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Seçim sürecini yaşadığımız bu dönemde, 
hemen her sektörde olduğu gibi ilaç ve eczacılık 
sektörlerinde de hepimizin beklentisi, en kısa 
sürede gerek siyasi gerekse ekonomik açıdan 
istikrarın yeniden yakalandığı ve geleceğe 
güvenle bakabildiğimiz günler görebilmektir. 

İçinde bulunduğumuz mevcut şartlarda ülke 
genelinde halkımıza ilaç ulaştıran eczacılarımızın 
mesleki yaşam koşulları ve biz sektörün diğer 
paydaşlarının hizmet koşulları ekonomik, 
sıkıntılar nedeniyle gün geçtikçe biraz daha 
zorlaşmaktadır.

Son dönemde ülkemizde ilaç tüketimi artış 
gösterirken sistemin yükünü omuzlarında 
hisseden eczacılarımız üzerlerine yüklenen yeni 
sorumluluklarla zorluklar yaşamıştır. 

Bu yıl yürürlüğe giren yeni İlaç Fiyat Kararnamesi 
sonrası, insan sağlığı için hayati öneme sahip 
olan ilaçların temininde hâlihazırda yaşanan 
ve gelecekte artması muhtemel sıkıntılar, hem 
sektör temsilcilerini hem de halk sağlığını 
olumsuz etkileyecek sonuçlar doğurma riski 
taşımaktadır.

Eylül ayı itibarıyla ilaç fiyatlarının belirlenmesinde 
Euro kurunun 2.07 TL olarak alınması 
uygulaması kur zararlarına neden olacak, 
dolayısıyla ilaç sanayisini ve eczacıları sıkıntıya 
sokacaktır. 

Bu durumun yol açtığı daha vahim bir sorunsa, 
deri merheminden bazı kanser ilaçlarına kadar 
çeşitli ilaçlarda tedarik sorunu yaşanmasıdır. Bu 
nedenle olası yeni kur zararlarının önlenmesi 
ve tedarik sıkıntılarının giderilmesi için daha 
gerçekçi bir kur düzenlemesinin bir an önce 
yapılması büyük önem taşımaktadır.
              
Öte yandan bir süre önce Sosyal Güvenlik 
Kurumu (SGK) ve Türk Eczacıları Birliği (TEB) 
arasında başlayan protokol süreci sektörümüzün 
geleceği açısından kritik önem taşımaktadır. 
Temennimiz bu sürecin hızla sonuca 
bağlanması, daha da önemlisi ilaç ve eczacılık 
hizmetlerinin sunumunda sürdürülebilirliği 
sağlayacak kararlara gebe olmasıdır. 

Bu ve benzeri önemli karar alma süreçlerini 
yöneten ilgili komisyonlarda ilaç sanayiinin, 
meslek örgütlerinin ve ilaç dağıtım sektörünün 
temsilcilerinin yer almaması doğabilecek 
sıkıntıların önüne geçilmesine engel olmakta, 
uzlaşının bu denli önemli olduğunu şu günlerde 
çözümden çok, sorunlara yol açmaktadır.

Son dönemde milletçe içinde bulunduğumuz 
koşullar nedeniyle her birimiz üzerimize 
düşen sorumluluğun farkında olmalı, halk 
sağlığının korunması açısından en kritik hizmet 
noktalarında bulunduğumuzun bilinciyle 
insanımızın ilaca ulaşımını kolaylaştıracak 
çalışmaların ve uzlaşının mimarı, parçası, 
destekçisi olmalıyız. 

Sevgi ve Saygılarımla,

Sonay Gürgen 
Selçuk ve As Ecza Depoları
Yönetim Kurulu Başkanı

Merhabalar,
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42.Uluslararası Eczacılık Tarihi 
Toplantısı İstanbul’da Düzenlendi

Uluslararası Eczacılık Tarihi Birliği’nin (International 
Society for the History of Pharmacy, ISHP) iki yıl 
arayla düzenlenen kongrelerinin kırk ikincisi 8-11 
Eylül 2015 tarihleri arasında İstanbul Üniversitesi 
Eczacılık Fakültesi’nin ev sahipliğinde İstanbul 
Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde 
düzenlendi. 

Türkiye’nin ilk kez ev sahipliği yaptığı kongreye 30’u 
aşkın ülkeden 215 kişi katıldı. Ana konusu “Doğu 
ile Batı Arasında Eczacılık Alanındaki Bilgi Alışverişi” 
olarak belirlenen kongrenin açılış töreninde Prof. Dr. 
İlber Ortaylı katılımcılara “Bir Mesleğin Tarihi Neden 
Bilinmeli?” başlıklı İngilizce bir konuşma yaptı. 

Konuşmacılar arasında bulunan Uluslararası 
Eczacılık Tarihi Akademisi Eski Başkanı Prof. Dr. 
Olivier Lafont “Doğu ile Batı Arasındaki Diyalogun 
Merkezinde Yunan Bilimi” başlıklı, Alman Eczacılık 
Tarihi Birliği Başkanı Prof. Dr. Sabine Anagnostou 
“Doğudan Batıya: Yüzyıllar Boyunca Fitofarmasötik 
Bilgilerin Gelişimi ve Aktarımı” başlıklı, Amerikan 
Eczacılık Tarihi Enstitüsü direktörü Prof. Dr. Greg 
Higby “Amerikan Eczacılığı ve Doğu: Amerikan 
Ginsenginin Hikâyesi” başlıklı, İtalyan Eczacılık Tarihi 
Birliği Başkanı Prof. Dr. Angelo Beccarelli “Afrikalı 
Konstantin: Doğu ve Batının Üstadı” başlıklı ve Türk 
Eczacılık Tarihi Araştırma Derneği Başkanı Prof. Dr. 
Afife Mat ise “Biruni: Çağına Yön Veren Âlim” başlıklı 
konferanslar verdiler. 

Toplam 79 sözlü bildiri ve 47 poster bildirinin 
sunulduğu kongrede katılımcılar bilimsel program 
dışında İstanbul Üniversitesi Türk Eczacılık Tarihi 
Müzesi, İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 
Herbaryumu, Süleymaniye Yazma Eserler 
Kütüphanesi ve İstanbul Üniversitesi Hamam 
Kültürü Müzesi’ni ziyaret etme fırsatı buldular. 

Kongre düzenleme komitesi başkanı Prof. Dr. Afife 
Mat, Uluslararası Eczacılık Tarihi Akademisi’ne 
(International Academy for the History of Pharmacy) 
üye seçildi ve Alman Eczacılık Tarihi Birliği’nin 
seçkin ödülü Schelenz Madalyası ile ödüllendirildi. 
Kongre sekreteri Yrd. Doç. Dr. Halil Tekiner ise 
Uluslararası Eczacılık Tarihi Birliği Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcılığına seçildi. 

Uluslararası Eczacılık Tarihi Kongreleri’nin kırk 
üçüncüsü Eylül 2017’de Polonya’da düzenlenecek. 

Yönetmelik Toplantısı Ankara’da 
Yapıldı

Türk Eczacıları Birliği (TEB) yöneticileri, 30 ecza 
odasının başkan ve yöneticilerinin katılımıyla bir süre 
önce Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından 
hazırlanan ve Türk Eczacıları Birliği’ne iletilen 
“Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelikte 
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı”nı 
değerlendirmek üzere Ankara’da toplandı.

TEB Genel Sekreteri Dr. Ecz. Harun Kızılay 
toplantıda mevcut yönetmelik, Türkiye İlaç ve Tıbbi 
Cihaz Kurumu’nun taslağı, odalardan gelen öneriler 
ve Türk Eczacıları Birliği’nin önerilerini ayrıntılı olarak 
katılımcılarla paylaştı.

İlgili taslağın üzerinde tartışılıp gerekli iyileştirmelerin 
yapılmasının ardından, TEB Merkez Heyeti 
tarafından son haline getirildikten sonra Türkiye İlaç 
ve Tıbbi Cihaz Kurumu’na iletilmesi planlanıyor.
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Farmavizyon 2015

“Farmavizyon Eczacılık Fuarı” 2-4 Ekim 2015 
tarihlerinde “İstanbul Kongre Merkezi’nde” 
düzenlendi. 

Yaklaşık 10.000 katılımcı, fuar süresince tüm 
dünyadaki sektörel gelişmeleri yakından takip etme 
ve global trendler ile ilgili bilgilere ulaşma olanağı 
yakaladı. Fuarda ilaç, ilaç dışı, dermokozmetik, 
kişisel bakım ürünleri, bitkisel ürünler, eczane 
donanımı, ekipmanları ve teknolojilerindeki son 
yenilikler vitrine çıktı. Ayrıca kapsamlı ve geniş 
tabana yayılı etkinlik programı ile katılımcılar 3 gün 
boyunca yerli ve yabancı birçok akademisyen, 
eğitmen ve sektör temsilcisinin katılımıyla 
oluşturulan panel, söyleşi ve eğitimlerden 
faydalandı.

Birinci gün; Türkiye’nin yetiştirmiş olduğu en 
büyük tarihçilerden İlber Ortaylı katılımcılarla keyifli 
bir söyleşi gerçekleştirdi. Gün, Ayhan Sicimoğlu 
& Latin All Stars’ın katılımıyla gerçekleşen açılış 
kokteyliyle sona erdi.

Fuarın ikinci günü, IMS Health Türkiye Genel 
Müdürü Dr. Ali Akyıldız’ın; İlaç Sektöründe 
Küresel Trendler ve Türkiye konulu paneliyle 
başladı. Ardından ekonomi alanındaki yazılarıyla 
tanınan Ege Cansen bir söyleşi gerçekleştirdi. 
Aynı gün düzenlenen Öğrenci Platformu her 
yıl olduğu gibi büyük ilgi gördü. Günün son 
söyleşisi ise WisePharma Eğitim ve Danışmanlık 
firmasının kurucusu Fikret Küçükkoyuncu’nun 
katılımıyla düzenlenen Eczane Yönetiminde Temel 
Prensipler konulu söyleşi oldu. Günün sonunda, 
Sertap Erener’in şarkılarıyla eşlik ettiği bir kokteyl 
gerçekleştirildi. 

Fuarın son gününün ilk etkinliği Avrupa Eczacı 
Kooperatifleri Topluluğu tarafından düzenlenen 
Dünyada Kooperatifçilik Hareketi başlıklı geniş 
katılımlı panel oldu. Panelin ardından Genomik 
ve Biotech üzerine dünyanın önde gelen 
otoritelerinden biri olan Dr. Gregory Stock, 
Yaşam Bilimlerinde Gelişmiş Teknolojiler başlıklı 
bir konferans verdi. Daha sonra yakın geçmişi 
şekillendiren sosyal ve siyasal olaylar, şiirle, 
edebiyatla, müzikle ve kayda geçmiş görüntülerle 
canlı bir belgesel tadında Enver Aysever ile 
sahneye taşındı. Fuar aynı gün yapılan plaket töreni 
ile son buldu.

TEB ve SGK Arasında İlaç Protokolü 
Toplantısı Düzenlendi

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Genel Müdürlük 
binasında “SGK İlaç Protokolü” hakkında bir 
toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda Türk Eczacıları 
Birliği (TEB) heyeti “SGK İlaç Protokolü” hakkında 
görüşlerini iletti. 

Toplantıya katılanlar arasında SGK Genel Sağlık 
Sigortası Genel Müdür Yardımcısı Uzm. Dr. Cemil 
Gül, SGK Daire Başkanı Uzm. Dr. Neşe Kalaycıoğlu, 
SGK Şube Müdürü Merih Bizici, 
TEB Genel Sekreteri Dr. Ecz. Harun Kızılay, TEB 
Merkez Heyeti Üyesi Ecz. Ahmet Özçavuşoğlu, Ecz. 
Aynur Yıldız, TEB Denetleme Kurulu Başkanı Ecz. 
Sertaç Özmen, TEB Denetleme Kurulu Üyesi Ecz. 
Şevket Hamavioğlu, Antalya Eczacı Odası Başkanı 
Ecz. Kerem Zabun, Adana Eczacı Odası Başkanı 
Ecz. Ersun Özkan, Konya Eczacı Odası Başkanı 
Ecz. Cemil Karakap, Ordu Eczacı Odası Başkanı 
Ecz. Koray Karamanlı, Isparta Eczacı Odası Başkanı 
Ecz. Saygın Gargın, Malatya Eczacı Odası Başkanı 
Ecz. Tahir Özelçi de vardı.

Toplantı sırasında Türk Eczacıları Birliği SGK 
Protokolü Komisyonu’nunca hazırlanan taslak metin 
ile ilgili yetkililere bir sunum yapıldı ve taslak metin, 
incelenmesi amacıyla kuruma teslim edildi. 

Türk Eczacıları Birliği ile Sosyal Güvenlik Kurumu 
arasında 2012 yılında imzalanan İlaç Alım Protokolü 
30 Haziran tarihinde sona ermiş, görüşmeleri bir 
süredir devam eden protokolün, 1 Ekim 2015’e 
kadar uzatılmasına karar verilmişti. 2015 yılı SGK 
protokolü görüşme süreci böylelikle başlamış oldu.
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Epilepsi ve Ben Ödül Töreni Yapıldı

Dokuz yıldır epilepsi hastalığı olan çocukları ve 
gençleri bir araya getiren “Epilepsi ve Ben” Resim 
Yarışması Ödül Töreni, 4-6 Eylül tarihlerinde 
gerçekleşen 31. Uluslararası Epilepsi Kongresi’nin 
düzenlendiği Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde yapıldı. 

Türk Epilepsi ile Savaş Derneği tarafından, UCB 
Pharma A.Ş. sponsorluğunda epilepsi hakkında 
halkı bilinçlendirmek amacıyla düzenlenen resim 
yarışması, epilepsi hastalığı olan çocukların 
ve gençlerin kendilerini ifade etmesine olanak 
tanıyarak, epilepsiden etkilenen bireyleri ve aileleri 
birleştirmeyi amaçlıyor.

Eczacılar Yerli İlaç Sanayisine 
Destek İstiyor

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) yerli ilaç 
sanayisinin desteklenmesi gerektiğini belirterek, 
böylece dışa bağımlılığın azalacağını ve ilaçta fiyat 
avantajı sağlanacağını savundu.

TEİS Genel Başkanı Nurten Saydan, ilaç ithalatının 
Türkiye’nin milyarlarca lira dövizinin yurt dışına 
çıkmasına neden olduğunu aktardı. Saydan, “Yerli 
ilacın üretiminin ve kullanılmasının özendirilmesine 
yönelik çalışmaların hızlandırılması gerekmektedir” 
ifadesini kullandı. 

Uluslararası Afet ve 
Acil Tıp Kongresi İstanbul’da 
Düzenleniyor

Herkes için Acil Sağlık Derneği tarafından 
düzenlenecek “Uluslararası Afet ve Acil Tıp 
Kongresi”, 26-29 Kasım 2015 tarihlerinde 
İstanbul’da gerçekleştirilecek. Kongrenin içeriği Acil 
Tıp, Afet Tıbbı, Afet Yönetimi ve İlk Yardım olarak 
belirlendi.

Uluslararası Afet ve Acil Tıp Kongresi’nde afetlerin 
insanlar ve çevre üzerine etkilerinin ve bu etkilere 
karşı neler yapılabileceğinin ele alınacağını ifade 
eden Herkes için Acil Sağlık Derneği Genel Başkanı 
Dr. Ülkümen Rodoplu; “El ele vererek afet hasarlarını 
en aza indirebiliriz. Deneyimlerimizi paylaşırsak 
afetler bizi yok edemez” diye konuştu.



/ 7

Genç Bilim İnsanları
Basel’de Toplandı

Novartis tarafından düzenlenen ve her yıl biyotekno-
loji alanında başarılı yüksek lisans ve doktora 
öğrencilerini bir araya getiren BioCamp Uluslararası 
Biyoteknoloji Liderlik Kampı, İsviçre’nin Basel 
kentinde Novartis genel merkezinde gerçekleşti. 

Türkiye’nin de içinde bulunduğu 24 ülkenin önde 
gelen üniversitelerinden seçilen 70 öğrenci ile 
biyoteknoloji ve iş uzmanlarını bir araya getiren üç 
günlük seminer boyunca öğrenciler, Novartis’in üst 
düzey yetkilileri ile fikir alışverişi yapma fırsatı buldu. 

Sağlık endüstrisinde inovasyona odaklanan 
seminerlerde, öğrencilere biyoteknoloji ve yaşam 
bilimleri sektörlerindeki yenilikler, fırsatlar ve zorluklar 
konusunda bilgi aktarıldı. Şirketin ilaç geliştirme 
yaklaşımına yön veren bilim adamları ve yöneticilerle 
görüşen öğrenciler, vaka çalışmaları yaparak 
sektörü daha yakından tanıma fırsatı buldu.

Bu yıl etkinliğe Türkiye’yi temsilen, Marmara 
Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü biyoteknoloji 
doktora öğrencisi Hasan Akbaba ve Yeditepe 
Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Kimya 
Bölümü doktora öğrencisi Kerem Buran katıldı. 

Tıbbi Cihaz Sektörünün Geleceği 
Konuşuldu

Samsun Valiliği ve Samsun İl Sağlık Müdürlüğü 
işbirliğinde gerçekleştirilen “Yerli Tıbbi Cihaz 
Sektörünün Bugünü ve Geleceği” konulu toplantı 
4 Eylül 2015 tarihinde Samsun Sheraton Otel’de 
gerçekleştirildi.

Toplantıya, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu 
Başkanı Prof. Dr. Özkan Ünal, Başkan Yardımcısı 
Uzm. Dr. Muhammet Ali Oruç, Başkan Yardımcısı 

Dr. Ali Sait Septioğlu, İlaç Denetim Daire Başkanı 
İbrahim Büyükkurt ve Tıbbi Cihaz Sektörel 
Hizmetler Dairesi Başkanlığı’ndan Uzm. Ecz. Rabia 
Gökdoğan da katıldı. 

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı Prof. 
Dr. Özkan Ünal toplantıda yaptığı konuşmada, 
tıbbi cihaz üretiminin envanterinin çıkarılacağını, 
bu kapsamda çalışmaların devam ettiğini ve 
tıbbi cihaz sektöründen bu konuda destek 
beklediklerini ifade etti.  

Sağlık Okuryazarlığı Sempozyumu 
Ankara’da Düzenlendi

Sağlık-Sen SASAM Enstitüsü tarafından Halk Sağlığı 
Günleri Sağlık Okuryazarlığı Sempozyumu Ankara’da 
yapıldı. Sempozyuma Sağlık Bakanı Dr. Mehmet 
Müezzinoğlu’nun yanı sıra çok sayıda bürokrat ve 
akademisyen katıldı. Sempozyum iki gün sürdü.

Sağlık Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu sağlık 
okuryazarlığı konusunda yaptığı çalışmadan dolayı 
SASAM ve Sağlık-Sen’e teşekkür etti. SASAM 
Sağlık Politikaları Direktörü Prof. Dr. Mustafa Necmi 
İlhan ise SASAM’ın, sağlık, sosyal politika ve işgücü 
politikalarına ilişkin küresel ölçekte kanıta dayalı bilgi 
üreten alanında ilk ve tek strateji kuruluşu olduğunu 
belirtti.
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Lenfoma Hakkındaki Gerçekler 

Roche’un İtalya, İspanya, Birleşik Krallık, Fransa ve 
Almanya’da gerçekleştirdiği anketten endişe verici 
sonuçlar çıktı. Çalışmaya katılanların üçte ikisinden 
fazlası lenfomanın kan ve kemik iliğini etkileyen bir 
kanser türü olduğunu bilmiyor.

Yakın zamanda Roche tarafından 5 bin kişi üzerinde 
gerçekleştirilen anket çalışmasında yanıt verenlerin 
%32’si lenfomanın bir kanser türü olduğunu 
bilmediklerini söyledi. Ayrıca, soru yöneltilen kişilerin 
%21’i en yaygın lenfoma türü olan Hodgkin dışı 
lenfomayı hayatında hiç duymadığını belirtti.

Merck ve Pfizer’den İşbirliği

Merck ve Pfizer şirketlerinin immüno-onkoloji 
alanındaki işbirliği anlaşmalarının bir parçası olarak, 
her iki şirket, Merck tarafından keşfedilen ve 
araştırma süreci devam eden anti-PD-L1 antikoru 
avelumabın tedavi edici potansiyeline odaklanan 
20 yüksek öncelikli immüno-onkoloji klinik araştırma 
programı için işbirliği yapacaklarını açıkladı. 

Merck Türkiye Genel Müdürü Şehram Zayer 
konuyla ilgili şunları söyledi: “Pfizer ile immüno-

onkoloji alanında işbirliğine giderek anti-PD-L1’in 
tedavi edici potansiyelini en üst seviyeye çıkarmayı, 
söz konusu araştırma-geliştirme programının 
kapsamını büyütmeyi ve ilk dalga immüno-onkoloji 
bazlı tedavilerin bir parçası olmayı hedefledik.”

Pfizer Türkiye Onkoloji İş Birimi Lideri Mehmet Yetiş 
ise şöyle konuştu: “Pfizer Onkoloji olarak, Merck ile 
imzaladığımız anlaşma sonrası, kanser hastalarında 
immünoterapi kullanım alanını geliştirmeyi ve onkoloji 
iş birimimizi hızla büyütmeyi hedefliyoruz. Bu işbirliği 
farklı tümör tiplerine sahip hastaların ihtiyaçlarına 
cevap verecek gelişmeleri hızlandıracaktır.”

Klinik Araştırmalarda Yeni Dönem

İlaç ve Biyolojik Ürünlerin Klinik Araştırmaları 
Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına 
Dair Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlandı. 
Yönetmelikle, klinik araştırma yapılan yerlerin Türkiye 
İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından verilen 
izin belgesine sahip olma zorunluluğunu içeren 
düzenleme yürürlükten kaldırıldı.

Yönetmeliğe göre, çok merkezli klinik araştırmalarda 
tek etik kurul kararının bulunması yeterli olacak. Etik 
kurul kararının koordinatör merkezin bulunduğu 
yerdeki etik kuruldan alınması, burada etik kurul 
bulunmuyorsa çalışmaya dahil olan merkezlerden 
koordinatör merkeze en yakın yerdeki ilgili etik 
kuruldan karar alınması gerekecek.
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VSY Biotechnology ve Esteve 
Güçlerini Birleştirdi

VSY Biotechnology ve Esteve, oftalmoloji alanındaki 
büyüme stratejileri çerçevesinde bir işbirliğine 
imza attılar. Göz merceği hastalıkları ve yaşa bağlı 
macula dejenerasyonu (AMD) ile ilgili ürün gamını 
bünyesinde bulunduran Esteve, VSY Biotechnology 
ile yaptığı anlaşmanın ardından ilk kez göz 
cerrahisine yönelik ürünleri portföyüne ekledi. 

Yeni işbirliği ile ilgili açıklama yapan Esteve 
CEO’su Albert Esteve, “Gelecek yıllarda da, ilaçta 
uluslararası çalışmalarımıza devam edeceğiz. 
Üretken yapımızı koruyacağız. Bu doğrultuda VSY 
Biotechnology ile imzaladığımız bu anlaşma stratejik 
büyüme çerçevemiz açsından çok önemlidir” dedi.

VSY Biotechnology CEO’su Dr. Ercan Varlıbaş ise, 
“Saygın, etik, güçlü, profesyonel iki şirketin işbirliği 

ile oluşan profesyonel anlayış ve yüksek sinerji 
dahilinde VSY Biotechnology’nin teknolojik ürünlerini 
İspanya’ya sunacağız” dedi.

İLKO İlaç Tesisleri’ne Anlamlı Ziyaret 

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı Prof. 
Dr. Özkan Ünal ve beraberindeki heyet, Konya İl 
Sağlık Müdürü Yrd. Doç. Dr. Hasan Büyükkendirci 
refakatinde İLKO İlaç Konya Üretim Tesisleri’ni ziyaret 
ederek incelemelerde bulundu.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı Prof. 
Dr. Özkan Ünal, teknolojik alt yapısı ve üstün kalite 
anlayışı ile üretim yapan İLKO İlaç Üretim Tesisleri’ni 
hayata geçirdikleri ve ilaç sektörüne olan değerli 
katkıları nedeni ile Öncel ailesine teşekkür etti. 

AbbVie’den Hepatit C için 
Web Sitesi

Hepatit C hakkında hastalara ve ailelerine 
kapsamlı, nitelikli, güncel bir içerik 
sunabilmek amacıyla global biyofarma 
şirketi AbbVie tarafından hayata geçirilen 
www.hepatitcileyasam.com web sitesi 
açıldı.

Hepatit C hakkında toplumsal bilinci arttırmak, 
hepatit C hastaları ve ailelerine hastalık 
hakkında ihtiyaç duydukları bilgilere kolaylıkla 
ulaşabilecekleri detaylı bir kaynak sağlamak 
için hazırlanan web sitesi, hastalar ve aileler için 
gerekli birçok içeriği bir arada sunuyor.
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eltekin Eczanesi’nin sahibi Ecz. S. 
Aytül İnan, yaşanan sıkıntılara rağmen 
eczacılığın gelecekte daha da iyi 

noktalara gidebileceğine inanıyor. Hastalarla 
kurulacak sevgi-saygı ilişkisinin önemine 
değinen İnan, insanların güvenini kazanan ve 
kendini geliştiren kişilerin her şart altında işlerini 
yapma fırsatı bulacaklarını ifade ediyor.

DENGE: Kendinizden bahseder misiniz?
AYTÜL İNAN: 11 Ocak 1966’da Hayrabolu’da 
doğdum. İlk, orta ve lise öğrenimimi burada 
tamamladım. 1983’ te İstanbul Üniversitesi 
Eczacılık Fakültesi’ni kazandım. 1987 yılında 
buradan mezun oldum ve mezun olduktan 
6 ay sonra da eczanemi açtım. Mezuniyetimde 
200 kişinin içinden 20 kişilik dilime girdim. 
Okulumdan asistanlık teklifi aldım; ama 
Hayrabolu’ya dönüp eczane açmaya karar 
verdim ve o sene yeni yılı bile beklemeden 

BİR USTA/BİR ÇIRAK

1 Aralık 1987 tarihinde Yeltekin Eczanesi’ni açtım. 
28 yıldan bu yana da işimi sürdürüyorum.

D.: Neden eczacılık mesleğini seçtiniz?
A.İ.: Aslında idealim eczacılık değil, doktorluk 
ya da öğretmenlikti. Eczacılık pek aklımda 
olan bir meslek değildi. Ancak benden büyük 
olan ağabeyim ve ablamın öğretmen olması, 
uzak yerlerde görevler yapmaları ve hep tayin 
işleriyle uğraşmaları ailemi de üzüyordu. O 
yüzden babam, benim, uzak yerlere gitmemi 
gerektirmeyecek bir işimin olmasını istedi. 
Eczacılığa yönelişim de bu şekilde oldu.

Bir de Hayrabolu’da herkesin saygı duyduğu 
ve sevdiği Ecz. Simten Özbay gibi örnek bir 
eczacımız vardı. Eşi Ataman Bey ve kendisi 
Hayrabolu’nun ilk eczacılarıdır. Simten Hanım 
benim için örnek bir insandı. Onun işini bu kadar 
severek yapışı, herkesin sevgisini ve saygısını 
kazanışı benim için de önemli bir faktör oldu. 
Okulumu çok sevdim. Çok güzel bir öğrencilik 
yaşamım oldu. Sanırım biraz da bu sayede 
başarılı bir eğitim hayatı geçirdim.

Bir şeyi özellikle belirtmek isterim ki; şu anda 
dünyaya tekrar gelsem yine eczacılığı seçerim. 
Eczaneler tüm dünyada ve Türkiye’de tüketiciye 
en doğru ve en güvenilir ürün ve kullanım bilgisi 
veren kurumlardır. Eczacılar da bence sektörün 
fikir liderleridir. Tüm hastalar eczanelere gelirler 
ve ilaçların kullanımıyla ilgili doğru bilgileri bizden 
edinirler. Ben, çok önemli misyonlara sahip 
olduğumuzu düşünüyorum.

D.: Ailenizde sizden başka eczacı var mı?
A.İ.: Benden öncesinde eczacı yok. Ancak 
oğlum Yiğit, Yeditepe Eczaclığı bitirdi ve 
akademik kariyer yapmaya karar verdi. Ailede 
ikinci kuşak olarak o bu işi yürütecek. Mezun 
olduğu gün ona bir mektup yazdım ve dedim ki: 
“İnşallah bu mesleği kuşaktan kuşağa götürürüz.” 
Ben şahsen torunlarımın da eczacı olmasını 
isterim. Bazen görüyoruz. Kuşaktan kuşağa bu 
mesleği aktaran insanlar var. Benim ailemde 
de bunun olmasını, en azından her kuşakta bu 
mesleği yürüten bir kişinin olmasını isterim.

D.: Sizce eczacı-hasta ilişkisi nasıl olmalıdır?
A.İ.: Hasta-eczacı ilişkisi sevgi, saygı ve güvene 
dayalı olmalıdır. Güven ise çalışma disiplini, işe 
hakim olabilme, iletişim, eczane personelinin 
uyumlu çalışması, karşıdaki kişiyi dinlemek ve 
anlayabilmekle mümkün hale gelen bir şeydir. 
Bunu sağladığınız zaman doğru bir eczacı-hasta 
ilişkisini tesis edebilirsiniz.

Ecz. S. Aytül İnan,
Ecz. Yiğit İnan

Yeltekin Eczanesi
Hayrabolu / 

Tekirdağ

Y

“İnsanlık Var 
Oldukça Eczacılık 
Var Olmaya Devam 
Edecek”

BİR UST
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D.: Eczanenize gelen hastalar aradıkları her 
ilacı bulabiliyorlar mı?
A.İ.: Ecza depolarının da desteğiyle bu konuda 
hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz. Ben eczaneme 
gelen hastaların aradıkları her şeyi bulabilmeleri 
için stoklu çalışmaya gayret ediyorum. Bu 
durumu bazı kişiler eleştirseler de ben hastamın 
eczaneme geldiği zaman istediği her şeyi 
bulabilmesini istiyorum. Hayrabolu’daki hastalar 
Yeltekin Eczanesi’ne geldikleri zaman her şeyi 
bulacaklarını biliyorlar. Her ürünü bulundurmak, 
dışarıdan reçete gelmesine de vesile oluyor.

D.: Yakın geçmişle kıyasladığınızda bugün 
eczacılığı nasıl bir noktada görüyorsunuz?
A.İ.: Eskiden ilaç stoklaması, siparişi gibi konular 
oldukça zordu. Günümüzde ise her şey çok 
kolay. Depolar her an elimizin altında. Sabahla 
beraber günde 4 servis ilaç geliyor. Stokunuzu 
takip ettiğiniz zaman hiçbir sorun yok. Belki de 
Selçuk Ecza’yla çalıştığımız için bu kadar rahatız. 
Kar, kış demeden, her şart altında ilacımız temin 
ediliyor. Kesinlikle haklarını ödeyemeyiz.

Günümüzde e-reçeteler de işimizi hayli 
kolaylaştırdı. İşleri yürütmek daha kolay oldu. 
Ben eskiden geceleri ve hafta sonları da reçete 
kontrol etmek zorunda kalıyordum. Ancak 
e-reçeteden sonra daha kolay hale geldi. Bu da 
önemli bir avantaj bizim için.

Bunlarla beraber elbette geçmişe kıyasla 
olumsuz birtakım değişimler de oldu. İlaç 
fiyatlarındaki düşüşler, karlılıkların çok azalması 
gibi sorunlarla karşılaşıyoruz. Artık eczanelerin 
tanzim ve teşhir koşullarının değişmesi gerekir. 
İlaç dışındaki ürünler, anne-bebek ürünleri, 
vitaminler, dermokozmetik ürünlere yöneliyoruz 
günümüzde. Bunun için de daha geniş yerde 
çalışmamız, eczanemizin koşullarını daha efektif 
biçimde kullanmamız gerekir. Ne var ki ilaçtan 
aldığımız pay düşük olduğu için yeni yatırımlar 
yapmak da güç hale geliyor. Pek çok eczacı da 
bu konuda ikilemde kalıyor.

D.: Eczacılığın geleceğini nasıl görüyorsunuz?
A.İ.: Ben işini iyi yapan insanların her zaman 
ayakta kalacağını düşünüyorum. İnsanlık var 
olduğu sürece bu iş de devam edecek. Güven 
ortamını devam ettiren, işinde kendini geliştiren 
eczacılar mesleği, hangi şartlar altında olurlarsa 
olsunlar iyi şekilde yapmaya devam edecekler. 
Bugün tüm dünyada, pek çok meslekte 
sıkıntı yaşanıyor. Ben olumsuzlukların biraz da 
bunlardan kaynaklandığını ve zaman içinde 
geçeceğini düşünüyorum.

