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2016 yılı siyasi, ekonomik ve sosyal yönden zor 
günler geçirdiğimiz bir yıl olarak geride kaldı. 
Özellikle son dönemde artan hain terör eylemleri 
can almaya devam etti. Terörü ve teröre destek 
verenleri lanetliyoruz. 

Sağlıklı, huzurlu, mutlu ve barış içinde yaşamak 
her toplumun hakkıdır. İnsanımızın hak ettiği 
gibi yaşaması için de hem bireysel hem de 
toplumsal olarak yapılması gerekenleri yapmaya 
hepimiz hazırız. İnsanımıza ve vatanımıza 
duyduğumuz sonsuz sevgi ve saygıyla teröre 
karşı da her zaman olduğu gibi birlik içinde 
hareket edeceğimize inancım tamdır. 

Bu inançla, insan yaşamının değerini en iyi bilen 
sektörün paydaşları olan bizler de inanıyorum ki 
toplum sağlığını ve huzurunu hedef alan bu terör 
unsurlarına ve onların destekçilerine karşı bir 
arada güçlü durmaya ve halkımızın yanında yer 
almaya devam edeceğiz.

2016 yılında vatandaşlarımızın yaşam 
standardını ve sektörümüzü olumsuz etkileyen 
bir diğer durum ise döviz kurlarındaki artışla 
birlikte ulusal ekonomimizde yaşanan 
daralmadır. Artan enflasyon, ihracattaki düşüş, 
Türk Lirasındaki büyük değer kaybı, içinde 
bulunduğumuz ortamı zorlaştırmıştır. 

Bu ekonomik gelişmeler karşısında gelebilecek 
bütçe disiplini uygulamalarının sağlık alanına 
yansımalarının en az seviyede olması en büyük 
arzumuzdur. 

Öte yandan ilaç fiyatlarının ayarlanmasına 
yönelik yönetmelik gereği, ilaç fiyatları yeniden 
düzenlendi fakat, döviz kurlarında yaşanan 
hareketlilik belli bir istikrara kavuşmadığı sürece 
sektör tekrar sıkıntıya girebilir. Her konuda 
tasarruf tedbirleri alınabilir, ancak sağlık alanı 
kendine has gerekleri olan bir sektördür. 
Nitelikli sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması 
ve sürdürülebilmesi adına sağlık ve ilaç 
harcamalarına daha hassas yaklaşılması gerekir. 

2015 yılında ebedi hayata uğurladığımız, 
şirketlerimizin kurucusu ve Yönetim Kurulu 
Başkanı, değerli büyüğümüz, hayırsever iş 
adamı Sayın Dr. Hacı Ahmet Keleşoğlu’nun 
aramızdan ayrılışının üzerinden iki yıl geçti. 
Onsuz geçirdiğimiz günler bizler için her 
açıdan çok zordu. Hem onu kaybetmenin 
üzüntüsünü, hem de onun mirası olan değerleri 
ve ilkeleri onun kadar başarıyla taşıyabilmenin 
sorumluluğunu hissettik. Yeni yılda da ondan 
sonraki yıllarda da merhum Dr. Hacı Ahmet 
Keleşoğlu’nun çizdiği yolda, onun iş ve sosyal 
yaşamında asla ödün vermediği “güven, denge, 
istikrar” ilkelerinin izinden giderek, bıraktığı mirası 
geleceğe taşımaya çalışacağız.

Yeni yılla birlikte özellikle yurdumuzdaki terör 
ortamının ve bölgemizdeki savaşın bir an önce 
sonlanmasını, ekonomimizin çok daha iyiye 
gitmesini ve barışın hâkim olduğu bir huzur 
ortamı oluşmasını temenni ediyoruz. 

2017 yılının tüm dünyaya barış, dostluk ve 
mutluluk getirmesi dileğiyle…

Sonay Gürgen 
Selçuk ve AS Ecza Depoları
Yönetim Kurulu Başkanı

Merhabalar,
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Eczacılık Yemini
Eczacılık mesleği üyeleri arasına katıldığım bu andan 
itibaren, hayatımı insanlık hizmetine vakfedeceğime, 
sanatımı hakkaniyetle paylaşacağıma ve bilgilerimi 

insanlık aleyhine kullanmayacağıma, mesleğim 
dolayısıyla öğrendiğim sırları saklayacağıma, 
hastanın sağlığını baş kaygım olarak telakki 

edeceğime, meslektaşlarıma saygı göstereceğime, 
düşkünleri her hususta gözeteceğime ve onlara 

yardım edeceğime, din, milliyet, ırk, parti ve sosyal 
sınıf farklarının vazifemle vicdanım arasına girmesine 
müsaade etmeyeceğime, hocalarıma karşı hürmet ve 
minnettarlığı ömrüm boyunca muhafaza edeceğime, 

namusum ve vicdanım üzerine and içerim.
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İlaç Sektörünün Devleri 
Bir Araya Gelecek

Dünya ilaç devlerinin Avrasya’daki ortak buluşma 
noktası CPhI İstanbul 2017, 08-10 Mart tarihleri 
arasında İstanbul EXPO Center’da sektörün önde 
gelen firmalarını ağırlayacak. Ortadoğu, Kuzey 
Afrika, Orta Asya ve Kafkasya bölgesindeki 
ilaç sektörüne erişmeyi hedefleyen firmalara 
ikili görüşme imkânı sunan fuar, sektörün 
ortak buluşma platformu olacak. Türkiye’yi ilaç 
sektöründe bölgenin merkezi haline getiren fuar, 
bu sene bir ilki gerçekleştirerek Bio Konferansı’na 
da ev sahipliği yapacak.

Bu yıl dördüncü kez İstanbul EXPO Center’da 
ilaç sektörünü bir araya getirecek Avrasya’nın en 
büyük ilaç fuarı CPhI İstanbul, ihtiyaca yönelik 
segmentleri ve seminerleri ile Türkiye’nin sektörde 
yükselen değerini dünyaya tanıtacak.

Sektördeki gelişmelerinin takip edilmesi ve iş 
geliştirme için referans bir platform kurduklarını 
dile getiren UBM EMEA Marka Direktörü Mehmet 
Dükkancı; “CPhI İstanbul ile amacımız; yerli ve 
yabancı ilaç üreticilerini bölge tedarikçileriyle bir 
araya getirerek büyümeyi teşvik etmek ve küresel 
ilaç endüstrisinde, bölgenin ve Türkiye’nin önemli 
bir rol üstlenmesini sağlamaktı. Bugün geldiğimiz 
noktaya baktığımızda Türkiye’nin önümüzdeki 
birkaç yıl içinde yatırımın ilgi odağı olacağını 
öngörmek bizi oldukça mutlu ediyor” dedi.

CPhI İstanbul’a her yıl farklı bir konferans 
ekleyerek ilaç sektörü için önemli bir misyon 
üstlendiklerini belirten Dükkancı, “Sektör 

devlerini bir araya getirdiğimiz CPhI İstanbul’da 
bu sene bir ilki gerçekleştirerek Bio Konferansı 
düzenleyeceğiz. Bu konferansın CPhI İstanbul 
çatısında olması katma değerimizi arttırıyor” dedi.

CPhI İstanbul, ilaç sektörüne yönelik dört 
farklı kategoriden tedarikçi, yerli ve yabancı 
alıcıları bir araya getiriyor. CPhI İstanbul, ilaç 
ve içerikleri konusunda tedarikçiler ile alıcıları 
buluştururken; ICSE İstanbul, ilaç endüstrisine 
servis sağlayan firmalar ile alıcılar arasında sıcak 
temas kurulmasını sağlayacak. InnoPack İstanbul 
kategorisinde ise katılımcılar en son yenilikleri 
izleyerek, ambalaj ve benzeri çözümleri ile ilaç 
dağıtım sistemlerine ulaşabilecek. Fuarın bir diğer 
kategorisi olan P-MEC İstanbul’da, ilaç sektörüne 
yönelik en yeni makine, ekipman ve teknoloji 
ürünleri sergilenecek.

Başta Özbekistan ve İran olmak üzere Ortadoğu 
ve Kuzey Afrika’dan gelecek alım heyetleri ile 
katılımcı firmalar arasında ikili görüşmelere sahne 
olacak fuarda, Türkiye’de ilaç sektörünün üretim 
kapasitesi, teknoloji ve AR-GE’deki gelişmeler 
katılımcılarla paylaşılacak. Yerli ve yabancı 
otoritelerin katıldığı seminerlerde ise sektörde son 
dönemde yaşanan gelişmeler masaya yatırılacak.

CPhI İstanbul 2017, UBM EMEA (İstanbul) 
tarafından T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve 
Tıbbi Cihaz Kurumu’nun (TİTCK) destekleri, 
İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası’nın (İEİS) 
resmi ortaklığı ve DEVA Holding’in elmas, BD 
Medical Pharma altın ve Koçak Farma’nın gümüş 
sponsorluğunda düzenlenecek. Analitik Kimya 
ve MTM de CPhI İstanbul’un sponsorları arasında 
yer alıyor.

KISA KIS KISA KISA
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Smart Eczane Projesi Eğitimleri 
Tamamlandı

Smart Eczane Projesi’nin Ulusal Yaygınlaştırma 
Programı İkinci Eğitimi 1-5 Aralık 2016 tarihleri 
arasında Ankara’da yapıldı. Nisan 2015’te 
yapılan ve sekiz eczacı odasının katıldığı ilk 
eğitimin ardından, 8-18 Ağustos 2016 tarihleri 
arasında Smart Eczane Projesi Eğitici Eğitimi 
tamamlanmış, uygulamaya başlayan eczacı 
odası sayısı 36’ya çıkmıştı.

1-5 Aralık 2016 tarihleri arasında iki grup halinde 
yapılan eğitimlere; Isparta, Zonguldak, Afyon, 
Çanakkale, Karaman, Burdur, Yozgat, Diyarbakır, 
Malatya, Elazığ, Şanlıurfa, Sivas, Van, Mardin, 
Amasya ve Adıyaman Eczacı Odaları’ndan 
toplam 68 eczacı katılarak sertifika aldı. 

Eğitimler; Proje Genel Koordinatörü TEB 
Genel Sekreteri Ecz. Arman Üney, Ecz. Mike 
Rouse (ACPE-ABD), Doç. Dr. Arijana Mestrovic 
(PharmExpert-Hırvatistan), Doç. Dr. Şule 
Apikoğlu Rabuş (Marmara Üniversitesi), Ecz. 

Evrim Çakıl (Antalya Eczacı Odası), Ecz. Özgür 
Öztürk (Samsun Eczacı Odası), Ecz. Koray Kaya 
(Manisa Eczacı Odası) tarafından verildi.

Son grubun da tamamlanmasının ardından proje 
ile tüm Türkiye’de 260 gönüllü eczacı kendi 
bölgelerindeki eczacıları eğitmek üzere Sürekli 
Mesleki Gelişim ve Smart Eczane Projesi’nin ilk 
modülü olan Astım/KOAH eğitimini almış oldu. 
260 eğitici eczacı, Nisan 2015’ten bu yana 
2.000’in üzerinde eczacıyı eğiterek meslekleri 
için önemli bir başarıya imza attı.

Abdi İbrahim’e Uluslararası Ödül

Abdi İbrahim, 500 yıllık geçmişiyle tıp tarihinde 
önemli bir yere sahip olan Edirne Darüşşifası’nı 
İyileştirme Projesi ile kurumsal sosyal sorumluluk 
alanında birbirinden önemli ödüller kazanmaya 
devam ediyor. Proje son olarak, International 
Corporate Social Responsibility Awards 
tarafından Sosyal Sorumluluk Ödülü’ne layık 
görüldü.

Abdi İbrahim tarafından 1,5 yıl süren çalışmalarla 
çağdaş müzecilik anlayışıyla yenilenen ve 
geçtiğimiz yıl törenle hizmete açılan Edirne 
Darüşşifası’nı İyileştirme Projesi, hayata geçirildiği 
ilk günden bu yana büyük ses getirdi ve 
önemli ödüller kazandı. Abdi İbrahim’in sosyal 
sorumluluk projesi Edirne Darüşşifası’nı İyileştirme 
Projesi, son olarak International Corporate Social 
Responsibility Awards (ICSR) tarafından ödüle 
layık görüldü ve ödül, Abdi İbrahim Kurumsal 
İletişim Direktörü Elif Elkin’e takdim edildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Elif Elkin; “105 
yıldır dokunduğumuz hayatları iyileştirmek 
için tutkuyla çalışıyoruz. Bu çalışmalarımız 
ödüllerle taçlandırıldığında yeni toplumsal 

katkı projeleri için daha da heyecanlanıyoruz, 
cesaretleniyoruz. Hem tıp hem de ülkemiz 
tarihi açısından çok büyük değere sahip olan 
Edirne Darüşşifası İyileştirme Projesi’nin birbiri 
ardına böylesine önemli ödüller alması bizler için 
büyük bir gurur kaynağı. Bu ödülü, uluslararası 
alanda KSS uygulamaları ile ilgili referans ödül 
programlarından biri olan ICSR’den almamız 
ayrıca anlamlı. Yakın zamanda UNESCO Dünya 
Kültür Mirası Geçici Listesi’ne alınan darüşşifa ile 
ilgili böylesine önemli geri dönüşler almaktan son 
derece gururluyuz” dedi.

Edirne Darüşşifası İyileştirme Projesi bugüne 
kadar Stevie Uluslararası İş Ödülleri’nde 
Yılın Sosyal Sorumluluk Programı ve Medya 
İlişkileri Yılın İletişim/Halkla İlişkiler Kampanyası 
kategorilerinde bronz ödüle, dünyada iletişim 
sektörünün en prestijli ödüllerinden biri olan 
Mercury Mükemmellik Ödülleri’nde medya 
ilişkileri alanında bronz ödüle, Türkiye’deki 
iletişim ve halkla ilişkiler sektörünün tek ödül 
programı olan Altın Pusula Türkiye Halkla İlişkiler 
Ödülleri’nde Jüri Özel Ödülü’ne ve son olarak 
da Eczacı Dergisi tarafından bu yıl yedincisi 
düzenlenen Altın Havan Ödülleri’nde Sosyal 
Sorumluluk Ödülü’ne layık görüldü.
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TEB 60. Yıl Resim Yarışması 
Sonuçlandı

2 Şubat 1956 yılında kamu kurumu niteliğinde 
meslek örgütü olarak kurulan Türk Eczacıları 
Birliği’nin (TEB) ve 8 eczacı odasının 
kuruluşunun 60. yılı etkinlikleri çerçevesinde bir 
resim yarışması düzenlendi.

TEB Başkanı Ecz. Erdoğan Çolak, Prof. Dr. 

Cebrail Ötgün, Prof. Dr. Tansel Türkdoğan, 
Prof. Dr. Ayşe Sibel Kedik, Yrd. Doç. Lütfi Özden 
ve TEB Eski Başkanı Ecz. Mehmet Domaç’tan 
oluşan Türk Eczacıları Birliği 60. Yıl Resim 
Yarışması Seçici Kurulu, 9 Aralık 2016 tarihinde 
Ankara’da toplandı ve ödüle layık görülen isimleri 
belirledi.

60. Yıl Resim Yarışması’na aday gösterilen 
93 eser arasından Birincilik Ödülü’ne Emel 
Ay, Safiye Çölkesen; İkincilik Ödülü’ne Rugül 
Serbest, Murat Özbakır; Üçüncülük Ödülü’ne 
Nihal Canatar; Jüri Özel Ödülü’ne Leyla Coşkun 
ve Süleyman Karakul layık görüldü. 

Seçici Kurul, birinci seçilen eserlere 4.000’er; 
ikinci seçilen eserlere 3.000’er; üçüncü seçilen 
esere ve jüri özel ödülü kazanan eserlere ise 
2.500’er Türk lirası verilmesini uygun buldu. 
Ödül kazanan ve sergilenmeye değer bulunan 
eserler, 21-24 Aralık 2016 tarihleri arasında 
İstanbul Hilton Bomonti Otel ve Kongre 
Merkezi’nde gerçekleşen 13. Türkiye Eczacılık 
Kongresi’nde sergilendi.

KISA KIS KISA KISA

Akılcı İlaç Kullanımı Anlatıldı

Erzincan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl 
Müdürlüğü ile İl Sağlık Müdürlüğü’nün 
organizasyonu kapsamında gençlere akılcı ilaç 

kullanımı ve antibiyotik farkındalığı konusunda 
eğitim verildi. Erzincan Gençlik Merkezi 
konferans salonunda verilen eğitime gençlerin 
yoğun ilgisi oldu. 

Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü’nden Ecz. Tuğba 
Kaya tarafından verilen eğitimde ilaç kullanımı 
konusunda bilinçlenmenin önemine dikkat 
çekildi. Eğitimde konuşan Ecz. Tuğba Kaya; 
“Dünyada olduğu gibi ülkemizde de akılcı 
olmayan ilaç kullanımı halk sağlığını etkileyen 
ciddi bir sorun olarak devam etmektedir. Bu 
bağlamda Dünya Sağlık Örgütü’nün önerileri 
doğrultusunda ülkemizde de halkın ve sağlık 
hizmetleri sunucularının farkındalığının arttırılması 
ve bilinçlendirilmesi amacıyla bilgilendirme 
yapıyoruz” dedi. 

Akılcı ilaç kullanımını; kişilerin hastalığına ve 
bireysel özelliklerine göre uygun ilacı, uygun 
sürede, uygun dozda ve en düşük maliyetle 
kolayca sağlamak olarak ifade eden Kaya; 
“Yetişkinlerin alışkanlıklarını değiştirme 
güçlüğünden hareketle, yetişme çağındaki 
çocuklara, öğrencilere akılcı ilaç kullanımının 
anlatılması ile daha etkili sonuçlar elde edilmesi 
hedefleniyor” şeklinde konuştu.
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Bayrak Artık Koçak Farma’da

Türk ilaç sanayisinin önde gelen kuruluşlarından 
Koçak Farma, Eczacıbaşı-Baxter’e ait serum 
grubu ürün ruhsatlarını, markaları, makine 
ve teçhizatı satın aldı. Serum üretim ve satış 
faaliyetinde bayrağı Eczacıbaşı-Baxter’den 
devralan Koçak Farma yetkilileri, halk sağlığı 
açısından stratejik öneme sahip serum 
üretiminde çıtayı daha da yükseğe taşımayı 
hedeflediklerini belirtti.

Bilindiği gibi Baxter’in dünyadaki yeni 
yapılanmasının ardından, 1994 yılından bu yana 
Türkiye’de %50-50 ortaklık yapısıyla faaliyet 
gösteren Eczacıbaşı-Baxter Hastane Ürünleri’ne 
ait ürün portföyünün Eczacıbaşı-Baxalta, 
Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş. ve Baxter 
Türkiye çatıları altında pazara sunulmaya devam 
edilmesi kararı alınmıştı.

II. Tıbbi Tedarik Zinciri Yönetimi 
Kongresi Yapıldı

Tıbbi Tedarik Zinciri Yönetimi alanında sorunları 
tartışmak, yeni teknolojileri takip etmek ve 
başarılı uygulamaları paylaşmak üzere ilki 18-22 
Şubat 2015 tarihinde başarıyla gerçekleştirilen 
Tıbbi Tedarik Zinciri Yönetimi Kongresi’nin 
ikincisi; 8-10 Aralık 2016 tarihinde Antalya’da 
gerçekleşti.

Kongrenin açılış konuşmasını Sağlık Bakanlığı 
Müsteşarı Prof. Dr. Eyüp Gümüş yaptı. Türkiye 
İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) Başkanı 
Dr. Hakkı Gürsöz’ün moderatörlüğünde TİTCK 
uygulamalarının anlatıldığı kongrede TİTCK 
Başkan Yardımcısı Dr. Ali Sait Septioğlu 
“Reklam, Tanıtım ve Satış Kriterleri”, Başkan 
Yardımcısı Fatih Tan “Piyasa Gözetim Denetimi 
Uyarı Sistemi”, Bilgi Sistemleri Daire Başkanı 
Eray Kaplan ise İTS-ÜTS Uygulamalarının 
Tedarik Zincirindeki Yeri ve Önemi başlıklı 
sunumlar gerçekleştirdi.
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Eczacılıkta Muvazaa ile Etkin 
Mücadele Çalıştayı 3. Kez Düzenlendi

Eczacılıkta Muvazaa ile Etkin Mücadele 
Çalıştayı’nın üçüncüsü 8 Aralık 2016 tarihinde 
Ankara’da gerçekleştirildi. Toplantıya Türkiye İlaç 
ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) Başkanı Dr. Hakkı 
Gürsöz, TİTCK Başkan Yardımcıları Dr. Ali Alkan, 
Doç. Dr. Hakan Eroğlu, Hukuk Müşaviri Nuray 
Bilgin Demir, Eczaneler ve Ecza Depoları Ruhsat 
Daire Başkanı Ecz. Fatma Bekar, Türk Eczacıları 
Birliği (TEB) Başkanı Ecz. Erdoğan Çolak ve TEB 
Genel Sekreteri Ecz. Arman Üney de katıldı. 

TİTCK Başkanı Dr. Hakkı Gürsöz konuşmasında; 
“Muvazaa bizim kronik sorunumuz, kanayan bir 
yaradır. 2016 yılı içerisinde bu konuya bir el atalım 
istedik ve etkin bir şekilde mücadele ettik” dedi. 
Dr. Hakkı Gürsöz, mücadelenin 2017 yılında da 
kararlılıkla süreceğini vurguladı.

TEB Başkanı Erdoğan Çolak ise konuşmasında 
şunları kaydetti; “Türkiye’de eczacılık mesleğinin 
bir ticari alan olmadığı ve eczacının sadece ilacı 
raftan alıp veren pozisyonunda olmadığı gerçeği 

artık kamuoyu nezdinde kabul edilebilir bir realite 
haline dönüşmüş vaziyette. 

Muvazaayı tetikleyen olgu, eczacının yeterince 
eczanede olmaması ve eczane işletmeciliğinin 
herkes tarafından yapılabilir olduğunun kabul 
edilir olması noktasıydı. Oysa bugün eczacılıkta 
tartıştığımız alan şu ki eczacılar hem bir ilaç 
danışmanı hem bir halk sağlığı uzmanı. Eğer 
halk sağlığı noktasında önemli bir merkezse 
eczaneler, o zaman bu ehil insanların elinde 
yapılması gereken bir iş. 

Muvazaanın Türkiye’de yapılamaması meslektaş-
larımızın mesleğine yeterince sahip çıkmasından, 
mesleğin bir ticari alan değil sağlık alanı olduğu 
olgusunu kavramasından ve sağlık otoritesinin 
mesleğimize ilişkin yaklaşımından geçiyor. Medya 
çok önemli, çünkü toplum okumaktan ziyade 
medya yoluyla bilgilenmeyi tercih ediyor. 

Bu konuyla ilgili saldırıya uğrayan, darp edilen, 
aracı yanan oda başkanlarımız ve yöneticilerimiz 
oldu geçmişte, ama bunu topyekûn çözme 
konusunda irademizin böyle bir noktaya gelmesi 
hepimiz açısından sevindirici.”

AstraZeneca; 
Az Diyabet Çok Sağlık 

Diyabet hastalarının yaşamlarını kolaylaştırmanın 
ilk adımının onları anlamak olduğuna inanan 
AstraZeneca çalışanları, 14 Kasım Dünya 
Diyabet Günü’nü içine alan haftada “Az Diyabet 
Çok Sağlık” diyerek, şirket içinde düzenledikleri 
çeşitli aktivitelerle, hayata diyabet hastalarının 
penceresinden bakmaya çalıştı.

AstraZeneca, diyabet hastalarının yaşamlarını 
kolaylaştırmanın ilk adımının onları anlamak 
olduğuna inanıyor. 14 Kasım Dünya Diyabet 
Günü’nü içerisine alan hafta boyunca 
AstraZeneca çalışanları sağlıklı beslenerek, 

ofis içerisinde egzersizler yaparak, kan 
şekeri ölçümü yaptırarak ve retinopatisi olan 
diyabet hastalarının dünyayı nasıl gördüğünü 
deneyimleyerek, bir hafta boyunca dünyaya 
diyabet hastalarının penceresinden baktı.

