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15 Temmuz tüm Türkiye için kara bir gece olarak 
tarihteki yerini aldı. Demokrasiye uzanan eller, 
vatandaşın birlik ve beraberlik içinde yüreğini 
ve hatta canını ortaya koyduğu mücadelesi 
sayesinde ülkemiz için çok daha vahim 
sonuçlara yol açmadan durduruldu. Böylece 
Türk halkının demokrasiye olan inancı ve bağlılığı 
bir kez daha gözler önüne serildi. 

İşte bu birlik ve beraberlik bilinci, ülke için hizmet 
veren herkese, hepimize bundan sonraki 
süreçte örnek olmalı ve yaptığımız hizmet, görev 
her ne olursa olsun aynı özveriyle, tüm kişisel 
ve kurumsal kaygılardan sıyrılarak çözüm odaklı 
davranmamız için bizlere yol göstermelidir. 

Bu noktada sağlık sektörünün paydaşları olarak 
bizler de ülkemizin demokrasi mücadelesine 
destek vermeye, üzerimize düşen görevleri 

yerine getirmeye devam etmeliyiz. Bir kez daha 
15 Temmuz günü demokrasi mücadelesinde 
hayatını kaybeden şehitlerimize Allah’tan rahmet, 
yakınlarına baş sağlığı diliyorum.

Elbette mevcut şartlar altında hepimizin 
halkımıza nitelikli sağlık hizmetleri ulaştırma 
konusunda karşı karşıya olduğu sıkıntılar 
ortadadır. Ancak bu sıkıntılar, hepimizin bildiği 
ve çeşitli zamanlarda, çeşitli vesilelerle ortaya 
koyduğu gibi uzlaşı, sağduyu, ortak akıl ve güç 
birliği ile rahatlıkla aşılacaktır. 

Sevgi ve saygılarımla,

Sonay Gürgen 
Selçuk ve AS Ecza Depoları
Yönetim Kurulu Başkanı

Merhabalar,
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Selçuk Ecza Deposu
Geleceğin E Hali’ndeydi

Türkiye’nin en büyük eczacılık buluşması; 
Geleceğin E Hali, konuşmacıları, etkinlikleri, 
eğitimleri, her biri sektörlerinde lider olan 
200’e yakın firma temsilcisi ve 7.000’e yakın 
katılımcısı ile 22-23-24 Eylül 2016’da İstanbul 
Kongre Merkezi’nde gerçekleşti. Geleceğin 
E Hali 2016’da Selçuk Ecza Deposu standı 
katılımcılardan büyük ilgi gördü.

Etkinlikte Pharmetic Girişimci Eczacılar 
Derneği adına konuşan Yönetim Kurulu 
Başkanı Ecz. Armağan Ener; “Pharmetic 
olarak yıllar içerisinde elde ettiğimiz bilgi ve 
tecrübelerimizi tüm meslektaşlarımızla ve sağlık 
sektörünün tüm bileşenleri ile paylaşmayı arzu 
ediyorduk. İşte hepimiz bunun için Geleceğin 
E Hali’ndeyiz. Geleceğin dünyasını irdeleyen, 
ileriye dönük, ufuk açıcı nitelik taşıyabilen 
organizasyonlara ihtiyacımız var. Geçmişte 
farklı bir dünyanın içerisindeydik. 2020’ye 
doğru bugünün dünyasından çok daha farklı 
bir dünyanın içerisinde olacağız. Mesleğimiz, 
eğitimimiz, insan ve toplum sağlığı açısından 

düşünelim. Bu alanlar bizim alanlarımız ve 
bizler, danışmanlığımızla, donanımımızla, bilgi 
gücümüzle hep birlikte bu alanlarda olmalıyız. 
Geleceği bizler şekillendirmeliyiz” dedi.

Eczacılık mesleğine, eczanelere, hatta sektörün 
geleceğine hep beraber sahip çıkılması için 
“Eczaneler Güzeltir” hareketini başlattıklarını 
belirten Ecz. Armağan Ener; “Türkiye 
Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı İlaç Sektörü 
2015-2023 Raporu’na göre Türkiye; dünya ilaç 
sektöründe ilk 10’a girmeyi, uluslararası rekabet 
gücü yüksek bir sektör haline gelmeyi, 2005 
yılında %10 olan ihracatın ithalatı karşılama 
oranını 2023’te %80’e çıkarmayı hedeflemiştir. 
Dünyada hızla payını yükselten reçetesiz ilaç 
pazarı bu alanda büyümek isteyen şirketleri 
nüfusun ve harcama oranlarının yüksek olduğu 
Türkiye’ye çekmektedir, çünkü OTC pazarı 
giderek büyüyor. Daha bu başlangıç, geleceği 
tasarlıyoruz. Birlikte çok daha büyük başarılara, 
gelişmelere imza atacağız” dedi.

Selçuk Ecza Deposu Yönetim Kurulu Başkanı 
Sonay Gürgen ise konuşmasında şunları 
söyledi; “Konumuz sektör gözüyle eczacılığın 
geleceği olduğuna göre öncelikle mevcut 
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  durumumuza bakmamız gerekir. 2005 ve 2015 
yılları arasındaki rakamlara baktığımızda şunları 
görüyoruz; 2005’te eczane sayımız 21.863, 
2015’te 25.166. 2005’te nüfus 67 milyon, 2015’te 
77 milyon. 2005 yılında toplam ilaç cirosu 8.939 
milyar, 2015 yılında 16.860 milyar TL. Burada 
ciddi bir artış görünmesine rağmen  2009 yılında 
uygulamaya giren  ilaç fiyat kararnamesiyle 2009 
yılında 14.844 milyar olan ilaç cirosu bu dönemde 
sadece 2.000 milyar artarak 2015 itibariyle 
16.860 milyar olmuştur. 
Dolar cinsinden ise ciro 2005’te 6.644 milyar 
dolar, 2015’te 6.210 milyar dolar olmuştur. 
Ürün çeşidi olarak 2005’te 3.711 çeşit ilaç var, 
formlarıyla birlikte 7.300 çeşit. 2015’te 6.013 
çeşit ürün, formlarıyla birlikte ise 11.200 çeşide 
ulaşmıştır. Kutu satışı olarak 2005 te 1.212 milyar 
kutu ilaç satılırken  2015 te bu rakam 1.945 milyar 
kutuya ulaşmıştır. Görüldüğü gibi çok az artan 
ilaç cirosuna karşın ilaç çeşidi ve satılan kutu 
sayısı süratle artmıştır. Bu ise eczanelere hem 
alan ihtiyacı hem de finansman yükü getirmiştir. 

Artan işlemlerle personel sayısı, enflasyon 
ve diğer giderlerin yükselmesi de göz önüne 
alındığında eczanelerin içinde bulunduğu 
zorluklar çoğalmaktadır.

İlaç fiyat kararnamesi ile baskılanan ilaç fiyatları 
eczaneleri, dağıtım kanallarını ve tüm sektörü 
sıkıntıya sokmuştur. Bir takım iyileştirmeler 
yapılsa da yetersizdir. Dolayısıyla eczanelerimizin 
erozyona uğrayan kazançlarının takviye edilmesi 
gerekir. Bu problemi fark eden eczacılarımız ilaç 
dışı ürünlere eğilmişlerdir. Ancak alan ihtiyacı 
ve ürün çeşitliliğinin çoğalması eczanelere 
ilave masraflar getirmektedir. Bütün bunların 
aşılabilmesi için eczacılık meslek hakkının yanı 
sıra Türk Eczacıları Birliği’nin eczane hizmetlerinin 
genişletilmesi için eczanelerde satılan ürün 
çeşitliliğinin arttırılabilmesi adına çalışmalar 
yapılması gerekmektedir.

Değişen ve dönüşen dünyada eczacılık 
mesleğinin de sürekli olarak kendini yenilemesi 
gerekiyor. Gelecekte eczanelerde daha fazla 
medikal cihaz, biyoteknoloji ürünleri ve genetik 
alandaki gelişmeler sonucunda karşılaşacağımız 
ürünlerin yer alması söz konusudur. Bu 
gelişmeler eczanelerde teknoloji yatırımları da 
gerektirebilecektir. Ayrıca eczane kadrolarının 
da belli konularda eğitilmesi ve uzmanlaşması 
gerekecektir.

Bugün ülkemizde OTC alanındaki ciro yaklaşık 
2 milyar TL civarındadır. Pazarın büyüme hızı 

ilaca göre daha yüksektir. Bunun için en büyük 
diyebileceğimiz firmalar özellikle OTC alanına
girmiştir. Sonuç olarak, eczanelerimiz geleceğe 
daha etkili bir şekilde hazırlanmalı, gelişen 
teknolojilere ve güncel gelişmelere kendilerini 
adapte edebilmelidir.”
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Novartis’in Sedef Hastalığı Anketi 
Sonuçlandı

Novartis’in 31 ülkede 25 hasta derneğinin desteği 
ve 8.338 sedef hastasının katılımıyla düzenlediği, 
küresel olarak bugüne kadar yapılmış en büyük 
sedef hastalığı (psoriasis) anketinin sonuçları 
açıklandı. 

Türkiye’den Sedef Hastaları Dayanışma 
Derneği işbirliğinde yürütülen ve 381 sedef 
hastasının katıldığı 6 ayda tamamlanan anketin 
sonuçları, hastaların %84’ünün ciltlerindeki 
belirtiler nedeniyle ayrımcılık ve aşağılanma ile 
karşılaştıklarını gösterdi.

Novartis, sedef hastalığı hakkında bugüne 
kadar yapılan en büyük küresel anket olan 
“Sedef Hastalığını Anlamak” Hasta Anketi’nin 
sonuçlarını basın toplantısıyla açıkladı. Çalışmanın 
Türkiye’deki danışman hekimi Dermatoloji Uzmanı 
Prof. Dr. Sibel Alper’in paylaştığı sonuçlar, sedef 

hastalığının hasta üzerindeki psikolojik, sosyal 
ve finansal etkilerini ortaya koyarken hastaların 
tamamen tedavi edilmiş bir cilde kavuşabilme 
konusundaki bakış açısını da gösterdi.

Öncelikle dünya genelinin sonuçlarını paylaşan 
danışman hekim Prof. Dr. Sibel Alper, orta-şiddetli 
sedef hastalığı olanların %84’ünün ayrımcılığa 
ve aşağılanmaya maruz kaldığını, %45’inin ise 
hastalığın bulaşıcı olup olmadığı sorusuyla 
karşılaştığına dikkat çekti. Prof. Dr. Alper dünya 
sonuçlarıyla ilgili şu verileri paylaştı;

“Ankete katılanların %43’ü sedefin ilişkilerini 
etkilediğini ve bu hastaların %15’i sedef nedeniyle 
ilişkilerinin sona erdiğini belirtiyor. %54’ü sedefin 
iş hayatlarını etkilediğini söylüyor. %38’i ise sedef 
nedeniyle psikolojik bir tanı almış. Bu sonuçlar 
sedef hastalığının bireyin yaşam kalitesine ciddi 
etkileri olan bir hastalık olduğunu açık bir şekilde 
ortaya koyuyor. Sonuçlar ayrıca bize katılımcıların 
tam veya tama yakın iyileşme beklentilerinin de 
düşük olduğunu gösteriyor.”

FDA’dan Novartis’e “Çığır Açan 
Tedavi” Unvanı

Novartis, ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nin (FDA) 
LEE011’e (ribociclib) Çığır Açan Terapi 
(Breakthrough Therapy) unvanını verdiğini 
duyurdu. LEE011 (ribociclib) letrozol ile birlikte 
hormon reseptörü pozitif, epidermal büyüme 
faktörü reseptör 2-negatif (HR+/HER2-) ileri 
düzey ya da metastatik meme kanserine 
yönelik olarak geliştirildi. LEE011 selektif siklin 

tabanlı kinaz inhibitörü (CDK4/6) olma özelliğini 
taşıyor.

FDA’nın yaptığı değerlendirme, LEE011’in 
letrozol ile birlikte daha önce bir tedavi 
görmemiş postmenapozal kadınlar üzerindeki 
etkisini inceleyen Faz III MONALEESA-2 
denemesinden elde edilen verilere dayanıyor. 
MONALEESA-2 denemesi ön planlı ara dönem 
analizinde PFS’de (Progresyonsuz Sağkalım) 
klinik anlamda iyileşmeye dayanan öncelikli 
sonlanım noktasını karşıladı. Çalışmanın 
sonuçları bir tıp kongresinde sunulacak 
ve ABD, Avrupa ve diğer ülkelerde bu 
endikasyonun kullanımına yönelik düzenleme 
tartışmalarına temel oluşturacak. 

Novartis Global Onkoloji Departmanı ve Tıbbi 
İşler Başkanı MD Alessandro Riva, konuyla 
ilgili açıklamasında şunları söyledi; “Tedavideki 
gelişmelere rağmen yalnızca Amerika Birleşik 
Devletleri’nde her yıl yaklaşık 40.000 birey 
ileri evre meme kanseri nedeniyle hayatını 
kaybediyor. FDA’nın bu değerlendirmesi 
LEE011’in potansiyelini gösteriyor. HR+/HER1- 
ileri evre meme kanseri ile yaşayan kadınlara 
yeni tedavi seçeneklerini olabilecek en kısa 
sürede sunmak için FDA ve ileri evre meme 
kanseri topluluklarıyla yakın bir iş birliğinde 
çalışmak için sabırsızlanıyoruz.”
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Abdi İbrahim’e Altın Baykuş Ödülü

Yenilikçi ürün ve hizmetleri, cesur ve öncü 
girişimleriyle, dokunduğu hayatları iyileştirmek 
için tutkuyla çalışan Abdi İbrahim, Baykuş 
Ödülleri’nde “Altın Ödül”e layık görüldü. Four 
Seasons Otel’de düzenlenen törende ödülü 
Abdi İbrahim İlaç Sağlık Ürünleri Bölümü Kıdemli 
Ürün Müdürü Gözde Uzuner aldı.

Türkiye Araştırmacılar Derneği’nin bu yıl 
dördüncüsünü düzenlediği, araştırma 
sektöründeki başarılı pazarlama ve sosyal 
araştırmaları değerlendirdiği “Baykuş 
Ödülleri”nde, Abdi İbrahim İlaç Sağlık Ürünleri 
Bölümü, ertesi gün hapı için Habitus Research 
firmasıyla yürüttüğü etnografik pazar araştırması 
ile “İçgörülü Baykuş” kategorisinde Altın Ödül 
kazandı.

Abdi İbrahim İlaç’ın Habitus Research ile ertesi 
gün hapı için 7 şehirde yürüttüğü etnografik 
pazar araştırmasına eczacılar, üniversite 
öğrencileri, birçok yaş grubundan kadın ve 
erkekler dahil edildi. Araştırma sonucunda 
kadınların cinsel yaşamlarında genellikle yirmili 
yaşların ortasına denk gelen bir geçiş dönemi 
olduğu, cinsel eğilimlerinin ve ertesi gün hapı 
kullanımları ile hapa bakış açılarının bu geçiş 
döneminden itibaren değişebildiği gözlemlendi. 

Araştırmada kadınlar arasında ertesi gün hapına 
dair bilinen yanlışlar ve önyargılar saptandı. 
Yaşanılan şehrin sosyokültürel yapısına göre 
bireylerin cinselliğe bakış açılarının, arkadaş 
veya anneleriyle cinsellik konusunda bilgi 
paylaşımının farklılık gösterdiği ortaya kondu. 
Erkeklerin ertesi gün hapı alım kararındaki ve 
satın almadaki rolünün de azımsanamayacak 
düzeyde olduğu ortaya saptandı.

Bayer, Monsanto’yu Satın Aldı

Bayer, tohum ve tarım ilaçları üreticisi 
Amerikan Monsanto şirketini 66 milyar 
dolara satın aldığını duyurdu. Bayer böylece 
dünyanın en büyük tohum ve tarım ilacı 
üreticisi haline geldi. Şirket, dev satın almanın 
gerçekleşebilmesi için Monsanto’ya hisse 
başına 128 dolar ödedi.

Bayer tarım ürünleri, tohumun yanı sıra yabani ot 
ve haşereye karşı kimyasal ilaçları da kapsıyor. 
Monsanto şirketi ise mısır, soya fasulyesi, pamuk, 
buğday ve şeker kamışı gibi genetiğiyle oynanmış 
tohum ürünleriyle tanınıyor.

Bayer CEO’su Werner Baumann birleşmeyle ilgili 
açıklamasında, Monsanto’nun satın alınmasının 
hissedarlara, müşterilere, çalışanlara ve toplumun 
geneline büyük fayda sağlayacağını ifade etti.
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Akılcı Antibiyotik Kullanımı 
Değerlendirme Toplantıları

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, “Akılcı 
İlaç Kullanımı Ulusal Eylem Planı 2014-2017” 
kapsamında “Akılcı Antibiyotik Kullanımı 
Değerlendirme Toplantıları”na, 5-6-8 Eylül 
tarihlerinde Adana ve Osmaniye’de devam etti.
Adana’daki toplantıların açılış konuşmasını 
Adana İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Özer 
yaptı. Akılcı İlaç Kullanımı Daire Başkanı Ecz. 
Mesil Aksoy ise akılcı ilaç kullanımı faaliyetleri 
hakkında sunumlar gerçekleştirdi.

Toplantılara Adana ve Osmaniye’de görev 
yapan tüm aile hekimleri, çocuk sağlığı 
ve hastalıkları uzmanları, hastanelerin acil 
servisleri ile enfeksiyon kontrol komitelerinde 
görev yapan hekimler katıldı.

Farmakovijilans İrtibat Noktaları 
Arası Afiş Yarışması 

Farmakovijilans İrtibat Noktaları Arası 
Afiş Yarışması Ödül Töreni Ankara’da 
gerçekleştirildi. Yarışmaya 32 farmakovijilans 
irtibat noktasından 62 afişle katılım sağlandı. 
Afişler akademik seçim kurulu tarafından 
yaratıcılık, amaca uygunluk, anlaşılabilirlik ve 

tasarım kriterlerine göre değerlendirildi.
Yarışmada, hastalara yönelik afiş tasarımında 
birincilik ödülünü Samsun Gazi Devlet 
Hastanesinden Ecz. Nejat Sürmeli kazandı. 
Sağlık mesleği mensuplarına yönelik afiş 
tasarımı kategorisinde de birincilik ödülünü 
Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve 
Araştırma Hastanesinde görev yapan Ecz. 
Fatma Bilgen Bilge aldı.
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Pfizer’den Dev Satın Alma

Pfizer, merkezi San Francisco’da bulunan 
biyoeczacılık şirketi Medivation’ı 14 milyar dolara 
satın almak için anlaşmaya vardığını duyurdu. 
Anlaşma sayesinde, Pfizer kanser alanında 
ve bağışıklık sistemini arttırıcı tedavilerde yeni 
yöntemler geliştirebilecek.

Medivation’ın geliştirdiği prostat kanseri ilacının 
2012’den bu yana ABD’de 64 bin erkeğin 
tedavisinde kullanıldığı bilgisinin paylaşıldığı 
açıklamada, söz konusu ilacın geçen sene 
dünya genelinde 2,2 milyar dolarlık net satışa 
ulaştığı kaydedildi.

Pfizer İcra Kurulu Başkanı (CEO) Ian Read 
ise açıklamasında, satın alma sayesine 
Pfizer’ın gelirlerinin artacağını ifade ederek; 
“Medivation, inovatif sağlık ve onkoloji alanındaki 
araştırmalarımıza uzun dönemde katkıda 
bulunacak” dedi.

13. Türkiye Eczacılık Kongresi 
Yaklaşıyor

19-22 Ekim 2016 tarihleri arasında İstanbul’da 
yapılması planlanan, ancak 15 Temmuz gecesi 
karşı karşıya kaldığımız menfur darbe girişiminin 
ardından ülkemizin geçirdiği olağanüstü şartlar 
dolayısıyla ertelenen Türk Eczacıları Birliği 
(TEB) ve İstanbul Eczacı Odası’nın, Tüm Eczacı 
Kooperatifleri Birliği desteğiyle düzenlediği 13. 
Türkiye Eczacılık Kongresi, 21-24 Aralık 2016 
tarihleri arasında Hilton İstanbul Bomonti Otel 
ve Kongre Merkezi’nde “60 Yıldır Hep Birlikte, 
Geleceğe Güvenle” mesajı çerçevesinde 
gerçekleştirilecek.

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 getirmişti; “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.”
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Beşeri Tıbbi Ürünler Fiyatlandırma 
Başvuruları Değerlendirme Toplantısı

Beşeri Tıbbi Ürünler Fiyatlandırma Başvuruları 
Değerlendirme Toplantısı İstanbul’da 
gerçekleştirildi. İlaç fiyatlandırma başvurularına 

ilişkin yaşanan sorunların çözümü hususunda 
fikir alışverişinde bulunmak amacıyla düzenlenen 
toplantının açılış konuşmasını; TİTCK İlaç ve 
Eczacılık Başkan Yardımcısı Dr. Ali Alkan yaptı. 
Yaklaşık 350 kişinin katıldığı toplantıda, sendika ve 
dernek temsilcileri ile ilaç firmalarının yetkilileri hazır 
bulundu.

Roche Yılın İlk Yarısında Kârını Arttırdı

Roche, 2016 yılının ilk yarısında net karını %4 
arttırarak, 5,5 milyar İsviçre Frangı değerinde 
kâra ulaştı. Grup satışlarını sabit kurlarda %4,8 
arttırarak cirosunu 25 milyar İsviçre Frangı’na 
yükselten şirketin uluslararası finansal raporlama 
standardı (IFRS) net geliri ise sabit kurlarda %3, 
İsviçre Frangı cinsinden %4 arttı. Roche açıkladığı 
rakamlarla, 2016 yılı büyüme tahminlerini de 
doğrulamış oldu.

Özellikle ilaç bölümü satışlarını onkoloji ve 
immünoloji ilaçlarından aldığı ivmeyle %4 
arttırarak 19,5 milyar İsviçre Frangı’na ulaşan 
Roche, diagnostik bölümü satışlarını da, ağırlıklı 
olarak immünodiagnostik ürünler sayesinde %6 
oranında arttırdı.

2016 yılının ikinci çeyreğinde birçok formülasyonu 
ve kombinasyonu AB, ABD ve Avrupa 
Komisyonu’nda ruhsatlandırma onayı alan 
Roche, son aşama geliştirme çalışmalarında da 
önemli ilerlemeler kaydederken 2016 yılı içinde 
diagnostikte de ürün portföyünü geliştirdi.

Grubun performansını yorumlayan Roche 
CEO’su Severin Schwan şöyle konuştu; “Yılın ilk 
yarısında, hem ilaç hem diagnostik bölümlerimiz 
tüm bölgelerde iyi bir büyüme sergiledi. İlk kanser 
immünoterapi ilacımızın lansmanıyla birlikte güçlü 
bir başlangıç yaptığımız 2016’da ayrıca, ümit verici 
multipl skleroz ilacının ABD ve AB başvurularını 
da tamamlayarak lansmanına doğru önemli bir 
adım attık. Yarıyıl performansımızı göz önünde 
bulundurarak, 2016 yılsonunda hedeflerimize 
ulaşacağımıza inanıyorum.”
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TEB Eczacılık Akademisi 2016 Yılı 
Bilim Hizmet ve Teşvik Ödülleri Verildi

Türk Eczacıları Birliği Eczacılık Akademisi 
tarafından 2005 yılından bu yana her yıl, eczacılık 
bilimleri alanında araştırma yapan ve/veya bu 
alanların mensubu olan Türkiye Cumhuriyeti 
uyruklu bilim insanlarının seçkin araştırma, 
çalışma ve hizmetlerini değerlendirmek, üstün 
niteliklerini onayarak kamuoyuna duyurmak ve bir 
teşvik unsuru olmak üzere verilen Bilim, Hizmet 
ve Teşvik Ödülleri sahiplerini buldu.

2016 yılı başvuruları arasında; Prof. Dr. Tayfun 
Uzbay, Prof. Dr. Kemal Hüsnü Can Başer, 

Prof. Dr. Kadriye Arzum Erdem Gürsan, Prof. Dr. 
Betül Demirci ve Prof. Dr. Bengi Uslu ve Prof. Dr. 
Nurşen Başaran’dan oluşan jüri tarafından yapılan 
değerlendirme sonucunda ödül verilmesine karar 
verilen bilim insanları belli oldu. 

25 Eylül 2016 tarihinde gerçekleştirilen tören ile 
ödülleri takdim edilen akademisyenlerden Gazi 
Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi 
Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. İlkay Erdoğan Orhan 
ve Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 
Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı’ndan Prof. 
Dr. Ahmet Aydın “Bilim Ödülü”ne layık görülürken, 
Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 
Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı’ndan Doç. 
Dr. Sevtap Aydın “Teşvik Ödülü”nü aldı.

Boehringer Ingelheim Türkiye 
Operasyonu Türk Genel Müdüre Emanet

Boehringer Ingelheim’ın Türkiye operasyonu, 
Türk ilaç sektörünün yakından tanıdığı başarılı bir 
isme emanet edildi. 22 yıllık ilaç sektörü deneyimi 
süresince çok uluslu çeşitli ilaç şirketlerinde 
yöneticilik yapan ve Boehringer Ingelheim 
Türkiye’de 9 yıldır farklı görevlerde hizmet veren 
Evren Özlü, Temmuz 2016 tarihinden itibaren 
Boehringer Ingelheim Türkiye Genel Müdürü 
olarak atandı.

Boehringer Ingelheim’daki iş deneyimi sırasında, 
şirketin Kanada, Brezilya ve Hindistan gibi 

çeşitli pazarları kapsayan Kurumsal Uluslararası 
Denetim Programı’nda denetçi olarak görev alan 
Özlü; 2002 - 2005 yılları arasında Boehringer 
Ingelheim Türkiye Ulusal Satış Müdürü, 2010 - 
2013 yılları arasında da Türkiye Satış ve Pazarlama 
Direktörlüğünü yürütmüştü.

Evren Özlü, Nisan 2014 - Haziran 2016 
döneminde, Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri 
merkezli olmak üzere Ortadoğu, Türkiye ve 
Afrika (META) bölgesinde 69 ülkede Boehringer 
Ingelheim’ın pazarlama faaliyetlerini yönetti. Bu 
görevi süresince, hem kurum içinde hem de 
kurum dışında şirketin bölgedeki ticari faaliyetlerine 
yön veren bir dizi stratejik projeye imza attı.
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Bayer Genç Bilim Elçileri Projesi’ne
İki Ödül

Yaşam bilimleri şirketi Bayer, Toplum Gönüllüleri 
Vakfı (TOG) işbirliğiyle yürüttüğü Bayer Genç Bilim 
Elçileri Projesi ile dünyanın en prestijli iş ödülleri 
programı Stevie® Award, 13. The International 
Business Awards kapsamında “En İyi Kurumsal 
Sosyal Sorumluluk” kategorisinde gümüş ödüle 
layık görüldü. 

Her yıl, uluslararası arenada en başarılı iş projelerini 
ödüllendiren programa bu sene 3.800’den fazla 
başvuru yapıldı. Bayer Genç Bilim Elçileri Projesi, 
dünyanın en büyük ödül programı kabul edilen 
organizasyonun seçkin jürisi tarafından aldığı övgü 
dolu yorumlarla da başarısını tescilledi.

Bir hafta içerisinde iki uluslararası ödülün sahibi 
olan Bayer Genç Bilim Elçileri’nin ikinci ödülü 
ise İngiltere’den geldi. Dünya çapındaki sosyal 
sorumluluk projelerini “mükemmellik seviyesi” 
doğrultusunda değerlendiren The International 
CSR Excellence Awards ise projeyi bronz ödül ile 
taçlandırdı.

Türkiye’nin dört bir yanında ilköğretim çağındaki 
çocuklara bilim okuryazarlığı eğitimi veren Bayer 
Genç Bilim Elçileri ve projenin gezici birimi Bilim 
Tohumları Ekibi; bugüne kadar yaklaşık 20 bin 
çocuğun bilime ilgi duymasına destek oldu. 
Bayer Genç Bilim Elçileri Projesi’nin hedefi ise 5 
yılın sonunda Türkiye genelinde 25 bin çocukla 
buluşmuş olmak.

Ulusal Klinik Eczacılık Kongresi

İlki 2005 yılında İstanbul’da yapılan Ulusal Klinik 
Eczacılık Kongresi bu yıl 15-18 Aralık tarihleri 
arasında Antalya’da yapılacak. Kongre boyunca, 
Türkiye’de klinik eczacılık ne durumda, farmasötik 
bakım alanında istenilen seviyeye gelindi mi gibi 
konular ele alınacak. 

Kongre Başkanı Prof. Dr. Fikret Vehbi İzzettin, 
etkinlik ile ilgili bir açıklamasında şunları söyledi; 
“Sürekli eğitim programlarında ve mesleğin 
diğer akademik platformlarında eczacılarımıza 

hasta odaklı kavramları ve eczacının yeni 
sorumluluklarını anlatmaya devam ettik. 

20 yılı aşkın süredir sürdürdüğümüz çalışmalar 
Türkiye’de klinik eczacılık ve farmasötik bakım 
uygulamalarını hedeflediğimiz noktaya getirebildi 
mi? Bugün itibarıyla gelinen noktayı tartışmak, 
uygulama örneklerini paylaşmak, engelleri 
belirlemek, eczacılık bilimi ve uygulamaları adına 
kaydedilen tüm gelişmeleri dinlemek üzere 
herkesi kongremize davet etmekten büyük bir 
mutluluk duyarız…”
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Giovanni Recordati Hayatını 
Kaybetti

Recordati İlaç Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu 
Başkanı Giovanni Recordati uzun süren 
hastalık sürecinin ardından 16 Ağustos 2016 
tarihinde hayatını kaybetti. 

Giovanni Recordati, Politecnico di Milano’dan 
kimya mühendisliği alanında lisans ve 
Imperial College London’dan yönetim bilimleri 
alanında yüksek lisans diplomalarına sahipti. 
Recordati’ye 1974 yılında araştırmacı olarak 
katılmıştı. 1980 yılında Merkezi Üretim 
Müdürü, 1984’te Operasyonlar ve 
Araştırma Departmanı’nda Genel 
Müdür Yardımcısı olarak göreve 
getirildi. 

1990 yılında ise, 
grubun İtalya ve 
yabancı ülkelerdeki 
operasyonel 
faaliyetlerini 
yönetmekten 
sorumlu İcra Kurulu 
Başkanlığı görevine 
getirildi. 1977 yılından 
beri Yönetim Kurulu 
Üyesi olan Giovanni 
Recordati, 1999 yılından 
beri Yönetim Kuru Başkanı, 
1990 yılından beri ise 
İcra Kurulu Başkanı ve 
Recordati S.p.A’nın Genel 
Müdürü olarak görev 
yapmıştı. 

Giovanni Recordati’nin 
yönetiminde grup, Avrupa, 
Kuzey Amerika, Güney Amerika 
ve Kuzey Afrika bölgelerinde 
iştirakler kurarak dünya çapında 
bilinen bir ilaç firması haline geldi ve 
nadir hastalıklar segmentinde büyüme 
kaydetti.