D.: Mesleğe yeni başlamış genç 
meslektaşlarınıza neler tavsiye edersiniz?
A.İ.: Genç meslektaşlarım, isterlerse eczane 
eczacılığı yapabilir, isterlerse ilaç firmalarında 
çalışabilir, isterlerse de akademik kariyer 
yapabilirler. Kendilerine, kendi karakterlerine, 
ideallerine hangisi uyuyorsa onu tercih edebilirler. 
Ben kendi oğlumu da zorlamadım. Kendisi şu 
anda akademik yolda yürüyor. İlaç firmalarında, 
depolar, hastaneler gibi değişik çalışma alanları 
bulunuyor. Bu mesleği yapmak isteyen kişinin 
her zaman hayatını idame ettirebileceği koşulları 
bulabileceğini de biliyorum. Bunun için çalışkan 
ve disiplinli olmak gerekir. Bir insan hayatında 
başarılı olmak istiyorsa bu şekilde hareket etmek 
zorundadır. Genç meslektaşlarıma da bunu 
tavsiye ederim.

D.: Selçuk Ecza ile ilgili düşünceleriniz nelerdir?
A.İ.: Benim eczanemin açılışını Selçuk Ecza yaptı 
diyebilirim. Kuruluşumuzda bütün ilaçları Selçuk 
Ecza temin etti. İlk faturamı da Selçuk Ecza kesti. 
Hala da Selçuk Ecza’yla çalışıyorum. Kendileriyle 
pek çok güzel anım var. Bugüne kadar hep 
memnun kalarak, güzel şekilde çalıştığımı 
söylemek isterim.

Selçuk Ecza’nın benim hayatımda çok önemli 
bir yeri vardır. Rahmetli Ahmet Keleşoğlu Bey, 
Selçuk Ecza’yı kurdu ve hepimize armağan etti. 
En zor koşullarda bile istediğimizi bize ulaştırdılar. 
Bu çabaları sayesinde de bugün Türkiye’de 
kendi sektörlerinde öncü konuma geldiler. Biz de 
bundan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Verdikleri 
her türlü hizmetten memnunuz. Umarım bu 
başarıları artarak devam eder.

D.: Denge ile ilgili düşünceleriniz nelerdir?
A.İ.: Denge çok güzel bir dergi. Hem sosyal hem 
kültürel hem de mesleki konularda çok güzel 
yazılar yayınlanıyor. Türkiye’nin değişik yerlerinden 
meslektaşlarımızı Denge Dergisi sayesinde 
tanıma fırsatı buluyoruz. Siyasal, sosyal, sanatsal 
ve her konuda haberler, röportajlar okuyoruz. 
Aynı zamanda turizm köşesi sayesinde de 
gidemediğimiz, göremediğimiz yerleri dergide 
görme fırsatı buluyoruz. Zaman zaman elinize 
alıp o yazıları okuduğunuzda değişik dünyalara 
dalıyorsunuz.

Tarafı olmayan, çizgisi sağlam bir dergi. Her 
şeyin, ince elenip sık dokunarak hazırlandığı 
belli oluyor. Denge’nin her sayısını takip ediyor 
ve biriktiriyorum. Sizlere de bizler adına böyle bir 
dergi hazırladığınız için teşekkür etmek istiyorum.
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DENGE: Kendinizden bahseder misiniz?
MEHMET HARUN DOĞRUSEVER: İzmir 
doğumluyum. Babamın görevi nedeniyle 
ilkokulu Gaziantep’te, ortaokulu Çanakkale’de, 
liseyi Sakarya’da, üniversiteyi de İstanbul’da 
okudum. Daha sonra memleketim olan 
Sakarya’ya yerleştim ve eczanemi de burada 
açtım. 

Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nden 
2014 yılında mezun oldum. 24 yaşındayım ve 
şu anda siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler 
üzerine yüksek lisans yapıyorum. Mezun 
olurken kafamdaki tek düşünce eczane 
eczacılığı yapmaktı. Fakülteye girerken de bu 
düşüncedeydim. 

Pek çok arkadaşımda, depolarda çalışmak ya 
da akademisyen olmak gibi düşünceler vardı. 
Benimse üniversite tercihi yaptığım zamandan 
beri aklımda sadece eczane eczacılığı 
yapmak vardı. Son sınıfta da buna yönelik 
alan araştırması diyebileceğimiz çalışmalarım 
oldu. Eczane eczacılığı yapmak isteyen bir kişi 
olarak bu şansa eriştiğim için gerçekten çok 
mutluyum.

D.: Eczacılık mesleğini seçmeye sizi hangi 
faktörler sürükledi?
M.H.D.: Benim ailemde eczacı yok. Bu yüzden 
mesleği dışarıdan gözlemleyerek tanıma 
şansı yakaladım. Bu gözlemleri yaptıkça da 
eczacılığı daha fazla istemeye başladım. Ailem 
doktor olmamı istiyordu, ancak ben eczacılığı 
istiyordum. Eczacılık, benim kendimi rahat 
hissettiğim bir meslek. Üzerinde kimsenin 
olmaması, herhangi bir yerden emir almadan 
çalışılıyor olunması da bu mesleği seçmemde 
önemli bir faktördü.

İnsanlarla birebir iletişim içinde olmak ve 
onlara hizmet vermek de benim hoşuma 
gidiyor. Gelen hastaları kapıda karşılamaktan, 
kendileriyle ilgilenmekten ya da onlardan 
olumlu geri dönüşler almaktan büyük mutluluk 
duyuyorum. İstanbul’da 5 sene okudum ve 
bu 5 sene içerisinde aynı dönemde 3 farklı 
eczanede staj yaptım. Mezun olur olmaz direk 
eczane açmak isteyen birisi olduğum için staj 
süreçlerini elimden geldiğince verimli geçirmeye 
çalıştım. Bunun da büyük faydasını gördüm.

D.: Eğitim sürecinizden söz eder misiniz?
M.H.D.: Ben, Marmara Üniversitesi Eczacılık 
Fakültesi’ni klinik eczacılık alanı olduğu için 
seçmiştim. Bu alan; hastayla diyalogu, ikili ilişkiyi 

Ecz. Mehmet
Harun Doğrusever

dapazarı-Sapanca’daki Doğrusever 
Eczanesi’nin sahibi Mehmet Harun 
Doğrusever, bilinçli şekilde seçtiği 

eczacılığı çok severek yaptığını ve mesleğine 
olan tutkusu sayesinde ileride olumlu sonuçlar 
alabileceğine inandığını söylüyor.

“Gelecekten 
Umutluyum”

BİR USTA/BİR ÇIRAK
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ve hastaya daha iyi hizmet verebilmeyi sağlıyordu. 
Eczane eczacılığı yapmak isteyen bir kişi olduğum 
için klinik eczacılıkla ilgili çalışmalar yürüten 
bir fakülteyi seçmek benim için daha mantıklı 
olacaktı. Benim gibi birçok arkadaşım da aynı 
nedenle Marmara Eczacılık’ı seçmişti.
 
D.: Eczacılık eğitimi almak, meslek edindirme 
dışında size başka neler kazandırdı?
M.H.D.: İnsan sadece derse girip çıkmakla 
yeterli liyakat ve donanıma sahip olamıyor. O 
yüzden okul sürecindeki; hastane, eczane, 
depo ve firma stajlarımın bana, donanım 
edinme ve ikili ilişkiler anlamında önemli getiriler 
sağladığını düşünüyorum. Fakültemiz, sadece 
teoriyi öğrenen değil, bunları uygulamaya 
koyabilen ve pratikte de bunları yapabilen 
genç eczacılar olarak yetişmemizi sağladı. Bu 
yüzden başta dekanımız Sayın Prof. Dr. Gülden 
Z. Omurtag olmak üzere tüm hocalarımıza 
teşekkür ediyorum.

D.: Eczanenizi açtığınız günden bu yana ne 
gibi zorluklar yaşadınız?
M.H.D.: En büyük zorluk, eczanemi ilk 
açtığımda hastalarıma ilaçların yok olduğunu 
söylememdi; fakat sağ olsunlar hastalarımız da, 
eczanemin henüz yeni olduğunu bildikleri için 
bana müsamaha gösterdiler. Bu müsamaha 
sonrasında zaten ben de kendilerine ilaçları 
temin ettim.

Bize klinik eczacılıkta öğretilen, her hastayla en 
az 5 dakika ilgilenmek ve onun sadece eczacısı 
değil, aynı zamanda dert ortağı da olabilmekti. 
Başlarda ilaç temin etme noktasında sıkıntılar 
yaşadığım için danışmanlık rolüm ön plandaydı. 
Gelen hastalarımla 5 dakika değil 15 dakika 
ilgilenebiliyordum. Bu durum daha sonraki 
süreçte hastaların geri dönüşlerinde önemli bir 
faktör oldu. Aynı zamanda yaşadığım zorlukları 
da azaltan bir durum oldu.

D.: Sizden yaşça daha tecrübeli eczacıların 
söylediklerini düşündüğünüzde sizce 
geçmişle bugün arasında eczacılıkta ne gibi 
farklılıklar bulunuyor?
M.H.D.: Mesleki büyüklerimin geçmişle ilgili 
söylediklerini düşününce ister istemez o 
günlerle bugünü kendi kafamda kıyaslıyorum. 
Ben şu anda eczane eczacılığı yaptığım için 
oldukça mutluyum. Daha önceleri eczacılık 
yapan büyüklerimiz o zamanlar, ekonomik 
açıdan çok daha iyi olduklarını söylüyorlar. O 
zaman daha çok majistiral ilaç yapılıyormuş. 
Bu, mesleki açıdan daha fazla haz sağlayan 

bir durumdur. Ayrıca ekonomik açıdan da şu 
zamana kıyasla daha iyi durumdalarmış. Ben de 
olumsuz şartlar altında değilim ama herhalde 
o zaman olsak daha fazla keyif alabilirdik. 
Ancak dediğim gibi ben mesleğimi seviyorum 
ve emek verildikten sonra her şart altında iyi işler 
yapılabileceğine inanıyorum. Gelecekten umutlu 
olduğumu da söylemek isterim.

D.: Gelecekle ilgili ne gibi planlarınız var? 20 
yıl sonra nasıl bir noktada olmak istiyorsunuz?
M.H.D.: Şu anda her gün çok sayıda insana 
hizmet veriyoruz. 20 yıl sonrasına gelindiğinde 
ise herhalde çok geniş bir kitleye hitap ediyor 
olacağız. O zamana geldiğimizde benden, 
donanımlı, liyakatli bir eczacı olarak söz 
ederlerse bu benim için yeterlidir. Meslek 
ahlakına uyduğumuz müddetçe ben bu 
saygınlığı hak edeceğimizi düşünüyorum. Bu 
düsturla ilerlediğimiz sürece de hastalar, bize 
karşı bunları hissedecekler ve hakkımızda da 
olumlu şeyler söyleyeceklerdir.

D.: Selçuk Ecza hakkında neler söylemek 
istersiniz?
M.H.D.: Selçuk Ecza, benim eczanemin açılışını 
yapmış firmadır. Bu firmada benim için dikkat 
çekici noktalardan birisi çalışanlarının Sakaryalı 
bireylerden oluşmasıdır. Bu da bence yerele 
önem veriyor olmaları açısından önemli, dikkate 
değer bir nokta.

Selçuk Ecza’yla çalıştığım için çok memnun 
olduğumu da belirtmek isterim. Nöbet 
akşamlarında dahi beni yalnız bırakmıyorlar. 
Aile bireylerimle bile tanışıyorlar. Artık ciddi bir 
yakınlığımız, samimiyetimiz oldu. İnşallah şu 
zamana kadarki olumlu ilişkimiz bundan sonra 
da devam eder.

D.: Denge Dergisi hakkında neler 
düşünüyorsunuz? 
M.H.D.: Benim Denge Dergisi’nde en sevdiğim 
bölüm duayenler köşesi. O köşeyi okuduğum 
zaman bilgi edinmekle birlikte ileriki meslek 
hayatımda öyle kaliteli ve saygınlığı olan bir 
birey olmak için neler yapmam gerektiğini 
öğreniyorum. Diğer bölümler de oldukça 
faydalı ve keyifli şekilde hazırlanıyor. Denge’nin 
son derece profesyonel bir çalışmanın ürünü 
olduğu her halinden belli oluyor. Böyle bir 
dergi yaptığınız için sizlere de teşekkür etmek 
istiyorum.
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“Sevgi Zengini 
Olabilmek 
Önemli”

mekli olana kadar binlerce eczacılık 
öğrencisi yetiştiren Prof. Dr. Aysel 
Gürsoy, Eczacı Okulu’nda eğitim 

aldığı dönemde, eczacılığın fazlasıyla itibar 
gören ve ilgi duyulan bir meslek olduğunu 
vurguluyor.

DENGE: Hocam önce sizi biraz tanıyalım, 
kimdir Prof. Dr. Aysel Gürsoy?
AYSEL GÜRSOY: 1940 yılında Trabzon 
Beşikdüzü’nde doğdum. İlk ve orta eğitimimi 
Zonguldak’ta aldım. 1958 yılında Mehmet 
Çelikel Lisesi’nden mezun oldum. Aynı yıl 
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Eczacı 
Okulu’na başladım. Eğitimimi tamamladıktan 
sonra, Mayıs 1963’te Farmasötik Kimya 
Kürsüsü’nde asistan olarak çalışmaya 
başladım. Mart 1967’de Dr. Sci Pharm 
unvanını, Kasım 1971’de Doçent unvanını ve 
Mayıs 1978’de de Profesör unvanını aldım.

1967-1968 yılında School of Pharmacy 
University of London’da, 1973’te Serbest Berlin 
Üniversitesi’nde araştırma ve incelemelerde 
bulundum. 1971-1973 yılları arasında Ege 
Üniversitesi Eczacılık Yüksek Okulu’nda, 1973-
1974 ders yılında İstanbul İktisadi ve Ticari 
İlimler Akademisi Eczacılık Yüksek Okulu’nda 
ders vermek üzere görevlendirildim.  

E

Bu öğrencilerden ikisi halen fakültede Profesör 
olarak görev yapmaktadırlar.

D.: Eczacılık eğitimi almayı neden tercih 
ettiniz?
A.G.: Lise yıllarında, fen derslerini, özellikle 
kimya ve biyoloji derslerini severek 
çalıştığımdan, Tıp Fakültesi’ne ya da Eczacı 
Okulu’na gitmeyi düşünüyordum. 1958 yılında 
üniversite giriş sınavı yapılmadı, öğrenciler lise 
bitirme derecelerine göre fakültelere alındı. O 
dönemde sağlık, fen ve sosyal bilimler olmak 
üzere üç alanda ayrı ayrı fakültelere başvuru 
yapılabiliyordu. 

Lise fen bölümünü pekiyi derece ile 
bitirdiğimden, ilgi duyduğum Kimya Yüksek 
Mühendisliği Bölümü ile Eczacı Okulu’na 
müracaat ettim. Her iki dalı da kazandım. 
Doktor olan amcamın yönlendirmesi ile 
çok revaçta olan Eczacı Okulu’na kaydımı 
yaptırdım. Bu tercihimden dolayı hiç bir zaman 
pişman olmadım. Görevimi severek yaptım.

D.: Eczacı Okulu’nda öğrencilik yaptığınız 
dönemlerde Türk eczacılığı ne durumdaydı?
A.G.: 1958-1962 yılları arasında eğitim aldığım 
dönemde, eczacılık mesleği çok saygın bir 
meslekti. Türkiye’de eczacılık eğitimi veren tek 
kurum İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Eczacı 
Okulu idi. Okula, 20 öğrenci yurt dışından 
olmak üzere 80 öğrenci alınıyordu. Eczacı 
sayısının yurt genelinde 
çok az olması 
nedeni ile 
eczane 
sayısı 
da 
çok 

Üç dönem Dekan Yardımcılığı, Fakülte 
Yönetim Kurulu ve Fakülte Kurulu Üyeliği, 
Farmasötik Kimya Anabilim Dalı Başkanlığı, 
İstanbul Üniversitesi Senato Üyeliği ve iki 
dönem Dekanlık görevlerinde bulundum. 
5 Ağustos 2007 yılında emekli oldum.

44 yıl 3 ay kesintisiz olarak 
Farmasötik Kimya Anabilim Dalı’nda 
çalıştım. Bu süreç içinde binlerce 
eczacılık lisans öğrencisine eğitim 
ve öğretim verdim. 6 yüksek lisans, 
5 doktora öğrencisi 
yetiştirdim. 
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azdı. Sonuç olarak çok itibar gören ve ilgi 
duyulan bir meslekti. Benim öğrenciliğimde 
Zonguldak’ta 3 eczane bulunuyordu. Bugün 
şehir merkezinde 
eczane 
sayısının 

50’nin üzerinde olduğunu biliyorum.

D.: O dönemlerde halkın eczacıya bakışı 
nasıldı?

A.G.: Öğrenciliğim döneminde staj yaptığım 
eczanelerde, halkın eczacıya saygı 

ile baktığını gözlemledim. Henüz 
sağlık alanında bir sosyalizasyon 

olmadığından, halk sağlık 
sorunlarının birçoğunu 

eczacıya danışarak 
çözüyordu. Herkesin 
özel doktora gidecek 
maddi gücü yoktu. 
Eczacı tam bir hasta 
danışmanı olarak 
görev yapıyordu. 
Hasta ile eczacı 
arasındaki ilişki 
isimlerini bilecek 
kadar iyiydi.

D.: Akademik 
kariyer 
yapmayı 
neden tercih 
ettiniz?

A.G.: 
Farmasötik 

kimya sınavı 
sonunda rahmetli 

hocam Prof. Dr. 
Hayriye Amal’ın 

bana asistanlık teklif 
etmesi benim için 

büyük onurdu. Prof. Dr. 
Hayriye Amal, Eczacılık 

Fakültesi’nin 
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efsane hocalarından biriydi. Çok disiplinli, çok 
güzel ders anlatan, öğrencilerin kendisinden 
çok çekindiği, korktuğu fakat bir o kadar da 
çok sevdikleri bir hocamızdı. Böyle bir hoca 
tarafından bana asistanlık teklif edilmesi beni 
akademisyenliğe yöneltti. Mayıs 1963’te 
Farmasötik Kimya Kürsüsü’nde çalışmaya 
başladım. Tüm çalışma hayatım boyunca 
Farmasötik Anabilim Dalı’nın bir üyesi olmaktan 
gurur duydum.

D.: Londra Üniversitesi Eczacılık Okulu’nda 
yaptığınız araştırma ve incelemeler size neler 
kazandırdı?
A.G.: Doktora sınavını verdikten sonra, bilgi 
ve görgümü arttırmak için Londra Üniversitesi 
Eczacılık Okulu’nda araştırmalar yaptım. 
Farmasötik kimya departmanında birçok 
yabancı milletten 20’den fazla araştırmacı üç 
konu üzerinde çalışıyorlardı. Penisilin grubu 
antibiyotiklerin, flavon ve steroid yapısındaki 
bazı bileşiklerin sentezlerini yapıyorlardı. Ben 
de steroidler üzerinde birçok kişi ile çalıştım. 
Bana verilen programı orada kaldığım 9 ay 
içinde tamamlamaya uğraştım. Daha sonra bu 
çalışma yayınlandı.

Laboratuvarların teknik donanımları bize göre 
çok iyiydi. Sentezlediğimiz maddelerin C, H, 
N analizlerini hemen yaptırabiliyorduk. Oysa 
biz o yıllarda bu analizleri yaptırabilmek için 
çok bekliyorduk. Yapı tayinleri için gerekli olan 
NMR ve kütle spektrokopisi aletleri yine School 
of Pharmacy’de bulunuyordu. Bizim fakülteye 
C,H,N analiz cihazı ve NMR çok sonra alındı. 
Şu anda teknoloji açısından eskiye göre çok iyi 
durumdayız. 

Spektral çalışmalar üzerinde birçok uygulama 
yaparak, spektrum değerlendirmelerini 
öğrendim. İngilizcemi geliştirdim. Farmasötik 
kimya camiasındaki önemli bilim insanlarını 
tanıdım. Birçok dost kazandım. Bu nedenle 
ben gençlerin araştırma yapmak üzere mutlaka 
yurt dışına gitmelerini isterim.

D.: İngiltere’deki eczacılık eğitimi ile  
Türkiye’de o yıllarda verilen eğitim arasında 
ne gibi farklar gözlemlediniz?
A.G.: İngiltere’deki eczacılık eğitimi o dönemde 
3 yıllıktı. Öğrenciler önceden gidecekleri 
okulun sağlık, fen, sosyal alandan olmasına 
göre temel dersleri alıyor, daha sonra 3 yıllık 
eğitimde eczacılık ile ilgili dersleri görüyorlardı. 
Farmasötik kimya, teknoloji-galenik, 
farmakognozi ve farmakoloji gibi ana derslerin 

yanı sıra diğer dersleri de alıyorlardı. Son sınıfta 
bu derslerden birini seçerek ders üzerinde 
yoğunlaşıyorlardı. Farklı sistem olmasına karşın 
hemen hemen aynı konular okutuluyordu. Staj 
farklı idi. İngiltere’de ilaç sanayisinde çalışmak 
için mutlaka farmasötik kimya ya da teknoloji 
doktorası gerekiyordu.

D.: İstanbul Üniversitesi Eczacılık 
Fakültesi’nde dekanlık yaptınız, bu süreçte 
fakülteye ve eğitime yaptığınız en önemli 
katkılar nelerdi?
A.G.: 44 yıllık çalışma hayatımda, eğitim ve 
öğretim hizmetlerinin tüm kademelerinde görev 
aldım. Bunlardan benim için en önemlisi Prof. 
Dr. Hayriye Amal, Prof. Dr. Rasim Tulus, Prof. 
Dr. Kasım Cemal Güven gibi eczacılık eğitimine 
damgalarını vurmuş, çok değerli hocalarımın 
dekanlık yaptığı, 176 yıllık tarihi geçmişi olan, 
İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nde 
dekanlık yapmaktadır.

6 yıllık dekanlık görevimde yaptığım en önemli 
işlerden biri, 17 Ağustos 1999 depreminde 
ağır hasar gören binalarımızın B ve C bloklarının 
onarılarak eğitime açılmasıdır. 1. Derece tarihi 
eser kabul edilen A bloğun DPT’den yoğun 
çalışmalar sonunda savcı ihale izninin alınması 
ve Anıtlar Kurulu’na onaylatılmasıdır. Bunun 
için dekan yardımcılarımla birlikte çok gayret 
gösterdim, çok uğraştım. Ocak 2006’da 
Forbes Dergisi’nde Bilim-Kamu-Hukuk alanında 
Türkiye’deki güçlü kadınlar listesinde yer 
almam, bu çabalarıma bağlanabilir.

Benim için önemli olan bir diğer husus, 
eczacılık eğitiminin AB eczacılık eğitim 
kriterlerine uygun hale getirilerek 5 yıla 
çıkarılması ve eğitim programının yapılarak 
uygulamaya geçilmesidir. Bu eğitim 
komisyonlarında 15 yıl çalıştım. Sonuca 
ulaşmasından çok mutlu oldum. 

D.: Günümüzde eczacılık eğitimi açısından 
Avrupa ve Amerika’nın gerisinde miyiz?
A.G.: Türkiye’de eczacılık eğitimi AB kriterlerine 
uygun hale getirilmiştir. Hem hastaya hem de 
ilaca yönelik ve AB ülkelerinin ortak kriterlerine 
uygun eğitim verilmektedir. Amerika’daki 
eğitim tamamen hastaya yönelik olup, ilaç 
reçetelerinin yapılmasında eczacı aktif olarak 
yer almaktadır. Bizde ise reçeteyi sadece 
doktor yazmaktadır.

D.: Bilimsel çalışmalarınızdan ve yayınladığınız 
eserlerden bahseder misiniz?

DUAYENLER
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A.G.: Farmasötik Kimya Bilim Dalı’nın daha 
çok sentez alanında çalıştım. Antibakteriyel, 
antifungal, antikonvulsan, hipnotek sedatif 
özellikleri olan, çeşitli heterosiklik halkalar 
içeren bileşiklerin sentezlerini yaptım ve 
yapılarını aydınlattım. Bu alanda yabancı ve yerli 
dergilerde yayınlanmış, 73 bilimsel makalem 
bulunmaktadır.

Eczacılar için Organik Kimya, İlaçların Tanınması 
ve Kalitatif Tayini, Farmasötik Kimya Ders Kitabı 
Cilt 1, Medisinal Kimya olmak üzere, Prof. Dr. 
Nedime Ergenç ve Prof. Dr. Öznur Ateş ile 
birlikte yazdığımız 3 adet kitabım bulunmaktadır. 
Bu çalışmalarımın sonunda 14 Nisan 2011’de 
Farmasötik Kimya ve Medisinal Kimya bilim 
dalında, Novartis Onur Bilim Ödülü’ne layık 
görüldüm.

D.: Sizce günümüzde, mesleğe yönelik yeterli 
düzeyde bilimsel çalışma üretiliyor mu?
A.G.: Eczacılık mesleğine yönelik yeterli 
düzeyde bilimsel araştırmaların yapıldığını 
düşünüyorum. İstanbul Üniversitesi Eczacılık 
Fakültesi olarak farmasötik kimya alanında 
genç meslektaşlarımın yurt dışı ve yurt içinde 
ses getirecek önemli projelerde çalıştıklarını ve 
çok iyi sonuçlar aldığını biliyorum.

D.: Türkiye’de eczane eczacılığının bugünkü 
durumunu nasıl buluyorsunuz?
A.G.: Zaman zaman eczaneye gittiğimde, 

eczacılarla sohbet ederim. Bu sohbetlerden ve 
ailemde bulunan eczacılarla görüşmelerimden 
eczane eczacılarının pek mutlu olmadıklarını 
saptadım. 

Sağlıkta dönüşüm bütün sağlık hizmetlerinde 
bir takım sıkıntıları da birlikte getirmekte, 
devletin ilacı daha ucuz almak istemesi ve 
ilaç fiyatlarının devamlı düşüşü ise eczacıların 
sermayelerinin azalmasına neden olmaktadır. 
Buna bağlı olarak bazı eczanelerin görevlerini 
yapamaz duruma gelmesi kaygı vericidir.

Diğer bir husus, devletin ilaç alım kuralları her 
sene talimatlarla belirlenmektedir. Arada yapılan 
değişiklikler doktorlar tarafından bazen takip 
edilmemektedir. E-reçete ile yazılan ilaçlarda, 
reçetedeki herhangi bir eksiklik daima eczacıya 
yansımaktadır. Geri ödemelerde eczacılar 
mağdur olmaktadır. Bu durumda eczacının 
motivasyonu azalmaktadır.

D.: Mesleğin geleceğinden umutlu musunuz?
A.G.: Eczacılık bugün dünyada ilgi duyulan, 
talep edilen mesleklerden biridir. Eczane 
eczacılığında bazı sıkıntıların olmasına karşın 
ilaç sanayisinde daima eczacıya ihtiyaç 
duyulmaktadır. Yine eczacılar için hastane 
eczacılığı ve akademik kariyer yapma olanakları 
bulunmaktadır. Eczacılar geleceğe umutla 
bakmalıdır.
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Yrd. Doç. Dr. Bülent Kıran
Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
Eczacılık İşletmeciliği Anabilim Dalı Başkanı
kiran.bulent@gmail.com

Türkiye’de Bir İlk; 
Serbest Eczacılıkta 
Meslek Kuralları

ürkiye’de ilk defa bir bölge eczacı 
odası arşiv kayıtları üzerinden 
planlanarak gerçekleştirilen ve 

“İzmir Eczacı Odası Onur Kurulu’na Yansıyan 
Olgularda Deontolojik İhlallerin İncelenmesi” 
adıyla Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma 
Projesi olarak onaylanan doktora tezim, 
eczacılık alanında Türkiye’de bir ilk olmasının 
yanı sıra, ortaya çıkardığı sonuçlar ve 
önerileriyle de Türk eczacılık tarihinde önemli 
gelişmelere yol açarak ilkler arasında yer aldı.

Araştırmanın önerileri arasında yer alan; 
serbest eczacılıkta ortaya çıkan deontolojik 
sorunları azaltabilmek, Bölge Eczacı Odaları 
Onur Kurullularının çalışmalarını etkin ve verimli 
kılmak, Yüksek Onur Kurulu kararlarıyla, Bölge 
Eczacı Odaları Onur Kurulları arasındaki karar 

farklılıklarını gidermek, kurullar arası eşgüdüm 
ve koordinasyonu arttırmak, deontolojiye 
uyan ve etik çalışan meslektaşların hak ve 
menfaatleriyle, mesleğin şeref ve onurunu 
korumak amacıyla getirdiğim, “Eczacılık Meslek 
Kuralları” önerisi, yaşama geçmek üzere 
hazırlanmış bulunuyor.
     
Mesleğin kamu otoritesi önündeki haklarının 
korunabilmesi ve eczacılığın toplumsal 
rollerini,  halk sağlığından ve eczacılık mesleği 
hizmet kalitesinden ödün vermeden yerine 
getirebilmesi konusunda günümüz ihtiyaçlarına 
cevap vermekte yetersiz kalan 6197 ve 
6308 sayılı eczacılık kanunları ile bunlara 
bağlı yönetmeliklerin ve Türk Eczacıları Birliği 
Deontoloji Tüzüğü’nde gereken güncellemelerin 
yapılmasının bir zorunluluk halini aldığı 
bu bağlanmada, Türk Eczacıları Birliği’nin 
eczacıların haklarını ve meslek onurunu etkin 
biçimde koruyabilmesi için: 

1. Deontoloji çalıştayı ve meslek içi eğitimler 
düzenlenmesi,
2. Disiplin işlemlerinin yürütülmesinde 
standardı sağlayacak bir “Soruşturma 
Yönetmeliği veya İç Yönergesinin” çıkartılması, 
3. Disiplin işlemlerinin soruşturma usul 
ve esaslarına ilişkin “standart bir başvuru 
kılavuzunun” hazırlanması, 
4. Meslek içi kredilendirilen deontoloji ve 
mevzuat eğitimlerinin yapılması ve disiplin 
cezası alan eczacıların Japonya’da olduğu gibi 
bu eğitimlere katılmalarının zorunlu tutulması,
5. Ulusal düzeyde tüm eczacılık fakültelerinde 
geçerli “standart bir eczacılık yemini” 
hazırlanması,
6. Farklı eğitim niteliğine sahip eczacılık 
fakültelerindeki deontoloji eğitiminin 
standardizasyonu için ortak bir deontoloji dersi 
müfredatı oluşturulması ve bunun için ortak bir 
kaynak eser hazırlanması,
7. Eczacılık mesleği etik kurallarının 
belirlenmesi gerektiği yönündeki araştırma 
sonuçlarına dayanan öneriler ile halk sağlığının 
ve meslek onurunun korunması adına 
çalışmalarımız Türk Eczacıları Birliği düzeyinde 
sürdürülmüştür. Bunun için 39. Dönem 
Merkez Heyeti tarafından 2013 yılında yapılan 
TEB Genel Kurulu’nda İzmir Eczacı Odası 
Haysiyet Divanı Başkanı “Yrd. Doç. Bülent 
Kıran” tarafından hazırlanan ve 30 eczacı 
odası kongre delegesinin imzasıyla sunulan 
önergenin kabulü ile kurulan, TEB Deontoloji 
Komisyonu; 26 Şubat 2014, 7 Mayıs 2014, 26 
Haziran 2014, 22 Mayıs 2015 ve 29 Temmuz 

T



/ 19

2015 tarihlerinde 5 kez toplanarak Eczacılık 
Meslek Kuralları Taslağı’nı hazırlamıştır. 72 
maddeden oluşan Eczacılık Meslek Kuralları’nın 
belirlenmesine kadar tüm aşamalarda yoğun 
çaba sarf ederek tarihi bir görevi yerine getiren 
İzmir Eczacı Odası Haysiyet Divanı’na ve bu 
projesine katkı sağlayan, Ankara, Adana, 
Burhaniye, Denizli, Manisa, Gaziantep, Trabzon, 
Tokat, Şırnak, Van Eczacı Odalarına mesleğimiz 
adına şükranlarımızı sunarız. Eczacılık Meslek 
Kuralları önümüzdeki 39. TEB Genel Kurulu’na 
sunulacak ve kabul edildikten sonra tüm 
Türkiye’de uygulamaya girecektir.