Hafta boyunca süren etkinliklerde ilk gün sağlıklı 
beslenen AstraZeneca çalışanları, ikinci gün 
fiziksel aktivitelerini arttırmak amacıyla ofis içinde 
çeşitli egzersizler yaptı. Üçüncü gün diyabetik 
retinopati hastalarının dünyayı nasıl gördüğünü 
sanal gerçeklik gözlüğüyle deneyimleyen 
AstraZeneca çalışanları dördüncü günde açlık 
ve tokluk kan şekeri ölçümü yaptırdı. Çalışanlar 
haftayı, Prof. Dr. Taner Damcı’nın “Yaşam Biçimini 
Değiştirmek için Bir Yol Var” söyleşisini dinleyerek 
kapattı.
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Berko İlaç Çocuk Tiyatrosu’na Ödül

Dünya çapında 128 ülkede faaliyet gösteren 
genç liderlerin bir arada bulunduğu küresel bir 
platform olan “Junior Chamber International’ın 
(JCI) bu yıl ikincisini düzenlediği “Uluslararası 
Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödülleri (ICSR)” 
sahiplerini buldu. Berko İlaç, “Berko Çocuk 
Tiyatrosu” sosyal sorumluluk projesi ile “kültür ve 
sanat” kategorisinde ödüle layık görüldü.

6 Aralık 2016 Salı akşamı Saint Michel Fransız 
Lisesi Tarihi Jeanne D’arc Sergi ve Konser 
Salonu’nda, JCI Kültür ve Fireffly Magazin işbirliği 
ile gerçekleşen ödül töreninde Berko İlaç’ın 
ödülünü, Berko İlaç Yönetim Kurulu Üyesi ve 
Kurumsal İletişim Direktörü Eylem Beran aldı. 
Yurt dışından ilginin de yoğun olduğu geceye; 
kamu kurum başkanları ve temsilcileri, ulusal ve 
uluslararası STK başkanları, ilgili akademisyenler 
ve şirketlerin ilgili birim yöneticileri katılım gösterdi.

Kurumların sosyal sorumluluk projelerini 
tanıtmak ve iyi uygulamaları ödüllendirmek 
için düzenlenen yarışmada, Birleşmiş Milletler 
kalkınma hedefleri ile uyumlu projeler öncelikli 
olarak değerlendirildi. Berko İlaç, Berko Çocuk 
Tiyatrosu projesi ile Birleşmiş Milletler kalkınma 
hedeflerinden biri olan “kültür ve sanat” 
kategorisinde ödül aldı

Topluma ve sanata katkı sağlayan projeler üreten 
Berko İlaç, bu yaklaşımından yola çıkarak Berko 
Çocuk Tiyatrosu’nu kurdu. Berko Çocuk Tiyatrosu, 

çocukların sosyal gelişimine katkı sağlamayı, 
çocukların ve ailelerinin sanat gelişimine aracı 
olmayı ve sağlıklı beslenmenin önemi hakkında 
toplum bilinci oluşturmayı hedefliyor. 

İlk olarak seyircisiyle 2014-2015 sezonunda 
buluşan Berko Çocuk Tiyatrosu’nun ilk oyunu 
“Berfu’nun Rüyası”, Türkiye’de bütün iller 
kapsamında okullarda, belediyelerde, kültür 
merkezlerinde ve çeşitli sahnelerde oynanıyor. 
Şimdiye kadar 27 ayrı sahnede toplam 50 oyun 
olarak sahnelenen Berko Çocuk Tiyatrosu, 
çocuklara ve onların ailelerine ücretsiz olarak 
ulaşıyor. 

İlaçta AR-GE Teşvikleri Toplantısı 
Gerçekleşti

İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası ve T.C. Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı işbirliğiyle 15 Kasım 
2016 tarihinde İstanbul’da “İlaçta AR-GE Teşvikleri” 
toplantısı gerçekleştirildi. İEİS Yönetim Kurulu 
Başkanı Nezih Barut, Bilim ve Teknoloji Genel 
Müdürü Doç. Dr. İlker Murat Ar ve İEİS Genel 
Sekreteri Turgut Tokgöz’ün konuşma yaptığı 
toplantıda sektör yetkilileri bir araya geldi.

Toplantının çılış konuşmasını yapan Nezih Barut, 
ilaç sektörünün ülke ekonomisi için vazgeçilmez 
olan sanayi dönüşümüne destek veren sektörlerin 
başında geldiğine vurgu yaptı. Türkiye’nin küresel 
bir ilaç üreticisi ve ihracatçısı konumuna gelmesi 

için önünde bir engel olmadığının altını çizen Barut;
“Devletimizin de desteğiyle, AR-GE yetkinliğimizi 
arttırarak özellikle biyoteknoloji alanında daha 
yüksek katma değerli ürünler üreterek bu hedefe 
ulaşmak için yoğun şekilde çalışıyoruz” dedi. 

AR-GE’nin önemine dikkat çeken Barut, 2010’da 
Türkiye ilaç endüstrisinde 4 olan AR-GE merkezi 
sayısının 2016 itibarıyla 15’e yükseldiğini belirtti.

Toplantıda yaptığı sunumda 5746 sayılı 
Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin 
Desteklenmesi Hakkında Kanun’un 
uygulanmasına ve denetimine ilişkin konulara 
değinen Bilim ve Teknoloji Genel Müdürü Doç. 
Dr. İlker Murat Ar ise teknolojiye yatırımın geleceğe 
yatırım olduğunun altını çizdi.
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MS’lileri “GülüMSe”ten Şarkı

Türkiye MS Derneği, toplumun multipl skleroz 
hastalığı farkındalığını arttırmak amacıyla, Novartis 
işbirliği ile hastalığa bu kez müzikle dikkat çekti. 

Türkiye’de yaklaşık 40 bin kişiyi etkileyen Multipl 
Skleroz (MS) hastalığı hakkında farkındalık 

yaratmak ve MS ile yaşayanlara moral vermek
üzere hazırlanan “GülüMSe” adlı şarkı 24 Kasım 
2016’da Kolektif House’ta basına tanıtıldı.
Yaklaşık 3 yıldır MS hastalığı ile yaşayan 
Mehmethan Kurtuluş ve kendisi gibi müziğe 
ilgisi olan doktoru Nöroloji Uzmanı Serkan Demir 
tedavi sürecindeki görüşmeleri sırasında bir 
şarkı sözü yazdılar. MS’i hastanın yol arkadaşı 
olarak gösteren “GülüMSe” adlı şarkıda hastalara 
“azmet başar, hadi pozitif ol” mesajı veriliyor. 
Şarkının seslendirilmesinde Mehmethan 
Kurtuluş’a kendisi gibi rap sanatçısı olan kardeşi 
Tunahan Kurtuluş eşlik etti. 

Şarkı için çekilen klipte rol alan MS’liler ise 
kendileri gibi MS’le yaşayanlara bu şarkı ile 
hayata tutunma ve pes etmeme mesajı verdiler. 
Şarkının tanıtım etkinliğinde konuşan Türkiye MS 
Derneği Başkanı ve Devlet Tiyatrosu Sanatçısı 
Ayşen İnci, dernek olarak toplumda az bilinen ve 
genellikle yanlış algılanan MS hastalığına dikkat 
çekmek için çalıştıklarını vurguladı.

Altın Havan Sahiplerini Buldu

Ecz. Levent Kamacık anısına bu yıl yedincisi 
düzenlenen sektöre hizmet veren ve inovasyon 
yaratanların ödüllendirildiği Altın Havan 2016, 
sektör temsilcilerinin yoğun ilgisi ile Selçuk Ecza 
ve As Ecza Depolarının ana sponsorluğunda 
21 Aralık 2016’da İstanbul’da gerçekleşti.

Levent Kamacık Özel Ödülü; Mesleki Dayanışma 
ve Birliktelik başlığıyla Ecz. Atilla Erbudak’a
Serbest Eczacılık Ödülü; Hasta Danışmanlığı 
ve Mesleki Çözümler başlığıyla Ecz. Betül 
Bilgetekin’e, Klinik Eczacılık Ödülü; Altındağ 
Eczanesi ’’Akılcı İlaç Kullanımı’’ başlığıyla Ecz. 
Ahmet Olgay Altındağ’a, Eczacılık Tarihi Ödülü; 
Farmakoloğ Dergisi’nin Özetli Bibliyografyası ve 
İncelemesi ile Ecz. Eyüp talha Kocacık’a, Bilim 
Ödülü; Prof. Dr. Göksel Şener’e, Danışmanlık 
Hizmet Ödülü; Eczanede Personel Yönetim 
Danışmanlığı başlığıyla Uzm. Ecz. Güzide Zehra 
Dişli Yazar’a, Onur Ödülü; Moleküler Biyoloji, 
Genetik ve Biyoteknoloji başlığıyla Prof. Dr. 
Mehmet Öztürk’e, Sektöre Hizmet Ödülü; Ecz. 
Nevzat Karpuzcu’ya, Eczane Dizayn Ödülü; 
Ecz. Yeşim Tuğba Ceylan’a, Sosyal Sorumluluk 
Projesi Ödülü; Bilinçli Antibiyotik Seferi başlığıyla 
MUPSA Marmara Üniversitesi Eczacılık 
Öğrencileri Birliği’ne, Sosyal Sorumluluk Projesi 
Ödülü; Akılcı İlaç Kullanımı başlığıyla Ecz. Cengiz 
Erk’e, Sosyal Sorumluluk Projesi Ödülü; İlaç 
Kutularının ve Etken Maddelerinin Görselleşmesi 
başlığıyla Yrd. Doç. Dr. Songül Ünüvar, Mahsun 
Gıyak, Turan Yılmaz ve Onur Kaya’ya verildi.

7. Altın Havan Ödül Töreni’ne katkıları nedeniyle 
verilen ödülü ise, Selçuk Ecza Deposu Genel 
Müdür Yardımcısı Mehmet Yılmaz, Nova Medya 
Grup Başkanı Çetin Öztürk’ten aldı.



/ 11

Türkiye İlaç Üretim ve AR-GE Üssü 
Olma Potansiyeline Sahip

Deloitte, sağlık ve ilaç sektörü değerlendirmesine 
göre Türkiye, bölgedeki konumunu iyi 
değerlendirerek bölgesel ilaç üretim üssü ve 
hatta bölgesel AR-GE merkezi olabilir. Bunun için 
ülkenin yeni Aziz Sancarlara ihtiyacı var.

Deloitte Türkiye Sağlık ve İlaç Sektörü 
Lideri Güler Hülya Yılmaz’ın hazırladığı 2016 
Değerlendirmesi 2017 Öngörüleri Çalışması’na 
göre 2016’da Türk ilaç sektörünün gelecekteki 
konumunda önemli rol oynayacak pek çok 
gelişme oldu. Özellikle, ithalat-ihracat dengesi 
itibarıyla cari açığa olumsuz katkı yapan ilaç 
sektöründe ithalatı azaltmaya, yerli üretimi teşvik 
etmeye yönelik politikaların gündeme gelmesi ve 
buna yönelik çalışmalar öne çıktı.

İlaç sektöründe fiyat ve özellikle yüksek 
devalüasyondan kaynaklanan kur baskıları, 2016 
yılında da olumsuz etki yaratmaya devam etti. 
Bununla birlikte sektörde değer bazında büyüme 
yaklaşık %15, hacim bazında büyüme ise yaklaşık 
%6 civarlarında gerçekleşti. Dünyadaki eğilimlere 
paralel olarak, Türkiye’de de giderek yaşlanan 
nüfus ve kronik hastalıklarda yaşanan artış ise 
ilaç piyasasının önemini arttırmaya devam ediyor. 
Özellikle 2016 yılında, Türkiye’nin Avrasya’ya 
yönelme eğilimleri neticesinde, sadece Türkiye 
değil, tüm dünyadaki ilaç üretici ve satıcıları 
Ortadoğu, Kuzey Afrika, Orta Asya ve Kafkasya 
bölgelerinin pazar potansiyelini keşfetmeye 
başladı. Deloitte değerlendirmesine göre Türkiye 
bu düşünceyle, bölgedeki konumunu gelecek 
dönemde çok iyi değerlendirmeli.

Sağlık hizmetleri alanında ise bazı kamu-özel 
sektör işbirliği projelerinin hayata geçirilmesi 
için yapılan çalışmalar memnuniyet verici olarak 
gözlemleniyor. Ancak Deloitte’a göre bu projelerin 
tam anlamıyla başarıya ulaşabilmesi için sadece 
inşaat boyutu değil, teknik altyapı, insan kaynağı 
planlama ve yönetim boyutları ile bir bütün olarak 
ele alınarak daha detaylı planlanıp geliştirilmesi 
gerekiyor.

Türkiye, akılcı politika ve teşviklerle Avrupa ve 
Asya arasındaki stratejik konumunu çok iyi 
değerlendirerek önemli bir cazibe merkezi; 
örneğin bölgesel ilaç üretim üssü ve hatta 
bölgesel AR-GE merkezi olabilir. Ancak bunun 
için yerli üretim ve AR-GE yatırımlarının daha 
etkili ve amaca hizmet eden teşvik tedbirleri ile 

desteklenmesi gerekiyor. Gayri safi milli gelir 
içinde AR-GE payını arttırmak, tüm temelleri 
yenilikçi AR-GE’ye dayalı olan ilaç sektörü için 
önemli bir gereklilik teşkil ediyor. Aksi takdirde, 
Türkiye ithalatçı/dağıtımcı statüsünden öteye 
gidemeyebilir ve gerçek katma değeri yakalama 
şansını kaçırabilir. 

Teşvik ve destek sağlamanın yanı sıra etkin, 
katma değerli AR-GE projeleri üretilebilmesi adına 
yakın zamanda Nobel Ödülü’ne layık görülen Aziz 
Sancar gibi iyi yetişmiş bilim insanı kaynağı büyük 
önem arz ediyor. Bu nedenle, sadece arazi 
vermek, teşvik sağlamak, bina yapmak yetersiz 
kalıyor. Özgün AR-GE projesi üretebilecek ve 
insanlığa faydalı buluş yaparak bilimsel çalışmaları 
yürütüp başarıyla sonuçlandırabilecek, iyi 
eğitilmiş, yetkin insan kaynağı ve bunun için de 
özgün ve yaratıcı düşünceyi ve çalışmaları teşvik 
eden pozitif bilimlere dayalı, bilim ve teknolojiyi 
takip eden güçlü bir eğitim sistemi olması 
gerekiyor.

Deloitte değerlendirmesine göre, geleceğin 
ilaçları hücre ve gen tedavisi yapan kişiye özel 
akıllı moleküller olacak. Bu bakımdan 2017 
ve sonrasında biyoteknoloji çok daha fazla 
önem kazanacak. Endüstri 4.0 devrimi, sağlık 
sektöründe de gerçekleştiği takdirde hastalar, 
ilaç şirketleri, hastaneler, sigorta kurumları 
ve tüm diğer ilgili paydaşlar birbiriyle etkin ve 
sürekli iletişim ve etkileşim halinde olabilecek. 
Bu da ilaçların tedavi etme etkinlik ve verimliliğini 
ölçmede önemli gelişmeler sağlayacak ve 
AR-GE projelerine daha fazla ilham verecek.



12 /

Ahmet Keleşoğlu Dualarla Anıldı

Selçuk Ecza Deposu, AS Ecza Deposu, Ahmet 
ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı Kurucusu, eğitim 
gönüllüsü ve hayırsever iş adamı merhum Dr. 
Hacı Ahmet Keleşoğlu ebediyete intikal edişinin 
ikinci yıl dönümü sebebiyle, 14 Ocak 2017 
Cumartesi günü Musalla Mezarlığı’nda bulunan 
mezarı başında dualarla anıldı.

Anma törenine; Necmettin Erbakan Üniversitesi 
Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Tahir Yüksek, 
Prof. Dr. Önder Kutlu, Prof. Dr. M. Emin Aydın, 
Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu 
İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan 
Altıntaş, Necmettin Erbakan Üniversitesi 
Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Mehmet Kırbıyık, Selçuk Üniversitesi Eski 
Rektörü Prof. Dr. Süleyman Okudan, Selçuk 
Ecza Deposu Yönetim Kurulu Başkanı Sonay 
Gürgen ve üyeleri, Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu 
Vakfı yönetici ve üyeleri, Selçuk Ecza Deposu 
ile AS Ecza Deposu çalışanları, Türk Eczacıları 
Birliği (TEB) Merkez Heyeti Üyesi Dr. Ecz. Harun 
Kızılay, Konya Eczacı Odası Başkanı Ecz. Cemil 
Karakap, Karaman Eczacı Odası Başkanı Ecz. 
Osman Ünsal ve Oda Yönetim Kurulu Üyeleri, 
Konyalı eczacılar, çok sayıda akrabası ve seveni 
katıldı. 

Selçuk Ecza Deposu Yönetim Kurulu Başkanı 
Sonay Gürgen yaptığı konuşmada; “Merhum Dr. 
Ahmet Keleşoğlu hem büyük bir iş adamı hem 
de büyük bir hayırseverdi. Ülke genelinde yaptığı 
hayırlar özellikle eğitim alanına yoğunlaşmıştır. 
Şu anda yapılıp devlete teslim edilen okullarda 
yaklaşık 30 bin öğrenci eğitim görmektedir. 
Merhum Dr. Hacı Ahmet Keleşoğlu’nun 
hayırseverliği yolunda hizmetlerimiz tüm hızıyla 
devam etmektedir, halen İstanbul Beylikdüzü’nde 

36 derslikli bir ilköğretim okulu yapılmış olup, 
halen Ahmet Bey’in anne ve babasının adına bir 
ilköğretim okulunun da yapımı Ermenek te devam 
ediyor, bununla birlikte bir de müze yapılacaktır. 
Yine Konya’da Sayın Cumhurbaşkanımızın 
Eğitim Fakültesi açılışında ki talebi üzerine İlahiyat 
Fakültesi yapılması konusunda mutabık kalınmış 
olup, Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesinin inşaat 
hazırlıkları da başladı” dedi.

Anma töreninde konuşan Necmettin Erbakan 
Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tahir 
Yüksek, Ahmet Keleşoğlu’na olan özlemin ve 
ihtiyacın onun sağlığında olduğu gibi ölümünde 
de devam ettiğini söyledi. Yüksek konuşmasında 
şu ifadelere yer verdi; “Merhum Ahmet 
Keleşoğlu’nun kurmuş olduğu Ahmet ve Nezahat 
Keleşoğlu Vakfı çok sayıda hayırlı işe vesile oldu. 
Şu anda da bu hayırlar devam etmektedir. Bizler 
sayın büyüğümüz Ahmet Keleşoğlu’nu tekrar 
tekrar rahmetle anıyoruz.”

Törende ayrıca Selçuk Üniversitesi Eski Rektörü 
Prof. Dr. Süleyman Okudan, Necmettin Erbakan 
Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Ramazan Altıntaş, Necmettin 
Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kırbıyık, Türk 
Eczacıları Birliği (TEB) Merkez Heyeti Üyesi Dr. 
Ecz. Harun Kızılay, Konya Eczacı Odası Başkanı 
Ecz. Cemil Karakap da hayırsever iş adamı 
merhum Ahmet Keleşoğlu hakkında konuşma 
yapan isimler arasında yer aldı.

Protokol konuşmalarının ardından anma programı 
kapsamında önce merhum Dr. Hacı Ahmet 
Keleşoğlu için Kuran-ı Kerim okundu, ardından 
ise dua yapıldı. Anma töreni misafirlere dağıtılan 
gül suyu, hurma ve şeker ikramıyla son buldu.
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SED Ankara Şubesi’ne Ziyaret

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Kalkınma Bakanı 
Lütfi Elvan, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, 
Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Konya 
Milletvekili Ziya Altunyaldız, 5 Ocak 2017 
Perşembe günü Selçuk Ecza Deposu Ankara 
Şubesi’ni ziyaret ettiler.

Ziyarette Selçuk Ecza Deposu Yönetim Kurulu 
Başkanı Sonay Gürgen, Yönetim Kurulu 
Başkan Vekili Mehmet Yılmaz ve Selçuk Ecza 

Deposu Ankara Şubesi Müdürü Süleyman Uyar 
konuklara; ecza depoculuğunda soğuk zincir, 
siparişlerin hazırlanışı, dağıtım sistemi, dağıtım ağı, 
konularında bilgiler verdi.  

Ziyaret sırasında; karekodlarla izlenebilirliği 
sağlanmış ilaçların üretim veya ithalattan 
başlayarak geçtikleri her noktadan alınacak 
bildirimlerle takibini sağlamak üzere kurulmuş 
bilgisayarlar, veritabanı, bu veritabanını işletmeye 
yarayan bilgisayar yazılımları ve iletişim altyapılarını 
içeren bir sistem olan İlaç Takip Sistemi’nin Selçuk 
Ecza’daki işleyişi hakkında detaylı bilgi aldılar. 

Hasta Güvenliği İlaç
Takip Sistemi ile Sağlanıyor

T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından 2010 yılının Ocak 
ayından itibaren ülke çapında faaliyete geçirilen 
İlaç Takip Sistemi, ilaçların sahteciliğe karşı 
korunması ve güvenlik amacıyla takip edilmesini 
sağlıyor. İlaç Takip Sistemi, üretici, ithalatçı, ecza 
deposu ve eczanelerden alınan bildirimler, geri 
ödeme kurumlarından alınan satış onayları ile bir 
ilacın birden fazla satılamamasını denetliyor.

Ecza depoları sistemin en önemli paydaşları 
arasında yer alıyor. İlacın geçmişinin net olarak 
belirlenebilmesi için ecza depolarının satışlarını 
bildirmeleri gerekiyor. Ecza depolarının satış 
bildirimi yapması sonucu ürünler eczane 
stoklarına giriyor ve o ürün sadece o eczaneden 
satılıyor. Satış bildirimi aynı zamanda doğrulama 
yapılmasını sağlıyor. Satış veya mal alım 
onayı esnasında ürünlerin miatları da kontrol 
edildiğinden miadı geçen bir ürün satılamıyor. Bu 
gerçeklerden hareketle Selçuk Ecza’da İlaç Takip 
Sistemi uygulamalarına büyük önem veriliyor.
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Türk-İtalyan İş Birliğiyle İş 
Dünyasında Güçlü Adımlar 

Türkiye’nin ilk ve köklü ilaç firması İbrahim Etem, 
Menarini’nin Türk ve İtalyan yöneticileri, şirketin son 
dönemdeki yükselen performansını ve Türkiye 
hedeflerini paylaşmak üzere İstanbul’da basının 
karşısına çıktı.  

Şirketin 2016’yı %25 büyüme ile kapattığını belirten 
Genel Müdür Uğur Bingöl; “2016 Türkiye için 
zor bir yıldı, buna rağmen hedefimizin üzerinde 
büyüdük. Bir yılda 100 milyon kutu ilaç sağladık ve 
bunun 75 milyonunu kendi tesislerimizde ürettik. 
2017’ye daha umutlu bakmak istiyoruz” dedi. 

Toplantıya ev sahipliği yapan İbrahim Etem - 
Menarini’nin Yönetim Kurulu Başkanı Sonay 
Gürgen; “Bu yıl 114 yaşına giren İbrahim Etem, 
Türkiye’nin tarihine tanıklık etmiş, sektörde ilklerin 
öncüsü olmuş, ülkemizin ilk ve en köklü ilaç 
firmasıdır. İlk antibiyotiği üreten şirkettir. Bugün 
800’e yakın çalışanımız ve üretimimizle Türkiye’nin 
en büyüklerinden biriyiz. İki köklü şirket İbrahim 
Etem ve Menarini’nin bir araya gelmesinin tek 
amacı değer üretmek” dedi. 

Menarini Grup Başkanı Lucia Aleotti toplantıya 
Floransa’daki şirket merkezinden görüntülü 
bağlantıyla katıldı. Şirketin ikinci kuşak yöneticisi 
olan Lucia Aleotti; “Akdeniz kültürünü paylaşan 
ülkeler olmamız, ilaç sektöründeki köklü bağlılığımız 
ve uluslararası pazarlardaki büyüme stratejimize 
dayanarak hem Türkiye’deki şirketlerimizin hem de 
Türkiye’nin geleceğine güveniyoruz” dedi.

Toplantıya İtalya’dan katılan Menarini Grup Genel 
Müdürü Pietro Giovanni Corsa ise; “Menarini’nin 
tarihi 1886’ya dayanıyor, bugün şirketimiz 131 
yaşında. İtalya’nın bir numaralı ilaç şirketiyiz. 130 
ülkede faaliyet gösteriyoruz, Türkiye bu ülkeler 
arasında altıncı sırada. Uluslararası AR-GE 
merkezlerimizle sektöre yenilikçi ürünler ve yenilikçi 
tedavi alternatifleri sunuyoruz” diye konuştu.

