda anlaşamadıklarından 
kaynaklanıyor.

Ecz. Dursun Ali 
Şenbil

T
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D.: Eczanenizi açtığınız ilk yıllarda mesleki 
anlamda yaşadığınız sıkıntılar oldu mu?
D.A.Ş.: Eczanemi açtığım yıllarda eczacının 
kar oranı %16,5’ti. O zamanlar bazı ilaçlar yoka 
girmişti. Türkiye’de birkaç ecza deposu vardı. 
İlaçların bize ulaşımı çok zordu. Onun için 
de stoklu çalışıyorduk. En az 15 günlük ilaç 
ihtiyacını karşılayacak kadar stokları eczanelerde 
bulundurmak gerekiyordu.

D.: Eczanenizde kendiniz ilaç üretiyor 
musunuz?
D.A.Ş.: Eczanemde laboratuvarım çalışıyor. 
Hekimlerin yazdığı majistral ilaçları hazırlıyoruz. 
Ancak kendimize özel bir formülümüz yok.

D.: Eczacılıkta bugün geçmişe göre avantajlar 
neler?
D.A.Ş.: Eczacılıkta bugünün eskiye göre 
tek avantajı ilaçlara ulaşımın kolay olması. 
Depolardan günde 3 defa servis var. Web 
depo ile internetten sipariş verilebiliyor. Stok 
yapmaya gerek kalmıyor. Ancak dezavantajlar 
daha fazla. İlaç fiyatları çok düştü. Stoklu 
çalışan eczaneler çok zarar etti. 

D.: Günümüzde eczacılık sektöründe 
yaşadığınız ve gözlemlediğiniz diğer sorunlar 
neler?
D.A.Ş.: Her gün yeni kurallar getirilmesi, sürekli 
değişen uygulamalar bizleri çok zorluyor. Bu 
değişimleri hastalara izah etmek çok zor oluyor. 
Eczacı tahsildar konumuna geldi. Muayene 
ücretlerinin fazla olmasına, reçete katkı payına 
hastalar haklı olarak itiraz ediyor. Durumu 
anlayışla karşılayan ve anlayan hastalar ise 
devamlı müşterimiz olanlar. Bir de parayı sonra 
öderim deyip veresiye yazdıranlar var. Hayati 
ilaçların bulunmaması, pahalı ilaçlar da cabası. 
Kar oranlarının çok düşük olması ise en ciddi 
sorunlarımızın başında geliyor. 

D.: Eczacılığın geleceğini nasıl görüyorsunuz?
D.A.Ş.: Eczacılık mesleğinin geleceğini 
pek parlak görmüyorum. Gün geçtikçe 
sıkıntılar artıyor. Yürürlüğe sokulan kuralları 
incelemekten, onları uygulamaktan hastalara 
zaman ayıramıyoruz. Mesleki bilgilerimizi 
hastalara aktaramıyoruz.

D.: Genç meslektaşlarınıza önerileriniz var mı?
D.A.Ş.: Genç eczacılarımıza, eczacılık yeminine 
bağlı kalarak hastalarına hizmet etmelerini, 
sık sık seminerlere ve mesleki eğitimlere 
katılmalarını, meslektaşları ve diğer tüm sağlık 
çalışanlarıyla birlikte deontolojik kurallara 

uymalarını ve hastalara kendi yakınları gibi 
hassas davranmalarını tavsiye ederim.

D.: Eczacılık dışında uğraşlarınız var mı?
D.A.Ş.: Eczacılık dışında ticari yönden bir 
uğraşım yok. Zaten uğraşacak zamanımız da 
olmuyor. Hobi olarak da hafta sonları bağ, 
bahçe işleri ile ilgileniyorum.

D.: Ne kadar süredir SED ile çalışıyorsunuz?
D.A.Ş.: 1976 yılından, yani eczanemi 
açtığım ilk günden beri Selçuk Ecza Deposu 
ile çalışıyorum. Türkiye’nin en büyük ecza 
depolarından biri. Türkiye’de ilk defa hızlı, 
düzenli, ilaç servisi başlatan depo. 

Eczanemi açtığım yıllarda ilaç Anadolu’ya 
İstanbul’dan ya trenle ya da ambarlar vasıtasıyla 
kamyonlarla, 15-20 günde geliyordu. Sonraları 
Selçuk Ecza Deposu şehirlerarası otobüslere 
vererek siparişlerimizi göndermeye başladı. 
Sonunda kendi acil ilaç servisini kurarak ilaçları 
düzenli şekilde eczanelere ulaştırmaya başladı. 
Itriyat ürünlerini de hizmet yelpazesine ekleyerek 
eczanelere büyük yardımı oldu. 

D.: Denge için neler düşünüyorsunuz?
D.A.Ş.: Denge, son derece güzel, mesleki bir 
dergi. Ülkemizin tarihi ve diğer güzelliklerini, 
bölgesel kültürleri öğrenmek açısından da 
bilgi kaynağı. Yeni uygulamaya sokulan tıbbi 
gelişmeler hakkında bilgilendirmeler, eczacılara 
ticari anlamda önerilerde bulunulması, sanatla 
uğraşan meslektaşlarımıza yer verilmesi de 
bizleri mutlu ediyor.
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“Yaptığımız İş 
Kutsaldır”

rof. Dr. K. Hüsnü Can Başer 
akademik kariyeri boyunca 
pek çok başarıya imza attı. 

Üniversiteden erken emekli olmasına rağmen 
araştırmalardan ve bilimsel faaliyetlerden 
kopamayan Hüsnü Can Başer, yeni projelere 
imza atmayı ve yayın üretmeyi sürdürüyor.

DENGE: Kısaca sizi tanıyabilir miyiz?
HÜSNÜ CAN BAŞER: 65 yıl önce Çankırı’da 
doğdum. Hemen hemen tüm eğitim hayatım 
Eskişehir’de geçti. 1968 yılında girdiğim 

DUAYENLERDUAYEN

P

Eczacılık Yüksekokulu’ndan 1972’de, 
1 numaralı diploma ile mezun oldum. 
Doktoramı Londra Üniversitesi’nde yaptım. 
Akademik yükseltmelerimi Eskişehir Anadolu 
Üniversitesi’nde tamamladım. 8 yıl dekanlık, 
12 yıl dekan yardımcılığı, 22 yıl araştırma merkezi 
müdürlüğü yaptım. 3 yıl önce emekliliğimi 
isteyerek üniversiteden ayrıldım, ama halen 
akademik çalışmalarımı sürdürüyorum.

D.: Eczacılık Yüksekokulu’nda nasıl bir eğitim 
aldınız?
H.C.B.: Okulumuz yeni yapılmıştı ve mükemmel 
imkanlara sahipti. Okulun ilk öğrencileriydik. 
Daimi asistan kadroları olmakla beraber ders 
veren hocalarımız başta İstanbul olmak üzere 
Ankara ve İzmir’den geliyordu. Her yaz 2 ay 
eczane stajı yapıyorduk. Ben stajı öylesine 
ciddiye almıştım ki, raflardan ilaçları teker teker 
indirip prospektüs bilgilerini not ederek kişisel 
bir vademekum hazırlamıştım. Jenerik isimlere, 
etken maddelere ve endikasyonlara göre 
düzenlenmiş o vademekumun müsveddeleri 
hala elimde. 

4. sınıfa geçtiğimizde okulumuz devletleşti ve 
Eskişehir İTİA’ya bağlandı, yani diplomamızı 
devlet okulundan aldık. Fizik, kimya, biyoloji 
derslerimizi Fen Fakültelerinden, meslek 
derslerimizin tümünü ise eczacılık eğitimi 
veren devlet okullarından gelen seçkin öğretim 
üyelerinden aldığımız için şanslıyız. Onlar 
sayesinde edindiğim bilgi altyapısı ve özgüven, 
daha 3. sınıftayken akademik hayata atılmayı 
düşünmeme neden oldu. Ben de okul biter 
bitmez Farmakognozi Asistanı olarak okulda 
göreve başladım. 

D.: Londra’daki eczacılık eğitimi nasıldı?
H.C.B.: Oradaki eczacılık eğitimi bizden çok 
farklıydı. Eczacılık eğitimi bizde 4 yılken, orada 
3 yıldı. 2. sınıfta öğrenciler seçtikleri branşların 
dersleri ağırlıklı olmak üzere, meslek derslerini 
alıyor, son sınıfta ise bir yıl süreyle seçtikleri 
branşın laboratuvarında pratik uygulamalı 
bir bitirme tezi çalışması yapıyor ve girdikleri 
sınavlardan başarılı oldukları takdirde mezun 
oluyorlardı. Bu eczane açabilecekleri anlamına 
gelmiyordu. Ama endüstride veya kamuda 
çalışabilirlerdi. 

Eczane açabilmeleri için bir yıl süreyle Kraliyet 
Eczacılık Derneği’nin (Royal Pharmaceutical 
Society) açtığı dersleri almak, önerdikleri yerde 
stajlarını tamamlamak ve sınavları başarmak 
zorundaydılar. Ben son yılımda tezimi teslim 

Prof. Dr. K. Hüsnü 
Can Başer 
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ettikten sonra bir zincir eczanede birkaç ay 
çalışmıştım. Ama statüm neredeyse bir eczacı 
kalfası gibiydi. Reçeteyi hazırlardık ama hastaya 
veremezdik. Hastaya verme yetkisi baş eczacıya 
aitti. 

O yıllarda Türkiye’deki eczacılık eğitimi 4 yıl 
olmasına rağmen sadece 6 aylık staj 
mecburiyeti vardı ama bitirme tezi yoktu. Stajların 
çoğu da sadece kâğıt üzerinde oluyordu. 
İngiltere’deki sistem de epeyce değişikliğe 
uğradı, ama yine de eczacı olma kriterlerinin 
değiştiğini zannetmiyorum.

D.: Anadolu Üniversitesi Eczacılık 
Fakültesi’nde dekanlık yaptığınız dönemde ne 
gibi çalışmalar yaptınız? 
H.C.B.: Fakültemizde ilk olarak altyapı 
onarımlarını yaptırdım ve laboratuvarları 
yenilettim. Bilim insanı yetiştirme programlarını 
başlattım ve asistan kadrolarını güçlendirdim. 
Fakültedeki öğretim üyesi arkadaşlarımı 
araştırma imkânlarını geliştirmek için proje 
desteği veren kuruluşlara proje önerisi sunmaları 
konusunda teşvik ettim. Üniversitedeki ilk 
bilgisayar laboratuvarlarından birini fakülteye 
kazandırdım ve 40 bilgisayarı öğrencilerin 
kullanımına açtım. Her öğretim üyesinin 
bilgisayar sahibi olmasını sağladım. 

Öğrencilerimizin uluslararası eczacı örgütlerinde 
temsilini sağladım. Fakülteyi Avrupa Eczacılık 
Fakülteleri Federasyonu’na üye yaptım. 
Dekanlığı sürdürdüğüm 8 sene boyunca 
her öğrenciyi kazalara karşı sigortalattım. 
Yurt dışı kongrelere katılımları teşvik ettim ve 
destek bulunması için çaba sarf ettim. Bugün 
fakültemizin güçlü bir eğitim-öğretim kadrosunun 
olmasında o günlerdeki çabalarımızın payı 
olduğunu düşünüyorum.

D.: Tıbbi Bitkiler Araştırma Merkezi’nde 
yaptığınız çalışmaları anlatır mısınız? 
H.C.B.: 1980 yılında EİTİA’da Tıbbi Bitkiler 
Araştırma Enstitüsü’nü kurdum. 1982’de enstitü 
Tıbbi Bitkiler Araştırma Merkezi (TBAM) haline 
dönüştü. 1984’te Birleşmiş Milletler Kalkınma 
Programı’ndan (UNDP) aldığım mali, Birleşmiş 
Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı’ndan (UNIDO) 
aldığım teknik destekle TBAM’ı geliştirmeye 
başladım. Merkezin binasının açılışı 19 Kasım 
1986’da geniş bir katılımla yapıldı. 

1984’ten, TBAM’ın isim ve statüsünün 
değiştirildiği 2002 yılına kadar, Ulusal Proje 
Koordinatörü olarak 2 UNDP ülke projesi, 

2 UNIDO Özel Endüstri Hizmeti (SIS) projesi, 
4 DPT projesi, 3 TÜBİTAK projesi, 3 Anadolu 
Üniversitesi Araştırma Fonu projesi, 2 Orman 
Bakanlığı projesi yürüttüm. Türk Hükümeti 
ve UNIDO desteğiyle 10 yıl süreyle her yıl 
gelişmekte olan ülkelerden seçilmiş 10 
kişiye TBAM’da, TRUMAP (Tıbbi ve aromatik 
bitkilerin ilaç ve ilgili diğer sanayilerde kullanımı) 
uygulamalı eğitim programları yürüttük ve 
40 ülkeden 100 kişiye sertifika verdik. İtalya 
Trieste’de kurulu Uluslararası Bilim ve Yüksek 
Teknoloji Merkezi (ICS) ve UNIDO ile işbirliği 
halinde 1999’da bir hafta süreli uluslararası 
katılımlı Uçucu Yağların Kalitelerinin Yükseltilmesi 
konusunda uygulamalı eğitim programı 
düzenledik.

TBAM kısa süre içinde Türkiye’nin en donanımlı 
kromatografi ve spektroskopi imkânlarına 
sahip, mükemmel bir farmakognozi araştırma, 
geliştirme ve eğitim merkezi haline geldi. Türk 
tıbbi ve aromatik bitki biliminin tanınmasına ve 
evrensel saygı görmesine katkı sağladı. Tüm bu 
gayretlerimden ötürü, 1995’te Londra merkezli 
IFEAT (Uluslararası Uçucu Yağlar ve Aroma 
Ticareti Federasyonu) tarafından uçucu yağ 
biliminin gelişmesine yaptığım katkılardan dolayı 
Üstün Hizmet Madalyası (Distinguished Service 
Medal) ile taltif edildim. 

2003’te Özbekistan Taşkent’te genç bilim 
insanlarının yetişmesine yaptığım katkılardan 
ötürü Moskova merkezli Bilimsel Ortaklık 
Vakfı’nın Gümüş Liyakat Madalyası’na layık 
görüldüm. 2005’te, En İyi Eczacı Akademisyen 
Ödülü, Rotary International 100. Yıl Özel Mesleki 
Başarı Ödülü, TEB Eczacılık Akademisi Bilim 
Ödülü, TÜBİTAK Bilim Ödülü aldım. 2006’da 
Eskişehir Çağdaş Gazeteciler Derneği Bilim 
Ödülü, 2008’de Popüler Bilim Dergisi Bilim 
Ödülü, 2014’te ise Brisbane, Avustralya’da 
Uluslararası Bahçe Bitkileri Kongresi (IHC) ve 
5. Dünya Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Kongresi 
(WOCMAP) esnasında Uluslararası Bahçe 
Bitkileri Derneği (ISHS) Madalyası’na layık 
görüldüm.

D.: ICMAP bünyesindeki çalışmalarınızdan 
bahseder misiniz? 
H.C.B.: Uluslararası Tıbbi ve Aromatik Bitkiler 
Konseyi (ICMAP), Uluslararası Biyolojik Bilimler 
Birliği (IUBS) bünyesinde tıbbi ve aromatik bitkiler 
konusunda bir üst kuruluş olma düşüncesiyle 
1993 yılında Paris’te kuruldu. Konseyin en 
önemli aktivitesi her 5 yılda bir farklı bir kıtada 
dünya kongreleri (WOCMAP) düzenlemesi. 
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1997’de 2. WOCMAP sırasında konseyin 
Genel Sekreterliğine seçildim. 3. WOCMAP 
sırasında Başkan Yardımcılığına, 2008’de 
de Cape Town’da Başkanlığa getirildim. Son 
WOCMAP kongresi sırasından yapılan genel 
kurulda Başkanlığı bıraktım ve 6. WOCMAP’ı 
düzenlemek üzere Başkan Yardımcılığına 
seçildim. ICMAP Genel Sekreterliğini 
yürüttüğüm dönemde ICMAP web sitesini 
(www.icmap.org) faaliyete geçirdim. ICMAP 
Bülteni (ICMAP News) ve ICMAP Haber 
Notlarını (ICMAP News Sheets) yayınlamaya 
başladım. 

D.: Görev yaptığınız diğer kurumlar hangileri? 
H.C.B.: 1985-2012 yılları arasında Sağlık 
Bakanlığı’nda, Türk Farmakope Komisyonu 
üyeliği görevini yürüttüm. 1985-1992 yılları 
arasında Sağlık Bakanlığı’nda Bitkisel İlaç 
Ruhsat Komisyonu üyeliği yaptım. 1994’te 
Sağlık Bakanlığı İlaç Danışma Kurulu üyeliğine 
seçildim. 1995-1999 arasında Avrupa 
Farmakopesi Komisyonu 11 no’lu Uzmanlar 
Komitesi üyeliğini yaptım. 1999-2012 yılları 
arasında 13B no’lu Uzmanlar Komitesi üyesi 
oldum. 

2008-2012 arası TCM (Geleneksel Çin 
Drogları) Çalışma Partisi üyeliği yaptım. 
1992-1997 yılları arasında UNESCO kuruluşu 
olan Asya Pasifik Tıbbi ve Aromatik Bitkiler 
Enformasyon Ağı (APINMAP) Türkiye temsilciliği 
ile 1996-2000 yılları arasında Akdeniz’in Yararlı 
Bitkileri Ağı (MEDUSA) Türkiye temsilciliğini 
yürüttüm. 2001-2012 yılları arasında UNIDO 
destekli Uluslararası Bilim ve Yüksek Teknoloji 
Merkezi’nin tıbbi ve aromatik bitkiler ağında 
Türkiye için Ulusal Odak Noktası görevi yaptım. 
1995 yılında IFEAT’ın bilimsel danışmanlığına 
getirildim.

Kozmetik Araştırmacıları Derneği’nin (TÜKAD) 
kurucu üyesi olup 2002 yılına kadar Başkanlığını 
yaptım. TÜKAD Başkanı olarak, 1993 yılından 
itibaren Türkiye’de dört Uluslararası Kozmetik 
Sempozyumu (IcoS) düzenledim. Fitoterapi 
Derneği’nin kurucu üyesiyim. Nisan 2005’te 
kurulan Flora Araştırmaları Derneği’nin kurucu 
üyesi olup Başkan Yardımcılığını yaptım. 

Şubat 1998’de dünyanın en prestijli biyolojik 
bilimler kuruluşu olan Linnean Society 
üyeliğine seçildim ve Fellow of Linnean Society 
(FLS) unvanını aldım. Dünya Sağlık Örgütü 
Geleneksel Tıp Uzman Danışma Paneli üyeliğini 
yürütmekteyim. 2006 yılında Türk Eczacıları 

Birliği Eczacılık Akademisi Yönetim Kurulu 
üyeliğine; 2008’de ise Akademi Başkanlığı’na 
atandım ve bu görevi 2012’ye kadar 
sürdürdüm.

2009’da Uluslararası Tıbbi Bitki ve Doğal Ürün 
Araştırmaları Derneği’nin Danışma Kurulu 
(BoA) üyeliğine seçildim ve 2014’e kadar 
görev yaptım. 2011 yılında 59. GA Kongresi’ni 
Antalya’da düzenledim. Uluslararası Uçucu 
Yağlar Sempozyumu’nun (ISEO) Daimi Komite 
üyesiyim. 3 ISEO toplantısını Türkiye’de 
düzenledim. 2010-2011 yıllarında bilimsel 
makaleler konusunda Anadolu Üniversitesi 
Rektör Danışmanlığı görevini yürüttüm. 

D.: Ülkemiz florası üzerine çalışmalarınızdan 
bahseder misiniz? 
H.C.B.: Ülkemiz florasının rasyonel kullanımını, 
çevre koruma bilinci içinde gerçekleştirmeye 
yönelik araştırma ve eğitim çalışmaları 
yapmaktayım. Araştırma grubumdaki 
arkadaşlarımla birlikte, Türkiye florasının uçucu 
yağlar yönünden taranması ile ilgili geniş 
kapsamlı bir projeyi yürütmekteyiz. 

Son yıllarda üç bitkiye adım verilmiştir: 
Origanum husnucan-baseri H.Duman, Z.Aytac 
et A.Duran, Aristolochia baseri Malyer et 
Erken ve Centaurea baseri Kose et Alan. 
Türkiye florasına dahil beş yeni bitki türünün 
isimlendirilmesi ve Türkiye için yeni kayıt iki bitki 
türünün belirlenmesi benim de dahil olduğum 
bilim insanlarınca gerçekleştirilmiştir. Bunlar, 
Delphinium anatolicum Mısırdalı, Malyer et 
Başer, Sideritis caesarea Duman, Aytaç 
et Başer, Sideritis vuralii Duman et Başer, 
Origanum x adanense Başer et Duman ve 
Chamaecytisus gueneri Duman, Başer et 
Malyer’dir. 

Eskişehir’deki Eczacılık Fakültesi’nin 
herbaryumunu kurdum ve ESSE akronimiyle 
Index Herbariorum’a kayıt ettirdim. 
Herbaryumdaki herbiye örneği sayısı 15.000’e 
yaklaştı. Bugüne kadar 262 cinse dahil 
1.023 bitki taksonu üzerinde bilimsel makale 
yayınladım.

D.: Yayınlarınızdan bahseder misiniz? 
H.C.B.: Başlıca araştırma konularım alkaloitler, 
uçucu yağlar ve doğal ürünler üzerinde yaptığım 
biyolojik, analitik, kimyasal, farmakolojik ve 
teknolojik çalışmalardır. Uluslararası hakemli 
dergilerde yayınlanmış, 539’u SCI dergilerinde 
olmak üzere 700 ve yerli dergilerde yayınlanmış 
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136 araştırma makalem; kongre kitaplarında 
yayınlanmış 140 kongre bildirim, 52 adet 
kitabım veya kitap chapter’ım bulunmaktadır. 
Kitaplarımdan biri İngiltere’de, biri Japonya’da, 
diğeri ABD’de basılmıştır. 3 bilimsel makalem 
uluslararası dergilerde yayın sırası beklemektedir. 
Yani, yayınlanmış ve yayına kabul edilmiş toplam 
1.031 bilimsel eserim mevcuttur. 

260 yerli ve uluslararası toplantı veya kongrede 
938 bildiri sundum. Çeşitli kuruluşlarda 42 
konferans verdim. SCI’ye göre 519 makaleme 
en az 5.547 kez atıf yapılmıştır. H-indeksim 
33’tür. Google Scholar’a göre yayınlarıma 
11.246 atıf yapılmıştır, H-indeksim 43; i10 
indeksim 339’dur. Muhtelif kuruluşlar için 
19 adet kapsamlı proje raporu hazırladım. 
17 araştırma ve 16 geliştirme projesini 
tamamladım. Türkiye’de yürüyen 3 araştırma 
projesi yanında bir FP6 Avrupa projesini bitirdim. 
2 FP7 projesi halen devam etmektedir.

Viyana Üniversitesi’nden emekli Prof. Dr. G. 
Buchbauer ile birlikte Ocak 2010’da yayına 
giren Essential Oils: Science, Technology and 
Applications (Uçucu Yağlar: Bilim, Teknoloji ve 
Uygulamalar), CRC Press (Taylor & Francis) 
kitabının editörlüğünü yaptım. Halen kitabın 
2. baskısını hazırlamaktayız. Öğrencilerimden 
Prof. Dr. Neşe Kırımer ve dostum Prof. Dr. Afife 
Mat 1999’da 50. yaşım onuruna Essential Oils 
(Uçucu Yağlar) adlı bir anı kitabı çıkarttı. ABD’de 
basılan Natural Product Communications 
dergisi bir özel sayısını Eylül 2010’da 60. yaşım 
onuruna bastı. 

D.: Eczacılık alanında ulaştığımız noktayı nasıl 
buluyorsunuz?
H.C.B.: Ülkemiz eczacılık konusunda maalesef 
ileri değil geri gitmektedir. Bundan 20 yıl önce 
çoğu ilaç hammaddesi ülkemizde üretilirken, 
ilaç sanayimizde görülen büyük el değiştirmeler 
sonucu olsa gerek, hem hazır ilaç hem de ilaç 
hammaddesi ithalatı rekor seviyelere ulaşmıştır. 
Bunun sebepleri iyi irdelenmelidir. Bitkisel ilaç 
hammaddeleri konusunda bile morfin ve gülyağı 
gibi ürünler haricinde önemli bir ekstre, uçucu 
yağ veya bitkisel drog üretimi yoktur veya yeterli 
seviyede değildir. Ülkemizde doğadan toplanan 
ve ham halde ihraç edilen tıbbi ve aromatik 
bitkisel ürünler başka ülkelerde temizlenip 
standartlaştırılmakta ve ülkemiz sanayii 
tarafından ithal edilmektedir. Bu kadar yıldır bu 
konuda araştırma yapan bir kişi olarak, bu alana 
yatırım yapacak bir kişi veya kuruluşun çıkmamış 
olmasını anlamış değilim.

D.: Mesleğin geleceğinden umutlu musunuz?
H.C.B.: Eczacılık fakültelerinin sayısında 
son yıllarda meydana gelen büyük artış ve 
eczacı araştırma görevlisi bulmadaki zorluklar 
beni ümitsizliğe sevk etse de öğrencilerin 
ve genç araştırma görevlilerinin gözlerinde 
gördüğüm şevk ve heyecan, mesleğimizin 
geleceği açısından olumlu düşünmeme neden 
olmaktadır. 

Mesleğimiz onurlu bir iştigal alanıdır ve yapılan 
iş kutsaldır. İnsanların acılarını dindirmek ve 
yaşam standartlarını yükseltmek için eczacının 
gösterdiği özveri ve çabalar, sağlık sektöründeki 
ayrıcalıklı yerini pekiştirmektedir. Eczacılığın 
ülkemizde güçlü bir örgüte sahip olması, 
meslek haklarını koruma açısından önemli bir 
gerçektir. Bunun devam etmesi halinde sorun 
olmayacağı kanaatindeyim. 

D.: Halen devam eden projeleriniz neler?
H.C.B.: Bir arkadaşımla birlikte uçucu yağlarda 
bulunan maddelerin GC/MS sistemiyle 
tanınmasını sağlayan Başer Library of Essential 
Oil Constituents’in ticari hale getirilmesi 
çalışmalarını sürdürüyoruz. 

Türkiye’de uluslararası bilim kongreleri 
düzenliyorum. 28 Nisan-1 Mayıs 2015’te 
İzmir Çeşme’de 2. HERBAN (Hayvan 
Sağlığı ve Tedavisinde Tıbbi Bitkisel Ürünler) 
Sempozyumu’nu, 1-4 Ekim 2015’te ise 
Antalya’da 11. Doğal Maddeler Kimyası (SCNC) 
Sempozyumu’nu düzenleyeceğim. 2016’da 
İzmir veya Antalya’da Uluslararası Lamiaceae 
(Nanegiller) Sempozyumu düzenlemeyi 
planlıyorum. 2018’de 6. Tıbbi ve Aromatik 
Bitkiler Dünya Kongresi’ni (WOCMAP VI) 
Türkiye’de düzenleyeceğim.
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Daima En İyinin 
Peşinde

ezmialem Vakıf Üniversitesi Eczacılık 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gülaçtı 
Topçu, Türkiye’deki ve dünyadaki 

eczacılık eğitimini, ilaç sektöründeki gelişmeleri 
ve teknolojiyi izleyerek çağdaş bir fakülte 
kurduklarını söylüyor. 

DENGE: Fakültenizin kuruluşunu anlatır 
mısınız?
GÜLAÇTI TOPÇU: Üniversitemiz 1843 yılında 
Sultan II. Mahmut’un eşi ve Abdülmecit’in annesi 

ECZACIL ECZACILIK FAKÜLTESİ

Bezmialem Valide Sultan tarafından hastane 
olarak kurulmuştur. O tarihte Gureba-i Müslimin 
Hastanesi adı altında kurulan bu hastane, 
sonradan Vakıf Gureba Hastanesi adıyla uzun 
yıllar halkımıza hizmet vermiştir. 

Bezmialem Vakıf Üniversitesi (BAVÜ) ise 
Bezmialem Valide Sultan, Abdülhamit Sani 
ve Silahtar Abdullah Ağa vakıflarının bir araya 
gelmesi ile eczacılık, tıp, diş hekimliği ve 
sağlık bilimleri fakülteleri oluşturularak 2010 
yılında kurulmuştur. Şu anda bünyesinde bu 
fakültelerin yanı sıra bir Sağlık Hizmetleri Meslek 
Yüksekokulu ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 
Biyoteknoloji ve Yaşam Bilimleri Enstitüsü, Adli 
Tıp Enstitüsü ve Gastroenteroloji Enstitüsü 
bulunmaktadır. Ülkemizde sağlık alanında kurulan 
ilk özgün vakıf üniversitesiyiz.

D.: Siz göreve ne zaman başladınız?
G.T.: 20 Temmuz 2011’de Bezmialem Vakıf 
Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nde göreve 
başladım. O günden bu yana kurucu dekan 
olarak görev yapıyorum.

D.: Göreve geldikten sonra neler yaptınız?
G.T.: Öncelikle eğitim kadromuzu tamamlamaya 
çalıştım. Eğitim ve öğretim için gereken 
laboratuvarların ve diğer altyapının oluşmasını 
sağladım. Daha sonra Erasmus programı 
kapsamında Avrupa’dan 6 üniversitenin 
eczacılık fakülteleri ile ikili anlaşmalar imzaladık. 
Ayrıca ABD’den Illinois Üniversitesi ile ikili 
anlaşma yaptık. Bu anlaşma çerçevesinde, 
üniversitenin eczacılık fakültesi ile birlikte çağdaş 
bir klinik eczacılık eğitim programı oluşturmaya 
çalışıyoruz. Böylece öğrencilerimizin yurt dışında 
eğitim-öğretim programlarından yararlanmasını 
sağlayacağız.

2012 yılında Avrupa Bilimsel Fitoterapi 
Derneği’nin (ESCOP) “Bitkiden İlaca” temalı 
toplantılarının dördüncüsünü Farmakognozi ve 
Fitoterapi Derneği (FFD) ile birlikte fakültemizde 
gerçekleştirdik. 

