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Onu, Asla Unutmayacağız!

O, Türkiye’nin sağlık deposunu yaratma hedefiyle yola çıktı ve
1958 yılında 10 kişiyle kurduğu Selçuk Ecza Deposu’nu kısa zamanda 

ilaç dağıtım sektörünün lideri haline getirdi.

O, ömrünü insanlığa, sağlığa, eğitime ve 
geleceğimizin teminatı çocuklarımıza adadı. 

Bu adanmışlık ve memleketine duyduğu sevgiyle 
durmaksızın çalıştı ve asla yılmadı.

En nihayetinde, yüzyıllarca ayakta kalacak eserlere ve 
örnek alınacak başarılara imza attı.

Şirketlerimizin kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı, 
eğitim gönüllüsü merhum Dr. Hacı Ahmet Keleşoğlu’nu 

bir yıl önce kaybettik. 

Hayırseverliği, beyefendiliği, yöneticiliği, ilkeleri ve 
hizmet verdiği sektörün gelişimine yaptığı katkılarla hepimize örnek olan 

Dr. Hacı Ahmet Keleşoğlu’nu, aramızdan ayrılışının birinci yılında 
sevgi, saygı ve rahmetle anıyor, ilkelerine her daim sahip çıkacağımıza ve 

değerli emanetini emin ellerde geleceğe taşıyacağımıza söz veriyoruz.
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2015 yılı siyasi, ekonomik ve sosyal yönden 
iniş çıkışların yoğun olarak yaşandığı bir yıl 
olarak geride kaldı. Yeni yılla birlikte tüm 
bu çalkantıların geride kaldığı, ülkemiz ve 
sektörümüz açısından çok daha istikrarlı günler 
görebilmeyi temenni ediyoruz.

Geride bıraktığımız 2015 yılının şahsım, Selçuk 
Ecza Deposu ve sektörümüz açısından diğer 
yıllardan en büyük farkı ise şirketlerimizin 
kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı, değerli 
büyüğümüz, hayırsever iş adamı Sayın 
Dr. Hacı Ahmet Keleşoğlu’nun aramızdan ayrılışı 
oldu. Onsuz geçirdiğimiz günler bizler için her 
açıdan çok zordu. Hem onu kaybetmenin 
üzüntüsünü, hem de onun mirası olan değerleri 
ve ilkeleri onun kadar başarıyla taşıyabilmenin 
sorumluluğunu hissettik. Yeni yılda da ondan 
sonraki yıllarda da merhum Dr. Hacı Ahmet 
Keleşoğlu’nun çizdiği yolda, onun iş ve sosyal 
yaşamında asla ödün vermediği “güven, denge, 
istikrar” ilkelerinin izinden giderek, bıraktığı 
mirası geleceğe taşıma kararlılığındayız, bütün 
çalışmalarımızı bu yönde yürütmekteyiz.

2015 yılı içerisinde üzerinde sıkça durulan 
ilaç fiyat kararnamesi, 11 Aralık 2015 tarih 
ve 29559 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 
Beşeri İlaçların Fiyatlandırılmasına Dair Tebliğ ile 
yürürlüğe girdi. Böylece ilaç fiyatları hakkında 
15 Haziran 2015 tarihli Bakanlar Kurulu 
Kararı’nın uygulama esas ve detayları belirlendi. 
Ancak yeni tebliğ ile ilaç fiyatlandırmasında 
sektör temsilcilerinin ve eczacıların 
sıkıntılarını giderecek hükümler getirilmedi, 
yapılan değişiklikler sektörün ihtiyaçlarını 
karşılayabilecek düzeyde değildi.

Tebliğ ile ilaç fiyatlandırmasında yine Euro 
bazında fiyatlar referans alınacak. Yılbaşında 
belirlenecek Euro kurunun %70’i fiyatlandırmada 
esas alınıp bu değer üzerinden fiyatlandırma 
yapılacak. Böylece sektörün gerçek kur 
yönündeki talepleri karşılanmazken, diğer 
yandan eczacıların yükseltilmesi yönündeki 
isteğine rağmen eczane karlılıkları aynı kaldı. 

Yeni yılla birlikte sektörümüzü ilgilendiren 
konularda alınacak tüm kararların ve 
yürürlüğe girecek yeni uygulamaların tüm 
paydaşların kaygıları dikkate alınarak titizlikle 
değerlendirilmesini, mevcut ve olası sorunların 
ortadan kaldırılmasını ümit ediyoruz. 

4-6 Aralık 2015 tarihleri arasında gerçekleşen 
Türk Eczacıları Birliği (TEB) 40. Olağan Büyük 
Kongresi’nde yapılan seçimle göreve gelen yeni 
Türk Eczacıları Birliği yönetimine görevlerinde 
başarılar diliyor, kendilerini tebrik ediyorum.

2016 yılının tüm dünyaya barış, dostluk ve 
mutluluk getirmesi dileğiyle…

Sonay Gürgen 
Selçuk ve As Ecza Depoları
Yönetim Kurulu Başkanı

Merhabalar,
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Yeni SGK Başkanı Göreve Başladı

Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) başkan olarak 
atanan Dr. Mehmet Selim Bağlı görevi Başkan 
Yardımcısı Cevdet Ceylan’dan devraldı. SGK 
başkanlık binasında düzenlenen devir teslim 
töreninde konuşan Selim Bağlı, kurulduğu günden 
bugüne kuruma katkısı olanlara teşekkür etti.

Devamlılığın önemli olduğuna dikkat çeken Bağlı, 
“SGK Türkiye’nin en önemli kamu kurumlarındandır. 
2023 vizyonuna nasıl katkı sağlayabiliriz, nasıl daha 
iyi bir noktada olabiliriz SGK olarak temel amacımız 
bu. Olmazsa olmazımız başarılı olmak” dedi.
Kurum personelinin her türlü problemini 
dinlemeye hazır olduğunu belirten Dr. Selim Bağlı, 
“Kapım herkese açık. Tek bir gayem var o da 
başarılı olmak. Bunu yapabilmek için herkesin 
özverisine, gayretine ve motivasyonuna 
ihtiyacımız var. Bunun dışında hiçbir şeye ihtiyacımız 
yok” dedi.

Görevi devreden Cevdet Ceylan ise kurum için yeni 
bir sayfa açıldığını belirterek, “Bugün kurumumuzun 
başkanlık görevine Dr. Mehmet Selim Bağlı Bey 
başlıyor. Görevi asıl sahibine onurla, gururla teslim 
ediyorum. Allah yolunu açık etsin. Ülkemize ve SGK 
ailesine hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

Abdi İbrahim Dağıtım Kanalı 
Yöneticilerini Ağırladı

Bir asrı aşkın süredir öncü, cesur ve yenilikçi 
çalışmalarıyla hayatı ve geleceği iyileştirmek 
için faaliyetlerini aralıksız sürdüren Abdi İbrahim, 
Türkiye’nin önde gelen ecza depolarının 
yönetim kurulu başkanlarını ve genel müdürlerini 
Esenyurt’ta bulunan üretim tesislerinde ağırladı. 
30 kişinin katıldığı organizasyon, değerlendirme 
toplantısı ve fabrika gezisinin ardından 
düzenlenen akşam yemeği ile sona erdi. 

Abdi İbrahim Yönetim Kurulu Başkanı Nezih 
Barut, Abdi İbrahim Yönetim Kurulu Üyesi 
Erman Atasoy, Abdi İbrahim CEO’su Süha 
Taşpolatoğlu, Abdi İbrahim Genel Müdürü Emre 
Kaan ve Ticari Operasyonlar Müdürü Volkan 

Mustafa’nın da katıldığı toplantıda, Abdi İbrahim 
ve sektörün 2015 yılı değerlendirmesinin 
ardından 2016 yılı öngörüleri paylaşıldı. 
Toplantının ardından fabrikayı gezen ziyaretçiler 
daha sonra Abdi İbrahim İş Geliştirme Direktörü 
Elif Elkin’in yaptığı kurumsal sunumu izledi.

Üretim tesislerinden çok etkilendiklerini 
dile getiren dağıtım kanallarının önde gelen 
yöneticileri, Abdi İbrahim ile güçlü bir işbirliği 
içinde bulunduklarını ve bundan duydukları 
mutluluğu belirttiler. Abdi İbrahim Yönetim Kurulu 
Başkanı Nezih Barut ise yaptığı konuşmada 
sektörden ve Abdi İbrahim’in sektörde 
bulunduğu konumdan bahsetti. Nezih Barut, 
Abdi İbrahim ile yaptıkları işbirliği ve dayanışma 
için ziyaretçilere teşekkür etti.
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Türk Eczacıları Birliği 40. Olağan 
Büyük Kongresi Yapıldı

Türk Eczacıları Birliği (TEB) 40. Olağan Büyük 
Kongresi 4-6 Aralık 2015 tarihleri arasında Ankara 
The Green Park Otel’de yapıldı. 335 delegeden 
333’ünün oy kullandığı ve TEB Başkanı Ecz. 
Erdoğan Çolak ve Genel Sekreter Uzm. Ecz. Harun 
Kızılay’ın listelerinin yarıştığı seçimleri Ecz. Erdoğan 
Çolak’ın listesi, yalnızca 2 fire ile kazanırken, rakip 
listeden Uzm. Ecz. Harun Kızılay ve Ecz. Kerem 
Zabun TEB Merkez Heyeti Üyesi oldu. 

Kongrenin açılışında konuşan TEB Başkanı Ecz. 
Erdoğan Çolak, sektörde gelecek açısından iki 
önemli faktörün belirleyici olacağını ifade ederek, 
“Tüketici beklentileri artıyor, özellikle kronik ve 
ölümcül hastalıklarda ekonomik ve klinik olarak 
tedavi gücü daha yüksek ilaç keşfi beklentisi 
söz konusu. Bunun karşısında bilimsel üretim 
zayıf, son 20 yıldır yeni molekül keşfi konusunda 
bir duraklama dönemine girmiş durumdayız. Bu 
ivmenin birden yükseleceğine dair herhangi bir 
işaret söz konusu değil” diye konuştu.

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili 
Ecz. Özgür Özel de konuşmasında şunları 

İlaç Harcamaları 1,4 Trilyon Dolara 
Ulaşacak 

IMS Health tarafından yapılan tahminlere göre 
global ilaç harcamaları 2020 yılında, gelişmekte 
olan piyasalarda sağlık hizmetlerine ulaşımın 
artması ve yüksek fiyatlı yeni kanser ilaçlarının 
etkisiyle 1,4 trilyon dolar seviyesine ulaşacak. 

IMS bu yıl global ilaç harcamalarının 1 trilyon 70 
milyar dolar olacağını öngörüyor. IMS’nin 2020 
tahmini gelecek 5 yılda harcamaların yıllık %4-7 
aralığında artacağı anlamına geliyor. 2020’de 
Çin’in ilaç harcamaları ise 165 milyar dolara 
ulaşacak. IMS raporunda ayrıca gelecek 5 yılda 
üçte biri kanser tedavisi için olmak üzere 225 yeni 
ilacın piyasaya sürüleceği de öngörülüyor.

söyledi: “Mesleğin çok ciddi sorunları var. 
6197 sayılı kanun doğru bir şekilde sermayenin 
ele geçirme hamlesine karşı yapılmış bir 
çalışmadır. Kar oranları düzeltilmeden eczacılığın 
sürdürülebilmesinden bahsedemezsiniz. Eczacı 
karlılığını kabul edilebilir bir düzeye çıkarmamız 
gerekir. Başaramadıklarımızda bir tek eksiğimiz 
vardı; birlik ve beraberlik.”

Kongrede söz alan TEB Genel Sekreteri Uzm. 
Ecz. Harun Kızılay ise konuşmasında son iki yılda 
Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti’nin yapmış 
olduğu çalışma raporunu anlattı.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz 
Kurumu’na Yeni Başkan

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanlığına 
Prof. Dr. Özkan Ünal getirildi. Uzun yıllar kurumun 
başkanlığını yürüten Dr. Saim Kerman’dan görevi 
devralan Prof. Dr. Özkan Ünal, iki yıla yakın süredir 
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Ankara Atatürk Eğitim 
Araştırma Hastanesi Radyoloji Anabilim Dalı’nda 
öğretim üyeliği görevini yürütüyordu.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan Prof. 
Dr. Özkan Ünal 2004-2006 ve 2006-2008 yılları 
arasında Van-Muş-Bitlis-Ağrı-Hakkâri Tabip Odası 

Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı. 2006-2010 yılları 
arasında Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Radyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı görevini yürüten 
Ünal, 2010 yılında yeniden Van-Hakkâri Tabip 
Odası Başkanı olarak görev yapmıştı.
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Anne Sütünü Arttırmak Mamsel 
Still-Tee ile Şimdi Daha Kolay

“Her bebek anne sütü ile beslenme hakkına 
sahiptir.” Yaşamlarının ilk altı ayı içerisinde bebekler 
sadece anne sütü ile beslenmelidir…

Anne sütü bebekler için en ideal besindir. 
Bir mucizedir. Yaşayan canlı bir varlıktır. Taklit 
edilemez. Yeri doldurulamaz. Bebek doğar 
doğmaz annesi tarafından derhal emzirmeye 
başlanmalıdır. Peki, anne sütü yetersiz ise ne 
yapılmalıdır?

Geleneksel olarak yüzyıllardır Anadolu’da bu 
konuda çok farklı uygulamalar ile anne sütünün 
arttırılmasına çalışılmaktadır. Bunlar arasında 
bulgur pilavı yemek, hoşaf içmek, lohusa şerbeti 
kullanmak, kaynar çay hazırlamak gibi pek çok 
yola başvurulmaktadır. Ancak bu yöntemlerin çok 
başarılı olduğunu söylemek pek mümkün değildir.

Son yıllarda farmakognozi alanında yapılan 
çalışmalarla pek çok yenilikler ortaya atılmış ve 
galaktogog kavramı öne çıkmıştır. Galaktogog 
olarak adlandırılan birçok 
bitkinin anne sütü yapımını 
hızlandırdığı, miktarını arttırdığı 
gözlenmiş ve bu bitkilerin 
dengeli karışımları bu amaçla 
kullanılmaya başlanmıştır. 
Bu doğrultuda Mamsel İlaç 
da yeni bir ürün hazırlayarak 
pazara vermiştir.

Bilindiği gibi anne sütü üretim 
mekanizmasında rol alan 
etmenlerin uyarılması 
ile daha bol anne sütü 
oluşumu mümkündür. 
Mamsel Still-Tee içeriğinde 
galaktogog özellikler taşıyan çemen otu, 
keçisedefi otu, rezene, ahududu, amber çiçeği ve 
melisa gibi bitkiler içerir. Bu galaktogog bitkilerin 
anne sütünün arttırılmasında çok önemli etkileri 
olduğu birçok klinik çalışma ile kanıtlanmıştır. 
Bu bitkilerden özellikle Melisa, rahatlatıcı ve 
dinlendirici özelliklere sahiptir. Emziren annede 
gözlenen gerginlik, stres ve kaygı gibi sorunların 
giderilmesine de yardımcı olur. 

Mamsel Still-Tee C vitamini ilavelidir. Doğum 
sonrası annelerin artan C vitamini ihtiyacını da 
karşılar. Mamsel Still Tee emziren annelerin 
güvenle kullanabileceği yüksek kalite ve teknoloji 

ile üretilmiş bir üründür. Şeker olarak dekstroz 
içermektedir.

Mamsel’den Gaz Sancıları ve Kolik 
için Bebeklere Özel Bitki Çayı;
Kimyonlu Rezene Çayı

Gaz sancıları hafif veya şiddetli olarak birçok 
bebeğin karşılaştığı bir sorundur. Genellikle yeni 
doğan bebeklerde 2-3. haftadan itibaren başlar ve 
4-5. aydan itibaren kaybolur. Nadiren 6. aya kadar 
devam edebilir. 

Bebeğin ve ailenin yaşam kalitesini olumsuz 
etkileyen, aileyi son derece huzursuz eden gaz 
sancıları ve kolik tedavisinde bitkisel çözümler, 
özellikle de rezene ve kimyon yıllardan beri 
geleneksel tedavi olarak kullanılmaktadır.

Mamsel Rezene Çayı bebeklerde çok 
sık gözlenen gaz sancılarının ve koliğin 
giderilmesinde, mide-bağırsak problemlerinin 
azaltılmasında kullanılır. Ayrıca üründe bulunan 
kimyon, rezene ile sinerjik bir etki göstererek, 
ürünün benzerlerinden çok daha etkili olmasını 

sağlamaktadır.

Mamsel Kimyonlu Rezene 
Çayı’nın içerisinde süt şekeri 
(laktoz) bulunmaktadır. 
Laktoz anne sütünün tek 
karbonhidratı olup bilindiği 
gibi bebek beslenmesinde 
başka karbonhidrat kaynağı 
kullanılamaz. Tüm bebek 
mamalarının başlangıç 
formüllerinde de laktoz 
kullanılması zorunludur. Bu 
bakımdan Mamsel Rezene 

Çayı 1. haftasını doldurmuş 
bebeklerde güvenle kullanılır. 

Süt şekeri (laktoz) haricinde başka karbonhidrat 
kaynağı içeren bebek ürünleri ancak 6. aydan 
sonra kullanılabilir. Özellikle küçük bebeklerde 
gaz ve kolik sancılarında kimyasal yapılı ilaçlar 
kullanılmadan önce bitkisel bir çözüm yani bir 
rezene çayı zaten doktorlar tarafından önerilmekte 
ve başarı ile kullanılmaktadır.

Mamsel Kimyonlu Rezene Çayı
• Tamamen bitkisel içeriklidir.
• Renklendirici ve suni aroma içermez.
• Granül şeklindedir, hazırlanması kolaydır.
• Şeker eklenmesine gerek yoktur.
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TEB Yetkililerinden Bakanlık Ziyareti

Türk Eczacıları Birliği (TEB) Başkanı Ecz. Erdoğan 
Çolak ve Türk Eczacıları Birliği Genel Sekreteri 
Ecz. Arman Üney, 17 Aralık 2015 Perşembe 
günü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
Süleyman Soylu’yu ziyaret etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı makamında 
yapılan görüşmede Bakan Süleyman Soylu’ya, 
Sosyal Güvenlik Kurumu ile yapılan protokol 

görüşmeleri süreci ve eczanelerin ekonomik 
durumuna dair genel bilgi verildi ve Türk 
Eczacıları Birliği’nin protokol ile ilgili talepleri 
hakkında sunum yapıldı.

Bakan Süleyman Soylu, eczanelerin ekonomik 
durumu, protokol süreci ve TEB’in talepleri ile 
ilgili verilen bilgiler üzerine, bu konular hakkında 
gerekli çalışmaların yapılması ve protokol 
sürecinin hızla devam ettirilmesi gerektiğini ilgili 
bürokratlara iletti.

Digital Health Summit 2015

Türkiye’nin ilk ve tek dijital sağlık zirvesi olma 
özelliği taşıyan Digital Health Summit 17-18 Aralık 
2015 tarihleri arasında İstanbul’da CVK Park 
Bosphorus Hotel’de gerçekleştirildi. Zirve, teknoloji 
ve yazılım firmaları, ilaç sektörü, hasta örgütleri, 
üniversiteler, ajanslar, mobil operatörler, sağlık 
kurumları gibi farklı alanlardan 1.400 kişinin 
katılımıyla tamamlandı.

Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Dr. Şuayip 
Birinci ve diğer bakanlık yetkililerinin “Kişisel 
Sağlık Kaydı Sistemi e-Nabız projesini de 
tanıttıkları zirvede bu yıl, sağlık ve bilişim 
sektöründe alanında uzman birçok konuşmacı yer 
aldı. 3G Doctor kurucusu David Doherty, 
“m-Health” kursu ile sağlık profesyonelleriyle 
buluştu. 

Dijital sağlık danışmanı Len Starnes ise sağlık 
çalışanları için geliştirilen sosyal ağların 
günümüzdeki etkisi ile ilgili çarpıcı örnekler sundu. 
Len Starnes, ağların ABD, Avrupa ve Asya Pasifik 
bölgesinde evrimi ve özellikleri, doktor davranışları 
ve tercihleri, ilaç sektörü ve teknoloji firmalarıyla 
ortaklıklar, ulusal sağlık hizmeti sistemleri ve reform 
programları üzerindeki etkisi, global pandemik 
tehditlerin yönetiminde sosyal ağların potansiyel 
kullanımları üzerine önemli paylaşımlarda bulundu.

Zirvede ayrıca; Kişiselleştirilmiş Tıp ve Sağlıkta 
Genom Dönemi, Sağlık Çalışanları için Geliştirilen 
Sosyal Ağların Günümüzdeki Önemli Etkisi, 
Eriştirilebilirlik: Engelliler için Kullanıcı Dostu Dijital 
Platformlar Tasarlamak, Son Kullanıcıların ve 
Hekimlerin Giyilebilir Sağlık Teknolojileri ile İlgili 
Algıları, Çoklu Kanalda Kapalı Döngü Pazarlama 
gibi ilgi çekici birçok konu başlığı ele alındı.
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Avrasya Maratonu’nda TOÇEV için 
Koştular 

Bristol-Myers Squibb, Türkiye’de uzun yıllardır çeşitli 
sosyal sorumluluk projelerinde gönüllülük esasına 
dayanarak birçok proje yürütüyor. Şirket bu yıl da 
50 çalışanı ve ailelerinin katılımıyla TOÇEV ile birlikte 
Avrasya Maratonu’nda okumaya istekli çocuklar için 
koştu.

Konu hakkında açıklama yapan Bristol-Myers 
Squibb Türkiye Genel Müdürü Dr. Ahu Yazıcı; 
“Gönüllülük ve dayanışmanın ön plana çıktığı bu 
yarışta çalışanlarımız aileleriyle birlikte birbirlerini 
destekleyerek maratonu başarıyla tamamladı. 
157 yıldır dünyada, 20 yıldır da Türkiye’de faaliyet 
gösteren Bristol-Myers Squibb; başta kanser 
olmak üzere birçok ciddi hastalık alanında, hasta 
ve hasta yakınları için bilinçlendirme kampanyaları 
düzenlemektedir. Bristol-Myers Squibb Türkiye 
de benzer aktiviteleri yürütmek için tüm ekipleriyle 
birlikte çalışmaktadır” dedi.

Bayer Gebze Fabrikasına “Çevreci 
Tesis” Ödülü

Çevre ve sürdürülebilirlik politikalarına bağlılığı ile 
uluslararası standartlarda çalışmalarını sürdüren 
ve tüm canlılara “Daha İyi Bir Yaşam” sağlamaya 
odaklanan Bayer Türk, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği 
tarafından ödüllendirildi. Bayer’in Gebze Fabrikası, 
çevreye ve sağlığa saygılı üretim yapan firmaların 

Sedefle Yaşamak Hasta Okulu

değerlendirildiği platformda “Çevreci Tesis” ödülüne 
layık görüldü.

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği’nin teşebbüsüyle 2013 
yılında başlayan Çevreci Tesis Ödülleri, çevreye 
duyarlı firmaları ödüllendirerek, diğer kurum ve 
kuruluşları da bu amaca teşvik etmeyi hedefliyor. 
Platform, bu sene Türkiye çapında 48 tesis ve 9 
organize sanayi bölgesini ödüllendirdi.

Manisa Sedef Hastalığı Derneği ve global 
biyofarma şirketi AbbVie’nin koşulsuz katkıları ile 
9 Aralık 2015 Çarşamba günü Sedef Hastaları 
Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi. Manisa Celal 
Bayar Üniversitesi Hafza Sultan Hastanesi Dekanlık 
Binası’nda gerçekleşen bu önemli toplantıda 
hastalar ve aileleri uzman hekimler ile bir araya 
geldi.

Toplantıda Prof. Dr. Serap Öztürkcan “Sedef 
Hastalığının Yönetimi” konusunda hastalar ve aileleri 
bilgilendirirken, Prof. Dr. Timur Pırıldar ise “Sedef 
Hastalığında Eklem Tutulumu ve Dahili Problemler” 
konularında katılımcıları aydınlattı.

Ciltte ağrılı ve kaşıntılı yaralar ile ortaya çıkan 
sedef hastalığı ülkemizde yaklaşık 1 milyondan 
fazla kişiyi etkiliyor. Bağışıklık sistemi bozukluğuna 
dayanan sedef hastalığı, fiziksel olarak hastaların 
yaşam kalitelerini düşürmekle kalmayıp sosyal 
yaşamlarında da birçok olumsuzluğu beraberinde 
getiriyor.
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Nobel Tıp Ödülü Sahiplerini Buldu 

2015 yılı Nobel Tıp Ödülü, MSD Araştırma 
Laboratuvarları’ndan emekli bir bilim insanı olan 
William C. Campbell ile Satoshi Omura ve Çinli 
Youyou Tu’nun oldu. Araştırmacılar, ödülü, 
Afrika, Latin Amerika ve Yemen’de nehir körlüğü 
(onkoserkiyazis) tropikal hastalığına yönelik 
kullanılan bir tedavi olan İvermektin’in MSD 
tarafından geliştirilmesine yol açan keşifleri ile 
aldılar. 

MSD Türkiye Genel Müdürü Hatice Kurtar 
Demiray konu ile ilgili yaptığı açıklamada; MSD’de 
önceliklerinin sağlıklı bir geleceğe öncülük etmek 
olduğunu, dünyada milyonlarca insanı etkileyen 
hastalıklar üzerinde yenilikçi ilaçlar, aşılar, biyolojik 
tedaviler geliştirmek için çalışmalarına devam 
edeceklerinin altını çizdi. 

Demiray sözlerine şöyle devam etti: “Dr. William 
Campbell ve meslektaşlarıyla, nehir körlüğüne 
maruz kalan milyonlarca insanın hayatını 
değiştiren olağanüstü çalışmalarından dolayı gurur 
duyuyoruz. Özellikle Latin Amerika ve Afrika’da 
göz sağlığını ciddi oranda tehdit eden bir hastalık 
olan nehir körlüğü, bir tür karasineğin ısırmasıyla 
bulaşmaktadır. Şiddetli kaşınmaya, kalıcı cilt 

Berko İlaç Çalışanları Engelleri 
Kaldırdı

İnsan sağlığına katkıyı amaç edinmiş, hızlı büyüme 
grafiği ve inovatif ürünleriyle dikkat çeken Berko 
İlaç, Düşler Akademisi iş birliği ile 4 Aralık 2015 
tarihinde çalışanlarına yönelik “Engelliye Doğru 
Yaklaşım” eğitimi düzenledi. Aynı zamanda “3 
Aralık Dünya Engelliler Günü” ve “5 Aralık Dünya 
Gönüllüler Günü”ne dikkat çekerek bu konudaki 
toplumsal duyarlılığa katkıda bulundu. 

Nüfusumuzun %12’si gibi bir kısmını temsil eden, 
gerek fiziksel gerekse sosyal nedenlerden ötürü 
toplumsal hayat içerisinde yer alamayan engelli ve 
sosyal dezavantajlı bireylerin, topluma katılımlarının 
sağlanmasını ve onları cesaretlendirecek adımların 
atılmasını kolaylaştırmak adına organize edilen 
eğitimde, Buket Demirel, Tanyel Süzer ve Levent 
Tilkat sunum gerçekleştirdi. Eğitim kapsamında, 
engelli bireylere doğru yaklaşımın nasıl olması 
gerektiği üzerine temel bilgi ve öneriler aktarılarak, 
sosyal farkındalığın oluşturulmasına katkıda 
bulunuldu.

ve göz lezyonlarına, zamanla da körlüğe yol 
açmaktadır. 

MSD, 1987 yılında nehir körlüğünün ortadan 
kaldırılmasını sağlamak amacıyla, ihtiyaç 
duyulduğu sürece ve ihtiyaç duyulan miktarda 
ivermektin tedavisi için bağışta bulunma kararı 
aldı. 1998 yılında MSD, bağış taahhüdünü nehir 
körlüğü ile birlikte, Afrika ülkelerinde ve Yemen’de 
fil hastalığı olarak da bilinen, lenfatik filariyazis adlı 
bir başka hastalığın tedavisini de kapsayacak 
şekilde genişletti” dedi. 

William C. 
Capmbell
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Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi 
akademisyenlerinin kamuoyunda farkındalık 
yaratan ve iletişim alanında dikkat çeken 
çalışmaları ödüllendirmek ve teşvik etmek 
amacıyla, “Farkında Olanlar, Fark Yaratanlar” 
konsepti ile düzenlediği “İletişim Akademisyenleri 
Medya ve İletişim Ödülleri 2015” 3 Aralık 2015 
Perşembe günü sahiplerini buldu. 

Lilly İlaç, “Kurumsal İletişim” kategorisinde dünya 
genelinde yürüttüğü kurumsal sorumluluk 
programı “Lilly Gönüllülük Günü” ile ödüle layık 
görüldü. Lilly İlaç, “İletişim Akademisyenleri Medya 
ve İletişim Ödülleri” programında ödüllendirilen tek 
ilaç şirketi oldu.

Lilly İlaç’a İletişim Ödülü

Boehringer Ingelheim’dan 
AR-GE’ye 11 Milyar Euro

62 Milyon Adımla Adlarını Tarihe 
Yazdılar 

Türkiye Diyabet Vakfı ve AstraZeneca Türkiye, 
“Adımı Tarihe Yazdım” adım sayma mobil 
uygulaması üzerinden başlattığı kampanya 
ile Türkiye Diyabet Vakfı önderliğinde diyabet 
farkındalığının arttırılmasına ve ülkemizde yapımı 
süren Türkiye’nin ilk, Avrupa’nın en büyük Diyabet 
Eğitim ve Yaşam Köyü’nün kurulmasına katkıda 
bulundu. 

Uygulamayı internetten ücretsiz olarak akıllı 
cihazlarına yükleyen kullanıcılar, attıkları her adımla 
dünyada ve özellikle ülkemizde sağlık açısından 

Boehringer Ingelheim, 2020 yılına kadar AR-GE’ye 
11 milyar Euro yatırım yapacağını açıkladı. Toplam 
yatırımın 5 milyar Euro’su klinik-öncesi, 1,5 milyar 
Euro’su ise şirket dışı ortaklarla işbirliğine ayrılacak.

Boehringer Ingelheim yeni AR-GE stratejisi 
kapsamında beş yıllık bir AR-GE yatırım programı 
başlatıyor. 2014 yılında net satışları 13,3 milyar 
Euro’ya ulaşan ve net satışlarının %19.9’unu 
AR-GE’ye ayıran Boehringer Ingelheim, yeni 
jenerasyon tıbbi yenilikler geliştirmeyi ve rekabetçi 
konumunu korumayı hedefliyor.

Konuyla ilgili konuşan Boehringer Ingelheim 
Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Andreas Barner 
“Yeni AR-GE stratejimiz, uzun süreli sürdürülebilir 
büyüme felsefemizi yansıtıyor. Bu program, pazara 
hastalar açısından yüksek değeri olan terapötik 
yenilikler ortaya koyma anlamında yüksek 
performansımızı devam ettirmemizi sağlayacak” 
dedi.

bir tehdit haline dönüşen diyabetle mücadeleye 
destek verdi. Sosyal medyada da büyük ilgi gören 
kampanya, açılan sosyal medya sayfasında büyük 
beğeni topladı. 