Her iki şirketin de asırlık tarihe, büyük bir mirasa 
ve tecrübeye sahip olduğunu vurgulayan İbrahim 
Etem - Menarini Yönetim Kurulu Üyesi Carlo 
Colombini ise şöyle konuştu; “Menarini’nin güç ve 
değerlerini İbrahim Etem’in değerleri ile birleştirdik, 
daha da güçlendik. İstanbul tesisleri dünyadaki 
14 üretim tesisi arasında önemli bir yere sahip. 
İbrahim Etem - Menarini yeni başarı hikâyeleri 
yazmaya devam edecek.”

Toplantıya, İtalya’nın Türkiye Büyükelçisi Luigi 
Mattiolo, İstanbul Başkonsolosu Federica Ferrari 
Bravo ve İtalyan Ticaret Odası Başkanı Giuseppe 
Moggi de katıldı. Büyükelçi Mattiolo törende yaptığı 
konuşmada, İtalya ve Türkiye arasında yükselen iş 
birliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İE - Menarini Gn. 
Md. Uğur Bingöl,
İE - Menarini Yön.
Kur. Bşk. 
Sonay Gürgen,
Menarini Group Gn. 
Md. Pietro Giovanni 
Corsa
İE - Menarini Yön.
Kur. Üyesi 
Carlo Colombini,
İtalya’nın Türkiye 
Büyükelçisi Luigi 
Mattiolo

İtalya’nın Türkiye 
Büyükelçisi Luigi 
Mattiolo, 
İE - Menarini Gn. 
Md. Uğur Bingöl,
İE - Menarini Yön.
Kur. Bşk. 
Sonay Gürgen,
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E cz. Aysun Altıkardeş hayatını 
eczacılığa ve halkın ilaca sağlıklı 
şekilde ulaşmasına adamış emektar 

bir eczacı olarak, genç meslektaşlarına 
kendilerini sürekli geliştirmelerini ve hastalarla 
birebir ilişki kurarak mesleklerine devam 
etmelerini öğütlüyor.

DENGE: Kendinizden bahseder misiniz?
AYSUN ALTIKARDEŞ: 1948 senesinde Rıfat-
Kadriye Altıkardeş çiftinin 3 çocuğundan en 
büyüğü olarak dünyaya geldim. İlköğrenimimi 
Hoca İlyas İlköğretim Okulu’nda tamamladım. 
Bursa Atatürk Lisesi’nden mezun olduktan sonra 
babamdan habersiz, sahibi olduğu ekmek fırınını 
eczaneye (dükkân) çevirdim ve akabinde askerlik 
yaptıktan sonra VETKİM adı altında veteriner 
deposu açtım. 

D.: Ecza depoculuğu da yaptınız?
A.A.: Depocu ortaklarım ile birlikte beşeri 
ilaçlar da satmaya başladım. Aynı sene 3 ay 
kadar depoculuk yapan meslektaşım Ecz. Halit 
Bey’den Arda Ecza Deposu’nu devir aldım. Hızlı 
büyüme sonucu her 5 senede bir depoyu daha 
büyük bir binaya taşımak durumunda kaldım. 
Kooperatifin kuruluşunda etkin rol aldım. 

İÇİMİZDE İÇİMİZDEN BİRİ

“Gençler Büyük 
Düşünmeli”

D.: Başka ne gibi çalışmalarınız oldu?
A.A.: Ticaret odasında 2-3 dönem çalıştım. 
Birçok bayilik aldım. İmalat ve ithalat yaptım. 
Türkiye’nin ilk mama ve süt tozu fabrikası ve 
dağıtım, pazarlama şirketinin %50 ortağı oldum. 
Maalesef meslektaşlarımın istediğim oranda 
desteğini alamadım. İdeallerim çok büyüktü.

D.: Rahmetli Ahmet Keleşoğlu ile birlikte 
çalıştınız. Bize o dönemi ve Ahmet Bey ile 
ilişkinizi anlatır mısınız?
A.A.: Depocu olmam sebebiyle Sayın Ahmet 
Keleşoğlu ile iyi münasebetlerimiz oldu. Ahmet 
Ağabey diyebilecek kadar samimi oldum, 
sevdim. Beraber Avrupa ve Uzak Doğu 
ülkelerine mesleki seyahatlerimiz oldu. 

Yurt içi ve yurt dışı seyahatlerimizde beraber 
olmamız sebebi ile kendisini yakından tanımak 
onuruna eriştim. Ticari hayatımda bana yol 
gösterdi ve ihtiyacım olduğunda her zaman 
yanımda oldu. Kendi programlarını ve adamını 
göndererek ilk bilgisayar sistemimi kurmama 
destek verdi. 

Eskişehir Ecza Deposu’nu çok ihtiyacım olduğu 
anda, hiç pazarlık etmeyerek, ihtiyacım olan 
meblağ üzerinden satın alarak çok yardımcı 
olmuştur. Bunun dışında öneri ve davranışları ile 
bana yol göstermiştir. Yenilikçi ve ilerisini gören 
duruşu ile bende saygı uyandırmıştır. Rakiplerim 
ile birlikte nasıl dürüstçe mücadele edeceğimi, 
herkese nasıl yardımcı olabileceğimi, herkesin 
ortak çıkarına nasıl hizmet edeceğimi öğretmiştir.

Ecz.
Aysun Altıkardeş
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D.: Eczanenizde yaşadığınız sorunlar neler?
A.A.: Eczanem eski olması münasebeti ile alan 
olarak çok küçüktür. 3 kat olmasına rağmen 
çok sıkıntı çekiyorum, çok fazla çeşit ürün var. 
Gittikçe artan ürün yelpazesine hakim olabilmek 
için çok daha büyük ve geniş alana sahip 
eczaneler kurulmalıdır. Benimkisi gibi eski yapılı 
eczaneler bu şansa sahip değil.

D.: Eczanenizde ilaç üretiyor musunuz?
A.A.: Laboratuvarım mevcut talepleri 
karşılayacak düzeydedir. Fakat günümüz 
doktorları artık yapma ilaç reçetesi pek yazmıyor.

D.: Genç meslektaşlarınıza önerileriniz var mı?
A.A.: Yeni eczane açmak üzere olan genç 
meslektaşlarıma büyük düşünmelerini tavsiye 
ederim. Meslektaşlarımdan bir ricam da 
kazandıkları parayı eczanelerini geliştirmek üzere 
kullanmalarıdır. Yaptıkları cironun depoya ait 
olduğu bilinci ile hareket etmeleridir. 

Her türlü olumsuzluğa hazır olmalılar. İşlerinin 
başında bulunmalı ve müşteri ile birebir 
muhatap olmalılar. Ancak bu şekilde eczacılık 
mesleğine halk tekrar saygı duymaya başlar. 
Kendilerini geliştirsinler, personeli geliştirmeye 
çalışsınlar. Mesleklerinin geleceği için karamsar 
olmasınlar. Azimli ve dürüst bir çalışma ile 
halledemeyeceğimiz sorun yok.

D.: Geçmişte durum nasıldı?
A.A.: Esasında şimdi çok rahatız. Eski çektiğimiz 
acılar, sürsajın yasak olduğu dönemler unutuldu. 
İlaçların karaborsa satıldığı, bulunmadığı, 
tevzi dağıtıldığı, depolar ve firmalar tarafından 
uygulanan kısıtlamaların olduğu, peşin para ile 
bile ilaç almakta zorlandığımız, satılan ilaçları 
talep edebilmek için satılmayanları almak 
zorunda olduğumuz günler geride kaldı. 

Eczanelerimizin sıkı yönetim baskılarına maruz 
kaldığı, benimkisi de dahil 11 eczanenin 
mühürlendiği günleri gördük. Beraber yönetimde 
bulunduğumuz Eczacı Odası Başkanı Naci 
Doğan’ın eczanesinin bombalandığı, akabinde 
kendisinin suikasta maruz kaldığını gördük. 
Senelerce mahkemelerde ifade verdik, birçok 
dava ile uğraştık, ağır ceza mahkemelerinde 
yargılandık. 

Bursa Sıkı Yönetim Komutanlığı Komutanı 
Timur Paşa’dan, arkadaşlarımızdan birisinin 
abisi ve bu eczacı arkadaşımız depo sahibi 
olmasına ve hatta çeşitli ortaklıklarımız olmasına 
rağmen randevu dahi alamadık. Ancak Yönetim 

Kurulumuzdan; Başkanımız Ecz. Bener Özcan, 
Ecz. Mahir Soyer ve sınıf arkadaşımız Ecz. Çetin 
Poyrazlar’ın abisi sayesinde ulaşabildiğimiz Deniz 
Kuvvetleri Komutanı vasıtası ile Timur Paşa’dan 
randevu alabildik. Bu görüşmeden sonra ilaç 
ve eczane mühürlerini kaldırtabildik. Şimdi hiç 
olmazsa evlere, eczanelere baskın uygulaması 
ve korkusu yok.

D.: Selçuk Ecza Deposu hakkında neler 
düşünüyorsunuz?
A.A.: Eczanemi açtığım 1975 senesinden beri 
süregelen süreçte Selçuk Ecza Deposu’nun 
muhtelif şubeleri ile ilişkilerim sürmüştür, her 
sıkıştığımda yanımda olmuşlardır. Sayın Ahmet 
Keleşoğlu’nun depoculuk ve eczacılık mesleğine 
çok şey kattığını düşünüyor ve kendisini saygı 
ile anıyorum. Kooperatifimizi açtıktan sonra 
ve devamındaki süreçte bizimle saldırgan bir 
rekabet yapmayarak bize destek olmuştur. Hatta 
her toplantıda eczacıların birlikte olması için bizi 
desteklemiş ve yol göstermiştir.
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B oyacıoğlu Eczanesi sahibi Ecz. Şenay 
Arıdıcı eczanesini açtığı o ilk gün 
yaşadığı heyecanı asla kaybetmeden 

mesleğini aşk ile icra etmeye devam ediyor. 
Şenay Arıdıcı tüm sorunlarına rağmen eczacılık 
mesleğinin diğer mesleklere göre değerlerinin 
birçoğunu koruyor olmasından mutluluk 
duyuyor.

DENGE: Kendinizden bahseder misiniz?
ŞENAY ARIDICI: Kırklareli doğumluyum. İlk, 
orta ve lise eğitimimi Kırklareli’nde tamamladım. 
Eczacılık eğitimimi İstanbul Eczacılık 
Fakültesi’nde tamamladım. 1969 yılında mezun 
oldum ve ardından 1970 yılında Bursa’da 
eczanemi açtım. Evliyim ve bir oğlum var.

D.: Neden eczacılık mesleğini seçtiniz? 
Ş.A.: Eczacılık mesleğini tercih etmemde ablam 
Ecz. Hüsniye Kökenli’nin etkisi çok büyüktür. 
Önceleri eczanelerin majistral ağırlıklı çalıştıkları 
zamanlardı ve bu beni çok etkiledi.

İÇİMİZDE İÇİMİZDEN BİRİ

“Eczacı Halkla 
Birleşmeli”

D.: Eczanenizin kuruluş hikayesi nedir? 
Ş.A.: 24 Mayıs 1970 günü eczanemin açılışında 
büyük bir heyecan yaşadım. Açılış esnasında 
Bursa’da bulunan meslektaşlarımın ve 7. Bölge 
Eczacı Odası Başkanı İlhan Özmert’in katılımı 
beni çok mutlu etmişti. O zamanki eczacı 
camiasında mesleğe yıllarını veren duayen 
dediğimiz meslektaşlarımız desteklerini hiçbir 
zaman esirgememiştir.

D.: Sizce eczacı hasta ilişkisi nasıl olmalı?
Ş.A.: Eczacı halkla birleşmelidir. Başta 
karşılıklı saygı, etik ve emeğe hürmet olarak 
sıralandırabilirim. Meslekle ilk tanıştığım yıllardaki 
ortamı ve samimiyeti, ruhu bu yıllarda bulabilmek 
ve yaşatabilmek çok zor olsa da birçok sektöre 
göre değerlerimizin birçoğunun devamı beni 
hem sevindiriyor hem de mutlu ediyor.

D.: Eczanenize gelen hastalar aradıkları her 
ilacı bulabiliyorlar mı?
Ş.A.: Majistral ilacın mesleğimizden 
uzaklaştırılması ve yıllar içinde hazır preparatların 
artışı ile eczane raflarında bulundurulması 
gereken ilaç sayısının gitgide fazlalaşması, 
çoğalan jeneriklerle başa çıkılması zor bir durum 
oluşturmuştur. 

Gelişen teknoloji ve eczane programları 
sayesinde, çeşidimizi hastalarımızın taleplerine 

Ecz.
Şenay Ardıcı
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bağlı olarak koruyup arttırarak üst seviyede 
tutmaya çaba sarf ediyoruz. Bu arada Selçuk 
Ecza Deposu’na da teşekkürü bir borç bilirim.

D.: Eczanede ilaç üretiyor musunuz? 
Ş.A.: Eczanemde mümkün olduğu kadar ilaç 
yapabiliyorum. Bu da ancak reçete düzenleyen 
hekimlerin yazdığı pomat ve solüsyonlarla sınırlı 
oluyor. Ancak tecrübe ve bilgime güvenen 
hastalarım doğrultusunda pişik, yara ve yanık 
pomadı yapıyorum.

D.: Sektörünüzde yaşadığınız sorunlar neler?
Ş.A.: Eczacılık mesleği zor bir dönemden 
geçiyor. Bu zorluklara rağmen mesleğimizi 
elimizden gelen tüm çabayla icra etmeye gayret 
ediyoruz. 

En büyük sorunumuz jenerik ilaç patlaması 
olarak adlandırdığımız durumdur. Aynı 
hammaddeye sahip onlarca ilacın bulundurul-
ması hem dağıtım kanalları hem de eczaneler 
açısından büyük bir maliyet içermektedir. 
Geçtiğimiz dönemlerde laboratuvarlarda 
hazırlayabileceğimiz farklı formlar ve isimlerde 
üretilen preparatları raflarda bulundurmak 
zorunda olmak farmasötik ve galenik bilgilerimizin 
kullanılabilmesinin önüne geçmektedir.

D.: Eczacılığın geleceğinden umutlu musunuz?
Ş.A.: Mesleki bilgilerimizi minimum kullandığımız 
bu dönemde eczacılıktan çok işletme bilgisine 

ihtiyaç duyulduğuna ve fakültede bu konuya 
önem verilmesi ve halkla ilişkiler ile ilgili bilgi 
alınması gerektiğine inanıyorum.

D.: Genç meslektaşlarınıza önerileriniz var mı?
Ş.A.: Genç meslektaşlarımız deontolojiyi 
unutmamalı, eğitimleri çerçevesinde üretken 
olmalı, yaşatmak için yaşamanın gerektiğini 
düşünmekle beraber etik bir meslek hayatını ve 
hastalara karşı saygıyı kaybetmemelidirler.

D.: Selçuk Ecza Deposu hakkında neler 
düşünüyorsunuz?
Ş.A.: Selçuk Ecza Deposu ile 38 yılı geride 
bıraktım. Bu süre içerisinde hem AS Ecza hem 
de Selçuk Ecza ile çalıştık ve karşılıklı keyif aldık. 
Selçuk Ecza Deposu’nun istikrarlı ve dürüst 
çalışması bizlere her zaman güvenle destek 
olmuştur. 

Teknoloji kullanımının ve hızının önemli olduğu bu 
süreçte her kademesiyle ilaç ve ıtriyat temininde 
bütün imkanları kullanan Selçuk ailesine 
teşekkür ve minnet borçlu olup, kurucusu olan 
Ahmet Keleşoğlu’nu, Türkiye’de ilaç sektörünün 
ilerleyişindeki katkılarından dolayı rahmetle 
anıyorum.

D.: Denge’yi nasıl buluyorsunuz?
Ş.A.: Çok güzel buluyorum. Sorunlarımızla 
ilgilendiğiniz ve çaba gösterdiğiniz için teşekkür 
eder, başarılarınızın devamını dilerim.
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“Araştırmayı 
Seviyorum”

stanbul Üniversitesi Eczacılık 
Fakültesi’nden Şubat 1977’de mezun 
olan Prof. Dr. Afi fe Mat, yaklaşık 

on yıl süreyle dekan yardımcılığı görevini de 
yürüttüğü kurumda, eczacı adaylarına bilgi 
birikimini ve deneyimlerini aktarmaya devam 
ediyor.

DENGE: Hocam önce sizi biraz tanıyalım, 
kimdir Prof. Dr. Afife Mat?
AFİFE MAT: Afife Öztekin Mat, bir tarihte 
Fatsa’da doğmuş, 2 yaşındayken ailesi İstanbul’a 
yerleşmiş. O nedenle Fatsa’yı bilmiyor, ama bir 
gün mutlaka gidecek. Evet, kısacası doğma 
Fatsalı, büyüme İstanbulluyum. 

1972 yılında Notre Dame de Sion Fransız Kız 
Lisesi’ni bitirince İstanbul Üniversitesi Eczacılık 
Fakültesi’nde eğitime başladım. 1976 yılında 
mezun olacakken sevgili Kasım hocamın dersini 
biraz daha öğreneyim diye Şubat 1977’de mezun 
oldum. 

Mezun olduğumu öğrendiğimin ertesi günü 
Farmakognozi Anabilim Dalı’nda gönüllü olarak 
çalışmaya başladım. 4 ay sonra kadroya 
atandığımda doktora çalışmama başlamıştım 
bile. 1980’de doktoramı bitirdim. 

1982’de 6 aylığına Paris Eczacılık Fakültesi 
Farmakognozi Bölümü’ne doktora sonrası 
çalışmalar yapmak üzere gittim. Döndükten 
kısa süre sonra Fransız Hükümeti’nin bursunu 
kazanarak, aynı bölüme bu sefer bir yıllığına 
gittim. Ekim 1983’te dönerek kaldığım yerden 
devam ettim. 

1984’te yardımcı doçent, 1987’de doçent ve 
1995’te profesör oldum. Kasım 2006-Mart 2016 
arasında, yani yaklaşık on yıl, dekan yardımcılığı 
görevini yürüttüm. 2013’ten beri farmakognozi 
Anabilim Dalı başkanıyım. 2013 yılında Türkiye’nin 
ilk Eczacılık Tarihi ve Etik Anabilim Dalı’nı kurdum 
ve halen onun da başkanıyım.

D.: Eczacılık eğitimi almayı neden tercih 
etmiştiniz?
A.M.: Hiç öyle bir tercihim olmadı. Liseden beri 
tek idealim doktor olmaktı. Üniversite tercih 
listesinin başına tıp fakültelerini yazdıktan sonra 
bir de eczacılık fakültesi yazdım. Tıp fakültesinin 

puanı düşünceye kadar İstanbul Üniversitesi 
Eczacılık Fakültesi’ne kaydoldum. 

Tıp fakültesi puanı benim puanıma bir puan 
kala kapandı, ben de eczacılık fakültesi birinci 
sınıfına devam etmeye başladım. Niyetim 
tekrar üniversite sınavına girerek tıp fakültesine 
geçmekti. Ama birinci yılın sonunda eczacılığı 
sevdim. Zaten ilkokuldan sonra 2 sene hazırlık 
sınıfı okumuştum, bir sene de eczacılık, bunun 
üzerine 6 yıl tıp okumak gözümde büyüdü. 

Eczacılık hoşuma gitmişti, bir yılı da bitmişti zaten, 
böylece eczacı oldum, ama bu kararımdan hiç 
pişman olmadım. İyi ki eczacı olmuşum. Eczacılık 
çok farklı bir meslek, çok yönlü düşünmeyi, 
olaylara farklı açılardan bakıp çözüm üretmeyi 
öğreniyorsunuz.

D.: Eczacılık tarihine nasıl merak sardınız?
A.M.: Ortaokul ve lisedeyken tarih dersinden 
nefret ederdim. Bu nefrette hocaların da rolü var 
tabii ki… Ama meslek tarihi çok farklı, meraklı 
biri olduğumdan öğrendiğim yeni bilgilerin 
geçmişini merak ederdim, ayrıca eski şeylere de 
meraklıyım. Türkiye’nin en büyük eczacılık tarihi 
hocası Prof. Dr. Turhan Baytop ile çalışınca başka 
şansınız yok zaten, kendinizi doğal olarak tarihin 
içinde buluyorsunuz. 

İlk tedavi ve ilaç bitkilerle başlamış, dolayısıyla 
farmakognozi tarihi, eczacılık tarihi ve tıp tarihini 
birbirinden ayırmak mümkün değil. Ayrıca Türk 
eczacılığı başlangıçta Fransız etkisi altında 
olduğundan belgelerin çoğu Fransızca. Fransızca 
bilip de araştırmamam ayıp olurdu… 

Eczacılık tarihi benim için bir tutku, keyif aldığım 
için bu konuda araştırma yapıyorum. Ben nasıl 
keyif alarak bu işi yapıyorsam öğrencilerin de bu 
dersi dinlerken keyif almasını istiyorum. Bu ders 
her şeyden önce bir kültür dersi. 

Naşit Baylav hocanın 1968’de yayınladığı 
“Eczacılık Tarihi” kitabının başında şu söz vardır: 
“Bir meslek adamı mesleğinin tarihini bilmelidir. 
Eğer bilmiyorsa, zaten o mesleğin adamı değildir”. 

D.: İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nde 
nasıl bir eğitim aldınız?
A.M.: O zaman eczacılık eğitimi 4 yıldı. 2005 
yılında 5 yıllık eğitime geçildi. Çok sağlam bir 
eğitim aldığımızı düşünüyorum. Kasım Cemal 
Güven, Turhan Baytop, Asuman Baytop gibi 
hocalar ile yetişmemiz en büyük şansımızdı 
diyebilirim. 

İ
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Çok bilinçli öğrencilerdik diye düşünüyorum. 
Bizim sınıftan 4 profesör çıktı. Zorunlu staj 
kaç aydı hatırlamıyorum, çünkü ben fazlasıyla 
yaptım stajlarımı. Birinci sınıfın yazında 
başladım, sonra da her yaz ve kışın Cumartesi 
günleri yardım etmek amacıyla Ecz. Şekip 
Öztürk’ün Saraçhane’deki Öztürk Eczanesi’ne 
gittim. 

Öztürk Eczanesi hala açık ve Şekip Ağabey 
artık bu mesleğin duayenlerinden. Eczanenin 
üst katında laboratuvar vardı. O kadar çok 
majistral reçete gelirdi ki, ilaç yapmaktan 
aşağıya inmeye fırsat olmazdı. Şekip 
Ağabey’den çok şey öğrendim.

D.: O dönemlerde Türk eczacılığı ne 
durumdaydı?
A.M.: 
Eczacıların 
eczanesinde 
durmaması 
nedeniyle 
mesleğimiz 
yara almaya 
başlamıştı. 
Belki idari 
sorunlar 
şimdiki kadar 
çok değildi. 
Eczane 
işletmek daha 
kolaydı.

D.: Akademik kariyer yapmayı neden tercih 
ettiniz?
A.M.: Hiçbir zaman eczane açmayı 
düşünmedim, eczane stajımı fazlasıyla 
yapmama rağmen. Ben araştırma yapmayı 
seviyorum, meraklıyım. Başka bir mesleği de 
seçmiş olsaydım gene araştırmacı olurdum. 

Sevdiğim işi yapmak istedim. 
O nedenle sevdiğim konuda araştırma 
yapmayı tercih ettim. Araştırma yapmanın 
yanı sıra akademisyenlik öğretmek demek. 
Ben de bilgilerimi paylaşmayı seviyorum. 
Paylaşmazsam öğrendiklerim ne işe yarar.

D.: Paris’te ne gibi çalışmalar yaptınız ve bu 
dönem size neler kazandırdı?
A.M.: Her şeyden önce çok güzel dostlar 
kazandım. Aradan 30 yıldan fazla geçmesine 
rağmen o zamanlar birlikte çalıştığım 
arkadaşlarımla hala görüşüyorum. 

Paris’te geçirdiğim toplam 
1,5 yıl çok yoğun bir çalışma 
içinde geçti, birçok yeni metot 
öğrendim. Fakültemize ilk Yüksek 
Basınçlı Sıvı Kromatografisi 
cihazını döndükten sonra ben 
aldırdım. Bu süre içinde 5 yayın 
yaptım. Yani orada geçirdiğim her 
saniyeyi değerlendirdim.

Prof. Dr. 
Afi fe Mat
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D.: Ülkemizde eczacılık eğitiminin bugünkü 
durumunu nasıl buluyorsunuz?
A.M.: Eczacılık eğitiminin 5 yıla çıkartılmasıyla 
büyük bir atılım yapıldığını düşünüyorum. 
Eğitimcilerimiz dünyadaki gelişmeleri yakından 
takip ederek güncel bir eğitim vermeye çabalıyor. 
Ama sorun karşımızdaki öğrenciler. Daha birinci 
sınıftan tek düşünceleri bir an önce mezun olup 
eczane açmak. Hâlbuki bu mesleğin tek çalışma 
alanı eczane değil. 