2013-2014 yılında Koç Üniversitesi’nin 
yürütücülüğünü yaptığı İSTKA projesinin 
paydaşlarından biriydik. Bu proje çerçevesinde 
fakültemizde; “Tıbbi Bitkilerden İlaca Giden 
Yol” ve “Biyo ve Nanoteknolojik İlaçlar” konulu 
iki toplantı (1 tam günlük konferans şeklinde) 
düzenledik. Bu yıl ise İstanbul Kalkınma Ajansı 
(İSTKA) destekli “Bezmialem Fitoterapi Eğitim 
Araştırma ve Uygulama Merkezi Kurulması 
Projesi”ni 1 Eylül itibarıyla hayata geçirdik. Proje 

B

Prof. Dr. Gülaçtı 
Topçu
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çerçevesinde bu merkezi kurma çalışmalarımız 
hızla devam etmektedir.

D.: Fakültenin şu anki durumu hakkında bizleri 
bilgilendirir misiniz?
G.T.: Son 2 yıldır fakültemize 50 öğrenci kabul 
ediyoruz. İlk yıllarda bu sayı 30 ve 40’tı. Şu 
anda İngilizce hazırlık sınıfımızdaki 40 öğrenciye 
ilaveten, 4 sınıfta toplam 178 öğrencimiz 
mevcuttur. Fakültemizde 2 amfi, 2 derslik ve 5 
öğrenci laboratuvarımız bulunmaktadır. Ayrıca 
anatomi, mikrobiyoloji ve biyokimya derslerinin 
laboratuvarları tıp fakültesi öğrencileri ile 
dönüşümlü kullanılmaktadır. 

D.: Fakültenizin Türkiye sağlık/eczacılık 
sektörlerindeki vizyonu ve misyonu nelerdir?
G.T.: Sağlık ve eczacılık alanındaki misyonumuz, 
toplumun, sağlık sektörünün ve ilaç sanayisinin 
eczacı ihtiyacını karşılayacak, toplumu ilaç 
konusunda doğru yönlendirebilecek, donanımlı, 
mesleki etik değerlere sahip, uluslararası 
düzeyde bilgili, dünyada ilaç konusunda 
yapılan gelişmeleri takip ederek sürekli bilgilerini 
yenileyebilecek, alanında ihtiyacı olan bilgiyi 
üretme ve uygulama sorumluluğunu taşıyan 
eczacılar yetiştirmektir.

Vizyonumuz ise eczacılık ve ilaç sektörünün 
sorunlarını göz önüne alarak, ülkemizin ihtiyacı 
olan klinik eczacılık ve endüstriyel eczacılık 
alanındaki boşluğu tamamlayabilecek donanıma 
sahip, yetkin eczacılar yetiştirmek ve ilaç başta 
olmak üzere eczacılığın tüm araştırma alanlarında 
Türkiye’de lider ve dünyada kabul gören bir 
fakülte olmaktır.

D.: Türkiye’deki diğer eczacılık fakültelerinden 
farklarınız var mı?
G.T.: Öğrencilerimiz oldukça iyi bir İngilizce 
hazırlık eğitimi alıyorlar. Zaten araştırma ağırlıklı 
bir fakülteyiz. Öğretim üyelerimizin çoğu yardımcı 
doçentlerden oluşuyor, yani ben hariç çok genç 
bir kadroya sahibiz. 

Bilgisayar destekli ilaç keşfi ve tasarımı dersi 
eczacılık fakültelerinde son yıllarda verilmesine 
başlanan bir derstir. Biz de bu dersi veren 
fakültelerden biriyiz ve bilgisayar destekli doğal 
ve sentetik ilaç keşfi ve tasarımı, hatta nano 
ilaç araştırmalarında iddialıyız. Araştırmalarımızın 
sonuçlarını indeksli saygın bilimsel dergilerde 
yayınlıyoruz. Anatomi dersini uygulamalı olarak 
(2T+2P) gerçekleştiriyoruz.
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Yeni bir fakülte olmamıza rağmen tezli ve tezsiz 
“Farmakognozi ve Doğal Ürünler Kimyası” 
ve “Biyoteknoloji” yüksek lisans ve doktora 
programlarını açtık. Üniversitemizde 20’ye yakın 
yüksek lisans ve doktora programı açıldı.

D.: Fakültenizde uygulama eczanesi var mı?
G.T.: Yok, fakat üniversite hastanemizle 
fakültemizin aynı yerleşkede yer alması nedeniyle 

hastane eczanesi ile yakın ilişkiler içindeyiz 
ve öğrencilerimiz isterlerse bu eczanede staj 
yapabiliyorlar.

D.: Fakültenizin araştırma faaliyetlerini anlatır 
mısınız?
G.T.: Yeni bir fakülte olmamıza karşın araştırma 
altyapımız oldukça iyi durumda. Bilgisayar 
destekli ilaç keşfi ve tasarımında, nano 
formülasyonların hazırlanmasında oldukça 
iddialı olduğumuzu belirtmiştim. Bu amaçla 
polimerik ve lipid bazlı nano taşıyıcı sistemler 
hazırlayıp anti kanser ilaçları bunlara yükleyerek 
hasta olan hedef organa ulaştırma çalışmalarını 
sürdürmekteyiz.

Ben 30 yılı aşkın bir süredir doğal moleküllerin 
bitkiler ve deniz ürünlerinden keşfi konusunda 
çalışmaktayım. Bu konuda ekibimle birlikte 170’i 
aşkın uluslararası dergide yayınım ve 2 patentim 
var. Şu anda da bu konudaki çalışmalarımız 
fakültemizde hızla devam ediyor. Sadece 10 
öğretim üyesinden ibaret fakültemizin Bezmialem 
Vakıf Üniversitesi adresli SCI indeksli yayın 
sayısı 3-4 yıllık bu kuruluş sürecinde 38. Bu 
yıl 3 TÜBİTAK projesi aldık, yanı sıra diğer 
üniversitelerle ortak 4 TÜBİTAK projesinde 
de yer almaktayız. Tüm bu çalışmalarımızı 
yürüttüğümüz 5 araştırma laboratuvarımız 
mevcut. Öğrenci pratiklerimiz içinse ayrıca 4-5 
laboratuvar kullanmaktayız. Lisans öğrencilerimiz 



/ 19

de isterlerse bu laboratuvarlarda bizim 
araştırmalarımıza katılabiliyorlar. Üniversitemizin 
ayrıca tüm fakültelerine açık, donanımlı bir 
araştırma merkezi var, burada in vitro hücre 
kültürü çalışmaları ve hayvanlar üzerinde in vivo 
çalışmalar yapabilme imkânına sahibiz. Tıp 
fakültesi ve diğer fakültelerimizle birlikte ortak 
proje çalışmaları da yapmaktayız.

D.: Fitoterapi merkezi hakkında bilgi alabilir 
miyiz? 
G.T.: Bu amaçla öncelikle ISTKA’ya “Fitoterapi 
AR-GE ve Uygulama Merkezi Kurulması” 
başlıklı bir proje ile başvurduk. ISTKA tarafından 
projemizin desteklenmesi üzerine, 1 Eylül 
itibarıyla proje çalışmalarımıza başladık. Bu 
amaçla hemen hastanemizin bitişiğindeki tarihi 
binayı kiralayarak üniversitemiz Mütevelli Heyeti 
ve Rektörümüzün de desteğiyle merkezin 
işlerliğine uygun şekilde bir tadilat yaptırıyoruz. 

Merkezimizde, fitoterapi eğitiminin yanı 
sıra, fitoterapötik ürünlerin araştırılması, 
standardizasyonu, GMP kurallarına göre 
hazırlanması ve yeni formülasyonlarının 
geliştirilmesi ile Türkiye’ye kazandırılması, 
böylece dış ülkelere ham bitki olarak satılan ve 
işlenmiş ürün olarak yüksek fiyatlarla ülkemize 
dönen bitkilerimizin kaliteli fitoterapötik ürünlere 
dönüştürülmesine çalışacağız. Ayrıca halkımızın 
bu ürünleri bilinçsizce kullanmasını engellemek 
amacıyla onları aydınlatıcı ve bilgilendirici 
toplantıların yapılması ve meslek içi sürdürülebilir 
kurslar düzenlenmesi hedeflerimiz arasında. 

D.: Fakültenizdeki sosyal imkânlardan 
bahseder misiniz? 
G.T.: Üniversitemiz bünyesindeki SKS 
direktörlüğü, toplam 23 öğrenci kulübümüz 
ile kültür, sanat, müzik, tiyatro, spor, gezi ve 
bilimsel faaliyetler olmak üzere çok çeşitli 
etkinlikler düzenlemektedir. Ayrıca eczacılık 
fakültesi öğrencilerimiz, Türk Eczacıları Birliği’nin 
ve diğer bazı meslekle ilgili örgüt ve kuruluşların 
faaliyetlerine aktif bir şekilde katılmaktadır. 
Öğrenci temsilcimiz ile birlikte eczacılık mesleği 
hakkındaki konularda alanında uzman kişileri 
fakültemize davet ederek, seminer-konferans 
sunumları da düzenlemekteyiz.

D.: Eğitim ve bilimsel araştırmanın yanı sıra 
mesleğe yaptığınız veya yapmayı hedeflediğiniz 
diğer katkılardan bahseder misiniz? 
G.T.: Meslek içi sürekli eğitim faaliyetleri 
çok önemli, zaten üniversitemizin böyle bir 
merkezi var. Biz de eczacılarımız için, akılcı ilaç 
kullanımından olağanüstü durumlarda ilaç ve 
eczacılık hizmetlerinin zamanında, etkin ve verimli 
bir şekilde yapılmasına kadar pek çok konuda 
gerekli eğitimi almalarını sağlayan kurs, sertifika 
vb. programlar ve faaliyetler düzenleyeceğiz.

İlk kez 2013’te Fitoterapi Eğitim Kursu 
düzenlemiştik. Fitoterapi alanındaki seminer, 
kurs, sertifika programlarımızı bundan böyle 
“Fitoterapi AR-GE ve Uygulama Merkezi”nde 
yapmayı planlıyoruz. Ayrıca ülkemiz ve özellikle 
İstanbul bölgesi için çok gerekli olan donanımlı 
bir ilaç AR-GE merkezi kurma çalışması içindeyiz. 
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Ülkemizde gerçekten tam anlamıyla üniversiteler, 
endüstri ve kamu sektörü arasında işbirliğine 
olanak sağlayan ve etkin bir biçimde çalışan 
merkez sayısı yok denecek kadar az. Tabii bu 
merkezin bilimsel yanı güçlü olacak, ama ilaç 
ve eczacılık alanında, özellikle biyoteknolojik 
çalışmaların patente ve ürüne dönüşebilmesine 
imkân sağlayacak bir ortam sunmayı planlıyoruz.

D.: Eczacılık eğitiminde gözlemlediğiniz 
sorunlar neler? 
G.T.: Eğitim sistemi çağın gerektirdiği şekilde 
güncellenmelidir. Ülkemizde 40’a yakın eczacılık 
fakültesi açılmış veya açılma aşamasındadır. 
Bu nedenle önümüzdeki yıllarda mezun 
eczacı sayısında bir patlama olabilir. Bunların 
istihdamı için eczacılık fakültelerindeki eğitim 
sistemlerinin yeniden gözden geçirilmesi ve yaşlı 
nüfus artışı da göz önüne alınarak eczacıların 
görev yapabileceği iş alanlarının düşünülmesi 
ve ona göre bir eğitim sistemi ile eczacılıkta 
uzmanlık alanlarının oluşturulması gerektiği 

düşüncesindeyim. Zaten Sağlık Bakanlığı da bu 
yönde adımlar atmaktadır.

D.: Bu sorunların çözülmesi adına fakülte 
olarak neler yapmayı planlıyorsunuz?
G.T.: Klinik eczacılığı çok önemsiyorum. Bir 
eczacının hangi alanda çalışırsa çalışsın iyi 
bir farmakoloji ve klinik eczacılık bilgisi olması 
gerektiğine inanıyorum. Bu doğrultuda klinik 
eczacılık, farmakoterapi, farmakovijilans derslerini 
zorunlu dersler haline getirdik. 

Moleküler biyoloji ve genetik dersleri, immünoloji, 
biyolojik ve biyoteknolojik ilaçlar ve markerlarla 
ilgili zorunlu ve seçmeli derslere daha fazla önem 
verilmesi gerektiğine inanarak bunu uygulamaya 
koyduk. Gerek kendi üniversitemizde gerekse 
diğer üniversitelerle birlikte multidisipliner 
ses getirici projeler yapmaya çalışıyoruz. Bu 
nedenlerle öğrencilerimizi ilaç endüstrisinin her 
biriminde, adli tıp enstitüleri, gıda enstitüleri, 
fitoterapötikler, nutrasötikler, takviye edici gıdalar 
vb. tüm AR-GE ve üretim laboratuvarları ile 
kurumlarının, her kademesinde çalışabilecek 
eğitime, donanıma sahip yetkin eczacılar olarak 
yetiştirmeyi ilke edindik. 

D.: Sizce eczacılık eğitimi açısından batıyla aynı 
seviyede miyiz?
G.T.: Tabii ki değiliz. Çünkü eğitim sistemleri 
genelde farklı. Amerika’nın büyük bir kısmında 
Pharm D. derecesine sahip, genelde 8 yıllık 
bir eğitim sonrası öğrenciler klinik eczacı 
olarak mezun olurlar. Hatta üstüne 2-3 yıl, 
uzmanlaştıkları bir klinik eczacılık alanı seçerek 
doktorlar gibi konusunda yetkinleşirler.
Avrupa’da ise, ülkeden ülkeye değişim 
göstermekle beraber, klinik eczacılık Amerika 
kadar yaygın değildir. Fakat eczacılık eğitimi 
yine ülkemizdekinden daha uzundur. Özellikle 
eczane eczacılığı yapacaklar için ilave süre 
ve sınavlar gerekmektedir. Örneğin Fransa’da 
eczacılık tahsili çok ciddi ve uzun bir süreçken, 
Hollanda’da 3 yıl lisans ve 3 yıl yüksek lisans 
eğitiminden sonra 2 yıl da uygun eczanede 
çalışarak eczane eczacısı olabilirsiniz. 

D.: Eczacılarımız neden kamuya, özel sektöre 
veya akademiye yönelmiyorlar?
G.T.: İşinin sahibi olmak ve mesleğinin ilk 
yıllarından itibaren iyi para kazanmak için serbest 
eczacılığı istiyorlar. Fakat artık hem istedikleri 
her yerde eczane açamayacakları hem de 
ilaç fiyatlarının düşmesi nedeniyle serbest 
eczane açma fikri eskisi kadar yok. Artık bizim 
öğrencilerimiz klinik eczacılığa, endüstriyel 
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eczacılığa veya akademisyen olmaya da ilgi 
duyuyorlar. Yurdumuzda 25 bini aşkın aktif 
çalışan eczacı ve her sene 2 bini aşkın yeni 
mezun eczacı veren eczacılık fakültesi olmasına 
rağmen, bu fakültelerde eczacılık meslek bilimleri 
dersi verecek öğretim üyesi bulamıyoruz. Açılan 
yeni eczacılık fakültelerinde bu alanda büyük açık 
var, bu nedenle öğrencilerimizi akademisyenliğe 
özendiriyoruz.

D.: Eczacılık sektöründe gözlemlediğiniz 
sorunlar neler?
G.T.: Eczacılık ve özellikle ilaç sektöründe 
çalışan eczacı sayısı çok azdır, bu sayının 
önümüzdeki yıllarda hızla artacağına inanıyorum. 
Bu sayının az oluşundaki neden hem işverenler 
hem de eczacıların bizzat kendilerinden 
kaynaklanmaktadır. Sağlık alanında hükümet 
politikalarının çok değerli katkılarının yanı sıra 
maalesef eczacılık ve ilaç sektöründe hem 
eczane eczacısının hem de üreticinin ilaçtaki 
kazancının çok kısıtlanması sonucu bazı hayati 
ilaçların bulunamaması sektörde imaj kaybına yol 
açmaktadır. Ayrıca ülkemizde ilaç sektöründe 
özellikle yabancı firmalarda hemen hemen hiç 
AR-GE yapılmaması eczacı istihdamının düşük 
kalmasına sebep olmaktadır. Ayrıca eczane 
eczacılarının 5 yıl öncesine kadar eczanelerinde 
kendilerini daha yararlı ve özgür hissettikleri de 
bilinen bir gerçektir.

D.: Eczacılık mesleğinin geleceğini nasıl 
görüyorsunuz?
G.T.: Bu konuda tabii ki biraz kaygılıyım. Ama 

ağırlıklı olarak temel tıp bilimleri ve kimya eğitimine 
dayanan multidisipliner 5 yıllık ağır bir eğitimle 
yetişen eczacıların ilaç başta olmak üzere 
biyoteknoloji ile ilgili pek çok alanda çalışabilecek 
olması nedeniyle mesleğin geleceğini karamsar 
görmemek gerekir. 

Belki Türkiye’de serbest eczane sahibi 
eczacıların kazançları eskisi gibi olmayacak, 
ama umarım gelecekte eczacılar, klinik eczacılık, 
fitofarmasi belki farmakovijilans vb. yeni 
uzmanlık alanlarıyla gerek doktor gerekse diğer 
sağlık elemanları ile ekip çalışması yaparak, 
topluma ve sağlık sektörüne daha fazla katkıda 
bulunabileceklerdir.

D.: Mesleğe yeni başlayan genç eczacılara 
tavsiyeleriniz neler?
G.T.: Mesleklerini iyi icra edebilmek için eğitim 
dönemleri boyunca sıkı çalışmaları ve meslekleri 
ile ilgili kurs, seminer ve toplantıları mezun 
olduktan sonra da takip edip sürekli bilgilerini 
yenilemeleri gerekmektedir. 

Eczane eczacılığı dışında da mesleklerini icra 
edebilecekleri alanlar olduğunu unutmamalarını, 
araştırma laboratuvarlarında veya akademik 
dünyada yer almalarını, ilaç sektörü veya ilgili 
bir sektörde kendilerini geliştirmelerini, hatta 
mümkünse kendi işletmelerini kurarak sağlık 
sektörünün ihtiyacı olan hammadde, ara ürün, 
ilaç, tıbbi cihaz, biyolojik ilaçlar ve fitoterapötiklerin 
üretimini sağlayarak, ülkelerine katma değer ve 
girdi getirecek çalışmalar yapmalarını öneriyorum.
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Küresel Sağlık 
Reformu 
Politikalarının 
Doğuşu ve 
Sonuçları  

ünümüzde, küresel ekonomide 
hizmet sektörünün önem kazanması 
sonucu, çok uluslu şirketler sağlık 

alanını kârlı bir hizmet sektörüne dönüştürme 
hedefine yönelmiş, bu büyük ekonomik güç, 
yönetimlerini baskı altına aldığı ülkelerin sağlık 
sistemlerini, yeni yasal düzenlemelerle hızla 
piyasalaştırarak, birçok ülke sağlık sistemini 
serbest pazar ekonomisi kuralları üzerine inşa 
etmeye başlamıştır.

Uzayan insan ömrüne bağlı olarak ülkelerde 
artan yaşlı nüfusu, yaygınlaşan kronik 
hastalıklar, toplumun artan sağlık hizmeti alma 
talebi, teknoloji odaklı tedavi, akılcı olmayan 
ilaç kullanımındaki artış gibi etkenlerle, sağlık 
harcamaları artmış, gelişmekte olan ülkelerde 
sanayisizleşme (post-industrialization) sonucu 
işsizliğin artması, düzensiz ve esnek istihdamın 
yaygınlaşması sonucunda, prim temelli sosyal 

güvenlik sistemlerinde giderek artan mali 
açıklar oluşmuş ve sigorta temelli sistemlerde 
toplanan primlerle artan sağlık harcamaları artık 
karşılanamaz hale gelmiştir. Bunu fırsat bilen 
küresel ekonomik sistemin güçlü şirketleri, 
artan harcamalar karşısında kaynakların 
yetersiz kaldığı, mevcut kaynakların verimsiz 
kullanıldığı gerekçeleriyle adına “sağlık reformu” 
dedikleri, sağlık alanını piyasalaştıran bu sistemi 
uygulamaya koymuşlardır.

Sağlık Reformunu Destekleyen Ülkeler ve 
Uluslararası Kuruluşlar
ABD (Amerika Birleşik Devletleri)
AB (Avrupa Birliği)
DB (Dünya Bankası)
DTÖ (Dünya Ticaret Örgütü)
DSÖ (Dünya Sağlık Örgütü)
OECD (Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü)
IMF (Uluslararası Para Fonu)

Amerika Birleşik Devletleri, tüm küresel liberal 
ve neoliberal politikaların baş aktörü olarak, 
sağlık reformu hareketinin teorisinin doğmasını 
ve İngiltere üzerinden Avrupa’ya yayılmasını 
sağlamıştır. Reform için diğer uluslararası örgütler 
ve ülkeler üzerinde baskı politikalarını yürüten 
öncü ülkedir.

Sağlık Reformunun Gerekçeleri

1990-2000’li yıllarda sağlıkta reformun amaçları 
olarak aşağıdaki uygulamalar sistemi kabul 
eden ülkelerin sağlık sistemlerine yerleşmeye 
başlamıştır:
• Maliyetleri kısıtlamak (Cost Containment)
• Verimliliği ve rekabeti arttırmak (Efficiency & 
Markets)
• Hizmetlere erişimi arttırmak (Access)
• Hizmetlerde kalitenin arttırılması (Quality)

Reform uygulamalarını kabul eden ülkelerin 
sistemleri aşağıdaki uygulamalara maruz 
bırakılmıştır:

Küresel Reform Paketlerinin İçerikleri

Sağlıkta reform uygulamaları incelendiğinde 
küresel reform paketlerinin aşağıdaki özellikleri 
ortak olarak içerdikleri görülmektedir:
1) Sosyal güvenlik sistemlerinin yeniden 
yapılandırılması: Temel sağlık bakımını ve tüm 
vatandaşları kapsayan bir sigorta temelli sistem. 
Örneğin, Türkiye’de tek çatı ve genel sağlık 
sigortası uygulaması. 
2) Genel vergilerle finanse edilen ulusal 
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sağlık sistemlerinin, sigorta temelli sistemlere 
dönüştürülerek ek kaynak yaratılacağı iddiası.
3) Tüm vatandaşlara sağlık kuruluşu ve hekim 
“seçme-tercih hakkı” tanınması.
4) Ödemeler için finansal yardımlar (Vergi veya 
sosyal sigorta sübvansiyonları).
5) Hizmet sunucuların (Aile hekimleri, hastaneler, 
eczaneler vb.) yeniden düzenlenmesi-rekabet 
piyasaları oluşturulması (Hastaya seçme hakkı 
vererek rekabet yaratmak).
6) Finansman ve hizmet sunumunun birbirinden 
ayrılması ve finansman kamu ağırlıklıyken 
sunumun daha çok özel sektörden hizmet satın 
almaya doğru yönlendirilmesi.
7) Yerinden yönetime dayalı bir sistemle 
hizmetlerin yerel yönetimlere devri 
(desantrilizasyon). Örneğin; İngiltere’de 
hastanelerin rekabetine dayalı iç pazar politikası 
pek çok gelişmekte olan ülkeye monte edilmiştir.
8) Maliyetlerin sınırlandırılması (Cost 
Containtment)
8.1. Katkı payı (Copayments)
Finansman için ek kaynak yaratma adına 
“katkı payı” uygulanması (İlaçlarda referans ilaç 
uygulaması, tedavilerde paket dışı işlemlerde 
ve muayenelerde ek ücretler; Almanya, İsveç, 
İspanya, İtalya vb.) Daha sonra Latin Amerika ve 
Afrika uygulamaları.
8.2. Kapı tutuculuk (Gatekeeping): Sevk zinciri, 
aile hekimliği, 3 ay içinde her yeni muayenede 
10€ katkı, Almanya, Türkiye’de aile hekimliği, 
Doğu Avrupa’da GP uygulaması.
8.3. Toplum sağlığı (Community Care): 
Hastanelere başvurunun azaltılması, yatış 
sürelerinin kısıtlanması.
9) Finansman kurumlarıyla hizmet sunucuları 
arasındaki ilişkilerin “sözleşmeyle belirlenmesi”.
10) Hizmet sunucuların yetkilerinin sıkı takibi ve 
sınırlandırılması (reçetelerde, tetkik ve tedavilerde 
giderek artan sınırlamalar getirilmesi).
11) Sağlık insan gücünün ekip hizmetiyle çalışma 
anlayışının parçalanarak kar etmeye odaklı bir 
ekip haline dönüştürülmesi.
12) Tüm hizmetlerin standardizasyonu: 
Hizmetlerin satılabilir “hizmet paketlerine” 
dönüştürülmesi.
13) Standart “tedavi protokolleri” oluşturulması.
14) Bazı tıbbi girişimlerden önce “provizyon 
alınmasına” yönelik uygulamalar.
15) Ücretsiz hak olarak kazanılmış işlemlerin, 
önce azaltılıp sonra ortadan kaldırılarak, 
“insanların bunları satın almaya ikna edilmeleri, 
zorlanmaları”.
16) Özel sermayenin hizmetleri bir meta olarak 
üretmeye ikna edilirken tüm risklerin devlet 
tarafından üstlenilmesi, devlet rolünün daha çok 

düzenleme ve denetlemeyle sınırlandırılması ve 
karlı alanların özel sermayeye devir edilmesine 
yönelik politikalar: Hastanelerin işletmeleştirilmesi, 
zarar eden servis veya hastanelerin kapatılması, 
üst yönetimin profesyonel idarecilere devri vb. 
uygulamaların getirilmesi.

Sağlık Reformlarının Sonuçları

Sağlık reformunu kabul eden ülkelerde oluşan 
sonuçlar şöyle özetlenebilir:
1) Sağlık hizmetlerinin bütüncül yapısı 
parçalanmıştır.
2) Aile hekimliği modeliyle hizmet ağırlığının tedavi 
edici hizmetlere yönelmesi ve koruyucu sağlık 
hizmetlerinde bozulma ve artan hastalıklar ve 
artan sağlık harcamaları.
3) Sağlık personelinin birbirini tamamlayan ekip 
hizmeti anlayışının parçalanması ve daha çok 
kâr amaçlı performans sistemine odaklı, bireysel 
hedeflere yönelik çalışanlar haline dönüşmüştür.
4) Sağlık hizmetlerinin kişiye özel hale 
getirilmesiyle piyasa sisteminde kendi kendine 
teşhis/tedavi yaygınlaşmış ve markalı ilaç vb. 
ürünlerin reklamlarının serbest bırakılmasıyla 
birlikte “hastalar tüketiciye dönüşmüş, sağlık hak 
olmaktan çıkarılmıştır”.
5) Artan sağlık riskleri, cepten ödenen sağlık 
harcamalarında artışı getirmiştir.
6) Hastalara getirilen “seçme hakkı”, hizmetlerin 
yerele devredilmesiyle birlikte yerel hizmetlere 
duyulan güvende azalma oluşmuştur.
7) Özel sağlık hizmetlerinin daha kaliteli 
olduğu imajı yaratılarak ödeme gücüne sahip 
vatandaşların temel teminat paketleri (standart 
paket) dışında kalan sağlık hizmetleri için özel 
sağlık poliçelerine yönlendirilmiştir.
8) Özel sağlık poliçesiyle ek teminatlar yaptıran 
vatandaşlar için devletten sigorta primlerine 
yönelik sübvansiyonlar talep edilmesiyle 
hizmetlerin kârı özele giderken, devlet ve 
vatandaş artan sağlık harcamaları yükü altında 
kalmıştır.
9) Özel sigorta poliçelerine yönlendirme yapan 
sistem, vatandaşların genel vergi sistemi 
içinde vergi-prim ödemeleri yapmalarından 
kaçınmalarına yol açmış ve böylece temel paket 
kullanıcıları adına eşitsizlikler artmıştır.

Özetle, sağlık reformu adı altında, çok uluslu 
şirketlerin sağlık alanını kârlı bir hizmet sektörüne 
dönüştürmesi için serbest pazar ekonomisi 
kuralları üzerine inşa edilen, vatandaşların “sağlık 
haklarını”, “tüketici haklarına” dönüştürerek, 
herkesin parası kadar satın alabileceği bir piyasa 
düzeni yaratılmaktadır.
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“Ürettiğim Kadar 
Varım” 
 

anat dünyasının ve öğrencilerinin 
Aloş lakabıyla tanıdığı heykeltıraş Ali 
Teoman Germaner ile İstanbul Grafik 

Sanatlar Müzesi’ndeki (İMOGA) atölyesinde 
hem keyifli hem de öğretici bir sohbet 
gerçekleştirdik. Germaner’in aynı zamanda 
küçük bir sergi salonu olan atölyesinde 
birbirinden güzel sanat eserlerinin arasında 
bulunmanın tadı ise bambaşkaydı…

DENGE: Kısaca sizi tanıyabilir miyiz?
ALİ TEOMAN GERMANER: 1934 yılında 
İstanbul’da doğdum. 1949’da İstanbul Devlet 
Güzel Sanatlar Akademisi’ne girdim. Rudolf 
Belling, Zühtü Müridoğlu ve Ali Hadi Bara’nın 
öğrencisi olma şansına eriştim. 1957’de 
Akademi’den mezun oldum. 

1960 yılında Fransız hükümetinin bursuyla 
Paris’e gittim ve École des Beaux-Arts’ta René 
Collamarini Atölyesi’nde yontu, Stanley William 
Hayter Atölyesi’nde (Atölye 17) gravür çalıştım. 

1965 yılında İstanbul Devlet Güzel Sanatlar 
Akademisi’nde asistan olarak çalışmaya 
başladım. 1970’te Mimar Sinan Üniversitesi 
Heykel Bölümü’nde doçent, 1976’da aynı 
kurumda profesör oldum. 

2001 yılında emekli olana kadar Mimar Sinan’da 
atölye hocası ve bölüm başkanlığı görevimi 
sürdürdüm. 2004’ten bu yana İstanbul Grafik 
Sanatlar Müzesi bünyesinde yer alan atölyemde 
çalışmalarıma devam ediyorum.