Kampanya, 36. Avrasya Maratonu katılımcılarının, 
koşunun başladığı Boğaziçi Köprüsü girişinde 
“Adımı Tarihe Yazdım” mobil uygulamasını 
telefonlarına indirmesiyle başladı. Kampanya, 
katılan 2.500 kişi ile 6 ay gibi kısa bir sürede 
dünyanın etrafında bir tur yani 62 milyon adımla 
tamamlama hedefine ulaştı. Projeye destek veren 
tüm gönüllülerin isimleri, Dünya Diyabet Günü’nde, 
Diyabet Eğitim ve Yaşam Köyü’nde inşa edilen ve 
küresel diyabet birlikteliğini sembolize eden Mavi 
Halka Duvarı’na yerleştirildi.
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Ankara’da Prostat Kanseri Çalıştayı

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Kanser Daire 
Başkanlığı ve Kanser Kontrol Derneği (Kankoder) 
tarafından düzenlenen Prostat Kanseri Çalıştayı’na 
Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Eyüp Gümüş, 
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Kanser Daire Başkanı 
Murat Gültekin ve birçok davetli katıldı.

Çalıştay’ın açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Eyüp 
Gümüş, prostat kanseri ile ilgili bir yol haritası 
çizilmesi konusunda Sağlık Bakanlığı Kanser Daire 
Başkanlığı’nın bir hedef ortaya koyacağını ifade 
ederek, “Türkiye’de prostat kanseri erkeklerde en 
sık görülen ikinci kanser olarak ortaya çıkmaktadır. 
Erkeklerde birinci sırada akciğer kanseri, üçüncü 
sırada kolorektal kanserleri görüyoruz. Kadınlarda 
birinci sırada meme kanseri, ikinci sırada tiroid 
kanseri, üçüncü sırada ise kolorektal kanseri 

var. Bu 5 ana kanser ile ilgili Türkiye yol haritasını 
çizmek durumundadır. Erken tanı, etkin tedavi 
ve önleme tedbirleri ile topyekûn bu kanserlerle 
mücadele edeceğiz” dedi.

Roche 4. Tedarikçi Günü’nde İş 
Ortaklarıyla Bir Araya Geldi

Roche Türkiye; paydaş diyalogunu arttırmak ve 
sürdürülebilir kalkınma hedeflerine tedarikçilerini 
de ortak etmek amacıyla Steigenberger Hotel 
Maslak’ta 4. Tedarikçi Günü’nü düzenledi. 
100’den fazla tedarikçinin bir araya geldiği bu özel 
günde açılış konuşmasını Roche Türkiye Genel 
Müdürü Adriano Treve yaptı. 

Değişen dünyada şirketlerden beklentilerin de 
değiştiğini belirten Treve, 2011 yılından beri 
paydaşlarının ihtiyaç ve beklentilerini göz önünde 
bulundurarak yerel sürdürülebilirlik stratejilerini 

oluşturduklarını açıkladı. Roche’ta Satın Alma, 
Roche’ta Etik ve Uyum, Roche’ta Sürdürülebilirlik 
konularında yapılan sunumların ardından, gazeteci 
yazar ve yeni nesil yaşam uzmanı M. Serdar 
Kuzuloğlu “Yeni Dünya, Yeni Tüketici, Yeni 
Şirket” sunumuyla değişen global düzen ile ilgili 
birbirinden ilginç görüş ve değerlendirmelerini 
paylaştı. 

Günün en renkli kareleri Tugay Başar’la beden 
perküsyonu yapılırken yaşandı. Roche Türkiye 
ile paydaşlarının birlikte katıldığı interaktif seans, 
bedenin bir müzik aleti olarak kullanılması ve 
birlikte uyum içinde yapılan beden perküsyonu 
ile devam etti. Bu keyifli bölümden sonra yarım 
günlük etkinlik sona erdi. 
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en fazla oyu alan Türkiye, bu ödüle layık görüldü. 
Proje sayesinde Gaucher gibi ciddi bir hastalığın 
erken teşhis edilmesi ile ortaya çıkabilecek 
komplikasyonların ve ölümlerin önüne geçilmesi 
amaçlanıyor. 

İstanbul Eczacı Odası’ndan 
Kemoterapi İlaçları Uyarısı

İstanbul Eczacı Odası, yürürlüğe giren kemoterapi 
ilaçlarının hastanelerden teminine yönelik 
uygulamaya ilişkin yaşanan sorunlara dikkat çekti. 
Oda tarafından, uygulamaya daha önce karşı 
çıkıldığı ve yaşanacak aksaklıklar konusunda 
uyarıda bulunulduğu hatırlatılarak, “Ne yazık 
ki yaptığımız uyarıların haklılığı, yaşanan hasta 
mağduriyetleriyle ortaya çıkmıştır” denildi.

Açıklamada, hastaların, hastane stoklarında 
bulunmayan ilaçları, reçetelerine ilgili hastanenin 
“Eczanemizde Yoktur” onayını alarak, serbest 
eczanelerden temin etmesinin mümkün olduğu 

İğnesiz Aşıların Öncüsüne 
Özel Ödül

belirtilerek, “Reçete bedeli, hastane ödeneğinden 
mahsup edileceğinden, bazı hastanelerde, 
başhekimlik emriyle “Eczanemizde Yoktur” onayı 
yapılmamakta ve hastalarımız ilaçlarını temin 
edememektedir. Bu durumda hastaların bir kısmı 
ilaç bedellerini kendileri ödemek zorunda kalırken, 
ilaç bedellerini karşılayamayan hastalar ise kurum 
eczacılarıyla karşı karşıya gelmektedir” ifadelerine 
yer verildi.

Açıklamada ayrıca: “Özellikle üniversite 
hastanelerinin ödenek yetersizliği, söz konusu 
ilaçların hastanelerde uygun saklama koşullarında 
depolanma imkânının olmaması, yeterli ilaç 
stokunun bulunmaması gibi sebepler nedeniyle, 
alınan bu karar kanser hastalarının ilaca ulaşımının 
önünde ciddi bir engeldir” denildi. 

TÜBİTAK 50. Bilim, Özel ve Teşvik Ödülleri, 
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen 
törenle sahiplerine verildi. 

Bu yıl TÜBİTAK Özel Ödülü’ne modern yollarla aşı 
uygulamaları üzerine yaptığı öncü çalışmalarıyla 
bilinen Prof. Dr. Hazire Oya Alpar layık görüldü. 
Deneyimlerini Türkiye’ye aktarmak isteyen Prof. Dr. 
Alpar, ilk yerli Aşı Üretim Merkezi’nin kurulması için 
çalışmalarına devam ediyor.

Ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın elinden alan İstanbul Kemerburgaz 
Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Hazire Oya Alpar, “Bu ödülü Türkiye’de 
ve çoğunlukla da yurt dışında bilime katkıda 
bulunduğum çalışmalarla aldım” dedi. Alpar, 
TÜBİTAK’tan 50 yıl içinde Özel Ödül alan 15. bilim 
insanı oldu.

KISA KIS KISA KISA

Genzyme Türkiye Gaucher Proje 
Ekibine En İyi Uygulama Ödülü

Sanofi Grubu şirketlerinden, nadir görülen 
hastalıklar alanında lider olan Genzyme’in dünyada 
faaliyet gösterdiği ülkeler arasında düzenlediği 
“2015 Gaucher En İyi Uygulama Ödülü” Genzyme 
Türkiye proje ekibinin oldu.

Yaklaşık 100 ülkede nadir görülen hastalıklar 
için ürün ve hizmet geliştiren Genzyme, her yıl 
Gaucher hastalığı alanında “En İyi Uygulama” 
yarışması düzenliyor. MENA, Pakistan, Fransa, 
Romanya ve Türkiye’nin ilk 5’e kaldığı bu yılki 
yarışmada “Uzmanlıklar Arası Köprü” projesiyle 
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buluşmada, Karadeniz Teknik Üniversitesi 
Eczacılık Fakültesi 4. sınıf öğrencileri, fakülte 
öğretim görevlisi Prof. Dr. Sena Sezen eşliğinde 
depo yetkilileri ile bir araya geldi. Etkinlik süresince 
öğrenciler, depo yetkililerinden ilaç dağıtım 
kanalları ve bu kanalların işleyiş biçimi üzerine 
kapsamlı bilgiler edindi.

Selçuk Ecza Deposu, 
Şubelerinin Kapısını Geleceğin 
Eczacılarına Açıyor

Selçuk Ecza Deposu eczacılık fakültelerinde 
eğitimlerine devam eden eczacı adaylarının ilaç 
dağıtım kanallarının yapısını, işleyiş biçimlerini ve 
faaliyetlerini daha yakından tanımalarını ve yerinde 
gözlemlemelerini sağlamak amacıyla, şubelerinin 
kapılarını öğrencilere açmaya devam ediyor. Bu 
kapsamda Selçuk Ecza Deposu Trabzon Şubesi 
ve Kayseri Şubesi yetkilileri, Karadeniz Teknik 
Üniversitesi ve Erciyes Üniversitesi Eczacılık 
Fakültesi öğrencilerini öğretim görevlileri eşliğinde 
ağırladı.

Selçuk Ecza Deposu Kayseri Şubesi ev 
sahipliğinde gerçekleşen etkinlikte depo yetkilileri 
Erciyes Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Müberra Koşar, fakülte öğretim görevlileri, 
Kayseri Eczacılar Odası Başkanı Ecz. Oğuzhan 
Ulutaş ve Oda Yönetim Kurulu üyeleri, eczacılık 
fakültesi son sınıf ve stajyer öğrencilerini ağırladı. 
Selçuk Ecza Deposu Kayseri Şubesi yetkilileri 
tarafından konuklara deponun çalışma sistemi 
hakkında bilgiler verildi ve yapımı devam eden 
Selçuk Ecza Deposu Kayseri Şubesi yeni 
binasının inşaat alanı gezdirildi.

19-20 Kasım 2015 tarihlerinde ise Selçuk Ecza 
Deposu Trabzon Şubesi binasında gerçekleşen 

2. İVEK Uluslararası İlaç ve 
Eczacılık Kongresi

İlaç ve eczacılık sektörünün tüm paydaşlarını bir 
araya getiren 2. İVEK Uluslararası İlaç ve Eczacılık 
Kongresi, İlaç ve Eczacılık Kurumu Derneği 
(İVEK) tarafından, 27-29 Kasım 2015 tarihlerinde, 
İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde toplam 8.000 
kişinin katılımıyla gerçekleşti.   

Kongreye, Sağlık eski Bakanı Kazım Dinç, İstanbul 
Valisi Vasip Şahin, AKP Malatya Milletvekili 
Öznur Çalık, AKP Çorum Milletvekili Lütfiye İlksen 
Ceritoğlu Kurt, Müsteşar Yardımcısı Hüseyin 
Çelik, Medipol Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Sebahattin Aydın, Bezmialem Vakıf Üniversitesi 
Rektörü Rümeyza Kazancıoğlu, Eczacılık Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Gülaçtı Topçu, Fitoterapi 
Merkezi Proje Koordinatörü Prof. Dr. Murat Kartal, 
akademisyenler, öğrenciler, ilaç ve eczacılık 
sektörünün temsilcileri katıldı.

Kongrenin oturum başkanı Bezmialem Vakıf 
Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Gülaçtı Topçu konuşmasında, “Türkiye ilaç 
sektörü dünya standartlarında üretim kapasitesine 
sahip olmasına rağmen pazarda yeterli rekabet 
gücüne ulaşamamıştır. Fakat 2023 hedefleri 
doğrultusunda kendi ilacımızı, aşımızı üretmek 
amacıyla TÜBİTAK’ın, bazı bakanlıkların, diğer 
kurumların araştırıcılarımıza ve ilaç sektörüne 
verdikleri AR-GE destekleriyle kayda değer 
adımların atılması sağlanmıştır” dedi.
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ltın Havan Ödülleri kapsamında 2015 
yılında Klinik Eczacılık Ödülü’ne layık 
görülen Malatya Eczanesi sahibi 

Uzm. Ecz. Nihan Çeliköz bu başarısının altında 
yatan nedenin, mesleğe adım attığı ilk günden 
itibaren eczanesinde hastalarıyla birebir ilişki 
kurarak çalışması olduğunu belirtiyor.

DENGE: Kendinizden bahseder misiniz?
NİHAN ÇELİKÖZ: Malatya’da doğdum. İlk, orta 
ve lise öğrenimimi Malatya’da tamamladım. 
1993 yılında Ege Üniversitesi Eczacılık 
Fakültesi’nden mezun oldum. 1993-1995 yılları 
arasında Malatya’nın Hekimhan ilçesinde Çetin 
Eczanesi’nde mesul müdürlük yaptım. 1995’te 
bu eczaneyi devraldım ve 2005 yılına kadar bu 
ilçede çalıştım. 2005’te Malatya merkezdeki 
Malatya Eczanesi’ni devraldım. Halen Malatya 
Eczanesi’nin sahibi ve mesul müdürüyüm. 
2005-2009 yılları arasında Malatya Eczacı Odası 
Yönetim Kurulu üyeliği yaptım. 2010’da Marmara 
Üniversitesi’nde Klinik Eczacılık dalında yüksek 
lisansımı tamamladım.
     
D.: Neden eczacılık mesleğini seçtiniz?
N.Ç.: Eczacılık mesleğini bilerek ve isteyerek 

İÇİMİZDE İÇİMİZDEN BİRİ

seçmedim, tamamen dershanedeki hocaların 
yönlendirmesiyle, son tercih olarak kazandım. 
Fakültede okurken bırakmak istedim, ama 
cesaret edemedim.

D.: Malatya Eczanesi’nin hikayesi nedir?
N.Ç.: Malatya’nın en eski dördüncü eczanesidir. 
1942 yılında Ecz. Zühtü Anıt tarafından açılmış. 
Kendisi uzun süre çalıştıktan sonra İstanbul’a 
taşınınca eczaneyi Ecz. Süreyya Uygur 
devralmış, bir süre sonra Ecz. Vural Bilgin’e 
devretmiş. Bilgin’in vefatıyla eczaneyi Ecz. 
Emel Uslu devralmıştı ve 2005 yılına kadar 
çalıştırdıktan sonra bana devretti. 2005 yılından 
itibaren, ilk açıldığı yer olan Temelli Pasajı’nda 
eczaneyi çalıştırmaya devam ediyorum. Hem 
fiziki hem de mesleki anlamda tarihi olan bir 
eczane. 

İlçenin ve kentin iz bırakan iki eczacısı bende 
çok olumlu etkiler bıraktı. Okurken istemediğim 
eczacılığı bana sevdiren, sorumluluk veren 
bu iki rahmetli eczacıya çok şey borçluyum. 
İkisi de hastaların ve halkın üzerinde büyük 
etki bırakmış, sevilen kişiler. Eczaneme 
gelenler, “Eczacı Hanım inşallah siz o eczacıları 
aratmazsınız, onlar bizim her şeyimizdi” 
diyorlardı. İki rahmetli eczacı; Ecz. Mehmet 
Ali Çetin (Hekimhan) ve Vural Bilgin (Malatya), 
tamamen halkla iç içe olmuş, onların her şeyi 
haline gelmiş. Ülkenin zor günler yaşadığı yıllarda 
ikisi de çok okuyan, çok sevilen bu iki lider ruhlu, 
girişimci insan halka örnek olmuş. Her ikisi de 
Malatya’da ilk kooperatif girişiminde bulunan 
eczacılardı.

Vural Bey hem eczacı hem de veteriner hekim 
çantasını almış eline, kar kış demeden 1970’li 
yıllarda köy köy hayvanları tedavi etmek için 
dolaşmış. Anadolu insanı böylesine fedakâr, 
çok çalışkan bir eczacıyı hiç unutur mu? Bu 
durum benim için biraz zordu, çünkü yaptığım 
her şeyde benden önceki bu iki duayen isimle 
kıyaslanacaktım. Bu nedenle hep nasıl daha iyi 
olabilirim çabasında oldum. Bu durum da beni 
eczanemle bütünleştirdi.
 
D.: Sizce eczacı-hasta ilişkisi nasıl olmalıdır?
N.Ç.: Eczacı samimi, inandırıcı, güler yüzlü 
ve hep çözüm odaklı olmalı. Daha doğrusu 
reçetesi, ilacı ve hastalığı hakkında bilgi alırken 
bir öğretmen öğrenci ilişkisi gibi hastaya cevap 
veren ve bunun sebebini açıklayan, SUT 
kurallarını uygularken çok dikkatli davranan, 
kesinti olmaması için fiyat farkını alırken çok 
açıklayıcı olan ve her defasında muayene ücreti 

Uzm. Ecz. Nihan 
Çeliköz

A

“Hastalarımla 
Bütünleştim”
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alırken tahsildarlığının mantıksızlığını hastasını 
kırmadan anlatan bir çizgide mesleğini yapmalı.

D.: Eczanenize gelen hastalar aradıkları her 
ilacı bulabiliyorlar mı?
N.Ç.: Eczanem tam merkezde olduğu için her 
bölgeden ve her sağlık biriminden reçete geliyor. 
Bazen zorlansam da çeşitlilikte çok büyük bir 
problem yaşamıyorum. Reçete geldiği vakit 
eczanemde olmayan ilacı komşu eczaneden 
takasla ya da depodan en fazla 1,5 saatte temin 
ediyoruz. 

D.: Günümüzde eczacılık sektöründe 
yaşadığınız ve gözlemlediğiniz sorunlar neler?
N.Ç.: Ekonomik sorunlar; fiyat farkı, ilaç fiyat 
düşüşü, muayene ve reçete parası tahsilat 
zorluğu ve zorunluluğu. Hasta gelmiş, reçete 
ve muayene bedelini ödeyemiyor. Siz insan 
olarak ne yaparsınız. Kendinizi mi, hastayı mı 
düşünürsünüz. Ben şuna inanıyorum, çoğu 
eczacımız hastanın tedavisini her şeyden 
önce tutar. Kazanmama uğruna reçeteyi 
karşılar. Bu kadar fedakârlık yap ve her gün 
stok durduğu yerde erisin. İhtiyaçtan fazla 
fakülte açılması, eczanelerin bölgelerine göre 
kira gideri, personel gideri, artık eczacıları 
çok düşündürüyor. Fakülteler, mezun olan 
her eczacının eczane açması dışında, başka 
alanlara yönlendiren bir eğitim modeline gidebilir 
ya da branşlaşabilir.

D.: Eczacılığın geleceğinden umutlu 
musunuz?
N.Ç.: Bu meslek 700 yıldır var ve bundan sonra 
da var olacak. Sadece sistem değişikliği olabilir. 
Onu da zaman gösterecek. Bu sistem değişikliği 
ne olursa olsun, yeter ki insan sağlığına bir şey 
olmasın. Bu hem hastalar için hem de eczacılar 
için bir dilek. Pek tabi eczacılar ekonomik açıdan 
çok büyük zarara uğramasın isterim.

D.: Mesleğe yeni başlamış genç 
meslektaşlarınıza neler tavsiye edersiniz?
N.Ç.: Ben hayatta başarının er ya da geç, 
çok ve doğru çalışmayla elde edileceğine 
inanırım. Hayat bu mesleği doğru yapmak için 
çok uzun, yanlış yapmak içinse çok kısa. Bu 
mesleğe sadece para kazandıran bir meslek 
olarak bakmak ve çok kısa sürede kazanma 
hedefine odaklanmak yerine hastaya, mesleğe 
ve kendime ne kattım diyerek bakarsak daha 
doğru olur. 

D.: 2015 yılında Altın Havan kazandınız, neler 
söylemek istersiniz?

N.Ç.: Bu ödülü almam benim personelim ve 
eczanem için çok büyük bir onur. Altın Havan 
Ödülü bence Malatya Eczanesi’nin tarihi ve 
mesleki misyonunu devam ettirdi. Umarım bu 
ödül daha güzel başarıların başlangıcı olur. 
Bu ödül sadece bir çalışmayla olmadı tabi 
ki, mesleğe adım attığım ilk günden itibaren 
mesaimin tamamını eczanede, hastalarımla 
yüz yüze çalışarak geçirdim. Neredeyse gün 
boyu, sadece dinlenmek ya da reçete kontrolü 
için masada oturan bir eczacıyım. Özellikle 
yüksek lisanstan sonra hasta odaklı çalışmamı, 
farmasötik bakımı daha sistemli ve teknik 
yapıyorum. Eczaneme gelen arkadaşlarımla 
otururken ya da hastalarla sohbet ettiğim sırada 
tesadüfen çok vakalar tespit ettim ve tedavisine 
katkı yaptım. Özellikle hastaların geri bildirimi 
beni hep bir adım ileri gitmeye zorladı ve bilgi 
açısından mümkün olduğunca eğitimime katkı 
yapmaya çalışıyorum. Ben hastalarımla artık bir 
bütün oldum.

D.: Selçuk Ecza Deposu hakkında neler 
söylemek istersiniz?
N.Ç.: Selçuk Ecza ile çalışmaya, ikinci depo 
olarak, tesadüfen başladım. Daha sonra 
hizmetinin kalitesi, güveni, çeşitliliği ve ilaç ulaşım 
süresinden memnun olunca, ana depo olarak 
Selçuk Ecza’yı tercih ettim. Her iki taraf için bu 
güvenin sarsılmamasını isterim.

D.: Denge ile ilgili düşünceleriniz neler?
N.Ç.: Sektördeki dergilerde öncelikle pratik 
hayatta bu işi yapanlara katkısı doyurucumu 
ona bakarım. Örneğin Denge Dergisi’ne SUT 
güncel bilgileri eklenebilir. Ayrıca OTC grubu 
ilaçlardan, her sayısında mevsimine uygun 
olanlar hakkında, kısa, akılda kalan, açıklayıcı 
bilgiler olmasını isterim. Kültür-sanat sayfaları ise 
benim için doyurucu ve güzel, her sayısında bu 
sayfaları mutlaka okurum.
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“Eczacılık 
Eğitiminde Dünyanın 
Gerisindeyiz”

ıllarını nitelikli bilimsel çalışmalara 
ve eczacılık eğitiminde kalitenin 
yükseltilmesine adayan Prof. Dr. 

Kandemir Canefe, eczacılık mesleğinin 
temel ve spesifik alanlarında meslekle ilgisi 
olmayan hocaların ders vermesinin ve idari 
görevlerde bulunmasının yanlış olduğunu 
vurguluyor. 

DENGE: Hocam sizi biraz tanıyabilir miyiz?
KANDEMİR CANEFE: İstanbul’un köklü 
ailelerinden gelen bir çevrenin çocuğuyum. 
Ne tuhaftır ki 72 yıllık ömrümün büyük kısmını 

DUAYENLERDUAYEN

Y

Ankara’da geçirdim. Nitekim ilk, orta ve lise 
eğitimimi Ankara’da yaptıktan sonra 1962’de 
o zamanın Türkiye’deki ilk ve tek eczacılık 
fakültesi olan Ankara Üniversitesi Eczacılık 
Fakültesi’ne başladım. 

1966’da mezun olduktan sonra Gülhane 
Askeri Tıp Akademisi’nde Eczacı Teğmen 
olarak 1967-1968 yıllarında görev yaptım ve 
akabinde devlet burs sınavlarını kazanarak 
1969-1974 yılları arasında önce Almanya’da 
Goethe Enstitüsü’nde Almanca öğrenimimi, 
takiben İsviçre’de Zürih Teknik Üniversitesi 
(ETH-Zürich) Eczacılık Teknolojisi Bölümü’nde, 
Farmasötik Teknoloji alanında doktora yaptım. 

1975’te yurda dönerek yine fakültemde 
akademik kariyerime devam ettim. 1980’de 
doçent, 1988’de de profesör oldum. Emekliye 
ayrıldığım 2011 yılına kadar gerek fakültemde, 
gerek Sağlık Bakanlığı’nda çeşitli bilimsel, idari 
ve mesleki görevlerde bulundum. 

14 yıl süreyle Farmasötik Teknoloji Anabilim 
Dalı Başkanlığı, yine 14 yıl süreyle Eczacılık 
Teknolojisi Bölüm Başkanlığı, Fakülte Dekan 
Yardımcılığı ve Dekanlık (V.) gibi görevlerin 
yanı sıra, Sağlık Bakanlığı’nda başta İlaç 
Ruhsatlandırma Komisyonu üyeliği ve Türk 
Farmakopesi Komisyonu üyeliği gibi görevler 
sayılabilir. Bu paralelde Strazburg’da Avrupa 
Konseyi, Avrupa Farmakopesi Komisyonu 
üyeliğini de 15 yıl süreyle yürüttüm.

D.: Neden eczacılık eğitimini tercih ettiniz?
K.C.: Doğrusu bu ya, liseden mezun olurken 
aklım elektronik mühendisi olmaktaydı. Ancak 
o tarihte Türkiye’de herhangi bir üniversitede 
ki o zaman topu topu 5 üniversite vardı, 
elektronik mühendisliği eğitimi veren bir fakülte 
bulunmadığından, ailemdeki hekimlerin ısrarı 
ile eczacılık eğitimine yöneldim. O zaman 
hekimler eczacılığı gıpta ile bakılan, çok değerli 
bir meslek olarak görüyorlardı ve beni de buna 
ikna etmişlerdi. 

Bir yandan da ben elektronik tutkumu 
eczacılığın bir çalışma alanıyla 
bağdaştırabileceğimi düşünerek, Türkiye’de 
ilk defa yapılan üniversitelerarası sınavda çok 
yüksek bir puan alarak fakültemi kazandım. 
Türkiye’de tek olması hasebiyle bu ilk defa 
yapılan üniversitelerarası sınavda eczacılık 
fakültesine o kadar yoğun bir talep vardı ki 
neredeyse üniversitelerarası sınava girenlerin 
yarıdan fazlası 1. tercih olarak istiyorlardı. O 

Prof. Dr. Kandemir
Canefe
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kadar yoğun başvuru arasından, yüksek bir 
puanla fakültemi kazanmam adeta bir mucize 
olmuştu.

D.: Öğrencilik yıllarınızda Türk eczacılığı ne 
durumdaydı?
K.C.: Eczacılık eğitimine başladığım ve mezun 
olduğum yıllarda eczacılık mesleği ağırlıklı 
olarak eczane eczacılığı şeklindeydi. Ancak 
Türkiye’de çok az eczacı bulunduğundan 
bırakın ilçeleri bazı illerimizde bile eczane 
yoktu. Günün şartlarına göre iyi bir eğitim 
görmüş olan eczacılar açtıkları eczanelerde 
adeta tam teşekküllü bir sağlık kurumu gibi 
halka hizmet veriyorlardı. 

Özellikle hastaneye ve hekime ulaşmanın 
çok zor olduğu bölgelerde, hastalar eczaneyi 
bir teşhis ve tedavi kurumu gibi görüyorlardı. 
Eczaneler de doğrudan ilaçla tedavide birincil 
kurum olarak sağlık görevini yürütüyorlardı. 
Memlekette nüfusun oldukça büyük bir 
kısmı hayatı boyunca hiç hastane ve doktor 
görmeden eczaneler vasıtasıyla ilaçla tedavi 
hizmeti alarak yaşamlarını sürdürürlerdi.

D.: O dönemlerde halkın eczacıya yaklaşımı 
nasıldı?
K.C.: Doğal olarak o dönemlerde halkın 
eczacıya bakışı olağanüstü saygılı ve 
güvenliydi. İnsanlar âdeta bir hekimden yardım 
alır gibi eczacının tavsiye ettiği uygulamalara 
içten yaklaşır ve güvenirlerdi. Eczacı onlar için 
çevrelerindeki en muteber kişilerden biriydi. 

Sadece sağlıkla ilgili değil, sosyal alanda 
da eczacılar protokolde önde gelen bir yere 
sahiptiler. Taşrada, milli ve dini bayramlarda 
protokolde en önde yer alırlardı. Taşradaki bazı 
eczanelere hastaların huşu içinde girdiklerini, 
eczacının söylediği her tedavi ve uygulamayı 
büyük bir güven ve minnetle kabullendiklerini 
izlerdim.

D.: Almanya ve İsviçre’de aldığınız eğitimler 
size neler kazandırdı? 
K.C.: Önce Almanya’ya daha sonra İsviçre’ye 
giderek aldığım doktora eğitimi Türkiye 
şartlarına göre çok yüksek düzeydeydi. Bu 
eğitim bana üst düzeyde bilimsel çalışmalar 
olmadan hem eczacılık eğitiminin, hem 
de sanayide ileri koşullarda ilaç üretiminin 
olamayacağını vurguladı. O ülkelerdeki 
akademik eğitimim bana kuvvetli bir bilimsel 
çalışma disiplini sağlamış ve mesleğime 
katkımın ne düzeyde olabileceğini göstermiştir. 

Bu ülkelerde akılcı ilaç kullanımının 
vurgulanması ve ilaç üretiminin bilimsel yönüyle 
geliştirilmesi konusunda önemli bilgiler edindim. 

Özellikle İsviçre’de doktora eğitimi, ilaç 
sanayisi ve güncel eczacılık uygulamalarıyla 
iç içe geçmiş durumdaydı. Yapılan tezler ve 
çalışmalar mutlaka ilaç sanayinde kullanılır ve 
ilaçla tedavide hemen uygulama bulurdu. Bu 
bakış açısının diğer bir yönü de ilaç sanayinin 
ve eczacılık mesleğinin ihtiyaç duyduğu 
bilimsel ve teknik ihtiyaçların çözümünün 
eczacılık fakültelerindeki akademik çalışmalarla 
sağlanmasıydı. Böylece üniversitelerde yapılan 
her çalışma mutlaka eczacılık uygulamalarında 
değerlendirilir ve kullanılırdı. Böyle bir bakış açısı 
o yıllarda Türkiye’de yoktu. O ülkelerde aldığım 
eğitimler bana bunu göstermiş ve kendimi o 
yönde geliştirmemi sağlamıştır.

D.: İsviçre’deki eczacılık eğitimi ile Türkiye’deki 
arasında başka ne farklar vardı?
K.C.: O yıllarda İsviçre’deki eczacılık eğitimi 
ile Türkiye’deki arasında teorikte olmasa bile 
pratik alanda bir uçurum vardı. Gerek lisans 
öğretiminde gerekse lisansüstü öğretimde 
ülkemizde teorik bilimsel konular oldukça geniş 
ve doyurucu düzeyde olmak üzere, iyi yetişmiş 
hocalar tarafından öğrenciye aktarılabiliyordu. 
Ancak, pratik eğitim ve uygulamalar açısından 
fakültelerimiz çok yetersizdi. 

Takdir edilir ki bu bir mali olanak vesilesidir. 
İsviçre gibi mali yönden çok kuvvetli bir ülke 
eczacılık eğitimi gibi pratik uygulamaları 
yoğun ve masraflı bir alanda her türlü imkânı 
sağlayabiliyordu ve gerek lisans, gerekse 
lisansüstü öğrencilere en gelişmiş laboratuvar 
cihazlarını ve uygulamalarını sağlayarak 
mükemmel denebilecek eczacılar ve akademik 
personel yetiştirebiliyorlardı. 

Hâlbuki Türkiye’de o yıllarda üniversitelerin 
ihtiyaç duydukları modern ve gelişmiş cihazları 
edinmeleri sınırlı bütçe imkânlarıyla hemen 
hemen imkânsızdı. Bazı doktora çalışmalarının 
en basit bilimsel teçhizatla ve olanaklarla 
yürütüldüğünü görüyordum.
 
D.: Ülkemizde eczacılık eğitiminin durumunu 
nasıl buluyorsunuz? 
K.C.:  Her ne kadar yurt dışına giderken 
durumumuzu biliyorsam da dönüşümde yine 
de şok oldum. Dışarıda yaptığım ileri düzeyde 
bilimsel çalışmalar yerine, son derece sınırlı ve 
basit çalışma imkânı olduğunu izledim. 
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Hiç olmazsa teorik olarak ileri düzeyde 
akademik bakışla çevreme eğitim vermeye 
uğraştım, ama hemen her alanda olduğu gibi 
eski, alışılagelmiş, rahat rutinin değişmesi 
arzu edilmediğinden karşımda bir duvar vardı. 
Gelişme adına ne yapsam bir şekilde yokuşa 
sürülüyordu. Bu, o kadar acı bir durumdu 
ki o yıllarda sadece eczacılıkta değil, diğer 
branşlarda da yurt dışında doktora yapanların 
büyük bir kısmı kısa süre içinde tekrar 
akademik kariyerlerine başladıkları ülkelere 
geri döndüler. 