Eczacılık Meslek Kuralları:
1. Mesleki çalışmasında eczacı, eczacılık 
mesleğinin onurunu, saygınlığını, güvenirliliğini 
ve bağımsızlığını korumalıdır.
2. Eczacı, bilgisi, sözleri ve davranışları ile 
güvenilir bir kişi olmalıdır. 
3. Eczacının görevi hastaya ilaç temin 
etmek, sağlık ve ilaç konularında danışmanlık 
yapmaktır.
4. Eczacının etkin bir eczacılık ve danışmanlık 
hizmeti verebilmesi için sağlık, ilaç ve yasal 
düzenlemeler hakkında mesleki bilgileri yeterli 
ve güncel olmalıdır.   
5. Eczacı, hasta bilgilerini, kişisel bilgileri gizli 
tutmalı ve meslek sırrına saygı göstermelidir. 
6. Eczacılar, eczacılık mesleğini ilgilendiren 
anlaşmazlıkları diyalog yoluyla çözmeli, çözüm 
bulamazlarsa eczacı odasından yardım talep 
etmelidirler.
7. Eczacı, mesleğin saygınlığını zedeleyecek 
her türlü tutum ve davranıştan kaçınır.
8. Eczacı, meslek kurallarına, yasal 
düzenlemelere ve meslekle ilgili geleneklere, 
göreneklere uyar.   
9. Eczacı, muvazaalı eczane işletmez, 
muvazaalı eczane açma girişiminde bulunamaz. 
Gizli veya açık anlaşmalarla diplomasını 
eczacılık yapmaya yetkisi olan veya olmayan 
kişilere veremez ve kullandıramaz.
10. Eczacı, eczane ruhsatnamesi almaksızın 
eczane işletmez.
11. Eczacı, eczane ruhsatında belirtilen yerden 
başka bir yerde faaliyette bulunamaz.
12. Eczacı veya mes’ul müdür veya ikinci 
eczacı bilfiil görevinin başında bulunur.
13. Eczacı veya mes’ul müdür veya ikinci 
eczacı, hastalık ve sair nedenlerle 24 saatten 
fazla ayrılmak zorunda kaldığında yasal 
yükümlülüklerini yerine getirir.
14. Eczane sahip ve mes’ul müdürü iken 
askerlik hizmetini yapmak üzere silah altına 
alınanlar askerlik hizmeti süresince; yüksek 

lisans veya doktora eğitimi alacaklar bu eğitim 
süresince; milletvekili, belediye başkanı, Türk 
Eczacıları Birliği Başkanlık Divanı üyeleri bu 
görevleri devam ettiği müddetçe eczaneye bir 
mesul müdür atar.
15. Mes’ul müdür veya ikinci eczacı görev ve 
sorumluluklarını ihmal edemez.
16. Eczacı, eczanesini resmi makamlara ve 
bağlı bulunduğu eczacı odasına bildirmeksizin 
kapatmaz.
17. Eczacı, eczane açılış-kapanış saatlerine, 
tatil günleri ve eczane nöbetlerine ilişkin 
konularda TEB ve/veya Bölge Eczacı Odası 
kararlarına uyar.
18. Eczacı, eczane mesai saatlerinde ve 
nöbetlerinde görevinin başında bulunur, mesleki 
yükümlülüğünü yerine getirir.
19. Eczacı, eczanesinde nöbetçi eczaneleri 
gösterir ışıklı levha bulundurur, Eczacı Odası 
tarafından düzenlenmiş haliyle günün nöbetçi 
eczanelerini gösterir doğru nöbet kartlarını asar.
Eczane camlarına, klinik ve hastanelerin ilan 
panoları dışındaki yerlere usulsüz nöbet ilanları 
asamaz. 
20. Eczacı, yasal olarak eczanede 
bulundurulması gereken defterleri (Bölge Eczacı 
Odası onaylı)  bulundurur. Düzenli ve doğru 
olarak kaydını yapar.
21. Eczacı, eczanesinde uyuşturucu ilaçları 
çelik kasada muhafaza eder, kırmızı reçete 
ile satışını yapar, eczaneye giriş ve çıkışlarının 
uygunluğunu elektronik ortamda takip eder, 
denetimlerde gerektiğinde yetkililerle paylaşır 
ve her ay sağlık müdürlüğüne beyanname ile 
beraber reçete asıllarını teslim eder.
22. Eczacı, eczanesinde psikotrop ilaçların 
yeşil reçete ile satışını yapar, eczaneye giriş 
ve çıkışlarının uygunluğunu elektronik ortamda 
takip eder, denetimlerde gerektiğinde yetkililerle 
paylaşır ve her ay sağlık müdürlüğüne 
beyanname ile beraber reçete asıllarını teslim 
eder.
23. Eczacı, eczanesinde normal reçete 
ile verilen kontrole tabi ilaçların reçetesini 
eczanede alıkoyarak reçete ile satışını yapar, 
eczaneye giriş ve çıkışlarının uygunluğunu 
elektronik ortamda takip eder, denetimlerde 
gerektiğinde yetkililerle paylaşır.
24. Eczacı, eczanesinde hazırladığı majistral 
ilacı, güncel majistral tarife ile hesaplar.
25. Eczacı, eczanesinde reçetesiz majistral ilaç 
hazırlayıp satmaz.
26. Eczacı, eczanesinin görülebilecek 
cephelerinden birine, eczane adını gösterir bir 
levhayı ve E logoyu koyar, E logonun usulüne 
uygun çalışmasını sağlar.
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27. Eczacı, eczanesinin vitrin camına, yasal 
düzenlemelere uygun olarak eczanenin sahip 
ve mesul müdürünün adı ve soyadını yazar.
28. Eczacı, beşerî ilaçlar, Sağlık Bakanlığı’ndan 
ruhsatlı geleneksel bitkisel tıbbi ürünler; Sağlık 
Bakanlığı’nın iznine tabi olan homeopatik tıbbi 
ürünler, enteral beslenme ürünleri dâhil özel tıbbi 
amaçlı diyet gıdalar ve özel tıbbi amaçlı bebek 
mamalarını eczanede satar. İlgili bakanlıktan 
izin, ruhsat veya fiyat alınarak üretilen veya 
ithal edilen gıda takviyeleri, eczacılık ve ziraatta 
kullanılan ilaç, kimyevi madde ve diğer sağlık 
ürünleri, veteriner biyolojik ürünler hariç veteriner 
tıbbi ürünleri, kozmetik ürünler, kapsamı Sağlık 
Bakanlığı’nca belirlenen tıbbi malzemeler, anne 
sütü ve beslenme yetersizliğinde kullanılan 
çocuk mamaları ile erişkinlerin metabolizma 
bozukluklarında kullanılan tüm destekleyici 
ürünler ve Türk Eczacıları Birliği tarafından 
çıkarılan bilimsel yayınlar eczanelerde 
satılabilir. Yukarıda belirtilen ürünlerin dışında 
başkaca ürünleri satılmak üzere eczanesinde 
bulundurmaz.
29. Eczacı, eczanesinin ve kendinin, el ilanı, 
duyuru, yazılı ve/veya görsel basın yolu ile 
veya dijital ortamda reklamını yapamaz, haksız 
rekabet oluşturacak şekilde, satışı arttırmak 
amaçlı eczane reklamını içermese dahi 
promosyon dağıtamaz.
30. Eczacı, kartvizit ve eczane levhalarında 
reklam niteliği taşıyacak aşırılıklardan kaçınır. 
Eczacı kartvizitinde; eczane adı, eczacı adı 
soyadı ve iletişim bilgilerinden farklı bir bilgi yer 
almaz.
31. Eczacı, eczacılık mesleğini yaparken sahip 
olduğu diğer meslekleri eczane levhasında, 
kartvizitinde, faturaları ve sair yerlerde 
kullanamaz.
32. Eczacı, yasal olarak bulunduğu mevki ve 
olanakları kendi çıkarları için kullanamaz.
33. Eczacı, görevi başında beyaz önlük giyer, 
önlük üzerinde eczane ve eczacı adı soyadı 
dışında bir bilgi ve/veya logo bulunamaz.
34. Eczacı, eczanenin hijyenik olmasını temin 
eder. İlaç saklama koşullarının uygunluğunu, 
buzdolabının sıcaklığını, eczanenin sıcaklık ve 
nem uygunluğunu sağlar.
35. Eczacı, eczanede laboratuvar malzemeleri, 
tıbbi madde, terazi bulundurur.
36. Eczacı, terazi ile sıcaklık ve nem ölçerin 
süresi içerisinde kalibrasyonlarının ve 
kontrollerinin yapılmasını temin eder.
37. Eczacı, tıbbi maddelerin kullanım sürelerini 
takip eder.
38. Eczacı, ilaçların son kullanım tarihlerini 
takip eder, miadı dolmuş ilacı eczane rafında 

bulundurmaz, satmaz, miadı dolmuş ilaçların 
yasal mevzuat çerçevesinde imhasını sağlar.
39. Eczacı, satışı yapılmış ilaçları ikinci kez 
satamaz.
40. Eczacı, eczanesinde Sağlık Bakanlığı’ndan 
ruhsatlı olmayan ilaç ve/veya Gıda, Tarım 
ve Hayvancılık Bakanlığı’nca ruhsatlandırılan 
ürünler dışında ilaç yada ürünü bulunduramaz, 
satamaz.
41. Eczacı, eczanesinde kaçak olarak 
Türkiye’ye getirilmiş ilacı bulunduramaz, 
satamaz.
42. Eczacı, ilacı Sağlık Bakanlığı’nca belirlenmiş 
tarife değerinden satar.
43. Eczacı, resmi veya özel kurum 
mensuplarına ilaç temininde TEB’in belirlediği ve 
imzaladığı sözleşme hükümlerine uyar ve bunlar 
dışında herhangi bir özel sözleşme yapmaz.
44. Eczacı, ilacı Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği 
perakende satış fiyatından satar.
45. Eczacı, resmi kurum reçetelerinde çıkan 
katılım payı, fiyat farkı, muayene ücreti vb. gibi 
ücretleri hastadan tahsil eder.
46. Eczacı, maaştan kesilen katılım payı gibi 
ücretleri hastaya iade edemez.
47. Eczacı, hastanın bilgisi dışında reçete 
ve/veya ilaç kullanım raporu düzenletemez, 
düzenlenmesinde aracılık edemez.
48. Eczacı, hastaların bilgisi ve isteği ile hasta 
adına muayene olmadan reçete ve/veya rapor 
düzenlenmesine aracılık edemez.
49. Eczacı, ilaç ve ilaç dışı ürünlerin 
fiyatlandırılmasında ve satışında meslektaşlarını 
zor durumda bırakacak satış politikaları 
izleyemez. 
50. Eczacı, eczanesinde satılan ürünlerden 
herhangi birinin eczane dışında satışına aracılık 
edemez.
51. Eczacı, reçetedeki ilaçları eksiksiz 
olarak mevzuat hükümlerine uygun şekilde 
karşılamaya çalışmalı, olmayan ilaçlar hakkında 
mutlaka hastayı bilgilendirmelidir.
52. Eczacı veya çalışanları, sağlık personeli 
veya çalışanları, firma yetkilisi, hasta, hasta 
sahibi,  ya da başkaları ile anlaşarak reçete 
yönlendirme ve toplama işlemlerine iştirak 
edemez. 
53. Eczacı, hastanın başka bir eczaneden ilaç 
almasını engelleyici davranışlarda bulunamaz.
54. Eczacı, eczanesinde veya dışında sesle, 
vücut hareketleri veya farklı araçlar kullanarak 
hastanın dikkatini çekip istediği eczaneyi 
seçmesini engelleyemez, etkileyemez.
55. Eczacı, sıralı ve kotalı dağıtım 
uygulamalarında çıkar amaçlı, etik dışı 
davranışlarda bulunamaz. 

UZMAN GÖRÜŞÜUZMAN
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56. Eczacı, komisyon karşılığı reçete temini 
ilişkilerine giremez.
57. Eczacı, sağlık personeli ile anlaşarak çıkar 
ilişkisine giremez.
58. Eczacı, sözleşmesi olmadığı halde 
reçete kabul ederek başka eczaneden fatura 
ettiremez.
59. Eczacı, sözleşmesi olmayan ya da 
feshedilmiş eczanenin kabul ettiği reçeteleri 
fatura edemez.
60. Eczacı, telefon, faks ya da internet aracılığı 
ile ilaç ve/veya reçete siparişi karşılayamaz.
61. Eczane eczacıları ve eczaneler adına 
internet sitesi açılamaz, internet üzerinden satış 
yapılamaz.
62. Eczacı, eczanesinde şeker ölçümü, 
enjeksiyon, gebelik testi, serum takma vb. gibi 
işlemler yapamaz, hasta muayene edemez.
63. Eczacı, eczanesi üzerinden toptan ilaç satışı 
yapamaz.
64. Eczacı, eczanede boş yeşil, kırmızı, turuncu 
ve mor reçete bulunduramaz.
65. Eczacı, mesul müdürlüğünü yaptığı ecza 
deposundan perakende ilaç satışı yapılmasına 
müsaade etmez. 

66. Eczacı, mesul müdürlüğünü yaptığı ecza 
deposundan mevzuatta belirtilenlerin dışındaki 
yerlere ilaç satışı yapılmasına izin vermez. 
67. Eczacı, soğuk zincir kurallarına uymadan 
soğuk zincir ilaçlarının satışını yapmaz.
68. Eczacı, eczanesinde mesleki denetimlerde 
bulunan oda görevlisine yardımcı olur. 
69. Eczacı, hiçbir meslektaşı hakkındaki küçük 
düşürücü düşüncelerini kamuoyu önünde 
açıklayamaz. Bu yöndeki şikayetlerin mercii 
sadece eczacı odalarıdır.
70. Eczacı, bağlı olduğu meslek örgütüne karşı 
sorumludur, aldığı kararlara uymak zorundadır.
71. Yukarıda yazılı meslek kurallarının sürekli 
gelişimini ve güncellenmesini sağlamak üzere 
Eczacı Odaları, Türk Eczacıları Birliği Genel 
Kurulu’na, gündeme ilişkin hükümlere uyma 
şartı ile yeni teklifler getirebilir.
72. Yukarıda yazılı meslek kuralları, Türk 
Eczacıları Birliği’nin Kasım 2015’te yapılan 39. 
Büyük Kongresi’nde kabul edilmiştir. Bölge 
Eczacı Odaları’na kayıtlı eczacılar, eczacılıkla 
ilgili mevzuata dayanılarak hazırlanan meslek 
kurallarına uymakla yükümlüdür.   
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Sanatta Tıp: 2 

nlü sanatçı Rembrandt tarafından 
tıp alanında yapılan birkaç örnek 
çalışma arasında “Dr. Tulp’un 

Anatomi Dersi” adlı yapıt da yer almaktadır. 
1632 yılında, Rembrant tarafından, sipariş 
üzerine tuvale yağlıboya olarak yapılmıştır. 
Resmin ölçüsü 169.5 x 216.5 santimetredir. 
Gemäldegalerie Mauritshuis/Den Haag, 
Hollanda’da muhafaza edilmektedir. 

Eserde Dr. Tulp, anatomi dersinde 
gösterilmektedir. Dr. Nicolas Tulp ve 
meslektaşları poz vermiş, portreleri uygun 
bir şekilde resmedilmiştir. 17. yüzyılda ölümle 
cezalandırılanların kadavraları üzerinde anatomi 
çalışması yapıldığı bu eser ile belgelenmektedir.

Bu resimde, hırsızlık suçundan idam edilen 
Adriaan Adriaansz’ın cesedi üzerinde çalışıldığı 
anlatılmaktadır. Göğüs ve karın bölgesi açık 
olmadığı için, resmin gerçek bir anatomi dersi 
olmadığı ve ısmarlama olduğu açıktır. Çünkü 
karın bölgesinin açılması durumunda, organlar, 
kısa süre içinde çürüyeceği için istenilen resmin 
sona erdirilememesi endişesi hesaba katılmıştır. 

Dr. Tulp, kasın bir bölümünü kaldırmakta, 
“Forsepsle Flexor Digitorum Süperficialis”i 
göstermektedir.
Artist Modern, Haziran 2009 Sayısı, s. 48 - 55 Yazar: Mustafa Diğler

Hollanda, 17. yüzyılda politika ve sanatta olduğu 

Derleyen: Prof.Dr. Nazan Erkmen 
Doğuş Üniversitesi Grafik Bölümü 
Bölüm Başkanı

SANATT SANATTA TIP
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kadar tıpta ve diğer bilim alanlarında da büyük 
gelişmeler gösterdi. Bu gelişmeler, özellikle 
tıp alanında, Hollandalı ressamların GENRE 
resimleri içinde büyük bir grubu oluşturan; 
hasta doktor ziyaretleri, küçük operasyon ve 
tedavi sahnelerine ilgi duymalarını sağlamıştır.

Hasta Ziyareti,
Jan Steen 
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Mahayana Budizm’inde ise Buda heykelinin 
iyileştirici bir gücü vardır. Buda heykeline 
“Medicine Buddha” adı da verilmiştir. Budanın 
öğretileri “ilaç” olarak tanımlanmakta ve 
onun dediklerini yapanların da iyileşeceğine 
inanılmaktadır.

Buda genellikle oturur pozisyonda, bir Buda 
rahibinin giysilerini giymekte ve sol elinde bir 
şişe içerisinde ilaç sunmaktadır.

Marc Quinn’in İnanılmaz Heykelleri

Trafalgar Meydanı’nda hamile bir kadının 
devasa heykellerini sergileyen sanatçı, 22 
günlükten bu yana ana rahminde gelişen bir 
ceninin de heykellerini yaptı.

Pembe renkte oyulan heykeller, günden güne 
gelişen ceninin tenini simgelemektedir.
Pembe renkteki heykeller daha gerçekçi bir 

SANATT SANATTA TIP

Solda: 
Medicine Budha,

Sağda ve Altta: 
Marc Quinn,

Fetus’un 
Gelişim Süreci
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“Ölü Baba” isimli erken dönem heykeline, 
sergilenen diğer yapıtlar arasında yer vermiştir.

“Ölü Baba”, sanatçının kendi saç telini 
kullandığı tek çalışmasıdır. Bununla birlikte 
genellikle fiberglas (cam lifi), silikon ve karışık 
malzeme kullanarak gerçekleştirdiği heykeller 
birçok evreden geçerek son hallerini alırlar. 
Sanatçı, heykelin pozunu belirlemek için 
öncelikle fotoğraftan ya da gerçek modelden 
faydalanarak kilden bir seri küçük model yapar. 
Daha sonra heykelin boyutlarını belirlemek 
amacıyla çizimler gerçekleştirir. Sonraki 
aşama, figüre ifade ve dokusunu vererek figürü 
şekillendirmektir. Çalışacağı figür çok büyük 
ise önce metal bir çerçeve yapar, bu çerçeveyi 
telle bir ağ gibi örer ve alçı şeritler ile kaplar. 
Son olarak tüm yüzeyi kil ile kapatır. Kilden 
yapılı bu figürü kullanarak bir kalıp oluşturur 
ve silikon ya da fiberglas kullanarak heykelin 
dökümünü yapar. En son safha, damarları 
boyamak, hataları düzeltmek ve her saç telini 
yerine yapıştırmaktır.

Mueck, insan formunu konu alan hiperrealist 
heykellerinde doğum, bebeklik, çocukluk, 
ergenlik, orta yaş, cinsel olgunluk, yaşlılık ve 
ölüm temalarını işler. Yapıtlarındaki mimik, poz 
ve boyut, izleyenin duyguları ile kaynaşırken, 
heykellerin ruh durumunun anlaşılmasına da 
yardımcı olur.

görünüm arz etmektedir. Quinn, Rönesans’ın 
büyük ustası Michelangelo’dan esinlenmiştir.
Her canlının bir cenin olarak geçirdiği evrim, 
sanatçının son rötuşları ile tamamlanmıştır.
Quin’in DNA ve genetikle ilgili çalışmaları, 
sanatçının 6 ve 2 yaşlarındaki çocukları 
üzerinde yaptığı incelemelerle gelişmiştir. 
Embriyo serisi “Evolution” adı altında bir 
koleksiyon olarak satılmaktadır.

Ron Mueck

Mumyalama sanatı ile eserlerini yaratan 
heykeltıraş Ron Mueck Avustralya, Melbourne 
doğumludur. Kariyerinin ilk yirmi yılında 
profesyonel kukla yapımcılığı ile uğraşmıştır. 
Shirl’s Neighborhood (çocuklar için hazırlanan 
televizyon şovu) ve Labyrinth (çocuk 
filmi) sanatçının hem kukla karakterlerini 
gerçekleştirdiği hem de seslendirmelerini 
yaptığı prodüksiyonlar arasındadır. Mueck, 
ayrıca NY Muppet Workshop şirketinde 
Muppet tasarım ekibiyle de çalışmalar 
gerçekleştirmiştir.

Mueck, 1996 yılında Paula Rego için yaptığı 
Pinokyo heykeliyle Londra’nın ünlü galericisi 
(Saatchi Gallery) ve sanat-koleksiyoncusu 
Charles Saatchi’nin dikkatini çekmiş, 
sanatçı ile tanışan Saatchi, 1997 yılında 
Royal Academy’deki (Londra Kraliyet Sanat 
Akademisi) “Sensation” sergisinde, Mueck’in 

Ron Mueck,
Şemsiyenin Altında
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ngelini Pharma, 4 ürünü olmasına 
karşın her eve girmiş bir ilaç 
firmasıdır.

DENGE: Angelini Pharma’ın kuruluş hikâyesini 
öğrenebilir miyiz?

ÖZGÜR ÖZDİNÇ: Angelini’nin hikayesi 1919 
yılında Ancona’da başladı. Francesco Angelini 
küçük bir labaratuvarda başladığı ticari hayatına 
İtalya’nın önce gelen ilaç firmasını kurarak 
devam etti. 1940 yılında ACRAF’ı kurdu, hala 
ilaçların üretim ve pazarlaması ACRAF firması 
tarafından yapılmaktadır.  

İkinci dünya savaşından sonra anemi ve çeşitli 
hastalıklarda etkili bir vitamin olan  B12 (Dobetin) 
ithal ederek pazarda önemli bir başarı elde etti. 
1958 yılından bebek bezi ve hijyenik ürünler 
üreten FATER firmasını kurarak hızlı tüketim 
sektörüne giriş yaptı.

1964 yılında Francesco Angelini ölümünün 
ardından oğlu Igino’nun yönetime geçmesiyle 
şirket başka bir dönüm noktasına girmiş oldu. 
ARGE yatırımlarıyla,1960’lar 70’ler arasında 
Oxolomina, trazadone ve dapiprazole  gibi 
oldukça önemli moleküllerin keşiflerini 
gerçekleştirdi. 1980 başında ise uluslararası 
yayılımı başladı. İlk olarak İspanya ve Portekiz’de 
şirket satın alımları yaparak uluslararası markete 
giriş yaptı. Şu anda 20’ye yakın ülkede birebir 
kendi iştirakleri ile faaliyet göstermekte olan 
Angelini 60’a yakın ülkede de çeşitli ilaç 
firmalarıyla anlaşmalı olarak ürünlerinin satış ve 
pazarlamasını yapmaktadır.

D.: Angelini Pharma’yı bu günlere getiren 
önemli kilometre taşları, ilkler neler?
Ö.Ö.: Bu başarıda, ilaç pazarında bu kadar 
önemli moleküllerin ARGE’sini gerçekleştirmiş ve 
altına imzasını atmış olmasının kuşkusuz önemi 
büyük. Bunlardan Oksolamin, Benzidamin ve 

AAngelini 
Pharma  Genel 

Müdürü
Özgür Özdinç

SEKTÖR
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Trazodon önemli ihtiyaçları karşılamış ve sonuçta 
dünyaya yayılmış, globalleşmiş moleküller. 
Angelini, bunların arkasından da gelişmeye 
ve geliştirmeye devam ediyor. Örneğin, 
1970’te Trittico olarak Avrupa’da lanse edilen 
Trazodon’un uzun salınımlı formu 2010’da 
Amerika’da ve henüz 2014’te Avrupa’da 
lanse edildi. Türkiye’de henüz yok ancak ileriki 
senelerde bekliyoruz. 

Angelini aynı zamanda yurtdışında kişisel bakım, 
parfümeri, emlak gibi alanlarda da varlığını 
sürdürüyor. Buradaki en önemli adımlarından 
biri, kişisel bakım alanında 1990’larda P&G ile 
gerçekleştirdiği iş ortaklığı. Çalıştığı her bir alana 
özen ve önem göstererek farklı alanlarda varlığını 
genişletmeyi hedeflemiş ve başarmış bir firma. 

D.: Angelini Pharma’nın Türkiye pazarına girişi 
ne zaman, nasıl gerçekleşti?
Ö.Ö.: Türkiye’de Santa Farma firması, uzun 
zamandır Angelini’nin ürünlerinin satış ve 
pazarlama faaliyetlerini yürütmekteydi. Bu 
süreçte Türkiye’nin gelecek vaadeten bir pazar 
olduğunu gören Angelini yöneticileri yatırım 
yapmaya karar verdi ve böylece 2011 yılında 
Angelini İlaç San ve Tic. A.Ş.’nin temelleri atıldı. 
2012 ve 2013 yılında ürünlerin ruhsat çalışmaları 
ile ilgili süreçler tamamlandıktan sonra 2014 
yılında norm kadrolar oluşturulmaya başlandı ve 
2014 yılı sonunda saha kadrosu tamamlanarak, 
Angelini ürünlerinin tanıtım ve pazarlama faaliyeti 
Ocak 2015 tarihi itibarıyla bir fiil başladı.

D.: Angelini’nin Türkiye pazarında bugünkü 
konumu nedir?
Ö.Ö.: Angelini Türkiye de sadece 4 ürünle 
12 milyon üniteye ulaşmış durumdadır. Bir 
başka açıdan bakarsanız her aileye sağlık 
ulaştırabilmişiz anlamına da gelir. 

D.: Kısa veya uzun vadede firmanın Türkiye’de 
bir üretim tesisi kurma projesi var mı?
Ö.Ö.: Türkiye de son birkaç yılda yerli sermaye 
ile kurulmuş olup, en ileri seviye de teknolojiye 
sahip üretim tesisleri mevcuttur. Angelini Türkiye 
olarak yeni bir üretim tesisi kurmak yerine, 
ülkemizdeki bu tesislerde üretime devam 
edeceğiz. 

D.: İlaç portföyünüzde daha çok hangi tedavi 
gruplarına yönelik ilaçlar var?
Ö.Ö.: Bu sene itibariyle iki ana grupta – akut 
ve MSS – ürünler mevcut. Akut grupta 
öksürük şurubu, sprey, gargara ve pastilin 
yanısıra antiinflamatuvar jel ve draje ile hizmet 

veriyoruz. MSS tarafında ise şu anda global 
antidepresanımız Desyrel var, ancak yine MSS 
pazarında yeni gelecek ürünlerle portföyümüzü 
ve odağımızı genişletiyor olacağız. 

D.: Her ilaç firmasının hekimlere ve halka 
mal olmuş ürünleri vardır, Angelini için bunlar 
nelerdir?
Ö.Ö.: Angelini Türkiye’nin şu anda neredeyse 
tüm ürünleri için bunu söyleyebiliriz. En çok 
hangisi diye sorarsanız, tabi Tantum ve 
Perebron demek gerekir. 

D.: 2015 yılı itibarıyla Türk ilaç sektörü üzerine 
neler söyleyebilirsiniz?   
Ö.Ö.: İlaç sektörü son on yılda büyük değişim 
geçirdi.Sağlıkta dönüşüm programının getirdiği 
reformlarla sağlık hizmetine erişim, reçete 
hacmi ve ilaca erişim de arttı. Türkiye’de hekime 
başvuru sayısı son on yılda 4 kat arttı. Ancak 
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bu bir arz talep dengesidir ve maalesef ilaç 
fiyatları üzerine baskı devam etmekte ve İlaç 
endüstrisinin gayri safi milli hasıladan aldığı payın 
azaldığını görüyoruz. Ancak yine de uzun zaman 
sonrasında TL bazında çift haneli büyüme 
yakalayan sektörün geleceğinden umutluyum.

D.: Türk ilaç sektöründeki rekabete karşılık ne 
gibi çözümler üretiyorsunuz?
Ö.Ö.: Günümüzde rekabette farklılaşma en 
gündemdeki konu. Tabii herkes farklılaşmaya 
çalışıyor. Hangi alanda farklılaşacağımızı 
iyi seçmek önemli, bu da ürünleri ve firma 
dinamiklerini iyi tanıyıp onlarla paralel strateji 
üretmek demek. Biz geniş bir satış ekibiyle farklı 
branşlara çalışıyoruz, orijinal moleküllerimizle 
birlikte geniş bir ürün portföyü sunmak istiyoruz; 
Angelini duruşunu en az ürünlerimiz kadar 
ön planda tutuyor ve firmamızı yaygın şekilde 
tanıtıyoruz; ve en önemlisi geleceğe yatırım 
yapıyoruz.

D.: Firmanızı rakiplerinden ayıran temel 
özellikler nelerdir?
Ö.Ö.: Hem orijinal hem de jenerik ürünleri 
olan bir firmayız. Türkiye’ye yeni giren diğer 
firmalardan farkımız, pazara girişte hali hazırda 
12 milyon kutuluk bir hacim ve çok güçlü 
markalarımızın olmasıydı. Markalarımızın gücünü 
kullanarak Angelini kurumsal kimliğini kitlelere 
yaymayı hedefliyoruz.Bununla birlikte dünyada 
orijinal yeni ürünlerimizle bazı töropatik alanlarda 
tedavi çeşitliliğini de arttırmayı hedeflemekteyiz. 
Bence Angelini’yi diğer firmalardan ayıran en 
önemli özellik sağlık alanındaki ürün portföyünün 
çeşitliliğidir. İlaç haricindeki veya diğer bir değişle 
geri ödenmeyen ürünlerin şirketin global bütçesi 
içindeki yeri %50 ye yakındır. Tabi ki biz de yakın 
gelecek de bu alanlarda faaliyet göstertmeye 
başlayacağız

D.: İlaç sektörünün geleceğini nasıl 
görüyorsunuz, ne gibi beklentileriniz var, 

SEKTÖR
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sektörü bekleyen, hazır olunması gereken 
tehditler nedir?
Ö.Ö.: Dünyada ilaç sektörünün büyümesinde 
hiç şüphesiz aralarında Türkiye’nin de 
bulunduğu gelişmekte olan ülkeler itici güç 
olma özelliğini halen koruyor. Türkiye, Çin, 
Hindistan, Brezilya, Rusya gibi ülkelerin payı 
2010’da %18 iken 2020’de %40 ları bulması 
bekleniyor. Türkiye Pazar hacmiyle bölgesinin en 
önemli aktörü. Tabii tüm bunların yanısıra siyasal 
ortamın belirsizliği, yakın coğrafyamızda yaşanan 
gerginlikler ve global ekonomik krizin etkilerinin 
azalıp doların tüm dünyada değerinin artması 
ham maddesi bağımlı olan ilaç sektörü olan ilaç 
sektörü için tehdit olarak görülebilir.

D.: Son dönemde şirket evlilikleri, yabancı 
ortak bulma isteği çok fazla, siz bu konuya 
nasıl bakıyorsunuz?
Ö.Ö.: Sadece ilaç alanında değil tüm 
sektörlerde son yıllarda pek çok şirket evliliği 

gerçekleşti. Tabii üretim ve dağıtım alanlarında 
verimliliklerini arttırmak isteyen şirketler 
birleşerek genişlemiş dağıtım ağının, genişlemiş 
ürün portföyünün ve büyük ölçekte üretim 
yapmanın avantajlarından faydalandılar. Angelini 
olarak Türkiye’de çok yeni olmamıza rağmen 
prensiplerimize uygun firmalarla çeşitli ürün bazlı 
stratejik ortaklıklara açığız ve hali hazırda bunun 
için yerli yabancı birkaç firmayla stratejik ortaklık 
görüşmelerimiz sürüyor.

D.: İlaç endüstrisinde “orijinalciler iyidir, 
jenerikçiler kötüdür” diye bir düşünce var, siz 
bu konuda ne düşünüyorsunuz?
Ö.Ö.: Hem orijinal hem de jenerik ilaç 
sektöründe uzun yıllara dayanan tecrübem 
var. Bu söyleme katılmam mümkün değil. 
Unutmayalım ki Türkiye de ki bir çok orijinal ürün 
Jenerik firma dediğiniz firmaların fabrikalarında 
üretiliyor.
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D.: İlaç üretimi konusunda Hindistan gibi yola 
bizden çok sonra çıkan ülkeler bile şu an 
bizden çok ileride. Sizce bunun nedenleri ne? 
Ö.Ö.: Sadece ilaç üretimi için değil genel 
anlamda bir sektörde dünya da söz sahibi 

olmak için devlet politikası gerekir.Ham maddeyi 
dışarıdan aldığımız sürece de bunun böyle 
devam edeceğini düşünüyorum. Hindistan 
haricinde Kore, Çin gibi ülkeler bu konuda örnek 
gösterilebilir. Hindistan patent koruması bitmiş 
artık herkesçe üretilebilir kimyasallarda çok 
ciddi bir yol katetti. Bu ölçeklerini destekleyen 
enerji, işçilik maliyeti gibi  avantajlara da sahipler.
Bununla birlikte arge çalışmalarına da son 
15-20 yılda kaynak ayırıp bu alanda ciddi know 
how da oluşturmuşlar.Ayrıca dış pazarlara 
açılmak için de çok büyük çaba sarfetmişler 
örneğin Hindistan’da ilaca özel bir ihracat ajansı 
var son otuz senedir. Her türlü desteği yapıyor, 
teşviki veriyor. Üreticisini çoğaltıyor. Bir malı 
üretmek, satışı için ilk aşamadır. Pazarlanması, 
tanıtılması, kalitesinin belgelenmesi, çok farklı 
aşamalardan geçmesi gerekiyor. Bir üretici 
ürününü istediği gibi başka pazarda satabilme 
yeteneğine sahip değil. Devletlerarası birtakım 
anlaşmalar, devletlerin katkısı lazım. Yalnızca 
üretimi ve kalitesiyle ihracat hacmi yakalaması 
çok mümkün olmuyor. 