Öğrenmek amacıyla değil, dersi geçmek 
için çalışıyorlar, daha doğrusu ezberliyorlar. 
Mantık yürütme, fikir geliştirme, öğrendiklerini 
yorumlamak, bilgilerinin sentezini yapmak gibi 
bir derdi yok öğrencilerin. En büyük sorun ise 
ülkemizdeki eczacılık fakültelerinin sayısı ve 
aralarındaki eğitim kalitesinin farkı. Bu kadar 

çok eczacıya ihtiyacımız mı var da sürekli yeni 
fakülteler açılıyor?

D.: Eczacılık eğitimi açısından Avrupa ve 
Amerika’nın gerisinde miyiz?
A.M.: Amerika’daki eğitimi bizzat görmedim, ama 
Avrupa’daki eğitimden çok da geri olmadığımızı 
söyleyebilirim. 

Şimdi birçok Avrupa ülkesinde eczacılık eğitimi 6 
yıla çıktı. Biz 5 yıllık eğitimi daha yeni oturtuyoruz. 
Model olarak da zaten Avrupa’daki eğitim 
sistemini örnek aldık. En önemli fark ise öğrenci 
profili.

D.: Bilimsel çalışmalarınızdan ve yayınladığınız 
eserlerden bahseder misiniz?
A.M.: Doktora konum Türkiye’nin Papaver 
türlerinin, yani gelincik türlerinin alkaloitleri 
üzerineydi. Paris’teki çalışmalarımı da bu konuda 
yaptım. Turhan hocayla Türkiye’de zehirli bitkiler 
ve bitki zehirlenmeleri üzerine bir proje yaptık ve 
1989 yılında kitap olarak yayınladık: “Türkiye’de 
Zehirli Bitkiler, Bitki Zehirlenmeleri ve Tedavi 
Yöntemleri”. 

1990 yılında zehirli mantarlar ile ilgilenmeye 
başladım, çünkü bu konuda hiç kimse 
bir şey bilmiyordu, hekimler nasıl tedavi 
edeceklerini bilemiyorlardı ve çok zehirlenme 
oluyordu. Bu konuda birçok kitap ve makale 
getirttim. Artık iyice uzmanlaştığıma inanınca 
1998’de: “Türkiye’de Zehirli Mantarlar, Mantar 
Zehirlenmeleri ve Tedavi Yöntemleri” kitabını 
yayınladım. 

Son yıllarda lisansüstü öğrencilerimle Türkiye’deki 
sarı kantaron türleri üzerinde çalışıyoruz. Bitkilerin 
yanı sıra eczacılık tarihi çalışmalarım devam 
ediyor. Eczacılık tarihi konusunda ise bir ilaç 
firması için kültür yayını olarak 3 kitap yazdım: “Tıp 
ve Eczacılık Sembolü Yılan (2008)”, “Bitkiden İlaca 
Hepsinin Bir Öyküsü Var (2010)”, “Tüm Dertlerin 
İlacı Çikolata (2014)”.

D.: Sizce günümüzde, mesleğe yönelik, yeterli 
düzeyde bilimsel çalışma üretiliyor mu?
A.M.: Çok iyi araştırmacılarımız var, bilimsel 
düzeyi çok yüksek araştırmacılar. Ancak 
araştırma finansal destek isteyen bir konu. Proje 
destekleri verilirken izlenen politikalar konusunda 
yorum yapmak istemiyorum. 

Araştırmanın yanı sıra önem vermemiz gereken 
bir konu da meslek içi eğitim. Bilim son 
hızla gelişiyor ve eczacıların mesleklerini iyi 
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yapabilmeleri için gelişmeleri yakından takip 
etmeleri şart. Bir eczacının mezun olduğu 
bilgilerle ömür boyu mesleğini sürdürmesi 
imkânsız.

D.: Üyesi olduğunuz, görev aldığınız uluslararası 
ve ulusal kurumlar hangileri?
A.M.: 1992 yılında Fransız Eczacılık Akademisi’ne 
yabancı üye seçildim. Ben ikinci Türk üyeyim. 
Benden önceki tek üye 1976 yılında seçilmiş olan 
Turhan Baytop. 2015 yılında Uluslararası Eczacılık 
Tarihi Akademisi’ne üye seçildim.

Fransız Eczacılık Tarihi Cemiyeti, Avrupa Bitki 
Kimyası Cemiyeti, Avrupa Etnofarmakoloji 
Cemiyeti üyesiyim. Türk Eczacıları Birliği Eczacılık 
Akademisi üyeliği yaptım. 2014 yılında “Eczacılık 
Tarihi Araştırma Derneği”ni kurdum ve halen 
başkanıyım.

D.: Bu kurumlar bünyesinde yaptığınız 
çalışmalardan örnekler verir misiniz?
A.M.: Fransız Eczacılık Akademisi’nde 3 kez 
konferans verdim. Eczacılık Tarihi Araştırma 
Derneği olarak Uluslararası Eczacılık Tarihi 
Cemiyeti’nin üyesiyiz ve bu kapsamda 2015 
yılında 42. Uluslararası Eczacılık Tarihi Kongresi’ni 
İstanbul’da düzenledim ve bu kongrenin bildiri 
kitabını yayınladım.

D.: Ödüllerinizden de bahseder misiniz?
A.M.: 2012 yılında Altın Havan Eczacılık Tarihi 
Ödülü, 2015 yılında Altın Havan Hizmet Ödülü, 
2015 yılında Alman Eczacılık Tarihi Cemiyeti 
Schelenz Plaketi, 2016 yılında ise Türk Eczacıları 
Birliği Yaşam Boyu Onur Ödülü aldım.

D.: Türkiye’de eczane eczacılığının bugünkü 
durumunu nasıl buluyorsunuz?
A.M.: Eczacıların yanlış tanındığını düşünüyorum. 
Eczacı sadece raftan ilacı alıp veren kişi değildir. 
İlacın her şeyini eczacı bilir, aynı şekilde bitkisel 
ilaçlar konusunda eğitim alan tek meslek 
eczacılıktır. Eczacıların hangi konularda bilgi sahibi 
olduğunu halk da bilmiyor hekimler de. Her şeyden 
önce kendimizi doğru tanıtmaya çalışmalıyız.

D.: Türk Eczacılık Tarihi Müzesi’nin kurtarıcısı 
ve koruyucususunuz. Müze hakkında bilgi verir 
misiniz?
A.M.: Türkiye’nin ilk Eczacılık Tarihi Müzesi’ni 
1960 yılında Prof. Dr. Turhan Baytop fakültemizde 
kendi özel koleksiyonu ile kurmuştur. Daha sonra 
eczacıların katkılarıyla bu koleksiyon genişlemiştir. 
1962 yılında Topkapı Sarayı Müze Müdürü 
Hayrullah Örs bizim müzemizi geliştirmek 

amacıyla Hekimbaşı odasındaki bazı eşyaları 
Turhan Baytop’a devretmiştir. Her ikisinin 
imzalarıyla devir zaptı müzede mevcut. Bu 
koleksiyon küçük bir odada, iki tarihi eczanenin 
dolapları da koridorlarda sergileniyordu. 

17 Aralık 1997 depreminde binalarımız hasar 
gördü, biyoloji bölümüne sığınmak zorunda 
kaldık. Müze zemin katta olduğu için eşyalara 
hiçbir şey olmadı. Binaların güçlendirilebilmesi 
için boşaltmamız gerekti. Müzenin eşyalarını ben 
büyük özenle ambalajlayıp, arka taraftaki eski 
arşiv binasına taşıdım. 

Binaların güçlendirilmesi ve restorasyon 
tahminimizden uzun sürdü. A blok yani tarihi 
binamız ancak 2010 yılında tamamlanabildi. 
Dekanlığın yanındaki iki büyük odayı müze için 
ayırdık. Ama geçen 10 yıl içinde arşiv binasının 
rutubetli ortamında mobilyalar çok büyük hasar 
görmüştü. 

İşte bu aşamada Selçuk Ecza Deposu 
imdadımıza yetişti. Rahmetli Ahmet Keleşoğlu’na 
ve Sayın Sonay Gürgen’e şükran borçluyum. 
Hem eşyaları restore ettirdiler, hem de salonları 
müzeye uygun hale getirdiler. Böylece Türk 
Eczacılık Tarihi Müzesi’ni muhteşem bir salonda 
yeniden kurmuş oldum, yani Turhan hocamın 
bana emanet ettiği müzeyi kurtarmış oldum.

Müzemiz Türkiye’de eczacılık eğitiminin, 
eczanelerin ve ilaç endüstrisinin tarihini 
barındırıyor. Sadece gezip görülecek bir müze 
değil, aslında araştırma yapılacak bir mekan. 
İncelenmesi gereken çok sayıda Osmanlıca 
kitap mevcut, ayrıca eski eczanelere ait reçete 
kayıt defterleri araştırılmayı bekliyor. Bu nedenle 
“İhtisas Müzesi” belgesi almak için rektörlüğümüz 
kanalıyla Kültür Bakanlığı’na başvurumuzu yaptık. 

Kurtardığım ve koruduğum müzenin benden 
sonra da devam etmesi için elimden geleni 
yapıyorum. Müzeyi merak eden, görmek isteyen 
meslektaşlarımız beni arayıp, randevu alarak 
gezebilirler.

D.: Son olarak mesleğe yeni başlayan 
eczacılara neler tavsiye edersiniz?
A.M.: Tek seçeneğiniz eczane açmak değil. 
Eczacılığın diğer alanlarına da sahip çıkın; 
örneğin ilaç endüstrisi, bitkisel ilaç üretimi gibi. 
Kendinizi sürekli geliştirmek için okuyun, dünya 
eczacılığındaki gelişmeleri takip edin. Öğrencilik 
bitince okumak bitmez, öğrenmek ömür boyu 
sürer.
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Serbest Eczacılıkta 
Değişim için 
Yenilikçi Bir Model: 
“Smart Eczane 
Projesi”  

Smart Eczane Projesi’nin 
Amacı ve Hedefl eri

mart Eczane Projesi, Dünya Eczacılık 
Federasyonu (FIP) Eğitim Komisyonu 
tarafından; dünyada serbest 
eczanelerden hastalara verilen 

danışmanlık hizmetlerinin kalitesini yükselterek, 
toplumun ve karar verici otoritenin eczacılık 
hizmetlerinin kalitesine olan güvenini arttırmak, 
eczacılara mesleki tatmin ve ekonomik katkı 
sağlayabilmek için “sürekli mesleki gelişim” 
felsefesi ve “mesleki yetkinlik” temelinde 
geliştirdikleri, hasta odaklı farmasötik bakıma 
dayanan ve eczanelerden verilen “hasta 
danışmanlığı” hizmetlerinin kayıt altına alınmasını 
ve görünür hale getirilmesini olanaklı kılan 
yeni bir hizmet modeli olarak geliştirilmiştir. Bu 
proje, aynı zamanda T.C. Sağlık Bakanlığı’nın 
“Akılcı İlaç Kullanımı” projesini de tamamlayan 

ve destekleyen, hastaların ilaçları doğru, etkin 
kullanmasını sağlayan ve gereksiz, hatalı ilaç 
kullanımlarının önüne geçerek, hem olumsuz 
sağlık sorunlarının oluşmasını önleyen, hem de 
ekonomik anlamda tasarruf sağlayan bir projedir.

Birleşik Krallık, İrlanda, Avusturya, Portekiz, 
Hırvatistan, Karadağ, Hindistan gibi pek çok 
ülkede model olarak uygulanmakta olan ve 
küresel olarak bütün dünyaya yayılan bu 
projeye genel olarak verilen “Smart Eczane” 
(Akıllı Eczane) adının, başta toplum ve sağlık 
çalışanları, yasal otorite olmak üzere tüm 
paydaşlar tarafından kabul görecek yerel 
bir isimle değiştirilmesine, projenin ilerleyen 
süreçlerinde o ülkenin kendi eczacılık örgütleri 
tarafından karar verilmesi, bu bağlamda 
ülkemizde de “Hasta Dostu Eczane-Danışman 
Eczacı” adının uygun seçeneklerden biri 
olduğunu uygulayıcı bir koordinatör olarak 
düşünmekteyim.

Türk Eczacıları Birliği’nin Sürece Katılımı ve 
Ülkemizdeki Uygulamaları

Ülkemizde, Türk Eczacıları Birliği tarafından da 
onaylanarak Accreditaion Council for Pharmacy 
Education-ACPE (Eczacılık Eğitimi Akreditasyon 
Kurulu) İcra Direktör Yardımcısı Micheal Rouse 
ve Pharma Expert Consultancy and Education 
(Pharma Expert Eğitim ve Yeterlilik Gelişimi 
Birimi) Başkanı Yrd. Doç. Dr. Arijana Mestrovic 
tarafından eğitim ve danışmanlık hizmeti 
sağlanan ve ön çalışmalarına 2014 yılında 
başlanan proje; 2015 yılında 8 ildeki eczacı 
odalarında pilot olarak uygulanmıştı. 

Pilot bölge sonuçlarında; eczacılardan 
danışmanlık alan Astım/KOAH’lı hastaların 
astım kontrolü testlerinde %76 iyileşme ve 
salbutamol kullanımında %30 gibi çok ciddi bir 
azalma tespit edilmiş ve bu veriler T.C. Sağlık 
Bakanlığı’na sunularak, projenin tüm Türkiye’de 
yaygınlaştırılması için onay alınmıştır. Akabinde, 
8-18 Ağustos 2016 ve 1-5 Aralık 2016 tarihleri 
arasında düzenlenen, 54 eczacı odasının, 260 
gönüllü eğitmen adayı temsilcilerine “Sürekli 
Mesleki Gelişim Eğitimi” ve “Astım/KOAH” eğitici 
eğitimleri verilmiştir. 

Bölge eczacı odalarımızda her geçen haftada 
düzenlenen yeni bölgesel eğitimlerle “Danışman 
Eczacı” sayısı çok kısa bir süre zarfında 
2000’li rakamlara ulaşmış bulunmaktadır. 
Böylece aynı zaman diliminde, aynı eğitimlerin 
farklı eczacı odalarında uygulanmasıyla 

UZMAN GÖRÜŞÜUZMAN

Yrd. Doç. Dr. Bülent Kıran
Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
Eczacılık İşletmeciliği Anabilim Dalı Başkanı
kiran.bulent@gmail.com
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gerçekleşen en büyük toplu eğitimlerin 
gerçekleştirildiğini söyleyebiliriz. Astım/KOAH 
eğitimi tüm bölgelerde tamamlandıktan sonra 
eğitimlerin diyabet modülüyle devam etmesi 
hedeflenmektedir. 

Eğitimlerin İçeriği ve Beklentiler

Bu eğitimlerin ilki, serbest eczacılık 
uygulamalarında yaşam boyu öğrenme 
yöntemine dayanan, her eczacının kendi hizmet 
gereksinimlerine uygun olarak seçeceği, sürekli, 
sistematik ve sonuç odaklı bir yaklaşım olan 
“Sürekli Mesleki Gelişim Temel Eğitimi”dir (SMG). 

Eczacılar için belirlenmiş uluslararası 
yetkinliklerin meslek uygulamalarında 
kullanılmasına dayanan Sürekli Mesleki 
Gelişim Eğitimi; eczanelerden hastalara verilen 
danışmanlık hizmetlerinin kalitesinin yükseltilmesi 
ve eczacıların yaygın halk sağlığı sorunlarından 
olan kronik hastalıkların tedavisinde ve tedavi/
ilaç maliyetlerinin düşürülmesindeki etkin 
rollerinin kanıta dayalı olarak gösterilmesine, 
eczacının bilgilerini sürekli yenilemesine 
dayanmaktadır.

SMG, yetkinliklerin geliştirilmesi ve muhafaza 
edilmesi, mesleki uygulamaların geliştirilmesine 
yardımcı olan ve kariyer hedeflerine ulaşılmasını 
destekleyen yardımcı formel ve informel 
öğrenme faaliyetlerine aktif katılım sürecini 
içermektedir. Eğitimlerden önce konularla ilgili 
ön okumalar meslektaşların e-posta adreslerine 
gönderilerek ön hazırlıkları sağlanmaktadır.

Sürekli mesleki gelişim eğitimi içinde; SGM 
temel kavramlarının yanı sıra, “Zaman Yönetimi”, 
“Değişim Süreci Yönetimi”, “Eczacılıkta İletişim 
Becerileri”, “Hasta Bakım Süreci ve İlaç Tedavisi 
Yönetimi” konularında özet bilgiler sunulmaktadır. 
Astım/KOAH eğitiminde ise; “Hastaların 
Tedavisinde Eczacının Rolü”, “Uygulama 
Danışmanlığı”, “Örnek Vaka Çalışmaları”, 
“Dokümantasyon ve Portföy Talimatları”, “Bilgi 
Giriş Portalı” konularında bilgiler 
paylaşılmaktadır.

Eğitimlere gönüllü olarak katılarak Sürekli 
Mesleki Gelişim Temel Eğitimlerini (CPD) 
tamamlayıp, katılım belgelerini alan 
meslektaşlarımız, farmasötik bakım ve hastalık 
yönetimi temeline dayanan “Kronik Hastalıklar ve 
Yaygın Sağlık Sorunları Modülleri” eğitimlerinin 
birincisi olan “Astım/KOAH” eğitimine ve 
bundan sonra gerçekleştirilecek başta, 

“Diyabet”, “Hipertansiyon ve Kardiyovasküler 
Hastalıklar”, “Obezite” gibi diğer konulardaki 
eğitimlere doğrudan katılma hakkı kazanacak 
ve sonrasında gelişebilecek mesleki 
kazanımlardan öncelikli olarak yararlanma hakkı 
elde edebileceklerdir. Daha sonraki eğitimlerin 
yaygınlaşması için online olarak yapılması da 
düşünülmektedir.

Eğitimlerini tamamlayan eczacılar, Astım/KOAH’lı 
hastalar eczanelerine geldiklerinde, öğrendikleri 
tekniklerle hastalara danışmanlık verecek ve 
hasta bilgilerini TEB veri portalında kayıt altına 
alarak verdikleri hizmetin ve sonuçlarının görünür 
olmasını sağlayacaklardır.
 
Serbest eczanelerden halka verilen danışmanlık 
hizmetlerinin kalitesini arttıran ve bu hizmetleri 
görünür kılan bu yeni bilinç, ülkemiz genelinde 
tüm meslektaşlarımız arasında yaygınlaştıkça 
ve bir kültür olarak sahiplenildikçe eczacılık 
mesleğinin saygınlığı artacak, “hasta dostu 
eczanelerden”, “danışman eczacılar” tarafından 
verilen özel hizmetlerle ekonomik anlamda 
da “meslek hakkı” gibi bazı kazanımların elde 
edilmesi olanaklı hale gelebilecektir.
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arih, kültür ve doğanın en güzel 
renkleri bir araya gelir Fethiye’de. 
Saklıkent, Ölüdeniz, sayısız el 

değmemiş koy, eşsiz bitki örtüsü ve tarihin 
tanığı antik şehirlerle göz alıcı bir mozaik 
bekler sizleri. Giden bir kere daha gitmek 
ister, kalan ise asla ayrılmamak. Büyüler ve 
kendine bağlar insanı her yönüyle.

Antik Çağdaki adı Telmessos olan Fethiye, 
Anadolu uygarlıklarının en eskilerinden biri 
olan Likya uygarlığının batıdaki en önemli 
kentidir. Kuruluşuna ilişkin kesin bir bilgi 
bulunmamasına rağmen eldeki belgelerden, 
kentin geçmişinin MÖ 5. yüzyıla kadar uzandığı 
tahmin edilmektedir.

Antik Çağda kâhinler kenti olarak ünlenen 
Telmessos, Fethiye’nin sırtını dayadığı dağın 
yamaçlarından körfeze kadar uzanan geniş 
bir alanda kuruludur. Telmessoslu kâhinler 
kehanette bulunacakları zaman kayaların 
üzerine çıkar Akdeniz’in mavi sularından ilham 
alırlarmış. Belki de bu yüzdendir ki Fethiye’ye 
ait efsaneler oldukça fazladır.

Bir söylenceye göre Telmessos’u Güneş 
Tanrısı Apollon kurmuştur. Apollon Finike Kralı 
Agenor’un küçük kızına aşık olur. Sevimli bir 
köpek kılığına girerek kral kızının gönlünü çalar 
ve evlenirler. Bir oğulları olur 
ve adını Telmessos 
koyarlar. 

TURİZM TURİZM

Fethiye Körfezi
F: İzzet Keribar
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Telmessos, tüm Likya ve Karya kentleriyle 
birlikte MÖ 547’de Pers egemenliğine girer 
ve krallığa bağlı bir satraplık olur. MÖ 5. yüzyıl 
ortalarında kurulan Antik-Delos Birliği’ne katılan 
Telmessos, bir müddet sonra bağımsız bir 
kent olarak birlikten ayrılmasına rağmen MÖ 4. 
yüzyıla kadar birlikle ilişkilerini sürdürür.

MÖ 344-343 kışında Büyük İskender kenti ele 
geçirir. MÖ 189 yılında Romalılar tarafından 
Bergama Krallığı’na katılır. MÖ 133’de Likya 
federasyonuna girer ve federasyonun en 
önemli altı kentinden biri olur. 

Yöre Roma İmparatorluğu zamanında “uzak 
diyar” anlamına gelen Meğri (Makri) ismiyle 
anılmıştır. 

Roma İmparatorluğu’nun ikiye 
bölünmesinden sonra Fethiye (Meğri) 
Bizans İmparatorluğu’nun sınırları içinde 
kalmıştır. 1282 yılında Menteşe Beyliği’nin 
kurucularından Menteşe Bey, Meğri’yi 
Bizanslıların elinden almıştır. 1424 yılında ise 
yöre Osmanlı topraklarına katılmıştır. 
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Osmanlı Döneminde halk arasında Beş 
Kaza diye anılan yöre; 1874 yılında Menteşe 
Livası’na bağlı bir kaza haline dönüştürülmüştür. 
Cumhuriyet’in kurulmasıyla beraber Muğla’ya 
bağlanan ilçenin ismi 1934’te; 1913 yılında 
Şam’dan havalanarak bir süre sonra Teberiye 
yakınlarında uçağı düşürülerek şehit olan 
pilot Fethi Bey’in anısına Fethiye olarak 

değiştirilmiştir. Fethiye ve çevresi, tarih boyunca 
yörede yaşamış olan farklı uygarlıkların yaşayış 
şekillerinin izlerini günümüze taşıyan çok sayıda 
antik kent ve arkeoloji çalışmalarından elde 
edilmiş sayısız eser barındırmaktadır. 

Fethiye Müzesi: Fethiye çevresindeki antik 
yerleşimlerde sürdürülen kazılarda elde edilen 
buluntuların sergilendiği Fethiye Müzesi’nde; 
Tunç, Arkaik, Helenistik, Roma ve Bizans 
Dönemine ait arkeolojik, Menteşe, Osmanlı ve 
yakın döneme ait etnografi k eserleri görmek 
mümkündür. 

Kaya Mezarları: Fethiye’de antik Telmessos’tan 
günümüze ulaşan eserlerin en görkemlisi, MÖ 
4. yüzyılda Hermapias oğlu Amintas adına inşa 
edilen ve İon düzenindeki bir tapınağı andıran 
kaya mezarıdır. Ünlü gezgin Charles Texier’in, 
1850’lerdeki ziyareti sırasında kazıyarak yazdığı 
ismi mezarın giriş bölümünde görülebilmektedir. 

Likya sanatının ve taş işçiliğinin seçkin örnekleri 
olarak kabul edilen lahit tipi mezarlar kent dokusu 
içinde ayrı bir güzellik sergiler. Özellikle Hükümet 

TURİZM TURİZM
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Konağı’nın bahçesinde, nekropolde ve iskelenin 
karşısındaki örnekler dikkat çekicidir. 

Telmessos Amfi tiyatrosu: Helenistik dönemde 
yapılan ve depremlerle yıkılan tiyatronun üzerine 
2. yüzyılda Roma üslubu ile yeniden inşa 
edilmiştir. Yaklaşık 6.000 kişi kapasiteli olarak 
planlanmıştır. Kazı çalışmaları tamamlanan yapıda 
restorasyon çalışmaları sürmektedir.  