Hem öğrenciliğimde hem de Türkiye’ye 
döndükten sonraki dönemde ülkemizde 
eczacılık eğitimi 4 yıldı. Bu süre İsviçre’de 
5,5 yıldı. Hatta bu 5,5 yılın üstüne eczane 
açabilmek için 1 yıllık bir süre de bir eczane 
veya kurumda uygulamalı eğitim almak ve bu 
sürenin sonunda bir sınava girerek eczane 
açabilmek için lisans almak gerekiyordu. 

Ben Türkiye’ye döndükten sonra orada 
edindiğim bilgi ve tecrübelere dayanarak 
eczacılık öğretiminin birçok Avrupa ülkesinde 
olduğu gibi 5 yıl (hatta bazı ülkelerde 6 yıl) 
olması gerektiği konusunda gerekçeleri ile 
birlikte mücadelede bulundum. 

Eski usul 4 yıllık sürede yetersiz kalan eczacılık 
eğitiminin geliştirilmesi ve modernleşmesi 
5 yıllık gelişmiş bir eğitim düzenlemesiyle 
mümkün olabilirdi. Nitekim son yıllarda 5 
yıllık program, Avrupa Birliği uyum kuralları 
çerçevesinde uygulanmaya başlamış olup, 
yine de 5 yıllık programların oluşturulması 
sırasında bazı uygulamalarda yetersiz kalındığı 
izlenmektedir. 

Bunun en önemli nedenlerinden birisi son 
zamanlarda ülkemizde ihtiyacın çok üstünde 
eczacılık fakültesi açılması ve buralardaki 
eczacı kökenli öğretim üyelerinin yetersizliği 
nedeniyle, başka ve ilgisiz mesleklerdeki 
öğretim üyelerinin hem eğitim-öğretimde 
hem de idari görevlerde bulunmalarıdır. Bu 
durumun dünyada benzeri yoktur.

Örnek vermek gerekirse, tıp fakültesinde 
cerrahi derslerinin bir kimyacı tarafından 
verilmesi ne kadar ilgisiz ve yanlışsa eczacılık 
fakültelerinde de eczacı kökenli olmayan 
hocaların meslek derslerini vermeleri o kadar 
yanlıştır. 

DUAYENLERDUAYEN
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D.: Bilimsel çalışmalarınızdan ve 
yayınladığınız eserlerden bahseder 
misiniz?
K.C.: Akademik hayatıma başladığımda, 
İsviçre’de gördüğüm ve amaç edindiğim 
doğrultuda, bütün bilimsel çalışmalarımı 
ve yayınlarımı Türkiye’de uygulanabilirlik 
doğrultusunda hedef aldım. Bunların 
büyük kısmı ilaç sanayinde ilaç üretimine 
yönelik gelişmiş uygulamalar, bir kısmı da 
halk sağlığını yönlendirecek ileri düzeydeki 
eczacılık uygulamaları olarak tanımlanabilir. 

Ana çalışma alanlarım ilaç formülasyonlarının 
geliştirilmesi, ilaç sanayinde uygulanması, 
ilaçların stabilitelerinin araştırılması ve 
sağlanmasıdır. Özellikle katı ilaç şekilleri 
ve partiküler ilaç şekilleri üzerinde 
çalışmalarımı yoğunlaştırdım. 150’den 
fazla çalışma ve yayın yaptım. Eczacılık 
eğitimine yönelik kitap ve yayınlarım da 
bulunmaktadır.  Ama diyebilirim ki, beni 
en çok oyalayan Türk Farmakopesi’nin 
hazırlanması ve yayınlanması olmuştur. 
Avrupa Farmakopesi’ne paralel kapsamda 
hazırladığımız farmakopemizin, Farmasötik 
Teknoloji Bölümü’nün başkanlığını yürüttüm. 
Ama teslim ettiğimiz periyottan 10 yıl sonra 
basıma verilmiş olup, basılmadan önce her 
yıl yeniden düzenleme ve eklemelerinin 
yapılması beni çok oyalamıştır. 

Yaklaşık 20 yıl süreyle Strazburg’da 
görev yaptığım Avrupa Farmakopesi’nin 
yeni versiyonlarının hazırlanmasına da 
farmasötik teknoloji çalışma grubunda 
katkıda bulundum. Avrupa Farmakopesi’nin 
hazırlanmasında bir Türk üye olarak 
çalışmam ülkemiz için özellikle önemlidir.

Bir öğretim üyesinin ve bilim insanının 
listeler dolusu yayın yapmasından ziyade, 
mesleğine kapsamlı olarak katkı sağlayacak 
ve yetişecek nesillere yol gösterecek 
çalışmalar yapması kanaatindeyim. Ne 
yazık ki 1980’lerden itibaren akademik 
elemanların çok sayıda yayın yapmaları 
önemli bir kriter olarak değerlendirilmektedir. 
Bu yayınlara bakarsak, çok azının 
mesleki uygulamalarda kullanıldığını ve 
değerlendirildiklerini görürüz. Tarih içinde, 
büyük çoğunluğu sadece akademik çalışma 
olarak yapılmış ama ilaç sanayindeki 
uygulamalara ve halk sağlığına ulaşamamış 
bilimsel çalışmalar olarak yerlerini 
alacaklardır.

D.: Eczacılığın bugünkü durumunu nasıl 
buluyorsunuz? 
K.C.: Türkiye’de eczacılığın bugünkü 
durumuna maalesef olumlu bakamıyorum. 
Bunun başlıca nedeni hiçbir kapsamlı 
çalışma ve sağduyulu araştırma yapmadan, 
politik mülahazalarla rastgele açılmış 
eczacılık fakültelerinin aşırı sayıda iyi 
yetişmemiş mezunlar vermeye başlaması 
ve eczacılık uygulamalarıyla ilgili olarak 
tamamen siyasi politikalar doğrultusunda 
düzenlemeler yapılmasıdır. 

Bugün eczaneler sanki devletin bir idari 
kurumu ve eczacılar da idari memurları gibi 
çalışmaktadırlar. İlaç konusunda doktorlarla 
birlikte en yetkili iki otoriteden birisi olan 
eczacıların mesleki uygulamaları tamamen 
mali bakış açısıyla yönlendirilmekte ve 
kısıtlanmakta, sağlık hizmetlerinin eczanede 
yürütülmesi de bürokratik engellerle 
sınırlandırılmaktadır. 

Bu şartlar altında eczanelerin ve eczacıların 
mesleki yaşamlarını sürdürmeleri çok zordur. 
Bu durum halk sağlığını olumsuz etkilemekte 
ve insanların ilaçla tedavilerinde büyük zorluk 
yaratmaktadır. 

Hastaların ilaca erişimi çeşitli mali ve idari 
bürokratik sınırlamalarla engellenmekte ve 
eczacılar görevlerini sağlık hizmeti bakış 
açısıyla değil, kendilerine tanınan çok 
daraltılmış mali ve bürokratik sınırlamalar 
doğrultusunda yapmaya zorlanmaktadırlar. 
Hiçbir Avrupa ülkesinde eczacılar 
mesleklerini bu kadar zor koşullar altında 
yapmamaktadır.

D.: Genç eczacılara neler tavsiye edersiniz? 
K.C.: Genç eczacı arkadaşlarıma 
tavsiyelerim; köklü ve gelişmiş eczacılık 
fakülteleri tarafından yayınlanmış olan 
mesleki kitapları mutlaka edinerek 
iyi bir kütüphane oluşturmaları, bu 
eserler vasıtasıyla eksik bilgi ve mesleki 
donanımlarını tamamlayarak kendilerini 
yetiştirmeleri ve geliştirmeleridir. 

Ayrıca genç eczacı arkadaşlarımın köklü 
eczacılık fakülteleri tarafından açılmış 
diploma sonrası eğitimlere, kurslara ve diğer 
akademik faaliyetlere mutlaka katılmaları, bu 
vesilelerle yetersiz eğitim veren fakültelerdeki 
eczacılık eğitimleri sırasında eksik kalmış bilgi 
ve uygulamaları öğrenmeye çalışmalarıdır.
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ilindiği gibi SGK sigortalıları ve hak 
sahiplerinin ilaçları; “5510 Sayılı 
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 

Sigortası Kanunu” hükümlerine göre Türk 
Eczacıları Birliği’ne (TEB) bağlı 54 ilde Bölge 
Eczacı Odası’na kayıtlı yaklaşık 25.000 
dolayında serbest eczane tarafından, serbest 
eczacıların Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 
ile yaptıkları sigortalıların ilaç teminine ilişkin 
protokol hükümlerine göre karşılanmaktadır.
 
2016 yılı yaklaşırken serbest eczacıların 
yeni yılda meslekleri adına en önemli 
beklentilerinden birisi de; “Sosyal Güvenlik 
Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları 
Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine 
İlişkin Protokol” hükümlerinde eczacılar lehine 
yapılacak yeni düzenlemelerdir.

SGK protokollerinden kaynaklanan sorunlar 
özellikle “Sağlıkta Dönüşüm” adıyla başlatılan 
ve eczane ekonomilerini olumsuz etkileyen 
yasal düzenlemeler günümüzde artarak 
sürdürülmektedir. Protokol hükümlerinde yer 
alan zaman alıcı bürokratik işlemler eczanelerde 
nitelikli farmasötik bakım ve danışmanlık 
uygulanması amacıyla düzenlenen “İyi Eczacılık 
Uygulamaları Kılavuzu” felsefesine ve akılcı ilaç 
kullanımı ilkelerine aykırı olarak hizmet niteliğini 
de bozmaktadır.

Eczacılar, sigortalı hak sahiplerinin ilaçlarını 
karşılarken çok sayıdaki mevzuatı takip etmek 
ve işlemlerini mevzuat hükümlerine göre 
yürütmek zorunda kalmaktadır. Karmaşık 
protokol işlemlerinin, eczacıların günlük iş 
rutinlerinde, SGK’lı hastalara ait ilaçların 
karşılanması sürecinde önemli bir “iş yükü 
maruziyetine” sebep olduğu, bunun asıl 
işleri olan danışmanlık görevini engellediği ve 
eczacıların iş doyumlarını olumsuz etkilediği 
açıktır. İş doyumu bireylerin işlerinden 
sağladıkları maddi ve manevi beklentilerin, 
doyumun derecesiyle ilgilidir. İngiltere’de yapılan 
bir araştırmada, eczacıların iş doyumlarının 
ulusal sağlık politikaları düzenleyicilerinin 
uygulamalarından da etkilendiği saptanmıştır. 

Ankara ilinde SGK uygulamalarının eczacıların 
iş doyumu üzerine etkisini inceleyen başka 
bir araştırmada ise; eczacıların günlük iş 
yükünün büyük bölümünü SGK uygulamalarının 
oluşturduğu belirlenmiştir. Protokolden 
kaynaklanan uygulamaların eczacıların etkin 
bir ilaç danışmanlığı yapmalarını engellediği 
ve hastalarına ayıracakları zamanın büyük 
bölümünü SGK’nın bürokratik işlemlerine 
harcamak zorunda kalmaları nedeniyle iş 
doyumlarının olumsuz etkilendiği gösterilmiştir.

Öte yandan, serbest eczaneler protokol 
hükümlerine göre SGK tarafından denetime 
de tabi tutulmakta ve işlemlerinde usulsüzlük 
tespiti halinde ağır yaptırımlara maruz 
kalmaktadır. Eczanelerin denetimi ve usulsüzlük 
tespiti halinde uygulanacak yaptırımlar ile ilgili 
protokolün hükümleri şöyledir:

Protokol Hükümlerine Göre Eczanelerin 
Denetimi, Usulsüzlükler ve Yaptırımlar

A. Eczanelerin Denetime Alınma Halleri 

A.1. Reçete karşılığı ilaç alan sigortalı ve 
bakmakla yükümlü olduğu kişiler ile üçüncü 
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şahıslara ait ihbar ve şikâyetlerin olması 
A.2. Müfettişler tarafından yapılan planlı denetim 
ve rutin teftişleri sırasında usulsüzlük veya suç 
içeren durumların saptanması
A.3. Kurumun taşra teşkilatı (Sağlık Merkez 
Müdürlükleri) reçete inceleme birimleri 
tarafından yapılan incelemelerde usulsüz 
işlemler yapıldığının tespit edilmesi
A.4. Diğer kamu kuruluşları tarafından 
usulsüzlük saptanarak bildirilmesi
A.5. Kurumun Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı’na 
bağlı olarak çalışan Risk Analizi ve Sürekli 
Denetim Grup Başkanlığı tarafından saptanan 
hususlar bulunması

Eczane Sözleşmesinde Denetim (Sözleşme 
Madde 6.3): Kurum (SGK), herhangi bir şikâyet 
ya da tespit ettiği bir husus nedeniyle gerekçeli 
olarak, bu protokolün uygulanmasıyla ilgili 
hususları, eczane nezdinde yapılacak olan da 
dâhil olmak üzere, Kurum müfettişleri, Kurumun 
kontrol ve denetim ile görevli memurları 
ve Kurum yetkilileri marifeti ile her zaman 
incelettirebilir. Kurum yetkilileri tarafından eczane 
içinde yapılacak inceleme ve denetimler Bölge 
Eczacı Odaları’nca görevlendirilecek denetçi 
eczacı ile birlikte yapılır.

B. Sözleşmede Yaptırım

Sözleşmede belirlenen hususlara uyulmadığı 
takdirde üçlü bir yaptırım uygulaması vardır:

B.1. Yazılı uyarı 
B.2. Cezai şart
B.3. Fesih ve sözleşme yapılmayacak süre
Bu yaptırımların hangi fiile dayanarak 
uygulanacağı, niteliği ve içeriği Protokolün 
“Sözleşmenin Feshi ve Cezai Şartlar” başlıklı 5. 
maddesinde belirtilmiştir.

C. Protokol Hükümlerine Göre Eczacılara 
Fesih ve Cezai Şart Uygulanan Fiiller

C.1. Eczanede olduğu halde ilacın verilmemesi, 
reçete veya hasta seçimi yapılması, geçerli 
bir reçetedeki ilacın hastaya satılması (Madde 
5.3.1) 
C.2. İlaçların alındığına dair imza (Madde 5.3.2) 
C.3. Sözleşmesi feshedilen eczacıya ait 
reçetelerin kurumla sözleşmeli eczacı tarafından 
fatura edilmesi (Madde 5.3.3)
4. Farmasötik eşdeğer olmayan ilaç verilmesi 
(Madde 5.3.4)
5. Hasta veya hasta yakınına teslim edilmeyen 
ilaçlar (Madde 5.3.5) 

6. Katılım paylarının tahsil edilmemesi ya da 
hastaya iade edilmesi (Madde 5.3.6) 
7. Reçete ve eki belgelerde tahrifat yapılması 
(Madde 5.3.8)
8. Provizyon sistemine gerçeğe aykırı reçete 
kaydedilerek kuruma fatura edilmesi (Madde 
5.3.9)
9. Sahte ilaç kupürü/sahte karekod, sahte 
reçete veya sahte rapor fatura edilmesi (Madde 
5.3.10)
10. Muvazaalı eczane (Madde 5.3.12) 
11. Yönlendirme (Madde 5.3.14)
12. Reçete kaydının belli amaçlarla silinmesi ve 
yaptırımı (Madde 5.3.15)

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun, Genel Sağlık 
Sigortası kapsamındaki hastaların serbest 
eczanelerden ilaçlarını temin etmelerine yönelik 
protokol hükümleri, temelde SGK’nın global 
bütçe ile sağlık harcamaları için sınırlandırarak 
ayırdığı mali kaynakların kullanımının ekonomik 
yönden denetim altına alınması felsefesine 
dayanmaktadır.

Sağlığa ayrılan kaynakların etkin ve verimli 
kullanımının sağlanabilmesinin tek yolu 
harcamaların kısıtlanması değildir. Protokolün, 
ilaçların doğru ve etkili kullanılmasını 
sağlayacak, akılcı ilaç kullanımını ve iyi 
eczacılık uygulamalarını destekleyen bir 
yapıya kavuşturulması toplum sağlığının 
korunması ve yükseltilmesi adına gereklidir. 
Zira akılcı ilaç kullanımı sağlandığında ilaç 
harcamalarında beklenen tasarruf da büyük 
ölçüde gerçekleşecektir. Bunun için protokol 
içeriğinin oluşturulmasında SGK ile sağlık 
hizmeti sunucularının temsilcileri ve bu 
bağlamda Türk Eczacıları Birliği temsilcileri ile 
birlikte ortak çalışmalar yapılması ve kararların 
tüm paydaşların katılımı ve onayı ile alınması 
gerekmektedir.
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Bir Sanat Şaheseri: 
Kitâb-al Diryâq
(1. Bölüm)

alen Paris Ulusal Kütüphane’sinde 
bulunan, Ocak 1999 C.E., 585 
A.H. tarihinde Rabi’amawwal’da 

2964’lerde yaratılmış ve Arap medeniyetine ait 
bir yazma olduğu tahmin edilen Kitâb 
al-Diryâq dünyanın en önemli sanat 
şaheserleri arasında yer almaktadır.    

Rabi’amawwal’da 595 A.H., Ocak 1199 C.E.de 
tamamlanan bu eserin girişinde, eserin yaratıcısı 
kendisini “Allah’ın en aciz kölelerinden biri” olarak 
tanımlamıştır. Bu muhteşem eserin yaratıcısı 
Muhammad ibn Abi al-Fath ‘Abd al-Wahid 
idi. Dindar ve eğitimli bir aileden geliyordu. Bu 
kitabı yapım amacında, ailenin Mekke’ye Hac 
yolculuğu sırasında kutsal inancını yaymanın da 
rolü olduğuna inanılıyordu. 

Paris Ulusal Kütüphane’sinde bulunan yazmanın 
eksik sayfaları olduğu sanılmaktadır. Bulunan 
yazmalar bir dosya haline getirilmiş ve bir kitap 
oluşturulmuştur. Elbette yazmaların orijinal 
eserde olduğu gibi, birbirini izleyip izlemediğini 
bilmek imkânsızdır. Eldeki dosyalarda yazmanın 

nerede resimlendirildiği, sayfa tezyinatlarının 
nerede yapıldığı yazılmamaktadır. 

Paris Ulusal Kütüphane’sindeki yazmalara 
eşlik eden “Kitâb al-Diryâq” Viyana (AF 
10) yazmalarının da nerede bulunduğu 
bilinmemektedir. Bu yazmalar aynı döneme 
aittir ancak daha sonra bulunmuştur. 
Resimlenmemiş metinler de sessizliğini 
korumaktadır. Diğerlerinde olduğu gibi Paris 
yazmalarının da Arapça konuşan Müslüman 
dünyasına ait olduğu bilinen bir gerçektir. Ancak 
bu noktaya bile işaret ederken dikkatli olmak 
gerekmektedir, çünkü Arap eğitim ve bilim alanı 
ancak 14. asırda panislamik bir dil olarak kabul 
edilmiştir. 

Bu yazmalarla ilgili ancak sanat açısından 
fikir yürütülebilir ve bu eser estetik karakterleri 
ile bir sanat eseri olarak ele alınabilir. Eser 
tarihçiler, coğrafyacılar tarafından ya da kültürel 
açıdan ele alındığında bir kaç varsayım öne 
sürülebilir. Ancak bu varsayımların da eserler 
derinlemesine analiz edilmeden ortaya 
sürülmesi doğru olmaz.

Hicretin 6. yılı ve ortak dönemin 12. yılı İslam 
Dünyası’nın dönüm noktasıdır. Politik olarak 
bakıldığında, güç Endülüslerden Kuzey 
Hindistan’a geçmiştir. Yeni göç eden Berberiler, 
Kürtler ve Türk askeri üst yetkilileri yepyeni 
hanedanlar kurmuşlardır. Bunlar Muhavidler, 
Eyyubiler, Selçuklular, Ortodokslar, Ghoridler ve 
Harzemşahlardır. Bu medeniyetler Kahire’den 
Mısır’a kadar uzanan Fatimilerin ihtişamlı 
heterodoks Şii rejimini ortadan kaldırmışlar 
ve iki asıra yakın bir zaman dilimi içerisinde 
Yakın Doğu’yu fethetmişlerdir. Batıdan gelen 
Haçlı ordularını da yenerek, yepyeni küçük 
hanedanlar oluşturmuşlardır. Bu hanedanlar 
uluslararası bir ticaret alanı oluşturarak, esnafı 
olduğu kadar, Mısır ve Orta Asya arasında çok 
geniş bir alanı kapsayan tacirleri ve hanedan 
hükümdarlarını da varlıklı kılmıştır.
 
12. asrın başlarından başlayıp, ortasından 
itibaren güç kazanan ve bir anlamda patlayan 
sanatsal oluşumlar, Müslüman dünyasının 
büyük ilgisini çekmiştir. Bu sanatsal patlama 
düşman hükümdarları olduğu kadar, varlıklı 
ailelerin cami yapımlarına sponsor olmasına 
kadar sanatın her alanını, hatta mimariyi 
etkilemiştir. 

Hukuk ve teoloji bilimini öğreten medreseler, 
saraylar, köşkler, kaleler, pazar alanları gibi 
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Bölüm Başkanı
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ticari alanlar, pek çok dini bina, hukuki alanlar 
(mahkemeler, yargı alanları), kervansaraylar, 
okullar, hastaneler, cenaze ve dini ayin alanları 
gibi Müslümanlara ait tüm oluşumlar bu sanat 
patlamasının etkisinde yepyeni oluşumlara 
neden olmuştur. 

Bu sanat anlayışı içerisinde bilhassa da 
mimaride “Mukarna”lar (İslam ve Pers 
geleneklerinden yola çıkılarak petek gözlü 
tasarlanmış kolonlar) kullanılmaktaydı. Tezyinat 
ve süslemelerde, geometrik kompozisyonlar, 
rozetler doğudan batıya kadar her yerde 
kullanılıyordu. Hatta Hıristiyanların yaşadığı 
Ermenistan ve Sicilya’da bile menşei 
tamamen İslam olan bu tür tezyinat unsurları 
kullanılmaktaydı. Daha geniş tanımlayacak 
olursak, süslemede geometrinin kullanılması 
ve sanat alanında bu yeni görüşle elde edilen 
takdir ve üstünlük, seramik, cam, metal sanatı, 
hatta tekstil alanına bile nüfus etti. Bu sanat 
alanlarında yepyeni teknikler geliştirildi. 
Sanat alanında iki yenilik kaydedildi. 
Birincisi küçük detaylarda süsleme unsuru 
kullanılabiliyordu, böylece çok daha komplike 
şekillendirmeler tasarlanabiliyordu. İkinci husus 
ise insan ve hayvan tanımlamalarında çok 
değerli resimlemeler ortaya çıkmıştı, ancak bu 
hayvan ve insan tasarımlarına daha sonra İslam 
sanatında pek rastlanılmadı. Bu tasarımların 
dini telkinler ve toplumun baskısı ile İslam 
sanatından silindiği, bununla birlikte daha sonra 
zanaatçılar tarafından yeni teknolojilerle adapte 
edildiği, çizimlerin ve renklerin muhafaza edildiği 
bilinmektedir. Bu temsili resimler Kuzey Afrika 
haricinde dünyanın her yerinde ortaya çıkmıştır.

Bu dönemde seramik sanatında büyük 
devrimler oluştu. Bilhassa İran’da süsleme 
alanında birbirine rakip pek çok teknik geliştirildi. 
Cam ve metal sanatında da büyük ilerlemeler 
kaydedildi. Bu devrim niteliğindeki değişimler, 
kitap yapımına da tesir etti. 13. asırda 
resimlenen kitaplar, yazmalar Dioscorides’in 
yazdığı “Şifalı Bitkiler” kitabı, al-Hariri’nin 
kutsanmış “Makamat” adlı eseri ve “Kelile ile 
Dimne” ve pek çok teknoloji ve bilim kitabının 
yazmalarında da bu değişimler kendini gösterdi. 
İlk yazmalar ve ilk resimlenen kitap halen Paris 
Ulusal Kütüphane’sinde muhafaza edilen Kitâb 
al-Diryâq’tı.

Bu kitapla ilgili bulunan tek tük resimli kitaplar ya 
da yazmalar 12. asırdan daha da eski olabilir, 
ancak bulunan eserlerin tarihleri belli değildir 
ve bu yazmaları herhangi bir medeniyet ya da 

coğrafi alana mal etmek pek mümkün değildir. 
Örneğin, bu yazmaların çoğunun Mısır’dan gelip 
gelmediği soru işaretidir, çünkü bu eserlerin 
çoğunda Mısır sanatının sanatsal yaratıcılığı 
ve eski medeniyetlere ait dokümanların Nil 
Vadisi’nin kuru ikliminde saklandığı da bir gerçek 
olarak karşımıza çıkmaktadır.

Kitâb al-Diryâq gerçekten 12. asırda patlayan 
sanat anlayışının ilk eseri midir, yoksa 
Yunanlılar tarafından tanımlandığı üzere Geç 
Antikite döneminde, Arap ya da Latince 
tanımlandığında, Pers medeniyetinden arda 
kalan, 1200 yıllık upuzun bir medeniyetin 
öncüsü el yazmaları mıdır? Ya da bu eser, daha 
önceki medeniyetlerin sanatsal formları üzerine 
kurulmuş bir lügati kendine örnek alan, öncü bir 
sanat mıdır? Bunun cevabını vermek pek kolay 
değildir. 

“Makamat” ya da yarı yarıya bir bilim kitabı olan 
Dioscorides’in “Şifalı Bitkiler” kitabının tersine, 
Kitâb al-Diryâq’ta yer alan metinlerden sadece 
ikisi yazmalarla belgelenmiştir. Bu sonuç, eserin 
ne kadar çok tanındığını ve sonuç olarak sosyal, 

Kitâb al-Diryâq’tan 
bir sayfa.
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kültürel, hatta mesleki alanda ne denli tanındığı 
konusunda tereddütler yaratmaktadır. Diğer 
bir husus da zaman içerisinde el yazmalarının 
önemli ölçüde darbe aldığıdır. El yazmaları, 
bilhassa erkekler tarafından itinasız ve hor 
kullanılmıştır. Pek çok kısmı kayıptır ve kimin 
tarafından yayınlandığı ya da sahiplendiği 
ve ne amaçla basıldığını açıklayan sayfalar 
bulunamamaktadır. 

Kayıp olan sayfaların metin, belki de bazı 
kaligrafik tasarımlar içerdiği sanılmaktadır. 
Yazmadan arda kalan orijinal sayfaların bu 
eserin değerini takdir eden birkaç amatör 
sanatsever tarafından muhafaza edildiği 
tahmin edilmektedir. Bir başka deyişle, eserin 
olağanüstü estetik değeri o devirde yaşayan bir 
kaç kişi tarafından takdir edilmiş ve saklanmış, 
gelecekte Pers medeniyetini etkileyecek olan 
metin ve yazmalarla ortaya çıkmıştır. 

El yazmalarının ortaya çıkmasında toplumu ve 
tarihi etkilemek gibi sanatsal bir amaç güdülüp 
güdülmediği de araştırma konusudur. Fakat 
şöyle bir soru ortaya atılabilir: Bu yazmalar 
okunmayı teşvik etmek için mi, yoksa sanatsal 
bir amaç için mi yaratılmıştır? Buna da cevap 
vermek pek kolay değildir. Bu makaledeki 
amaç, sanat tarihçilerine bu soruları iletmek ve 
okuyuculara daha çok soru sorabilmelerinin 
önünü açmak, akademisyenlerin de araştırma 
yapmalarını sağlamaktır. Yazmalara ait dört 
önemli özellikten söz edeceğim:

Giriş Sayfaları

Giriş kısmında, Paris Ulusal Kütüphane’sinde 
muhafaza edilen Kitâb al-Diryâq’ta pek 
rastlanılmadığı şekilde üç ayrı ünite vardır. Girişte 
yer alan 3 sayfanın bizim bildiğimiz içerik sayfası 
olduğu düşünülmektedir. Bu üç sayfada 66 
yatay tablo içerisinde bölümlerin başlıkları ve 
listeler yer almaktadır. Listelerin içeriklerinin çoğu 
silinmiştir ya da hiçbir zaman tamamlanmamıştır, 
bu da süslemeli ve tezyinatlı bir metin açısından 
önemli bir özelliktir. 

Bölümlerin çoğu kalın arabesk kenarlıklarla 
çevrelenmiştir. Basımcının adını ve tarihi 
gösteren tekrarlamalar ve yazarı ve yazmaları 
resimlendireni gösteren unvanlara işaret 
edilmektedir. Muhammed ibn ‘Abi al-Fath adı; 
metinde “sahip” kelimesi, “katib” kelimesinin 
yanında yer almaktadır. Bu tarif, sahibi tarif 
etmeyebilir. 

Bu yazmanın harflerinin pek çoğu alıntıdır, 
iki büyük boydaki kitap da tekrar çizilmiş olabilir, 
bu da bir süre için yazmanın iyi korunduğuna 
işaret edebilir. İkinci bölümde yer alan (4. ve 5. 
sayfalar) 12. asırdan bu yana süslü sayfalar ve 
değerli tezyinat unsurlarına sahip örneklerdir. 
Yetenekli tasarımcılar tarafından yapılmış olabilir. 

Bu sayfalarda 12. asırdan bu yana tercih 
edilen tasarımlar yer almaktadır. “Madalyon” 
olarak tanımlanan göz alıcı şekiller, daire 
içinde kabartma resim gibi sekizgen biçimli 
bir geometrik alanda yer almaktadır ve kalın 
arabesk bantlar ve kaligrafi ile çerçevelenmiştir. 
Sayfalardan birinde, kitabın ismi, diğer 
sayfada amacı, ait olduğu kütüphane ya da 
kişinin adı yer alır ki bunlardan biri Muhammad 
ibn Jamal al-Din Muhammad’dır. Bu zat, eserin 
sahibi kişinin yeğenidir, bir başka görüşle eserin 
tezyinat ve resimleme kısmını yapan kişidir. 

Üçüncü giriş ünitesinde ise iki sayfa yer 
almaktadır (6. ve 7. sayfalar). Bu sayfalar 
kutsal iki madalyondan oluşur; dikdörtgen bir 
çerçevenin içerisine yerleştirilmiştir. Üst ve alt 
kenarları yazanın ismini tekrarlar ve yazmanın 
sahibi olduğunun altını çizer. Pek çok 12. asır 
yazmalarında rastlanılanın aksine, bu özelliklerin 
hiçbiri benzersiz ya da yeni değildir. 
Tekrar, kitabın sanatsal özelliklerine geri 
döneceğim. Fakat bu yazma ile ilgili olan en 
önemli ve yeni husus yazanın, bağışta bulunan 
kimsenin, bu yazmanın ortaya çıkmasında söz 
sahibi olan kişilerin isminin tekrarlanmasıdır. Bu 
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kitabın içeriğinden ziyade, bu kitabı ortaya 
çıkartanlar topluma tanıtılmak istenmektedir. 
Bu kitabın içerdiği metne değil de, daha çok 
sanatçıya duyulan hayranlık ve kitabın içerdiği 
yüksek sanatsal değerlerin vurgulanması 
amacını taşıdığı düşünülmektedir. 