Ek olarak son yayınlanan devlet politikalarında 
da bu tarz yaklaşımlar görüyoruz. Bu tarz katkı 
ve destekler sayesinde, Türkiye’nin de çok kısa 
Zaman içinde özellikle üretim alanında önemli bir 
oyuncu olacağını söyleyebilirim.

D.: Angelini Pharma’nın AR-GE’ye bakışı 
nasıl?
Ö.Ö.: Angelini olarak merkezi sinir sistemi, 
enfeksiyon, ağrı ve inflamasyon gibi temel 
alanlarda ar-ge çalışmalarımız sürüyor.
İtalya’da üç ayrı noktada üretim tesisimiz var.
Hem 1960’larda keşfettiğimiz moleküllerin line 
extension ve endikasyon genişletme çalışmaları 
hem de partnership yaptığımız farklı firmalarla 
yeni moleküller üzerine çok ciddi  AR-GE 
çalışmalarımız sürmekte. Angelini AR-GE 
alanında 3 alan belirledi ve bu alanlardaki güçlü 
yatırımlarla ilerliyor. Bunlar ağrı antibiyotik ve 
CNS dir.

D.: AR-GE alanında dünya çapında stratejik 
ortaklıklarınız var mı?
Ö.Ö.: Özellikle Japonya, Amerika ve İsviçre’de  
yeni molekül geliştiren bazı laboratuvarlarla ortak 
projelerimiz devam etmekte. Son pazara 
çıkan antibiyotiğimiz Japon Nippon Shinyaku 
lisansı ile antibakteriyel bir florokinolon olan 
prulifloksasin’i tamamen kendi bünyemizde 
geliştirdik. Bununla birlikte Angelini Grup 
olarak stratejik ortaklıklarımız sadece ilaçla 
sınırlı değil.Örneğin 1992 yılından beri İtalya’da 
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Procter&Gamble firmasıyla stratejik ortaklığımız 
sürmekte

D.: Angelini Pharma’nın AR-GE çalışmalarında 
Türkiye’nin yeri ve önemi nedir?
Ö.Ö.: Türkiye, Angelini için çok önemli ve yeni 
bir ülke. Bildiğiniz gibi bu uzun bir yolculuk. 
Ama çok yeni bir haber olarak, İtalya AR-GE 
departmanı ile yaptığımız toplantılar sonucunda 
artık Türkiye ‘yi de AR-GE çalışmaları merkezine 
dahil ediyoruz.

D.: Angelini Vakfı’ndan ve yürütülen sosyal 
sorumluluk projelerinden bahseder misiniz?
Ö.Ö.: Angelini bir ilaç firmasının görevinin, 
sadece araştırma ve geliştirme faaliyetleri 
sonucunda ürettiği ve pazarladığı ilaçların kişilere 
ulaşması olmadığının, bunun yanında insanların 
ve toplumun genel sağlığının arttırlması yönünde 
faaliyetler yürütmesi gerektiğininin bilinciyle 
Angelini Vakfı’nı kurdu. Angelini Vakfı’nın amacı 
insan sağlığına katkıda bulunarak kişilerin 
mutluluğunun önünü açmak. Özellikle küçük 
çocuklar ve yaşlılar için hastanelere, okullara ve 
üniversitelere yönelik çeşitli eğitim ve öğretim 
faaliyetleri Vakıf aracılığı ile yürütülmektedir. 

D.: Angelini Pharma’nın Türkiye’de yürüttüğü 
sosyal sorumluluk projeleri var mı? Var ise 
örnekler verir misiniz?
Ö.Ö.: Şu an için yeni kurulan ekibimize 
odaklanmış olarak çalışıyoruz, fakat önümüzdeki 
yıllarda çeşitli sosyal sorumluluk projelerinin 
içinde yer almayı tüm Angelini ailesi olarak 
hedefliyoruz.

D.: 2025’lere geldiğimizde Angelini Pharma 
Türkiye nerede olacak?
Ö.Ö.: Getireceğimiz farklı yeni orijinal 
moleküllerle ve dünyada yaptığımız pipeline 
geliştirme çalışmalarının da meyvalarını 
toplayarak Türkiye’de daha büyük ve daha 
köklü bir yapıya kavuşmayı planlıyoruz. 
Dermokozmetik ve OTC alanında da farkı iş 
modelleri üzerinde çalışmaktayız. 2025’de 
Angelini Türkiye sağlığın bir çok alanında hizmet 
veren önemli bir oyuncu olacaktır.
 
D.: Selçuk Ecza Deposu hakkında neler 
söylemek istersiniz? 
Ö.Ö.: Selçuk Ecza Deposu profesyonelliği 
ile sektöre öncülük eden Türkiye’nin en köklü 
firmalarından biri. İlaç sektörünün en büyük 
dağıtım kanalı, ve Türkiye’nin önde gelen 
şirketlerinden biri olmayı başarıp aile ruhunu 

kaybetmemiş olması bence en önemli özelliğidir. 
Ayrıca Türk ilaç sektörünün büyümesindeki 
mihenk taşlarından biridir ve olmaya da devam 
edecektir.

D.: Denge Dergisi hakkında düşünceleriniz 
neler?
Ö.Ö.: Sektörel enformasyonu paylaşmak 
konusundaki çabaları ve yüksek nitelikle içeriği 
ile her zaman ilgi ve alakamızı çekmeyi başaran 
bir dergidir.Sadece ilaç değil tüm konulara olan 
yüksek nitelikli yaklaşımınız ve kaliteli yayıncılık 
anlayışınız için teşekkür  ediyorum ve başarılar 
diliyorum.
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eykelleriyle zamana ve toplumun 
sorunlarına ayna tutan Prof. Dr. 
Meriç Hızal, Akademi’nin en görkemli 

günlerinde Zühtü Müridoğlu, Şadi Çalık, 
Hüseyin Gezer, Sadi Öziş, Sadi Diren gibi 
önemli sanatçılarla aynı atmosferi soluduğu için 
kendini çok şanslı hissediyor.

DENGE: Sanata ilginiz ne zaman başladı?
MERİÇ HIZAL: İlkokul birinci sınıftaydık, yazmayı 
daha yeni öğrenmiştik, sömestr tatilinde hoca 
bize bir ödev verdi. Her bir aydınlanma aracının 
resmini yapacak ve yanına da adını yazacaktık. 
Özenerek yapmıştım, hocamızın da çok hoşuna 
gitti. Beni öğretmenler odasına götürdü ve 
diğer hocalarımıza, “Bakın benim kızımın yaptığı 
resimlere” dedi. Diğer hocalardan biri de, 
“Ressam mı, resim öğretmeni mi olacak acaba?” 
diye karşılık verdi. Sonra bana, “Ne olacaksın?” 
diye sorunca, “Resim öğretmeni olacağım” diye 
yanıtladım.

Daha sonra Nejdet Geçgil isimli ortaokul resim 

öğretmenim yeteneğimi gördü ve beni çok 
destekledi. Ama becerikli olmak sanatçı olmak 
değildi. Lisede, Hikmet Kayhan isimli, eşi sanat 
tarihi kitapçıkları hazırlayan, sanat tarihi ve 
resim hocamız bana sanatçı muamelesi yaptı. 
Sadece becerikli olmadığımı fark etmişti. Önüme 
bir hedef koydu, “Sen Akademi’ye gitmelisin 
ve Şadi Çalık’ın öğrencisi olmalısın”. Ben de 
kendimi bu hedefe programladım. 

D.: Ailenizde sanatla ilgili biri var mıydı? 
M.H.: Evde farklı bir ilham kaynağım vardı. Büyük 
halam bir bursla Fransa’ya gitmiş, Fransız dili 
ve edebiyatı okuyordu. Orada girdiği ilk derste 
öğretim üyesi, “Burada yazarın yaptığı Édouard 
Manet’nin Olympia’sında yaptığı şeyle aynıdır” 
demiş. Halam çok üzülmüş, çünkü Türkiye’deki 
hocalarından hiçbir şekilde resim sanatıyla ilgili 
bir karşılaştırma duymamış. Dersten çıkar çıkmaz 
müzelere koşmuş. Müzeler Genel Müdürlüğü 
onunla ilgilenmiş ve ücretsiz bir öğretmen tahsis 
etmiş. Böylece müzeleri gezerek sanat eseri 
okumayı öğrenmiş.

Bu dönem onda bir resim merakı doğmasına 
neden olmuştu. Ankara’ya geldiği zaman genç 
resim öğrencilerine evinde kopyalar yaptırırdı. 

“Hayattan Kopuk 
Sanatçı Olmaz”

H
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Onların beceremediğini düşündüğü yerleri bana 
tamamlattırırdı. Ben de bir lise öğrencisi olarak 
elbette bu sanatla dolu atmosferden beslendim.

D.: 1971-72’de Eşref Üren’den resim dersleri 
aldınız, peki neden resme devam etmediniz ve 
heykeli seçtiniz?
M.H.: Henüz liseden yeni mezun olmuştum. O 
sıralarda İstanbul’a da pek gelemiyorduk. Zafer 
Pasajı’nda böyle bir ders verildiğini öğrenip 
gittim. Eşref Hoca oradaydı ve onunla birlikte 
desen çalışmaya başladım. Eşref Hoca bize 
hep heykelden desen çizdirirdi ama çok narin, 
yumuşacık bir üslubu vardı. Bu bağlamda 
hocayla aramda hep bir çatışma hissettim. Ben 
daha çok, her şeyi planlarla, genel formuyla 
görmeye alışıktım. Ama olağan üstü bir hocaydı 
ondan çok yararlandım. O, heykele giden 
yoldaki rehberlerimden biriydi. 

Zaten hep heykel yapmak istiyordum. Heykele, 
resme, seramiğe, hatta bütün sanatlara giden 
yol desenden geçer. Aslında desen de kendi 
başına, ayrı bir sanat dalıdır. Yani ben Giovanni 
Battista Piranesi’ye mekân düzenleme sanatçısı 
olarak bakarım. Ressam, desinatör ne derseniz 
deyin, zihni olağanüstü zengin, hayal gücü çok 
kuvvetli bir desen sanatçısıdır.

D.: Akademi’de nasıl bir eğitim aldınız?
M.H.: Ankara Kız Lisesi’nde öğrenciyken resim 
dersimize Akademi’den üç tane hoca geldi, 
sınıfta dolaştılar. Hocamız Hikmet Hanım galiba 
bize ressam muamelesi yapıyordu. Öğrenci 
işi resimlerle uğraşmaz, yağlıboya çalışmalar 
yapardık. Üç hocayı da tanımıyordum, daha 
sonra da kim olduklarını öğrenemedim. Bir tanesi 
yanıma geldi ve “…Picasso” diye bir laf etti”. 
Onlar gittikten sonra hocama ne söylediklerini 
anladığımı söyledim, o da gereğini yerine 
getirmemi. Hikmet Hoca’nın koyduğu hedef 
ve oradaki teşvik edici cümle sonrası Akademi 
bende bir tutku halindeydi. 

Akademi’nin duvarlarındaki taşları bile severim. 
Bunu büyük bir samimiyetle ve içim titreyerek 
söylüyorum. Oradaki hocalarımı da çok severim. 
Akademi’de verilen eğitimi de Türkiye için çok 
doğru bir eğitim olarak görüyorum. Bir yanda 
anıt uygulamaları, bir yanda akademik eğitim, bir 
yanda da özellikle Şadi Çalık atölyesinde son 
derece özgür bir yaklaşım vardı. Metin Haseki’nin 
tabiriyle “Cinlerimizi Serbest Bıraktığımız” bir 
yerdi.

Türkiye gibi heykel mirasyedisi, fakat 

bunun kıymetini bilmemiş, kendi hayatına 
eklemleyememiş bir ülkede nasıl olması 
gerekiyorsa öyle bir eğitim uygulanıyordu. Hem 
size hayatınızı kazanmak ve piyasada var olmak 
için beklentilere yanıt verecek bir eğitim alma 
olanağı verir, hem de özgür iradeniz ve yaratıcı 
yeteneklerinizi ortaya koyacak işler yapabilirsiniz. 
Ama eğitim sıkı ve disiplinlidir. Bu açıdan çok 
iyi bir eğitimdir. Bir de şu var ki ben çok özel 
bir dönemde Akademi’ye geldim. Şadi Çalık, 
Hüseyin Gezer, Ali Teoman Germaner, Sadi 
Öziş, Sadi Diren gibi büyük isimleri tanıma şansı 
yakaladım. 

D.: Şadi Çalık, Hüseyin Gezer gibi hocaların 
sanatınıza katkıları neler oldu?
M.H.: Şadi Çalık daha çok yaratıcı tarafımızı 
provoke eden bir isimdi. Hüseyin Gezer 
ise disiplinin önemine işaret ediyordu. Bizi, 
meselenin özünü anlamadan, havada kalacak bir 
şeyler yapmama konusunda uyarırdı. Yani önce 
dili öğrenip ondan sonra dil cambazı olmak, 
devrik cümle kurmak için önce düzgün cümle 
kurmak gerektiğini işaret eden bir hocaydı. Sanat 
tarihini bilmenin önemini vurguluyordu.
Onların yapıtlarım üzerinde bir etkisi olduğunu 
düşünmüyorum. Ama meslek ahlakı, sanatçı 
olmadan önce insan olma geleneği bence 
onlardan geliyor. Onlara da Ali Hadi Bara ve 
Zühtü Müridoğlu’ndan geliyor. Zühtü Hoca’yla da 
yakın temasım oldu, çok güzel şeyler paylaştık. 
Bir sanatçının sorumluluğunun ne olduğunu 
hepimiz ondan gördük. 

D.: Yurt dışında Francesco Somaini, Markus 
Lüpertz ve G. Titus-Carmel ile çalıştınız, bu 
çalışmalar sanatınızda neleri değiştirdi?
M.H.: Francesco Somaini’nin heykelin formuna, 
boşlukla ilişkisine ve bedenin enerjisinin materyal 
üzerindeki izine ait etkileri bende görülebilir. 
Hocanın çok planlı, boşlukla hesaplaşan, 
boşluğa dağılan çalışmaları var. Ama malzemeye 
bizim enerjimizin geçmesi konusunda benim 
işlerime yansıdığını düşündüğüm bir tarafı var. 
Bir dönem öğrencisi oldum, ondan sonra beni 
açtığı desen okuluna davet etti. Desen okuluna 
kendimi geliştirmek için gittim. Orada Lüpertz ve 
G. Titus-Carmel ile tanıştım. 

G. Titus-Carmel bir nesne karşısında farklı 
ruhların farklı desenler nasıl çıkarabildiği  
konusunda çok güzel örnekler sundu. Markus 
Lüpertz deneyimi de futbol maçıyla başladı. 
Okula gelince bir takım kurmaya kalktı. Ben de 
oynayamam deyince kaleci oldum ve takıma bir 
sürü gol yedirdim. Ondan, bir sanat öğretmeniyle 
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öğrenci arasındaki ilişkinin çok farklı olduğunu 
öğrendim. O sıcak, içten, baskısız ilişkiyi 
kurmazsanız öğrenciyi yaratıcılığa teşvik etmeniz 
zor oluyor. Bu açıdan ondan kopya çekmişimdir.

D.: Akademik kariyer yapmayı neden tercih 
ettiniz?
M.H.: Hepsi öğretmen bir aileden geldiğim 
için ilkokuldan itibaren başka bir meslekle 
para kazanmayı düşünmedim. Ayrıca ailecek 
çocukları ve gençleri çok severiz. Onlarla 
çalışmanın sinerji yarattığını düşünüyorum. 
Mesleğim sayesinde de hep sanatla iç içe bir 
çevrede bulundum. Somaini bu bağlamda, 
“Sanatçı at gözlüğü takmalı, hayatında başka 
bir hedef olmamalı” derdi. Ama öğretmen 
olmasaydım, kız kardeşim gibi arkeolog 
olabilirdim. 

D.: Türkiye’deki sanat eğitimi konusunda 
düşünceleriniz neler? 
M.H.: Akademi’deki eğitimi hiç eleştirmiyorum. 
Arkamda işini iyi yapan isimler bıraktım. Gözüm 
arkada değil. Yıldız ve Doğuş üniversitelerinde 
de çalıştım. Şimdi ise Işık Üniversitesi’nde 
çalışıyorum. Bugünkü koşullar içerisinde en 
iyisini yapmaya gayret ediyoruz. Ama bu, alıcısı 
olmayan bir şey satmaya benziyor. 
Gençlerle konuşurken onlara umut verecek 
bir şey söylemiyoruz. Daha en başından bu 
mesleğin bir fedakârlık olduğunu, aldıkları 

eğitimin karşılığının bulunamayabileceğini 
belirtmek durumundayız. Siz hiç gazetede 
“Heykeltıraş Aranıyor” ilanı gördünüz mü? Bu 
soruyu 1979’da Mücahit isimli bir arkadaşım 
Kültür Bakanı’na sormuştu. Yani mezun 
olduktan sonra nasıl para kazanacaklarını 
söyleyemiyorum.  

Bir kısmı mezun olduktan sonra öğretmen 
olmaya kalkıyor. Ancak bu işin öğretmenliğinin 
bir okulu var. Zaten onlar kadro bulamıyorlar 
ve kurada adları çıksın diye bekliyorlar. Onların 
alanlarında ekmek parası kazanmaya çalışıyorlar. 
Birçok öğrencim de muhtelif yerlerde sanayiye 
dönük işler bularak hayatlarını devam ettiriyorlar. 
İçlerinden çeşitli ilişkiler kurabilen ya da maddi 
kaynak bulabilenler ancak aradan sıyrılabiliyor. 

Artık eğitimin çehresi de değişmeye başlıyor. 
Günümüzde ressam, heykeltıraş eğitimi 
uygulaması biraz azaldı. Devlet okulları hala bunu 
sürdürmeye çalışıyor. Ancak bugün yeni meslek 
alanları ortaya çıkıyor. Enstalasyon sanatçısı, 
performans sanatçısı, video art gibi, birçok 
sanat dalının disiplinlerini öğrenmeyi gerektiren, 
ondan sonra da üzerinde deneyler yapılması ve 
bir kimlik geliştirilmesi gereken yeni alanlar var. 
Bu alanlarda öğrenciler kendilerine piyasada ne 
kadar yer bulabilecekler bilemiyorum. 

D.: Sizin için heykelde en önemli unsur nedir?

Solda:
Ay’ın Doğumu

Sağda:
Güldünya’nın 
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M.H.: Form diyebilirim, ama tabi form ışıktan 
ayrı bir unsur değildir. Form, ışık ve gölge ile 
ortaya çıkan bir şeydir. Işık olmaksızın bizim 
işimizden söz edilemez. Formun geneli, 
karakteri, geometrisi benim için biraz daha 
özeldir. Geometri ise benim için insanlığın tarihi 
boyunca zihninden süzülmüş bir öz halinde. 
Onunla insanlık birçok simge ortaya koymuş. 
Tarih öncesi çağlarda bütün anlatılara geometri 
hâkim. Benim için geometri ve form vazgeçilmez 
unsurlar. Onların arkasında ise daima bir 
simgesel anlatım olduğunu düşünüyor ve böyle 
kullanıyorum.

D.: Kendi heykellerinizi nasıl tarif edersiniz? 
M.H.: Heykele dokunulmalı, oturulmalı, 
yaslanılmalı. Heykel biraz bedene yaklaşsın 
isterim. Böyle toplumdan ayrı, bir kaidenin 
üzerinde, bize tepeden bakan, yüzü iyi 
aydınlatılmamış bir figür değil. Bu, anıtsal figüratif 
heykeli yadsıdığım anlamını taşımıyor. O ben 
değilim sadece, başka bir alan. 
 
D.: Sanatınızda zaman kavramının önemi 
büyük, peki neden zaman?
M.H.: Felsefeye baktığımda bir değişimden, 
dönüşümden söz edildiğini görüyorum. “Aynı 
nehirde iki defa yıkanamazsın” diyor bir filozof. 
Şu halde biz kendimiz de sürekli değiştiğimizi 
gözlemliyoruz. Bunu anlatmaya ve değişilebilirliği 
işaret etmeye çalışıyorum. Böyle olunca zaman 

faktörü ister istemez işin içine giriyor. 

D.: Kullandığınız diğer temalar neler?
M.H.: Sosyal konular ister istemez sanata giriyor. 
Çocuk büyütmeye odaklandığım dönemde 
çocuğum ile kendimi yapmışım. Böyle geriye 
dönüp baktığımda kendi kendimle de yüzleşmiş 
oluyorum. Belirli bir zaman diliminde, ne ile 
meşgulsem, o sırada görsel olarak onu ortaya 
koyuyorum. 

Küresel ısınma gibi problemler fena halde canımı 
sıkıyor. Bu yıl hayatımda geçirdiğim en sıcak yazı 
yaşadım. Bunun devam edeceğini bilim adamları 
söylüyor. O zaman ister istemez kumların 
içine girmeye başlıyorum. Ya da ülkemdeki 
ve dünyanın başka yerlerindeki kadın sorunu, 
çocuklara yapılan haksızlıklar beni o kadar 
rahatsız ediyor ki sanatıma nasıl girmesin. 
Heykeltıraş olmak demek, kendi çapında 
eğlenmek ya da bir süs objesi ortaya koymak 
değildir. Biblo yapan insanlar değiliz. Biz insanız, 
sıkıntılarımızı, çevreyle ilişkilerimizi, gördüğümüz 
aksaklıkları konuşamıyoruz, yazamıyoruz ama 
taşla, metalle, bronzla anlatmaya çalışıyoruz. 

D.: Al Yazma Anıtı’nın hikayesi nedir?
M.H.: Herkes kadar gazete okuyor, televizyon 
seyrediyor, haberleri duyuyoruz. Her gün bir 
kadın öldürülüyor, bu konuda bir duyarlılık 
içerisindesiniz. Diğerleri de aynı duyarlılıkta. Bir 
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yazar bu konuda yazıyor, yönetmen bu konuda 
film çekiyor. Antalya’da kent konseyinin üyesi 
bir grup entelektüel kadın bir yarışma açmıştı. 
O duyarlılık ve bir tür sorumluluk duygusuyla 
katılmaya karar verdim. Kamu alanında bir şeyler 
yapmak için fırsat olarak gördüm. Yarışmaya 
girdim, projemi beğendiler. 

Mali tarafını karşılamak çok zor oldu. Önemli 
bir miktarını belediye ödedi. İçlerinde birkaç 
sosyolog, bir de eczacı olan o kadınlar, bu 
konuda o kadar dirençliydi ki, valilikten izin 
aldılar, fiş bastırdılar, heykel için para topladılar. 
Orada bir taş atölyesi sahibi hanım kaidesini 
yaptı. Bu iş öyle çıktı. Yaptım, içimi döktüm, 
istediğim sonucu aldım. Gerçekten hala iyi geri 
dönüşler alıyorum. İstediğim etkiyi yarattığımı 
düşünüyorum.

Çalışma süreci de çok zorluydu. Bir 
öğrencimden rica ettim, yardım istedim, çünkü 

bu insanların isimlerini bulmalıydım. Bizzat onların 
isimleri bu işe katkıda bulanacaktı. İnternet 
başına oturduk, çocuk havlu attı. İster istemez 
orada ad, il, tarih not alırken hikâyeyi de okuyor. 
Hepsi de kan dondurucu hikâyeler. Daha acısı 
ise o tarihten bu yana, koyduğum 476 ismin 
3 misli olay yaşandı.

D.: Halkımız heykel sanatına karşı ilgisiz mi?
M.H.: Hükümet politikası diye bir şey vardır. 
İklime, toprağın durumuna, o seneki üretime 
bakarlar ve bu sene fındığı, sonraki sene 
patatesi desteklerler. Yani hükümetin desteği 
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söz konusudur. Böyle bir desteği sanatta 
görmüyoruz. Hatta engelleyici bir davranış 
gözlemliyorum. 

Örneğin Al Yazma’yı yaparken bir banka sponsor 
olacak denmişti. Daha sonra vazgeçtiler. Aynı 
şekilde Büyük Şehir Belediyesi eserimi arkeoloji 
müzesinin önündeki dağlara bakan seyir alanına 
koyacakken, gelen turistlere kötü propaganda 
olur diye vazgeçildi.

Kültür politikalarının içinde üç boyutlu sanata 
ayrılmış bir pay yok. Futbolcu heykeli yaparsanız 

çocuklar, gençler ilgi gösteriyor. Yanına çıkıp poz 
veriyor. Onun yaşama şansı var, bu taraftakinin 
yok. Ama halkın ilgisi hiç yok denemez.

Hormisdas Sarayı’nın kemerlerine bir 
enstalasyon yaptım. O sırada bir bekçi 
tanıdım. “Hocam bu kemerler bir heykel gibi, 
buradan bakıyorsun heykelin içinden Kadıköy’ü 
görüyorsun” diye bir tarifte bulunabiliyor.

Bir kamyon şoförü Değirmendere’de heykel 
yapan kişileri görüp, “Bunlar çok perişan 
çalışıyorlar, bunlara azıcık para verilse, daha iyi 

Al Yazma Anıtı
(Antalya)
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çalışmazlar mı” diye belediye başkanına gidip, 
“Ben bunlardan birine sponsor olayım” diyor. 
Yine Değirmendere’nin Osmanlı Köyü’nde bir 
hanımla karşılaştım, elinde bezden yapılmış bir 
torbada gözleme var, “Çocuklarım bütün gün 
çok yoruluyorlar, onlara gözleme yaptım, çay 
içerken onlara yedireceğim” diyor.

Avşa’ya gittim, çocuklar heykel yapıyorlardı, bir 
baktım bir hanım elinde kocaman bir sepetle 
geldi, “Hocam müsaade ederseniz ben bunların 
pantolonlarını alıp yıkayıp yarın getireyim, çok 
güzel şeyler yapıyorlar Avşa’mıza” dedi. Şimdi, 
insanımızın içinde sanata ilgi olmadığını söylemek 
yanlış olur. Ama buna özendirici bir şey yok. 
Eğer kamu alanında günümüz insanının ruh halini 
yansıtan daha çok heykelimiz olsaydı, halkla 
paylaşılsaydı, heykel sevilirdi, yapılırdı, çoğalırdı. 

İnsanımızın heykeli dışladığını söylemek haksızlık 
olur. Yaratıcı nosyonlarının olmadığını, onca 
soyut şeyi halısına, kilimine, çorabına ekleyen 
bir milletin bu konuda zayıf olduğunu söylemek 
ise daha büyük haksızlık olur. Ama onu ortaya 
çıkaracak, cilalayacak bir politika gerekir.

D.: Yurt dışında katıldığınız sempozyumlarda 
neler gözlemlediniz?
M.H.: Gittiğiniz ülkede sanat üretirken çeşitli 
kazanımlarınız oluyor. Önce Fransa’nın Toulon 
kentine gitmiştim. O zaman sanatın merkeziydi. 
Arkasından da Yugoslavya’ya gittim. Türk, 
Hırvat, Hintli, Sırp, o kadar güzel bir beraberlik 
içinde olduk ki orada. En ufak bir negatif duygu 
almadığım gibi kucaklandığımı hissettim. Ama o 
sırada savaş çıktı. Ülkeler arası dramı yaşadım 
ama sanatçılar arasında böyle bir gerilim 
olmayacağını gördüm. 

Yurt dışında bu süreçleri geçirirken olağanüstü 
insani deneyimler yaşarız. Bir sanatçı için 
en değerli şeydir. Eğer insan olarak bir ilişki 
kuramıyorsan, onlarla iyi geçinemiyorsan, 
insanlar işinden mutlu olamıyorsa, bir şeyler 
yanlıştır. O ülkelerden böyle söz ederim, 
oradaki heykellerim böyle heykeller, onun için 
kullandığım temalar giderek zamanı, insan 
dostluğunu anlatmak üzere kurgulanmaya 
başladı. Anadolu’ya gittiğim zaman dönüşümde 
bir Anadolu Sofrası heykeli yaptım, üzerinde 
bütün etnik dillerimizde “Sofraya Buyurun” yazılı. 
Hayatımız ister istemez işimizin içerisine giriyor.

D.: Sizin için özel anlamı olan sergileriniz ve 
ödülleriniz hangileri?
M.H.: Tabi ki her sergim benim için çok heyecan 
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verici olur. Gelin alayı gibidirler, davetlileri dahi 
unuttuğum çok büyük bir heyecan... Sanatçı 
için kendi kendiyle yüzleşme, hesaplaşma 
alanıdırlar. Retrospektif olunca, sağdan soldan 
eski eserler toplanır, özlemişsiniz, sarılıp 
kucaklayıp hasret giderirsiniz. 

Gayri resmi olsa da bir tane ödülüm benim 
için çok kıymetlidir. Öğrencilerim “yılın en iyi 
öğretmeni” diye, bir Oscar heykelciği bulup 
bana hediye ettiler. Benim için en büyük 
ödüldür. Ödül dolabına, en ortaya koydum.

D.: Son olarak sanatı seçen gençlere ne 
tavsiye etmek istersiniz?
M.H.: Sabırlı olmayı, işbirliği yapmayı tavsiye 
ederim. Mezun olur olmaz seni büyük sanatçı 
yerine koyup adına yazılar yazmayacaklar. 
Bu mahrumiyeti, acılı süreci kabul edecekler. 
Bu iş böyledir, sabır gerektirir. Sanatçı 
olmak demek her cümleye “bence” diyerek 
başlamak demektir. Herkesin yorumu farklıdır. 
Bir mekânın, aletlerin paylaşılması, müşterek 
atölye tutmak, orada birbirine rahatsızlık 
vermeden beraber üretmek faydalı olacaktır. 
Başka işle uğraşarak para kazanmayı da 
öneriyorum. O farklı iş, hayatla bağlantı 
açısından onları besleyecek. Çünkü hayattan 
kopuk sanatçı olmaz. 
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Önemi Her Geçen 
Gün Daha İyi 
Anlaşılan Bitki:
Sarı Kantaron
                                                                              

arı Kantaron; binbirdelik otu, kan 
otu, kılıç otu, koyun kıran, mayasıl 
otu gibi isimlerle Anadolu’da çok 

iyi tanınan değerli bir bitkidir. Otsu veya çalı 
görünüşünde ve genellikle parlak sarı çiçekli 
olup bu çiçekler siyah ufak salgı tüyleriyle 
çevrili olduğundan delikli gibi görülür. Sarı 
kantaron Hypericum perforatum L. ismi ile 
Hypericaceae (Guttiferae) familyasında yer 
alıyor. İngilizce’de St. John’s Wort, Almanca’da 
Johanneskraut, Fransızca’da Herbe de Saint 
Jean olarak tanınan bu mütevazi bitkinin, orta 
şiddetli depresyon tedavisindeki etkisinden 
dolayı önemi tüm dünyada giderek artıyor.

Özellikle Amerika ve Almanya’da antidepresan 
etkisinden dolayı popüler bir ilaç ve satışı 
Amerika’da 210 milyon dolar, tüm dünyada ise 
570 milyon doları aşmış durumda.

YÜZYILLI YÜZYILLIK İLAÇLAR

S

Sarı kantaron Batı Avrupa, Asya ve Kuzey 
Afrika’da doğal yayılış göstermekte, Avustralya, 
Yeni Zelanda, Güney Afrika ve dünyanın 
diğer sıcak bölgelerinde yabancı ot olarak 
karşımıza çıkıyor. Türkiye’de de doğal olarak 
deniz seviyesinden 2.500 metreye kadar 
kalker taşlı topraklarda, orman kenarlarında, 
çayırlarda, kayalık yerlerde, ekim yapılmayan 
tarlalarda ve boş alanlarda bol miktarda yer 
alıyor. “Hypericum Perforatum”un Avrupa’da 10, 
Türkiye’de 69 türü doğal olarak yetişiyor ve altın 
sarısı çiçekleri hazirandan eylüle dek açıyor.
Sarı kantaron, tarihin çok eski devirlerinden 
beri tanınan bir ilaçtı. Hipokrat, Dioskorides 
ve Plinius, bu bitkiyi “hyperikon” olarak 
adlandırdılar. Özellikle ezilen çiçeklerinin 
kırmızı bir sıvı salgılaması eski hekimlerin 
bitkiyi kanayan yaralarda kullanmasına sebep 
olmuştu. Hipokrat iç organ iltihaplarında, 
akciğer hastalıklarında kullanmış, Dioskorides 
suyunun yara ve yanıklarda pansuman şeklinde 
kullanılmasını tavsiye etmişti. Galen bitkinin 
çıban, yanık ve yaraları tedavi edici gücünü 
övmüş, bitkinin kaynatılması ile elde edilen 
sıvının gut tedavisinde iyi sonuç verdiğini 
yazmıştır. Paracelsus, “binbirdelik otu”ndan 
daha iyi bir yara tedavi edici bitki bulunmadığını 
ileri sürmüş, ezik ve yanıklarda sancı kesici 
olduğunu yazmıştı. Sarı kantaron İslam ve 
Osmanlı hekimlerince de çok iyi tanınıyordu. 
Klasik tıp kitaplarında Heyûfârikun, Hûfârîkûn 
isimleri ile geçen bu bitki, kan otu olarak iç ve 
dış kanamaların ilacı idi.