Acı olayın ardından Recordati Grubu, 16 
Ağustos 2016’da gerçekleştirilen Yönetim 
Kurulu Toplantısı’nda Alberto Recordati’yi 
firmanın Yönetim Kurulu Başkanı, Andrea 
Recordati’yi ise Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı ve CEO olarak 
görevlendirme kararı aldı.

Recordati Yönetim Kurulu Başkanı Alberto 
Recordati; “Giovanni Recordati’nin ilerici 
vizyonu ve liderliği grubu büyük oranda 
geliştirmiştir. Onun vefatı grubumuz, 
çalışanlarımız ve ortaklarımız için acı bir kayıp 
ve oldukça üzücü bir olaydır” dedi.

Recordati Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
ve CEO’su Andrea Recordati ise şunları ifade 
etti; “Yönetim Kurulu Başkanımızca belirlenen 
ve uzun yıllar boyunca uygulanan büyüme 
stratejimizle doğru orantılı olarak grubun 

büyümesi devam edecek ve 
bizlerin önceliği 

olacaktır.”
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Balıkesir, Funda Eczanesi, 
Ecz. Funda Yücebilgiç
 
Satış etkinlikleri sunduğu kampanyalar 
ve avantajlı satış koşullarıyla, eczanede 
bulundurmayı planladığımız, ama bir türlü 
yapmaya cesaret edemediğimiz bir takım ilaç dışı 
ürünlerle ilgili bize fikir veriyor. Etkinliklerin verdiği 
cesaretle ilaç dışı ürünleri ben de satabilirim 
diyorum ve alıyorum. Etkinliklere katıldıktan 
sonraki dönemde birkaç dermokozmetik ürünün 
bayiliğini aldım. Eczanemde değişikliğe gidip 
kozmetik ürünlere ağırlık verdim. Ayrıca etkinlikler 
kapsamında verilen eğitimler de çok faydalı.

Balıkesir, Aygüler Eczanesi, 
Ecz. Büşra Aygüler
 
Ben eczanesini yeni açan bir eczacıyım. 
İlaç dışı ürünlerin aslında bu kadar geniş bir 
yelpazede olduğunu bilmiyordum. Etkinlikte 
çok çeşitli firmaların çeşitli ürünlerini gördüm. 
Varlığından dahi haberdar olmadığım ürünlerle 
karşılaştım. Fırsat ve kampanyaları elden 
geldiğince değerlendirmeye çalıştım. Zaten 
ilaçta kar marjları son dönemde çok düştü. İlaç 
dışı ürünlerde ise kaliteyi ve hastalara fayda 
sağlayacak ürünleri bulmak için satış etkinlikleri 
çok faydalı.

Balıkesir, İrem Eczanesi, 
Ecz. Hüseyin Cin
 
Satış etkinliği denince, avantajlı alışveriş 
yaparken kışın yorgunluğunu atmayı anlıyorum. 
Eczanemin konumu ve yapısı itibarıyla daha 
çok ilaç dışı ürünlere ağırlık veren bir eczane 
olduğum için satış etkinlikleri ile bize sağlanan 
fırsatlardan ve kampanyalardan faydalanıyorum. 

SATIŞ ETKİNLİĞİ 2016SATIŞ ET

Ecz. Büşra
Aygüler

Ecz. Funda
Yücebilgiç

Ecz. Hüseyin
Cin
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Denizli, Kocagül Eczanesi, 
Ecz. Metin Kocagül
 
Raflarımızda artarak yer alan ıtriyat ürünleri; 
danışmanlık hizmetiyle birlikte sunulduğunda 
cirolarımızda artacaktır diye düşünüyorum. Bu 
bağlamda “satış etkinliği” verimli geçti. Itriyat 
firmaları ihtiyacımıza cevap veriyor ama, ilaç 
firmalarının sayısının artmasında fayda var. Ayrıca
konaklama ve yapılan sosyal etkinlikler; yurdun 
diğer bölgelerinden gelen meslektaşlarımız ile 
kaynaşmamız açısından iyi oluyor.

İlaç fiyatlarındaki düşme ile eczaneler; mutlaka 
dermokozmetik ve ıtriyat ürünlerine yönelmek 
durumunda. Etkinlikler yeni ürünleri tanımamıza, 
çeşidimizi arttırmamıza, karlı ürünler almamıza 
katkı sağlıyor. 

Yalova, Selin Eczanesi, 
Ecz. M. Selin Üstün
 
Satış etkinliklerine yıllardır katılıyorum. Amacım 
sezon boyunca satacağım ürünleri daha iyi 
şartlarda almak ve ödeme zamanı gelmeden 
elimden çıkarabilmenin avantajını yaşamak. 
Aynı zamanda diğer şehirlerden gelen eczacı 
dostlarımızla buluşmak da çok keyifli. Etkinlikler 
ilaç dışı ürünlere ulaşmamızı kolaylaştırıyor ancak 
ilaçtaki kaybımızı telafi etme açısından eczanenin 
yeri de bunun satışa dönüşmesinde önem arz 
ediyor.

Ecz. Metin
Kocagül

Ecz. M. Selin
Üstün
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İÇİMİZDE İÇİMİZDEN BİRİ

“Eczacılar; Birlikte 
Hareket Etmeli”

Eczanesi adı ile eczanemi açtım. 1972’den 
bugüne mesleğimi aralıksız sürdürmekteyim. O 
zamanlar şartlar günümüze göre kötüydü. İlaca 
ulaşmak şimdi olduğu gibi kolay değildi. Kısacası 
bin bir zorluk ve kıt imkânlarla eczanemizi 
açtık. İnönü Caddesi’nden 1985 yılında Gazi 
Caddesi’ne, 2009 yılında da Ata Caddesi’ne 
ikinci kez eczanemi taşıdım. Halen bu adreste 
mesleğimi icra ediyorum.
 
D.: Sizce eczacı hasta ilişkisi nasıl olmalı?
A.S.: Eczacı her şeyden önce; ilaca ulaşmak 
isteyen kişinin hasta olduğunu kabullenip kendini 
onun yerine koyarak, onun hassasiyetlerini ve 
tereddütlerini gidermelidir. İlaç kullanım şeklini 
anlayabileceği şekilde anlatıp ona ikinci bir 
moral vererek yardımcı olmalıdır. Deontolojiye, 
eczacılık yeminine tam olarak uyup mesleğini 
icra etmelidir. Her şey para değildir. İnsanların bu 
hassas döneminde onlara bir nebze yardımcı 
olmak gerekir. Ama mesleğimizi icra etmek ve 
toplumda yaşayabilmek için maalesef paraya da 
ihtiyacımız var.

D.: Eczanenize gelen hastalar aradıkları her 
ilacı bulabiliyorlar mı?
A.S.: Hastalar genelde ilaçlarını bulabiliyorlar. 
Tabii bazı dönemlerde bilmediğimiz nedenlerle 
bir süreliğine ilaçların bir kısmı yoka girebiliyor. 
Fakat genelde hastaya ilacını gecikmeli de olsa 
sunabiliyoruz.

D.: Eczanede ilaç üretiyor musunuz? 
A.S.: Eczanemizde ilaç üretiyoruz ancak eskisi 
gibi majistral ilaç reçeteleyen hekimlerimiz 
yok. Pomat, paket losyon, kaşe ve bazı 

C orum Sular Eczanesi sahibi Ecz. 
Atila Sular yılların deneyimiyle 
genç meslektaşlarından; eczacılık 

mesleğinden hiçbir zaman ödün vermemelerini 
ve deontolojiye tam uyup sahip çıkmalarını 
istiyor.

DENGE: Kendinizden bahseder misiniz?
ATİLA SULAR: Babamın görevi dolayısı 
ile 25 Şubat 1945 senesinde Amasya’nın 
Gümüşhacıköy ilçesinde doğdum. İlk, orta 
ve lise eğitimlerimi Çorum’da aldım. İstiklal 
İlkokulu’nda ilkokul; Çorum Atatürk Lisesi’nde 
de orta ve lise eğitimimi tamamlayıp 1966-
1967 eğitim döneminde İstanbul Eczacılık 
Yüksekokulu’na girdim. 1972 yılında da mezun 
oldum.

D.: Neden eczacılık mesleğini seçtiniz? 
A.S.: Mesleğimi isteyerek seçtim ve severek icra 
ediyorum. Şifa arayan, sıkıntıda olan insanlara 
yardımcı olmak, insanların şifaya kavuşmasında 
rol oynamak gerçekten büyük bir mutluluk. 

D.: Eczanenizin kuruluş hikayesi nedir? 
A.S.: Fakülteden mezun olduğum 1972 
senesinde Çorum İnönü Caddesi’nde Sular 

Ecz. Atila Sular
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  damlaları eczanemizde yapmaktayız. Mesleğe 
başladığımız dönemlerde bu tür üretimler daha 
çoktu. O alışkanlıklarla ve elimizde bulunan 
her çeşitten hammaddelerle her türlü majistral 
formülü eczanemizde yapabilmekteyiz.  

D.: Eczacılık sektöründe yaşadığınız sorunlar 
neler?
A.S.: Herkesin bildiği gibi sorunlarımız gerçekten 
çok büyük. Ekonomik olarak masraflarımız 
artmakta; karlılık oranlarımız düşmektedir. 
Hastalardan tahsil edeceğimiz miktarlar; 
bizi hasta ile karşı karşıya getirmektedir. Bu 
nedenledir ki yeri geliyor mesleğimizin gereği 
olan şeyleri ikinci plana atmak durumunda 
kalıyoruz.

SGK mevzuatlarında olan sık değişiklikler, 
fiyat düşüşleri, fark çıkan ilaçların sık sık yer 
değiştirmesi, muayene ücretlerinin tahsilatları, 
miadı yaklaşan ilaçların üretici firmalar tarafından 
geri alınmaması… Dolayısıyla giderlerimizle 
gelirlerimiz, ters orantılı olarak artmakta ve birçok 
meslektaşımız zor duruma düşmektedir. 

Mesleğimizi sevmemize, özveri ile yürütmeye 
çalışmamıza rağmen ekonomik olarak sıkıntı 
içerisindeyiz. İnanın küçümsemiyorum ama 
neye alıp neye sattığını bilen meslek gruplarına 
imreniyoruz.   

D.: Eczacılığın geleceğinden umutlu musunuz?
A.S.: Maalesef mesleğimizin geleceğini hiç 
iyi görmüyorum; tabii bu sistem değişmezse. 
Birçok devlet kuruluşundan her an denetim 
altında olan başka meslek grubu pek yok. 
Biz bu denetimlerden asla çekinmiyoruz ama 
eczacılık mesleğine de yıllardır artı olan hiçbir şey 
getirilmedi.
 

D.: Genç meslektaşlarınıza önerileriniz var mı?
A.S.: Elbette var! Mesleğe yeni başlayanlara 
veya başlayacak olanlara tavsiyem; 
mesleklerinden hiçbir zaman ödün 
vermemeleridir. Deontolojiye tam uyup sahip 
çıkmalarıdır. Birlik içinde hareket etmeleridir. 

D.: Selçuk Ecza Deposu hakkında neler 
düşünüyorsunuz?
A.S.: Eczanemi açtığım günden itibaren Selçuk 
Ecza Deposu ile çalışmaktayım. O zamanlar 
Konya’dan temsilciler gelirdi. Siparişler iki gün 
sonra elimize ulaşırdı. Şimdi ise Türkiye’nin 
her vilayetinde hemen hemen bir şube açılmış 
durumda ve ilaca ulaşımımız 15-20 dakikalara 
kadar indi. Ne güzel bir hizmet. 

1972’den beri hiç aralıksız ve bütün ağırlığımı 
Selçuk Ecza’ya vererek çalıştım, halen de birinci 
depom olarak çalışmaktayım. Personeli ve 
hizmetlerinden çok memnunum. Rahmetli zat-ı 
âlileri Ahmet Keleşoğlu Bey’in bu memlekete 
ve eczacılık mesleğine bıraktığı güzel bir 
mirastır.  

D.: Denge’yi nasıl buluyorsunuz?
A.S.: Denge mecmuasını; sosyal, kültürel 
faaliyetlerinden ve mesleğimizle ilgili olan 
yayınlarından dolayı çok beğeniyorum. Özellikle 
kültürel olarak yayınlanan ve Türkiye’nin farklı 
yerlerini tanıtan bölümleri çok güzel.

İzzet Keribar Bey’in çektiği fotoğraflara 
bayılıyorum. Hatta fotoğraflarından bu dergide 
yayınladığınız birkaç tanesini baskılayıp, büyütüp, 
çerçevelettim ve evimin duvarına astım. Evimde 
de bu mecmualara ayrı bir yer veriyorum. Bana 
da Denge’de yer verdiğiniz için şahsım ve Çorum 
eczacıları adına şükranlarımı sunuyorum. 
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“Eczacı İlaç Yapmayı 
Bilmelidir”

stanbul Tıp Fakültesi Eczacılık 
Yüksekokulu’ndan 1953 yılında 
mezun olan Prof. Dr. Mekin 

Tanker yıllarını Türk eczacılığına ve bilimsel 
araştırmalara adamış duayen bir bilim insanı.

DENGE: Öncelikle kısaca sizi tanıyabilir miyiz?
MEKİN TANKER: İzmirliyim, ilkokul, ortaokul ve 
liseyi İzmir’de okudum. Daha sonra İstanbul Tıp 
Fakültesi Eczacılık Yüksekokulu’na girdim. O 
dönemde Türkiye’de başka bir ilde eczacılık 
eğitimi veren ikinci bir kurum yoktu. 1953’te 
eczacı oldum. 1957’ye kadar fakültede 
göre yaptım. Askerlik öncesi 3-5 ay kadar 
Eskişehir’de bir eczanede mesul müdür 
olarak çalıştım. Ondan sonra hep fakültede 
devam ettim. 1957’de doktoramı yaptım, 
1962’de doçent oldum, 1968’de de 
profesör oldum. Profesör olduğum tarihte 
Ankara Eczacılık Fakültesi’ne geçtim ve 
orada çalıştım.  

D.: Sizi eczacılık eğitimi almaya iten 
nedenleri öğrenebilir miyiz?
M.T.: Öncelikle ben eczacılığa isteyerek 
girdim. Eczacılık o zamanlarda ilaç 
üretimini ön plana alan bir meslekti. 
Eczanelerde ilaç üretimi yapılıyordu. Bu 
nedenle de eczacılığı sevdim. Ondan 
sonra eczacılıkta üretim azalmaya 
başlayınca fakültede çalışmayı tercih 
ettim. Çünkü fakültede kalınca 
üretimle ilgili bazı projeler 
yapmak mümkün 
oluyordu. 

Farmakognoziyi branş olarak seçmiştim. 
Farmakognozi bitkilerle uğraşıyordu, bitkilerden 
de birçok etken madde izole edilebiliyordu. Bazı 
etken maddelerin kalitesini arttırmak üzerine 
çalışmalar yaptım. Türkiye’de elde edilen fakat bir 
takım eski Prof. Dr. Mekin 

Tanker İ
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  metotların kullanıldığı etken maddeler konusunda 
ise bu alanlara yeni metotların intibak edilmesi 
için uğraştım. Bazı ilaçların sentezini yaptım. 
Bu şekilde hep üretimle ilgili çalışmaya devam 
ettim. İlgi alanım ve beni bu mesleğe bağlayan 
bunlardı. 

D.: İstanbul Tıp Fakültesi Eczacılık 
Yüksekokulu’nda öğrencilik yaptığınız 
dönemlerde Türk eczacılığı ne durumdaydı?
M.T.: Benim mezun olduğum 1953 yılında 
tahdit vardı, 10 bin nüfusa karşı bir eczane 
açılabiliyordu. Bu yüzden İstanbul’da yeni eczane 
açılamıyordu. Anadolu’da açma imkânı vardı, 

fakat Türkiye’deki bütün eczanelerin sayısı 
650’yi geçmezdi. 1956’da Türk Eczacıları 
Birliği’nin talebi kabul edildi ve eczane 
açmak serbest oldu. Tüm büyük şehirlerde 
eczaneler açılmaya başlandı. Daha sonraki 
dönemde fakülteler de artmaya başladı. 

D.: Bir süre serbest eczacılık yaptınız ve 
yine bir süre de ilaç sanayisinde çalıştınız, 
bu dönemleri kısaca anlatır mısınız?
M.T.: Serbest eczacılığım eczane mesul 

müdürlüğüdür, kendi eczanemi açmadım. 
Dediğim gibi mezun olduktan sonra 
Eskişehir’de emekli olan fakat 
süreci biraz geciken bir eczacının 
yanında 5 ay kadar çalıştım. Zaten 
İstanbul’dan, fakülteden davet almıştım. 

Farmakognoziye asistan olarak girdim ve 
bir daha ayrılmadım. 

1957’de doktoramı yaptıktan sonra o zamanki 
yasalara göre öğretim üyelerinin haftada 10 saati 
geçmemek üzere fakülte dışında çalışmaları 
mümkündü. Ben ondan yararlanarak, haftada 
10 saati geçmeden, yeni kurulan Birleşik Alman 
İlaç Fabrikalarının analiz kontrol laboratuvarını 
kurdum ve orada bir süre çalıştım. Ondan sonra 
da İlsan İlaç Fabrikası’nda görevler yaptım. Hem 
analiz kontrol laboratuvarını hem de 200 litre 
kapasiteli reaktörler getirmek suretiyle sentez 
ünitesini kurdum. Orada birçok ilaç hammaddesi 
ürettik.

D.: Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 
dekanlığınız süresince fakültede neleri
değiştirdiniz?
M.T.: Dekanlığa üç defa seçildim. YÖK geldikten 
sonra dekanlar seçilerek değil tayinle gelir oldu. 
Eskiden iki yıldan sonra dekanlık ancak tekrar 
seçilerek yine iki yıl yapılıyordu. Dört yıldan 
sonra ise artık dekanlık yapamıyordunuz. Ancak 
aradan birkaç dönem geçtikten sonra tekrar 
yöneticilik yapabiliyordunuz. İşte ben o dönemler 
içerisinde iki defa arka arkaya seçildim. Sonra bir 
süre ara verip tekrar bir dönem daha yine iki yıl 
görev yaptım. 

Altı yıllık süreç içerisinde Ankara Üniversitesi 
Eczacılık Fakültesi yeni kuruluyordu. Hoca eksiği 
vardı. Eşimle beraber oradaki ilk kadrolu eczacı 
hocalardık. Bizden önce ya veteriner hocalar ya 
da yabancı hocalar görev yapıyordu ve hiçbiri 
kadrolu değildi. 

Dekan olunca birçok eksiği gördüm. Örneğin 
o zamanlar için yabancı dil öğretimi yapmak 
çok önemliydi. O dönemde teyp sistemi vardı. 
Eczacılık Fakültesi’ne onu getirmek suretiyle 
bir yabancı dil laboratuvarı kurdum. Başka 
fakültelerde ise yabancı dilde öğretim yoktu. 
Suya ihtiyacımız vardı, distilasyon aparatı yoktu, 

onu alıp koydum. Farmakognozide çalışanlar 
açısından çok önemli olan fotoğraf çekimleri 
için bir fotoğraf atölyesi kurdum. Daha sonra 
bu alanda yüksek lisans programında 
birçok eleman yetiştirdik. Dekanlığımın 
sonlarına doğru ise yüksek lisans 
programlarını kurduk. 

D.: Yıllarını eğitime adamış bir 
akademisyen deneyimiyle, 
ülkemizde eczacılık eğitimi-
nin bugünkü durumunu nasıl 
buluyorsunuz?
M.T.: Eczacılık öğretimi esasen 
ilaç yapımı üzerinedir. İlaç yapımı 
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için bir kere ilaç yapımında kullanılan maddeleri 
tanımak gerekir. Ondan sonra da bu maddeleri 
ilaç haline getirmek öğretilir. Ardından bunların 
etkileri anlatılır. Tedavileri ise öğretilmez. Eczacılık 
öğretiminin aslı budur.

Bunların yanında elbette çeşitli yan dersler 
vardır. Bu tip yan dersler olmasa da dört ana 
alanda mutlaka öğretim yapılması gerekir. 
Bizim dönemlerimizde eczacılık öğretimi hep 
bu şekilde yürümüştür. Günümüzde ise durum 
biraz karışıktır. Çok sayıda eczacılık fakültesi var 
ve çoğunun hocası yok. Öğretim nasıl belli değil 
ve bir tane diploma alınca eczane açabiliyorlar. 
Günümüzün eczacılık eğitimi üzerine başka bir 
şey söylemeye gerek yok. 

D.: Bilimsel çalışmalarınızdan ve yayınlarınızdan 
kısaca bahseder misiniz?
M.T.: Farklı dillerde doksan kadar yayınım var. 
Bunlar tek tek bitkiler üzerine olan çalışmalardır. 
Asıl önemli olan, o zamanlar Türkiye’nin bir takım 
hammaddeleri yapar halde olmasıydı. Buna 
“ithal ikamesi” deniyordu. Örneğin ilaç yardımcı 
maddesi olarak eczacılıkta çok kullanılan nişasta 
ithal edilmezdi. Bu gibi pek çok hammadde 
yapılırdı. 

Bunların yanında ilaç etken maddeleri olarak 
ne varsa hepsi dışarıdan geliyordu. Onun için 
benim çalışmalarım daha ziyade bunların yerine 

ikame edebilecek bir takım ilaç hammaddelerinin 
sentezlerini Türkiye’de yapabilmek üzerineydi. 
Örneğin yomesanın etken maddesi ithal edilirdi, 
ben bu maddeyi sentezledim ve o kullanıldı. 

Bitkilerden de bazı etken maddelerin elde edilip 
kullanılması mümkün olabilir diye birçok bitki 
üzerinde çalışmalar yaptım. Örneğin morfin elde 
etmek için Bolvadin Alkaloid Fabrikası kurulduğu 
zaman orada bir takım projelerim oldu. 

D.: Sizce günümüzde ülkemizde mesleğe 
yönelik, yeterli düzeyde bilimsel çalışma üreti-
liyor mu?
M.T.: Üretilmiyor sanılsa da aslında üretiliyor. 
Trabzon’da Bitkisel İlaç Hammaddeleri Kongresi 
toplanıyor. İki yılda bir düzenleniyor ve bu yıl 
22. kez gerçekleştiriliyor. Burada tebliğ edilen 
bir kısmı çağrılı bildiri olmak üzere 250’nin 
üzerinde araştırma var. Demek ki iki yıl içerisinde 
Türkiye’de bulunun farmakognoziciler 250 tane 
çalışma sunuyor. “Peki, neden Türkiye ilaç 
yapmıyor?” denebilir. İlaç yapmak başka şey, 
araştırma yapmak başka. 

Benim doktora çalışmam bir bitkinin köklerinde 
bulunan bir bileşik üzerineydi. 1957 yılı için önemli 
bir çalışmaydı. Bu bitkiyi kimse tanımaz ama 
Türkiye’de bütün sahillerde vardır. O zamanlar 
bu bitkinin etki mekanizmalarıyla çalışamıyorduk. 
Metotları bilmiyorduk ama etken maddesini 
bulduktan sonra üzerinde farklı çalışmalar yapıldı 
ve anti kanser etkileri olabileceği ortaya kondu. 
Bu çalışmaların hiçbiri tek başına bir şey ifade 
etmez. Ancak bir ilaç firması konuyla ilgili bütün 
araştırmaları yaparsa bir sonuca ulaşabilir. 

Türkiye’de bunun gibi ilaç yapımında 
kullanılabilecek bitkilerden elde edilmiş binlerce 
madde vardır. Örneğin çam kesim alanlarında, 
dökülen kabuk ve çam iğnelerinden çam uçucu 
yağı elde ediliyor. Türkiye’de nasıl yapılabilir 
diye araştırdım. Kastamonu Vilayeti Özel İdaresi 
çalışmamı finanse etti. Yatırımı iki yılda geri 
dönüştürebiliyordu ama hiçbir girişimci bu 
projeyi hayata geçirmek istemedi. Bunun gibi 
araştırmalar birçok konuda yapılmaktadır. Bunları 
ilaç haline getirmek ise ayrı bir konudur. Bu 
durum bilinmediği için de Türkiye’de araştırma 
çalışması yapılmıyor sanılıyor.  

D.: Türkiye’de serbest eczacılık mesleğinin 
bugünkü durumunu ve geleceğini nasıl gö-
rüyorsunuz?
M.T.: Eczacılık bundan 800 yıl kadar önce 
Almanya’da bir meslek olarak kurulmuştur. 
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  Mesleğin esası şudur; ilaçtan elde edilen 
kazancı taksim eden kişi eczacıdır. Çünkü o 
zamanlar hekimler ve ilaç yapanlar vardı. İlaç 
yapanlar arasında şarlatanlar da bulunuyordu. 
Bu yüzden bunları bir meslek altında toplamayı, 
ilaçtan elde edilen karı kendi aralarında pay 
etmelerini ve başka bir iş de yapmamalarını 
istemişlerdi. 

Bu esaslar üzerine devam ettiğiniz sürece 
eczacılık her zaman kazanç getiren bir meslek 
olacaktır. Çünkü ilacın hastaya ulaştırılmasında 
her zaman bir kazanç vardır ve bu kazanç eczacı 
olmayı hak eden diploma sahipleri arasında 
taksim edilir. Şimdiye kadar bu devam etti. 
Amerika biraz bozar gibi oldu. Ama Avrupa’da 
hep böyledir. Bu yüzden eczacılık bugün için de 
sonrası için de daima geçerli olacak bir meslek 
dalıdır. 

Eczanede ilaç yapma usulü bitti deniyor. Eczacı 
her zaman ilaç yapımına yardımcı olacak 
pozisyonda ve yeterliliktedir. İlaç sanayisi ilaç 
üretir. Yaptığı ilaç için ortalama bir doz tespit 
eder. Ama şahsa mahsus bir ilaç yapamaz. 
Bunu eczacı yapar. Tabi bunu Türkiye’de kimse 
yapmaz, uğraşmaz. Bugün meslek hakkı 
ödensin isteniyor, ama “Ne yaptınız ki” diye 
sormak lazım. 

Örneğin Belçika’da da bir eczacılar birliği vardır. 
Onun bir kuruluşu vasıtasıyla temin edilen kutu, 
kapsül doldurma, pomat doldurma makineleri 
vardır. Eczacılar bunlardan alarak şahsa 
mahsus ilaç hazırlarlar. Elbette yapılamayanlar 
da vardır. Buradaki eczacılar mütemadiyen 
bir şeyler üretirler. Bir kutu içerisinde ne 
kadar kullanacaksan o kadar ilaç vardır, nasıl 
kullanılacağı düzgün bir şekilde anlatılır. Bunların 
hepsini Türkiye’de uygulamak mümkündür. Ben 
Türk Eczacıları Birliği Başkanı iken bu konuda 
çalışmalar yaptım, ancak tamamlayamadık, 
çünkü eczacılar istemedi.  

D.: TEB Başkanı olduğunuz dönemde 
gerçekleştirdiğiniz ilklerden ve öncü 
çalışmalardan örnekler verir misiniz?
M.T.: Sekiz sene görev yaptım. O zamanlarda 
eczacılar ilaç fiyatlarından şikayet ederdi. 
Sağlık Bakanlığı ne derse o fiyattan satmak 
zorundaydılar. İlaç fiyatları da mütemadiyen 
artıyordu. Zaten ilaç hiçbir zaman hakiki değerine 
satılmaz. Eczanede bulundurduğu bir ilacı bir 
liraya satıyorsa ilacı alışı iki liraya çıksa bile bir 
liraya satmak zorundadır. O zaman yeni ilacı 
tamamlayamıyordu. Bu kuralın dışına çıkarsa 

yakalanıp mahkemeye veriliyordu, hapisle karşı 
karşıya kalıyordu. 

Sürsaj meselesini ben sağlamış oldum. Sağlık 
Bakanı ile konuşmak suretiyle sürsaj etiketi 
yapma yetkisi aldık. Ardından sürsaj etiketini 
hazırladık. Son derece dikkatli bir şekilde yaptık. 
Nerede basıldığı, nerede hazırlandığı, hangi 
eczanenin aldığı, hangi ilaçta kullanıldığı üzerinde 
bulunan etiket numarasından belli olurdu. Eczacı 
ilacın fiyatı arttığı zaman, o fiyatı sürsaj etiketiyle 
mevcut ilaçlara yansıtabildi. 

O zamanlar kurumlarla olan antlaşmalarda 
eczaneler kendi başlarına hareket ederlerdi. 
Bir eczacı et-balık kurumuna ilaç satarken 
%30’lara kadar iskonto yaparım diyebiliyordu. Bu 
eczacılar arasında büyük bir sorun yaratıyordu. 
Tek tip sözleşme yapma kuralını o dönemde 
getirmeyi başardık. Yüzde üçün üzerinde iskonto 
yapılmamasını sağladık. Bu eczacılar tarafından 
memnuniyetle karşılandı. 

D.: Eczacılık meslek örgütlerinin bugünkü 
çalışmalarını yeterli buluyor musunuz?
M.T.: Yeterli buluyorum ancak örneğin 
yardımlaşma sandığı bizim zamanımızda kuruldu. 
Bugün çok büyüdü ve gelişti ama yeni bir şekle 
bürünmedi. Mesela eczacılar emeklilik ödemesi 
de olsun istedi ama bu yapılamadı. Bu bir aşama 
olabilirdi. 

Bunun yanında EGAŞ’ın faaliyetlerinin arttırılması, 
kuruluş amacına uygun çalışmalar yapması 
ve buna göre eczacılığın daha iyiye gitmesi 
gerekirdi. İlaç üretimleri yapılması mümkün 
olabilirdi. Hastanın şahsına mahsus ilaçların 
hazırlanması sağlanabilirdi. Bunlara meslek 
örgütü ön ayak olabilirdi. Günlük meselelerin 
peşinde koşmak bu denli büyük kurumların 
görevi değildir. İnisiyatifi ele alıp kendisi bir şeyleri 
başlatmalı, devam ettirmeli ve tamamlamalıdır. 

D.: Son olarak genç eczacılara neler tavsiye 
edersiniz?
M.T.: Mesleklerini severek icra etmeleri gerekir. 
İlaç nerede, ne şekilde olursa olsun eczacı ilaç 
yapan kişidir. Nano moleküller kullanılıyorsa, 
onu kullanarak ilaç yapmayı bilmesi lazım. 
Eczacı mezun olurken bilim insanı gibidir, mezun 
olduktan sonra esnaf gibi olur. Esnaflık kötü bir 
şey değildir ama ayakkabı satmakla eczacılık 
aynı şey değildir. Farkını bilmek ve faydalı 
olabilmek için öyle çalışmak lazım.
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Eczane ve Eczane 
Personeli 
Çalışma Saatlerinin 
Düzenlenmesinin 
Yasal ve Etik Boyutu

czane yerleşim yerleri ve sunulan 
hizmet içeriği farklılıkları, eczane 
açılış-kapanış saatlerini ve eczane 

çalışanlarının mesai sürelerini etkileyen en 
önemli unsurlar olarak ortaya çıkmaktadır. 