D.: 
İstanbul 
Devlet Güzel 
Sanatlar Akademisi’nde 
nasıl bir eğitim hayatınız 
oldu?
A.T.G.: Ortaokulu bitirir bitirmez, 
Akademi’nin orta kısmına, yani 
lise dengi olan bölüme 
girdim. 
Çok 
mutlu, hareketli 
bir öğrencilik 
geçirdiğimi 
söyleyebilirim. 

S
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O dönem İstanbul Devlet Güzel Sanatlar 
Akademisi Bölüm Başkanı Alman heykeltıraş 
Rudolf Belling’di. Atölyelere girip çıkan, eğitimi 
yürüten de kendisiydi. Belling kısa bir dönem 
hocam oldu.

Rudolf Belling’in öğrencileri kendisini pek 
beğenirler, severlerdi. Ancak ben, o nedeni bir 
türlü anlayamadım. Başlangıçta hafif bir düş 
kırıklığı yaşadığımı söyleyebilirim. Zannediyorum 
bunda Rudolf Belling’in oldukça yaşlı, yorulmuş, 
biraz da canından bezmiş bir dönemde 
olmasının etkisi vardı. 

Üç ay sonra, yani 1949’un Şubat ayında, Zühtü 
Müridoğlu ve Ali Hadi Bara heykel bölümündeki 
iki atölyeden birine hoca olarak atandılar, ikisi 
ortak olarak atölyeyi yürütüyorlardı ve ben 
kendilerini tercih ettim. 

Zühtü Müridoğlu ve Ali Hadi Bara’yı seçtim, 
çünkü ben Almanca bilmiyordum. Belling 
ise hâlâ Türkçe öğrenmemişti. Galiba iyi de 
olmuş, iki hocayı seçtiğim zaman henüz 15 
yaşımdaydım. Demek ki çocuk yaşımda doğru 
bir seçim yapmışım. Bir de tabi İlhan Koman 
vardı. Nefis bir üçlü oluşturmuşlardı.

D.: Resimle çok ilgiliydiniz ama heykeli 
seçtiniz, neden?
A.T.G.: Çocuk yaşımdan beri resim yaparım. 
Hayatım boyunca da heykel ve resim arasında 
çok ciddi bir fark görmedim. Benim bakış açıma 
göre yaşantımda ikisi de birbirini destekliyor. 

Çocukluğumda Şadi Çalık, Güzel Sanatlar 
Akademisi’nde öğrenciydi ve büyük ağabeyimin 
arkadaşıydı. Şadi Bey bizim evimize gelip 
giderdi, ondan özenmiş olabilirim. Tabi heykel 
de bana yabancı değildi, ama nedense şeytan 
dürttü heykeli seçtim.

D.: Zühtü Müridoğlu ve Ali Hadi Bara’nın 
sanatınıza katkıları ne oldu?
A.T.G.: Benim üzerimdeki etkilerinin ne 
olduğuna gelince, hiçbir zaman ben sana 
öğreteceğim tarzını benimsemediler. Daima 
birlikte arayacağız, birlikte bulacağız, sürekli 
deneyeceğiz düşüncesi ve eylemlerinden doğan 
bir telkinleri vardı. 

Bence asıl etkileri yaşam biçimleriydi, yani 
yaptığın işi sabahtan akşama kadar yapmak, 
akşamdan sabaha kadar düşünmek. Belki de 
ben böyle algıladım. Bu, sanırım, her iki hocanın 
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da benim üzerimde bıraktıkları 
başlıca etkidir. Ayrıca her ikisi 
de sanat tarihinden bildiğiniz 
gibi Türkiye’de çağdaş 
sanatın öncüsüdürler. Bu 

benim için 
çok büyük 
bir şanstı. 

İkisinin de dikkat çeken 
özellikleri hiçbir zaman hocalığı ve 
bizlerden  yaşlı olmalarını bizlere karşı 
imtiyaz olarak kullanmamalarıydı. 
Daima eşit meslektaşlar gibi 
ilişkilerimiz vardı. Sanırım bu 
onların hem tevazularından hem 
de zekâlarından kaynaklanan bir 
yaklaşım biçimiydi. 

Kendi doğrularını kendilerine 
sakladılar ve öğrencilerinin kendi 
doğrularını bulmaları için çabaladılar, 
onlara baskı yapmadılar. Zaten 
mesleğimizde herkesin kendi 
doğrusu vardır. Ben de kendi 
hocalığımda bunu uygulamaya 
çabaladım. Asla öğrencilerime bir 
şey dikte etmedim.

Cumartesi günleri Hadi Hoca’nın 
atölyesine giderdik, heykellerini 
gösterirdi ve öğrencilerinden eleştiri 
isterdi. Hepimiz de çoluk çocuktuk 
o zamanlar, birazcık kaytardığımızda 
içerlerdi ve bunu belli ederdi. 

Dürüstçe, doğru ya da yanlış 
tavrımızı ortaya koymamızı 
özellikle isterdi. Atölyesine her 
gittiğimizde tezgâhında yeni 

bir heykel vardı. Gecesi 
gündüzü heykelle 

geçen bir insan daha 
başka ne versin ki. 
Almasını bilene 
verilecek en 
güzel ders 
bu.

D.: École des Beaux-Arts’taki 
çalışmalarınızı anlatır mısınız?
A.T.G.: Yabancılara ayrılmış 
bir atölyeye gidiyordum. 

Atölyeden sorumlu olan 
hoca René Collamarini 
resmî sanatçıydı ve bunu 
açıkça söylerdi. 

Bizim sanatçılarımız 
nedense devletle iş 

yaparlar, ama resmî sanatçı 
olmaları sanki ayıp bir şeymiş 
gibi, birazcık üstünü örtmeye 
çabalarlar. Ben zaten oraya 
Akademi’yi bitirmiş olarak 
gitmiştim. 

René Collamarini ancak 
eleştiri istediğiniz zaman 
konuşurdu, onun dışında 
ilişkimiz hal hatır sorma 
üzerine kuruluydu. Paris’in 
en ileri okulu herhalde École 
des Beaux-Arts değildi. Biraz 
durağan, biraz muhafazakâr 

bir yapısı vardı. 
Bahsettiğim dönem 
1960-65 yılları arası, 
yani 1968 öğrenci 
olaylarından öncesiydi. 
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Güzel Sanatlar Akademisi’yle École des 
Beaux-Arts’ı kıyaslarsak şu açıdan Akademi’yi 
tercih ediyorum; gayet dinamikti ve 
hocalarımızla usta çırak ilişkisini bir kenara 
bırakmış, hoca öğrenci hiyerarşisinden uzak, 
birbiriyle alışveriş halindeki meslektaşlar olarak 
çalışırdık. Kimse ne ustaydı, ne de çırak.

D.: Stanley William Hayter Atölyesi’nde gravür 
çalıştınız, baskı sanatları hangi özellikleriyle 
ilginizi çekti?
A.T.G.: 1952 yılında Aliye Berger’i tanıdım. 
Ondan öğrendiklerimle çok kısa bir süre 
yanında baskıcı olarak çalıştım. Bildiğiniz gibi 
gravürün özelliği çoğaltma imkânıdır. Yaptığım 
deseni çoğaltabilmek de benim için çok ilginç 
ve hoş bir şeydi. 

Desen zaten çok sevdiğim bir alan, gravür 
de o yüzden çekti beni. Paris’te beş yıl kadar 
Hayter’in atölyesine devam ettim. Resim, heykel 
ve gravürü iç içe çalıştım. Hangisinden diğerine 
fırsat bulursam oradan oraya koşarak yaşadım. 
Gravüre karşı hâlâ büyük bir ilgim var. 

Bildiğiniz üzere atölyem bir baskı müzesinde ve 
Süleyman Saim ile olan arkadaşlığım pek de 
rastlantı değil. 1977 yılına ait “Aloşname” adlı bir 
desen dizim vardır. Birlikte serigrafi basmıştık. 
Sonradan dostluğa dönüşen ahbaplığımız da o 
zamandan başlıyor.

D.: Kendi heykellerinizi tarif edecek olsanız 
nasıl tarif edersiniz?
A.T.G.: Bir sanatçı kendi eserlerini tarif 
etmemeli. Biz ürettiğimiz eserleri ortaya 
koyarız, ondan sonra söz başkalarınındır, 
sanat eleştirmenlerinin ya da bir sanat eserini 
iyi veya kötü eleştirmeye gerek duyanlarındır. 
Ancak çalışmalarımın genellikle günüme dönük, 
yarı hiciv, biraz dalga geçen, biraz da işi fazla 
ciddiye alıp anıtsal görünme çabasındaki işler 
olduğunu söyleyebilirim.

D.: Mitolojinin çalışmalarınızdaki yeri nedir?
A.T.G.: Mitolojiye meraklıyım. Mitoloji 
insanoğlunun bilimden önce çevresinde 
gördüğü doğa olaylarını açıklama biçimiydi. 
Bugün mitoloji denince insanlar sadece Ege 
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Söylemek istediğim; 
fakat sözel olarak 

anlatamayacağım şeyleri, 
mitolojiden aldığım, 

almaya çabaladığım ya 
da gönderme 
yapmak üzere 

değiştirerek kullandığım 
bir gerçektir. Mitolojiyle 
bağım bundan ibarettir.  

D.: Kendinizi dâhil 
hissettiğiniz bir 

akım-ekol var mı?
A.T.G.: Kendimi 

içinde 
hissettiğim 

bir ekol 
söz 

konusu 
değil. Çünkü 

ekoller dönemi 
gerilerde kaldı. 

Araştırmayı seven bir 
yapım var ve bağımsız 
bir sanatçı olarak, 

çocukluğumdan 
bugüne değin 

süregelen, 
deneysel 

bir temel 
üzerine 
kurmaya 

çalıştığım 
bir çalışma 

dizisi var. 

D.: Sizin için 
heykelde en önemli 

unsur nedir?
A.T.G.: Benim için heykel 

bir araçtır. En önemli 
unsur ise hitap ettiğim 

insanlar ve onlarla 
kurduğum 

ilişkidir. Bugün 
yaşayan, 

yarın 
yaşayacak 
olan, 

geçmişte 
yaşamış herkes 

muhatabımdır. 

Ulaşmak istediğim sınırlı 
bir zümre değil, 

ve Akdeniz 
uygarlıklarını 
hatırlarlar. 
Oysa ben 
daha geniş 
sınırlar 
çizmek 
isterim. 
Mitoloji bir 
tür konuşma, 
anlatım dilidir. 
Bir takım simgeler 
birbirini kovalar ve 
görsel bir edebiyat 
oluşturur. Ben de 
mitolojideki sözcükleri 
kullanarak yeni 
cümleler yaratmayı 
amaçlarım. Çünkü 
bu, insanların çok 
daha alışkın oldukları bir 
dildir. 

Uzak Doğu, Uzak 
Batı, kendi ülkemiz, 
Ortadoğu mitolojilerinden 
birtakım elemanları, 
birtakım öğeleri alıp 
yeniden gündeme 
getirmeyi, bunları 
sözcük gibi 
kullanmayı 
amaçlıyorum. 
Yoksa geçmişi 
mitolojiye sığınarak 
yeniden gündeme 
getirmek gibi bir derdim 
yok. 

İnsanların masalsı bir 
takım öğeleri çok daha 
rahat anlayabileceklerine 
inanıyorum. Onun için 
genellikle uzak geçmişin 
motiflerini yer yer işime 
katmayı isterim. 
Yani ortaya 
koyduğunuz 
herhangi bir 
iş, bir şeyi 
beyan etmektir, 
bir nevi söylemdir. 
Bu söylemin anlaşılır 
olmasını isterim, o yüzden 
masalsı bir havaya 
bürünüyorum. 
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algıladığım zaman dilimi de tek bir zaman dilimi 
değildir. Mitoloji burada da devreye giriyor. 
Zamanı bir bütün olarak görüyorum. İnsan da 
aynı şekilde, hepimiz bir bütünüz.

D.: Gerek desenlerinizde gerekse 
heykellerinizde farklı dönemlerde farklı 
seriler halinde çalışıyorsunuz. Bu dönemler 
hangileri? 
A.T.G.: Daha önce de vurguladığım gibi çok 
erken yaşta yola çıktım. 1952’de o zamanlar 
İstanbul’un tek galerisi olan Maya Galerisi’nde 
ilk sergimi açtım. 

Çoğunlukla Mezopotamya mühürleri 
yapmıştım. Çok ilgimi çekiyordu. Tahta 
tabakların içerisine onları yakarak o tür desenler 
yaptım. Uzak geçmişe olan sempatim o 
zamanlardan başlıyor. 

Aslında dönemlerden ziyade, ne imkânım 
varsa, ne fırsat bulmuşsam onu üretmeye 
çalışırım. Resimde de gravürde de aynı şekilde. 
İmkânım oldu, gençtim, dinamiktim, taş 
veya ahşap yonttum. Pişmiş toprakla da çok 
oynadım. Bunda yakın arkadaşım Sadi Diren’in 
de etkisi olmuştur. 

Kısacası dönemler daha çok ele geçirdiğim 
fırsatlarla ilgili. Sürekli ürettiğime, ürettiğim kadar 
var olduğuma ve ürettiğim kadar olduğuma 
inanırım; ne daha küçük, ne daha büyük. 
Üretemediğim kadar da yokum. 

D.: Sizce sanat eğitimle kazanılabilir mi, 
yoksa doğuştan gelen bir yetenek mi?
A.T.G.: Doğuştan, sanattan uzak yapıda bir 
insan olduğunu pek sanmıyorum. Derdini 
açıklayabilmek de sanatın temelidir. Tabi ki 
bunun bir eğitimi de olabilir. Bu noktada halk 
eğitimi, okul eğitimi, anne-baba eğitimi hepsinin 
faydası olacaktır. 

D.: Türkiye’deki sanat eğitimi konusunda 
düşünceleriniz neler?
A.T.G.: Genel anlamda ülkemizdeki eğitim 
hakkında konuşmak istemiyorum. Çünkü çok 
olumsuz düşünüyorum. Sanat eğitimi de aynı 
şekilde. 1,5 milyon çocuğun sabah kalkıp 
sınava gitmesi benim ciğerimi yakıyor. Eğitim 
bu değil. İnsan yavrusuna yarış atı muamelesi 
yapamayız. Eğitimle sınavı ayırmak gerekiyor. 

D.: Sizce Türk halkının heykel sanatına karşı 
ilgisizliğinin nedeni nedir?
A.T.G.: Tek neden eğitimsizliktir. Bunun başka 
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olursak, o kadar sanatsal birikime sahip oluruz. 
Böylece seviye de düzelir ve daha yukarılara 
çıkar. Ama uzun zamandır Atatürk Kültür 
Merkezi’nin kapalı olması da sanırım bir şeylerin 
göstergesidir.  

D.: Türk heykeltıraşları nasıl buluyorsunuz, 
umut vaat eden genç yetenekler var mı?
A.T.G.: Türkiye’de yetişen ve umut vaat eden 
gençler de yetişmiş çok iyi sanatçılar da var. 
İsim saymakla başa çıkmak mümkün değil. Bu 
anlamda dünyanın diğer ülkelerinden hiç geride 
değiliz.  

D.: Bugüne kadar pek çok sergi açtınız. Peki, 
sizin için özel anlamı olan serginiz hangisi?
A.T.G.: Hiç unutamayacağım, benim için en 
özel sergim herhalde ilk sergimdir. Daha önce 
de bahsettiğim gibi İstanbul’un o zamanki 
tek bağımsız kültür merkezi, iki odadan ibaret 
Maya Sanat Galerisi’nde pek çok yazar, çizer, 
edebiyatçıyla buluşmak, benim için çok büyük 
bir ödül, unutulmaz bir hatıraydı. 

D.: Son olarak sanatı ve özellikle heykeli 
seçen gençlere ne tavsiye etmek istersiniz?
A.T.G.: Mesleklerini seviyorlarsa, üretmekten 
bezmiyorlarsa söyleyecek hiçbir şey yok, yolları 
çok açık. Zaten bir seçim yaptıklarına göre, ne 
yapacaklarını biliyorlar ve bizlerden alacakları 
fazla bir tavsiye yok kanısındayım. 

bir nedeni olduğunu sanmıyorum. Yaşadığımız 
topraklar heykel sanatının çok önemli bir 
bölümünün doğduğu yerler. Hitit derken şimdi 
Göbeklitepe kazılıyor. 

Mesela taş işçiliğine baktığınızda, binlerce 
yıl öncesinden başlayarak çok güzel ve 
önemli örnekler peş peşe her dönemi süsler. 
İstanbul’un her mahallesinde Osmanlı’dan 
kalma eserler görebilirsiniz. 

Eğer bu topraklarda yaşayan insan heykele 
ilgi duymuyorsa bunda bir tuhaflık vardır. 
Kendi kültürünü yok eden, yeni bir kültür 
oluşturamamış bir toplumun sorunudur bu. 
Sanatı geçtim futbol maçına cebine kesici 
aletlerle giden kişiler var. Bu soruyu uzmanlara 
yöneltmek gerek diye düşünüyorum.

D.: Yurt dışında eserlerinize ilgi nasıl?
A.T.G.: Yurt dışında çok fazla bir temasım yok. 
Uluslararası yarışmalara Türkiye’yi temsilen 
defalarca katıldım. Dünyada herhangi bir 
sanatçıya nasıl bakılıyorsa, bana da öyle 
bakıldı. Öyle büyük bir şöhret değilim ben, 
çağdaş, herhangi bir sanatçıyım. 

D.: Sanatın dünyadaki ve Türkiye’deki 
geleceğini nasıl görüyorsunuz?
A.T.G.: İçeriği olan bir sanat, kültürel birikime 
dayalıdır. Ne kadar kültürel birikime sahip 
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Araştırmaya 
Adanmışlık

ervier Grup kendini araştırmaya 
adayan bir vakıf şirketi. Servier 
Türkiye Genel Müdürü Philippe Mea: 

“Borsaya kote olmadığımızdan hissedar 
baskısı söz konusu değil. Bu durum bize 
araştırmaya daha fazla yatırım yapma 
konusunda eşsiz bir avantaj sağlıyor. Bizi 
diğer ilaç şirketlerinden ayıran temel özellik de 
bu” diyor.

DENGE: Servier’in 1954 yılında başlayan 
kuruluş hikâyesini anlatır mısınız? 
PHILIPPE MEA: Tıp ve farmakoloji profesörü 
Dr. Jacques Servier, 1954’te, 30 yaşındayken 
Fransa’nın Orléans şehrinde dokuz çalışanı olan 
bir ilaç fabrikasını devraldı. Bugün bu şirket 140 
ülkede 21.000’den fazla çalışanı ile Fransa’nın 
en büyük bağımsız ilaç şirketi olmakla beraber, 
dünyadaki ikinci büyük Fransız ilaç şirketidir.
Jacques Servier bu sıra dışı serüvene, 
mesleğine tam manasıyla âşık olması, 
araştırmaya duyduğu inanç, başkalarının 
ihtiyaçlarını sağlam bir şekilde analiz edebilmesi, 
gelişme ve paylaşma arzusu, kısacası inanılmaz 

bir yaşama gücüne sahip olması sayesinde 
atılabildi.

D.: Servier’i bugünlere ulaştıran kilometre 
taşları, ilkler nelerdir?
P.M.: 1954’te devir alınan ilaç şirketi bir yıl 
sonra, ilk antihipertansif ve antidiyabetik 
ürünlerinin lansmanını yaptı. 1956’da Fransa’da 
ilk üretim tesisi inşa edildi. Bu sayede 
araştırmayla güçlendirilen büyüme hız kazandı. 
1960’ta Servier Araştırma Merkezi kuruldu. 

1964’te Servier uluslararası alanda ilk açılımını 
gerçekleştirdi ve Londra ofisini açtı. 1972’de 
şirketin sosyal vitrini haline gelen “fabrika köy” 
inşa edildi. 1975-1980 yılları arasında şirket, 
Kuzey Amerika, Latin Amerika, Çin ve Rusya’ya 
açıldı. 1984 yılında ilk Uluslararası Terapötik 
Araştırma Merkezi (ICTR) Londra’da hizmete 
girdi. İlk defa Fransa dışında üretime İrlanda’da 
1990’da başlandı. 1994’te Servier ikinci 
Terapötik Araştırma Merkezi’ni Fransa’da 
Croissy’de açtı.

1995 yılında Servier, Macar ilaç şirketi Egis’in 
%51 hissesini, 1997’de ise Polonya ilaç şirketi 
Apharm’ı satın aldı. 2001 yılında Servier, 
Brezilya’da, hemen ardından Polonya ve Çin’de 
Uluslararası Terapötik Araştırma Merkezleri 
açmaya devam etti.

Servier Türkiye 
Genel Müdürü 

Philippe Mea

S
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Servier 2002 yılında araştırmada yaratıcılık 
konusundaki başarıları ile Galien Ödülü’ne layık 
görüldü. 2003’te Tianjin Çin ve Nouasseur 
Fas’ta ilaç üretim fabrikaları kuruldu. 2013 
yılında Egis ilaç firmasının tüm hisselerini satın 
alarak bünyesine kattı. 
    
D.: Servier’in Türkiye pazarına girişi nasıl 
oldu?
P.M.: Servier Araştırma Grubu, Türkiye 
pazarına 1978 yılında bir Türk firması ile yapılan 
lisansörlük anlaşmasıyla girdi ve 27 yıl önce 

Servier İlaç ve Araştırma A.Ş.yi kurdu. Servier 
İlaç, yaklaşık 200 farmasötik şirket arasında 
23. sırada yer almaktadır. 

1987 senesinden beri, ilaçlarımızın önemli 
bir bölümü Türkiye’de üretilmektedir. Bugün, 
Servier İlaç ve Araştırma A.Ş. Uluslararası 
Servier Grubu’nda ciroda 14. sırada, kutu 
satışında ise 3. sıradadır. İlaçlarımızın büyük bir 
bölümü kendi kategorilerinde lider konumdadır 
ve her yıl yaklaşık 5 milyon hasta Servier ilaçları 
ile tedavi edilmektedir. 

Servier Croissy 
Araştırma Merkezi
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D.: Hangi tedavi alanlarına yönelik ne tür 
ürünleri hastaların kullanımına sunuyorsunuz?
P.M.: Birçok terapötik alanda 16 farklı ilaca 
sahibiz: Kardiyovasküler hastalıklarda Coversyl, 
Coversyl Plus, Coveram, Hyperium, Fludex SR, 
Preterax, Coralan, Vastarel MR; endokrinolojide 
oral anti-diyabetiğimiz olan Diamicron MR; 
psikiyatride Valdoxan ve Stablon; venöz 
hastalıklar ve hemoroit tedavisinde Daflon 500; 
osteoporoz ve romatolojide Protelos; onkolojide 
Muphoran; nörolojide Trivastal ve asteni 
tedavisinde Arcalion.

D.: Servier’in Türkiye’de üretim tesisi var mı? 
P.M.: Bugün ürünlerimizin %26’sı, ki bu da 
toplam yıllık 6 milyon kutuya tekabül etmektedir, 
Türkiye’de lokal olarak üretilmektedir. Amacımız, 
gelecek dönemlerde planlanan yeni ürün 
lansmanları ile bu sayıyı arttırmaktır.

D.: Üç temel ilkenizden bahseder misiniz?
P.M.: Firmamız tarafından belirlenen 3 ilkemiz 
günlük çalışmamızda bizi sürekli ilerlemeye sevk 
etmektedir. En belirgin ilkemiz, yenilikçi ilaçlar 
keşfederek, doktorlara hastalarını tedavi etmeye 
ve iyileştirmeye olanak sağlayacak çözümler 
sunmaktır.

İkinci ilkemiz, araştırmalarımızla tıbbın gelişimine 
katkı sağlamaktır. Araştırma, sağlık endüstrisinin 
hayati önem taşıyan bir parçasıdır. Üçüncü 
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ilkemiz ise, tüm çalışanlarımızın, yaptıkları işten 
memnun olmaları ve potansiyellerini tam olarak 
kullanabilmeleridir. 

D.: İnsan kaynakları politikanızı ve çalışan 
profilinizi anlatır mısınız?
P.M.: Çalışanlarımızın tümüne, bireysel ve 
ekip katkısını teşvik eden kaliteli bir çalışma 
ortamı sunmaktayız. Bu bağlamda şirket 
içindeki etkili iletişim bizim için esastır. Servier 
İlaç’ın değerleri arasında; insaniyet, tevazu, 
dürüstlük, saygı, yenilikçilik, örnek davranış ve 
performans yer almaktadır. Çalışanlarımız, bilim 
ile yönetilen, kariyer olanaklarının sunulduğu 
bir araştırma vakfında çalışmaktan son derece 
memnundurlar.

Çalışanlarımızın %56’sı 10 yılı aşkın bir süredir 
Servier İlaç bünyesinde çalışmaktadır. Bununla 
beraber %95’i üniversite mezunu ve her 4 
kişiden 3’ü doktor, eczacı, biyolog, kimyager 
veya veterinerdir. Ayrıca çalışanlarımızın 
birçoğunun da yüksek lisans derecesi 
bulunmaktadır.

D.: Servier’in Türkiye ve dünya ilaç 
sektöründeki konumu nedir?
P.M.: Servier uluslararası bir ilaç firmasıdır ve bir 
vakıf kuruluşudur. Aynı zamanda birinci sırada 
yer alan bağımsız Fransız ilaç şirketidir. Servier 
dünya çapında araştırma geliştirme aktivitelerine 

odaklanmış durumdadır. Tüm cirosunun 
%27’sini araştırma geliştirmeye ayırmıştır.

Toplam 21.000 çalışanından 3.000 
çalışanı araştırma geliştirme aktivitelerinde 
yer almaktadır. Sadece Fransa’da 5 
araştırma merkezi ve yine tüm dünyada 
terapötik araştırma için 19 uluslararası 
merkez bulunmaktadır. Ayrıca borsaya kote 
olmadığımızdan diğer ilaç firmalarına oranla 
daha fazla araştırma geliştirmeye yatırım 
yapmaktayız. Kamu araştırma kuruluşları ve 
özel araştırma kuruluşları ile birçok işbirliğimiz 
bulunmaktadır.

Servier son 10 yıldan beri, Türkiye’deki 
araştırmalar için yatırım yapmaktadır ve şu 
anda Servier İlaç bünyesinde faaliyet gösteren 
bir klinik araştırma departmanı bulunmaktadır. 
Misyonumuz, Türkiye’de tıp alanında yenilikçi 
ürün, teknoloji ve bilgilere erişimi kolaylaştırmak, 
etik ve şeffaf bir ortam yaratıp araştırmayı 
destekleyerek sağlık sektörüne katkıda 
bulunmaktır. 

İlerleyen zamanlardaki isteğimiz, klinik 
araştırmaları genişletmek, araştırmacılar 
ile işbirliğimizi ve onlara olan desteğimizi 
arttırmaktır. İlaçlarımız, bilimsel ve medikal 
topluluklar tarafından tanınmakta ve yerel 
işbirliğimiz sürekli olarak gelişmektedir. Bugün 

Servier Bolbec 
Laboratuvarları
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Servier Fransa

Servier İlaç, kardiyovasküler hastalıklar ve 
diyabette en önemli şirketler arasındadır ve 
16 tıbbi ürünümüzden 5’i kendi endikasyon 
alanlarında lider konumdadır.

D.: Sizi diğer ilaç firmalarından ayıran temel 
özellikler neler?
P.M.: Tıp biliminin ultra modern bir dalı 
olan ilaç sektörünün başka hiçbir sektöre 
benzemediğine inanıyoruz. Geleceği 
şekillendiren ve faydalı olan araştırmaya her 
zaman önem veriyoruz. 

Araştırma laboratuvarlarının her geçen gün daha 
da azaldığı günümüz dünyasında, varlığımızın 
temelini oluşturan araştırmaya kendimizi 
adamaya devam ediyoruz. Bu adanmışlık, ilaç 
sektöründe ender görülen bir durumdur. Sonuç 
olarak, uluslararası büyüme hızımız yalnızca 
araştırma alanlarımızı genişletmemiz açısından 
değil aynı zamanda bağımsızlığımızı korumamız 
açısından da son derece önemli. 

D.: Servier’in AR-GE portföyünden ve 
yaklaşımından bahseder misiniz?
P.M.: Pek çok özel ve kamu araştırma 
kurumuyla birlikte çalışıyoruz. Yürütmek 
istediğimiz araştırma programına ve hangi 
alanda araştırma yapacağımıza bağlı olarak en 
doğru ortakları değerlendiriyoruz. 

Onkoloji, kardiyovasküler hastalıklar, diyabet, 
majör depresyon ve bipolar kişilik bozukluğu 
gibi CNS rahatsızlıkları, romatoloji ve yetim 
hastalıklar için geliştirilecek farklı ürünler ilgi 
alanımızı ve portföyümüzü oluşturuyor. 

İlaç sektörünün en büyük 10 lider firmasının 
cirosundan araştırmaya ayırdığı ortalama yatırım 
payı %14’tür. Bu bile oldukça yüksek kabul 
edilebilecek bir oran. Fransa’da araştırmaya 
yatırılan toplam oran ise %9’dur. Ancak Servier 
cirosunun %27’sini araştırmaya yatırıyor. 

Hâlihazırda, kardiyovasküler hastalıklar, merkezi 
sinir sistemi ve psikiyatri, kanser araştırması, 
diyabet ve metabolizma, romatoloji alanlarında 
geliştirme aşamasında 44 kimyasal madde 
bulunmaktadır.

D.: Firmanın AR-GE faaliyetlerinde Türkiye’nin 
yeri ve önemi nedir?
P.M.: Türkiye’de de pek çok bilimsel kurum ve 
üniversite ile birlikte çalışıyoruz. Araştırmanın 
niteliği ve alanı doğrultusunda en uygun 
işbirliklerini gerçekleştiriyoruz. Türkiye, çok 
sayıda kurum ve hasta ile pek çok uluslararası 
klinik çalışmada yer alıyor. 