Tabib İbn-i Şerif  Yâdigar adlı eserinde bu 
bitkiyi 15. yüzyıl Türkçesi ile çok güzel tanıtır; 
“Hayufârikûn kim saruca çiçeklü otdur, nerde 
olsa biter, ufacık yeşilce yaprakları olur sedef 
otu yaprağınınki gibidir, kokusu çam ağacı 
kokusu gibidir, kuruyunca tüm ot kızıl olur 
budakları ve tohumu kan kızıl olur, tohumları 
ağzı açık dedikleri tohum gibi olur iç ağrısına 
ve kan gidene kullanılır, dövüb balla karışdırur 
yedürürler derhâl kanı keser denenmiş kıymetli 
bir ilaçtır.”

İbn-i Sina sarı kantaronun sıcak ve kuru 
nitelikte olduğunu, çiçeğinin suda kaynatılması 
ile elde edilen ilacın kötü kokulu yaralarda, 
iltihaplı şişlerde çok faydalı olduğunu bildirir. 
“Kaynatılmış otunu kırk gün süre ile içilirse 
kalça kemiği ağrılarına ve siyatik ağrılarına iyi 
gelir, tamamıyla giderir” diye yazar. Yaprağının 
yakı olarak ateş yanıklarında, meyvesinin de 
idrar söktürücü, regl söktürücü, doğumu 
kolaylaştırıcı olarak kullanıldığını yazar.

Prof. Dr. Ayten Altıntaş 
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi / Tıp Tarihi Anabilim Dalı 
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Sarı kantaronun çok eski dönemlerden beri 
bilinen bir ilaç şekli de “kantaron yağı”dır. 
Çiçekli dallarının zeytinyağı içinde bir müddet 
bırakıldıktan sonra kullanılan bu şekli yara 
iyi edici olarak bugün batı’da iyi tanınıyor ve 
yaygın bir şekilde kullanılıyor.

Osmanlı hekimlerinin tavsiye ettiği bu yağ, 
Anadolu’da halk tıbbında da yer almıştır. 
Şöyle hazırlanır: Haziran ayı sonlarında sarı 
çiçekli dalları toplanır, şişeye konur, üzerine 
zeytinyağı doldurulur, güneşe karşı asılır, 40 
gün güneşte bekletilir, yağ kırmızı bir renk alır, 
sonra süzülür. Bu kırmızı yağ bıçak yaralarına 
gazlı bezle konup bağlanırsa kısa zamanda 
yarayı kapatır. Tüm yaralarda ve yanıklarda 
kullanılır.

Hypericum perforatum’un ilaç olarak değeri 
son senelerde yapılan pek çok bilimsel 
araştırma ile ispat edilmektedir. Bitkinin 
toprak üstü kısımları hiperisinden dolayı 
antidepresan, biflavoitler ve hiperforinden 
dolayı sedatif,  antienflamatuar, antiülserojenik 
ve analjezik, flavonaoit ve tanenlerinden 
dolayı diüretik ve astrenjan, uçucu yağının ise 
antifilojistik etkili olduğu bulunmuştur.
Sarı kantaron, Avrupa’da antiseptik, 
büzücü, çatlak iyileştirici, idrar söktürücü, 
yara tedavi edici, yatıştırıcı etkisi 
sebebi ile kullanılmaktadır. Binbirdelik 
otundaki hyperforinin özellikle hastane 
enfeksiyonlarında antibiyotiklerin etkisiz 
kaldığı staphylococcus aureus gram pozitif 
bakterilerle savaşmada çok faydalı olduğu 
gösterilmiş.

Sarı kantaronun sakinleştirici, 
rahatlaştırıcı etkisi uzun süre 
unutulur gibi olsa da 20. y                  
üzyılda önemi 
tekrar fark 
edilmiştir. 

Araştırmaların da bu etkiyi kabul etmesi 
ile kullanımı artmış, 1979 yılında Alman 
tıbbi ilaçlar kodeksine alınmıştır. Beyinde 
noradrenalin ve serotonin dengesinin 
bozulması ile ortaya çıkan depresyonda bu 
bitki özütünün faydalı olduğu, antidepresan 
aktivitesinin hiperisin ve türevleriyle ilişkili 
olduğu bildirilmiş ve ilaç olarak kullanımı 
artmıştır.

Ülkemizde halk arasında iyi bilinen bu çok 
yıllık bitki, kanamalar, yanık ve yaralarda 
kullanıldığı gibi çay şeklinde, soğuk algınlığı, 
mide, karaciğer ve safra rahatsızlıklarında da 
kullanılıyor.

Avrupa’da kullanımı ise haricen; yara 
ve sıyrıklar, ezikler, çıkıklar, incinmeler, 
çürüklerde. Çay şeklinde; baş ağrıları, 
bitkinlik halleri,  hafif ve orta dereceli 
depresyon, konsantrasyon bozukluğu ve 
sinir bozukluğunda kullanılıyor. Antiseptik 
olması sebebiyle özellikle iltihaplı yaraların 
tedavisinde bronşit ve safra kesesi 
iltihaplarında, bebeklerde ince barsak 
iltihabında,  rahim mukoza tabakası iltihabı, 
iltihaplı sivilceler ve romatizmada tavsiye 
ediliyor.

Gelecekte önemi daha çok anlaşılacak olan 
bu mütevazı bitkinin evlerde ecza dolaplarının 
vazgeçilmezleri arasında yer alması 
kaçınılmaz.
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“Hayatımın En Güzel 
Projesiydi”

stanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı 
eski öğretim üyesi Prof. Dr. Nuran 

Yıldırım, Abdi İbrahim’in desteği ile hayata 
geçirilen “Edirne Darüşşifası”ndaki yenileme 
çalışmalarının son derece profesyonel bir 
ekiple, titizlikle gerçekleştirildiğini söylüyor. 
Yıldırım, böyle bir projeyi köklü ve lider bir 
firmayla yürütmekten gurur duyduğunu 
belirterek, akademik yaşamının en güzel 
projesinde çalıştığını ifade ediyor.

DENGE: Sultan II. Bayezid Külliyesi’ndeki 
Edirne Darüşşifası Sağlık Müzesi’nde yapılan 
yenileme çalışmasından söz eder misiniz?
NURAN YILDIRIM: Edirne Darüşşifası’nın 
yenileme çalışmaları, Trakya Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Yener Yörük ve Sağlık Bakanı 
Dr. Mehmet Müezzinoğlu’nun katılımıyla, Abdi 
İbrahim Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut 
ile Trakya Üniversitesi Rektörlüğü arasında 
imzalanan ön protokolle başladı. Abdi İbrahim 
bu protokolle, üç bölümden meydana gelen 

Prof. Dr. Nuran Yıldırım
Edirne Darüşşifası Yenileme Çalışmaları Proje Sorumlusu

SOSYAL SORUMLULUKSOSYAL
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darüşşifanın, ikinci ve üçüncü bölümlerini 
çağdaş müzecilik anlayışı ile yenilemeyi 
üstlendi.

Nezih Bey’in titizliğini kendisi ile çalışanlar 
gayet iyi bilirler. Müzenin yenileme projesinin 
koordinatörü Abdi İbrahim Satın Alma Direktörü 
Recai Özbir’in de benzer titizlikteki araştırma 
ve çalışmaları sonucu, Sağlık Müzesi’nin yeni 
tasarımını, tıp tarihçisi olarak ben üstlendim.

O dönemde İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı Başkanı olarak 
görev yapıyordum, yakın bir zaman önce 
emekliye ayrıldım. Projenin mimari tasarımı ise 
açılan bir yarışma sonunda seçilen Yüksek 
Mimar Beyza Özer tarafından gerçekleştirildi. 
Projenin iletişim koordinatörlüğünü Elif Elkin, 
koordinatör yardımcılığını ise Buket Koral ve 
Ahmet Bingöl yürüttü. Edirne Darüşşifası’nın 
yenileme ekibi olarak çalışmaya başladığımızda 
hiçbirimiz, nasıl zorlu bir işe giriştiğimizin 
farkında değildik.

Darüşşifa iç içe iki bahçe ile üç bölümden 
oluşuyordu. Abdi İbrahim, iyileştirme 
protokolünde ikinci ve üçüncü bölümleri 
üstlenmişti. Ancak birinci bölümde müze olarak 
kullanılan mekânlar ve boş yerler vardı. Müze, 
bir tema üzerine kurulmamıştı. Yakın zamanlara 
ait sağlık objeleri, hiçbir tasnife tabi tutulmadan 
gelişi güzel sergilenmişti. 

Psikiyatri tarihi bölümünde de aynı sistemsizlik 
göze çarpıyordu. Bu bölümde bir mekân 

müzikle tedaviye, iki mekân psikiyatri 
hastalarına ayrılmıştı. Diğer mekânlarda, 15. 
yüzyılda Şerefeddin Sabuncuoğlu tarafından 
yazılmış olan ve minyatür tarzında o dönemin 
cerrahi girişimlerini gösteren Cerrahiyetü’l-
Hâniye eserinden birkaç maket canlandırması 
bulunmaktaydı.

Temmuz 2014’te ekip olarak yaptığımız keşif 
gezisinde darüşşifanın sadece ikinci ve üçüncü 
bölümlerini yenilemek, birinci bölümü dahil 
tamamını müze haline getirmek gerektiği 
konusunda fikir birliğine varıldı. Ancak tamamını 
müze olarak yenilediğimiz zaman, çağlar 
ötesinden günümüze ulaşmış olan Sultan II. 
Bayezid Darüşşifası ile Abdi İbrahim’in asırlık 
iyileştirme misyonunu buluşturabilirdik.

Bu görüşün Nezih Bey tarafından onaylanması 
sonrasında ben, müzenin kimliği üzerine de 
düşünmeye başladım. Karşımızda 527 yıldır 
ayakta duran yorgun bir Osmanlı darüşşifası 
duruyordu. Bu müze neyi anlatmalıydı? 15. 
yüzyıla ait bu görkemli yapıya “Osmanlı tıbbı” 
teması yakışırdı. Osmanlı tıbbını sadece 15. 
yüzyıl ile sınırlamak yetmezdi. 15-18. yüzyıllara 
yayılırsa daha zengin bir içerik sunmak 
mümkün olacaktı. Üstelik bu zaman diliminde 
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Edirne ile ilgili bir-iki önemli olayın teşhir 
edilmesi de mümkündü. Tema belli olmuştu; 
”Osmanlı tıbbı, 15-18. yüzyıllar.”

Müzenin, sayısı oldukça yüksek olan 
ziyaretçilerinin ilgisini çekecek ve onları 
şaşırtacak bir şeyler bulmalıydım. Çünkü 
müzede 15-18. yüzyıl Osmanlı tıbbına ait 
herhangi bir obje yoktu. Bir sergileme ve 
maketle canlandırma müzesi kurulacaktı. 
Osmanlı tıbbı hakkındaki bilgiler, ulaşılabilen 
en eski minyatürler, fotoğraflar ve belgeler 
eşliğinde verilecek ve ilginç ameliyatlar 
maketlerle canlandırılacaktı. Sıkı bir araştırmaya 
giriştim. Müzenin teması Abdi İbrahim 
Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut ve 
Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yener 
Yörük tarafından onaylanınca ekip olarak 
çalışmalarımıza başladık.

Yüksek Mimar Beyza Özer, müze olarak 
kullanılacak 27 mekân için ayrı ayrı tasarımlar 
hazırladı. Edirne Darüşşifası’nın birinci 
bölümündeki ilk altı odada; külliyenin kurucusu 
Sultan II. Bayezid ile külliye, darüşşifa ve 
darüşşifa görevlileri anlatılacaktı. 7. odada 
Osmanlı tıbbının temel ilkeleri verilecekti. 
Darüşşifanın ikinci avlusuna açılan; 8., 9., 
21. ve 22. odalar ise Osmanlı tıbbında 
ilaç üretimine ayrılmıştı. 21. odada Edirne 
gülcülüğünü hatırlatmak istedik. Çünkü, eski 
tıpta birçok majistral ilacın bileşimine giren 
gül yağı ve gül suyunun en kalitelisi 16. 
yüzyıldan beri Edirne’de üretiliyordu.

Edirne gülü (Rosa damescana) 
bir tüccar tarafından 17. yüzyıl 
sonlarında Bulgaristan’a 
götürülmüş ve kızanlık, gül yağı 
ve gülsuyu üretiminin merkezi 
olmuştu. Daha sonra 1877-78 
Osmanlı-Rus Savaşı’nda 
buraları elden 
çıkınca gülcülük 
yapanlar 
fidanlarıyla 
birlikte 
İstanbul’a 
gelmiş, 
 

II. Abdülhamid de onları Isparta ve Burdur’a 
iskân etmişti. Kısacası günümüzde çok 
ünlü olan Isparta gülcülüğü Edirne’ye 
dayanmaktaydı. Edirne’de doğup büyümüş, 
okullarında okumuş ve 17 yaşında üniversite 
eğitimi için İstanbul’a gelmiş biri olarak 
Edirne’ye hareket getirir düşüncesiyle, tıp 
tarihi çevrelerinde bilinen, fakat kamuya mal 
olmamış bu bilgiyi darüşşifada kullandım. 
“Belki ilgililerin dikkatini çeker de Edirne’de 
her Mayıs ayında bir gül festivali 
düzenlenir ve şehrin ekonomik hayatına 
da bir katkısı olur” diye düşündüm.

Darüşşifanın ana bölümünü oluşturan 
altıgen bölümdeki 10 odanın 9’u, 
diş, göz, kulak-burun-boğaz hastalıkları, 
cerrahi hastalıklar, kadın hastalıkları ve 
doğum, akıl hastaları ve müzikle tedaviye 
ayrıldı. Bu odaların tamamında maket 
canlandırması ile ameliyatlar 
canlandırılmaya çalışıldı. Bunlardan 
özellikle erkek estetik göğüs 
ameliyatı ve “Cerrahe Küpeli 
Saliha Hatun” adlı kadın 
hekimin erkeklere, hatta 
yeniçeriler ve sipahiler gibi 
maçoluğu ile ön plana 
çıkmış Osmanlı erkeklerine 
16. yüzyılda yaptığı 
kasık fıtığı ameliyatını 
anlatan canlandırmaların 
ziyaretçilerin 
hafızasından kolay kolay 

silinmeyeceğini 
düşünüyorum.

SOSYAL SORUMLULUKSOSYAL
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Bu bölümdeki 20. odada yine Edirne ile 
ilgili bir konu ele alındı. Burada, Türk usulü 
çiçek aşısının (variolation), nasıl Edirne’den 
önce İngiltere’ye, ardından da Avrupa’ya 
yayıldığını  anlattık. Darüşşifanın kiler, mutfak ve 
çamaşırhanesi de o dönemdeki fonksiyonlarına 
sadık kalınarak yeniden düzenlendi. Son olarak 
27. odada ise Sağlık Müzesi’nin kuruluş ve 
iyileştirme süreci anlatıldı.

Yenileme çalışmalarında canlandırma 
mankenlerinden ilaç şişelerine kadar 

yüzlerce nesne bilimsel araştırmalarla 
aslına uygun şekilde hazırlandı. Tüm bu 
çalışmaların sonunda bir asrı aşkın süredir 
insanların hayatına dokunan ve onları 
iyileştiren Abdi İbrahim, bu defa 500  yüzyılı 

aşkın bir zamanı geride bırakmış, 
yorgun Sultan II. Bayezid, Edirne 

Darüşşifası’nı iyileştirerek 
gelecek kuşaklara miras 

bırakmıştı. Beklentimiz, 
diğer firmaların da boynu 

bükük bekleyen tarihi 
binalara hayat 

vermeleridir.

D.: Ülkemizde tıp tarihi ve diğer alanlarla ilgili 
eserlere yeterince önem  veriliyor mu? Sizce 
bu konuda eksik olduğumuz noktalar 
neler?
N.Y.: Ülkemizde gerek tıp 
tarihi gerek diğer alanlarla 
ilgili tarihi eserlerimizin 
önemli bir kısmı ne yazık 
ki kullanılabilir durumda 
değil. Bunların önce restore 
edilmeleri gerekiyor. 
Fakat restorasyon başlı 
başına ayrı bir uzmanlık 
alanı. Eğer eser, işinin 
ehli ekipler tarafından 
restore edilmezse, 
maalesef geri dönüşü 
olmayacak şekilde zarar 
görebiliyor. Düzgün bir 
restorasyondan sonra 
tarihi binaların kültür 
aktarımı yapacak 
şekilde organize edilip, 
yaşatılması gerektiğini 
düşünüyorum.

Bu bağlamda, 
Selçuklu Sultanı 
I. Alâeddin 
Keykubad (1220-
1237) tarafından 
yaptırılmış 
olan Amasya 
Darüşşifası’nın 
sağlık müzesi 
olarak 
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kullanılmakta oluşu takdire şayandır. Fakat 1400 
yılında inşa edilmiş olan ilk Osmanlı hastanesi 
Bursa Yıldırım Bayezid Darüşşifası’nın göz 
hastalıkları alanında hizmet veren bir vakfa 
kiralanmış olmasına ne demeli? Bu kadar değerli 
tarihi yapılara, hak ettikleri değerin verilmesini ve 
sağlık kültürünün yayılmasına hizmet etmeleri 
amacıyla kullanılmalarının sağlanmasını arzu 
ediyorum.

D.: Sultan II. Bayezid Edirne Darüşşifası’nın tıp 
tarihindeki yeri hakkında ne söyleyebilirsiniz?
N. Y.: Osmanlı darüşşifaları dört eyvanlı kare 
veya dikdörtgen avlulu bir planda yapılırdı. İlk 
olarak Sultan II. Bayezid Edirne Darüşşifası’nda, 
hastane fonksiyonları esas alınarak merkezi 
sistemde altıgen planlanmış yeni bir hastane 
mimarisi ortaya konmuştur. Bu uygulama 
sayesinde hasta hizmetleri az sayıdaki personelle 
yapılabilmiştir. 19. yüzyılda Avrupa’da ve 
Amerika’da revaçta olan bu merkezi sistem; 
Gasthius (1878), Stuiven (1885), Philadelphia 

Presbyterian (1885), John Hopkins (1889) 
hastanelerinde kullanılmıştır. Sultan II. Bayezid 
Darüşşifası’nın mükemmel akustiği ve 
havalandırma feneri de hastane mimarisinde 
dikkat çeken uygulamalardır. Sultan II. Bayezid 
Edirne Darüşşifası, bu özellikleriyle dünya 
hastane mimarisi ve hastaneciliği tarihinde ilkler 
arasında anılır ve önemli bir yere sahiptir. Osmanlı 
tıbbının başyapıtlarından biridir.

D.: Abdi İbrahim gibi Türkiye’nin en köklü 
firmalarından birisinin böyle bir çalışma yapmış 
olmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir 
akademisyen olarak aynı sektördeki firmalara 
bu konuda tavsiyeleriniz var mı?
N.Y.: Bir tıp tarihçisi olarak akademik yaşamımın 
en güzel projesinde çalıştığımı söyleyebilirim. 
Proje boyunca hem doğup büyüdüğüm 
memleketime hizmet etmenin huzurunu 
yaşadım hem de Abdi İbrahim gibi Türk ilaç 
sektörünün en köklü ve lider firması adına 
çalışmaktan gurur duydum. Abdi İbrahim’in 

SOSYAL SORUMLULUKSOSYAL
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Edirne Darüşşifası’nı iyileştirmesinin çok önemli 
bir başlangıç olduğunu düşünüyorum. Diğer 
firmaların da bu yolu izlemesini arzu ederim. 
Süleymaniye Darüşşifası’nın ilaç üretim merkezi 
olan Dârülakâkir adlı ünitesinin restorasyonu 
tamamlanmak üzere. Buranın klasik Osmanlı 
dönemi ilaç üretimine odaklanmış bir müzeye 
dönüştürülmesi düşünülüyor.

İstanbul Tıp Fakültesi Sağlık Tarihi Koleksiyonu, 
2011 yılında bulunduğu Abdüllatif Suphi Paşa 
Konağı’ndan tadilat nedeniyle paketlenip 
kaldırıldı. Son derece kıymetli eserler, gözlerden 
uzak depolarda bekliyor. Bütün eserler kayda 
geçirilmiş ve fotoğraflanmış durumda. İstanbul 
Üniversitesi de bu değerli koleksiyona bir yer 
arayışı içinde. Yer temin edildikten sonra bir firma 
müze haline getirilmesini üstlenirse sağlık tarihi 
mirasımızı da kurtarmış olur.

D.: Gelecekte sizin de içinde yer almayı 
düşündüğünüz benzer projeler var mı?
N.Y.: Evet, benzer bir proje teklifi aldım. Edirne 
Sağlık Müzesi o kadar beğenilmiş ki o projeyi 
de ısrarla benim yapmam isteniyor. Fakat nasıl 
bir ekip kurarlar bilmiyorum. Böyle büyük ve 
iddialı projeler ancak iyi organize edilmiş ekiplerle 
gerçekleşir ve başarıya ulaşır. Abdi İbrahim’in 
Sultan II. Bayezid Edirne Darüşşifası iyileştirme 
projesinde olduğu gibi, her biri ayrı değerdeki 
insanlar bir araya gelir de bir sinerji oluşturabilir 
mi? Bu biraz zor geliyor bana. Açıkçası bu 
konuda bazı çekincelerim var.
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Avrupa Ekonomileri
Toparlanıyor!

zunca bir süredir Amerika Merkez 
Bankası FED’in faiz artışının beklendiği 
2015 Eylül’ünü geride bıraktığımız şu 

günlerde, henüz faiz artışının gerçekleşmemiş 
olmasının gelişmekte olan piyasalarda yarattığı 
konfor kısa  bir süre daha devam edecek gibi. 
Diğer taraftan orta vadede global büyümede 
beklenen yavaşlama ile birlikte düşen emtia 
fiyatları ve jeopolitik riskler takip edilmesi 
gereken en önemli konular.

Gelişmiş ekonomilerde krizden çıkışın dinamosu 
konumundaki Amerika Birleşik Devletleri’nin bu 
konumunu yılın son çeyreğinde de sürdürmesi 
bekleniyor. Ancak, ABD’nin beklenenden düşük 
gerçekleşen 2015 birinci çeyrek büyümesi, 
IMF ve benzeri kuruluşların 2015 yılı için 
global büyüme beklentilerinde aşağı yönlü 
bir revizyona neden oldu. ABD ekonomisinin 
performansının birinci çeyrek itibariyle beklenenin 
altında gerçekleşmesi, sert geçen bir kışın 
yarattığı koşullar ile birlikte düşen petrol fiyatları 

nedeniyle bu alandaki sermaye yatırımlarındaki 
düşüşe bağlanıyor. Büyüme performansındaki 
bu düşüklüğün, Kuzey Amerika’nın diğer 
ekonomilerinde, Meksika ve Kanada’da da etkili 
olması, global büyüme beklentilerindeki düşüşü 
de etkiledi.

Euro bölgesinde ise işler, güçlenen yurtiçi talep 
ve yükselmeye başlayan enflasyon göz önünde 
bulundurulduğunda, beklenenden daha iyi 
gidiyor. Yunanistan’ın tahmin edilenden daha 
büyük bir hasarla Euro bölgesinde kalmaya 
devam edeceği ortaya çıkmış olmakla birlikte, 
Avrupa ekonomileri ciddi toparlanma emareleri 
gösteriyor. Benzer şekilde Japon ekonomisi 
de yılın ilk çeyreğinde beklenenin üzerinde bir 
büyüme performansı sergiledi.

Bu çerçevede, 2014 yılında yüzde 1,8 olarak 
gerçekleşmiş olan  gelişmiş ekonomiler büyüme 
oranı 2015 yılı için yüzde 2,1 ve 2016 için ise 
yüzde 2,4 olarak tahmin ediliyor.  

Gelişmekte olan ülkeler açısından, gelinen 
noktada yıl sonuna ilişkin beklentilerde fazla 
bir değişiklik yok. Özellikle, dünyanın ikinci 
büyük ekonomisi olan Çin ekonomisinin 
yapısal dönüşüme ihtiyaç duyduğuna ilişkin 
yaygın kanaat, ABD Merkez Bankası FED’in 
son toplantısında beklenenin aksine faizi 
değiştirmemesinde büyük rol oynadığı gibi, 
diğer gelişmekte olan ülke ekonomilerine ilişkin 
de önemli etkiler yaratıyor . Çin ekonomisindeki 
değişim doğru yönetilemezse, küresel ekonomi 
için bir kriz anlamına gelebileceği sıklıkla ifade 
edilmeye başlandı. Gerek Çin ekonomisinin 
içinde bulunduğu durum gerekse petrol ihraç 
eden gelişmekte olan ülkeler açısından düşen 
emtia fiyatları, sıkı finansal koşullar, yapısal 
sıkıntılar ve jeopolitik riskler nedeniyle gelişmekte 
olan ekonomilerin 2015 performansının 2014’ün 
gerisinde kalacağı yönündeki tahminleri 
güçlendiriyor. 2016 da ise daha olumlu bir 
seyir izlemesi beklenmekte. 2014 yılında 
yüzde 4,6 olarak gerçekleşen gelişmekte olan 
ülke ekonomileri büyüme oranına ilişkin 2015 
beklentisi yüzde 4,2, 2016 için ise yüzde 4,7. 

Belirtilen veriler ışığında 2015 yılı için global 
ekonomi büyüme beklentisi yüzde 3,3 ve 
2016 için bu rakam yüzde 3,8. Sonuç olarak 
global ekonominin 2016 da daha iyi bir seyre 
kavuşacağı beklentisi hakim.

Peki ülkemiz açısından durum nasıl? Enflasyon 
oranı ve büyüme rakamı gibi temel göstergeler 
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ve döviz kurlarındaki artışın ortaya çıkardığı 
riskler bir yana, ülkemiz ekonomisi, iç 
politik belirsizlikler, bir süredir yeniden 
baş gösteren terör olayları ve ülkenin 
hemen güneydoğusundaki komşularından 
kaynaklanan jeopolitik riskler  arasına sıkışmış 
vaziyette. Küresel büyümenin yavaşlamasına 
paralel olarak emtia fiyatlarındaki düşüş ile 
birlikte, FED’in faiz artışının ötelendiği mevcut 
konjonktürün, ülkemizi diğer gelişmekte olan 
ülkeler geneline göre daha olumlu etkilemesi 
beklenebilir.  Orta vadede küresel büyümenin 
yavaşlamasının Türkiye ekonomisine vereceği 
zarar emtia fiyatlarındaki gerileme ve 
düşük faizlerle büyük ölçüde telafi 
edilebilir. Ancak, döviz kurlarındaki 
artışın reel ve mali kesim bilançolarına 
vereceği zararı bertaraf etmenin bir 
yolu yok gibi. Bu noktada, FED’in 
muhtemel faiz artırımı karşısında 
Merkez Bankası’nın izleyeceği 
politika önem kazanıyor. Merkez 
Bankası’nın faizleri değiştirmeden, yan 
enstrümanlarla konuya yaklaşmaya 
devam etmesi önemli riskler getirebilir.

Merkez Bankası, henüz içerdeki 
politik belirsizlik ve risklerin bu ölçüde 
keskinleşmediği 30 Temmuz’da 
yayınladığı enflasyon raporunda,  
önümüzdeki dönemde de sıkı para 
politikası izlenmesi yönündeki 
kararlılığı vurguladı. Temmuz 
ayında açıklanan verilere göre,  
yıllık enflasyon TÜFE’de yüzde 
6,81 ve ÜFE’de yüzde 5,62 
oldu. 

Bu rakamlar, 2014 yılında artan enflasyon 
tedirginliğinin, bir miktar azalması anlamına 
gelmekle birlikte, Temmuz ayı verilerinin, artan 
döviz  kurlarının enflasyona yapması muhtemel 
etkiyi içermediğini akılda tutmakta fayda var. 

Diğer taraftan yine Temmuz verilerine göre 
büyüme ikinci çeyrekte son 5 çeyreğin en 
yüksek oranına ulaşarak yüzde 3,8 olarak 
gerçekleşti. Ancak yine de yıl sonu itibariyle 
büyümenin Orta Vadeli Plan’da belirlenen 
yüzde 4’lük hedefe ulaşması beklenmiyor. 

Yılın son çeyreği itibariyle yerel oyuncular 
ve küresel yatırımcılar itibariyle gözler 1 
Kasım’da yapılacak seçimlere çevrilmiş 
vaziyette. 

Ekonominin temel göstergeleri önemli 
olumsuzluklara işaret etmemekle 
birlikte, 2015 yılının sonu itibariyle karşı 
karşıya kalınması muhtemel yüzde 3’lük 
büyüme rakamının yetersiz olduğu ve 
2016’nın da 2015 gibi kayıp bir yıl haline 
gelmemesi için iç politik belirsizliklerin 
ortadan kalkmasının elzem olduğu 
muhakkak. Bununla birlikte Merkez 
Bankası’nın dış ekonomik gelişmelere 
karşı, siyasi otoriteden bağımsız aksiyon 
alabilir durumda olması da hayati önem 
arzediyor. 
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Işıklar Dağı’nın 
Gölgesinde Deniz 
Kokusu

ir yanda köklü tarihinin izlerini 
günümüze taşıyan dinsel yapıları, 
anıtları, müzeleri; diğer yanda doğanın 

en güzel renklerini bir arada bulabileceğiniz 
ormanları ve mesire yerleriyle ülkemizin 
benzersiz şehirlerinden birisi olan Tekirdağ, 
Roma İmparatorluğu’ndan Osmanlı’ya pek çok 
medeniyete ev sahipliği yapmış, tarih boyunca 
hep büyük ilgi görmüştür.

Anadolu, yakın doğu ve Avrupa arasındaki göç, 
istila, ticaret, kültür, alışveriş gibi her türlü ilişkinin 
Trakya üzerinden gerçekleşmesi, günümüzde 
olduğu gibi geçmişte de Tekirdağ’ın en önemli 
özelliği olmuştur. Yörede Eski Taş Devrinin üst 
tabakalarına ait yerleşmelere, Saray ilçesindeki 
Güneş Kaya ve Güngörmez vadilerinde bulunan 
mağaralarda rastlanmıştır. 

Şarköy ilçesinde ilk toprağa yerleşme dönemine 
ait taş balta üretim merkezleri bulunmuştur. 
Marmara Denizi boyunca bazı nehir ağızlarındaki 
yerleşmelerde, Kalkolitik Çağ yerleşmeleri ile yine 
sahil boyunca Troya’nın I. ve II. tabakasına ait 
çağdaş yerleşmelerin yer aldığı tespit edilmiştir. 

MÖ 1400-1000 yılları arasında bir göç dalgası ile 
Trakya’ya gelen ve Proto-Trak olarak tanımlanan, 
toplumsal örgütlenme bakımından çok daha 
geri düzeyde topluluklar bulunmaktaydı. Traklar 
göçebe topluluklar halinde yaşarken 
MÖ 8.-6. yüzyılda Ege adalarından gelen 
Samos’lu kolonistler Marmara Denizi kıyılarında 
koloni şehirleri kurmuşlardı. Bunların en önemlileri 
bugünkü Tekirdağ sınırları içinde bulunan 
Perinthos (Marmara Ereğlisi) ve Bisanthe’dir. 
Trakya MÖ 546-430 yılları arasında doğudan 
gelen Perslerin istilasına uğramış ve Pers 
egemenliği altında kalmıştır.
 
MÖ 352 yılında Makedonya Kralı II. Philip Trakya 
üzerine düzenlediği seferde, İpsala’dan Marmara 
Ereğlisi yakınlarına kadar olan sahil bölgelerini 
işgal etmiştir. Ancak Perinthos büyük bir direniş 
gösterir. II. Philip’ten sonra yerine geçen ve 
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Tekirdağ

Hindistan’a kadar sefer yapan Büyük İskender, 
Perinthos’u ele geçirir. 