Bugün ortaya çıkan pek çok lüks yayın gibi, 
Kitâb al-Diryâq pek çok kez kitabın adını, 
sahibini ve eseri ortaya çıkartanların ne denli 

müstesna olduğunu vurgulamaktadır. Kısaca, 
başlangıç sayfalarına ayrı ayrı bakıldığında hiçbir 
benzeri olmadığı, her birinin ayrı değere sahip 
olduğu, illüstrasyonların ya da kitabın tasarımının 
da pek benzeri olmadığı, bununla birlikte birinin 
yaratıcılığını ortaya koymak isteyerek bu kitabı 
yarattığını ve bu kitabı görenlerin ya da kitabın 
sahibinin kendisinin unutulmaması isteği ile bu 
kitabı ortaya çıkarttığı inancının daha baskın 
olduğu sanılmaktadır.

Kitâb al-Diryâq’ın
sayfalarından 
örnekler.
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Sağlık için Yenilikçi 
Fikirler

ilimsel bilgi birikimi, etik kurallara 
bağlılığı, toplum sağlığı bilinci ve 
yenilikçi fikirler üretme isteği ile dünya 

genelinde 60 ülkede hizmet sunan Chiesi İlaç, 
gücünü ekibinden ve yaşama değer katan 
yenilikçi ürünlerinden alıyor… 

DENGE: 80. yılını kutlayan Chiesi İlaç’ın 
kuruluş hikâyesini öğrenebilir miyiz?
FİLİZ BALÇAY: Chiesi İlaç’ın yolculuğu, 1935’te 
Giacomo Chiesi tarafından, Parma-İtalya’da, 
iki kişi ile küçük bir eczane laboratuvarında 

başlatıldı. Uluslararası alanda ilk adımın atılması 
1970’te Brezilya’da faaliyete geçen üretim 
tesisi ile oldu. Günümüzde dünya genelinde 
4.100 çalışanımız, AR-GE odaklı bilimsel bilgi 
birikimimiz ve “Sağlık için Yenilikçi Fikirler” 
üretme isteğimiz ile 5 kıta ve 60 ülkede faaliyet 
göstermekteyiz.

Türkiye’deki operasyonumuz ise 2007 yılından 
bu yana faaliyet gösteriyor. Solunum, Alerji, 
Yenidoğan, Kardiyovasküler, Ağrı/İnflamasyon 
ve Nadir Hastalık tedavilerine yönelik, yenilikçi 
farmasötik teknoloji esasına dayalı ve lisanslı 
geniş bir ürün portföyüne sahibiz. “Sağlık için 
Yenilikçi Fikirler”den hareketle inovatif tedavi 
ilaçları portföyümüzü genişletmeyi hedefliyoruz.

D.: Chiesi İlaç’ı bugünlere getiren önemli 
kilometre taşları, ilkler neler?
F.B.: Dünyada 1940’lı yıllarda ilk yurt dışı 
satışımızın gerçekleşmesi, 1955’te üretim 
tesisimizin büyütülmesi, 1978’de globalleşmenin 
ilk adımı, 1979’da ilk orijinal ürünümüz Clenil’in 
pazara sunulması, 1993’te surfaktan lansmanı, 
2005’te Chiesi Vakfı’nın kuruluşu, 2013’te 
Zymenex ve 2014 yılında Cornerstrone 
Therapeuthics’in satın alınması önemli kilometre 
taşlarımızdan. 

Türkiye’de 2008 yılında, yenidoğan tedavi 
alanında “düşük doğum ağırlıklı prematüre 
bebekler”de görülen solunum bozukluklarından 
RDS’de akciğer sürfaktanına en yakın doğal 
sürfaktan tedavi ajanı olan Curosurf, Special 
Care ekibimiz tarafından tedaviye sunuldu. 
Ürünün prematüre bebeklerin hayata 
tutunmasına anlamlı şekilde destek olması 
ile ülkemizde yenidoğan bebek ölümlerindeki 
sayısal azalmaya katkı sağlanması, Chiesi İlaç’ı 
bugünlere getiren güçlü ve önemli kilometre 
taşlarımızdan biridir.

Bir diğeri ise; 2008’de Rinoclenil lansmanını 
takiben, Avrupa Birliği’nde yenilikçi ilaç 
teknolojisi dalında ödül almış olan Modülit 
Teknolojisi grubu ürünlerinden Foster’in, Şubat 
2009’da Astım ve KOAH alanlarında tedaviye 
sunulmuş olmasıdır. Astım ve KOAH’ın inhaler 
ajanlar ile tedavilerinde “Solunabilir Partikül 
Dozu”nun teminini sağlayan Modülit Teknolojisi, 
özünde kortikosteroidlerin orofarengeal birikimini 
minimize etmeyi hedefleyen ve etkin maddenin 
bronş ağacında yaygın erişimine imkân 
veren bir teknolojidir. Diğer taraftan Foster, 
lansmanının yapıldığı 2009 yılında kombine 
inhaler pazarında “sprey” formunda pazara 

Chiesi Türkiye 
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verilen ilk ürün olmasıyla birlikte günümüz için 
İKS/LABA kombinasyon tedavisinde sprey 
formlarının da öncüsüdür.

D.: 80. yıl kutlamaları çerçevesinde özel 
projeleriniz olacak mı?
F.B.: 80. yıl dünyadaki tüm organizasyonlarla 
birlikte bizi de heyecanlandırıyor. Dünya 
genelinde “Her Birimiz Chiesi’yiz” mottosunu 
yansıtmaya yönelik bir fotoğraf kampanyası 
gerçekleştirdik. Tüm ülkelerin katılımı ile 
gerçekleşen bu proje kapsamında ekip 
arkadaşlarımızın kendi çalışma ortamlarında 
çektikleri fotoğraflar tek merkezde toplandı 
ve toplanan bu fotoğraflar 80. yıl kampanya 
görsellerimiz olarak çeşitli mecralarda kullanıldı. 

Kutlama etkinlikleri çerçevesinde özel bir 
atmosfere sahip Teatro Regio Parma’da bizlere 

özel düzenlenen klasik müzik konserinde 
dünyadaki tüm yöneticiler olarak bir araya 
geldik. Türkiye’de de dünyadaki kutlamalara 
ek olarak kilometre taşlarımızdan bir proje 
gerçekleştirdik. 1935’te Chiesi’nin kuruluşunda 
Atatürk’ün Cumhurbaşkanı olması, tesisimizin 
büyüdüğü 1955 yılında anneler gününün 
ilk defa dünyada kutlanması, biz 1979’da 
globalleşmenin ilk adımlarını atarken Rahibe 
Teresa’nın Nobel Barış Ödülü almış olması 
gibi detayları hatırlatan iç iletişim kampanyası 
hepimizde ayrı bir heyecan oluşturdu. 

80. yıl etkinliklerimizin sonuncusunu “Sosyal 
Sorumlulukta Gönüllüyüz” başlığında 
gerçekleştirdik. Tohum Otizm Vakfı yararına 
Avrasya Maratonu’nda geniş bir çalışan 
katılımıyla yer aldık. Yılsonuna kadar 80. yıla özel 
etkinliklerimiz sürüyor olacak. 
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D.: Chiesi İlaç’ın Türkiye pazarında bugünkü 
konumu nedir? 
F.B.: 2008 yılından beri Türkiye’de olan genç 
bir şirketiz. 2013 yılında yeni ürün lansmanı 
olmadan %17,5 büyüme gerçekleştiren, bu 
büyüme performansı ile 2014 yılında ilaç 
pazarında uluslararası firmalar içinde en hızlı 
büyüyen 10. firma olarak yılı tamamladık. Bugün 
Chiesi Türkiye olarak AR-GE bazlı ilaç firmaları 
içinde özellikle solunum ve yenidoğan yoğun 
bakım alanlarımız ile bu terapötik alanlardaki 
lider firmalar arasında yer alıyoruz.  

D.: Chiesi İlaç Türkiye’nin pazarlama ve 
tanıtım faaliyetlerinde temsil edildiği ana 
gruplar hakkında bilgi verir misiniz?
F.B.: Ürünlerimizi tanıtmak üzere pazarlama, 
satış ve medikal ekiplerimiz, göğüs hastalıkları, 
KBB, dahiliye, yenidoğan yoğun bakım ve 
kısmen pediatri ve pratisyen hekimleri ziyaret 

etmektedirler. Serbest eczacılar ve hastane 
eczacıları da portföyümüz için önemli, düzenli 
ziyaret ettiğimiz gruplardandır.

D.: Sermayesinin tamamına sahip olduğunuz 
Promedica İlaç’tan bahseder misiniz?
F.B.: Promedica İlaç, Chiesi’nin Türkiye’de sahip 
olduğu ikinci şirkettir ve önemli ürünlerimizin 
co-marketing ruhsatlarını bünyesinde 
barındırmaktadır.

D.: Yetenek Yönetimi Sistemi’nizi anlatır 
mısınız?
F.B.: Güçlü bir Performans İzleme ve 
Geliştirme Sistemi’ne sahibiz. Çalışanlarımızın 
kişisel gelişim planlarıyla paralel olarak çeşitli 
projelerde görev almaları ya da kariyer 
havuzunda değerlendirilmeleri söz konusu 
olabiliyor. Ayrıca yüksek performans gösteren 
çalışanlarımızın davet edildiği “Kazananlar 
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Kulübü Programı” ile başarılı çalışanlarımıza 
çeşitli kişisel gelişim olanakları sunuyoruz. 
Tüm ekip arkadaşlarımızın erişebildiği bir 
e-learning portalımız mevcut, gerek mesleki 
gerekse kişisel gelişim eğitimlerine önemli 
düzeyde katılım söz konusu. Chiesi’de iç terfi 
yaygın olarak uyguladığımız bir yöntem. Ekip 
arkadaşlarımız kurumsal değerleri yaşatmaya 
çalışan, artı değer yaratmayı hedefleyen, 
gelişime açık ve yetenekli insanlar, dolayısıyla 
yeni pozisyonlar oluştuğunda, dış kaynak 
arayışına geçmeden önce, öncelikle kendi 
iç kaynaklarımıza yönelmeyi tercih ediyoruz. 
İç adaylarımız için “Değerlendirme Merkezi” 
tasarlayarak terfilerini gerçekleştiriyoruz.

Chiesi İlaç bünyesindeki genç yeteneklerimiz 
bir Kurumsal Yetenek Yönetimi projesi olan 
Chiesi Corporate Master projesine, daha 
deneyimli profesyonellerimiz ise DEAL projesine 

katılabiliyorlar. SDA Bocconi Üniversitesi’nde 
çeşitli eğitimlere katılan çalışanlarımız programın 
sonunda sertifikaya hak kazanıyorlar.

D.: 2015 yılı itibarıyla Türk ilaç sektörü üzerine 
neler söyleyebilirsiniz?
F.B.: Son yapılan çalışmalar, ülkemizde sağlık 
hizmetlerine erişimin artmasına paralel olarak 
ortalama yaş beklentisinin de memnuniyet verici 
bir şekilde 4 yıl daha uzayarak 75,5 yıla ulaştığını 
gösteriyor. Bunun uzantısı olarak kronik 
hastalıklarda kullanılan ilaçlara olan talebin her yıl 
artarak devam ettiğini görüyoruz. 

D.: Türk ilaç sektöründeki rekabete karşılık ne 
gibi çözümler üretiyorsunuz?
F.B.: Türk ilaç pazarında rekabet, değişen ve 
zorlaşan pazar koşullarına rağmen artarak 
devam ediyor. Burada farkı yaratacak olan 
yaklaşımın sadece promosyon odaklı bir iş 
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modelinden, paydaş ve değer odaklı bir modele 
geçiş olduğuna inanıyorum. 

En önemli paydaşımız çalışanlarımız. Diğer 
paydaşlarımızda fark yaratmak için ekibimizin 
gelişimine odaklanmayı çok önemsiyoruz. 
Özellikle şirketimizin ana müşteriler ile temastaki 
yüzü olan saha ekibimizin hem satış etkinliği, 
hem de medikal iletişim açısından gelişmesi, 
tedavi alanlarında müşterilerimizin ihtiyaçlarını 
belirleyip onlara yönelik projeler üretecek bir 
yetkinlik seviyesine gelmesi büyük önem 
taşıyor. Biz de ekip olarak bu seviyeye doğru bir 
gelişim yolculuğuna devam ediyoruz ve 
rekabetin önünde yer almak için çalışıyoruz. 

Hekimlerimize değer katacak medikal ve 
pazarlama projelerimizle de fark yaratıyoruz. Bu 
projeleri oluştururken her zaman medikal 
ihtiyaçlardan yola çıkıyoruz. Yenilikçi bir ilaç 
firması olarak global klinik çalışmalarda 
Türkiye’nin maksimum merkezle katılımını 
sağlıyoruz. Saha ekibimizi pazarlama ve 
medikal olarak dijital ve çoklu kanal 
projeleri ile destekliyoruz. Satış 
etkinlik parametrelerimizi 
düzenli olarak monitörize 
edip ekip olarak 
verimimizi maksimize 
ediyoruz.

D.: Firmanızı 
rakiplerinden 
ayıran temel 
özellikler nelerdir?
F.B.: Müşteri 
ihtiyaçlarına
rakiplerimizden daha 
hızlı cevap 
verebiliyoruz. Hızlı 
karar verip 
uygulayabiliyoruz. İnsan 
odağımız ve bununla 
paralel olarak da ekip bağlılığımız 
çok üst düzeyde. İnovasyona çok değer 
veren bir şirketiz. Yeni ürün akışımız çok güçlü ve 
var olduğumuz alanlarda derinleşmek için ciddi 
global yatırımlar yapıyoruz.

D.: İlaç sektörünün geleceğini nasıl 
görüyorsunuz?
F.B.: İlaç sektörü son yıllarda oldukça zor 
bir dönemden geçiyor. Sağlıkta Dönüşüm 
Projesi ile 2003 yılında %40 olan hasta 
memnuniyetinin, on yıl gibi kısa bir süre içinde 
hekime ve ilaca erişimin artmasıyla birlikte 

%75’lere kadar yükselmesi umut vericiyken, 
tedaviye erişimde sağlanan olumlu gelişmenin 
finansal etkisinin ilaç sektörüne yansıması bizleri 
zorladı ve zorlamaya devam ediyor. Tekrarlayan 
referans ülke fiyat düşüşleri, geri ödeme için 
verilen ek iskontolar ve kur, geliştirdiğimiz 
yeni yüksek teknoloji ürünlerinin lansmanlarını 
güçleştiriyor.

Süreçler üzerinde etkisi olan tüm paydaşların 
ortak çabası ile daha öngörülebilir ve 
sürdürülebilir bir ortam yaratmamız lazım. 
Yenilikçi ürünlerin ülkemizde hastaların 
hizmetine gecikmeden sunulabilmesi için 
ruhsat ve geri ödeme süreçlerinin hızlanması 
kritik önem taşımaktadır.
 
Hem devlet hem de ilaç sektörünün 
vizyonunda yer alan ortak konular son 
dönemde daha yoğun bir şekilde gündemde. 

Türkiye’nin, “Vizyon 2023” çalışmasında da 
yer aldığı gibi, ilaç sektöründe AR-GE, üretim 
ve yönetim merkezi olabileceğine inanıyorum. 
Yüksek kalite standartlarına uyumlu olarak 
yapılandırılmış üretim alanları, son dönemde 
devlet teşvikleri ile artan AR-GE ve yetişmiş 
insan gücü ile ülkemizin çok önemli bir 
potansiyele sahip olduğunu düşünüyorum.
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AR-GE çalışmalarımızı, uzmanı olduğumuz 
Solunum Tedavi Alanı, İnhalasyon Teknolojileri 
ile Neonatoloji/Yenidoğan alanına ve tedavi 
ihtiyacı henüz karşılanamayan hastalıklara, 
bu alanlardaki yeni molekül geliştirmelerine 
ve rejeneratif tedavi alanlarına yönelik olarak 
yürütmekteyiz. Günümüzde, Chiesi Group 
patent portföyünde, tedavi alanlarına göre 
1.400 farklı patent bulunmaktadır.

D.: AR-GE alanında dünya çapında stratejik 
ortaklıklarınız var mı?
F.B.: Nadir ve genetik hastalıkların tedavisinde 
biyoteknoloji ürünleri odaklı AR-GE faaliyetlerini 
yürüten Zymenex ve kalıtsal hastalıklarda gen 
tedavisinde AR-GE çalışmaları yapan UniQure 
firmalarının satın almaları gerçekleştirilmiştir. 
Ayrıca organ transplantasyonunda yüksek 
teknoloji ile üretilen bir ürünümüzde de Veloxis 
firması ile iş ortaklığı bulunmaktadır.

D.: Chiesi İlaç Türkiye için AR-GE 
çalışmalarının yeri ve önemi nedir?
F.B.: Chiesi İlaç Türkiye olarak da AR-GE 
çalışmalarına çok önem veriyoruz. Çalışılan 
tüm tedavi alanlarında hastaların karşılanmamış 
ihtiyaçları için ürün geliştirme alanında 
faaliyetlerimiz devam ediyor. Son 5 yılda AR-GE 
açısından klinik çalışmalar alanında 1,4 milyon 
Euro yatırım yapıldı. 

D.: Son dönemde şirket evlilikleri, yabancı 
ortak bulma isteği çok fazla, siz bu konuya 
nasıl bakıyorsunuz?
F.B.: İlaç pazarında firmaların yeni ürün akışının 
yavaşlaması ve yüksek AR-GE maliyetleri 
sektörde konsolidasyonları tetikliyor. Bu sebeple 
önümüzdeki yıllarda da şirket evliliklerinin aynı 
hızla devam edeceği görüşündeyim. 

D.: 2012 yılında “Yılın Tesisi” ödülüne layık 
görülen AR-GE tesisinizden ve şirket 
bünyesinde yürütülen AR-GE çalışmalarından 
bahseder misiniz?
F.B.: Chiesi Group, kendi bünyesindeki AR-GE 
çalışmalarına yıllık cirosunun %18’ini ayırarak, 
inovatif tedavi ürünleri sunmaya yönelik 
faaliyetlerini güçlü bir yatırım hacmi ile devam 
ettirmektedir. 

AIFA tarafından sertifikalandırılan AR-GE 
merkezimiz, 2012 yılında Uluslararası 
Farmasötik Mühendislik Derneği tarafından “Yılın 
Tesisi” ödülüne layık görülmüştür. 

Yakın gelecekteki üretim standartlarına ve uzun 
dönemli AR-GE faaliyetlerine yönelik olarak 
inşa edilen merkezimiz, Chiesi’nin AR-GE 
stratejisindeki 4 temel esas olan ürün odaklılık 
ve üretkenlik, tüm coğrafyaların kapsanmasına 
yönelik modelleme, geliştirme modellemeleri 
ve inovasyon/yenilikçilik esaslarına dayalı olarak 
yapılandırılmıştır.
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D.: Chiesi’nin Türkiye’de yürüttüğü sosyal 
sorumluluk projeleri var mı?
F.B.: Sosyal sorumluluğu seven, içselleştiren 
bir ekiple olduğumuz için şanslıyız. Bu anlamda 
çok çeşitli sosyal sorumluluk projelerini hayata 
geçirdik. Şirketimiz içinde yapılan kampanya 
ile çalışanlarımızın temin ettiği kıyafet, oyuncak 
ve kırtasiye malzemelerinin toplanarak 
LÖSEV aracılığıyla ihtiyaç sahibi çocuklara 
ulaştırılmasını sağladık.

TAUD ile işbirliği yaparak, İstanbul Üniversitesi 
Çapa Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji 
departmanında kullanılamayan transfüzyon 
odasını yeniledik ve tedavi için kullanıma uygun 
bir hale getirdik.

Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim 
Vakfı ile işbirliği yaparak otizm spektrum 
bozukluğu olan bir çocuğun gelişimi için 
senelik eğitim bursu desteği verdik ve bilinçli 
bir kamuoyunun oluşturulması için Chiesi 
Türkiye çalışanlarımıza yönelik Otizm Farkındalık 
Eğitimi gerçekleştirdik. 

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla, Mor 
Çatı Kadın Sığınağı Vakfı’na Chiesi Türkiye’nin 
tüm kadın çalışanları adına bağış yaptık.

Chiesi Türkiye olarak “2 Nisan Dünya Otizm 
Günü’nde Hep Birlikte Sahadayız” sloganıyla 
tüm gün boyunca o güne özel hazırlanan 
t-shirtler ile doktor ziyaretlerinde farkındalık 
yaratılmasına katkı sağladık. 

İstanbul Kemal Halil Tanır İlkokulu, Samsun 
Yukarı Narlı Köyü Ortaokulu, Erzurum 
Değirmenkaya Ortaokulu ve Tohum Otizm 
Vakfı’na çeşitli demirbaş bağışlarında bulunduk.

15 Kasım 2015’te gerçekleşen Avrasya 
Maratonu’nda Chiesi Mavi Kalpler olarak otizmli 
çocuklar için koşarak, farkındalık oluşturma 
amacıyla yapılan çalışmalara destek verdik.

Bunların yanında, temel tedavi alanlarımızdan 
birisi olan Neonatoloji’de Türk Neonatoloji 
Derneği’nin işbirliği ile her yıl “Dünya Prematüre 
Günü” kapsamında farkındalık faaliyetleri 
yürütüyoruz.

D.: Selçuk Ecza Deposu hakkında neler 
söylemek istersiniz?
F.B.: Selçuk Ecza Deposu Türkiye’nin en önemli 
ecza deposu gruplarından biri, son yıllarda 
depo satışlarında hem kutu hem TL bazında 
yakaladığı büyüme trendi dikkat çekici. Bu 
başarının altında yatan en önemli faktörlerden 
biri de kuruluşundan bu yana büyük bir bağlılık 
içinde olan çalışanlarıdır. 

Proaktif ve esnek yaklaşımı ile sektördeki 
değişikliklere hızlı adapte olabilen bir yapıya 
sahip olduğunu görüyorum. Kurucusu olan 
rahmetli Ahmet Keleşoğlu’nun sektöre ve bu 
oluşuma katkılarının çok önemli olduğunu da 
eklemek isterim. 
 
D.: Denge Dergisi hakkında düşünceleriniz 
neler?
F.B.: Türkiye’nin her bölgesinde 23.000 
eczaneye ve sektörde yer alan tüm firma 
temsilcilerine dağıtılıyor olması derginin 
gücünü gösteriyor. Dağıtımının eczanelere 
elden yapılmasının da özel bir etki yarattığına 
inanıyorum. Ayrıca, hem sektörden haberler 
vererek bilgilerimizi güncellemesi hem de 
kişisel ilgi alanlarımıza girebilecek faydalı bilgiler 
içermesi dergiyi okumayı keyifli kılıyor.
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İnsana Dair 
Hikâyeler
 

arklı sanat dalları arasında özgürce 
dolaşan ve insana dair hikâyelerini 
eserlerine yansıtan Gülsün 

Karamustafa bıkmadan, sabırla sanatını icra 
etmiş ve topluma ayna tutmuş bir sanatçı. 
Karamustafa kendisi gibi sanatçı olan eşi ve 
kızıyla paylaştığı Balat’taki atölyesinde sanat 
eserleri üretmeye ve ürettikleriyle ülkemizi yurt 
dışında başarıyla temsil etmeye devam ediyor. 

DENGE: Hocam sanata ilginiz ne zaman, nasıl 
başladı?
GÜLSÜN KARAMUSTAFA: Her şey aile içinde 
gelişti. Bir çocuk doğduğu zaman bütün aileler 
neye eğilimi var, en iyi neyi yapabilir diye çok 

KÜLTÜR SANAT

heyecanlanır. Ben de yaşıtlarımdan farklı, renkli, 
güzel ve iç dünyamı anlatan resimler yapmaya 
başlayınca, “bu çocuk ressam olacak” diye bir 
yafta edindim. 

O gün bugündür sanatla iç içe devam 
ediyorum. Hiçbir şekilde resim veya sanat 
dışında başka bir meslekle ilgili ailemden bir 
dayatma görmedim. Dolayısıyla ben de onu 
sürdürdüm.
 
D.: Lise ve Akademi yıllarınız nasıldı?
G.K.: Süreç içinde etrafımda hep çok güzel 
bir ortam oldu. Ankara Koleji’nde okurken 
Eşref Üren, Turgut Zaim benim hocalarımdı 
ve onlardan çok büyük bir destek gördüm. 
Arkasından Akademi’ye girdiğimde de güzel bir 
döneme denk geldim. 

O yıllar, henüz hiçbir şeyin değişmediği, 
bozulmadığı, gerçek bir Güzel Sanatlar 

F

KÜLTÜR
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Akademisi olduğu zamanlardı. 1969 yılında 
mezun olduğumda yine aklımda başka bir şey 
yapmak yoktu ve sanatla devam edeceğimi 
biliyordum. 

D.: Akademik kariyer yapmayı tercih edip 
sonra vazgeçtiniz, bu süreci anlatır mısınız?
G.K.: 1975-1981 yılları arasında Tatbiki Güzel 
Sanatlar Yüksekokulu’nda (Şimdiki Marmara 
Üniversitesi) çalıştım. Orada 4 yıllık bir asistanlık 
süreci vardır. Sınavla girersiniz, ondan sonra da 
hocalık konumunuzu alabilmek için PHD benzeri 
bir yeterlilik tezi verirsiniz. Ben tezimi de verdim, 
fakat sonrasında birden bire sanatla eğitimi bir 
arada götüremeyeceğim korkusuna kapıldım. 
Kendi adıma doğru bir seçim yapıp eğitim 
görevimden ayrıldım. Ondan sonra atölyemi 
kurdum ve serbest sanatçı olarak devam ettim.

D.: Sonraki dönemde farklı eğitim 
çalışmalarınız oldu mu?
G.K.: Eğitim görevi hayatıma tekrardan 1997 
yılında, Münih Güzel Sanatlar Akademisi’ne 
misafir profesör olarak davet edildiğim zaman 
girdi. Arada büyük bir boşluk var. Bu da aslında, 
kariyerimi oluşturup, belli bir düzene sokup, 
ciddi anlamda profesyonel olarak çalıştığım 
ciddi bir sürecin sonucuydu. 

Münih Güzel Sanatlar Akademisi’nden bu 
daveti aldığımda, gidip orada tekrardan eğitim 
verebileceğimi düşündüm. 3 aylık bir süreydi ve 
öğrencilerle tekrar buluşmak çok hoşuma gitti. 
Ondan sonra da bu, kısa süreli bir eğitim biçimi 
olarak, benim hayatıma girdi. 

Hemen her yıl çeşitli akademiler ve 
yüksekokullarda workshoplar yapıp, seminerler 
vererek eğitim görevimi sürdürüyorum. Hemen 
hepsi yurt dışında, çünkü talep oradan geliyor, 
kendi üniversitelerimizden ise maalesef 
gelmiyor.

D.: Sizce sanat eğitimi açısından batı ile 
aramızda büyük farklar var mı?
G.K.: Sanat eğitimi son 20 yılda olağanüstü bir 
değişim yaşadı ve çağdaş sanat meselesinin 
gündeme gelmesiyle yepyeni bir boyut kazandı. 
Dolayısıyla bizim zamanımızdaki eğitim düzeniyle 
bugünkü çok farklı. 

Bu değişimlere ve gelişime ayak uydurmak 
birçok kurum açısından oldukça zor oldu. 
Batı kurumları dahi çok büyük bir yenilenme 
sürecinden geçti. Aynı şekilde ülkemizde de 
yenilenme yapıldı. 

Türkiye’de sanat eğitimi veren kurumlar 
açısından eskiye göre yaşanan en önemli 
değişiklik çeşitliliğin artması oldu. Eskiden sanat 
eğitimi veren iki kurum varken bugün 100’e 
yakın özel üniversitenin hepsinde sanat eğitimi 
veren bölümler var. Bu durum daha geniş ve 
açık bir dünya bakışı gerektiriyor. Bu eğitim 
kurumları, günceli yakalamak ve dünyaya ayak 
uydurmak için epeyce çaba gösteriyorlar.

D.: Profesyonel anlamda ilk kişisel serginizi ne 
zaman açtınız?

Üstte:
“Vadedilmiş 
Bir Sergi”den 
yerleştirme 
görüntüsü, 
SALT Beyoğlu, 
İstanbul, 2013
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G.K.: Profesyonel anlamda ilk sergimi 1978 
yılında Taksim Sanat Galerisi’nde açtım, 
fakat ilginç bir şekilde 2013 yılında Galata 
ve Beyoğlu’nda açtığım sergilerde o sergiyle 
tekrardan buluştum. Çünkü çok büyük bir alana 
yayılan bu iki sergi beni geçmişimle yüz yüze 
getirdi. 

1978 yılındaki o sergide gösterdiğim resimleri 
büyük çabalarla koleksiyonerlerden topladık, bir 
araya getirdik ve en son 2013 yılında ürettiğim 
eserlerle bir arada sunmayı başardık. O yıllarda 
ve bu dönemde yaptığım işleri bir sarmal halinde 
bir araya getiren bir sergi oldu. Benim için 
çok önemliydi, çünkü bütün bu süreç içinde, 
yaptığım her işte, bir süreklilik olduğu ortaya çıktı.

D.: Ağırlıkla kullandığınız temalar neler oldu?
G.K.: Aslında döne döne etrafında dolaştığım 
bazı konular var. Bu konuların en önemlisi 

Yanda:
Vadedilmiş 

Resimler, 2015
tuval üzerine 

akrilik
80x80 cm

Altta:
Vadedilmiş 

Resimler’den detay
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bellek. Anı ve bellek, başlangıç noktaları olarak, 
sanatımın içinde yer alıyorlar. Dünyada insana 
dair ne varsa, sanatımın içinde değerlendirmeye 
çalışıyorum. Aslında insan hakkında hikâyeler 
anlatan bir sanatçıyım. Dolayısıyla anlatmak 
istediklerimi çok çeşitli ifade biçimleriyle 
anlatabildiğim sürece memnunum. 

D.: Sanatın farklı türleri arasında yaşadığınız 
geçişlerin sebepleri nelerdir?
G.K.: Kendimi ifade biçimim çok çeşitlidir. 
Çünkü güncel sanat, yani bugünün sanat 
anlayışı, sanatçıya çok çeşitli malzemeleri 
kullanarak kendini ifade etme olanağı 
sağlamaktadır. Ben de bu imkânı özgürce 
kullanan bir sanatçıyım. 

Yaptığım geçişler ise son derece organik 
geçişlerdir. “Resmi bıraktım, bir daha hiç 
yapmayacağım, bundan sonra enstalasyon 
yapacağım” diye bir şey yok. Zaman geliyor 
anlatmak istediğimi en iyi şekilde bir video filmle 
anlatabiliyorsam onu o şekilde yapıyorum. Bir 
başka zaman ise resimle. Yani, organik, birbiri 
arasında gerilim oluşturmayan geçişler var ve 
bunların bütünü benim sanatımı ifade ediyor.

D.: 1984’te Atıf Yılmaz’ın Bir Yudum Sevgi 
filminde sanat yönetmenliği yaparak sinemaya 
girdiniz. Türk sinemasına çeşitli yapımlarda 
sanat yönetmeni olarak hizmet ettiniz, bu 
dönemi nasıl tanımlarsınız?
G.K.: Benim için çok önemli bir dönemdir. 
Çünkü sinemaya olan isteğim ve özlemim tam 
anlamıyla orada tatmin oldu. Bizler Akademi’de 
okurken, hepimizin hayalinde bir biçimde, bir 
köşede sinema vardı. Çünkü Sami Şekeroğlu 
ilk Sinema Televizyon Enstitüsü’nün temellerini 
Akademi’de attı. Mükemmel sinema haftalarımız, 
gösterimlerimiz vardı. 