Misyonumuz sağlık sektörüne katkıda 
bulunmak ve araştırmayı desteklemektir. Temel 



/ 37

amacımız ise klinik araştırmaları iyileştirmek, 
araştırmacılarla işbirliği yapmak ve onlara 
yardımcı olmaktır.

Servier, Türkiye’de 12’si uluslararası, 4’ü yerel 
olmak üzere çok merkezli klinik araştırmalara 
önemli yatırımlar sağlıyor. Bu klinik araştırmalara 
ek olarak, birçok araştırma da tamamlanmış 
durumda. Diğer önemli bir konu ise Türkiye’nin 
Behçet hastalığı araştırmalarının uluslararası 
koordinatörlüğüne seçilmiş olmasıdır. 

D.: Üniversiteler, INSERM ve CNRS gibi 
enstitülerin araştırmacıları ile yakın işbirliği 
içerisindesiniz. AR-GE alanındaki bu 
işbirliklerinizi anlatır mısınız?
P.M.: Tüm ülkelerde üniversite hastanelerinin 
araştırma enstitüleri ile güçlü işbirliklerimiz 
bulunuyor. 

Son olarak CTI Bio Pharma ile onkoloji alanında 
ve pek çok büyük ilaç şirketleri arasından tercih 
edilerek Intarcia ile diyabet alanında işbirliğine 
imza attık. Intarcia ile olan işbirliğimiz, yılda 
yalnızca bir ya da iki kez uygulanan ve deri 
altına yerleştirilen bir kibrit çöpü büyüklüğündeki 
dünyanın ilk ve tek iğnesiz GLP-1 agonist 
tedavisini kapsamaktadır. 
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Yetim hastalık kategorisinde yer alan 
Behçet hastalığı çalışmasında da Xoma ile 
ortaklığımız bulunuyor ve bu ürünün birkaç yıl 
içinde piyasaya çıkmasını bekliyoruz. Ayrıca 
onkoloji, kardiyoloji ve metabolizma hastalıkları 
alanlarında da çok sayıda anlaşmalarımız var.

D.: TKD-Servier Bilimsel Yayın Ödülü hakkında 
detayları öğrenebilir miyiz?
P.M.: Servier İlaç ile Türk Kardiyoloji Derneği 
arasındaki işbirliğinin bir sonucu olarak 
Türkiye’deki bilimsel araştırmalara ödül 
verilmektedir. Kardiyoloji alanında verilen ilk 
ödüller 2011 yılında, bilimsel araştırmaların ve 
klinik çalışmaların gelişimine katkıda bulunmak 
ve mezuniyet sonrası eğitim programlarını 
desteklemek amacıyla verilmiştir. 

Araştırmacıların gönderdiği yayınlar, Türk 
Kardiyoloji Derneği Bilimsel Değerlendirme 
Kurulu tarafından değerlendirilmektedir. SCI 
(Bilim Atıf İndeksi), SCI-Expanded kapsamındaki 
uluslararası dergilerde veya TKD arşivinde 
yayınlanan hipertansiyon, koroner arter hastalığı 
veya kalp yetersizliği alanlarındaki en iyi üç 
makalenin yazarlarına her yıl Ulusal Kardiyoloji 
Kongresi esnasında TKD-Servier Bilimsel Yayın 
Ödülü verilmektedir. 

D.: Türk ilaç sektörü hakkında neler 
söyleyebilirsiniz?
P.M.: Türk ilaç sektörü oldukça genç bir sektör 
ve son 20 yıl içinde gelişme kaydetti. Sektör 
uluslararası düzeyde tüm gelişmeleri yakından 
takip ediyor. Türkiye’de ilaç tüketiminde doğal 
bir artış olmasına rağmen sağlık bütçesi 
sabit kalıyor. İlaç fiyatları 5 yıl öncesinin kuru 
ile en ucuz referans ülke fiyatı baz alınarak 
belirlendiğinden ve ilave olarak da iskonto 
uygulandığından fiyatlar son derece düşük. 
Dünya sıralamasına da bakıldığında düşük 
seviyelerde yer aldığı açıkça görülebilmektedir.
 
Aynı zamanda ruhsatlandırma ve geri ödeme 
süreçlerinin diğer ülkelere göre daha uzun 
olması nedeniyle Türk hastalar, yenilikçi ilaçlara 
Avrupa ülkelerindeki hastalardan çok daha 
geç ve çok daha fazla sınırlama ile erişim 
sağlayabiliyor. Türkiye’nin toplum sağlığı için 
daha fazla yatırım yapması gerektiğine ve sağlık 
bütçesinin de buna uyumlu hale getirilmesi 
gerektiğine inanıyorum.
 
Türkiye, AR-GE altyapısı açısından yatırımcılara 
geleceğe dönük büyüme yönünde fırsatlar 
sunuyor. Çünkü ilaç sektörü, mevcut ilaç 
talebinin ve AR-GE kapasitesinin ötesinde belli 
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bir üretim seviyesine erişti. Ancak sektörün 
büyümesini hızlandırmak için AR-GE ve teknoloji 
bazlı yatırımlar daha fazla desteklenmelidir.

D.: Günümüzde sektörde sıkça gördüğümüz 
şirket birleşmeleri hakkında neler 
düşünüyorsunuz?
P.M.: Günümüzde ilaç sektöründe blockbuster 
(iyi satış yapan ve aynı zamanda yenilikçi) 
ilaç döneminin sona ermesi ile sessiz bir 
devrim yaşanıyor ve bu durumda geleceğin 
tanımlanması gerekiyor. 

Pek çokları için yanıt bir araya gelmek, ancak 
Servier olarak bizim farklı bir fonksiyonumuz var. 
Bizim araştırma grubumuz bir vakıf tarafından 
yönetiliyor. Tüm kazançlar ilaç geliştirme 
açısından çok önemli olan uzun vadeli planlama 
olanağı sağlayacak şekilde şirket kaynaklarına 
aktarılıyor. Orta ölçekli yapımız bizi çok dinamik 
ve reaktif kılıyor. 

Kendi bilimsel birikimimiz, gelişim yeteneğimiz 
ve karar alma süreçlerindeki süratimiz, daha 
büyük firmalar karşısında ortaklarımızın bizi tercih 
etmesini sağlıyor. 

D.: Servier Türkiye’nin yürüttüğü sosyal 
sorumluluk projeleri neler?
P.M.: Daha önce de belirttiğim gibi, Türk 
Kardiyoloji Derneği ile işbirliklerimiz bulunuyor. 
Bu kapsamda, 2011 yılından bu yana bilimsel 
araştırmaları ödüllendirmeye devam ediyoruz. 

Dünya Hipertansiyon Günü’nde de TKD 
ile ortak bir çalışma yürütüp, derneğin 
Facebook sayfasından hastaların ve hekimlerin 
kan basınçlarını ölçmelerini talep ederek 
farkındalığı arttırdık. Bu kapsamda yine Türk 
Kardiyoloji Derneği ile birlikte bir gazete eki 
oluşturarak yönetim kurulu üyelerinin yazıları ile 
hipertansiyonun önemini vurguladık. 

D.: Servier Türkiye’nin gelecek hedeflerini 
anlatır mısınız?
P.M.: Servier İlaç daima sağlık profesyonellerinin 
bilimsel eğitimine ve hastaların onlardan 
sağladıkları faydaya odaklanan bir şirkettir.  
Servier, Türkiye’deki araştırma faaliyetleri için 
gelecekte de yatırım yapmaya devam edecektir. 

Türkiye’de tıp alanında yenilikçi ürün, teknoloji 
ve bilgilere erişimi kolaylaştırarak, etik ve şeffaf 
bir ortam yaratıp araştırmayı destekleyecek ve 
sağlık sektörüne her zaman olduğu gibi katkıda 
bulunacaktır. Önümüzdeki yıllarda da klinik 

araştırma alanımızı genişletmeyi, araştırmacılar 
ile işbirliğimizi ve desteğimizi arttırmayı 
hedefliyoruz. 

D.: Selçuk Ecza ve Denge Dergisi hakkındaki 
düşünceleriniz neler?
P.M.: Nüfusu sürekli artmakta olan ve 
ekonomisi birçok faktör nedeniyle değişken bir 
görünüm sergileyen Türkiye’de, istikrar, güven 
ve denge hepimiz için çok değerli unsurlardır. 

Selçuk Ecza Deposu yarım asırlık tecrübesi 
ile endüstrinin itibarını güçlendiren temel yapı 
taşlarından biri olmuştur. Sektördeki en büyük 
dağıtıcı olarak Selçuk Ecza Deposu’nun toplum 
sağlığı ve refahına yapmakta olduğu katkılar, 
Servier İlaç’ın öncelikleri ile de örtüşmektedir.  

Denge Dergisi de sektörün ihtiyacı olan kalite, 
profesyonellik ve ciddiyeti birebir yansıtmaktadır. 
Selçuk Ecza Deposu’nun bütünleştirici ve 
çağdaş bakış açısı ile hizmet çeşitliliğine verdiği 
önem, sektörün saygınlığının yükseltilmesi için 
harcadığı çaba, Denge Dergisi’nde açıkça 
ortaya konmaktadır. Kalitenizi yüksek seviyede 
tutan çalışma prensiplerinize büyük saygı 
duyuyoruz.

Değerli eczacılarımız başta olmak üzere, tüm 
paydaşlara yönelik bu kalitedeki bir yayını 
bizlerle buluşturduğu için başta Sayın Ahmet 
Keleşoğlu olmak üzere tüm Selçuk Ecza ekibini 
tebrik ediyorum.
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Geleneklerden 
Bugüne Çok Değerli 
Bir Kabuk; Tarçın

inlerce yıl önce Çin’den dünyaya 
tanıtılan tarçın, önemli bir ilaç 
olduğunu bugünlerde de kanıtlıyor. 

Tarihin çok eski dönemlerinden beri tanınan 
tarçın, Lauraceae familyasından her zaman 
yeşil bol yapraklı ağaçlardan elde edilir. Dünya 
baharat pazarında dört cins tarçın ağacının 
yeri vardır. Bunlar Seylan tarçını dediğimiz 
Cinnamomum zeylanicum Nees, Çin tarçını 
dediğimiz Cinnamomum Cassia Bl. Saigon 
tarçını, Padang tarçını denilen Cinnamomum 
Burmanii Ness Bl. Anavatanı Burma olan 
Padang tarçını, Çin tarçınından daha etkili 
olduğu halde, dünya tarçın ticaretinin 
%50’sinden fazlasına Seylan tarçını hâkimdir.

Tarçın ağacı tropikal Güney Hindistan ve 
Sri Lanka’da doğal bir yayılış göstermekte olup, 

YÜZYILLI YÜZYILLIK İLAÇLAR

B

zamanla Hint Okyanusu adaları ve Güneydoğu 
Asya boyunca da yayılış göstermiştir. Yaygın 
olarak kültürü yapılmaktadır.

İlaç olarak kullandığımız tarçın (Cortex 
Cinnanomi L.) bu ağaçların soyulmuş 
kabuklarıdır. 3-4 yaşındaki ağaç dallarının üstü 
kazınır, kabuklar soyulur, önce gölgede sonra 
güneşte kurutulur. Ağaç kabukları kururken 
kıvrılır. Bu kabuklar toz edilerek veya uçucu yağı 
çıkarılarak da kullanılır.

Türkçede kullandığımız tarçın, Dar-Çinî 
sözcüğünden türemiş olup Çin’den gelen ağaç 
anlamında Arapça bir kelimedir. Cinnamomum 
sözcüğü ise Yunanca kusursuz sarılı baharat 
anlamına gelir. 

Çin’de binlerce yıldan beri kronik ishal, 
romatizma, soğuk algınlığı, yüksek tansiyon, 
böbrek hastalıkları ve karın ağrısı için 
kullanılmaktaydı. Mezopotamya kil tabletlerinde, 
Mısır papirüslerinde tarçın ilaç olarak yer alır. 

Tarçın ticareti, baharat ticaretini elinde tutan 
Arap tüccarları tarafından yapılmaktaydı. Bu 
tüccarlar tarçını aldıkları yeri gizli tuttuklarından 
çok uzun zaman Arabistan’da yetiştiği 
zannedilmişti. Mısırlılar, Yunanlılar ve Romalılar 
da böyle zannediyordu, hatta Dioskorides 
kitabında tarçının Arabistan’da yetiştiğini 
yazmıştı. 

Orta Asya Türk Dünyası da tarçını ilaç olarak 
tanıyordu. “Kadız” ismi ile kullanılan bu drog 
eski Uygur tıp metinlerinde yer almıştır. Uygur 
tıp kitaplarında kadız, yelden kaynaklanan 
hastalıklara, ağrıya, safradan kaynaklanan kanlı 
ishale karşı, ayrıca doğumu kolaylaştırmak ve 
ateş düşürmek için kullanılmıştır. 

Osmanlı tıbbında tarçın çok önemli bir ilaçtır. 
Hekimler etkisini; “açıcı, ısıtıcı, düzeltici, bütün 
kötü etkileri çekip onaran, bütün kötü hıltları 
çekip iyileştiren” olarak özetler. Tarçın yağının 
etkisi de genel olarak çözücü, eriticidir.

İbn-i Sina ve İbn-i Baytar tarçın bitkisini çok 
iyi tanımlar, ısıtıcı, kızdırıcı etkisini belirtirler. 
Hacı Paşa; “Başa, göze, ciğere inen nezlelere 
fayda eder, öksürüğü keser, mideye iyi gelir” 
diye yazar. Geredeli İshak b. Murat, Edviyeyi 
Müfrede’de; “Bedeni ısıtır, beyindeki zararlı 
maddeleri temizler, arındırır, siroza iyi gelir, 
akciğerlerdeki tıkanıklıkları açar, damarları 
temizler” der. Salih bin Nasrullah; “Ciğeri kızdırır, 

Prof. Dr. Ayten Altıntaş 
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi / Tıp Tarihi Anabilim Dalı 
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bronşları açar, ses tellerine iyi gelir, 
yenirse boğaza inen balgamı çıkarır, 
sesi açar, güzelleştirir” diye yazar. 

Ayrıca Osmanlı hekimleri, tarçının 
toz edilerek göze sürme gibi 
çekildiğinde, gözün görüş gücünü 
arttırdığı, sirke veya balla karıştırarak 
yüzdeki lekelere ve izlere faydalı 
olduğu fikrinde birleşirler. 

Osmanlı hekimleri tarçın yağını 
da çıkarıyor ve kullanıyorlardı. 
Tıp kitaplarında tarçın yağının 
İstanbul’un her yerinde bulunduğu 
ve pek çok kişinin imbikten 
geçirerek tarçın yağı çıkarttığını 
bildirirler. 17. yüzyıldaki Narh 
defterlerinde, tarçın yağının en iyi 
kalitesinin dirheminin 1 akçeye, 
daha düşük kalitesinin bir buçuk 
dirheminin 1 akçeye satıldığı 
kaydedilmiştir. 

Osmanlı hekimleri tarçın yağının felç 
üzerinde olağanüstü olumlu etkisini 
vurgulamış ve kronik nezleyi bertaraf 
ettiğini bildirmişlerdi. “Onun yağı 
baştaki ağırlık hissini giderir, beyni 
rahatlatır, kulak ağrısını giderir ve bununla ilgili 
bütün ilaç terkiplerine girer” diye yazmışlardı. 
Tarçın yağı, karanfil yağı ile iyi bir diş ağrısı ilacı 
olarak binlerce yıl kullanılmıştı. 
 
Tarçın konusunda bugünkü bilimin ışığında 
yapılan araştırma neticeleri de eski kullanımın 
isabetli olduğunu gösteriyor. Toz tarçının 
gıdalarda bulunan çeşitli mikroplar üzerinde 
anti bakteriyel etki gösterdiği birçok araştırma 
ile kanıtlanmış. Ayrıca tarçın kabuğunun 
antioksidan etkisi araştırılmış ve yüksek 
derecede etkili olduğu gösterilmiş. 

Tarçının şeker düşürücü etkisi konusunda 
yapılan birçok klinik deney var. Tarçının 
hipoglisemik etkisi ile ilgili, sağlıklı gönüllülerde 
yürütülen çapraz bir çalışmada, tokluk kan 
glukoz seviyesini düşürdüğü, tokluk hissi 
vermeden mide boşaltılmasını geciktirdiği 
saptanmış. 40. günün sonunda drog alan 
grupta serum glukoz, trigliserit, kolesterol 
seviyelerinde anlamlı düşüş gözlenmiş.  

Yapılan araştırmaların pek çoğu da tarçın 
uçucu yağı üzerinedir. Cinnamomum 
zeylanicum kabuklarından çıkarılan uçucu 

yağ %60-80 sinnamaldeyit, %1-5 sinnamil 
asetat, %1-10 öjenol, terpineol, linalol fenolik 
bileşikler içermekte. Bu maddelerin anti fungal 
aktivitelerine bakılmış, mantar ve mayaların 
mikotoksin üretimlerini ve çoğalmalarını inhibe 
ettiği saptanmıştır. Tarçın kabuğu uçucu yağının 
vajinal mantarlar ve bakteriler üzerinde kuvvetli 
inhibe edici etkisi bulunduğu birçok araştırma 
ile ispat edilmiştir. Uçucu yağın bakterilere karşı 
etkisi araştırılmış, gram pozitif ve gram negatif 
birçok bakteriyi inhibe ettiği saptanmıştır. Ayrıca 
uçucu yağ ve öjenolün oksidatif süreç üzerine 
çok kuvvetli etkisi olduğu gösterilmiştir. 

Tarçın uçucu yağının anti paraziter etkisi 
de araştırılmış “baş biti” olarak bilinen ve 
insanlarda görülen parazitin yumurta ve olgun 
formları üzerinde etkili olduğu görülmüştür. 
Hayvanlarda da anti paraziter etkisi bulunmuş, 
sivrisinek ve böcekler üzerindeki insektisit etkisi 
gösterilmiştir. 

Tarçın çok tanınan ve eskiden beri çok 
kullanılan bir drog olduğu için bugünlerde 
değerini kaybetmiş gibi görünüyorsa da 
son araştırmalarla tekrar ön plana çıkacağa 
benziyor…
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Tarihin Süzgecinde 
Mutfak Kültürümüz 

İZANS (395 - 1453)
Roma İmparatorluğu’nun doğudaki 
devamı olan Bizans daha çok 

bir siyasal egemenlik olarak varlığını 
sürdürmüş, yönetimi altındaki coğrafyada 
yaşayan kavimler mutfak kültürlerini fazla 
değiştirmemişti. Böylece, önceleri yönetici 
zümrenin Roma’dan getirmiş olduğu 
“Klasik Roma Mutfağı” sarayda bile, 
yıllar geçtikçe değişime uğradı, yerleşti, 
Doğululaştı. Roma’da geleneksel olarak 
kullanılan fermente balık sosu garum (ya da 
liquamen), füme etler, av hayvanları pişirmede 
değişikliklere uğrayarak tüketilmeyi sürdürdü.   

Romalıların birçok yemekte kullandıkları 
fermente (mayalanmış) balık sosu “garum” 
şöyle hazırlanırdı: Hamsi ya da uskumrunun 
iç organları tuz eklenerek bir kaba 
konulup, güneşte, balık bağırsaklarındaki 
mikroorganizmalar (bakteriler) harekete geçerek 
iç organları bütünüyle çürütene kadar bekletilir. 
Sonra bu mayalanmış, çürümüş iç organlarına, 
toz halindeki çeşitli kokulu otlar eklenir. Bu 
bulamaç bir tülbente konularak asılır. Altına 
konan kaba sızan şurup kıvamındaki sıvı garum 
diye adlandırılır. 

YEMEK KÜLTÜRÜYEMEK

Bizanslılar, garumu şarapla karıştırarak 
“oenagarum”, zeytinyağıyla karıştırarak 
“oleagarum”, sirkeyle karıştırarak “okygarum” 
yaparlardı. Balık ise “gakos” denilen bir sosla 
yenirdi. Bugün şarküterilerde satılan “ançüez” 
de fermente edilmiş ve tuzlanmış hamsidir. 
Genel olarak tuzlu balık biçiminde hazırlanan 
ançüez, tuzundan temizlenip filetosu çıkarılarak 
soslu biçimde kutularda ya da ezme olarak tüp 
içinde satılmakta, bazı İstanbul yemeklerinde, 
kokteyl kanepelerinde ve salata soslarında 
kullanılmaktadır. 

Bu çağda, Avrupa’da günde iki öğün yemek 
gelenekti: Kahvaltı ve erken saatte yenilen 
akşam yemeği. Günümüzde de bu geleneği 
bazı ülkelerde görüyoruz. Bizanslılarda ise 
sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve akşam 
yemeği biçiminde üç öğün yemek normal 
sayılırdı. Zenginlerin evlerinde hem öğle hem de 
akşam yemeği için üç çeşit yemek hazırlanırdı. 
Yemekte önce ordövr sunulur, bunu çoğunlukla 
gakos soslu balık yemeği izlerdi. Balığa 
seçenek olarak kızarmış et sunulur ve son 
yemek de tatlı olurdu. 

Örneğin günümüzde muhallebicilerin en çok 
sattıkları sütlü tatlılardan biri olan tavukgöğsü 
Roma döneminden kalmadır. Hala İtalya’da 
“biancomange”, Fransa’da “blanc-manger” diye 
adlandırılır. Romalılar bu geleneği topraklarımıza 
getirdi, Bizans sürdürdü, Osmanlı devraldı ve 
kazanın dibinde kalan, biraz yanık olan kısmı 
“kazandibi” olarak adlandırarak yeni bir çeşit 
ortaya çıkardı. 

Bizans’ta yiyecek çeşitleri o kadar boldu ki 
öğünlerdeki seçimler kişisel tercihlere bağlıydı. 
Kuşkusuz bunda, Bizans’ın coğrafyasının 
verimli olanakları etkindi. Bir ev kadını günlük 
yemeğini çok çeşitli av ve kümes hayvanları ya 
da kasaplık hayvan eti arasından seçebilirdi. 
Kuşlar kızartıldıkları ya da ızgara yapılabildikleri 
gibi, haşlanırdı da. Bol miktarda ördek ve balık 
yenilir, çoğu çok ayrıntılı, pişirilmesi uzun süren 
çorbalar içilirdi. Çeşitli biçimde hazırlanan 
işkembe ve öteki sakatatlar, güveçler yanında 
salata çeşitleri de menüde yer alırdı. Peynir ve 
meyve çok sevilir, meyveler türüne göre, çiğ ya 
da haşlanmış olarak sunulurdu. 

Elma, kavun, karpuz, incir, hurma, üzüm ve 
şamfıstığı hemen her mevsim ve öğünde 
tüketilirdi. Kuşkonmaz ve mantar, nadir 
sebzelerdi. Yemek pişirmek için zeytinyağı 
kullanılırdı. 

B

Cana Mucizesi 
mozaiğinden 

şarabın 
çoğalması 

sahnesi, 
Kariye Müzesi
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Antakya’da bulunan bir mozaikte betimlenen 
bir yemekte, enginar, beyaz bir sos, kızarmış 
et parçası, balık, but, ördek, bisküvi, meyve 
ve şarapla birlikte uzun saplı küçük kaşıklarla 
yenilmek üzere mavi emaye yumurta kaplarında 
sunulan katı pişmiş yumurta görülür. 

Bizans’ta çok sayıda gurme vardı. Bunlar Vlack 
peyniri gibi yöresel spesiyaliteleri sunmaktan 
keyif duyarlardı. Bu yiyecek ve yemek çeşidi 
bolluğuna karşın, bir çocuk, buluğ çağına kadar 
et tadamaz, ona et verilmezdi. 

Bizanslılar sofra düzeninde de gelişkin bir zevke 
sahipti. Yemeklerini olanaklar elverdiği ölçüde 
çekici bir biçimde sunmak için uğraşırlardı. 
Sofra özenle kurulur, süslenirdi. Oysa o sırada 
Avrupa’da böyle bir alışkanlık yoktu. 

Yemek odasına girmeden önce ayakkabılar 
dışarıda değiştirilirdi. Yemek başlangıcında 
mutlaka dua edilirdi. Çok çeşitli kaşık, bıçak 
yanında çatal da olmasına karşın, insanlar 
çoğunlukla elle yemek yerdi. 

Her yıl Konstantinopolis’in kuruluş günü olan 
11 Mayıs’ta, hipodromda imparatorun ve saray 
erkânının huzurunda yapılan törenle başkentin 
yoksul halkına parasız ekmek, kurabiye, sebze 
ve balık dağıtılırdı.

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

Kültürümüz” adlı kitabından, yazarın izniyle alınmıştır”.

Roma 
döneminden 
kalma bir 
tuzlanmış 
balık ve garum 
fabrikasının 
kalıntıları, 
Museu 
d’Història de 
Barcelona

PAPAZ YAHNİSİ
Malzemeler: 800 gram sokum tarafından, kuşbaşı 
doğranmış kemiksiz dana eti, 100 gram tereyağı, 
500 gram arpacık soğan, iki baş sarımsak, dört 
bardak su, dörtte üç kahve fincanı şarap ya da 
sirke, birer tatlı kaşığı tarçın, yenibahar ve toz 
karabiber, bir tatlı kaşığı kadar tuz. 
Yapılışı: Bir tencereye tereyağı ile kuşbaşı 
doğranmış dana eti konur. Etler sularını salıp da 
yeniden çekinceye kadar arada bir karıştırılarak 
pişirilir. Sonra bu etlere kabukları soyulmuş 
sarımsaklar ile arpacık soğanlar eklenir ve etlerle 
birlikte 3-4 dakika kavrulur. Sonra etlere sirke, 
tarçın, yenibahar, karabiber, tuz ve 4-5 bardak su 
eklenerek tencerenin kapağı kapatılır. Yemek, kısık 
ateşte, etler iyice yumuşayıncaya kadar, yaklaşık 
3 saat pişirilir.   
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üresel finansal krizin üstünden altı 
yıl geçmiş olmasına rağmen, global 
ekonomi üzerine konuşurken krizden 

bahsetmemek hala mümkün değil. Ancak en 
azından 2014 yılının üçüncü çeyreği itibarıyla 
bazı ülke ekonomilerinde ciddi iyileşmeler 
görülüyor.  

Özellikle ABD ve İngiltere gösterdikleri 
performansla krizden çıkış konusunda diğer 
gelişmiş ekonomilerden ayrıştılar. Gelişmekte 
olan ekonomilerde ise özellikle dış etkenlere karşı 
kırılganlığı yüksek ekonomiler açısından zorlu bir 
dönem devam ediyor. 

Periyodik olarak global ekonomik durumu 
gözden geçiren IMF’nin, Ekim ayında yayınladığı 
raporda en çok vurgu yaptığı husus krizden 
çıkış konusunda ekonomilerin birbirlerinden farklı 
noktalarda bulunduğu. Gelişmiş ekonomilere 
bakıldığında bir yanda ABD ve kısmen İngiltere 
olumlu göstergeler ile yollarına devam ederken, 
diğer yanda Euro Bölgesi ve Japonya adına 
endişeler devam ediyor. 

ABD ekonomisinin 2014’ü %1,8’lik bir büyüme 
ile tamamlaması beklenirken, İngiltere için 

beklenti %3,2. Bu ekonomilerin başarılı 
performanslarının kaçınılmaz sonucu, merkez 
bankalarının sıkılaştırıcı para politikalarına geçme 
yönünde gösterdikleri adımlar. 

Bilindiği gibi ABD Merkez Bankası geçtiğimiz 
dönemde tahvil alımlarını sonlandırmış ve 
ikinci bir sıkı para politikası aracı olarak belirli 
bir program dahilinde faizleri arttıracağını 
duyurmuştu. 

Buna karşın Euro Bölgesi ve Japonya’da işler 
yeterince iyi gitmiyor. Euro Bölgesi’ndeki üretimin 
%28’ini oluşturan Almanya ekonomisi 3. çeyrekte 
yalnızca %0,1 büyürken, bölgenin en büyük 
ikinci ekonomisi Fransa üçüncü çeyrekte %0,3 
büyüdü. Bu iki ülkenin 2014 yılını sırasıyla %1,4 
ve 0,4 büyüme ile tamamlaması bekleniyor. 

Avrupa Merkez Bankası’nın likidite arttırıcı 
politikalar uygulayacağına ilişkin açıklamalarına 
rağmen, Euro Bölgesi’nde iyileşmenin durması, 
talebin zayıflaması ve düşük enflasyonun 
deflasyona dönüşmesi hala risk unsuru olarak 
görülüyor. 

Japonya’da ise durum biraz daha kritik. Japon 
başbakanının uygulamaya aldığı ve ülke 
ekonomisini durgunluktan çıkarmayı vaat eden 
Abenomics beklenen etkiyi sağlamadı ve Japon 
ekonomisi durgunluktan henüz kurtulamadı. 
Programı başarısızlığa uğrayan Japon başbakan 
erken seçimlere gitme kararı aldı. Seçimler 
sonrası ne olacağı konusunda belirsizlik devam 
ediyor.

Bütün bu değerlendirmeler ışığında 2014 Ekim 
döneminde yayınlanan IMF Dünya Ekonomik 
Görünüm Raporu’nda 2014 ve 2015 yıllarına 
ilişkin büyüme beklentileri önceki raporlara 
kıyasla aşağı yönlü revize edildi. Diğer taraftan, 
gelişmiş ülkeler arasında yaşanan bu ayrışmanın, 
ABD Merkez Bankası’nın faiz arttırma kararına 
ilişkin takvimi ne şekilde etkileyeceği tartışma 
konusu. 

Gelişmekte olan ülkeler açısından da homojen 
bir durumdan bahsetmek güç. Çin ekonomisinin 
%7,4’lük 2014 yılı büyüme beklentisi, her ne 
kadar geçmiş yıllara kıyasla bir yavaşlamaya 
işaret etse de, yine yüksek bir büyüme oranı 
olarak değerlendirilebilir. 