Büyük İskender’in ölümünden sonra bu bölge 
Lysımochos’un hâkimiyetine girmiştir. Bölge; 
MÖ 30 yılında Roma İmparatorluğu hâkimiyetine 
girene kadar Makedon ve Odris kralları arasında 
sürekli el değiştirmiştir.
 
Tekirdağ Geç Roma Döneminde Rhaedestus 
ismi ile tarih sahnesine çıkmış olup, Bizans 
Döneminde Rodosto ismi ile anılmıştır. Osmanlılar 
14. yüzyılda Tekirdağ’ı Bizans tekfurlarından 
aldıktan sonra, Rodosto adı Rodosçuk’a 
dönüşmüştür. 18. yüzyıla kadar bu isimle anılan 
Rodosçuk, sonradan Bizans tekfurları dolayısıyla 
verildiği öne sürülen “Tekfurdağı” adıyla anılmaya 
başlanmış, Cumhuriyet’ten sonra 1927 yılında il 
olarak Tekirdağ adını almıştır.

Tekirdağ ve çevresinde, bu köklü geçmişinin 
izlerini taşıyan çok sayıda tarihi yapı bugün halen 
tüm görkemleriyle zamana direnmektedir. Bunun 
yanında yöre, benzersiz doğal güzellikleriyle de 
her yıl çok sayıda ziyaretçinin ilgisini çekmektedir. 

Perinthos Antik Kenti: MÖ 6. yüzyılda Samos 
Adası’ndan gelen topluluklar tarafından 
kurulmuştur. I. ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanı 
statüsündedir. Antik yazarlardan Diodoros 
MÖ 4. yüzyıl ortalarında II. Philip’in Perinthos’u 
kuşatmasını anlatırken akropolis eteklerindeki 
evlerin uzaktan bakıldığında bir tiyatronun oturma 
sıralarında oturan insanlar gibi göründüğünü 
yazmaktadır. 

Perinthos’un antik devirden günümüze en 
iyi durumda koruna gelmiş anıtı olan surlar; 
akropolis ve aşağı şehir surları olmak üzere şehri 
kuzeyden ve batıdan kuşatmaktadırlar. Özellikle 
akropolün kuzeybatı köşesindeki surlar kısmen 
6-7 metre yüksekliğe kadar korunmuşlardır. 

Buna karşın Ereğli’nin bugün Kalekapı adı verilen 
semtindeki kuzey aşağı şehir surları inşaat 
faaliyeti nedeniyle tamamen tahrip olmuşlardır. 
Yarımadanın kuzeyinde limana bakan kesimdeki 
deniz surları da kısmen 5 metre yüksekliğe kadar 
korunmuşlardır. 

Ereğli’de bugün görülen surlar, MS 5. yüzyıldan 
kalmışlardır. Akropolün güney yamaçları çok dik 
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olduğundan bu kesimde sur yapılmasına gerek 
görülmemiş sadece akropolün güneybatısında 
yapıların ağırlığıyla toprak kaymasını önlemek için 
destek duvarları inşa edilmiştir.

Çorlu Kalesi: 6. yüzyıldan kaldığı tahmin edilen 
yapı, günümüze sadece bazı kalıntılarıyla 
gelebilmiştir. Çorlu Kalesi, Bizans döneminde 
yapılmıştır. Kalenin doğusu ve batısı dere 
yataklarıyla çevrelenmiştir. Sur duvarlarının 
yuvarlak kulelerle desteklendiği görülen Çorlu 
Kalesi, kesme taş temeller üzerine kurulmuştur.

Rüstem Paşa Camii: 1554 yılında Sadrazam 
Damat Rüstem Paşa tarafından yaptırılmıştır. 
Yapı Mimar Sinan’ın eseridir. Tekirdağ’ın en 
güzel camilerindendir. Kesme küfeki taşından 
yapılmıştır. Tek şerefeli minaresi caminin 
sağındadır. Giriş kapısı ceviz ağacı üzerine fildişi 
kakmalıdır. Kapı ve pencere kanatları geometrik 
motiflerle bezenmiştir.

Bahçedeki yuvarlak 5 sütunlu mermer şadırvan 
Abdülmecit zamanında yapılmıştır. Doğusundaki 
kütüphane, hamam ve medrese yapıları yıkık 
bir haldedir. Batısında bulunan 6 kubbeli 

bedesten sağlam olup, 1965 yılında Vakıflar 
Genel Müdürlüğü’nce restore edilmiştir. Camiyi 
yaptıran Rüstem Paşa’nın türbesi İstanbul’da 
Şehzade Camii’nin bahçesindedir. Caminin 
Marmara Denizi’ne bakan cephesinde bedesten 
hüviyetinde bir çarşı inşa ettirilmiştir.

Orta Cami: Orta Cami Mahallesi, Hükümet 
Caddesi’nde yer almaktadır. 1856 yılında Kürkçü 
Sinan Bey’in yaptırdığı caminin yıkılması üzerine 
hayırsever vatandaşlar tarafından eski yerine 
yeniden bir cami yaptırılmıştır.

Cami dikdörtgen planlı olup düz ahşap 
tavanlıdır. Kırma çatı alaturka kiremitle kaplıdır. 
Yapı malzemesi olarak moloz taş kullanılmıştır. 
Pencereler yuvarlak tuğla kemerli olup, sövelidir. 
Kuzeyde bulunan taç kapısının önünde iki ahşap 
sütunlu sundurma vardır. 

Caminin batı duvarına bitişik basamaklarla 
kadınlar mahfiline çıkılmaktadır. Yapının ilgi 
çekici ahşap tavanı süslü olup, doğu ve batı 
duvarlarında akantus yapraklı gömme sütun 
başlıkları görülmektedir. Caminin ince minaresi 
kesme taştan yapılmış olup tek şerefelidir.

Mirliva Hüseyin Paşa Camii: Tekirdağ’daki en 
eski camilerden biridir. Tekirdağ, İnecik bucak 
merkezinde bulunmaktadır. Antalya Mirlivası 
Hüseyin Bey tarafından 1498-1499 yıllarında 
yaptırılmıştır. Kesme taştan yapılan cami, erken 
Osmanlı mimarisinde görülen ters “T” planlı, 
zaviyeli camiler grubundandır. 

İbadet mekânının üzeri tromplu ve kasnaklı bir 
kubbe ile örtülüdür. İç mekânında yuvarlak niş 
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şeklinde olan oldukça sade bir mihrap vardır. 
Vakıflar Genel Müdürlüğü caminin yanındaki taş 
kaideli, yuvarlak gövdeli ve tek şerefeli minareyi 
restore etmiştir. Caminin yanında Antalya Mirlivası 
Hüseyin Bey’in kesme taştan, üzeri kubbe ile 
örtülü türbesi bulunmaktadır.

Süleymaniye Camii: Kebir adıyla da anılan 
yapının inşasında kesme taş kullanılmıştır. Kare 
planlı caminin giriş kapısının üzerindeki kitabeden 
padişah tarafından 1521’de Mimar Acem İsa’ya 
yaptırıldığı öğrenilmiştir. Döneminde külliye olarak 
yapılan yapı topluluğundan, günümüze sadece 
bu cami kalmıştır. Ana mekân tek kubbelidir. Son 
cemaat yeri ise üç küçük kubbe ile örtülüdür. 
Caminin beden duvarları kesme taş; mihrap, 
minber ve mahfili mermerden yapılmıştır. Kapı 
girişi kemerli nişin içine alınmış olup basıktır. 
Kemer, renkli mermerden yapılmıştır. Üzerinde 
sülüs kitabe yer almaktadır. 

Ayas Paşa Camii ve Külliyesi: Sadrazam Ayas 
Mehmet Paşa tarafından 1525’te yaptırılmıştır. 
1538’de vefat eden Ayas Mehmet Paşa’nın 
kabir taşı kitabesinde Evahir-i Safer 946 yazılıdır. 
Ayas Paşa Camii kubbeyle örtülüdür. Son 
cemaat yeri ile ana mekândan oluşan kesme taş 
duvarlarla örülü küçük bir yapıdır. İnce silindirik 
gövdeli minaresi tek şerefelidir. Caminin güzel bir 
şadırvanı, bahçesinde şimşir ağaçları vardır.

Rakoczi Müzesi: Barbaros Caddesi üzerinde 
eski bir Türk evi olan bina 1676-1735 yılları 
arasında yaşayıp, son yıllarını Tekirdağ’da 
geçiren Erdel Prensi ve Macar Halk Kurtuluş 
Kahramanı II. Ferenc Rakoczi’nin anısına Macar 
Hükümeti’nce müze olarak düzenlenmiştir. 

Mülkiyeti ve içindeki eşyalarıyla birlikte Macar 
hükümetine ait olan müze 25 Eylül 1982 
tarihinde ziyarete açılmıştır. Müzede sergilenen 
eserler arasında Türk-Macar ilişkilerini ve iki 
ulusun halk sanatlarındaki beraberliklerini 
simgeleyen eserler ile Rakoczi’nin şahsı ve 
ailesine ait eşyalar yer almaktadır.

Namık Kemal Evi: Vatan şairimiz Namık Kemal’in 
1840 yılında Tekirdağ’da doğduğu evin yakın 
çevresinde eski Tekirdağ evleri örnek alınarak, 
Namık Kemal’in hatırasına Tekirdağ Namık Kemal 
Derneği tarafından 1993 yılında yaptırılmıştır ve 
1994 yılında hizmete girmiştir. Namık Kemal Evi; 
Tekirdağ mutfağı, başodası ve yatak odasını 
tanıtan etnografik eşya ile süslenmiştir. Ayrıca 
Namık Kemal ve onun hakkında yazılmış eserler 
evde teşhir edilmektedir.

St. İoannis Theologos Manastırı: Papaz 
Dionysius tarafından 1865 yılında yapılan 
manastırın inşaatı 49 yılda tamamlanmıştır. 
Bölgedeki manastırlar içinde günümüze ulaşan 
tek kalıntı olma gibi bir özelliği vardır. 
1865’te yapılan manastır, daha önceki bir Bizans 
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Üstte:
Trak Kralı 

Kersepleptes 
Altta:

Tekirdağ Müzesi

İznik seramikleri ile kaplıdır. Alt kat pencereli 
dikdörtgen formdadır ve denizliklerin altında 
kabartmalar görülmektedir. Binanın batı ve güney 
kısımlarında yer alan iki adet kâgir balkonu vardır. 
Binanın çatısı kırma olup kiremitle kaplıdır. Giriş 
kapısının üstünde kitabesi mevcuttur.

Eski Cami: Ertuğrul Mahallesi, Hükümet 
Caddesi’nde yer almaktadır. İlk yapılan cami 
tamamen yandıktan sonra Zahire Nazırı Ahmet 
Ağa tarafından tekrar yaptırılmıştır. Cami 
dikdörtgen planlı olup düz ahşap çatılıdır. 
Caminin kuzeyinde yer alan taç kapısının önünde 
iki sütunun taşıdığı sundurma vardır. 

Caminin ana mekânının üç yanı kadınlar mahfili 
ile çevrilidir. Pencereleri yuvarlak kemerli olup, 
üzerlerinde demir parmaklıklar vardır. Altıgen 
mihrabın sağında minber, solunda ise vaaz 
kürsüsü bulunmaktadır. Caminin minber ve kapı 
üstündeki motiflerden başka süslemesi yoktur. 
Kesme taştan yapılan minaresi ise tek şerefelidir.

Sohteoğlu Camii: Tuğlacılar Lisesi karşısında yer 
alan, üzeri kiremit örtülü bir camidir. 1777 yılında, 
bugün yapının küçük avlusunda gömülü olan 
Sohtezade Ahmet tarafından yaptırılmıştır. Cami, 
1949 yılında tamir edilmiştir.

Hasan Efendi Camii: Ahşaptan yapılmış olan 
Hasan Efendi Camii, Şer’iye Başkâtibi Hasan 
Efendi tarafından 1627 yılında inşa ettirilmiştir. 

manastırının kalıntıları üzerine inşa edilmiştir. Bu 
arazinin Bizans manastırından da önce mezarlık 
olarak kullanıldığı bilinmektedir. Mezarlığın ise 5. 
ve 6. yüzyıldan kalma olduğu söylenmektedir.

Tekirdağ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi: 1927 
yılında Mimar Kazım Tahsin tarafından yapılmıştır. 
1976 yılına kadar Vali Konağı olarak kullanılmıştır. 
Müze binası, kâgir zemin üzerine iki katlıdır. 
Binanın kuzeyinde bulunan girişi mavi beyaz 
İznik çinileri ile kaplıdır. Girişin üzerinde kâgir iki 
konsolun taşıdığı balkon yer almaktadır. Balkonun 
korkuluğu daire ve yıldız motifleriyle süslüdür. 
Üst kat pencereleri beşik kemerli olup, üstü 



/ 55

Üstte:
Hora Feneri 
(Şarköy)

Ortada:
Güzelce 
Hasan Bey
Ulu Camii

Altta:
Namık Kemal 
Anıtı

Hasan Efendi’nin naaşı caminin bahçesinde 
gömülü bulunmaktadır.

İlköğretmen Atatürk Anıtı: Türkiye 
Cumhuriyeti’nin 50. Kuruluş Yıldönümü’nü 
kutlama etkinlikleri çerçevesinde, 26 Ekim 1973 
tarihinde yaptırılmıştır. Atatürk’ün, harf devrimini 
Tekirdağ’a taşımasını sembolize eden heykel, 
mermer kaide üzerine oturtulmuş, aşağıdan 
yukarıya doğru daralan mermer bir plaka fonu 
üzerine şekillendirilmiştir.

Abide-i Hürriyet Anıtı: Tekirdağ Arkeoloji ve 
Etnografya Müzesi’nde koruma altına alınan 
anıt, zamanın Vilayet Yazı İşleri Müdürü Niyazi 
Tayip Bey tarafından, şehrin düşman işgalinden 
kurtuluşu ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’e 
minnettarlığını belirtmek amacıyla Hükümet 
Konağı’nın önündeki havuzun başına diktirilmişti.
Üçgen alınlıklı olan anıtın her iki tarafında korinth 
başlıklı birer sütun bulunmaktadır. Alınlığın ana 
sahnesini alınlığın orta kısmında bulunan ay-yıldız 
kabartması oluşturmuştur. Alınlığın üçgen kısmı 
iç içe geçmiş yaprak motifleriyle sınırlandırılmış 
olup, alınlığın alt kısmında ise kartal kanadı motifi 
görülmektedir. 

Şehitler Abidesi: Muratlı Caddesi üzerinde 
bulunan Şehitler Abidesi, Tekirdağ’ın fethi 
sırasında şehit düşenlerin hatırasına 1949 
yılında yaptırılmıştır. Abideye uzun bir merdivenle 
çıkılmaktadır. Merdivenlerin tam ortasına taşlarla 
Türk bayrağı yapılmıştır. Bayrağın olduğu yerin 
tam önünde ise bir yazıt vardır. Her yıl yüzlerce 
turist burayı ziyaret etmektedir.

Hora Feneri: Tekirdağ’ın Şarköy ilçesine 20 
kilometre uzaklıkta bulunan fener, Hoşköy’ün 
hemen girişinde yer almaktadır. 1861 yılında 
Abdülmecit tarafından yaptırılmıştır. Fenerin tüm 
bağlantıları vida ile birleştirilmiş ve yapımında da 
kaynak kullanılmamıştır. Yerden yüksekliği 20-25 
metre civarındadır.

Bu görkemli tarihi yapıların yanında yörenin doğal 
güzellikleri de göz alıcıdır. Tekirdağ - İstanbul 
karayolu üzerinde olan Atatürk Ormanı günübirlik 
dinlenme tesislerinden birisidir. İl merkezine 
uzaklığı yaklaşık 7 kilometredir. Orman ve çevresi 
yemyeşil doğasıyla oksijen kaynağıdır. İlde 
gerçekleştirilen dağ ve doğa yürüyüşü turlarından 
biri kuzeyde Ergene Vadisi boyunca, diğeri ise 
İnecik, Karaçalı, Tatarlı, Beyoğlu, Sağlamtaş, 
Çınarlıdere güzergâhında yapılmaktadır. Bunların 
dışında; Şarköy ilçesinde Ganos Dağları ve 
Saray ilçesinin kuzeyindeki dağlık alanlar dağ 
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ve doğa yürüyüşü turları için oldukça elverişli 
imkânlar sunmaktadır.

Kumbağ, Tekirdağ’ın en önemli eğlenme ve 
dinlenme merkezlerinden birisidir. Ganos 
Dağları’nın Marmara Denizi kıyısında kurulmuştur. 
Tekirdağ’a 11 kilometre, İstanbul’a 145 kilometre 
mesafede bulunan Kumbağ, Tekirdağ’da deniz 
turizmi denilince ilk akla gelen yerlerden biridir. 

Beldede, rüzgâr sörfçülüğü de yapılabilmektedir. 
Plaj çevresinde sosyal tesisler, küçük çaplı tatil 
köyleri, oteller, restoranlar tarzı turistik işletmeler 
mevcuttur. Kumbağ’ın sırtlarındaki orman içi 
dinlenme tesisleri de oldukça ilgi çekicidir. 

Tekirdağ’ın güneybatısında yer alan Şarköy, 
Marmara Denizi kıyısına kurulmuş şirin bir ilçedir. 
Şarabı, zeytini, üzümü ve kirazı ile ünlüdür. 
Şarköy, 60 kilometre uzunluğundaki sahili 
ile Türkiye’nin birinci, dünyanın en uzun 12. 
kumsalına sahiptir. Mavi bayraklı denizi, tertemiz 
suları nedeniyle büyük ilgi gören ilçe, rüzgâr sörfü 
konusunda da oldukça gözdedir. 

Tekirdağ’ın Karadeniz kıyısında Istranca 
Dağları’nın eteklerinde bulunan Kastro doğal 
plajı, il merkezine 10 kilometre mesafededir. Eski 

adıyla Kastro şimdiki ismiyle Çamlıköy, Trakya’nın 
Bahçeköy deresinin Karadeniz’e döküldüğü 
yerde Saray’ın sahil şeridinde bulunmaktadır. 
Bu plajda ormanlık alanlar kumsalla birlikte 
başlamaktadır. Kastro yöresindeki 329 hektarlık 
Karaçam Ormanı 18 Nisan 1988 tarihinde Milli 
Park haline getirilmiştir. 

Eski bir yerleşim merkezi olan Saray’ın sınırları 
içinde Ergene Nehri doğmaktadır. Istranca 
Dağları eteğinde olan ilçede kara avcılığı 
da yapılmaktadır. Saray ilçesinde bulunan 
Güngörmez Mağarası ilginç fiziki yapısı ile turizm 
potansiyeline sahip bir mağaradır.

Uçmakdere, Rumlar zamanında önemli bir 
şarap üretim merkezi olarak faaliyet göstermiştir. 
1918’de çekilmiş bir fotoğrafa göre; köyde 
yaklaşık 500 hane bulunmakta olup; evlerin 
çoğu 3 katlı ve camekânlıdır. Özellikle çavuş 
üzümlerinin Amerika’ya buradan gönderildiği 
resmi kayıtlarda bulunmaktadır. 

Koyu mavi denizi ve yemyeşil dağları ile 
Uçmakdere yamaç paraşütü sporuna gönül 
verenlerin yeni adresidir. Burada dört atlayış 
noktası bulunmaktadır. Ayrıca, Motocross 
tutkunlarının yeni adresi olan Uçmakdere, birçok Hoşköy

Karşı Sayfa 
Üstte:

Güzelköy (Melen)
Ortada:

Kastro (Çamlıköy)
Altta:

İğdebağlar, 
Nişantepe
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motosiklet tutkununun ilgisini çekmektedir. 
Doğa ile baş başa geziler, yemyeşil dağ yolları 
motosiklet tutkunlarına unutamayacakları 
deneyimler kazandırmaktadır.

Eriklice Köyü, Şarköy’e bağlıdır. Kendine has 
yaşam tarzının yanı sıra değişik kültürlere ve 
çeşitli yöresel yemeklere sahiptir. Şarköy’e araçla 
sadece on dakikalık bir yol mesafesi vardır. 
Temiz denizi ve havasının yanı sıra yakın bir 
konumda bulunmasına rağmen ziyaretçilere hitap 
eden bir köydür.

İğdebağlar Köyü, Tekirdağ’ın Şarköy ilçesine 
6 kilometre uzaklıktadır. Köy, Marmara ikliminin 
etkisi altındadır. Köy halkı tarım ve hayvancılıkla 
geçimini sağlamaktadır. Denizi ve yeşili 
buluşturan köy, yılın değişik zamanlarında 
ziyaretçilerini ağırlamaktadır.

Yörede yamaç paraşütü için en uygun 
noktalardan biri 625 metre yüksekliğindeki 
Nişantepe’dir; atladığınızda, önünüzde Marmara 
Adası, sağınızda Uçmakdere, Hoşköy, Şarköy, 
sol tarafınızda Kumbağ, Barbaros, Tekirdağ, 
altınızda yemyeşil Ganos Ormanları ve masmavi 
Marmara Deniz’ni seyrederek Ayvasıl Plajı’na 
güvenli bir iniş yapabilirsiniz. 
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Anne Sütünün 
Yararları Bir Ömür 
Boyu Sürüyor

er geçen gün yeni yeni özellikleri 
keşfedilen anne sütünün bebek 
beslenmesinde eşsiz bir gıda olduğu 

bugün artık herkesin kabul ettiği bir gerçektir. 
Ancak anne sütü ile beslenme ve emzirme 
oranlarımız hala istediğimiz seviyede değil. 
Anne sütünün üstünlüklerini bilmemiz ve 
bebek beslenmesi için vazgeçilmez olduğunu 
sık sık vurgulamamız gerekiyor. Aynı zamanda 
annelerimizi gebelik döneminde emzirme 
konusunda hazırlamamız ve doğumdan sonra 
da desteklememiz gerekiyor. Bazen bebeği 
kucakta tutarken yapılan bir yanlışlık, yanlış 
davranışlar ve gereksiz kaygılar emzirmeyi 
aksatıyor.

Anne sütü, bebeğin ilk aşısıdır. Doğumdan 
sonra annedeki bağışıklık maddeleri bebekte en 
küçük bir reaksiyona neden olmaksızın bebeği 
korur. Bu aşılama, doğumdan sonraki ilk 30 
dakika içinde yapılmalıdır. Bağışıklık maddeleri 
anneden geldiği için bebeğin yaşayacağı, 
çevreden gelebilecek risklere karşı bebeği 
korumaktadır. Hayatın ilk yıllarında çok sık 
görülen ve ölümlere yol açabilen ishal, zatürre 
gibi enfeksiyon hastalıklarını önler. Kolostrum 
denilen bu ağız sütünün damlası dahi boşa 
gitmemelidir. Emme ve yutması henüz 

SAĞLIK SAĞLIK ÇANTASI

H

gelişmemiş küçük prematürelerde de anne 
sütü aynı zamanda sindirim sistemini geliştirici 
ve bağışıklık mekanizmasını güçlendirici etki 
yapar.

Anne sütü büyük oranda su içerir. Onun 
için bebeğe özellikle ilk altı ayda su bile 
verilmemelidir. Sıcak havalarda bebeğin susuz 
kalacağı endişesi yersizdir. Tropikal iklimlerde 
bile bebeğin ekstra suya ihtiyaç duymadığı 
kanıtlanmıştır. Sadece anne sütü alındığında 
anne sütündeki maddelerin biyoyararlanımı çok 
daha iyi olur. İnek sütünden daha az olan demir, 
çok daha iyi emilir.

Anne sütünde bulunan ana protein olan 
alfa-laktalbumin inek sütünde bulunan beta-
laktalbumine göre sindirimi daha kolay ve 
bebek beslenmesinde anne sütüne üstünlük 
kazandıran çok önemli bir proteindir. Endojen 
alfa-laktalbumin proteini kalsiyumla bağlı olarak 
bulunur ve laktoz sentezinde bir kofaktör olarak 
çalışır. Ancak tümör hücrelerini öldürücü etkisi 
yoktur. 

Bu protein oleik asit adı verilen yağ asidi 
ile bebeğin midesinde birleşerek HAMLET 
(Human Alpha-lactalbumin Made LEthal to 
Tumor Cells) adı verilen proteine dönüştüğünde 
ise vücutta adeta bir kemoterapötik ajan gibi 
çalışmaktadır. Üstelik sağlıklı hücre ve dokulara 
zarar vermeksizin bunu yapmaktadır. Anne 
sütünde bulunan HAMLET proteininin sağlıklı 
hücrelere dokunmaksızın, sağlıklı dokulara zarar 
vermeksizin doğal yollarla 40’tan fazla tümör 
hücresini yok ettiği gösterilmiştir. 

HAMLET proteini hücredeki mitokondri, 
proteasome ve histon gibi yapılarla etkileşerek 
apopitotik etki göstermektedir. Ancak yine de 
anti kanserojen etkisi tam olarak anlaşılabilmiş 
değildir. Anne sütünde bakteri ve virüslere 
karşı korunma ve savunma sağlayan pek çok 
özellik bulunmakla birlikte, HAMLET proteinin 
doğrudan bakterilere karşı etkisi yoktur. Ancak 
bu protein ilaçların bakterilere karşı etkinliğini 
arttırmaktadır. Örneğin metisiline dirençli 
bakterileri metisilin ve vankomisine duyarlı hale 
getirmektedir.

Anne sütü alan bebeklerin zeka düzeyinin 
(IQ) daha yüksek olduğunu gösteren pek çok 
çalışma yapılmıştır. Bu bebekler aynı zamanda 
daha uyumlu ve problemsiz bireyler olmaktadır. 

Bu sonuçların çok geniş kapsamlı 

Prof. Dr. Rahmi Örs
Necmettin Erbakan Üniversitesi 
Meram Tıp Fakültesi Neonatoloji Bilim Dalı
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epidemiyolojik çalışmaların sonucu olduğunu 
hatırlatmak isterim. Bazen anneler, örneğin; 
“Hocam ben anne sütü veremedim, 
ama çocuğum üniversite sınavında ilk 
5.000 içine girdi” diyor. O zaman “Tüh!” 
diyorum, “Çocuğunuzun bir deha olmasını 
engellemişsiniz.” Burada tıbbi ve gerçekten 
zorunlu nedenlerle bebeğini emziremeyen 
anneleri istisna tutmak istiyorum. Ancak 
anne emzirme için hem kendi sağlığı hem 
de çocuğunun ileri dönem sağlığı açısından 
gayret göstermelidir. Tabii ki sağlık personeli 
olarak bizlere düşen görev de emzirme 
döneminde sorunlar yaşayan annelere gereken 
desteği sağlamak olmalıdır. Pratikte maalesef 
nezle olduğu için veya bir parasetamol veya 
antibiyotik kullandığı gerekçesiyle emzirmeyi 
kesen annelerle karşılaşmaktayız. Bu noktada 
doğru bilgiyi vermek ve desteği sağlamak çok 
önemlidir.

Emzirmenin sadece bebeğe değil anneye 
de uzun dönemde yararlar sağladığını 
vurgulamakta fayda var. Emziren annelerde 
demir eksikliği anemisi daha az görülüyor. 
Çünkü emzirmeyen anne adet kanaması 
ile sütten daha fazla demir kaybediyor. 
Doğum sonu kiloları anneler için önemli bir 
problem ve çalışmalar, emziren annelerin 
doğum sonu kilolarını daha iyi verdiklerini 
göstermiştir. Bu gebelik sırasında diyabet 
riskiyle karşılaşan anneler için ileriki 
yaşamlarında diyabet risklerini azaltmaları 
anlamına geliyor. Emziren 
annelerde 
daha 

fazla kilo kaybı, şeker kontrolünün iyileşmesi ve 
iyi kolesterolün artması kalp problemleri riskinin 
azalması demek oluyor. Emziren annelerde 
kemiklerin güçlendiği, osteoporoz riskinin 
azaldığını gösteren çalışmalar var. Yumurtalık 
ve rahim kanserleri emziren annelerde 
emzirmeyen annelere göre daha az görülüyor. 
Yine birçok çalışma meme kanserinin emziren 
annelerde daha az olduğunu gösteriyor.

Anne sütünün biyokimyasal, anti-enfeksiyöz 
ve gıda olarak özellikleri çok daha ayrıntılı 
konuşulabilir, ancak emzirmede meydana 
gelen anne-bebek bağlanması ve anne-bebek 
teması anne ve bebekte bu yararı dinamik ve 
daha etkili bir hale dönüştürüyor. Emzirmenin 
başlangıcında ve sonunda sütün yapısı bile 
değişiyor. Başlangıçta daha sulu olan anne 
sütü, emzirmenin sonuna doğru daha yağlı hale 
geliyor ve bebek doyarak emzirmeyi bırakıyor. 
Bütün bebeklerimizin en azından ilk altı ay 

sadece ve sadece anne sütü 
alabilmesi ve emzirmenin 

tamamlayıcı beslenmeyle 
birlikte iki yaşına kadar 
sürebilmesi dileğiyle...
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Tarihi Konakta 
Şapka Koleksiyonu

A vukat Cavidan Erten ve oğlu Atahan 
Erten 30 yılı aşkın bir süredir şapka 
biriktiriyor. Tarihi Erten Konak’ta 

biriktirdiği şapkaları sergileyen Erten’in 
koleksiyonunda geçmişten günümüze, 
Anadolu’dan Avrupa’ya her dönemden ve her 
yerden çok sayıda şapka bulunuyor. Kendisi 
için bir tutku halini alan koleksiyonculuğu 
herkese tavsiye eden Erten, “Benim için 
koleksiyon yapmak bir çeşit terapi yöntemi. 
Bu eserlerin her birinde yaşanmışlık var. 
Yaptıkça daha da keyif alıyorsunuz ve bu 
tutku, yeni insanlarla tanışmanıza da vesile 
oluyor” diyor.

DENGE: Av. Caviden Erten’i tanıyabilir miyiz? 
CAVİDAN ERTEN: Bir insanın kendini anlatması 
bazen, o kişiye zor gelen bir durumdur. Bence 
en güzeli ve en doğalı, sizi, sizlerden iyi 
bilenlerin hakkınızdaki değerlendirmeleridir.
Kısaca söylemem gerekirse, annem ve 
dedelerim gibi İstanbul’da doğdum. Türkiye’nin 
ve İstanbul’un “ilk kız lisesi” olan İstanbul Kız 
Lisesi’nden mezun oldum. Daha sonra da 
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdim. 
Halen çok sevdiğim, severek yaptığım ve bir 
sanat olarak kabul ettiğim avukatlık mesleğimi, 
bana her konuda destek veren ve projelerimin 
gerçekleşmesine yardımcı olan sevgili eşim Av. 
Aziz Erten’le birlikte sürdürüyorum.

D.: Şapkalara olan tutkunuz ne zaman ve 
nasıl başladı?
C.E.: Tam cevabını bulmam için çocukluğuma 
geri dönmem gerekiyor. O yıllarda annem, 
anneannem ve onların arkadaşlarının çoğu 
şapka kullanırlardı ve anneannem her zaman; 
“Biz şapkasız, ipek çorapsız ve eldivensiz 
Beyoğlu’na çıkamayız” derdi. O dönemde 
şapkanın, şıklığı ve zarafeti temsil ettiğini uzun 
yıllar sonra anladım.

Şapka, insanlar için başlı başına bir statü ve 
Büyük Önder Atatürk’ün yaptığı devrimden 
sonra bir çeşit çağ atlamaydı. Siz bunları 
çocukluğunuzda görüyor, büyüklerinizle 
birlikte yaşıyorsunuz. O dönemlerde belki 
de bu güzelliklerin, ayrıcalıkların farkında 
olamıyorsunuz. Eğitiminiz, çalışma hayatınız, 
aileniz, çocuklarınız derken zaman sizi bu ağın 
içine farkında olmadan alıyor. Yıllar sonra, artık 
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rahatladığınız veya kendinizi öyle hissettiğiniz 
dönemde, çocukluğunuzu,  yaşamınızı, 
ailenizi hatırlıyorsunuz. Belki de onları yeniden 
yaşamak, yaşatmak ve paylaşmak istiyorsunuz.
Kültür dediğimiz o büyük değerler, böylece 
kendiliğinden oluşuveriyor. Paylaşma isteği, 
tutku ile birleşince bazen arzularınızın esiri 
oluyorsunuz. Bence bu, her türlü zorluğuna 
rağmen mutlu, keyifli ve gururlu bir esaret.
Yaklaşık 30 yıl evvel bu düşünceler içinde 
şapka koleksiyonuma başladım. Beni çok 
etkileyen nikah ve düğünlerde kullanılan gizemli 
şapkaları topluyordum. Aslında toplamak 
dedim ama, belki de bu yanlış bir ifade. Bu, bir 
şapkaya sahip olma isteğiydi.
Yurt içinden ve yurt dışından, kullanılmış, 
yaşanmışlığı olan bu şapkaları arayıp bulmaya 
başladım. Daha sonraki düşünceler de bu 
güzelliklerin bana verilmiş bir ödül olduğunu 
hissettiriyordu. Onlar benim ödüllerimdi. Çünkü 
onlardan çok mutlu oluyordum. Yaklaşık 230 
adet şapkam oldu. Mutluluğumu ve sevgimi 
çoğaltmak ise işin en güzel tarafıydı.

