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Hepimizin bildiği üzere son yıllarda Türkiye’de 
sağlık sektörü hızlı bir dönüşüm süreci 
yaşıyor. Dünya genelinde ilaç sektöründe 
yaşanan gelişmelerin ülkemize yansımaları ve 
gelişen AR-GE yatırımlarıyla yeni bir dönemin 
eşiğindeyiz. 

İlaç sektöründe yaşanan büyüme yönlü 
eğilim, 2015 yılında ulaşılan çift haneli büyüme 
rakamlarıyla daha da belirginleşti. Bu durum 
sektörün geleceğine yönelik umutları arttırdı. 
Ancak sağlık alanında uygulanan dönüşüm 
programları ve özellikle ilaç fiyatlarında 
uygulanmaya başlanan referans fiyat sistemi 
sonrasında yaşanan, karlılık oranlarındaki 
düşüşler, tüm sektör paydaşlarını tedirgin 
etmeye devam ediyor. 

Sağlık harcamaları bütçesinin yeterli 
miktarda artmaması, referans fiyat ve sabit 
kur uygulamaları, artma eğilimindeki sanayi 
yatırımlarına yeterli desteği vermemektedir.

Artan nüfusla birlikte büyük önem kazanan 
ilaç AR-GE harcamalarının gelişebilmesi halkın 
ilaca ulaşımının daha da kolaylaştırılması 
ve teşviklerin artırılması gerekmektedir. Bu 
noktada hem sektör temsilcilerinin hem de 
ilgili devlet kurumlarının, sürdürülebilir bir sağlık 
sistemi ve halkın ilaca ulaşımının önündeki 
engellerin kalkması adına, çözüm arayışlarında 
birlikte hareket etme zorunluluğu devam ediyor. 

Bu zorunluluk, özellikle sektörün geleceğini 
direkt olarak etkileyen, sağlık alanındaki çeşitli 
uygulamaların karar alım süreçlerinde kendini 
gösteriyor. 6197 Sayılı Eczacılar ve Eczaneler 
Hakkında Kanun’da yapılan düzenlemeyle, 
reçete ve cirosuna göre belirlenen bazı 

eczanelere ikinci eczacı çalıştırma zorunluluğu 
getirilmesi de kurumlar arası uzlaşı ve işbirliğinin 
ürünü bu tür uygulama değişikliklerini çok iyi 
örnekliyor. 

Gelişmiş ülkelerde de görüldüğü üzere, 
eczanelerde nitelikli ve eğitim düzeyi yüksek 
personelin istihdam edilmesi gerekiyor. 
Eczacılık fakültelerinden mezun olan gençlere 
istihdam alanları açmak ve mevcut hizmet 
kalitesini arttırmak, toplum sağlığı açısından 
büyük önem taşıyor. Hepimizin ana hedefi 
olan halkın ilaca sağlıklı ulaşımını sağlama 
yolundaki aksaklıkların giderilmesi adına, sektör 
paydaşlarının bir araya gelip fikir birliği yaptığı 
bu tür çalışmaların bundan sonra da devam 
etmesini arzu ediyoruz. 

Sektörümüzün geleceğini sağlam temeller 
üzerine inşa etmek ve mevcut sorunlarımıza 
çözüm bulmak söz konusu olduğunda, 
birlikte hareket etmenin, birlik olmanın önemi 
yadsınamaz. Bu bağlamda, ülke genelinde 
halka ilaç ulaştırmak için sağlık danışmanı 
rolünü en iyi şekilde yerine getirmeye çalışan 
eczacılarımızı bir nebze olsun sorunlarından 
uzaklaştırabilmek ve azalan eczane cirolarına 
katkı yapabilmek için gerçekleştirdiğimiz İlaç 
Dışı Ürünler Satış Etkinliği’nde bizlerle birlikte 
olan tüm eczacılarımıza ve katılımcı firmalara bir 
kere daha sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum.

Sevgi ve saygılarımla,

Sonay Gürgen 
Selçuk ve As Ecza Depoları
Yönetim Kurulu Başkanı

Merhabalar,
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İkinci Eczacı Uygulamasına 
TEB’den Destek

Türk Eczacıları Birliği (TEB) web sitesinde, 
ciro ve reçeteye göre ikinci eczacı çalıştırma 
zorunluluğu hakkında bir basın açıklamasına 
yer verildi. Açıklamada öne çıkan ifadeler 
şunlar oldu: 

“…Eczacılık, eczanede bulundurulan 
ürünlerle ilgili hizmetleri sunmak, toplumun 
bu hizmetlerden en iyi şekilde 
yararlanmasına yardımcı olmak, 
ilaçlardan öngörülen yarar ile elde 
edilen yararı değerlendirerek 
tedavi kalitesini arttırmaya yönelik 
faaliyetlerde bulunmaktır. 6197 
sayılı Eczacılar ve Eczaneler 
Hakkında Kanun’da yapılan 
düzenlemeyle, reçete ve cirosuna 
göre belirlenen bazı eczanelerin 
ikinci eczacı çalıştırması zorunluluğu da 
vatandaşın aldığı sağlık hizmetlerinin kalitesini 
arttırmaya yönelik çabaların bir ürünüdür.

Tüm dünyada olduğu gibi son 10 yılda 
ülkemizde de eczanelerde çalışan personelin 
niteliği giderek artmaktadır. Gerek Türk 
Eczacıları Birliği ile Eczacılık Akademisi’nin 
Avrupa Birliği destekli eczane çalışanları 
eğitimleri, gerekse Milli Eğitim ve Sağlık 
Bakanlıkları ile birlikte yaptığımız eczane 
teknisyenliği eğitimleri ve gerekse eczacılık 
fakülteleriyle yaptığımız çalışmaların sonucu 

olarak iki yıllık Eczane Hizmetleri Teknikerliği 
Meslek Okulları’nın açılması, tüm bu 
çalışmaların hazırlık aşamasını oluşturmuştur…

Yeni gelişmeler, sürekli karşılaştığımız 
değişimler eczacılık mesleğinin geleceği 
açısından yeni modelleri hayata geçirmeyi 
zorunlu kılmaktadır. Bunun için de Sağlık 
Bakanlığı ile yaptığımız çalışmalarla çeşitli 
yöntemler hayata geçirilmektedir. Eczanelerde 
ikinci eczacı çalıştırılması modeli de bunun 
önemli bir basamağıdır. Türk Eczacıları Birliği 

olarak bizler de eczacılara istihdam alanı 
açmak ve dolayısıyla toplam kaliteyi 

arttırmakla yükümlüyüz.

Mesleğimizi, yaşadığımız sorunlara 
yeni çözümler bularak geliştirmek 
hepimizin sorumluluğudur. Bu 
sorunlardan en önemlisi elbette 

eczacı sayısındaki plansız artışa 
bağlı olarak ortaya çıkan eczacı 

istihdamıdır. Eczacıların yaşadıkları bu 
sorunları el birliği içerisinde çözmesine “bizim 
işimiz değil” yaklaşımında bulunmak yerine 
bu sorunlara çözüm üretmeyi görev edinmek 
gerekir. Bununla ilgili pratikte yaşanan sorunlar 
olursa yine el birliği ile çözümlenecektir.

Sağlık haktır. Bu haktan tüm hastaların eşit 
şekilde faydalanabilmesi biz eczacıların da 
sorumluluğundadır. Ciro ya da reçeteye göre 
ikinci eczacı çalıştırılması uygulaması da 
halkımızın aldığı sağlık hizmetinin kalitesini üst 
seviyelere çıkaracak önemli bir adımdır.”
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CPhI İstanbul 2016 Gerçekleşti

Dünya ilaç devlerinin ortak buluşma noktası 
CPhI İstanbul 2016 İlaç Fuarı, 1-3 Haziran 2016 
tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi’nde 
25’ten fazla ülkeden 200’ü aşkın katılımcı firma ile 
40’tan fazla ülkeden 4 bin 500’ü aşkın ziyaretçiyi 
ağırladı.

CPhI İstanbul 2016, fuar esnasında düzenlenen 
konferanslar ile sektördeki yatırım ve iş fırsatları, 
yasal mevzuat ve politikalar, üretim, AR-GE, 
yeni teknolojiler, tedarik zinciri gibi ana konu 
başlıklarını masaya yatırırken, yeni pazarları ve 
bölgenin iş potansiyelini mercek altına aldı. 

Konferans programında; Girişimcilik, Yenilikçilik 
ve AR-GE Faaliyetlerine Dayandırmak Suretiyle 
Türkiye’yi Küresel İlaç Üretim Merkezi Olarak 
Konumlandırmak; Değişen Pazar Dinamiklerinin 
Değerlendirilmesi; Etkin Büyüme ve Yatırım 
Stratejileri Kullanarak MENA Bölgesi’nde 
Güçlenmek; Büyük İlaç Sanayinin Sıcak İlgi Alanı 
Olarak Ortadoğu ve Kuzey Afrika konuları ilgi 
çeken başlıklar olarak öne çıktı.

Türkiye’de ilk kez düzenlenen “Hedef Ülkelerde 
Yatırım ve İş Fırsatları” toplantıları ile CPhI 
İstanbul 2016, katılımcılarına ve ziyaretçilerine 
stratejik danışmanlık hizmeti sağladı. Fuar, üç 
gün boyunca Ürdün, İran, Mısır, Türkiye ve 
Cezayir gibi ülkelerden alım heyetleri ile Türk ilaç 
firmalarını buluşturarak ticari görüşmelere sahne 

oldu. Ayrıca hem Lübnan hem de İran Sağlık 
Bakanlığı’ndan temsilciler fuar sırasında Türk 
katılımcılar ile bir araya geldi.

CPhI İstanbul 2016, UBM EMEA İstanbul 
tarafından T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve 
Tıbbi Cihaz Kurumu’nun (TİTCK) ve Küçük ve 
Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme 
İdaresi Başkanlığı’nın (KOSGEB) destekleri, İlaç 
Endüstrisi İşverenler Sendikası’nın (İEİS) resmi 
ortaklığında düzenlendi. DEVA Holding elmas, 
Nobel İlaç platin, Helba İlaç ve BD Medical 
Pharma ile CCCMPHIE altın, Koçak Farma, 
Pharmactive, Vem İlaç ve Infa Group gümüş, 
Analitik Kimya, Mustafa Nevzat, Şanlı İlaç, BD 
Medical Pharma, Infoset, Harman Finochem, 
Nosch Labs PVT, Pharma Action, Softi Gel 
Procaps, Symbiotica, Promo Pharma ise diğer 
sponsorlukları üstlendi.

TEB’den KOSGEB Başkanı 
Recep Biçer’e Ziyaret

Türk Eczacıları Birliği Başkanı Ecz. Erdoğan Çolak, 
Türk Eczacıları Birliği Genel Sekreteri Ecz. Arman 
Üney, Türk Eczacıları Birliği Saymanı Ecz. İbrahim 
Özkol ve Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti 
Üyesi Ecz. F. Esin Demirtok İyiel’den oluşan heyet, 
KOSGEB Başkanı Recep Biçer’i makamında 
ziyaret etti.

Toplantıda Türk Eczacıları Birliği Heyeti, KOSGEB 
tarafından sağlanan kredi ve hibe desteklerinden 
eczacıların daha fazla yarar sağlayabilmesi 
yönündeki talep ve önerilerini KOSGEB Başkanı 
Recep Biçer’e aktardı. 

Toplantıda; KOSGEB tarafından sağlanan 
kredi ve hibe desteklerine ilişkin bölge eczacı 
odaları başkan ve yöneticilerine eczacılık hizmet 

sektörüne uygun olarak yapılandırılmış eğitim 
programlarının düzenlenmesi, eczanelerde 
istihdam edilen personele ilişkin olarak 
sağlanabilecek desteklerin daha iyi koşullarda 
sağlanabilmesi yönündeki talepler, ilgili yasa ve 
yönetmeliklerle şekillendirilen tabela, ısı-nem ölçer 
gibi eczane altyapı gerekliliklerinde sağlanabilecek 
destekler gibi konu başlıkları da görüşüldü.
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13. Türkiye Eczacılık Kongresi 
Yaklaşıyor

Türk Eczacıları Birliği (TEB) ve İstanbul 
Eczacı Odası’nın, Tüm Eczacı Kooperatifleri 
Birliği’nin desteğiyle düzenlediği 13. Türkiye 
Eczacılık Kongresi, “60 Yıldır Hep Birlikte, 
Geleceğe Güvenle” mesajı çerçevesinde, 
19-22 Ekim 2016 tarihleri arasında İstanbul’da 
gerçekleştiriliyor.
 
Türk Eczacıları Birliği’nin ve birliğe bağlı ilk 
sekiz eczacı odasının 60. kuruluş yıldönümüne 
rastlaması nedeniyle ayrı bir anlamı olan 
etkinliğin davet metninde Kongre Başkanı 
Ecz. Erdoğan Çolak duygularını şu sözlerle 
dile getirdi; “60 yıllık serüvenimizde meslek 
örgütümüz için emek harcayan, duvara bir 

tuğla koyan, bir çivi çakan, şimdi aramızda 
olan-olmayan tüm değerlerimize minnet ve 
şükranlarımızı sunuyoruz.
60 yılın öyküsü, bize gurur veriyor. 60 yıllık 
tarihimiz; aklın ve bilimin yol göstericiliğinde 
ülkemizden, halkımızdan, mesleğimizden 
ve meslektaşlarımızdan yana emeğin ve 
mücadelenin tarihidir. Nice zorlukların 
üstesinden gelerek birçok başarıya imza 
atmış bir meslek örgütü olmanın onurunu 
göğsümüzde taşıyor, yüreklerimizde 
duyuyoruz.

60. yılımızda da örgütsel miras, birikim 
ve deneyimlerini, yeni ve genç olanla 
harmanlayarak, sentezleyerek ve dipdiri bir 
ruhla hep yeni başlangıçlar yaparak eczacıya, 
sağlığa ve topluma daha fazla değer katmak 
için var gücüyle çalışmaya devam edecek; 
çizgisinden sapmadan geçmişinden aldığı 
güçle geleceğe doğru onurlu yürüyüşümüzü 
hep beraber sürdüreceğiz.

Bu yıl 13. Türkiye Eczacılık Kongresi’ni 
İstanbul Eczacı Odası ile beraber, TEKB’nin 
desteğiyle gerçekleştiriyoruz. 60 Yıldır Hep 
Birlikte, Geleceğe Güvenle ana teması 
altında yapılacak kongremiz, ruhuna uygun 
olarak serbest eczacıları, kamu eczacılarını 
ve eczacılık fakültelerimizin öğrencilerini 
kapsayacak. İki yılda bir yaptığımız Kamu 
ve Gençlik Kongreleri de bu yıl 13. 
Türkiye Eczacılık Kongresi çatısı altında 
gerçekleşecek. Kongremiz, gelenekten 
geleceğe doğru aldığımız yolda, bize ışık 
tutacak, yol gösterecek. Gelin, ışığı beraber 
kavrayalım.”

Novartis Onkoloji ve 
Türk Kızılayı’ndan İşbirliği

Novartis Onkoloji ile Türk Kızılayı, birçok genetik 
hastalığın tedavisi için kilit önem taşıyan kök 
hücre ve her insanın yaşamak için ihtiyaç 
duyduğu kana yönelik ihtiyacın karşılanmasını 
hedefleyen anlamlı bir işbirliğine imza attı.

Novartis Gönüllülük Günü kapsamında; 
Novartis Onkoloji’nin İstanbul Kavacık’taki 
ofisinde Novartis çalışanları kan ve kök hücre 
bağışına katıldı. Tüm Novartis çalışanları 
tarafından yoğun ilgi gösterilen kan ve kök 
hücre bağış kampanyası ile Türkiye genelindeki 
kan ve kök hücre ihtiyacının karşılanmasına 
katkıda bulunuldu.
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KTÜ Eczacılık Fakültesi 
Uygulama Eczanesi Hizmete Girdi

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Eczacılık 
Fakültesi Dekanlığı’na bağlı Eczacılık Mesleki 
Eğitim ve Gelişim Birimi girişimleriyle, tüm 
maliyeti Selçuk Ecza Deposu tarafından 
karşılanarak yaptırılan uygulama eczanesi 
törenle hizmete girdi.

Açılış törenine; KTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Necati Tüysüz, Selçuk ve As Ecza Depoları 
Yönetim Kurulu Başkanı Sonay Gürgen, 
Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet Yılmaz, 
Trabzon Şube Müdürü Yusuf Kutlu, Selçuklu 
Turizm ve İnşaat Genel Müdürü Hulki Yücel, 
Trabzon Vergi Dairesi Başkanlığı Müdür 
Yardımcısı Ali Aslankaya, Trabzon Eczacı Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Halit Uslu ve Yönetim 
Kurulu Üyeleri, KTÜ Farabi Hastanesi’nden 
Prof. Dr. Ersin Yarış ve Uzm. Ecz. Merve Kılıç, 
Trabzon Eczacı Odası Eski Başkanı Sabih Tekin 
Çağlar, KTÜ Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim 
Dalı Öğretim Üyeleri, KTÜ Eczacılık Fakültesi 
öğretim üyeleri, asistanları ve öğrencileri katıldı.

Açılışta konuşan KTÜ Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Necati Tüysüz; “Çok memnunuz. Zaten 
üniversitemizin paydaşlarıyla ve STK’larla 
beraber, iç içe kaliteyi arttırma, stratejik 
hedeflerimiz arasındaydı. Bu manada bir 
oluşumu da gerçekleştirmiş olduk. Selçuk 
Ecza Deposu yönetimine teşekkür eder, 
şükranlarımızı sunarız. Örnek bir uygulama 
laboratuvarı olmuş” diye konuştu.

Selçuk ve As Ecza Depoları Yönetim Kurulu 
Başkanı Sonay Gürgen de; “Biz eczacılarımızla 

kol kolayız, bu manada öğrencilerimizle de. 
Uygulama eczanelerini son derece olumlu 
buluyorum. Çünkü genç öğrencilerimizin 
mezun olmadan önce bir takım bilgi ve 
deneyimlere sahip olmaları gerekiyor. O 
tecrübeleri kazanmaları için önemli bir adımı 
gerçekleştirdik bugün. Uygulama eczanelerinin 
geliştirilmesi gerekiyor. Diğer fakültelerde de 
mutlaka olmalıdır. Biz Selçuk Ecza olarak her 
zaman böyle projelere destek olduk, olmaya da 
devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Trabzon Eczacı Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Halit Uslu ise; “Bu eser her şeyi 
anlatıyor. Uygulamalı bir eczane ve sınıf, bu 
imkânı bize yaratan Selçuk Ecza’ya teşekkür 
ediyorum. Türkiye’de 47 eczacılık fakültesi 
var. Hepsi öğrenci alıyor. Böyle bir uygulama 
eczanesi diğer yerlerde yok. Gençler çok 
önemli bilgilerle donatılarak buradan mesleğe 
atılacaklar” diye konuştu.

Eczacılara Özel “Eczacı Kart” 
Kullanıma Hazır

Türk Eczacıları Birliği (TEB), üyeleri için özel bir 
sadakat kart platformu olan Eczacı Kart sistemini 
15 Haziran 2016 tarihi itibarıyla kullanıma açtı. 
Kimlik kartı olarak kullanılabilecek olan TEB 
Eczacı Kart sahibi üyeler, www.tebeczacikart.
com web sitesinden kartlarını aktif hale 
getirebiliyor. 

Fiziksel ve sanal platformlarda satın alma 
esnasında üyelere çeşitli indirim fırsatları sunacak 
olan TEB Eczacı Kart manyetik, çipli ve kişiye 

özel resim fonksiyonlarına sahip olup ek kart 
tanımlaması yapılmasına da imkân tanıyor.
Ecza depoları ve tedarikçilerle yapılacak 
anlaşmalar ile entegre çalışacak bir sistem 
sayesinde kart sahibi üyeler, site üzerinden ürün 
siparişi verebilmekte, indirim fırsatlarını takip 
ederek, kampanyalardan faydalanabilmekte, 
ayrıca indirim anlaşması yapılan tedarikçilerden 
puan kazanarak tekrar satın almalarında 
puanlarını kullanabilmekte. 

Sınırlı sayıda tedarikçi ile deneme sürecine 
başlayan TEB Eczacı Kart’ın tedarikçilerle yapılan 
görüşmelerin sonuçlandırılması ile tedarikçi 
portföyünün günden güne artması planlanıyor.
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Türkiye İlaç Sektörü 2015 Raporu 
Yayınlandı

İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası (İEİS), 
ilaç endüstrisinin 2015 yılı sektör verilerini ve 
analizlerini içeren “Türkiye İlaç Sektörü 2015 
Raporu”nu yayınladı. Rapordaki bulgulara 
göre, ilaç endüstrisi; AR-GE, üretim ve ihracat 
alanlarında önemli atılımlar yapıyor. 

Endüstri, AR-GE yetkinliğini arttırmayı ve 
özellikle biyoteknoloji alanında daha yüksek 
katma değerli ürünler üreterek, küresel bir 
ilaç üreticisi ve ihracatçısı konumuna gelmeyi 
hedefliyor. İlaç firmaları, sadece kendi 
sektörlerindeki gelişimi sürekli kılmak adına 
değil, sektörün Türkiye ekonomisi için sahip 

olduğu potansiyeli de dikkate alarak, büyük bir 
motivasyonla yollarına devam ediyor.

İlaç endüstrisinde AR-GE alanında son yıllarda, 
umut verici gelişmeler kaydedildi. 2010 yılında 
4 olan akredite AR-GE merkezi sayısı 15’e 
yükseldi. 2014 yılında AR-GE harcamaları 
2010’daki harcamaların 2,5 katına ulaştı.

Dünya ilaç pazarındaki yeri gittikçe artan 
biyoteknolojik ilaçların Türkiye’de de AR-
GE ve üretimine yönelik çalışmalar başladı. 
Biyoteknolojik ilaçlar, 2015’te 2,57 milyar TL 
ile reçeteli ilaç pazarının %17’sini oluşturuyor. 
Bu ilaçların geliştirilmesi ve üretilmesiyle, 
hastaların bu ilaçlara erişiminin artması, dış 
ticaret açığının azalması ve teknolojik birikim 
yaratılması hedefleniyor.

Pfizer’den Üniversite 
Öğrencilerine Destek

Bir yandan çalışırken bir yandan da kariyerine 
yatırım yapmak ve Türkiye’nin en parlak 
sektörlerinden biri olan ilaç sektörünü yakından 
tanımak isteyen üniversite öğrencileri Pfizer’de, 
“Pfifty Pfifty” adı verilen program dahilinde 
yetiştiriliyor. 

Bu sene ilk defa düzenlenen Pfifty Pfifty Day 
kapsamında pazarlama, medikal, insan kaynakları, 
ticari operasyonlar ve iş analitiği ve iç görüsü 
departmanlarında yarı zamanlı çalışan öğrenciler 
kurumsal imaj, kurumsal hayata adaptasyon, 
CV ve mülakat tüyoları konularında eğitim alırken 
aynı zamanda farklı departmanlardan yönetici 
adaylarıyla sohbet ederek Pfizer’de çalışmak 
üzerine detayları öğrendi. 

Gün boyunca eğitimlere katılan 12 part-time, 
Pfizerli yöneticilere kendi hazırladıkları proje 
sunumlarını yaptı. Yöneticilerin projeleriyle 
ilgili sorularını ve yorumlarını alan katılımcılar, 
fikirlerini üst düzey yöneticilerin bakış açısıyla 
değerlendirme ve geliştirme fırsatı buldu.

Koçak Farma’ya Yatırım Ödülü

Koçak Farma, Kanser Haftası’nda 2013 ve 2016 
yıllarında kanser hastalarının tedavisine yaptığı 
katkılardan dolayı Sağlık Bakanlığı tarafından 
“Onkolojide Yerli Yatırım Teşvik Ödülü”ne layık 
görüldü. 

Bu yıl 45. yaşını kutlayan ve “ISO 2015 Türkiye’nin 
ilk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” listesinde yer alan 
Koçak Farma, kısa zamanda biyobenzer insülinler, 
biyobenzer monoklonal antikorlar ve aşıları tıbbın 
hizmetine sunmayı planlıyor. Koçak Farma onkoloji 
alanındaki 76 çeşit ürünüyle kanser ilaçları 
alanında iddiasını ortaya koyuyor.
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Abdi İbrahim’e Altın Pusula’da 
Jüri Özel Ödülü

Abdi İbrahim, Sultan II. Bayezid Edirne Darüşşifası 
yenileme projesiyle, Türkiye’de iletişim ve halkla 
ilişkiler sektörünün tek ödül programı olan Altın 
Pusula Türkiye Halkla İlişkiler Ödülleri’nde Jüri Özel 
Ödülü’ne layık görüldü. 

Abdi İbrahim tarafından 1,5 yıl süren çalışmalarla 
çağdaş müzecilik anlayışıyla yenilenen Sultan II. 
Bayezid Edirne Darüşşifası geçtiğimiz yıl törenle 
hizmete açılmıştı. Konuyla ilgili açıklama yapan 
Abdi İbrahim Kurumsal İletişim Direktörü Elif Elkin, 
1912 yılından bu yana yenilikçi ürün ve hizmetleri, 
cesur ve öncü girişimleriyle, dokunduğu hayatları 
iyileştirmek için tutkuyla çalışan bir şirket olarak 
aldıkları bu ödülden duyduğu memnuniyeti dile 
getirdi.

15. Altın Pusula Türkiye Halkla İlişkiler Ödülleri’ne 
135’i kurum, 72’si genç iletişimci projesi 
olmak üzere 16 ana ve 10 alt kategoride 207 
proje başvuruda bulunurken projelerden 33’ü 
ödüllendirildi.

Merck’in “Sen de Söyle” 
Projesi Ödüllendirildi 

Baş ve boyun kanserlerine dair bilinçlendirme 
ve farkındalık yaratmayı amaçlayan Merck 
“Sen de Söyle” sosyal medya projesi, Sağlık 
Gönüllüleri Türkiye tarafından “Sağlık Alanında 
Sosyal Sorumluluklarını En İyi Yerine Getiren 
Kuruluş” ödülüne layık görüldü.
 
Ödül hakkında konuşan Merck Türkiye Genel 
Müdürü Şehram Zayer; “350 yıllık tarihi ile 
dünyanın en eski ilaç ve kimya şirketi olan 
Merck, gelecek yıllara kendi çalışma alanlarında 
iddialı bir bilim ve teknoloji firması olarak 
güvenle ilerlemektedir. Sosyal sorumluluk, bir 
şirket geleneği ve gerek lokal gerekse global 
şirket stratejimizin bir parçasıdır. Bizi bu ödüle 
layık gören sayın jüriye ve Sağlık Gönüllüleri 
Türkiye’ye çok teşekkür ederiz. Bu ödülü 
firmam ve emeği geçen tüm ekip arkadaşlarım 
adına alıyorum” dedi.

Avrupa Baş ve Boyun Topluluğu’nun “Make 
Sense Campaign” sloganıyla yürüttüğü 
ve global olarak Merck’in koşulsuz destek 
verdiği kampanyanın bu yıl üçüncüsü 
düzenlendi. Kampanyanın Türkiye ayağında, 
sosyal medyada yankı uyandırmak ve bilinç 
oluşturmak amaçlandı. Erken tanı sayesinde 
tedavisinde büyük başarı elde edilen baş ve 
boyun kanserlerinin, üç önemli belirtisinden 
biri olan “3 haftadan uzun süren sebepsiz ses 
kısıklığına” dikkat çekildi.

24 Kasım’da Mersin’de devam edecek ve 
giderek tüm Türkiye’ye yayılacak.

Eczacılık ve İlaç başlıklı toplantılarda, Prof. 
Dr. Osman Özdemir ile Sandoz Türkiye ve 
Bağımsız Devletler Topluluğu (CIS) Başkanı 
Dr. Altan Demirdere konuşmacı olarak yer 
alıyor.

Sandoz Eczacılarla Buluşuyor

Sandoz, ilk olarak 1986 yılında 
gerçekleştirdiği eczacı toplantıları serisinin 
üçüncü Türkiye turuna 2016’da tekrar başladı. 
Sandoz, eczacı toplantılarına 2 Haziran’da 
Samsun’da devam etti. Toplantılar sırasıyla 
22 Eylül’de Konya’da, 13 Ekim’de İzmir’de ve 



10 /
KISA KIS KISA KISA

Epilepsi hastası olsun olmasın 6 yaşından büyük 
herkesin katılabildiği fotoğraf yarışmasının ödülleri 
sahiplerini buldu.

Sanofi Türkiye’nin epilepsi hastalarının 
toplumdan dışlanma riskini gündeme getirmek 
ve bu hastaların sosyal yaşama katılımlarını 
desteklemek amacıyla iki yıl önce Türk Epilepsi 
ile Savaş Derneği ile birlikte başlattığı ve ilk 
yılında 220 başvuru alan yarışma bu yıl da yoğun 
ilgi gördü ve 266 adet fotoğraf başvurusu aldı.

Yarışmada bu yıl da 6-16 ve 17 yaş üstü olmak 
üzere 2 farklı yaş kategorisinde ödüller verildi. 
Ödüllerde 6-16 yaş kategorisinde Arda Taş 
birinci, Tuğba Öztürk ikinci ve Sena Temet 
üçüncü oldu. 17 yaş üstü kategorisinde ise 
Caner Baser birinci, Kemal Özkılıç ikinci ve 
Alaattin Kanlıoğlu üçüncü oldu.

Epilepsiye Objektif Ol

Türk Epilepsi ile Savaş Derneği ve Sanofi Türkiye 
tarafından düzenlenen “Epilepsiye Objektif Ol” 
fotoğraf yarışması bu yıl 2. Kez gerçekleştirildi. 

İLKO ARGEM Ödüllendirildi

Hacettepe Üniversitesi Teknokent içerisinde 
çalışmalarına devam eden İLKO ARGEM; 
TÜBİTAK, TTGV ve TÜSİAD tarafından ortaklaşa 
gerçekleştirilen Teknoloji Ödülleri Yarışması’nda 
“Büyük Firma-Ürün Kategorisinde” birincilik 
ödülünün sahibi oldu. 

Bu yıl 12. kez düzenlenen yarışmada İLKO 
ARGEM “Kontrollü Salım Sağlayan ve Hemen 

Salım Sağlayan Morfin Sülfat Film Tablet 
Formülasyonları Geliştirilmesi ve Bitmiş 
Ürün Olarak Üretimi” başlıklı çalışmasıyla 
ödüle hak kazandı. 216 firmanın katıldığı 
yarışmada başvurular 2 aşamalı olarak titizlikle 
değerlendirildi.

30 Mayıs günü İstanbul’da düzenlenen ödül 
töreninde İLKO ARGEM’in ödülünü AR-GE 
Müdürü Uzm. Ecz. Onur Pınarbaşlı; TÜBİTAK 
Başkanı Prof. Dr. Arif Ergin, TTGV Yönetim Kurulu 
Başkanı Cengiz Ultav ve TÜSİAD Yönetim Kurulu 
Başkanı Cansen Başaran Symes’ın elinden aldı.

Uzm. Ecz. Onur Pınarbaşlı ödülle ilgili olarak; 
“Hayal ederek başlamış olduğumuz bu uzun 
süreç sonrasında aldığımız birincilikte gece 
gündüz çalışan bir ekibin emeği var. Bu nedenle 
bu süreçte bize destek olan ve emek gösteren 
herkese çok teşekkür ederim. İLKO İlaç olarak 
ilklerimizle adımızdan söz ettirmeye devam 
edeceğiz” dedi.

Novo Nordisk Etik Yaklaşımıyla 
Ödüllendirildi

Novo Nordisk, EDMER tarafından verilen etik 
değerler ve iş ahlakı, itibar yönetimi, kurumsal 
yönetim, kurumsal sosyal sorumluluk, uyum 
yönetimi, liderlik ve yaratıcılıktan oluşan 
altı kategorideki seksen EDMER kriterinin 
değerlendirildiği şirketler arasında “ETİKA 2015 
Türkiye’nin En Etik Şirketleri” ödülüne layık 
görüldü.