Örneğin; herhangi bir Aile Sağlığı Merkezi veya 
Sağlık Ocağı civarında bulunan eczaneler, 
açılış kapanış saatlerinin sağlık merkezinin 
açık bulunduğu saatlere göre ayarlanmasını 
isterken, çarşı içinde, caddede, AVM gibi 
hareketli bir lokasyona sahip olanlar, işlerinin 
yoğun olduğu saatlere bağlı olarak daha 
geç kapatmak istemektedir. Yine, yaz-kış 
aylarındaki iş yoğunluğuna bağlı olarak bazı 
eczacılar, farklı açılış-kapanış saati uygulaması 
talep etmektedirler. Tüm bu nedenlerle 
eczacıların çalışma saatleri konusunda 
istek ve beklentilerinin oldukça farklı olduğu 
anlaşılmaktadır.

UZMAN GÖRÜŞÜUZMAN

Yrd. Doç. Dr. Bülent Kıran
Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
Eczacılık İşletmeciliği Anabilim Dalı
İzmir Eczacı Odası Genel Koordinatörü
kiran.bulent@gmail.com

Eczane çalışma saatlerini etkileyen bir diğer 
faktör de eczane çalışanlarının çalışma 
sürelerinden doğan fazla mesai ücretleri 
olmaktadır. Eczane personeli çalışma sürelerinin 
“4857 Sayılı İş Kanunu” hükümlerine göre 
düzenlenmesi sebebiyle eczacıların, eczane 
çalışanlarının mesai süreleriyle ilgili yasal 
sorunlar yaşamaması açısından “personel 
çalışma saatleri ile eczane açılış-kapanış 
saatlerinin ayrı ayrı ele alınarak düzenleme 
yapılması” gerekmektedir. Fazla çalışma 
süreleri ve buna bağlı ek ücretlerin oluşmasını 
istemeyen ve birden fazla çalışanı olan eczaneler 
dönüşümlü olarak personelin çalışma saatlerini 
ayarlayabilirler. 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 69. 
maddesinde; “gece süresi ve gece çalışmaları” 
düzenlenmiş, aynı maddeye 04.04.2015 tarihli 
ve 6645 Sayılı Kanun ile “Sağlık hizmeti yürütülen 
işlerde, işçinin yazılı onayının alınması şartıyla 
7,5 saatin üzerinde gece çalışması yaptırılabilir” 
hükmü eklenmiştir.

6197 Sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında 
Kanun’un 1. maddesinde; eczacılığın sağlık 
hizmeti olduğu, 36. maddesinde; eczanelerin 
gece, pazar, tatil nöbetlerinin düzenleneceği 
ve eczacıların bu düzenlemelere uyma 
zorunlulukları hüküm altına alınmıştır. 

Eczane Nöbetleri Hakkında Yasal Çerçeve

Kanuni Dayanak ve Yetki: 6643 Sayılı Türk 
Eczacılar Birliği Kanunu’nun 20/N fıkrası (Ek 
bent: 23.02.1995 - 4078/2 md.); Bölgelerindeki 
yerleşim yerlerinin özelliklerine göre eczaneler 
için tatil olacak günleri ve saatleri tespit etmek 
ve ihtiyacı karşılayacak miktarda nöbetçi kalacak 
eczane veya eczanelere ait nöbet listelerini 
hazırlamak ve mahallin en büyük sağlık amirinin 
onayına sunmak, Eczacı Odaları Yönetim 
Kurulları’nın görevidir, denilmektedir.

Öte yandan; Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz 
Kurumu’ndan, 12 Nisan 2014 Cumartesi tarih 
ve 28970 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak 
yürürlüğe giren Eczacılar ve Eczaneler Hakkında 
Yönetmeliğin Eczane Hizmetleri Başlıklı 5. 
Bölümünün 34-(1) Maddesinde yer alan 
“Eczanelerin Çalışma Düzeni” başlığı altındaki 
hükümde; “Alışveriş merkezlerindekiler de dâhil 
olmak üzere eczaneler bağlı olduğu bölgedeki 
eczane çalışma gün ve açılış kapanış saatlerine 
uymak zorundadır. Birden fazla eczane bulunan 
yerlerde, belirlenen çalışma saatleri dışında ve 
resmî tatil günlerinde yalnız nöbetçi eczaneler 
açık kalır. Nöbetçi eczane dışındaki eczaneler 

E
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  nöbet saatlerinde faaliyet gösteremezler” 
denilmektedir.

Yönetmeliğin “Nöbetçi eczanelerin çalışma 
düzeni” başlığı altındaki 35-(1) Maddesinde; 
Eczacı Odası veya temsilcisi tarafından 
eczanelerin bulundukları yerlerin özellikleri 
ve mevcut eczane kapasitesi göz önüne 
alınarak eczane çalışma saatleri, nöbet tutulup 
tutulmayacağı, nöbet tutulacak ise nöbet 
tutulacak günler ve çalışma saatleri ile kaç 
adet eczanenin nöbetçi kalacağı belirlenir ve 
bir nöbet listesi hazırlanır. Bu listeler, hizmette 
aksaklık yaratmayacak şekilde zamanında İlçe ve 
İl Sağlık Müdürlüğü’ne gönderilir. İlçe ve İl Sağlık 
Müdürlüğü’nün kabul ve onayı ile uygulamaya 
konulur.

İş Kanunu Hükümlerinde Yer Alan Tatiller

Eczane çalışanlarını 4857 Sayılı İş Kanunu gereği 
ulusal bayram ve genel tatillerde çalıştırmamak 
esastır. Ancak bu günlerde çalışmamak kanunen 
de yasaklanmamıştır. Eczacı ile çalışanı arasında 
imzalanan iş sözleşmesinde hüküm varsa ya 
da işçinin sonradan onayı (yazılı olması önerilir) 
varsa çalışabilir. Ancak, bu günlerde işçiye 
ekstra ücret ödenmesi ise zorunludur. 

Ramazan ve Kurban Bayramı’nda Arife Günü 
saat 13.00’ten sonra resmi tatildir. Eczacılar, 
Arife Günü’nün tamamı ve bayramda dahi 
işçisini çalıştırmak istiyorsa, İş Kanunu’nun ilgili 
maddesine göre ücret ve yasal sorumluluk 
işveren olarak kendisine aittir. Arife Günü yarım 

gün veya tam gün tatil kabul edilerek nöbetçi 
eczane uygulamasında Sağlık Müdürlüğü’nden 
onay almak kaydıyla Eczacı Odası Yönetim 
Kurulu düzenleme yapabilir. Eczacılar yapılan 
düzenlemelere uymak zorundadır. Arife Günü 
tatil sayılarak nöbetçi eczane uygulamasına 
geçmenin yasal engeli yoktur. Ancak, 
eczanelerin genel istekleri ve kabul gören 
uygulamanın kaldırılması veya değiştirilmesi 
Eczacı Odaları Yönetim Kurulları’nın yetki ve 
takdirindedir. Öte yandan, sadece maddi 
kaygılar ve gerekçelerle, ilaç ve eczacılık 
hizmetlerinin sunumunda aksaklığa yol açacak, 
toplumda hoşnutsuzluk ve sağlık hizmetlerinde 
risk yaratacak uygulamalardan kaçınılması 
gerekmektedir.

Eczanelerin toplumda her zaman “en kolay 
ulaşılabilen, en güvenilir birinci basamak sağlık 
hizmet sunucuları” olduğu imajına zarar verecek 
herhangi bir düzenlemenin, 6643 Sayılı Kanun 
ile kendilerine meslektaşlarının maddi, manevi 
hak ve menfaatlerini korumak göreviyle birlikte 
bunları halkın ve devletin menfaati ile birlikte 
uyumlaştırma ve halk sağlığını koruma görevleri 
verilen, eczacı meslek örgütleri eliyle yapılması 
sakıncalıdır. 

Eczacı meslek örgütlerinin eczane çalışma 
saatlerini düzenlerken, yasal ve etik açıdan 
meslektaş talepleriyle birlikte, “halk sağlığını 
koruma ve hizmetlerin aksatılmadan 
sürdürülmesi” görevlerini, kararlarının 
ana dayanağı olarak almaları gerektiği 
kanaatindeyim.
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ünümüzden 5 bin yıl öncesine 
ait kültürel verilere rastlanan 
Boğazkale’de ilk organize devleti 

kuran Hititlerin ilk başkenti Hattuşa’dan, 
Hititlerin önemli kültür ve sanat merkezi 
olan Alacahöyük’e, pek çok tarihi ve kültürel 
hazineye ev sahipliği yapan Çorum, doğayla 
tarihin iç içe geçtiği bir cennet köşesidir. 

Adeta bir açık hava müzesi görünümünde olan 
Çorum yöresi, 1830’lu yıllardan itibaren Avrupalı 
gezginlerin ve birçok bilim insanının ilgi odağı 
haline gelmiştir. Yıllar içerisinde yapılan kazı 
çalışmaları, tarihi Kalkolitik Çağa kadar uzanan 
yörenin, MÖ 4000’li yıllardan itibaren aralıksız 
iskân edildiğini ortaya koymuştur.

MÖ 3000’de Eski Tunç Çağı yerleşme 
yerlerine Çorum’da yaygın biçimde rastlanır. 
Alacahöyük, Boğazkale, Eskipazar, Pazarlı, 
Kuşsaray ve Büyük Güllücek gibi merkezlerde 
Tunç Çağı eserleri ortaya çıkarılmıştır. 

Çorum, tarih çağlarına Asur ticaret kolonileriyle 
girmiştir. Anadolu’da ilk siyasal birliği kuran 
Hitit İmparatorluğu’nun temelleri Çorum 
topraklarında atılmıştır. Hitit egemenliğini Frig 
egemenliği izlemiştir. 

MÖ 700’lere doğru Kafkaslar yoluyla 
Anadolu’ya gelen Alacahöyük

F: Gürkan 
Yağmur

G

Bin
Tanrılı
Şehir
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  Kimmerler, kısa sürede Kızılırmak’a kadar 
ilerlemiştir. Ancak Kimmer istilası uzun 
sürmemiştir. MÖ 546’daki Pers istilasına kadar 
yöre tarihi üzerine fazla bilgi yoktur. 

MÖ 333’te, Büyük İskender Pers egemenliğine 
son vermiştir. İskender’in ölümünden sonra 
imparatorluk parçalanınca Çorum çevresi 
Seleukosların eline geçer. MÖ 3. yüzyıl 
başlarında ise yörede Galat egemenliği başlar. 
Bölgede, Hitit ve Friglerden sonra en çok iz 
bırakanlar Galatlardır. 

MÖ 1. yüzyılda Roma yönetimine giren 
Çorum toprakları, Galatia Eyaleti’ne 
bağlanmıştır. Bizans yıllarında ise yöre 
önemini yitirir. Malazgirt Zaferi’nden bir süre 
sonra Danişmendlerden Melik Gazi, Amasya 
ile birlikte Çorum’u da almıştır. Alanyurtlu 
Türkmenlerden Çorumlu Oymağı’nın başı 
vali olarak atanınca, yöreye Çorumlu Oymağı 
yerleştirilir. 

1101 Haçlı Seferi’nde Çorum Kalesi Haçlılarca 
kuşatıldıysa da ele geçirilememiştir. Yöre I. 

Mesut döneminde Anadolu Selçuklu 
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  Devleti’nin egemenliğine geçer. 1240’ta çıkan 
Baba İshak Ayaklanması’nda, Çorum ve çevresi 
çok zarar görür. 

1243 Kösedağ Savaşı’nda, Anadolu’da 
Moğol egemenliği dönemi başlamıştır. 
1276’da, Emir Celalettin, Çorum’u Moğol 
egemenliğinden kurtarır. Eretna Bey, İlhanlıların 
iç karışıklıklarından yararlanarak yöreyi Eretna 
Beyliği’ne bağlar. Eretna Beyliği’nin 1381’de 
yıkılmasından sonra Çorum toprakları Kadı 
Burhaneddin’in eline geçer. 

Yıldırım Bayezid, 1398’de, Kadı Burhaneddin 
Ahmed Devleti’ne son vererek, Sivas, Amasya, 
Çorum’u Osmanlı topraklarına katmıştır. 
1042 Ankara Savaşı yenilgisini izleyen Fetret 
Dönemi’nde yöre, Çelebi Sultan Mehmet’in 
yönetimine geçer. 

Çorum, Osmanlı yönetimine girdiğinde Sivas 
Eyaleti’ne bağlı bir sancak merkeziyken, II. Murat 
döneminde, Amasya’ya bağlanmıştır. Daha 
sonra Ankara ve Sivas Eyaletleri’nin sancak 

merkezi olan Çorum, Cumhuriyet’in ilanını 
takiben 1924’te il olmuştur.

Çorum ve çevresinde, insanlık tarihi boyunca 
hüküm sürmüş farklı uygarlıkların görkemli 
günlerini, farklı yaşayış şekillerini yansıtan 
ve günümüze taşıyan çok sayıda tarihi eser 
görebilmek mümkündür. 

Hattuşa: Hitit başkenti Hattuşa, Çorum’un 
güneybatısında, Boğazkale İlçesi’nde yer 
almaktadır. Ülkemizde UNESCO tarafından 
Dünya Kültür Mirası Listesi’ne alınmış 
değerlerden biri olan Hattuşa, Fransız gezgin 
Charles Texier tarafından 1834’te keşfedilmiştir. 

Yörede 1906’da başlayan kazılar sonucunda 
buradaki yerleşimin MÖ 2000 yılında Anadolu 
ve Kuzey Suriye’de hâkimiyet kuran Hitit 
Devleti’nin başkenti olduğu anlaşılmıştır. 1986’da 
Dünya Mirası olarak tescillenen Hattuşa Antik 
Kenti, sadece Çorum’un değil ülkemizin en 
önemli arkeolojik alanlarından biridir. 
Boğazkale’deki Hattuşa ile Alaca İlçesi’ndeki 

TURİZM TURİZM

Aslanlı Kapı 
Hattuşa, 

Boğazkale
F: İzzet Keribar
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  Alacahöyük kalıntılarını kapsayan 2.634 
hektarlık alan, 1988 yılında Milli Park ilan edilerek 
bölgenin turizm dinamiği haline getirilmiştir.

Eski çağlarda etrafı 6 kilometrelik surlarla 
çevrilmiş ören yerinde bulunan çivi yazılı 
tablet arşivleri de UNESCO’nun Dünya 
Belleği Listesi’nde yer almaktadır. Söz konusu 
tabletlerde “Bin Tanrılı Şehir” olarak söz edilen 
yörede; saray ve tapınaklar, binlerce tablet 
içeren arşiv yapısı, anıtsal kapılar, kralların 
ikamet ettiği Büyükkale Saray Kompleksi, Aşağı 
Şehir’de Fırtına Tanrısı Teşup ile Arinna’nın 
Güneş Tanrıçası’na adanmış olan Büyük 
Tapınak, Hitit Büyük Kralı II. Şuppiluliuma’nın 
yaptıklarını anlatan yazıtın bulunduğu Hiyeroglifli 
Oda, devasa boyutlarda tahıl ambarları, Hititlere 
ait en uzun hiyeroglif yazıyı içeren Nişantepe 
Yazıtı gibi çok sayıda değer açığa çıkarılmıştır. 
2007’de tamamlanan sur duvarı canlandırması, 
döneme ait kil yapı tarzıyla türünün nadir 
örneklerinden biridir.

Yazılıkaya Açıkhava Tapınağı: Hattuşa’nın en 
etkileyici kutsal mekânı, şehrin biraz dışında 
yer alan, yüksek kayalıklar arasına saklanmış 
Yazılıkaya Açıkhava Tapınağı’dır. Özellikle 
ilkbahardaki yeni yıl kutlamaları için kullanılan 
bu açık hava tapınağında, ülkenin önemli tanrı 
ve tanrıçaları sıra halinde kayaya kabartma 
olarak işlenmiştir. İki bölüm halinde gezilebilen 
Yazılıkaya, görkemli kaya betimlemeleri ile Hitit 
panteonunu yansıtmaktadır.

Alacahöyük: Alaca İlçesi, Alacahöyük 
Beldesi’nde yer alır. Hititlerin önemli bir kültür ve 
sanat merkezi olan Alacahöyük’te 1935 yılında 
başlayan kazılarda 4 uygarlık açığa çıkartılmıştır. 

Alacahöyük’ü gezerken karşılaşılan anıtsal 
kapılar ve taş temeller Hitit İmparatorluk Çağına 
tarihlenmektedir. Ziyaretçilerini binlerce yıllık 
konukseverlikle karşılayan anıtsal sfenksler, 
kalker temel üzerine andezit bloklarla inşa 
edilmiştir. Sfenksli Kapı’nın iki yanındaki söve 
blokları sfenks görünümünde yontulmuştur. 
Sfenkslerin yer aldığı bu iki kulenin iç ve dış 
yüzleri kabartmalı orthostatlarla süslenmiştir. 

Yerleşime ait temelleri ve diğer buluntularıyla Hitit 
mimarlığına ve sanatına ışık tutan Alacahöyük’ün 
en önemli buluntuları kraliyet mezarlarıdır. 
Kenarları taşla örülmüş mezarlar, ahşap hatıllarla 
kapatılmış, damları üzerine kurban edilen 
sığırların başları ve bacakları yerleştirilmiştir. 
Eski Tunç Çağına tarihlenen bu 13 mezarda, 

süs eşyaları, güneş kursları, geyik ve boğa 
heykelleri, kama, kılıç, balta gibi savaş aletleri ile 
çeşitli malzemelerden yapılmış eserler ve süs 
eşyaları bulunmuştur.

Şapinuva: Çorum’un Ortaköy İlçesi’nde 
yer alan Şapinuva, Hititlerin önemli idari 
merkezlerindendir. Hititler zamanında, hem 
siyasi hem de coğrafi konumu nedeniyle 
stratejik bir noktada yer alan şehir, önemli 
bir askeri ve dini merkezdir. Şapinuva aynı 
zamanda ordu komutanlığının ve askerin sürekli 
olarak hazır bulunduğu bir yerdir. 

Şapinuva, kendi idari bölgesinde yer alan 
şehirlerle birlikte oldukça geniş bir alana 
yayılmaktadır ve iki Fırtına Tanrısı adına yapılmış 
olan iki tapınağı, kraliçe sarayı, ordu komutanlığı 
ve belediye teşkilatı gibi önemli kurumlarıyla 
oldukça teşkilatlı bir şehir görünümündedir.

Üstte:
Yazılıkaya
Açıkhava
Tapınağı
F: İzzet 
Keribar

Altta:
Alacahöyük
F:İzzet 
Keribar
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İskilip Kaya Mezarı: İskilip’te bulunan, Osmanlı 
Dönemine ait, 100 metre yükseklikteki tabi 
bir kaya üzerine inşa edilmiş kalenin güney ve 
güneydoğu eteğinde Roma Dönemine ait kaya 
mezarları vardır. Başlıklarda bulunan bilezikler 
üzerinde, oturmuş birer aslan yer alır. Sütun 
başlıkları üzerindeki üçgen alınlık içerisinde ise 
yatar durumda karşılıklı kanatlı iki aslan figürü 
bulunmaktadır. Kabartmalardan birinin elinde 
kılıç, diğerinin elinde kadeh mevcuttur. 

Lâçin Kapılıkaya Kaya Mezarı: Çorum’un 
yaklaşık 27 kilometre kuzeyinde, Kırkdilim 
mevkiinde, kayalık, derin vadilerin oluşturduğu 

engebeli arazi üzerinde, bir kaya kütlesinin 
kuzeybatı köşesinde yer almaktadır. Helenistik 
Dönem kaya mezarı olup MÖ 2. yüzyıla 
tarihlenmektedir. Mezar odasının kapısı üzerinde 
“İkezios” yazısı ve aşı boyasıyla renklenen bir haç 
motifi göze çarpmaktadır. 

Çorum Müzesi: 1968’de açılan Çorum Müzesi 
yeni binasına 2000 yılında taşınmış, 2003’te 
ziyarete açılmıştır. “Korunması Gerekli Taşınmaz 
Kültür Varlığı” olarak tescillenen müze binasında, 
arkeolojik ve etnografik teşhir salonları mevcut 
olup, bu salonlar birbirinden bağımsız şekilde 
düzenlenmiştir. 

Arkeoloji Salonu’nda, Alacahöyük ve Kuşsaray 
kazılarında bulunan Kalkolitik Çağ eserleri 
ile başlayan kronolojik bir teşhir yapılmıştır. 
Bunu, Eski Tunç Çağı Resuloğlu mezarlık 
kazısı buluntuları ile Alacahöyük buluntularının 
sergilendiği vitrinler takip etmektedir. 
Müzede, üzeri çivi yazılı, Hitit Kralı II. Tuthaliya’ya 
ait ünik bronz kılıç, UNESCO tarafından Dünya 
Belleği Listesi’ne alınan Hitit Dönemi çivi yazılı 
tabletler, kazılarda arşiv halinde bulunan kil 
mühür baskılı bullalar da sergilenmektedir. 

Pazarlı kazısında açığa çıkartılmış olan Frig 
Dönemi buluntularını aynı döneme ait Hattuşa ve 
Alacahöyük eserleri izlemektedir. Frig Dönemini 
Helenistik, Galat, Roma ve Bizans Dönemi 
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seramik, cam ve madeni eserlerin teşhiri takip 
eder. Aynı salonda Roma Dönemine tarihlenen 
bir güneş saati sergilenmektedir. 

Etnografya Salonu ise Türk sanatının Selçuklu 
ve Osmanlı’dan günümüze kadar devam 
eden örneklerinin sergilendiği bir bölümdür. 
Ayrıca müzede zengin bir sikke koleksiyonu da 
bulunmaktadır.

Boğazköy (Boğazkale) Müzesi: Boğazkale 
İlçesi’nde yer almaktadır. 1966’da açılan müze, 
2011 yılında yeniden düzenlenmiştir. Müzenin 
teşhir salonlarında tematik ve kronolojik 
sergileme yapılmıştır. Zemin kat birinci salonda 
Kalkolitik, Eski Tunç Çağı ve Asur Ticaret 
Kolonileri Çağı eserleri ile başlayan teşhir düzeni 
kronolojik olarak Frig, Galat, Roma Dönemi ile 
devam etmekte ve Bizans ile son bulmaktadır.

Hattuşa Antik Kenti içerisinde bulunan Sfenksli 
Kapı’daki iki sfenks hasar gördükleri için 1907’de 
restore edilmek üzere Berlin’e götürülmüştür. Her 
iki sfenks de 2011 yılından itibaren Boğazköy 
Müzesi’nde sergilenmektedir. Sfenkslerin 
bulunduğu kapı ile geçilen Hitit Salonu’nda Hitit 
devlet ve toplumsal yapısı zengin görsellere 
sahip panolar ve eserlerle anlatılmaktadır. Müze 
bahçesinde ise Hitit Dönemine ait sfenks, 
hiyeroglif yazıtlı kitabeler ile Roma ve Bizans’a ait 
mil taşları ve mezar taşları sergilenmektedir.

Alacahöyük Müzesi: Alacahöyük’te ilk 
yerel müze, 1940’ta açılmıştır. 1982’de yeni 
binasına taşınan müze 2011 yılında yeniden 
düzenlenmiştir. Alacahöyük kazılarında açığa 
çıkartılan eserler, kazı başkanlarının adlarının 
verildiği salonlarda sergilenmektedir. 

Hamit Zübeyr Koşay Salonu’ndaki duvar 
panolarında Alacahöyük kazılarının Türk 
arkeolojisindeki yeri ve önemi anlatılmaktadır. 
Kazı tarihçesinin anlatıldığı vitrinde ise kazı 
malzemeleri ve kazılara ait bilimsel yayınların bir 
kısmı teşhir edilmektedir. Kazılarda elde edilen 
Kalkolitik, Eski Tunç Çağı ve Hitit eserleri Remzi 
Oğuz Arık Salonu’nda, Hitit ve Frig Dönemine 
ait eserler ise Mahmut Akok Salonu’nda 
bulunmaktadır.

Çorum Kalesi: Şehir merkezinde yer alan ve 
Selçuklu mimari özelliği taşıyan Çorum Kalesi’ne 
ait ilk yazılı belgeler 1571 tarihlidir. 1577 tarihli bir 
belgede kaleden Sultan Süleyman Hayratı olarak 
söz edilmektedir. Evliya Çelebi ise şehrin kıble 
yönündeki kalenin Sultan Kılıçarslan tarafından 
inşa edilmiş bir Selçuklu yapısı olduğunu söyler. 
Kare planlı olan kalede, kesme taş, moloz taş 
ve Roma-Bizans yıllarına ait devşirme taşlar 
kullanılmıştır. 

Kandiber Kalesi: Osmancık ilçe merkezinde 
Kızılırmak’ın kuzey kenarındaki kayalığın üzerine 

Osmancık 
Kandiber 
Kalesi
Fotoğraf:
Gürkan 
Yağmur
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inşa edilmiştir. Selçuklu Dönemine tarihlenen 
kale içinde ikinci bir yapı daha bulunmaktadır. 
Kalenin güneyinde Roma Dönemi kaya 
mezarları vardır.

Çorum Saat Kulesi: Beşiktaş Muhafızı Çorumlu 
Yedi-Sekiz Hasan Paşa tarafından 1894’te 
yaptırılmıştır. Sarı renkli kesme kum taşından 
yapılan kulede, sekizgen kaideden Türk üçgeni 

motifli bir pabuçla gövdeye geçilmektedir. Üzeri 
kurşun kubbeyle örtülü olan kulenin dört bir 
tarafında saat kadranı vardır. 

Sungurlu Saat Kulesi: Kule, 1891’de 
Kaymakam Edip Bey tarafından yaptırılmıştır. 
Kare prizma gövdelidir. İkinci kat hariç her katta 
yuvarlak kemerli küçük pencereler yer alır. 
Kesme taştan yapılan kulenin en üst katında, 
dalgalı saçaklı ahşap bir köşk, onun altında 
dört yönde yuvarlak saat kadranı ve altta demir 
parmaklıklı bir balkon bulunur.

Ulucami: Caminin ilk defa Selçuklu Sultanı 
III. Alâeddin Keykubad zamanında, onun 
azatlı kölesi Hayrettin tarafından yaptırıldığı 
düşünülmektedir. II. Beyazıt zamanında, 1446’da 
meydana gelen büyük depremde harap olmuş, 
Mimar Sinan tarafından onarılmıştır. 

Yapı III. Murat zamanında Sultan Muradi Salis 
Camii diye anılmaya başlamıştır. IV. Murat, 
Erivan seferine giderken Çorum-Boğacık 
Köyü’nde konaklamış, cami bu dönemde tekrar 
tamir ettirilerek etrafına medreseler ve akarat 
yaptırılmıştır. Cami bu zamanda Sultan Muradi 
Rabi Camii olarak adlandırılarak Evkaf Dairesi 
kayıt ve sicillerine bu adla geçmiştir. 

1790’daki depremde tekrar harap olan cami, 
Abdülfettah Bey tarafından 1810’da ahşap, 
tek kubbeli olarak tamir edilmiş, bugünkü 
görünümünü almıştır. Caminin son cemaat 
yeri ve üst katı II. Meşrutiyet’in ilanından sonra 
yapılmış, doğu tarafa minare ilave edilmiştir.

İmaret Camii: Osmancık’ta bulunan bu 
cami, 1431’de II. Murat’ın baş vezirlerinden 
Koca Mehmet Paşa tarafından imaret olarak 
yaptırılmıştır. Erken Osmanlı Dönemi karakteristik 
yapılarından zaviyeli camilerin planını 
yansıtmaktadır. 

Paşa Hamamı: Çorum’da Ulucami yakınındadır. 
1487 yılında Tabettin İbrahim Paşa Bin Hacı 
Bey tarafından yaptırılmıştır. Osmanlı Dönemi 
eserlerinden olup, halen çalışmaktadır.

Ali Paşa Hamamı (Yeni Hamam): Çorum Saat 
Kulesi yanındadır. İlin en büyük hamamıdır. 
Erzurum Beylerbeyi Ali Paşa tarafından 1573 
yılında yaptırılmıştır.

Elvançelebi Camii ve Türbesi: Mecitözü 
İlçesi Elvançelebi Beldesi’nde bulunan 
Elvançelebi Camii ve Türbesi geniş bir bahçe 
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içinde, birbirine bitişik üç unsurdan meydana 
gelmektedir. Yapı, orta kubbe ve şadırvanı, 
yan eyvanları ile tipik Türk yapısı özellikleri 
göstermektedir. Yapının cami kısmındaki 
kitabeden 1282, türbe üzerindeki kitabeden ise 
1307 tarihleri çıkarılmıştır. 

Hıdırlık Camii ve Türbesi: Hıdırlık mevkiinde 
yer almaktadır. Rivayete göre Suheybi Rumi’ye 
saygı nişanesi olarak yaptırılan eski caminin 
üzerine Hıdıroğlu Hayrettin tarafından 1889’da 
yaptırılmıştır. Caminin içindeki türbede Suheybi 
Rumi ve Ubeyd (Ubid) Gazi makamları, bahçe 
içinde yer alan türbede ise Kerebi Gazi’nin 
makamı bulunmaktadır. 

Han Camii (Gülabibey Camii, Ömer Neftçi 
Camii): Çorum Gülabibey Mahallesi’nde yer 
alan cami yapısıdır. Erken Osmanlı Dönemine 
tarihlenen cami, Çorum beylerinden Gülabibey 
tarafından yaptırılmış, 1579’da onarım 
görmüştür.
Hacıhamza Kalesi: Hacıhamza Beldesi’ndeki 
İncesu Deresi’nin kuzeyinde yer alan kale 
yamuk planlıdır. III. Ahmet tarafından 1723 yılında 
yapıldığı anlaşılan kale, 1940’lı yıllara kadar 
kasaba halkını içinde barındırmıştır.
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Veli Paşa Hanı: Çepni Mahallesi’nde yer 
alır. Yozgat beylerinden Veli Paşa tarafından 
yaptırılmıştır. Yapı, bin metrekarelik bir alanı 
kapsamakta olup, iki katlı olarak inşa edilmiştir. 

Sadece ön cepheye bakan köşk bölümü 
üç katlıdır. Mimari açıdan Osmanlı Dönemi 
hanlarına örnek teşkil eden yapı, ahşap ve kârgir 
malzeme kullanılarak yapılmıştır. 

Çorum, tarihi dokusuyla olduğu kadar doğal 
zenginlikleriyle de ilgi çekici, baş döndürücü 
bir güzelliğe sahiptir. Yeşilin her tonunun 

görülebileceği yöre, doğa sporu tutkunları için 
eşsiz alternatifler sunmaktadır.