Kale Yapısı: Şehrin güneyinde yükselen tepenin 
üzerindeki Telmessos akropolünde Aziz John 
Şövalyeleri’nin yaptığı sanılan bir kalenin kalıntıları 
vardır. Kale Osmanlı Döneminde de kullanılmıştır. 
Tepeye çıkıldığında sur kalıntıları, sarnıç ve 
tepenin doğu yüzünde küçük kaya mezarları 
görülmektedir. 

Letoon: Antik kentin MÖ 7. yüzyılda kurulduğu 
tahmin edilmektedir. Antik Çağda Likya’nın dini 
merkezi konumundadır. Bu kutsal alandaki Leto, 
Apollon ve Artemis tapınakları tarihi açıdan çok 
önemlidir. UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer 
alan antik kent, Likya Yürüyüş Yolu 
rotasındadır. 

Tlos: Antik kent UNESCO Dünya Mirası Geçici 
Listesi’nde olup, Likya Bölgesi olarak bilinen 
coğrafyanın en eski yerleşim alanlarından biridir. 
MÖ 14. yüzyıl Hitit belgelerinde Dlawa, Likya 
yazıtlarında ise Tlawa olarak kayda geçen 
antik kentin girişindeki akropol, doğaya hakim 
görüntüsü ile etkileyicidir. 

Üstte:
Letoon
F: İzzet Keribar

Altta:
Tlos
F: İzzet Keribar
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Kaleye çıkarken yamaçtaki kayalara oyulmuş 
tapınak mezarlar dikkat çeker. Bu mezarların en 
görkemlisi Pegasus’un üç başlı canavar Chimera 
ile savaşırken resmedildiği Bellerephontes’e ait 
mezar anıtıdır. Akropolün eteğinde birkaç oturma 
sırası, stadyum, hamam, tiyatro ve kilise kalıntıları 
yer alır. 

Hıristiyanlık tarihi açısından da önemli bir merkez 
olan Tlos, Likya’nın en önemli piskoposluk 
merkezlerinden biridir. Bu dinsel önemi 12. 
yüzyıla kadar devam etmiştir. Ayrıca Osmanlı 
Dönemi izlerini de taşımaktadır. 

Ksantos (Xanthos): Likya Federasyonu’nun 
yönetim merkezidir. Fethiye’ye 60 km uzaklıkta, 
Kınık Köyü sınırları içindedir. Kuruluşu MÖ 
1200 yılına kadar dayanmaktadır. Bu önemli 
kentten günümüze ulaşan kalıntılar arasında; 
Likya Dönemi akropol, Roma Dönemi tiyatro, 
Hıristiyanlık Dönemi kilise, Helenistik Dönem 
şehir kapısı görülebilir. 

Pınara: İlçe merkezine 45 km uzaklıkta, Minare 
Köyü yakınlarındadır. Dağların yamaçlarına 
güvercin yuvası biçiminde nakşedilen Likya 
mezarlarının en güzel örneğini sunar. Antik 
dönemin güzellik yarışmalarının yapıldığı, tanrıça 
Afrodit’e adanmış kalp biçimli tapınağı ile ünlüdür. 
Hala ayakta kalabilmiş tiyatrosu, odeonu ve pek 
çok kaya mezarıyla görülmeye 
değerdir.

Kadyanda (Cadianda): Fethiye’ye 20 km 
uzaklıktaki Üzümlü yakınındadır. Kadyanda 
ören yerinde kenti çevreleyen sur duvarlarının 
bir bölümü, kaya mezarları ve bazı kitabeler en 
erken döneme tarihlenen kalıntılardır. Bunlardan 
ayrı olarak Roma Döneminde de onarılarak 
kullanılmış olan Helenistik tiyatro, hamam, koşu 
pisti, agora, hangi tanrıya ait olduğu bilinmeyen 
tapınak kalıntısı ve yoğun sivil yapı izleri 
görülebilir. 

Sidyma: Fethiye’ye 55 km uzaklıkta, bugünkü 
Dodurga Köyü yakınlarında, Toros yamaçlarına 
kurulmuş, önemli Likya kentlerinden biridir. 
Küçük bir tiyatro, sarnıçlar, tapınak, hamam 
kalıntıları ile çok sayıda gösterişli lahit mezar 
bulunmaktadır.

Fethiye’de Osmanlı Dönemine ait eserler 
arasında 1791 yılında yapılan Eski Cami ve 
Fethiye Hamamı sayılabilir. Her iki eser de 
Paspatur Çarşısı’ndadır. 14 kubbeli ve 6 
kemer üzerine kurulmuş hamam bugün de 
kullanılmaktadır. 

2001 yılında açılan Fethiye Şehitler Anıtı; Kurtuluş 
Savaşı, Çanakkale Savaşları, Kıbrıs ve Kore 
Şehitleri anısına dikilmiştir. Kaideyi çepeçevre 
saran rölyefl er bu savaşlarda şehit olan askerleri 
betimlemektedir.

Fethiye’yi sadece tarihi ve kültürel değerleriyle 
tanımlamak yetmez. Türkiye’nin en etkileyici 
ören yerleri, en sakin koyları ve doğal güzellikleri 
yöreyi çepeçevre sarmıştır. Fethiye dışında, tatili 
bu denli dolu geçireceğiniz, her anından zevk 
alacağınız yerlerin sayısı azdır. 

TURİZM TURİZM

Fotoğraf:
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F: İzzet Keribar
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Fethiye’den Ölüdeniz’e çamlar arasından giden 
yol 14 km uzunluktadır. Yolun sonunda karşınıza 
Belcekız Koyu çıkar. Koyun içinden uzanan 
kumsalı yürüdüğünüzde ise eşsiz Ölüdeniz’i 
görürsünüz. 

Ölüdeniz büyülü gibidir, öylece kıpırtısız durur. 
Dibinde tek bir yosun bile yoktur, beyaz bir kumla 
örtülüdür. Suyun ve dibinde kumun kırdığı ışık 
turkuaz bir renk verir. Ölüdeniz’e çamların gölgesi 
düşer ve bu etkileyici turkuazı zenginleştirir. 

Ölüdeniz Kumburnu’nda 950 hektarlık alan 
Kıdrak Tabiat Parkı ilan edilip koruma altına 
alınmıştır. Ölüdeniz Lagünü ve Kıdrak Plajı’nı 
kapsayan bu alan aynı zamanda sit bölgesi 
ve özel çevre koruma alanı içinde kalmaktadır. 
Plajda su sporları işletmesi de vardır. 
Yamaç paraşütü ile Ölüdeniz’i 1.975 metre 
yükseklikten yavaş yavaş alçalarak izlemek ise 
ayrı bir keyiftir.

Fethiye yöresinin en göz alıcı doğal 
güzelliklerinden birisi Kelebekler Vadisi’dir. 1995 
yılında 1. derece doğal sit alanı ilan edilen 
ve her türlü yapılaşmaya kapatılan vadide 
biraz zahmetlice tırmanıştan sonra milyarlarca 

kelebeğin kayaları, ağaçların gövdelerini ve 
yapraklarını, kısacası her yeri şal gibi örttüğünü 
görmek büyüleyicidir.  

Kelebekler Vadisi’ne gitmek için Ölüdeniz’den 
binilen bir tekneyle vadinin kumsalına inmek 
mümkün. Koy, Ködürümsü Limanı olarak da 
bilinmektedir. Tekne yolculuğu yarım saat 
sürmektedir. Yolda dileyenler Mavi Mağara’ya 

Üstte:
Xanthos

Altta:
Kelebekler Vadisi
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da uğrayabilir. 2.000 metrelik Babadağ’ın 
eteklerindeki Kelebekler Vadisi’nin içinde iki 
patika vardır. Biri şelalelere, diğeri Faralya 
Köyü’ne çıkmaktadır. 

Saklıkent Kanyonu, Fethiye’ye 50 km uzaklıkta 
benzersiz bir doğa harikasıdır. 200 metre 
derinliğinde ve 18 kilometre uzunluğundaki 
kanyon, binlerce yıl boyunca dağlardan gelen 

akarsuların kayaları aşındırması sonucunda 
bugünkü biçimini almıştır. 

Saklıkent Kanyonu’nda ziyaretçileri ilk önce Eşen 
Çayı karşılamaktadır. Demir iskeleye döşenen 
tahta merdiven üzerinde yürüyerek kayaların 
altından fışkıran tertemiz kaynağa ulaşılır. 
Kanyonda coşkun suların üzerine kurulmuş 
divanlarda oturarak gözleme veya alabalık yemek 

TURİZM TURİZM

12 Adalar
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tercih edilebilir. Huzurun ve heyecanın aynı anda 
yaşandığı bu eşsiz kanyonun sularında rafting 
imkanı da vardır.

Fethiye’nin 8 km güneyinde bulunan ve Antik 
Çağlarda Karmylassos olarak bilinen Kayaköy’ün 
geçmişi fi lolojik verilere göre MÖ 3. binlere 
kadar gitmesine karşın mevcut kazılarda MÖ 
4. yüzyıldan daha eskiye giden buluntu henüz 

ele geçmemiştir. Kentte yamaca dayalı olarak 
sıralanan yapı gruplarının tamamı Rumlarca 
yapılmıştır. 

Günümüzde hayalet şehir görünümü alan 
kentte manzara ve ışık açısından birbirinin 
önünü kapatmayan, genellikle alt katları kiler 
hüviyetinde, ikişer katlı, girişte çatıdaki yağmur 
sularının toplandığı zemin altı sarnıçlarının olduğu 
350-400 konut bulunmaktadır. Konutların yanı 
sıra evlerin arasına serpiştirilen çok sayıda şapel, 
2 büyük kilise, 1 okul binası ile 1 gümrük binası 
yer almaktadır.

Sahil şeridi, yürüyüş yolu ve çevre 
düzenlemesiyle yerli-yabancı turistler için seçkin 
bir destinasyon haline gelen Göcek’te bir kaç 
yıl öncesine kadar yöre sakinleri tarafından 
işletilen küçük yerlerin yerini yeni ve daha büyük 
oteller almıştır. Birbirinden güzel sayısız koy ve 
adanın bulunduğu Göcek Körfezi, mavi yolculuk 
teknelerinin en gözde uğrak yeridir. Lokantalar 
ve alışveriş mağazaları ise iskele çevresinde 
sıralanmaktadır.

Fethiye ve Göcek’ten düzenlenen günübirlik 
turlarla ulaşılan farklı büyüklükteki adalara yörede 
“12 Adalar” ismi verilmiştir. Birbirinden güzel 
sayısız koyla süslü ve balıkçıların “Karanlık İçi” 
olarak tanımladıkları bu bölge tur teknelerinin 
uğrak yeridir.

Kızılada’ya bu ad, gün batımında kıyılarındaki 
kum ve çakılların kızılımsı renk alması nedeniyle 
verilmiştir. Adada bir deniz feneri bulunmaktadır. 
Deliktaş Adası, Kızılada’nın kuzeybatısında 
dalış yapmak isteyenlerin tercih ettikleri değişik 
büyüklükte adalardır. 5 adadan oluşan Yassıca 
Adalar ise günü birlik tekne turlarının en önemli 
durağıdır. 

Zeytin Adası, Yassıca Adalar’ın güney ucunda 
bulunan ve özel mülkiyete ait olan tek 
adadır. Ada üzerinde Osmanlı Döneminden 
kaldığı sanılan bir zeytin sıkma atölyesi de 
bulunmaktadır.

Tersane Adası, Fethiye Körfezi’ndeki adaların en 
büyüğüdür. Mübadele zamanında boşaltılmış 
bir Rum köyünün yerleşim alanı olan adada, şu 
anda adanın adını aldığı bir tersane ve ayrıca bir 
gözlem kulesinin kalıntıları vardır. 

Domuz (Prens) Adası’nın ismini, ada üzerinde 
yaşayan yaban domuzlarından aldığına 
inanılmaktadır. Ayrıca bir zamanlar adada 
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yaşadığı düşünülen bir prense ithafen Prens 
Adası olarak da adlandırılmaktadır. 

Göbün Koyu, Domuz Adası’nın güneyinde, girişi 
epeyce dar, çevresi çam ve zeytin ağaçlarıyla 
kaplı uzunca bir koydur. Koyun uç noktasında 
karaya çıkanlar, kaya mezarları ve antik kalıntılarla 
karşılaşmaktadır. 

Kleopatra Hamamı Koyu, mavi yolculuk tekneleri 
ve yatların uğramadan geçmediği bir yerdir. 
İskele kıyısında, yarısı denizin altında kalmış 
olan bir Bizans manastırı kalıntılarını görmek 
mümkündür. 

Tersane Adası’nın karşısında, kuzeybatıda 
yer alan Taşyaka Koyu, ressam Bedri Rahmi 
Eyüboğlu’nun bir kaya üzerine yaptığı balık resmi 
nedeniyle Bedri Rahmi Koyu diye anılmaktadır. 
Koyda lokantalar ve yatların yanaşması için 
ahşap iskeleler bulunur.

Gemile Adası aynı adı taşıyan koy ve plajın 
hemen karşısındadır. Adada Bizans ve erken 
Hıristiyanlık Dönemine tarihlenen kiliselerin 
kalıntıları bulunmaktadır. Büyük kilisenin freskleri 

iyi durumdadır. Deniz kıyısında sarnıç kalıntıları 
da vardır. En ilginç kalıntı ise iki kiliseyi birbirine 
bağlayan tüneldir. 

Karşıdaki Gemile Koyu ve Plajı, korunaklı oluşu, 
çam ve zeytin ağaçlarıyla çevrili güzel kumsalıyla 
sadece gezi teknelerinin değil karayoluyla 
gelen piknikçilerin de akınına uğramaktadır. 
Gemile’nin çevresinde başka gezi noktaları da 
vardır. Beştaşlar, içinde tatlı su kaynağı bulunan 
Soğuksu, Kısık Koyu ve Mağarası bunların 
başında gelir. 

Şövalye Adası, Fethiye Körfezi’nin ağzında, 
körfezi koruyormuş gibi yerleşmiş bir adadır. 
Rodos Şövalyeleri’nin kullandığı adada bugün 
de yerleşim vardır. Adaya Fethiye’den motorlarla 
ulaşım sağlanmaktadır.

Son yıllarda Fethiye’nin gözde turizm merkezi 
haline gelen Hisarönü ve Ovacık çam ormanları 
arasında şirin beldelerdir. Ovacık, Fethiye 
ilçe merkezine 10 km uzaklıktadır. Belde çok 
sayıda otel ve tatil köyü ile turistik bir merkeze 
dönüşmüştür. Hisarönü’ne ise Ovacık’ın hemen 
bitiminden sağa ayrılan yolla ulaşılmaktadır. 

TURİZM TURİZM

Ölüdeniz
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Beldede çok sayıda irili ufaklı otel, pansiyon ve 
tatil köyü hizmet vermektedir. 

Kayaköy’den batıya doğru 3 km kadar ileride, 
denizden 400 metre yükseklikte, denize 
uçurumla inen tepede bir manastır kalıntısı 
bulunmaktadır. Ayios Elefterios adlı bir keşiş 
tarafından 10 metrelik bir alanda kayaya oyularak 
yapıldığı rivayet edilen manastır, köylüler arasında 
Afkule olarak bilinmektedir. Müthiş bir deniz 
manzarasına sahip olan Afkule’den İblis Burnu, 
Kurdoğlu Burnu ve hava uygunsa Rodos 
Adası’nı görebilmek mümkündür. 

Yakaköy, yeşil doğasının yanı sıra soğuk 
sularıyla da nam salmıştır. Soğuk doğal kaynak 
suları, çevre köy ve beldelerin içme suyunu 
karşılamakta, canlı alabalık çiftliklerine kaynak 
sağlamaktadır. Çok sayıda gezi noktası bulunan 
Yakaköy’de en çok ziyaret edilen yerlerden biri 
Memiş Ağa’nın çiftliği olarak bilinen tarihi köşktür. 

Yakaköy’e gelenler için bir diğer uğrak noktası 
Yaka Park’tır. Yaka Park, köyden 1 km yukarıda 
yer almaktadır. Kaş, Kalkan, Fethiye çıkışlı jeep 
safari etkinliklerinin durak noktalarından biri 
olan Yaka Park’ta anıt olmuş ağaçlar, kademeli 
teraslar, su kanalları, hamaklar, kerevetler, taş 
masalar ve köşkler çevreye uyumlu olarak 
yerleştirilmiştir. 

Ahşap cumbalı evleri ile Fethiye’nin en eski 
yerleşim noktalarından biri olan Paspatur, 
alışveriş olanakları, barları ve restoranları ile 
her yıl binlerce turistin ziyaret duraklarından 
birisidir. Fethiye’ye gelip de Paspatur’un 
suyundan içenlerin bir daha Fethiye’den 
ayrılamayacaklarına dair meşhur bir söylence de 
vardır.

Fethiye-Göcek karayolu üzerinde, çok sayıda 
koy ve plaj vardır. Bu koyların en tanınmışlarından 
biri Fethiye’ye 17 km uzaklıktaki Katrancı 
Koyu’dur. Tam bir cennet köşesi olan koy 
kızılçam, okaliptüs ve Kıbrıs akasyaları arasına 
gizlenmiştir. Kalabalıktan sıkılanlar, Katrancı’nın 
kıyısındaki patika yolu izleyip tepeyi aştıklarında 
bir başka koya, Kızlar Koyu’na çıkabilirler. Üç 
tarafı çamla kaplı bu koy daha sakindir. Tepedeki 
tesisler, koyu ayaklar altına alan manzarasıyla ilgi 
görmektedir. 

Katrancı’nın 2 km ötesinde, Fethiye’ye 19 km 
uzaklıktaki Küçük Kargı Koyu da bir başka doğa 
harikasıdır. Fethiye-Göcek karayolundan 1 km 
içeride olan ve Fethiye’den minibüs seferleriyle 

de ulaşılabilen Küçük Kargı Koyu, günlük (sığla) 
ağaçlarıyla kaplıdır. 
 
Fethiye merkezinin çevresindeki en çok 
tanınan plajlar Çalış ve Oyuktepe plajlarıdır. 
Çalış Plajı körfezin açığında 4 km uzunluğunda 
dar kumsallıdır. İyi rüzgar aldığı için sörfe çok 
uygundur. Plajın sonunda ayrıca bir yörük çadırı 
ve müzesi bulunmaktadır. 

Aksazlar Koyu’na ulaşmak için yürüyerek 
önce Fethiye Limanı’nı, daha sonra 1. ve 2. 
Karagözleri geçip sağa doğru deniz kıyısını 
izlemek gerekmektedir. Biraz ileride ise Samanlık 
Koyu yer almaktadır. Bölgede her yer çamlık 
olduğundan havayı çam kokuları sarmaktadır. 
Uçurumun dibinde güzel koylar birbirini izler. 
Yol yarımada biçimindeki burnu dolaşmakta 
ve Kalemya Koyu’nda bitmektedir.  Kuleli ve 
Kalemya Koyu arasındaki Boncuklu Koyu da 
yüzmek için son derece elverişlidir. 

Turunç Pınarı Koyu, mavi yolculuk ve günübirlik 
gezi teknelerinin uğrak yerlerinden biridir. 
Kalemya Koyu’nun batısında yer alan koyun 
tepeleri turunç ağaçlarıyla kaplıdır. İçinde tatlı su 
pınarı bulunan koyda çeşitli turistik tesisler vardır. 

Mavi Mağara

Bedri Rahmi 
Koyu
F: İzzet Keribar
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D.: 2016 yılı itibarıyla fakültenin durumu 
hakkında bilgi verir misiniz?
M.K.: Fakültemiz YÖK ve YÖDAK onayı ile 
öğrenci alımı yapmaktadır. 400 öğrencimiz 
bulunmaktadır. Modern altyapı hizmetleri ile 
çağdaş eğitim olanakları sunan binalarımızda, 
akıllı tahta ve benzeri bilişim ve eğitim 
teknolojileri yönünden kullanımda olan derslik ve 
laboratuvarlarımız mevcuttur. 

Son yıllarda fakültemize artan ilgi ile birlikte 
öğrencilerimize daha iyi hizmet verebileceğimiz, 
Kıbrıs’ta ve Ortadoğu’da tek olan Bilim ve 
Teknoloji Merkezi’mizin Şubat ayında açılması 
öngörülüyor.

D.: Siz göreve ne zaman başladınız ve göreviniz 
süresince fakültede ne gibi çalışmalar yaptınız?
M.K.: Ben göreve 2014 Eylül ayı sonunda 
başladım. Fakültede eğitim-öğretimin çok daha 
etkin yapılması yanında, fakülteden mezun 
olacak öğrencilere verilecek olan “Bachelor of 
Pharmacy” diplomasını “Master of Pharmacy” 
diploması olarak değiştirdik. Ayrıca “Pharm 
D Programı” hazırladık. Yani 5 sene eczacılık 
okuyan öğrenci isterse 1 yıl daha okuyacak ve 
“Pharm D Diploması” alacak. Ayrıca Pharmasötik 
Teknoloji ve Farmakognozi ve Farmasötik 
Botanik Anabilim Dallarında yüksek lisans 
programları açılmasına karar verdik.

Eczacılık Önemini 
Hep Koruyacaktır

luslararası Kıbrıs Üniversitesi Eczacılık 
Fakültesi ve Kuzey Kıbrıs’taki eczacılık 
sistemi hakkındaki tüm detayları Dekan 

Prof. Dr. Mehmet Koyuncu ile değerlendirdik. 
Koyuncu eczacıların mesleklerini icra ederken 
işlerinin başında bizzat bulunmaları gerektiğini 
önemle vurguluyor.

DENGE: Fakültenin kuruluşunu anlatır mısınız?
MEHMET KOYUNCU: Uluslararası Kıbrıs 
Üniversitesi (UKÜ) Eczacılık Fakültesi 2011 
yılında Prof. Dr. Turay Yardımcı, Prof. Dr. Murat 
Şumnu, Prof. Dr. Mehmet Koyuncu, Prof. Dr. 
Günay Sarıyar ve Prof. Dr. Osman Özdemir 
tarafından kurulmuştur. 

İlk dekan Prof. Dr. Turay Yardımcı’ydı, ikinci dekanı 
ise benim. Sadece 15 öğrenci ile akademik 
hayatına başlayan fakültemizde şuan 400’ü aşkın 
öğrenci bulunmaktadır. 2011 yılında fakültemize 
giriş yapan öğrencilerimiz, hem uygulama hem 
teorik bilgi donanımı ile sektöre hazırlanmış ve 
üniversitemizin ilk mezunları olmuştur.

ECZACIL ECZACILIK FAKÜLTELERİ

Uluslararası
Kıbrıs 

Üniversitesi 
Eczacılık 
Fakültesi

Dekanı Prof. Dr. 
Mehmet Koyuncu

U
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Her yıl 14 Mayıs Eczacılık Günü’nü düzenli 
olarak ve konferanslar düzenleyerek kutluyoruz. 
Öğrencilerimiz Avrupa Birliği Öğrenci 
Topluluğu’na (EPSA) üyedir. Geçtiğimiz yıl 
Avrupa’dan gelen 8 öğrencimize fakülte 
olarak 1 hafta boyunca atölye ve laboratuvar 
çalışması yaparak üniversitemizin imkanlarından 
öğrencilerimizin nasıl yararlanabileceğini 
uygulamalı olarak göstermiş olduk. 

Aynı zamanda eğitim amacı ile üniversitemize 
gelen öğrencilerimize Kuzey Kıbrıs tanıtım 
gezisi de düzenlenerek onlara farklı sosyal ve 
kültürel etkinlikler de sunduk. Üniversitemizde 
öğrencilerimizin tüm kayıt ve takip sistemini 
elektronik ortamda yapmaktayız.

D.: Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Eczacılık 
Fakültesi’nin eczacılık sektöründeki misyonu 
ve vizyonu nelerdir?
M.K.: Misyonumuz, evrensel bilgi üreten, yayan 
ve kullanan, bilgiyi kullanarak topluma katkı 
sağlayan bir anlayışı geliştirmektir. Öncelikle 
eğitime önem veren, yönetimde ve insan 
ilişkilerinde demokrasi kavramının ön planda 
tutulduğu ve bunun için yeterli akademik 
kadroya sahip, nicelikten önce niteliğe önem 
veren, bilimselliği ön planda tutan, herkese eşit 
yaklaşım yönetimine sahip bir ortam sunmaktır. 
Profesyonel, saygılı ve verimli bir çerçevede, 
insan sağlığını en önde tutarak, en yeni bilimsel 
gelişmeler ışığında kaliteli eğitim sunmak, 
araştırma yapmaktır. 