Novo Nordisk Türkiye Başkan Yardımcısı ve 
Genel Müdürü Dr. Burak Cem; “Etik yaklaşım 
ve kaliteden ödün vermemek, şirketimizin ortak 
değerlerinden oluşan Novo Nordisk Tarzı olarak 
adlandırdığımız yönetim prensibimizin en önemli 
ilkesidir. ETİKA ödülüne layık görülmek bizleri 
gururlandırdı. Bu ödül, finansal, çevresel ve 
sosyal alanlardaki faaliyetlerimizde etik olmanın 
sadece değerlerde olmadığını, çalışanlarımızın 
da etik değerlere sahip çıktıklarını ve ödün 
vermeden uyguladıklarını göstermiştir” dedi.
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İlk Yerli Hepatit B Aşısı Üretildi

Türkiye’de ilk kez yerli morfin geliştirerek ruhsat 
alan Hacettepe Üniversitesi, yerli aşı konusunda 
da çalışmalarını tamamlayarak Hepatit B aşısı 
üretti. Hacettepe Üniversitesi (HÜ) Eczacılık 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bülent Gümüşel, yerli aşı 
konusunda açıklama yaptı.

İlk yerli aşı geliştirme çalışmalarından olumlu 
sonuç alındığını ifade eden Gümüşel; “Çalışmalar 
sonucunda 14 Mayıs 2016 tarihi itibarıyla 
Hacettepe Üniversitesi bünyesinde Eczacılık 
Fakültesi’nin yürütücülüğünde, Keymen firması 
ortaklığında ülkemizde ilk kez Hepatit B antijeni 
üretildi. Böylece üniversite-kamu-sanayi iş birliğiyle 
Türkiye’de aşı üretiminin mümkün olacağı bir kez 
daha gösterildi” dedi.

Projeyi, Hacettepe Üniversitesi’nden Prof. Dr. 
Sevda Şenel’in yürüttüğünü dile getiren Gümüşel, 

ekipte kendisinin yanı sıra Prof. Dr. Neslihan 
Gürsoy, Prof. Dr. Meral Sağıroğlu, Doç. Dr. 
Emirhan Nemutlu, Doç. Dr. Pınar Erkekoğlu’nun 
bulunduğunu belirtti. Gümüşel, şöyle devam etti; 
“Sağlık Bakanlığı’nın ilk defa üretimi gerçekleştirilen 
Hepatit B aşısının piyasaya çıkarılması için destek 
vermesini bekliyoruz. Hacettepe olarak söz verdik 
ve yaptık. Bunun gururunu taşıyoruz.”

SED Ankara Şubesi Ukrayna ve 
Kazakistan Heyetlerini Ağırladı

Ukrayna ve Kazakistan Kamu Hastaneleri 
Birliği Heyeti, Selçuk Ecza Deposu Ankara 
Şubesi’ni ziyaret etti. Kendi ülkelerinde 
kurulması planlanan İlaç Takip Sistemi’nin (İTS) 
işleyişi hakkında bilgi almak ve sistem üzerinde 
incelemeler yapmak için Selçuk Ecza Deposu 
Ankara Şubesi’nin konuğu olan Ukrayna ve 
Kazakistan Kamu Hastaneleri Birliği Heyeti 
yaptıkları ziyaretin ardından ülkelerine döndü.

Selçuk Ecza Deposu Ankara Şubesi 
Çalışanları Eğitimde

Türkiye’nin önde gelen kariyer koçlarından 
Cengiz Alkış, MSD’nin desteği ile Selçuk Ecza 
Deposu Ankara Şubesi çalışanlarına Müşteri 
İlişkilerinde Stratejik Düşünce ve İletişim 
konulu bir eğitim verdi. 

Oldukça keyifli ve verimli geçen eğitim 
süresince Selçuk Ecza Deposu Ankara 
Şubesi çalışanları, kariyer koçu Cengiz 
Alkış’ın bilgi birikimi ve deneyimleri sayesinde, 
müşterileriyle kuracakları ilişkilerde stratejik 
düşüncenin ve doğru iletişimin önemi 
hakkında mevcut bilgilerini tazeleme şansı 
buldu.
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Kastamonu Eczacı Odası’ndan 
Anlamlı Etkinlik

26. Bölge Kastamonu Eczacı Odası, 14 Mayıs 
Eczacılık Haftası Etkinlikleri kapsamında, şehit 
aileleri ve gazilerle buluşma yemeğinde bir araya 
geldi. Selçuk Ecza Deposu’nun sponsorluğunda 
gerçekleşen buluşma yemeği, Grand Moni 
Gümüş Salon’da düzenlendi.

Düzenlenen yemek organizasyonunda 26. Bölge 
Kastamonu Eczacı Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Ecz. İhsan Orkun Yılmaz, Türkiye Harp Malulü 
Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Şube 
Başkanı Berat Satıoğlu, Kastamonu Belediye 
Başkanı Tahsin Babaş, Türk Eczacıları Birliği (TEB) 
Başkanı Ecz. Erdoğan Çolak kısa konuşmalar 
gerçekleştirdi.

Eczacılık Günü’nün doğuşundan bahseden 
İhsan Orkun Yılmaz; “Ülkemizde eczacılık eğitimi 
ilk olarak 1839 yılında Mekteb-i Tıbbiye-i Adliye-i 
Şahane’de açılan Eczacılık Sınıfı ile başlamıştır. 
İlk dersin verildiği gün olan 14 Mayıs 1839 tarihi 
Eczacılık Günü olarak kabul edilmiş ve ülkemizde 
bilimsel eczacılığın başlangıcı olmuştur. İlk 
Eczacılık Günü kutlaması 14 Mayıs 1968 tarihinde 
İstanbul’da yapılmıştır” diyerek sözlerine başladı.

Birlik hedeflerini maddeler halinde ortaya koyan 
Yılmaz; “Birliğimiz, halk sağlığının ve eczacılık 
mesleğinin gelişimi için gerekli çalışmaları, bilimsel, 
teknik ve stratejik atılımları planlayan ve hayata 
geçiren bir meslek örgütü olarak eczacıların, 

toplumun tüm kesimleri tarafından saygın, 
bilimsel, sürekli gelişen, vazgeçilmez bir meslek 
grubunun üyeleri olarak nitelenmesini sağlamayı 
hedeflemektedir” dedi.

Son dönemde yaşanan terör olaylarından dolayı 
balolarını iptal ettiklerini ifade eden Yılmaz; 
“14 Mayıs etkinlikleri çerçevesinde, her yıl 
düzenlediğimiz geleneksel 14 Mayıs Balosu’nu, 
ülkemizde son dönemde yaşanan terör olayları 
ve hain saldırılar sonucu verilen acı kayıplarımız 
nedeniyle iptal ederek sizlerle birlikte olmak ve 
acılarınızı paylaşmak istedik. Bütün şehitlerimiz 
vatan evlatları. Hepimizin oğlu, eşi, kardeşi, 
babası; biz bu günde sizlerle beraber onların 
ruhlarını şad etmek istedik” cümlelerini kullandı.

TEB Başkanı Ecz. Erdoğan Çolak ise yaptığı 
konuşmada; “Bu yıl bilimsel eczacılığın 177. yılı. 
Böyle bir günde sizlerle birlikte bizi buluşturan 
oda başkanımıza teşekkür ediyorum. Çünkü 
sizlerle birlikte olmak bizim için ayrı bir onur, 
ayrı bir kıvanç vesilesi. Şehitlerimize Allah’tan 
rahmet diliyorum, şehit yakınlarımıza da baş 
sağlığı dileklerimi iletiyorum. Ateş düştüğü yeri 
yakıyor, eşini kaybeden bir kadının ya da evladını 
kaybeden bir annenin acısını elbette bir başkası 
yaşayamaz ve tarif edemez. Böylesi günlerden 
geçiyoruz, bu acılar büyüyor ve bu acılar bizleri 
ortaklaştırıyor. Bugün burada, Kastamonu Eczacı 
Odası, sizlere hem ses olmaya hem de sizlerle 
acılarınızı paylaşmaya çalışıyor. Ben uzatılan bu eli 
tuttuğunuz için saygılar sunuyorum. İyi ki varsınız” 
cümlelerini kullandı.
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Bayer, Gebze Fabrikası’nın 
50. Yılını Kutluyor

Bayer, Gebze Fabrikası’nda tarım ürünleri üretimine 
başlamasının 50. yılını kutlamak üzere bir basın 
toplantısı düzenledi. Şirket, son yıllarda fabrikaya 
yaptığı yeni yatırımlar doğrultusunda üretimin 
neredeyse ikiye katlandığını duyurdu.

Bayer Türk CEO’su Hubert Braun konuyla ilgili 
olarak; “Bayer’in Türkiye’deki geçmişi 1954 yılına 
dayanıyor. Gebze fabrikamız ise tarım ürünleri 
üretimine 1966 yılında başladı. Tam 50 yıldır, 
Türkiye’de tarım ürünleri tesisi bulunan tek çok 
uluslu şirketiz” dedi. 

Hubert Braun sözlerine şöyle devam etti; 
“1980’lerin sonundan bu yana Gebze fabrikamız, 
bitki koruma ve çevre sağlığı ürünleri alanında 
bölgesel üretim üssü durumuna geldi. Hâlihazırda 
Gebze’de 500’e yakın farklı ürün üretiyoruz ve bu 
ürünleri sadece Türkiye pazarına sunmuyor aynı 
zamanda 40’tan fazla ülkeye ihraç ediyoruz.”

Arven İlaç’tan Büyük Hamle

Toksöz Grup bünyesinde faaliyetlerini 
sürdüren Arven İlaç, Türkiye’nin ilk biyobenzer 
ürününü geliştirmeyi ve üretmeyi başardı. 
Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanlığı tarafından 
ruhsatlandırılan ilaç, kanserin tedavi sürecinde 

sıklıkla başvurulan kemoterapinin neden 
olduğu olumsuzlukları azaltmayı hedefliyor. 

İlaç, beyaz kan hücrelerinin sayısının azalması 
olarak bilinen ve kemoterapinin en sık görülen 
hematolojik yan etkisi olan nötropeniyi 
engelleyerek, vücudun enfeksiyondan daha az 
etkilenmesine yardımcı oluyor.

Konya Eczacı Odası’na 
Öğrencilerden Plaket 

Meram Atatürk İlkokulu Müdürü İbrahim 
Baştuğ, Konya Eczacı Odası Başkanı Ecz. 
Cemil Karakap’ı ziyaret ederek, okullarına 
kazandırdıkları zekâ oyunları etkinlik odası 
nedeniyle hem okulu, hem de öğrencileri adına 

bir teşekkür plaketi takdim etti. 

Konya Eczacı Odası, 2016 yılı 14 Mayıs 
Eczacılık Haftası etkinlikleri çerçevesinde 
Meram Atatürk İlkokulu’na zekâ oyunları etkinlik 
odası kazandırmıştı. Zekâ oyunları sınıfı Meram 
Atatürk İlkokulu’nda hem idareciler, hem de 
öğrenciler tarafından mutlulukla karşılanmıştı. 

Mustafa Nevzat İlaç 
İhracatın Şampiyonu Oldu

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 
İhracatçıları Birliği’nin (İKMİB) 2015 yılında 
ihracatta en büyük paya sahip firmaları 

açıkladığı 2015 Kimyanın Yıldızları Ödül 
Töreni’nde “2015 Kimyanın Yıldızı” ödülünü 
Mustafa Nevzat kazandı. Törende, Mustafa 
Nevzat Teknik Operasyonlar Kıdemli Direktörü 
Ayla Kurtuluş, birincilik ödülünü İKMİB Yönetim 
Kurulu Üyesi Reha Gür’den aldı.
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3. Bölge İzmir Eczacı Odası Başkanı 
Ecz. Tuncay Sayılkan 

Selçuk ve AS Ecza Depoları Satış Etkinlikleri 
artık bir gelenek haline geldi. Eczacılarımız yıl 
içerisinde ihtiyaç duydukları ya da eczanelerine 
katmak istedikleri yeni ürünlerle ilgili çalışmalar 
yapıp etkinliklere daha hazır geliyorlar. 

Burada farklı bölgelerdeki eczacıları bir araya 
getirmek, onların sosyal manada da birlikte bir 
şeyler yapmasını sağlamak, sektörün diğer 
bileşenleriyle onları buluşturmak ve son 10 
yıl itibarıyla eczane ekonomilerinin iyi bir ivme 
yakalayamadığı düşünüldüğünde avantajlı 
ürünler satın alabilmek çok önemli. 

Bu yılki etkinlik özelinde baktığımızda da çok 
başarılı olduğunu söylemek gerekir. Burada 
insanları buluşturmak, firmaları ve ürünlerini 
bir araya getirmek gerçekten emek isteyen bir 
süreç. 

Yaz öncesi başlayan bu etkinlikler, eczanelerin 
yaz aylarına girerken sağlıklı ürün temin 
etmelerini sağlıyor. Bu anlamda yılın devamında 
da belirli aralıklarla, firmaların eczanelere özel 
satış koşulları sunduğu, bilgisayar üzerinden 
gerçekleşen ve maliyetin daha düşük olduğu 
benzer çalışmalar yapılabilir. Çünkü özellikle 
kış aylarında eczanedeki ürün skalası ile yaz 
aylarındaki farklı. Burada herkes daha ziyade 
ilkbahar ve yaz dönemine ait ürünlerle ilgili 
çalışma yapıyor. Ayrıca bilgisayar üzerinden 
olması maliyetleri azaltabilir. 

Uşak, Dülgeroğlu Eczanesi, Ecz. Halime Özen  

Satış etkinliklerine dostlarımı görmeye, firmaların 
şartlarını incelemeye, ihtiyacımız olan ilaç 
ve ilaç dışı ürünleri almaya geliyorum. Son 
yıllarda sadece Selçuk ve AS Ecza Depolarının 
etkinliklerine katılıyorum, çünkü gerek sundukları 
imkânlarla, gerekse geniş zamana yayılması ile 
tüm ihtiyaçlarımı rahatlıkla karşılayabiliyorum. 

İstanbul, Saydam Eczanesi, 
Ecz. Funda Saydam

Eczanem açıldığından beri Selçuk Ecza Deposu 
ile çalışıyorum, yaklaşık 5 yıldır da bu etkinliklere 
katılıyorum. Etkinliklere katılma amacımız 
karlılığımızı arttırmak. Selçuk ve AS Ecza 
Depoları Satış Etkinlikleri sayesinde ürünleri 
daha avantajlı şartlarda temin ediyoruz. Bu yıl da 
oldukça keyifli ve verimli bir etkinlik oldu.

Ecz. Tuncay
Sayılkan

Ecz. Halime
Özen

Ecz. Funda
Saydam
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İstanbul, Alp Eczanesi, 
Ecz. Mustafa Alpaslan Besimoğlu 

Günlük çalışma rutinimiz içerisinde yapmakla 
yükümlü olduğumuz çok şey var. Bunlar 
içerisinde firma temsilcileri yeni ürünlerini ya da 
kampanyalarını bildirmek için bize ulaşmaya 
çalışıyorlar. Ama her an herkesle görüşmek 
mümkün olmuyor. Satış etkinliğinin çalışma 
ortamımıza uzak bir yerde olması, diğer 
uyaranlardan uzakta, daha iyi yoğunlaşmamızı 
sağlıyor. Etkinlik alanında tüm firmaların bir arada 
yer alması, kendilerini aynı anda ifade edebilmesi 
bizim bu bilgileri daha rahat almamızı sağlarken, 
onların da bize ulaşmasını kolaylaştırıyor. Diğer 
taraftan etkinlikte ürünler daha iyi şartlarda 
sunuluyor. Özellikle ıtriyat alımlarımızın büyük bir 
kısmını bu etkinlikte yapıyoruz. Etkinlik sırasında 
firmaların haberdar olmadığınız ürünlerini 
gördüğünüzde bu, satışa sunduğunuz ürünlerin 
skalasına bir genişlik getiriyor. İyi şartlarda almak 
da karlılık anlamında fayda sağlıyor. Dolayısıyla 
eczacıyı teşvik ediyor ve ilaç dışı ürünlerin satışı 
açısından motive ediyor. 

Tekirdağ, Alkan Eczanesi, 
Ecz. Adile Alkan Varlı

Satış etkinlikleri sektör paydaşlarını hoş ve 
eğlenceli bir ortamda birleştirir. Sistem içinde 
hep birlikte üretme, dağıtma ve ilacı hastaya 
ulaştırma konusunda imkânlar yaratır. Selçuk 
Ecza’da 2010 yılından beri, düzenlediği 
etkinliklerle hem eczacılara ilaç ve kaliteli ıtriyat 
ürünleri sağlamak hem de eczane cirolarına 
katkıda bulunmak amacıyla büyük bir gayret sarf 
etmektedir. Selçuk Ecza’nın sayın yöneticilerine 
ve çalışanlarına teşekkür ediyoruz. Bu yıl da çok 
güzel bir etkinlik yaşadık. Bu etkinliklerin sonraki 
senelerde de devamını diliyoruz.

Tekirdağ, İpek Eczanesi, Ecz. Berrin Başol

Son yıllarda ilaç alanında yaşanan krizlerle 
cirolarımız azaldı. Halkımıza sağlık hizmeti 
ulaştırmayı sürdürmek adına cirolarımızdaki bu 
düşüşleri ilaç dışı ürünler satarak kapatmaya 
çalışıyoruz. Selçuk Ecza Deposu ise ev sahipliği 
yaptığı satış etkinlikleriyle bizler için firmaları ve 
ürünlerini tanıma anlamında bir rehber niteliği 
görüyor. Etkinliklerle hem gündemi takip ediyor 
hem de karlı alışverişler yapıyoruz. Etkinliklerde 
avantajlı ürünler alıp bunları satışa çevirdiğimizde, 
bizler kazanırken hastalarımıza da avantajlı 
ürünler ulaştırmış oluyoruz. Selçuk Ecza’ya ve 
katılımcı firmalara teşekkür ediyorum. 

Ecz. Mustafa
Alparslan 
Besimoğlu

Ecz. Adile 
Alkan Varlı

Ecz. Berrin
Başol
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5. Bölge Konya Eczacı Odası Başkanı
Ecz. Cemil Karakap

Selçuk ve AS Ecza Depoları Satış Etkinlikleri 
başlayalı yaklaşık beş yıl oldu. Her defasında 
organizasyonun çıtası biraz daha yükseldi. 
Etkinlikler ekonomik anlamda zor durumda 
olan eczanelere yeni ufuklar açtı. Etkinliklerin 
sosyal yönü ise eczacıların farklı bölgelerde 
hizmet veren meslektaşlarıyla güzel bir ortamda 
buluşmasını sağladı. Şahsım adına Eylül 
ayında gerçekleştirilmesinin verimliliğini daha 
da arttıracağını düşündüğüm bu etkinlikleri 
düzenleyerek biz eczacıları böylesine keyifli 
bir ortamda misafir eden Selçuk ve AS Ecza 
Depoları yetkililerine, tüm meslektaşlarım adına 
teşekkür ederim.

Ankara, Bahar Soysal Eczanesi, 
Ecz. Bahar Soysal  

Satış etkinlikleri eczacılara mevcut durumlarını 
görme şansı veriyor. Elimizde ne var, neyi ne 
kadar satmışız, etkinlik öncesinde kendimizi bu 
anlamda kontrol ediyoruz. Etkinlikler sırasında 
katılımcı firmaların yeni ürünleri ve bizlere 
sundukları şartlar hakkında yüz yüze bilgi alıyoruz. 
Bunun yanında etkinliklerin sosyal anlamda 
da büyük avantajları var. Eski ve yeni eczacı 
dostlarımızla bir araya geliyoruz. Özellikle bu yıl, 
önceki yıllarda düzenlenen etkinliklere oranla, 
katılım çok daha fazlaydı ve bu sayede bizler de 
burada olmaktan daha büyük keyif aldık. 

Kırklareli, Su Eczanesi, Ecz. Neşat Yelke

Bu güzel organizasyonu düzenlemedeki başarıları 
nedeniyle tüm Selçuk ve AS Ecza ailesine 
teşekkür ediyorum. Her yıl biz eczacıları çok 
güzel ağırlıyorlar ve etkinlikler her defasında daha 
da iyiye gidiyor. Selçuk ve AS Ecza Depoları 
Satış Etkinlikleri öncelikle bizlere uzun zamandır 
görmediğimiz dostlarımızı görme ve onlarla vakit 
geçirme şansı veriyor. Diğer taraftan bilindiği 
üzere sektör olarak ticari anlamda çok büyük 
sıkıntılar yaşıyoruz. Etkinlikler bu sıkıntıları aşma 
adına da bizlere çok çeşitli imkânlar sağlıyor. 

Eczanemizde yer vereceğimiz yeni ürünleri 
satış etkinliği sayesinde daha iyi tanıma fırsatı 
buluyoruz. Çünkü günlük rutin içerisinde 
eczanenin mevcut işlerini yaparken ister istemez 
bu tür işlere çok da vakit ayıramıyoruz. Bu 
anlamda da gelip bu etkinliklerde toplu halde 
bu ürünleri ve kampanyaları görmek eczacılar 
açısından çok faydalı.

Ecz. Cemil
Karakap

Ecz. Bahar
Soysal

Ecz. Neşat 
Yelke
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Konya, Koç Eczanesi, Ecz. Gültekin Koç 

Öncelikle rahmetli Ahmet Keleşoğlu’nu 
anmadan geçemeyeceğim. 1970’li yıllarda 
eczacılık fakültesine girmemi teşvik eden önemli 
bir şahsiyetti, ağabeyimin de arkadaşıydı. 
Kendisini rahmetle anıyorum. 

Satış etkinlikleri eczacıları bir araya getiriyor ve 
Selçuk Ecza Deposu’nun üst düzey yetkilileriyle 
daha sık diyalog kurmamızı sağlıyor. Bunun 
yanında ticari anlamda 80’lerin sonunda ve 
90’ların başında eczanelerden çıkan mama, 
çocuk bezi ve benzeri ilaç dışı ürünlerin satışı 
etkinlikler sayesinde yeniden eczanelere 
döndü. Eskiden depoları ziyaret ederken ıtriyat 
bölümlerini gezer ürünleri daha iyi tanırdık 
ama günümüzde bu alan çok fazla gelişim 
gösterdi. Ticarette görmek, görsel olmak, 
stantları eczanemize yerleştirmek bize çok şey 
kazandırdı. Bu kazanımda da etkinlikler büyük 
pay sahibiydi.  

Uşak, Çakır Eczanesi, Ecz. Mehmet Çakır

Selçuk ve AS Ecza Depoları Satış Etkinlikleri ile 
eczanemizde satabileceğimiz ilaç dışı ürünleri 
bir nebze olsun daha avantajlı koşullar altında 
temin edebiliyoruz. Böylece ekonomik anlamda 
eczanemize elden geldiğince fayda sağlamış 
oluyoruz.

Diğer taraftan, kendi bölgemizden veyahut 
ülkemizin diğer yörelerinden gelerek etkinliklere 
iştirak eden diğer eczacı dostlarla bir araya gelip, 
mesleki ve güncel konuları görüşebiliyoruz. Bir 
başka ifadeyle hem avantajlı koşullarda alışveriş 
yapıp hem de sosyalleşebiliyoruz. Her açıdan 
hepimizi çok memnun eden bu önemli etkinlikler 
için Selçuk ve AS Ecza Depoları yetkililerine 
teşekkür ederiz.

Kırklareli, Celayir Eczanesi, 
Ecz. Orkun Cem Celayir

Öncelikle düzenledikleri bu kaliteli etkinlikler için 
Selçuk Ecza Deposu’na teşekkür ediyorum. 
Katılan firma sayısının çokluğu ve yüksek ürün 
çeşitliliği yeni ürünleri görmemizi sağlarken 
etkinliklerin sosyal boyutu da dostluklarımızı 
geliştirme şansı veriyor. Satış etkinlikleri eczane 
karlılıklarını olumlu yönde etkiliyor. Çünkü 
bilindiği üzere artık ilaç satışında karlılıktan söz 
etmek mümkün değil. Etkinlik süresince belki 
yoruluyoruz ama organizasyonun kalitesi ve 
firmaların ilgisi bizleri olumlu etkiliyor.     

Ecz. Gültekin
Koç

Ecz. Mehmet 
Çakır

Ecz. Orkun Cem
Celayir
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Konya, Sağlık Eczanesi, Ecz. Musa Korkmaz 

Selçuk ve AS Ecza Depoları Satış Etkinlikleri, 
ülkemizin en güzel köşelerinden Kemer, 
Tekirova’da, çok güzel bir ortamda biz eczacıları 
buluşturuyor. Dostlukların devamı ve gelişmesi 
anlamında çok önemli bir etkinlik, bizim için en 
önemli yanı bu. Bunun yanı sıra mesleğimiz ile 
ilgili birtakım ticari alışverişlerimiz oluyor. Ayrıca 
eczane işletmeciliği ile ilgili düzenlenen bilimsel 
toplantılara katılıyoruz. Biz serbest eczacılar 
olarak her ne kadar sağlık alanında hizmet 
veriyor olsak da aynı zamanda ticaret yapıyoruz. 
En çok alıp-sattığımız ürün ilaç. Ama günümüzün 
bir takım şartlarından dolayı artık ilaç kendi 
başına yeterli olmuyor. İlaç dışı ürünleri eczanede 
halka daha sağlıklı bir şekilde ulaştırabilmek için 
eczacılar olarak mücadele ediyoruz. Bu anlamda 
ecza depoları bu tür ürünleri bize tanıtmak 
ve uygun şartlarda sunmak için bu etkinlikleri 
düzenliyor. Bizim için de çok faydalı oluyor. 

İstanbul, Biricik Eczanesi, Ecz. Arzu Biricik  

Selçuk ve AS Ecza Depoları Satış Etkinlikleri çok 
güzel bir atmosferde, sunduğu fiyat avantajları 
ile öne çıkıyor. Eczacı arkadaşlarımızla bir araya 
gelip sohbet etme şansı da yakalıyoruz. 

Artık hastalarımız daha bilinçli. İlaç dışı ürünlerde 
de bu bilinç doğrultusunda hareket ediyorlar. 
Farklı kanallardan ulaşabildikleri ilaç dışı 
ürünlerde, fiyat avantajı olması halinde ürünü 
eczaneden almaya yöneliyorlar. Bu anlamda 
satış etkinliklerinin amacı da fiyat avantajını 
eczanelere sağlayabilmek. Dolayısıyla satış 
etkinleri sayesinde fiyat avantajına sahip olarak, 
hastalara eczaneden bu ürünleri ulaştırabiliyoruz.  

İstanbul, Büyük Eczane, Ecz. Biröz Biricik

Satış etkinliklerini aslında iki gruba ayırmak 
gerekiyor. Birincisi Selçuk ve AS Ecza’nın 
düzenlediği satış etkinlikleri, ikincisi diğer 
dağıtım kanallarının yaptığı etkinlikler. Mesul 
Müdürlüğü’nü yaptığım Büyük Eczane 1959 
kuruluşlu bir eczane, rahmetli babamdan sonra 
bu eczaneyi ikinci nesil olarak devam ettiriyorum. 

Babam da Selçuk Grubu ile çalışıyordu, 
ben de. Selçuk Ecza Deposu yöneticileriyle, 
çalışanlarıyla, müşterisi olan diğer eczacılarla 
artık burada biz büyük bir aile ortamında gibiyiz. 
Dolayısıyla burada ticaret yapmak, konaklamak 
ve etkinliğin diğer olanaklarından faydalanmak, 
bir aile ortamı içerisinde alışveriş yapmak gibidir.

Ecz. Musa 
Korkmaz

Ecz. Arzu
Biricik

Ecz. Biröz 
Biricik
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46. Bölge Uşak Eczacı Odası Başkanı 
Ecz. Oğuz Kağan Şahin 

Selçuk ve AS Ecza Depoları Satış Etkinlikleri 
sadece yıl boyunca satacağımız ürünleri 
avantajlı almak amacıyla geldiğimiz bir 
organizasyon değil. Etkinlikler aynı zamanda 
bir sosyalleşme aracı. Bu yıl fuar geçen yıllara 
oranla çok daha nitelikli ve çok daha eğlenceli 
geçti. Bir sonraki etkinliği ise iple çekiyoruz.
 
Zor koşullar altında hizmet verdiğimiz mevcut 
eczacılık sisteminde hem kendimiz hem 
de hastalarımız için daha iyi ve daha güzeli 
yakalamaya gayret ediyoruz. Bu anlamda 
Selçuk ve AS Ecza Depoları Satış Etkinlikleri 
her yıl bizler için yeni bir fırsat doğuruyor. İhtiyaç 
duyduğumuz ürünler en uygun koşullarda bize 
sunulmuş oluyor. Diğer taraftan eczaneye hiç 
koymayı düşünmediğiniz ürünleri, eczanenize 
koymanızı sağlıyor. Dışarıya kaptırdığımız 
pazarın bize tekrar dönüşüne faydası olduğu da 
yadsınamaz.  

Uşak, Kırhallı Eczanesi, Ecz. Mehmet Kırhallı

Selçuk ve AS Ecza Depoları Satış Etkinlikleri 
eczacıların ilaç dışı ürünlere daha uygun 
koşullarda ve rahat ulaşmasını mümkün kılıyor. 
Özellikle bizim gibi cadde üzerinde bulunan 
eczanelere faydası daha büyük oluyor. 
Eczanelerimizin nakit akışına katkı yapıyor. Belki 
satıştan da önemlisi tüm Türkiye’den eczacılarla 
bir arada olmamızı sağlıyor. Oda başkanlarımızla 
ve firma yetkilileriyle tanışıyoruz. Geleceğimiz 
için önemli ilişkiler kuruyoruz. Dolayısıyla hem 
ticari hem de sosyal yönden faydalı buluyorum. 

Ecz. Oğuz
Kağan Şahin

Ecz. Mehmet
Kırhallı
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urdur Pazar Eczanesi sahibi Ecz. 
Hakan Yalçıner tam 50 yıldır eczane 
havasını soluyor. Yalçıner mesleğe 

yeni başlayan meslektaşlarından, dünyanın 
en saygın mesleğini yapacaklarının bilinciyle 
hareket etmelerini istiyor. 

DENGE: Kendinizden bahseder misiniz?
HAKAN YALÇINER: 1957’de Akşehir’de 
doğdum. Eskişehir Anadolu Üniversitesi 
Eczacılık Fakültesi’ni 1980 yılında bitirdim. 35 
yıldır Burdur’da eczacılık yapıyorum. Babam 
eczacı kalfasıydı. Ben de 50 yıldır eczanenin 
içindeyim. Yani işin çıraklığını da yaptım ve 
babamla birlikte çalışma şansı da yakaladım. 

İÇİMİZDE İÇİMİZDEN BİRİ

Benim dışımda üç kardeşimden ikisi doktor, kız 
kardeşim ise benim gibi eczacı. 

D.: Eczanenizin kuruluş hikayesi nedir? 
H.Y.: Babam Burdur’da bir eczane açılması 
vesilesiyle Burdur’a yerleşmiş. O burada 10-
12 yıl kalfalık yaptıktan ve ben fakülteyi bitirip 
döndükten sonra Burdur’da eczanemizi Pazar 
Eczanesi adıyla 1980 yılında açtık.

D.: Sizce eczacı hasta ilişkisi nasıl olmalı?
H.Y.: Eczacının öncelikle hastayı rahatlatması 
gerekir. Hastanın problemi öncelikle kafasında 
bitmez ise vücudundan hiç gitmez. Çözümü 
önce onu rahatlatarak sağlamak önemlidir. 
Hasta eczaneye gittiğinde rahat bir ortamda 
hizmet alabileceğinden, kendisine yarayan 
ilaçları bulabileceğinden emin olmalıdır. 

D.: Eczanenize gelen hastalar aradıkları her 
ilacı bulabiliyorlar mı?
H.Y.: Piyasada var olan tüm ilaçları 
eczanemizde rahatlıkla bulabilirler. Olmasa bile 
hızla temin etmeleri için elimizden gelen yardımı 
gösteririz. Bunda eczanemi açtığımdan beridir 

Ecz. Hakan 
Yalçıner

B

“Eczacılık 
Dünyanın En Saygın 
Mesleğidir”
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birlikte çalıştığım Selçuk Ecza Deposu’nun 
bugüne kadar, ihtiyaç duyduğumuz tüm ilaçları 
her zaman bulundurmuş olmasının etkisi 
büyüktür.

D.: Eczanede ilaç üretiyor musunuz? 
H.Y.: Babamın döneminde yapma ilaçlar hazır 
ilaçlar kadar önemliydi. Biz de onun mirasına 
sahip çıktık. Geniş çaplı bir laboratuvarımız var 
ve Burdur çevresine majistral ilaçlarımızla hizmet 
veriyoruz.