İncesu Kanyonu, Ortaköy İlçesi İncesu 
Köyü’ndedir. Tek girişi ve çıkışı bulunan kanyon, 
12,5 kilometre uzunluğundadır. Genişlik 40-60 
metre arasında değişmektedir. Kanyonun her 
iki yamacı sarp kayalık olup, yer yer ormanlık 
alanlara rastlamak mümkündür. Kanyon 
rafting ve trekking sporları için uygun özellikler 
taşımaktadır. Trekking yapılabilecek parkur 
güzergâhı; Yozgat-Aydıncık İlçesi-Kazankaya 
Beldesi’nden başlamakta, Çorum-Ortaköy-
İncesu Köyü’nde bitirilmektedir. Parkur, suyun 
akış hızının yoğun olduğu dönemlerde rafting 
sporuna elverişlidir. Diğer zamanlarda yürüyüş 
parkuru olarak kullanılabilir.

Çatak Tabiat Parkı, il merkezinin en cazip ve ilgi 
gören mesire alanıdır. Sahada hâkim ağaç türü 
karaçamdır. Az miktarda sarıçam görülmektedir. 
Tilki, tavşan, kurt, ötücü kuşlar ve keklik faunayı 
oluşturur. Bölgede trekking için uygun parkurlar 
da bulunmaktadır. 

Gölün Yazı Sulak Alanı, il merkezine 20 
kilometre mesafededir. Doğasıyla akıllara 
durgunluk veren güzelliktedir. Çok zengin yaban 
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hayatı barındırmasının yanı sıra, yörenin su 
rejimini düzenleyen, iklimi yumuşatan işlevlere 
sahiptir. 

Kargı Yaylası, Kargı İlçesi’nin kuzeyindeki 
yüksek dağlık bölgede yer almaktadır. Bu 
bölgede birbirine bağlantılı; Eğinönü, Aksu, 
Karandu, Göl, Örencik, Karaboya, Gökçedoğan 
yaylaları bulunmaktadır. Aksu ve Gökçedoğan 
göletlerinde yetiştirilen alabalıklar, yöreye özgü 
bitki örtüsü ve bol su kaynakları ilgi çekicidir.

Abdullah Yaylası, Kargı İlçesi’nde, ilin en yüksek 
dağı olan Köse Dağı üzerinde yer almaktadır. 
Temiz ve bol suyu, bozulmamış doğası, 
sarıçam, karaçam gibi kendine özgü bitki örtüsü 
ile görülmeye değer yaylalardandır. Bölgede 
trekking ve atlı doğa turizmi yapılabilecek 12 
kilometrelik bir parkur mevcuttur. 

Kunduzlu ve Kuşcaçimeni Yaylaları, Bayat 
İlçesi sınırları içerisinde, dağlık Kartepe 
mevkiinde yer almaktadır. Yöre halkı 
yayla geleneğini sürdürmektedir. Özellikle 
Kuşcaçimeni Yaylası’nda yaz aylarında kamp 
amaçlı çadır kurulmaktadır. Zengin bitki örtüsü 
ile kaplı yaylalarda sarıçam, karaçam ve köknar 
ağaçları dikkat çeker. 

İskilip İlçesi’nin kuzeyinde yer alan ve yöreye 
özgü bitki örtüsüyle kaplı yüksek dağ silsilesi 
üzerinde, birbiriyle bağlantılı birçok yayla yer 
almaktadır. Bunlardan Elmabeli-Beşoluk, 
Çiçekli, Demirbükü ve Yalak piknik alanı olarak 
ilgi görmektedir. 

Karaca Yaylası, Osmancık İlçesi’ne bağlı 
Başpınar Beldesi’ne 8 kilometre mesafededir. 
Bölge kamp yapmak için oldukça uygun 
özelliklere sahiptir. Trekking yapılabilecek parkur 
güzergâhı, tamamı ormanlık alan olmak üzere 
15 kilometre uzunluktadır.
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Değişime Ayak 
Uydurmalıyız

urulduktan kısa bir süre sonra 
güçlü kadrosuyla büyük bir gelişim 
kaydeden Yeni Yüzyıl Üniversitesi 

Eczacılık Fakültesi’nin Kurucu Dekanı Prof. 
Dr. İmer Okar, ikinci mezunlarını verdiklerini 
ve eczacılık endüstrisine nitelikli eczacılar 
kazandırmaya devam edeceklerini söylüyor. 

DENGE: Hocam öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?
İMER OKAR: İstanbul Üniversitesi Tıp 
Fakültesi’nden mezun olduktan sonra 
Marmara Üniversitesi’nde ihtisasımı 
tamamladım. Marmara Üniversitesi’nden 
emekli oldum. 1996’da vakıf üniversitelerinin 
ilk kez kuruluşunda Yeditepe Üniversitesi Tıp 
Fakültesi’nin kurulmasına destek verdim. 

1997 yılında bu kez Maltepe Üniversitesi 
Tıp Fakültesi’nin, 1998-99’da şimdi Bilim 
Üniversitesi adı altında devam eden 
Kadir Has Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin, 
2001’de ise Yeditepe Üniversitesi Eczacılık 
Fakültesi’nin kurulmasına katkıda bulundum. 
Akademisyenlikten hiçbir şekilde ödün 
vermeden, hala eğitim için katkı yapma 
gayretindeyim.  

D.: Yeni Yüzyıl Üniversitesi Eczacılık 
Fakültesi’nin kuruluşunu anlatır mısınız?
İ.O.: Yeni Yüzyıl Üniversitesi Eczacılık 
Fakültesi’nin kuruluşu için ilk adımlar 2009 
yılında atıldı. Planlama süreci içerisinde fakülteyi 
kurma görevi bana verildi. Fakültenin kuruluş 
süreci oldukça zordu. 

Bütün bu zorlukları atlattıktan sonra çekirdek 
bir kadro oluşturduk. Bunun üzerine işlemleri 
tamamlayıp başvurumuzu yaptık. Şansımız 
yaver gitti ve YÖK hemen kabul etti. Kurulur 
kurulmaz, 2010 yılında ilk öğrencilerimizi 
alma şansına sahip olduk. 2010 yılından 
sonra eğitimi düzenlemeye gayret ettik. Bu yıl 
ikinci mezunlarımızı verecek kadar yol almış 
bulunuyoruz.

Yeni Yüzyıl 
Üniversitesi 

Eczacılık Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. 

İmer Okar

K
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  D.: 2016 yılı itibarıyla fakültenin durumu 
hakkında bilgi verir misiniz?
İ.O.: Fakültemiz oldukça önemli bir seviyeye 
geldi. Bunun ana sebeplerinden biri çekirdek 
kadromuzun oldukça güçlü olmasıdır. 
Bir gelenek dahilinde fakültemiz gelişti. 
Hocalarımızın burada yetiştirdikleri öğrenciler 
akademisyen olarak aramıza katıldı. 

Yeni yetiştirdiğimiz öğrencileri de bunlara 
katarsak sürdürülebilir bir eğitim geleneği olan bir 
fakülte haline geldiğimiz söylenebilir. Bu durum 
gelişme ve ilerleme konusunda olağanüstü 
sonuçlar almamızı sağlıyor. 

Dediğim gibi ikinci mezunlarımızı verdik ve 
eğitime süratle devam ediyoruz. Eczacılık 
endüstrisine insan kazandırmaya şevkle devam 
ediyoruz. Yeni kurulan bir fakülte olduğumuz için 
eğitim kadromuzda olduğu gibi altyapı açısından 
da kademe kademe bir gelişim sağladık. 
Bugün öğrencilerimizin diğer fakültelerdeki 
öğrencilerden herhangi bir eksiği yok. 

D.: Yeni Yüzyıl Üniversitesi Eczacılık 
Fakültesi’nin eczacılık sektöründeki misyonu 
ve vizyonu nelerdir?

İ.O.: Amacımız, eczacılık fakültesi olmanın 
doğası gereği, eczane eczacısı yetiştirmek. 
Ancak biz buna yaklaşırken, değişik nedenlerin 
etkisiyle, ki bunlardan bir tanesi eğitime Bologna 
sürecinin girmesi ve bir takım standardizasyon 
kriterlerinin gelmesidir, ülkenin ihtiyaçlarını 
gözeterek yola çıktık. Birinci basamak sağlık 
danışmanı yetiştirmeye gayret ediyoruz. 

Eczanesinde oturup ilaç satan kişi anlayışına ek 
olarak, Ayşe Teyze’mizin geçerken hatırını soran, 
sohbet eden, hasta odaklı uygulama gereği 
ilaçlarını ve tedavisini takip eden, halkla iç içe 
yaşayan bir grup oluşturmaya çalıştık. Herkes 
bunu yapmaya çalışıyor, biz ayrıcalıklı değiliz, 
ama iletişim konusuna ağırlık vermeye karar 
verdik.

Türkiye’de ilk defa fakültemizin ders programına 
işaret dili dersleri koyduk. Bu iletişimi birebir 
hasta ve hasta yakınıyla kurabilmesi için bir adım 
attık. Bu da çok olumlu bir basamak oldu.    

D.: Fakültenizde yürütülen araştırma 
faaliyetleri hakkında bilgi verir misiniz?
İ.O.: Fakültemizde asistanlarımız ve öğretim 
görevlilerimiz arasında çok değerli bir genç 
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nüfusumuz var. Bu arkadaşlarımız fakültemizin 
geleceği olmak üzere yetiştiriliyorlar. 

Doğal olarak başlangıçta, eğitim laboratuvarları 
ön planda tutulduğu için arkadaşlarımız değişik 
merkezlerde bu çalışmalarını başlattılar. Bu 
sayede İstanbul, Marmara, Yıldız Teknik, Sakarya 
Üniversitesi gibi farklı üniversitelerle iş birliği 
içinde daha kompleks projelere katılmamız söz 
konusu oldu. 

Ekip ve takım çalışmalarına çok önem veriyoruz. 
Artık bilimin dünyada gittiği nokta da bu 
yöndedir. “Ben kendi başıma, elimden geldiği 

kadarını yaparım” değil, “Biz bir bütün olarak bu 
işe el atarız, daha kapsamlı yaparız” modelini 
görüyoruz. Gelişmemiz devam ediyor ve 
doğal olarak yeni araştırma laboratuvarlarımız 
peyderpey devreye girmeye başladı. 

D.: Fakültenizdeki sosyal imkânlardan, 
düzenlenen etkinliklerden kısaca bahseder 
misiniz?
İ.O.: Alışılagelmiş sosyal olanakların ve 
faaliyetlerin yanında, öğrencilerimize birinci sınıfta 
farklı bir ders koyduk. Bu dersimizi Eczacılık Tarihi 
hocamız yürütüyor. Dersi alan öğrencilerimize 
belirli sosyal sorumluluk projeleri veriyoruz. 
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Bu projeler kapsamında eczacılıkla bağlantılı 
tarihi yerleri gezerek, bilgi edinerek, 
görüntüleyerek daha sonra diğer arkadaşlarıyla 
paylaşmalarını sağlıyoruz. Bunun için örneğin 
Bergama’ya, Anavarza’ya, Edirne’ye, Kayseri’ye 
gidiyorlar. 

Gittikleri yerlerde eczacılık tarihine 
yönelik, heykel, havan gibi ne varsa seçip 
görüntülemelerini istiyoruz. Sosyal proje 
olduğu için sosyal etkinlik kapsamına aldık. Bir 
öğrencimiz İsviçre Basel’deki Sağlık ve Eczacılık 
Müzesi’ni gezerek orası hakkındaki bilgilerini 
arkadaşlarıyla paylaştı.    

D.: Bugün itibarıyla eczacılık alanında 
gözlemlediğiniz sorunlar neler?
İ.O.: Eczacılıkla ilgili sorunların başında 
eczanelerin ruhsatlandırılmaları ve açılmaları 
konusunda gelen kısıtlamalar dikkat çekti. Bu 
seneki mezunlarımız eczane açabiliyorlar ama 
önümüzdeki seneden itibaren bu kısıtlamalar 
çok ciddi olarak onların yollarını daraltmaya 
başlayacak. 

Zaman ne gösterecek, bu durum bize nasıl 
yansıyacak bilemiyoruz. Ancak aileler bu 
gelişmelerden büyük endişe duyuyorlar. Bu 
işin yasa ve prosedür kısmıyla ilgili. Eczanelerin 
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kendileriyle ilgili olan kısımda çok ciddi gelişmeler 
kaydediyoruz. 

Akılcı ilaç kullanımıyla paralel olarak 
farmakovijilans dediğimiz takip süreçlerinin 
artık zorunlu şekilde izlenmesi gerektiği 
konusunda eczacılarımızın da daha farklı 
şekilde yaklaştıklarını gözlemliyoruz. Ancak hala 
eczanesine seyrek uğrayan, eczacı teknikerine, 
kalfasına eczaneyi teslim eden arkadaşlarımız 
var. Bu anlayışın hala sürdürülmesi bizler için de 
gerçekten endişe yaratan bir durum. 

D.: Bahsettiğiniz bu sorunların çözülmesi 
adına siz fakülte olarak neler yapmayı 
planlıyorsunuz?
İ.O.: Müfredatımız içerisinde bütün bunların 
üstesinden gelebilmeleri için öğrencilerimize 
beceriye yönelik uygulamalar sunuyoruz. Bu 
bilgileri aşılamaya çalışıyoruz, ama eğitim siz 
ne kadar verirseniz verin, verdiklerinizin ne 
kadar alındığıyla sınırlıdır. Eğitim bazında tüm 
üniversiteler bu desteği veriyorlar, biz de çok 
önem veriyoruz, ama cevap olarak ne kadarı 
özümseniyor ve alınıyor, bunu zaman içerisinde 
göreceğiz.  

D.: Mezunlar ağırlıklı olarak neden serbest 
eczacılığı tercih ediyorlar, kamuya, özel 
sektöre veya akademiye yeteri kadar 
yönelmiyorlar?
İ.O.: İlk sene başvuran öğrencilerimizin yüzde 
95’i aile eczanesini devralmak için eczacılık 
okumak istediler. Bu oranı aşağı yukarı yüzde 
75’e geri çektik. Öğrencilerin geri kalan yüzde 

25’i farklı alternatifleri olduğunu fark ederek 
eczane açmanın ötesinde endüstriye ve 
hastanelere yönelme ya da bakanlıkta çalışma 
üzerine girişimde bulundular. 

İkinci dönem mezunlarımızda bu oran yüzde 
65’e düştü. Önümüzdeki sene serbest eczane 
açma kısıtlamaları nedeniyle diğer alanlara 
yönelimin öğrenciler arasında daha da artmasını 
bekliyoruz. 

D.: Eczacılık alanında nitelikli akademisyen 
yetiştirmek konusunda ne gibi sıkıntılar var?
İ.O.: Akademisyen yetiştirmek konusunda 
tüm alanlarda olduğu gibi eczacılıkta da çok 
ciddi zorluklarla karşı karşıya kalıyoruz. Çünkü 
eczacılık mesleği aslında eğitimini aldığınız 
zaman doğrudan doğruya mesleğe adım 
atabileceğiniz bir yapıdadır.

Hâlbuki sağlık alanında diş hekimliği hariç diğer 
konularda, örneğin tıpta, hemşirelikte veya 
fizyoterapide eğitiminizin üzerine bir şeyler 
katarak mesleğe adım atmanız gerekir. Bu 
kolaylık doğrudan doğruya öğrencileri serbest 
eczane açmaya yöneltiyordu. Ancak eczane 
açma sınırlamalarıyla birlikte farklı bakış açıları ve 
çıkış arayışları öğrenciler arasında yaygınlaştı.  

D.: Klinik eczacılık alanında ulaştığımız 
seviyeyi nasıl buluyorsunuz?
İ.O.: Klinik eczacılık ülkemizde çok yeni bir 
alan. Aslında sağlık sektörü için olmazsa 
olmazlardan bir tanesi. Ancak günümüzde bu 
alanda lisansüstü eğitim sadece iki üniversitede 
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devam etmektedir. Bunun yayılacağına ve de 
gelişeceğine inanıyoruz. 

Alanımız hekim, hasta ve eczacının işbirliğini 
gerektiren bir saç ayağı gibidir. Bu saç ayağını bir 
araya getirdiğiniz zaman hasta zarar görmeden 
tedavisinin yapılması sağlanır. Doktor ilacı 
yazdıktan sonra hastaya sadece düzenli şekilde 
kullanmasını tembihler. Ondan sonra sadece 
tedavinin sonucunu takip eder. Ancak hasta 
ilacını doğru aldı mı, yan etkiler ortaya çıktı mı, 
bunlar tesadüfen karşısına çıkmazsa takip 
etmesi mümkün değildir. 

Bunu başka bir sağlık personeliyle yapmak 
da doğru değil. Dünyada zaten gerekli düzeye 
ulaşmış bir alanı biz daha yeni yeni geliştirmeye 
çalışıyoruz. Her şeye rağmen öğrencilerimizi bu 
alana yönelmeleri için teşvik etmeye çalışıyoruz. 

D.: Eczacılık mesleğinin geleceğini nasıl 
görüyorsunuz?
İ.O.: Eczacılık mesleğinin geleceği de tüm 
mesleklerin geleceği kadar güvence altındadır. 
İnsanoğlu var olup, hastalıklar devam ettiği 
sürece eczacılık da önemini sürdürecektir. 
Ancak zaman içerisinde şekil değiştirecektir. 
İhtiyaca göre farklı açılımlara, eğilimlere gidilmesi 
söz konusu olacaktır. 

Eczane açmak zorlaştıkça en başta klinik 
eczacılığa veya endüstriye ve akademiye 
yönelimin artacağı kesindir. Bu dinamik bir 
süreçtir. Dolayısıyla onunla birlikte başka 
ihtiyaçlar da gelişmektedir. 

Bazı şeyler zamanla şekil değiştirerek karşımıza 
çıkacak. Ne yaparsak yapalım, küreselliğe 
uymak zorundayız. Dünyada gelişmeler ne yöne 
gidiyorsa ülkemizde de aynı eğilimlerin ama eş 
zamanlı ama biraz gecikmeli olarak gündeme 
gelmesi kaçınılmazdır.   

D.: Mesleğe yeni başlayan genç eczacılara 
neler tavsiye edersiniz?
İ.O.: Birinci tavsiyem iyi birer insan olmalarıdır. 
Bunun yanında, hastalarla iletişimlerini 
geliştirmelerini, onlara daha iyi nasıl hizmet 
sunacaklarını öğrenmelerini, işlerine saygı 
duymalarını öneririm. 

Sabahları tertemiz önlükleriyle eczanelerini 
açmalarını, gerekirse bütün gün orada 
hastalarına danışmanlık yapmalarını ve destek 
olmalarını, en nihayetinde de eczanelerini 
kendileri kapatarak günü sonlandırmalarını 
tavsiye ederim.
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Yenilikçi Tedaviler 
İçin Çalışıyoruz
 

bbVie Türkiye Genel Müdürü 
Dr. Mete Hüsemoğlu ile firmanın 
2013 yılında Abbott’tan ayrılarak 

çıktığı yolculuğun detaylarını, bugün ilaç 
sektöründeki konumlarını ve hedeflerini 
konuştuk.
 
DENGE: AbbVie’nin kuruluş hikâyesinden 
bahseder misiniz?
METE HÜSEMOĞLU: 2013 yılında Abbott’tan 
ayrılarak kurulan AbbVie, araştırmaya dayalı 
global bir biyofarma şirketi. AbbVie tüm dünyada 
büyük oranda eş zamanlı kuruldu. Yasal süreçler 
sebebi ile birkaç ülke hariç, ayrılma 1 Ocak 2013 

itibarıyla tüm dünyada gerçekleşti. Abbott’tan 
ayrılmasını takiben AbbVie, yeni bir biyofarma 
şirketi olarak kuruluşunu hastalar ve çalışanları 
ile birlikte kutladı. Çalışanlar ve hastalar AbbVie 
yöneticilerine katılarak New York Borsası’nda 
2013’ün ilk açılışını birlikte gerçekleştirdi. 

AbbVie’nin misyonu uzmanlığını, işine adanmış 
çalışanlarını ve yenilikçiliğe yönelik benzersiz 
yaklaşımını kullanarak dünyanın en ciddi ve 
karmaşık bazı hastalıklarına yönelik ileri tedaviler 
geliştirmek ve tıbbın hizmetine sunmak. 

AbbVie’de sağlam finansal temelimiz ve güçlü 
ürün portföyümüz ile 3. yılımızda emin adımlarla 
yolumuza devam ediyoruz. Yıllık yaklaşık 22 
milyar dolar cirosu ile AbbVie tamamına sahip 
olduğu bağlı ortaklığı Pharmacyclics dahil 
olmak üzere dünya genelinde yaklaşık 28.000, 
Türkiye’de 230’dan fazla çalışanı ile 170’ten fazla 
ülkede faaliyetlerini sürdürüyor. 

Dünyanın en kritik sağlık sorunlarının başında 
gelen hematoonkoloji alanında ciddi yatırımlar 
yapıyoruz ve bu alanda gelecek ürünler için 
çalışıyor olacağız. 

Bu yıl geleceğin markalarının araştırıldığı “The 
Future Brand Index” çalışmasında dünyada 
100 marka arasında 5. sırada yer alan AbbVie, 
dünyada sunmuş olduğu yenilikçi çözümlerle 
ciro ve değer olarak ilk 10 ilaç firması arasında 
yer alarak hızla ilerliyor.

D.: Firmanızı bugünlere ulaştıran kilometre 
taşları neler?
M.H.: AbbVie’de fark yaratan en önemli 
özelliğimiz, hastaların yaşamlarında iz bırakan 
vizyonu gerçekleştirmek üzere kültürümüzü 
geliştirme taahhüdümüzdür. Bilimi ilerletmek ve 
bakıma yönelik yenilikçi yaklaşımlar benimsemek 
için motivasyonumuzu hastalardan alıyoruz. 
Daha fazla yaşamda fark yaratmak için hasta 
yolculuğunun tamamına yönelik çalışmalar 
yürütüyoruz. Keşif ve geliştirmeye yönelik hasta 
merkezli yaklaşımımız hayatları iyileştirmeye olan 
odağımızı sürdürmemizi sağlıyor.

AbbVie’de çalışanlarımızın yeni bir şey 
yaratmanın bir parçası olabildikleri ve hastalar 
için yeni olasılıklar yaratma tutkularının peşinden 
gidebildikleri bir ortam var. AbbVie Yetenek 
Yönetim Felsefemiz, İK politikalarımızın da 
temelini oluşturuyor. Bu felsefe çerçevesinde 
özetle; AbbVie çalışanları olarak, hastalara 
daha iyi hizmet verebilmek amacıyla kendimiz 

A

AbbVie Türkiye 
Genel Müdürü

Dr. Mete 
Hüsemoğlu
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  ve birbirimiz için performans çıtasını sürekli 
yükseltiyoruz. AbbVie’nin başarısı için, 
kültürümüzü yansıtan liderlik davranışlarını 
sergileyerek hızlı karar veriyor ve yenilikçi fikirleri 
gerçeğe dönüştürmek üzere çalışıyoruz. 

AbbVie’de tüm liderlerimiz ve çalışanlar 
gelişimlerini ve performansı sürekli yükseltmeyi 
sağlayacak ve kültürümüzü destekleyecek 
şekilde sorumluluk alıyorlar. Çalışanlarımız 
işimizin ve başarımızın en önemli parçası 
olduklarını biliyorlar ve bu sebeple de onlara 
sürekli gelişebilecekleri, yenilikçi yaklaşımla, 
insanların hayatlarını değiştiren çözümler 
geliştirebilecekleri ve değer gördükleri bir ortam 
yaratıyoruz.

2015 ve 2016 yıllarında AbbVie olarak “Great 
Place to Work” Türkiye tarafından düzenlenen 
“Türkiye’nin En İyi İşvereni” anketinde 50-500 
çalışan sayısına sahip şirketler kategorisinde 
“En İyi Şirketlerden” biri seçildik. Benim için 
mükemmel iş yeri, çalışanlarına kendilerini 
sürekli geliştirebilme olanağı sağlayan, farklı 
fırsatlar sunan, çalışanların yöneticilerine 
güven duydukları, yapmış oldukları işten gurur 
duydukları, birlikte çalıştıkları takım arkadaşları ve 
iş ortamından keyif aldıkları iş yeridir. 

Bizler yolumuza AbbVie olarak devam etme 
kararı aldığımız 2013 yılından bu yana insan 
sağlığına olan tutkumuz ve ekip ruhumuz ile 

hastaların hayatlarına dokunan ve iz bırakan 
işler yapmak için var gücümüzle çalışıyoruz. 
Almış olduğumuz bu ödül, bir takım ve bir aile 
olarak hem işimizi hem çalışma ortamımızı 
hem de bakış açımızı sürekli geliştirmemiz ve 
yenilememiz sonucunda elde ettiğimiz en önemli 
başarılardan biridir.

D.: Türkiye pazarına girişiniz ne zaman ve 
nasıl gerçekleşti?
M.H.: 2013 yılında Abbott’tan ayrılan AbbVie 
araştırmaya dayalı bir biyofarma şirketi olarak 
Türkiye’deki faaliyetlerine başladı. Türkiye 
pazarında orta ve uzun vadede bilinirliğimizi 
arttırıp daha fazla hastanın uygun tedaviye 
erişebilmesi için elimizden gelen maksimum 
gayreti gösteriyoruz ve organizasyonumuzu 
oluşturmak için önemli adımlar attık. 

Dünyada sunmuş olduğu yenilikçi çözümlerle 
değer olarak ilk on ilaç firmasından biriyiz. 
İmmünoloji, nefroloji, neonatoloji, anestezi, 
gelişen tedaviler ve hepatoloji alanlarındaki 
yenilikçi ürünlerimizle bulunduğumuz pazarlarda 
lider ürünleri hastalarımıza ve hekimlerimize 
sunmaya devam ediyoruz.

D.: İlaç portföyünüz daha çok hangi tedavi 
gruplarına odaklanıyor?
M.H.: Gelecekte karşılanmamış kritik medikal 
ihtiyaçlara yönelik yenilikçi ilaçlardan oluşan 
sağlam bir araştırma programı yürütüyoruz ve 
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immünoloji, viroloji, nöroloji ve onkoloji alanlarına 
odaklanıyoruz.

AbbVie olarak farklı alanları kapsayan geniş bir 
ürün portföyümüz bulunuyor. Kas ve İskelet 
Sistemi Hastalıkları, Sedef Hastalığı, Crohn 
Hastalığı, Ülseratif Kolit, Romatoid Artrit, 
Ankilozan Spondilit, Psöriyatik Artrit, Poliartiküler 
Juvenil İdiyopatik Artrit, Non-Radyografik Aksiyal 
SpA, Prostat Kanseri, Anestezi, Parkinson 
Hastalığı, Kronik Böbrek Hastalığı, Hepatit C, RS 
Virüsünün önlenmesi ve HIV alanında tedaviler 
sunuyoruz.

AbbVie’nin araştırma-geliştirme çalışmaları 
gelecek için önemli hasta popülasyonlarını 

etkileyen ciddi hastalıklara odaklanıyor. 
Romatoid Artrit, Plak Tipi Psoriasis, Multipl 
Skleroz, Alzheimer, Spondiloartropatiler, Multipl 
Miyelom, Onkoloji ve Endometriyozis alanlarında 
araştırmalar halen devam ediyor. 

AbbVie dünyanın en kritik sağlık sorunlarının 
başında gelen hematoonkoloji alanında ciddi 
yatırımlarını sürdürüyor. AbbVie’nin temel stratejisi 
hasta odaklı yaklaşımla bulunduğu alanlarda 
daha derin tecrübe kazanmak ve önümüzdeki 
yıllarda özellikle onkoloji alanında önemli bir 
oyuncu olabilmektir.

Karşılanmamış medikal ihtiyaçların çok büyük 
olduğu alanlarda sağlam bir araştırma programı 
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oluşturduk. Hâlihazırda insan çalışmalarında 
değerlendirilen 50’den fazla geliştirilmekte 
olan molekülümüz var. 20’den fazlası ise 
ruhsatlandırma aşamasında. 2020’ye kadar 
20’den fazla yeni ürün veya endikasyonun 
lansmanını yapmayı planlıyoruz. Araştırma 
programımızdaki çalışmaların %80’den fazlası 
yeni moleküller ve %30’u biyolojik ilaçlar.

D.: 2016 yılı itibarıyla Türk ilaç sektörü üzerine 
neler söyleyebilirsiniz?
M.H.: Dünyada 1,08 trilyon dolar olan ilaç 
pazarı, Türkiye’de 2015 yılında 9.29 milyar 
dolara ulaştı. Türkiye dünyanın 16., Avrupa’nın 
7. büyük ilaç sektörüne sahip ülkesidir. Ancak 
Türkiye ilaç pazarında kişi başına düşen ilaç 

tüketimi değer bazında 2015 yılında yaklaşık 118 
ABD doları olmuştur. 

Türkiye, OECD ülkeleri arasında nüfusu en hızlı 
yaşlanan ülke. TÜİK’in nüfus projeksiyonlarına 
göre Türkiye’de yaşlı nüfusun toplam nüfus 
içindeki payının 2023 yılında %10,2, 2050 yılında 
%20,8, 2075 yılında ise %27,7’ye yükseleceği 
tahmin ediliyor. Buna göre Türkiye, 2023 yılında 
çok yaşlı nüfus yapısına sahip ülkeler arasında 
olacak. Ayrıca her yıl ortalama 1,5 milyon bebek 
Türkiye nüfusuna katılıyor. 

Türkiye’de genel refah düzeyinin artışı, genel 
sağlık sigortası uygulamasının yaygınlaşması, 
ortalama yaşam süresinin uzamasıyla, ilerleyen 
yaşlarda karşılaşılacak sağlık sorunları ve kronik 
hastalıklara maruz kalma olasılığı artacak, ilaç 
sektöründe yenilikçi ilaç ve tedaviler giderek 
daha fazla önem kazanacak. 

Diğer yandan, ilaç sektörü Türkiye’nin ihraç 
sepetinde doğrudan yüksek değer artışı 
sağlayacak özelliktedir. İlaçta rekabetçiliğin 
artması sonucu, çarpan etkisi ile gelişme 
potansiyeli artacak sektörler de benzer şekilde 
Türkiye’nin ihraç sepetini zenginleştirecek 
sektörlerdir. Bu aşamada, ilaç sektöründe 
rekabet gücümüzü yükseltecek ve niteliksel 
dönüşümü sağlayacak doğru politikaların 
geliştirilmesi ve hayata geçirilmesi büyük önem 
taşıyacak. Yenilikçi ilaç sektörü dünyada
AR-GE yatırımları ile 1. sırada yer alıyor ve sektör, 
cirosunun ortalama %15’ini AR-GE yatırımlarına 
ayırıyor. Global olarak yıllık 135 milyar doları 
bulan ilaç AR-GE harcamalarında Türkiye’nin 
aldığı pay ise ihmal edilebilecek kadar küçük.

Bu gerçekten yola çıkarak, Türkiye’de uzun 
dönemli, sürdürülebilir politikalara ihtiyaç vardır. 
Sürdürülebilir bir ilaç eko-sistemi için şeffaf, hızlı, 
yatırımı teşvik eden, rekabetçi ve sürdürülebilir 
bir fiyat politikası uygulanmalı, doğru ilaç 
bütçe uygulaması ile öngörülebilir, hastaların 
zamanında ve hızlı bir şekilde ilaca erişimini 
sağlayan ve bunu sürdürülebilir kılan bir anlayış 
benimsenmeli, hastalarımızın ihtiyacı olan 
yenilikçi ilaçlara tüm dünya ile aynı zamanda 
erişimi sağlanmalıdır.