Hindistan, ekonomisi iyi giden gelişmekte olan 
ülkeler arasında. Brezilya’nın durumu biraz 
daha belirsizken, gelişmekte olan ekonomiler 

Aslı Günel 
Selçuk Ecza Deposu Tic. ve San. A.Ş.
Yatırımcı İlişkileri & Sermaye Piyasaları Koordinatörü
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Küresel Ayrışma
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içinde en sıkıntılı durumda görünen Rusya 
ekonomisi. Özellikle Ukrayna ile ilgili jeopolitik 
riskler çerçevesinde, ABD tarafından köşeye 
sıkıştırılmaya çalışılan Rusya ekonomisi, düşen 
doğalgaz ve petrol fiyatları ile hayli sarsılmış 
görünüyor. 

Petrol ve doğalgaz fiyatlarının mevcut haliyle 
devam etmesi durumunda Rusya’nın 2014 
yılını ekonomik büyüme olmadan tamamlaması 
bekleniyor. Bu açıdan bakıldığında, yatırımcılar 
için gelişmekte olan ülkeler arasında Rusya’dan 
çıkışlar beklenebilir. Diğer taraftan dolar 
karşısında değer yitiren rubleyi korumak üzere 
Rusya Merkez Bankası tarafından alınan ciddi 
faiz artışı kararının etkileri de çok önemli. 

Bütün bunlar olurken, ülkemiz ekonomisinde 
yaşanan gelişmeler, yılsonu enflasyon ve 
büyüme hedeflerinin revizyonunu gerekli kıldı. 
2014 için %5,3 olarak belirlenen enflasyon 
hedefi Ekim ayında yapılan ikinci revizyonla 
%9,4’e yükseltildi. 2014 büyüme rakamı %4’ten 
%3,3’e ve 2015 rakamı ise %5’ten %4’e revize 
edildi. 

Diğer taraftan özellikle küresel büyüme 
görünümündeki zayıflamayla uyumlu olarak başta 
enerji fiyatları olmak üzere uluslararası emtia 
fiyatlarında yaşanan düşüşler ve Türk lirasının bir 
miktar değer kazanması ile ithalat fiyatları olumlu 
yönde etkilendi. 

Ancak açıklanan 3. çeyrek büyüme verilerine 
göre, Türkiye ekonomisi yıllık bazda sadece 
%1,7 ile %3,0 olan piyasa beklentisinin önemli 
ölçüde altında büyüdü. Mevsim ve takvim 

etkisinden arındırılmış rakamlara göre ise 
ekonomi çeyrek bazında %0,4 genişledi. 

Büyüme bileşenlerine bakıldığında, net ihracat 
katkısının öne çıktığı görülüyor. Büyüme 
rakamlarının beklenenin altında gelmesinde, 
tarım sektöründeki daralma ile imalat sanayindeki 
zayıflamanın etkisinden bahsetmek mümkün.

TCMB’nin Mayıs sonrası itibarıyla politika faizinde 
yaptığı indirimin, üçüncü çeyrek sonu itibarıyla iç 
talepte yeterli canlanma yaratamadığını söylemek 
yanlış olmaz. İşsizlik rakamları da Eylül ayında 
yıllık bazda yükselerek %10,5’e ulaştı. 

Her ne kadar mevsimsellikten arındırılmış 
rakamlar, istihdamda son iki ayda bir artışa 
işaret ediyorsa da, bu artışın kalıcılığı ancak yılın 
son çeyreğinde iç talepte yaşanması beklenen 
canlanma ile sağlanabilir. 

Öte yandan, genel olarak küresel ekonomideki 
yavaşlamanın etkisiyle dış dengelenmenin 
ivme kaybetmesi ve cari açıktaki düzelmenin 
yavaşlaması öngörülüyor. Yabancı yatırımcıların 
Rusya’ya ilişkin iştahlarındaki azalma, ülkemize 
olan sermaye akımının artması sonucunu 
doğurabileceğinden ülkemiz cari açığının 
finansmanında bir avantaj olarak ortaya çıkabilir. 

Bu noktadan sonra ülkemiz ekonomisi açısından 
yıllık enflasyon oranının hedefi aşmaması ve yine 
iç talebin canlanması kritik önemde. 2015 yılının 
2014’e kıyasla ülkemiz ekonomisi açısından 
daha verimli bir yıl olması ve yeni yılın yaşadığımız 
bölgeye refah, barış ve huzur getirmesi 
dileğiyle...
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insanların kent merkezinde Dündartepe, 
Kavak’ta Kalenderoğlu ve Bafra’da İkiztepe’ye 
yerleştikleri kazılardan anlaşılmaktadır.

Samsun sınırları içerisinde devlet kurarak 
yaşayan en eski topluluğun Gaşkalar 
(Kaşkalar) olduğu kazılarda bulunan 
eşyalardan anlaşılmaktadır. Bilinen bu ilk 
medeniyeti takiben bütün Kuzey Anadolu’ya 
hâkim olan Paflagonlar Kızılırmak Havzası’nda 
yaşamıştır. Hititler de kutsal kentleri Nerik’i 
burada kurmuştur. 

Frigyalılar, Kimmerler ve Lidyalılar bugün 
Kara Samsun adıyla isimlendirilen yere 
Enete adında bir site kurmuştur. Miletliler ise 
Ege’den Karadeniz yoluyla Enete’ye yerleşerek 
“Amisos” ismini vermiştir. Perslerin, Lidya Kralı 
Krezus’u yenmeleri sonunda Amisos, Pers 
İmparatorluğu’nun eline geçmiştir. 

Büyük İskender MÖ 331 yılında Persleri 
yenilgiye uğratınca Amisos ve çevresi 
Makedonya İmparatorluğu’nun yönetimine 
girmiştir. İskender’in ölümünden sonra 

üyük Önder Atatürk’ün ulusal 
kurtuluş mücadelesini başlattığı ve 
bu yolda ilk adımı attığı Samsun; 

6 bin yıllık geçmişi, doğal, tarihi ve kültürel 
zenginlikleriyle Karadeniz Bölgesi’nin turizm 
potansiyeli en yüksek kentlerindendir. 

Kızılırmak ve Yeşilırmak’ın suladığı verimli 
topraklarda bulunan Samsun yöresi, 
kurulduğu tarihten bu yana değişik uygarlıklara 
ev sahipliği yapmış, Anadolu’nun önemli bir 
kültür ve ticaret merkezi olmuştur. 

Orta Taş Devrinde insanların Tekkeköy’de 
bulunan sığınaklarda yaşadıkları ve bölgenin 
en eski yerleşimcileri oldukları bilinmektedir. 
Yine Cilalı Taş Devri ile Bakır-Tunç Devrinde 

B

Hırçın Dalgaların 
Koynunda
Yemyeşil Bir Doğa

TURİZM TURİZM
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ise yörede Pers kökenli Pontus Krallığı 
kurulmuştur. Amisos, bu krallığın başkenti 
olmuştur. 

Yöre MÖ 1. yüzyılda Roma İmparatorluğu’nun 
hâkimiyetine girmiştir. Roma 
İmparatorluğu’nun ikiye ayrılmasından sonra 
ise Bizans toprakları içerisinde kalmıştır. Türkler 
Anadolu’ya girince Amisos, Danişmentliler 
tarafından kuşatılmış fakat alınamamıştır. 

Anadolu Selçuklu Sultanı II. Kılıçarslan yöreyi 
Selçuklu topraklarına katmıştır ve Amisos ismi 
de ilk defa Selçuklular tarafından Samsun 
olarak değiştirilerek kullanılmaya başlanmıştır. 
Bir süre dini inançlarına göre iki farklı yönetimle 
idare edilen kentin Müslüman kısmı Yıldırım 
Beyazıt zamanında Osmanlı topraklarına 
katılmıştır. 1428’de ise yöre bütünüyle Osmanlı 
hâkimiyetine girmiştir. 

Osmanlı Devleti zayıflayınca topraklarının 
büyük bir bölümü yabancıların egemenliğine 
geçmiştir. 19 Mayıs 1919 Pazartesi günü 
Samsun’a ayak basan Mustafa Kemal, 

20 Mayıs’ta Sadaret Makamı’na telgraf 
çekerek kesin bir şekilde Anadolu’da ulusal 
mücadelenin başlayacağını bildirmiştir. 
Böylece Samsun, Atatürk’ün Milli Mücadele’yi 
başlatmak üzere ilk adımı attığı yer olarak 
tarihe geçmiştir.
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Bu köklü ve şanlı tarihsel mirasın izlerine bugün 
Samsun kent merkezinde veya ilçelerinde, 
hemen her sokak arasında, bazen de hiç 
beklemediğiniz bir köşe başında rastlayabilirsiniz.  

Amisos Tepesi: MÖ 3. yüzyıla tarihlenen bir sit 
alanıdır. Tepede bulunan tümülüsün Helenistik 
Döneme ait olduğu saptanmıştır. Mezar 
odalarında yapılan kurtarma kazılarında ise 
Amisos Hazinesi adı verilen bir takım gömütler 
bulunmuştur. Bu buluntular Samsun Arkeoloji ve 
Etnografya Müzesi’nde sergilenmektedir.

Dündartepe (Öksürüktepe) Höyüğü: Kent 
merkezinin 3 km güneydoğusunda yer alan 
höyükte üç kültür katı vardır. Birinci kültür 
katında Kalkolitik Döneme tarihlenen yapı 
kalıntıları, seramik parçaları, pişmiş toprak 

ağırlıklar bulunmuştur. İkinci kültür katı, İlk Tunç 
Çağına tarihlenmektedir. Höyüğün eteklerindeki 
üçüncü kültür katı ise Hitit Dönemine aittir. 

İkiztepe Höyüğü: Bafra ilçesinin 7 km 
kuzeybatısında bulunmaktadır. Bölgede 2010 
yılı kazılarında ele geçen 58 cm uzunluğundaki 
dört kanatlı mızrak ucu, Anadolu’da bugüne 
kadar ele geçen en uzun mızrak ucudur.

Kale Doruğu Höyüğü: Kavak ilçesi Yeni Cami 
Mahallesi’nde yer alır. Höyükte, İlk Tunç Çağı 
buluntuları gün ışığına çıkarılmıştır. Ele geçen 
çanak çömleklerin bir kısmının üzerinde yiv 
süs örnekleri ve bezemeler vardır. Höyükteki 
mezarlarda da çeşitli eşyalar bulunmuştur. 

Tekkeköy Mağaraları Arkeoloji Vadisi: 
Tekkeköy ilçe merkezine 1 km mesafededir. 
1940’ta yapılan kazılarda Hitit ve İlk Tunç 
Çağı dönemlerine ait buluntular ele geçmiştir. 
Mağaralarda keşfedilen ve MÖ 15.000 ile 
MÖ 60.000 yılları arasına tarihlendirilen katman, 
bölgenin en eski yerleşim yeridir.

Asarkale: Kızılırmak’ın batı kenarında kurulmuş 
bir yerleşmedir. Kayalara oturtulmuş savunma 
duvarları ile kulelerin alt sıra taşlarının işçiliği, 
buranın ilk defa Helenistik Dönemde iskân 
edildiğini gösterir. Yakın çevrede kayalara 
oyulmuş 3 anıt mezar mevcuttur. 

Kale Camii: Kuyumcular Çarşısı’ndadır. 1314’te 
İlhanlı Valisi Emir Timurtaş adına yaptırılmıştır. 
Onarımlarla mescide dönüştürülmüştür. 

Şeyh Seyyid Kudbeddin Camii ve Türbesi: 
Osmanlı Dönemi yapısıdır. Cami ile türbe 
bitişiktir. Dikdörtgen planlı cami, ahşap çatıyla 
örtülüdür. Önünde L biçimi son cemaat yeri 
vardır. Caminin güneyindeki türbe kare planlı, 
beşik tonozludur. 

İsa Baba Camii ve Türbesi: 15. yüzyılda 
yapılan ilk yapı özgün biçimiyle günümüze 
ulaşamamıştır. Kare planlı küçük bir mescit 
ve türbeden oluşan yapı, 1895’te onarılmıştır. 
1975-1976’daki diğer bir onarımda son şekline 
kavuşmuştur. 

Hacı Hatun Camii: Saathane Mahallesi 
yakınındadır. Hatice oğlu İbrahim, 1694’te 
hayrat olarak yaptırmıştır. Onarımlarla büyük 
değişikliğe uğrayan cami, kesme taştandır. 
Kare planlı, tek kubbeli yapının silindirik gövdeli 
minaresi batıdadır. 

Üstte: 
Asarkale Kaya 

Mezarları

Altta: 
Saathane 
Meydanı
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Pazar Camii: Pazar Mahallesi’ndedir. 14. yüzyıl 
İlhanlı yapısıdır. Dikdörtgen planlı, ahşap çatı 
örtülüdür. 1819’da onarılmıştır.

Büyük Cami: Kale Mahallesi’nde, Saathane 
Meydanı yakınında yer almaktadır. 1884’te 
Batumlu Hacı Ali Efendi yaptırmıştır. Kesme 
taştan yapının önünde beşik tonozlu son 
cemaat yeri vardır. Kubbesi kalem işleriyle, 
ahşap minber motiflerle bezelidir. 

Yalı Camii: İskele Caddesi üzerindedir. 1894’te 
Sadık bin Abdullah yaptırmıştır. Duvarları 
kesme taş ve tuğladandır. Kubbesi kiremitle 
örtülmüştür. Kare planlı ana mekânın kuzeyine 
sonradan son cemaat yeri eklenmiştir. 

Kurşunlu Cami: Pazar Mahallesi, 100. Yıl 
Bulvarı üzerinde yer almaktadır. Molla Fahrettin 
tarafından yaptırılmıştır. Cami kare planlı olup, 
kesme taştandır. Sekizgen kasnağa oturan 
kubbeye giriş tonozlarla sağlanmıştır.

Taşhan: Pazar Mahallesi, İskele Caddesi 
üzerindedir. 17. yüzyıl sonlarında inşa edilmiş 
olan yapı, iki katlı ve dikdörtgen planlıdır. Tuğla 
hatıllı taştan duvarları sonradan örülmüştür.

Bafra Büyük Cami: 1670’te Köprülü Mehmed 
Paşa’nın eşi Ayşe Hatun yaptırmıştır. Beylikler 

döneminde yapılan ilk caminin ahşap olduğu 
bilinmektedir. Cami bitişiğinde gömütler vardır. 

Tayyar Paşa Camii: Cumhuriyet Meydanı’ndadır. 
1869’da Tayyar Paşa yaptırmıştır. Son yıllarda 
camiye ibadet yeri eklenmiştir. Tek şerefeli 
minaresi eski özelliklerini koruyabilmiştir.

Emir Mirza Bey Türbesi: Bafra’ya 5 km 
uzaklıktaki Türbe Köyü’ndedir. Kapı üstündeki 
yazıtta 1381’de Emir Mirza Bey’in yakınları için 
yaptırıldığı bildirilmektedir. Dörtgen planlı türbe, 
sivri bir kubbe ile örtülüdür. İçinde, üstüne 
ayetler yazılmış 16 lahit vardır. 

Hızır Bey Türbesi: Bafra’ya 2 km uzaklıktaki 
Hasırlı (Mardal) Köyü’ndedir. 14. yüzyıla 
tarihlenen türbe Hızır Bey’indir. Moloz taştan 
yapı, kubbeyle örtülüdür. Türbe define avcıları 
tarafından yıkıma uğratılmıştır. 

Bafra’da Martı Kalesi ve Asar Kale adlı iki kale 
kalıntısı vardır. Martı Kalesi Helenistik Döneme 
aittir. Ağsar Köyü’nde bulunan Asar Kale ise 
MÖ 1000 yıllarına tarihlenmiştir.

Paflagonya Kaya Mezarları: MÖ 700 yılına 
ait olduğu sanılmaktadır. Asar Kale’nin olduğu 
bölgededir ve Kızılırmak Vadisi’nde dikkat çeken 
tarihi yapılardır.

Büyük Cami
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Kent Müzesi Göğceli Camii: Çarşamba ilçesi sınırları içinde 
yer alan cami, Anadolu ahşap mimarisinin 
en güzel örneklerinden birisidir. 1206 yılında 
yapılan caminin giriş revakları 1335’te onarım 
geçirmiştir.

Mustafa Paşa Camii: Havza’nın İmaret 
Mahallesi’ndedir. 1256’da kesme taştan 
yapılmış, Osmanlı Döneminde iki kez 
onarılmıştır. Ana mekân kare planlıdır. Tek 
şerefeli minare ahşaptır. 

Havza İmareti: 1429’da Yörgüç Paşazade 
Mustafa Bey yaptırmıştır. 1938-1940 yılları 
arasında onarılmış ve Atatürk Kütüphanesi 
olarak halka açılmıştır. Kesme taştan yapı düz 
çatılıdır. 

Mustafa Bey Türbesi: 1429’da yapılmış, kare 
planlı bir yapıdır. Duvarların alt bölümü kesme 
taş, üstü taş tuğla karışımıdır. Kubbeye geçişi 
sağlayan geometrik motifli tuğla örgü ilginçtir. 

Büyük Hamam (Sadi Paşa Hamamı): İmaret 
Mahallesi’nde bulunan eski Bizans yapısı yerine 
1256’da yapılmıştır. Üç bölümden oluşan 
hamama basık kemerli küçük bir kapıdan girilir. 

Küçük Hamam: 1429’da Amasya Emiri 
Mustafa Bey yaptırmıştır. Soyunma bölümü 

kare planlıdır. Mermer kaplı sıcaklık bölümünün 
ortasında sekiz köşeli büyük bir havuz vardır. 
Buradan küçük bir yapı ile halvete geçilir. 

Maarif Hamamı: Hamam Sokağı’nda yer 
almaktadır. Maznun Paşazade Mehmet 
Memduh Paşa tarafından 1890-1894 tarihleri 
arasında yaptırılmıştır. Üstünde bulunan 
banyolar ve otel kısmı yenidir. 

Kurt Köprüsü: Havza ilçesine bağlı Kayabaşı 
(Tahna) Köyü’ndedir. Kesin yapılış tarihi 
bilinmeyen köprünün Roma Döneminde 
onarıldığı tahmin edilmektedir.

Garpu Kalesi: Salıpazarı ilçesinde, Cevizli ve 
Konakören köyleri arasında yer almaktadır. 
MÖ 7. yüzyıla ait olduğu düşünülmektedir. 
Giriş kapısı kayadan oyularak, merdivenler ise 
kayaları yontmak suretiyle yapılmıştır. 

Taceddin Paşa Camii: Vezirköprü ilçesindedir. 
1494’te yapılmıştır. 1945 depreminde 
tamamıyla yıkılmıştır. Beş kubbeli son cemaat 
yeri ile iki kubbeli ana mekândan oluşan özgün 
yapı, sonradan çatıyla örtülmüştür. 

Taşkale (Kale) Camii: Vezirköprü ilçesi, Mehmet 
Paşa Mahallesi’ndedir. 1659’da Köprülü 
Mehmet Paşa’nın eşi Ayşe Sultan yaptırmıştır. 
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Mihrabın döşemesi altıgen ve yıldızlarla 
bezenmiştir. Minaresi yeniden yapılmıştır. 

Taşkale (Kale) Hamamı: Taşkale Camii’ne 
bitişiktir. 1659’da Köprülü Mehmet Paşa’nın 
eşi Ayşe Sultan yaptırmıştır. Moloz taştandır. 
Soyunma bölümünün kubbesi dikkat çeker. 

Fazıl Ahmet Paşa Medresesi: Vezirköprü ilçe 
merkezindedir. 1661’de Fazıl Ahmet Paşa 
tarafından yaptırılmıştır. 1943 depreminden 
etkilendiyse de restore edilmiştir. 1964’ten 
sonra halk kütüphanesi olarak kullanılmaya 
başlanmıştır. 

Fazıl Ahmet Paşa Bedesten ve Arastası: 
17. yüzyılda yapılmıştır. Bedesten, kare planlı 
dört kubbeyle örtülü bir yapıdır. Yuvarlak kemerli 
kapılarla girilen arastanın kuzeyinde tonozlu 
dükkânlar yer alır. 

Çifte Hamam: Arastanın güney duvarına 
bitişiktir. 17. yüzyıl ortalarına tarihlenen yapıyı 
Ayşe Sultan yaptırmıştır. Giriş kapısı önüne 
duvar örülmüştür. Kapıdan kubbeli soyunma 
bölümüne girilir. 

Şifa Hamamı: Vezirköprü ilçesindedir. 
17. yüzyıl sonlarında Köprülü Mehmet Paşa’nın 
kızı yaptırmıştır. Soyunma bölümü sonradan 
eklenmiştir. Sıcaklığın doğusunda beşik tonozlu 
küçük bir mekân, batısında ise bir halvet 
odacığı vardır. 

Şeyh Yusuf Zeynüddin Camii ve Türbesi: 
Tekkeköy ilçesindedir. Şeyh Yusuf Zeynüddin 
tarafından 1285 yılında yapılmıştır. Türbe ise 
caminin bahçesinde yer almaktadır.

Çakallı Han: Kavak ilçesindedir. Selçuklu 
Dönemi yapısıdır ve 13. yüzyıl sonlarına 
tarihlenmektedir. Avlulu bir handır ve harap 
durumdadır. Ahır taç kapısı, traverten adı verilen 
gözenekli taşla inşa edilmiştir. 

Çakallı Köprüsü: 1882-1883’te yapılan köprü 
halen sağlamdır. Köprünün hemen yanındaki 
eski ahşap cami, dere kenarında, kütük ayaklar 
üzerine yapılmıştır.

Bandırma Gemi Müzesi: Türkiye 
Cumhuriyeti’nin kuruluşunda önemli bir rolü olan 
Bandırma Vapuru, kullanım hakkı ve işletmesini 
devralan Samsun Büyükşehir Belediyesi 
tarafından müze haline dönüştürülerek 19 Mayıs 
2006’da ziyarete açılmıştır. 

Milli Mücadele Parkı ve Açık Hava Müzesi: 
35.000 metrekare alana kurulu park ve müze 
bünyesinde; Milli Mücadele’yi simgeleyen 
seramik rölyefler, İstiklal Savaşı’nda kaybedilen 
1.200 şehidin adlarının yer aldığı yazıt, Milli 
Mücadele’yi anlatan 10 adet bronz rölyef, 
yedi figürlü Milli Kurtuluş Anıtı ve çeşitli savaş 
malzemeleri bulunmaktadır.

Gazi Müzesi: Atatürk’ün Samsun’a çıktığı gün 
kaldığı Mıntıka Palas Oteli, 1926’da Ulu Önder’e 
armağan edildi. Atatürk’ün ölümünden sonra kız 
kardeşi Makbule Atadan’a geçen otel, 1939’da 
Samsun Belediyesi’nin sorumluluğuna verildi. 
Bina daha sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı’na 
devredildi ve 1998’de “Gazi Müzesi” olarak 
hizmet vermeye başladı.

Kurtuluş Yolu: Atatürk’ün, 19 Mayıs 1919’da 
Samsun’a ayak bastığı tarihi iskele, aslına 
benzer şekilde yeniden yapılmıştır. Atatürk ve 
arkadaşlarının iskeleye çıkışları, onu karşılamaya 

Üstte: 
Çakallı Han

Altta: 
Bandırma 
Gemi Müzesi 
Balmumu 
Heykeller
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giden Samsun halkı, balmumu tekniği ile birebir 
ölçülerde heykelleştirilmiştir. 

Onur Anıtı: Kentin simgesi sayılan bronz 
Atatürk heykeli, Samsun halkı tarafından 
Avusturyalı heykeltıraş Heinrich Krippel’e 
yaptırılmıştır. 1931’de Samsun’a getirilen 
heykelin açılış töreni 1932’de büyük bir katılımla 
gerçekleşmiştir.

Samsun ve çevresi, tüm bu tarihi birikiminin 
yanında, bugün kış turizminden termal turizme, 
sağlık turizminden doğa ve deniz turizmine 
kadar değişik turizm etkinliklerini aynı anda 
konuklarına sunmakta, doğal güzellikleriyle 
görenleri büyülemektedir.

Ayvacık Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi: 
Ayvacık’ın büyük bir bölümü ormanlık araziden 

oluşur. İlçeden geçen Yeşilırmak üzerine kurulan 
iki baraj sayesinde adeta cennetten bir alan 
oluşmuştur. Baraj gölü ve çevresindeki mesire 
alanları ilgi çekicidir. 

Atakum Sahil Yolu: Karadeniz’in en büyük sahili 
olarak bilinen Atakum Sahil Yolu, Samsun’un 
gözde mekânlarından biridir. Sahil yolu boyunca 
lokantalar, alışveriş merkezi, sinema, dinlenme 
alanları, parklar ve iskeleler bulunmaktadır. 

Bafra Kolay Turizm Merkezi: Derbent Barajı’nın 
yapımıyla birlikte oluşan baraj gölü doğal bir 
güzellik meydana getirmiştir. Kızılırmak boyunca 
uzanan bu eşsiz güzelliği, yanı başındaki 
Asarkale Kaya Mezarları tamamlamaktadır. 

Akalan Şelaleleri: Bafra’ya bağlı Kolay beldesi 
Akalan Köyü’nde bulunan Akalan Şelaleleri, 
büyüklü küçüklü 18 şelaleden oluşmaktadır. 
Yaklaşık 15 metre yükseklikten düşen suyun 
bulunduğu alan, bitki örtüsü ve ağaç çeşitliliği 
ile bakir güzelliklere sahiptir.

Havza 25 Mayıs Termal ve Kaplıcalar Bölgesi 
İmaret Mahallesi Turizm Merkezi: Havza, 
kaplıcalarıyla termal turizmde öne çıkan bir 
ilçedir. Kaplıca sularının, romatizmal hastalıklar 
başta olmak üzere, kadın hastalıkları, sinirsel 
hastalıklar, eklem hastalıkları ve kireçlenme 
tedavisinde olumlu etki yaptığı kanıtlanmıştır. 

Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti: Kızılırmak 
Deltası, 56 bin hektar genişliğinde, irili ufaklı 20 
adet göl ile büyük bataklık ve sazlık alanlardan 
oluşmaktadır. Yöre, barındırdığı kuş sayısı 
bakımından dünya ekolojisi açısından büyük 
öneme sahiptir. 

Ladik Akdağ Turizm Merkezi: Ladik ilçesinin 
sırtını yasladığı 1.800 m yükseklikteki Akdağ, 
daha önceleri yazın çim kayağı meraklılarının 
uğrak yeriyken, geçtiğimiz yıllarda yapılan 
1.500 m uzunluğundaki telesiyej ve konaklama 
amaçlı yatırımların ardından gözde bir kayak 
merkezi kimliğine kavuşmuştur. 

Ladik Gölü: Ladik ilçe merkezine 10 km 
uzaklıktadır. Geniş bir sazlık alana sahip olan 
gölden toplanan sazlar, hasır yapımında 
kullanılmaktadır. 

19 Mayıs Turizm Merkezi: 19 Mayıs ilçesinden 
20 km uzaklıkta bulunan Nebiyan Dağı ve 
Ormanları, uçsuz bucaksız kayın ağaçlarının 
yeşiliyle, gökyüzünün sonsuz mavisinin kesiştiği 

Onur Anıtı
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bir yerdir. Bölge doğa yürüyüşü, dağ bisikleti, 
yamaç paraşütü için heyecan dolu imkânlar 
sunmaktadır. Üst kesimlerde bulunan Nebiyan 
Yaylası da görülmeye değerdir.

Galeriç Su Basar Ormanları: Yılkı atlarının ve 
su birikintilerinin içinde çamur banyosu yapan 
mandaların yanı sıra, yüzlerce kuş çeşidi 
barındıran bir cennettir. Buz gibi dağ sularının 
beslediği derelerinin hemen yanı başında 
alabalık tesisleri bulunmaktadır.

Vezirköprü Turizm Merkezi: Vezirköprü, doğal 
güzellikler açısından zengin bir ilçedir. Küçük 
dereleri, 60 metreye ulaşan çam ağaçları ile göz 
alıcıdır. Yöredeki geyik üretme çiftliği ilgi odağıdır. 
İlçeye 50 km uzaklıktaki Kunduz Dağı cennetten 
bir köşedir. Yöreyi eşsiz kılan bir özelliği de ünlü 
Şahinkaya Kanyonu’dur. 

Gölalan Şelaleleri: Canik sırtlarında, eski 
Samsun-Kavak karayolu üzerinden ulaşılabilen 
Gölalan Köyü, yemyeşil doğası ve şelaleleriyle 
mutlaka görülmesi gereken bir köşedir.

Kabaceviz Şelaleleri: Tekkeköy ilçe merkezine 
uzaklığı 22 km olan Kabaceviz Şelaleleri 
bölgenin değerli turizm alanlarındandır. Gezi, 
dağcılık, piknik ve foto safari için çok uygun 

olan bu alan, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini 
çekmektedir. 

Su Kayağı Parkı: Samsun Büyükşehir 
Belediyesi’nce Bandırma Plajı içerisinde 
oluşturulan kablolu su kayağı parkında, yalnızca 
iki saatlik bir eğitimden sonra denizin ve denizde 
kayak yapmanın tadını çıkarabilirsiniz.

Kentte kıyı şeridinin neredeyse tamamında 
denize girilebilmektedir. Karadeniz’in düşük 
yoğunluklu tuz oranı, alabildiğine geniş 
kumsalları ve ince yapılı kumu, yazın denizden 
uzak duramayanlara farklı bir keyif yaşatır. 

Samsun’da yamaç paraşütü yapılabilecek 
pek çok alan vardır. Özellikle Kocadağ, Canik, 
Nebiyan, Ayvacık bu spora uygun sayısız 
noktadan bir kaçıdır. Çoğunlukla hafif derecede 
rüzgârlı, eğimi yumuşak olan bu bölgeler, 
meraklılarını kendine çekmektedir.

Siz de yolunuz Samsun’a düştüğünde, Arkeoloji 
ve Etnografya Müzesi’ni, tarihi konakları 
görmeden, Turşu Kavurması, Bafra Nokulu, 
Çarşamba Kıvratması, Kaz Tiridi, Samsun 
Pidesi ve pek tabi çeşit çeşit balık türlerinden 
yemeden; rengârenk dokuma ürünlerinden, zarif 
semaverlerden almadan asla geri dönmeyin.