D.: Eczacılık sektöründe yaşadığınız sorunlar 
neler?
H.Y.: Eczacılık fakültelerinin sayısı çok arttı. 
Dolayısıyla eczacı sayısı da yükseldi ve yeni 
mezunlar ne yapacaklarını bilemez halde. 
Eczane sayısına gelen sınırlama da bu kaygıları 
arttırdı. İlaç fiyatlarının düşmesi de eczacıları 
çok etkiledi. Eczanelerde ilaç dışı ürünlerin 
artması sorunların çözümü adına önemli bir kapı 
açacak.  

D.: Eczacılığın geleceğinden umutlu 
musunuz?
H.Y.: Tüm sorunlara rağmen dünyanın en eski 
ve en saygın mesleklerinden birini icra ediyoruz. 
Bazen böyle sıkıntılı, çalkantılı dönemler yaşanır. 
Özellikle 80’li yılların öncesinde de böyle 

dönemler oldu. Ancak bu dönemi en kısa 
sürede aşacağımıza inanıyorum. 
 
D.: Genç meslektaşlarınıza neler tavsiye 
edersiniz?
H.Y.: Mesleğe yeni başlayanlara mesleklerini 
sevmelerini, hastalara yardımcı olmalarını 
öneririm. Bürokrasi nedeniyle bunalan hastalar 
eczanede sadece ilaç almak değil, rahat etmek, 
ilgi görmek isterler. Sorunları konusunda onlara 
yardımcı olmanızı beklerler. Meslektaşlarımız 
da bunu sağlamalı, sağlık danışmanı rolünü 
severek yerine getirmelidir. Hizmeti düzgün 
verirseniz maddiyat da arkasından gelir.  

D.: Selçuk Ecza Deposu hakkında neler 
düşünüyorsunuz?
H.Y.: Eczanemizi Selçuk Ecza Deposu ile 
açtık öyle devam ediyoruz. Rahmetli Ahmet 
Keleşoğlu sadece bir şirket yöneticisi değil 
ağabeyimiz gibiydi. Sonuç olarak her anlamda 
depomuzdan memnunuz.     

D.: Denge’yi nasıl buluyorsunuz?
H.Y.: Denge Dergisi eczacının ve sağlık 
sektörünün sorunlarına yer veren, bunun 
yanında kültüre, sanata, çevrenin korunmasına 
önem veren faydalı bir dergi. Bizler de severek 
takip ediyoruz.
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“Çağdaş Eğitimden 
Uzaklaşıyoruz”

stanbul Üniversitesi Medikal Onkoloji 
Bilim Dalı’nı 1974 yılında kuran ve 
sonraki yıllarda ülkemizde onkoloji 

alanının gelişmesinde büyük pay sahibi olan 
Prof. Dr. Bülent Berkarda yenilikçi tedavi 
yöntemlerinin peşinde bilime katkı yapmaya 
devam ediyor.  

DUAYENLERDUAYEN

DENGE: Öncelikle kısaca sizi tanıyabilir miyiz?
BÜLENT BERKARDA: 1932 yılında Isparta’da 
doğdum. Babam orada hâkimdi. Yani aslen 
Ispartalı değilim. Babam daha sonra İzmir’e tayin 
oldu. İlkokul, ortaokul ve liseyi İzmir’de okudum. 
1950’de İzmir Atatürk Lisesi’ni bitirdim. O zaman 
İzmir’de üniversite yoktu, İstanbul’a geldim. 
İstanbul Tıp Fakültesi’ne girip 1956 yılında 
mezun oldum. Daha sonra İstanbul Üniversitesi 
Farmakoloji ve Tedavi Kürsüsü’ne asistan olarak 
katıldım.

D.: Sizi tıp eğitimi almaya iten nedenleri 
öğrenebilir miyiz?

B.B.: Öncelikle insanlarla alakalı olması 
önemliydi. Tıp hem meslek, hem sanat, 

hem de bilimdir, yani çok boyutludur. 
Matematik, Biyoloji, Fizik ve Kimya 
ile alakalıdır. Ben de okumaya 
meraklı, çalışkan bir öğrenciydim. 
Dolayısıyla tüm bunları içerisine 
alan tıp mesleği bana cazip 
geliyordu. 1950’lerde hekimlik 
çok daha saygın bir meslekti. 
Bütün bunların bir birleşimi 
olarak hekimliğe karar 
verdim.

Prof. Dr. Bülent 
Berkarda
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Aslında lisede benim matematiğim çok iyiydi. 
Rahmetli matematik öğretmenim Mustafa Tan 
tıp okuyacağımı duyunca bana çok kızmıştı; “Bu 
ihaneti nasıl yaparsın, sen mühendis olacaktın” 
demişti. Bizim, 50 kişilik İzmir Atatürk Lisesi 
Fen-B Sınıfı’nın hemen hepsi şimdi mühendis. 
Sınıfın birincisi olarak bir tek ben tıp fakültesine 
girmiş oldum. 

D.: İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 
öğrencilik yaptığınız dönemlerde Türk tıbbı ne 
durumdaydı?
B.B.: O zamanın koşullarına göre tıp iyi bir 
durumdaydı. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi 
hocalarının büyük çoğunluğu Hitlerden kaçan 
Alman hocalardı. Hepsi üst düzey Alman 
üniversitelerinde görev yapıyordu. 

Kurt Kozvik ve Alfred Heilbronn vardı. Dersleri 
Türkçe anlatırlardı. Kurt Kozvik’in Türkçesi çok 
iyiydi. Heilbronn’un Türkçesi çok iyi olmasa da 
iyi niyet gösterip tercümansız ders anlatırdı. 
Daha sonra hocalarımız olan; fi zyoloji doktora 
sınıfında embriyoloji ve histoloji dersleri veren 
Max Clara, yine fi zyolojide Hans Winterstein, 
patolojide Philipp Schwartz, klinikte Erich Frank 
gibi isimler alanlarında dünyanın en önemli 
hocalarıydı. Atatürk’ün dehası her sahada 
olduğu gibi burada da ön plana çıkıyor.

Bu önemli hocaların katkısıyla İstanbul 
Üniversitesi Tıp Fakültesi çok iyi bir düzeye 
ulaşmıştı. Bu nedenle bizler de çok 
gururluyduk. Bizim sınıfın önemli bir kısmı 
Amerika ve Almanya’ya o zamanlarda sınavsız 
kabul edilmiştir. Bu da düzeyin ne kadar yüksek 
olduğunu kanıtlar.  

D.: 1959-60 yılları arasında Fransa’da ve 
1972-74 yılları arasında ABD’de yaptığınız 
çalışmalar hakkında bilgi verir misiniz?
B.B.: Fransa’da o yıllarda Busico Hastanesi 
vardı. Şimdi yerine modern başka bir hastane 
yaptılar. Ben 59 yılında orada kalp ihtisası 
yapmaya gittim. Jean Lönegr adlı Fransa’nın 

belki de en büyük kardiyologu oradaydı. 
Rahmetli hocam Reşat Karan bir mektup 
yazıp beni gönderdi, o da asistan olarak 
beni kabul etti. 

Bir sene onun yanında çalıştım, 
derslerine katıldım, vizitelerinde 

bulundum, hasta 
muayenelerinde arkasında 
durup ağzından çıkan 
kelimeleri adeta özümsedim. 

Orada dönemin kardiyolojisini öğrendim. Hoca 
özellikle elektrokardiyografi  alanında ustaydı. 
Ben de 1960’ta yurda döndüğümde çok iyi bir 
elektrokardiyografi  uzmanı olmuştum. 
 
Daha sonra Amerika’nın Kentucky eyaletinde 
bulunan Louisville Üniversitesi’nde 9-10 ay 
hematolojide çalıştım. Sonra New York’un 
Rochester kentine geçtim. Rochester 
Üniversitesi Medikal Onkoloji Bölümü’ne 
medikal onkolojiyi öğrenmek için girdim. 
O zamanlar medikal onkoloji ABD’de yeni 
ihtisas alanı olmuştu. Kanser ilaçları çıkmaya 
başlamıştı, ama nasıl kullanılır, nasıl cevap alınır 
kimse bilmiyordu. 

Baktım bu sahada bir şey bilmiyoruz, ileride 
hastalar bize gelecek, ne yapacağımızı 
öğrenmemiz lazım, medikal onkoloji ihtisası 
yapmak için ABD’ye gittim. Gittiğimde dahiliye 
ve hematoloji uzmanıydım. Yetişmiş bir hekim 
olarak onkolojiyi de öğrenmem gerektiğini 
düşündüm. Çünkü geleceğin ihtisası olacaktı. 
1972-74 yılları arasında Rochester’de medikal 
onkoloji ihtisasımı tamamladım. O günün 
şartlarında bilinen kadarını öğrendim. İyi bir 
merkezdi. Radyoterapiyi ve patolojisini de 
öğrendim. 

D.: Türkiye’ye dönüşünüz nasıl oldu?
B.B.: Yurt dışına gittiğimde doçenttim. 
Üniversite bana iki yıl izin vermişti. Bir yıl da 
uzattılar. Türkiye’ye 1974 yılı Temmuz ayında 
döndüm. Eylül 1974’te kürsüme dilekçe 
verdim ve medikal onkoloji seksiyonu kurmak 
istediğimi söyledim. Bunun üzerine İstanbul 
Üniversitesi Medikal Onkoloji Bilim Dalı’nı 
1974’te kurmuş oldum.

D.: 1979’da Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 
Dekanlığı’na seçildiniz. Dekanlığınız sırasında 
fakültede neleri değiştirdiniz?
B.B.: Dekanlık, rektörlük bunlar şerefl i ama 
sorumluluğu yüksek pozisyonlar. Orada 
herkesin ihtiyacını karşılamaya çalışırsınız. 
Hocalar gelirler, kimisi alet, kimisi yer, kimisi 
para ister. Onları inceleyip layık olana istediğini 
vermek gerekir. Çünkü kaynaklar ölçülüdür, 
bol değildir. Onu en iyi nasıl kullanacağımızın 
ayrımını yapmak, adaletli olmak önemlidir. Bu 
anlamda ben evrimciydim. Büyük değişiklikler 
yapmaktansa gerekenleri gerçekleştirdim. 
Hemen her alanda geliştirmeler yaptık ve 
adaletli davrandık. 
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D.: 1993-1997 yılları arasında İstanbul 
Üniversitesi Rektörü olarak görev yaptınız. 
Bu görev süresince imza attığınız en önemli 
çalışmalar neler oldu?
B.B.: O görevim sırasında 2547 Sayılı Kanun 
yürürlükteydi. Rektörlere büyük yetkiler 
verilmişti. Rektör kurullara danışsa da kendi 
dediğini yapabiliyordu. Ben tabiatım gereği 
kendi başıma pek yönetmedim, kurullarıma 
danışıyordum. Birçok fakültenin dekan tayininde 
fakülte profesörlerini toplayıp onlara seçtiriyor, 
demokratik davranıyordum. Şimdilerde hala; 
“Sizin zamanınızdaki demokratik yönetimi 
arıyoruz” diye anlatırlar. Çünkü herkesin hakkını 
verirken çalışanı motive ederek daha fazla 
üretmeye yöneltirdik. İhtiyacı olup isteyene 
destek vermeye çalıştık ki üretsinler.

Önem verdiğim hususların başında 17 fakültenin 
her birinin ileri gitmesini sağlamak vardı. O 
yüzden bütün fakülte ve branşlarla istişare 
yaparak yönettim. Araştırma projelerine büyük 
önem vermiştim. Döner sermayeden araştırma 
projeleri fi nanse edilirdi. Göreve geldiğimde 
yılda 200 araştırma projesi fi nanse ediliyormuş. 
O bütçeyi arttırdık, yöneticiyi değiştirdik. 4 yıl 
sonra bıraktığımda yılda 700 proje fi nanse 
edilmeye başlandı. Ben görevi bıraktım ama 3-4 
sene sonra o projeler yayına dönüştü. İstanbul 
Üniversitesi 2000’lerin başında yayın açısından 
birinci sırada gelirdi. Bu bizim çalışmalarımızın 
yansıması oldu.

D.: Yıllarını eğitime adamış bir akademisyen 
deneyimiyle, ülkemizde tıp eğitiminin bu-
günkü durumunu nasıl buluyorsunuz?
B.B.: Tıp eğitimi diğer alanlara nazaran çok 
daha iyi durumda. Ancak ülkemizde genel 
manada eğitimde bir gerileme var. Çağdaş 
eğitimden biraz uzaklaşıyoruz. Ancak 
tıp evrensel bir bilim olduğundan batının 
ilerlemiş tıbbından sürekli olarak etkilenmek 
zorundasınız. Çünkü insan vücudu nerede 
olursanız olun aynıdır ve aynı tedaviyi 
uygulaman gerekir. Bu yüzden dışarıda neler 
olduğunu yadsıyamazsın. 

Tıp eğitimi bu açıdan şanslıdır. Geri kalırsan 
hemen ortaya çıkar ve hastalar yurt dışına 
gitmeye başlar. Oysa bize sürekli yurt 
dışından hastalar geliyor. Ancak son yıllarda 
tıp fakültelerinin sayısı çok arttı. Bu fakültelerin 
hepsinde eğitim seviyesi aynı diyemeyiz. 
Ama onlar da yavaş yavaş kendilerini 
yetiştireceklerdir. Genç olanlara zaman 
tanımamak hakkaniyetli olmaz.   

D.: Türkiye’nin önde gelen onkoloji 
uzmanlarından biri olarak kanser tedavisinde 
ulaşılan son nokta ve modern yöntemler 
hakkında neler söylersiniz?
B.B.: Onkoloji sıra dışı bir dal. 1970’lerde 
öğrenmek için ABD’ye gittim. Sonraki süreçte 
müthiş bir gelişme yaşanan dallardan oldu. 
Kimya sanayisi bu alana girdi. Çok çeşitli ilaçlar 
üretildi. Ben başladığımda 4-5 ilaç varken 
şimdi 100’e yakın ilaç var. Her sene 8-10 yeni 
ilaç ruhsat alıyor. Bu ilaçları tanımak ve doğru 
kullanmak önemli bir bilim dalı haline geldi. 

Tüm bu gelişmeye rağmen kanser bizim yaşam 
tarzımıza bağlı olarak artıyor. Yaşam tarzımızda 
eskiye göre deterjan, ziraat ilaçları vb kimya 
ürünleri daha fazla yer alıyor. Bu ürünler bizim 
DNA’mızı bozuyor ve kanser bu şekilde yavaş 
yavaş artıyor. Bununla mücadele ise çok zor. 
Beslenmedeki hatalar, sigara, şekerli gıdalar ve 
benzeri nedenler bu tedavideki yenilikleri geride 
bırakıyor.

Tedavide ilk olarak 1980’li-90’lı yıllarda sitotoksik 
dediğimiz hücreyi öldüren ilaçlar çıktı. Arkadan 
genler bulunduktan sonra, o genlere tesir eden 
ilaçlar geliştirildi. Bu ilaçlara akıllı ilaçlar denmeye 
başlandı. Hedefi  belirleyen bu ilaçlar ile bazı 
kanser türlerinde neticeler alındı. Ama bu genli 
tedaviler istediğimiz seviyeye gelmiş değil. 
Genlere yönelik bu pahalı ilaçlar sayesinde 
hastalıkların bir kısmını etkilesek de büyük bir 
kısmına uzun süreli tesir sağlayamıyoruz. Tabi 
bu alan da zamanla gelişecek.

Bu arada bir alan daha ön plana çıkıyor. Biz 
de onunla uğraşıyoruz. Bu da kanserin gen 
hastalığı olmasının yanında metabolik bir 
hastalık olma özelliğiyle ilgili. “Kanser sadece 
DNA’yı yönlendiren, genlerin hastalığı değil, 
aynı zamanda hücre metabolizmasının da 
hastalığıdır” diyenler artıyor. Bu yönde yayınlar 
çıkmaya başladı. 

Yani kanser bir mitokondri hastalığıdır. 
Mitokondride hücrenin enerjisi sağlanır. 
Hücre adenozin trifosfat (ATP) denen enerji 
maddesini burada yapar. Mitokondriye glikoz 
girer, oksijenle birlikte parçalanır ve oradan ATP 
oluşur. Geriye karbondioksit ve su çıkar. İşte bu 
mitokondride glikozun yıkılma metabolizması 
bozulduğunda kanser oluyor diyenler var. 

Bu görüşe göre kanserli hücre çok glikoz 
harcar. Normal bir hücre enerji için glikozu alır, 
mitokondride bir glikozdan 36 ATP yapar ve o 

DUAYENLERDUAYEN
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hücre bu enerjiyle idare eder. Kanser hücresi 
glikozu alır ve mitokondrisinde bir molekül 
glikozdan iki molekül ATP yapar. Dolayısıyla 
devamlı glikoz alması gerekir. Bu durumda 
devamlı glikoz yıkımında oluşan laktik asitler ile 
diğer tahriş edici asitler kanser yapar. Bunun 
için de glikozu azaltan tedaviler planlanmaya 
başlandı. 

Bizler şimdi glikozu azaltan bazı maddeleri de 
kemoterapiye ekliyoruz. Bu daha etkili olmaya 
başladı ancak ana onkoloji bu alana henüz tam 
anlamıyla girmedi. Orada hala sitotoksik ilaçlar, 
gen ilaçları, akıllı ilaçlar kullanılmaya devam ediyor. 

Bu tarafta metabolik bozukluk tarafl ıları bazı 
çalışmalar yapıyor. Ancak buradaki ilaçlar 
şimdilik pahalı değil. Pahalı olmayınca da 
sanayi ilgilenmiyor. Sanayi ilgilenmeyince de bu 
tedavilerin lafı edilmiyor. 

En basitinden, biz hastayı 24 saat aç bırakıp 
kemoterapi yapıyoruz, iki kat etkili oluyor. Aç 
bırakınca, kanser hücresi glikoz bulamıyor. 
Veyahut glikozu azaltan ilaçlar verince kemoterapi 
daha etkili oluyor. Ben de böyle yeni bir tedavi 
yöntemini kullanmanın heyecanıyla bu yaşımda 
hala çalışıyorum.

D.: Tıbbi Onkoloji ve Kemoterapi Derneği’nin 
kurucu başkanı ve onursal başkanısınız. Bu 
kurum bünyesinde yaptığınız çalışmalardan 
örnekler verir misiniz?
B.B.: Derneği 1983’te kurduk. Arkasından Dünya 
Kemoterapi Kongresi’ni İstanbul’da düzenledik. 
Buraya 5 bin yabancı delege geldi. Bunun 
yanında bin de Türk delege vardı. Aynı anda farklı 
otellerde 17 salonda 17 tebliğ birden veriliyordu. 
Taksim Meydanı’ndan başlayan shuttle servisi 
yaptık. Oteller yetmeyince rıhtımda gemi dahi 
tuttuk. 

O kongreden iftihar ederim. Ondan sonra 
Türkiye’ye büyük kongre girişi başladı, çünkü 
Türkler bunu başarabilir imajı doğdu. Daha sonra 
1996 yılında Antalya’da Akdeniz Kemoterapi 
Kongresi’ni yaptık. Bu etkinliklerden büyük keyif 
aldık, çünkü bu sayede ülkemizin gelişmesine 
hizmet ettik. 

D.: Son olarak genç hekimlere neler tavsiye 
edersiniz?
B.B.: En değerli sermayeleri zamandır ve 
bunun kıymetini bilmeleri gerekir. Çünkü 
zamanın kıymetini 80’li yaşlarına gelince daha iyi 
anlayacaklar…
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ürürlükteki 6331 Sayılı İş Sağlığı ve 
Güvenliği Kanunu; işyerlerinde iş 
sağlığı ve güvenliğinin sağlanması 

ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının 
iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, 
yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini 
düzenlemek amacıyla yapılmış bir yasal 
düzenlemedir.
 
30 Haziran 2012 Tarih ve 28339 Sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanan, 20.06.2012 
tarih ve 6331 Sayılı bu Kanun; kamu ve özel 
sektöre ait bütün işlere ve işyerlerine, bu 
işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine, 
“çırak ve stajyerler de dâhil” olmak üzere tüm 
çalışanlarına faaliyet konularına bakılmaksızın 
uygulanır ve eczaneleri de kapsamaktadır.

Bu Kanun kapsamında, “İşveren ile Çalışanların 
Görev, Yetki ve Yükümlülükleri” belirtilmiş 
olup, Yasanın 4-(1) maddesinde; “İşverenin 
Genel Yükümlülükleri” açıklanmıştır. Buna 
göre; işveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve 
güvenliğini sağlamakla yükümlü olup bu 
çerçevede; 

 a) Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve  
 bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması,  
 organizasyonun yapılması, gerekli araç  
 ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik  
 tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale  
 getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi  
 için çalışmalar yapar,
 b) İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği  
 tedbirlerine uyulup uyulmadığını izler,   
 denetler ve uygunsuzlukların giderilmesini  
 sağlar, 
 c) Risk değerlendirmesi “yapar veya yaptırır”,
 ç) Çalışana görev verirken, çalışanın sağlık  
 ve güvenlik yönünden işe uygunluğunu göz  
 önüne alır, 
 d) Yeterli bilgi ve talimat verilenler dışındaki  
 çalışanların hayati ve özel tehlike bulunan  
 yerlere girmemesi için gerekli tedbirleri alır,
 4-(2): İşyeri dışındaki uzman kişi ve   
 kuruluşlardan hizmet alınması, işverenin  
 sorumluluklarını ortadan kaldırmaz,
 4-(3): Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği  
 alanındaki yükümlülükleri, işverenin   
 sorumluluklarını etkilemez, 
 4-(4): İşveren, iş sağlığı ve güvenliği   
 tedbirlerinin maliyetini çalışanlara   
 yansıtamaz, hükümleri bulunmaktadır.

Yasanın “İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri” 
başlıklı 6-(1) maddesinde: “Mesleki risklerin 
önlenmesi ve bu risklerden korunmasına 
yönelik çalışmaları da kapsayacak, iş sağlığı ve 
güvenliği hizmetlerinin sunulması için işveren; 
çalışanları arasından iş güvenliği uzmanı, 
işyeri hekimi ve on ve daha fazla çalışanı 
olan, çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 
diğer sağlık personeli görevlendirir. Çalışanları 
arasında belirlenen niteliklere sahip personel 
bulunmaması hâlinde, bu hizmetin tamamını 
veya bir kısmını ortak sağlık ve güvenlik 
birimlerinden hizmet alarak yerine getirebilir. 
Ancak belirlenen niteliklere ve gerekli belgeye 
sahip olması hâlinde, tehlike sınıfı ve çalışan 
sayısı dikkate alınarak, bu hizmetin yerine 
getirilmesini “kendisi” üstlenebilir. Belirlenen 
niteliklere ve gerekli belgeye sahip olmayan 
ancak 10’dan az çalışanı bulunan ve az 
tehlikeli sınıfta yer alan işyeri işverenleri veya 
işveren vekili tarafından Bakanlıkça ilan edilen 
eğitimleri tamamlamak şartıyla “işe giriş ve 
periyodik muayeneler ve tetkikler hariç” iş 
sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütebilirler” 
denilmektedir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 
6-(1) hükümleri kapsamında yer alan ve 
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eczanelerindeki iş sağlığı ve güvenliği 
hizmetlerini kendisi yürütmek isteyen eczacılar; 
29.06.2015 Tarih ve 29401 Sayılı Resmi 
Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 
“İşyerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından 
Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine 
İlişkin Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda, 
Anadolu Üniversitesi ile Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı arasında imzalanan işbirliği 
protokolü gereği hazırlanan “İşveren ve İşveren 
Vekili için İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri 
e-Sertifi ka Programı’na” katılabilmektedir. Bu 
bağlamda, Anadolu Üniversitesi ile Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı işbirliğiyle hazırlanan 
sertifi ka programına katılarak başarılı olan 
işveren veya işveren vekilleri ondan az çalışanı 
bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan eczane 
işletmelerinde ve işyerlerinde, iş sağlığı ve 
güvenliği hizmetlerini kendileri yürütebilirler. 
Sınavdan 100 tam puan üzerinden 50 ve 
üzerinde puan alan katılımcılar “İş Sağlığı ve 
Güvenliği Hizmetlerinin Yürütümüne İlişkin 
İşveren veya İşveren Vekili Eğitimi Tamamlama 
Belgesi” almaya hak kazanmaktadır. Sınavı 
kazanan işveren veya işveren vekilleri İş Sağlığı 
ve Güvenliği Kayıt İzleme ve Takip Programı 
(İSG-KÂTİP) sistemine internet üzerinden 
elektronik olarak kendi kayıtlarını yapmaları 
halinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini 
yürütebileceklerdir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereği 
tüm kamu kurumları ve 50’den az çalışanı 
olan az tehlikeli sınıfta yer alan özel iş 
yerleri kapsamında yer alan eczaneler; 01 
Temmuz 2016 tarihi itibarıyla ilgili yasa ve 
bağlı yönetmeliklerde belirtilen görevleri 
yerine getirme konusunda sorumludur. Bu 
kapsamda; 10 veya daha fazla çalışanı 
bulunan eczanelerin bir Ortak Sağlık 
Güvenlik Birimi (OSGB) ile anlaşarak bu 
hizmeti alma zorunlulukları bulunmaktadır. 
10 kişiden az eleman çalıştıran eczanelerde 
ise; gerekli şartları yerine getirmeleri koşulu 
ile eczacılarımız “işe giriş ve periyodik 
muayeneler hariç” iş sağlığı ve güvenliği 
hizmetlerini kendileri yapabilmekte veya bir 
OSGB ile anlaşarak bu hizmeti dışarıdan 
da alabilmektedirler. “İşe giriş ve periyodik 
muayeneler ile tetkikler” kapsam dışında olup, 
eğitim alan işveren veya işveren vekillerinin 
üstleneceği iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri 
kapsamında yer almamaktadır. Bu nedenle, 
işe giriş ve periyodik muayene ile tetkiklerle 
ilgili hizmetler “işyeri hekiminden” alınabileceği 
gibi, devlet hastaneleri gibi “kamu sağlık 

hizmet sunucuları” veya “aile hekimlerinden” de 
alınabilmektedir.

Yasa kapsamında “işyeri hekimleri” tarafından 
verilecek hizmetler kapsamında; eczaneler her 
çalışanı için sağlık taramalarını (göz muayenesi, 
akciğer grafi si, Hepatit B, hemogram, tam 
idrar tahlili, solunum fonksiyonu testi, kan 
grubu kartı) yaptıracaktır. Veya 1-9 çalışanı olan 
eczaneler isterlerse bir Ortak Sağlık Güvenlik 
Birimi (OSGB) ile anlaşıp raporları bu fi rmaya 
bildirdikten sonra o eczaneye OSGB tarafından 
“işyeri hekimi” ataması yapılacaktır. İşyeri Hekimi 
bu tahlilleri değerlendirip fi ziki muayene de 
yaparak çalışanların yasal zorunluluk içeren “İşe 
Giriş Muayene Formlarını” dolduracaktır. 10 ve 
üzerinde çalışanı olan eczaneler ise doğrudan 
bir Ortak Sağlık Güvenlik Birimi (OSGB) 
üzerinden bu işlemleri yapmak zorundadırlar.

İşverene iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda 
rehberlik ve danışmanlık yapmak üzere 
görevlendirilen işyeri hekimi ve iş güvenliği 
uzmanı, görev aldığı işyerinde göreviyle ilgili 
mevzuat ve teknik gelişmeleri göz önünde 
bulundurarak iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili 
eksiklik ve aksaklıkları, tedbir ve tavsiyeleri 
belirler ve işverene yazılı olarak bildirir. Eksiklik 
ve aksaklıkların düzeltilmesinden, tedbir ve 
tavsiyelerin yerine getirilmesinden işveren 
sorumludur.

İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini bir OSGB 
ile anlaşarak dışarıdan hizmet satın alımı yolu 
ile almak isteyen eczacıların; Türk Eczacıları 
Birliği ve/veya bağlı bulundukları bölge eczacı 
odalarının incelemesinden geçmiş bir Ortak 
Sağlık Güvenlik Birimi (OSGB) fi rması ile veya 
bireysel olarak anlaşma sağladıkları yasal yetkili 
bir OSGB fi rmasıyla anlaşma yapmaları gerekir. 
Anlaşma yapılacak OSGB fi rmasının eczanenin 
bulunduğu ilde veya o ile sınır komşusu olan bir 
ilde merkez veya yetkili şubesinin bulunması, 
fi rmanın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 
İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’ne 
kayıtlı ve yetki belgesi sahibi olması 
gerekmektedir. 

Eczacıların yukarıda açıklanan yasa ve 
yönetmelikleri okuyarak, söz konusu hususları 
dikkate almaları, ilgili kanun ve yönetmeliklere 
uygun olan kurumsallaşmış, yaygın hizmet 
veren bir Ortak Sağlık Güvenlik Birimi (OSGB) 
ile anlaşmaları, doğabilecek risklerin ve 
hukuki sorunların engellenmesi adına yarar 
taşımaktadır.
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ğitim ve öğretim başta olmak üzere, 
her alanda yenilikçi yaklaşımıyla 
farkını ortaya koyan Mersin 

Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nin başarısının 
altında yatan etmenleri Dekan Prof. Dr. Serap 
Yalın’dan dinledik.  

DENGE: Mersin Üniversitesi Eczacılık 
Fakültesi’nin kuruluşunu anlatır mısınız?
SERAP YALIN: Fakültemiz, 13.07.2000 tarihli 
Resmî Gazete’de yayımlanan 28.03.2000 Tarih 
ve 2809 Sayılı Kanun’un Ek 30. Maddesi’ne 
göre Bakanlar Kurulu’nun 02.06.2000 Tarihli 
ve 2000/854 Sayılı Karar’ı ile kurulmuş, 
02.08.2000 tarihinde Kurucu Dekan Prof. Uğur 
Atik’in atanması ile 6 öğretim üyesini kadrosuna 
katarak faaliyete geçmiş ve 2001-2002 eğitim 
ve öğretim yılında 4 yıllık lisans eğitimine 
başlamıştır.  

01.12.2006 tarihli Yükseköğretim Genel 
Kurul Toplantısı’nda 2547 Sayılı Kanun’un 
2880 Sayılı Kanun’la Değişik 7/d-2 Maddesi 
uyarınca fakültemiz Eczacılık Meslek Bilimleri 
Bölümü, Eczacılık Teknolojisi Bölümü ve Temel 
Eczacılık Bilimleri Bölümü’ne bağlı anabilim 
dallarının oluşturulması uygun bulunduğundan, 
25.12.2006 tarihinde fakültemiz idari ve 
akademik yapılanmasında gerekli düzenlemeler 
yapılmış ve öğretim üyelerimizin kadroları ilgili 
anabilim dallarına aktarılmıştır.

D.: 2016 yılı itibarıyla fakültenin durumu 
hakkında bilgi verir misiniz?
S.Y.: Fakültemiz, Mersin Üniversitesi’nin 
Yenişehir Yerleşkesi C bloğunda 
bulunmaktadır. Toplam kullanım alanı 3.300 
metrekaredir. Fakültemizde 5 adet derslik (420 
m2), her anabilim dalının öğrenci ve araştırma 
laboratuvarı (891 m2), 1 adet bilgisayar dersliği 
(60 m2) ile 1 adet toplantı odası (40 m2) 
bulunmaktadır. 

Lisans düzeyindeki eğitim ve öğretim 
faaliyetlerimiz; Eczacılık Meslek Bilimleri 
Bölümü (Farmakognozi, Farmakoloji, 
Farmasötik Kimya ve Farmasötik Toksikoloji 
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Anabilim Dalları), Eczacılık Teknolojisi Bölümü 
(Farmasötik Biyoteknoloji ve Farmasötik 
Teknoloji Anabilim Dalları) ve Temel Eczacılık 
Bilimleri Bölümü (Analitik Kimya, Biyokimya 
ve Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalları) 
öğretim elemanları (8 Prof. Dr., 6 Doç. Dr., 
9 Yrd. Doç. Dr. ve 9 Arş. Gör.) tarafından 
gerçekleştirilmektedir. 