O sırada Şakir Eczacıbaşı ve Onat Kutlar’ın 
önderliğini yaptığı ve gerçekleştirdiği 
Sinematek’in de bizim jenerasyonumuz üzerinde 
müthiş bir etkisi vardır. Bütün sinema klasiklerini 
izleyebiliyor, günceli takip edebiliyorduk. Atıf 
Yılmaz bana sanat yönetmenliği teklif ettiğinde 
benim için büyük bir ufuk açıldı. Ondan sonra 
da uzun bir süre sanat yönetmenliği yaptım. 
 
D.: Pek çok uluslararası festivalde gösterilen 
ve ödül alan uzun metrajlı filminiz “Benim 
Sinemalarım”ın hikâyesi nedir?
G.K.: Benim Sinemalarım çok büyük bir 
serüvendi. Füruzan ile birlikte yönettiğimiz bir 
filmdi. İki kadın bu işe girdiğimizde bize Mine 

Film ve yapımcı Kadri Yurdatap destek oldu. 
Gerçek bir Yeşilçam filmi çekmenin ne kadar zor 
olduğunu bu projede gördük. Tam iki buçuk yıl 
sürdü ama sonuç çok başarılı oldu ve bunun 
meyvelerini topladık. 

Cannes Film Festivali’nde gösterildi. Ondan 
sonra Tokyo, Kahire, Los Angeles, Toronto gibi 
film festivallerine davet edildik. İran’a da davet 
edildik ve güçlü iki kadın bir film yapmış diyerek 
dönemin İran ortamında bize Kristal Simurg Jüri 
Özel Ödülü’nü layık gördüler. Böylece filmimizle 
sinema tarihine girmiş olduk.
 
D.: Paris Modern Sanat Müzesi ve Viyana 
Moderner Kunststiftung Müzesi’nde birer 
kopyası bulunan “Erkek Ağlamaları” adlı video 
yerleştirme çalışmanızı anlatır mısınız?
G.K.: Bu aslında Atıf Yılmaz ile olan işbirliğimizin 
ikinci aşamasıdır. Atıf Yılmaz ile birlikte çalıştığımız 
film büyük bir başarı kazandı. Çok yakın bir 
dostluğun başlamasına sebep oldu. Daha sonra 
kendisinden benim video çalışmalarımda yer 
almasını istedim. 

O sırada bir proje için iş üretmem gerekiyordu. 
Toplum olarak hep sert erkek figürüne sahibiz, 
ama eski Türk filmlerinde erkekler hep zayıf, 
aşktan ağlayan, hüzünlü karakterler olarak 
resmediliyordu. Bu çelişki üzerine gitmek 
istedim. 

Türk filmlerinden bölümler kesip yan yana 
getirmek hep yapılan bir şeydi. Birkaç oyuncu 
bulup ağlatmak da yapılabilirdi, ama etkili 
olmayacaktı. Aklıma bu projeye onu davet 
etmek geldi, çünkü filmlerinde erkekleri en 
iyi ağlatan oydu. Hemen kabul etti, eski 
oyuncularını da dahil edeceğini söyledi. 
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Ekrem Bora, Fikret Hakan ve Cüneyt Arkın’ı 
çağırdı, hepsi kabul etti. Set kuruldu, ben 
yapımcı ve sanat yönetmeni oldum. Atıf Bey 
kurgusunu yaptı ve filmleri çekip bana verdi. Ben 
filmleri buluşturup enstalasyon parçası haline 
getirdim ve böylece Erkek Ağlamaları ortaya 
çıktı. 20 yıl geçmesine rağmen Brüksel’deki 
sergide hala oynamaktadır.

D.: Yıllardır yurt dışında sanatınızla büyük ilgi 
görüyorsunuz, bunu neye bağlıyorsunuz?
G.K.: Sanatımla yurt dışına açılışım 90’lı yıllara 
dayanır. Aslında o tam anlamıyla toplumsal 
açıdan bir takım şeylerin değiştiği bir dönemdi. 
Sanat ortamında da merkez ve periferi meselesi 
tartışılıyordu. 

KÜLTÜR SANATKÜLTÜR

Yanda:
“Vadedilmiş 

Bir Sergi”den 
yerleştirme 
görüntüsü, 

SALT Beyoğlu, 
İstanbul, 2013
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D.: Eşiniz ve kızınız da tasarımcı, bu durumun 
keyifli yanları neler?
G.K.: Eşim, kızım ve ben zaman zaman aynı 
atölyeyi paylaştık. Üretim alanımızın birlikte 
oluşunun bize getirdiği bir dinamik var. Şu 
anda da Balat’ta bir müstakil alanımız var ve 
onun içinde; bir katında Sadık Karamustafa 
çalışıyor, bir katında da ben çalışıyorum, Ayşe 
Karamustafa da gerektiğinde kendi home 
ofisinden çıkıp bize katılıyor. 

Biz bu dinamiği senelerce götürdük. Bizim 
için o iletişim önemli bir ayrıcalık. Gözümüzün 
birbirinin üzerinde olması eleştiri, anında görme 
ve uygulama imkânı yaratıyor. Bu anlamda da 
dayanışmamız çok iyidir.
 
D.: Sanatın Türkiye’deki yerini ve geleceğini 
nasıl görüyorsunuz?
G.K.: Sanat ülkemizde gelebileceği yere gelmiş 
durumdadır. 1970’li yılların Akademi’sinden 
bahsederken belirttiğim gibi, kısıtlı koşullardan, 
olanaksızlıklardan bu duruma geldik. 

Berlin Duvarı’nın yıkılması, Sovyetlerin çökmesi, 
Orta Avrupa ülkelerinde rejimlerin değişmesiyle, 
birdenbire dünyanın dengesi değişmişti. 
Dolayısıyla Paris, Londra, New York gibi sanatın 
merkezi olarak kabul edilip tapınılan merkezler 
sarsıntıya uğradı. 

Kapılar açıldı ve Çin’den Ortadoğu’ya, Kuzey 
ülkelerinden Afrika’ya kadar büyük bir sanatçı 
üretiminin olduğu fark edildi. Bienallerin 
fonksiyonu da o zaman yükselmeye başladı. 
Yapılan bienallerde bütün bu sanatçılar bir 
araya gelmeye, artan iletişim olanaklarıyla 
paylaşımlarını arttırmaya başladı. Böylece bu 
sanatçılar uluslararası bir platforma çıkmış 
oldular. 

Değişimler böyle başladı. Bunun içinde var 
olma ve yaşama gücünü bulabilmek kolay 
değildi. Ama sanıyorum işlerimde kararlılığı ve 
sürekliliği sağlayarak uluslararası alanda var 
olmayı başarabildim.

Altta:
KARPUZ, 1986
kumaş, buluntu 
nesne
100x143



42 /
KÜLTÜR SANATKÜLTÜR



/ 43

Bu ödülün özelliği, bir sanatçı olarak sadece 
üretiminize verilmiyor, çok uzun bir araştırmadan 
sonra, hayatla ilişkiniz de göz önünde 
bulundurularak veriliyor. Bu bakımdan gerçekten 
özel bir ödüldü.  

D.: Son olarak sanatı seçen gençlere ne 
tavsiye etmek istersiniz?
G.K.: Sabırlı olmaları ve süreklilik sağlamaları 
gerekir. Yoksa başarıları kısa süreli olur. Ayrıca 
bu işin sadece bir piyasa işi olmadığını, sanatın 
kendilerini ileriye götürecek bir üretime ihtiyaç 
duyduğunu da unutmamalarını tavsiye ederim.

1980’li yıllarda yerel galeriler açıldı ve yerel 
piyasa oluştu. 1990’larda bu daha da zorlanarak 
daha geniş imkânlar oluştu, galeriler çoğaldı, 
sanatçıların dünya ile ilişkileri gelişti. 

2000’lerden sonra sanat fuarları düzenlenmeye 
başladı, yabancı galeriler geldi, yerel piyasanın 
dışına çıkıp uluslararası piyasaya yöneliş başladı 
ve onların da bize ilgisi arttı. Bunların hepsi hızlı 
gelişti. Ancak böyle bir gelişim yaşandı ama 
bundan sonra nereye gideceği tartışılır.
 
D.: Genç sanatçıları nasıl buluyorsunuz?
G.K.: Genç sanatçılar işe çok iyi devam 
ediyorlar. Bu işe baş koymuş, işi benimsemiş 
ve onun mücadelesini vermiş olanlardan 
bahsediyorum tabi ki. Onların hepsinin iyi bir 
şekilde bu işi yürüttüklerini görüyorum. 

Ama bizim çektiğimiz sıkıntıları çekmemeleri 
onlar için bir kolaylık oldu. Biz bütün bu süreçte 
bir takım şeyleri zorlayarak, iterek geldik bu 
noktaya. Onların daha rahat bir ortamı var. 
İletişim olanakları çok gelişmiş durumda. İşleri 
bu bakımdan bizden daha kolay.

D.: Bugüne kadar pek çok ödül aldınız. Peki, 
sizin için özel anlamı olan ödüller hangileri?
G.K.: Geçen yıl Hollanda’dan Prince Claus 
ödülü aldım. Hiç beklemediğim bir ödüldü. 

Sol Sayfa:
“Mystic Transport”
sergisinden 
yerleştirme 
görüntüsü, 
Centrale for 
Contemporary Art,
Brüksel, 2015

Üstte:
“Vadedilmiş 
Bir Sergi”den 
yerleştirme 
görüntüsü, 
SALT Beyoğlu, 
İstanbul, 2013

Yanda:
Gülsün 
Karamustafa Prince 
Claus ödülünü 
alırken
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Doğu Dünyasının 
Sihirli Tohumu
Susam

arihin çok eski devirlerinden beri 
bilinen, Sümerler zamanında tarımı 
yapılan, Hint tanrılarına adanan 

susam kutsal bir tohumdu. Doğu geleneğinde 
çok önemli bir ilaç ve güzellik kaynağı olan 
susamın faydalarını bugünkü araştırmalar 
da doğruluyor. Ali Baba ve Kırk Haramiler’in 
“Açıl Susam Açıl” tılsımlı sözcüğü artık susam 
yağının mucizelerini de açacak.

Susam, Pedaliaceae familyasından Sesamum 
indicum L. diye tanınmış, tüm dünyada bilinen 
ve tarımı yapılan bir bitki tohumudur. Latince 
sesamum, Grekçe sesamon, Arapça ve 
Farsçada ise simsim diye tanınmaktadır. 
Türk dünyasında şırlığan, şırlan, künçi ismi ile 
tanınırken artık susam olarak bilinmektedir. 
Anavatanı hakkında kesin bir bilgi yoktur, ancak 
Afrika, Uzakdoğu (Hindistan ve çevresi) veya Ön 
Asya olduğu düşünülmektedir.

YÜZYILLI YÜZYILLIK İLAÇLAR

T

Tarihin çok eski dönemlerinden itibaren 
tanınmış, önemi kavranmış ve yetiştirilmişti. 
Kaynaklara göre Sümerler MÖ 2350 yıllarında 
susam tarımı yapmaya başlamışlar ve susam 
buradan Çin ve Hindistan’a yayılmıştı. Yunanlılar 
susamı, Büyük İskender’in Asya’ya yapmış 
olduğu seferden sonra tanımıştı.

Babilliler tanrıları Marduk’a bal, kaymak, un, 
susam tohumundan yapılan çok değerli bir 
yiyecek kurban ederlerdi. Hindu inancına 
göre Tanrı Maha’nın sembolü ölümsüzlük 
sembolü olan susamdı ve bu tanrıya susam 
takdim edilirdi. Susam yağı Hint ritüelleri ve 
tapınmalarında çok kullanılırdı.

Susam bir yıllık otsu bir bitki olup tropik ve 
subtropik iklim koşullarına adapte olmuştur. 
Susamın bilinen takriben 20 alt türü mevcuttur. 
Çiçekleri çan şeklinde beyazdan erguvan 
rengine kadar çeşitlilik gösterir. Tohumları beyaz, 
krem, sarı, açık kahve veya siyah renkli olup 
tohum kapsülleri tam olgunlaşmadan hasat 
edilir. Çünkü kapsüller olgunlaşma esnasında 
çatlar ve tohumlar dökülür.  

Antik dönem uygarlıklarının çoğunda susam yağı 
yanıklarda kullanılmış, saçların beyazlanmasını 
önlemek ve baş ağrısını geçirmek için başa 
masaj yapılması tavsiye edilmiştir. 

Osmanlı tıbbında da susam ve yağı önemli 
bir ilaçtı. Susam yağının deriyi yumuşatıcı, 
yaraları iyileştirici, morartıyı geçirici etkisi 
üzerinde durmuşlardı. Susam yağı ayrıca saç 
ve sakala çok faydalı olup saçın dökülmesini 
ve beyazlaşmasını önler, saçın ve sakalın 
uzamasına ve sağlıklı olmasına yardımcı olur 
ve bu sebeple çok kullanılırdı. Susam yağının 
kulağa damlatılması ile kulak tıkanıklıklarının 
açılması, yanıklarda sürülmesi ve şişlerin 
tedavisinde kullanımı da çok yaygındı. 

Osmanlı tıbbında susamın yenilmesi de birçok 
durumda tavsiye ediliyordu. Susam tohumunun 
hazmının zor olduğu, bu sebepten ezilmişinin 
yenilmesi öneriliyordu. Zayıfların beslenmesi 
ve şişmanlatılmasında, yaşlılıkta bedendeki 
kuruluğun giderilmesinde ezilmiş susam (tahin) 
veya yağının bal gibi tatlı maddelerle helva 
yapılmasını çok tavsiye ederlerdi. Kadınlar 
gençleşme ve güzelleşmede, özellikle beden ve 
saç bakımında susam yağını çok kullanıyorlardı.

Susam tohumu gıda olarak değişik şekillerde 
tüketilmektedir. Özellikle Doğu Dünyası’nda çok 

Prof. Dr. Ayten Altıntaş 
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi / Tıp Tarihi Anabilim Dalı 
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destektir. Düzenli olarak yemeklere karıştırılan 
20-40 damla susam yağının yaklaşık 4-6 hafta 
arasında vücuttaki kanın en az %50 artmasını 
sağladığı, ayrıca dalak fonksiyonlarına yardımcı 
olduğu ve dalak rahatsızlıklarını önlediği rapor 
edilmiştir.

Japonya’da yapılmış araştırmalar susam yağının 
bağırsak kanserine karşı koruyucu olabileceğini 
göstermiştir. Ayrıca susam yağından elde edilen 
susaminin kolesterolü kontrol altında tutmakta 
yardımcı olabileceği gösterilmiştir.

Susam yağının kozmetik dünyasındaki önemi de 
yeni yeni gündeme gelmekte. Susam yağının 
endoderm tabakası üzerindeki hızlı onarıcı etkisi 
biliniyor. Yağın içindeki doğal maddeler ciltten 
derinlemesine emilimi sağlıyor. Bunlar sayesinde 
kozmetik ürünlerde aranan bir yağ olma özelliğini 
taşıyor. Yağın büyük oranda Oleik asit (Omega 
9) taşıması, ışığa karşı toleransı arttırmaktadır. 
Susam yağı bünyesindeki antioksidan 
maddelerin de katkısı ile güneş ışığındaki UVA 
ve UVB’den büyük oranda koruma sağlar. 
Yağın içeriğindekiler doğal güneşten koruma 
faktörü SPF 45’e eşdeğerdir. Bu nedenle kaliteli 
güneş yağlarının terkibine de girmektedir. 
Böylece sağlıklı bronzlaşma elde etmek 
mümkün olabilmektedir. Susam yağı masaj yağı 
olarak aromaterapide eskiden beri kullanılmış, 
bugünlerde de kullanımı ön plana geçmiştir. 

Susam ve susam yağı üzerine yapılan bilimsel 
araştırmalar artarak devam ediyor. Bunlar yeni 
bulgularla önemini arttırırken, susam tarımı 
yapılan topraklar da gittikçe genişliyor. Anadolu 
toprakları susam tarımının yapıldığı, gıda ve 
ilaç olarak tüketildiği en eski topraklar. Bizim 
tarihimizin her döneminde susam ön plandaydı. 
Bugün de tahinli çörekler, ziyafet sofralarının 

humusu, tahin helvası ve asla 
vazgeçemediğimiz simit ile 

bu geleneği devam 
ettiriyoruz. 

kullanılmaktadır. Pek çok hamur işinde ve ezilmiş 
tahin olarak değişik mezelerin hazırlanmasında 
çok popülerdir. Tahinle yapılan tatlılar ve özellikle 
helva Ortadoğu’nun vazgeçilmezlerindendir. 

Susam yağının ilaç etkisini bugünkü bilim 
araştırmaya almış, içindeki önemli maddelerin 
tanınması ile sağlığa etkisi kabul edilmiştir. 
Tohum %55-60 oranında yağ ihtiva etmektedir. 
Bu yağın farmasötik, nütrasötik ve kozmetik 
amaçlı kullanılması için, kavrulmamış susam 
tohumlarından soğuk pres tekniği ile elde 
edilmiş olması şartı aranmaktadır. Yağın 
yapısında değerli doymamış yağ asitlerinden; 
%35-50 oranında Linoleik asit (Omega 6) 
ve yine aynı oranlarda Oleik asit (Omega 9) 
bulunmaktadır. Beraberinde bulunan doymuş 
yağ asitleri ise Palmitik asit ve Stearik asittir. 
Ayrıca birçok mineral ve vitamince zengindir. 

Susam yağında yüksek oranda bulunan lesitin 
sebebiyle beyin ve sinir hücrelerine güçlendirici 
etkisi bildirilmektedir. Susam yağının içeriğindeki 
sesamol, sesamin ve sesamolin maddeleri 
antioksidan etkiye sahip olup bağışıklık sistemini 
güçlendirici etkisi kabul edilmiştir.

İçindeki demir ve vitaminler 
nedeniyle kansızlıkta 
doğal bir 
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015 yılı uluslararası ekonomik alanda 
FED’in faiz arttırımı ve jeopolitik riskler, 
yerel ekonomik alanda ise siyasi 

belirsizlik çerçevesinde şekillenen bir yıl oldu.

2015 yılının neredeyse tamamında, Amerikan 
Merkez Bankası FED’in faiz arttırıp arttırmayacağı 
gündemin en önemli konusuydu ve nihayet Aralık 
ayının son günlerinde bu konuda belirsizlik sona 
erdi ve FED faizleri %0,25 arttırdı. Arttırımın %0,5 
olması da muhtemel senaryolar arasındaydı. 
Ancak anlaşılan o ki, iyiye giden ekonomiye 
karşın, FED temkinli davranmayı seçti. FED, faiz 
artışına uluslararası piyasayı öylesine hazırladı ki, 
aldığı kararda herhangi bir süprizden bahsetmek 
güç. Faiz arttırımı neticesinde, kısa vadeli 
dalgalanmalar sonrası, azalan belirsizlik, özellikle 
kurlar açısından daha stabil bir döneme geçişi 
işaret edebilir.

FED’in faiz arttırımının en önemli sonucu, 
gelişmekte olan ülkelere dış kaynak akışında 
yaşanan yavaşlamayı daha da arttırması 
olacak. Bu durum son dört yıldır düşmekte olan 
gelişmekte olan ülkelerin büyüme oranlarını 
negatif etkileyebilir. 2015 ile birlikte üst üste 
beşinci yılda da gelişmekte olan ülkelerin 
büyüme hızı düşmüş olacak. 2016 içinse beklenti 
en azından 2014 seviyelerinin yakalanacağı 
yönünde. 

Bu ülkelerin beş yıl öncesine kadar 
gerçekleştirebildikleri büyüme hızını 
yakalayamamaları, ülke bazında farklı 
nedenlerden kaynaklanıyor. Gelişmekte olan 
ülkelerin bir kısmı, düşen emtia fiyatlarından 
önemli ölçüde negatif etkileniyor. Dünyanın en 
büyük altın üreticisi olan Çin veya önemli bir 
petrol ihraççısı olan Rusya örneğinde olduğu 
gibi. Düşen iç talep ve azalan yatırımlar da bu 
noktada etken. 

Gelişmekte olan ülkelerde yaşanan ekonomik 
performans düşüklüğünün önemli nedenlerinden 
biri de politik belirsizlikler. Bazı ülkelerde bu 
nedenlerin çeşitli bileşimlerinden söz etmek 
mümkün. Başını Çin’in çektiği ve global 
büyümenin aslan payını oluşturan bu ülkelerde, 
genel olarak büyüme, eski seviyelerde olmasa 
da devam ediyor. Ancak dalgalı kurlar, finansal 
piyasalardaki oynaklık vb unsurlar, bu ülkelere 
likidite akışını sınırlıyor. 

Gelişmiş ekonomiler açısından ise iki farklı 
gruptan bahsedebiliriz. Birinci grupta ABD ve 
İngiltere var. Bu iki ekonomi gerçekten diğer 
gelişmiş ülke ekonomilerine kıyasla oldukça 
iyi gidiyor. Euro bölgesi ve Japonya ise onları 
biraz geriden takip ediyor. Düzelen ekonominin 
bir sonucu olarak, ABD ve İngiltere’de 
likiditenin daha da kısılarak, sıkı para politikası 
uygulamalarının ileri bir safhaya geçirilmesinin 
sonuçları hâlihazırda yaşanıyor. 

Diğer taraftan Avrupa ekonomilerini canlandırmak 
üzere, Avrupa Merkez Bankası’nın alması 
beklenen likidite arttırıcı adımlar beklenenin 
gerisinde kaldı. Ama en azından Euro bölgesi 
Yunanistan krizini önemli ölçüde atlatmış 
görünüyor. Yunan bankalarına sermaye 
enjeksiyonu, bu alanda 2015 sonunda atılan en 
önemli adımlardan biriydi.  

Özellikle gelişmekte olan ülkelerde yaşanan 
gelişmeler nedeniyle ekonomik otoriteler, 2015 
yılına ilişkin global büyüme tahminlerini Ekim 

Aslı Günel 
Selçuk Ecza Deposu Tic. ve San. A.Ş.
Yatırımcı İlişkileri & Sermaye Piyasaları Koordinatörü
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Yeni Yıla Girerken 
Ekonomi Gündemi
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ayından itibaren aşağı yönlü revize ettiler. Bir 
önceki dönem tahmininde 2015 yılı için %3,3’lük 
bir büyüme beklediğini açıklayan IMF, Ekim 
ayında yıllık global büyüme beklentisini %3,1’e 
çekti. 

Ülkemiz açısından 2015 yılı neredeyse “kayıp 
bir yıl” olarak değerlendirilebilir. Bu yıl üst üste 
yapılan seçimler nedeniyle odak iktisadi olmaktan 
çok politikti. Çevre ülkelerde yaşananlar 
nedeniyle artan jeopolitik risklerin üzerine iç siyasi 
belirsizlikler eklendi ve Türk Lirası önemli ölçüde 
değer yitirdi. Bu durum bir yandan enflasyon 
açısından negatif beklentilere neden olurken, 
yüksek seyreden özel kesim borçluluğunun 
yaratması muhtemel açık pozisyonlar nedeniyle 
ülkemize ilişkin risk algısını da olumsuz etkiledi. 

Yılın son çeyreğinde siyasi istikrarın teyit 
edilmiş olması olumlu değerlendirilirken, gerek 
Güneydoğu’da yaşanan terör olayları gerekse 
Rusya ile yaşanan gerginlik, rahat bir nefes 
almamızı engelliyor. Oysa beklenti, güçlenen 
Avrupa ekonomilerinin dış ticaret dengemizi 
olumlu etkilemesi ve iç taleple desteklenen bir 
dış talep artışının, büyüme dinamiklerini yeniden 
harekete geçirmesiydi. Üçüncü çeyrek büyüme 
rakamları beklentilerin üzerinde geldiyse de, 2016 
için beklentilerde önemli bir değişiklik yaratmadı.

IMF’nin Türkiye için 2015 büyüme tahmini %3 ve 
2016 için %2,9. Diğer taraftan yılsonu enflasyon 
tahmini ise %7,5. Ekim ayında hükümet, geçen 
yıl açıklanan Orta Vadeli Plan’da belirlenen 
hedefleri revize etti ve bu yıl için hedeflenen 
%4’lük büyüme rakamı %3’e çekildi. 2016 yılı için 
büyüme tahmini ise %5’ten %4’e indirildi. Petrol 
ve emtia fiyatlarındaki düşüş nedeniyle cari açığa 
ilişkin Orta Vadeli Plan hedefleri aşağı yönlü revize 
edilirken, bu yılsonu için %6,3 olarak beklenen 
TÜFE tahmini %7,6’ya, 2016 için %5’ten %6,5’e 
çıkarıldı. 

Bu noktada, insani açıdan olumsuz olmakla 
birlikte, Suriye’den Batı Avrupa ülkelerine 
doğru yaşanan göç dalgası vesilesiyle, Avrupa 
Birliği ile bir süredir rafa kaldırılmış olan üyelik 
müzakerelerinin tekrar başlaması, ülkemizin 
ihtiyaç duyduğu dış kaynak akışında olumlu bir 
unsur olarak algılanabilir. Ancak ne olursa olsun, 
FED tarafından gerçekleştirilen faiz arttırımından 
etkilenmemek mümkün olmayacak gibi. Bu 
çerçevede, 2016 için kamu otoritesi tarafından 
yapılan bütçe disiplininden ödün verilmeyeceği 
ve reformlara hız kazandırılacağı yönündeki 
açıklamalar daha da önemli hale geliyor.

2016’nın ülkemiz için daha başarılı, verimli, huzur 
ve barış dolu bir yıl olması dileğiyle.
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nsanlık tarihi boyunca önemini 
kaybetmeyen kadim kentler vardır. Bu 
kentler geçmişten günümüze tarih, 

bilim, inanç, sanat, edebiyat gibi alanlarda 
insanlık kültürünün oluşumuna ve gelişimine 
sahne olmuş önemli merkezlerdir. Bu kentlerin 
başında Şanlıurfa gelmektedir.

Farklı inançların ve bu inançlarla bağlantılı 
kültürlerin binlerce yıl yoğrulduğu, kaynaştığı, 
12.000 yıllık bir tarihe sahip olan Şanlıurfa, zaman 
içinde birçok milletin hâkimiyetine girmiş ve 
günümüze kadar önemini hep sürdürmüştür.
Şanlıurfa’nın Örencik Köyü içerisinde yer alan,  
tarihteki en eski ve en büyük ibadet merkezi 
kabul edilen Göbeklitepe’de yapılan kazılarda, 
günümüzden 12.000 yıl öncesine ait tapınaklar 
gün yüzüne çıkarılmıştır. Kazılarda ayrıca Neolitik 
Döneme rastlayan, Anadolu’nun en eski heykel 
atölyesine rastlanmıştır. 

Dicle ve Fırat arası topraklar için MÖ 2000 yıllarına 
ait Hitit çivi yazılı metinlerinde rastlanan ilk ad “Hur 
Memleketleri”dir. MÖ 1000 yıllarında ise Asur 
vesikalarında bölgenin “Hanigalbat” adıyla anıldığı 
görülmektedir. Bu ada, MÖ 13. yüzyıl ortalarında 
çöken Mitanni-Hanigalbat devletinde tekrar 
rastlanmaktadır. 

Mitanni devletinin çökmesiyle yöreye bir Sami 
kavimi olan Haramiler yerleşmişlerdir. Daha sonra 
bölgeye Asuriler hâkim olmuş, bu devlet MÖ 610 
yılında yıkıldıktan sonra yöre İranlıların hâkimiyetine 
girmiştir. 

Büyük İskender istilası ve bunu izleyen Helenistik 
Devirde kent tarihini belgelerle daha belirgin 
izlemek mümkün olabilmektedir. İskender’in 
ölümünden sonra parçalanan imparatorluğun 
Şanlıurfa bölgesi MÖ 334-136 yılları arasında 
Selevkosların elinde kalmıştır.

MÖ 137 yılında İran Devleti bütün Mezopotamya’yı 
yeniden eline geçirmiş, bu tarihten sonra yörede 
yerel bir şehir krallığı kurulmuştur. “Osroene 
Krallığı” adını taşıyan bu küçük devlet MÖ 132’de 
kurulmuş, MS 244’te tarihe karışmıştır.

3.-6. yüzyıllar boyunca yöre Roma’ya bağlı 
kalmıştır. Halife Hz. Ömer zamanında Irak orduları 

Kadim Kent;
Şanlıurfa

TURİZM TURİZM

Balıklıgöl
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639 yılında kenti almış ve Osroene, Diyar’ı 
Mudar adıyla Şam Eyaleti’ne bağlanmıştır. Kent 
Abbasilerin dağılma sürecinde 1030 yılında 
Bizans hâkimiyetine girmiştir.

Selçuklu Sultanı Melikşah, komutanlarından 
Emir Bozan’ı Şanlıurfa’nın fethine göndermiştir. 
Üç ay süren bu şiddetli kuşatma sırasında kent 
halkının ileri gelenleri Bozan’ın yanına giderek 
Şanlıurfa’yı ona teslim etmiştir. Böylece kent 
Selçuklu hâkimiyetine katılmıştır.

Yöre, 1098’de I. Haçlı Seferleri sırasında 
Prens Baudouin de Boulogne tarafından zapt 
edilerek Haçlı Kontluğu idaresine girdi. Musul 
Atabeyi Nurettin Zengi 1144’te kenti alarak Haçlı 
Kontluğu idaresine son verdi. Onun bu hareketi 
II. Haçlı Seferi’nin başlamasına neden oldu.

Eyyubilerden Artuklulara geçen kent, Moğol 
tahribinden sonra Karayülük Osman Bey 
tarafından Akkoyunlu idaresine geçirilmiş, daha 

TURİZM TURİZM

sonra Memluk hâkimiyetine girmiş, 1516’da ise 
Mercidabık Savaşı neticesinde Yavuz Sultan 
Selim tarafından Osmanlı topraklarına katılmıştır. 
Osmanlı İmparatorluğu’nun I. Dünya 
Savaşı’ndan yenik çıkması üzerine kent İngilizler 
tarafından işgal edilmiş, daha sonra Fransızlara 
devredilmiştir. İşgalden kurtulan Urfa Sancağı 
20 Nisan 1924’te vilayet olmuştur. Urfalılar 
Milli Mücadele’de gösterdikleri kahramanlıklar 
nedeniyle TBMM kararıyla 1984’te “Şanlı” 
unvanına kavuşmuşlardır.

Şanlıurfa, taşı toprağı tarihle yoğrulan, ortaya 
çıkan her arkeolojik bulguda tarihin yeniden 
yazılmasına vesile olan, geçmişin gelecekle 
buluştuğu kadim bir kenttir. Kent, “dünyada 
en çok arkeolojik kazı yapılması gereken yer” 
niteliğini hala korumaktadır. 

Göbeklitepe: Örencik Köyü yakınlarında 
bulunan arkeolojik sit alanı Şanlıurfa’ya 20 
km mesafededir. Dünyadaki en eski ve en Göbeklitepe
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Üstte:
12.000 yıl önce 
Göbeklitepe’nin 
inşası

Ortada:
Şanlıurfa Müzesi

Altta:
Urfa Kalesi

büyük tapınma alanı olmasıyla ünlüdür. Yapılan 
araştırmalar sonucu bölge tarihinin MÖ 12000 
yıllarına kadar uzandığı tespit edilmiştir. Pek çok 
arkeolog tarafından yazı ve çanak-çömlekçilik 
öncesi tarihi aydınlatacak en önemli kaynak 
olarak görülmektedir.