Paşa Konakları
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Bizi Biz Yapan 
Nedir? 

ilim insanları son on yılda beyinle ilgili 
edindiğimiz bilginin insanlık tarihinden 
bu güne kadar bildiklerimizden daha 

fazla olduğunu söylüyor.    

Eski bilgiler mit oluyor. Bunların başında 
beynimizin sadece %10’unu çalıştırdığımız 
düşüncesi geliyor. Oysa beynimizin tümü 
çalışıyor. Onun için ufak bir beyin kazası/hasarı 
birçok kayba neden olabiliyor. Doğru olan 
öğrenme kapasitemizi tam kullanmadığımız. 

Sinir sistemimizin temel yapıtaşı olan sinir 
hücreleri, nöronlar, birbirleriyle kurdukları iletişimle 
düşüncelerimizi, duygularımızı, hareketlerimizi 
etkiliyorlar. Bir insan beyninde 100 milyar nöron 
var. Her bir nöron diğer bir nöronla binlerce 
değişik bağlantı kurabiliyor. Bu da trilyonlarca 
bağlantı demektir. 

Bu müthiş karmaşık ağın deşifre olması 
Alzheimer, Parkinson gibi hastalıkların tedavisinde 

PSİKOLO PSİKOLOJİ

ve önlenmesinde yeni yaklaşımlar ve çözümler 
getirecek, ayrıca bize mutluluk, mutsuzluk ve 
benzeri hallerin, stres durumlarının hangi tür 
nörolojik bağlantılarla oluştuğunu da gösterecek. 

Bu konuda, Amerika Ulusal Sağlık Enstitüleri 
desteğiyle, Washington Üniversitesi, Güney 
California Üniversitesi, Minnesota Üniversitesi, 
Harvard ve Massachusetts General Hospital’in 
işbirliği ve önderliğinde, “The Human 
Connectome Project” ismi altında çalışmalar 
sürüyor. 

“Connectome” nöronların birbirleriyle olan iletişim 
ağına verilen isim. Beynin yüksek çözünürlüklü 
haritasını çıkarmayı hedefleyen bu çalışma, 
sağlıklı bireylerin değişik kapasitelerini de deşifre 
etmeyi amaçlamakta. Heyecan verici; detayları 
nörobilimcilere bırakalım.

Diğer bir mit, kadın erkek farkı. Biyolojik farkın 
dışında pek çok cinsiyete bağlı davranış ve 
rollerin sonradan öğrenildiğini ve kuşaktan 
kuşağa aktarıldığını biliyoruz. Mağara devrinde 
başlayan iş bölümünde kadınlar meyve, sebze 
toplar, erkekler avlanırdı. Neredeyse genlere 
işleyen bu görev ayrımı bugün alışverişte kendini 
gösteriyor. Sokakta poşetli kadınlar erkeklerden 
çok daha fazla. 

Alışverişte erkekler, tıpkı ava çıkan ataları gibi 
hedefli, ihtiyacı neyse onu alıp mağazadan 
çıkarken, kadın yine ataları gibi onu bunu 
ellemeden, evire çevire bakmadan alışveriş 
yapamıyor. 

“Kadınlar Venüs’ten Erkekler Mars’tan mı?” 
Yeni çalışmalar davranış özelliklerini cinsiyet 
farkına bağlayan kuramların bugüne kadar 
yapılmış olan küçük çaptaki araştırmalardan 
kaynaklandığını gösteriyor. Örneğin, erkeklerin 
harita okumakta daha yetkin olmasını, bunun 
için de kaybolduklarında bir başkasına sorma 
alışkanlıkları olmamasını, kadınların aynı anda çok 
yönlü çalışabilmesini cinsiyet farkına bağlıyorlardı. 

Araştırmalar 500 kişi gibi büyük sayıları 
içerdiğinde cinsiyet farkı azalıyor ve her grubun 
kendi içinde bireysel farklılıklarının daha çarpıcı 
olduğu görülüyor. Bir anlamda büyük çaptaki 
araştırmalar, kişisel farklılıkların cinsiyet farkından 
daha belirgin olduğunu gösteriyor.  

“Beyninizin İçindeki Senfoni”nin (The Symphony 
Inside Your Brain) yazarı Dr. Francis Collins 
“Sizi siz yapan nedir?” diye soruyor. Tahminim, 

Fatma Torun Reid 
Uzman Psikolog
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Dr. Collins, yeni bilgiler ışığında yanıtı da 
beynin kıvrımlarında arayacağımızı umuyordur. 
“Duygularım, düşüncelerim, inançlarım, 
kararlarım, davranışlarım ve hatta anılarım beni 
ben yapar” desek, yine başa, yani beynin 
kıvrımlarına ve fevkalade karmaşık ama karışık 
olmayan bağlantı motiflerine, nöron bağlantılarına 
dönmüş olmuyor muyuz? 

“Sizi siz yapan nedir?” sorusuna geçmişten 
bir isim adeta bugünkü bulgular ışığında 
yanıt veriyor. 17. yüzyıl filozofu, bilim insanı 
ve matematikçisi Rene Descartes “I think 
therefore I am (Latincesi cogito ergo sum)”, 
yani “Düşünüyorum öyleyse varım” diyor. Aklın 
kurallarından söz ediyor. 

18. yüzyıl filozofu George Berkeley ise “To be is 
to be perceived (Latincesi esse est percipi)”, “Var 
olmak algılanmaktır” diyor. Berkeley ayrıca, “Eğer 
dağ başında bir ağaç yere düşerse, bunu gören 
olmadıysa, onun varlığından söz edemeyiz” diyor. 
“Sizi siz yapan nedir?” sorusuna yanıt olarak 
eklenecek bir başka özellik de sadece aklımız, 
düşünebilir, hissedebilir olmamız değil, ilişkide var 
olmamızdır. 

Son zamanlarda teknolojinin getirdiği pek çok 
kazanıma karşı (bunlardan biri de “connectome” 
çalışmalarındaki MRI’lar), insan ilişkilerine getirdiği 
kayıplar da var. Çiftlerle çalışmalarımda oldukça 
sık gelen bir şikâyet, “Eşimle bir şey paylaşmaya 
çalışıyorum, o akıllı telefonuyla ilgileniyor, yüzüme 
bile bakmıyor...” gibi eşlerin birbirinin yüzüne 
yeterince bakmaması. Teknoloji istenmeyen 

üçüncü bir şahıs gibi yakın ilişkilerde araya giren 
kişi oluyor sanki.  

Transaksiyonel Analiz’in kurucusu Dr. Eric Berne 
“fark edilme açlığı” kavramını işlerken bir selam 
alıp vermenin bile varlığımızı okşadığını söyler. 
Gerçekten de tanıdık biri bizi görmemezlikten 
gelse kırılırız veya herhangi biri sanki yokmuşuz 
gibi bize çarpıp yürürse öfkeleniriz.   

En temel ihtiyacımız varlığımızın teyidi, 
doğrulanmasıdır. İlk kez annenin kucağında 
bebeğin sevgi ve kabul görmesiyle başlayan 
bir okşanmadır bu. Temel bir ihtiyaç olarak da 
ilişkilerde tensel, dokunsal veya sözel olarak 
devam eder. 

“Beni ben yapan beynimin muhteşem iletişim 
ağları sayesinde duygularım, düşüncelerim, 
inançlarım, değerlerim, kararlarım, davranışlarım 
ve ilişkilerimde var olmam” desek daha doğru 
olmaz mı?
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otoğrafa küçük yaşlardan itibaren 
ilgi duyan Hilmi Nakipoğlu, ilk 
çalışmalarına annesinin çeyiz 

sandığını karanlık oda olarak kullanarak 
başlamış. O ilk kıvılcımdan sonra hiç 
dinmeyen bir tutkuyla fotoğrafla ilgilenmeye 
devam eden Nakipoğlu, en nihayetinde bir 
müze oluşturarak yılların birikimini gelecek 
kuşaklara aktarmayı kendine görev bilmiş. 

DENGE: Kısaca sizi tanıyabilir miyiz?
HİLMİ NAKİPOĞLU: 1948 yılında Gaziantep’te 
doğdum. 10 yaşında babamın işi nedeniyle 
İstanbul’a geldik. Liseden sonra askere gittim. 
Dönünce baba mesleğini yapmayı tercih ettim 
ve 20 yaşından beridir müteahhitlik yapıyorum. 
Evliyim ve iki erkek çocuğum, dört torunum var.

D.: Fotoğraf tutkunuz ne zaman başladı?
H.N.: 12 yaşında fotoğrafla tanıştım. Bir paket 
baskı yapılmamış 9:13 fotoğraf kartını babam 

F

iş yerinde unutmuştu. Enteresan, babamın 
mesleğinin fotoğrafla bir ilgisi yoktu. O fotoğraf 
orada neden vardı. Ben neden fotoğrafı alıp 
annemin çeyiz sandığının içine girdim. Şimdi 
geriye dönüp baktığımda, Fotoğraf Makineleri 
Müzesi kurma görevi bana verilmiş gibi 
hissediyorum.  

Baskıyı annemin çeyiz sandığı içerisinde 
öğrendim. Fotoğraf makinem yoktu. Eşten 
dosttan negatif film bulup onları basarak yola 
devam ettim. Kırmızı jelatin sardığım bir el 
fenerim vardı. Kardeşimi de asistanım yapardım. 
“Sandığın kapağını aç, sandığın kapağını kapa” 
diyerek, iki camın arasına fotoğraf kartını ve 
negatifi koyup baskı yapıyordum. 

Hatta birkaç filmin baskısından sonra aydınger, 
yani yağlı kâğıtla İsmet İnönü, Atatürk ve 
Fevzi Çakmak’ın kitaplardaki portrelerini çini 
mürekkebi yardımıyla negatif hale getirip, yani 
karanlık kısımları aydınlık, aydınlık kısımlarını 
karanlık bırakmak yöntemiyle, yine iki camın 
arasına koyarak hazırlıyordum. Filmi ise bizzat 
kendim üretiyordum. Böylece elime fotoğraf 
makinesi dahi almadan kendimi bu alanda 
geliştirmiş oldum.

Çeyiz Sandığından 
Müzeye
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Daha sonra İtalyan Ferrania markalı 6:6 bir 
fotoğraf makinesi sahibi oldum. Önce ailemin, 
okuldaki arkadaşlarımın fotoğraflarını çektim. 
Okul hayatım boyunca agrandizörden flaşa, film 
yıkama tankından baskı aparatlarına varıncaya 
kadar kullanmayı öğrendim. Okulun karanlık 
odasını kullanarak, tüm sosyal faaliyetlerimizi 
fotoğrafladım. Kendim de pek çok faaliyete 
iştirak ettiğimden, arkadaşlarımdan beni 
çekmelerini rica ederdim. 

Çektiğim fotoğrafların karanlık odada baskısını 
yaptıktan sonra onları cama yapıştırarak 
parlatıyordum. Parlak kâğıt kullanıyordum. 
Kâğıdı karbonatlı bir sudan geçirmek suretiyle 
cama yapıştırıyor ve suyunu alıp kurutuyordum. 
Kuruduktan sona tıkır tıkır seslerle düşüyorlardı 
ve camın tüm parlak yüzeyini alıyorlardı. Okul 
hayatım böyle devam etti ve tecrübem arttı. Bir 
yandan da okula para kazandırıyordum.
 
1971’de evlendikten sonra evimde karanlık oda 
kurdum. Agrandizörümü, yıkama tanklarımı, 
Zorki 4 makinemi ve onun çeşitli objektiflerini 
aldım. Tarihe tanıklık eden, anı zapt eden tek 
nesne olan fotoğraf beni kendine bağladı. Her 
makinenin bir insan gibi duygu ve düşüncesi 
olduğuna inanıyorum. Çünkü merceği bir 
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insanın gözü, arkasındaki filmi ise beyindeki 
kaydeden anı defteri gibi ve fotoğraf makinesi 
yalan söylemeyen tek alet.

D.: Koleksiyon yapma fikri nasıl ortaya çıktı, 
nasıl gelişti? 
H.N.: Fotoğraf makineleri çeşit çeşit. Körüklüsü, 
kutusu, çift lensli olanı, hepsi beni büyülerdi. 
Kötü alışkanlıklarım da yoktu. Paramı ikişer, 
üçer böyle bir şeye yatırmak daha cazip geldi. 
1970 yılından 1997 yılına kadar yaklaşık 1.100 
fotoğraf makinesini bir araya getirdim. 

Her hafta Pazar günü sabah erken saatlerden 
itibaren Topkapı Sarayı’nın dibinden araştırmaya 
başlarım. Beyazıt Çınaraltı, Sirkeci’de izbe 
hanların içinde ikinci el fotoğraf makinesi satılan 
yerler, karşıda Kadıköy tarafında Salı Pazarı’nın 
kurulduğu bölgeler… Benim kaydım da her 
fotoğrafçıda vardır, telefonla arayıp haber 
verirler. 

Koleksiyonumdaki makinelerle oynamak bana 
büyük haz veriyor. Her birini itinayla saklıyorum. 
Hala 650-700 civarında müzede, geri kalan 
burada dolaplarda ve evimde muhafaza 
ettiklerim var. Onlardan da ayrı bir müze daha 
olur.
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D.: Nefus Nakipoğlu Zihinsel Engelliler 
İlköğretim Okulu’ndan kısaca bahseder 
misiniz?
H.N.: 1993-94 yılında Eram Özel Eğitime 
Muhtaç Çocuklara Yardım Derneği ile 
tanıştım. Derneğe bir oda, derslik yapmak, 
masa, sandalye sağlamakla sorunların 
çözülemeyeceğini gördüm. Bulunduğumuz 
yerde bir bina vardı. 2.000 metrekarelik bir 
alandı. İçinde devlete ait Boğaziçi Engelli 
Çocuklar Meslek Edindirme bulunuyordu. 

Burada bir tadilat, tamirat, ilave yapmamı 
istediler. Ben bunu beceremeyeceğimi, onlara 
özel bir proje yapacağımı söyledim. Çalıştığımız 
bir firma vardır. Benim bağış okullarımın tümünü 
ücretsiz yaparlar. Bu projeyi de onlarla yaptık. 
1995’in Kasım ayında başladık, 1997 yılının
30 Mayıs’ında okulumuzu açtık. Eylül ayında da 
eğitime başladık. 

Tüm eğitim, atamalar Milli Eğitim’e ait. Biz vakıf 
olarak onlara destek birimi oluşturduk. İhtiyaç 
duydukları psikologları biz istihdam ediyoruz. 
Fizyoterapistlerimiz, hobi sınıflarımız var. Devlet 
8 saatlik ücret veriyor ama bu çocuklarımıza 
yetmiyor. Çünkü sürdürülebilir bir eğitim lazım. 
Birçoğunun özel bir eğitime ihtiyacı var. 200 
çocuk ve ailesi kanatlarımızın altında. 

Ailemde engelli yok, ama ateş düştüğü yeri 
yakar. Söndürmek da insan olan insana düşer. 
Cebimdeki para kadar zenginim. Gerisi benim 
değil emanettir. İhtiyacı olanlara kendi elimizle 
sunmak felsefesiyle hareket ettik. Tanrı bu 
görevi bize vermiştir. İçimde her zaman eğitime 
karşı bir heves ve heyecan olmuştur. 

Dolayısıyla benim lokomotiflik yapmam suretiyle 
ailece 1990’lı yıllarda Silivri’de bir anaokulu-kreş 
inşa edip bağışladık. Sonra Nefus Nakipoğlu 
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Zihinsel Engelliler İlköğretim Okulu’nu, onun 
arkasında bir Anadolu lisesi, sonra bir başka 
okul ve üniversite olmak üzere eğitim alanına 
desteğimizi sürdürdük. Sadece bir okulum özel 
okuldur, diğerleri bağıştır. Semt Üniversitesi’nin 
devam eden kuruluş çalışmalarının da aile 
olarak içindeyiz.

D.: Fotoğraf Makineleri Müzesi’nin kuruluşu 
nasıl oldu? 
H.N.: İçinde bulunduğumuz Nefus Nakipoğlu 
Zihinsel Engelliler İlköğretim Okulu’nu yaparken 
hem rehabilitasyon talebe merkezimizi, hem 
vakfımızı, hem de müzeyi burada oluşturmak 
adına hedefi 1995 yılında koymuştum. Bu 
hedefimi gerçekleştirmek üzere bakanlıkla 
yaptığım anlaşmaya göre, okulun bazı 
bölümlerini kullanmak adına işbirliği protokolü 
imzalayarak ilgili bölümleri kendime bağladım. 

Müzemizi, 30 Mayıs 1997 yılında Eski 
Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in katılımıyla 
gerçekleştirdiğimiz törenle açtık. Asıl amacım 
Zihinsel Engelliler İlköğretim Okulu’ndaki 
çocuklarımız hakkında farkındalık oluşturmak ve 
onların hayatında bir fark yaratmaktı. Örneğin 
sizler geldiniz ve çocukları tanıdınız. Yoksa bu 
müze Tarihi Yarımada’da olmalı. 

2002 yılında Türkiye Müzeleri kataloğunun 
105 numaralı sayfasında müzemiz hak ettiği 
yeri almıştır. Günümüzde müzemizde yaklaşık 
750 adet fotoğraf makinesi bulunmaktadır. En 
eski fotoğraf makinamız 1896 yılına aittir. Ayrıca 
yine fotoğraf ile ilgili çok çeşitli araç-gereçler de 
müzemizde sergilenmektedir. 
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D.: Koleksiyonda özel hikâyesi olan bir 
fotoğraf makinesi var mı?
H.N.: Stereo’lu, 4:4 film çeken, çift lensli bir 
fotoğraf makinem var. 1990’lı yılların başı veya 
1980’lerin ortasında Topkapı Sarayı’nın dibinde 
bir satıcıda buldum. Üstü deri kaplama, eni 5, 
boyu 12-13 cm boyutlarındaydı. Ancak önünde 
lens bölümü yoktu. 

Bir hafta sonra karşıda, Bahariye Caddesi’nde, 
arka tarafta bulunan antikacılardan birinin 
mağazasına girdim. Yanımda fotoğraf meraklısı 
bir arkadaşım vardı. İki lensiyle beraber duran 
bir levha dikkatimi çekti. 

Arkadaşımı sessizce dürttüm, satıcıyı 
uyandırmak istemedim. Hemen satın aldım. Bir 
hafta önce Topkapı Sarayı’nın dibinden aldığım 
makinenin eksik parçaları. Hızla eve geldim, 
monte ettim. 

D.: Değerli bir fotoğraf makinesine 
rastladığınızda neler hissediyorsunuz?
H.N.: Büyük bir heyecan duyuyorum. Hele 
elimde yoksa alma ihtiyacı hissediyorum. 
Çok fazla da bağış geliyor. Ancak gelenlerin 
içerisinde hep basit makineler oluyor. Olsun 
diyorum, bunlar sonuçta bir zamanlar birilerinin 
elinde tarihe tanıklık etmiş, anıları ve kendilerine 
göre değerleri var. İsmini yazıp bağış bölümüne 
koyuyorum. “Zevkleri derdim edindim, bende 
neşe çok” hayat felsefemdir. Bunlar zevkler ve 
bunları derdim edindim. 

D.: Koleksiyonunuzdaki fotoğraf makinelerini 
nasıl koruyorsunuz?
H.N.: Hepsini seviyorum, okşuyorum. 
Müzecilik zaten bir koruma hadisesidir. 
Bunlar mekanik aletler. Fırsat buldukça 
makinelerimi temizlerken deklanşörünü 
açıp kapatıyorum. Mekanik olduklarından 
tembelleşiyorlar. Çok fazla tembelleşmiş, yağı 
donmuşlar varsa fön makinesiyle ısıtıyorum 
biraz, yağları eriyor. Ondan sonra daha rahat 
çalışıyorlar. İleri seviyede hasar görmüş, bozuk, 
kurtarılamayacak durumdaki makinelere 
dokunmuyorum. 

D.: Fotoğraf makinesi koleksiyonu yapmanın 
zorlukları neler?
H.N.: İçinde olduğum bir kulübüm var, 
Collection Club. İstanbul’un 100 Koleksiyoneri 
kitabı da bizim vasıtamızla çıktı. Biriktiriyorsunuz, 
topluyorsunuz, kitabına varıncaya kadar 
yapabilme şansınız var, ama benden sonra 
ne olacak endişemiz söz konusu. Aramızda 
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en şanslıları ben ve Deniz Kabukları Müzesi ile 
Sayın Kemal Geyran’dır. 

Burada bir devlet desteğim yok. IFSAK fotoğraf 
derneğimiz bir katkı yapmıyor. Maddi bir 
desteğe ihtiyaç duymuyorum. Ben bu kadar 
makineyi satın alma ve bağış yoluyla biriktirdim. 
Bu eserleri koruyamama korkusuyla bana 
getiriyorlar. Koleksiyonerler müzesi kurma 
niyetindeyim. Bizden sonra bu koleksiyonlara 
ne olacak korkumuz var. Müzecilik kolay iş 
değil, büyük bir yatırım, özveri, gönül istiyor. 

D.: Bugün Fotoğraf Makineleri Müzesi’ne 
halkın ilgisi nasıl?
H.N.: İlgi yüksek, keşke daha fazla olsaydı. 
Bana vakıflara ait bir yer verilseydi, müzemi 
oraya taşımak isterdim. Örneğin Tarihi Yarımada, 
turistlerin uğrak yeri. Daha fazla insana 
ulaşabilirdim. 

Tabi en önemlisi meraklı olanların gelmesi. 
Örneğin geçenlerde bir Anadolu Lisesi’nden 
fotoğraf kulübü öğrencileri geldi. Hayran kaldılar. 
Onlara, “gelirseniz müze sizin, gelmezseniz 
benim” dedim. 

Sıra dışı bir müze olarak medyadan da çok 
ilgi görüyoruz. Hatta programcı Şeyda Hanım, 
haftalık dizi filmlerin kritiğini burada yapmak 
istiyor. Daha önce Afiş programı da bir dönem 
burada yapıldı.

Fotoğraf dünyasından kişiler ziyaret ettiğinde 
hayretlerini, hayranlıklarını belirtiyorlar. 3 yıl önce 
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Kadırga’da fotoğraf müzesi açılışındaydım. 
Rahmetli fotoğraf sanatçılarının katalogları, 
sergileri var, devamlı değişen sergiler geliyor, 
yaşayan sanatçılarımızın da eserleri yer alıyor. 
Yabancılar rağbet ediyor. Oranın da mutlaka 
gezilmesini tavsiye ederim.  

D.: Collection Club bünyesinde amaçlarınız, 
çalışmalarınız neler?
H.N.: Bizler kültür hamallarıyız. Bu hamallık 
bize keyif veriyor. Collection Club olarak 
araştırma, kültür ve yayın kulübüyüz. Bu 
doğrultuda çalışıyoruz. Ben bizzat “Haydi 
Çocuklar Koleksiyon Yapalım”, sloganını 
ürettim. Dolayısıyla “Haydi Çocuklar Koleksiyon 
Yapalım” kültürüyle önce kendi özel okulumda 
işe koyuldum. Çocuklarla birlikte onlara 
örnek olmak için en son geçen sene Alman 
Liseliler Vakfı’nda sergi açtık. Daha önce de 
Beyoğlu’nda 10. yıl sergimizi açmıştık.  

Amacımız koleksiyonun ne olduğunu 
anlatmak. Önce biriktirmesini, sonra tasnif 
etmesini, düzenlemesini ve kendisinden 
sonraki kuşaklara aktarmak adına korumasını, 
yapabiliyorsa bir müzede saklamasını öğretmek 
istiyoruz. Geçmiş kültürü gelecek kuşaklara 
aktaran bir köprü oluşturmak için çocuklara 
bunları aşılamak gerekli.

D.: Son olarak gençlere ve fotoğraf 
meraklılarına neler önerirsiniz?
H.N.: Meraklı olanlara, bu meraklarını hayata 

geçirmelerini tavsiye ederim. İyi bir insan olmak 
adına birer hobi edinsinler. Bu, müzik, kitap, 
spor ya da koleksiyon olabilir. Çünkü her 
çocuğa çeşitli vesilelerle türlü türlü hediyeler, 
giysiler, oyuncaklar gelir. Her şey koleksiyon 
olmasa da oyuncaklar, patikler ile koleksiyon 
oluşturabilirler. Annelerinden, babalarından, 
dedelerinden, ninelerinden kalan miras eşyalar 
varsa, kartpostallar, peçeteler, pullar, bunlarla 
yola çıkabilirler. 

Günümüzde 70’in üzerinde koleksiyon 
yapılacak ürün var. Şerif Antepli tarafından 
onun bile kitabı çıktı. Naçizane bunları tavsiye 
ediyoruz.
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eni yılda sevdiklerinize doğadan yana 
hediye vermek isterseniz 7 Ağaç 
Ormanları’nda yeni fidanları 

toprakla buluşturabilirsiniz. ÇEKÜL Vakfı’nın 
7 Ağaç Ormanları Programı, her bireyin, 
bir yılda tükettiği kadar ağacı doğaya geri 
kazandırmasına olanak sağlıyor. Türkiye’de 

ÇEVRE ÇEVRE

binlerce kişi, aile, kurum, şirket artık birbirine 
ve doğaya, güzel dileklerini, sevgilerini 
“7 Ağaç”larla iletiyor.    

ÇEKÜL Vakfı’nın 1994 yılından bu yana 
yürüttüğü 7 Ağaç Ormanları Programı, yaşamsal 
kaynakların dengeli kullanımı ve sürekliliği için, 
tüketim alışkanlıklarımızı gözden geçirmemiz 
gerektiği bilincini “fidan dikme” eylemi üzerinden 
yaymaya çalışıyor. Her bireyin ve kurumun 
bir yılda tükettiği kadar ağacı doğaya geri 
kazandırmasına olanak sağlayan ağaçlandırma 
programı kapsamında, Türkiye’de binlerce kişi 
ve şirketin desteğiyle dikilen fidanların sayısı 
4 milyona ulaştı.

7 Ağaç Ormanları Programı, yeni yıl gibi 
özel günlerde sevdiklerine hediye vermek 
isteyenler için doğa dostu bir seçenek olarak 
tercih ediliyor. Program kapsamında bugüne 
kadar Antalya, Bursa, Bilecik, Çanakkale, 
Diyarbakır, Edirne, Elazığ, İstanbul, İzmir, Kars, 
Kocaeli, Mardin, Muğla, Sivas, Şanlıurfa, Van 
ve Ödemiş’teki dikim sahalarına fıstık çamı, 
kızılçam, karaçam, akçaağaç, ardıç, akasya, 
huş, sedir, servi, meşe ve ceviz ağaçları 
dikilmesi sağlandı. 

Nasıl Katılabilirsiniz? 
Bireysel katılım için, www.7agac.org adresinden 
ulaşabileceğiniz online formu doldurmanız 
yeterli. Gönderim seçeneklerine eklenen 
“e-posta” sekmesiyle, 7 Ağaç armağan 
ederken kâğıt tüketiminden de uzak durmuş 
oluyorsunuz. Kurumsal katılımda ise ÇEKÜL 
Vakfı’na telefon veya e-postayla ulaşarak 
çalışanlarınız ve iş ortaklarınız için yeni yıl 
kutlama paketi, 700 fidanlık 7 Ağaç Korusu ya 
da 7 bin fidanlık 7 Ağaç Ormanları seçeneklerini 
tercih edebilirsiniz.       

7 Ağaç Ormanları Programı, 20 yıldır geniş 
kitlelerin gönülden katıldığı, benimsediği kalıcı ve 
yaygın sivil toplum çalışması haline geldi. Bunun 
en temel nedenlerinden biri, ormansızlaşmanın 
yarattığı sorunların bilincindeki kişi ve kurumların 
doğaya olan borçlarını ödeme sorumluluğunu 
üstlenmeleri. 

Bir diğer neden ise, ÇEKÜL’ün sorumluluk 
ve titizlikle oluşturduğu güven ve inandırıcılık. 
Çevre ve Orman Bakanlığı’nın dikim ve 
bakım çalışmalarını yaptığı 7 Ağaç Ormanları 
Programı’nda, ÇEKÜL düzenli ve sürekli dikim 
alanlarının gözetimini üstleniyor. Her yıl dikim 
alanlarında yapılan şenliklerle de 7’den 77’ye 

Y

Sizin için Bir Orman 
Düşledik!
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tüm katılımcıların dikim sürecine dâhil olmasını, 
fidanlara sahip çıkmasını sağlıyor. 

Neden 7 Ağaç?
Çünkü her birimiz kâğıt, kalem, mobilya ve 
yakacak gibi ihtiyaçlarımız için her yıl ortalama 
7 ağacın kesilmesine neden oluyoruz. 
Tükettiklerimizle doğa üzerinde yarattığımız 
baskı her geçen gün artıyor. Bu nedenle 
yeni fidanların toprakla buluşmasına her 
zamankinden daha çok ihtiyacımız var. 

“Doğa ve Kültürle Varız!” sloganı ÇEKÜL’ün 
doğal miras anlayışını en anlamlı özetleyen 
cümle. Doğa ve insanı birbirinden ayrı 
düşünmek, geleceklerini birbirinden bağımsız 
kurgulamak yaşam döngüsünü görmezden 
gelmektir. Bu nedenle ÇEKÜL, insan yaşamı 
ile doğal yaşamın sürdürülmesini eşdeğerde 
tutar. 7 Ağaç Ormanları Programı, bu bakıştan 
hareketle 1994 yılından bu yana devam ediyor. 

Bilgi Ağacından Çocuklara Eğitim
ÇEKÜL Vakfı, ürettiği her içeriği ve yürüttüğü 
pek çok programı, eğitim birimi olan Bilgi 
Ağacı çatısı altında çocuk ve gençlerle de 
buluşturuyor. Bilgi Ağacı eğitimlerinden biri 
olan “Ağaçların Diliyle İstanbul” kapsamında, 
çocuklar ağaçları ve İstanbul’u daha yakından 
tanıma fırsatı buluyor. 