Üniversitemizin başta tıp fakültesi olmak üzere 
diğer fakültelerinde görevli öğretim elemanları 
da eğitim ve öğretime katkıda bulunmaktadır. 
Fakültemizde 195 kız ve 161 erkek öğrenci 
olmak üzere toplam 356 öğrenci öğrenim 
görmektedir. Bunlardan 40 tanesi yabancı 
uyruklu olup devlet bursu ile fakültemize 
yerleştirilmiştir. Fakültemizden bugüne değin 
335 öğrenci mezun olmuştur. 7 yüksek lisans 
ve 5 doktora programında da lisansüstü 
programımız devam etmektedir. 

D.: Göreviniz süresince fakültede ne gibi 
çalışmalar, iyileştirmeler ya da değişiklikler 
yaptınız?
S.Y.: Mersin Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’ne 
16.01.2015 tarihinde dekan olarak atandım. 
Bugüne kadar öğrenci, akademisyen ve 
idari personelimizin istekleri doğrultusunda 
iyileştirmeler yapmaya çalıştık. Öncelikle 
fakülte binamızda kantin açılması talebi vardı. 
Rektörlüğümüzün Sağlık Kültür Daire Başkanlığı 
tarafından işletilen kantinimiz açılarak hizmet 
vermeye başlamıştır. 

Fakültemiz 2001-2002 eğitim ve öğretim yılında 
23 öğrenci ile eğitim ve öğretime başlamıştı. 
Şu anda sınıf mevcutları 70 kişiye ulaştığı için 
fakültemizin tek sorunu olarak fi ziki şartların 
yetersiz olmasını söyleyebiliriz. Rektörlüğümüzle 
fi ziki altyapı sorunlarımızı görüştük. Ana 
yerleşkede Eczacılık Fakültesi binasını yapmayı 
planladıklarını ifade ettiler. Biz de diğer 
fakülteleri inceleyerek en iyi şartlara sahip bir 
fakülte olmak için çalışmalarımıza başladık.

D.: Mersin Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nin 
eczacılık sektöründeki misyonu ve vizyonu 
nelerdir?
S.Y.: Vizyonumuz, ilaç ve hammaddelerinin 
elde edilişinde, farmasötik madde ve tıbbi 
müstahzar yapımında fi ziksel, kimyasal, 
biyolojik ve toksikolojik analizlerinde, ilacın 
nicel ve nitel olarak tanınması, kalitesinin 
sağlanması, kontrolü ve standardizasyonunda, 
ilacın dağıtımında ve hastaya verilmesinde, 
ilacın kullanım, gözetim ve denetiminde, 

ilacın üretiminden tüketimine kadar geçen 
her aşamada ve günümüz koşullarına göre 
eczacılık mesleğinin gerektirdiği her alanda 
idari ve teknik olarak tam yetki ile görev alacak 
sorumlu eczacılar yetiştirmektir.

Misyonumuz, insan hayatına ve sağlığına 
saygı gösteren, kazandığı bilgi ve becerileri 
dil, din, ırk, milliyet, parti ve sosyal sınıf farkı 
gözetmeksizin tüm insanların hizmetine sunan, 
meslek yaşamının ana hedefi  doğruluk, 
bilimsellik ve insan sevgisi olan, meslek 
deontolojisinin tüm kurallarına uyan, eczacılık 
mesleğinin onurunu koruyan ve yücelten, 
Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı eczacılar 
yetiştirmektir.
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D.: Dersler ve uygulamalar açısından diğer 
eczacılık fakülteleriyle aranızda farklar var mı?
S.Y.: Fakültemiz, Klinik Eczacılık ve Farmasötik 
Bakım derslerini teorik ve uygulamalı  zorunlu 
ders kapsamında bir yıl okutan ve programını 
buna uyumlu hale getirerek kurulan ilk 
fakültedir. Her ne kadar henüz hastane pratiği 
yapma imkânımız olmasa da fakülte içinde 
yapılan vaka çalışmaları da öğrencinin eczacılık 
mesleğine bakış açısını değiştirmektedir. 
Bu dersler kapsamında, öğrencilerin 
yerleşkede düzenledikleri çalışmalar (diyabet 
ve hipertansiyon takibi, glokom ve retinopati 
eğitim seminerleri) da yerleşkedeki diğer 
fakültelerin öğrencileri ve personelin eczacılık 
eğitimi konusundaki görüşlerini olumlu yönde 
değiştirmektedir. 

Beş yıllık müfredatımızda öğrencilerimiz 
190 kredi/300 AKTS’lik teorik ve uygulama 
derslerini almak zorundalar. Diğer eczacılık 
fakültelerinde olduğu gibi bizim fakültemizde de 
5. sınıf öğrencileri serbest eczacılık, hastane 
eczacılığı veya endüstriyel eczacılık alanlarından 
birisini seçerek ilgi duydukları alanda dersler 
alabiliyorlar. Yine her anabilim dalının açmış 
olduğu seçmeli derslerden de en az üç tane 
seçme zorunlulukları bulunmaktadır. Ayrıca 60 
gün staj I, II ve III yanında 10. yarıyılda staj IV 
dersini alarak mezun olmaktadırlar.

D.: Fakültenizde yürütülen araştırma faaliyetleri 
hakkında bilgi verir misiniz? 
S.Y.: Fakültemiz, bilimsel yayın açısından 
önemli bir yerde bulunmakta. Son yıllarda, 
bilim dünyasında, moleküler çalışmaların 
önem kazanmasına paralel olarak Farmakoloji, 
Mikrobiyoloji, Biyokimya ve Toksikoloji alanlarında 
daha ziyade moleküler düzeyde çalışmalar 
yapıyoruz. Hastalıkların tanısında faydalı 
olabilecek genetik temellerin incelenmesine 
yönelik multidisipliner çalışmalarımız mevcut. 
Yine, zararlı biyolojik veya kimyasal maddelerin 
genetik düzeyde yarattığı hasarın incelenmesine 
yönelik projelerimiz bulunmaktadır. 

Ülkemiz tıbbi bitki fl orası oldukça zengindir. 
Bunların mikro ve makro düzeyde incelenmesi, 
etkin bileşenlerin izolasyonu ve aktivite 
tayinleri çalışmaları Farmakognozi Anabilim 
Dalı’nca yürütülmektedir. Biyolojik aktiviteye 
sahip kimyasal bileşenlerin sentezlenmesi 
ise, Analitik Kimya ve Farmasötik Kimya 
Anabilim Dalları’nca gerçekleştirilmekte, 
biyolojik aktiviteleri, Farmasötik Mikrobiyoloji, 
Farmasötik Biyoteknoloji Anabilim Dalları ile 

birlikte incelenmektedir. Farmasötik Teknoloji 
ve Farmasötik Biyoteknoloji Anabilim Dalları, 
ilaç formülasyonu (nanoteknoloji başta olmak 
üzere), in vitro ve in vivo karakterizasyonu, 
hücre enkapsülasyonu, gen tedavisi, tanı 
kitleri, kozmetik ürünlerin geliştirilmesi ve 
karakterizasyonu konularında çalışmaktadır. 

Fakültemizin 3 bölümünde de öğretim 
üyelerinin bugüne değin aldığı DPT projeleri 
mevcuttur. Bunun yanı sıra, TÜBİTAK projeleri, 
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uluslararası ortaklı projeler (AGFORISE, 
Avrupa Birliği Projesi vb) mevcuttur. Ayrıca, 
Avrupa, Kanada ve Amerika’daki üniversitelerle 
işbirliği çerçevesinde yürütülen projelerimiz 
bulunmaktadır. Farmakoloji, Farmasötik Kimya 
ve Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalları’nın 
yürüttüğü projeler, Novartis Ödülleri ile 
desteklenmiştir. Ayrıca TÜBİTAK, Kalkınma 
Bakanlığı ve Avrupa Birliği projelerinin 
değerlendirilmesinde hakem olarak öğretim 
üyelerimiz görev almaktadır. 

Fakültemiz bünyesinde her anabilim dalında 
donanımlı uygulama laboratuvarları mevcuttur. 
Öğrenci sayısının son yıllarda artması üzerine 
bu hususta laboratuvarların genişletilmesi 
çalışmaları yapılmaktadır. Öğrencilerimiz ayrıca 
eğitim ve araştırma faaliyetlerinde modern 
analiz sistemleri ile donatılmış MEİTAM, 
Mersin Üniversitesi İleri Teknoloji Eğitim, 
Araştırma ve Uygulama Merkezi’nden de 
yararlanabilmektedir. 
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D.: Fakültenizdeki sosyal imkânlardan, 
düzenlenen etkinliklerden kısaca bahseder 
misiniz?
S.Y.: Öğrencilerimiz sosyal ve kültürel 
aktivitelerinin büyük bir kısmını Öğrenci 
Topluluğu vasıtasıyla yürütmektedir. Öğrenci 
Topluluğumuz, her yıl düzenlenen Mersin 
Üniversitesi, Spor ve Kültür Şenlikleri 
kapsamında, tavla turnuvası, fotoğraf sergisi, 
tiyatro etkinliği, konferanslar, şiir dinletileri, 
kermes gibi faaliyetler gerçekleştirmektedir. 
Ayrıca, geleneksel Balık Ekmek Günü 
kapsamında fakültemize yeni kaydolan 
öğrencilerin diğerleriyle kaynaşması 
sağlanmaktadır. 

Öğrencilerimize yardımlaşma duygusunu 
aşılamak amacıyla, Çocuk Esirgeme Kurumu’na 
bayram ve yeni yılda ziyaret gerçekleştirilmekte, 
maddi durumu iyi olmayan ilköğretim okulu 
öğrencilerine yardımda bulunulmaktadır. 
LÖSEV, Alzheimer Derneği vb. kuruluşlara 
destek çalışmaları sürdürülmektedir. 
Topluluğumuz kardeş okul olarak belirlediği 
“Necatibey İlköğretim Okulu” öğrencilerinin 

“Ağız ve Diş Sağlığı”, “Dengeli Beslenme” gibi 
konularda eğitim almasını sağlamakta, fi lm 
gösterileri düzenlemekte ve maddi durumu iyi 
olmayan öğrencilere yardımda bulunmaktadır. 

Öğrenci Topluluğumuz son yıllarda ARGEVİS 
ile birlikte öğrencilerimizin mesleki gelişimine 
yönelik kurslar, sertifi ka programları 
düzenlemiştir. Ayrıca; 2010 yılından bu yana, 
Kariyer Günleri etkinliğini düzenleyerek 
öğrencilerimizin farklı meslek alanlarını tanımaları 
sağlanmaktadır. 

Üniversite, sadece öğretimi değil eğitimi de 
kapsamaktadır. Birinci sağlık basamağını teşkil 
eden eczanelerde hastayla sağlıklı iletişimin 
kurulması önem arz etmektedir. Tiyatro, 
sözlü anlatımın gelişmesinde önemli bir yere 
sahiptir. Bu amaçla, topluluk bünyesinde bir 
tiyatro grubu kurulmuştur. Her yıl, Öğrenci 
Topluluğu’nun da danışmanlığını yapan 
hocamızın danışmanlığında Şehir Tiyatroları’nın 
da desteğini alarak oyun sahneye koymaktadır. 
Ayrıca öğrencilerimiz Devlet Opera ve Balesi’nin 
etkinliklerine de katılmaktadır.
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Fakültemiz, 2003 yılında Türkiye’de ilk Öğrenci 
Kongresi’ni düzenleyerek bu konuda diğer 
fakültelere öncü olmuştur. I. Ulusal Eczacılık 
Öğrenci Kongresi, büyük ilgi görüp amacına 
ulaşınca, 2004 yılında II. Ulusal Eczacılık 
Öğrenci Kongresi uluslararası katılımlı olarak 
düzenlenmiştir. O yıllarda eğitim veren 
9 eczacılık fakültesinin öğrencilerinin sözlü ve 
poster bildirileri ile katıldığı, mesleki ve akademik 
konuların uzmanlarının da davet edilerek güncel 
konuların ele alındığı bu kongreler, eczacılık 
öğrencilerinin sosyal açıdan da kaynaşmasını 
sağlamıştır. 

Kongrelerin ana amacı olan “Türk eczacılık 
fakülteleri öğrencilerinin tek bir çatı altında 
birleşmesi” hususundaki çalışmalar, bu 
kongreleri izleyen ve 2005-2006 yıllarında 
TÜBİTAK ve TEB desteği ile gerçekleştirilen 
uluslararası düzeyde lisans ve lisansüstü 
öğrencilerin çalışmalarını sunduğu 
Mediterranean Pharmacy Congress’te 
meyvesini vermiştir. Aslında eczacılık fakültemiz, 
ders programı yoğun olmasına rağmen, bu tür 
uğraşları da ihmal etmemektedir. 

Fakültemiz 2009 yılından bu yana Mersin 
Kozmetik Günleri ve Doğu Akdeniz Biyoteknoloji 
Günleri’ni düzenlemektedir. Bu vesileyle, 
öğrencilerimizin ve öğretim elemanlarımızın 
bu konularda ulusal alanda yapılan çalışmaları 
görme ve konunun uzmanlarıyla fi kir alışverişi 
yapma imkânları olmaktadır. 

Meslek kuruluşlarına (ilaç fi rmaları, ecza 
depoları, kooperatifl er, hastane eczaneleri, 
Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Ankara 
Üniversitesi Parenteral Üretim Tesisi, Ankara 
Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü, Alata 
Bahçe Bitkileri Araştırma Merkezi) düzenlenen 
teknik geziler de öğrencilerimize derslerde 
öğrendiklerini sahada görme imkânı 
sunmaktadır. 

Öğrencilerimiz, ulusal kongrelere katıldıkları gibi 
uluslararası etkinliklere de iştirak etmektedir. 
Ayrıca, Erasmus programı kapsamında İspanya, 
İtalya, Polonya, İngiltere gibi ülkelerde yer alan 
Avrupa’nın tanınmış üniversitelerinde eğitim 
görmekte ve staj yapmaktadır. 

D.: Bugün itibarıyla eczacılık eğitiminde 
gözlemlediğiniz sorunlar neler?
S.Y.: Sayıları hızla artan eczacılık fakülteleri ve 
öğrenci kontenjanları göz önüne alındığında, 
yeni açılacak eczacılık fakültelerinde eğitime 

başlamak için asgari ölçütler getirilmesi ve 
öğrenci kontenjanlarının azaltılarak eczacılıkta 
taban puan uygulamasına geçilmesi, mesleğin 
geleceği açısından bir gerekliliktir.

D.: Mezunlar ağırlıklı olarak neden serbest 
eczacılığı tercih ediyorlar, kamuya, özel 
sektöre veya akademiye yeteri kadar 
yönelmiyorlar?
S.Y.: Eczacılık mesleği denilince akla hep 
serbest eczacılık geliyor. Dolayısıyla eczacılık 
fakültesini kazanan öğrencilerin amacı mezun 
olduktan sonra serbest eczacı olmaktır. 1. sınıf 
öğrencilerimize, eczacılığa giriş ve terminoloji 
dersinde eczacıların çalışma alanlarını 
tanıtıyoruz. Öğrencilerin %90’nı eczane 
açmak istiyor. Geriye kalan %10’u ise ailesinin 
baskısıyla eczacılığı seçtiğinden eczane açmak 
istemiyor. 

Eczacıların kamuda çalışmak istememesinin 
nedeni maaşlarının düşük olmasıdır. Özel 
sektörde çalışma saatlerinin yoğun olması ve 
rekabetin fazla olması eczacıların özel sektöre 
yönelmesine engel oluyor. Öğrenciler mezun 
olunca hemen memleketlerine gidip eczane 
açma hayalinde olduklarından, akademisyen 
olmaları için kendilerini fakültede kalmaya ikna 
etmek çok zor oluyor.

D.: Mesleğe yeni başlayan genç eczacılara 
neler tavsiye edersiniz?
S.Y.: Eczacılık hiçbir zaman eskimeyen ve 
eskimeyecek bir meslektir. İnsan sağlığı ile 
uğraşan bir mesleği icra etmek, sağlık sorunları 
olan insanlara yardımcı olmak, hepimizi mutlu 
eder. Önerim şudur ki, üniversite ziyaretleri 
gerçekleştirerek ortamı teneffüs etmeye, 
serbest eczacılara giderek incelemeye 
çalışsınlar ve gerçekten seveceklerine 
inanıyorlarsa bu işi yapsınlar. 

Mesleğe dar açıdan bakmamalılar. Sadece 
serbest eczacılıkla ilgili bir bölüm değil burası. 
Bambaşka bir dünya, hayal edemeyecekleri 
kadar çalışma alanları mevcut. Hele, ilaç ya da 
kozmetik ürün geliştirdiğiniz ya da bir hastalığın 
tanısına yardımcı olacak verileri elde ettiğiniz 
zaman aldığınız haz hiçbir şeye değişilmez. 

D.: Selçuk Ecza Deposu hakkında 
düşünceleriniz neler?
S.Y.: Selçuk Ecza Deposu sosyal sorumluluk 
projeleri ile eğitim ve öğretime katkıda bulunan 
Türkiye ilaç dağıtım sektörünün en eski, köklü 
ve güvenilir şirketlerinden biridir.
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emelleri 1983 yılında Ecz. Erol 
Toksöz tarafından atılan Sanovel 
İlaç, Türk ilaç sektörünü geleceğe 

taşımak için çalışmalarına hız kesmeden 
devam ediyor. İlkelerinden ve kaliteden ödün 
vermeden, dünya standartlarında üretim 
yapan Sanovel İlaç’ı daha iyi tanımak için 
Toksöz Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet 
Toksöz’e sorularımızı yönelttik. 

DENGE: Sanovel İlaç’ın temelleri 1983’lere 
dayanan kuruluş hikâyesini anlatır mısınız?
AHMET TOKSÖZ: İlkelerinden ve kaliteden 
ödün vermeden, dünya standartlarında üretim 
yapan Sanovel, Ecz. Erol Toksöz tarafından 
kurulmuştur. 

İlaç sektörüne 1976 yılında Ankara’da Galenos 
Ecza Deposu’nu kurarak giren Erol Toksöz, 
1982 yılında Adilna’yı satın alır ve 1983 yılında 

Sanovel’in temellerini atar. Üretim yolculuğuna 
1983 yılında, Şişli’de 5 personel ile başlayan 
Sanovel, bugün 125 bin metrekare arsa 
üzerinde, 60 bin metrekare kapalı alana 
sahip modern tesislerinde çalışmalarını 
sürdürmektedir.

D.: Firmanızı bugünlere ulaştıran kilometre 
taşları, ilkler neler?
A.T.: Sanovel’in geçmişine baktığımızda 20-25 
yıllık döneminde Majezik, Lansor ve Macrol 
gibi markaları göze çarpmaktadır. Bu ürünlerde 
ciro ağırlığı hala yüksek olmakla birlikte 
Sanovel’in AR-GE odaklı bir fi rma olduğunu 
söyleyebiliriz. 

Sanovel İlaç geliştirdiği dört ilaç 
formülasyonuna, Amerika Patent Ofi si’nden 
patent alan ilk Türk fi rması olarak önemli bir 
başarıya imza atmıştır. Sanovel’in, tamamen 
yerli sermaye ile geliştirdiği ilaç formülasyonları, 
Amerika’dan 2033 yılına kadar patent koruma 
hakkı elde etmiştir. 

D.: Sanovel İlaç’ın Türkiye pazarında 
bugünkü konumu nedir?
A.T.: %100 yerli sermaye ile kurulup ilaç 
sektöründe 30 yılı aşkın süredir faaliyet 

Toksöz Grup 
Yönetim Kurulu 

Başkanı
 Ahmet Toksöz

T

Gelecek 
Emin Ellerde
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gösteren Sanovel, alanında bir taraftan 
dinamizmi ve gelişmeye açık yapısıyla adından 
söz ettirirken, diğer taraftan insan kaynakları 
ve AR-GE çalışmalarına yaptığı yatırımlarla Türk 
ilaç sektöründe örnek teşkil eden en güçlü 
fi rmalardan biridir. 

D.: Üretim tesisleriniz hakkındaki detayları 
öğrenebilir miyiz?
A.T.: Sanovel İlaç’ın modern üretim tesisleri 
İstanbul-Silivri’de 2006 yılında faaliyete 
geçmiştir. 125 bin metrekare alan üzerine 
kurulmuş olan tesiste tüm katı, sıvı, yarı katı 
ve steril farmasötik formların üretildiği ana 
üretim tesisinin yanı sıra sefalosporin üretim 
tesisi, biyoteknolojik ürün üretim tesisi, AR-GE 
merkezi, yüksek depolar ve sosyal tesisler 
bulunmaktadır. 2011 yılında tamamlanan 
genişleme projeleriyle toplam kapalı alan 60 
bin metrekare olmuştur. 

Tesisimiz Sağlık Bakanlığı tarafından periyodik 
olarak denetlenmekte ve gerekliliklerin tümü 
yerine getirilerek sağlık sektörüne yenilikçi, 
yüksek kaliteli, güvenilir, sürdürülebilir hizmet 
ve ürünler sunulmaktadır. 

Tesisimiz Ukrayna, Almanya, Makedonya 
sağlık otoriteleri tarafından da denetlenmiş ve 
İyi Üretim Uygulamaları (Good Manufacturing 
Practice - GMP) sertifi kası almıştır. Ayrıca 
tesisimiz ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi 
sertifi kasının yanı sıra çalışma süreçlerinde, iş 
güvenliği ve sağlığına gösterdiği özenle OHSAS 
18001, çevreye duyarlı çalışma şekli ile de ISO 
14001 sertifi kalarına hak kazanmıştır. 

D.: İlaç portföyünüzde daha çok hangi tedavi 
gruplarına yönelik ilaçlar var?
A.T.: Sanovel, kardiyovasküler sistem, solunum 
sistemi, merkezi sinir sistemi, gastointestinal 
sistem, antidiyabetikler, antihistaminikler, 
analjezikler, antiviraller, antiastmatikler, 
antifungallar ve antibiyotikler sahasında faaliyet 
gösteren bir şirkettir. 

Dünyanın en çok satan jenerik Lansaprozol’u 
ve Flurbiprofen’i, Sanovel’in piyasaya verdiği 
Lansor ve Majezik markalarıdır. Bunun yanı 
sıra inhaler ürünlerimiz piyasaya verilmiştir 
ve biyoteknoloji ürünlerimiz ruhsatlandırılıp 
yakın gelecekte Türk hekimlerinin hizmetine 
sunulacaktır. 
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D.: Sanovel İlaç’ın ilaç sektöründeki vizyonu 
ve misyonu nedir?
A.T.: Toplamda 1.200, AR-GE bölümünde ise 
110 çalışanı olan  Sanovel’in temel felsefesi, 
etik değerlere tamamen uymak, ilaçta kaliteyi 
ön plana çıkarmak, güven, çevreye ve insana 
saygı ile özetlenebilir. 

Sanovel’in misyonu kaliteyi bir yaşam tarzı 
haline getirmiş, çevreye saygı bilinci ile 
faaliyetlerini sürdüren, değişime açık, güvenilir, 
müşteri memnuniyetini ve tıbbi etiği ön planda 

tutan, insan sağlığına katkıda bulunmayı temel 
amaç edinen kurum olmaktır. Vizyonu ise ilaçta 
5 kıtaya hizmet verir hale gelmektir. 

Sanovel şu an Türkiye ilaç pazarının ilk 10 
oyuncusundan biridir ve uzun vadedeki hedefi  
faaliyet gösterdiği tüm terapotik alanlarda 
lider olmaktır. Sanovel ayrıca Türk ilaç 
sektörünün öncülerinden olmayı ve global 
vizyon ile büyüyen bir şirket haline gelmeyi 
hedefl emektedir. 
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D.: İhracat çalışmalarınızda son durum nedir 
ve hangi ülkelere ürün ihracı yapıyorsunuz?
A.T.: Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, 
Özbekistan, Gürcistan, Türkmenistan, Ukrayna 
ve Makedonya şu an ihracat yaptığımız 
ülkelerdir. 2016 sonunda ise Arnavutluk, 
Libya, Irak ve Rusya’nın da bu ülkeler arasına 
eklenmesi planlanıyor. 

D.: Türk ilaç sektöründeki rekabete karşılık ne 
gibi çözümler üretiyorsunuz ve bu anlamda sizi 
diğer fi rmalardan ayıran temel özellikler neler?

A.T.: En büyük yatırımımız insan odaklı 
olmamızdır. Rekabette insan kaynağının en 
önemli öğe olduğunun yıllardır farkındayız 
ve bu konu üzerinde çok çalıştık. Eğitimli ve 
donanımlı saha kadromuz bizi hem hekim 
hem de eczane boyutunda öne geçirmektedir. 
Bu şekilde de çalışmalarımıza devam 
ediyoruz. Ayrıca patent bizim için çok önemli. 
Yeni formülleri patentlemek üzere AR-GE 
yapıyoruz. Bu ürünleri ilk olarak pazara vermeyi 
hedefl iyoruz. 
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D.: Ülkemizde yerli ilaç üretiminin geldiği 
son nokta hakkında neler düşünüyorsunuz 
ve siz Sanovel İlaç olarak kendinizi nasıl 
konumlandırıyorsunuz?
A.T.: Sanovel İlaç olarak yerli üretimde oldukça 
önemli ve büyük işler yapmaktayız. 40 bin 
metrekare olarak faaliyete geçen tesisimiz, 2011 
yılında 60 bin metrekareye genişlemiştir. Şu an 
için yıllık 150 milyon kutu kapasiteye sahip olup, 
kapasite kullanım oranı %38’dir. 

Tesisimizde tüm konvansiyonel katı ve sıvı 
formların üretimleri yapılabilmektedir. Bunların 
yanı sıra inhaler üretim, steril likit ve toz üretim 
gibi özel formların üretimi de yapılabilmektedir. 
Tesisimiz Türkiye’nin ilk biyoteknoloji üretim 
onayı alan tesisi olma özelliğine de sahiptir. 

İlaçta her zaman aynı kalite ve standartlarda 
üretim yapma zorunluluğu bulunmaktadır. 
Tesisimiz bu açıdan son derece hassastır 
ve kalite sistemleri üretim süreçlerinin her 
aşamasında entegre olarak sürdürülebilir kalite 
yönetimi sağlanmaktadır. 

Ulusal gerekliliklerin tümünü karşılayan 
tesisimiz, Almanya ve Ukrayna sağlık otoriteleri 
tarafından İyi Üretim Uygulamaları (Good 
Manufacturing Practice - GMP) onayı almış 
nadir tesislerdendir. Şu anda Amerika FDA 
onayı süreci için başvurumuz yapılmıştır 
ve gerekli denetimler en kısa sürede 
beklenmektedir. 

D.: İlaç sektörünün bugününü ve geleceğini 
nasıl görüyorsunuz, sektörü bekleyen, hazır 
olunması gereken tehditler sizce neler?
A.T.: Dünyada ve Türkiye’de trendler 
değişmektedir. Bu trendlere uyumlu portföylere 
sahip olmak önemli hale gelmiştir. Özünde 
müşteriye sunabileceğiniz güncel ve iyi bir 
portföyünüz olması lazım. Bunun için AR-GE 
yatırımları çok ön plana çıkmaktadır. Sanovel 
olarak yine Toksöz Grup bünyesinde kurulan 
Arven İlaç içerisinde bu tür ürün portföyleri 
geliştirilmektedir. 

Sanovel, bilimsel ve teknolojik altyapısı ve 
insan kaynakları bakımından uluslararası 
standartlarda, güçlü ve yüksek üretim 
kapasitesine sahip Türk ilaç sanayisinin 
en önemli kuruluşlarından birisidir. 
Portföyümüzdeki bütün ürünler kendi AR-GE 
merkezimiz tarafından geliştirilmiş olup, fi rmayı 
geleceğe taşıyacak yeni moleküllerin ürün 
haline dönüştürülmesi, inovatif ve biyoteknolojik 
ürünlerin geliştirilmesi faaliyetlerine, AR-GE 
merkezimizde tüm hızla devam edilmektedir.  

AR-GE merkezimizde 92 kişi çalışmaktadır. 
Bu iş gücü ile Sanovel farklı endikasyonlarda, 
değişik ilaç formülasyonları geliştirmektedir. 
Farmasötik alandaki en yeni teknolojileri 
takip eden AR-GE merkezimizde İyi Üretim 
Uygulamaları (Good Manufacturing Practice - 
GMP) ve İyi Laboratuvar Uygulamaları (Good 
Laboratory Practice - GLP) kuralları harfi yen 
uygulanmaktadır. T.C. Sağlık Bakanlığı dışında, 
Almanya Sağlık Otoritesi (Bezirksregierung 
Düsseldorf), Ukrayna Sağlık Bakanlığı ve 
Makedonya Sağlık Bakanlığı tarafından 
denetlenmiş ve onay almıştır.

AR-GE merkezimizde yapılan bir diğer 
çalışma da patent başvurularımızdır. Patent 
başvurularında fi rmamız 2013 yılında tüm ilaç 
şirketleri arasında Türkiye’de 1. sırada, tüm 
endüstriler dahil edildiğinde de 5. sıradaki 
şirkettir. Sanovel ayrıca 2014 yılında, Amerika 
Patent ve Marka Ofi si’nden patent alabilen 
yegâne Türk şirketidir. 
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Sanovel’in bir diğer başarısı da 2011 yılında, 
Avrupa Patent Ofi si’nce ilk 15’te en çok 
başvuru yapan fi rmalar arasındaki tek Türk 
şirketi olmasıdır. Sanovel’in Türkiye, Amerika ve 
Avrupa’da toplam 90 patenti mevcuttur. 

Sanovel bugüne kadar, AR-GE faaliyetlerimizin 
başarısı olarak, Türk pazarına 1. jenerik olarak 
verebilme başarısına sahip olmuştur. Türk 
Cumhuriyetleri ve diğer ülkelerde, Sanovel 424 
adet ürün ruhsatına sahiptir. Bunların 147 tanesi 
aktif olarak hastaların hizmetine sunulmuştur. 

D.: Sanovel İlaç’ın sosyal sorumluluk 
anlayışından ve yürüttüğü sosyal sorumluluk 
projelerinden bahseder misiniz?
A.T.: Sanovel İlaç olarak çevreye ve insana 
saygıyı en yaşamsal, en temel görevlerimizden 
sayarız. Buna uygun üretim teknolojilerine 
yatırım yaparız. Yürütülen sosyal sorumluluk 
projeleri kapsamında; ilaç desteği, eğitim 
bursları, sponsorluk çalışmaları, dernek iş 
birlikleri, gönüllülük çalışmalarımızı örnek 
verebiliriz. 

Her yıl bir vakıf adına sosyal sorumluluk koşusu 
yapıyor ve farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. 
Geçtiğimiz yıl Tohum Otizm Vakfı yararına 
Avrasya Maratonu’nda koştuk. Aynı şekilde 
şirket içerisinde kurduğumuz Fotoğraf Kulübü 
ile Tohum Otizm Vakfı’na destek olmak amacıyla 
bir müzayede düzenledik ve elde edilen tüm 
geliri Tohum Otizm Vakfı’na bağışladık.

D.: 2025’lere geldiğimizde Sanovel İlaç nerede 
olacak?
A.T.: Türkiye’nin ilerleme hedefl eri 
doğrultusunda Sanovel olarak hedefi miz 
ilerlemeye katkıda bulunmak ve büyümek… 
Daha öncede belirttiğimiz gibi dünya trendlerine 
yakın olanlarla yarışabilecek portföylerimizin 
olması 2025 hedefl erimiz arasındadır. 
Biyobenzer ürünler alanında dünyada sözü 
geçen fi rmalar arasında olmak ise bir diğer 
hedefi mizdir.

D.: Denge Dergisi hakkında düşünceleriniz 
neler?
A.T.: Denge Dergisi’nde sektör 
hakkındaki gelişmelere ve güncel bilgilere 
ulaşabiliyorsunuz. Sadece ilaç sektöründen 
haberlere değil kültür-sanat, aktüalite gibi farklı 
konular hakkında bilgi edinebileceğiniz, okuması 
keyifl i bir dergi. Kaliteli yayın anlayışınız için sizi 
tebrik eder, nice yeni sayılarla başarılarınızın 
devamını dilerim.
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edefi ni sonsuzluğa koyduğu, 
“bağımlılığım” dediği sanat 
yolculuğunda hep kendi kişiliğini 

arayan, durmaksızın çizerek, boyayarak, 
kendi tabiriyle kimliğini oluşturan Mustafa 
Ayaz yorulmak bilmeden üretmeye devam 
ediyor. Ayaz, yıllar içerisinde kendisi nasıl 
değiştiyse resminin de öyle değiştiğini 
belirtiyor. 