Fakültemiz, bağımsız ve özgür düşünen 
öğrencilerin yetiştirildiği, öğrencilerin ilerideki 
yaşamlarını şekillendirmek için kariyer 
planlamalarında en büyük yardımcıları olmayı 
hedefleyen bir kurumdur. Vizyonumuz, mezun 
öğrencilerini vizyon sahibi yapan, yenilikçi 
ve yaratıcı fikirlerle donatan, liderlik vasıfları 
yerleşmiş insanlar olarak yetiştirmeyi hedeflemek 
ve Kıbrıs’ta önde gelen bir fakülte olmaktır. 
Ayrıca insan sağlığı, eğitim ve bilim kalitesini en 
yüksek standartlarda muhafaza ederek, eczacılık 
mesleğinin saygınlığına layık profesyoneller 
yetiştirmek ve bilimsel projeler geliştirmektir.

D.: Dersler ve uygulamalar açısından diğer 
eczacılık fakülteleriyle aranızda farklar var mı?
M.K.: Fakültemiz, kurulduğu 2011 yılından 
itibaren öğrencilerine güçlü bir akademik 
kadroyla hizmet vermektedir. İstanbul, Ankara, 
Hacettepe, Gazi, Mersin Üniversitelerinden ve 
İngiltere’deki seçkin üniversitelerden aramıza 
katılan profesör, doçent ve yardımcı doçent 

hocalarımız ile güçlü bir akademik kadroya sahip 
durumdayız. 

Üniversitemizde verilen İngilizce eğitim 
ile öğrenim gören öğrencilerimiz mezun 
olduklarında, diğer üniversitelerden mezun 
olan arkadaşlarına göre aldıkları eğitimin dili 
sayesinde iş hayatında avantajlı olmaktadırlar 
Ders uygulamalarının yapıldığı ve mesleki-teknik 
becerilerinin geliştirildiği tam donanımlı modern 
laboratuvarlarda eğitim alan öğrencilerimiz, 
dünyanın her yerinde iş bulma ve kurma 
olanaklarını sağlayacak bilgi donanımına sahip 
nitelikli bireyler olarak üniversitemizden mezun 
olurlar. Ayrıca, üniversitemiz dünyanın birçok 
önde gelen uluslararası kuruluşuna üyedir. 

D.: Fakültenizde yürütülen araştırma faaliyetleri 
hakkında bilgi verir misiniz?
M.K.: Fakültemizde araştırma faaliyetleri 
yapılmaktadır. Örneğin halen Kıbrıs’a ait endemik 
bitkilerin antibakteriyel ve antikanser etkileri 
üzerinde araştırma projeleri yürütülmektedir. 
Ayrıca Kıbrıs’a ait Geofitler (soğanlı, yumrulu ve 
rizomlu bitkiler) üzerinde çalışılmaktadır. 
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Geçen yıl düzenlenen Ekoloji Kongresi, 1. 
Botanik Kongresi ve bu yıl düzenlenen BİHAT 
Bitkisel İlaç Hammaddeleri kongrelerinde 
fakültemiz öğretim üyeleri sunumlar yapmışlardır. 
Ayrıca Antalya’da 2012, 2014 ve 2016 yıllarında 
düzenlenen “International Pharmaceutical 
Technology” sempozyumlarına da öğretim 
elemanlarımız katılmıştır. Bir öğretim üyemiz 
de Kıbrıs Eczacılık Dairesi Başkanlığı Ruhsat 
Komisyonu üyesidir.

D.: Fakültenizdeki sosyal imkânlardan 
bahseder misiniz?
M.K.: Fakültemiz öğrenci topluluğu CIUPSA 
(Cyprus International University Pharmacy 
Students Association) oldukça aktif bir öğrenci 

grubudur. Dekan Yardımcımız Yrd. Doç. Dr. Ender 
Volkan önderliğinde bu grup ve seçilmiş EPSA 
temsilcilerimiz, bizi Avrupa Eczacılık Öğrencileri 
Birliği’nde (European Pharmaceutical Students 
Association; EPSA) başarı ile temsil etmektedirler. 

EPSA hakkında her yıl bilgilendirme seminerleri 
düzenleyen bu grup ve EPSA temsilci 
öğrencilerimiz ayrıca yılda 2 kez Avrupa’nın çeşitli 
şehirlerinde yapılan ve Avrupa’nın her yerinden 
eczacılık öğrencilerinin katılım gösterdiği EPSA 
kongrelerinde başarı ile fakültemizi ve Kuzey 
Kıbrıs’ı temsil etmektedirler. Bunun yanında, 
fakültemiz ile beraber çalışarak çeşitli seminerler 
düzenlenmesinde de yardımcı olmuşlardır. 
EPSA kongrelerine katılıp orada öğrendiklerini 

ECZACIL ECZACILIK FAKÜLTELERİ
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En önemli sosyal ve akademik etkinliklerimiz 
arasında; EPSA temsilcilerimiz Fatih Çolak 
ve Gökberk Alp Yakar’ın önemli katkısı ile 
fakültemizin düzenlediği TWINNET programı yer 
almaktadır. TWINNET, EPSA’nın bir bilgi değişimi 
programı olup, her yıl farklı bir fakülte tarafından 
sponsor edilen, bilgi, kültür, deneyim değişimi 
programıdır. 

Bu yıl fakültemiz, Avusturya’nın Viyana 
Üniversitesi’nden gelen 8 kişiyi üniversitemizde 
misafir etmiş, onlara adamızı tanıtıp, üniversitemiz 
akademisyenlerinin onlar için özel olarak 
hazırladığı kanser temalı derslere katılma 
şansı vermiştir. Ülkemizden çok memnun 
ayrılan Avusturyalı öğrencilerdan bir tanesi 
üniversitemizden çok memnun kalıp, yaz 
stajını bizimle bir araştırma projesinde çalışarak 
yapmıştır.

D.: Eczacılık mesleğine  yaptığınız diğer katkılar 
nelerdir?
M.K.: Yeni Eczacılık Fakülteleri Dekanlar 
Konseyi’nde, Kıbrıs Eczacılık Dairesi Ruhsat 
Komisyonu’nda, Avrupa Farmakope Adaptasyon 
Komisyonu’nda, Akreditasyon Komisyonu’nda 
çalışan üyelerimiz var. Bunlar eczacılık mesleğine 
katkılar sunma gayreti içindedirler.

D.: Bugün itibarıyla eczacılık eğitiminde 
gözlemlediğiniz sorunlar neler?
M.K.: Eczacılık fakültelerine artan ilgi ile 
birlikte öğrencilerin uygulama saatlerini 
günün teknolojilerine uygun laboratuvarlarda 
yeterince yapamadıklarını gözlemliyorum. 
Üniversitemizdeki öğrencilerimiz bu konuda çok 
şanslı, çünkü kullandıkları laboratuvarlar en yeni 
teknolojilerle donatılmış durumda.

D.: Bahsettiğiniz bu sorunların çözülmesi adına 
siz fakülte olarak neler yapıyorsunuz?
M.K.: Modern altyapı hizmetleri ile çağdaş eğitim 
olanakları sunan derslik ve laboratuvarlarımızın 
sayısı Kıbrıs’ta ve Ortadoğu’da tek olan Bilim 
ve Teknoloji Merkezi’mizin açılışı ile çok daha iyi 
duruma gelecektir.

D.: Kıbrıs’taki eczacılık eğitimi ile Türkiye’deki 
arasında farklar var mı?
M.K.: Üniversitemizde öğrenim gören Kıbrıs, 
Türkiye ve üçüncü ülkelerden öğrencilerimiz, 
aldıkları eğitim sayesinde kendilerini geliştirebilen, 
her türlü bilgiyi araştıran ve bilgiye ulaşan, 
iş dünyasında rekabete hazır nitelikli bireyler 
olarak mezun olduğu için dünya standartlarında 
eğitim verdiğimizi düşünüyorum. Ayrıca İngilizce 

fakülte öğrencilerimiz ile paylaşan Açelya Coşar 
ve Gizem Behlül isimli öğrencilerimiz “Green 
Pharmacy” konulu sunum yapmışlardır. 

Fakültemiz rutin olarak kutladığı 14 Mayıs 
Eczacılık Bayramı kapsamında, değerli 
akademisyenleri misafir edip, öğrencilerimize 
birçok alanda farklı seminerlerde, farklı 
görüşler dinleme şansı da sunmuşlardır. 
Mesela fakültemize “Eczacılıkta Yılan” konulu 
bir konuşma yapan Prof. Dr. Afife Mat, “Tıbbi 
Kaynak Olarak Türkiye Florası ve Aromatik 
Bitkiler” konulu konuşmasıyla Prof. Dr. Hüsnü 
Can Başer ve “Ulusal Eczacılık Günü” konulu 
konuşmasıyla Prof. Dr. Hülya Akgün fakültemizin 
misafiri olmuşlardır. 
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giren (zaman içinde bazı değişiklikler olsa bile 
esasını koruyan) İngiltere ve sömürgelerinde 
geçerli olan eczacılık mevzuatının hakim 
olmasındandır. “Pharmacy and Poison Law” 
ile “Dangerous Drugs”, “Sale of Food and 
Drugs” yasaları mesleğin uygulanmasında temel 
yasalardır. 

Türkiye’de uygulanmayan ama dünyanın çoğu 
ülkesinde geçerli olan diğer bir sistem, yasal 
zorunluluk nedeniyle, eczacılık fakültelerinden 
mezun olan eczacıların, meslek icra edebilmeleri 
için yılda 3 kez yapılan, “Registration” sınavına 
girme ve başarılı olma zorunluluğudur. Bu 
sınavda, eczacılık mesleğini ilgilendiren mevzuat 
hakkında sorular sorulmaktadır. Sınavda başarılı 
olanlara “Registration” belgesi verilmekte ve 
bu belge Kuzey Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği’ne 
takdim edilip, birliğe üye olduktan sonra serbest 
eczacılık yapma hakkı doğar.

Diğer bir farklılık eczane açma yetkisinin 
Register eczacı yanı sıra “Company Ltd” yasası 
altında kurulan şirketlere, bazı şartlar altında 
eczane açma yetkisi verilmesidir. Yasa, şirket 
eczanelerinde, sorumlu eczacının tam gün 
çalışması ve şirketin yönetim kurulunda olmasını 
zorunlu kılmaktadır.  

2004 yılında Kıbrıs AB üyesi olduktan sonra, 
çoğu AB ülkesinde olduğu gibi (Rum kesimi 
dahil) Kuzey Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği’nin 
girişimi ile yasada değişiklik yapılarak, şirket 
eczanelerinde sorumlu ve tam gün çalışan 
eczacının, şirkette %51 hissesi olması 
zorunluluğu getirilmiştir. 2004 öncesi şirket 
eczanelerinin “muvazaa” yapması sorumlu 
eczacıya çoğunluk hissesi verilerek önlenmeye 
çalışılmıştır. Yine de bu konuda örtülü bir 
yasadan sapma (muvazaa) hala mevcuttur. 

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Yasası 1999 yılında 
yürürlüğe girmiştir. Birliğe üye olmaksızın meslek 
icra edilemez. Eczane nöbet çizelgeleri her 
yıl birlik tarafından hazırlanmakta ve Resmi 
Gazete’de yayınlamaktadır. Eczanelerde 2 reçete 
kayıt defteri tutmak zorunludur; normal reçete 
defteri ve uyuşturucu ilaçlar ve yeşil reçeteye 
tabi ilaçlar kayıt defteri.

Yaz aylarında eczaneler (15 Mayıs-15 Eylül) 
Siesta nedeniyle, nöbetçiler hariç 13.00-15.00 
saatlerinde kapalıdır. Eczaneler, nöbetçiler 
hariç, Cumartesi yarım gün çalışıp 13.30’da 
kapanmaktadır. Nöbetçi eczaneler kış dönemi 
22.00, yaz döneminde 23.00’te kapanmaktadır. 

eğitim dili ile birlikte farklı ülkelerden gelen 
öğrencilerimizin buluşması sonucunda farklı 
ülkelerde iş bulma olanaklarını arttırmaktadır.

D.: Vakıf üniversitelerindeki eczacılık fakültelerine 
yönelik eleştiriler hakkında düşünceleriniz neler?
M.K.: Böyle bir eleştiriyi bilmiyorum. Bütün bu 
fakülteler YÖK tarafından denetlenmektedir. Vakıf 
üniversiteleri eczacılık eğitimi için gerekli altyapı 
ve öğretim kadrosuna sahipler ise ve gerektiği 
gibi eğitim-öğretim yapıyorlar ise eleştirmeye 
gerek yok. Aksi ise eleştirilebilir.

D.: Genel olarak eczane eczacılığı alanında 
gözlemlediğiniz sorunlar neler?
M.K.: KKTC’de eczane ve eczacı sayısı süratle 
artmaktadır. 2007’de KKTC’de eczane sayısı 
124 iken, 2012 yılında 154, 2016 yılında 208 
olmuştur. Kuzey Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği 
tarafından eczaneler arasında 300 m uzaklık 
sınırlandırması getirilmesi konusu ilerleyen yıllarda 
önlem alınmaz ise sorun yaratabilir.

D.: Kıbrıs özelinde serbest eczacılık ne durumda 
ve Türkiye ile bu alanda farklar var mı?
M.K.: Kıbrıs’ta serbest eczacılık Türkiye’den 
oldukça farklıdır. Bunun en büyük nedeni, Kıbrıs 
İngiliz kolonisiyken, 1900’lerin başında yürürlüğe 

ECZACIL ECZACILIK FAKÜLTELERİ
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Çok acil ve reçeteli ilaçlar içeren durumlarda 
eczacı “on call” sistemi ile hasta tarafından 
telefonla aranarak eczanesini açabilmektedir.

Kıbrıs’ta Genel Sağlık Sigortası sistemi 
olmadığından hastalar ilaçlarını oraya gitmişse 
hastaneden düşük miktarda veya ücretsiz 
olarak almaktadır. Özel hastanelere ve kliniklere 
gidenler çoğalmakta ve onlar reçetelerini 
eczanelerden yaptırıp ödemektedir. Diğer 
yandan devletin Sosyal Sigortalar Kurumu’na 
bağlı (işçi-özel çalışan, emekli) sosyal sigortalılar 
ve bakmakla yükümlü oldukları eş ve çocukları, 
özel hekimden SSigortalar reçetesi getirmesi 
halinde ayda reçete tutarının %20’sini ödeyerek 
alabilmekte, eczane geriye kalan %80 alacağını 
S.S. dairesinden almaktadır. Sigorta ödeyeceği 
ilaç listesi dışındakileri karşılamamaktadır.
Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı 
olarak Kıbrıs’ta görev yapan er-erbaş, subay 
ve ailesinin reçeteleri, askeri birliklerin rotasyon 
ve eşit para tutarı prensibiyle, anlaşma yapan 
eczanelerden temin edilmektedir.

Kıbrıs’a Türkiye çoğunlukta olmak üzere İngiltere, 
Almanya, ABD’den ilaç ithal edilmekte ve yaygın 
olarak OTC ilaçları satılmaktadır. Eczacılar 
genellikle işlerinin başında durur. Kalfalık sistemi 
oluşmamıştır. Ancak eczanelerde yardımcı 

eleman çalıştırılmaktadır ve eczacı tarafından 
zaman içinde eğitilmektedir.

D.: Mesleğin geleceğini nasıl görüyorsunuz?
M.K.: Eczacılar hasta tedavisinde doktorların en 
önemli yardımcılarıdır. Bu bakımdan eczacılık 
sağlık alanında çok önemli bir meslektir. Örneğin, 
hastalıkların teşhisinde geliştirilen teknolojik 
aletler belki de doktorların yerini alabilecektir. 
Fakat eczacı yerini koruyacaktır.

D.: Mesleğe yeni başlayan genç eczacılara 
neler tavsiye edersiniz?
M.K.: Eczacılık mesleği, hem tüm dünyada hem 
de ülkemizde en güvenilir meslek dalları arasında 
yer alıyor. Genç eczacıların fakültelerinde iyi 
bir eğitim alarak mesleğe başlamaları çok 
önemlidir. Çünkü eczacılık mesleği hata 
kabul etmez. İşin sonunda insan sağlığı ve 
insan hayatı var. Mesleklerini icra ederken işin 
başında bulunmaları yani eczaneyi kalfalara 
bırakmamaları gerekir.  

D.: Selçuk Ecza Deposu hakkında 
düşünceleriniz neler?
M.K.: Selçuk Ecza Deposu ciddi bir kuruluştur 
ve görevini iyi yapmaktadır. Bu işlevini eksiksiz 
sürdürmeye devam etmelidir.          
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Takeda Türkiye 
Genel Müdürü

Gamze Yüceland

DÜRÜSTLÜK

THE NORİ - DEĞERLER SİSTEMİ

“Daha Sağlıklı, 
Daha Parlak Gelecek”

aponya’nın en büyük ilaç fi rması 
Takeda, ilaç sektörünün global 
liderlerinden biri. Tıpta dünya çapında 

yenilikçiliğe liderlik ederek hastalara daha iyi 
hizmet vermek için çalışan fi rmanın Türkiye 
Genel Müdürü Gamze Yüceland’a sorularımızı 
yönelttik.

DENGE: Takeda’nın kuruluş hikâyesini 
öğrenebilir miyiz?
GAMZE YÜCELAND: Takeda, merkezi Osaka, 
Japonya’da bulunan araştırmacı, global bir ilaç 
firması. Kuruluş tarihi 1781, yani 1789’da yaşanan 
Fransız İhtilali’nden önce. Chobei Takeda 
tarafından Japonya’da küçük bir aile şirketi olarak 

kurulan Takeda, 1925 yılında AR-GE, üretim ve 
pazarlamayı tek çatı altında toplayan modern 
ve kurumsal bir organizasyona dönüştü. 1962 
yılında Asya’da, 1978 yılında Avrupa’da, 1985 
yılında ABD’deki faaliyetlerine başladı. 

Dürüstlük ve etik gibi evrensel değerlerini gittiği 
tüm coğrafyalara taşıyan Takeda, bulunduğu her 
ülkede sağduyulu, yapıcı ve çalışkan doğasıyla 
kurumlara ilham kaynağı oldu. Bugün ilaç 
şirketleri arasında Japonya’nın en büyüğü ve 
dünyanın en büyük 15 ilaç devinden biri olan 
Takeda, dünyanın her yerinde insanlara daha 
iyi sağlık, daha parlak gelecek sunabilmek için 
ilaç alanında yeniliklere liderlik ediyor. Takeda 
bugün 70’ten fazla ülkede faaliyet gösteriyor. 18 
ülkede toplam 27 üretim merkezi var ve 30 bin 
çalışanıyla (2014 yılı rakamlarına göre) yıllık 14,6 
milyar dolarlık bir gelir üretiyor.
D.: Takeda’nın Türkiye pazarına girişi nasıl 
gerçekleşti?
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G.Y.: 2009 yılında Türkiye pazarına giriş yapan 
Takeda, Türkiye’de hızlı bir büyüme gösterdi; 
2014’ten 2015’e şirketin hacmi %150’ye yakın 
büyüdü. Nycomed’in satın alınması ve yine 
yerli bir firmadan 13 ürünlük eşdeğer ilaçların 
Takeda Türkiye portföyünü tamamlayıcı şekilde 
satın alınmasıyla yolumuza devam ettik. Üretimi 
ülkemizde yapılan eşdeğer ürünlerle, yerli üretim 
yapan bir şirket kategorisine girdik. Portföyümüzü 
tamamlayıcı satın almalarla birlikte, sürdürülebilir 
büyümemiz devam edecek.  

D.: Takeda’nın Türkiye pazarında bugünkü 
konumu nedir?
G.Y.: Takeda Türkiye, 2015 yılı itibarıyla, yaklaşık 
60 milyon USD satışı ile, faaliyet gösterdiği 
tedavi alanları dikkate alındığında, İlaç Pazarı IMS 
sıralamasında 6. sırada yer almaktadır. Bu yıl 190 
kişiye iş fırsatı yarattık. Bugün, toplam 300 kişilik 
bir ekibe sahibiz. Takeda Türkiye, her şeyden 
önemlisi merkezine hasta, güven ve itibarı 

koyduğu kültürü ile büyümeye devam edecek.
D.: Firmanın Türkiye’de bir üretim tesisi kurma 
projesi var mı?
G.Y.: Son portföy satın alma süreci ile birlikte 
Takeda Türkiye’de yatırımlarını arttırdı, buna 
paralel olarak halihazırda pek çok ürünümüz 
Türkiye’de yerel olarak üretiliyor. Yerel üretim 
konusunda farklı iş birlikleri geliştirmek, yeni 
yatırımlar yapmak odak alanlarımız arasında yer 
alıyor.

D.: İlaç portföyünüzde daha çok hangi tedavi 
gruplarına yönelik ilaçlar var?
G.Y.: Takeda global olarak, geniş ve yenilikçi 
ürün portföyü ile 6 tedavi alanında hastaların 
ihtiyaçlarını karşılamak üzere faaliyet gösteriyor: 
Kardiyovaskuler, Metabolik, Onkoloji, Merkezi 
Sinir Sistemi, Solunum-İmmunoloji, Aşı ve Genel 
İlaç. Türkiye’de ise, Onkoloji, Gastroenteroloji, 
Solunum, Diyabet, Ağrı ve Antibiyotik gibi tedavi 
alanlarında faaliyet göstermektedir.

THE NORİ - DEĞERLER SİSTEMİ

ADALET AZİM BÜTÜNLÜK
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D.: Takeda Onkoloji’nin faaliyetlerinden 
bahseder misiniz?
G.Y.: Takeda Onkoloji & Hematoloji alanındaki 
çalışmalarıyla Onkoloji alanının iddialı 
firmalarından biri. Takeda Onkoloji olarak 
misyonumuz, tüm dünyadaki kanser hastalarına, 
bilimselliğimizden ödün vermeden, çığır açan 
yenilikçi yaklaşımlarımızla ve hastaların hayat 
kalitesini yükseltme arzumuzla, yeni ilaçları 
ulaştırmada öncülük etmektir. 

Kanser tedavisinde öncülük edebilecek ve tedavi 
protokollerini değiştirebilecek bir ürün portföyü 
geliştirdik. Kaynağını şirket kültürümüzden alan ve 

her geçen gün artan tutkumuz ve çevik girişimci 
ruhumuz bizi kanserle olan savaşta lider konuma 
taşıyacaktır.  

Ağustos 2016’da Türkiye’deki ilk kanser 
ürünümüzün lansmanını yaptık, önümüzdeki 
dönemde diğer yeni ürünlerimiz ile kanserle 
mücadelede yenilikçi tedaviler sunmaya devam 
edeceğiz, heyecanla ilerliyoruz. Onkoloji 
alanındaki yeni ürünlerimiz için gerekli ruhsat, geri 
ödeme süreçleri devam ediyor. 

D.: Takeda’nın kurumsal felsefesi ve değerleri 
hakkında bilgi verir misiniz?

SEKTÖR SEKTÖRDEN
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G.Y.: Takeda, Takeda-izm felsefesi adı verilen 
Dürüstlük, Azim, Adalet ve Bütünlük değerleri 
üzerine kuruldu. Bugün ilaç şirketleri arasında 
Japonya’nın en büyüğü ve dünyanın en 
büyüklerinden biri olan Takeda, dünyanın her 
yerinde insanlara daha iyi sağlık, daha parlak 
gelecek sunabilmek için ilaç alanında yeniliklere 
liderlik ediyor. 

Bu gelenek akıp giderken, şaşırtıcı olan, iş 
dünyası etiği, liderlik anlayışı ve insan kaynaklarına 
verilen değer konusunda yüzyıllar önce çok 
ayrıcalıklı bir anlayışa sahip olunduğunu 
görmemiz. Bu güçlü ve köklü miras bugünün 
Takeda’sına güçlü bir duruş, dinamizm, yüksek 
performans ve yenilikçi bir yapı kazandırıyor. 
Çünkü ancak kökleriniz güçlüyse canlı ve ayakta 
olabilirsiniz.

D.: Takeda’nın geçmişine baktığımızda çeşitli 
birleşme ve satın almalar görüyoruz. Bu 
birleşme ve satın almalar fi rmayı nasıl etkiledi?
G.Y.: ABD merkezli Millenium Pharmaceuticals’ı 
ve daha yakın bir tarihte, yükselen pazarlarda 
güçlü bir varlık gösteren İsviçre merkezli bir ilaç 
şirketi olan Nycomed’i bünyemize kattık. Söz 
konusu birleşmeler ile hem ürün portföyümüzü 
zenginleştirdik hem de coğrafi penetrasyonumuzu 
güçlendirdik.