İstanbul yeşil yaşamını her gün biraz daha 
yitirirken, hemen hemen tüm kentlerimizin 
sadece mimarisi ve sosyal yapısı değil, ekolojik 
yapısı da değişiyor. Bu kaygılarla hazırlanan 
Ağaçların Diliyle İstanbul, ilköğretim düzeyindeki 
öğrencilerin yaşadıkları kentin doğal mirasını, 
yaşam kaynaklarını tanıması ve kentlilik bilinci 
kazanmasını amaçlıyor. İstanbul’a özgü doğal 
mirası tanıtmak ve çevreye duyarlı olma 
bilincini kazandırmak için; çocukların doğadaki 
değişimleri görebilmelerini, kent kültürünün 
oluşumunda ekolojinin etkisini kavramalarını 
hedefleyen ve yaratıcı düşünce becerilerini 
geliştiren öğrenme yöntemleri kullanılıyor. 
Ağaçların Diliyle İstanbul, ağaçlarla ilgili bilgileri 
gezi-gözlem yöntemiyle pekiştirirken, ilk bitkiler 
ve ağaçların ne zaman görüldüğü ve onları nasıl 
tanıyacağımızın ipuçlarını da veriyor.

Ağaçların Dilinden Kitabı Yayımlandı 
Ağaçların Dilinden kitabı, dünyamızın 
milyonlarca yıl öncesinden günümüze uzanan 
hikâyesini ağaçların dilinden anlatan, onların 
var olma hikâyelerine, özelliklerine yer veren bir 
kaynak niteliğinde. Ortaokul çağından itibaren 

öğrencilerin de rahatlıkla anlayabileceği bir dille 
kaleme alınan 182 sayfalık kitap, birçok renkli 
fotoğraf ve grafikle destekleniyor. 

Kitapta, 4,5 milyar yıllık kısa tarihimiz, taşlaşma, 
kömürleşme hikâyemiz, neden bu kadar 
çeşitliyiz, nasıl büyürüz, çoğalırız, bölgelerimize 
göre ormanlarımız, Anadolu’nun kayıp yerlileri, 
Anadolu’nun günümüzdeki yerlileri, iklim 
değişikliği ve ağaçlar gibi başlıklar altında detaylı 
bilgiler veriliyor.    

Mabet ağacı, sekoya, mamut ağacı, bataklık 
servisi, Çin su melezi, arokaryagiller, çam, 
kızılçam gibi yaşayan ve kaybolmuş birçok 
türü, Ağaçların Dilinden kitabında tanımak 
mümkün. Kitap, İstanbul Üniversitesi Orman 
Fakültesi Orman Botaniği Anabilim Dalı Başkanı 
ve ÇEKÜL Vakfı Yüksek Danışma Kurulu üyesi 
Prof. Dr. Ünal Akkemik tarafından kaleme alındı.
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Ebola Virüsü 

bola virüsü, Filoviridae ailesinden, 
insanlarda ve primatlarda hastalık 
yapabilen bir RNA virüsüdür. İlk olarak 

1976’da, günümüzde Demokratik Kongo 
Cumhuriyeti sınırları içerisinde bulunan Ebola 
Irmağı kıyısında tespit edilmiştir. 

Bugün ebola olarak bildiğimiz virüsü ilk keşfeden 
Belçikalı mikrobiyolog Peter Piot ve çalışma 
arkadaşları, o yıllarda yeni bir ölümcül virüs 
bulduklarını açıkladılar. Virüsün doğada kaynak 
olarak bulunduğu asıl rezervuar ve ilk olarak 
insanlara nasıl bulaştığı şimdiye kadar kesinlik 
kazanmamıştır. Fakat bilim insanları asıl kaynağın 
meyve yarasaları veya şempanze, maymun gibi 
primatlar olabileceğini düşünmektedirler.

Ebola virüsü sıklıkla Demokratik Kongo 
Cumhuriyeti, Kongo, Gabon, Uganda, Güney 
Sudan gibi Orta Afrika ülkeleri ile Sierra Leone, 
Liberya, Senegal gibi Batı Afrika ülkelerinde 
görülmektedir. 

Ebola virüsü ile enfekte olmuş bir hastanın kanı 
ya da idrar, salya, ter, kusmuk, dışkı, süt, meni 
gibi salgılarının sağlıklı kişinin deri bütünlüğü 
bozulmuş cildinin veya ağız, burun, gözler gibi 
mükoz dokularının temasıyla virüsün bulaşması 
mümkündür. Bunun haricinde virüs bulaşmış 
iğne ve şırıngalarla da bulaşma görülebilir. 
Meyve yarasaları ve primatlarda da bu virüs 

SAĞLIK SAĞLIK ÇANTASI

E

gösterildiğinden bu hayvanlarla temas da 
bulaşma riski taşımaktadır. Şu ana kadar virüsün 
su, hava veya gıda ile bulaşabildiğini gösteren 
bir kanıt yoktur ve bu yollarla bulaşmadığı kabul 
edilir.

Virüs, vücuda bulaşmasının ardından geçen 
2 ile 21 günlük bir sürecin sonrasında, sıklıkla 
ateş, ishal, kusma, halsizlik, şiddetli baş ağrısı, 
kas ve karın ağrısı gibi diğer birçok hastalıkta 
görülebilen spesifik olmayan belirtilerle kendisini 
gösterir. Buna karşın bu virüsün hastalığından 
şüphelenmeyi sağlayacak en önemli belirtiler, 
travmaya bağlı olmaksızın görülen belirgin 
morarma ve kanamalardır.

Hastaların büyük çoğunluğunda ilk olarak 
yüksek ateş, baş, kas, mide ve boğaz ağrıları, 
kanlı ishal, deri döküntüleri, gözde kaşınma 
ve kızarma gibi belirtiler ortaya çıkar. Birkaç 
hafta içerisinde şiddetlenen bu belirtiler 
sonrasında göğüs ağrısı, körlük, yaygın kanama 
ile kendini gösteren tablo sonrasında çoklu 
organ yetmezliği, septik şok ve ölüm (%50-90 
arasında ölüm oranı var) gerçekleşir. Ayrıca 
ebola virüsünün vücuttaki beyaz kan hücrelerini 
(lökosit) hızla yok ederek bağışıklık sistemini 
çökerttiği bilinmektedir. Bu belirtiler herkeste aynı 
olmayabilir. Bazı hastalarda daha hafif seyreden 
belirtiler sonrasında iyileşme olabilir.

Şu ana kadar, hastalığı önlemede veya 
iyileştirmede etkinliği kesin olarak kanıtlanmış, 
Amerikan İlaç ve Gıda Dairesi (FDA) gibi 
uluslararası kabul gören kuruluşlarca onaylanmış 
bir aşı veya ilaç tedavisi yoktur. Güncel olarak 
uygulanan tedaviler ancak vücudu sıvı, elektrolit, 
oksijen, kan basıncı yönünden desteklemeye 
yarayan etkene spesifik olmayan tedavilerdir.

Hastalığın spesifik tedavisine dönük bazı 
yeni çalışmalar bulunmaktadır. Örneğin tütün 
yapraklarından imal edilen ZMapp’in test süreci 
henüz tam anlamıyla bitmese de, bazı hastaları 
hayata döndürmeyi başarmıştır. Afrika ülkelerinde 
sık sık hortlayan bu virüsün daha fazla can 
almasını önlemek için kritik önem taşıyan bir ilaç 
olan ZMapp, küçük bir biyoteknoloji firması olan 
Mapp Biopharmaceutical tarafından geliştirildi. 
2015 yılında son halini alacak ilacın ebolayı 
yenebileceği öngörülmektedir.

Hastalıktan korunmaya dönük ise Amerika 
Birleşik Devletleri ve İngiltere’deki araştırmacılar 
Faz 1 (CAd3 ve rVSV) çalışmaları biten iki aşı 
adayını 2015 yılına kadar kullanıma sokmaya 

Prof. Dr. Bekir S. Kocazeybek 
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
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çalışmaktadır. Her iki aşı adayının da primatlarla 
yapılan çalışmalar sonucu %100 etkinliği 
gösterilmiştir. 

Hastalıktan korunmak için ebola salgınının 
görüldüğü Batı ve Orta Afrika ülkelerine 
gerekli olmadıkça salgın bitene kadar seyahat 
edilmemelidir. En önemli bulaşma yolunun ebola 
virüsüyle enfekte hastaların vücut sıvılarıyla 
temas olduğunu göz önünde bulundurarak, 
bu hastaların vücut sıvıları ve vücut sıvıları ile 
kirlenmiş giysi, yatak, medikal ekipman gibi 
eşyalarla direk temastan kaçınmak öncelikle 
dikkat edilmesi gereken husustur. Bunun 
haricinde her enfeksiyon hastalığında olduğu gibi 
kişisel hijyene dikkat etmek, su, sabun veya alkol 
bazlı el dezenfektanları ile ellerimizi yıkamak bir 
diğer gerekliliktir. 

Son Salgın Hakkında
Son salgın, ilk olarak 2013 sonlarında Gine’de 
ortaya çıktı. Daha sonra Sierra Leone, Liberya 
ve civarına yayıldı. Virüsün etkilediği bir kişinin 
uçakla Nijerya’ya gitmesinden sonra bu ülke de 
salgın olan yerler arasına girdi. Giderek daha 
geniş bir coğrafyayı etkisi altına alan hastalığın ilk 
kez Afrika dışında ölüme yol açması endişeleri 
arttırdı. İlk olarak Liberya’dan Texas’a seyahat 
eden bir Amerikalının, ABD’ye döndükten kısa 
süre sonra ebola teşhisiyle hastaneye kaldırıldığı 
açıklandı, kısa süre sonra da hastanın hayatını 
kaybettiği duyuruldu. Bir diğer ebola vakası ise 
İspanya’da görüldü. Afrika’da hastalığı kapan 

İspanyol vatandaşlarının tedavisinde görev 
alan bir İspanyol hemşireye de ebola virüsü 
bulaştı. Yetkililer, hemşirenin sağlık durumunun 
kötüleştiğini açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü, 
8 Ağustos 2014’te bu salgını, halk sağlığı için 
uluslararası acil durum ilan etti. 25 Ekim 2014 
tarihi itibarıyla Dünya Sağlık Örgütü (WHO) 
verilerine göre toplam 10.141 vaka tespit edildi. 
4.922 vaka hayatını kaybetti.

Türkiye’de ise şu ana kadar tespit edilmiş bir 
ebola vakası yoktur. Ancak virüsün yayıldığı 
Afrika (özellikle Batı ve Orta Afrika) ülkelerine 
seyahat edecek vatandaşların, Dışişleri 
Bakanlığı’nın; “Ebola vakalarının görüldüğü 
ülkeler ile diğer bölge ülkelerine seyahat edecek 
vatandaşlarımızın, hijyen hususuna azami dikkat 
göstermeleri, mecbur kalmadıkça kalabalık 
yerlere gitmemeleri ve et ürünlerini tüketmekten 
imtina etmeleri uygun olacaktır” şeklindeki 
ikazlarına uyması, olası tehlikeleri önleyecektir.
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Göz Kapağı 
Ameliyatı ile 
Gözünüz Açılabilir   

öz kapağı derisi tüm insan vücudunun 
en ince derisidir, dolayısıyla ilk 
önce kırışanıdır. Birbirimizle olan 

iletişimimizde ilk olarak karşılıklı gözlerimize 
bakarız. Kırışmış, sarkmış göz kapakları insanın 
bazen iç dünyasını yansıtır. Karşımızdakinin 
göz etrafındaki şekillenmeden onun ruhi ve 
fiziki halini anlayabiliriz. Bazen de böbrek, 
kalp, tiroit bezi hastalıklarının veya alkol ve 
ilaç bağımlılığının belirtileri göz kapaklarında 
görülebilir. Bazı psikosomatik uzmanları 
şişkin göz torbalarını, yaşanmasına müsaade 
edilmemiş duyguların karşılığı olarak 
“akıtılmamış gözyaşları” diye tanımlarlar.   

Bir göz kapağı ameliyatı ile dinamik, zinde sağlıklı 
bir bakış sağlanabilir. Bir üst göz kapağı ameliyatı 
estetik cerrahinin en küçük ama etkisini en iyi 
gösteren ameliyatlarından biridir. Fazla işlemi 
olmadığı, komplikasyonlarının çok az olduğu ve 
genel yüz görünümüne olan büyük etkisinden 
dolayı sadece kadınların değil erkeklerin de çok 
arzu ettiği estetik ameliyatlardan biridir. Bilhassa 

Dr. Serdar Eren 
Eren Estetik

dinçliğin ve dinamizmin çok ön planda tutulduğu 
iş hayatında, sarkmış göz kapaklarının yorgunluk 
izlenimlerini ortadan kaldırmak isteyen erkeklerin 
sayısı son 10 yılda oldukça artmıştır.

Göz kapağı etrafındaki değişiklikler dört ayrı 
yapıyı kapsamaktadır. Bunlar, deri, adale, göz 
kapağını göz çukurundan ayıran ince bir tabaka 
ve göz torbası dediğimiz yağ tabakasıdır. Göz 
kapağı etrafında yapılan ameliyatlarda bu dört 
tabakadaki değişiklikler tedavi edilir. Ayrıca gözün 
dış kısmında daha çok gülme ve gözün sıklıkla 
kısılmasıyla ortaya çıkan fazla kırışıklıklar da şakak 
bölgesinden yapılan küçük germe işlemi ile 
gülme ifadesini ortadan kaldırmadan hafifletilebilir. 
Bu arada kaşların pozisyonunu analiz etmek çok 
önemlidir. %70 üst göz kapağı sarkmalarında 
kaşın aşağı doğru kaymasının da rolü vardır. Bu 
durumu düzeltmeden yapılan üst göz kapağı 
ameliyatları, kaşların kirpiklere yaklaşmasından 
dolayı sert bir ifadeye sebebiyet verebilir.

Üst göz kapağı ameliyatında gözün tekrar 
kapanmasını önlemeyecek şekilde fazla olan 
deri ve adale elips bir şerit şeklinde çıkarılır. Göz 
çukuru önündeki ince membran açılarak bilhassa 
iç kısımdan, fazla olan ve dışarıya fırlayan yağ 
dokusu çıkarılır. Bazı kişilerde göz kapağını 
kaldıran adaledeki gevşeklikle, bu adalenin 
zayıflığından ortaya çıkan göz kapağı düşüklüğü 
aynı zamanda tedavi edilebilir. Bilhassa botoks ile 
yapılan alın kırışıklıklarını giderme tedavisinde bu 
durum çok iyi analiz edilmelidir.

Çoğu zaman gözden kaçan, botoks tedavisi 
yapıldıktan sonra gözlerdeki yorgun ifade 
görünümünün sebebi genellikle göz önüne 
alınmamış olan, göz kapağını kaldıran adalenin 
doğuştan natürel olan zayıflığıdır ki buna “levator 
zayıflığı” denir. Bu adalenin zayıflığında göz 
kapağı tam olarak açılmadığı için kişi istemsiz 
olarak kaşlarını kaldırarak ve alın adalelerini 
gererek gözü açık tutmaya çalışır. Bu durum da 
alında kırışıklıklara yol açabilir. Bu kompensiyon 
mekanizması kırışıklıklar gitsin diye botoks 
ile ortadan kaldırılınca, kişi gözünü tam açık 
tutabilmek için sadece zayıf olan levator adalesini 
kullanmak zorundadır ki bu da yorgun bir göz 
görünümü verir.

Üst göz kapağı ameliyatında eski klasik fazla 
deriyi çıkarma işlemi, yerini modern kombine 
tedavi yöntemine bırakmıştır. Deri, adale ve 
yağ tabakasının işlemlerine ilave olarak kaşların 
daha fazla aşağı kayması internal fixation denilen 
yöntemle kaygan tabakanın kemiğe dikilmesi ile 

G
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fazla deri çıkarılmasına ilave olarak göz altında 
adalenin verdiği stabilizenin eksikliğidir. Ayrıca 
modern alt göz kapağı cerrahisi yağ çıkartıcı değil 
yağ koruyucudur. Yağ torbaları açılıp içindeki 
yağ, sert ve keskin görünümlü göz altı kemik 
kitlesinin üzerine yayılır. Bu işlem göz kapağının iç 
kısmından kesi yapılarak da uygulanabilir. Göz altı 
adalesi kısaltılarak asılır ve gerdirilir. Hatta bazen 
bu insizyondan midfacelifting yapılarak çok 
çökmüş olan orta yüz yukarı gerdirilebilir.

Üst göz kapağı her yaşta yapılabilen ve de her 
zaman kişiye pozitif bir görünüm sağlayan bir 
ameliyattır. Hatta yaşlı kimselerde çok sarkmadan 
dolayı ortaya çıkan yan görme alanının 
kısıtlanması rahatlıkla giderilir. Alt göz kapağının 
tek başına yapımı sık değildir. Genellikle alt göz 
kapağında problemler başladığında üst göz 
kapağında sarkma oluşmuştur.

Dikkat edilmesi gereken bir nokta da daha 
evvelki yazılarımda da belirttiğim tüm yüz 
harmonisinin korunmasıdır. Alt ve üst göz kapağı 
beraber ameliyat edildiğinde oldukça genç bir 
göz etrafı görünümü sağlanır ki bu görünüm, 
normal yaşında olan yüz görünümü ile uyum 
sağlamayabilir. Bu durumda, çok iyi netice 
gösteren bir göz ameliyatının etkisi, tüm yüz 
sathına yansıttığı desharmoniden dolayı ürkütücü 
bir görünüm de verebilir. Böyle durumlarda bu 
gibi kişilerin sonradan bir facelifting arzu etmeleri 
nadir değildir.

Bütün bu anlatılanlar göstermektedir ki her 
alanda olduğu gibi estetik göz cerrahisi de 
yerinde durmayıp düşünce tarzını, yaklaşımını ve 
ameliyat stratejisini son senelerde değiştirmiştir. 
Sonuç olarak diğer tüm estetik girişimlerde 
olduğu gibi estetik göz cerrahisinde de ana 
düşünce tarzı minimal invaziv girişimle, uzman 
eller aracılığıyla, kişiye göre optimal teknikler 
kullanarak maksimal etkiye ulaşmaktır.

önlenebilir. Aynı insizyondan bir tünel açılarak kaş 
kaldırma işlemi yapılabilir. Kaş çatmaya sebep 
veren adaleler göz kapağı insizyonundan girilerek 
ve kesilerek etkileri azaltılabilir. Uzun veya gevşek 
olan kaşı kaldıran adale kısaltılarak daha açık, 
göz görünümü sağlanır. 

Alt göz kapağında ise klasik deri ve yağ 
torbalarını çıkarma işlemi çok nadir yapılmaktadır. 
Präoperatif analizin tedavi stratejisinde önemi alt 
göz kapağı ameliyatlarında çok büyüktür. Burada 
derinin, adalenin, gözaltı torbalarının, elmacık 
kemiklerinin etrafındaki dokunun, doku ödeminin, 
nasolabial sarkıklığın, etüt edilmesi gerekir.

Alt göz ameliyatlarından sonra hastaların en çok 
çekindiği gözün açık kalması veya göz akının 
aşikâr olarak görünür bir duruma gelmesidir ki 
buna “scleral show” denir. Bunun sebebi çok 
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Rodos’un Fethi

odos’un fethi, Kanuni Sultan 
Süleyman’ın Akdeniz’de Osmanlı 
hâkimiyetini kurmak için giriştiği önemli 

mücadelelerden biridir. Kanuni, saltanatının 
ikinci yılında Rodos’u ve ona bağlı bulunan 
adaları ele geçirmiş, Doğu Akdeniz’de Osmanlı 
hâkimiyetinin yerleşmesini sağlamıştır. 

Kanuni Sultan Süleyman, Belgrad’ı aldıktan 
sonra Rodos’un fethini de gerçekleştirmek 
istiyordu. Çünkü bu fethi vazgeçilmez kılan 
sebepler vardı. Adanın fethi, Osmanlı topraklarına 
yeni katılmış olan Mısır, Suriye ve Doğu Akdeniz 
sahillerinin emniyeti açısından önemliydi. Bunun 

AJANDA AJANDA

için de Rodos ve ona bağlı diğer adaların 
Osmanlı hâkimiyetinde olması gerekiyordu. 
Osmanlı hac, ticaret ve ulaşım yolu üzerindeki 
emniyeti tehlikeye sokabilecek en kritik nokta 
durumundaki Rodos’ta bulunan şövalyeler, 
Osmanlı gemilerine saldırmakla kalmamış, aynı 
zamanda Canberdi Gazali’ye de yardımda 
bulunmuşlardı. Ayrıca, Rodos’ta bulunan 
Cem Sultan’ın oğlu Murad’ı taht vârisi olarak 
öne çıkarmışlardı. Kalelerinin sağlamlığına da 
oldukça güvenen Rodos şövalyeleri, bir taraftan 
Müslümanların yollarını kesip gemilerini alıyor, 
öbür taraftan da Osmanlı sahillerine sürekli 
saldırılarda bulunuyorlardı. 

Kanuni Sultan Süleyman, tüm bu siyasi ve 
stratejik sebeplerden dolayı Rodos problemini 
kesin olarak sonlandırmaya kararlıydı. Böylece 
babasından miras olarak devraldığı bir hedefe 
ulaşmak ve onun yarıda bırakmak zorunda 
kaldığı önemli bir zaferi noktalamak niyetindeydi. 

Dîvân-ı Hümâyun’da yapılan müzakerelerde fetih 
konusunda genellikle olumsuz görüşler ortaya 
atılıyordu. Adanın korunaklı yapısıyla saldırılara 
dayanabileceğinden ve Hıristiyan dünyasının 
şövalyelere destek vereceğinden endişe 
duyuluyordu. Olumsuz sonuçlar doğurabilecek 
böylesine büyük bir maceraya girmek gereksiz 
görünüyordu. Diğer taraftan Vezir-i Azam Pirî 
Mehmed Paşa, ikinci vezir Çoban Mustafa Paşa 
ve denizci Kurdoğlu Müslihiddin Reis sefere 
destek veriyordu. 

Karşıt görüşlere rağmen sefere karar veren 
Kanuni, casuslar aracılığıyla Rodos hakkında bilgi 
topladı. Divan’da alınan sefer kararından sonra 
hazırlıklara başlayan Osmanlı ordusunun başına 
Serdar olarak ikinci vezir Çoban Mustafa Paşa 
getirildi. 

Sultan Süleyman sefere çıkmadan önce 
Üstada-i Azam’a bir mektup göndererek 
teslim olmasını istedi. Kendi arzusu ile teslim 
olduğu halde şövalyelerin özgürlüklerine ve 
mallarına dokunulmayacağına dair teminat 
verdi. Fakat teklifi olumsuz karşılandı. Aynı 
tarihlerde Avrupa devletleri birbirleri ile çekişme 
halinde olduklarından, Rodos meselesi üzerine 
yoğunlaşacak konumda değillerdi. Venedikliler 
ise yapılan ticaret antlaşması nedeniyle pasif hale 
getirilmişlerdi. 

Sefer hazırlıklarını duyan Rodos Üstada-i Azamı 
Philippe Villiers de L’Isle-Adam, tedbir almaya 
başlamıştı. Kaleyi tamir ettirdi ve şehrin önündeki 
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1 Ocak
2 Ocak
4 Ocak

7-13 Ocak
7-14 Ocak

10 Ocak
12 Ocak
16 Şubat
20 Ocak
22 Ocak

25-31 Ocak
26 Ocak
26 Ocak
27 Ocak
28 Ocak
31 Ocak
1 Şubat
3 Şubat
4 Şubat 
7 Şubat
7 Şubat
8 Şubat
9 Şubat

14 Şubat
14 Şubat
16 Şubat
16 Şubat
17 Şubat
18 Şubat
19 Şubat
21 Şubat
28 Şubat

1 Mart
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8 Mart
8-14 Mart

14 Mart
15 Mart
18 Mart
18 Mart

18-24 Mart
21 Mart
21 Mart
21 Mart
22 Mart
23 Mart
24 Mart
27 Mart
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Avrupa Topluluğu Kuruldu
Basın İlan Kurumu’nun Kuruluşu
Hastalık Sigortasının Kabulü  
Verem Haftası                                                         
Beyaz Baston Körler Haftası                                                                           
Çalışan Gazeteciler Günü                                          
Enerji Tasarrufu Haftası 
Türk Hava Kurumu’nun Kuruluşu 
Darülaceze’nin Kuruluşu
Baytar Mektebi’nin Açılışı
Cüzzam Haftası                                                        
Dünya Gümrük Günü 
Televizyonun İcadı   
Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu
Mülkiye Mektebi’nin Açılışı
Türk Eğitim Derneği’nin Kuruluşu 
Sinemanın İcadı 
İlk Uzay Gemisinin Aya İnişi 
Dünya Kanser Günü    
Türk Kadınlar Birliği’nin Kurulması 
Maraş’a Kahramanlık Unvanı Verildi                                                   
Gaziantep’e Gazilik Unvanı Verildi           
Dünya Sigarayı Bırakma Günü                                           
Sevgililer Günü
Telefonun İcadı 
Türk Hava Kurumu’nun Kuruluşu
Uluslararası Kyoto İklim Sözleşmesi
Medeni Kanun Kabul Edildi
Türkiye’nin NATO’ya Girişi
Milli Eğitim Vakfı Kuruluş Günü
Uluslararası Anadil Günü                                                
Sivil Savunma Günü                                                       
Muhasebeciler Günü 
Yeşilay Haftası 
Deprem Haftası
Girişimcilik Haftası                                       
Dünya Kadınlar Günü
Bilim ve Teknoloji Haftası     
Tıp Bayramı                                               
Dünya Tüketiciler Günü
Çanakkale Zaferi                                
Şehitler Günü                                           
Yaşlılar Haftası                                            
Nevruz Bayramı                                            
Dünya Ormancılık Günü                          
Dünya Şiir Günü                            
Dünya Su Günü                                        
Dünya Meteoroloji Günü                                 
Dünya Tüberküloz Günü                                 
Dünya Tiyatrolar Günü    
Dünya Demiryolu Çalışanları Günü
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Antlaşma gereği, şövalyelerin adadan 
çekilmelerine müsaade edildiği gibi, şehirdeki 
Hıristiyanların dini tören ve inançlarında serbest 
olmaları, ada sakinlerinin beş yıl kadar vergi 
vermemeleri ve kendilerinden devşirme 
alınmaması gibi imtiyazlar tanındı. 

Ada, Midilli Sancağı’na bağlanarak, Dindarzade 
Mehmed Bey’in yönetimine verildi. Ardından 
adaya Türk göçmenleri yerleşmeye başladı. 
Birçok cami, medrese ve yol yapılıp ada imar 
edildi. Daha sonra ada bir sancak merkezi oldu. 

Rodos’un fethi ile Avrupa’da Sultan Süleyman’ın 
şöhreti iyice arttı. Hıristiyan dünyasının iki kilit 
noktasından biri sayılan Rodos’un alınması, 
Osmanlı İmparatorluğu’nun gerçekleştireceği 
daha büyük fetihler için de bir işaret 
niteliğindeydi.

limana zincir çektirdi. Ayrıca Papa ve Fransa’dan 
destek istedi. Osmanlı donanması, 5 Haziran 
1522’de, 300 savaş gemisi ve 400 nakliye 
gemisi ile harekete geçti. Sultan Süleyman ise 
16 Haziran 1522 tarihinde İstanbul’dan hareketle 
Üsküdar’a geçti, buradan Kapıkulu askerleri 
ve diğer eyaletlerin tımarlı sipahileriyle birlikte 
karadan yola çıktı.

24 Haziran 1522’de Rodos önlerine gelen 
Osmanlı donanması, kalenin dört mil kadar 
doğusundaki bir limana demir attı. Kaleyi abluka 
altına alan ordu, Sultan Süleyman’ın karadan 
gelmesini bekliyordu.

Kütahya - Aydın yolu üzerinden Marmaris’e, 
oradan da 28 Temmuz’da Rodos’a geçen 
100 bin kişilik Osmanlı ordusu, surlar boyunca 
mevzilendi. O sırada Alman, Fransız, İngiliz, 
İspanyol, İtalyan ve Portekiz milletlerine mensup 
şövalyelerden oluşan Rodos ordusu ise kaleyi 
savunmak üzere yerlerini almıştı. 

1 Ağustos 1522’de Alman burcuna yapılan top 
atışı ile çatışmalar başlamıştır. Kanuni, Kızıltepe 
denen yerde otağını kurdurarak kuşatmayı 
buradan yönetir. Birbiri ardına gerçekleşen 
Osmanlı hücumları, yaklaşık beş ay devam eder. 

Sonunda dayanamayacaklarını anlayan 
şövalyeler, kaleyi teslim edeceklerini bildirmek 
zorunda kalır. Yapılan müzakerelerin ardından bir 
teslim antlaşması imzalanır. Buna göre 213 yıllık 
sonuncu Haçlı Devleti de tarihe karışır. Ayrıca 
Katolik Hıristiyanların Yakın Doğu’dan tamamen 
uzaklaştırılmaları da sağlanmış olur. 

Rodos’un fethini 
gösteren bir 
minyatür
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Kütüphaneler Haftası

eçmişte olduğu gibi günümüzde 
de kitapların olmadığı bir dünya 
düşünülemez. Eğitim, bilim, kültür 

ve sanatın temeli kitap sayfalarındaki sonsuz 
bilgilere dayanır. İnsanoğlu, kendisi için bu denli 
vazgeçilmez olan kitapları korumak üzere tarih 
boyunca kütüphaneler kurma ihtiyacı hissetmiştir. 

Kütüphanelerin kökeni kayıt tutma uygulamasına 
dayanmaktadır. MÖ 3. binyılda, Babil kenti 
Nippur’da kil tabletlerdeki kayıtların bir 
tapınakta korunduğu bilinmektedir. Asur Kralı 
Asurbanipal’in toplayıp düzenlediği kayıt 
koleksiyonundan günümüze, tam ya da parça 
halinde, MÖ 7. yüzyıla tarihlenen yaklaşık 
20 bin tablet kalmıştır. Bildiğimiz anlamdaki ilk 
kütüphaneler ise MÖ 4. yüzyılda Eski Yunan’da 
tapınaklarda ve felsefe okullarında oluşturulan 
kitap depolarıydı. 