DENGE: II. Dünya Savaşı’nın bunalımlı 
yıllarında geçen çocukluk çağınızda, ancak 
12 yaşında başlayabildiğiniz ilkokul sıralarına 
denk gelen resim tutkunuzun başlama 
hikâyesini sizden dinleyebilir miyiz?
MUSTAFA AYAZ: 4. sınıfa gelene dek resim 

KÜLTÜR SANAT

derslerinden hiç keyif almıyordum. Ancak 
karelerde resim büyütmek için hocamız 
bize bir ödev verdi. O ödevi çok iyi yapınca 
hocamız çok beğendi; “Aferin, sen resimde çok 
yeteneklisin, iyi resimler yapabilirsin” dedi, beni 
teşvik etti. 

Matematiğim çok iyiydi. İlkokul sonrası Köy 
Enstitüsü sınavına girdiğimde 4 ilin matematik 
birincisiydim. Ancak Karadenizli olmanın 
etkisiyle Türkçe sınavından kötü almıştım. 
1953’te abimin zoruyla elimde bir tahta bavulla 
Köy Enstitüsü’ne girdikten sonra, üçüncü sınıfa 
gelene kadar resim yapmaya devam ettim. 
Hatta “ressamların kitapları var, benim neden 
olmasın” düşüncesiyle bir kitapçık da yaptım. 
Maalesef o kitapçığı sonradan kaybettim. 

Daha sonra, okul müdürü de olan Türkçe 
hocamız bize bir ödev verdi. Aynı zamanda 
“İçinizden güzel resim yapan varsa, bu Osman 

H

KÜLTÜR

“Resim Benim 
Bağımlılığım”

Mustafa Ayaz
Otoportre



Kaptan portresini Türkçe kitabında anlatıldığı 
şekilde tahtaya çizmeye çalışsın” dedi. Ben 
onu karton üzerine yapıp kütüphanenin 
üzerine koydum. Hoca resmi benim yaptığımı 
öğrenince; “Sen çok yeteneklisin, resim 
hocasına söyleyelim de heykeltıraş Burhan 
Alkar seni yetiştirsin” dedi. 

Onun üzerine İstanbul’a gidip Çapa’nın sınavına 
girdim ve kazandım. Bu benim için çok önemli 
bir dönüm noktasıydı. Çapa Resim Semineri’ne 
girdikten sonra artık yolum belli olmuştu, o yol 
da sanat yoluydu.   

D.: Bu yolda ne tür zorluklar yaşadınız?
M.A.: Her başarının altında büyük acılar yatar. 
Çorum Öğretmen Okulu’ndan ayrılıp Gazi’de 
asistan olduğum zaman Çinçin Bağları’na bitişik 
Yeni Ziraat Mahallesi’nde bir ev bulduk. Orada 
8 yıl yaşamak zorunda kaldım. O dönemlerde 
inşaatlarda çalışıp para kazandım. O paralarla 
Yeni Mahalle Şentepe’de bir gecekondunun 
kaba inşaatını yaptım. 1974’te tamamladık ve 
içine taşındık. 1983-84’lerde resimlerim para 
etmeye başladı. 

Birden bire kendimi para içerisinde bulmuştum. 
Ama hiçbir zaman şımarmadım. Çünkü para 
kazanmak için resim yapsaydım, bir yerde kalır 
ilerleyemezdim. Aynı tarzda resimlerle kendimi 
tekrar ederdim. Gençliğimde sarışındım, sonra 
kumral oldum, sonra kelleştim, sonra aklaştım, 
aynen o yol gibi benim resimlerimde adım adım 
değişti. Ben hep kendi kişiliğimi aradım. Kendim 

gibi resim yapmaya çalıştım. Kendimi arıyorum, 
çize çize boyaya boyaya. Şuan 80 yaşındayım, 
50 yaşındaki gibi resim yapmıyorum. Yani ben 
nasıl değişiyorsam resmim de değişiyor. 

D.: Hocanız Adnan Turani’nin size ve 
sanatınıza katkıları neler oldu?
M.A.: İstanbul’da semineri bitirdiğim zaman 
bir yıl kendi köyümde ilkokul hocalığı yaptım. 
Ondan sonra da Gazi Eğitim Enstitüsü Resim 
Bölümü’nün sınavına girdim. İyi ki de bir yıl 
öğretmenlik yapmışım. Bir yıl önce girseydim 
hocamız başka biri olacaktı. Çünkü Adnan 
Turani Almanya’dan yeni dönmüştü ve ona 
birinci sınıfl arı verdiler. 

Adnan Turani bizim için büyük bir şanstı. 
Bizim üzerimizde çok önemli ve olumlu etkiler 
bırakmıştır. En büyük başarısı da öğrencisine 
sanat heyecanı aşılamaktı. Bu dinamizmi 
aşılamayan hocalar sadece akademik değerleri 
öğretmekle kalıyor. Zaten akademik değerler 
öğretilen şeylerdir, oysa sanat öğretilemez ve 
öğrenilemez.  

D.: Mezuniyet sonrası 3 yıl Çorum Öğretmen 
Okulu’nda resim öğretmenliği ve atölye şefl iği 
yaptınız, sonrasında neler yaşadınız?
M.A.: Gazi Eğitim Enstitüsü Resim 
Bölümü’nden çok parlak bir öğrenci olarak 
mezun oldum. Yalnız resme olan tutkum, 
çalışkanlığım değil aynı zamanda insanlara karşı 
sevgim, saygım da bütün hocalarımızın dikkatini 
çekmişti. 
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“Ağabeyim Ahmet 
Ayaz’ın, 1953’te 
benim için yaptığı 
bavul. Bu bavulla 
değişik kentleri 
dolaştık, birlikte 
yaşadık.

(1953-1956)
Erzurum - Pulur 
Köy Enstitüsü
(1956-1959)
İstanbul Öğretmen 
Okulu Resim 
Semineri
(1960-1963)
Ankara Gazi Eğitim 
Enstitüsü Resim-İş 
Bölümü

Çektiğim sıkıntıları, 
zorlukları, geleceğe 
yönelik istek ve 
arzuları, güzellikleri 
paylaşmayı, başarı 
hırsımı, müzeyi 
yapacak ideallerimi, 
kısaca herşeyi bu 
bavulla günümüze 
taşıdım.”
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Çorum Öğretmen Okulu’na kurayla gittiğimde 
yakın olması sebebiyle sık sık Ankara’yı ziyaret 
etme şansı yakaladım. Atölye benim emrimde 
olduğu için imkânlarım iyiydi, öğrenciler 
çalışırken ben de resim yapabiliyordum. Orada 
üç yıl içerisinde 70’e yakın soyut resim ürettim. 
O üç yıllık süreçte Adnan Turani’nin etkisinde 
kaldığım görülebilir. İster istemez her öğrenci 
bir dönem hocasının etkisinde kalır. Bu 
dünyanın her yerinde böyledir. Bu döngüyü 
kıramayan kişiler ölene kadar o hocanın 
etkisindedir ve hiçbir zaman kendi kişiliğini 
bulamaz. 

Ürettiğim o 70 büyük tuvalle Ankara’da sınava 
girdim. Benimle birlikte 25-26 kişi vardı, bir 
kişi alınacaktı ve o ben oldum. Hocalarımıza 
müteşekkirim. Eğer ortaokul ve liselerde 
hocalığa devam etseydim, o zaman bugünkü 
Mustafa Ayaz olamazdım.  

D.: Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar 
Fakültesi’nden 1988 yılı başında kendi 
isteğinizle ayrılana kadar yıllarca eğitmenlik 
yaptınız. Peki, neden bıraktınız?
M.A.: Öğrencilerim bana hep çok iyi bir hoca 
olduğumu söylerdi. Gazi Eğitim Enstitüsü 
Resim Bölümü’nde 1984’e kadar çalıştım. 
Hacettepe Üniversitesi kurulunca Gazi’deki 
hocaların birçoğu oraya geçti, bunlardan 
bir tanesi de bendim. Son olarak da Bilkent 
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’ne 
geçtim. Ancak oradaki ortam, öğrencilerin 
davranışları beni itti. Bunun yanında orada 
ders dışında başka görevler de verildiğinden 
çalışmaya pek zamanım kalmıyordu. Oysa 
ben resim yapmak istiyordum. O noktada 
profesörlüğü bırakarak, şapkamı başıma 
koydum ve ayrıldım. Adnan Turani engel olmak 
istedi, ama üzgün olduğumu söyledim ve 
kararımdan dönmedim. 

KÜLTÜR SANATKÜLTÜR
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D.: Resim sanatını mesleğiniz değil, nefesiniz 
olarak görüyorsunuz, bunu biraz açar 
mısınız?
M.A.: Bu bir hastalık, bağımlılık gibidir. 
Üniversiteyi bıraktıktan sonra sürekli resim 
ürettim. Ama bunu yapıyor olmak için 
yapmadım. İçimdeki aşkı doyurmak için resim 

yaptım. Sürekli çizerek, boyayarak mutlu 
oldum. Çünkü bir şey çizmeden, boyamadan 
rahat edemem. Gece yattığım zaman bir 
eksiklik hissederim. Kalkar bir şeyler çizer 
tekrar yatarım. Ama sadece resim yapmak için 
yola çıkanlar resim yaptıklarıyla kalırlar. Sanatçı 
olmak öyle kolay bir şey değildir. Büyük bir 
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özveri ister. İnsanın varını yoğunu sanata 
vakfetmesi gerekir. Benim sosyal hayatım 
sıfırdı, tek tesellim şu ki güzel şeyler yaptım ve 
sanatseverleri mutlu ettim. En nihayetinde ben 
de mutlu oldum.

D.: Sizin için resimde en önemli unsur nedir?
M.A.: Şüphesiz ki kişiliktir. Eğer resimde kişinin 
kişilik damgası yoksa o sadece tuval üzerinde 
bir resimdir. Bir kişiyi ressam yapan onun 
resmine vurduğu etikettir. Kendi hamurunu, 
kendi nefesini, düşüncelerini, nefretini, 
sevgisini, tuvale yansıtması gerekir. Konuşur 
gibi kişi kendi mayasını tuvale anlattığı zaman 
o artık resim değil Mustafa Ayaz’dır, Ahmet’tir, 
Mehmet’tir. 

Kendimi eleştirdiğim zaman şunu görüyorum; 
büyük sanatçıların çoğu sanat eğitimi almamış 
kişilerden çıkıyor. Bense sanat eğitimi aldım. 
Ama bir şansım vardı; o da çok çalışarak sanat 
eğitimi döngüsünden, çemberinden kurtulup 
kendi döngüme dönmemdi. Artık bir Mustafa 
Ayaz sanat dili vardır. Resmime birisi baktığı 
zaman bu Mustafa Ayaz’ın resmi diyebiliyorsa, 
bu çok çalışıp kendime özgü bir ifade etme dili 
bulmamdan kaynaklanır. 

D.: “Tüm yapıtlarım hapsedilen aşkların 
öyküsüdür” diyorsunuz, neden?
M.A.: Normal bir insan mutlaka aşık olur. Hiç 
aşık olmayan, sevmeyen “insan” olmaz. O tür 
insanlardan, hiç ağlamayan ve gülmeyenlerden 
korkarım. Neyi, nasıl seveceğini kendisi bilir. 

KÜLTÜR SANATKÜLTÜR
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D.: Türkiye’de sanat eğitimi sizce nasıl?
M.A.: Söylediğim gibi büyük sanatçıların çoğu 
sanat eğitimi almayan kişilerden çıkar. Resim 
öğretmeni, ressam ve sanatçı ayrı şeylerdir. 
Sanatçı çok zor yetişir, bunu da başkası 
yapamaz, sanatçı kendi kendini yetiştirir. 

Adnan Turani’nin yaptığı şekilde, öğrenciye 
heyecan verip, onun gizli değerlerinin öğrencinin 
kendisi tarafından anlaşılmasına katkıda 
bulunuyorsa eğitim yararlıdır. Öğrenciyi belli 
bir açı içerisine kanalize edip, onu akademik 
koridora sıkıştırıyorsa zararlıdır. Bugün akademik 
değerler öğretilince, sanat öğretildi sanılıyor. 
“Sanat öğretilmez ve öğrenilmez ise hocaya ne 
gerek var” diyebilirsiniz. Hoca eğer öğrenciyi 
belirli bir kalıba sokmadan 360 dereceyi 
kapsayacak şekilde bir heyecan aşılıyorsa 
görevini yerine getiriyordur. Yani öğrencinin 
kişiliğini baz alarak öğretirse, kendi görüşünü 

İnsansak, duygularımız varsa, hele de sanatçı 
duyarlılığına sahipsek hayli hayli severiz. Ben 
de duygusallığımı reddetmem. Zaman zaman 
hüngür hüngür ağlamışımdır. Yeri gelmiş 
kahkahalarla gülmüşümdür… 

D.: Çoğunlukla resimlerinizin içinde siz de yer 
alıyorsunuz, neden?
M.A.: 1972’li yıllarda Gazi’de hocayken model 
olarak genellikle öğrencileri kullanıyordum. 
Sırayla oturuyorlar desen çiziyorlardı. Ama 
o arada ben de çiziyordum. O dönemde 
yaptığım resimlerde daha çok bir model ve bir 
ressam bayan var. Sonra bir baktım o ressam 
bayan ben olmuşum, kendi profi limi çizmişim. 
Elbette ressam ve modeli yeni bir konu değil, 
Rönesans’ta bile ressamlar tarafından yapılmıştır. 
Ama ben oraya kendimi tesadüfen koymuşum. 
Sonradan bu sevildi ve oldukça talep gördü.

KÜLTÜR SANATKÜLTÜR
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empoze etmezse, öğrenciyi kendi kişiliğine 
yaklaştırabiliyorsa başarılıdır.

D.: Sizce Türkiye’de genç sanatçılar yeterli 
düzeyde destekleniyor mu?
M.A.: Toplum ve devlet sanatçıya sahip 
çıkmıyorsa sanatçı kendine sahip çıkmalıdır. 
Sanatçı kendi kendini oluşturur, potansiyeli yoksa 
sanatçı olamaz. En büyük katkı Adnan Turani 
gibi, gençlere o heyecanı aşılamaktır. 

D.: Mustafa Ayaz Vakfı Plastik Sanatlar 
Müzesi’ni kurma fi kri nasıl çıktı, nasıl gelişti?
M.A.: Şentepe’de bir gecekondudayken, bir 
gün gelecek burayı elimizden alacaklar diye 
düşünüyordum. Burayı ben nasıl hak edebilirim 
diye yola çıktım, bir duvar inşa edip üzerine de 
bir rölyef yapmaya karar verdim. Bir sanat eseri 
olarak algılansın ve bu ev yıkılmasın istedim. 
Karadenizliyim, inşaattan da anlarım. Duvarı 
inşa ettim ama rölyefe sıra gelmeden resimlerim 
satılmaya, para kazanmaya başlayınca 
gecekondudan çıktım. Daha iyi bir yere 
ihtiyacımız olduğundan 2002’de arsa aramaya 
başladık. Sonunda burayı bulduk. Kızılay’a yakın 

böylesine merkezi bir yeri alabilmem de benim 
şansım oldu. Böylece Mustafa Ayaz Vakfı Plastik 
Sanatlar Müzesi’ni kurmuş olduk. Kimseden de 
bir destek almadık. 

D.: Bugün gelinen noktada müzenin hedefl eri, 
faaliyetleri ve ziyaretçileri nelerin beklediği 
hakkında bilgi verir misiniz?
M.A.: Müzede sanat kurslarımız var. Genç, yaşlı, 
her yaş grubuna yönelik resim kursları veriyoruz. 
Üst yaş grupları özellikle benim için geliyor.
Dolayısıyla ben de derslere giriyorum. Arada 
genç arkadaşlara katkı vermek için sergiler de 
açıyoruz. Ama galericilik yapmak istemiyoruz, 
yapmayacağız da… 

D.: Son olarak resim sanatını seçen gençlere 
neler tavsiye etmek istersiniz?
M.A.: Resim yapıp satmak için yola çıkarlarsa 
yolda kalırlar. Sevgiyle, tutkuyla çıkacaklar yola, 
sanata bağımlı olacaklar. Bu, onları sanatçının da 
ötesinde insan yapar. İyilik ve insan sevgisi
kazandırır. Bir insan sevdiği işten para kazanırsa 
bu çok güzel bir hazdır. Ben nasıl çizmeden, 
boyamadan duramıyorsam onlar da öyle olmalı.
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Kadim Tıbbın 
Değerli Tohumu;
Hint Yağı

nsanlık tarihinin en eski 
dönemlerinden beri tanınan ve yağı 
birçok yerde kullanılan Hint yağı bitkisi 

yeni araştırmalar ve kullanım sahalarıyla tekrar 
gündemde.   

Hint yağı bitkisi Ricinus communis L. 
Euphorbiaceae (Sütleğengiller) familyasından 
olup iki çenekliler sınıfından, çalı görünüşünde, 
otsu bir bitkidir. Ülkemizde 2-3 metre, tropik 
bölgelerde 8-10 metre yüksekliğe ulaşan bitki, 
tohumlarından elde edilen yağ ile tanınmıştır. 
Tepesinde kırmızımsı çiçekler açar. Gövdesi 
kahverengi - kırmızı arasında bir renk alan çok 
yıllık bir bitkidir. Tohumlarının şekli keneye çok 
benzediğinden Türkiye’de bu bitki genelde 
“kene otu” olarak bilinmektedir.

Sıcak ülkelerde ve özellikle Akdeniz ikliminin 
görüldüğü yerlerde doğal olarak yetişir veya 

YÜZYILLI YÜZYILLIK İLAÇLAR

kültürü yapılır. Anadolu’da çok eskiden beri 
tarımı yapılmış olup Güney Anadolu sahillerinde 
hâlâ yabanileşmiş bitkilere rastlanmaktadır. 
Adana, Malatya, Diyarbakır ve Güney Anadolu 
topraklarında tarla kenarlarına veya doğrudan 
tarlaya ekilmekte ve tohumlarından yağ elde 
edilmekteydi. Anadolu’da kene tohumu, Hint 
baklası, abdülselam otu isimleriyle tanınır. 
Osmanlıca metinlerde de habbu’s-selatin veya 
hırva olarak geçer. 

Bitkinin en çok tohum yağı kullanılır, tohumlar 
%45-65 yağ içerir. Hint yağı dediğimiz yağ, bu 
bitkinin tohumlarının kabuğunun soyulmasından 
sonra soğuk sıkma ile elde edilir. Bu yağ 
renksiz veya çok açık sarı renkli, koyu kıvamlı 
ve kokusuzdur. Yağın hazmı zor olduğundan 
yemeklerde kullanılmamış aydınlatma yağı olarak 
çok kullanılmıştı. İssiz yanması ve parlak ışık 
vermesi nedeniyle kandillerde tercih edilmişti.

Bugün Afrika başta olmak üzere Hindistan’ın 
fakir bölgelerinde hâlâ kullanılan bu yağ 
öncelikle kuvvetli müshil etkisinden dolayı 
tüketilmektedir. Tohumlarından elde edilen 
sabit yağ “castor oil, huile de ricin, oleum ricini” 
isimleriyle kodekslerde yer almıştı. Önemli 
bir kullanma yeri de motor yağı idi. Ayrıca, 
sanayide sabun ve boya yapımında, dericilikte, 
mürekkep yapımında kullanılmıştı. Yakın zamana 
kadar uçaklarda makine yağı olarak ve ağır 
peklik vakalarında müshil etkisinden dolayı 
kullanılmaktaydı.  

Hint yağının bileşiminin %90’ını risinoleik asit 
oluşturur. Bunun dışında oleik asit, linoleik asit, 
linolenik asit, stearik asit, palmitik asit, dihidroksi 
stearik asit içermektedir. Hint yağı tohumları risin 
denilen zehirli bir madde de taşır. Bunu önlemek 
için eskiden beri su ile birkaç defa yıkanarak 
suda çözülen bu zehirden arındırılır. 

İnsanlığın çok eskiden beri tanıdığı ve kullandığı 
bu bitki, özellikle de yağı, ilaç ve kozmetik amaçlı 
kullanılmıştı. Yeni bilimsel araştırmalarda bu 
kullanımların etkisini doğrulayan sonuçlar elde 
edildi.

Hint yağının dâhilen kullanımı genelde müshil 
etkisinden dolayıdır. Kabızlığı çözücü veya 
günde 1 çay kaşığı alarak kabızlığı önleyici 
olarak güvenle kullanılır. Bazı uzmanlar Hint 
yağının dâhilen kullanımının bağışıklık sistemini 
güçlendirdiğini gösterdiklerinden hastalıklara 
karşı direnci arttırdığını ve vücudun daha sağlıklı 
olmasını sağladığını bildiriyorlar. 

Prof. Dr. Ayten Altıntaş 
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi / Tıp Tarihi Anabilim Dalı 
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kirpiklerin çıkması için sürülmesini her zaman 
tavsiye ederlerdi. Ayrıca Hint yağını müshil olarak 
çok kullanır ve överlerdi. Önemli hekimlerimizden 
Nidai’nin tıp kitabında kendi hazırladığı ve 
içinde habbüs selatin (Hint yağı tohumu) olan 
çok önemli bir reçetesi vardır. Beden ve zihni 
temizleyici olarak hazırlanan bu ilacın etkisini 
Nidai; “Şerbeti yüz yaşından tecavüz itmiş kişilere 
virdüm taze cüvan olup zinde oldı” diyerek över.

Ülkemizde uzun bir geçmişi olan güney 
bölgelerimizde kolaylıkla yetişen ve gelecekte 
önemli bir ilaç ve kozmetik olacak olan bu 
yağ bitkisinin yetiştirilmesinde ve kullanım 
yelpazesinin genişletilmesinde 
yarar var.

Araştırmacı Harvey Grady Sedona Hint yağının 
uygulanmasının, 24 saat içinde kanda bulunan 
T hücrelerinin ve lenfositlerin sayısını arttırdığını 
ortaya koymuş, küçük tümörlerin tedavisinde 
önermiştir. Bazı bilimsel araştırmalar da lenf ve 
karaciğeri olumlu anlamda desteklediğinden, 
lenf ve karaciğer dostu olarak görüyorlar. 

Hint yağının haricen kullanılması ise çok 
daha yaygındır. Antibakteriyel, antifungal 
ve antienfl amatuar etkisi bilimsel olarak 
gösterildikten sonra pek çok ilaca eklenerek 
dünya çapında kullanımı giderek arttı. Bakteri 
ve mantarlara karşı etkisi sebebiyle öncelikle 
yüzdeki akne probleminde tavsiye ediliyor. 
Risinoleik asitten dolayı sivilceleri önlemede, 
kaşıntılarda, siğil ve mantar problemlerinde 
kullanılıyor. Ayrıca içerisinde bulunan undesilenik 
asidin mantar tedavisinde etkili olduğu ve başta 
“ringworms” olmak üzere diğer cilt hastalıklarının 
iyileşmesini sağladığı rapor edilmiştir. 

Hint yağının, içerdiği antienfl amatuar özellikleri 
sebebiyle, artrit tedavisinde, eklem ağrılarında, 
sinir iltihabı ve boğaz kaslarını rahatlatmada 
yararlı olduğu bildiriliyor. Bir pamuk veya 
bez ile masaj yaparak ağrıyan yere Hint yağı 
uygulaması hastaları rahatlatıyor.  
Hint yağının cildi nemlendirici özelliği ise 
kozmetik dünyasının en çok kullanma sebebi. 
Cildin nem oranını dengeleyerek kuru ciltler 
için, güneş sonrası oluşan yanıklar ve ciltte 
oluşan çatlaklarda çok faydalı olduğu rapor 
ediliyor. Bacak ve karın bölgesinde yeni oluşan 
çatlaklarda düzenli uygulamalarda sorun çözücü. 
Ayrıca düzenli uygulama sonucunda yara izleri 
için en uygun yağ olarak tavsiye ediliyor. Hücre 
düzeyinde düzenli dokular oluşturarak yara 
izlerini geçirdiği bildiriliyor. Hint yağının elastin 
ve kolajen üretimini uyararak derin çizgi ve 
kırışıklarda etkili olduğu, cildin alt dokularına etki 
ederek ciltteki lekelerde faydalı olduğu rapor 
ediliyor. 

Hint yağının tıbbi ve tedavi edici faydaları, çeşitli 
sektörlerde kullanımını hızlandırdı. Bitkisinin 
kolay yetiştirilmesi, tohumundaki 
yağ miktarının çokluğu ve 
kolay elde edilmesi, fi yatının 
uygun olması sayesinde çeşitli 
kozmetik ve sabun üreticileri ile 
tekstil dünyasının tercihi oldu. 

Osmanlı hekimleri de Hint 
yağının birçok faydalı özelliğini 
denemişlerdi. Saç, sakal ve 
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u yazı Haziran ayının ilk yarısında 
kaleme alınmış olsaydı, muhtemelen 
önceki yazılarda olduğu gibi, yine 

Amerikan Merkez Bankası’nın faiz arttırıp 
arttırmayacağının öneminden bahsedilerek, 
global büyümenin genel ekonomik 
yavaşlamaya rağmen 2016 ve 2017 yılları 
için 2015 yılından daha yüksek bir oranda 
gerçekleşeceği üzerine yorumlara yer 
verilecekti.

Ancak bugün itibarıyla, önümüzde bambaşka 
bir dünya var: İngiltere’de yapılan referandum 
sonrası halk, ülkenin Avrupa Birliği’nden 
ayrılmasına karar verdi. Ayrılma süreci ve yol 
haritası henüz netleşmemiş olmakla birlikte, 
en azından Başbakan Cameron’un Ekim 
itibarıyla görevi bırakacağı ve Avrupa Birliği’nin 
İngiltere’nin ayrılmasına ilişkin belirsizliğe uzun 
süreli tahammülü olmadığı kesinleşti. Şu sıralar 
belirmiş olan ikinci bir referandum ihtimalinin 
belirsizlik sürecini arttırmak dışında bir katkısı olup 
olmayacağı tartışmalı. 

İkinci Dünya Savaşı sonrası Avrupa’nın barış 
ve ekonomik kalkınma projesi olan ve bugüne 
kadar pek çok krizi başarıyla atlatan Avrupa Birliği 
ilk firesini verdi. Otoriteler bu durumun mevcut 
dünya düzeninde yaratacağı değişiklik, Almanya-
Fransa-İngiltere eksenli politik bloğun bir ayağının 
yok olması gibi nedenlerle, siyasi alanda çok 
önemli sıkıntılara yol açabileceği konusunda 
endişeli. Avrupa Birliği’nden ayrılmak isteyecek 
başka ülkelerin olması ihtimali, Birleşik Krallık’a 
karşı hassas bir noktada bulunan İskoçya 
ve İrlanda’nın durumu bu alandaki endişeleri 
arttırıyor. 

Ancak yeni durumun, politik alanın yanı sıra 
ekonomik açıdan yaratacağı sarsıntının oldukça 
şiddetli olacağı da aşikar. İlk etkiler, Avro ve İngiliz 
Sterlini’nde yaşanan hızlı değer kaybı ve tüm 
dünya borsalarında yaşanan değer düşüşleri 
oldu. Uzun vadede ise İngiltere’nin milli gelirinde 
%1 ila 6’lık bir düşüş ile Avrupa Birliği hariç dünya 
ekonomisinde %0,2’lik bir yavaşlama bekleniyor.

Bir yandan da dünyanın karşı karşıya kaldığı bu 
şoktan önce de her şeyin çok iyi gitmediğini 
akılda tutmakta fayda var. IMF Nisan ayında 
yayınladığı raporda 2016 global büyüme 
tahminini Ocak ayı tahminine oranla %0,2 
oranında aşağı çekerek %3,2 olarak belirlemişti. 
Amerika Birleşik Devletleri’nde büyüme ve 
diğer göstergeler pozitif seyretmekle birlikte, 
ekonominin yeni bir faiz artışından olumsuz 
etkilenmeyecek derecede sağlam olduğuna dair 
beliren ani kuşku nedeniyle, Amerikan Merkez 
Bankası’nın faiz arttırım kararını Brexit’ten önce 
de ertelemişti. Avrupa Birliği’nde yaşanan sıcak 
gelişme yıl sonuna kadar faiz artışı beklentilerini 
oldukça azalttı. 

Diğer taraftan Avrupa Birliği’nin zaten zorlanmakta 
olduğu ekonomik toparlanma ise yine İngiltere 
halkının verdiği karar nedeniyle yeni bir boyut 
kazanacak. Her ne kadar Avrupa Merkez 
Bankası bu senaryoya hazırlıklı idiyse de, siyasi 
alanda yaşanan belirsizliğin ekonomiyi de 
etkileyeceği muhakkak.

Gelişmekte olan ülkeler açısından ise durum 
yine temkinli olmayı gerektiriyor. Çin’de yeni 
bir ekonomik denge noktasına doğru işleyen 
süreç beklenenden daha zorlu olacak gibi. 
Çin ekonomisi dünya için çok önemli, zira taraf 
olduğu ticaret, emtia talebinde ve dolayısıyla 
fiyatlarında meydana gelebilecek değişiklikler ve 
benzeri yollarla Çin’in yaşadığı sıkıntıların önemli 
bir alana yayılması söz konusu olabilir.

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

B

Ekonomi Gündemi
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Gelişmekte olan ülkeler içinde petrol ihraç 
eden ülkelerin durumunda herhangi bir iyileşme 
olmazken, ülkemizin de içinde bulunduğu bir 
grup gelişmekte olan ülke ekonomisi sağlam 
adımlarla büyümeye devam ediyor.

Merkez Bankamız Nisan ayında yayınladığı 
raporda, ekonomik temeller açısından sıkı 
para politikası ve finansal istikrara dair alınan 
tedbirlerin katkısı ve emtia fiyatlarındaki sert 
düşüşlerle birlikte cari dengede son yıllarda 
önemli bir iyileşme yaşanmasının, kredi büyüme 
oranlarının makul düzeylerde seyretmesinin ve 
kredi kompozisyonunun fiyat istikrarını ve finansal 
istikrarı destekleyici bir duruma gelmesinin, 
ekonomik kırılganlıkları azaltan önemli gelişmeler 
olduğunu ifade etmiştir. 

Temel göstergelerden enflasyonda, 2016 yılı 
Mayıs ayında bir önceki aya göre %0,58, bir 
önceki yılın Aralık ayına göre %3,15, bir önceki 
yılın aynı ayına göre %6,58 ve on iki aylık 
ortalamalara göre %7,71 artış gerçekleşti. 2016 
ilk çeyrek büyüme rakamı ise %4,5’lik büyümenin 
üzerinde %4,8 olarak açıklandı. Bu iki temel 
gösterge, Merkez Bankası’nın raporunda belirtilen 
görüşleri destekler şekilde olumlu seyrediyor. 

Bununla birlikte, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden 
çıkış kararının, ekonomimiz üzerinde olası 
etkileri göz önünde bulundurulmalı. Türkiye, 
ihracatının %8’ini, ithalatının ise %3’ünü İngiltere 
ile gerçekleştiriyor. İngiltere, ülkemizin büyük 
ekonomiler içerisinde dış ticaret fazlası verdiği 

ender ülkelerden birisi. İkinci büyük ihracat 
pazarı olarak ihracatta, otomotiv, giyim, kıymetli 
taşlar, elektrikli makine ve cihazlar ve makineler 
sektörleri ön plana çıkıyor. Dolayısıyla İngiltere 
ekonomisinin olası yavaşlamasının etkileri 
ülkemizde hissedilebilir. 

İhracatımızın %48’ini yaptığımız AB-28 bloğunun 
bütünündeki gelişmeler ise Türkiye açısından 
daha önemli. Zira ekonomimizde yaşanan 
olumlu gelişmelerin önemli bir kısmı Avrupa 
Birliği ekonomilerinde yaşanan toparlanmanın 
dış talebe etkisi nedeniyle ortaya çıkmakta. 
Ayrıca yaşanan siyasi belirsizliğin küresel risk 
iştahında yaratması muhtemel düşüş, finansman 
ve sermaye akımları tarafından bazı sıkıntılara yol 
açabilir.