D.: İlaç sektöründeki rekabete karşılık ne gibi 
çözümler üretiyorsunuz?
M.H.: Rekabet stratejimiz her şeyden önce 
hastanın ihtiyaçlarını ilk öncelik olarak ele 
almaktır. Şirket olarak tüm finansal sistemlerimizi, 
IT alt yapımızı ve iş yapış modellerimizi bu 
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öncelik çerçevesinde hızlı hareket edebilmeyi 
destekleyecek şekilde kurguladık.

Topluma yönelik bilgilendirme çalışmaları, sağlık 
mesleği mensupları, karar vericiler, hekim ve 
hasta dernekleri ile yürüttüğümüz eğitim ve 
bilinçlendirme projeleri ile fark yaratıyoruz. Sağlıkta 
Sürdürülebilirlik, Sağlıklı İş Gücü Çalışması (Fit 
for Work), Bel Ağrısına Sırtını Dönme, Yanlış Bilgi 
Bulaşıcıdır, PremaTürk, Sedef, Hidradenit ve 
Hepatit C web sayfalarını bu çalışmalar arasında 
sayabiliriz.

D.: İlaç sektörünün geleceğini nasıl 
görüyorsunuz?
M.H.: Ülkemizde toplum yaşlanmaktadır. 
Ortalama yaşam süresinin uzamasıyla ilerleyen 
yaşlarda karşılaşılacak sağlık sorunları ve kronik 
hastalıklara maruz kalma olasılığı artacak, yenilikçi 
ilaçlara ve kişiselleşmiş tedavi seçeneklerine 
ihtiyaç artacaktır. Türkiye’de ilaca bütçeden ayrılan 
payın GSMH’nın %1’inin altına düştüğü zamanlar 
oldu, bu payın artarak 2009 öncesindeki %1,3’lük 
orana dönmesi gelecekte büyük önem taşıyacak. 

Türkiye uzun dönemli, sürdürülebilir ve Türkiye’nin 
uluslararası rekabet gücünü arttıracak, iş ve 
yatırım ortamını iyileştirerek ülkeye ve topluma 

değer katacak büyük ölçekli yatırımları çekecek, 
ihracata dönük politikalara yönelmelidir. 
Kronik hastalıklarla mücadeleye yönelik olarak 
ülkemizde sürdürülebilir bir sağlık sistemi 
oluşturulmalı, bütünleştirilmiş sağlık hizmetleri 
ile sürdürülebilir ve kaliteli bir hizmet sunulması 
hedeflenmelidir. 

Yüksek teknoloji gerektiren yenilikçi ürünlerin 
Türkiye’de de üretilebilir hale getirilmesi 
sağlanmalıdır. AİFD tarafından hazırlanan 
“Türkiye İlaç Sektörü 2023 Vizyon Raporu”nda 
da belirtildiği üzere; AR-GE’ye yatırım yapan, 
teknolojiyi geliştiren ve geliştirdiği teknolojiyi 
ürüne dönüştüren ülkeler rekabetçilik 
sıralamasında yukarı tırmanmaktadır. 

İlaç endüstrisinde katma değeri yaratan ve 
rekabetçilikte öne çıkmanın tartışmasız anahtarı 
kabul edilen yenilikçi ilaçlara dünya çapında 
yılda 120 milyar doları aşkın yatırım yapılırken, 
Türkiye’de ilaç sektörünün yıllık AR-GE yatırımı 
60 milyon dolar civarında kalmakta ve ülkemiz 
küresel yatırımlardan sadece 10 binde 39 
pay alabilmektedir. Bu duruma ek olarak, yeni 
molekül keşfi (temel araştırma) Türkiye’de henüz 
yapılmamıştır. Katma değeri düşük ürünler 
Türkiye’de üretilirken, katma değeri yüksek 
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  ürünler ithal edilmektedir. Yenilikçi ilaçların 
üretiminin arttırılması neticesinde, Türkiye’ye 
üretim anlamında yatırım da, üretilen ilaçların 
ekonomiye olan katma değeri de artacaktır. 

AR-GE faaliyetleri gerçekleştiren, yüksek katma 
değerli üretim yapan, artan sağlık ihtiyaçlarını 
karşılayabilecek, hatta global bir oyuncu olmak 
için gerekli potansiyele, insan kaynağına, bilgi 
birikimine ve altyapıya sahip yenilikçi ilaç sektörü, 
faaliyet gösterdiği bütün ülkelerde sadece 
hastalar için değer yaratmakla ve onlara etkin 
tedaviler sunmakla kalmamakta; ekonomi için 
de değer yaratan ve sürdürülebilir büyümenin 
itici güçlerinden biri olmaktadır. Sürdürülebilir 
bir ilaç eko-sistemi için şeffaf, hızlı, yatırımı teşvik 
eden, rekabetçi ve sürdürülebilir bir fiyat politikası 
uygulanmalı, doğru ilaç bütçe uygulaması ile 
öngörülebilir, hastaların zamanında ve hızlı 
bir şekilde ilaca erişimini sağlayan ve bunu 
sürdürülebilir kılan bir anlayış benimsenmelidir.

D.: AR-GE tesislerinizden ve çalışmalarınızdan 
bahseder misiniz?
M.H.: AbbVie’nin başlıca araştırma-geliştirme 
faaliyet merkezleri ABD (Lake County, Redwood 
City ve Wocester), Almanya (Ludwigshafen), 
Japonya ve Singapur’da bulunmaktadır. Dünya 
genelinde 6.000 bilim insanımız hastaların 
hayatında anlamlı bir iz bırakacak buluşları 
yapmak ve bunları tıp camiasının hizmetine 
sunmak için büyük bir özveriyle çalışmaktadır. 
Bu hedeflere ulaşabilmek için AbbVie tüm 
dünyada yıllık satışının %16’sı gibi anlamlı bir 
kaynağı araştırma-geliştirme faaliyetlerine 
ayırmaktadır. 

Önemli oranda tecrübe birikimimizin olduğu 
immünoloji alanında aksiyel spondiloartropatiler, 
Crohn Hastalığı (erişkin & pediatrik), hidradenitis 
suppurativa, jüvenil idiyopatik artrit, lupus, 
osteoartrit, plak ve tırnak psoriyasisi, psoriyatik 
artrit, romatoid artrit, ülseratif kolit ve non-
infeksiyöz üveit alanında çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz. Nöroloji alanında Alzheimer, 
Parkinson ve Multipl Skleroz gibi milyonlarca 
insanı etkileyen ve çok ciddi karşılanmamış 
ihtiyacın bulunduğu hastalıklara odaklanıyoruz. 
Onkolojide kronik lenfositik lösemi ve multipl 
myelomu da içeren hematolojik malignitelerin 
yanında glioblastoma multiforme gibi hastaların 
hayatını son derece olumsuz etkileyen bir dizi 
solid tümöre çözüm bulmaya uğraşıyoruz. 
Onkolojideki çalışmalarımız toplamda 20’den 
fazla kanser türünü içeriyor. Hepatoloji alanındaki 
araştırmalarımız HCV, non alkolik steatohepatit 

ve primer biliyer siroz üzerinde odaklanıyor. 
Bunların dışında kistik fibroz, diyabetik böbrek 
hastalığı ve endometriyozis gibi milyonlarca 
insanı etkileyen hastalıklara yönelik titiz ve sonuç 
odaklı girişimlerimiz devam ediyor. 

AbbVie erken evrede bulunan araştırma-
geliştirme programlarının yanı sıra, farklı terapötik 
alanlarda önemli sayıda faz 2 ve faz 3 klinik 
çalışma yürütüyor. Bu çalışmalar sonucunda 
2020 yılına kadar 20 adet ürün ya da endikasyon 
onayı almayı hedefliyoruz. 

D.: AR-GE alanında stratejik ortaklıkların 
AbbVie için önemi nedir?
M.H.: Kendi bünyemizde yürüttüğümüz 
araştırma-geliştirme faaliyetlerinin yanı sıra geniş 
yelpazedeki bir paydaş grubuyla yaptığımız 
işbirliğiyle bilimsel gelişmelere katkıda bulunmayı 
amaçlıyoruz. Farklı paydaşlarda bulunan bilgi 
birikimini bir araya getirerek hastaların yaşamını 
etkileyen zorlu ve karmaşık sağlık sorunlarına 
çözüm bulma ve çığır açacak tedavilere ulaşma 
olasılığını arttırmayı hedefliyoruz. Bu bağlamda, 
akademik çevrelerle, devlet kurumlarıyla, 
sözleşmeli araştırma kuruluşlarıyla (CRO) ve 
biyoteknoloji alanında uzmanlaşmış şirketleri de 
içeren ilaç endüstrisinin önemli temsilcileriyle 
stratejik ortaklıklar kurmaktayız.

Geçtiğimiz birkaç yıl içinde AbbVie, dünyanın 
dört bir yanında kanserle yaşayan insanların 
yaşamlarında iz bırakan, etki yaratan yeni 
ilaçlar keşfetmek, geliştirmek ve sunmak 
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amacıyla, onkolojide birçok önemli adım atmıştır. 
Pharmacyclics ve Stemcentrx isimli şirketlerin 
AbbVie’ye katılımı şirketimizin mevcuttaki 
araştırma-geliştirme programlarını tamamlayıcı 
niteliktedir. 

Hem iç hem de dış kaynakları en akılcı şekilde 
kullanarak ve işbirliği yaparak sağlık alanında 
büyük atılımlar yapacağımıza ve bizden 
çözüm bekleyen hastalar başta olmak üzere 
tüm paydaşlarımızı tatmin edecek ürünler 
geliştireceğimize olan inancımız tamdır.

D.: AbbVie’nin AR-GE çalışmalarında 
Türkiye’nin yeri ve önemi nedir?
M.H.: Türkiye pazar değeri açısından IMS 
Sağlık Raporu’na göre 17. sıradadır. Ancak, klinik 
araştırma sayılarına bakıldığında clinicaltrials.
gov’a göre dünyada 34. ve Avrupa’da 19. 
sıradadır. Bu sayılara bakıldığında, Türkiye’nin 
hak ettiği konumda olmadığı açıktır. Bu 
bağlamda, Türkiye’de sağlık otoritesi son yıllarda 
klinik çalışmalar mevzuatımızın uluslararası 
normlara yaklaştırılması konusunda önemli 
adımlar atarak yatırımların hızlanmasında kritik bir 
rol oynamıştır. 

AbbVie Türkiye olarak lokal veri üretiminin 
en öncelikli konularımızdan birisi olduğuna 
inanıyoruz. Türkiye araştırma geliştirme 
potansiyeli açısından önceki yıllara göre 
önemli mesafeler kat etmiştir. Dünya çapındaki 
araştırıcılarımız ve merkezlerimizle ülkemizde 

daha fazla klinik çalışmanın yürütülmesi 
gerektiğini düşünüyoruz. Vizyonumuz global ve 
lokal klinik çalışmalar açısından Türkiye’yi tüm 
paydaşlarımızın gözünde bir çekim merkezi 
haline getirmektir.

AbbVie olarak Türkiye’de toplam 23 
çalışma yürütmekteyiz. Bu çalışmaların 14’ü 
immünoloji, 2’si hepatoloji, 4’ü onkoloji ve 3’ü 
de nefroloji alanında olup Türkiye’deki 195 
farklı merkezde yürütülmektedir. Son birkaç 
yılda çalışma sayımıza paralel olarak Medikal 
Departman içerisinde klinik araştırma alanında 
çalışanlarımızın sayısı iki katına çıkmıştır. Bu da 
AbbVie’nin araştırma-geliştirme çalışmalarında 
Türkiye’ye verdiği önemin bir göstergesidir. 
Bundan sonraki süreçte de, Türkiye’nin daha 
fazla projede yer alması için ekip olarak var 
gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.

D.: AbbVie’nin sosyal sorumluluk anlayışından 
bahseder misiniz?
M.H.: AbbVie olarak dünyanın en büyük 
sağlık sorunlarına karşı herkesin birlik olması 
gerektiğine inanıyoruz. Bu anlamda hastaların 
yaşamlarına ve topluma dokunabildiğimiz, 
sürdürülebilir fayda sağladığımız sosyal 
sorumluluk projeleri bizler için çok önem taşıyor.

D.: AbbVie’nin Türkiye’de yürüttüğü sosyal 
sorumluluk projeleri neler?
M.H.: AbbVie Türkiye olarak sosyal sorumluluk 
anlamında iki proje yürütmekteyiz. Kronik 
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  hastalığı bulunan ve hastalığı nedeniyle iş 
bulmada güçlük çeken hastalara destek olmak, 
iş bulma süreçlerinde doğru adımları göstermek 
amacı ile 2013 yılında “İşte Destek” projesini 
başlattık. İstanbul, Ankara, İzmir ve Mersin’de 
düzenlenen İşte Destek Toplantıları kapsamında 
böbrek ve romatizma hastaları Türkiye İş Kurumu 
danışmanları ve uzman hekimlerimiz ile bir araya 
gelerek hastalıkları, iş bulma ve sosyal hakları 
konularında bilgilendirildi.

Hastalıklar konusunda toplumun ve hastaların 
bilinç düzeyinin arttırılması ve hastaların 
doğru bilgilere erişimi konusunda önemli rol 
oynayan hasta derneklerinin iş süreçlerinin ve 
kapasitelerinin geliştirilmesine destek olmak 
amacıyla yürütülen Bir Adım Programı üç 
yıldır devam ediyor. Gelişen toplumumuzun 
ve hastalarımızın ihtiyaçlarından yola çıkarak 
hazırlanan; hastalıklar hakkında farkındalık yaratıp 
sağlık hizmetlerinin geliştirilmesinde önemli roller 
üstlenen en önemli paydaşlarımızdan hasta 
derneklerinin yönetim ve liderlik becerilerini 
geliştirip, daha etkin hizmet vermelerine destek 

olmayı amaçlayan Bir Adım Programı, Kadir Has 
Üniversitesi’nin iş birliği ve Kadir Has Üniversitesi 
Yaşam Boyu Eğitim Merkezi’nin değerli katkıları 
ile bu yıl daha da güçlenerek yoluna devam 
ediyor.

D.: Selçuk Ecza Deposu hakkında neler 
söylemek istersiniz?
M.H.: Kökleri 1950’lere dayanan Selçuk Ecza 
Deposu’nun kurulduğu günden bu yana 
Türkiye’de sağlık sektörüne katkıları çok büyük. 
Bugün Türkiye genelinde birçok eczaneye 
hizmet ulaştıran firma, ilaç endüstrisinin önemli 
paydaşlarından bir tanesi. Yıllar içinde kendini 
en iyi şekilde geliştiren ve markalaşan firmanın 
başarılarının devamını diliyoruz.

D.: Denge hakkında düşünceleriniz neler?
M.H.: Faaliyet gösterdiğimiz sektörün iletişim 
gereksinimlerini en iyi şekilde karşılayan 
kurumsal yayınları her zaman desteklemekteyiz. 
Bu anlamda Denge Dergisi’ni beğeni ile takip 
ediyor ve başarılı yayın hayatının devamını 
diliyoruz.
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Şairane Çizgiler

anatla haşır neşirliği çocuk yaşta 
başlayan, defter kenarlarına resimler 
yapıp derslerini ihmal eden, hatta bu 

uğurda sınıfta kalan ve bu yüzden de çokça 
azar işiten Gürbüz Doğan Ekşioğlu’nun eserleri 
bugün dünyaca ünlü dergilerin kapaklarını 
süslüyor…

DENGE: Sanata ilginiz nasıl başladı?
GÜRBÜZ DOĞAN EKŞİOĞLU: Kâğıt kalemle 
ilkokulda tanıştım sayılır. Ablamın, ağabeyimin 
defterleri, kalemleri vardı ama elime almamıştım. 
Babam memurdu ve yazın 1-2 ay köye (Aşağı 
Gökçe/Mesudiye-Ordu) giderdik. Bu köy 
ortamında çelik, çomak, taş, toprakla kendimize 
oyun yaratırdık, çamurla oynarken “sandalyeye 
oturmuş, bacak bacak üzerine atıp kahvesini içen 
ve kahveyi attığı bacağın topuğunu sehpa olarak 
kullanan” bir büyüğümüzün heykelini yapmıştım, 
herkes çok gülmüş ve ilgilenmişlerdi.

D.: Resim yapma sevdası yüzünden derslerinizi 
bir hayli aksatmışsınız, anne ve babanız bu 
durumu nasıl karşılıyordu?
G.D.E.: Resme olan ilgim nedeniyle derslerim hiç 
iyi olmadı. İlkokul beşinci sınıfta ikmale kalmıştım. 
Ortaokul ve lisede ise sınıfta kaldım. “Resim 
yapma, ders çalış, yine sınıfta kalacaksın, kalırsan 
şöyle, böyle yaparız” azarlarını çok duydum ama 
resim yapmaktan asla vazgeçmedim. 

D.: Resim öğretmeninizin teşvikiyle girdiğiniz 
Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksekokulu sınavında 
ilk teşebbüsünüzde elenmişsiniz, o dönem 
vazgeçmeyi düşündünüz mü?
G.D.E.: Lise resim öğretmenim rahmetli 
Necati Yeşilyurt; “Sen mutlaka Güzel Sanatlar 
Akademisi’ne (Şimdiki Mimar Sinan Güzel 
Sanatlar Fakültesi) gitmelisin” derdi. 1973 yılında 
ilk kez İstanbul’a geldim. Tesadüfen tanıştığım biri 
“Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu daha iyi” 
deyince ben de onun sınavına girdim. 

İkinci elemede 10 kişilik kontenjana giremedim, 
elendim ve çok üzüldüm. Bu beni yıldırmadı ve 
daha çok kamçıladı. İki sene sonra girdiğimde 
çok sevindim ve çok çalışkan bir öğrenci oldum. 

D.: İkinci denemenizde dereceyle kazandığınız 
Grafik Bölümü’nde nasıl bir eğitim aldınız?
G.D.E.: O dönemde Tatbiki Güzel Sanatlar 
Yüksek Okulu’nun eğitimi çok güzeldi. Elbette 

S
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şimdi de güzel ama eskiye göre çok fark var. Çok 
güzel ve yoğun bir eğitim gördük; fotoğraftan 
matbaa sistemine, afişten kitap illüstrasyonuna, 
amblemden logoya kadar her şeyi öğrendik.

D.: Temel Sanat Eğitimi dersine giren Balkan 
Naci İslimyeli’nin size kattıkları neler oldu?
G.D.E.: Balkan Naci İslimyeli asistanımızdı, 
hocalığı çok disiplinli ve dersi işlemesi çok 
güzeldir. Sergi açmıştı, işlerine hayran kalmıştım. 
Hocalığı ve resimleri ile etkiledi, özellikle bunu 
söylerim, hiçbir şey kendiliğinden olmaz, 
hayatımızda hocaların kıymeti çoktur. 

Ben de 35 yıldır asistan hoca olarak akademik 
hayatın içindeyim. Öğrencilerimin pek çoğu iyi 
bir kariyer yaptı, sanat alanında en ön sıralarda 
yer aldı. Ama öğrencilerimden ziyade öğrencim 
olmayan, tanımadığım kişiler benim için bir şeyler 
söylemiştir.

Emrah Yücel bir röportajında benden çok 
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etkilendiğini ve beni örnek aldığını söylemişti, 
2006 yılında da Uluslararası Antalya Film Festivali 
afişinin kenarına “Gürbüz Doğan Ekşioğlu’na 
Saygıyla” ibaresini koydurmuştu. Bu vesileyle 
Emrah Yücel’e tekrar çok teşekkür ederim. 

D.: Mezuniyet sonrası bir reklam ajansında 
yüksek bir maaşla işe başladınız, peki neden 
bıraktınız?
G.D.E.: Reklam ajansı beni çok mutsuz 
etti, hiç ilgimi çekmeyen konuların işlerini 
yapmak yerine kendime ait işlerimi yapmak 
istiyordum. Asistanlığı kazanınca çok mutlu 
oldum. Asistanlıkta piyasaya göre 1/3 maaş 
alsam da çok iyi oldu. Bir insanın para peşinde 
koşmasındansa kendini ifade edebildiği işi 
yapmasını öneririm. 

D.: Asistanlık sürecinizde katıldığınız 
yarışmalardan aldığınız ödüller manevi hazzın 
yanında sizin için ayrı bir önem arz ediyormuş, 
anlatır mısınız?
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  G.D.E.: Yarışmalar bir ödev değildir, müşteri isteği 
de değildir. Yarışma konusuna göre kendinizi 
yönlendirirsiniz, önemli kişilerden, ustalardan 
meydana gelmiş jürinin işinizi önemsemesi, 
beğenmesi, ödül vermesi çok değerlidir, bu 
işi sen iyi yapıyorsun anlamındadır, yarışmalar 
olmasaydı bugünkü anlayışım olmazdı. 

D.: Marmara Üniversitesi ve Yeditepe 
Üniversitesi’nde yıllarca öğretim görevlisi olarak 
çalıştınız. Türkiye’deki sanat eğitimi konusunda 
düşünceleriniz neler?
G.D.E.: Türkiye’de sanat eğitiminin çok güzel 
olduğunu biliyorum ve bunun içindeyim. Eğitim 
okuldan çok hocalara bağlıdır. Tabi ki iyi okul iyi 
hoca kadrosuna sahiptir, bir de görgü ve bilgi 
önemlidir. 

Marmara geçmişi ile 1957 yılında kuruldu, 
Yeditepe ancak 20 yıllık bir üniversite ama 
Türkiye’nin en iyi üniversitelerinden biri olma 
özelliğine sahip. Özel üniversiteler, vakıf 
üniversiteleri daha çok ticari olarak kuruluyor, 
eğitimden çok iş alanı olarak bir yapılanmaları var 
ve çok sıradan sayılan biri hoca olabiliyor veya 
hiç yeteneği olmayan bir öğrenci, para verdiği için 
sınavı kazanıyor.  

D.: Sizce sanat eğitimi açısından batı ile 
aramızda büyük farklar var mı?
G.D.E.: Batı ile eğitim konusunda benim özel bir 
ilişkim olmadı. Yalnız Avrupa ve Amerika’ya giden 
pek çok arkadaşım ve öğrencimden buradaki 
eğitimin çok iyi olduğunu söyleyenler çıktı. 
Ülkeden çok, gidilen okul önemlidir. 

D.: Sizce grafik sanat mıdır? 
G.D.E.: Grafik sanat değildir. Sipariş ve bir amaç 
için yapılan iş sanatı kapsamaz, ancak bir iş 
üretilip kendi fonksiyonunu gördükten sonra 
kamuoyu tarafından estetik ve özgün yapısıyla 
insanları etkileyebiliyorsa sanat alanına girer, 
bunun örnekleri vardır. 

İhap Hulusi Görey’in  afişleri, illüstrasyonları, 
Mengü Ertel afişleri öyledir. Turhan Selçuk 
karikatür ustasıdır ama orijinalleri sanat eseri 
niteliğindedir. Ben de bu amaca yönelik ürünler 
verme çabasındayım.

D.: “Çizgi+yaratıcılık+mizah+şiirsel 
yapı+duyarlılık”, kendi eserlerinizi tarif edecek 
olsanız, nasıl tarif edersiniz?
G.D.E.: İşlerim çok şiirsel bulunur, konular 
yereldir ama uluslararası alanda kabul görür. 
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Saydığımız unsurları taşıdığını düşünüyorum, 
bunları söyleyenler hep oldu. 

D.: Eserlerinizde maviyi, yeşili, elmayı, beyaz 
kuşları, merdivenleri vb. renk ve konuları sıkça 
kullandığınızı görüyoruz, bunun nedenlerini 
öğrenebilir miyiz?
G.D.E.: Ordu’da köyümüzde elma ağaçlarımız 
vardı ve elmayı tat, form, renk açısından çok 
severim. Merdiven hepimizin bir basamak daha 
yukarı çıkması için bir simgedir ve formu çok 
güzeldir.

Bu yaşa geldim ve yaşadığım coğrafyada hiçbir 
zaman tam özgür olduğumu, özgür olunduğunu 
hissetmedim. Beyaz kuş da özgürlüğün 
simgesidir, bu duygumu ifade etmek için yaptım.  

D.: Kâğıt işlerinizde kendi oluşturduğunuz 
bir teknik kullanıyorsunuz, bu tekniği anlatır 
mısınız?
G.D.E.: Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu 
eğitiminde rapido ile noktalayarak veya tarayarak 
oluşturulan çalışmalar vardır. 0.1 mm rapido ile 
ben de ödevler yaptım ve bu malzeme daha 
sonra tekniğimi oluşturdu.  

D.: Bir söyleşinizde, konulu ticari işlerinizde 
müşterilerin genellikle sizin en az beğendiğiniz 
eskizlerinizi seçtiklerini söylüyorsunuz, sizce 
bunun sebebi nedir?
G.D.E.: Bir uzman ve usta konumunda olarak 
kendi anlayışımda eskizler yaparım. Bir de şunu 
da beğenirler belki dediğim, formüle dayalı 
eskizler olur. Müşteri yaratıcı olanı değil daha 
önce gördüğü ve bilinçaltında kalmış formül eskizi 
beğenir. İstemeyerek de olsa elimden geldiğince 
en iyi kalitede yapmaya çalışırım.
  
D.: “Adalet, dürüstlük, bağımsızlık benim 
atmosferimdir” diyorsunuz, neden?
G.D.E.: Bu kavramlar doğada var olan asıl 
yapıdır, evren de bu yapının üzerine kuruludur. 
Cennet dendiğinde aklımıza ilk huzur gelir. Bu 
kavramların uygulandığı yer cennettir, kendi 
yaşantımda bunu sağlama gayretindeyim, 
mutlaka bilmeden hatalarım olmuştur.  

D.: Son dönemde fotoğraf sanatınızda 
yoğun olarak yer alıyor, fotoğrafla ilişkinizden 
bahseder misiniz?
G.D.E.: Çağdaş sanatın yaygınlaşması ile 
teknolojinin yaygınlaşması ve buna bağlı 
üretimleri gördükçe insanın zihni bu alanda da 
çözümlemeler bulabiliyor. Fotoğraf ve üç boyutlu 
işlerim var ve devam edeceğim.  

D.: Grafik alanının Türkiye’deki yerini ve 
geleceğini nasıl görüyorsunuz?
G.D.E.: Gelişmiş ülkelerde üretim ve tüketim çok 
fazladır. Üretilen her işin bir logosu, afişi, broşürü, 
ambalajı, ilanı olması gerekir. Bu işler grafik 
tasarım alanını kapsar. Çok para harcanır, çok kişi 
çalışır, rekabet vardır ve bu gelişmeyi sağlar. 

Ülkemiz sanayinin, endüstrinin geliştiği bir ülke 
değildir; ithal eder ve satar. Bir elin parmakları 
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kadar da olsa iyi tasarımcılar ve reklam ajansları 
vardır. Grafikerler Meslek Kuruluşu ve Mimar Sinan 
Grafik Bölümü’nün her yıl düzenledikleri ulusal 
ve uluslararası grafik etkinlikleri, ülkemizde grafik 
tasarımın ve sanatın gelişmesinde önem taşır.  

D.: Genç sanatçıları nasıl buluyorsunuz?
G.D.E.: Her dönemde, her koşulda nitelikli ve 
çok başarılı insanlar çıkacaktır. 1970’ler, 80’ler 
ve 90’lardaki gibi nitelikli ve işine kişiliğini katan 

tasarımcı çıktı mı emin değilim. Bunun nedeni 
kişiler de değil piyasanın yönlendirmesi ve talep 
kalitesinin azlığı ile bağlantılıdır.

D.: Sizce Türkiye’de genç sanatçılar yeterli 
düzeyde destekleniyor mu?
G.D.E.: 35 senedir sanatın tam içindeyim 
ve hiçbir destek görmedim. Maalesef 
desteklenmiyor, ama her zaman istisnalar 
çıkabilir.
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D.: Ulusal ve uluslararası karma sergilerin yanı 
sıra pek çok kişisel sergi açtınız. Peki, sizin için 
özel anlamı olan bir serginiz var mı?
G.D.E.: En son Şubat ayında 26. kişisel sergimi 
açtım. Her sergi benim için yeni bir heyecandır ve 
hepsi özeldir. 1997’de Vakko Sanat Galerisi’nde 
açtığım sergi nedeniyle o yıl Sedat Simavi Görsel 
Sanatlar Ödülü bana verildi. Bu nedenle o sergi 
farklı bir anlam taşıyor.

D.: New Yorker, Forbes, Atlantic Monthly, 
New York Times gibi dergilerde karikatür ve 
illüstrasyonlarınız yer aldı, bu çalışmalarınız 
sonrası nasıl geri dönüşler aldınız?
G.D.E.: New Yorker da 7 kapak çalıştım, 
Forbes dergisinde bir kapak çalışmam ve 
illüstrasyonlarım yer aldı. Görüşleri çok olumlu 
oldu, ses getirdi ve Amerikan basınında yer aldı.

D.: Yedi kez eserlerinizle kapak olduğunuz New 
Yorker dergisiyle ve Milton Glaser ile temasınız 
nasıl başlamıştı?
G.D.E.: Milton Glaser’dan afiş istedim ve 
işlerimin fotoğraflarını gönderdim. Bana yazdığı 
mektupta yer alan; “Çalışmalarınız kendi alanında 
çok mükemmeller” cümlesi beni etkiledi ve bu 
heyecanla New York’a gittim.
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D.: Genel anlamda yurt dışında sanatınıza ilgi 
nasıl?
G.D.E.: Yurt dışındaki ilgi buradaki ilgiden çok 
daha fazla.

D.: Biraz da koleksiyoner yanınızdan 
bahsedelim, koleksiyon yapmaya nasıl 
başladınız, nasıl devam etti?
G.D.E.: Eşim Sumru ile yıllarca antikacılara, bit 
pazarlarına gittik. Hobi olarak çok şey aldık ve 

emayeler çoğalınca bu alana kaydım. Bugün 
koleksiyonumda 500 küsur emayem var.
 
D.: Son olarak sanatı seçen gençlere ne tavsiye 
etmek istersiniz?
G.D.E.: Gençler para peşinde koşmasın, 
sevdikleri işi yapsınlar. İyi meslek, kötü meslek 
yoktur, hangi işi iyi yaparsanız o en güzel 
meslektir. Karşılık beklemeden çok çalışmak da 
gerekir.
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Mutfağın 
Vazgeçilmez İlacı 
Nane

nadolu mutfağının vazgeçilmez 
malzemesi nane, eski hekimlerin yol 
göstermesi ile kullanıma girmişti. 

Bugün de mikrop öldürücü, hazmettirici, 
ferahlatıcı özelliği ile iyi bir ilaç olduğu ispat 
edilmiştir. 