D.: Bunları böyle tarihi bir konakta sergileme 
fikri nasıl ortaya çıktı?
C.E.: Bir Sultanahmet gezisi sırasında harabe 
halindeki bu konağı ve üzerindeki yıpranmış 
satılık tabelasını gördüm. Yaklaşık iki yıllık bir 
sürecin sonunda bu konağın restorasyonunu 
yaptık. Tabii ki farklı bir şey yapmak istiyorduk. 
Butik bir otelden çok daha fazlasını, bir kültür 
sanat merkezi, bir sergi salonu, bir konferans 
salonu olmasını arzuluyorduk. Böylece tarihi 
Erten Konağımızda bu güzelliği sergiye 
dönüştürme fırsatını yakaladık.

Şapkalar, konakla muhteşem bir uyum içinde 
ziyaretçilerine sunuldu. İlgi çok yoğundu. Bu 
ilgiden bizler de çok mutlu olduk. Konağımız 
birden renk cümbüşüne dönüştü.

D.: Neden böyle bir konak?
C.E.: Bu topraklarda kazanılanların bir kısmının, 
bu topraklara sosyal bir sorumluluk olarak geri 
dönmesi gerektiğine inanıyoruz. Erten Konak, 
yaklaşık yüz yirmi yaşında ve “iki nolu” bir tarihi

eser. Aynı zamanda “karnıyarık modeli” bir 
konak. Dönemin tüm özelliklerini taşıyor. Ben, 
bu konağı, tüm özellikleri, güzellikleri ve onca 
yaşanmışlığına rağmen yok olmaya mahkum bir 
haldeyken buldum.

İlk düşüncem onun, bu kaybolmuş tarihini, 
yeniden tarihe kazandırmaktı. Gerçekleştirdiğim 
için gerçekten çok mutluyum.

Erten Konak, 
Sultanahmet 

İstanbul
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D.: İçinde bulunduğumuz Erten Konak’ın da 
tarihi bir geçmişi var. Buradan da biraz söz 
eder misiniz?
C.E.: Söylediğiniz gibi konağımızın çok önemli 
ve dikkat çekici bir tarihi geçmişi var. Konak, 
bir generale ait. Aile, seksen yılı aşkın bir süre 
bu konakta yaşamış. Konağın 16 odası var. 
Odalar sofalara açılıyor. Konum hakkında kısaca 
bilgi vermem gerekirse, Erten Konak tarihi 
yarımadanın merkezinde bulunuyor. Bizans 
İmparatoru Justinyen tarafından yaptırılan 
“Büyük Saray”ın iki bölümünden oluşan “Kabul 
Sarayı”nın sınırları içinde yer alıyor.

Bu tarihi konağımızın komşuları ise: Önde 
Fatih’in İstanbul’u aldığı tarihte yaptırdığı ilk cami 
olan Akbıyık Camii, Dede Efendi Müzesi, Akbıyık 
Değirmeni ve Bizans Surları arkasında tüm 
heybetiyle duran dünya harikası Sultanahmet 
Camii.

D.: Gelen ziyaretçileri burada neler bekliyor? 
Şaşırtıcı sürprizler var mı?
C.E.: Eski bir halk sanatımız olan cam altı 
eserleri, bizim en önemli yapıtımız olan hatlar, 

dönemin özelliğini taşıyan gelinlikler, iki yüz yıla 
varan yaşanmışlığı simgeleyen, parıltısından 
hiçbir anlam ve mana kaybetmeyen, cici 
annemize ait gelin telleri…Bazen, “Hemen 
ucundan bir ufak tel kes, dilek dile” demek 
geliyor insanın içinden. Anılarınız gözlerinizde, 
sizde bıraktıkları izler ise ruhunuzda... Erten 
Konak’ı bu tarihsel özelliği ve dönemi nedeniyle 
kültür evi tarzında kullanmak, belirli bir yaşantının 
akışını geleceğe iletmek gerçekten çok güzel bir 
duygu.

Konağımızda aynı zamanda hat sergileri ve cam 
altı eserlerin sergileri de bulunuyor.
Hat ustamız, hatların ve bezemelerin nasıl 
yapıldığı konusunda sergi boyunca çeşitli 
gruplara konferanslar verdi. Bizleri ve bu sanata 
merakı olanları bilgilendirdi. Aziz Erten tarafından 
yıllarca emekle toplanan cam altı eserleri, 
doğuşu, yapılışı ve Anadolu’da kullanım biçimleri 
açısından yeni neslin pek bilmediği özellikleri 
taşıyordu.

Bu sanat hakkında da devamlı bilgilerimizi 
paylaştık. Aylarca süren sergimizi de yüzlerce 
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misafirimize keyifle anlattık. Onların mutluluğu 
bizim mutluluğumuz oldu. Halen ailemize 
ait koleksiyonumun bir kısmı konağımızda 
sergileniyor.

D.: Ülkemizde sizce koleksiyon yapmaya 
dönük yeterli ilgi var mı?
C.E.: Bu bir kültür meselesi ve maalesef 
bu kültürle yetişen insan sayısı oldukça az. 
Koleksiyon yapmak, sevdiğiniz objelere, 
eserlere sahip olma arzusu gerçekten çok güzel 
bir şey. Bence aşırı tutkuya dönüşmeden keyif 
alarak bu işin tadına varabilmeliyiz. Her güzelliğin 
temelinde olduğu gibi koleksiyonculuğun 
da temelinde bence sevgi vardır. Eşyayı, 
sanatı, insanı sevmek gerekir. Paylaştıkça 
ruhunuzun rahatladığını, yeni dostlarınızın 
olduğu ve çoğaldığını görüyorsunuz. Galiba 
koleksiyonerliğin en büyük avantajı, yeni 

insanlarla tanışmak, aynı duygular içinde olmak 
ve anlaşmak.

Bence koleksiyonculuğu aile ortamında, 
çocuklarımıza küçük yaşta benimsetmeniz 
gerekir. Bizler daha ilkokuldayken kendimiz 
postaneye gider, yeni çıkan pulları alıp 
biriktirirdik. Şu anda gerçekten güzel bir pul 
koleksiyonum var. Çikolatalar üzerinde bizi 
eğlendiren yaldızlar olurdu. Onları biriktirirdik ve 
bende olmayanları arkadaşlarımla değiştirirdik. 
Belki şimdi bu anlatım, bu çağda tuhaf gelebilir, 
ama sevgiyi, dostluğu o günlerde sokaklardan 
öğrendik. Şimdi düşünüyorum da iyi ki böyle 
çocuklar olmuşuz ve iyi ki çocukluğumuzu sevgi 
ile yoğurmuşuz.

Bu bahsettiğim objelerin hiçbiri şimdi üretilmiyor. 
Şimdi biriktirilenler, saklananlar hep dijital çağın 
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ürettiği şeyler ve artık “cep telefonu, bilgisayar, 
DVD, CD, flash bellek vb.” yeni koleksiyon 
türleri ortaya çıkıyor. Elbette bunlar da yapılmalı, 
ama hepsi teknoloji ürünü ve pek çok kopyası 
olan materyaller. Üzerlerinde el emeği göz nuru 
yok.

D.: Şapkalarla beraber onlara ait; kehribar 
tozu, Erzurum taşı, İtalyan taşı, sedef 
taşlarından oluşan şapka iğneleri de dikkat 
çekiyor. Onlardan da biraz bahseder misiniz?

C.E.: Şapkalardaki diğer şıklık, aksesuarları olan 
şapka iğneleri. İğneler, sanki onları olduklarından 
da daha gizemli bir hale getiriyor. Renk renk, 
cıvıl cıvıl... Kimi kehribar tozu, kimi Erzurum taşı, 
kimi sedef kakma, kimi gümüş işlemeliler, kimisi 
de opal taşlar. Hepsinin ayrı bir büyüleyiciliği var.
Hele onları bir de ışık altında veya güneşin 
vurduğu parıltılı ışık huzmeleri içinde izlerseniz 
tadına doyamazsınız. Doyumsuz bir keyif verirler 
insana. Düşünüyorum da bu sanatı yaratanlar, 
kullananlar ne kadar zevk sahibi kişilermiş. 
Keşke elimde imkan olsaydı da onları bulup 
tebrik edebilseydim.
 
D.: Son olarak koleksiyon yapmak isteyen 
kişilere neler tavsiye edersiniz?
C.E.: Koleksiyoner olmak, koleksiyon sahibi 
olmak da bence güzel sanatların bir koludur. 
Öncelikle sadece sizin beğeniniz değil 
başkalarının da aynı tadı alabileceği eserler 
toplamanız gerekiyor. Paylaşmayı ne kadar 
yaygınlaştırırsanız önce sizin verdiğiniz emek, 
daha sonra da bu güzelliklerin onlarda bıraktığı 
keyif koleksiyonerliğin amacına ulaşmasını 
sağlıyor. Yeni dostlarla tanışmanız onlarla 
kaynaşmanız da sizin hayattaki en büyük 
ödülünüz oluyor. Ben böyle düşünüyorum. 
Koleksiyonerliğin sınırı yok. Bence belirli 
bir ölçüde durmak, aşırı bir tutkuya 
dönüştürmemek suretiyle mükemmel bir terapi 
yöntemi. Herkese tavsiyede ederim.



/ 67



68 /
ESTETİK VE GÜZELLİKESTETİK

Karın Germe - Vücut 
Şekillendirme    

arın, başta kadınlar olmak üzere her 
iki cins için de kendi vücudundan 
memnun olma ya da kendi vücuduyla 

barışık olma açısından en önemli bölgelerden 
biridir. Bir kişinin şişman ya da zayıf olduğu 
sonucuna çoğu kez karın bölgesinin durumuna 
göre karar verilir. Kadınlar için ideal olarak 
öngörülen kum saati formunda gergin bir 
karın bölgesi bir merkezi özellik taşımaktadır. 
Buradan yola çıkarak karın bölgesi, kadınlığın 
merkezi olarak tanımlanmaktadır. Kadınlar için 
vücudun diğer bölgelerinde yuvarlak hatlar 
arzu edilirken karnın düz olması idealdir.

Hamilelik veya aşırı kilo alımı sonucunda karın 
bölgesindeki deri ve deri altı yağ dokularında 
önemli oranda hacim artışının yanı sıra karın 
kaslarında gevşeme, deri elastikiyetinde azalma 
meydana gelecektir. Kilo verme ya da hamilelik 
sonrasında bu dokuların miktarında önemli 
ölçüde azalma olsa da karın derisi, deri altı 
yağ dokusu ve karın bölgesi kasları çoğu kez 
yeterince toparlanamaz.

Gebelik süresince bu bölgedeki derinin sadece 

Dr. Serdar Eren 
Eren Estetik

genişlemediği, hormonal olarak da gevşediği 
bilinmektedir. Genişlemiş olan derinin elastik 
lifleri birbirinden ayrılır ve çoğunlukla göbek deliği 
ile pubis bölgesi arasında olmak üzere hoş 
görünmeyen derin çatlaklar oluşur. Böylece karın 
bölgesinde egzersiz ve diyet ile düzelmeyen, 
yağ birikimi ile birlikte deri sarkıklığı ve kaslarda 
gevşemeye bağlı şekil bozukluğu oluşur. Ayrıca 
bu sarkmış olan deri katlanıp hassasiyete ya da 
enfeksiyonlara yol açabilir.

Genel olarak kadın vücudu androjen ve östrojen 
tip olarak ikiye ayrılabilir. Androjen tip vücutlarda; 
ince bacak, selülitsiz yapı, küçük ve biraz yassı 
popo, kalça üzerinde toplanmış yağ tabakası 
fazlalığı ve bel oyuntusunun belirginliğinde 
azalma, karnın, göbeğin üst kısmında da 
kubbemsi yapı gözlemlenir. Akdeniz tipi kadın 
olarak da tanımladığımız östrojen tip vücutlarda 
ise; dar omuz , küçük meme, ince bel, geniş 
kalça ve selülite eğilimli sarkmaya uygun bir doku 
yapısı vardır.

Dokunun kayganlığı ve yumuşaklığı germe 
işlemine daha elverişli olduğundan “karın 
germe ve body lifting” için ideal hasta östrojen 
tipi vücuda sahip olan kadındır. Androjen tip 
vücutlarda şişmiş ve genişlemiş karın görünümü, 
genellikle karın içi yağlarındaki fazlalık dolayısı 
ile artmış olan karın içi basıncının belirtisidir. 
Böyle durumlarda ameliyattan önce kilo verilerek 
karın içi basıncın azaltılması, karın duvarının 
gevşemesi, karın adalelerini germe ve beli 
inceltme, işlemi daha kolaylaştırır.

“Karın germe ve body lifting” ameliyatından önce 
kişinin boyuna oranlı kilosuna erişmesi, tam 
istenilen sonuca ulaşabilmek açısından oldukça 
önemlidir. Ameliyat sırasında sıklıkla göbek 
deliğinin hemen üstü ile genital bölge arasındaki 
yağ fazlalığı çıkarılır. Karın derisi, altındaki yağ 
dokusu ile birlikte kaburgalara kadar karın 
kaslarından ayrılır. Hamilelik veya fazla kilolara 
bağlı olarak gevşeyerek yanlara doğru açılmış 
olan karın kasları, orta hatta bir araya getirilerek 
karın ön duvarı sağlamlaştırılır. Böylece daha 
sıkı bir karın duvarı ve daha ince bir bel hattı 
elde edilir. Gerdirilen karın derisinde göbek için 
yeni bir delik açılır ve eski yerinden ayrılmış olan 
göbek deliği, yeni yerine sabitlenir.

Ameliyat sonrasında bir kalça kemiğinin iç 
kısmından diğer kalça kemiğinin iç kısmına, 
kasığın hemen üzerinden uzanan, izi bikininin 
içinde kalacak şekilde ayarlanmış bir yara izi 
kalır. Çok açıktır ki;  yüzerken ya da herhangi bir 

K
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bozmaktadır. Karın duvarının düzlüğünün ve 
konturunun yara izi etrafında korunması, plastik 
cerrahi tekniğinin ana ilkelerinden birisidir.

Karın germe ameliyatından sonra hastaların 
tekrar hamile kalıp doğurması mümkündür. 
Ben üç hastamda ameliyat sonrası 
doğumların karın duvarını ilk hamilelikteki gibi 
yıpratmadığını gözlemledim. Aşırı kilolu kişilerin 
alt karın bölgelerinde fazla olan sarkmış deri 
ve yağ dokularını ameliyatla aldırmak istemeleri 
normaldir; fakat bu kişilerde yapılan karın 
germe ameliyatlarında yaranın iyileşememe riski 
yüksektir.

Derialtı yağ dokusu, kilo verme sonucu ne 
kadar sarkmış ve ne kadar ince ise o kadar iyi 
germek mümkündür ve yaranın iyileşememe 
riski de o oranda azalır. Karın germe ya da 
body lifting adayı olan hastalarımı, “Eğer bu 
ameliyatın sonucunun çok daha iyi olması için, 
ameliyat öncesi kilo verme stresine katlanırsanız, 
gösterdiğiniz çabanın ödülünü de hak etmiş 
olacaksınız. Üstelik en sonunda güzel bir 
ameliyatın sonucunda bu konudaki %50 pay da 
sizindir ” diyerek kilo vermeleri için motive etmeye 
çalışırım.

Daha önce meme bölgesinde sözünü ettiğim 
gibi, bu tür ameliyatlar sonucunda arzu edilen 
şey, vücudun birbirine oranlı, uyumlu olmasıdır. 
Güzel, düzgün bir karın elde edildiği halde 
daha önce rahatsızlık vermeyen, karın ile 
beraber sarkmış olan göğüslerin ön plana çıkıp 
rahatsızlığa neden olması pek sık rastlanan bir 
durum değildir. Unutulmamalıdır ki; estetik cerrahi 
girişimlerin tümünün amacı vücudun genel 
görünümünün birbirine uyumunu sağlamaktır.

şekilde göbek açık olduğunda yara izi iç çamaşırı 
veya bikini içinde kalacağından görülmeyecektir. 
Elbette geride bırakılan yara izi ne kadar ince ve 
ne kadar narin olursa sonuç da o kadar iyidir.

Bazen deri altı yağ dokusu fazla olan kişilerde 
karın germe ameliyatı “liposuction (yağ emilmesi)” 
ile birlikte yapılmaktadır. Yağ depolanması ve 
deri fazlalığı sadece göbek altı bölgesinde ve 
çok fazla değil ise kısmi karın germe ameliyatı 
uygun olabilir. Bu durumda göbek deliğinin yeri 
değiştirilmemektedir.

Aşırı kilo vermiş kişilerde karındaki gevşemenin 
yanı sıra, poponun düşmesi ve bacak derisinin 
gevşemesine de sıkça rastlanır. Bu gibi 
durumlarda yara izi tam bir bikinin içinde kalacak 
şekilde arkaya da uzanan sirküler (dairesel) 
bir kesi ile karına ilave olarak popo da kaldırılır 
ve bacak gerdirilir. “Body lifting” dediğimiz 
bu ameliyatla tek bir seansta bütün alt vücut 
gerdirilmiş olur.

Karın germe ameliyatı sırasında göbek deliği, 
yara veya kasık fıtığı eş zamanlı olarak onarılabilir. 
Geçirilmiş herhangi bir ameliyat sonrası sahip 
olunan alt karın bölgesindeki ameliyat izleri de 
(apandisit, sezaryen, fıtık vb.) ameliyat sırasında 
yok edilebilir.

”Karın germe ve body lifting” ameliyatlarında 
hastayı genellikle ürküten, yara izinin 
uzunluğudur. Şunu bilmek gerekir ki; vücudun 
formu ameliyattan sonra ne kadar iyi, genç, 
dinamik ve sportif bir görünüme sahipse; yara 
izinin dikkat çekmesi de o kadar azalacaktır. 
Hastaları yara izinin uzunluğundan çok yara izi 
yerindeki deformiteler, girinti ve çıkıntılar rahatsız 
etmekte ve gerilmiş bir karnın görünümünü 
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EKÜL Vakfı Bilgi Ağacı’nın 
Anadolu’da yürüttüğü projelerden 
birisi olan Payas Şenlendirme Projesi, 

ÇEKÜL Vakfı ve Payas Belediyesi işbirliği ile 
kültür mirasını, kent yaşamını canlandırarak 
güvence altına almayı hedefliyor.

Payas Şenlendirme Projesi, Osmanlı şehircilik 
pratiğinde “şenlendirme” olarak adlandırılan 
ilkelerin günümüz kentsel yenileme ve 
canlandırma ilkeleriyle birleştirmeyi hedefliyor. 
Proje, Payas’ta sürdürülebilir, mekânsal 
gelişimi sağlamayı, kentin sosyal ve ekonomik 
hareketliliğini arttırmayı amaçlayan bir vizyon 
projesi olarak göze çarpıyor. Bu bağlamda 
“şenlendirme” kavramının çocuklar olmadan 
soyut kalacağından yola çıkarak, projenin eğitim 
ayağına Sokollu Mehmet Paşa Külliyesi’nin 
hemen yanında yer alan Mimar Sinan İlköğretim 
Okulu öğretmen ve öğrencileri de dahil edildi. 

ÇEVRE ÇEVRE

Projeye 2014 yılı Eylül döneminde ÇEKÜL Bilgi 
Ağacı uzmanlarının sınıf öğretmenlerine verdiği 
eğitmen eğitimi ile başlandı. Kültür mirası ve 
kent kimliği üzerine odaklanan ders programının 
aktarıldığı Mimar Sinan İlköğretim Okulu 
öğretmenleri, “Külliye Sınıfı” projesini başlatmış 
oldu.

Payas Sokollu Mehmet Paşa Külliye sınıfında 
eğitim alacak öğrenciler için geliştirilen 
eğitim içeriği  2014-2015 eğitim-öğretim 
yılında Mimar Sinan İlkokulu 2., 3. ve 4. 
sınıf öğrencileriyle birlikte 16 hafta boyunca 
uygulandı. Bulundukları şehrin insanlık tarihi 
kadar eski bir tarihe sahip olduğu, zamanında; 
İpek Yolu, Baharat Yolu gibi büyük ticaret 
yollarının kilit noktası konumunda bulunduğu 
ve şehrin coğrafi konumunun getirdiği 
avantajlar vurgulanarak, öğrencilerin şehirlerini 
daha yakından tanımaları sağlandı. Geçmiş 
uygarlıklardan günümüze kalan birçok öğenin 
var olduğu, birçoğunun da henüz toprak altında 
bulunduğu ve koruyarak gelecek kuşaklara 
aktarılması gerektiği bilinci oluşturuldu. 
Çocuklar, kentlerinin mimari yapılarını, tarihini, 
Sokollu Mehmet Paşa’yı ve Mimar Sinan’ı 
öğrendi.

Ç

Hazırlayan:
Eğitim Uzmanı 

Servet Yanardağ

Sokullu 
Mehmet Paşa
Külliyesi’nde 

öğrenciler. 

Sokollu Mehmet 
Paşa Külliyesi’nde 
Çocuk Sesleri Var!
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Külliye’de
“kültürel miras” 
dersi

Payas Sokollu Mehmet Paşa Külliyesi’nde yer 
alan yeşil bir alan öğrencilerin yetiştirecekleri ve 
ileride bu yetiştirdikleri ürünleri tüketebilecekleri 
ekilebilir bir bahçeye dönüştürüldü. ÇEKÜL Bilgi 
Ağacı’na ekoloji alanında uzman ÇEKÜL’lüler 
destek oldu ve öğrenci-öğretmen-veli işbirliği 
ile boş olan yeşil alan yenilebilir bir bahçeye 
dönüştürüldü. Kültürel mirasımızı tanıtmak 
ve korumak amaçlı başlayan bu projede 
çocukların kent ve doğa ile olan bağı onları yine 
doğa ile buluşturarak kuruldu.

Payas Külliye sınıfı eğitimlerinde Mimar Sinan 
İlkokulu’ndan 316 öğrenci, ilçe genelinde 
Çağlalık İlkokulu, 100. Yıl İlkokulu, Şehit Çevik 
İlkokulu ve Sokollu Mehmet Paşa İlkokulu’ndan 
221 öğrenciye ulaşılarak toplamda 531 
öğrenci ve 21 öğretmen ile külliye sınıfı eğitim 
uygulamaları paylaşıldı.

ÇEKÜL Vakfı Bilgi Ağacı, Anadolu’nun zengin 
doğası ve kültüründen beslenip çocukları 
merkeze alarak geliştirdiği eğitim içeriklerini 
farklı eğitim kademelerindeki öğrenciler ile 
paylaşarak doğal ve kültürel mirasın farkına 
varılmasını ve “neden korumalı”nın gerekçelerini 
öğrencilerle paylaşıyor. Öğrenciler için 
hazırlanan kent, kültür, ekoloji başlıklı eğitim 

içerikleri ile hem onların kendi kültür ve doğasını 
tanımalarını, tasarladıkları ve uyarladıkları etkinlik 
çalışmaları ile de işbirliği halinde çalışmalarını, 
sorgulamalarını, yaratıcılıklarını kullanmalarını 
ve öğrencilerin gelecekle ilgili söz sahibi 
olmalarını sağlamayı hedefliyor. Bu bağlamda 
sürdürülebilirlik çalışmaları devam eden Payas 
Şenlendirme Projesi Külliye Sınıfı Eğitimleri 
2015-2016 eğitim-öğretim döneminde de 
sürecek.
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için Japon İmparatorluğu çeşitli askeri harekâtlar 
düzenlemiştir. 1894’te Japonların Tayvan’ın 
kontrolünü ele geçirdiği I. Çin-Japon Savaşı ve 
1904’te Çin ve Kore Yarımadası etrafında yerler 
kazanmalarını sağlayan Rus-Japon Savaşı 
bunların başında gelmektedir. 

1910’dan 1930’lara kadar ülke büyük bir 
donanma ve ordu ile yaygın olarak askerileştirildi. 
7 Temmuz 1937’de Japonya ile Çin Milliyetçi 
Hükümeti arasında Marco Polo Köprüsü 
civarında meydana gelen küçük bir çatışma 
ikinci bir Çin-Japon Savaşı’na yol açtı.

Milletler Cemiyeti, ABD, İngiltere, Avustralya 
ve Hollanda gibi devletler, Japonya’nın bu 
saldırılarından rahatsız oldu ve duruma diplomatik 
baskı ile karşılık verdi. 24 Şubat 1933’te Japonya 
tepki olarak Milletler Cemiyeti’nden çekildi.

1939 yılında Japonya, üzerindeki baskıyı, 1911 
ABD-Japonya ticaret paktını iptal ederek arttırdı. 
Japonya Çin’deki askeri seferine devam etti ve 
Almanya ile I. Dünya Savaşı’ndaki düşmanlığını 
resmi olarak ortadan kaldıran “Anti-Komintern” 
anlaşmasını imzaladı.

1940’ta Japonya, Almanya ve İtalya ile üçlü 
bir anlaşma imzalayarak “mihver” devletlerini 
oluşturdu. Japonya’nın bu hareketleri ABD’nin 
hurda metal ve akaryakıt üzerine ambargo 
koymasına ve Panama Kanalı’nı Japon 
gemilerine kapatmasına neden oldu. 

İmparator Hirohito zaten bazı askeri önlemler 
almıştı ve bunları harekete geçirmeye karar verdi, 
nitekim bu önlemlerden bir sonraki adım ABD, 
İngiltere ve Hollanda’yla savaştı. Bu saldırının 
olacağı muhtemeldi ancak Japonların böyle bir 
şeye kalkışmalarının imkânsız olduğu sanılıyordu. 

4 Eylül 1941’de Japon Kabinesi, hazırlanan 
Pearl Harbor saldırı planlarını İmparatorluk Genel 
Karargâhı’nda tartıştı. Alınan karar oldukça netti; 
“İmparatorluğumuz nefsini koruma ve savunma 
amacıyla savaş hazırlıklarını tamamlayacaktır 
ve gerekirse ABD, Britanya ve Hollanda ile 
savaşmaya kararlıdır…”

Pearl Harbor Saldırısı’nın asıl amacı Pasifik’teki 
Amerikan deniz gücünü etkisiz hale getirmekti. 
Yamamoto, başarılı bir saldırının bir yıla yakın 
bir zaman kazandıracağını ve böylece Birleşik 
Devletler filosu toparlanana kadar Japonya’ya 
rahat hareket etme avantajı vereceğini 
düşünüyordu.  

P

1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü
3 Ekim İki Almanya’nın Birleşmesi
3 Ekim TC Merkez Bankası’nın Kuruluşu
4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü
4-10 Ekim Dünya Uzay Haftası
5 Ekim Dünya HABİTAT Günü
5 Ekim Dünya Konut Günü
5 Ekim Dünya Mimarlık Günü
5 Ekim Dünya Çocuk Günü
9 Ekim Dünya Posta Günü
10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü
12-18 Ekim Ahilik Haftası
13 Ekim Dünya Afetler Günü
19 Ekim Ankara Tıp Fakültesi’nin Açılışı
24 Ekim Birleşmiş Milletler Günü
24-30 Ekim Silahsızlanma Haftası
26 Ekim Hasta Hakları Günü
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
1 Kasım Türk Harf İnkılâbı 
3-9 Kasım  Organ Nakli Haftası
4 Kasım UNESCO Kuruldu
8 Kasım Dünya Şehircilik Günü                      
10 Kasım Atatürk’ün Ölümü
10-16 Kasım Atatürk Haftası                             
14 Kasım Dünya Diyabet Günü   
16 Kasım Uluslararası Hoşgörü Günü  
19 Kasım Dünya KOAH Günü
20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü     
22 Kasım Diş Hekimleri Günü                                
24 Kasım Öğretmenler Günü                                                                          
3 Aralık Dünya Engelliler Günü                                             
4 Aralık Dünya Madenciler Günü     
5 Aralık Türk Kadınına Seçme Seçilme Hakkı 
 Tanınması                                    
7 Aralık Uluslararası Sivil Havacılık Günü                           
10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü                                      
12-18 Aralık Yoksullarla Dayanışma Haftası                             
21 Aralık Dünya Kooperatifçilik Günü        

30 Aralık GATA’nın Açılışı

Dünyanın Kaderini Değiştiren Saldırı:
Pearl Harbor

earl Harbor Saldırısı, Japon Deniz 
Kuvvetleri’nin 7 Aralık 1941 tarihinde 
Oahu Adası’nda bulunan ABD’ye ait 

Pasifik Filosu ve Pearl Harbor askeri üslerine 
karşı düzenlediği sürpriz saldırıdır. Tarihin akışını 
değiştiren bu saldırıya zemin hazırlayan pek çok 
gelişme vardır. 

19. yüzyılın sonlarında Japon İmparatorluğu 
Avrupa ve ABD’nin gücüne yetişmek için 
“Zengin Ülke ve Güçlü Asker” politikası izleme 
kararı almıştır. Bu hızlı büyüme politikasını 
gerçekleştirmek için topraklarını genişletmesi ve 
doğal kaynaklar elde etmesi gerekmiştir. Bunun 
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daha önce görmedikleri kadar büyük bir sinyal 
aldıklarını iletmelerine rağmen, gözlem subayı 
muallâkta kalmıştı.
Hava saldırısı adaya yaklaştığında birkaç ABD 
uçağı vurulmuştu ve en sonunda bir tanesi 
telsizle anlamsız bir uyarı gönderdi. Ateş 
başladığında, diğer uyarılar hala işlemdeydi veya 
onay bekliyordu. Bu erken uyarılar zamanında 
algılansa bile etkili olacağı kesin değildi. 

Japon uçakları iki kol halinde saldırdı ve 353 uçak 
Oahu’ya ulaştı. Yarbay Mitsuo Fuchida bütün 
uçaklara mors alfabesiyle “genel saldırı” anlamına 
gelen “to to to” emrini verdi. Bundan tam 34 
dakika sonra ise “sürpriz saldırı yapmayı başardık” 
anlamına gelen “tora tora tora” şifresini bildirdi. 

Binbaşı Kakiuchi Takahashi komutasındaki pike 
bombardıman uçağının Wheeler Hava Üssü’ne 
attığı bombayla saldırı başladı. Hickam Üssü’ne 
pike bombardıman uçakları saldırırken, korumasız 
torpido uçakları gemilere saldıran 183 uçaklık 
ilk kola liderlik ediyorlardı. 170 uçaklık ikinci kol 
Bellows Üssü ve Ford Adası’na saldırmaktaydı.  

Bu zorlu görev için eğitim ve denemeler yıl 
ortasını buldu. Planlanmış saldırı ağırlıklı olarak 
torpidolarlaydı, fakat dönemin silahları havadan 
atılmak için derin suya gerek duyuyordu. Bu 
kritik bir problemdi. 1941 yazı sonrasında, 
Japonya sığ sulara atılabilen yeni torpidolar 
üretti. Japon silah teknisyenleri zırh delici 
donanma topu kovanları da geliştirmişlerdi.

26 Kasım 1941’de, Oramiral Chuichi Nagumo 
komutasındaki altı uçak gemisi içeren filo 
Chishima Adaları’ndaki Hitokappu Körfezi’ni terk 
etti. 2 Aralık’ta Nagato zırhlısından acil ve gizli 
şifreli bir emir gönderildi; “Niitaka Yama Nobore 
Hito Futa Maru Haçi” yani “Niitaka Yama’ya 
Tırman 1208”. Bu emir 7 Aralık günü saat gece 
tam 12’de savaşın başlayacağını belirtiyordu. 

Saldırıda bulunan uçak gemileri; Akagi, Hiryu, 
Kaga, Shokaku, Soryu ve Zuikaku’ydu. İki hızlı 
savaş gemisi, iki ağır kruvazör, bir hafif kruvazör, 
dokuz muhrip ve üç denizaltı görev gücünün 
eskortluğunu yapıyordu. Uçak gemileri 423 avcı 
uçağı, 97 torpido bombardıman uçağı ve 99 
pike bombardıman uçağı taşıyordu. 

Saldırı, başladıktan sadece 90 dakika sonra 
bitti. 2.403 Amerikalı ölmüş ve 1.178 kişi 
yaralanmıştı. Beşi zırhlı olmak üzere on sekiz 
gemi batmıştı. Neredeyse 188 Amerikan 
uçağının tamamı yok edilmişti. Bununla 
beraber Pasifik Filosu’nun üç uçak gemisi, 
üssün önemli tankerleri, denizaltılar ve fabrika 
gemileri gibi unsurları limanda olmadığından 
zarar görmemişti.