Öyle görülüyor ki, önümüzdeki dönem Amerikan 
Merkez Bankası’nın ekonomi çevrelerindeki 
popülaritesi biraz azalacak ve yerini İngiltere ve 
Avrupa Birliği merkezli siyasi otoritelerin takibi 
alacak.
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Yakın döneme kadar çoğunlukla yöreye özgü 
eski Türk evleriyle adını duyuran Safranbolu, 
diğer tarihi değerleri ve doğal güzellikleri 
yanında kent ölçeğinde korumacılıkta örnek 
oluşturmasıyla gün geçtikçe daha çok ilgi 
görmektedir. 

Yörenin tarihi oldukça köklüdür. 
Safranbolu’nun da içerisinde yer aldığı 
Batı Karadeniz bölümünün MÖ 3000 
yıllarından beri bir yerleşim merkezi olduğu 
anlaşılmaktadır. Homeros’un Pafl agonya 
şeklinde kaydettiği bu bölge daha sonraki 
kaynaklarda da bu adla anılmıştır. 

Pafl agonya bölgesinde karşımıza çıkan mezar 
anıtlarından yörede Pers, Lidya, Helenistik, 
Roma, Bizans dönemine ait izlerin varlığı 
anlaşılmaktadır. Safranbolu-Efl ani arasında 
24 tümülüs ve 3 büyük höyük bulunmaktadır. 

eleneksel Türk toplum yaşamının 
tüm özelliklerini kent ölçeğinde 
yaşatan Safranbolu, tarihi ve 

kültürel eserlerini doğal güzellikleriyle 
iç içe bütünleştirerek tüm ihtişamıyla 
ziyaretçilerine sunmaktadır. Sahip 
olduğu zengin kültürel miras ve bu mirası 
korumadaki başarı ile Safranbolu “dünya 
kenti” ününe kavuşmuş ve UNESCO 
tarafından Dünya Mirası Listesi’ne alınmıştır.

G

Bir Tarih ve Kültür 
Hazinesi;
Safranbolu

TURİZM TURİZM

Konu 
Fotoğra� arı: 

İzzet Keribar
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Hacılarobası İnkaya Mezarları, Konarı’daki 
Kocatepe, Gümüş semtinin doğusundaki 
Büyük Göztepe, Aksu, Yukarı Çiftlik’teki 
Keten, Mogol (Yolbaşı) Köyü’ndeki Özenler ve 
Değirmenler tümülüsleri çeşitli yüzyıllara ait 
kalıntıları bağrında saklamaktadır. 

Yörede sırası ile Gasgaslar (Kaşka), 
Hititler, Frigler, dolaylı yoldan Lidyalılar, 
Persler, Helenistik Krallıklar (Pontlar-
Bitinya), Romalılar, Bizans, Selçuklular, 
Çobanoğulları, Candaroğulları ve Osmanlılar 
egemenlik kurmuşlardır. MS 395 yılında 
Roma İmparatorluğu’nun ikiye ayrılması ile 
Safranbolu, Doğu Roma sınırlarında kalmıştır.

Türklerin yöreye 10. yüzyıldan önce gelerek 
yerleştiklerine dair izler bulunmaktadır. 1071 
Malazgirt Savaşı’ndan sonra Türkler Anadolu 
içlerine doğru hızla ilerlemeye başlamıştır. 

Safranbolu’ya gelen Oğuz boyları yöreye 
yerleşerek kendi boy adlarını vermişlerdir. 
Safranbolu tarih boyunca çeşitli uygarlıklar 
arasında el değiştirdiği gibi Türkler ile 
Bizans arasında ve hatta Türk beylikleri 
ile Osmanlılar arasında pek çok kez el 
değiştirmelere konu olmuştur. 1416 yılında 
ise yöre kesin olarak Osmanlı egemenliğine 
girmiştir. 

Osmanlı döneminde Safranbolu iki kazadan 
meydana gelmektedir. Önceleri Bolu 
Sancağı’na bağlı bu iki kaza, bu sancağın 
1692’de lağvedilmesiyle biri Bolu, diğeri de 
bağımsız Viranşehir Sancağı olarak yeni 
bir idari yapıya kavuşmuştur. 1811’de bu iki 
sancak kaldırılarak Viranşehir Sancağı kurulur 
ve merkezi Safranbolu olur. Bu sancak önce 
Kütahya, sonra Ankara, Bolu ve en sonunda 
1846’da Kastamonu Vilâyeti’ne bağlanmıştır. 
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Safranbolu 1927 yılında Zonguldak Vilâyeti’ne 
bağlanır. Ulus bucağı 1945 yılında, Efl âni ve 
Karabük bucakları ise 1953 yılında ilçe haline 
getirilerek Safranbolu’dan ayrılır. Demir-çelik 
endüstrisinin Karabük’te kurulması ile burası 
hızlı bir gelişme göstermiş, 1995 yılında 
il statüsüne kavuşmuş ve Safranbolu da 
Karabük iline bağlanmıştır.

Günümüzde Safranbolu ilçesi ve çevresinde 
yörenin köklü tarihinin izlerini taşıyan çok 
sayıda esere rastlamak mümkündür. Yörenin 
doğal güzellikleri ve dünyaca ünlü evleriyle 
uyum içerisindeki bu tarihi ve kültürel varlıklar 
görülmeye değerdir. 1.400’ü koruma altında 
olan sayısız kültürel eser barındıran yöre, 
bugün kent ölçeğinde en iyi korunan yer olarak 
anılmaktadır.

Kent Tarihi Müzesi (Eski Hükümet Konağı): 
1904 yılında Kastamonu Valisi Enis Paşa 
tarafından yaptırılan iki katlı ve görkemli bir taş 
yapıdır. 1976 yılında yanmıştır. Kültür ve Turizm 
Bakanlığı’nca restore edilen bina günümüzde 
müze olarak yerli ve yabancı ziyaretçilerin 
hizmetindedir.  

Safranbolu Kalesi: Kalenin sur ve duvarları 
bütünüyle yıkılmıştır. 20 metre yüksekliğinde 
olduğu tahmin edilen yapının yeri, bugün Eski 
Hükümet Konağı’nın bulunduğu yerdir. Bizans 
döneminde yapıldığı ve o dönemde Dadybra 
Kalesi olarak anıldığı bilinmektedir.

TURİZM TURİZM

Köprülü Mehmet Paşa Camii: 1662 yılında 
ibadete açılan cami, Sadrazam Köprülü 
Mehmet Paşa tarafından yaptırılmıştır. Kare 
planlıdır ve üstü kubbe ile örtülmüştür. Bu 
kubbenin örttüğü sekizgen kasnak dışarıdan 
payandalarla desteklenmektedir. Beş bölümlü 
beşik tonozlarla örtülü bir son cemaat yeri 
vardır. Giriş kısmının sağ tarafında tek şerefeli 
minaresi yer almaktadır. Cami içinde daha 
erken döneme ait kalem işleri görülmektedir. 

İzzet Mehmet Paşa Camii: 1796 tarihinde 
Safranbolulu Sadrazam İzzet Mehmet 
Paşa tarafından yaptırılmıştır. İstanbul’daki 
Nuriosmaniye Camii’nin küçük bir modeli 
şeklindedir. Tamamen kesme taştan yapılmıştır. 
Minber ve mihrabı çok zengindir. Mihrabın 
üzerinde III. Selim’in tuğrası bulunmaktadır. 
1902-1903 ve 1990 yıllarında onarım 
gören caminin külliyesi içinde kütüphane, 
abdesthane, iki çeşme ve vakıf dükkânları yer 
alır. 

Kazdağlıoğlu Camii: Giriş kapısı üzerindeki 
yazıttan 1778 tarihinde Kazdağlıoğlu Mehmet 
Ağa tarafından yaptırıldığı anlaşılmaktadır. Taş 
ve tuğladan, tek kubbeli olarak yapılmış bu 
yapıda tromplardan kasnağa, oradan kubbeye 
geçilmektedir. Çevresinin açılması nedeniyle, 
önündeki küçük avlunun ortadan kalktığı 
yapının üç bölümlü bir son cemaat yeri vardır. 
Ortadaki kubbe, yanlarındakiler ise aynalı 
tonozlarla örtülüdür.

Safranbolu Kent 
Tarihi Müzesi
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Hidayetullah Camii: Giriş kapısı üzerindeki 
yazıttan 1718-1719 tarihinde Hidayet Ağa 
tarafından yapıldığı, 1873-1874 tarihinde de 
onarım gördüğü anlaşılmaktadır.

Dağdelen Camii: Giriş kapısı üzerindeki 
yazıttan 1767-1768 tarihinde Hacı Mehmet adlı 
bir kişi tarafından yaptırıldığı anlaşılmaktadır.

Kaçak (Lütfi ye) Camii: Akçasu Mahallesi’nde 
bulunan yapı, Akçasu Deresi üzerinde, derenin 
en dar kısmına kemerler kurularak yapılmıştır. 
1880 yılında Hacı Hüseyin Hüsnü tarafından 
yapılan cami, kahvehane ve üst katına 
yapılmış olan mektep bölümü ile bir bütünlük 
içerisindedir.

Ulu Cami (Ayastefanos Kilisesi): İlçe 
merkezinin Kıranköy mevkiinde 1872 yılında 
yapılmış Rumlardan kalan eski bir kilisedir.1956 
yılında camiye çevrilen kilisenin çevresinde 
Skalion Mektebi (1863) ile eskiden kilise 
papazlarının kullandığı ev ilginç bir külliye 
oluşturur.

Gazi Süleyman Paşa Medresesi: Orhan Bey’in 
oğlu Şehzade Süleyman tarafından ya da 
onun adına yaptırıldığı; 1845-1846 tarihinde de 
Sultan Abdülmecit tarafından onartıldığı, şimdi 
kaybolmuş olan kitabesinden anlaşılmaktadır.

Cinci Hanı: Sultan İbrahim’in sadrazamlarından 
Cinci Hoca (Kazasker Hüseyin Efendi) 
tarafından yaptırılmıştır. Kesin yapım tarihi 
bilinmemesine rağmen 1640-1648 tarihleri 
arasında yaptırıldığı tahmin edilmektedir. Kesme 
ve moloz taştan yapılmış han, iki bölümden 
oluşmaktadır. Restore edilerek yeniden hizmete 
açılan 2 katlı 62 odalı Cinci Hanı’nın giriş kapısı, 
kilit ve anahtarı; Türk demir işçiliğinin ilginç 
örneklerindendir.

Cinci Hamamı: Bu eser de Cinci Hoca 
tarafından yaptırıldığı için Cinci Hamamı olarak 
anılmakta ve yapılış tarihinin Cinci Hanı ile 
aynı olduğu sanılmaktadır. Hamam, Vakıfl ar 
Genel Müdürlüğü kayıtlarında Hamide Hatun 
Vakfı olarak geçmektedir. Hamam kadınlar 
ve erkekler kısmından oluşmaktadır. İki 
bölümün planının da aynı olduğu bu yapı, 
haçvari sıcaklıklı hamamlar grubuna girer. 
Safranbolu’nun en özellikli hamamlarının 
başında gelmektedir.

Eski Hamam: Candaroğulları Beyliği 
döneminde Candaroğlu Süleyman 

Paşa tarafından 1322 yılında yapıldığı 
düşünülmektedir. Camii Kebir Mahallesi’nde 
bulunan hamam “çifte hamam” plan 
düzenindedir. Kadınlar ve erkekler bölümleri 
simetrik olarak kesme taştan yapılmıştır. 
Günümüzde ziyarete açıktır.

Tokatlı Köprüsü: 1778 yılında Kazdağlıoğlu 
tarafından su köprüsü olarak yapıldığı, daha 
sonra 1796-1797 yıllarında İzzet Mehmet 
Paşa tarafından geçit durumuna getirildiği 
söylenmektedir. 40 metre uzunluğunda, 
15 metre açıklıklı tek bir kemerden oluşan, 
6 metre genişliğindeki bu köprü 30 metre 
yüksekliğindedir.

İncekaya Su Kemeri: Sadrazam İzzet Mehmet 
Paşa tarafından yenilenerek ilçeye kazandırılan 
eserlerden biridir. Mimari değer taşıyan bu 

Safranbolu 
Saat Kulesi
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eserin, 1794-1798 tarihlerinde tamirat geçirdiği 
bilinmektedir. 116 metre uzunluğundaki 
su kemeri yerden yaklaşık 60 metre 
yüksekliktedir. Bu büyük kemerin üzerindeki 5 
kemerli bölüm tamamen taştan, Horasan harcı 
ile yapılmıştır. 

Taşköprü: Kesin yapım tarihi bilinmemesine 
rağmen Osmanlı döneminde yapıldığı 
sanılmaktadır. 34 metre uzunluğunda, iki 
kemerli, yalın görünüşlü bir yapıdır.

Güneş Saati: Köprülü Mehmet Paşa Camii 
avlusundadır. Basit tip, yatay güneş saatleri 
grubundadır. Osmanlı dönemine ait 95 adet 
güneş saatinden birisidir. Tarihi güneş saati 
mermer levhanın üzerinde bulunan üçgen 
şeklindeki madeni bir plakanın gölgesi ve 
plakanın merkez teşkil ettiği eşit açılara haiz 
çok sayıdaki çizgi ile zamanı tayin etmektedir. 

Saat Kulesi: Eski Hükümet Konağı arkasına 
düşen yerde, eski kalenin orta yerinde bu 
günde görev yapan saat kulesi, Sultan III. 
Selim’in sadrazamlarından İzzet Mehmet Paşa 
tarafından yaptırılmıştır. Restore edilen ve 
ziyarete açık olan kare planlı kulenin yüksekliği 
20 metre kadardır.

Anadolu Saat Kuleleri Minyatürleri Parkı: 
Osmanlı döneminin kültürel izlerini taşıyan, 
özellikle 1901 yılında Sultan II. Abdülhamit’in 
tahta çıkışının 25. yıl dönümü şerefi ne 
Anadolu’nun dört bir yanında yapılması 
talimatı verilen saat kulelerinin minyatürleri, 
Saat Kulesi’nin yanındaki 1 dönümlük 
alanda hayata geçirilen açık hava müzesinde 
sergilenmektedir. 

Eski Cezaevi: Kale üzerinde bulunan Eski 
Cezaevi binası, Sultan II. Abdülhamit tarafından 
1906 yılında yaptırılmıştır. Restorasyonu 
tamamlanan yapı günümüzde kafeterya ve 
restoran olarak hizmet vermektedir.  

Yemeniciler Arastası: Köprülü Mehmet Paşa 
Camii’ne bitişik 48 ahşap dükkândan oluşan 
ve “yemeni” denilen el yapımı deri ayakkabının 
yapıldığı eski bir lonca çarşısıdır. Restore edilen 
çarşı turistik amaçlı kullanılmaktadır.  

Demirciler Çarşısı: İzzet Mehmet Paşa 
Camii’nin altından geçen Akçasu Deresi’nin iki 
yakasına kurulan çarşı sıcak, soğuk demircilik 
el sanatlarının üretildiği yaşayan tek lonca 
çarşısıdır. Bakırcı ve kalaycı esnafl arı da bu 
çarşı içerisinde çalışmaktadır.

Eski Tabakhane: Akçasu ve Gümüş Deresi’nin 
birleştiği alandaki tabakhane, 1990’ların 
sonuna kadar faaliyet göstermiştir. Şuan atıl 
vaziyette bulunan tabakhane mescidi ile yıkık 
durumdaki tabakhane binasındaki korunmuş iki 
atölye geçmişten kalan son tanıklardır.

Hıdırlık Tepesi: Türklerin Safranbolu’ya 
geldikleri vakit konuşlandığı yerdir ve açık 
namazgâh şeklindedir. Yağmur duası ve 
Hıdrellez kutlamaları burada yapılır. Üzerinde 
Köstendil Kaymakamı Hasan Paşa’nın Türbesi, 
iki namazgâh, Hızır (Hıdır) Paşa’nın mezarı ile 
Kurtuluş Savaşı kahramanlarından Dr. Ali Yaver 
Ataman’ın anıt mezarı bulunmaktadır. 

Safranbolu Evleri: Safranbolu denince 
ilk akla gelen tarihi evler; yüzlerce yıllık bir 
süreçte oluşan Türk kent kültürünün bugün 

Kazdağlıoğlu 
Camii
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de yaşamaya devam eden en önemli yapı 
taşlarıdır. İlçe merkezinde 18. ve 19. yüzyıl ile 
20. yüzyıl başlarında yapılmış yaklaşık 2.000 
geleneksel Türk evi bulunmaktadır. Bunlardan 
1.000 kadarı yasal koruma altındadır. 

Evler Safranbolu’nun iki ayrı kesiminde 
gruplanmıştır. Birincisi “Şehir” diye bilinen ve 
kışlık olarak kullanılan kesim, ikincisi “Bağlar” 
diye bilinen ve yazlık olarak kullanılan kesimdir. 
Safranbolu evleri, çoğunlukla tarıma elverişli 
olmayan vadi kenarındaki yamaçlara, çevreye 
ve komşulara saygılı bir biçimde inşa edilmiştir. 

Yöre halkı kışın şehirdeki evinde yaşar, yazın 
havaların ısınmasıyla bağlardaki yazlık evine 
göçer. Günlük hayatın devam ettiği kentte 
ulaşımın sağlandığı sokak araları ise yine yapı 
ile uyumlu tarzda Arnavut kaldırımı şeklinde 
yapılmıştır. Mevcut taş kaplama yollar; sel 
sularına karşı dayanıklı ve rutubeti en aza 
indirebilecek nitelikte meyilli formdadır.
 
Geleneksel ev tarzının ön planda olduğu 
Safranbolu’da yapı formu evler genellikle 
3 kattan oluşmuş 6-8 odalı, geniş 
hacimli, insan ihtiyaçlarına uygun olarak 
tasarlanmıştır. Odaların her biri bir çekirdek 
aileyi barındırabilecek tüm unsurlara sahip 

bağımsız birim olarak tasarlanmıştır. Her odada 
yüklük adı verilen dolaplar, sergenler, ocak 
ve sedirler vardır. Ahşap yüklük dolapların 
içerisinde yıkanmak amacıyla da kullanılabilen 
gusülhaneler mevcuttur. Evlerin bir başka 
detayı ise tavanlarının ahşap işlemeleridir. 

Safranbolu evlerindeki çıkmalar, evin dış 
görünümünü tek düzelikten kurtarır. Odaların 
büyüklüğüne göre sayısı değişen dar ve uzun 
pencerelerde “muşabak” adı verilen ahşap 
kafesler bulunur. Evlerin bazılarının içlerinde, 

Üstte: 
Demirciler 
Çarşısı

Altta: 
Demirciler 
Çarşısı’ndan 
tokmaklar
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Safranbolu Kışlası Kumandanı Hacı Mehmet 
Efendi’dir. Kentsel dokusunu ve tüm mimari 
özelliklerini günümüze dek koruyabilmiştir. 
Safranbolu Çarşısı içinde, Hıdırlık Yokuşu 
Sokağı üzerinde bulunan yapı; kitle, plan ve 
cephe olarak özgün bir Türk evi niteliğindedir. 
1979 yılında restore edilmiştir.

Mümtazlar Konağı: 1888 yılında Gazi Süleyman 
Paşa Medresesi Baş Müderrisi Müftü ve 
Müderris Ziya Efendi tarafından yaptırılmıştır. 

serinlik vermesi ve yangından korunma 
amacıyla yapılmış havuzlar da bulunmaktadır. 
Bu nitelikli evleri oluşturan malzemeler ise; alt 
katlarda taş, üst katlarda kerpiç ve ahşaptır. 
Çatılarda da alaturka kiremit kullanılmıştır. 
Evlerin giriş kısmına ise “hayat” adı verilir. Hayat 
taş kaplıysa “taşlık” olarak da anılır.

Kaymakamlar Gezi Evi: Safranbolu evleri 
arasında önemli bir örnektir. 18. yüzyıl 
başlarında yapıldığı sanılmaktadır. Sahibi 

Safranbolu Evleri
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Geleneksel Osmanlı-Türk mimarisinin belirgin 
özelliklerini gösteren ev, alttaki hayat bölümü ile 
birlikte 3 katlıdır. Evde, 8 oda, bir misafi r salonu, 
bir istiare mekânı, 3 tuvalet, 4 cumba, bir 
kiler, bir ahır, bir depo ve hayat bulunmaktadır. 
Odaların tavanları ahşap oymalarla süslü olup 
özellikle evin baş odasının tavan süslemesi 
4.000 ahşap parçasından oluşmaktadır.

Karaüzümler Evi: Mescit Sokak üzerinde ahşap 
çatkıları, dikdörtgen biçimi ile dikkati çeken 

yapının Mehmet Karaüzüm tarafından 19. yüzyıl 
sonlarında yaptırıldığı söylenmektedir. Arnavut 
kaldırımlı sokağa ve bahçeye bakan cephedeki 
sofa çıkması ile dikkati çeken bu ev, üçer 
pencereli köşe odaları ve pencere boyutları 
ile olağanüstü bir görüntü oluşturur. Ahşabın 
kahverengi tonları, çatkılar arasındaki kerpiç 
bezemeler, yapının diğer özellikleri olarak göze 
çarpar. 

Kileciler Konağı: 1884 yılında Kilecizade 
Hacı Mehmet Efendi tarafından yaptırıldığı 
bilinmektedir. Her iki sokağın eğimine göre 
biçimlenen yapı, tam anlamıyla bir köşe evidir. 
İki cephede, üst kat zarif işlemeli taş konsollar 
üzerinde dışarıya taşarak inşa edilmiştir. Ahşap 
ile taşın çok dengeli kullanıldığı yapının 1925 
yılında onarım gördüğü dış cephedeki yazıdan 
anlaşılmaktadır. Özellikle üst kattaki baş oda 
tavan göbeği, etrafındaki ahşap rozetler ve 
süslemeler görülmeye değerdir.

Üstte:
Bir Safranbolu 
evinin tavan 
süslemeleri   

Altta: 
Yörük Köyü’ndeki 
bir evin içinden 
görüntü
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Safranbolu, tarihi eserleri ve evlerinin yanı sıra 
ilgi çekici doğal güzelliklere de sahiptir. Yoğun 
orman alanları, yaylalar ve kanyonlar piknik 
yapmaya elverişli olduğu kadar, yürüyüş, 
tırmanma gibi diğer turistik etkinliklere de 
olanak sağlamaktadır.

Safranbolu’ya 11 kilometre uzaklıktaki Yörük 
Köyü’ne Kastamonu karayolu üzerinden 

gidilmektedir. 1997 yılında gerçek bir Türk-
Türkmen köyü oluşu ve tarihi yapılarının 
görkemi nedeniyle Kültür Bakanlığı tarafından 
koruma altına alınmıştır. 93 adet tescilli eser 
barındıran Yörük Köyü; camileri, çamaşırhanesi 
ve görkemli tarihi konakları ile ilçe turizmine 
önemli hareket ve çeşitlilik getirmektedir.  

Uluyayla Safranbolu’ya 50 kilometre uzaklıkta 
olup Safranbolu-Ulus ve Efl ani ilçelerinin 
kesiştiği bir noktada bulunmaktadır. 280 
hektarlık Uluyayla’nın çevresindeki ormanlar, 
pek çok ağaç çeşidini ve yaban hayatını 
barındırmaktadır. Ortada bulunan gölet, 
içinden yer altı nehrinin geçtiği mağara ve 
çeşitli sporlara elverişli yamaçlar Uluyayla’nın 
güzelliğini arttırmaktadır. Sarıçiçek Yaylası 
ise Safranbolu’ya 8 kilometre uzaklıktadır. 
Yayla kamp, dağcılık ve geziler için oldukça 
uygundur.

Safranbolu, kanyonların birleştiği bir alana 
kurulmuştur. Şehir merkezinden 8 kilometre 
uzaklıktaki İncekaya ve Tokatlı kanyonları ve 
devamı niteliğinde olan çarşı kesimindeki 

Üstte:
Safranbolu’dan 
panoramik bir 

görüntü

Altta: 
Safranbolu’da 

bir köy
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Gümüş ve Akçasu kanyonları, Düzce 
Köyü’nde bulunan Düzce (Kirpe) ve Sakaralan 
kanyonları doğa turizmi için önemli değerlerdir.

Yöredeki doğa yürüyüşü alanları arasında bu 
kanyonların yanında Efl ani Katır Yolu, Yenice 
Ormanları ve Şeker Kanyonu öne çıkmaktadır. 
Safranbolu’ya 13 kilometre uzaklıktaki Düzce 
Köyü’nün biri girişinde, diğeri Kozcağız 
Mahallesi’nde bulunan kanyonlar ayrıca foto 
safari ve yaban hayatı koruma alanı olarak 
düzenlenmiş bakir turizm seçenekleridir.

Tokatlı - Gümüş Deresi Boyu, Bağlar - Bulak 
Deresi, Çarşı Aşağı Tabakhane - Dereköy 
Değirmeni, Çarşı - Yukarı Tabakhane - Akpınar 
Sokak, Akçasu Kaçak Camii - Uzunkır, Bulak 
Mağarası - Çarşı Dışkale Altı - Dibanoz, 
Gümüş - Misakı Milli - Kanlıkaya bölgede 
trekking için elverişli parkurlardır.

Karabük’e bağlı Bulak Köyü’nün Safranbolu 
ile sınır teşkil ettiği Bulak (Mencilis) 
Mağarası’nın 2 girişi bulunmaktadır. İlk giriş, 
su çıkışının olduğu bir ağızdan yapılmaktadır. 

Ancak 30 metre sonra bu çıkış bir sifonla 
sonlanmaktadır. İkinci giriş ise aktif çıkış 
ağzının arkasında yer alan tepenin solunda 
fosil bir ağızdan yapılmaktadır. Mağaranın 
toplam uzunluğu 2.725 metredir. Mağaranın 
350 metrelik kısmı ışıklandırılarak turizme 
açılmıştır.

İlçede Danaköy sınırları içerisinde yer alan 
Hızar Mağarası yatay gelişmiştir ve fosildir. 
Büyük bir ağızdan girilen mağara bir ana galeri 
ve iki yan pasajdan oluşmaktadır. Harmancık 
Köyü’nde bulunan Ağzı Kara Mağarası 
da sarkıt, dikit ve diğer jeolojik oluşumlar 
bakımından farklı bir güzellik ve zenginlik 
içermektedir.

Sizin de yolunuz bu güzeller güzeli yöreye 
düşerse; kaleden ve Hıdırlık Tepesi’nden 
eşsiz manzarayı kuşbakışı izlemeyi, tarihi 
Safranbolu evlerinde konaklamayı, havuzlu bir 
konakta kahve molası vermeyi, dünyaca ünlü 
Safranbolu lokumlarını, kuyu kebabı, safranlı 
zerde, Safranbolu bükmesi ve baklavasını 
tatmayı asla ihmal etmeyin.
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istemik lupus eritematoz (kısaca 
lupus olarak adlandırılır); immün 
(bağışıklık) sistemin kendi doku ve 

organlarını hedef alarak savaştığı, kronik 
iltihabi bir hastalıktır. Lupus, cilt, böbrekler, 
kan hücreleri, beyin, kalp ve akciğerler dâhil 
birçok organ ve sistemi tutabilir. Bu nedenle 
lupusta birçok organ ve sisteme ait tutulum 
belirtileri olabileceğinden, hastaların ilk 
başvuru adresleri de genellikle romatoloji 
değil, farklı bölümler olmaktadır. Bu durum 
teşhis ve tedavide gecikmelere neden olur.  

Çok geniş çeşitlilikte birçok şikâyet ve bulguya 
neden olduğu ve birçok hastalığı taklit 
edebileceğinden; doktorlar tarafından lupus 
“büyük taklitçi” olarak da adlandırılır. 

Lupusun Nedenleri Nelerdir?
İmmün sistem vücudumuzun savunma 
sistemidir. Bazı proteinler üreterek 
(immünglobulin gibi) veya hücreleri aracılığıyla, 
bizi yabancı mikroplar ve kanserden korur. 
Lupusta, immün sistem sapkınlık gösterir, 
vücudun kendi hücresel yapılarına karşı 
savaş açmasıyla birçok organ ve sisteme ait 
infl amasyon (iltihap) ve buna bağlı hasar ortaya 
çıkar. 

Bu duruma neyin neden olduğu bilinmiyor. 
Ancak, tüm otoimmün sistemik bağ dokusu 
hastalıklarında olduğu gibi lupusta da, kişinin 
uygun genetik yapısıyla birlikte, çevresel 
faktörlerin (enfeksiyonlar, güneş ışığı, ilaçlar, 
toksinler vs.) etkileşimi sonucunda hastalığın 
oluştuğudur.  

S

Lupus Kimi Tutar?
Lupus, her yaşta görülebilse de genellikle, 
20’li ve 30’lu yaşlarda başlar. Kadınlarda, 
erkeklerden 10 kat daha fazladır. Hastalık tüm 
ırklarda görülse de, siyahlarda, Hispaniklerde 
ve Asyalılarda daha fazladır ve daha ciddi 
seyirlidir. 

Lupusun Belirtileri Nelerdir? Nasıl Teşhis 
Edilir?
Lupusu teşhis etmek zor olabilir. Çoğu kez 
lupusa özgü olmayan ateş, halsizlik, kilo kaybı, 
saç dökülmesi, karın ağrısı, kansızlık, el ve ayak 
eklemlerinde ağrı, bazen gebelik kayıpları gibi 
çok geniş yelpazede, farklı yakınmalar vardır. 

- Döküntüler; yüzde kelebek tarzında döküntü  
 (malar raş), güneş ışığı ile ciltte döküntü  
 (fotosensitivite), diskoid veya yaygın kızarık cilt  
 döküntüleri.
- Raynoud fenomeni (soğuk veya stres altında  
 el ve ayak parmakları gibi vücudun uç   
 noktalarında gelişen solukluk, morarma ve  
 kızarma).
- Ağız içinde yaralar.
- Artritler; özellikle küçük eklemlerde sabah  
 tutukluğu ve eklemlerde ağrı, şişme veya  
 artropati (Jacood artropatisi).
- Akciğer ve kalp zarında iltihaba bağlı sıvı  
 artışına (plörezi, perikardit) bağlı göğüs ağrısı.
- Böbrek; idrarda kan veya protein bulunması  
 veya böbrek fonksiyonunda bozulma, ödem.
- Nörolojik problemler; nöbet, inme (felç) veya  
 psikoz gibi.
- Anormal kan testleri; kan hücrelerinde   
 azalma, anti-nükleer antikor (ANA) pozitifl iği, 
 anti-dsDNA, anti-Sm, anti-fosfolipid antikor  
 veya yalancı sifi liz testi pozitifl iği. Anti-fosfolipid  
 antikorları; tekrarlayan gebelik kayıpları 
 ve/veya damarlarda pıhtılaşmayla giden bir  
 sendromda bulunan antikorlardır. 

Laboratuvar Testleri
Tam kan sayımı, retikülosit sayımı, laktat 
dehidrogenaz, direkt ve indirekt coombs 
testi, idrarda protein kaçağı veya idrarda aktif 
hücresel silendirler, ANA, anti-dsDNA, anti-Sm, 
anti-fosfolipid antikorları, kompleman seviyeleri 
gibi ilk planda yapılacak testlere ilaveten 
gerekirse tutulan organ ve dokulara yönelik; 
böbrek biyopsisi, beyin görüntülemeleri gibi ileri 
incelemeler de yapılabilir.

Lupusun Tedavisi
Lupusu, tamamen ortadan kaldıracak bir tedavi 
yok. Fakat tedaviyle büyük ölçüde iyileşme 

Prof. Dr. Nuran Türkçapar  
İç Hastalıkları ve Romatoloji Uzmanı

Lupus
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Lupusla başa çıkabilmek için: 
- Hayattan kopmayın. Hastalığınız hakkında  
 bilgi edinin ancak, internet ortamında   
 araştırma yaparken, bilgi kirliliğine veya 
 gereksiz korkulara kapılmayın. Romatoloji  
 doktorunuza soru sormaktan çekinmeyin;  
 çünkü sizdeki  tutulumu en iyi o bildiğinden,  
 en sağlıklı bilgiyi de yine ondan alabilirsiniz.  
 Arkadaşlarınız  ve ailenizle konuşarak, onların  
 da hastalığınız  hakkında bilgi sahibi olmalarını;  
 böylece iyi ve kötü günlerinizi anlamalarını,  
 paylaşımlarını sağlayabilirsiniz. 
- Kendinize zaman ayırın; kitap okuma, müzik,  
 yoga veya sizi rahatlatacak aktivitelerde  
 bulunun. 
- Hastalığınızla ilgili oluşturulmuş destek   
 gruplarına ulaşarak, aynı hastalığa sahip 
 kişilerle tanışın ve onların hikâyelerini,   
 duygularını ve baş etme yollarını öğrenin ve  
 sizinkileri paylaşın. Hastalığınızla barışık olun  
 ve onunla yaşamayı öğrenin. Sizinle aynı  
 hastalığa sahip milyonlarca insan olduğunu  
 unutmayın. 

sağlanır. Lupus, her hastada benzer şekilde 
seyretmez. Hastaların bir kısmında hafi f cilt ve 
eklem tutulumlarıyla seyrederken, bazısında 
şiddetli organ ve sistem tutulumlarıyla gidebilir. 
Bu nedenle hastaya özel, adeta bir terzi 
titizliğinde tedavinin düzenlenmesi gerekir. 