Nane dünya mutfaklarının tanıdığı ve kullandığı 
önemli bir bitkidir. Birçok çeşidi ile dünyanın her 
yöresinde yetişir veya yetiştirilir. İnsanlık tarihinin 
çok eski devirlerinden beri tanınır. Antik Mısır 
döneminde yazılan tıp papirüslerinde, Mısır 
mezarlarında ve süslemelerinde nane vardır. 
Mezopotamya döneminde, binlerce sene önce 
yazılmış tıp tabletlerinde de nane ilaç olarak yer 
almaktadır. 

Hint, Çin, Orta Asya, Antik Yunan ve Roma 
medeniyetlerinde nane tanınıyordu ve 
kullanılıyordu. İslam dünyası ve Anadolu’da ise 
özellikle vazgeçilmezdi. 

Pek çok nane çeşidinden bugün en çok 
kullanılan naneler şunlardır: Bahçe nanesi, 
İngiliz nanesi dediğimiz Mentha piperita, Londra 
yakınlarında iki ayrı türün melezlenmesi ile 
meydana gelmiştir. Çoğunlukla nemli humuslu 
toprakları ve gölge yerleri sever. Temmuz ayı 
içerisinde çiçekleri ilk görüldüğü zaman toplanır, 
kuru ve havadar yerlerde kurutulur. Bu naneden 
su buharı distilasyonu ile uçucu yağ da elde edilir. 
Dere nanesi dediğimiz Mentha aquatica için 
ana vatanının Anadolu, Avrupa veya Kafkaslar 
olduğu yazılır. Japon nanesi, yabani nane, kır 
nanesi dediğimiz Mentha arvensis, kıvırcık nane 
olarak tanıdığımız Mentha spicata ülkemizde 
Antep nanesi olarak tanınır. Yarpuz dediğimiz 
Mentha pulegium, Türk dünyasında çok eski 
dönemlerden beri tanınır ve kullanılır. Anadolu’da 
filiskin, pülüskür isimleriyle bilinmektedir. 
Bütün bu naneler tıbbi olarak tanımlanmış ve 
araştırılmıştır. 

Nanenin ilaç olarak etkisi binlerce yıldır 
bilinmektedir. Genellikle mide ağrılarında 
sindirim bozukluklarında, kusmada, ishalde 
ve soğuk algınlıklarında kullanılmıştır. İbn-i 
Sina’nın kitaplarından başlayarak önemli tüm 
Osmanlı hekimleri nanenin tıbbi özelliklerini şöyle 
özetlemişlerdi: Nane ikinci derecede sıcak ve 
kuru niteliktedir. Mideye kuvvet verir, hazma 
yardım eder. Mide ve bağırsaklardaki ağrı ve 
yelleri sürer, çıkarır. Balgam hıltının fazlalığını 
mideden atar, temizler. Bağırsaktaki solucan ve 
parazitleri öldürür, çıkartır. Az miktarda yenirse 
hıçkırığı giderir. 

Osmanlı hekimleri naneyi ağrılarda da sıklıkla 
kullanmışlardır. Taze nane ezilerek alna, 
şakaklara konulur ve baş ağrısının geçmesi 
beklenir. Diş ağrılarında taze nane çiğnenerek 
ağrının yatışması beklenir. Taze yapraklarının 
ezilerek akrep sokmalarına yakı yapılması, hatta 
kuduz köpek ısırmalarında taze yapraklarının 
tuz ile ovularak “itin ısırdığı yere” bağlanması, o 
dönemlerde çok uygulanan bir tedavi şeklidir.  

Tıp kitaplarında taze nanenin cima şehvetini 
getirdiği, seks arzusunu uyandırdığı ve meniyi 
arttırdığı tekrar edilirdi. Nanenin etkisi bunun 
zıttı şekilde de kullanılıyordu. Kadınların hamile 
kalmamak için ilişkiden önce rahme taze 
naneden “fitil yapıp” koymaları tavsiye ediliyordu. 

İslam ve Osmanlı hekimleri nanenin güzel 
kokusunun insan psikolojisini etkilediği, kalbi 
rahatlattığı ve bu sebeple kalp ilaçlarında 
kullanılması gerektiğini yazarlar. Tıp kitaplarında 
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  yer alan farklı bir kullanım şekli de nanenin sütün 
içine koyulup kaynatılırsa bozulmayacağı bilgisidir. 
Bu durumu; “Süt pişerken nane yaprağı katılsa 
hiç ekşimez, bozulmaz” diyerek vurgularlardı. 

Nanenin tıpta kullanımı 19. yüzyılın sonuna kadar 
devam etmişti. Bu yüzyılda tüm kodekslerde 
nane vardı. “Eau de mentha, oleum menthae 
piperitae, mentha oil” ve yeni yeni tanınan 
“menthol” olarak ilaç dünyasında yer alıyordu. 
Nane ruhu da denilen uçucu yağının iyi bir 
antiseptik olduğu, 3 dakikada meningokoku, 5 
dakikada ebert basilini, 6 saatte difteri basilini 
öldürdüğü farmakoloji kitaplarına geçmişti. 
Dâhilen bağırsak için antiseptik etkisi sebebiyle 
kullanılması önerilmekteydi. Uçucu yağının baş 
ağrılarına iyi geldiği bildiriliyordu, hatta dışarıdan 
baş ağrılarına karşı kullanılan mentollü kalemler 
(%1 alkollü solüsyonu) de piyasaya sürülmüştü. 
Sinüzitte %2’lik çözeltisinin kullanılacağı tıp 
derslerinde öğretilmekteydi.

Nane 20. yüzyıldan itibaren ilaç olarak tıpta pek 
zikredilmese de uçucu yağı aromaterapide 
geniş kullanım alanına sahiptir. Nane uçucu 
yağlarında genelde %50-60 oranında mentol 
vardır. Yağı özellikle kolik ishal ve kusma gibi 
sindirim şikâyetlerinde, soğuk algınlıklarında 
hem koruyucu hem de tedavi edici olarak sıkça 
kullanılır. Nane yağı endojen savunma sistemini 
uyarır, güçlendirir. Anti bakteriyel, antiviral, detoks, 
arıtıcı, hücre yenileyici, iç ısıtıcı ve serinletici etkisi 
bu tedaviyi yapanlar tarafından iyi bilinir. Gündelik 
kullanımda haşeratları kovmada, ruhsal alanda 
ise aydınlatıcı ve tazeleyici olarak tanınmış bir 
ilaçtır.  

Bugünkü bilim dünyası naneyi de araştırmalara 
almıştır. Özellikle 2000 yılından itibaren yapılan 
pek çok bilimsel yayında kadim bilgilerin 
isabetli olduğu saptanmıştır. Bu araştırmalara 
baktığımızda; Japon nanesi uçucu yağının 
enteropatojenlere karşı anti bakteriyel etki 
gösterdiği saptanmıştır. Yapraklarının uçucu 
yağının, pseudomonas aeruginosa, 
shigella boydii, shigella flexneri, vibrio 
cholerae, escherichia coli, shigella 
dysenteriae bakteri türlerine karşı 
antibakteriyel etkisi tespit edilmiştir. 
Uçucu yağının candida albicans 
üzerinde orta derecede antifungal 
etkiye sahip olduğu bildirilmektedir. 
Dâhilen nefes darlığında, midede 
gaz sıkışmasında, fonksiyonel 
gastrointestinal ve safra kesesi 
rahatsızlıklarında, üst solunum 

yolları enfeksiyonunda kullanılabileceği Avrupa 
farmakopelerinde yer almıştır. 

Nanenin süt içindeki etkisi incelenmiş, Mentha 
arvensis yapraklarının ilave edilmesi ile 40 
derecede 6 saatte hazırlanan yoğurdun normal 
yoğurda oranla daha yüksek Beta-galaktosidaz 
aktive gösterdiği tespit edilmiştir. Ayrıca üreme 
üzerine etkisi de incelenmiş, Mentha arvensis 
yapraklarından hazırlanan mentollü ekstrenin 
üreme üzerine negatif etkisinin bulunduğu 
saptanmıştır. 

Kadim tıbbın mucize ilacı nane mutfaklardaki 
yoğun kullanımı için kurutuluyor, mide kramp 
ve bulantılarında nane-limon kabuğu çayı 
demleniyor veya geleneksel olarak tanıdığımız 
nane şekerleri çantalarımızda yer alıyor. Bu 
mucize bitki günlük hayatımıza daha çok girmeli, 
şimdilerde kolaylıkla ulaşacağımız nane uçucu 
yağını evlerde bulundurmakta çok fayda var. 
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Ekonomi Gündemi

çinde bulunduğumuz dönemde 
ekonomi ile ilgili hemen hemen 
herkesin aklındaki sorular şunlar: 

Global büyümedeki düşük seyir aşılabilecek 
mi? Dünya ekonomisi yeniden, kriz öncesi 
ve krizin hemen sonrasındaki büyüme 
seviyelerini yakalayabilecek mi? Düşük büyüme 
döngüsünden kurtulmak ve devamı halinde 
karşı karşıya kalınabilecek bir başka krizden 
korunmak nasıl mümkün olabilir?

Soruların tek bir cevabı yok. Global ekonomiyi 
yine “gelişmiş” ve “gelişmekte olan” ekonomiler 
diye ikiye ayırırsak, bu iki grup için değişik 
sorunlar, senaryolar ve çözüm önerileri söz 
konusu. Ayrıca her gruptaki ülkelerin kendi 
aralarında da bir yeknesaklıktan söz etmek 
mümkün değil.

Artık ekonomi ile ilgili, ilgisiz neredeyse herkesin 
bildiği gibi büyüme krizi gelişmiş ekonomilerde 
uzun dönemdir parasal politikalar yardımıyla 
aşılmaya çalışılıyor. Gözümüz, kulağımız 
değişik merkez bankalarının başkanlarına 
kilitlenmiş durumda. Bu politikalar sayesinde 
özellikle ABD’de istikrarlı bir büyüme ortaya 
çıktı ve parasal genişlemeden normale dönme 
aşamasına gelindi. Ancak hala beklenen faiz 
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arttırımları tamamlanmış değil. Zaman zaman 
negatif gelen bazı ekonomik veriler, başkanlık 
seçimleri vs derken, Amerikan Merkez Bankası 
FED’in bir sonraki faiz arttırımının Ocak ayına 
sarkması beklentisi arttı. Ama bu beklentilerin 
her zaman gerçekleşmediğini, neredeyse her ay 
hatta hafta yeni bir durumun ortaya çıkabildiğini 
yaşayarak gördük. Yine de ABD ekonomisine 
ilişkin büyüme beklentisi olumlu denilebilecek bir 
noktada. 2016 yılı için beklenti %1,8 civarında. 

Avro bölgesi, tüm sorunlarını henüz halletmediyse 
de mütevazı sayılabilecek bir büyüme oranı ile 
ekonomik faaliyetlerine devam ediyor. Avrupa 
Merkez Bankası’nın alışılmışın ötesindeki 
genişletici parasal politika tedbirleri, düşen petrol 
fiyatları ve mali politikalar büyümeyi destekleyen 
faktörler. Diğer yandan zayıf dış talep, artan 
jeopolitik riskler ve Brexit’in yarattığı belirsizlik 
aşağı yönlü riskler olarak varlığını sürdürüyor. 
2016 yılı Avro bölgesi büyüme beklentisi %1,6 
iken İngiltere için bu oran %1,7. Japonya ise 
henüz tam istikrarlı bir büyüme yoluna girememiş 
durumda. Japonya’nın 2016’da %0,5 oranında 
büyümesi bekleniyor.

Global ekonomi için asıl büyük sorun gelişmekte 
olan ülkeler kaynaklı. Özellikle Çin’de yaşananlar, 
global ekonominin düşük büyüme tuzağından 
çıkabilmesinin önündeki en büyük engellerden 
biri gibi. Brezilya ve Rusya düşen emtia fiyatlarının 
ekonomilerine verdiği zarar ile boğuşurken, az da 
olsa artan petrol fiyatları Rusya üzerinde olumlu 
etki yaptı. Diğer taraftan Endonezya, Hindistan, 
Meksika, Bangladeş, Tayland gibi ülkelerin 
performansları gayet iyi ve bu ülkelere ilişkin 2016 
yılı ekonomik büyüme tahminleri yüksek. Ancak 
iş, dönüp dolaşıp Çin’de düğümleniyor. Çin’in 
2016 yılı büyüme tahmini %6,5-6,7 civarında. 
Çin’de üretim azalıyor, iç tüketim ve servis odaklı 
büyüme modeli hakimiyet kazanıyor, ihracat ve 
ithalat daralıyor. Çin gibi dev bir ekonominin karşı 
karşıya kaldığı bu durum ister istemez tüm dünya 
ekonomisini etkiliyor.

Başta Çin olmak üzere, gelişmekte olan ülkelerde 
yaşanan gelişmeler ve Brexit sonrası, 2016 yılı 
global büyüme beklentisi yılın ikinci yarısında 
bazı kurumlar tarafından aşağı yönlü revize 
edildi. OECD’nin 2016 yılı global büyüme tahmini 
Haziran ayında %0,3’lük düzeltme ile %3 olarak 
açıklanırken, Dünya Bankası %2,9’luk tahminini 
%2,5’e düşürdü.

Ülkemizde ise artan terör, jeopolitik riskler, 
mülteci akını ve güney sınırlarımızda yaşanmakta 

İ
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olan sıkıntılar bir yana, ekonomimizin sağlam 
temellerini teyit ettiğimiz bir dönemi geride 
bıraktık. Yaşanan tüm sıkıntılara rağmen, finansal 
sistemimizde hiçbir aksaklık yaşanmamış 
olması ve en küçük olumsuzlukta devreye giren 
derecelendirme kuruluşlarından bazılarının 
ülkemizi hala yatırım yapılabilir seviyede tutması 
bu sağlamlığın en önemli göstergeleri.

Her zaman olduğu gibi öncelik verdiğimiz iki 
parametre enflasyon ve büyüme. Ekonomi 
yönetiminin özellikle de Merkez Bankası’nın 
yakından takip ettiği tüketici fiyatları endeksi 2016 
yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %0,29 
düşüş gösterdi. Tüketici enflasyonu bir önceki 
yılın Aralık ayına göre %4,53, bir önceki yılın aynı 
ayına göre %8,05 ve on iki aylık ortalamalara 
göre %7,98 arttı. Büyüme açısından da durum 
sorunsuz gibi. Temmuz ayında oldukça gerileyen 
ekonomik aktivite Ağustos ayında toparlanmaya 
başladı. 2016 yılı ilk çeyreğinde gerçekleşen 
%4,8’lik büyüme ikinci çeyrekte %3,1’e düştüyse 
de ılımlı ve istikrarlı bir büyüme eğiliminden söz 
etmek mümkün. Ayrıca düşen cari açık, azalan 
risk primleri, düşen faizler ve değer kazanan Türk 
lirası da olumlu gelişmeler olarak karşımıza çıkıyor. 
Özellikle Temmuz ayında yaşanan iç sıkıntılar 
sonrası, risk priminde yükselme beklentisi hakim 
olduysa da, genel gidişatta önemli bir sapma 
olmadığını söylemek yanlış olmaz. 

Dünya Bankası ülkemiz ekonomisinin 2016 
yılında %3,5 büyüyeceğini tahmin ederken 

OECD’nin tahmini %3,9. Bu oran, global 
ölçekte bakıldığında, bazı gelişmekte olan 
ülke performanslarına göre hayli iyi iken diğer 
bazılarına göre daha mütevazı. 

OECD Temmuz ayında açıkladığı bir çalışma 
ile ülkemiz ekonomisine ilişkin önemli 
değerlendirmelerde bulundu ve iş dünyamızın 
olumsuz gelişmelere karşın dirençli duruşunu ve 
ihracatımızın değişik pazarlara yönlendirilmesi ile 
ilgili vizyoner tutumunu olumlu bulduğunu belirtti. 
Diğer taraftan iç talebe oldukça bağımlı büyüme 
modelinden, daha ihracat odaklı bir modele 
geçişin önemine vurgu yaptı. OECD’ye göre, 
enflasyonu düşürmek, tasarrufları ve doğrudan 
yabancı yatırımları arttırmak konusunda yapısal 
reformların devreye alınması gerekiyor. Yine 
OECD’ye göre önemli diğer bir unsur da mevcut 
durumda açığa çıkaramadığımız, global değer 
zincirlerine daha etkin bir şekilde eklenmeye 
ilişkin potansiyelin, gerek eğitim yoluyla insan 
kaynağına yatırım, gerekse ticaret ve yatırımlarda 
artış ile ortaya çıkarılması gerekliliği.

OECD’nin reform ve büyüme modeli değişikliği 
önerilerine katılmamak mümkün değil. Yakın 
dönemde açıklanan tedbir ve ekonomi 
teşvik paketleri bu açıdan oldukça olumlu. 
Önümüzdeki dönemin ülkemiz için huzur ve 
barış dolu bir dönem olması ve ekonomimizin 
büyüme ve gelişme potansiyelinin açığa 
çıkartılması yönünde önemli adımlar atılması 
ümidiyle.
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Behçet Hastalığı

ehçet hastalığı, ağızda ve cinsel 
bölgede tekrarlayan yaralar ile 
deri, göz, eklem, damar ve sinir 

tutulumuyla seyreden iltihaplı bir romatizma 
hastalığıdır. İlk kez 1937 yılında Türk 
dermatolog Hulusi Behçet tarafından tarif 
edildiğinden onun adıyla anılır.  

Behçet hastalığı, tarihi “İpek Yolu” boyunca, 
Uzak Doğu’da Japonya ve Çin’den Akdeniz’e 
doğru uzanan, Türkiye ve İran gibi ülkeleri 
de içine alan bir alanda yaşayanlarda daha 
sık olarak görülür. Türkiye’de 37/10.000 
sıklığındadır. Orta ve Kuzey Avrupa ülkeleri ve 
Amerika kıtasında çok nadir görülür. Kadın ve 
erkekler, eşit oranlarda hastalığa yakalanır; 
ancak hastalık, erkeklerde daha şiddetli 
seyreder. Hastalık her yaşta görülse de 
20’li-30’lu yaşlarda daha fazladır. 

SAĞLIK SAĞLIK ÇANTASI

Prof. Dr. Nuran Türkçapar  
İç Hastalıkları ve Romatoloji Uzmanı

Behçet hastalığı, neredeyse her boyutta 
(küçük, orta ve büyük çapta) ve türde (arter-atar 
damar, ven-toplar damar) kan damarlarını tutan 
bir vaskülittir (damar duvarı iltihabı). Dolayısıyla 
birçok organa ve dokuya ait şikâyete neden 
olabilir. Ancak belli organ ve dokuları daha fazla 
tutar. Bu organlar şunlardır:

- Ağız: Yıl içinde 3 veya daha fazla, ağız içinde 
ağrılı, içi küçük oyuk veya aftöz ülserler (yaralar), 
hastaların hemen hepsinde bulunur. Genellikle 
dudak iç kısmında, yanak içinde ve dil üzerinde 
bir veya birden fazla ülser çıkabilir. 

- Göz: Behçet hastalığı gözlerde anterior (ön), 
posterior (arka) veya tümünü tutan (panuveit) 
uveit (gözün bir tabakasında iltihap), vitreusda 
iltihabi hücre birikimine veya göz damarlarında 
iltihabi tutuluma (vaskülit) neden olur. Gözde 
ağrılı, kızarık ve ışığa hassasiyet belirtileri vardır. 
Her geçirilen atakla birlikte, gözde hasara 
neden olarak körlüğe kadar gidebilir. Önceleri, 
Japonya’da birinci, Türkiye’de ise ikinci sıklıkta 
körlük nedeniyken, etkin tedaviyle artık Behçet 
hastalığına bağlı körlük oldukça azalmıştır. 

- Deri: Papulo-püstüler (sivilce benzeri) cilt 
döküntüsü, vücudun her yerinde çıkabilir. 
Eritema nodozum olarak adlandırılan, deriden 
kabarık, şiş, kızarık, ağrılı, fındık veya ceviz 
büyüklüğünde, uç vermeyen şişlikler oluşabilir. 
Özellikle bacak ön yüzünde çıkar. 

- Genital Bölge: Erkeklerde genellikle 
skrotumda, bazen de peniste ağrılı, ağızdakine 
benzer ülserler oluşur. Kadınlarda vulvada yine 
ağrılı ülserler oluşur. Bu ülserler iyileşirken beyaz 
iz bırakırlar. Vajen mukozasında çıkanlar ise çok 
ağrılı olmakla birlikte iyileşirken iz bırakmaz.

- Eklem: Artritler (eklem şişliği) veya eklem ağrıları.

- Akciğer: Akciğer arterlerinde anevrizma 
(balon gibi genişleme) gelişmesi ve yırtılması ile 
akciğer içine yoğun kanama oluşabilir. Behçet 
hastalığının, ciddi tutulum şeklidir. 

- Beyin: Santral sinir sistemi, beyin dokusu 
(beyaz cevherin) veya beynin toplar damarları 
olmak üzere iki tipte tutulabilir. Baş ağrısı, ense 
sertliği, bilinç bulanıklığı, inme, kişilik değişikliği 
gibi bulgular verebilir. Behçet hastalığının 
tehlikeli tutulum şeklidir. 

- Gastrointestinal Sistem: Ağızdan anüse 
kadar tüm gastrointestinal sistemde ülserler 
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  Behçet hastalığı, sadece deri tutulumuyla 
giden bir hastalık değildir. Birçok organ ve 
sistemin tutulduğu; dolayısıyla birçok bilim 
dalı uzmanlığını ilgilendiren (multidisipliner) 
değerlendirmeler ve tedavi gerekir. Öncelikle, 
iç hastalıkları uzmanlığı üzerine yapılan 
romatoloji bilim dalı uzmanı tarafından hastaların 
değerlendirilmesi, hastalığa bağlı tutulumları 
daha iyi ortaya koyacaktır. Bu nedenle Behçet 
hastalarının ilk başvurusunun ve takiplerinin 
bir romatoloji uzmanı tarafından yapılması çok 
önemlidir.

oluşabilir. Terminal ileum ve çekum en sık 
tutulan bölgedir. Bazen Crohn hastalığıyla 
(iltihabi bağırsak hastalığının bir formu) karışabilir. 

- Damar: Her çaptaki arterleri tutar. Büyük 
damarlarda anevrizmaya (baloncuğa) neden 
olur. Toplar damarlarda ise, damar boyunca 
iltihaba bağlı yapışık pıhtı oluşabilir. 

Hastalığın nedeni bilinmemektedir; ancak 
genetik yatkınlık önemlidir. Hastaların %80’i 
HLA-B51 genini taşır. Ancak Türkiye’de 
hasta olmadığı halde %15-20 oranında bu 
geni taşıyanlar vardır. Çevresel faktörlerin 
(bazı enfeksiyonlar gibi) de hastalığın ortaya 
çıkmasında etkili olduğu düşünülmektedir. 

Hastalığın tanısı, tamamen klinik 
bulgularla konur. Yılda üç ve daha 
fazla tekrarlayan ağızda yaraları olan 
kişilerde; tekrarlayan genital ülser 
veya buna ait izlerin bulunması, 
göz tutulumunun olması, eritema 
nodozum veya sivilce benzeri 
döküntüler, paterji testinin 
pozitifliği belirtilerinden üçünün 
bulunması, kuvvetle Behçet 
hastalığı tanısı koydurur. 

Paterji testi; steril (sarı uçlu) 
iğne ucuyla ön kolda damardan 
fakir bir alana, 2 cm arayla 
yapılan delmeyi takiben 48 saat 
sonra, burada sivilce benzeri 
(papüllü püstül) veya  deriden 
kabarık kızarıklık (eritemli papül) 
oluşması, testin pozitif olduğunu 
gösterir. Bu test, Behçet tanılı 
hastaların %60’ında pozitiftir. Behçetli 
hastalarda paterji testinin pozitifliği, 
ülkelere göre (bölgesel) farklılık gösterir. 

Hastalığın seyri, kişiden kişiye farklılık 
gösterir. Bazı hastalarda basit cilt bulguları 
ve daha hafif göz tutulumuyla seyrederken, 
bazılarında daha ciddi tutulumlarla seyredebilir. 
Bu nedenle tedavi de hastaya göre düzenlenir. 
Ağız ve genital ülserler, cilt ve eklem 
bulgularına; kolşisin, steroidler, steroid 
olmayan anti-inflamatuar ilaçlar ve bazı 
topikal ilaçlar (pomadlar) kullanılabilir. 
Daha ciddi tutulumlarda, 
siklofosfamid, azatioprin, 
siklosporin, anti-TNF ilaçlar, 
yüksek doz steroid gibi 
tedaviler kullanılabilir. 
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  Ayakkabı Aşkıyla

ocukluk yılları renk renk, çeşit çeşit 
ayakkabılar arasında geçen ve ailecek 
1923 yılından beri ayakkabı işinde 

olan Mehmet Akbacakoğlu için ayakkabı bir 
aşk. Mehmet Bey bu aşkı yıllar içerisinde 
büyük emeklerle oluşturduğu muhteşem 
koleksiyonuyla geleceğe taşıyor.

DENGE: Mehmet Bey kısaca sizi tanıyabilir 
miyiz?
MEHMET AKBACAKOĞLU: 1950, Beypazarı 
doğumluyum. 1953 yılında ailem Ankara’ya göç 
etti. Ben o yıllarda Ankara’nın eğitimi en yüksek 
okullarından Ulus Meclis İlkokulu’nda okudum. 
1961 yılında mezun oldum. O yıllarda esnaflar 
erkek evladını yanına alıp yetiştirmek isterlerdi. 
Okumayı çok istememe rağmen ben de öyle 
oldum. 

11 yaşında dükkânın anahtarı teslim edildi. 
Yarım asır boyunca dükkân açıp kapattım. 
Tahsilimi soranlara; “Saman Pazarı Ticari İlimler 
mezunuyum” derim. Tabi daha sonra 
dışarıdan imtihanlara girerek, ortaokul 
ve lise diplomamı aldım. Üniversite için 
de çok istedim ama iş yoğunluğundan 
devam edemedim. 
44 yıllık evli ve iki 
erkek babası, dört 
kız-iki erkek torun dedesiyim.

D.: Ayakkabı sizin için bir aşk. Bu aşkı nasıl tarif 
edersiniz?
M.A.: Benim ticari tecrübem şunu söylüyor; 
sevmediğiniz, aşık olmadığınız, aşk 
yaşamadığınız bir işte başarılı olma şansınız 
hiç yok. Bahsettiğim gibi çocuk yaşta bu dede 
mesleğinde, dördüncü kuşak olarak bayrağı 
teslim aldım. Basamakları hep ikişer, üçer çıktım. 
Ailemden “bitmeyen servet itibardır” terbiyesini, 
dürüstlüğü, prensipli müşterinin velinimet 
olduğunu öğrendim. Başarılarım ve para 
kazanıyor olmam da bu aşkı ve şevkimi arttırdı. 
Gece gündüz mesai mefhumu düşünmeden 
çalıştım. Meyvesini aldıkça daha kaliteli, daha 
çok nasıl alırım heyecanı, gün geçtikçe beni 
başarıya götürdü.

Elime aldığım her ayakkabıda, imal edilen yıllara 
giderim. Giyen hanımefendiyi, beyefendiyi 
o yıllarda ne kadar şık ve zarif olduklarını, 
bu sanat eseri ayakkabıya ne kadar para 

verdiklerini, kültürlerini hayal ederim. Böyle eli 
öpülesi mükemmel bir sanatın sahibini takdir 
eder, bugün bu sanatkârların kaybolduğuna 
ise üzülürüm. Bugünkü teknoloji olmadan, 
tamamıyla el işi, keser ve tara ile yapılan, ahşap 
kalıplar üzerindeki natürel deri ve köseleden 
çıkarılan mükemmel saya işçiliğine hayran 
kalırım.

D.: Peki, ayakkabı koleksiyonu yapmaya nasıl 
başladınız?
M.A.: Babamın Beypazarı’nda imalat yaptığı 
yıllardan çok sevdiği bir arkadaşı vardı ve Saman 
Pazarı’nda dükkân komşumuzdu. Oğlu Mustafa 
da benim yaşımdaydı ve arkadaşımdı, şimdi 
rahmetli oldu. 70’li yıllarda dükkânlarına ziyarete 
gittiğimde rafta takılı, ipinde nazar boncuğu 
olan, çok sevimli bir tek bebek ediği gördüm. 
Bu heyecanla ve sanatkâr sevgisi ile yoğrulmuş 
olduğumdan çok etkilendim. 

Elime aldığımda İsmail Amca; “Mehmet o 
arkadaşın Mustafa’nın bebeklik ayakkabısı, 
onu baban özel siparişle kendi elleriyle imal 
edip hediye etmişti, diğer eşini kaybettik bu da 
nazarlık olarak duruyor” dedi. Çok etkilendim; 
“Amca bu çocuk ayakkabısını bana verir 

misin?” dedim. Çünkü onu mükemmel bir 
sanatkâr olan sevgili babacığım dikmişti 

ve benim için çok önemliydi. Çok 
heyecanlanmıştım, babamın 

hatırası olarak saklamak 
istiyordum. Beni kırmadı 

ve hediye etti. İşte 
koleksiyonumun 
temeli o gün 

atılmıştı…

D.: Bu eşsiz birikim yıllar içinde nasıl oluştu, 
nasıl bir araya geldi?
M.A.: Koleksiyonerlik ciddi ve tedavisi olmayan, 
veba mikrobu gibi bir hastalıktır. Bir Pazar 
günü bile evinde oturamazsın, mutlaka antika 
pazarlarını ziyaret edeceksin. Yurt dışına gittiğin 
zaman yine pazarlar, ikinci el pazarlar ve 
antikacılar uğrak yeridir. 

70’li yıllardan bugüne ayakkabı koleksiyoneriyim. 
En büyük kaynak Anadolu, özellikle Osmanlı 
başkentleri oldu. Gittiğim her yerde sorduğum 
ilk şey; “Buranın antikacıları, 2. el pazarı nerede, 
hangi günlerde kuruluyor?” olur. 

Özellikle İstanbul’da her hafta, Ankara’da ayda 
bir kurulan antika pazarlarında ve aynı şekilde 
yurt dışı seyahatlerimde uğradığım pazarlar 
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ve antikacılar arasında ekol olmuştum. Bütün 
antikacılarda telefonum ve mail adresim vardır. 
Kim eline ne geçirirse bana yolluyor ve fiyatını 
benim tespit etmemi istiyordu. 

Geçen sene Bolu’da yıkılan tarihi bir evde, iki 
duvar arasından çarıklar, mestler, çizmeler çıktı. 
Kültür Bakanlığı Onaylı… Kim alır; Akbacakoğlu. 
Bunun gibi örneklerle koleksiyonum kartopu gibi 
büyüyor.