Yukarıdaki birleşmelerin dışında dünyanın çok 
farklı bölgelerinde, ülkelerinde satın almalar ile 
devam ediyoruz. Amacımız, daha güçlü ürün 
portföyü ile daha geniş coğrafyada “daha sağlıklı, 
parlak bir gelecek” için ilerlemek. 

Türkiye’de de 2015’te seçilmiş bir ürün portföyünü 
satın alarak bünyemize kattık; söz konusu satın 
alma Türkiye’deki faaliyetlerimizi geliştirdiği gibi 
organizasyonumuzun hızla büyümesine ve 
beraberinde yeni iş/kariyer fırsatlarına vesile oldu.

D.: 2016 yılı itibarıyla Türk ilaç sektörü üzerine 
neler söyleyebilirsiniz?

G.Y.: Türkiye’de ilaç sektörüne geniş açıdan 
bakarsak, artan yaşam beklentisi, artan nüfus 
ciddi bir pazar büyümesi vaat ediyor. Daha 
da önemlisi 2000’lerin başından beri Sağlık 
Bakanlığı tarafından başarıyla uygulanan 
“Sağlıkta Dönüşüm Programı” da hastaların sağlık 
güvencesine, kaliteli sağlık hizmetine, hekime 
ve tedaviye erişimini arttırarak pazarı büyüttü ve 
yatırımcıların Türkiye’ye bakış açısını değiştirdi. 

Türkiye sağlık sektörü yaklaşık 17 milyar TL 
büyüklüğe sahip ve önümüzdeki yıllarda da 
sektörün iki haneli rakamlarda büyümesi, uzman 
kuruluşlarca, tahmin ediliyor. Takeda Türkiye 
olarak, uzayan yaşam süresini, sektörün güçlü 
bir şekilde büyümesini, tedaviye ve ilaca erişimin 
gelişmesini olumlu değerlendiriyoruz.  Zaman 
zaman zor koşullar ile de karşılaşıyoruz, fakat zor 
koşulları da yapıcı bir tavırla ele almanın değerine 
inanıyoruz. Son olarak, Türkiye için lokal üretimin 
değerine inanıyoruz ve Takeda olarak Türkiye’de 



46 /

yaptığımız son yatırım ile 13 ürünümüz Türkiye’de 
lokal olarak üretiliyor.

D.: Türk ilaç sektöründeki rekabete karşılık ne 
gibi çözümler üretiyorsunuz ve bu anlamda sizi 
diğer fi rmalardan ayıran temel özellikler neler?
G.Y.: Takeda’da, hangi Takeda ülkesine 
giderseniz gidin, “hastalar” her şeyin ötesinde 
ve öncesinde gelir. Bizler, hastalarımıza; 
daha sağlıklı, parlak bir gelecek bırakmak için 
çalışıyoruz ve bu amaçla ilerlerken, toplumda 
güven oluşturmak, güçlü bir itibara sahip olmak 
son derece önemli. Bu bağlamda, rekabet 
koşulları bizi yapabileceğimizin daha da iyisini 
yapmak konusunda şevklendiriyor, güçlendiriyor. 

Rekabet koşulları, bizi daha yüksek hasta odağı, 
daha etkili, güçlü ürünler/tedaviler; daha güçlü 
tanıtım, daha donanımlı insan kaynağı, daha 
kaliteli ve verimli üretim, daha hızlı-kaliteli tedarik 
ve dağıtım, fazla inovasyon, daha yoğun AR-GE 
için yönlendiriyor. Dolayısıyla rekabeti, içinde 
bulunduğumuz alanda reel ve profesyonelce 
yönetilmesi gereken ve bizi daha iyisi için 
şevklendiren bir unsur olarak değerlendiriyoruz.

D.: İlaç sektörünün geleceğini nasıl 
görüyorsunuz?
G.Y.: Türkiye’de yeni ürünlerin ruhsatlanma 
ve fiyatlandırma aşamaları belirli bir süre alıyor, 
ortalama 2-3 yıl gibi bir süreden bahsedebiliriz. 
Bu süreç ve sürelerin hızlandırılmasının değerine 
inanıyoruz.

Sağlık Bakanlığı, bu süre içinde son derece titiz 
bir çalışma yürütüyor. Süreç ilaçların hayatiyeti 
oranında hızlandırılmaya çalışılıyor elbette. Her 
türlü üründe bu sürenin kısaltılması hasta yararına 
olacaktır. Bu konuda uğraş verdiklerini biliyoruz.

Öte yandan, az önce de söylediğim gibi lokal 
üretimin de Türkiye ilaç sektörü için önemli bir 
fırsat alanı olduğunu düşünüyoruz, önümüzdeki 
kısa dönemde bu konuda ivme bekliyoruz. 
Takeda Türkiye olarak biz de üzerimize düşeni 

yapıyoruz, halihazırda 13 ürünümüz Türkiye’de 
lokal olarak üretiliyor.

D.: İlaç üretimi konusunda Hindistan gibi yola 
bizden çok sonra çıkan ülkeler bile şu an bizden 
çok ileride. Sizce bunun nedenleri ne?
G.Y.: Son 10 yıldaki gidişata bakıldığında 
Hindistan gibi ülkelerin pek çok alanda hızla 
ilerlediğini görüyoruz; ilaç üretimi konusunda 
da Hindistan ön plana çıkan ülkeler arasında 
yer alıyor. Yerli üretime odaklanmak, yerli üretimi 
özendirmek çok önemli; dolayısıyla ülkede bu 
tip politikalar var olduğunda ve üretim için gerekli 
kaynak-koşullar oluştuğunda ilerlememek için 
hiçbir sebep yok. Türkiye’deki mevcut sağlık 
politikaları yerli üretimi destekliyor ve özendiriyor, 
umuyoruz ki Türkiye de kararlılıkla ilerleyecek ve 
bu konuda güçlü ülkelerden biri olacak.

D.: Takeda’nın AR-GE’ye bakışı hakkında neler 
söylersiniz?
G.Y.: Takeda ilk AR-GE merkezini 1915’te, yani 
bir asır önce kurmuştur. Japon ve global bir dev 
olan Takeda için AR-GE, firmanın DNA’sında 
var. 2015 rakamlarına göre, AR-GE bütçesi yıllık 
olarak 3,3 milyar dolar. Bu rakam gelirin yaklaşık 
%21’inin AR-GE’ye yatırıldığı anlamına geliyor ki 
bu oran ilaç sektörü içinde oldukça kayda değer 
bir rakam.

Takeda her zaman girdiği pazarlarda çığır açan 
bir firma olmuştur. Takeda 1954 yılında dünyada 
ilk multi vitaminin üreticisidir. Kanser alanında, 
diyabet alanında, uykusuzluk olarak bilinen 
Insomnia hastalığında, meme kanseri ve prostat 
kanseri alanında öncü ürünler geliştirmiştir. 

Dünyada bilinen 30 bin hastalık var, bunların 4’te 
3’ünün tedavisi bilinmiyor. Takeda çok sayıda 
yeni ürün için geliştirme çalışması sürdürüyor. 
Takeda Türkiye olarak bu yeni ürünlerin en 
hızlı şekilde Türkiye’deki hastalara eriştirilmesi 
için var gücümüzle çalışacağız.  Çok güçlü 
bir ürün portföyümüz var; onkoloji, hematoloji, 
merkezi sinir sistemi, gastroenteroloji, diyabet 
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gibi alanlarda yoğun AR-GE faaliyetlerimiz 
global olarak devam ediyor. Türkiye’de inovatif 
ve tedavide çığır açacak kanser ilaçlarımızın 
lansmanına Ağustos 2016’da başladık ve 
önümüzdeki dönemlerde yeni ürünlerimiz ile 
yanınızda olmaya devam edeceğiz. 

Nobel Ödüllü araştırmacımız Shinya Yamanaka 
50 kişilik ekibiyle Tokyo Shonan Araştırma 
Merkezi’mizde çığır açacak ilaçlar için 
araştırmalarına devam ediyor ve bu çalışmaların 
önümüzdeki 10 yıl boyunca devam etmesi 
planlanıyor. İşte bu yüzden Takeda oyunu 
değiştiren, farklılık yaratan ve çığır açan ilaçların 
firması.

D.: Takeda’nın sosyal sorumluluk anlayışından 
ve Türkiye’de yürüttüğü sosyal sorumluluk 
projelerinden bahseder misiniz?
G.Y.: Ülkemizde hepimizi ilgilendiren, yaygın 
olarak yaşanan halk sağlığı sorunu olarak 

gördüğümüz ve katkı yapabileceğimize 
inandığımız belli alanlar belirledik. Bu alanlarda 
hekimlerimiz, hasta örgütlerimiz ve bürokratlarla 
görüşmelerimiz devam ediyor. Yeni proje 
konularımızı ülkemizin öncelikli ihtiyaçlarına göre 
belirleyeceğiz ve yeni projemizi 2016 yılı bitmeden 
sizlerle paylaşıyor olacağız.

D.: En iyi işveren olma yolunda attığınız 
adımlardan bahseder misiniz?
G.Y.: Büyüyen ve gelişen bir organizasyonuz, 
2015 yılında yaklaşık 190 yeni arkadaşımız 
aramıza katıldı ve organizasyonumuz iki kat daha 
büyüdü. Türkiye’nin en hızlı büyüyen ilaç şirketleri 
arasında yer alıyoruz.

Büyürken ve gelişirken her bir çalışanımızın 
Takeda’ya kalpten bağlı olması için çabalıyoruz. 
Çalışanlarımız için güven dolu bir iş ortamı, 
anlamlı bir iş, başarma olanakları, gelişim ve 
ilerleme fırsatları sunmak, içinde bulunduğumuz 
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topluma fayda sağlamak en temel önceliklerimiz. 
Yaratıcı eğitim-gelişim çözümleri ile 
çalışanlarımızın daha donanımlı, daha 
güvenli ve güçlü olması için yoğun çaba sarf 
ediyoruz. 

Öte yandan, çalışanlarımızı şaşırtmayı seviyoruz. 
Örneğin; Takeda’da Cuma günlerini kısa 
yaşıyoruz, 4 mevsim 13.00’da haftayı bitiriyoruz. 
Yoğun tempomuzda hoşluklar ile hayatlarına renk 
katmaya gayret ediyoruz. Bu yolda ilerlerken, 
insan kaynakları ekibi olarak gerçek hayatın 
içinde olmak, işin dinamiklerini ve gerçeklerini 
bilmek, çalışanların yanında olmak, keyif alarak 
çalışmak bizim olmazsa olmazlarımız.

Örneğin bu yıl, MÜDAD tarafından ikincisi 
düzenlenen “Sahanın Sesi Anketi ve Elmas 
Ödülleri” organizasyonunda üç önemli başarıya 
imza attık. Takeda olarak, mümessillerin 
çalıştıkları firmalarını değerlendirdiği “Çalışan 
Memnuniyeti” ile diğer firmaları değerlendirdiği 
“Çalışabilecek En İyi İlaç Şirketleri” kategorisinde 
en başarılı şirketler arasında yer aldık. Ayrıca 
MÜDAD Yönetim Kurulu tarafından ilaç 
endüstrisinde örnek oluşturabilecek uygulamalar 
için verilen “Kaliteyi Teşvik Ödülü”ne de layık 
görüldük.

D.: 2025’lere geldiğimizde Takeda Türkiye 
nerede olacak?
G.Y.: Takeda’da hastalarımız ve toplumla güven-
itibar inşa etmek her şeyin başında gelir. Kısa 
ve uzun vadeli hedeflerimiz bu öncelikler ile 
şekillenecektir. Türkiye’deki hastaların ve sağlık 
kurumlarının farklı ihtiyaçlarına daha iyi cevap 
verebilmek için portföyümüzü ve ekibimizi 
geliştirmeye, global yetkinliklerimizi Türkiye’deki 
ihtiyaçlar ile buluşturmaya devam edeceğiz. 
Diğer taraftan Takeda, önümüzdeki 5 yıl 
içerisinde Türkiye’de hem temel ilaç alanında 
hem onkoloji alanında çok güçlü bir oyuncu 
olmayı hedeflemektedir.

D.: Selçuk Ecza Deposu hakkında neler 
söylemek istersiniz?
G.Y.: Selçuk Ecza Deposu, dünya 
standartlarında, çağın gereklilikleri doğrultusunda 
hizmet vermektedir. Sektöründe öncü olan 
Selçuk Ecza Deposu, ilaca erişim açısından 
eczaneler ile ilaç tedarikçileri arasında yer alan, 
kaliteli hizmet veren, güvenilir kurum olarak öne 
çıkıyor. Müşterilerinin ihtiyaç, talep ve beklentilerini 
en fazla ürün çeşidi, en son teknoloji imkanları ile 
“İyi Dağıtım Metodu” ilkeleri doğrultusunda, en 
uygun ticari koşullar altında karşılıyor. 

D.: Denge Dergisi hakkında düşünceleriniz 
neler?
G.Y.: Denge Dergisi, eczaneler ile ilaç tedarikçileri 
arasında gerçek bir Denge sağlıyor. Sektörün 
sesi olarak eczaneler ile tedarikçiler arasında 
bir köprü vazifesi görüyor. Sektörün sesini, bu 
sektörün gerçek emekçileri olan eczanelere 
doğrudan ve en etkili şekilde ulaştırıyor. 
Başarılarının devamını diliyorum.
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“Resim Benim için 
Bir Ruh Tedavisi”

kuluna gitmese de resimle yaşayan ve 
sürekli üreten bir ressam olan Bayram 
Gümüş, geçen onca zamana rağmen 

ilk günkü aşkıyla, yedi gün yirmi dört saat, daha 
iyisini yapabilme arzusuyla sanatını icra etmeye 
devam ediyor.

DENGE: Resme olan yeteneğinizi ne zaman 
keşfettiniz ve resimle ilişkiniz nasıl başladı?
BAYRAM GÜMÜŞ: Beş yaşımda ilkokula gittim, 
daha okuma-yazma öğrenmeden köyde bulunan 
mavi otobüsün resmini çizmeyi başardım. Her 
şey onunla başladı. 

Boş zamanlarda, elime bir kâğıt geçtiğinde 
sürekli araba resimleri yapardım. Birinci sınıfı 
köyde tamamladıktan sonra İstanbul’a geldik. 
İlkokul üçüncü sınıfta 1956 model bir otomobilin 
aynısını kara tahtaya ya da defterlere birebir 
çizebiliyordum. 

D.: Eğitiminizi neden lise 1. sınıfta bıraktınız?
B.G.: Gerek duymadım, bu kadar yeter dedim. 

Edebiyat Bölümü’nde okuyordum, resim dersi 
yoktu, kuruydu, yavandı. Derslerden hiçbiri 
bana ilginç gelmiyordu. En fazla ağır vasıta 
ehliyeti alır, tır şoförü olur, dünyayı gezer, 
hayatımı şekillendiririm, okumayla olmayacak 
diye düşündüm. Ayrıca dönem itibarıyla herkes 
ülkeyi kurtarma sevdasına düşmüştü, biz de bir 
köşesinden tuttuk.

D.: 1983’e kadar hayatınızı kazanmak için çeşitli 
işlerde çalıştınız, bu dönem içerisinde resim 
yapmaya devam ettiniz mi?
B.G.: Evet, resim yapmayı sürdürdüm. Lisede 
de dersleri daha iyi anladığım için tüm derslerde 
resim yapmaya devam ettim. Askere gidene 
kadar da bir ticarethanede çalışırken boş 
vakitlerde resim yapmaya devam ettim.  

D.: 13 Mayıs 1983’te ressam Kasım Koçak’a 
resimlerinizi göstermenizle yeni bir döneme 
başladınız, bu dönüm noktasını anlatır mısınız?
B.G.: 1982 Şubat’ında askerden geldim. Para 
kazanmam gerekiyordu. Halis Toprak’ın evini 
düzenleniyordu. Arkadaşımla birlikte orada 
yevmiyeli olarak çalışıyorduk. İnşaatta kullanılan 
çıtaların üzerine Amerikan bezi gerip, astar atıp, 
evde resim yapıyordum. O dönemde yaptığım 
resimleri saklıyorum, satmadım. 

O
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O dönemlerde ehliyet almak oldukça zordu, hak 
etsen dahi başka şeyler gerekiyordu. Günlük 
yevmiyem bin liraydı, bugünün parasıyla 100 lira. 
30 bin lira karşılığında ağır vasıta ehliyeti aldım. 
Tesadüfen ressam Kasım Koçak ile tanıştım. İlk 
yaptığım resimleri gösterdim. Çocukluktan beri 
hayalim resim yapmaktı. Ancak resim yapmak 
için Akademi’yi bitirmek gibi bir kural olduğunu 
zannediyorduk. 

Kasım Bey Neşet Günal’ın öğrencisiydi. 
Ressam olarak çok beğendiğim bir ağabeyimiz. 
Resimlerim üzerine çok konuştu, anlattı. İyi 
çalışırsam, çok çalışırsam olacağını söyledi. 
Yaşamdaki amacımın bu olduğunu söyledim. 
Haftada iki gün onun atölyesine giderek 
çalışmaya başladım. 4 Ekim 1984 yılında bir 
dükkân kiralayarak kendi atölyemi açtım, resim 
yapmaya başladım. 

D.: Dönem dönem ABD’de bulundunuz, orada 
ne gibi çalışmalar yaptınız ve bu çalışmalar 
sanatınızı nasıl etkiledi?
B.G.: 1989-90 arası gittim, 3 ay kadar 
California’da kaldım, sergi açtım ve 10’a yakın 
resim sattım. 1995’li yıllarda tekrar gittim. Yine 
resim satışlarımız oldu. New York’u gezince 
orasıyla ilgili resimler yapmak istedim. Öyle birkaç 
çalışmam oldu, ama onları Türkiye’deki alıcılara 
verdik. Şimdi öyle bir projem var. 20’ye yakın New 
York ile ilgili resme başladım. 2-3 sene içinde bir 
sergi projemiz var. 

D.: Sizi naif resmin en iyi temsilcilerinden biri 
olarak niteliyorlar. Peki, siz kendi sanatınızı, 
resminizi nasıl tarif edersiniz?
B.G.: Ben bir iş yapıyorum ve iyi 
yapmaya çalışıyorum. Yaptığım işi insanlar 
değerlendiriyorlar. 1985’te ilk kişisel sergimi açtım. 

Türkiye’nin en önemli eleştirmenlerinden Kaya 
Özsezgin, Önder Şenyapılı güzel yazılar yazdılar. 
Ama o dönemlerde resimle ilgili kültürüm yoktu. 
Genel resim ortamının gerçeğini bilmiyordum. 
Hep naif ressam nitelemesi ve övgü dolu yazılar 
vardı. Aradan 33 yıl geçti. Artık değerlendiriyorum. 

Ben herkes gibi normal bir insanım. Bir iş 
yapıyorum ve onu iyi yapmak istiyorum. Daha 
iyisini yapmak için elimizde malzemelerimiz var. 
Bunların başında boyalarımız geliyor. Daha sonra 
üzerine koyduğumuz kendi dünyamız var. Belirli 
bir aşamadan sonra kendi resminizin detaylarını, 
dehlizlerini, girdaplarını buluyorsunuz ve onun 
içinde kaybolup gidiyorsunuz. Resminiz de artık 
sizi yönlendirmeye başlıyor.

Kullandığımız boyaları bile keşfetmek 3-5 senede 
olmuyor. Pigmenti yüksek olan, transparan olan 
boyalar var. Onlarla ilgili yaptığınız o kadar çok 
şey var ki bunların bütün değerlendirmesi içinde 
kaybolup gidiyorsunuz. Bu yüzden kendinizi hep 
acemi olarak görüyorsunuz. 
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Bunun dışında size birilerinin “Siz şöylesiniz, 
böylesiniz” demesinin benim için ön sıralarda yeri 
yok. 33 sene oldu, bu süre içerisinde ressamlığa 
hala yeni adım attığımı düşünüyorum. 7/24 
atölyedeyim. Her gün yeni bir şey öğreniyorum. 
Öğrendiklerimi tatbik etmeye zaman yetmiyor. 

D.: Resimlerinizle anlatmaya çalıştıklarınız neler?
B.G.: Benim de bir hayatım var ve bir şeyler 
anlatmak istiyorum. Kimileri kalemle, kimileri 
kamerayla, kimileri güzel dizelerle, kimileri ahenkli 
melodilerle anlatmaya çalışıyor, ben de bütün her 
şeyimi boyayla, fırçayla anlatmaya uğraşıyorum. 
Yaşadıklarımız, hayata yönelik önerilerimiz, 
sorgulamalarımız…

Örneğin okulda, fen derslerinde dört mevsim, 
gece gündüz vb konuları öğreniyorsunuz. 
İçimden bir ses diyor ki bu dünyayı ben 
yaratsaydım niye beşinci, altıncı mevsimi 
koymayayım. Bu düşünceler ruhsal bir sıkıntı 
veriyor. Ama resimde beşinci mevsimi aramaya 
başladığın zaman bir rahatlama yaşıyorsun. 

Resim yapmak benim için bir ruh tedavisi. 
Mükemmel bir dünyada yaşıyoruz, üzerine 
ekleyecek çok fazla şey yok. Ama bir muz ağacını 
ben yaratsaydım yapraklarının kenarına efl atun 
çiçekler yapardım. O an geçiyor aklımdan ve 
resimde kullanıyorum. Çiçek, ağaç yaratsaydım 
nasıl olurdu. Bunu yaptıkça keyif alıyorum. 
İstanbul’da uzun süredir yaşıyoruz. Kentin her 
şeyine tanıklık ettik. Eski Osmanlı sokakları, 
bugünkü mahvedilişi… İstanbul’a karşı hepimizin 
borcu var. Ben de İstanbul’u fotoğraf makinesi 
geldiğinden beri resimliyorum. Ben bugün 
orada yaşasaydım İstanbul’u nasıl görürdüm 
düşüncesiyle. Buna benzer düşüncelerle 
atölyemde kendime ait bir dünya kuruyorum. 
Burada kurguluyor, burada oynuyorum. 
Hayallerimi burada gerçekleştiriyorum. İnsanlar bu 
yaptıklarımla beni değerlendiriyor.

Gecenin ikisinde, üçünde atölyemde çay 
demleyip çalışmanın hazzı çok işte yok. 
Çevremde insanlar hep sevmedikleri işi yapıyor, 
mutlu değiller. Ben kendi dünyamı boya ve 
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fırça ile insanlara anlatmaya çalışıyorum. Her 
gün aynı heyecanla atölyeme geliyorum. Bu 
yaptıklarınızdan dolayı insanlar gelip size değer 
veriyorlar. Bunlar güzel şeyler.

D.: Ağırlıkla kullandığınız temalar neler?
B.G.: O güne kadar yaşadığınız şeyleri gözleriniz 
kamera gibi görüp beyninize kaydediyor. Onlar 
sonra yüreğinize iniyor. Aradan bir müddet zaman 
geçiyor. Tuvale aktarıyorsunuz. Geçenlerde iki 
metreye dört metre bir lunapark yaptım. Ama 
bunu düşündüğüm tarih 1988’lerdi, 2013’te 

yaptım. Bazı resimler insanoğlunun dokuz ayda 
doğması gibi düşünerek, hissederek kafamızda 
olgunlaşıyor. Fiilen çalışması da ayrı bir süreç. 

D.: Toplumsal olaylar ve dinamikler sanatınıza 
nasıl yansıyor? 
B.G.: Resmime etki etmesine çok fazla izin 
vermek istemiyorum. Toplumsal olaylar ilk 
insandan sonra nüfus arttıkça hep olmuş zaten. 
Ancak önümüzdeki dönemlerde yapacağım 
resimler tamamen bugün toplumsal olarak 
yaşadığımız her şeyin bir özeti olacak. 
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Irak’ın İşgali ile ilgili resim yapmak istedim. Bizleri 
Hollywood fi lmleriyle o kadar saçma sapan 
etkilemişler ki sonradan fark ediyoruz yanlış 
yönlendirildiğimizi. Acele edip de o an etkilenerek 
resmini yapmak istemem. Aradan zaman geçip 
bilgilendikten sonra değerlendirmek gerekir. Siz 
kalıcı bir şey yapıyorsunuz. Toplumsal olayları 
resmediyorsanız, zaman geçtikçe her şey net 
olarak ortaya çıktığında ressam olarak yanlış 
noktada durmuş olmamalısınız. 