- Steroid olmayan anti-infl amatuar ilaçlar   
 (naproksen, diklofenak, ibuprofen, 
 indometazin gibi); ağrı, ateş ve eklem   
 infl amasyonuna yönelik kullanılabilir. Mide  
 kanaması, böbrek fonksiyonlarında bozulma  
 gibi yan etkilerine dikkat edilmeli; özellikle  
 lupus hastası, doktor reçete etmedikçe bu  
 ilaçları kullanmamalıdır. 
- Hidroksiklorakin, lupusa bağlı halsizlik,   
 döküntü, eklem ağrıları ve ağız yaralarına  
 iyi gelir. Anormal kan pıhtılaşmasını   
 önleyebilir. Hemen her lupuslu hastanın  
 engelleyen bir durum olmadıkça kullanması  
 önerilir. 
- Kortikosteroidler; şiddetli veya hayatı tehdit  
 edici tutulumları olan lupuslu hastalarda  
 (böbrek, akciğer, kalp, kan ve santral sinir  
 sistemi gibi), asıl ilaçların etkisi çıkana kadar,  
 bir süre kullanılabilir. 
- İmmünsüpresif ilaçlar; immün sistemi   
 baskılayarak hastalığın kontrol altına   
 alınmasını sağlarlar. Bunlar; azathioprin,  
 siklofosfamid, sikloporin ve mikofenolat  
 mofetil’dir. 
- Biyolojik tedaviler; yalnızca belimumab, FDA  
 tarafından bazı lupuslu hastalarda kullanım  
 onayı vardır. FDA onayı olmamakla birlikte,  
 dirençli lupus vakalarında rituximab   
 kullanılabilir.  

Her tedavinin risk ve faydaları vardır. Bu 
nedenle fayda/zarar oranları düşünülerek, ilgili 
uzman hekim tarafından tedavi planı yapılır. 

Lupuslu Hastaya Öneriler
- Güneşten korunun, ultraviyole ışığı hastalığın  
 cilt bulgularını aktive edeceğinden, güneş  
 koruyucu kıyafetler, kremler, gözlük ve şapka  
 kullanın.
- Yeterince dinlenin, düzenli ve zorlayıcı   
 olmayan egzersizler yapın. 
- Sağlıklı beslenin. Omega-3 yağ asitlerinden  
 zengin beslenme veya gıda takviyelerinin,  
 lupusta faydalı olduğu gösterilmiştir. 
- Vitamin D desteği de lupusta faydalıdır.

Lupusla yaşamanın getirdiği zorluklar; 
depresyon, anksiyete, stres ve geleceğe dair 
düşük benlik kaygılarını da beraberinde getirir. 

Resim 1:
Malar Raş

Şekil 3:
Lupuslu bir hastada 
Jacood artropatisi

Resim 2:
Subakut kütanöz 
lupusa ait cilt 
döküntüsü
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64 Karede 
Kolektif Bir Yaşam 

ünyanın dört bir köşesinden topladığı 
satranç takımlarını bir araya getirip 
Guinness Rekorlar Kitabı’na giren 

eşsiz bir koleksiyona imza atan Akın Gökyay, 
kurduğu “Gökyay Satranç Spor ve Kültür 
Vakfı” aracılığıyla bu değerli hazineyi geleceğe 
taşımayı amaçlıyor.

DENGE: Akın Bey kısaca sizi tanıyabilir miyiz?
AKIN GÖKYAY: Ankara’da 18 Mart gibi 
benim için çok anlamlı bir günde doğdum. 
77 yaşındayım. Öğretmen bir anne-babanın 
oğluyum. Yedek subaylık hariç yaşamım 
Ankara’da geçti. Ankara’yı çok seven, Ankara 
aşığı bir insanım. Başka bir yerde yaşamayı asla 
düşünmüyorum. 

Ankara Barosu’na bağlı bir avukatım. Bunun 
yanında ofi s mobilyaları üreten bir aile şirketimiz 
var. 50 yılı aşkın süredir Yönetim Kurulu Başkanlığı 

gibi görevlerde bulunduktan sonra şimdilerde 
kendimi yavaş yavaş emekliliğe hazırlıyorum. 
Ayrıca birçok dernekte başkanlık yaptım. 

Babam cebir-geometri öğretmeniydi ve iyi bir 
satranç oyuncusuydu. 10 yaşlarımda ondan 
satrancı öğrendim. Fakat o dönemde şimdiki 
gibi satranç oynamaya müsait lokaller, kulüpler, 
dernekler olmadığından kahve köşelerinde 
oynanırdı. Dolayısıyla benim de tek rakibim 
babamdı. Çocukların satranç öğrenmesi zaten o 
senelerde pek yaygın bir adet de değildi…  

D.: 1975 yılında satranç takımı koleksiyonu 
yapmaya başlamışsınız. Peki, koleksiyona 
başlama hikâyeniz nasıl gelişti?
A.G.: Her ne kadar hukukçu olsam da tasarım 
benim ilgi alanımdır. Bu da ortağı olduğum 
fi rmanın iş yaşamıyla ilgilidir. Çok tasarım odaklı 
bir fi rmadır. Uluslararası düzeyde 52-53 tasarım 
ödülü almıştır. 

Yani alaylı bir tasarımcıyım. Bu bakımdan farklı 
tasarımlara sahip satranç takımları benim ilgimi 
çekti. Onları evime aksesuar olarak koymak üzere 
yola çıktım, ama sonrasında iş ciddiye bindi ve 
koleksiyon haline geldi. 

D
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2012’de İstanbul’da Dünya Satranç 
Olimpiyatları yapıldı. Dönemin Satranç 
Federasyonu Başkanı orada koleksiyonumdan 
bir parçayı sergilememi istedi. Serginin kapısına 
yazı yazılması gerekiyordu. Başlık olarak; “Ben 
bir koleksiyoner miyim?” yazdım. Halen daha 
koleksiyoner olmayı kabul etmek zorunda 
olduğum bir dönemi yaşıyorum. 

D.: Türkiye’deki tescilli ilk ve tek satranç 
koleksiyonu olan ve Guinness Rekorlar 
Kitabı’na giren bu eşsiz birikim nasıl oluştu?
A.G.: Birçok arkadaşım bana; “Satrancın 
koleksiyonu mu olur” diyordu, çünkü onların 
bildiği tematik değil turnuva satrancı. Onun 
koleksiyonu olmaz, çünkü taşlar standart, 
birbirinin neredeyse aynıdır. Ama bu 
koleksiyonu görenler, satrancın da koleksiyonu 
olabileceğini görerek buradan ayrıldılar.

Koleksiyonun esası tematik satranç 
takımlarından oluşuyor. Bunlar bir olayı, bir 
kültürü, iki ülke arasında yaşanmış bir savaşı, 
barış sürecini, önemli olayları yansıtan, onlara 
adapte edilmiş satranç takımları. Bunları 
yavaş yavaş bir araya getirdik. Daha sonra 
sayı artınca ortağı olduğum şirketin fabrika 
satış mağazasında 400-450 metrekare bir yer 
ayırarak satranç takımlarını orada muhafaza 
etmeye başladık.

3-4 ayda bir yayınlanan ve Guinness Rekorlar 
Kitabı’nda nelerin kayıtlı olduğunu tanıtan 
bir yayın var. 2011 yılında o elime geçti, 
tesadüfen açıp okudum. Orada öyle enteresan 
şeylerin koleksiyonu vardı ki satranç takımı 
koleksiyonunu da kayıt ederler mi diye 
düşünmekten kendimi alamadım. 

Hemen onlara bir yazı yazdım ve o zaman 
412 parçalık bir satranç takımı koleksiyonum 
olduğunu belirterek müracaat ettim. 
Kayıtlarında böyle bir rekor olmadığını ve kabul 
edeceklerini söylediler. Eylül-Ekim 2011’de 
başvurduk, 30 Ocak 2012’de Guinness 
Rekorlar Kitabı’na girdik. Bu beni hem şahıs 
hem de bir Türk olarak çok mutlu etti. 

D.: Gökyay Satranç Müzesi’ni kurma fi kri 
nasıl ortaya çıktı ve müzenin kuruluşu nasıl 
gerçekleşti?
A.G.: Evli bir erkeğin bir işte başarılı olması 
için mutlaka karısının desteği gerekir. Eşim 
bu koleksiyonu çok benimsedi. 412 parçaya 
ulaşmış, Guinness Rekorlar Kitabı’na girmiş 
böyle bir koleksiyonu fabrikanın bir köşesinde 
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saklamaya hakkımız olmadığını, toplumla 
paylaşmak üzere bir müze kurmamız 
gerektiğini söyledi. Bana da makul geldi. 

Ardından Altındağ Belediye Başkanı Veysel 
Tiryaki ile tanıştım. Kendisi eski bir mülkiye 
mezunu ve eski bir kaymakamdı. Vizyonu 
çok geniş bir yöneticiydi. Fabrikamıza 
mobilya bakmaya gelmişti, koleksiyonumuzu 
gösterince, böyle bir koleksiyonun burada 
kapalı kalması onu da hayretler içerisinde 
bıraktı. “Bu koleksiyonu bir müze içerisinde 
sergileyelim” dedi. 

Böylece bir müze kurma fi kri ortaya iyice 
çıkmış oldu. Müzenin benim ardımdan devam 
edebilmesi, yaşaması içinde 2013 yılında bir 
vakıf kurduk. Satranç takımlarının hepsini 
vakfa bağışladım. Ayrıca vakfın bir müze binası 
edinmesi için gereken parayı da sağladım. 

Daha sonra yer bakmaya başladık ve devreye 
Altındağ Belediye Başkanı Veysel Bey girdi ve 
sonunda bu binayı satın aldık, düzenlemeleri 
tamamladıktan sonra 13 Ekim 2015’te 
müzemizi açtık.  

D.: Koleksiyonda farklı tematik setler 
bulunuyor. Bu bağlamda koleksiyonu 
tanımlarken ağırlıklı olarak hangi temalardan 
söz edebiliriz?
A.G.: Çocuklara yönelik satranç takımları 
arasında; Yıldız Savaşları, Şirinler gibi çok 
çeşitli temalar var. Yine çocuklara yönelik 
hayvan modellerinin olduğu takımlar bulunuyor. 
Çanakkale Savaşı, 11 Eylül gibi tarihi olayların 
canlandırıldığı satranç takımları ise daha ziyade 
büyüklere hitap ediyor. 

Bunun yanında ülkeler arası kültürel farkların 
görülebileceği temalar yer alıyor. Bunların 
dışında tasarım ürünü satranç takımları 
var. Örneğin çakıl taşlarından, somun ve 
cıvatalardan yapılmış çeşitli takımlar görülebilir. 
Şehirlerin tanıtıldığı satranç takımları da 
müzede örnekleri görülebilecek yeni bir akım. 

D.: Satranç takımı koleksiyonu yapmanın 
zorlukları neler?
A.G.: Satranç takımı biriktirmek zor bir olay. Bir 
amaç uğruna gittiğiniz ülkede, kentte satranç 
takımını nerede bulacağınızı bilmiyorsunuz, 
ayıracak fazla zamanınız da yok. Hızlıca 
nereden satın alacağınızı bulmak, sonra da 
bunun elinizde olup olmadığını hatırlamak 
zorundasınız. Aldıktan sonra taşıyıp önce 
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Türkiye’ye sonra Ankara’ya getirmeniz de 
muhafaza etmeniz de bir hayli zor, meşakkatli 
işler. 

D.: Koleksiyonda sizin için farklı anlamı olan bir 
satranç takımı var mı?
A.G.: Çanakkale Savaşı’nı konu alan satranç 
takımının yeri ayrıdır. Yeni Zelanda’ya gittiğimde 
evlerde misafi r edildik. Onların örf ve adetlerini, 
günlük hayatlarını bu şekilde daha yakından 
öğrenme şansı ediniyorsunuz. Bu ziyaretimde 
Yeni Zelanda Hava Kuvvetleri Komutanı ile 
tanıştım. Misafi r edildiğim evin ahbaplarıymış. 

Tesadüf, Anzakların Gelibolu’ya çıktıkları tarih 
olan 24 Nisan’ı 25 Nisan’a bağlayan gece 
de oradaydım. Beni Şafak Ayini’ne 
götürdü. Orada; 

HOBİLER MESLEKLERHOBİLER

“Biz Gelibolu’yu çok önemsiyoruz. Çünkü 
Gelibolu’dan önce bir sürüydük, topluluktuk ama 
millet değildik. Orada millet olmayı öğrendik” dedi. 

D.: Satranç oynamanın bir insana kattıkları 
neler?
A.G.: Satrancı sadece bir oyun olarak 
görmemek lazım. Satranç insanlara analitik 
düşünme tarzını öğretir. Stratejik düşünmeye 
iter. Diğer yandan turnuvalar düşünüldüğünde 
satranç farklı kültürleri tanımanızı da sağlar. 

Yabancı bir ülkeden, farklı kültürden, dilini 
bilmediğiniz bir oyuncuyla satranç üzerinden 
anlaşabilirsiniz. Onu ve kültürünü öğrenebilirsiniz. 
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Bu bakımdan satranç sanıldığı gibi savaşın değil 
barışın bir simgesidir. 

D.: Sizce ülkemizde satranca ilgi yeterli 
düzeyde mi?
A.G.: Önceleri değildi ama şimdilerde iyi 
yolda gidiliyor. Öncelikle çok aktif bir Satranç 
Federasyonu Başkanımız var. Sürekli satranç 
turnuvaları düzenleniyor. Diğer taraftan alınan 
kararla artık orta dereceli okullarda satranç 
seçmeli ders olarak okutuluyor. Böylece de 
satranca bir ilgi doğuyor. Diğer taraftan sponsor 
fi rmalar satranca daha fazla destek veriyor. 

D.: Yeni nesillere satrancı sevdirmek konusunda 
doğru politikalar izleniyor mu?
A.G.: Konya’da düzenlenen bir turnuva vardı. 
Onun kapanış oturumuna katılabildim. Derece 
alan okullar ortaya çıktı. Gördük ki genelde derece 
alanlar arasında Güneydoğu ve Doğu illerinden 
okullar vardı. Yanımda Satranç Federasyonu 
Başkanı oturuyordu, kendisine; “Sanırım yıllar 
önce biz bir hata yapmışız. O dönemlerde, hiçbir 
imkânı olmayan bu bölgelere satrancı götürmüş 
olsaydık, oradaki çocuklara çok daha farklı ufuklar 
açılabilirdik” demiştim. Kısacası biraz geç kalmış 
olsak da yeni çabalar umut verici.

D.: Günümüzde Gökyay Satranç Müzesi’ne 
halkın ilgisi nasıl?
A.G.: Aslında halk olarak müzeye gitmeyi pek 

sevmiyoruz. Maç seyretmeyi, konsere gitmeyi, 
alışveriş merkezlerini gezmeyi daha çok tercih 
ediyoruz. Ama biz satranç müzesini klasik müze 
anlayışından çıkarmaya çalışıyoruz. 

Müzenin yanında, vakıf şemsiyesi altında, her 
ay bir tane klasik müzik konseri yapıyoruz. Yine 
her ay farklı konularda bir tane söyleşi yapıyoruz. 
Diğer taraftan satranç eğitimleri veriyoruz. Bunlara 
ek olarak, burada bir satranç kütüphanesi 
kurmak istiyorum. İnsanların gelip birlikte satranç 
oynayacakları, cafe olarak kullanabilecekleri, 
kitaplıktan faydalanacakları bir yer olmasını 
amaçlıyorum.

D.: Ziyaretçiler müzeyi hangi gün ve saatlerde 
ziyaret edebiliyorlar?
A.G.: Pazartesi günleri hariç her gün sabah saat 
ondan akşam altıya kadar ziyaret edebilirler. 
Okullar hafta içi sıkça ziyaret ediyorlar. Çakışma 
olmaması için okulları randevu ile davet ediyoruz. 
Hafta sonları ise daha ziyade aileler geliyorlar.

D.: Son olarak koleksiyon yapmak isteyen 
kişilere neler tavsiye edersiniz?
A.G.: Çok zor bir iş olduğunu anlayarak 
başlamaları gerekiyor. Koleksiyon başlı başına 
bir disiplin işidir. Ayrıca ciddi bir sorumluluktur. 
Dolayısıyla karşılarına çıkacak zorluklardan 
yılmamalarını, geri adım atmamalarını tavsiye 
ederim.
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EKÜL Vakfı Bilgi - Belge Merkezi’nin 
25 yıllık çabaları ve Tarihi Kentler 
Birliği’nin 10 yıldan bu yana verdiği 

katkı ve emekler neticesinde hayat bulan “Kent 
Arşivi”, ÇEKÜL Vakfı ve Tarihi Kentler Birliği’nin 
ortaklaşa hayata geçirdikleri “Kent Arşivi 
Dijitalleştirme Projesi” ile dijital ortamda zaman 
ve mekân sınırı olmaksızın araştırmacıların 
erişimine açılmıştır.   

Proje kapsamında tecrübe ettiğimiz aşamaları 
aktarmadan önce dijitalleştirme kavramına 
değinecek olursak, dijitalleştirme, diğer adıyla 
sayısallaştırma işlemi;
- Bir materyali aynı anda birden çok kullanıcıya  
 ulaştırmak, 
- Bilinmeyen ya da az bilinen koleksiyonları  
 araştırmacıyla buluşturmak,
- Hızlı ve kolay erişime zemin hazırlamak, 
- Yıpranmış eserlerin geleceğe taşınmasını  
 sağlamak,
- Kültürel mirası tanıma ve öğrenme bilincini  
 geliştirmek,
- Geçmiş ve gelecek bağlantısının kurulmasına  
 yardımcı olmak,
- Farklı formatlarla çeşitli amaçlar için kullanım  
 olanağı sağlamak amacıyla, değer görülen  
 belgelerin bilgisayar ortamına taşınma   
 çalışmalarıdır. 

Bu hedefl eri özetlediğimizde dijitalleştirme; daha 
fazlasını görmek, öğrenmek ve yapmak bilinci 
olarak anlam kazanacaktır. 

Dijitalleştirme, öncelikle materyal seçimiyle 
başlayan uzun soluklu bir çalışma periyodudur. 

ÇEVRE ÇEVRE

Seçim, hangi materyalin dijital arşiv materyali 
değeri taşıdığının ve dijital ortama aktarılacak 
öneme sahip olup olmadığının uzman bakış 
açısıyla değerlendirilmesi ve bu doğrultuda 
dijitalleştirilecek materyalin envanter 
çalışmalarının tamamlandığı süreçtir. 

Materyal seçimini, en kritik aşama olan teknik 
işlemler takip etmektedir. Belirlenen formatlarda 
tarama ve otomasyon sistemine aktarma 
işlemlerini kurumlar kendi iç kaynaklarından 
olanaklar yaratarak sürdürme ya da bu anlamda 
teknik destek hizmeti veren uzman kuruluşlardan 
destek almak seçenekleriyle sürdürmektedirler. 
Bu süreç kurum içerisinde yürütülmek istenirse; 
gerekli niteliklere sahip tarayıcılar, ışık sistemi, 
çalışma ortamı ve uzman personelin sağlanması 
gerekmektedir. Kurumlar bu kararı kendi iç 
politikaları çerçevesinde düşünerek ve maddi 
anlamda doğru analiz ederek vermelidir. 

Bu süreçte doğru karar verilmesi gereken bir 
diğer konu da sağlıklı bir teknik altyapı ve doğru 
bir teknolojinin kullanılmasıdır. Aynı zamanda 
teknolojinin devamlı yenilenen bir döngü olduğu 
unutulmamalı ve gerekli teknik altyapı ile ilgili 
konunun uzmanlarından destek alınmalıdır. 

Geçmişten günümüze dijitalleştirme 
çalışmalarına genel ölçekte baktığımızda 
ise dünyadaki ilk girişim Amerikan Ulusal 
Kütüphanesi ile başlamıştır. Ayrıca Avrupa 
kültürel mirasına tek noktadan erişimi mümkün 
kılabilmek için geliştirilmiş Avrupa Dijital 
Kütüphanesi (Europeana), 27 Avrupa ülkesinden 
çeşitli türdeki materyalleri aynı platformdan 
kullanıma sunmaktadır. 

Türkiye, “AccessIT Projesi” ile Türk kültür ve 
sanat eserlerinin uluslararası ölçekte görünmesi 
ve araştırmacısına ulaşması için Europeana’ya 
dâhil olmuştur. Bunun dışında Avustralya 
Gazeteleri Dijitalleştirme Programı ve Büyük 
Savaş Arşivi gibi önemli ve dikkat çekici örnekler 
de incelemeye değerdir.  

Türkiye’de dijitalleştirme projelerini başlatmış 
ve hatta öncü olmuş kurum ve kuruluşlara 
örnek olarak; İstanbul Üniversitesi Nadir 
Eser Kütüphanesi, Marmara Üniversitesi 
Kütüphanesi, IRCICA, Atatürk Kitaplığı, Milli 
Kütüphane, Etnografya Müzesi, Anadolu 
Medeniyetleri Müzesi, SALT Araştırma ve diğer 
birçok üniversite kütüphanesinin dijitalleştirme 
projeleri gösterilebilir. Bu kurumların yanı sıra 
dijitalleştirmeye değer koleksiyonlara sahip 
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kurumlarda başlatılan yeni projeler her geçen 
gün artarak hayata geçmektedir.

ÇEKÜL Vakfı’nın dijitalleştirme projesi yolunda 
ilerleyiş sürecine bakacak olursak; başlangıçta 
hangi belgelerin dijitalleştirilmesi gerektiği, 
önceliğin nelere ait olduğu ve materyallerin 
telif hakkı problemi yaratıp yaratmayacağı 
konuları çerçevesinde materyal seçimleri 
gerçekleştirilmiştir. Bundan sonra proje taslak 
haline getirilerek somutlaştırılmıştır. Bu aşama 
amaç, kapsam, hedef kitle, süre ve içeriğin 
belirlenmesiyle sağlanmıştır. Kurum içerisinde 
gerekli profesyonel ekipmanı sağlamak yerine, 
vakıf olarak tarama hizmetinin dışarıdan alınması 
tercih edilmiş ve materyal korumalı bir şekilde 
hazırlanarak anlaşmalı kuruma sevk edilmiştir. 

Bu aşamada çalışılan kurumlar arası belgelerin 
ve yapılacak işin mahremiyetini koruyan 
sözleşmelerin imzalanması göz ardı edilmemesi 
gereken önemli bir noktadır. Tarama işlemleri 
gerçekleştirilmiş olan materyallerin dijital 
künyeleriyle eşleştirmeleri yapıldıktan sonra, 
fi ziki olarak daha sağlıklı bir koruma alanına 
yerleştirilerek, teknik işlemler safhasına 
geçilmiştir. Afi ş, slayt, fotoğraf ve projelerin boyut 
büyüklüklerinden ve sayısal çokluğundan ötürü 
dışarıdan bir kurumla tarama işlemleri yapılmıştır. 
Makale, rapor ve ayrıbasımların tarama işlemleri 
ise kurum içerisinde yürütülmüştür. 

Künye ve görsel eşleştirmeleri tamamlandıktan 
sonra, otomasyon sistemi üzerinde kullanım 
şartları, kurallar, formlar gibi kurum amacına 

yönelik düzenlemeler yapılmış ve online test 
olarak kurum içi kullanıma sunulmuştur. 
Kurum içi online testin faydaları, eksik ya da 
hataların öncelikle kurum içinde saptanması ve 
değerlendirilmesine fırsat sağlamasıdır. Gerekli 
düzeltme ve düzenlemelerin ardından sistem 
araştırmacıların kullanımına açılmıştır.

ÇEKÜL Vakfı zamanın yıpratıcı koşullarına 
ket vurmak, günümüz teknolojisine ayak 
uydurmak, arşivin kalıcılığını sağlamak ve 
daha fazla araştırmacıya aynı anda daha hızlı 
erişimi mümkün kılabilmek adına en önemli 
koleksiyonlarından Kent Arşivi’ni dijitalleştirme 
yoluna gitmiştir. ÇEKÜL Vakfı Dijital Kent Arşivi; 
afi ş, makale, rapor, ayrıbasım, fotoğraf, slayt 
ve projelerden oluşan toplamda 25.871 adet 
materyalin farklı formatlarda taranarak MİDAS 
dijital arşivine aktarılmasıyla hayata geçirilmiştir. 
Ayrıca dijital arşivin kullanım kalitesinin tercih 
edilen otomasyon sistemiyle doğrudan ilişkili bir 
gerçek olduğu da gözden kaçmamalıdır. 

ÇEKÜL Vakfı web sitesinden Bilgi - Belge 
Merkezi’ni ziyaret ettiğinizde katalog tarama 
kısmında karşınıza dijital arşiv çıkacaktır. 
Genişletebileceğiniz anahtar kelime ve konu 
başlıklarınızı belirleyerek materyal türüne 
göre tarama yaptığınızda karşınıza belgeler 
listelenecektir. Listeden istenilen belgeler 
seçilerek, ayrıntılı kayda ulaşılabilir. Eğer arşiv 
materyali akademik kullanım veya baskı gibi 
özel amaçlarla kullanılmak istenirse, sistemdeki 
form doldurularak arşivden sorumlu personelle 
iletişime geçilmelidir.
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Montrö Boğazlar Antlaşması

stanbul Boğazı, Marmara Denizi ve 
Çanakkale Boğazı, genel olarak “Türk 
Boğazları” diye anılmaktadır. Boğazlar, 

Karadeniz’i Akdeniz’e bağlaması bakımından tarihi 
ve siyasi öneme sahiptir. Avrupa ile Asya’yı ayıran 
deniz sınırı olmakla beraber, iki kıtayı birbirine 
yaklaştırması açısından da coğrafi ve stratejik 
değer taşırlar. 

18. yüzyılda doğu meselesinin büyük önemle 
kendisini hissettirmesiyle, Boğazlar üzerinde daha 
çok durulmuş ve o zamandan itibaren hukuki ve 
siyasi bir sorun olarak inceleme konusu olmuştur. 
Karadeniz’i Akdeniz’e ve dolayısıyla diğer açık 
denizlere bağlayan Boğazların, tek deniz geçidi 
olmaları nedeniyle, hukuki statüsü düzenlenirken 
Türkiye’nin haklarını ve savunmasını göz önünde 
bulundurmak bir zorunluluktur. Çünkü Boğazlar, 
Türkiye açısından çok büyük stratejik önem 
taşımaktadır. 

Lozan Barış Antlaşması’na ek Boğazlar 
Sözleşmesi üç ilkeye dayanıyordu. Önce 
Boğazlar askersiz hale getiriliyordu. Ayrıca, 
Boğazlardan geçişi kontrol etmek ve Milletler 
Cemiyeti’ne geçişle ilgili bilgiler vermekle yetkili 
bir Boğazlar Komisyonu kuruluyordu. Bunun 
dışında, askeri bakımdan Türkiye için tehlike teşkil 
edecek bir duruma engel olmak üzere Milletler 
Cemiyeti’nin garantisi sağlanıyordu. Boğazlar 
konusunda Lozan’ın taşıdığı en büyük sorun, 
Türkiye’nin boğazlar üzerinde tam denetiminin 
sağlanamamış olmasıydı. 

II. Dünya Savaşı öncesinde gerilmeye başlayan 
siyasi ortamda, Türkiye uluslararası barış ve 
güvenliğin korunması yolundaki güçlüğü dile 
getirerek Boğazlar üzerindeki yetkisini arttırmak 
için harekete geçti. Bu doğrultuda 23 Mayıs 1933 
Londra Silahsızlanma Konferansı’ndan itibaren ilgili 
devletlere başvurdu. 

Boğazlar Sözleşmesi’nin imzalandığı dönemde 
siyasi ve askeri durumun farklı olması, 
Türkiye’de Milletler Cemiyeti’nin verdiği garantinin 
işleyememesinden ötürü ilgili devletlerden 
Boğazların statüsünün yeniden düzenlenmesini 
istedi. Bu istek üzerine 22 Haziran 1936’da 
İsviçre’nin Montrö kentinde bir konferans toplandı. 

Konferansta Türkiye’yi dönemin Dışişleri 
Bakanı Tevfik Rüştü Aras, Londra Büyükelçisi 
Fethi Okyar, Paris Büyükelçisi Suad Davaz, 
Genelkurmay İkinci Başkanı Asım Gündüz ve 
Türkiye’nin Milletler Cemiyeti sürekli delegesi 
Necmettin Sadak’ın içinde bulunduğu 24 kişilik bir 
grup temsil ediyordu.

Türk tarafı, gemiler için işlemekte olan geçiş 
serbestîsine karşı çıkmıyor ancak askeri gemilerin 
geçişleri süresince ulusal güvenliği sağlamak için 
yetki istiyordu. Karadeniz’e giren savaş gemilerinin 
sayısına ve Karadeniz sularında kalış süresine 
sınırlama getirilmesi de Türkiye’nin istekleri 
arasındaydı. Türk tarafına Boğazlar üzerinde tam 

 1 Temmuz  Denizcilik ve Kabotaj Bayramı
 11 Temmuz Dünya Nüfus Günü                              
 13 Temmuz Kültür Bakanlığı’nın Kuruluşu                                       
 20 Temmuz Kıbrıs Barış Harekâtı Başladı    
 21 Temmuz İnsanoğlu Ay’a Ayak Bastı    
 23 Temmuz Erzurum Kongresi   
 23 Temmuz  II. Meşrutiyet’in İlanı
 24 Temmuz  TÜBİTAK Kuruldu    
 13-24 Temmuz  Gazeteciler ve Basın Bayramı                                              
 24 Temmuz  Lozan Barış Antlaşması   
 25 Temmuz  İlk Tüp Bebek Doğdu          
 28 Temmuz  I. Dünya Savaşı Başladı 
 1-7 Ağustos Dünya Emzirme Haftası  
 10 Ağustos  Sevr Antlaşması
 12 Ağustos  Uluslararası Gençlik Günü
 17 Ağustos  Gölcük Depremi
 17-23 Ağustos İbn-i Sina Haftası  
 21 Ağustos  II. Anafartalar Zaferi   
 23 Ağustos  Şapka ve Kıyafet Devrimi
 26 Ağustos Malazgirt Zaferi
 30 Ağustos  Zafer Bayramı   
 1 Eylül  Dünya Barış Günü 
 1 Eylül  I. Tıp Kongresi’nin Toplanması
 1 Eylül  II. Dünya Savaşı Başladı
 3-9 Eylül  Halk Sağlığı Haftası  
 4 Eylül  Sivas Kongresi
 8 Eylül Fizyoterapistler Günü
 8 Eylül Dünya Okuma-Yazma Günü
 9 Eylül  İzmir’in Kurtuluşu
 13 Eylül  Dünya İlk Yardım Günü
 13 Eylül    Sakarya Zaferi
 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü
 27 Eylül Preveze Deniz Zaferi  
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başına geçti. 14 Ağustos sabahı ilerlemeye 
başlayan Yunanlılar 23 Ağustos’ta Sakarya 
ırmağının kıyısında Türk ordusu ile karşı 
karşıya geldi. 22 gün, 22 gece süren şiddetli 
çatışmaların ardından Yunan ordusu mağlup 
olarak geri çekilmeye başladı.

Savaşın kazanılmasının ardından, Garp Cephesi 
Komutanı İsmet İnönü ile Genelkurmay Başkanı 
Fevzi Çakmak cepheden, “Edirne Mebusu İsmet 
ve Kozan Mebusu Fevzi” imzalarıyla Meclis’e 15-
16 Eylül 1921’de gönderdikleri tarihi önergeyle, 
Mustafa Kemal’e “Mareşal” rütbesi ve “Gazi” 
unvanı verilmesini önerdiler.