D.: Bu nadide koleksiyon hakkında niteliksel 
detayları öğrenebilir miyiz?
M.A.: Koleksiyonum şu anda 6 bin çiftin 
üzerinde. Guinness Rekorlar Kitabı’na 
gireceğim. Dünyada böyle büyük, özellikle 
Anadolu koleksiyonu yok. Osmanlı şehzade 
ayakkabıları, saray terlikleri, folklorik çizmeler, 
Çanakkale Savaşı’nda giyilen subay çizmesi, 

asker çarıkları ve el yazması Kuran-ı Kerimler, 
Erzurum dadaş ayakkabıları, çarıklar, yemeniler, 
çapullar, meshler, kunduralar, pehlivan 
kispet çantaları, Alman-Rus Harbi’nde giyilen 
mükemmel keçe çizmeler, Hollanda’dan 
ahşap ayakkabılar, Ermeni papazların ayinde 
giydikleri sırmalı terlikler, kayak ve spor 
ayakkabıları, Ermeni ustaların yaptığı gelin 
terliği, nalınlar; timsah, balık, yılan, kertenkele 
derisinden ayakkabılar, çantalar, gelin ve damat 
ayakkabıları…
 
Özelliklerine göre hangi yıllarda, hangi kalıp, tarz 
ve rengin moda olduğunu öğrenmek mümkün. 
Özellikle moda tasarımcılarının istifadesine 
sunulacak mükemmel bir koleksiyondur. 1940 
ve 50’li yıllarda Beyoğlu’ndaki atölyelerde 
üretilen ayakkabıları gördüğünüzde İtalya’dan 
farklı olmadığımızı öğrenebiliyoruz.
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D.: Seyahatleriniz sırasında değişik ülkelerden 
koleksiyonunuza kattığınız ayakkabılar var. Bu 
parçalardan hangileri sizi daha çok etkiliyor?
M.A.: Mesela soğuk ülkelerin yün keçe pelüşlü 
bot ve çizmeleri, Amerikan kovboylarının 
rengârenk çizmeleri, Eskimo çarıkları, 
Afganistan, Çin, İran, Rus, Alman, Fransız, İngiliz, 
Hollanda ve özellikle İtalyan koleksiyonu çok 
etkileyici. İspanyol dans ve bale ayakkabıları, 
Balkanlar, Mağrip ülkeleri çok etkileyici ve çok 
heyecanlandırıcıdır.

D.: Koleksiyondaki maddi veya manevi 
anlamda en değerli ayakkabılar hangileri?
M.A.: Çanakkale Savaşı’nda giyilmiş, hala savaş 
kokan subay çizmesi asker çarığı. Babamın 
kendi elleri ile yaptığı çocuk ediği ve mest. 
Anıtkabir Müzesi’nden özel izinle resimlerini 
çektiğim ve birebir rahmetli bir ustamın yaptığı 

Atatürk’ün ayakkabıları, dünyanın en uzun 
adamı Sultan Köse’nin 60 numara, ABD’li 
basketçi Dikembe’nin 55 B numaralı ayakkabısı, 
Manisa’dan gelen şehzade ediği ve Alanya’dan 
gelen Noel Baba ayakkabısı aklıma gelenler.

D.: Ayakkabı koleksiyonu yapmanın zorlukları 
neler?
M.A.: Bir defa çok zamanını alıyor ve çok para 
harcıyorsun. Ailenle geçireceğin zamanı onlara 
harcıyorsun. En önemlisi devletin desteğini 
göremiyorsun. Guinness’ten Türkiye temsilcisi 
geldi. Koleksiyonu gördü, şaşırdı; “Dünyada 
böyle bir koleksiyon yok, müracaat edin, hemen 
rekorunuzu verelim” dediler. TRT canlı yayın 
yaptı, mükemmeldi. Onlarca kanalda haber oldu. 
Gazetelerde tam sayfa haberler çıktı. En önemli 
dergilerde sayfalarca yer aldı. 

Koleksiyoner belgem var. Bakanlık gelip kontrol 
ediyor. Ediyor da bu emeği, bu birikimi nasıl 
müze yaparız desteği yok. Kalkınma Ajansı’ndan 
geldiler, hayran kaldılar ve çok heyecanlandılar. 
“Vakıf kurun size destek verelim” dediler. Vakıf 
hazırlıkları yapıyorum, tüzük hazırlanıyor.

D.: Koleksiyon parçalarını nasıl koruyorsunuz?
M.A.: Şu anda Ankara ofisimizde 1.500 
metrekare bir alanda teşhir ediliyor. Bakım-
onarım atölyemizde koruyucu vernikleri 
yapılıyor. Fotoğrafları çekilip numaralanıyor. 
Cinslerine göre dosyalanıyor. Dostlarımıza, arzu 
edenlere, randevu ile arkadaşlarımız tarafından 
bilgilendirerek gezdirebiliyoruz.

D.: Dünyada ve ülkemizdeki ünlü insanların 
ayakkabılarını koleksiyona dahil etmek için bir 
çağrı yapmıştınız, bu çağrıya geri dönüşler 
nasıl oldu?
M.A.: İşte en çok üzüldüğüm nokta, bu konuda 
başarılı olduğum söylenemez. Bütün televizyon 
programlarında bu çağrıyı yapmama rağmen, 
üst düzey insanlardan ve ünlü isimlerden 
cevap alamadım. Anadolu insanı daha duyarlı 
çıktı. Birçok ilimizden, aileden kalan objeler 
koleksiyonuma hediye edildi. Onların ismiyle 
koleksiyondalar.

D.: Ülkemizde ayakkabı ustalığı kaybolmaya 
yüz tutan zanaatlardan biri. Bu konuda 
görüşlerinizi öğrenebilir miyiz?
M.A.: Maalesef dünya ayakkabı üretim 
merkezlerinde olduğu gibi, bizde de o el işi 
mükemmel ayakkabı ustalarımız parmakla 
sayılıyor. Onlar da mevcut makineli teknolojiye 
uymak zorunda kaldı. Fransa, İngiltere ve 
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Almanya’da çok az da olsa elde üretim var. Onlar 
da, ciddi rakamlara satabildikleri, sanatları takdir 
edildiği için varlar. Bizde de Kahramanmaraş, 
Gaziantep, Beypazarı, Safranbolu, Kilis gibi 
üretim merkezlerinde çok az sayıda yemeni ve 
mest yapan ustalara rastlıyoruz. Çok azında 
yetişen eleman var.

D.: Türkiye’ye bir ayakkabı müzesi 
kazandırmak en büyük hayaliniz, bu konudaki 
çalışmalarınızda son durum nedir?
M.A.: İnsanoğlunun belki de ilk giysisidir 
ayakkabı. Ayağı sıcak-soğuk gibi dış etkenlerden 
korumak, daha rahat, daha güvenli hareket 
etmek gibi ihtiyaçlardan doğarak bugünlere 
gelen ayakkabı, günümüzde ayağı korumanın 
ötesinde kıyafeti tamamlayan, kişinin tarzını, 
kişiliğini yansıtan en önemli unsurdur. 

1923’ten beri ayakkabı sektörüne yenilikler 
getirmiş, ilkleri başarmış ve bu sektörü her 
daim desteklemeye çalışan bir marka olarak, 

dünyada örnekleri olan ama Türkiye’de ilk defa 
açılacak olan Ayakkabı Müzesi Projesi için 
gerekli sorumluluğu üstlenip, kolları sıvamamız 
gerektiğini düşündük. Sektörün duayeni olarak, 
böyle bir projenin bizim sorumluluğumuz 
olduğunu düşünüyorum.

Müze projesinden bahsedecek olursak, 
müzemiz; moda ve sanat tarihini, zanaat tarihini, 
küresel tarihi yansıtmış olacak. Bugün bile 6 
bin parçayı aşan ciddi bir koleksiyonum var. Bu 
anlamda koleksiyonu Türk halkına, öğrencilere, 
basına, moda profesyonellerine, moda ve 
ayakkabı öğrencilerine, turizme sunmak en 
büyük hayallerim arasında yer alıyor. Ayakkabıya 
olan aşkımın bu koleksiyonu oluşturmama 
sebep olduğunu söyleyebilirim.

Artık doyum noktasına geldiğimi hissediyorum 
ve çok özel bir obje olursa ilgileniyorum. 
Koleksiyonuma tabiri caizse servet yatırdım. 
Maalesef üzülerek söylüyorum Kültür 

HOBİLER MESLEKLERHOBİLER
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  Bakanlığı’ndan destek alamadım. Çok sık 
bakan değişti. Hayalim, özellikle yıllarca üretim 
merkezi olmuş Çarşı Kapı, Beyazıt, Sultanahmet 
civarında müze olarak yaşaması.

Diyebilirim ki; bir gün müze projemiz hayata 
geçtiğinde, ziyaretçiler kendilerini yalnızca 
tarihi bir serüvende değil, bir moda ve 
kültür serüveninin içinde bulacaklar. Onlara 
ayakkabının, Türk ayakkabı sektörünün ve 
ayakkabı sanatının hikâyesini anlatmış olacağız.

D.: Ayakkabıcılık üzerine bir de kitap 
hazırlığındasınız, bu kitap hakkında da bilgi 
alabilir miyiz?
M.A.: Sesimizi büyüklerimize duyurmak ve 
onların da bizim bu yılların birikimi, maddi 
ve manevi büyük fedakârlıklarla oluşturulan 
koleksiyonumuzu tanımaları için; ülkemizde 
yaşayan en yaşlı meslektaşlarımızın sektördeki 
tecrübelerini, usta-çırak ilişkilerini, geçmişe 
dönük hatıralarını anlatan, farklı bilgilerin de 
olacağı iki yüz sayfalık bir kitap, Ayakkabı 
Dünyası A.Ş. tarafından hazırlanmaktadır. 

Hayata geçmesi planlanan proje, Ayakkabı 
Dünyası ailesinin de içinde bulunduğu Esas 
Holding’in büyük desteğiyle hazırlanmaktadır. 
Kitabın oluşumuna büyük katkısı bulunan 
Ayakkabı Dünyası ailesine çok teşekkür ettiğimi 
belirtmek isterim. Bu kitap ve koleksiyonun 
gelecek kuşaklara anlatacağı çok şey olduğunu 
göreceksiniz.

D.: Son olarak koleksiyon yapmak isteyen 
kişilere neler tavsiye edersiniz?
M.A.: Koleksiyonerlik, yukarıda bahsettiğim 
gibi bir nevi hastalık. Bu hastalığı hem çok 
tavsiye ederim, hem de hiç önermem. Dozunu 
ayarlamak, zaman ve maddi olarak da müsait 
olunması gerekiyor. Tavsiyem bu hastalığa 
eşlerini de dâhil etsinler, yoksa benim gibi çok 
sıkıntı çekerler. 

Sabah Ankara’da evden çıkıp, uçakla İstanbul 
Feriköy antika pazarına gidip akşama döndüğüm 
çok olmuştur. Ama elinize alıp, çocuk okşar gibi 
okşadığınızda, bir meslektaşınızın övgüsünü ve 
desteğini almak çok güzel. 

Düşünebiliyor musunuz, 6 bin çift ayakkabıyı 
tek tek satın alıyorsunuz, bakımını yapıyorsunuz, 
fotoğrafını çekip arşive koyuyorsunuz ve bunun 
için kocaman bir mekân ayırıyorsunuz, personel 
istihdam ediyorsunuz, onlara maaş veriyorsunuz. 
Daha ne anlatayım, anlayan anlasın…
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ÇEVRE ÇEVRE

Merzifon’da 
Üç Kuşaktan 
Dayanışma Örneği

utfaklar, sofralar bir evin bireylerinin 
en önemli paylaşım alanlarından biri. 
Merzifon’da üç kuşak kazanların, 

fırınların, çömleklerin etrafında buluştu ve 
herkese örnek olacak bir dayanışmayla 
11 geleneksel yemek yaptı; bu paylaşımın, 
aktarımın tadını çıkardı.

ÇEKÜL Vakfı ve Merzifon Belediyesi’nin iki yıldır 
başarıyla devam eden Canlandırma Projesi’nin 
bir parçası olarak hazırlanan Kuşaktan Kuşağa 
Merzifon Yemekleri Atölyesi, 11 geleneksel 
lezzetin özenle hazırlandığı, dört farklı 
mahalleden her yaştan yetişkinin ve çocuğun 
katıldığı eşine az rastlanır bir şenliğe dönüştü. 

25 - 26 Ağustos’ta sabahın erken saatlerinde 
başlayan yemek pişirme şenliği, Merzifon 
Belediyesi tarafından titizlikle restore edilip 
Mahalle Evi olarak yeniden işlev kazanan 
tarihi Ulukuşlar Konağı’ndaki müthiş ziyafetle 
tamamlandı. 

Bu renkli etkinlikte birçok farklı amaç gözetildi; 
mahalle sakinleri ile Ulukuşlar Konağı’nı 
buluşturmak, Merzifon yemek kültürünü daha 
yakından tanımak, Cumhuriyet öncesi Merzifon 
mutfak kültürüyle ilgili detayları öğrenmek 
bunlardan sadece birkaçıydı.

Keşkekten, İncir Tatlısına Lezzet Cümbüşü

İsimleri birbirine benzerlik gösterse de bu enfes 
yemekler farklı lezzetleri, malzeme çeşitliliği ve 
her birinin kendine has hazırlama yöntemleriyle; 
yüz yıllardır kesintisiz yaşamın devam ettiği 
medeniyetler beşiği Anadolu topraklarında el 
emeği göz nuruyla pişiriliyor. 

Yaşam kültürümüzün önemli miraslarını gelecek 
kuşaklara aktarmayı, dayanışma, birliktelik, 

M
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  paylaşım ve bilgi aktarımını hedefleyen Kuşaktan 
Kuşağa Merzifon Yemekleri Atölyesi’nde; 
keşkek, baklalı dolma, kuru erik bastısı, incir 
tatlısı, kalbura bastı, topalak çorbası, et yahnisi, 
horozlu bulgur pilavı, saç üstü, yanuç ve kızılcık 
kompostosu yapıldı.

Merzifon Amerikan Koleji (The Anatolia College 
in Merzifon) aşçısı Boğos Piranyan tarafından 
1914 yılında yazılmış olan “Aşçının Kitabı” 
adlı yemek kitabından derlenen tüm bu leziz 
yemekler, Merzifonlu kadınların erkeklerle birlikte 
geliştirdiği dayanışma yöntemleriyle çocuklara 
anlatıldı ve pişirildi.

Önemli Bir Kültürel Pratik

ÇEKÜL Kent Çalışmaları ekibi bu anlamlı etkinliği 
kurgularken; yemeğin gündelik hayatı oluşturan 
en önemli kültürel etkileşimlerin başında geldiği, 
toplumsal ve kültürel kimliğin çok önemli bir 
parçası olduğu düşüncesiyle yola çıktı. 

Yemeğin kokusuyla, tadıyla zihinde ve vücutta 
bıraktığı izlerin beden ve bedensel pratiklere 
etkisi düşünüldüğünde, yeme-içme pratiklerinin 
sadece toplumsal olanı yansıtma açısından 
değil, aynı zamanda toplumsal olanı kurma 
açısından da çok merkezi bir yerde duruşu, 
etkinliğin önemini daha üst bir seviyeye taşıdı.

80 Mahallelinin Dayanışmasına Türküler Eşlik Etti

Sohbetin, türkülerin, manilerin, hikâyelerin de 
önemli bir yeri vardı Kuşaktan Kuşağa Merzifon 

Yemekleri Atölyesi’nde. Erkekler dibekte 
haşhaş döverken, kadınlar bir yandan ekmek 
teknelerinde hamur yoğurdu; kızılcık kazanı 
başında hep birlikte türküler söylendi, maniler 
okundu. 

Müjgan Teyze incire ceviz doldururken, Güllü 
Abla kalbura bastının nasıl yapıldığını anlattı 
çocuklara. Yorgunluk atmak için bahçelerde 
semah dönüldü. Kadın, erkek, çocuk yaklaşık 
80 kişi 3 farklı evde bu lezzet şenliğinin bir 
parçası oldu.

Ulukuşlar Konağı Mahalle Evi’nin İlk Etkinliği

Kuşaktan Kuşağa Merzifon Yemekleri Atölyesi, 
Merzifon Canlandırma Projesi’nin en önemli 
kazanımlarından biri olan Ulukuşlar Konağı 
Mahalle Evi’nin açılış etkinliği oldu. Pişirilen 
yemekler, Merzifon Belediye Başkanı Alp 
Kargı ve diğer davetlilerin katılımıyla konakta ve 
bahçesinde kurulan sofralarda hep birlikte yendi.   

Yaklaşık 200 kişinin katıldığı bu anlamlı davette, 
çocuklar iki gün boyunca öğrendiklerini Merzifon 
Belediye Başkanı Alp Kargı ve diğer davetlilerle 
paylaştı. Merzifon Günleri için kente gelen 
sanatçılar, yazarlar, çizerler, araştırmacılar, 
gazeteciler de çocukları keyifle dinleyerek 
Merzifon’un yöresel lezzetleriyle ilgili bilgi aldı.

Kuşaktan Kuşağa Merzifon Yemekleri 
Atölyesi’nin her aşaması fotoğraf ve video 
çekimleriyle belgelendi. Elde edilen bu 
görüntüler bir film ve kitapçıkta toplanacak.
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AJANDA AJANDA

İnsan Hakları Haftası

irleşmiş Milletler Genel Kurulu, 10 
Aralık 1948’de İnsan Hakları Evrensel 
Bildirisi’ni kabul etmiştir. 10 Aralık ile 

başlayan hafta Birleşmiş Milletler üyesi ülkelerde 
İnsan Hakları Haftası olarak kutlanır. Elbette 
insan hakları 10 Aralık 1948’de başlamış bir olgu 
değildir. 

İnsan haklarının kaynağı, “insan doğası” ve bu 
doğanın özünde var olan “insan onurudur”. 
Tüm insanlar, insan olmanın gereği olarak, bu 
haklara din, dil, ırk, cinsiyet, toplumsal köken, 
ulusal aidiyet vb. hiçbir ayrım gözetilmeksizin 
“eşit” bir şekilde sahiptirler. Yani, insan 
hakları “evrenseldir”; zamandan, mekândan, 
ekonomiden ve kültürden bağımsız olarak 
insanın varoluşuyla birlikte vardır.

Bir başka açıdan, insan haklarını insan 
onurundan kaynaklanan siyasi talepler olarak da 
ifade etmek mümkündür. Çünkü insan hakları 
bireyin bilhassa devlet karşısında ileri sürdüğü 
ve ondan ihlal etmemesini istediği haklardır. 
Buna göre, devletin varlık nedeni, bireyin 
doğuştan sahip olduğu temel hak ve özgürlükleri 
güvenceye almaktır. Devlet, toplumu oluşturan 
bireylerin bu maksatla kurdukları bir siyasal 
örgütlenmenin adıdır. Bu anlamda, devletin 
biri negatif, diğeri de pozitif olmak üzere iki tür 
yükümlülüğü bulunmaktadır. 

Devletin negatif yükümlülüğü, onun özellikle 
güç kullanan aygıtlarıyla bireylerin hak ve 
özgürlüklerini ihlal etmemesini ifade eder. 
Sözgelimi, işkence yasağının ihlali devletin 
negatif yükümlülüğünün yerine getirilmediğini 
gösterir. Diğer yandan, devlet sadece insan 
haklarını ihlal etmemekle değil, bu ihlalleri 
önlemekle ve insanın insanca yaşaması, maddi 
ve manevi varlığını geliştirmesi için her türlü 
tedbiri almakla da yükümlüdür.

Bu bağlamda, örneğin, yetkililerin patlaması 
muhtemel bir çöplüğün etrafındaki yapılaşmaya 
izin vermesi, devletin yaşama hakkını koruma 
noktasındaki pozitif yükümlülüğünü yerine 
getirmediğini göstermektedir. 

İnsan haklarının neler olduğu, neleri kapsayıp 
kapsamadığı siyasal/ideolojik/felsefi tutum 
ve tercihlere göre farklılık gösterebilirse de 
bu konuda günümüzde özellikle uluslararası 
standart oluşturma sürecinde belli bir uzlaşıya 
varılmış olduğu rahatlıkla söylenebilir. Bugün 
başta İnsan Hakları Evrensel Bildirisi, Birleşmiş 
Milletler İkiz Sözleşmeleri (Medeni ve Siyasal 
Haklar Sözleşmesi); Ekonomik, Sosyal ve 
Kültürel Haklar Sözleşmesi olmak üzere, kabul 
edilen birçok belge ve sözleşmeyle, ortak bir 
insan hakları hukukunun oluştuğu görülmektedir. 

Bu hukuk içerisinde artık sadece birinci kuşak 
haklar olarak bilinen medeni ve siyasal haklar 

B

 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü
                   4 Ekim  Dünya Hayvanları Koruma Günü
              4-10 Ekim  Dünya Uzay Haftası
 5 Ekim  Dünya HABİTAT Günü
 5 Ekim  Dünya Çocuk Günü
 10 Ekim  Dünya Ruh Sağlığı Günü
 12-18 Ekim Ahilik Haftası
 17 Ekim  Dünya Yoksullukla Mücadele Günü
 18 Ekim  Dünya Menopoz Günü
 24 Ekim  Birleşmiş Milletler Günü
 26 Ekim  Hasta Hakları Günü
 29 Ekim-4 Kasım  Kızılay Haftası
 29 Ekim  Cumhuriyet Bayramı
 1 Kasım  Türk Harf İnkılâbı 
 3-9 Kasım   Organ Nakli Haftası
 4 Kasım  UNESCO Kuruldu
 8 Kasım  Dünya Şehircilik Günü                      
 9-15 Kasım  Dünya Çocuk Kitapları Haftası             
 10 Kasım  Atatürk’ün Ölümü
 14 Kasım  Dünya Diyabet Günü   
 16 Kasım  Uluslararası Hoşgörü Günü  
 19 Kasım  Dünya KOAH Günü
 20 Kasım  Dünya Çocuk Hakları Günü     
 22 Kasım  Diş Hekimleri Günü                                
 22 Kasım   Ağız ve Diş Sağlığı Haftası                                   
 24 Kasım  Öğretmenler Günü                                                                          
 25 Kasım  Kadına Şiddete Karşı  Mücadele Günü                  
 1 Aralık  Dünya AIDS Günü                                                   
 2 Aralık  Uluslararası Kölelikle Mücadele Günü  
 3 Aralık  Dünya Engelliler Günü                                             
 4 Aralık  Dünya Madenciler Günü     
 5 Aralık  Türk Kadınına Seçme Seçilme Hakkı  
 7 Aralık  Uluslararası Sivil Havacılık Günü                           
 10 Aralık  Dünya İnsan Hakları Günü ve Haftası                                     
 12-18 Aralık  Yoksullarla Dayanışma Haftası                             
 26 Aralık  Uluslararası Saat ve Takvimin Kabulü
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değil aynı zamanda ikinci kuşak haklar olarak 
bilinen ekonomik, sosyal ve kültürel haklar 
ile üçüncü kuşak olarak bilinen çevre hakkı, 
kalkınma hakkı, barış hakkı gibi hakların da insan 
haklarının ayrılmaz bir parçası olduğu ve bu 
hakların bir bütün olarak insan onuru ve insanca 
varoluşun vazgeçilmez ve bölünmez parçası 
olduğu genel kabul gören bir görüştür. 

Başka bir ifadeyle, tüm kuşak hakları insanca 
bir yaşam sürdürebilmek için gerekli olan 
haklardır. Birbirine bağımlı olan bu haklardan 
birinin yokluğu diğerlerini de olumsuz etkiler. Her 
biri insanın temel bir gereksinimini karşılamaya 
yönelik olan insan hakları, bir bütün olarak “insanı 
insan yapan özelliklerin toplamı ve insanca bir 
yaşamın asgari koşullarıdır”.

Dünya Uzay Haftası

ökyüzü, ulaşılmazlığı ve tüm 
bilinmezlikleriyle insanlık tarihi boyunca 
insanoğlu için her zaman en büyük 

gizemlerden biri olarak görülmüş, hem merak 
hem de ilham kaynağı olmuştur. Yüzlerce yıllık 
bilimsel araştırmalara ve tüm keşiflere rağmen, 
uzay hala sayısız bilinmezi içinde barındırmakta 
ve insanlığı büyülemektedir.

Her yıl 4-10 Ekim tarihleri tüm dünyada Uzay 
Haftası olarak kutlanmaktadır. 1999 yılında 
Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilmiş olan 

G

bu hafta, insanoğlunun uzay yolculuğundaki iki 
önemli dönüm noktasına işaret etmektedir. 

Bu dönüm noktalarından ilki 4 Ekim 1957 
tarihinde dünyanın ilk yapay uydusu olan Sputnik 
1’in Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği 
tarafından uzaya fırlatılmasıdır. Soğuk Savaş 
döneminde gerçekleşen bu olay, süper güçler 
arasındaki uzay yarışını da başlatmış olur. 

İkinci dönüm noktası ise 10 Ekim 1967 
tarihinde Ay ve Gök Cisimleri Dahil Uzayın 
Keşfi ve Kullanımı için Devletlerin Faaliyetlerini 
Düzenleyen İlkeler Antlaşması’nın (Kısa adıyla 
Uzay Antlaşması) yürürlüğe girmesidir. 

Uzay Antlaşması; dış uzayın ve gökyüzündeki 
kitlelerin uluslara tahsis edilemeyeceği ve 
devletlerin uzaydaki faaliyetlerinden uluslararası 
hukuk çerçevesinde sorumlu oldukları gibi çeşitli 
maddelerle 1967 yılında kabul edildi.

Uzay Haftası bugün dünyanın dört bir yanında 
çeşitli etkinliklerle kutlanıyor ve uzay konusunda 
bir bilinç oluşturulmaya çalışılıyor. Hafta 
içerisinde, uzayın keşfi ve insanlığın uzaydan 
yararlanması amacıyla konferanslar yapılıyor, 
resim ve kompozisyon yarışmaları düzenleniyor, 
sergiler açılıyor, planetaryum gösterileri 
gerçekleştiriliyor. Tüm bunlarla, uzay biliminin 
gelişmesi ve toplumların uzay çalışmalarına olan 
ilgisinin arttırılması amaçlanıyor.
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BİLİM TE BİLİM TEKNOLOJİ
Üç Hastalık için Tek İlaç

ngiliz bilim insanları, her yıl yoksul 
ülkelerde milyonlarca kişiyi etkileyen üç 
hastalığın tedavisinde kullanılabilecek 

tek bir ilaç geliştirdi. İlaç, milyonlarca kişiyi 
etkileyen chagas, şark çıbanı ve uyku hastalığının 
tedavisinde kullanılacak.

“Nature” dergisinde yayımlanan araştırmada, 
yaklaşık 3 milyon bileşimin test edilmesi sonucu 
elde edilen ilacın, parazitlerin neden olduğu 
chagas, şark çıbanı (layşmanyaz) ve uyku 
hastalığı için umut ışığı olabileceği belirtildi.

İngiltere’deki York Üniversitesi araştırmacıları, 
ilacı söz konusu üç öldürücü hastalığa sebep 
olan parazitlerin benzer yapıya sahip olduğu 
bulgusundan yola çıkarak elde ettiklerini söyledi. 
Bileşimin, etkisi arttırılarak aynı anda birçok 
paraziti öldürebildiğini kaydeden araştırmacılar, 
ilacın bir an önce hastalara ulaşabilmesi için 
yoğun çaba harcadıklarını ifade etti.

Parazitlerdeki proteinlere saldırarak yapılarını 
bozarken hücrelere zarar vermeyen ilaç, gerekli 
onaylar alındıktan sonra insanlarda denenecek. 
Araştırmacılardan Dr. Elmarie Myburgh, ilacı 
dünyada ilk kez aynı anda birden fazla parazite 
etki etme özelliğiyle çok özel bir buluş olarak 
niteledi.

Özellikle Güney Amerika, Afrika ve Asya’da 
görülen chagas hastalığı, şark çıbanı hastalığı 
ve uyku hastalığı, her yıl 20 milyon kişiyi etkiliyor 
ve bunlardan 50 bininin ölümüne neden oluyor. 
Parazitlerin neden olduğu bu üç hastalık, farklı tür 
sivrisinekler ve böceklerin ısırmasıyla bulaşıyor. 
Bu hastalıklar için şimdiye kadar geliştirilen 
ilaçların birçok yan etkiye yol açması ve pahalı 
olması, tedavi sürecini olumsuz etkiliyor.

Çocuklar için Medikal Teknolojiler

ocuğunuzun yumuşacık tatlı bir 
oyuncak ayıyla oynarken ateşinin 
ölçülüp akıllı telefonunuzun ekranında 

göründüğünü düşünün. Tabi bu öyle bildiğimiz 
oyuncak ayılardan değil. Bu, çocukları 
korkutmamak için tasarlanmış sevimli yumuşak 
dış görünüşünün arkasında gelişkin ölçümler 
yapabilen bir hemşire ayı. Ayının patilerini 
sıktığınızda içindeki alıcılar vücut ve ortam 
sıcaklığını ölçerek akıllı telefona bildiriyor.

Hemşire ayının arkadaşları zürafa ile aslan da 
hareketlilik, nabız ve kandaki oksijen ölçümlerini 
yapabiliyor. Fikir 24 yaşındaki Hırvat kökenli 
bilişim öğrencisi Josipa Majic’in. Majic’in bu fikirle 
kurduğu Teddy & the Guardian Animals adlı 
şirket şu anda Zagreb, Londra ve California’da 
faaliyet gösteriyor.

Josipa Majic buluşunu nasıl geliştirdiğini 
anlatırken; “O kadar müthiş doktorlar olmasına 
rağmen, çoğu zaman hastanın o anki ruh halinin 
ihmal edildiğini yakından izledim” diyor.

Ölçüm aletleri ve bileşenleri giderek ucuzlarken, 
Majic “meditek” diye kısaltılan tıbbi teknolojide 
büyük gelişme potansiyeli görüyor. Bu konuda 
yalnız da değil. Avrupa Birliği’nin yeni bilişim 
teknolojisi geliştirme projelerine sağladığı 
destekten yararlanmak için başvuran çok 
sayıda girişimciden biri. Bu konuda hazırlanan 
yıllık rapora göre, tıbbi teknolojiye 2010 yılında 
yapılan yatırım 1 milyar dolarken, 2015’te bu altıya 
katlanarak 6 milyar euro olmuş.

Jose Ignacio Berdu’nun vücut ısısı ölçen bebek 
zıbını “Termibodi” projesi 10 bin euro kadar bir 
yatırımla yola çıkmış. İspanya’nın başkenti Madrid 
merkezli şirkette bugün hem sağlık alanında 
eğitim görmüş, hem de anne baba olan birçok 
insan çalışıyor.

Zıbın verileri anne babanın ya da doktorun 
telefonuna yolluyor ve eğer vücut ısısı tehlikeli 
bir seviyeye gelirse alarm veriyor. Termibodi, 
bebeğe giydirildiği anda çalışmaya başlıyor, 
çıkarıldığında duruyor. Dolayısıyla açık unutulması 
ya da açılmaması gibi bir sorun yok. Akıllı zıbın 
şimdi Avrupa Birliği’nden lisans bekliyor.

Endokrinoloji uzmanı Dr. Eduardo Jorgensen’i bir 
meditek ürünü geliştirmeye iten diyabet hastası 
10 yaşında bir kız çocuğunun sıkıntıları olmuş. 
Eduardo Jorgensen; “Artık insülin pompası 
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kullanmak istemediğini çünkü okulda herkesin 
kendisiyle alay ettiğini söylüyordu” diyor.