İlk çağların en önemli kütüphaneleri arasında; 
Aristoteles’in kütüphanesi, binlerce parşömen 
ruloyla papirüs barındıran İskenderiye 
Kütüphanesi, daha çok parşömen üstüne 
yazılmış yapıtların saklandığı Pergamon 
(Bergama) Kütüphanesi, Roma’daki Bibliotheca 
Ulpia ve I. Constantinus’un MÖ 4. yüzyılda 
Konstantinopolis’te kurduğu İmparatorluk 
Kütüphanesi bulunuyordu. Çin’de de kayıt tutma 
ve kütüphanelerde kitap derleme köklü birer 
gelenekti.

Eski Yunan ve Roma dönemlerine ait edebiyat 
yapıtlarının günümüze ulaşan örnekleri, 

Constantinus’un kurduğu kütüphanede ve 
2. yüzyıldan sonra ilk Hıristiyan yapıtlarıyla birlikte 
çeşitli manastırların kütüphanelerinde korunmuş 
olanlardır. Orta Çağ sonlarında Avrupa’da 
bu kütüphanelere, birer eğitim merkezi olan 
üniversite kütüphaneleri katılmıştır.

Rönesans’ın getirdiği bazı toplumsal değişimler, 
kütüphanelerin büyüklük ve işlevlerini önemli 
ölçüde etkiledi. Antik Çağda yazılmış metinlerin 
yeniden keşfedilmesiyle bilime karşı ilginin 
artması, matbaanın icadı ve okuryazarlığın 
yaygınlaşması bu gelişmeler arasındaydı. 

Öte yandan din savaşları ve siyaset, hatta 
düşünce alanındaki devrimler zaman zaman 
kütüphanelerin gelişmesini engelledi. Örneğin 
İngiltere’de VIII. Henry’nin çıkardığı ve Orta 
Çağa özgü bilgilenme biçimine karşı hümanist 
yaklaşımı yansıtan bir ferman, manastır 
kütüphanelerindeki koleksiyonların dağılmasına 
ve çok sayıda yazmanın yok edilmesine yol açtı.

17. ve 18. yüzyıllarda gelişen büyük özel 
koleksiyonlar Fransa’daki Ulusal Kütüphane ve 
İngiltere’deki British Museum gibi çağdaş ulusal 
kütüphanelerin temelini oluşturdu. 1800’de 
Washington’da Kongre Kütüphanesi, 1917’de 
Moskova’da Lenin Kütüphanesi açıldı. Pekin’deki 
Ulusal Kütüphane ile Tokyo’daki Japonya Ulusal 
Parlamento Kütüphanesi de dünyanın en büyük 
kütüphaneleri arasında yer aldı. 

1602’de Oxford’da ve 1683’te Harvard’da, 
ulusal kütüphanelerle boy ölçüşecek çapta 
üniversite kütüphaneleri kuruldu. Ayrıca kent 

G

AJANDA AJANDA

Efes Celsus 
Kütüphanesi



/ 73

ve okul kütüphaneleri de hızla gelişmeye 
başladı. 18. yüzyıl sonlarında ise üyelerine kitap 
ödünç veren ve başvuru hizmetleri sağlayan 
kütüphaneler yaygınlaştı.

20. yüzyılda çeşitli bilim dalları, mühendislik, 
tıp, işletme, hukuk gibi alanlardaki gelişmelerin 
yakından izlenebilmesi amacıyla, özellikle 
süreli yayınların derlendiği çok sayıda uzmanlık 
kütüphanesi kuruldu. 

Türklerde ise, ilk kez Orta Asya’da Uygurların 
bir kütüphane oluşturduğu bilinmektedir. 
Karahoço ve Turfan kazılarında da 30 bin kadar 
yazma ortaya çıkarılmıştır. Türklerin İslam dinini 
kabul ettikten sonra kurdukları ilk devlet olan 
Gaznelilerde, Gazneli Mahmut’un büyük saray 
kütüphanesi ünlüydü.

Büyük Selçuklular döneminde, başkent Merv’de 
cami içinde yer alan Aziziye ve Kemaliye 
kütüphaneleri, Medrese-i Amidiye içindeki 
Medrese ve Hatuniye kütüphaneleri gibi 10 tane 
kütüphane kuruldu. Nizamülmülk’ün Bağdat 
ve Nişapur’da açtığı Nizamiye medreselerinin 
kütüphanelerindeki değerli yazma koleksiyonlar 
günümüze kadar korundu. Anadolu 
Selçuklularında kütüphaneler daha çok Konya’da 
toplanmıştı. Birçok İslam bilgininin yararlandığı 
Sadreddin Konevi Kütüphanesi’nden günümüze 
61 tane yazma ulaştı.

Osmanlılarda genellikle bir medrese bünyesinde 
yer alan kütüphanelerin ilki Osman Bey 
döneminde İznik’te, ikincisi Lala Şahin Paşa 
tarafından Bursa’da kuruldu. İstanbul’un 
alınışından sonra kentteki ilk medrese Ayasofya 
yakınlarında açıldı. Bu medresenin kütüphanesi 
de 1464’te kuruldu. Bunu Zeyrek Camii’ndeki, 
Eyüp Sultan ve Fatih külliyelerindeki medrese 
ve kütüphaneler izledi. Eyüp Sultan Camii’ndeki 
kütüphane halka açık ilk vakıf kütüphanesiydi. 
Amasya, Edirne, Bursa, Taşköprü, Yozgat, 
Manisa ve Trabzon’da da medrese kütüphaneleri 
kuruldu.

Osmanlılarda ikinci bir kütüphane türü cami 
kütüphaneleriydi. Yazma kitaplar caminin 
bir köşesindeki birkaç dolapta ya da ayrı bir 
odada korunurdu. Osmanlı döneminde tekke 
kütüphaneleri de yaygındı. Bunlarda daha çok 
tasavvufa ilişkin dinsel yapıtlar bulunurdu.

I. Mehmed döneminde başlayan saray 
kütüphanesi kurma geleneği II. Mehmed’in 
hükümdarlığında da sürdü. Ünlü bilgin           

Molla Lütfi, II. Mehmed’in özel kütüphanecisi 
olmuştu. Sarayın kütüphanesi III. Ahmed ve 
II. Abdülhamid dönemlerinde çok zenginleşti.

Osmanlılarda ulemanın ileri gelenleri de pek çok 
vakıf kütüphanesi kurmuştu. Bunların ilki 1661’de 
Köprülü Fazıl Ahmet Paşa’nın kurduğu Köprülü 
Kütüphanesi’ydi. 1869’da çıkarılan Maarif-i 
Umumiye Nizamnamesi ile kütüphanelerin 
denetimi Maarif Nezareti’ne verildi. Böylece 
kütüphaneler ilk kez devletin eğitim politikası 
içinde ele alınmış oluyordu. 1882’de ilk büyük 
devlet kütüphanesi olan Kütüphane-i Umum-i 
Osmani açıldı.

1912’de İzmir ve Kayseri’de, 1917’de 
Eskişehir ve Konya’da, 1918’de Diyarbakır’da, 
1920’de Bursa’da Milli Kütüphane adıyla yeni 
kütüphaneler kuruldu. 1934’te çıkarılan 2527 
sayılı yasa Türkiye’de basılan her yapıttan beş 
nüshanın Ankara İl Halk Kütüphanesi’nde ve 
İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi’nde toplanması 
hükmünü getirdi. 1976’da TBMM Kütüphanesi 
de bu kütüphaneler arasına katıldı. 16 Ağustos 
1948’de Ankara’da Milli Kütüphane açıldı. 
1987’de devletin özel olarak kurduğu kütüphane 
sayısı 72’ye ulaşmıştı. 

Türkiye’deki kütüphanelerin önemli bir bölümünü 
oluşturan üniversite kütüphaneleri ise oldukça 
plansız bir örgütlenme ve gelişme göstermiştir. 
En önemli üniversite merkez kütüphaneleri 
İstanbul Teknik Üniversitesi, Ankara Üniversitesi 
Siyasal Bilgiler Fakültesi, Boğaziçi Üniversitesi ve 
İstanbul Üniversitesi bünyesindedir. Türkiye’de 
hızlı gelişme gösteren başka bir kütüphane türü 
de özel araştırma kütüphaneleridir. 

İçinde bulunduğumuz yüzyılda ise uygarlık akıl 
almaz bir değişim ve gelişim göstermiştir. Radyo, 
televizyon, akıllı telefonlar, internet gibi kitlesel 
iletişim araçları bilgiye hızlıca ulaşma kaynağı 
haline gelmiştir. Ancak bu alışkanlıklar ne kadar 
yaygınlaşırsa yaygınlaşsın nitelikli bilgiye ulaşma 
konusunda hiçbir yenilik kitabın yerini alamamıştır. 
İşte bu gerçekten hareketle 1964’ten bu yana 
her yıl, Mart ayının son haftası “Kütüphaneler 
Haftası” olarak değerlendirilmektedir. 

Kütüphaneler Haftası’nın amacı öğrencilerde 
okuma alışkanlığını ve zevkini geliştirmek, kitap 
sevgisini arttırmak, öğrencilerin kitaplardan daha 
çok yararlanmalarını sağlamaktır. Bu doğrultuda 
hafta boyunca okullarda, görsel ve yazılı basında 
kütüphanelerin önemi anlatılır, halkın dikkati 
çekilir.
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Sıra Dışı Kontak Lensler Yolda

eni 3D baskı tekniklerini tanıtan bir 
projenin parçası olarak, Princeton 
araştırmacıları standart bir kontak 

lens içerisine minik, ışık yayan diyotlar (LED) 
yerleştirdi. Bu minik diyotlar aygıtın renkli ışık 
huzmelerini yansıtmasını sağlıyor. 

Ekibin baş araştırmacısı Michael McAlpine, 
lensin mevcut halinin gerçek kullanım için 
tasarlanmadığını belirtiyor. Zira lens bir dış güç 
kaynağı gerektiriyor. McAlpine aygıtı geliştirirken 
asıl amaçlarının 3D olarak basılmış elektroniklerin 
karmaşık malzemelere ve şekillere adapte olma 
yeteneğini göstermek olduğunu söylüyor. 

Uzay ve Mekanik Mühendisi Yrd. Doç. Dr. 
Michael McAlpine şöyle devam ediyor: 
“Çalışmamız, 3D baskının yarı iletkenler de dahil 
olmak üzere karmaşık elektronikler yaratmak için 
kullanılabileceğini gösteriyor. 3D olarak bir aygıtı 
tümüyle basabiliyoruz. Mevcut deneyimizde bu 
ışık yayan diyotlar oldu.”
 
Sert kontak lens plastikten yapılır. Araştırmacılar 
renkli ışık üreten LED’leri geliştirmek için 
kuantum noktaları adı verilen minik kristaller 
kullanmışlar. Farklı boyutlardaki noktalar çeşitli 
renkleri üretmede kullanılabiliyor. 

McAlpine, kuantum noktalarını (nano partiküller 
olarak da bilinir) mürekkep gibi kullandıklarını 
ve turuncu ile yeşil olmak üzere iki farklı renk 
üretmeyi başardıklarını söylüyor. 

Kontak lens ayrıca 3D baskıyı farklı ve genellikle 
bir araya getirmesi zor malzemeleri birbirine 
monte ederek işlevsel aygıtlara dönüştürme 
konusunda devam eden çalışmaların da bir 
parçası. 

Bir süre önce McAlpine’nin de aralarında 
bulunduğu Princeton profesörlerinden oluşan 
bir araştırmacı ekibi yaşayan hücrelerden bir 
biyonik kulak geliştirmişti ve üzerine radyo 
sinyallerini alabilen bir anten eklemişlerdi. İki 
projede de yer alan bir araştırmacı olan Uzay 
ve Mekanik Mühendisi Yong Lin Kong, biyonik 
kulağın farklı bir zorluk barındırdığını söylüyor. 
Kong’a göre biyonik kulak projesinin ana hedefi 
elektronikler ve biyolojik materyallerin başarıyla 
birleştirilebildiğinin gösterilmesi. 

Nano Letters dergisinde mevcut çalışmalarını 
tanıtan Kong, kontak lens projesinin aktif 
elektroniklerin farklı materyaller kullanılarak 
basılmasını da kapsadığını söylüyor. Materyaller 
genellikle mekanik, kimyasal veya termal 
olarak birbirine zıt. Örneğin, bir materyale 
şekil vermek için ısı kullanıldığında yakındaki 
başka bir materyal zarar görebiliyor. Ekibin 
bu uyumsuzlukları gidermesi için yeni yollar 
bulması ve ayrıca elektronikleri basabilmek için 
endüstride hâlihazırda sıkça kullanılan teknikler 
yerine yeni metotlar geliştirmesi gerekmiş.

Bu gibi disiplinler arası sorunları çözmek için 
araştırmacılar kimya mezunu Ian Tamargo, 
Uzay ve Mekanik Mühendisliği Departmanı sıvı 
dinamikleri uzmanı Hyoungsoo Kim ve Elektrik 
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Mühendisliği Bölümü ve Andlinger Enerji ve 
Çevre Merkezi’nden Yardımcı Doçent Barry 
Rand ile birlikte çalışmış.

McAlpine, 3D baskının en önemli yönlerinden 
birisinin karmaşık formlarda elektronikler 
geliştirme yeteneği olduğunu söylüyor. Devreleri 
yatay olarak montajlayan ve sonra üç boyuta 
kümeleyen geleneksel elektronik üretiminden 
farklı olarak, 3D yazıcılar kolayca dikey yapılar 
yaratabiliyor. 

Araştırmayı hayata geçirmek için ekip yeni tip bir 
3D yazıcı geliştirmiş. Andlinger Enerji ve Çevre 
Merkezi’nden Yardımcı Doçent Dan Steingart, 
yeni yazıcının tasarımında ve geliştirilmesinde 
ekibe destek vermiş. 

McAlpine, 3D baskının yakın bir tarihte 
geleneksel elektronik üretiminin yerine 
geçmesini olası görmüyor, aksine ikisinin de 
farklı güçlü yönleri olan ve birbirini tamamlayan 
teknolojiler olduğuna inanıyor. 

Elektronik bileşenleri geliştirmek için litografi 
kullanan geleneksel üretim, yüksek dayanıklılığa 
sahip çoklu kopyalar yapmak için hızlı ve etkili 
bir yöntem. 3D baskı kullanımı ise yavaş ama 
değiştirme ve kişiselleştirme yapmak çok kolay.

3D baskının temel kullanım alanları esnekliğe 
ve özel tasarımlara ihtiyaç duyulan durumlar. 
Örneğin, geleneksel üretim teknikleri, hastanın 

kendine has durumuna uyması gereken medikal 
aygıtlar veya alışılmışın dışında malzemelerin özel 
yöntemlerle kaynaştırılmasını gerektiren aygıtlar 
için pratik değil. 

Söz konusu çalışmada, araştırmacılar önce lensi 
tarayıp sonra geometrik bilgileri tekrar yazıcıya 
göndererek, kontak lens üzerine elektronikleri 
3D olarak basmayı başarmış. Bu, LED’in kontak 
lens üzerine 3D olarak uyumlu bir şekilde 
basılmasını sağlamış.

Kablosuz Beyin Sensörü Nörolojiyi 
Kablolardan Kurtarabilir 

öroloji araştırmalarında beyin 
sensörlerini analiz amaçlı 
bilgisayara bağlamak için gereken 

kablolar yüzünden zorluklar yaşanır. Brown 
Üniversitesi’nin önderliğinde bir araya gelen bilim 
insanları, Neuron dergisinde hayvan davranış 
deneylerinde yüksek duyarlılıkta sinirsel veri elde 
ettikleri bir kablosuz beyin-algılama sistemini 
tanıttılar. 
 
Bilim insanlarının tanıttığı beyin sensörü, yüksek 
veri oranı sağlıyor ve düşük güç gereksinimine 
sahip. Teknoloji, denekleri kablolarla bağlayan 
mevcut sensörlerle gerçekleştirilemeyen nöroloji 
araştırmalarını mümkün kılmak için dizayn 
edilmiş. Makalede yer verilen deneyler bu yeni 
yeteneği doğruluyor. Sonuçlar teknolojinin 
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Arto Nurmikko 
ve Ming Yin 
geliştirdikleri 
sensör prototipini 
inceliyorlar. 
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hayvanlardan uyudukları, uyandıkları ve hareket 
ettikleri sırada zengin ve nörolojik olarak anlamlı 
sinyaller taşıdığını gösteriyor. 

Brown Beyin Bilimleri Enstitüsü Mühendislik 
ve Fizik Profesörü Arto Nurmikko, sistemi, 
sinirsel devre aktivitesinin tamamıyla iradeli ve 
doğal davranış yansıttığı hayvan modellerinde, 
beyinden gelen elektriksel sinyallerin 
zenginliğinden faydalanmak için belirli bir alana 
bağlı olmayan bir platform gibi gördüklerini 
söylüyor. Bu, beynin mikro devrelerinden kablo 
kullanmadan devamlı olarak elde edilen uçsuz 
bucaksız beyin verileri ile yeni nöroloji deneylerini 
mümkün kılıyor.

Özel olarak tasarlanan nöro elektronik platform 
iki ana öğenin birleşiminden oluşuyor: bir adet 
5 santimetrelik, 46,1 gram ağırlığında 100 
kanallı verici ve Wi-Fi yönlendirici gibi gözüken 
ama denek etrafta hareket ederken vericinin 
sinyalini maksimize etmek için sofistike sinyal 
işleme kabiliyeti eklenmiş bir adet 4-antenli alıcı. 
Deneğin kafatasına yerleştirilen küçük bir port 
aracılığıyla verici, beyin zarı içerisindeki nöronların 
skor aktivitelerini tespit eden minik bir implant 
edilmiş elektrot dizisine bağlanıyor. Kablosuz 
verici çok sayıda beyin sensörü sınıfına ve 
türüne uyumlu. 

Arto Nurmikko’nun Brown’daki laboratuvarında 
araştırma mühendisi olan Ming Yin, teknolojinin 
benzersiz özelliklerinden birinin, bu kompakt 
hafif nöro sensörü, özel olarak dizayn edilmiş 
düşük enerji gereksinimli etkinliği yüksek verici ile 
geliştirmeleri olduğunu söylüyor. Nurmikko şöyle 
devam ediyor: “Düşük enerji ve küçük boyuta 
ek olarak elektrostatik deşarj koruması özellikleri, 
aygıtımızı hareketli denekler için daha güvenli ve 
daha pratik hale getiriyor.”
 
Ekibin çalışmada kullandığı verici beyinden 
direkt olarak yüksek miktarda veri gönderirken 
basit şarj edilebilir bir AA pil ile 48 saatten 
fazla aralıksız çalışabiliyor. Araştırmada Arto 
Nurmikko’nun grubuna destek veren Grégoire 
Courtine’ye göre beyin sensörü doğal ve rahat 
ortamlar içerisinde nöro prostetik tedavilerin 
geliştirilmesi için eşi benzeri olmayan fırsatlar 
sunuyor.

Grégoire Courtine ve yazarlardan David 
Borton sistemin bilindik kablolu sistemlerle aynı 
performansı gösterip gösteremediğini inceleyen 
deneylerde ekibe yardımcı olmuş. İkili, Brown ve 
Bordeaux Nöroloji Enstitüsü’nden meslektaşları 

ile sistemi bilimsel olarak ilgi çekici nörolojik 
kalıplar sağladığından emin olmak için iki 
davranışsal göreve uygulamışlar. 
  
David Borton kablosuz sensörün nöroloji 
araştırmalarının standart paradigmasını 
değiştireceğini ve bilim insanlarına sinir sistemini 
kendi doğal ortamında, kablo kullanımına 
gerek duymadan keşfetme fırsatı vereceğini 
umduklarını söylüyor. Borton şöyle devam 
ediyor: “Araştırmacılar beyin aktivitesini gözlerken 
denekler gezmekte, yemlemekte, uyumakta 
serbest. Nöroloji toplumunun bu platformdan 
ne gibi faydalar sağlayacağını görmek için 
sabırsızlanıyoruz.”

Mikro İğnelerden Korkmayın 

er 10 kişiden birinin hipodermik 
iğne korkusu vardır. Bu, tıbbın sıkça 
karşılaşılan keyif kaçırıcı olgularından 

bir tanesidir. İğneler ilaç iletimi ve analiz amacıyla 
örnek almak için etkili bir yöntem olsa da hala 
keskin bir metalin ucunun vücuda batırılmasını 
içerir. Bu pek çok çocuk için problematiktir, 
özellikle de prematüre bebeklerde.

Sıklıkla hasta oldukları için prematüre bebeklere 
pek çok ilaç verilir. Ama hassasiyetleri nedeniyle, 
doğru dozu aldıklarından emin olmak için 
doktorların sürekli kan örneği alması gerekir. Bu, 
düzenli enjeksiyonlar şeklinde veya yetişkinler de 
bile yönetimi yeterince zor olan sabit bir sonda 
yerleştirme şeklinde olabilir.

Pek çok araştırmacı bu soruna alternatif bir 
çözüm bulmayı denemiştir. Son olarak, Kuzey 
İrlanda’da bulunan Queens Üniversitesi’nden 
Prof. Ryan Donnelly ve ekibi doğru çözüme 
sahip olduklarını düşünüyor. 

Ekibin geliştirdiği aygıt parmak ucuna kolaylıkla 
oturan küçük bir plastik plastere benziyor. Bir 
yüzü oldukça pürüzlü görünüyor. Prof. Ryan 
Donnelly bu durumu şöyle açıklıyor: “Bu, 
üzerinde 361 adet minicik iğne olan bir plaster.” 
Plastere dokunulduğunda bir kedinin diline 
benzer belli belirsiz bir pürüz hissediliyor. Ancak 
tek tek bakıldığında iğneler olukça sert ve uçları 
sivri. 

Normal hipodermik iğnelerden farklı olarak, bu 
mikro iğneler derimizin sadece üst katmanı içine 
giriyor. Sinirlerle kontak kurmuyorlar, bu sayede 
de hiç acı hissedilmiyor. Damarların içine de 
girmiyorlar. Bunun yerine derinin dış katmanında 
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bulunan hücreleri çevreleyen intersellüler 
(hücreler arası) sıvıyı topluyorlar. Bu sıvı doktorun 
ihtiyaç duyduğu tüm bilgiyi içeriyor.

Yakın zamanda ekibe katılan bir eczacı olan 
Dr. Aaron Brady, yeni doğan bakımı üzerine 
doğrudan iş deneyimine sahip. Brady şunları 
söylüyor: “Yeni doğanlar, yani 28 haftaya kadarki 
bebekler, çok küçük bir kan oranına sahip; bir 
içecek tenekesinin boyutu kadar. Hipodermik 
iğneler ile alakalı çok ciddi problemler var. Yara 
ve morarma bunlardan bazıları.”

Prof. Ryan Donnelly, ailelerin bir plaster 
yapıştırmak kadar kolay uygulanan bir 
yöntemden yana olacaklarını, çünkü çocuklarının 
maruz bırakıldığı invazif medikal prosedürlerden 
yana çok dertli olduklarını söylüyor. 

Prof. Ryan Donnelly ve ekibi, enjeksiyonlara 
alternatif geliştiren tek araştırmacı grubu 
değil. Dünya genelinde çeşitli gruplar benzer 
teknolojiler üzerinde çalışıyor. Bu isimler arasında 
Kings College London’dan bağışıklık biyolojisi 
uzmanı Linda Klavinskis’te var. 

Linda Klavinskis ilaç iletimi için de 
kullanılabilecek mikro iğnelerin sahip olduğu 
büyük potansiyel konusunda oldukça heyecanlı. 
Klavinskis’e göre en temel etkilerden biri aşıları 
daha düşük maliyetlerle iletme imkânı olabilir. 
Gerçekten de mikro iğneler oldukça sade, özel 

eğitim görmüş bir ekibe ve geleneksel aşıların 
araç gereçlerine ihtiyacı ortadan kaldırıyor.

Bileşimler yapıldıkları anda polimer plasterin 
üzerine dahil edilebiliyor ve intersellüler (hücreler 
arası) sıvıyla kontak kurduklarında yavaşça 
vücuda bırakılıyor. Prof. Ryan Donnelly’nin 
ekibi plasterleri insülinden ibuprofene her şeyi 
iletmek için kullanmış. Mikro iğneler ayrıca aşıları 
soğutma ihtiyacını da ortadan kaldırabilir. 

Çoğu aşı bakteri oluşumunu önlemek ve etkiyi 
korumak için soğukta saklanmalıdır. Aşılar 
polimer plasterlerin içine saklandıklarında 
sıcakta bile kuru bir formda sabit kalabiliyorlar. 
Bu özellik onu geleneksel sıvı aşıları taşımanın 
ve depolamanın problematik olduğu kırsal 
bölgelerdeki aşılama kampanyaları için kullanışlı 
hale getiriyor. 

Eğer bir hasta düzgün şekilde soğutulmamış bir 
aşı alırsa, aşı düzgün bir şekilde görevini yerine 
getiremeyebilir ve kan zehirlenmesine, hatta 
ölüme yol açabilir. Mikro iğneler geleneksel deri 
altı iğnelerden de daha güvenli. 

Mikro iğneler hala geliştirme aşamasında ve 
çok ciddi klinik denemelerden geçmeye devam 
etmeleri gerekiyor. Ancak Prof. Ryan Donnelly 
çok kısa bir süre sonra dünya genelinde 
herkesin ortak görüşü olacakları konusunda 
oldukça iyimser.
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10. Geleneksel İnönü Kupası 6-7 Aralık’ta 
Ankara’da yapıldı.    
    
Sıralama     
1. Uğurcan Süzer-Ata Aydın   
2. Levent Özgül-Tayfun Özbey   
3. Mehmet Eskizara-Mustafa Adanalı  
4. Doğan Üzüm-Ayşe Özgüneş   
5. İlker Tıırık-Ömer Çetinkaya   
6. Bora Ünver-Murat Kaya   
7. Funda Özbey-Murat Anter   
8. Toygar Alper-Murat Molva   
9. Halil Öser-Cem Kıran    
10. Fikret Aydoğu-Hayati Ergür   
     

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    
  

El No: 2
Dealer: N

Çözümler

El No: 1
Dealer: S
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AJ8532
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J654
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KQT8
3
T9542
KT7
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♥
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♣

9854
J
AJ86
QT87
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♥
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73
AKQ62
AQJ
Q64
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♥
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AQ
KT76432
****
AK93

El No: 2 Yapması Kolay Söylemesi Zor  
Dealer: N
NS Zonda

El No: 1 Büyük Usta Melih Özdil’den   
Dealer: S 
Herkes Zonda

 	 1 ♥   P
2 ♥         P 4 ♥   P.

N S WE

 P	 P 1 ♥	 		P
2 ♥ P	 5 ♦*	 		P
5 ♠	 P 6 ♥	 		P.

N S WE

Atak
Pik J veya Kör 

Atak
Kör 10 

El No: 1
Koz atağını yerden vale ile alın. Trefl oynayın. Olası koz dönüşünü alır, trefl 
çakar; as karoya gelir, son trefle çakar, as pik çeker, pik oynar, 3. pike büyük 
koz ile çakar ve koz toplarsınız.    
  
El No: 2
Majör Briç Kulübü’nde oynanan bir el. Koz atak edilirse yerden as ile alınıp, 
2 trefle yerden çakarsanız 7 kör yapmanız mümkün. Hiçbir masada 7 
denmemiş. Belki rua sorulursa 7 demek mümkün olabilir.

* Karo hariç as sorusu. 
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16.Nb5! 
At a7’yi alarak şah-vezir beyneli tehdit ediyor.

16...Bc5 17.Ned4 Qf6

17...Bxd4 ile atı alış, Siyahı siyah karelerde
çaresiz bırakırdı. 18.Qxd4 hamlesinden sonra
savunma yok.

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

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

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

Rakibin Açılış Fikrine Hücum
Anish Giri - Mikhailo Oleksienko
Qatar Masters Open 2014 Doha QAT 
Caro-Kann Savunması [B12]

1.e4 c6 2.d4 d5 3.e5 Bf5 4.h5!?
Beyaz rakibinin açılışta rahat bir yerleşme
sağlamasına izin vermiyor. Niyeti rakibin beyaz
filine hücum etmek. Siyahın rahat bir ...e6
sürüşünden sonra ...c5 ile merkezi yıkma fikri
yürütmesini kesintiye uğratmak istiyor.

4...c5 5.dxc5 Nc6 6.Bb5 Qc7 7.Ne2!? 
Siyah e5’i almak istiyordu. Ancak Beyaz, piyon
karşılığında elde edeceği gelişim üstünlüğünün
kendisine çok daha fazla yarar getireceğini
düşünüyor.

7...Qxe5 8.Bf4 Qxb2 
Siyah bir piyon daha aldı. Alınan ikinci
piyonu, meşhur zehirli piyon. Vezirin bir de
piyon almak için girdiği rakip alandan çıkma
sorunu var.

9.Nbc3 Nf6 10.0-0 Qb4 
Siyah vezirinin kritik durumunu göz ardı
edip normal gelişmeye devam etseydi, örneğin
10...e6 11.Ba4 Bxc5? 12.Rb1 Qa3 
13.Rb3+- hamlelerinden sonra vezir sıkışması 
nedeniyle Siyah taş kaybederdi.

11.Rb1 Qxc5 2.Ba4! 
Beyazın iki önemli tehdidi var. İlki basitçe
Rxb7 ve ikincisi Rb5. 

12...e5 13.Bxe5 
Siyahın umudu Beyazın vezire hücumunu
sürdürmesiydi. Beyaz tehdidini gerçekleştirip
13.Rb5? oynasa, 13...Qe7 14.Nxd5 Nxd5
15.Rxd5 Rd8 hamlelerinden sonra Siyah 
oyunda denge kurma şansına sahip olabilirdi. 
Ancak Giri sabırlı!

13...Ng4 14.Bg3 0-0-0 
Siyah, Beyazın güçlü olduğu kanata rok
yapmak zorunda kalıyor. Herhalde kısa rok
yapmak isterdi ama gelişimde geri kaldığı için
böyle bir olanağı yok.

15.Bxc6 Qxc6 

VİTAMİNSatranç • VİTAMİN
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