Şanlıurfa Müzesi: Müzenin giriş katında; Asur, 
Babil ve Hitit dönemlerine ait taş eserler, 
Neolitik Döneme ait kesici ve delici aletler, taş 
idoller, seramikler, kolyeler, silindir ve damga 
mühürleri, hayvan figürleri, madeni eşyalar 
görülebilir. Müzenin üst katında; yöreye ait 
giysiler, gümüş ve bronz takılar, hat eserleri 
ve cam eşyalar sergilenmektedir. Müze 
bahçesinde ise Roma ve Bizans mozaikleri ve 
çeşitli dönemlere ait taş eserler yer almaktadır.

Haleplibahçe Mozaik Müzesi: Şanlıurfa 
Müzesi’nin hemen yanındadır. En az Zeugma 
Mozaik Müzesi kadar ilgi çeken müzede, 
özellikle Amazon Kadınları Mozaiği turistlerin ilgi 
odağıdır. Amazon kadınlarının av sahneleri ile 
dolu olan bu mozaiğin hemen yanında ise 16 yıl 
önce yurt dışına kaçırılan ve daha sonra evine 
dönen Orpheus Mozaiği sergilenmektedir.

Urfa Kalesi: Şanlıurfa’nın merkezinde, sarp 
kayalar üzerinde bulunan Urfa Kalesi 25 burçlu 
surlarla çevrili durumdadır. Kalede, Roma 
devrinden başlamak üzere, Bizans ve İslami 
devirlere ait, temel halinde çok sayıda yapı 
kalıntısı bulunmaktadır. Ancak, burada ayrıntılı 
arkeolojik kazı çalışmaları yapılmamıştır.

Ulu Cami: İl merkezindeki camilerin en 
eskilerindendir. Eski bir sinagogken St. Stephan 
Kilisesi’ne dönüştürülmüştür. “Kızıl Kilise” olarak 
da bilinen yapının yerine, 1170-1175 yıllarında 
Nurettin Zengi tarafından inşa edilmiştir. 14 
sivri kemerli avluya açılan ve payeler üzerinde 
duran çapraz tonozlarla örtülü son cemaat yeri, 
Anadolu’da ilk kez burada kullanılmıştır. 

Fırfırlı Cami: Şanlıurfa’nın önemli tarihi 
yapılarından biridir. Vali Fuat Bey Caddesi 
üzerinde bulunan cami, ilk yapıldığı dönemde 
On İki Havari Kilisesi olarak inşa edilmiştir. 
1956’da camiye çevrilmiştir. Ne zaman yapıldığı 
tam olarak bilinmemektedir. Yapımında kesme 
taş kullanılmış olup, özel bir taş işçiliği vardır. 

Eski Ömeriye Camii: Şanlıurfa’nın merkezinde 
bulunan caminin inşa tarihi bilinmemektedir. 
Halk arasında Hz. Ömer tarafından yaptırıldığı 
söylenmektedir. Son cemaat yerinin doğu 

duvarında yer alan kitabede 1301’de tamir 
edildiği yazılıdır. Bu tarih, yapının kentin en eski 
camilerinden olduğunu göstermektedir.

Halil-ür Rahman Camii (Makam Camii): Halil-ür 
Rahman Gölü’nün güneybatı köşesinde yer alan 
cami, medrese, mezarlık ve Hz. İbrahim’in ateşe 
atıldığında düştüğü makamdan oluşan bir külliye 
halindedir. Cami, eskiden burada bulunan bir 
kilise üzerine inşa edilmiştir. 
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Rızvaniye Camii (Zulumiye Camii): Halil-ür 
Rahman Gölü’nün kuzey kenarında yer alan 
cami, Bizans devrine ait St. Thomas Kilisesi’nin 
yerine Osmanlıların Rakka Valisi Rızvan Ahmet 
Paşa tarafından 1716 yılında yaptırılmıştır.
 
Selahaddin Eyyubi Camii: Şanlıurfa’da Vali 
Fuat Bey Caddesi’nde bulunan bu caminin 
yerinde 457 yılında yaptırılan Aziz Yuhanna 
(Vaftizci Yahya) Kilisesi bulunuyordu. 19. yüzyılın 
ortalarında, eski kilisenin üzerine inşa edilmiştir. 

Nimetullah Camii: Nimetullah Mahallesi’ndeki 
58 Meydanı’nda bulunmaktır. Ana kubbenin 
bulunduğu orta mekân, doğu ve batı yanlarına 
eklenen yarım kubbelerle genişletilmiştir. 
Böylece daha fazla kişinin ibadet etmesi 
sağlanmıştır.

Mevlid-i Halil Camii ve Hz. İbrahim Mağarası: 
İnşa tarihi net olarak bilinmemektedir. Ancak, 
1523’te, burada bir zaviyenin bulunduğu 

bilinmektedir. Hz. İbrahim, cami avlusunun 
güneyinde bulunan mağarada doğmuştur. 
Mağara içerisindeki suyun şifalı olduğuna inanılır.

Hasan Padişah Camii: Akarbaşı mevkiinde 
bulunmaktadır. Kesin yapım tarihi bilinmeyen bu 
yapı 15. yüzyılın ikinci yarısına tarihlenmektedir. 
Şeyh Abdurrahman oğlu Hacı Yakub tarafından 
yaptırılmıştır. 

Mevlevihane Camii: Haşimiye Meydanı’nın 
doğusunda bulunan yapı, 18. yüzyılda 
Mevlevihane olarak inşa edilmiştir. Kubbesinin 
dış üst tarafında “Mevlevi Sikkesi” mevcut olup, 
tekkelerin kapatılmasından sonra cami olarak 
ibadete açılmıştır.

Hz. Eyüp (Eyyûb) Çile Makamı: İl merkezinde 
bulunan bu mağara, Eyüp Peygamber 
Makamı olarak ziyaret edilmektedir. Hz. Eyüp 
peygamber, cüzam hastalığına yakalandığında 
karısı ile birlikte bu mağarada çile çekmiştir. 

Üstte:
Urfa’da Cami 

Minareleri

Yan Sayfa:
Urfa Eski Çarşı
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Der-Yakup Kilisesi (Nemrut’un Tahtı): Kalenin 
batısında Damlacık sırtlarında kurulmuş olan 
bu yapının Hıristiyanlık dininin doğuşundan 
sonra yaptırılan ilk kiliselerden olduğu 
bilinmektedir.
 
Reji Kilisesi: Aziz Petrus ve Aziz Paulus 
Kilisesi olarak kayıtlara geçen yapı, 58 
Meydanı’ndadır. Yapı, 1861 yılında, 6. yüzyıla 
ait bir kilise kalıntısının üzerine inşa edilmiştir. 

Germuş Kilisesi: İl merkezinin 10 km 
kuzeydoğusunda, Germuş Dağları’nın 
eteklerinde kurulan Germuş Köyü’nde yer alır. 
Köyün bugünkü ismi Dağeteği’dir. 19. yüzyılda 
yapıldığı tahmin edilmektedir. Yapı bir kilise ve 
kilisenin toplantı meydanından oluşur. 
Gümrük Hanı: Haşimiye Meydanı yakınındadır. 
Kanuni Sultan Süleyman zamanında, 1563 
yılında Urfa Sancakbeyi Halhallı Behram Paşa 
tarafından yaptırılmıştır. Şanlıurfa’daki hanların 
en güzel ve anıtsal örneklerindendir. “Alaca 
Han” adıyla da bilinir. 

Kazzaz Pazarı (Bedesten): Gümrük Hanı’nın 
güneyine bitişik olarak 1562 yılında inşa 
edilmiştir. Yapıda düzgün kesme taşlar 
kullanılmıştır ve 4 adet kapısı bulunmaktadır. 
Şanlıurfa Bedesteni, Anadolu’da otantik 
değerini yitirmeyen ender yapılardan biridir. 

Mencek Hanı: İl merkezinde, Pamukçu 
Pazarı’nın doğusunda bulunan Mencek 
Hanı’nın yapım tarihi bilinmemektedir. Ancak 
bir vakfiyede isminin geçmesi, 18. yüzyıl 
başlarında var olduğunu göstermektedir. 

Barutçu Hanı: Şanlıurfa Demirci Pazarı’nda 
bulunan bu hanın kitabesi günümüze 
gelemediğinden yapım tarihi kesinlik 
kazanamamıştır. Yapı üslubundan 16.-17. 
yüzyıllarda yapıldığı sanılmaktadır.

Sipahi Pazarı: Gümrük Hanı’nın batısına bitişik 
olarak inşa edilmiş kapalı bir çarşıdır. Gümrük 
Hanı ile aynı zamanda yapılmış olduğu tahmin 
edilmektedir. Dar bir han olup içerisinde sağlı 
sollu 30 kadar taş dükkân vardır. Günümüzde 
Halıcılar Çarşısı olarak kullanılmaktadır.

Bakırcılar Çarşısı: 1887 yılında Hartavizâde 
Hüseyin Paşa tarafından yaptırılmıştır. Çarşıda 
sağlı sollu dükkânların kapılarının üzerinde 
karşılıklı olarak aydınlatma pencereleri yer alır. 
İnşa edildiği yıllarda halı, kilim, keçe ve benzeri 
ürünlerin satıldığı yer olarak kullanılmıştır. 
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Harran Höyüğü: Harran ilçesinin ortasında yer 
alan höyük oldukça geniş bir alana yayılmıştır. 
MÖ 3000’den MS 13. yüzyıla kadar kesintisiz 
iskân edilen Harran Höyüğü, içerisinde çeşitli 
devirlere ait mimari kalıntıları ve bölge tarihini gün 
ışığına çıkartacak belgeleri barındırmaktadır.

Harran Kalesi: Harran’ın güneydoğusunda 
şehir suruna bitişik olarak inşa edilen iç kale, 
dikdörtgen planlı olup, köşelerinde kuleleri 
mevcuttur. İslami kaynaklarda kalenin yerinde bir 
tapınak bulunduğundan bahsedilir. 

Han El-Ba’rur: Harran’ın 27 km güney  
doğusundaki Göktaş Köyü’nde bulunan yapı, 
Eyyubiler dönemine tarihlenmektedir. Harran-
Bağdat yolu güzergâhında bulunan kervansaray; 
mescit, muhafız odası, ahırlar, hamam ve yazlık 
odalardan oluşmaktadır. Yapı, Anadolu Selçuklu 
kervansaraylarının tüm özelliklerini taşımaktadır.

Harran Evleri: Harran evlerinin bindirme 
tekniğiyle yapılmış külah kubbeleri vardır. Kubbeli 
ev geleneğini günümüze kadar devam ettirmiş 
nadir yapılardır. Bu evlerin farkı, kubbelerinde 
kerpiçle birlikte tuğla da kullanılmış olmasıdır. Bu 
değerli yapılar, 1979 yılında sit alanı ilan edilip 
koruma altına alınmıştır.

Millet Hanı: Şehir surlarının Samsat Kapısı 
dışındadır. Gelen kervanların şehre girmeden 
konaklamalarını sağlamak amacıyla inşa 
edilmiştir, tarihi bilinmemektedir. Kapladığı alan 
bakımından, Türkiye’nin en büyük hanlarındandır.

Hızmalı Köprü: Karakoyunlu Deresi üzerindedir. 
Şanlıurfa’daki köprülerin en güzellerindendir. 
Karakoyunlu hükümdarlarından birinin kızı 
Sakine Sultan tarafından yaptırılmıştır. 

Firuz Bey Çeşmesi: Ulu Cami’nin doğusuna 
bitişik olan medresenin güney duvarında yer 
alan çeşme, 1781’de Firuz Bey tarafından 
yaptırılmıştır. Medreseden günümüze sadece 
1191 tarihli kitabesi kalmıştır. Aynı yerde bugün 
görülen tek eyvanlı medrese, eski medresenin 
üzerine 1781’de yaptırılmıştır. 

Yol Gösteren Çeşmesi ve Harb-i Umumi 
Şehitleri Anıtı: I. Dünya Savaşı’nda tüm 
cephelerde savaşan Şanlıurfalı şehitler ve 
gazilerin anısına, 1917’de yaptırılmışlardır.

Harran, Emevilerin ilk başkenti ve Hz. İbrahim’in 
yaşadığı yer olarak bilinir. Harran Üniversitesi bu 
bölgede kurulmuştur. Antik Harran Kenti, Moğol 
saldırısıyla 1271’de yıkılınca önemini kaybetmiştir. 

Harran Evleri
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Harran Ulu Cami: Harran Höyüğü’nün 
kuzeydoğu eteğinde yer alan Ulu Cami, 744-750 
yıllarında Emevi Hükümdarı II. Mervan tarafından 
yaptırılmıştır. Caminin Selçuklu dönemindeki 
onarımlarından kalma mimari parçaları süsleme 
sanatının güzel örneklerindendir.

Şuayb Şehri: Şanlıurfa’nın 75 km güney 
doğusunda yer alan Şuayb, Roma döneminden 
kalma yapıların bulunduğu bir antik kenttir. 
İçerisinde pek çok mağara ve dehliz vardır. 
Ayrıca yer altında iki kilise yapısı bulunmaktadır. 

Soğmatar Antik Kenti: Şanlıurfa’ya 73 km 
mesafededir. MS 1. ve 2. yüzyıllarda Süryaniler 
tarafından iskân edilen bir höyük ve bunun 
üzerinde, MS 11. yüzyıla ait kale, burç ve köy 
içerisinde de dini yapı kalıntıları bulunmaktadır. 
Soğmatar’da, Roma dönemine ait çok sayıda 
kaya mezarı da görülebilir.

Kazane: Şanlıurfa merkeze bağlı Kazane 
(Uğurcuk) yerleşim alanının tarihi MÖ 5000-
3000’e dayanmaktadır. Kazı çalışmaları 
sırasında mimari buluntular, evler, sokaklar ve bu 
döneme ait eserler bulunmuştur. 

Birecik Kalesi: Birecik ilçe merkezinde kayalık 

bir tepe üzerine kurulmuştur. Kalenin inşa tarihi 
tam bilinmemektedir. Üzerinde inşa edildiği 
beyaz kalker tepeden dolayı “Beyaz Kale” 
denilen yapının 13. yüzyılda inşa edildiği kabul 
edilir. 

Şanlıurfa köklü tarihi ve bu tarihin tanıkları olan 
eşsiz yapıtlarının yanında; doğal güzellikleri, 
yöresel mutfağı ve el sanatlarıyla da misafirlerine 
çok güzel deneyimler vaat eden, mistik bir 
cennet köşesidir. 

Meşhur Balıklı Göl, Halil-ür Rahman Gölü olarak 
da adlandırılır. Hz. İbrahim’in ateşe atıldığında 
düştüğü yer olarak bilinen bu kutsal mekân, 
asırlık çınar ve söğüt ağaçlarıyla çevrilidir. Bu 
gölün yanındaki Aynzeliha Gölü (Zeliha’nın 
Gölü) ise Hz. İbrahim’in ateşe atıldığını görünce 
kendisini bu ateşe atan evlatlık kızı Zeliha’nın 
düştüğü yerdir. Göl içinde çok sayıda balık 
bulunur ve bu balıklar kutsal sayılır.
 
Şanlıurfa’nın güneydoğusunda kalan Harran 
Ovası, içindeki antik harabelerle tarihi değerlerini 
günümüze taşırken coğrafyasıyla da eşsiz 
bir güzellik sunmaktadır. Toprağın en verimli 
halini gördüğümüz ova, her yıl binlerce turist 
tarafından ziyaret edilmektedir.

Harran 
Üniversitesi
kapısı
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Halfeti Antik Kenti: Türkiye’de siyah gülün 
yetiştiği tek yer olan Halfeti, MÖ 855’ten beri 
yaşam alandır. Tarih boyunca birçok medeniyeti 
barındıran Halfeti’nin bir kısmı Birecik Barajı’nın 
göl suları altında kalmıştır.

Şanlıurfa sınırları içerisinde bulunan doğa 
harikası Tektek Dağları Milli Parkı, büyüleyici 
doğal güzelliklerinin yanında görülmeye değer 
birçok tarihi kalıntı da barındırmaktadır. Etkileyici 
Senem Mağarası da milli park içerisindedir. 

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesindeki Karacadağ 
Kayak Merkezi, kış turizminde önemli bir 
potansiyele sahiptir. Siverek’e 60 km mesafede 
olan kayak merkezinde bir kafeterya ile bungalov 
tipi hizmet evi bulunmaktadır ve Kasım ayından 
itibaren dört aylık kayak sezonu mevcuttur.
Şanlıurfa’nın mistik atmosferini yansıtan 

noktalar arasındaki Yücelen Mağaraları’nı 
diğer mağaralardan ayıran en önemli özelliği, 
daire biçiminde bölmelerden oluşmasıdır. 
Roma dönemiyle tarihlendirilen mağaraların o 
dönemlerde gizli ibadet yeri olarak kullanıldığı 
bilinmektedir. 

Tarihi taş ocakları özelliği taşıyan Bazda 
Mağaraları, Şanlıurfa’nın tarihi ve turistik gezi 
alanlarından biridir. Harran-Han El-Ba’rur yolunun 

Yukarıda:
Kelaynaklar

Aşağıda:
Rumkale

Yan Sayfa:
Halfeti
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16 km sonrasında, yolun sağ ve sol kısmında 
yer almaktadır.

Şanlıurfa’nın 40 km güneydoğusunda Harran 
ilçesine bağlı Karaali Köyü’ndeki Karaali 
Kaplıcası’nın suyunun sıcaklığı 41-49 derece 
arasındadır. Kaplıca suyu özellikle romatizma 
hastalıkları, deri hastalıkları ve böbrek taşlarında 
etkili olmaktadır.

Şanlıurfa’nın tarihi ve doğal güzelliklerinin 
yanında mutfağı da eşsizdir. Bu cennet ilimize 
geldiğinizde zengin yöresel tatlar arasından; 
lebeni, bostana, içli köfte, balcan kebabı, Frenkli 
kebap, tike kebabı, haşhaş, boranı, ağzı açık, 
ağzı yamuk, semsek, tirit, kazan kebabı, hırtlevik 
ve pek tabi leziz çiğ köfteyi mutlaka deneyin. 
Ayrıca tarihin izlerini taşıyan çarşılarda satılan, 
kusursuz el işçiliği ile yaratılmış, rengârenk 
hediyelik eşyalara da bir göz gezdirin.
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zun ve zahmetli, yıllarca süren 
bilimsel çalışmalar, sonunda, günlük 
yaşamımızı etkileyen, yaşamı uzatan 

ya da kolaylaştıran yeni günlük uygulamalara 
yol açmakta. Bunlardan biri de son 10 yılda 
gelişen ve giderek yaygınlaşmaya başlayan 
yeni bir tedavi yöntemi olan ameliyatsız, 
anjiyografi eşliğinde yapılan aort kapak 
değişimi işlemidir. Bu işleme İngilizce 
yazılımının “Transcatheter Aortic Valve 
Implantation” baş harfleri ile kısaltarak “TAVI” 
adı veriyoruz. 

Aort kapağının kireçlenerek daralması (Aort 
Darlığı) ortalama yaşam süresi giderek 
uzayan ve yaşlanan toplumlarda ciddi bir 
sağlık sorunudur. Görülme sıklığı 65 yaşın 
üzerindeki nüfusta %4’ten fazladır ve her 10 
yıllık dekadlarda daha da sık görülmektedir. Aort 
darlığının tedavisindeki altın standart, cerrahi 
olarak kapağın değiştirilmesi işlemidir (AVR). 
Genel olarak düşük ölüm ya da komplikasyon 
oranları ile AVR mükemmel olarak yapılmakta 

U

ve hem yaşamın uzamasına hem de yaşam 
kalitesinin artmasına olanak vermektedir. Bu 
cerrahi girişim hem metal, hem biyoprotezle 
yapılabilmekte; hem de yeni tekniklerle dikişsiz 
kapaklar daha kısa sürede konulabilmektedir. 
Ancak tümü için göğüs kafesinin açılması, genel 
anestezi alınması ve kalp akciğer pompasına 
bağlanılması gerekmekte, bu nedenle ölüm ve 
başka komplikasyonlar gelişebilmektedir. Buna 
karşın çok uzun yıllara dayanan bir deneyim 
birikimi vardır ve kapakların bozulmadan çok 
uzun süre çalışmaya devam ettiğini bilmekteyiz. 

Ciddi aort darlığı olan hastaların kabaca 
%30’u yukarıda sözü edilen ölüm ve diğer 
komplikasyonların görülebilme sıklığı çok artmış 
olduğu için ameliyat edilememektedirler. Ya 
aort darlığı nedeniyle ağır kalp kasılma kusuru 
bulunmakta ve pompaya girememekteler; ya 
anestezi almalarına engel bir akciğer hastalıkları 
bulunmakta; ya da yalnızca ameliyat olmak 
istememektedirler. 

Önce cerrahi olarak aort kapağı değiştirilemeyen 
(AVR) bu hasta grubu için düşünülen, ilk kez 
13 yıl önce yapılan ve günümüzde bu hasta 
grubunda standart tedavi haline gelen TAVI 
işlemi, şimdi giderek cerrahide daha az riskli 
gruplarda da denenmekte ve yapılan çalışmalar 
yakın gelecekte standart tedavi haline gelme 
olasılığı hakkında ümit vermektedir. 

TAVI işlemi standart koroner anjiyografi ve 
koroner stent uygulaması işlemine çok benzer 
bir hale gelmiştir. Farklı olarak hastaya sedasyon 
uygulanmakta (anestezi hazırlığı eşliğinde), 
kasık atardamarına lokal anestezi ile girilmekte 
(cerrahi olarak girmek gerekirse damar cerrahı 
hazır beklemekte), bir rehber tel daralmış aort 
kapağından kalbin içine ilerletilmektedir. Bu 
tel üzerinden önce balon ile kapak genişletilip 
sonra da yine sönmüş bir balon üzerine kapalı 
olarak monte edilmiş aort kapağı normal yerine 
ilerletilip balon şişirilerek yerine oturtulmaktadır 
(Şekil-1,2). Balon geri çekildiğinde yapay 
aort kapağı kendiliğinden hemen çalışmaya 
başlamakta ve aort darlığı giderilmiş olmaktadır. 

TAVI yöntemi için aort kapağı daralmış ve bu 
nedenle müdahale edilmesi gereken hastalar 
kardiyolog, kalp cerrahı, anesteziyolog, 
radyolog ve varsa başka sistemik hastalıkları 
bakımından ilgili uzmanlardan oluşan bir 
(örneğin akciğer hastalığı için göğüs hastalıkları 
uzmanı) “kalp takımı” tarafından ortak olarak 
değerlendirilmelidir. Bir takım oluşturulmasının 

Prof. Dr. Oğuz Caymaz 
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

TAVI: Aort Kapak 
Hastalığında Yeni 
Bir Tedavi Yöntemi
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amacı o hastaya özgü olarak hangi tedavi 
yönteminin en uygun olacağına ortak karar 
verilmesini sağlamak ve sonuçları birlikte takip 
edebilmektir. Kalp takımı karar verirken şunları 
göz önüne alır: 

1- Öncelikle aort kapağına müdahale edilmesi 
gerekli midir? 
2- Müdahale için altın standart olan AVR’nin 
cerrahi riski nedir?     
3- Bu risk hesaplanırken hastanın yaşı, kalbine 
ait teknik veriler, kalp dışı hastalıklarının yarattığı 
ek riskler, ameliyat sırasında yapılması gereken 
ilave işlemler ve hastanın genel durumu gözetilir. 
4- Eğer cerrahi risk yüksek ise bu kez TAVI 
işlemi için uygun olup olmadığına bakılır. 
5- Anjiyografi eşliğinde yapılan TAVI’de kapağın 
damardan ilerletilebilmesi için yaklaşık 6 mm ve 
üzerinde çapa sahip bir atardamar bulunmalıdır 
ve yol üzerinde bir daralma olmamalıdır. Bu 
nedenle önce hastanın hem aort kapağı 
ve kalbini, hem de hemen bütün büyük 
atardamarlarını gösteren (kol ve bacak) ayrıntılı 
bir tomografik anjiyografisi alınır (Şekil-3). Bacak 
ve kol atardamarları bu amaç için kullanılabilir.  

Genel olarak TAVI işleminin avantajları işlemin 
anestezi, göğüs kafesinin açılması ve kalp 
akciğer pompasına bağlanmayı gerektirmemesi; 
işlemin ve işlem sonrası hastanede yatış 
süresinin kısa olması, işleme bağlı ölümlerin 
cerrahiye göre az olmasıdır. Dezavantajları 
ise yerleştirilen kapağın fonksiyonlarının uzun 
sürede ne olacağının tam olarak denenmemiş 
ve bilinemiyor olmasıdır. Bu konudaki bilgi 
birikimi giderek artmakta ve umut verici sonuçlar 
görülmektedir. 

TAVI işlemi dünyada ilk kez 13 yıl önce 
uygulanmış, son 6 yıldır ülkemizde de başarı 
ile uygulanmaktadır. Kapakların ve taşıyıcı 
sistemlerin giderek daha ince kılıflardan 
geçirilebilmesi TAVI işlemini neredeyse koroner 
stent işlemleri gibi kolayca ve tamamen 
dışarıdan yapılabilir hale getirmiştir. Operatör 
deneyimi, kalp takımı varlığı, yeterli cerrahi 
destek ve donanım bulunması, merkezin bu 
konudaki deneyimi işlem başarısı için önemli 
ölçütlerdir. 

Bir zamanlar hayal dahi edilemeyen TAVI işlemi 
yıllarca süren sabırlı denemeler, teknolojik 
gelişmeler ve hastalarımıza her koşulda yardım 
etme güdüsünün zorlaması ile yepyeni bir 
tedavi yöntemi olarak artık kolayca ulaşılabilir 
durumdadır. 

Şekil 1:
TAVI’de kullanılan 
kapaklardan 
Edwards Sapien ve 
taşıyıcı sistemi.

Şekil 3:
Bacak damarlarının 
uygunluğu için 
çekilen anjiyografi.

Şekil 2:
Dar olan aort 
kapağı düzeyinde 
balon şişirilerek 
kapağın 
yerleştirilmesi.
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ilgisayarlardan ve cep telefonlarından 
çok önce, henüz plastik de 
yokken, çocukların kartondan 

evleri, kurşundan askerleri vardı. Bir küçük 
kurşun asker, bir çocuğun kocaman hayal 
dünyasını rahatlıkla doldururdu. İşte o 
günlerin hatıralarını yaşatan ve o oyuncakları 
ayakta tutan nadir isimlerden biri Dr. Musa 
Albukrek. Albukrek çocukluk yıllarından bu 
yana, kardeşleriyle birlikte oyuncak yapıyor ve 
biriktiriyor. 

DENGE: II. Dünya Savaşı 
yıllarına denk düşen 
çocukluk günlerinize 
uzanan bir hikâye, 
koleksiyon 
tutkunuz nasıl 
başladı?
MUSA ALBUKREK: 
1937 yılında dünyaya 
geldim. Gözümü açtığım 
zaman takvimler 1942 
yılını gösteriyordu, yani harbin tam 
ortasını. Babam sürekli askerdeydi, 
ortalıkta oyuncak yoktu. Kardeşlerimin 
kırık oyuncakları vardı, ama onlar artık 
bana yaramıyordu. Her çocuk gibi ben 
de oyun oynamak istiyordum. 

Kardeşlerimin bozuk oyuncaklarını düzeltmek 
suretiyle oyalanıyordum, bir yandan da 
sigara ve kibrit kutularından bir şeyler 
üretmeye çalışıyordum. Babam askerden eve 
döndüğünde hekimliği dolayısıyla kullandığı 
ilaçların boş kutularını bana veriyordu. 1943-
1944 yılları arasındayız, ikinci sınıfa gidiyorum 
ve henüz harbin sıkıntıları bitmemiş. Okuldan 
döndüğümde ya da hafta sonları ilaç kutularına 
küçük, yuvarlak tekerlekler koyarak trenler, 
uçaklar yapıyordum. 

1950 yılına geldiğimizde artık oyuncakçılara yeni 
oyuncaklar gelmeye başlamıştı. Oyuncak vardı, 
ama müzikte inanılmaz bir yeteneğim olduğu 
söyleniyordu. Bu doğrultuda babam, “Müzikte 
çok yeteneklisin, hangi mesleği seçersen seç, 
ama müzik kültürün olsun, bu yüzden keman 

çalmaya belirli bir süre ayırmalısın, oyuncakla 
oyalanırsan bu iş zor olur” dedi. Biz de baba 
sözü dinleyen uysal çocuklar olduğumuzdan 
durumu kabul ettik. Bu dönemde oyuncaklarla 
aramıza, o ilaç kutuları haricinde bir mesafe 
girdi.

D.: Babanız müzik kültürü edinmenizi istediği 
için oyuncaklarla uğraşmanızı engelledikten 
sonra bu yasağı nasıl aştınız?
M.A.: Babamız şöyle derdi; “Özel günlerde 
bana hediye almak istediğinizde, örneğin bir 
atkı veya kravat alacağınızda, bunun parasını 
zaten size verdiğim cep harçlıklarıyla vermiş 
olacaksınız. Önemli olan bu değil, siz kendi el 
emeğinizle bir şey üretin ve onu bana hediye 
edin. Yeri gelir bir şiir yazın, yer gelir bir resim 
çizin.” 

Bizler de babamızın bu söylemini fırsat bildik 
ve hediye olarak gizli gizli çalışıp yaptığımız 

küçük bir keman, ev gibi oyuncaklar 
ürettik. Böylece babaya hediye etme 
yoluyla bir sürü maket ürettik. Tabi 
babaya hediye olarak üretildikleri için 

kaliteli olmaları gerekiyordu. 
Böylece oyuncaklarla 

uğraşma yasağını 
delmiş olduk.

D.: Kardeşlerinizle 
birlikte, yaptığınız 
ve topladığınız 

bu oyuncakları bir 
müzede sergileme fikri 

nasıl ortaya çıktı?
M.A.: Fikri ilk olarak rahmetli 

annem verdi. Büyükada’daki 
evimizin merdiven altı boşluğu, orada 

bulunan raflarla birlikte kiler gibi kullanılırdı. Biz, 
yaptığımız uçakları, gemileri evde yer işgal 
etmesin diye oraya koyardık. Bu şekilde her 
hafta bir gemi, uçak vb eklenince annem de 
buna çok kıymet verdi ve “Bu oyuncaklar sizin 
ürettiğiniz eserler, bunları kırmayın, burada 
saklayın” dedi. Ayrıca yaptığımız bu oyuncaklar 
onu gururlandırırdı. Dışarıdan geçen, özellikle 
yabancı hanımları davet eder, müze olarak 
nitelediği bu kileri dolaştırırdı. Böylece müze 
hakkındaki ilk kıvılcımı annemiz yakmış oldu.

Seneler geçtikten sonra kendi çocuklarımız 
doğdu. Onlara da 1970’li yılların şartları 
elverdiğince plastik ya da kartondan ufak tefek 
oyuncaklar satın aldık. Ben bir dolaba koyup 
onları muhafaza ettim. O günlerde de tekrar 

Yitmemiş 
Çocuklukların 
Geppetto’su

B

Musa Albukrek ve 
kardeşinin teneke 
içecek kutularından 
ürettikleri bir 
otomobil
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dolaştıracağım” deyip, bir gün tahtadan, bir gün 
kartondan ya da teneke parçalarından yapılmış 
oyuncakları sunuyordum. Böylece devam 
ederken, gelen bir teklif üzerine, ilk olarak eski 
otomobiller sergisini açtık. Basında büyük yankı 
uyandırdı, çok sayıda ziyaretçi geldi. Büyük 
keyif aldık.  