Saldırı tarihin akışını değiştiren etkiler yaptı. 
ABD’yi ve onun dev ekonomisini II. Dünya 
Savaşı’na yöneltti. ABD müttefiklerine 
Almanya, İtalya ve Japonya’yı yenmeleri için 
büyük miktarda silah ve cephane yardımı 
yaptı ve savaşın kazanılmasında önemli role 
sahip oldu. 

Filoya yakıt ikmali için sekiz tanker gemisi 
eşlik ediyordu. Ek olarak “ileri sefer gücü” 20 
denizaltı ve beş adet iki kişilik cep denizaltısı 
ile istihbarat toplamak ve saldırı sırasında 
kaçabilecek herhangi bir Birleşik Devletler 
gemisini batırmak için görevdeydi. 

İlk saldırı dalgası İmparatorluk Donanması 
Hava Gücü’nden Yarbay Mitsuo Fuchida 
tarafından yönetildi. Saldırı sabahı, henüz 
resmi hizmete girmemiş ve uzun zamandır 
denemede olan Opana Noktası Radar 
İstasyonu, Japon uçaklarını tespit etti, fakat 
uyarı istihbarat merkezindeki deneyimsiz bir 
subay tarafından karıştırıldı. Operatörler 

Pearl Harbour
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Kanser Hücrelerini Tuzağa Düşüren Cihaz

merika Birleşik Devletleri’nden bilim 
insanları vücudun içinde hareket 
ederken kanserli hücreleri süpüren, 

sünger benzeri bir cihaz geliştirdi. Farelerde 
denenen cihazın, kanserli hücrelerin yayıldığı 
hastalarda doktorlar için bir erken uyarı sistemi 
olarak kullanılabileceği belirtiliyor. 

Yeni cihazın kanserli hücrelerin vücutta yeni 
tümörler oluşturabilecekleri başka yerlere 
sıçramasını da engellediği tespit edildi. Beş 
milimetre kalınlığında tıpta kullanımı onaylanmış 
bir “biyolojik malzemeden” yapılan cihaz göğüs 
kanserli fareler üzerinde denendi. Deneylerde 
cihazın karın bölgesindeki yağın ya da derinin 
altına koyulmasıyla vücutta dolaşan kanserli 
hücreleri emdiği görüldü.

Cihaz, tümörden kopan kanser hücrelerinin 
hastalıkla mücadele eden bağışıklık hücreleri 
tarafından çekildiği doğal süreci taklit ediyor. 
Bağışıklık hücreleri vücudun yabancı maddelere 
verdiği tepkiyi verip, cihazın üzerinde bir tür kamp 
kuruyor ve kanserli hücreleri kendisine çekiyor.

Uzmanlar cihazın yerleştirildiği ve yerleştirilmediği 
farelerdeki kanserli hücre sayısını ölçtüklerinde 
cihazın kanserli hücreleri yakalamasının yanı sıra 
vücudun diğer bölgelerindeki kanser hücresi 
sayısını da düşürdüğünü tespit ettiler.

Araştırmacılar uzun süredir metastaz olarak da 
bilinen kanserin yayılmasını erken aşamada 
tespit etmenin yollarını arıyor. Ancak kan 
dolaşımına giren kanserli hücrelerin hem sayısı 
az, hem de tespiti zor.

Çalışmanın yapıldığı Michigan Üniversitesi 
Biyomedikal Mühendislik Bölümü’nden Lonnie 

Shea kısa süre sonra insanlar üzerindeki 
denemelere de başlanacağını söyledi. Shea 
ayrıca kanserin yayılmasının erken aşamada 
tespit edilmesi durumunda neler yapılabileceğini 
görmek için hayvanlar üzerindeki çalışmalarına 
devam ettiklerini belirtti.

İngiltere Kanser Araştırmaları Vakfı’ndan Lucy 
Holmes ise; “Kanserin ilerlemesini durduran 
yeni yöntemlere acilen ihtiyacımız var. Bu 
cihaz şimdiye dek sadece farelerde denendi 
ama alınan sonuçlar cesaret verici. Bir gün 
hastalarımızda kanserin durdurulmasında rol 
oynayabilir” dedi.

Sinir Hasarı Tedavisinde Büyük Aşama

ıp literatüründe G-CSF (Granulocyte-
colony stimulating factor - Granulosit 
koloni uyarıcı faktör) adıyla bilinen ve 

kemik iliğindeki kök hücreleri uyaran maddenin, 
şeker hastalarında kalbi etkileyerek ani ölümlere 
sebep olan sinir hücre hasarını tedavi ettiği 
saptandı.

Bir grup bilim insanının yaptığı laboratuvar 
deneyleri, G-CSF (Granulosit koloni uyarıcı 
faktör) adındaki kemik iliğindeki kök hücreleri 
uyaran maddenin, şeker hastalarında el ya 
da ayaklarda yaralara, duyu kaybına ve kalbi 
etkileyerek ani ölümlere sebep olan sinir hücre 
hasarını tedavi etme yolunda başarılı sonuçlar 
verdiğini doğruladı.

Çalışmanın yürütücülerinden İstanbul Bilim 
Üniversitesi (İBÜ) Tıp Fakültesi Deneysel Tıp 
Araştırma ve Uygulama Merkezi Sorumlusu 
Yrd. Doç. Dr. Oytun Erbaş, konuyla ilgili 
olarak basına yaptığı açıklamada, yürüttükleri 
çalışmanın adının; “Şeker hastalığına bağlı gelişen 
otonom nöropatide G-CSF’nin (Granulosit koloni 
uyarıcı faktör) koruyucu ve tedavi edici etkisinin 
gösterilmesi” olduğunu söyledi.

Şeker hastası farelerde 2014 yılında başlattıkları 
çalışmanın 5 ay sürdüğünü belirten Yrd. Doç. 
Dr. Oytun Erbaş, çalışmada Ege Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Dilek Taşkıran ve Tokat Turhal Devlet 
Hastanesi Nöroloji Bölümü’nden Uz. Dr. Volkan 
Solmaz’ın da yer aldığını ifade etti. 

Yaptıkları çalışmalarda, G-CSF (Granulosit koloni 
uyarıcı faktör) adı verilen ve kemik iliğindeki 
kök hücreleri uyaran maddenin sinir hasarını 

A
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azalttığını gözlemlediklerini söyleyen Yrd. Doç. 
Dr. Oytun Erbaş; “Şeker hastalığına bağlı gelişen 
sinir hasarı hastalarda el ve ayaklarda duyu 
kaybına, ayak yaralarına, kalbi etkileyerek ani 
ölümlere sebep olur. Laboratuvar deneyleri 
sonucu kemik iliğinde bulunan kök hücrelerin 
uyarılmasını sağlayan G-CSF’nin, şeker 
hastalarında el ve ayaklarda duyu azalması, 
yanma hissi, kalpte ritim sorunları ve ayak 
yaralarına sebep olan şeker hastalığına bağlı 
gelişen sinir hücre hasarını önleyip, tedavi 
edebileceği sonucuna ulaştık” diye konuştu. 

“G-CSF tedavisi verilen şeker hastası farelerde 
sinir hasarı azaldı” diyerek çalışma süreci 
hakkında bilgi veren Oytun Erbaş şunları 
kaydetti: “Şeker hastası yaptığımız deney 
farelerinde diyabetik otonom sinir hücre 
hasarı gelişti. Bu hasarı elektrokardiyografi 
(EKG) ve elektromiyografi (EMG) yöntemleriyle 
gösterebiliyoruz. G-CSF tedavisi verilen şeker 
hastası farelerde sinir hasarı azaldı. EKG, EMG 
ve kan biyokimyasındaki parametreler düzeldi. 
Bu madde kemik iliğinde ve dokularda bulunan 
kök hücreleri uyarıp vücudumuzdaki dokuların 
yenilenmesini arttırıyor. Ayrıca kök hücrelerin 
uyarılmasını ve hasarlı dokulardaki hücrelere 
destek sağlayarak iyileşmesini kolaylaştırıyor.”

İstanbul Bilim Üniversitesi (İBÜ) Tıp Fakültesi 
Deneysel Tıp Araştırma ve Uygulama Merkezi 
Sorumlusu Yrd. Doç. Dr. Oytun Erbaş, deneysel 
çalışmalarının sonucunun uluslararası Diabetes 
Research and Clinical Practice dergisinde 
yayımlandığını sözlerine ekledi. 

Beynin Sigara Tiryakiliğiyle Bağlantılı 
Kısmı Bulundu

elç sonucu beynin iç kısmındaki 
insular korteks bölgesi zarar görenlerin 
sigarayı daha kolay bıraktığını tespit 

eden uzmanlar, beynin belirli bir bölgesinin sigara 
tiryakiliğinde itici güç olduğu sonucuna vardı.

ABD’nin Rochester Üniversitesi’nde yapılan 
araştırmada, beyin hasarına uğramış 156 farklı 
felç hastası incelendi. İnceleme sonucu, felç 
geçirdiklerinde insular korteks bölgesi zarar 
gören hastaların sigarayı daha kolay bıraktıkları 
saptandı. Uzmanlar, beynin bu bölgesini hedef 
almanın tiryakilerin sigarayı bırakmasına yardımcı 
olabileceğini söylüyor.

Piyasadaki sigarayı bırakma amaçlı ilaçların çoğu, 
nikotinin beynin ödüllendirme mekanizmasını 

harekete geçirmesini engelleme prensibiyle 
üretiliyor. Nikotin bantları ve sakızları da 
yoksunluk nöbetlerinin kontrollü nikotin alımıyla 
hafifletilmesini amaçlıyor.

Ancak çalışmayı yapan Amir Abdolahi ve 
arkadaşları, insular korteksin sigara bağımlılığıyla 
mücadele tedavisinde yeni ve önemli bir hedef 
olabileceğine inanıyor. Yeni geliştirilecek tedavilerin 
beynin bu bölgesine odaklanabileceğini söyleyen 
Amir Abdolahi; “Derin beyin stimülasyonu ve 
transkranyal manyetik stimülasyon gibi tedavi 
yöntemleri araştırılabilir.” dedi.

Rochester Üniversitesi’nde epidemiyoloji, nöroloji 
ve halk sağlığı alanında araştırma çalışmaları 
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yapan Abdolahi; “Bağımlılık mekanizmasını ve 
insular korteksin oynadığı rolü tamamen anlamak 
için çok daha fazla araştırma yapılmalı ama 
beynin o bölgesinde bağımlılığı etkileyen bir 
şeyler olduğu kesin” diye konuştu.

Amir Abdolahi ve ekibinin yürüttüğü bu önemli 
araştırmaya katılan denekler felç nedeniyle 
hastaneye yatırılan hastalardı. Beyin taraması 
sonucu deneklerin 38’inde insular kortekste, 
118’inde de beynin diğer bölümlerinde hasar 
oluştuğu tespit edildi.

Doktorlar hastaların hepsini sigarayı bırakma 
konusunda teşvik etti ve üç ay boyunca 
denekleri izleyerek kaçının gerçekten bu zararlı 
alışkanlığı bıraktığını ve bunu yapmayı kolay 
bulup bulmadıklarını gözlemledi.
İnsular korteksi zarar gören deneklerin %70 
oranında sigarayı bıraktıkları görülürken, beynin 
diğer kısımları zarar gören hastaların sigarayı 
bırakma oranı sadece %37 seviyesinde kaldı. 
Ayrıca ilk gruptaki hastaların nikotin nöbeti, 
açlık, öfke, uykusuzluk ve kaygı gibi yoksunluk 
belirtilerini de daha az yaşadığı görüldü.

Daha önce de Güney Kaliforniya 
Üniversitesi’nden Dr. Antonie Bechara yaptığı 
araştırma sonucu insular korteksi zarar gören felç 
hastalarının vücutlarının sigara içme arzusunu 
unuttuklarını söylemişti.

Beynin derinliklerinde iyi korunan bir bölgede 
olan insular korteks, beynin diğer bölgeleriyle 
yoğun ve güçlü bağlantılara sahip. Bilim insanları 
bu bölgenin arzular ve duygularla ilgili olduğuna 
inanıyor. Bu bölge üzerine yapılacak daha 
kapsamlı bilimsel çalışmalar ileride farklı sağlık 
problemlerinin çözümü için yeni tedavi yöntemleri 
ve ilaçların geliştirilmesinde faydalı olabilir.

Burun Estetiğinde Geliştirilen Yeni Yöntem 
Dünya Literatüründe

armara Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik 
ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim 
Dalı’ndan Prof. Dr. Erdem Tezel’in burun 

estetiğinde geliştirdiği yeni teknik, Amerika’da 
plastik cerrahi üzerine yayınlanan “Annals of 
Plastic Surgery” dergisinde yer alarak, dünya 
literatürüne girdi.

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik ve 
Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Erdem Tezel, bu önemli 
başarısıyla ilgili olarak Anadolu Ajansı muhabirine 
yaptığı açıklamada, daha doğal bir burun estetiği 
için yeni teknikler üzerinde çalıştığını söyledi.

“Burun ucu öncelikli kapalı rinoplasti (tip oriented 
closed rinoplasty)” ismi verilen yeni operasyon 
tekniğinin dünya literatürüne geçtiğini belirten 
Prof. Dr. Erdem Tezel; “Geliştirdiğim yöntem, 
Amerikan plastik cerrahi dergisi Annals of Plastic 
Surgery’de yayımlandı” diye konuştu. 

Burun estetiğinde gelinen son noktada, artık 
ucunun düzeltilmesinin ön plana alındığını 
ifade eden Tezel, şunları kaydetti: “Burun 
kemiği oyularak veya aşırı küçültülerek yapılan 
estetiklerde hem fonksiyonel açıdan sorunlar 
yaşanıyor hem de yüzün karakteristik özelliği 
ortadan kalkıyor. Özellikle fotoğraflarda ortaya 
çıkan burun kemiği yokmuşçasına sığ bir 
görüntü, burnun ameliyat geçirmiş, yani 
estetikli olduğunu ele vermekle kalmıyor, yüzün 
daha şişman, yuvarlak ve halk arasında tabir 
edilen “ablak yüz” görünümü almasına neden 
oluyor. Bu nedenle burun sırtındaki düzlüğün 
sağlanmasında kemiğin oyulmasından çok, 
kemiği mümkün olduğu kadar koruyarak burun 
ucu yükseltilmesiyle sağlanan doğal görüntü 
tercih ediliyor.”

“Yeni yöntemde ise burun ucu öncelikli olarak 
burna şekil verilmesi tanımlanıyor” diyen Prof. 
Dr. Erdem Tezel; “Çoğu hastanın sorunu 
kemiğin fazla olması değil burun ucunun 
aşağı ve yüksekliğinin yetersiz oluşudur. Burun 
ucu öncelikli yapılan rinoplastide, kemiğe hiç 
dokunmadan, yani kemiği kırmadan veya kemiğe 
çok az müdahale edilerek güzel ve doğal bir 
burun elde etmek mümkün oluyor” diye konuştu.

“Operasyon kaynaklı kıkırdak eksikliği 
düzeltilebiliyor” diyerek, tekniğin avantajlarına 
değinen Prof. Dr. Erdem Tezel, uygulamada 
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dışarıdan hiçbir kesi yapılmadığını, bu 
nedenle iz kalmadığını özellikle vurguluyor. 
Önceden geçirilen ve olumsuz sonuçlanan 
operasyonlardan kaynaklı burun ucundaki 
kıkırdak eksikliğinin de giderilebildiğine 
dikkati çeken Erdem Tezel; “Bu durumda da 
yine hastanın kendi kıkırdaklarıyla, kıkırdak 
güçlendirmesi yapılıyor ve defalarca ameliyat 
geçirmiş hastaların önceki kötü sonuçları 
düzeltilebiliyor” ifadesini kullandı.

Burada burundaki kıkırdaklardan yararlanıldığını 
belirten Prof. Dr. Erdem Tezel, sözlerine şöyle 
devam etti: “Burnun ana taşıyıcı kıkırdağı, 
içeriden alınan kıkırdakla bir puzzle gibi şekil 
verilip oturtularak güçlendiriliyor ve yitirilen 
dokular yenilenmiş oluyor. Böylece bunu taşıyan 
ana destek kolon yeniden oluşturuluyor. 

Bu yeni teknikle, birçok hekimin çoğunlukla 
çekindiği 3, 4 veya daha fazla ameliyat edilmiş 
burunların risksiz şekilde düzeltilmesi sağlanıyor. 
Yeni yöntemle hiç kemiğe müdahale edilmeden 
ameliyat tamamlanabildiği gibi çok az bir törpü 
ya da minimal kemik müdahalesiyle, ameliyat 
olduğu anlaşılmayan doğal sonuçlar elde 
ediliyor.”

Prof. Dr. Erdem Tezel, bu teknikle yapılan 
operasyonlarda iyileşme hızının da çok daha kısa 
sürdüğünü, hastaların çok az şişlikle bir haftada 
denize girebilecek hale geldiğini sözlerine ekledi.

Tiroid Kanseri Ameliyatında Önemli 
Gelişme

ürk Cerrahi Derneği Başkanı ve İstanbul 
Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yeşim Erbil, 

tiroid kanseri ameliyatları konusunda tıp tarihine 
geçen bir çalışmaya imza attı. 

Prof. Dr. Yeşim Erbil, tiroid kanseri ameliyatı 
sonrası metastaz yapan lenf bezlerinin kolay 
bulunmasını sağlayan “İkincil Girişimle Metastatik 
Kitlelerin Çıkartılması” adını verdiği bir yöntem 
geliştirdi. Ameliyat süresini yarım saate indiren bu 
yöntem, başta Amerika ve Avrupa olmak üzere 
dünya genelinde uygulanmaya başlandı.

Tiroid kanseri ameliyatı sonrası takip sürecinde 
lenf bezlerinin metastaz yapabildiğini belirten 
Prof. Dr. Yeşim Erbil; “Bu tarz boyun cerrahisinde 
normalde yayılan lenf bezleri kolay bulunmuyor. 
Defalarca yapılan ameliyat sonrası dokular 
yapışık oluyor ve sertleşiyor. Lenf bezlerini 

Yenilikçi 
göz-tarama 
teknolojisi için 
bir denek, bir 
monitörün 
içerisindeki 
farklı bölümler 
arasında sürekli 
hareket eden 
4 dakikalık bir 
videoyu izliyor. 
Aynı anda kamera 
göz hareketlerini 
kaydediyor. 

ararken ses sinirlerine hasar verme ihtimali 
yüksek oluyor. Bu yöntem ise direkt metastazlı 
lenf bezini bulmayı kolaylaştırıyor” dedi.

Zamanında bulunmayan metastazlı lenf bezinin 
büyüyüp yemek ya da soluk borusuna baskı 
yaptığına dikkat çeken Prof. Dr. Yeşim Erbil, 
bu kanser hastalarının radyo aktif iyot tedavisi 
gördüğünü söyledi. Erbil, “Metastazlı bir kitle 
boyunda varken radyoaktif iyot tedavisi etki 
etmez. Dolayısıyla boynun tamamen boş olması 
lazım” diye konuştu.

Ameliyatta metastazlı bezin tümünü 
çıkardıklarını belirten Erbil; “Normalde ameliyat 
2 saat sürerken, bizim yöntemde yarım saatte 
tamamlanıyor” ifadelerini kullandı. Tiroid 
kanserindeki artışa da dikkat çeken Erbil 
şunları söyledi; “Çernobil’den sonra önemli bir 
artış görülüyor. Çok fazla tiroid nodülü ve tiroid 
kanseri hastası var. Türkiye’de her yıl 45 bin tiroid 
ameliyatı yapılıyor. Bu ameliyatların minimum 
%25’i maalesef kanser.”

Ameliyatın endokrin cerrahisi, nükleer tıp ve 
radyolojiyle beraber çalışılarak yapıldığına dikkat 
çeken Türk Cerrahi Derneği Başkanı ve İstanbul 
Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Yeşim Erbil; “Yöntemi yayın haline getirip 
uluslararası dergilerde yayımladık. Şu an başta 
Amerika ve Avrupa ülkeleri olmak üzere dünyada 
çok yaygın olarak kullanılıyor” dedi.
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Tek Tanrılı
Dinlerin Etkisi

ek tanrılı dinler, ilk yasaklarını yeme 
içme konusunda ortaya koyarlar. 
Tevrat’a (Ahd-i Atik/Eski Ahid) göre, 

Adem ve Havva cennette dolaşmaktayken, 
tanrı onlara bahçedeki her şeyi armağan 
ettiğini, yalnızca elma ağacının meyvelerini 
yemelerinin yasak olduğunu bildirmiştir. 
Sonra da hepimizin bildiği gibi elma dalından 
koparılmış, bir ısırık alınmış ve böylece “ilk 
günah” işlenmiştir.

Göçebe, çoban bir toplum olarak, MÖ 17. 
yüzyılda Mısır’a yerleşen İsrailoğulları’nın Mısır’dan 
ayrılış döneminde, onları çevrelerindeki bütün 
toplumlardan, özellikle Mısır’ın inançlarından 
farklı kılıp, bir kabileler topluluğundan ulusa 
dönüştürerek bir arada tutacak olan, tek tanrı 
“Yahova”ya imanları kadar önemli olan Musa 
Yasaları’nın (Musa Şeriatı) yürürlüğe girmesiydi. 
Bu yasaların bir bölümü, topluluğun kendi 
kimliğini bulması, Mısır’da alıştığı çok tanrılı 
dinlerin geleneklerinden kurtulması için gerekli 
olan yaşama kültürüyle ilgili yasaklardı. Kuşkusuz 
bunlardan en önemlisi, Mısır’ın en gözde yemeği 
“ana sütünde haşlanmış oğlak”ı hedef alandır.

Tanrı, kurban koşullarını sıralarken, bu yasağı 
da belirtir: “Kendi toprağının turfandalarının ilkini, 
senin Allah’ının, rabbinin evine getireceksin. 

YEMEK KÜLTÜRÜYEMEK

Oğlağı anasının sütünde pişirmeyeceksin” (Çıkış 
34. 26). Bu yasak daha sonra, etle birlikte süt ve 
süt ürünlerinin tüketilemeyeceği biçimini almıştır. 
Böyle bir yasağın ekonomik yanı olduğu da 
açıktır.

Et parçalandığında etin üstündeki kan, soğuk 
suyla yıkanır ve tuzla alınır. Eti kanıyla yememe 
kuralı, Musevilerin “az pişmiş kanlı kanlı ızgara” 
yemesine de izin vermez. Yenilmesine izin 
verilmeyen bir hayvan ürünü de “iç yağı”dır. 
“Nesillerinizce bütün meskenlerinizde 
ebedi kanun olacak, iç yağı ve kan hiç 
yemeyeceksiniz” (Levililer 3. 17). Yenilecek 
hayvanların kesinlikle kurala uygun kesilmesi 
gerekir, kendiliğinden ölen ya da bir başka 
hayvanca parçalanan hayvanın da eti yenilemez.

Ayrıca geviş getirdiği halde çatal tırnaklı olmayan 
deve, kaya porsuğu, tavşan yenilemez. Domuz, 
çatal ve yarık tırnaklı olduğu halde geviş 
getirmediği için yenilmesi yasak hayvanlardandır. 
At ve eşek de yenilmeye uygun hayvan özelliği 
olan “hem geviş getirip hem çatal tırnaklı” 
tanımına uymazlar. Kitapta; pelikan, kuğu, leylek, 
devekuşu, kimi balıkçıl cinsleri, kartal, tavşancıl, 
puhu, kukumav, kimi atmaca türleri, baykuş, 
karabatak, saka, akbaba ve yarasa gibi kuşların 
da yenilemeyeceği söylenir.

O tarihte, o bölgede tavuk ve hindi 
bilinmediğinden, bu hayvanlar için hüküm 
yoktur ve bugün de yenilebilir (kaşer/koşer) 
sayılırlar. Bilindiği gibi, tavuk ilk kez MÖ 5. 
yüzyılda Yunanlılar tarafından beslenmeye 
başlanır. Hindinin Asya ve Avrupa’ya gelmesi için 
Amerika’nın keşfi beklenecektir.

Tevrat’ta yenilmesi yasak hayvanlar listesinde 
“dört ayak üstünde yürüyen kanatlı haşaratın”, 
“pençeleri üzerinde yürüyen her hayvan”ın ve 
sürüngenlerin yer alması, bugünkü koşullarda 
garip görünebilir. İsrailoğulları’nın “vaat edilen 
ülke”ye ulaşmak için çölde geçirdikleri yıllar 
göz önüne alındığında ise böceklere gelincik, 
fare ve kertenkeleye getirilen yeme yasağı 
daha iyi anlaşılabilir. Yalnızca çekirgeler “yer 
üzerinde sıçramak için ayaklarının üzerinde 
bacağı olanlardan” olduklarından yenilebilirler 
arasındadırlar. Tevrat’ta dört tür çekirge yenilebilir 
olarak anılır (Levililer 11. 22). Çölde yaşayan 
pek çok göçebe kabilenin protein ihtiyacını 
çekirgelerden karşıladıkları bilinir.

Hıristiyanlık, Musevilikten sonra çıkmış bir dindir. 
Hıristiyanlıkta hiçbir yeme-içme yasağı yok gibi 
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CEVİZLİ GÜLLAÇ
Malzemeler: 12 yaprak güllaç, 1 litre süt, 2 
bardak toz şeker, bir tutam vanilya, 200 gr. 
çekilmiş ceviz içi, bir kahve fincanı gül suyu.
Yapılışı: Güllaçların kenarlarındaki sert kısım 
makasla kesilir (1 santim kadar). Sonra her 
yaprak tam ortasından ikiye ayrılır. Bu sırada, 
süt, şeker ve vanilya bir tencerede şeker 
eriyene kadar kaynatılır. (Süt ılık olursa, güllaçlar 
sütü çekerek lapa gibi olur.) Yarım güllaç 
yapraklarından biri bir tepsiye konur, üzerine 
bir kepçe sıcak şekerli süt dökülür. Güllaç 
yumuşayınca elle ikiye katlanıp altüst edilir. 
Sonra küçük bir kaseye iki kat olarak yerleştirilir, 
ortasına bir kaşıkla ceviz içi konur, kenarları 
üzerine katlanır. Kenarlı bir tepsiye ters yüz 
ederek, biçimi bozulmadan kaseden boşaltılır. 
Bütün yapraklar bu biçimde şekillendirildikten 
sonra, süt, üzerine kaynar kaynar dökülür. Gül 
suyu serpilir, servis saatine kadar bekletilir.

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

Kültürümüz” adlı kitabından, yazarın izniyle alınmıştır.

görünür. Oysa başlangıçta İsa da bir Musevi 
olduğundan Musevilikteki yeme yasakları, 
özellikle domuz yeme yasağı Hıristiyanlıkta 
da vardı. Ancak bu dinin Avrupa’ya yayılışı 
döneminde, yaşanan kıtlıklar üzerine bu yasak bir 
din adamının yorumu üzerine kaldırıldı; ağızdan 
giren şey, insanın imanını bozamaz. Hıristiyanlığın 
pek çok mezhebinde haftanın bir gününde et 
yerine balık yenir.

Bu et yememe günü Katolikler için Cuma 
günüdür. Hıristiyanlar, her yıl genellikle Nisan 
ayının ikinci Pazar gününü Paskalya olarak 
kutlarlar. En büyük Hıristiyan bayramı olan 
Paskalya, Hıristiyanlar için İsa’nın dirilişini kutlama 
anlamına gelir. Paskalya öncesi “Kutsal Hafta” 

PIRASA KÖFTESİ
Malzemeler: Bir kilo pırasa, yarım kilo kıyma, 
iki dilim ekmek, bir yumurta (akı ve sarısı ayrı 
kaplara konulmuş), tuz, karabiber, kızartma için 
bir bardak kadar sıvı yağ.
Yapılışı: Pırasayı ayıklayın, ince ince kıyarak 
haşlayın. Suyunu iyice süzün. Kıymayı hiç 
yağ katmadan börttürün (kendi yağıyla 
pembeleştirin) ve pırasa ile birlikte presten 
geçirin. Bu karışıma kabukları çıkartılarak 
ıslatılmış suyu, iki dilim ekmeği, yumurta sarısını, 
tuz ve karabiberi katarak iyice yoğurun. Üzerini 
bir bezle kapatarak bir gece buzdolabında 
bekletin. Köfte biçimi vererek çırpılmış yumurta 
akına bulayıp, kızdırılmış bol sıvı yağda kızartın. 
Servis yaparken yanına kızarmış patates 
koyabilirsiniz.

diye anılan ve bir hafta süren hazırlık devresi, 
“büyük perhiz”i de içerir. Bu perhizde et ve balık 
yenmez. Paskalya, bayram olarak bir hafta sürer.

Anadolu’da Hıristiyanlıktan daha eski bir 
geçmişi olan “Yumurta Bayramı”, Hıristiyanların 
Paskalya’da birbirlerine boyanıp süslenmiş 
yumurtalar vermesine dönüşmüştür. Bu gelenek 
Müslümanlar tarafından da yadırganmaz. 
İstanbul’da sokaklarda boyalı yumurtalar satan 
seyyar satıcılara rastlanır. Çikolatadan yapılan 
yumurtalar, Hıristiyanların bulundukları semtlerde 
pastane vitrinlerini süsler. Bu bayram için 
Türkiye’deki Hıristiyanlarca yapılan bir çörek, Türk 
mutfağında çay yanında sunulacaklar arasında 
yer almıştır.
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Fedaları görmek ve hesaplamak

Hikaru Nakamura - Shakhriyar Mamedyarov
Tal Memorial 2013

1.d4 Nf6 2.c4 e6 3.Nf3 d5 4.Nc3 Bb4 
5.Qa4+ Nc6 6.e3 0-0 7.Bd2 dxc4 8.Bxc4 
a6 9.0-0 Bd6 10.Rad1 e5
Siyah zorlukla karşılaşmadan bu sürüşü başarırsa 
açılış promlemlerini de büyük ölçüde çözmüş 
demektir.
11.dxe5 Nxe5 12.Be2 Qe7 13.Ng5 Bf5! 
14.e4 Bd7 15.Qc2 h6 16.Nf3 Rfe8 17.Rfe1 
Rad8 18.g3?
Taraflar hazırlıklarını bitirdiler şimdi girişim zamanı. 
Beyaz e1’deki kalesini daha etkili kullanabilmek 
için e2’deki filini g3 karesine taşımak istedi ama bu 
arada rakibe açık verdi.
18...Neg4! 19.h3
Şimdi Siyahın etkili hücum hamlesini bulalım.
19...Nxf2! 
Asıl hedef şah ve bu yüzden şaha yönelik güçlü bir 
hücum elde etmek için bazen taş feda edilebilir. Bu 
fedanın arkasından ne elde edilebildiğine bağlıdır. 
Temel dayanak hücumu kavramak ve ardından 
gelen hamleleri iyi hesaplamaktır.
20.Kxf2 Bxh3 21.Kg1 Bxg3
Siyah bir atına karşılık 3 piyon aldı ve bir de fil 
verip kale alacak. Bunların dışında Belki daha 
önemlisi Beyazın şahı da piyon duvarından 
yoksun kaldı. Zaten oyunun devamında bu 
konum sonucu belirliyor.
22.Bf1 Bxe1 23.Rxe1 Bg4 24.Bg2
Yapılan feda sonucunda Beyazın şah konumu 
zayıfladı ama  bu zayıflıktan yararlanmak için  güçlü 
taşların içeri sızabileceği bir konum elde etmek 
gerekiyor. Şimdi veziri devreye sokmanın yolunu 
bulalım. 

24...Bxf3!
Beyaz şah piyon duvarından sonra şimdi de en iyi 
koruyucusu attan da yoksun kaldı. Bu değişimin ne 
kadar önemli olduğu bitişte görülecek.
25.Bxf3 Qd6
İşte vezir dalışı için ortam oluştu. Şimdi çift atak var. 
Siyah d2’deki fili ve g3 karesinden şah çekmeyi 
tehdit ediyor.
26.Re2 Qg3+ 27.Bg2 Ng4 28.Nd1 Re6
Artık sahne kalelerin. Tehdit Rc6, Rf6
29.Ne3 Rc6 30.Qb1 Qh2+ 31.Kf1 Qf4+
Artık şah nereye kaçsa kayıp var:
32.Ke1 Qg3+ 33.Kf1
33.Kd1 Nxe3+ 34.Rxe3 Qxe3
33...Rf6+ 34.Nf5
34.Kg1 Qh2#
34...Rxf5+ 35.exf5 Nh2+ 36.Kg1Nf3+37.Kf1 
37.Kh1 Qh2#
37...Nxd2+ 38.Rxd2
[38.Kg1 Nxb1+-]
38...Rxd2 0-1
Siyah oynar bir hamlede mata çare yok.

Satranç öğrenmeye kolay başlangıç
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giderek konuları ayrıntılandırmaktadır. Başlangıç 
seviyesinden orta düzey oyunculuğa yükseltmeyi 
amaçlamaktadır.
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