İspanya’da yaşayan Jorgensen, bu konu 
üzerinde düşünürken MedicSen adlı bedava 
akıllı telefon uygulamasını geliştirmiş. MedicSen 
pankreas bezini taklit eden bir bandın vücuda 
yapıştırılmasıyla çalışıyor. Uygulamanın öğrenme 
algoritması bandı kullanan kişinin kanındaki 
glukoz ve insülin düzeyini gözlemliyor, egzersiz ve 
beslenme faktörlerini hesaba katıyor ve o kişiye 
özel tavsiyeler üretiyor.

Örneğin, akıllı telefonunuza; “Karbonhidratı 
azalt”, “Egzersiz yap” ya da “Yatmadan önce 
insülin dozunu arttır” gibi tavsiyeler gelebiliyor. 
Bu uygulama 2016 yılının sonlarına kadar tam 
kullanıma girmeyecek çünkü hala denemeleri 
sürüyor. Deneme aşaması geçildikten sonra 
yetkili makamlardan 2B sınıfı tıbbi cihaz onayı da 
alması gerekecek.

Kim Baden, Kristensen Brain+ adlı şirketin 
kurucularından. Hem sağlıklı insanların hem de 
beyin zedelenmesi ya da depresyon geçirenlerin 
kullanabileceği bir “zihinsel eğitim” aracı geliştirmiş.

Kim Baden; “Londra’da bir kafede oturmuş 
beynin esnekliğiyle ilgili bir kitap okuyorken, 
birden beyinle ilgili teorik bilgilerin ne kadar 
ileri olduğunu ama bunların uygulamaya 
konulmasında ne kadar geri olduğumuzu fark 
ettim” diyor.

Masrafı kısmen Kopenhag Üniversitesi tarafından 
karşılanan uygulamalar (Biri bedava, diğeri 
abonelik şeklinde alınabilen iki uygulama var) 
dikkat, hafıza, sorun çözümü, planlama ve dil 
kullanımını bir dizi egzersiz ve oyunla geliştirmeyi 
hedefliyor.

Şirketin diğer kurucusu Ulrik Ditlev Eriksen şu 
anda dünya çapında 1 milyon 200 bin kişinin, 
hastaneler ve rehabilitasyon merkezleri yoluyla 
ya da kişisel olarak uygulamaları kullandığını ve 
büyük şirketlerle lisans anlaşmaları yaptıklarını 
anlatıyor.

Örneğin şu anda egzersiz yapanların vücut 
değerlerini ölçmeye yarayan birçok alet var. 
Bunların şimdilik lisans alması gerekmiyor çünkü 
sadece bilgi toplamaya yarıyorlar. Fakat sağlık 
uygulamaları ve aletleri teşhise ve tedaviye 
yönelik tavsiyeler vermeye başladığında 
işler biraz karışıyor. Bu tavsiyelerin doktor 
tavsiyeleriyle çelişmesi halinde ne olacağı sorusu 
ortaya çıkıyor.

Şimdi özellikle ilaç kullanımı ve dozu konusunda 
tavsiye veren aletlere yönelinmesi artık bu 
konuda yeni düzenlemelere ihtiyaç olduğunu 
gösteriyor. Bir açıdan yetersiz bilgi tehlikeli olabilir, 
ama başka bir açıdan baktığınızda meditek 
alanındaki ilerlemeler hayat kurtarabilir ve ihtiyaca 
yetişmekte zorlanan ulusal sağlık hizmetlerini 
rahatlatabilir.
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BİLİM TE BİLİM TEKNOLOJİ

Depresyonu Yenen Molekül

ludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi 
tarafından yürütülen bir araştırmada, 
insan vücudunda bulunan “Gly-Gln” 

molekülünün, depresyonu tedavi edebileceğine 
yönelik bulgular elde edildi. Karşılaştırmalı 
deneylere ihtiyaç duyan çalışma, yeni ve etkili bir 
depresyon ilacının geliştirilmesi açısından son 
derece önemli.

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi 
Farmakoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Sinan Çavun ve ekibi, yürüttükleri araştırmayla 
insan vücudunda bulunan “Glycyl-glutaminin” 
(Gly-Gln) molekülünün depresyon tedavisinde 
kullanılabileceğini ortaya koydu.

“Mutluluk hormonu” olarak bilinen “B-endorfin”in 
yıkımı sırasında ortaya çıkan ve vücutta 
sentezlenebilmesi nedeniyle yan etkisi 
bulunmadığı belirtilen Gly-Gln’in depresyon 
tedavisindeki etkinliğini kanıtlayan çalışmaya 
“Avrupa patenti” alındı. Çavun, depresyonun 
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, 
büyük yıkım ve ciddi sıkıntılar oluşturan bir 
hastalık olduğunu söyledi.

Bu rahatsızlığın, DSÖ verilerine göre, 2020’de 
iskemik kalp hastalıklarından sonra en sık 
yıkıma yol açacak ikinci hastalık olarak 
görüldüğünü belirten Çavun; “Halen var olan 
tedavi seçenekleri, mevcut depresyonun 
hemen hemen yarısında ya cevap vermiyor ya 
da depresyonun tekrarlamasına yol açıyor. O 
yüzden halen depresyonla ilgili etkin bir tedavi 

yöntemi yok. Yine mevcut ilaçların ciddi yan 
etkilere sahip olması, bu ilaçların kullanımını 
hekimler tarafından kısıtlayan bir olgu” diye 
konuştu.

Depresyon tedavisinin ciddi bir araştırmaya 
ihtiyaç duyduğunu, bu ihtiyaçtan yola çıkarak 
bir çalışma yaptıklarını anlatan Çavun, şöyle 
devam etti; “Bu çalışma sonucunda, Glycyl-
glutaminin diye bir molekül bulduk. Bu, vücutta 
hâlihazırda var olan bir molekül. Rahatlatıcı, 
gevşetici hormon olarak bilinen B-endorfin’in 
parçalanmasıyla ortaya çıkıyor. Biz 2-3 yıl 
önce bunun serotonin düzeylerini arttırdığını 
bulmuştuk. Bu buluştan sonra, acaba bu 
serotonin düzeylerindeki artış, depresyon 
tedavisinde etkili olur mu, diye bir soru belirmişti 
kafamızda. Buna bağlı olarak bölümümüzden 
arkadaşlarımızla bir takım deneyler 
gerçekleştirdik. 

Deney hayvanlarında yapılan çalışmalar 
neticesinde, Glycyl-glutaminin’in etkisinin çok 
bariz bir şekilde depresyonu engellediğini 
ortaya koyduk. Bunun üzerine UÜ Teknoloji 
Transfer Ofisi’nin de katkılarıyla Türkiye 
Patent Enstitüsü’ne başvurduk ve bu girişim 
olumlu olarak sonuçlandı. Ardından Avrupa 
ve Amerika’da patent girişiminde bulunduk. 
Geçtiğimiz günlerde Avrupa’dan patent onayı 
geldi.”

Çavun, TÜBİTAK’tan 370 bin liralık proje 
ödeneği almaya hak kazandıklarını dile getirerek, 
desteği aldıktan sonra araştırmanın klinik 
boyutuna geçeceklerini anlattı. Hayvanlarda 
yapılan toksikolojik çalışmalarda, molekülün 
tek başına verildiğinde herhangi bir yan 
etkisinin gözlenmediğini vurgulayan Çavun; 
“Molekülümüz endojen olduğundan yan etki 
potansiyelinin hiç olmadığı veya çok daha az 
olduğu varsayımıyla hareket ediyoruz. Klinik 
çalışmalarda bunu çok daha net bir şekilde 
ortaya koyacağız” dedi.

Karşılaştırmalı deneyler yapacaklarını 
belirten Çavun; “Molekülün önce mevcut 
antidepresanlara göre etkisini, ardından da etki 
mekanizmasını tam olarak ortaya koyacağız. 
Ayrıca yan etki potansiyelini değerlendireceğiz. 
Bu aşamayı geçtikten sonra Amerika’da 
devam eden patent sürecini takip edeceğiz. 
Son aşama olarak da bir takım muhtemel ilaç 
firmalarıyla görüşme yapmamız gerekecek” 
değerlendirmesinde bulundu.
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  Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi 
Doç. Dr. Mustafa Sertaç Yılmaz da 6 kişilik 
ekiple klinik öncesi çalışmaları tamamlamak 
için uğraştıklarını dile getirerek; “Bu bağlamda 
klinik öncesi çalışmaları tamamlayıp klinik, yani 
faz 2-3 ve 4’e ilerlemek üzere çalışıyoruz. Bu 
sırada aldığımız Avrupa patentinin üniversitemizin 
aldığı ilk patent olması da bizim için gurur verici” 
ifadelerini kullandı.

Biyolojik Temelli İlaç Çalışmaları

stanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Fen 
Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji 
ve Genetik Bölümü’nde, biyolojik 

temelli ilaçlara yönelik yapılan çalışmalarda ilaç 
hammaddesinin üretilmesi konusunda önemli bir 
mesafe alındı.

İTÜ, yüksek bütçeler gerektiren ve dünyada 
birçok ülkenin önemli ölçüde yol aldığı biyolojik 
temelli ilaç geliştirme çalışmalarına öncülük 
ediyor. Üniversitenin biyolojik temelli ilaçlar 
olarak adlandırılan biyobenzer ve biyobetter 
çalışmalarda bir üs haline gelmesi hedefleniyor. 
Kalkınma Bakanlığı ve TÜBİTAK tarafından 
desteklenen projenin kurumsal ortakları arasında 
Marmara Üniversitesi ve Atabay Kimya Sanayi ve 
Ticaret A.Ş. bulunuyor.

İTÜ Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. 
Dr. Gizem Dinler Doğanay, önlerinde 4 yıllık 
bir proje süreci olduğunu belirterek; “1,5 yıl 
sonra ilaç hammaddesi üretmeyi planlıyoruz. 
İlaç yapımı aşaması ise 2,5 ila 3 yıl arasında bir 
zaman gerektiriyor. Fakat bu süreci daha kısa 
sürede sonuçlandırmayı hedefliyoruz” ifadelerini 
kullandı.

Doğanay, günümüzde ilaç endüstrisine hakim 
durumdaki kimyasal formüllü ilaçların yerine 
biyolojik temelli, yani canlılardan üretilen ilaçların 
önemli bir alternatif oluşturacağını vurguladı.

Yaptıkları laboratuvar çalışmaları kapsamında 
kullanılan yöntemde, biyolojik ilaç üretimi 
için bakteriye rekombinant teknoloji yoluyla 
istenen ilacı üretecek DNA aktarıldığını, 
ardından ilacın hücreden çekildiğini ve ilacın 
karakterizasyon aşamasının başladığını anlatan 
Doğanay, bu aşamadan sonra, gerekli biyolojik 
testlerin yapıldığını ve ilacın bakteri üzerindeki 
denemelere hazır hale getirildiğini kaydetti.

Biyolojik ilaç tanımının özünde bir protein 
çalışması olduğunu aktaran Doğanay, 

laboratuvarlarında zaten protein üzerine 
çalışmalar yaptıklarına, biyolojik ilaç çalışmalarıyla 
bunun bir adım ötesine geçtiklerine dikkat çekti.
Doğanay, yüksek bütçeler gerektiren bu alanda 
birçok ülkenin önemli ölçüde yol aldığının altını 
çizerek, bu konuda başarılı ülkelerin 20-30 yıl 
önce çalışmalara başladıklarını ve bu nedenle 
daha önde olduklarını, bu konuda Türkiye’de 
yapılan çalışmaların önemli bir ilk adım sayılması 
gerektiğini ifade etti.

Ayrıca, biyolojik ilaçların daha düşük toksik risk 
taşıması nedeniyle, kanser tedavilerinde ve daha 
özel alanlarda kullanıldığına işaret eden Doğanay, 
üniversitedeki öğrenci profilini ve sahip olduğu 
altyapıyı hedeflerine ulaşmada büyük bir avantaj 
olarak gördüğünü belirtti.

Doğanay, beyin göçünün önlenmesi ve ilaç 
sektörünün tam desteğinin alınması durumunda, 
üniversitenin çalışmalara verdiği destek 
sayesinde, iyi çalışan bir sistemle biyolojik ilaç 
geliştirmede önemli bir boşluğu dolduracaklarını 
anlattı.

İTÜ’de bulunan Dr. Orhan Öcalgiray Moleküler 
Biyoloji - Biyoteknoloji & Genetik Araştırmalar 
Merkezi’nde (MOBGAM) yürütülen projeyle 
üniversitenin biyobenzer ve biyobetter 
çalışmalarda bir üs haline gelmesi hedefleniyor. 
Doğanay’ın yönetiminde ilerleyen projede, yine 
aynı bölümde görev yapan öğretim üyesi Prof. 
Dr. Eda Tahir Turanlı ve öğrencileri de yer alıyor.
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YEMEK KÜLTÜRÜYEMEK

Tarihin Süzgecinde 
Mutfak Kültürümüz

smanlı Dönemi: Osmanlı Dönemi 
mutfak kültürümüzün büyük bir 
zenginliğe ulaştığı yüzyılları ifade 

eder. Bunda Osmanlıların üç kıtaya yayılan bir 
imparatorluk kurmaları en önemli etkendir. Bu 
sınırlar içinde yaşayan birbirinden çok farklı 
geleneklere sahip topluluklar başka ülkelere 
göre daha yoğun kültür alışverişinde bulundular. 
Yemek kültürünün de bu oluşumdan ne kadar 
etkilendiğini gösteren sayısız örnek vardır. 

Başkent İstanbul, Osmanlı Dönemi boyunca hep 
bir cazibe merkezi oldu ve mutfak kültürünün 
kalbi, yöneticisi, yönlendiricisi niteliği tartışmasız 
kabul edildi. Totaliter bir yapıya sahip Osmanlı 
toplumunda devletin gücünü elinde tutan 
hanedanın yaşadığı saray, yemek kültürünün 

oluşumunda ve değişiminde öncü rol oynamıştır. 
Bundan dolayı Osmanlı Dönemini saraydan 
başlayarak ele alıyoruz.

Sarayda Mutfak Teşkilatı 
I. Murat Edirne’yi devlet merkezi yaptıktan sonra 
ilk Osmanlı sarayını oraya inşa ettirdi. Yıldırım 
Bayezid Edirne Sarayı’nda yaşadı. Çelebi Mehmet 
de aynı sarayda yaşadı ancak II. Murat bu sarayla 
yetinmeyip Dimetoka’da bir saray daha yaptırdı ve 
zamanının çoğunu orada geçirdi. 

Fatih, yani II. Mehmet, İstanbul’u fethettiği zaman 
Edirnekapı civarındaki Tekfur Sarayı diye anılan 
imparator sarayına yerleşmişti. Bir yıl sonra Beyazıt 
Meydanı’nda şimdi İstanbul Üniversitesi’nin 
bulunduğu alana bir saray yaptırdı ve yerleşti. Bu 
saray, Topkapı Sarayı yapıldıktan sonra Eski Saray 
adıyla anılmıştır. Topkapı Sarayı ise 1478’den 
1856’ya kadar Osmanlı hükümdarlarının resmi 
konutu olarak kullanılmıştır. 

Topkapı Sarayı’nda ikinci avlunun sağ tarafında 
bulunan mutfaklar, başlangıçta dört kubbeli bir 
yerdi. Sarayda yaşayanların sayısı artınca, Kanuni 
zamanında altı kubbeli bir bölüm daha eklenerek 
genişletildi. 1574’te büyük bir yangın geçiren 
mutfak, Mimar Sinan tarafından onarılırken 
yeniden büyütülmüş, 10 kubbelik yeni bir bölüm 
yapılmıştır. Her biri birbirinin aynı 14x8 metre 
boyutunda 10 ayrı bölümden oluşan saray 
mutfağına 3 ayrı kapıdan girilirdi. 

16. yüzyılın son yarısında mutfaklarda 15-20 
aşçıbaşı, 60 aşçı ve 200 yardımcı çalıştırılırdı. 
Bunlardan en kıdemlisi aşçıbaşı olur ve bütün 
işleri idare ederdi. 17. yüzyılda aşçı ve hademe 
sayısı bir hayli arttı. Saraydaki helvacılar 
kalabalıklaştı. 18. yüzyıl ortalarında helvacı ustası 
sayısı altıydı. Helvacı şakirdi (çırağı) ise 100’ü 
geçerdi. Aşçı teşkilatında ayrıca yoğurtçu, sütçü, 
sebzeci, tavukçu, simitçi, buzcu, karcı, kalaycı gibi 
muhtelif sınıflar da vardı. 

Saray mutfağında üç ayda bir ulufelerini almaya 
gelen beş bine yakın yeniçeriye çorba, pilav 
ve zerde pişirilir, mutfağın önündeki avluda 
sunulurdu. Yeniçeriler yemeği afiyetle ve 
şükrederek yerlerse memnun, homurdanırlarsa 
hoşnutsuz oldukları anlaşılırdı. 

Mutfak on bölümden oluşurdu. Mutfakta pişen 
yemekler sarayda yaşayanlara ve görevlilere 
acemi oğlanlardan oluşan bir tablakâr ordusunun 
başlarında taşıdığı tablalarda dağıtılırdı. Tablaların 
üstündeki tepside altı kişilik yemek bulunurdu. 

Bu yazı, Deniz 
Gürsoy’un; 

“Tarihin 
Süzgecinde 

Mutfak 
Kültürümüz” 

adlı kitabından, 
yazarın izniyle 

alınmıştır”.

Yeniçeri Aşçısı
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  Helvahane
Saray aşçıları içinde tatlıcılar ayrı bir sınıf 
oluşturuyordu. Helva, macun, reçel, şurup 
ve her türlü tatlıyı hazırlamakla kalmayan bu 
“helvacıyan-ı hassa” ayrıca hekimbaşının verdiği 
reçeteleri uygulayarak ilaç üretimi de yapıyordu. 
Tatlıcılar, mutfak eminine bağlı olarak çalışırlar 
ve bulundukları daireye “helvacı ocağı” denirdi. 
Amirleri sırasıyla “helvacıbaşı”, “çeşnigirbaşı” ve 
“hoşafçıbaşı”ydı.

Padişahın yemekleri özel olarak haremdeki 
kuşhanede yapıldığı için orada ayrıca yeteri kadar 
aşçı ile birlikte bir helvacı çalışırdı. Helvahanede, 
baharda, büyük kazanlar içinde macunlar da 
yapılırdı. İlaç olarak kullanılan bu macunların yılda 
bir yapıldığı geceye “ot gecesi” denir, macunlar 
yapılırken helvahane çalışanları sabaha kadar 
şenlik yapardı. Nane, dar-ı fülfül, havlıcan, gül, 
gelincik diye içlerindeki baskın maddelerin adıyla 
anılan bu macunların en ünlüsü afrodizyak etkisi 
olduğuna inanılan kırmız macunuydu. 

Helvahanede nevruz için de “nevruziye” denilen 
bir macun yapılırdı. Hekimbaşının padişaha 
pahalı bir kumaşla sarılmış, özel bir kâseyle 
sunduğu bu macunun belirli bir formülü yoktu. 
Hekimbaşına göre değişirdi. Bugüne kalan 
formüllerdeki ortak maddelerin kırmız böceği, 
anber, hindistancevizi olduğu görülüyor. 
Helvahanede vücudun ağrıyan bölgelerini ovmak 
için hazine yağı, saçların beslenmesi için zülüf 
yağı da yapılırdı. 

Kanuni zamanından kalma bir gelenek olarak her 
yıl Ramazan ayının 15’inde dağıtılan baklava da 
helvahanede yapılırdı. Dağıtım on kişiye bir tepsi 
hesabıyla gerçekleşirdi. Yeniçeriler baklava alayı 
yaparak futaların (örtülerin) içindeki tepsileri yeşil 
boyalı sırıklara asılı olarak götürürlerdi. 

Helvahanede ilaç üretimi de yapılmaktaydı. 
Bu ilaçların şerbet ya da macun biçiminde 
hazırlananları olduğu gibi, tablet yapılmak için 
kalıplananları da vardı. Bu kalıplara “tensuh” kalıbı 
denir, üzerlerinde motifler ya da padişahın tuğrası 
bulunurdu. İlaçlar çoğunlukla bitkiseldi. Ancak 
kimi zaman mücevherler de işe karışıyordu. 

Gezginlerin ve elçilerin Osmanlı toplumu 
hakkında yazdığı kitaplarda sıkça sözü edilen 
buhur suyu, saraya has yemeklerden sonra 
mutlaka ikram edilen bir içkiydi. Helvahanede 
imal edilirdi. Buhur suyunun, Arslan Terzioğlu’nun 
yayımladığı Helvahane Defteri’nden alınan 
terkibini ve yapılışını da aktaralım. 

BUHUR SUYU
Malzemeler: 200 dirhem sarı sandal, 200 
dirhem çiçek buhur-ı Meryem, 30 dirhem ıslak 
kalenbek, 70 dirhem kırmız, 50 dirhem soğan 
tohumu, 11 dirhem ıslah-ı misk, 120 dirhem 
ıslak yağlı buhur, 180 dirhem ham öd ağacı, 140 
dirhem asilbend, 30 dirhem lotur, 20 dirhem 
susam kökü, 15 kıyye ıslah-ı çiçek.

Yapılışı: Bu maddeler ayrı torbalara bağlanır 
ve gül suyuyla doldurulmuş ağzı kapalı kapta 
12 saat kaynatıldıktan sonra torbalar çıkarılarak 
içerisinden bir miktar su alınırdı ki, bu suya 
“beyaz buhur suyu” denirdi. Bunu ayrı bir kaba 
koyarak, 30 dirhem sarı sandal, 20 dirhem 
yağlı buhur-ı Meryem, 18 dirhem öd ağacı, 20 
dirhem kalenbek tozu, 15 dirhem asilbend ayrı 
torbalarda bu suyun içinde 12 saat kaynatılır, 
ateşten alınarak el dayanacak dereceye gelince 
içine 1,5 miskal misk ve 1,5 kıyye çiçek suyu 
ilave edip güğümü sallayarak halledilirdi ki, ne 
kadar çok sallanırsa buhur suyu o kadar latif 
olurdu.  

Aşçıbaşı, Van 
Mour’un elle 
renklendirilmiş 
bir gravürü, 1714
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YEMEK KÜLTÜRÜYEMEK

Padişah
Padişahın yemekleri, kuşhane mutfağında 
yalnızca padişahın yemeklerini yapmakla görevli 
Kuşçubaşılar tarafından hazırlanırdı. Kuşhane 
mutfağına zülüflü baltacıların yeteneklilerinden 
iki kişi verilirdi. Bunların birincisine “Kuşçubaşı”, 
diğerine “İkinci” denirdi. Maiyetlerinde ise 
helvahane ve umumi mutfaktan yetişenler 
çalışırlardı. Bunların kıdemlilerine ise Ocakçıbaşı 
denirdi. Burada koyun başı pişirenlere “Serçini”, 
paçacılara da “Derçini” denirdi. 

Padişahın yemek peşkirlerini “peşkir gulamı” 
muhafaza ederdi. Bir de padişahın şahsı için 
hazırlanmış ekmeği muhafaza eden kiler koğuşu 
amirlerinden Kilercibaşı ile kiler kethüdasından 
sonra gelen 12 peşkircinin en kıdemlisi olan 
Peşkircibaşı vardı. Çaşnigir usta ise harem 
dairesinin en muteber yedi kadınının ustalarından 
biri olup padişahın sofra hizmetine bakardı. 

İlk padişahların nasıl yemek yediklerine dair 
herhangi bir bilgi bulunamamıştır. Ancak diğer 
bilinen özelliklerden yola çıkarak, Selçuklular 
zamanından kalan etkiyle sade bir yemek 
alışkanlıkları olduğu söylenebilir. Yıldırım Bayezid’in 
zamanında padişah sofrasının etrafında ilk defa 
çeşnicilere, peşkircilere rastlamaktayız. 

Orhan Gazi’nin Bizans tekfurunun esir edilmiş kızı 
Nilüfer Hatun’la evlenmesi ile Bizans’tan, Bayezid 
döneminde İran’la ilişkilerin artmasıyla da İran’dan 
etkilenilmiş olabilir. Çelebi Mehmet döneminde 
yemekle ilgili saray adetlerinde bir gelişme 
görememekteyiz, ancak II. Murat zamanında 
saray mutfağının kurumlaşmaya başlamasını 
gözlemlemekteyiz. Aşçılar, ayvazlar, kilerciler bu 
devirde ortaya çıkmıştır. II. Murat’ın ayrıca yemek 
sofrasına imparatorluk görkemini getiren padişah 
olduğu kaydedilir. Örneğin, şahsına mahsus 
kaşık, sini, sahan ve bardağın altın ve gümüşten 
olduğu söylenir. 

Fatih Sultan Mehmet, onun devrine kadar süren 
padişahın başkalarının bulunduğu sofrada 
yemek yemesi geleneğini Fatih Kanunnamesi ile 
kaldırmıştır. Böylece kendisinden sonra Sultan 
Abdülaziz’e kadar bütün padişahların da hayatları 
boyunca tek başına yemek yemeye mecbur 
bırakılacağı yeni bir gelenek başlatmıştır. 

Fatih, 1457’de, Belgrat Seferi dönüşünde 
oğulları Amasya Sancakbeyi Bayezid ile Manisa 
Sancakbeyi Şehzade Mustafa’yı sünnet ettirdi. 
Bir ay süren düğünde, padişahın sofrasına Molla 
Fahreddin, Molla Ali Tusi, Hızır Bey Çelebi ve 
Molla Şükrullah oturdu. Bu ünlü ve büyük bilginler, 
sultanın sofrasında verilen yerleri kendilerine 
uygun görmeyip gücendiler, yakındılar. Fatih’in 
yalnız yemek yeme kararı bu olaydan sonra 
verilmiş olabilir. 

Rus çarının kardeşi Konstantin, Kudüs’ü ziyaretten 
dönerken 1860’larda İstanbul’a uğramıştı. Sultan 
Abdülaziz, Küçüksu Kasrı’nda Konstantin ile 
aynı masaya “kuşluk taam etti”. Böylece Fatih 
Sultan Mehmet’in koyduğu hükümle başlayan 
padişahların yalnız yemek yeme geleneği son 
buldu. 

Bazı padişahlar sarayda istedikleri yerde otururlar 
ve yemekleri önlerine gümüş tabaklar içinde 
gelirdi. Örneğin III. Ahmet ve III. Selim gibi bazı 
padişahların özel yemek odaları vardı. 

Padişah, saray dışında bir yere gidip de orada 
yemek yemesi gerektiğinde, Silahtar Ağa sofra 

Padişahın 
çeşnicisi, Bir 

Çarşı Ressamı 
çizimi, 17. yy 

ortaları
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  merasimine gözcülük eder, yemek değiştikçe, 
kaşık değiştirirdi. Son yüzyıla kadar padişahların 
başkalarının konaklarında yemek yedikleri pek 
nadirdir. Ancak Kanuni Sultan Süleyman’ın, 
Sadrazam İbrahim Paşa’nın sarayında bir defa, 
Sultan IV. Murat’ın da Revan Seferi’nde büyük 
yardımlarından ötürü beraberinde getirip, 
Emirgan’da bir yalı ve çiftlik evi verdiği Emirgüne 
Han’ın yalısında birkaç defa yemek yediği 
bilinmektedir. 

Divan toplantısı ve ulufe dağıtımı günlerinde 
padişahlar Has Oda’da yemek yerken Çeşnicibaşı 
ve öteki çeşniciler sofrada hizmet ederlerdi. III. 
Selim, akşam yemeği yerken hizmet için erkek 
bulundurmaz, bu hizmetleri ud, tambur, saz da 
çalan cariyeler görürlerdi. 

III. Murat döneminden itibaren padişahın şahsına 
mahsus yemekleri, sahan ve tabakları bir ya da 
iki tabla ve tepsi üstüne koyulur, bunlar gayet 
temiz örtülerle örtülür, Kilercibaşı, Aşçıbaşı, gibi 
yetkililerce üstleri mühürlenip padişahın dairesine 
gönderilirdi. Daha sonra padişahın kendisi için 
pişirilen yemekler saraydaki mutfaklarda değil, 
harem dairesi içindeki mutfaklarda pişirilmeye 
başlanmış, böylece yemeklerin güvenlik denetimi 
kolaylaşmıştır. 

Padişahın mutfağı güneş doğmadan çalışmaya 
başlardı. Çünkü padişah erken kalkardı ve onun 
için her şey hazır olmalıydı. Ayrıca üç ya da dört 
kez yemek yerdi. Yaz ve kış öğleden önce saat 
onda esas yemek ve akşam altıda akşam yemeği 
yerdi. Yemek istediği zaman Kapıağası’na söyler, o 
da bir hadım göndererek aynı emri Sofracı’ya iletir, 
o da yiyecekleri kotarır ve padişahın huzuruna 
getirirdi. 

Padişah belli Türk yöntemine göre oturur, yani 
dizlerini kavuşturur, önüne giysilerini korumak 
için değerli bir peşkir konur. Bir ikinci peşkir sol 
koluna konur ve bununla ağzını ve parmaklarını 
siler. Padişahın eti bütün getirilir, parçalanmaz. 
O işi padişah kendisi yapar. Önünde bir Bulgar 
derisi, üstünde birkaç tür çok güzel ve her zaman 
fırından yeni çıkmış ekmek vardır. Padişah ne 
çatal ne de bıçak kullanır. Yalnız önüne her zaman 
iki tane kaşık konulmuştur. Bunlardan biri çorba 
içmek, diğeri ise hoşaf içmek için kullanılır. 

Padişah yemekleri tek tek tadar ve bitirdikçe 
tabaklar önünden alınır. Yemeğin eti çok 
yumuşaktır ve titizlikle hazırlanmıştır, yenmesi için 
bıçağa gerek yoktur. Sofrasında içine ilaç ya da 
zehir karıştırılabileceği için tuz bulunmaz. Meze 

türü soğuk giriş yemekleri de yoktur. Ama etin 
ardından iyice doyduktan sonra baklava ya da 
başka bir tatlıyla yemek faslını kapatır. 

Yemeği bitirince ellerini altın bir leğen içinde, 
hizmet edenlerin değerli taşlarla süslü ibrikten 
döktüğü suyla yıkar. Yemek sırasında sulu olarak 
yalnızca çorba ve hoşaf içen padişah, yemekten 
sonra bir miktar şerbet içer. Bu şerbet, ağalardan 
birisi tarafından bir porselen tabak içerisine 
oturtulmuş üstü kapalı deri bir porselen kâsede 
getirilir. 

Padişahın sofrasındaki tabaklar som altındandır 
ve sofranın örtüleri de altın sırmalıdır. Bütün bu 
son derece değerli yemek takımları Kilercibaşı’nın 
sorumluluğu altındadır. Padişah çok nadir olarak 
dışarıda, deniz kenarındaki bir sahil sarayında, 
avlandığını bizzat gördüğü balıkları yer.

Çeşnicibaşı, Bir 
Çarşı Ressamı 
çizimi, 17. yy 
ortaları
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