Bu ilgi üzerine işi biraz daha büyütmeye karar 
verdik. Akrabalarımdan biri, sahibi oldukları boş 
duran bir han, kiralanana ya da satılana kadar 
açmak istediğim müzeyi orada açabileceğimi 
söyledi. Bunun 

bir müze oluşturmayı arzu ediyordum ama 
doktorluk mesleğine yeni atılmıştım. Müze 
yapma fikri uçuk gibi gelirken, mecmualarda 
oyuncak müzeciliği, oyuncak müzayedesi ve 
sergilerinin Avrupa’da başladığını gördüm. O 
zaman kendi kendime, “Bu iş ciddi ve ileride bir 
oyuncak müzesi mutlaka açacağım” dedim. 

Çocuklarıma iki uçak, iki lokomotif, iki gemi alıp 
sonra onların bir tanesini saklıyordum. Böylece 
dolabımdaki oyuncak sayısı giderek artıyordu. 
Sonunda attığım ilk adım ev sergileri oldu. 
Onda da bir masa üzerine birkaç eşya koyuyor, 
arkadaşlarımızı davet ediyor, “Size bugün 
bir sergi 
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üzerine, 6 aylık sıkı bir çalışma sonunda 
kardeşlerim ve birkaç arkadaşımız müze ismini 
taşıyan Fındıklı’daki 8 odalı muhteşem çalışmayı 
yaptık. Bir buçuk ay açık kaldı ve çok sayıda 
ziyaretçi geldi. Sonrasında mekânın kiralanması 
gerekince o müzenin sonu geldi. 

Yılmamıştık, elimizdeki parçaları bir bodrum 
katındaki ambarda muhafaza ettik. Daha sonra 
ağabeyimin teşvikiyle Büyükada’daki evimizin 
alt katını kullanarak şimdiki müzemizi açtık. 12. 
senemizi dolduracağız.

D.: Neden Büyükada, şehir merkezinde daha 
fazla insana ulaşmaz mıydınız?
M.A.: Çünkü geçici sergiler bir müddet 
sürebiliyor, sonra çok çeşitli sıkıntılarla 
karşılaşabiliyorsunuz. Büyükada’daki evimizin alt 
katı ise müze için çok müsaitti. Tabi bazı meraklı 
dostlarımızı her defasında adaya taşımak zor 
olduğundan koleksiyonun bir bölümünü burada 
Nişantaşı’nda muhafaza ederek ziyaretçilerin 
beğenisine sunuyoruz. Eşimin çocuk doktoru 
olması da lehime oldu. Onun muayenehanesi, 
evimizin koridorları, kendi muayenehanem, ne 

bulursak köşe bucak serebiliyoruz.

D.: Oyuncak yaparken kullandığınız 
malzemeler neler?
M.A.: Kullandığım malzemelerin bir tanesi 
kartondur. Zor bir malzemedir. İlkokulda 
geometri dersinde karton modellerle bize küp, 
piramit, prizma, koni yaptırırlardı ve bundan 
büyük keyif alırdım. Okulda yaptıktan sonra eve 
gelir, aynı sistemle, matematik ve geometrik 
usullerle, karton evlerimin dam ve duvarlarını 
hesaplayarak yapardım. 

Şimdi de hala kartona bağlıyım. Karton kesip 
yapıştırmayı çok seviyorum, ama tahtada da 
çok becerikliyim. Tenekeye ise kardeşim Yılmaz 
çok meraklı. Ben keser ona veririm o da lehimini 
ve tesviyesini yaparak maketi tamamlardı. 

Diğer taraftan model uçak ya da gemi 
gibi oyuncaklarda, örneğin pervaneyi biz 
yapmak zorunda kalıyorduk. Şimdiki gibi hazır 
modeller yoktu. Bu da benim tahta işçiliğimi 
geliştirdi. Tabi çok büyük parçaları da kendim 
yapmıyorum, arkadaşlarıma yaptırıyorum. 
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Elbette maketçilikte birkaç şeye çok dikkat 
etmeniz lazım. Öncelikle ekip çalışması gerekir, 
arkadaşlarınla beraber çalışmak çok büyük bir 
keyiftir. Her şeyi kendiniz yapamazsınız ama 
son söz mutlaka sizin olmalıdır. Bu anlamda 
da karton ve tahta benim, metal kardeşimin 
uzmanlık alanıdır. 

D.: Koleksiyonunuzun kapsamı nedir, gelen 
ziyaretçileri müzede neler bekliyor?
M.A.: Koleksiyonumuzdaki oyuncakların 
%50’si hazır satın alınmış ürünler. Eskicilerden 
edinilmiş, müzayedelerden alınmış, hediye 
edilmiş veya hibe edilmiş parçalardır. 
%25’i ise çeşitli şekillerde hasar görmüş, bir 
şekilde bize ulaşmış ve benim tamir ettiğim 
oyuncaklar. En meşakkatli olan bu parçalardır. 
Diğer %25 ise tamamen kendi ürettiklerimizdir.

Koleksiyondaki oyuncakların hemen hemen 
tamamı erkeklerin ilgisini çekecek oyuncaklar. 
Ama bir reyonda, küçük turistik kuklalarımız, 
bebeklerimiz de bulunuyor. Beni en çok 
etkileyenler ise ulaşım araçları ve kurşun 
askerler.

D.: Koleksiyonda diğerlerinden daha değerli 
ya da özel hikâyesi olan oyuncaklar var mı?
M.A.: Esas değer güzelliktir veyahut da 
hatıradır. Koleksiyonuma bir parça kabul 
ederken asla maddi olarak değerli ya da eski 
olmasına bakmıyorum. Eğer bir parça görür 
ve güzel bulursam, ederi ne olursa olsun alıp 
koleksiyonuma katarım. 

Bugün yeni olan yarın zaten eski olacak. Eğer 
bir objenin çok derin bir hatırası, hikâyesi varsa, 
o benim için çok değerlidir. Diğer taraftan yapım 
süreci zor olan bir oyuncak da benim için aynı 
derecede değerlidir.

Elbette hemen her oyuncağın bir hikâyesi olur. 
Örneğin yaklaşık 80 santimetre yüksekliğinde, 
kocaman bir bebek elime geçti. İlginç bir 
öyküsü vardır. Doktor bir arkadaşımın eşi bir 
gün, “Musa Bey siz oyuncak biriktiriyorsunuz, 
tamir de yapıyor musunuz?” diye sordu. 
Özellikle tamiri çok sevdiğimi söyledim. “Benim 
çocukluktan kalma, bacakları, kafası kopmuş 
çok sevdiğim bir bebeğim var, onu tamir 
ederseniz sevinirim” dedi. Memnuniyetle kabul 
ettim. 

Ertesi gün eşi elinde kocaman bir çuvalla 
hastaneye oyuncak bebeği getirdi. İçinde 
kollar, bacaklar… Baktım, “Tamam, hallederiz” 
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dedim. Elimde çuvalla dolaşmamak için bebeği 
tanıdık bir yere bıraktım. Geri geldiğimde 
orada bulunan kadının yüzü bembeyazdı. Ne 
olduğunu sordum, “Geçmiş olsun ne oldu bu 
çocuğa, hemen bir ambulans çağıralım” dedi. 
Bebeği gerçek sanmış ve korkmuş.

D.: Oyuncak koleksiyonu yapmanın zorlukları 
söz konusu mu?
M.A.: Her kişinin tutkusu nispetinde bütçesi, 
cesareti ve zamanı vardır. İnsan bir şeyi çok 
sevdiği zaman onun sorunu yoktur. Ancak 
geçilmesi gereken aşamalar vardır. Bir 
koleksiyoncunun özellikle de oyuncak biriktirme 
niyeti olan bir kişinin tamir etme becerisi olması 
şart. Çünkü insanın kendi yaptığı, ürettiği 
bir başkadır. Bir kemancı kemanını akort 
edemiyorsa hiç çalmasın, bir şoför karlı bir 
günde arabasının lastiğini değiştiremiyorsa hiç 
arabaya binmesin. 

Dolayısıyla koleksiyon yapmanın yaratıcı 
zorlukları pek yoktur, ama yanı sıra gelen çeşitli 
komplikasyonlardan uzak durmak gerekir. 
Bu doğrultuda hobinin aile ve iş ahengini 
bozmaması, engellememesi gerekmektedir. 
Aynı şekilde bütçeyi aşırı zorlamamak ve 
aşırı saplantılı davranmamak çok önemlidir. 
Koleksiyonerler bir miktar çılgın insanlardır, 
kafalarına bir şey taktıklarında ondan başka bir 
şey düşünmez olurlar. İşte o yoğun duygulardan 
arınmak ve mantık çizgisini korumak lazımdır.

D.: Müzeye ve sergilenen oyuncaklara ilgi 
nasıl?
M.A.: Koleksiyona ilgi çok büyük. Büyükada’da 
her Pazar ziyaret saatimiz olan saat 11 ve 1 
arasında en az 15-20 kişi geliyor. Bizzat ben, 
o iki saat boyunca müzemin başındayım. 
Ziyaretçilerimle birebir ben ilgileniyorum. 
Onlar da gördüklerinden çok mutlu oluyorlar. 
Nişantaşı’ndaki evime de koleksiyon meraklıları 
geliyor ve oyuncaklarımı görüp beğenilerini dile 
getiriyorlar.
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D.: Peki yeni nesil yeteri kadar oyuncakla 
oynuyor mu?
M.A.: Yeni nesil maalesef iki darbe yedi. 
1950’lerde plastik bulundu ve mertlik bozuldu. 
Her şeyi kâğıttan, tahtadan, kartondan 
yaparken birden bire plastik çıktı. Bebek 
arabaları, odaları, beşikleri, askerler artık hep 
plastik. 

Diğer yandan plastik bize destek de oluyor, 
çünkü plastik bir oyuncağın öğretici yanları 
vardır. Örneğin eskiden gemi yaparken bir 
baca, bir direk koyar işinizi hallederdiniz, bugün 
ise gerçeğe yakın olması gerekiyor. İşte bunun 
gibi öğretici yanları olsa da bu ilk darbe işin 
yaratıcı yanına zarar verdi, çünkü her şey hazır 
hale geldi.

İkinci darbe ise bilgisayarın yaygınlaşması oldu. 
Bilgisayarla birlikte artık çocuklar plastikle de 
oynamaz oldu. Artık oyunlarını sanal ortamda 
oynamakla meşguller. Dolayısıyla bir aile müzeyi 
ziyarete geldiğinde babanın ilgisi %70, annenin 
ilgisi %20, çocuğun ilgisi %10. Yani artık 
müze ebeveynlere hitap ediyor. Çünkü onlara 
kendi çocukluklarını, oynadıkları oyuncakları 
hatırlatıyorlar. 

D.: “Bir oyuncağı bitirdikten sonra, girdiğim 
ameliyatı daha büyük bir keyifle yapıyorum” 
diyorsunuz, neden?
M.A.: El işçiliği her yerde aynıdır, zaten aletler 
de aynı. Zaten ameliyat kelimesi ameliye, yani 
iş demektir. Birleşik kaplar prensibi gibi iyi 
ameliyat yapan iyi tamir yapar, iyi tamir yapan 
iyi ameliyat yapar. Günümüzde seçici, aydın 
bir hasta kitlemiz var, onlar da buraya gelip 
yaptıklarımı görünce uzaklaşmıyorlar, “Titiz ve 
dikkatli birisi” diyorlar. Eskiden uzaklaşırlardı, 
“Aklı nerede bunun” derlerdi.

D.: Son olarak hala 
oyuncakları olan çocuklara, 
gençlere ve kendini genç 
hissedenlere neler 
tavsiye edersiniz?

M.A.: Duvara sığ bir vitrin yapsınlar ve fanatizme 
sapmadan ailedeki küçük, hatıra içeren 
oyuncakları, objeleri saklasınlar. Her kişinin 
kendi evinde, çocukluğunu anımsatacak bazı 
eşyaları saklamasını öneririm. Keşke her ailenin 
evinde küçük bir oyuncak köşesi bulunsa, çok 
güzel olurdu. 

Musa Albukrek ve 
kardeşinin teneke 
içecek kutularından 
ürettikleri bir 
mobilet
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EKÜL Vakfı, kent içinde nefes 
alacak alanlar yaratmak ve beton 
yapılaşma tehdidine dikkat çekmek 

amacıyla, 1992 yılında Beykoz Kavacık’ta 
22.000 İstanbullunun katılımıyla 100.250 fidan 
dikmişti. Şimdi o fidanlar büyüdü, kocaman 
bir orman oldu. Vakıf, 92 Ormanı’na 2.000 
fidan daha dikerek, yeni kampanyasını 
duyurdu.   

25. yılını kutlayan ÇEKÜL Vakfı, 1992 yılında 
Kavacık’ta oluşturdukları 92 Ormanı’na 
İstanbulluların katılımıyla 2.000 fidan 
daha dikerek, “Benim İzim Benim İmzam” 
kampanyasını kamuoyuna tanıttı. Kampanya 
kapsamında, her bir ağacın bir sorumluluk 
olduğu vurgusu yapılırken, SMS desteğiyle yeni 

ÇEVRE ÇEVRE

fidanların toprakla buluşması sağlanacak. 
Yapılaşmanın önüne geçilemediği İstanbul’da 
kurtarılmış bir bölge olan 92 Ormanı’ndaki 
fidan dikim etkinliğine kültür sanat dünyasından 
Demet Evgar, Hare Sürel, Ayşe Melike Çerçi, 
Sermet Yeşil ve Ece Dizdar da katıldı. 

Etkinlik için farklı okullardan gelen 150 öğrenci, 
geleceğe mektup yazarak, özel tasarlanan 
zaman kapsülüne, 25 yıl sonra açılmak üzere 
mektuplarını bıraktı. Zaman kapsülündeki 
mektuplar, ÇEKÜL Evi’nde ayrılan özel bir 
köşede saklanacak ve ÇEKÜL’ün 50. yaş 
gününde açılarak kamuoyunun bilgisine 
sunulacak. 

Etkinlikte doğaseverlere hoş geldiniz konuşması 
yapan ÇEKÜL Vakfı Başkanı Prof. Dr. Metin 
Sözen şunları söyledi; “25 yıldır doğa ve 
kültürle varız diyoruz. Çünkü doğa olmadan 
ne insan ne de kültür olur. İstanbul gibi tarihi, 
kültürel ve doğal mirasıyla dünyanın gözünün 
üstünde olduğu bir kentte, değerlerimizi ortak 
geleceğimiz için yaşatmalıyız. Bunun yolu da 
tüm canlıların yaşam hakkını savunmaktan 
ve miras değerlerimizi koruyarak geleceğe 
aktarmaktan geçer. O nedenle bugün 92 
Ormanı’ndayız. Yıllar önce burada bir iz bıraktık; 
şimdi bu izi, İstanbullularla birlikte koruyarak, 
çoğaltarak, geleceğe taşımak istiyoruz.” 

ÇEKÜL Vakfı Genel Müdürü Yeşim Dizdaroğlu 
ise yaptığı konuşmada; “92 yılında fidan diken 
çocuklar ağaçlarla beraber büyüdü. Ağaçlar 
büyüdü yeşillendi. Çocuklar o ağacı dikerek 
yeşil ve çevre ile tanıştı. Büyükler ise bir iz 
bırakmanın heyecanını yaşadı. Her biri o gün 
orada hayata ilişkin duruşlarına dair bir imza attı. 
O gün bu ağaçları dikenler aramızda. Onların 
artık birer ağacı var. Artık hepimizin bir ormanı 
var. Bu ormandaki her bir ağaç hayata dair 
sorumluluğun imzası gibi” dedi.

ÇEKÜL Vakfı’nın fidan dikim etkinliği sırasında 
“Bir Ormanımız Daha Olsun” sloganıyla 
başlattığı “Benim İzim Benim İmzam” 
kampanyasıyla, doğaseverlere çağrı yapıldı. 
“ÇEKÜL Vakfı’na yapacağınız bağışlarla bir 
iz bırakın, geleceğe imzanızı atın” çağrısına 
cevap verenler, “ÇEKÜL” yazarak 9290’a SMS 
attıklarında, yeni fidanların toprakla buluşması 
için 10 TL bağışta bulunmuş olacak… 
ÇEKÜL Vakfı, Türkiye’nin doğal, tarihsel ve 
kültürel varlıklarını korumak amacıyla 1990 
yılında, vakıf statüsünde kuruldu. Doğa-
kültür-insan arasındaki yaşamsal uyumun 

Benim İzim 
Benim İmzam 

C
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savunucusu olan ÇEKÜL Vakfı, “Doğa ve 
Kültürle Varız” sloganıyla yaşama geçirdiği 
proje ve programlarla, en küçük yerleşimden 
ülke bütüne açılan bir yaklaşımla çalışmalarını 
sürdürüyor. 

Kültürel ve doğal dokunun korunarak geleceğe 
aktarılması amacıyla yürütülen çalışmalar, 
sokak, mahalle, çarşı ölçeğinden kent-
havza-bölge-ülke ölçeğine doğru genişledi. 
Ülkenin dört bir köşesindeki küçüklü büyüklü 
koruma hareketlerini koruma seferberliğine 
dönüştürerek; tarihi dokunun çağdaş kentle 
ilişkilendirilmesine, kentlere doğa ve kültür 
öncelikli bir gelecek vizyonu kazandırılmasına 
öncülük etti. 

ÇEKÜL Vakfı gönüllüsü İstanbullular; Mart 
1992’de, gecekondulaşmayı önlemek ve kent 
içinde nefes alacak alanlar yaratmak amacıyla, 
beton yapılaşmanın tehdit ettiği Beykoz 
Kavacık’taki bir alanı ormana dönüştürmek için 
bir araya geldi. 

Orman Bakanlığı Ağaçlandırma ve Erozyon 
Kontrolü Genel Müdürlüğü, Orman Bakanlığı 
Marmara Bölge Müdürlüğü ve Alemdağ Orman 
İşletmesi ile teknik işbirliği yapıldı. İstanbullular 
30 gün boyunca her gün otobüslerle alana 
taşındı, 217 hektar alana 100.250 adet akağaç, 
çınar, ceviz, akasya, fıstıkçamı, erguvan, 
kestane, meşe ve ıhlamur fidanı dikildi. 
ÇEKÜL Vakfı gönüllülerinin İstanbul Kavacık’ta 
oluşturduğu “92 Ormanı”ndaki fidanlar büyüdü 
ve bugün boyları 5 metreye ulaştı.

ÇEKÜL Vakfı toprağı, yeşili korumak ve 
çoğaltmak için 1992 yılında İstanbul’da başladığı 
ağaçlandırma çalışmalarını Anadolu’nun her 
karışına yaydı. Vakfın Türkiye’nin dört bir yanında 
yürüttüğü ağaçlandırma çalışmalarına 900.000 
doğasever destek verdi; dikilen fidanların sayısı 
ise 4 milyona ulaştı. 
  
ÇEKÜL Vakfı köylerdeki kırsal mirastan, anıtsal 
yapılara, yaşam kültürüne kadar yok olup 
gitmek üzere olan kültürel mirasın korunmasını 
ve bu bilincin yayılmasını sağlama çalışmalarına 
da devam ediyor.
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bireylerin şişmanlığından daha çok, bu ameliyatı 
gerçekleştirmeyi tercih eden hekim sayısının 
fazla olmasıdır.

Alanında uzman bir plastik cerrah olarak, yılların 
verdiği tecrübe ile şunu söyleyebilirim ki bu 
durum; yetiştikleri dalda istedikleri düzeyde 
başarıyı yakalayamamış ve asıl uzmanlıklarından 
geçimlerini yeterli derecede sağlayamayan 
farklı branşlardan hekim arkadaşlarımızın 
(dermatoloji, genel cerrahi, kulak-burun-
boğaz kadın doğum gibi), katıldıkları hafta 
sonu kurslarından elde ettikleri deneyimlere 
dayanarak, plastik cerrahi gibi kendilerine çok 
yabancı olan önemli bir bilim dalında sanki 
uzman hekim gibi çalışmalarından ileri gelen bir 
sonuçtur.
 
Vücudun formunu düzeltmede kullanılan bütün 
tedavi yöntemlerinin (liposuction, bodylifting, 
karın-bacak-kol germe gibi) uygulanmasında 
ancak ve ancak konusunda gerekli uzmanlığa, 
bilgi birikimine, deneyime sahip olan bir doktor 
hastası için en ideal yöntemi belirlemesini 
mümkün kılacak yeterliliğe ve niteliklere sahiptir.  

Daha önceki yazılarımda yer verdiğim çeşitli 
plastik cerrahi uygulamalarıyla ilgili olarak birçok 
defa belirttiğim gibi, bu konuda da en büyük 
eksiklik, plastik cerrah olmayan hekimlerin, 
vücut germe ameliyatlarındaki deneyimsizliğidir.

Yıllarımı verdiğim mesleki yaşamımın daha 
önceki safhalarında, “bodylifting” denilen vücut 
germe ameliyatlarını sadece çok kilo vermiş 
hastalarımda sıklıkla tercih ederdim. Ancak 
son yıllarda daha çok, yanlış kararlarla ve yanlış 
yerlerde yapılan “liposuction uygulamalarının” 
neden olduğu doku gevşemeleri ve 

ESTETİK VE GÜZELLİKESTETİK

Liposuction ve 
Doğrular    

ürkiye’de en sık yapılan estetik 
ameliyatlar sıralamasında burun 
ameliyatları en önde gelirken, 

Avrupa’da en sık yapılan ameliyatların liste 
başında “liposuction” adı verilen yağ emme 
işlemi yer almaktadır.  

Liposuction, lipoliz, liposculpture, liposhaping, 
bodycontouring, bodyarchitecture gibi birçok 
dikkat çekici isim de verilen bu yöntem, aslında 
yağ emerek vücudun orantısız yağ dağılımı 
olan bölgelerinin, uyumlu bir şekle gelmesini 
sağlayan bir plastik cerrahi uygulamasıdır.   

Şahsi düşünceme göre, bir cerrahi 
operasyonu tanımlamak için bu kadar farklı 
isim kullanılmasının altında yatan asıl neden, 
hastaların dikkatini bu tedavi yöntemine 
çekmek ya da hastaya sanki bu bir ameliyat 
değil de bu alandaki mucizevî yeni bir 
buluşmuş gibi sunmaktır.

Avrupa’da “liposuction” ameliyatının en çok 
yapılan cerrahi operasyonların başında 
gelmesinin gerçek sebebi, ilgili toplumlardaki 

Dr. Serdar Eren 
Eren Estetik

T
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Gerçekten de doğru hastaya, doğru 
zamanda, doğru bir şekilde ve doğru hekim 
tarafından yapılırsa liposuction yöntemini 
kullanarak hastaları çok mutlu eden başarılı 
sonuçlara ulaşmak mümkündür. Yazımın son 
bölümünde sizlere liposuction yönteminin tüm 
bu doğrularını tek tek değerlendirip, her birini 
detaylandırarak konuyu daha iyi açıklamaya 
gayret edeceğim. 

Doğru hasta; kilosu normal fakat vücudunda 
yağ dağılımı orantısız olan, önce çok 
şişmanlayıp sonra zayıflamış olmayan, 
doğum yapmamış olan, düzenli spor yapan, 
stabil psikolojik yapıda ve ameliyatın sonucu 
hakkında gerçekçi beklentileri olan hastadır.

Doğru zaman; hastanın iç dünyasının çok sakin 
olduğu veya iç dünyasında kopan fırtınalarla 
bilinçli ve dengeli yaşamayı başardığı bir zaman 
dilimidir. Eğer hasta ameliyat zamanından önce 
beslenme düzenini oturtmuşsa ve uzun süredir 
dengeli bir şekilde ideal kilosunu koruyorsa o 
zaman ameliyatı gerçekleştirmek uygundur.  

Hastalar birçok sıkıntıya katlanarak geçirdikleri 
başarılı bir ameliyattan sonra, forma girmiş 
vücutlarını kilo alarak yeniden deforme 
ederlerse, bunun nedenini ve tedavisini 
plastik cerrahlar değil ancak psikologlar 
bulabilirler.

Doğru hekim; vücut deformitelerinin 
tedavisinde her türlü yöntemi başarıyla 
uygulayabilen, ameliyatın tüm sonuçları ve 
yaşanması olası bütün komplikasyonları 
üzerinde kişisel deneyimleri olan hekimdir. 
Bu kişiler de dünyanın hangi ülkesinde olursa 
olsun, bu konuda doğru eğitimi almış nitelikli 
plastik cerrahi uzmanlarıdır.

sarkmalarının ortaya çıkardığı rahatsız edici 
estetik vücut deformasyonlarını düzeltmek için 
kullanıyorum.

Liposuction konusu üzerinde özellikle ve itinayla 
durmamın kişisel bir sebebi de var. Vücudun 
orantısız yağ dağılımı olan bölgelerinin uyumlu 
şekle getirilmesinde liposuction yöntemini 
geliştirip tıp literatürüne kazandıran ve bu 
yöntemi ilk defa Brezilya’daki bir kongrede 
sunarak plastik cerrahi uygulamalarında adeta 
yeni bir çığır açan Prof. Dr. Josef Schrudde; 
benim Köln Üniversitesi’nde aldığım plastik 
cerrahi eğitimimde çok büyük payı olan ilk 
hocamdır. 

2004 yılında 85 yaşında aramızdan ayrılan 
değerli hocam Prof. Dr. Josef Schrudde’nin, 
plastik cerrahi dünyasına kendi armağanı olan 
“liposuction” yönteminin etkinliğini kanıtladıktan 
ve yöntem bütün dünyada yaygın olarak 
kullanılmaya başlandıktan seneler sonra 
söylediği şu anlamlı cümleyi hala çok net 
hatırlıyorum: “Bu kadar değerli ve yararlı bir 
yöntemin bir sürü işinin ehli olmayan kimse 
tarafından gelişigüzel kullanılacağını önceden 
bilebilseydim, hiçbir şekilde bu yöntemi 
yayınlamazdım.”

Gerçekten mucizevî bir şekilde küçücük bir 
delikten girerek geniş bir alanda yağ tabakasını 
inceltmek, özellikle fazla kilolarından şikâyet 
eden hastalarımızı çok heveslendiren bir 
çözümdür. Ancak bu işlemin de işinin ehli 
plastik cerrahlar tarafından büyük bir titizlikle 
yapılması gereken ciddi bir ameliyat olduğu asla 
göz ardı edilmemelidir. Sonuç olarak dışarıdan 
çok küçük gibi görünen bir ameliyat yarasının, 
deri altında geniş bir alandaki dokuya tahribat 
vereceği asla unutulmamalıdır.
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7-13 Ocak Verem Haftası
7-14 Ocak Beyaz Baston Körler Haftası

25-31 Ocak Cüzam Haftası
26 Ocak Dünya Gümrük Günü 
27 Ocak Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu                                       
28 Ocak Misak-ı Milli’nin Kabulü          
4 Şubat Dünya Kanser Günü
7 Şubat Türk Kadınlar Birliği’nin Kuruluşu
9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü

14 Şubat Sevgililer Günü 
16 Şubat Türk Hava Kurumu’nun Kuruluşu
16 Şubat Kyoto İklim Sözleşmesi
17 Şubat Türk Gazeteciler Birliği’nin Kuruluşu
17 Şubat Medeni Kanun’un Kabulü
18 Şubat Türkiye’nin NATO’ya Girişi
19 Şubat Milli Eğitim Vakfı’nın Kuruluşu
21 Şubat Uluslararası Anadil Günü
28 Şubat Sivil Savunma Günü
1-7 Mart Yeşilay Haftası
1-7 Mart Deprem Haftası

8 Mart Dünya Kadınlar Günü
12 Mart İstiklâl Marşı’nın Kabulü 
14 Mart Tıp Bayramı
15 Mart Dünya Tüketiciler Günü
18 Mart Çanakkale Zaferi

18-24 Mart Yaşlılar Haftası
21 Mart Dünya Şiir Günü
22 Mart Dünya Su Günü 
24 Mart Dünya Tüberküloz Günü

24-30 Mart Kütüphane Haftası                                       

AJANDA AJANDA

1921 Anayasası’nın Kabulü 

ürkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 
tarafından kabul edilen ilk anayasa 
(Teşkilatı Esasiye Kanunu), 

vekillerin dokuz aylık çalışmasından ve uzun 
görüşmelerden sonra 20 Ocak 1921’de 
yürürlülüğe girmiştir. Bu anayasa, dağılan ve yok 
olan Osmanlı İmparatorluğu’nun yerine yeni bir 
devletin kuruluşunu hukuki yönden ortaya koyan 
ve varlığını sağlayan bir çalışmadır. 

T

1921 Anayasası aynı zamanda milli egemenliği 
hâkim kılan ve vatanın kaderine milli egemenliğin 
temsilcisi Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin karar 
vermesini sağlayan, onun meşruluğunu tanıtan, 
hukuki ve siyasi değeri olan bir belgedir.

Anayasa, 23 asıl, bir de ayrı madde halinde iki 
kısım olarak düzenlenmiştir ve genel birtakım 
esasları kapsamaktadır. Anayasanın kısa oluşu, 
devrin olağanüstü şartları ve acil ihtiyaçlarından 
ileri gelmektedir. Belirlenen kanunlardan ilki 
“Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir” maddesidir. 
Bu madde ile demokrasinin ilk şartı dile getirilmiştir. 

1921 Anayasası bir geçiş dönemi anayasası 
olarak, Milli Mücadele’nin olağanüstü şartlarına 
uymakta ve demokratik niteliğinin yanı sıra ihtilalci 
karakterini de korumaktadır. Anayasanın ruhunda 
ve mantığında kuvvetler birliği sistemi hâkimdir. 

1921 Anayasası ile birlikte yürütme kuvveti ve 
yasama yetkisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne 
ait olduğu belirtilmektedir. Bu madde ile birlikte 
devlet isminin yerine Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Hükümeti kullanılmaktadır. 

Bir başka maddede ise illerden seçilen üyelerle 
meclisin yönetilmesi hususu yer almaktadır. 
Bu temsilciler 2 yılda bir yapılan seçimle 
göreve gelmektedir. Bununla birlikte üyelerin 
tekrar seçilebilmesi mümkündür. Eğer seçim 
yapılamazsa süre 1 yıl uzatılabilmektedir. 

1921 Anayasası’nın bir diğer maddesine göre 
meclis genel kurulu Kasım başında davetsiz 
bir şekilde toplanmaktadır. Yasayla ilgili 
değişiklikleri sadece Türkiye Büyük Millet Meclisi 
yapabilmektedir. 
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Silvikültür, Latince kökenli bir kelime olup “orman 
yetiştirme” anlamına gelir. Ormansız alanların 
ağaçlandırılması, mevcut ormanların bakımları 
ve gençleştirilerek devamlılıklarının sağlanması 
silvikültürün esas konusudur. Ormanların 
devamlılığının sağlanması, kendisinden 
beklenilen orman ürünleri üretimi ile ekolojik ve 
sosyal fonksiyonlarını yerine getirebilecek şekilde 
düzenlenmesi ve işletilmesi, ancak silvikültürel 
müdahalelerle gerçekleştirilir.

Her canlı varlık gibi ormanlar da doğar, büyür, 
gelişir, yaşlanır, ölür. Kendi haline bırakılan 
ormanların yeniden oluşması rastlantılara bağlıdır. 
İşletme ormanlarında çökme evresi yoktur. 
Ormanlar çökme evresine girmeden önce ağaç 
türlerinin biyolojilerine göre değişen teknikler 
ve gençleştirme metotları kullanılarak planlı bir 
şekilde gençleştirilirler. 