Türkiye Büyük Millet Meclisi de 19 Eylül 1921 
tarihinde yaptığı toplantıda Başkomutan Mustafa 
Kemal Paşa’yı, Sakarya Savaşı’nda elde ettiği 
büyük başarıdan dolayı askeri rütbelerin en 
büyüğü olan “Mareşal” rütbesi ve “Gazi” unvanı 
ile onurlandırdı.

“Mareşal” rütbesi ve “Gazi” unvanı verilen 
Başkomutan Mustafa Kemal Paşa, Meclis’e 
şöyle teşekkür etti; “...Kazanılan bu başarı, 
yüksek heyetinizin iradesiyle kuvvet bulan 
ordumuzun iradesi sayesinde, düşman 
ordusunun iradesinin kırılması suretiyle belirmiştir. 
Bu sebeple ödüllendirişinizin gerçek muhatabı 
yine ordumuzdur.” Atatürk’e gazilik unvanının 
verildiği gün olan 19 Eylül tarihi, yurdumuzda 
her yıl “Gaziler Günü” olarak kutlanmakta ve 
bu doğrultuda ülke genelinde çeşitli etkinlikler 
düzenlenmektedir.

egemenlik hakkı veren bu istekler Karadeniz’e 
kıyısı olan diğer ülkelerce de desteklendi.
Görüşmeler sonunda 20 Temmuz 1936’da 
imzalanan Montrö Boğazlar Sözleşmesi, Lozan 
Boğazlar Sözleşmesi’nin yerini aldı. Sözleşme 
ile Boğazlar Komisyonu ve askersiz bölge 
üzerindeki sınırlamalar kaldırılarak bu bölgelerin 
de askerli hale getirilmesi kabul edildi. Ayrıca 
Türkiye, Milletler Cemiyeti’nin yetersiz garantisi 
yerine kendi gücüne dayanabilme ve Boğazlar 
üzerinde savunmasını yapabilme imkânına 
kavuştu. Öte yandan, Boğazlardan geçiş ve 
ulaşım, Türkiye’nin ve Karadeniz’e kıyısı olan diğer 
devletlerin güvenliğini koruyacak biçimde yeniden 
düzenlendi.

Atatürk’e Gazi Unvanı Verilmesi ve 
Gaziler Günü

ustafa Kemal Paşa, Amasya 
Genelgesi’nin ilgililere duyurulmasının 
ardından, yapılacak olan kongreye 

katılmak üzere Erzurum’a geldi. Bu durumdan 
büyük rahatsızlık duyan İstanbul Hükümeti 8-9 
Temmuz 1919’da Mustafa Kemal’e telgrafl a 
resmi memuriyetine son verildiğini bildirdi. 
Mustafa Kemal Paşa da Harbiye Nezareti’ne 
ve Padişah’a, resmi vazifesiyle beraber askerlik 
mesleğinden istifa ettiğini bildiren bir telgraf 
gönderdi.

Erzurum ve Sivas Kongreleri ile birlikte Milli 
Mücadele büyük bir hız kazandı. 23 Nisan 
1920’de ilk Büyük Millet Meclisi açıldı. İzmir’i 
işgal eden Yunan kuvvetlerinin ilerlemesi 
1921’de yapılan I. ve II. İnönü Muharebeleri 
ile durduruldu. Ancak Yunan kuvvetleri tekrar 
hazırlıklarını tamamlayıp 10 Temmuz 1921’de iki 
ayrı cepheden taarruza geçerek Türk ordusunu 
yok etmek istedi. 

Mustafa Kemal Paşa, 18 Temmuz 1921’de Batı 
Cephesi karargâhına gelerek durumu yakından 
inceledi. Taktik savunma yapmak amacıyla 
ordunun Sakarya’nın doğusuna çekilmesini 
uygun gördü. Böylece Türk ordusu, Yunan 
taarruzundan etkilenmeyecek ve savunma 
gücünü arttırabilecek bir fırsat elde etmiş 
olacaktı. Son çare ve son tedbir olarak Mustafa 
Kemal Paşa’nın ordunun başına geçmesi 
gerektiği fi kri ağırlık kazandı. Bunun üzerine 
Meclis, 5 Ağustos 1921’de Mustafa Kemal 
Paşa’ya, “Başkomutanlık” verdi.

Mustafa Kemal Paşa, 12 Ağustos 1921’de 
Polatlı’daki cephe karargâhına giderek ordunun 

M



74 /

MS’e Neden Olan Bir Gen Bulundu

anadalı araştırmacılar MS hastalığıyla 
ilişkili kalıtsal bir gen bulduklarını 
belirtti. Her bin MS hastasından 

birini etkileyen gen nesilden nesile aktarılıyor. 
Tam olarak sebepleri bilinmeyen MS 
hastalığının tetiklenmesine neden olan genlerin 
varlığından hastalığın uzmanları uzun süredir 
şüpheleniyordu.

Kanada’da bulunan University of British 
Columbia’da yapılan araştırmalar sonucu MS’e 
neden olan etkenlerden birinin tespit edilmesi, 
aynı zamanda tedavi umutlarını da doğurdu. 
Araştırmacılar NR1H3 adı verilen genin MS 
hastalığına yakalanan yüzlerce aile üzerinde 
yapılan incelemeler sonucunda tespit edildiğini 
ifade etti.

NR1H3 geni vücutta belli proteinlerin 
iltihap gibi davranmasına neden oluyor. 
Bilim insanları bu iltihabı erken aşamada 
durdurmanın hastalığın önlenmesinde kilit rol 
oynayacağına inandıklarını açıkladı. Araştırma 
ekibinin sorumlusu Dr. Carles Vilarino-Guell; 
“Henüz ilerlemenin ilk aşamalarındayız ve test 
edilmesi gereken birçok etmen var. Ama eğer 
deneysel ilaçları MS’i hedefl eyecek şekilde 
yeniden geliştirebilirsek, bu tedaviyi önemli 
ölçüde kısaltır” dedi. Doktor Vilarino-Guell 
ayrıca tedavinin MS’in ileri safhasını yaşayan 
hastalara da yardımcı olabileceğini belirtti.

MS Society’den Dr. Sorrel Bickley ise; 
“Araştırmaya yüzlerce aile katılmış ancak 
sadece 2 ailede böyle bir döngüye tam olarak 
rastlanmış. Ancak yine de bu araştırma bize 
MS’in nasıl ilerlediğini anlamamız konusunda 
büyük yardımda bulundu. Belki de bu verilerle 
ileride bir tedavi geliştirilebilir” şeklinde 
konuştu. 

Yeni Kan Testi ile Doğru İlaç

ngiltere’den bilim insanları, doktorların 
depresyon hastalarına doğru ilacı 
vermesine yardımcı olacak bir kan 

testi geliştirdi. Doktorlar halen hasta için en iyi 
depresyon ilacını deneme yanılma yöntemiyle 
bulmaya çalışıyor. İlk ilaçlar çoğu zaman işe 
yaramıyor, tedavide zaman kaybı olabiliyor.

Londra’daki Kings College Üniversitesi’nden 
araştırmacılar, bir kan tahlili ile en doğru tedaviyi 
belirlemenin mümkün olacağını söyledi. Buna 
göre tahlil sonucunda kanında iltihap bulunan 
depresyon hastalarına, tedavinin başından 
itibaren daha etkili ilaçlar verilmesi gerekli.

Gerçek hayatta testin ne kadar işe yaradığını 
görmek için daha fazla sayıda hasta 
üzerinde denenmesi gerektiği belirtiliyor. 
Araştırmacılar şimdiye dek sadece 140 
depresyon hastası üzerinde test yaptı. 
Neuropsychopharmacology Dergisi, yeni testin 
yıllar süren araştırmaların ürünü olduğunu 
belirtiyor.

Araştırmada, kan tahlilinde iltihap (infl amasyon) 
belirtisi görülen hastalarda, SSRI ve trisiklik 
antidepresan şeklinde yaygın kullanılan klasik 
ilaçların etkili olmadığı tespit edildi. İltihabın 
vücudun strese karşı bir tepkisi olduğu ancak 
ilaç tedavisinin etkisini azalttığı sanılıyor.

Araştırma ekibinin başında bulunan Prof. 
Carmine Pariante hastaların üçte birinde bu 
türden iltihap belirtilerinin görülebileceğini, bu 
kişilerde hemen daha etkili ilaçların kullanılması 
gerektiğini belirtiyor.

Depresyon ilaçları güvenli, ancak yan etkileri 
olan ilaçlar. Prof. Carmine Pariante; “Gerekli 
olmadıkça hastaya çok sayıda ilaç vermek 

BİLİM TE BİLİM TEKNOLOJİ

K
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istemiyoruz, ama kendilerini en kısa zamanda 
daha iyi hissetmelerini de hedefl iyoruz” diyor.

Araştırmacılar, antidepresanla birlikte 
iltihap giderici ilaç kullanmanın işe yarayıp 
yaramadığını inceliyor. Fakat hastaların doktora 
danışmadan bu tür ilaçları kendi başına 
kullanmaması konusunda uyarıda bulunuyorlar.

Uzmanlar ayrıca depresyonun sadece 
ilaçla tedavi edilmediğini, farklı kişilerde farklı 
tedavilerin uygulanabileceğini belirtiyor. 
Hastanın durumuna göre ilaç tedavisi, terapi 
ya da ikisi birden gerekli olabiliyor. Depresyon 
hastalarının kendilerini fi ziksel ve sosyal 
olarak meşgul edecek şeylerle uğraşması da 
öneriliyor.

Türk Bilim İnsanları 
Kalp Kası Dokusu Geliştirdi

ürk bilim insanları, kalıtsal kalp 
hastalıklarının araştırılması ve yeni tedavi 
yaklaşımlarının geliştirilmesini mümkün 

kılabilmek amacıyla yapay kalp kası dokusu 
geliştirdi. Klinik basamağını Prof. Dr. Volkan 
Tuzcu’nun üstlendiği, laboratuvar ayağını ise Yrd. 
Doç. Dr. Esra Çağavi’nin yürüttüğü çalışmada, 
Nobel Ödüllü “Yeniden Programlama” tekniği 
kullanılarak hasta kökenli ve uyarılmış kök hücre 
kaynaklı kalp kası dokusu üretiliyor. 

Kalıtsal kalp hastalıklarının araştırılması ve yeni 
tedavi yaklaşımlarının geliştirilmesi amacıyla 
yürütülen çalışma, Medipol Üniversitesi 
Rejeneratif ve Restoratif Tıp Araştırmaları Merkezi 
(REMER) bünyesinde TÜBİTAK’ın desteğiyle 
gerçekleştiriliyor.

Çalışmada, hastalardan alınan kan hücreleri, 
embriyonik kök hücrelere dönüştürülerek 
yeniden programlanıyor. Bu teknikle geliştirilen 
kök hücrelerden, laboratuvar ortamında 
kişiye özel kalp dokusu üretilerek, hastalıkların 
modellenmesi ve hücresel tedavi kaynağı 
oluşturulması amaçlanıyor. 

Doku sayesinde, kalp hastalıkları tedavisinde 
kullanılabilecek potansiyel metot ve ilaçların, 
bundan sonra sınırsız elde edilebilen kişiye özel 
hücreler vasıtasıyla geliştirilebilmesi hedefl eniyor. 

REMER Kurucu Müdürü Prof. Dr. Gürkan Öztürk; 
“Bir çocuğu düşünecek olursanız, onun tüm 
hayatını değiştirecek bir süreci aslında aldığımız 
bir kanla başlatıp, şu an uygulanabilecek en ileri 

teknolojiyle ona faydalı bir tedavi seçeneğine 
kadar götürebiliyoruz” dedi.

Proje yürütücüsü Yrd. Doç. Dr. Esra Çağavi 
de; “Bu hücreler bize, eğer hasta bireylerden 
elde edersek, hem sınırsız bir kaynak sağlıyor 
hem de hastalıkların laboratuvar ortamında 
araştırılması için bir platform hazırlıyor. 
Bu da hastalığın laboratuvar ortamında 
modellenebilmesini sağlıyor” diye konuştu.

Beyin Dalgalarıyla Umut Olacaklar

aşar Üniversitesi öğrencisi üç gencin 
geliştirdiği beyin dalgalarıyla kontrol 
edilebilen ve GPS ile yer bildirimi 

yapan tekerlekli sandalye projesi, TÜBİTAK’tan 
destek aldı. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği 
Bölümü 3. sınıf öğrencileri Ali Selek, İlker Işık ve 
Mert Erbaş’ın elini ve ayağını kullanamayan felçli 
hastalar için beyin dalgalarını algılayan, sensörlü 
kontrol sistemiyle çalışan tekerlekli sandalye 
projesi uygulama aşamasına geçti.

Projeye ilişkin basına bilgi veren İlker Işık, 
insanlara katkıda bulunabilecek bir proje yapma 
hedefi yle başlattıkları araştırmanın umut veren bir 
hızla ilerlediğini, projenin elektronik ve yazılımsal 
anlamda belli bir aşamaya geldiğini ifade etti.

Felçli hastaların beyin dalgalarıyla kontrol 
edilebilen tekerlekli sandalye sayesinde bir nebze 
de olsa hareket kabiliyeti kazanmasını amaçlayan 
projenin en kritik aşaması olan beyin sinyallerini 
işleyecek cihazı geliştirmeyi başardıklarını belirten 
Işık, sistemin çalışma prensibini; “Kafaya takılan 
cihazın ucundaki proplar, elektrik sinyallerini 
çevirerek işlemciye yollayacak. İşlemci elektrikli 
sandalyedeki motorları harekete geçirecek ve 
kişinin odaklandığı şekilde sağa, sola, ileri, geri 
hareket edecek” şeklinde anlattı. 
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Proje danışmanlarından Elektrik ve Elektronik 
Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. 
Dr. Nalan Özkurt, öğrencilerin motivasyonunun 
çok yüksek olduğunu, TÜBİTAK’ın da 
destek vermesiyle kısa sürede sonuç almayı 
planladıklarını ifade etti.

 Alzheimer Tedavisinde Yeni Umut

ilim insanları, fareler üzerinde yapılan 
deneylerin umut verdiğini belirterek, 
protein enjeksiyonunun Alzheimer 

hastalığının semptomlarını ve ilerlemesini 
azaltabileceğini bildirdi.

Glascow Üniversitesi ile Hong Kong Bilim ve 
Teknoloji Üniversitesi’nin yaptığı araştırmanın 
sonucu ABD Bilim Akademisi’nin yayın organı 
PNAS Dergisi’nde yayımlandı. Buna göre, 
fareler üzerinde yapılan deneylerde, IL 33 
proteini enjeksiyonunun hafızayı güçlendirdiği ve 
Alzheimer hastalarında görülenlere benzer beyin 
depozitleri oluşmasını engellemiş gibi göründüğü 
belirtildi.

Tedavi kısa süre içinde insanlar üzerinde de 
denenmeye başlanacak, ancak uzmanlar 

gerçek Alzheimer hastalarına yardımcı olup 
olmayacağının anlaşılmasının yıllar sürebileceğini 
kaydediyorlar.

Kısaca IL 33 olarak anılan Interleukin 33, 
vücudun bağışıklık sisteminin özellikle beyinde 
ve omurilikte enfeksiyon ve hastalığa karşı 
savunma için ürettiği doğal bir protein. Alzheimer 
hastalarının beyinlerindeki IL 33 miktarının sağlıklı 
yetişkinlere oranla daha az olduğu saptanmış 
durumda.

Araştırmacılar, tedavi yöntemini beyinlerinde 
Alzheimer hastalığındakine benzer değişimler 
olacak şekilde üretilen farelerin üzerinde 
denedi. Protein enjeksiyonundan sonra bir 
hafta içinde farelerin hafızalarının ve öğrenme 
yeteneklerinin aynı yaştaki normal farelerle aynı 
düzeye geldiği gözlendi. Araştırmanın Glascow 
Üniversitesi’ndeki bölümünü yürüten Prof. Eddy 
Liew; “Deney sonuçları heyecan verici olmakla 
birlikte, laboratuvar bulgularıyla, klinik deneyler 
arasında aşılması gereken uzun bir mesafe var” 
diyor.

Çiple Gelen Mucize

ünyada ilk defa her iki kolu ve her iki 
bacağı felçli bir kişi, beynine yerleştirilen 
çip sayesinde parmaklarını yeniden 

oynatabildi. ABD’nin Ohio eyaletinde yaşayan 
24 yaşındaki Ian Burkhart, parmaklarının her 
birini ayrı ayrı oynatarak bilgisayar oyunu olarak 
tasarlanan gitarı da çalabildi.

Burkhart’a yerleştirilen çip beyin sinyallerini 
okuyabiliyor. Sinyaller bir bilgisayar tarafından 
okunuyor ve hareket kabiliyeti sağlayabilmek 
için kasları elektrikle uyarıyor. Araştırmacılar bu 
teknolojinin felç geçiren veya beyninde hasar 
oluşan milyonlarca kişiye yardımcı olmasını 
umuyor.

Ian, geçirdiği trafi k kazasında ağır yaralandı. 
Omuriliğinde oluşan hasar, beynin yolladığı 
mesajların vücudunun geri kalan kısmına 
ulaşmasını engelledi ve dirseklerinden aşağısı 
felç oldu, yürüyememeye başladı. Fakat Ohio 
Üniversitesi’ndeki işlemlerin ardından şimdi 
tekrar elini oynatabilmenin şaşkınlığını yaşadığını 
söylüyor.

Ian’ın beyninin içine yerleştirilen sensör, 
motor korteksindeki yüzlerce sinir hücresinin 
faaliyetlerini okuyabiliyor. Bu gelişmiş bilgisayar 
programına, Ian’ın beynindeki sayısız sinyali 

BİLİM TE BİLİM TEKNOLOJİ
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anlamayı öğretmek de saatler sürdü. Ian’ın 
koluna, 130 elektrot astarı bulunan bir uyarıcı 
kolluk takıldı. Bu kolluk, uyarmanın yanı sıra sağ 
kolundaki farklı kasların kasılmasını da sağladı.

Nature adlı dergide yayımlanan sonuçlar, 
Ian’ın eliyle büyük objeleri kavrayıp hareket 
ettirebildiğini, bir bardak içindeki sıvıyı 
boşaltabildiğini ve hatta kredi kartını makineden 
geçirebildiğini gösterdi.

Ian sürecin ilk aşamalarını, kendisini zihinsel 
olarak yoran ve bitkin bırakan yedi saatlik bir 
sınava benzetti. Ian; “Her bir hareketi gerçekten 
bölmeniz ve daha konsantre bir şekilde 
düşünmeniz gerekiyor. Ömrümün ilk 19 yılında 
hareket etmenin değerini çok hafi fe almışım” diye 
konuştu.

Pratik yaparak yeni hareketleri hızla öğrenen Ian 
şimdi her iki elinin tüm fonksiyonlarını tamamen 
geri kazanmayı hayal ediyor ve bunun günlük 
işleri başkalarına mecbur kalmadan daha 
bağımsız şekilde yapmasını sağladığını söylüyor. 
Araştırma, omurilik rahatsızlıklarında bilgisayar 
sisteminin faydalarının görülmesi için büyük bir 
önem taşıyor. 

Ian’ın beynine çip yerleştiren beyin cerrahı Dr. Ali 
Rezai; “Bu gerçekten çoğu hasta için ümit verici. 
Bu teknoloji, omurilik rahatsızlıkları veya travmatik 
beyin hasarı olan hastalara yardımcı olabilmek, 
onların daha bağımsız ve daha fonksiyonel 
olabilmeleri için olgunlaşıyor, gelişiyor” diye 
konuştu.

Bu alandaki çalışmalar için en büyük 
zorluklardan biri, laboratuvar ortamında elde 
edilen başarıların günlük hayata yansımasını 
sağlamak. Ameliyat gerektiren bu yöntem, çokça 
kablo ve teknolojik aletin olduğu bir ortamda 
uygulandı. Aynı zamanda beynin okunabilmesi 
için karmaşık algoritmaları izleyebilecek büyük bir 
bilgisayara ihtiyaç var.

Ian, her ne kadar kaza sonrası bu kadarını bile 
yapabileceği tahmin edilmese de, henüz doğal 
hareketleri kadar beceri sahibi değil. Motor 
korteksinde milyonlarca sinir hücresi var ve 
yalnızca birkaç yüzü çip tarafından okunabiliyor. 
Teknolojideki gelişmelerin tam fonksiyona yakın 
çalışma imkânı sağlaması umuluyor.

Omurilik Araştırmaları Vakfı’ndan Dr. Mark Bacon; 
“Kliniklerde bir takım tedavi seçeneklerini görmek 
çok teşvik edici ama bu klinik çalışmalar daha 

yalnızca bir başlangıç ve kavram kanıtlama 
seviyesinde kalıyor” dedi. Dr. Bacon’a göre hücre 
ve sinir kılıfı sarkomuyla ilgili son haberler ve bu 
araştırma ilerleme sağlandığına işaret ediyor.

Sanal Gerçeklikle Kısmi Paranoya Tedavisi

xford Üniversitesi’nde yapılan 
araştırmalarda, sanal gerçeklik yoluyla, 
paranoya hastalarına kaygı duydukları 

bazı sosyal durumların tehlikeli olmadığı 
öğretilebildi. British Journal of Psychiatry adlı 
dergide yayımlanan araştırmada 30 kadar 
hastanın tedavisinde sanal gerçeklik kullanıldı.

Tedavide, sıkıntı veren sanrılar çeken bazı 
hastalar sanal ortamda bir metro treninin ve 
asansörün içine girdiler. Hastaların bazılarından 
sanal ortamda da normalde sergiledikleri 
savunmacı davranışları sergilemeleri istendi. 

Geri kalan hastalara ise savunma 
mekanizmalarını azaltmaları ve sanal ortamdaki 
karakterlere oldukça yaklaşarak gözlerine 
bakmaları söylendi. Kaygılarıyla yüzleşen bu 
ikinci grubun, paranoya sanrılarında azalma 
olduğu tespit edildi.

Araştırmayı sürdüren, Oxford Üniversitesi 
Psikiyatri Bölümü’nden klinik psikolog Prof. 
Daniel Freeman, yaptığı açıklamada; “Temel 
olarak, paranoya, insanların tehdit altında 
olduklarına dair temelsiz bir inanıştır” dedi. 
Freeman ayrıca; “Sanal ortamda insanların 
güvende olduklarını tekrar öğrenmelerini 
sağlamaya çalışıyoruz. Bu sağlandığında 
paranoya eriyip gidiyor” şeklinde konuştu.

Oxford Üniversitesi, toplumun %1 ila 2’sinin 
hayatlarının bir evresinde ciddi şekilde paranoya 
yaşadıklarını ve bunun şizofreni gibi zihinsel 
hastalıklarla bağlantılı olduğunu tahmin ediyor. 
Ciddi bir güvensizliğe sahip paranoya hastaları, 
insanlarla temas etmekten kaçınıp evlerini 
nadiren terk ediyorlar.

O
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Tarihin Süzgecinde 
Mutfak Kültürümüz

nadolu Selçukluları Dönemi: 
Anadolu Selçukluları döneminden 
günümüze yeme içme konusunda 

çok az bilgi kalmıştır. Selçuklular, her 
konuda olduğu gibi yiyecekte de 
gösterişten uzaktır. Yeni yerleşmiş göçebe 
kavimlere yakışır yalınlıkta bir yemek 
listeleri vardır: Et, kaymak, yoğurt, süt ve 
peynir.   

13. yüzyıl sonlarında Osman Gazi, Bilecik 
Tekfuru’na “yağ, peynir ve halı” armağan eder. 
Bu dönemde de hayvansal ürünler önde 
gelmektedir. Selçuklular döneminde de iki 
öğün yemek yenirdi. İlk öğün “kuşluk” 
öğünüydü. Bu öğünün saati, uyanma ve evden 
çıkma saatine göre değişirdi. Genelde güneşin 
tam tepede olduğu öğle saatine iki saat kalaya 
kadar sürerdi. 

Bu öğünde tok tutacak yiyecekler tercih edilir, 
bunlar arasında bir hamur yemeği de yer alırdı. 
Akşam yemekleri, mum ışığından başka bir 
aydınlatma aracı olmadığından güneş 

YEMEK KÜLTÜRÜYEMEK

batmadan yenirdi. Öğle saatlerinde acıkanlar, 
şerbet, ayran ya da meyveyle açlıklarını 
giderirdi. İbn-i Sina’nın; “Günde bir defa ye, 
kuvvetli ye, hazım uzun sürer, zira 
bağırsaklarımız uzundur. Eğer kısa olsaydı, 
kuşların nefes alması gibi, sık sık yerdik” 
öğüdüne uyulurdu. 

Selçuklular dönemindeki yemeklerin neler 
olduğuna dair bir takım bilgileri Kaşgarlı 
Mahmut’un Divânu Lügati’t Türk adlı eserinde 
buluyoruz. Bu sözlükte, önceki bölümde 
üzerinde durduğumuz etli yemekler dışında, 
tutmaç (sulu bir tür mantı), çörek, katmer, yufka, 
ekmek, helva, kımız, ayran, pekmezden de söz 
edilir. 

Kaşgarlı Mahmut, bu yemeklerin kimilerinin 
bulunuş söylencelerini, kimilerinin besin 
özelliklerini ve yeme biçimlerini de 
anlatmaktadır. Ona göre tutmaç, efsanevi 
hükümdar Zülkarneyn’e dayanmaktadır. Kimi 
yorumcuların Büyük İskender olduğunu 
söylediği bu hükümdar karanlıklar ülkesinden 
çıkınca onun buyruğunda bulunan kavimin 
yiyeceği azalmış. Onlar da açlıktan yakınarak; 
“Bizi tutma aç” demişler. Zülkarneyn bilginlere 
danışmış, onlar da bu yemeği bulmuşlar. 
“Vücudu güçlendiren, insana sağlık veren ve 
tok tutan” bu yemeği yiyen Türkler ona, “nefsini 
aç bırakma, böyle yemek yapıp ye” anlamına 
gelen “tutma aç” adını vermişler. 

Prof. Dr. Mehmet Altay Köymen, bu yemeğin 
yapılışını Divânu Lügati’t Türk’e dayanarak şöyle 
anlatır: “Tutmaçın ana malzemesini buğday unu 
ve et teşkil ediyordu. Undan hazırlanan hamur, 
tıpkı yufka gibi açılıyor, sonra açılan bu hamur 
bıçakla baklava biçiminde kesiliyordu. Kesilen 
parçaların her birine tutmaç çöpü deniliyordu. 
Anlaşıldığına göre tutmaç çöplerinin içine özel 
olarak doğranmış etten bir parça konuyordu ve 
bugünkü mantı yemeği hazırlanırken yapıldığı 
gibi, karşılıklı uçları birleştirilerek parça 
kapatılıyor, bu iş böyle devam ediyordu. 
Piştikten sonra süzülmesinden söz edildiğine 
göre, tutmaç tencerede bol su ile pişiriliyor ve 
bu esnada karıştırılıyordu.”

Köymen, süzülen tutmaça “katık” denen bir sos 
döküldüğünü söylüyor. Bu sosa, yoğurt, 
sarımsak, sirke, Türklerin o dönemde “tagna” 
ya da “tagna yava” dedikleri bir ağacın özü, 
“sıçgan katı” diye anılan bir dikenin meyvesinin 
suyu ve “avılku” adlı ağacın ilaç da yapılan 
kırmızı meyveleri katılırmış. 

A
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Köymen, bu sulu yemeğin, kaşıkla değil, şişle 
yendiğini iddia eder. Bu şiş, Çinlilerin yemek 
yediği çubuklara benziyordu. Taneler şişle 
yendikten sonra suyu içilirdi. Aynı yazar 
tutmaçın, önceden hazırlanarak, aynı adı 
taşıyan şişlere dizildiğini, gerektiğinde 
pişirildiğini de yazar. Tutmaç bu adla Türklerin 
ve diğer kavimlerin mutfaklarında yer almıştı. 

Bugün Anadolu’nun birçok bölgesinde bu adla 
yaşayan çorbalar da, adı başka olsa bile yapımı 
benzeyen çorbalar da var. Nevin Halıcı’nın 
İzmir’den derlediği tutmaç çorbası tarifi nde et 
ve yoğurt yer almıyor, yalnızca 
yumurta katılmış hamur kesilip 
kurutularak haşlanıyor. Muğla’da 
Tatar çorbası diye anılan bir 
yemeği tarif eden kadınsa söze; 
“Tutmaç makarna gibi 
haşlanır” diye başlıyor, bu 
yemeğe torba yoğurdu ve 
sarımsak katılıyor. Malatya 
ve yöresinin yüksük 
çorbasının mantıları ise 
önceden hazırlanıyor, 
fırınlanıp gerektiğinde 
kullanılıyor. 

Mevlana’nın 
Mesnevi’sinde rastlanan 
yufka, etli ekmek, tandır 
ekmeği, çörek, börek, 
tutmaç, tirit, pişmiş baş, 
bulgur aşı, kalye, borani, 
herise, patlıcan turşusu, helva, 
kadayıf, gülbeşeker, zerde, 
şerbet, şarap gibi yiyecek ve 
içecekler; mercimek, pırasa, kereviz, 
fasulye, börülce, şalgam, nane, soğan, 
sarımsak, üzüm, elma, armut, nar gibi 
sebze ve meyveler, şiirdeki benzetmeler için 
anılır. Ancak bu benzetmeler, hem bu 
yemeklerin halk tarafından bilindiğini kanıtlar 
hem de halkın beslenme biçimleri konusunda 
ipucu verir. 

14. yüzyıl sonlarında yazıya geçirildiği sanılan 
Dede Korkut Kitabı’nda bazı çorbalar, yahni, 
kaymak, yoğurt, peynir, kımız ve şaraptan söz 
edilmektedir. Anadolu Beylikleri dönemi 
imaretlerinin aşevi kayıtları da konuklara ve 
ihtiyacı olanlara dağıtılan yemek çeşitleri 
konusunda sağlam ipuçları vermektedir. 

İlgili imaret kayıtlarına dayanarak buralarda 
1480-1517 yılları arasında her gün pişen 

yemeklerin şunlar olduğu anlaşılmaktadır: 
Pirinç ve buğday çorbaları, et, pilav, ıspanak, 
şalgam, her türlü sebze, un helvası, ballı 
kadayıf. Kımız, Selçuklu dönemi boyunca 
Anadolu’da içilmiş, ancak Osmanlı dönemine 
varmadan, bu gelenek ortadan kalkmıştır. 
Kımızın yerini şarap ya da İslam dininin etkisiyle 
şerbet almıştır.

yemeklerin halk tarafından bilindiğini kanıtlar 

Bugün Anadolu’nun birçok bölgesinde bu adla 
yaşayan çorbalar da, adı başka olsa bile yapımı 
benzeyen çorbalar da var. Nevin Halıcı’nın 
İzmir’den derlediği tutmaç çorbası tarifi nde et 
ve yoğurt yer almıyor, yalnızca 
yumurta katılmış hamur kesilip 
kurutularak haşlanıyor. Muğla’da 

yemeği tarif eden kadınsa söze; 

herise, patlıcan turşusu, helva, 

şerbet, şarap gibi yiyecek ve 
içecekler; mercimek, pırasa, kereviz, 
fasulye, börülce, şalgam, nane, soğan, 
sarımsak, üzüm, elma, armut, nar gibi 
sebze ve meyveler, şiirdeki benzetmeler için 
anılır. Ancak bu benzetmeler, hem bu 
yemeklerin halk tarafından bilindiğini kanıtlar 

BORANİ
Malzemeler: Bir kilo ıspanak, bir su bardağı 
zeytinyağı, bir avuç pirinç ve iki baş soğan, iki 
su bardağı su, 200 gram yoğurt.  

Yapılışı: Ispanaklar ayıklandıktan sonra yıkanır, 
haşlanır, süzülür. Tencerede ince doğranmış 
soğanlar pembeleşince içine ıspanaklar, suyu 
iyice sıkılarak ilave edilir. Kısa bir süre birlikte 
kavrulduktan sonra iki su bardağı su konur, 
içine pirinçler de atılır ve suyunu çekene kadar 
kaynatılır. İndirilir ve soğumaya bırakılır. Üzerine 
yoğurt dökülerek soğuk yenir.



80 /
VİTAMİN VİTAMİN • Karikatür



  İzzet Keribar, Safranbolu



   Mustafa Ayaz, İsimsiz