Yaşlanmış, verimden düşmüş orman alanları 
esas olarak iki ana metot ile gençleştirilerek 
devamlılıkları sağlanır. Bunlar doğal ve yapay 
gençleştirme metotlarıdır. Doğal ya da yapay 
olarak gençleştirilen alanlardaki fidanlar biyolojik 
bağımsızlıklarına kavuşuncaya kadar korunur. 
Çeşitli bakımlara tabi tutularak, yaşamını 
sürdürüp büyümesi sağlanır.

Özellikle son yıllarda gittikçe ağırlaşan çevresel 
sorunlar ve aşırı insan tahribi ormanların 
geleceğini tehdit eden en önemli etmenler 
olarak ortaya çıkmaktadır. Tahrip edilen alanların 
yeniden ormanlaştırılması, sağlığını kaybetmiş 
ormanların eski sağlıklarına kavuşturulması, 
sağlıklı olanların ise devamlılıklarının sağlanması 
insanoğlunun üzerine düşen büyük bir görevdir.

Ormanlara karşı olan bu görevimizi bizlere her 
yıl bir kere daha hatırlatan ve dünya genelinde 
birçok ülkede kutlanmakta olan Dünya 
Ormancılık Günü’nün temel amacı da dünya 
üzerindeki orman alanlarının korunması ve 
geliştirilmesidir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi, yürütme ile 
ilgili olaylarda bakanlar tayin ederek onları 
görevlendirmektedir. Gerektiği takdirde bu 
bakanları değiştirebilir. 1921 Anayasası’na göre 
mecliste seçilen bir başkanın meclis adına 
imza atmaya, kararları onaylamaya hakkı vardır. 
Anlaşılacağı üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi 
başkanının birçok yetkisi bulunmakta ve meclisin 
en üst mevkisinde yer almaktadır.

Bu yasa ile birlikte Amasya Genelgesi’nden 
itibaren gelişen birlik ruhu bir resmiyet kazanmıştır. 
Dönemin savaş ve karışıklıklar içindeki ortamının 
dağılması ve insanların belli bir düzene geçmesi 
çok önemlidir. Ayrıca sarsıntı içindeki devlet 
yapısı bu anayasa ile birlikte kısa sürede düzene 
girmiştir.

1921 Anayasası, 1924 senesinde kaldırılmıştır ve 
günümüzde çok az sayıda maddesi yürürlüktedir. 
Ancak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları uzun 
süre bu anayasanın maddelerine uygun hareket 
etmeye devam etmiştir. Sonuç olarak 1921 
Anayasası, Türkiye Cumhuriyeti açısından önemli 
bir yere sahiptir ve büyük bir dönüm noktası 
olarak tarihimizdeki yerini almıştır.

Dünya Ormancılık Günü

rman; ağaçlar, diğer bitkiler, hayvanlar 
ve mikro organizmalar gibi canlı 
varlıklarla toprak, hava, su, ışık ve 

sıcaklık gibi fiziksel çevre faktörlerinin birlikte 
oluşturdukları karşılıklı ilişkiler dokusunu 
simgeleyen bir ekosistemdir.

Ormanı oluşturan sonsuz sayıdaki madde ve 
olaylar, birbirleriyle ilişki ve etkileşim halindedirler. 
Bu haliyle orman, çok sayıda bitki ve hayvanın 
popülasyonlarından oluşan bir yaşam birliği 
veya büyük bir canlı organizma olarak da 
tanımlanabilir.

İnsanlar, dünyada var olduklarından bu yana 
ormanlardan yararlanmaktadır. İlk çağlarda 
serbest ve düzensiz olarak yararlanılan 
ormanlar, barınma, beslenme ve avcılık amacıyla 
kullanılmıştır. Geçen süre içinde insan nüfusunun 
artması, tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin 
başlaması ormanların tahrip edilmesine 
neden olmuştur. Ormanların tahribi, gelecek 
kuşakların orman ürünlerine olan ihtiyaçlarını 
karşılayabilecek şekilde devamlılıklarının 
sağlanarak işletilmeleri fikrini ortaya çıkarmıştır. 
Bunun sonucunda ormancılık biliminin ana 
disiplini olan “silvikültür” ortaya çıkmıştır. 

O
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Enfeksiyon Teşhisi Koyan Yara Bandı

ngiltere’deki Bath Üniversitesi’nden 
araştırmacıların yaptığı son çalışmaya 
göre, enfeksiyon oluştuğu zaman renk 

değiştiren bir yara bandının yardımıyla hayat 
kurtarmak mümkün olabilecek.

Araştırmacıların geliştirdiği yara bandının 
üzerinde, içinde floresan boya bulunan minik 
kapsüller var. Bu boya, yaradaki bakteriler 
toksin çıkardığı anda akarak bandın renk 
değiştirmesini sağlıyor. Böylece özellikle 
çocuklardaki yanık yaralarında bakteriyel 
enfeksiyonların daha çabuk teşhis ve tedavi 
edilmesi mümkün olacak. 

Bağışıklık sistemleri tam olarak gelişmediği 
için çocuklardaki yanık yaralarında bakteriyel 
enfeksiyon riski yüksek. Bu enfeksiyonlar 
yaranın iyileşmesini geciktirebiliyor, hastanede 
daha uzun kalınmasına ve kalıcı izlere neden 
olabiliyor, aşırı durumlarda ölüme yol açabiliyor. 

Doktorların sargıları açmadan enfeksiyon 
teşhisi koyması ise çok güç oluyor. Zira 
sargıların kaldırılması hem hastaya çok acı 
veriyor hem de daha fazla yara izi oluşmasına 
neden olabiliyor. Bu yüzden enfeksiyon olup 
olmadığını bilmeden, önleyici bir tedbir olarak 
hastaya antibiyotik veriliyor.

Enfeksiyon olmadan antibiyotik tedavisi 
yapılmasının en büyük sakıncası ise bakterilerin 
antibiyotiklere dayanıklı hale gelmesi. Renk 
değiştiren bandı geliştiren ekibin başkanı, işte 
bu nedenle projelerinin hayat kurtarabileceğini 
belirtiyor.

Sağlık Hizmetlerinde Mobil Uygulamalar

ullanıcıların yazılı ve görüntülü 
mesajlarla tıbbi destek aldığı sağlık 
uygulamaları giderek yaygınlaşıyor. 

Royal College Pratisyen Hekimler Birliği Başkanı 
Dr. Maureen Baker, mobil cihazlardaki sağlık 
uygulamalarının hastalar ve doktorlar açısından 
büyük potansiyel taşıdığını söylüyor. Ancak 
Baker’ın kaygıları da var.

Dr. Maureen Baker kaygılarını şu sözlerle dile 
getiriyor: “Hastaların güvenliği konusunda 
endişelerimiz var. Görüştükleri hekimler 
hastaların tıbbi geçmişini ve daha önce 
kullandığı ilaçları bilmeyecekler. Hastanın 
kendisi tıbbi geçmişini anlatsa da bu aile 
doktorları tarafından toplanan veriler kadar 
detaylı olmayacaktır. Ayrıca hekimler teşhis 
koyarken hastanın belki de söylemeye gerek 
duymadığı belirtilere de dikkat ediyor.”

İngiltere’deki en popüler sağlık 
uygulamalarından Babylon Health’in 
yaratıcısı Dr. Ali Parsa ise mobil cihazların 
elimizdeki en önemli tıbbi araç olduğunu 
düşünüyor ve sağlık hizmetlerini tamamen 
değiştirmek istiyor.

Babylon Health akıllı telefonunuzda 
kullanabileceğiniz üyelik gerektiren bir servis 
ve uygulamada, sınırsız tıbbi destek alınabiliyor. 
İnternet üzerinde yapılan görüşmeden sonra, 
doktor en yakın eczaneyi bilgilendirerek hastayı 
buraya yönlendiriyor. Uygulamanın İngiltere ve 
İrlanda’da 250 bin kullanıcısı bulunuyor.

Dr. Ali Parsa, “Bir şikâyetiniz olduğunda ve 
doktora gitmek istediğinizde, işyerinizden yarım 
gün izin almanız gerekirdi. Artık saniyeler içinde 
görüşme ayarlıyor ve doktorunuzla dakikalar 
sonra konuşabiliyorsunuz” diyor.

Babylon Health uygulaması da akıllı cihazlarla 
toplanan tıbbı verileri kullanıyor. Uygulamayı 
kullanan hastalar daha önce görüştükleri 
doktordan tekrar randevu almayı talep 
edebiliyor, ama bu durumda daha fazla 
beklemeleri gerekebiliyor.

Hasta görüşmelerinden elde edilen tüm 
veriler saklanıyor, böylece hekimler hastalarla 
konuşmadan önce tıbbi geçmişlerini 
inceleyebiliyor. Hastalar ayrıca daha önceki 
görüşmelerinden aldıkları video ve notlara da 
istedikleri zaman erişebiliyor.

BİLİM TE BİLİM TEKNOLOJİ

K
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Babylon Health fikrinin ortaya çıkışı Dr. Ali 
Parsa’nın İngiliz sağlık sisteminin içinde 
yer aldığı dönemde gerçekleşmiş. Parsa 
2012’de İngiltere’deki özel hastane yöneticiliği 
görevinden ayrılmış. Özel hastane daha sonra 
yeniden devletin sağlık sistemine geri dönmüş. 
Parsa, “Daha önce hastane yönetiyordum. 
Fakat birçok sağlık hizmeti hastanelerde 
verilmiyor” diyor.

Parsa, “Dünya nüfusunun yarısı, ihtiyaçları 
olan basit sağlık hizmetlerine dahi erişemiyor. 
Elimizde hepimizin taşıdığı bir cihaz var. Biz 
de bu cihazla nerede olurlarsa olsunlar sağlık 
hizmetleri sunabiliyoruz” diye konuşuyor.
Sağlık uygulamalarının küresel potansiyeli 
yatırımcıların da dikkatini çekiyor. Passion 
Capital’dan Eileen Burbidge, “Bir yatırımcı 
olarak, sağlık hizmetleri ve tıbbi teknolojinin 
bizim için çok önemli olduğunu söyleyebilirim. 
Bu sektörde pazar tüm dünya. Sağlık 
hizmetlerine dünyadaki herkesin ihtiyacı var. 
Babylon Health oldukça ilgi çekici. Çünkü 
sermaye yoğun değil, bir ilaç ya da bilim şirketi 
kadar yatırıma gerek duymuyor” diyor.

CCS Insight’tan Ben Wood’a göre mobil 
cihazlardaki self servis sağlık hizmetleri oldukça 
cezp edici, ama en büyük soru Babylon’un 
diğer şirketlerle boy ölçüşüp ölçüşemeyeceği. 
Ancak Dr. Ali Parsa, Babylon’u küresel bir 
aktöre çevirmeye kararlı.

Dokunma Hissi Veren Elektronik Deri

mpute bireylerin hareket etmesini ve 
objeleri tutmasını sağlayan protez 
uzuvlara yerleştirilecek basılı elektronik 

deri; temas ettiği objeden aldığı sinyalleri sinir 
hücreleri üzerinden beyne ileterek kişinin 
dokunma hissini duyumsamasını sağlayacak.

Stanford Üniversitesi bünyesindeki bilim 
insanları tarafından uzun yıllardır sürdürülen 
yapay uzuvlara dokunma hissi kazandırma 
çalışmaları, Xerox PARC’ın basılı elektronik 
teknolojisi ve yaklaşımının kullanılması ile 
başarıya ulaştı. Protez uzuvlara, dokunma 
hissi kazandırmak üzere geliştirilen elektronik 
deri teknolojisi, obje üzerine uygulanan teması 
algılayarak kişiye dokunma hissi verecek.

Stanford Üniversitesi bilim insanları, elektronik 
deri üretmek için mikro basınç sensörlerinden, 
ışıkla aktive olan iyon kanalları içeren sinir 
hücrelerinden ve Xerox PARC’ın geliştirdiği 

basılı elektronik teknolojisinden faydalandıklarını 
belirtiyor.

Geliştirilen elektronik derinin yüzeyini kaplayan 
ve karbon nanotüp alışımdan oluşan basınç 
sensörleri, iki katmandan oluşan yapay 
derinin üst yüzeyinde bulunuyor. Basınç 
sensörleri, ufak bir baskıdan el sıkışmaya 
kadar deri üzerine uygulanan her türlü baskıyı 
algılayabiliyor ve bu baskıdan ürettiği sinyali 
iletken yapısı ile alt katmana aktarıyor. 

Alt katmanda bulunan Xerox’un basılı elektronik 
devreleri; dokunma kuvveti ile üretilen sinyali 
elektronik titreşimlere çevirerek kişinin sinir 
hücreleri üzerinden beyne iletiyor ve kişinin 
dokunma hissini duyumsamasını sağlıyor.

Geliştirilen elektronik deri, temelde plastik 
üzerine yerleştirilmiş milyarlarca karbon 
nanotüpten oluşuyor. Çoklu miktarda ve sık 
şekilde yapay deri içine yerleştirilen Xerox’un 
basılı elektronik devre teknolojisi ile oluşturulan 
çipler, herhangi bir sıkma veya baskı sırasında 
birbirlerine yaklaşıyor ve mikro çapta bir elektrik 
üretiyor. Bu da yapay deriye insan derisi 
gibi, baskı şiddetine göre bilgi üreten bir yapı 
kazandırıyor. 

Sert veya uzun süreli bir temas, nöronlara 
aktarılan elektrik sinyallerinin şiddetini, süresini 
etkiliyor ve kişinin deri üzerine uygulanan baskıyı 
tam anlamı ile hissetmesini sağlıyor. Mikro 
saniyeler içinde gerçekleşen bu etkileşimle, 
protez uzuvlu kişi dokunma hissine erişiyor.

Elektronik deri geliştirmek için çalışmalar 
yürüten bilim insanlarından Berkeley 
Üniversitesi’nde görevli Ali Javey, Stanford 
Üniversitesi araştırmacılarının buluşunu; “İnsan 

A
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derisine benzer ten formunda materyaller 
geliştirmek adına olağanüstü bir adım” olarak 
niteliyor.

Elektronik deriyi geliştiren araştırma grubunun 
başında bulunan Prof. Dr. Zhenan Bao, yaklaşık 
10 yıldır protez uzuvların hissedebilmesini 
sağlamak için araştırma yapıyor. 10 yıllık süreç 
sonunda, nihai hedefleri olan insan bedenine 
tam entegre bir yapay deri geliştirmek için 
büyük bir adım atmayı başaran Bao ve ekibinin 
bundan sonraki çalışmasının ise sıcaklığı 
hissedebilen deri geliştirme olacağı belirtiliyor.

Laboratuvarda İlk Kez Ses Teli Üretildi

ilim insanları ilk kez laboratuvar 
ortamında ses telleri üretmeyi başardı. 
Science Translational Medicine 

dergisinde yayımlanan çalışmanın tıp tarihine 
geçecek önemde olduğu belirtiliyor. Yapılan 
testler sonucunda, üretilen dokunun sesi 
iletebildiği ve fonksiyonel olduğu kanıtlandı. 
Sonuçlar oldukça umut vaat edici ve gelecek 
çalışmalar için temel teşkil ediyor.

Ses teli rahatsızlıkları sadece ABD’de 20 milyon 
kişinin muzdarip olduğu bir problem olsa da 
çalışmalar oldukça kısıtlı. Ses teli dokusu çok 
spesifik bir konu, çünkü titreşecek kadar esnek 
ve binlerce saat kullanılacak kadar dayanıklı 
olmak zorunda. Tasarlanan değişim dokusu 
aynı özellikleri sergilemek zorunda olduğundan, 
laboratuvarda bu dokuyu üretmek oldukça zor.

Wisconsin Üniversitesi’nden araştırmacılar 
tarafından yürütülen bu araştırmada, alınan 

ses dokusu daha önce larinksleri alınan dört 
kadavradan sağlandı. Bu doku hücreleri kolajen 
iskelete taşınmadan önce mukozada büyütüldü. 

İskelette iki hafta boyunca büyütülen hücreleri 
test eden araştırmacılar, epitelyum hücrelerin 
üst tabakasının hemen altında yumuşak bir 
membran buldular. Yapılan ilave testler doğal 
ses tellerinde de aynı proteinlerin var olduğunu 
ve keşfedilen membranın, hava yolundaki tahriş 
ediciler ve patojenler arasında doğal bir bariyer 
oluşturduğunu belirlediler.

Elde edilen sonuçlar doğal büyütülen bir dokuyla 
benzer özellikler sergiliyordu. Bir sonraki adım ise 
biyomühendislik eseri dokunun gerçekten sesi 
iletip iletmeyeceğine ilişkindi. Ekip bu nedenle 
köpek kadavralarının larinkslerini açarak, yapay 
rüzgar borularını hava geçecek şekilde tutturdu. 

Ulaşılan sonuçlar sesin üretildiğini ve yüksek 
hızlı görüntüleme yapay dokunun doğal ses 
teli gibi titreştiğini gösterdi. Teste devam eden 
araştırmacılar, ürettikleri dokuyu laboratuvardaki 
farelere ekerek, insan bağışıklık sisteminin bir 
kopyasını üretti. Sonuçlar yine pozitif çıktı ve 
doku vücutta reddedilmeden normal büyüme 
gösterdi. 

Araştırmanın başarısına rağmen, yapılan doku 
tabi ki gerçeğinin yerini tutmuyor. Çünkü 
gerçeği kadar karmaşık değil ve çok daha 
uzun sürede gelişiyor. Araştırmacılara göre 
klinik uygulamalardan önce, başka çalışmalar 
yapılmalı ve dokunun güvenliği değerlendirilmeli.

Kan-Beyin Bariyeri Aşıldı

ilim insanları, minik baloncuklarla kan-
beyin bariyerinde geçici delikler açarak 
kemoterapi ilaçlarını doğrudan beyne 

gönderdi. Kanadalı bilim insanları tarafından 
yürütülen çalışmada beynin koruyucu tabakası 
aşıldı ve kanser hastası bir kişinin beynine 
doğrudan ilaç gönderildi.

Kanada’daki Sunnybrook Sağlık Bilimleri 
Merkezi’nden bilim insanları, beyni toksinlere 
karşı koruyan kan-beyin bariyerinde geçici 
delikler açmak için hastanın kan dolaşımına 
içi gaz dolu minik tüpler enjekte etti. Hastanın 
kafatasına uygulanan ultrason dalgalarıyla 
hareket ettirilen baloncuklar, kan-beyin 
bariyerinde minik delikler açtı. Kemoterapi 
ilaçları, bu deliklerden beynin kanserli bölgesine 
gönderildi. 

BİLİM TE BİLİM TEKNOLOJİ

B

B
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Tekniğin uygulanmasının ardından hasta 
ameliyat edilerek kemoterapinin ne kadar etkili 
olduğunu belirlemek için beyindeki tümörden 
bir parça alındı. Araştırmayı yöneten Dr. Todd 
Mainprize, uygulamanın 6 ila 10 gönüllü hastaya 
daha uygulanacağını söyledi.

Uzmanlar, herhangi bir cerrahi girişim 
gerektirmeyen bu tekniğin bunama, Alzheimer, 
epilepsi ve Parkinson gibi beyin hastalıklarının 
tedavisinde kullanılabileceğini ileri sürdü. 

Tekniğin uygulandığı 56 yaşındaki Bonny Hall, 
doktorların 8 yıl önce kendisine beyin kanseri 
teşhisi koyduğunu ve 2015’in ilk aylarına kadar 
çeşitli ilaçlarla tedavi gördüğünü söyledi. 
Kanserin ilerlemesi üzerine deneye katılmaya 
gönüllü olan Hall, “Yeniden normal biri, normal 
bir anne, büyükanne, eş olmak istiyorum” dedi.

Kan-beyin bariyeri, patojenlerle toksinleri 
merkezi sinir sisteminden uzak tutmaya yarıyor. 
Ancak beyni kan damarlarından ayıran hücreler 
katmanı, beyne doğrudan ilaç verilmesine engel 
oluyor.

Çanta İçinde Laboratuvar

anserin erken teşhisi tedavi başarısı 
için hayati öneme sahip. Ancak yeterli 
teknolojiye sahip olmayan ülkeler 

için durum çok zor. Bilim insanlarının özverili 
çalışmaları sonrasında erken teşhis için gereken 
teknolojilere sahip olmayan gelişmekte olan 
ülkelere yönelik yeni bir çözüm geliştiriliyor. 

İngiltere merkezli bilim insanları bu tür bölgeler 
için erken teşhisi kolaylaştıracak bir alet çantası 
hazırladı. “Çanta İçinde Laboratuvar” olarak 
adlandırılan düşük maliyetli taşınabilir bu 
cihaz, tıpkı gebelik testi gibi kanserin biyo-
göstergelerini kısa sürede teşhis edebilecek.

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre, dünyadaki kanser 
ölümlerinin %70’i Afrika, Asya, Orta ve Güney 
Amerika’da gerçekleşiyor. Bu bölgelerde pahalı 
laboratuvar teknolojilerine ulaşmak oldukça zor. 
İşte bunun için Birleşik Krallık Loughborough 
Üniversitesi’nden bilim insanları kullanımı kolay 
ve ucuz bir teknoloji geliştirdi.

Sistem 4 ana parçası ile küçük bir alet 
çantasına sığdırılmış. Değişik bir şekilde; insan 
saçının kalınlığında mikro-akışkan test şeritleri ve 
mikroskobik tüplerin görüntülemesi vasıtasıyla, 
sistem kanseri çeşitli biyo-göstergelerinden 

ve bir kan numunesinden yola çıkarak 15 
dakika içerisinde teşhis edebiliyor. Bu şeritler; 
Loughborough Üniversitesi tarafından test 
edilmiş, prostat kanserinin teşhisinde ayrı bir 
değere sahip olduğu açıklanmış. Sistemin 
potansiyelini farklı alanlarda test etme 
konusunda da çalışmalar devam ediyor.

Araştırmacılar sistemin en değerli özelliklerinden 
birini; tüm kanı, numune hazırlama ihtiyacı 
duymadan test edebilmesi olarak görüyor. 
Bunca işlemin laboratuvar dışına çıkması 
düşüncesini gerçekleştirmenin zorluğunu da 
dile getiriyorlar. Dr. Nuno Reis bu durumu: 
“Bu taşınabilir laboratuvar gerçekten fark 
yaratabilir. Genellikle gelişmekte olan ülkelerde 
bu test sayesinde kanserin erken teşhisi 
kolaylaşacaktır. Test, bulaşıcı hastalıklar ve 
alerjenlerin erken teşhisi için de kullanılabilir” 
sözleriyle açıklıyor.

Araştırma 
ekibinden Dr. 
Nuno Reis ve 
yüksek lisans 
öğrencisi Ana 
Isabel Barbosa
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Tarihin Süzgecinde 
Mutfak Kültürümüz

lk İslam Devletleri Dönemi (8.-13. 
Yüzyıl): İslam ülkelerinde, evlerde 
verilen ziyafetler, tatil günü olduğu 

için genellikle Cumaları yapılır, artan 
yemekler Cumartesileri yenirdi. Ziyafet 
yemeklerine kötü kokusundan dolayı 
sarımsak ve soğan konulmazdı. Bununla 
birlikte aşçılar kâfur gibi güzel kokulu 
maddeleri bolca kullanırlardı.   

Kestane, incir ve kuru üzüm bu tür büyük 
yemeklere uygun sayılmaz, sakatat seçkinlerin, 
kibarların önüne hiç çıkarılmazdı. Hint zeytini, 
Belh eriği, Suriye elması, Isfahan havyarı gibi 
uzaklardan getirilmiş değerli yiyeceklerin ise 
ziyafetlerde sunulmasına dikkat edilirdi. 

Kızarmış tavuk suyu ile iyice ıslatılarak pişirilmiş 
ince yufkadan cevdabe böreği, oğlak, piliç, 
sülün kızartmaları, avsat yani tavuk böreği, bal 
ve nişastadan yapılmış paluze, bademli ağaç 
kavunu göbeğinden börekler, Şam fıstıklı ve 
fındıklı meyve salataları, büyük ziyafetlerde yer 
alması adet haline gelmiş yemeklerdi. 

Koyun yağı mutfaklarda çok kullanılırdı. Yağ 
önce eritilir, sonra içine kokusunu alsın diye, 
kişniş, dereotu, tarçın, sakız, üzüm, ayva ve 
elma parçaları katılırdı. Baharat da hem lezzet 
verdiği, hem de yemeklerin sıcaktan çabuk 
bozulmasını önlediği için bolca kullanılırdı. 
Biber ve tarçın Hindistan’dan, karanfil 
Sunda Adaları’ndan ve Çin’den getirilirdi. Bu 
baharatların yanında bol miktarda maydanoz, 
nane, yabani kekik, lavanta çiçeği, dereotu, 
ebegümeci, semizotu, tarhun, defneyaprağı, 
marul, Karaman kimyonu, haşhaş çiçeği ve 
tohumu, gül yaprakları ve tohumları, fıstık, 
soğan, sarımsak ve hardal gibi güzel kokulu ya 
da değişik lezzetli bitkiler kullanılırdı. 

Patlıcan, en çok kullanılan sebzelerden biriydi. 
10. yüzyılda bir tarım kitabı yazarı İbn-i Vahşi’ye 
göre bu sebze İran kökenlidir. Tarımı batıya 
Ortaçağ’da yayılmıştır. Patlıcan, daha çok turşu 
biçiminde yenirdi. Akıl Cenneti adlı kitabın yazarı 
İbn-i Rabban ile ünlü hekim İbn-i Sina, patlıcanın 
türlü hazırlanış biçimlerini anlatmışlardır. Aynı 
yazarlar salatalık, soğan, sivri biber, kuşkonmaz 
turşularıyla gül, portakal, ağaç kavunu ve erik 

YEMEK KÜLTÜRÜYEMEK

reçellerinin nasıl yapılacağını yazarak bize birçok 
yararlı tarif aktarmışlardır. O dönemde bilinen 
sebzelerden biri de fasulyeydi. Hem yeşil, hem 
de kuru olarak tüketilmekteydi. 

Buraya kadar asillerin, zenginlerin ve büyük 
tüccarların alabileceği pahalı gıdaların neler 
olduğunu anlattık. Dar gelirliler; etli ekşili çorba, 
sakatat, sebze çorbası, sütlü çorba, nohut, 
patlıcan kebabı, un ve sütle pişmiş aside ile 
kendilerine ve birbirlerine ziyafet çekerlerdi. 
Arabistan şehirlerinde ete ve yumurtaya Arap 
çöllerinin kara tombalanı (çöl mantarı, trüf) 
garnitür görevi görürdü. 

Ortaçağ boyunca, İslam ülkelerinde yalnızca 
iki öğün yemek yenirdi. Bu öğünlerden biri her 
sabah 10 sularında olan “kuşluk”, diğeriyse 
akşam namazının hemen öncesinde ya da 
sonrasında yenilen “akşam yemeği”ydi. Bu iki 
öğün arasında ise atıştırılırdı. 

Halk her gün ucuz aşevlerinde sığır eti, nohut 
ya da fasulye ve irmikten pişirilmiş tarçınlı bir 
çorba içer, et yemeklerinin en ucuz türü olan 
paça ve kelle yerdi. Köftecilerin dükkânlarını 
“ihtisab” (kalite ve fiyat denetçisi) noktasının 
yakınına açmaları zorunluluktu. Köfteye kötü 
kaliteli et veya katkı maddeleri katarak hile 
yapmaları daha kolay olduğundan özel olarak 
denetlenirlerdi. Köftecilerin dışında kızartmacılar 
vardı. Bu dükkânlarda günün her saatinde 
kızarmış patlıcan ya da kabak, özellikle Nil, Dicle 
ve Fırat kıyısındaki şehirlerde de kızarmış balık 
mutlaka bulunurdu. 

Tatlıcılar bitkisel yağda kızarmış tatlılar hazırlardı. 
Herkesin sevdiği “zülebiye” denilen bu tatlılar, 
buğday unu, badem, şeker ve gül suyundan 
yapılırdı. Kristal, parça ya da çok az konsantre 
şurup olarak şeker o dönemlerde lükstü. Bu 
yüzden, halkın kullandığı temel tatlandırıcılar bal 
ve pekmezdi. 

Pek çok yerde doğu tatlıları, tatlıcıları ve 
şekercileri övgüyle anlatılmıştır. Gerçekten de 
İslam ülkelerinin hemen bütün şehirlerinde 
şekerciler çarşısı bulunurdu. İran’da ve Doğu 
Anadolu’da kudret helvasının içine fıstık ve 
kırılmış bademler konularak yapılmış bir tür 
koz helvası, fındık ve ceviz ile yapılmış daha 
ucuz bir koz helvası ve bunun yanında haşhaş 
tohumuyla yapılmış daha ucuz bir helva türü 
bulunurdu. Ballı gofret yığınları, pirinç unundan 
bisküviler, baklava biçimi kesilmiş badem 
ezmeleri, hatmi şekerlemesi, arpa şekerleri, 

Bu yazı, Deniz 
Gürsoy’un; 

“Tarihin 
Süzgecinde 

Mutfak 
Kültürümüz” 

adlı kitabından, 
yazarın izniyle 

alınmıştır”.



/ 79

HAYTALYA
Malzemeler: 6 bardak süt ya da 3,5 bardak 
sütle 3,5 bardak su, bir bardak nişasta. Şurubu 
içinse 1,5 bardak şeker, 3 bardak su, 1-1,5 
bardak fıstık ya da badem içi, gül suyu ya da 
başka bir çiçek suyu.  
Yapılışı: Nişasta soğuk süt ile ezilir, yoğrulur. 
Kaynatılmış ve soğutulmuş süt bu karışıma 
azar azar eklenir. Bu sırada ocağın altı hafif 
yakılır. Nişasta kokusu gidene kadar tahta 

kaşıkla karıştırılarak kaynatılır. Pişen, koyulaşan 
karışım tepsiye bir parmak kalınlığında dökülür. 
Serin bir yerde bekletilir. Biraz donduktan 
sonra üzerine bir parmak kalınlığında su konur. 
Kıvamına gelmesi için 6-7 saat beklenmesi 
gerekmektedir. Şurubu için su ile şeker eritilir, 
çiçek ya da gül suyu eklenir, karıştırılır. Donmuş 
haytalyalar küp şeker gibi kesilerek şuruba atılır. 
Üzerine kabukları soyulmuş fıstık ya da badem 
içi serpilir. Soğuduktan sonra servis edilir. 

balla yapılan kar şerbeti sunulurdu.

Buz parçaları üzerinde duran bakır kaplarda 
muhallebiler bulunur ve üzerine bal dökülerek 
yenirdi. 

Hazır gıdaların eski yemekleri, tatlıları unutturduğu 
günümüzde geleneksel kültürü yaşatan 
şehirlerimizden Antakya, Kilis ve Gaziantep’te bir 
zamanlar bayram yerlerinde de satılan değişik 

bir muhallebi tarifini hatırlatalım. Sıcak yazlar 
için uygun olan bu muhallebi türü 

Adana’da Bici Bici, Antakya’da 
Haytalı, Gaziantep’te Haytalya 

diye adlandırılmaktadır. 

lokumlar, badem şekerleri, renkli akideler uzun 
bakır sinileri çevrelerdi. 

Yan yana dizilmiş fenerler limonatacıların 
işareti sayılırdı. Bu dükkânların duvarları, canlı 
renklere boyanmış hasırlar ya da kumaşlarla 
kaplı olarak yola doğru çıkıntı yapardı. Buralara 
gezinti yapanlara, şişelerde renk renk parıldayan 
şuruplar, limonlu bal şerbeti, şıra, ayran, nane
ya da kekikle 
kokulandırılmış 
buzlu su, 
halkın çok 
rağbet ettiği 
nişasta ve 
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 Gülsün Karamustafa, “Mystic Transport” sergisinden yerleştirme görüntüsü / Brüksel 