Dünyanın marka olmuş toplumsal fi gürlerini, 
önderlerini, Mustafa Kemal’i, Castro’yu, Che 
Guevara’yı resmetmek istiyorum. tüm toplumsal 
olayların resimlerini de yapabilirim. Ama insanlar 
sizi bir taraf gibi görmemeliler. Onun önce resim 
olması, slogan, afi ş olmaması lazım. Bunlarla ilgili 
duyarsız değiliz, ama onların da bir zamanı var. 

D.: Sizce sanat eğitimle kazanılabilir mi? 
B.G.: Her insanın içerisinde bir enerji var. Bunu 
can olarak kabul edelim. Bence burada sanata 
uygun bir yapının olması gerekiyor. İçinizde sizi 
yönlendirebilecek bir istek olması da lazım. Resim 
bölümüne giden bir insan, “Ben resim yapmak 
istiyorum” diyor, bu onun yüreğinden geliyor.   

Hiç resim yapmamış birisi resim eğitimi veren bir 
kuruma gittiğinde ilk insandan bugüne resimle 
ilgili tüm bilgiyi veriyorlar. Bu eğitim mi, kültürel bir 
bilgi mi. Geçmişten bu yana resimler yapmışlar, 
böyle akımlar gelmiş, en büyük sanatçılar bunlar, 
kuramlar ve kavramlar şunlar. 

Hepimizin ilkokulda güzel resim yapan arkadaşları 
olmuştur. O çocukları hemen ayıracaksın, daha 
fazla resim dersi vereceksin ve kendi yaptıkları 

içinde değerlendirerek, yönlendirerek eğiteceksin. 
Çünkü çocuğun içinden geliyor bir şeyler. 
Algılayarak öğreniyor. Genlerinden gelenler de var.

Çocuklara Monet gösterirsen yaptıkları onun 
yaptıklarına benzeyebilir. Bu eğitim değil. Benim 
şansım şu, iyi ki Akademi’ye gitmemişim. 
Bugün her yerde, internette resimle ilgili bilgi 
var. Ama sizin eğitilmeniz ve yaptıklarınızla sizi 
geliştirmek için önce işlenmeniz gerekir. Kimsiniz, 
nesiniz, hangi toprağa tohum olarak ekildiniz, 
ne fi danısınız. Bugün Anadolu kültürü almış bir 
insansan, önce kendini, köklerini tanıyacaksın ve 
yaşadığın coğrafyayı özümseyeceksin.     

D.: Sanat hayatınız boyunca alaylı olduğunuz 
için bir ayrım yaşadınız mı?
B.G.: Çok fazla bir sıkıntı yaşamadım. 1983 
yılında resim yapmaya başladım. Resim ortamı 
bir anda beni takdir etti. Camiadan bir dışlama 
olmadı. Ama dışarıdan başka insanlar az 
sayıda da olsa “Eğitimsiz nasıl olacak?” dediler. 
Önemli olan sizin işe devam etmeniz. Zamanla 
resimlerinizi alan insanlar sizi savunmaya, 
anlatmaya başlıyor, taraftarlarınız oluşuyor. Yani 
Akademili ya da dışarıdan fark etmiyor, böyle bir 
şeye sığınmamak gerekiyor. 

D.: Resim sanatının Türkiye’deki yerini ve 
geleceğini nasıl görüyorsunuz?
B.G.: Resme başladığım yıllarda Nedim Günsür, 
Neşet Günal, Mahmut Cûda gibi ağabeylerimiz 
vardı. Onlar 1984’ten sonra daha fazla resim 
alışverişi olduğunu söylediler. Bizim de şansımız 
tam pazar oluştuğunda orada olmamız. Atölyemizi 
açınca herkes ile fi yat yarıştırmadık. Küçük fi yatlar 
koyduk ve baktık ki resimle yaşanıyor. 
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Burada en büyük kılavuzluğu Kasım Koçak yaptı. 
Hakkı ödenmez. Pek çok arkadaşımıza böyle 
kılavuzluk yapmıştır. 1990’larda ressam sayısı iyice 
arttı. Ancak 1950’li doğumluların bir hiyerarşisi 
vardı. 1960’lı grup fazlalaşıp resim ortamında 
daha fazla faaliyet göstermeye başlayınca 
durumlar değişti. 

Şimdi arkadan yeni ve genç bir jenerasyon 
geliyor. Fuarlar, müzayedeler bunların 
göstergesi. Eskiden sayısı belirli galeriler vardı. 
Şimdi her mahallede resim malzemesi satan 
yerler bulabilirsiniz. Resim çalışan insanlar 
fazlalaştı. Bugün yurt dışında olan çok sayıda 
ressam arkadaşımız var. Ama herkes çok para 
kazanacak diye bir şey yok. Sayı çok ama 
sadece direnenler, çalışanlar ayakta kalacak. 

D.: Bugüne kadar kaç sergi açtınız? Aralarında 
sizin için özel anlamı olan sergileriniz var mı? 
B.G.: Çok sayıda kişisel sergi açmadım. 1985-
86 yılbaşına doğru Ankara’da ilk sergimi açtım. 
1987’de İstanbul’da ikinci sergim gerçekleşti. 
1989’da bir tane daha açtım. 1994 yılında 
“Onuncu Yılımda” diye Atatürk Kültür Merkezi’nde 
bir sergim oldu. O zaman bir resim kitabımız çıktı. 

Daha çok fuarlara katıldım. Kişisel sergilerden çok 
daha fazla insana hitap ettiği için onlara ağırlık 
verdim. Kişisel sergi açmayı fazla istemedim. Bir 
de klasik galericiler, üç haftada bir sergi, kokteyller 
bitiyor. Fuarlar ise günümüzde daha fazla öne 
çıkıyor. Sadece resimle ilgili insanlar gelmiyor. Her 
çeşit insan geliyor, bir şeyler soruyor. Resimle 
ilgileniyor. En çok keyif aldığım yanı bu. 

KÜLTÜR SANATKÜLTÜR
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D.: Yurt dışında sanatınıza ilgi nasıl? 
B.G.: Amerika’da 30’un üzerinde resmim 
vardır. Avrupa’dan gelip resmimi alanlar oldu. İki 
metreye dört metre büyük bir İstanbul resmim 
Almanya’da Hannover kentinde çağdaş bir 
müzede 3 ay sergilendi. 90’lardan itibaren Paris 
ve Almanya’dan çok sayıda sergi teklifi  oluyordu. 
Ama kabul etmem mümkün değildi. 

Biriktirmek gerekiyordu, oysa ben resimle yaşayan 
bir insandım. Yaptıklarımı dünyanın her yerine 
taşıyabilirdim. Ama benim çalışma tarzım oralara 
gitmeye uygun değil. New York ile ilgili kuleler 
hakkında bir resim yaptım. İlaç fi rması sahibi 
bir arkadaşıma sattım. Çünkü bu benim işim. 
Ürettiğimi satmak zorundayım. 

Bugüne kadar yaptığım resimlerin hiçbiri evde 
kalmadı hep alıcı buluyor. Satılıyor diye sulandırıp 
çok sayıda üreteyim, çok daha fazla kazanayım 
diye bir düşüncem de yok. Hayat bir gün gelecek 
sona erecek, o zaman insanlar sizin ne kadar 
para kazandığınıza, nasıl lüks yaşadığınıza değil 
yaptığınız işe bakacaklar. 

Bin tane yapacağına adam gibi bir tane iş yap. 
Resminize ilgi duyan insanlar onu anlıyorlar zaten. 
Atölyemize gelen insanlara, çay içip sohbet 
ederken, derdimizi anlatıyoruz. Fiyatlarımız yüksek 
bile olsa yaşam ortamımızı görünce ikna oluyorlar. 
Bunu galericiler yapamıyor. 

D.: Genç sanatçıları nasıl buluyorsunuz? Onlara 
ne gibi tavsiyelerde bulunmak istersiniz?
B.G.: Akın akın çok yetenekli genç sanatçılar 
geliyor. Direnerek, havalara girmeden, lüks bir 
ortama gireceklerini düşünmeden, hem sıkıntılarını 
hem güzelliklerini aynı anda kabul ederek resim 
yapmaya devam etmeleri gerekiyor. Armut piş 
ağzıma düş şeklinde kolay bir lokma yok. Yıllarca 
sırtımda kömür taşıyarak küçücük bir atölyede 

resimler yaptım. Kendimi önemli bir ressam 
olarak görmüyorum. Hep daha iyisini yapmak için 
çalışıyorum. 

Resim yapmayı sürdürerek var olmanız gerekiyor. 
Bütün gereklilikleri yerine getirmeniz lazım. 
Her açtığımız sergide, resimlerimiz satılsa bile 
cebimiz parayla dolmuyor. Önemli olan para 
değil, direnmeniz. Bütün zamanı oraya ayırmanız. 
Atölyeye gelmeden biraz gezeyim, dolaşayım 
diyerek, bütün enerjinizi tükettikten sonra tuvalin 
karşısına geçilmez. Fırçamızı bırakıp tatile, 
sinemaya gidiyoruz. Resmin arasında yaşıyoruz 
diğerlerini. 

Örnek aldığım isimler sanatta Âşık Veysel, Neşet 
Ertaş, Muharrem Ertaş’tır. Tıp dalında ise Gazi 
Yaşargil’dir. 40 yılda, bir hafta izin yapmış adam. 
Ben tatile de resim malzemelerimle gidiyorum. 
Önce resim tezgâhımı kuruyorum, sonra denize 
giriyorum. Resmin arasında denize giriyorum. 
Böyle daha keyifl i çalışıyorum.

D.: Biraz da arabalardan bahsedelim? 
B.G.: Arabalar beni ressam yaptı. Resimden 
para kazanıp arabaya yatırdım. 1966 senesinde, 
Kozyatağı’nda bahçeli bir evde oturduk, onun 
müştemilatında kalıyorduk. Yanında garaj vardı. 
Şeytan garajın kapısını kır dedi, kırıp açtım, 1959 
model, simsiyah, Arap atı gibi bir klasik otomobil. 
Etrafında dolandım, sevdim. Babam yakaladı, kilidi 
kırdığım için bir ton dayak yedim. 

Böylece ilk kez bir Amerikan arabasıyla tanışmış 
oldum. Sonra dönemin diğer önemli arabalarının 
resimlerini yaptım. Epey Amerikan arabam oldu. 
Çok gezdim çok keyif aldım. Ama İstanbul’da 
onları korumak artık zor. O yüzden bu alışkanlıktan 
vazgeçtim ve artık resimlerimde yer veriyorum.
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İlaç Olarak Kahve

çecek olarak dünyada en ön 
sıralarda yer alan kahve aslında 
önemli etkileri olan bir tıbbi bitkidir. 
15. yüzyılda Sûfî gruplar tarafından 

zihni açtığı ve uyanık tuttuğu için kullanılmaya 
başlanmıştı. Kısa zamanda vücuda hafi fl ik 
ve dinçlik verdiği, uyuşukluk ve tembelliği 
giderdiği için çok içilir olmuştu. Zamanımızda 
yapılan bilimsel araştırmalar kahvenin daha 
pek çok faydalı etkisini ispatladı.

Kahve tropikal sıcak iklimde yetişen Rubiaceae 
familyasının Coffea cinsinden bir ağacın meyve 
çekirdeğidir. En çok coffea arabica ve coffea 
robusta cinsi kullanılmaktadır. Çiçekleri beyaz 
ve hoş kokulu, kirazı andıran kırmızı meyvesinin 
içinde iki çekirdek bulunan, dikildikten yaklaşık 
3 yıl sonra meyve vermeye başlayan ve 
30-40 yıl boyunca aralıksız meyve veren bir 
ağaç türüdür. 

Kahvenin hikâyesi 15. yüzyılda Sûfî grupların 
kahveyi uykuyu kaçırdığı için içmeleriyle 
başlıyor. 20 sene gibi kısa bir sürede Hicaz’da, 
Mısır’da ve Şam’da kullanılır hale geliyor, 
kısa zaman sonra Osmanlı şehirlerinde ve 
İstanbul’da tanınıyor ve geniş kitlelerce içiliyor.

O yıllarda İslam dünyasında kahve konusundaki 
en büyük sorun bu içeceğin helal olup olmadığı 
tartışmalarıydı. Bu tartışmalarda kahve sık 
sık yasaklanmıştır. Bu yasaklamalar kahvenin 
zararlı olmasından çok kahve içilen yerlerdeki 
istenmeyen davranışlar sebebiyleydi. Bu 
tartışmalarda bilirkişi olarak kahvenin ne gibi 
etkileri olduğu hekimlerden sorulmuştur. 
Osmanlı hekimleri 17. yüzyıldan sonra gerek 
tıp kitaplarında gerekse yetkililerin istedikleri 
raporlarda kahve hakkındaki görüşlerini 
bildirmişlerdi. 

Bu görüşlerde kahvenin faydaları şöyle 
özetlenmektedir; “En büyük yararı uyku açıcı 
olması, vücuda dinçlik, rahatlık vermesi, gamı 
gidermesi, gönlü hoş eylemesidir. Kurutucu 
etkisinden dolayı vücuttaki rutubetleri, nezleyi, 
balgamı kurutur, midedeki fazla rutubeti alır. 
Kan ve balgam sıvılarının fazlalığından doğan 
hastalıkları tedavi eder. Vücutta toplanmış fazla 
sıvı birikintilerin kokuşmasını önler, kurutur, 
mideye kuvvet verir, idrarı arttırır. Soğuk 
niteliğinden dolayı kanın galeyanını teskin 
eder, çiçek, kızamık, kanlı kurdeşen gibi ateşli 
hastalıklarda serinletir, eklemlerin ağrılarına ve 
felce karşı yararlıdır. Bağırsaklardaki gazları 
dışarı atar, kusmayı önler, mizacı mutedil 
hale getirir, kanı arttırır, iştah açar, hazmı 
kolaylaştırır.”

Osmanlı hekimleri bu faydalarına rağmen 
kahveyi çok kavurmadan, uygun miktarda 
içmek gerektiğini, “her şeyin fazlasının insan 
bedenine zararlı” olduğunu unutmamayı 
hatırlatırlar. 

Avrupa kahveyi Osmanlılardan, 17. yüzyılda 
tanıyor, 1615 yılında Venedik’te ilk kahvehane 
açılıyor, kısa bir süre sonra Marsilya’da, 
Londra’da, Viyana’da ve Paris’te kahvehaneler 
açılıyor ve kısa zamanda sevilen bir içecek 
oluyor. 

Kahve konusunda yapılan yeni bilimsel 
araştırmalar da 500 yıldır söylenen etkileri 
doğruluyorlar. Kahvenin uykuyu kaçırdığı, 
yorgunluğu giderdiği, dikkati arttırdığı konusu 
üzerine yapılan araştırmalar bu etkileri 
doğruladı. Seoul National University ve 
Harvard’da yapılan araştırmalarda bu etkinin 
kahvedeki kafein sebebi ile olduğu bildirilmişti. 

East London Üniversitesi uzmanları bu konu 
üzerine bir başka araştırma yürüttü. Gönüllülere 
içerisinde kafein olan kahveden verileceği 
söylendi. Ancak aslında içmeleri istenen 
kahvelerde kafein yoktu. Sonuçlara göre 
katılımcıların ruh halinde değişiklik ve artan 
aktivite gözlemlendi. Katılımcıların durumlarını 
değerlendirmek için zihinsel performansın, 
reaksiyon hızının ve ruh halinin ölçüldüğü 
deneyler yapıldı. Sonuçlarda aslında kafeinsiz 
kahve içen kişilerin, normal kahve içen kontrol 
grubuna göre daha etkin olduğu gözlemlendi.   

Ancak yine de kafeinin yorgunlukla baş etme 
etkisi olduğu araştırmalar sayesinde biliniyor. 

YÜZYILLI YÜZYILLIK İLAÇLAR

Prof. Dr. Ayten Altıntaş 
İst. Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi /
Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı 



/ 59

İspanya’da Barselona Üniversitesi’nde görevli 
araştırmacılar aynı anda kafein ve şeker almanın 
beyin performansını daha fazla etkilediğini tespit 
ettiler. Journal Human Psychopharmacology: 
Clinicaland Experimental isimli dergide yer alan 
çalışmada, şeker ve kahvenin beynin dikkat 
süresi ve işleyen hafızadan sorumlu beynin 
iki bölümünün etkinliğini arttırarak zihinsel 
performansı geliştirdiği, vücudun kendi ürettiği 
serotonin, dopamin ve noradrenalin üretimini 

harekete geçirdiği de bildirildi.  

Kahvenin, içindeki antioksidanlar 
sayesinde pek çok hastalıkta 

koruyucu veya önleyici olduğu 
araştırmalarla ortaya çıkıyor. 

Harvard’lı bilim insanlarının tam 
200 bin kişi üzerinde yaptığı 

araştırmalar sonucunda 
kahve içenlerin diyabet, 
yüksek tansiyon ya da 

depresyon riskinin 
içmeyenlere 
göre çok daha 
düşük olduğu 

ortaya çıktı. 
Bazı araştırmalar günde 3 fi ncan kahvenin 
Alzheimer hastalığı riskini azalttığını da yazıyor.
İngiltere’nin başkenti Londra’da merkezi 
bulunan Dünya Kanser Araştırmaları Fonu’nun 
kahveyle ilgili yaptığı araştırmaya göre düzenli 

olarak her gün bir fi ncan kahve içmek kişinin 
karaciğer kanserine yakalanma riskini %14 
oranında düşürüyor. 125 bin deneğin 22 
yıllık dönemde karaciğer fonksiyonlarını takip 
ettiklerinde, her gün düzenli olarak bir fi ncan 
kahve içenlerin siroz riskinin 1/5 oranında 
azaldığını fark etmişler. Bir başka araştırmada 
da kahvenin karaciğerin yağlanmasını önlediği 
ortaya çıkmış. Kahve araştırmalarının büyük 
çapta desteklenmesi sebebiyle bilimsel 
araştırmalarda çeşitlilik de arttı. 

Kahvenin fayda ve zararının yanı sıra tüm 
dünyada önemli bir kültür haline geldiğini de 
biliyoruz. Takdiminden, içimine ve çeşitlerine 
kadar çok farklılık gösteriyor. Türk kahvesinin 
kendine has pişirilme şekli ve takdimi de 500 
yıllık bir gelenek. Özellikle Türk kahvesinin 
yanında su ve bir parça lokum gelmesi önemli 
bir ayrıntı. Bu gelenek Osmanlı hekimlerinin 
kahvenin zararını düzeltme amacıyla verdiği 
direktifl erle şekillenmiştir. 

Osmanlı hekimleri kadim tıbba göre kahveyi 
değerlendirirken kahvenin “soğuk ve 

kuru” niteliği sebebiyle kahvenin 
yanında gelen bir bardak su ile 

kuruluğu, bir parça şeker 
ile soğukluğu 

düzeltebileceklerini 
söylemişler, böylece bedene 

daha az zararlı olacağını bildirmişlerdi. 
Ayrıca kahvenin hazmettirici etkisi sebebiyle 
yemeklerden sonra içilmesi de tavsiye edilmişti. 
Bu gelenekte sağlıklı yaşam kurallarının 
işlediğini bilmekte yarar var.
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Ekonomi Gündemi 

ngiliz dili konusunda bir otorite olarak 
kabul edilen ve her yıl İngilizce bir 
kelimeyi “yılın kelimesi” seçen Oxford 

Dictionaries, 2016 yılının kelimesi olarak 
“post-truth”u seçti. “Post-truth” bir sıfat olarak, 
“nesnel hakikatlerin belirli bir konu üzerinde 
kamuoyunu belirlemede duygulardan ve kişisel 
kanaatlerden daha az etkili olması durumu” 
şeklinde tanımlanıyor. Türkçeye “gerçek-ötesi”, 
“gerçek-sonrası” ya da “post-olgusal” şeklinde 
çevriliyor1 . Daha yalın bir dille, seçmenlerin 
kararlarının gerçeklerden çok, çoğu zaman 
gerçekle ilgisi olmayan temellere dayandırılan 
duygular üzerinden yönlendirilmesi olarak ifade 
edebiliriz. 

Bu sene pek çokları tarafından bu kapsamda 
değerlendirilen iki seçim sonucu ile karşılaştık. 
Birincisi İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden 
ayrılmasına ilişkin Brexit referandumu, diğeri 
ise Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimi. 
Global ekonomi ve bunun bir uzantısı olarak 
da ülke ekonomileri bu iki seçim sonucundan 
oldukça güçlü şekilde etkilendiler.

Öncelikle Brexit sonrası İngiltere’nin özellikle 
Avrupa Birliği ülkeleri ile ticaretinin nasıl süreceği 
konusunda ortaya çıkan belirsizlikler ve İngiliz 
ekonomisinin küçüleceğine dair artan beklenti 
ile global ticaret olumsuz etkilendi. Ardından 
ABD seçimlerinde beklentiler ile uymayan Trump 
zaferi, ABD’nin büyümeye yönelik harcamalarını 
arttıracağı ve serbest ticarete sınırlamalar 
getireceği beklentilerini arttırdı. Amerikan doları 
pek çok para birimi karşısında önemli ölçüde 
değer kazandı. 

Diğer taraftan daha geniş bir perspektifte 
bakıldığında, global ölçekte düşük büyüme trendi 
devam ediyor. 2016 için beklentiler %3,1 ve 
2017 içinse %3,4 civarında. Çin ekonomisindeki 
yeni denge arayışı, emtia ihraççısı ülkelerin fi yat 
düşüşleri kaynaklı sıkıntıları ve FED’in sıkı para 
politikası uygulamaları takip edilmesi gereken 
konular. Düşük büyümenin temel dinamikleri ise 
azalan global ticaret ve defl asyonist baskılar. Bir 
de bunların yanına jeopolitik riskler ile birlikte, 
“gerçek-ötesi” politik yaklaşımların yaratması 
muhtemel riskleri de ilave edebiliriz.

Gelişmiş ekonomiler için 2016 yılı büyüme 
beklentisi %1,6 civarında. Beklentilerin aşağı 
yönlü revizyonunda Brexit’in ve ilk yarıda 
beklentilerin altında kalan ABD büyümesinin 
etkisi büyük. Gelişmekte olan ekonomilerde 
durum biraz daha farklı. Başta Çin ve Hindistan 
olmak üzere Asya ülkeleri bu yılın ilk yarısında 
büyüme açısından daha iyi bir performans 
sergilerken özellikle Sahraaltı Afrika ve Ortadoğu 
ülkelerinde durum iç açıcı değil. Düşen emtia 
fi yatlarının mağduru iki ülke, Brezilya ve Rusya’da 
ise durum en azından daha kötüye gitmiyor. 

Bu noktadan sonrası için yukarı yönlü senaryo 
dünya genelinde, düzenleyicilerin kapsamlı 
ve işbirliğine yönelik yapısal reformlara ağırlık 
vermesi. Aşağı yönlü senaryo ise, politik risklerin 
artışı ve düşen dünya ticaret hacminden daha az 
zarar görmek isteyen gelişmiş ülkelerin koruyucu 
tedbirler içeren düzenlemelere gitmesi.

Ülkemizde durum, ABD seçimleri sonrası 
değer kazanan dolar kuru nedeniyle, döviz 
cinsinden borçluluğu hayli yüksek olan özel 
şirketler kesiminin bu durumu nasıl en az 
hasarla atlatabileceği, devletin bu açıdan ne tip 
tedbirler alacağına bağlı görünüyor. Bağımsız 
bir Merkez Bankası’nın mevcudiyeti bu açıdan 
önem kazanıyor. Yapısal sıkıntılar ve tasarruf açığı 
nedeniyle sürekli dış kaynak ihtiyacı içinde olan 
ekonomimiz, çok büyük ölçüde iç ve dış politika, 
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terör ve diğer jeopolitik risklerin etkisi altında 
kırılgan hale geliyor. 

Türkiye ekonomisi, üçüncü çeyrekte 
gerçekleşen %1,8’lik daralma ile 2009’un 
üçüncü çeyreğinden bu yana ilk kez küçüldü. 
İlk iki çeyrekte %4,5’lik büyüme kaydeden 
ekonomimizdeki bu daralma, daha çok 
hizmetler ve daha spesifi k olarak turizm 
gelirlerindeki azalmaya bağlanıyor. Göstergeler 
aynı zamanda 15 Temmuz sonrasında hane 
halkı tüketiminin düştüğünü, özel tüketimin 
2008 yılının ilk çeyreğinden bu yana ilk kez yıllık 
bazda %3,2 daralırken, ihracatta da düşüş 
yaşandığını gösteriyor. Büyümenin son çeyrekte 
bir miktar toparlanması beklenmekle birlikte, yıl 
sonu büyüme beklentisi ağırlıklı olarak %2-2,5 
aralığında.

Enfl asyon cephesinde ise durum şöyle: 
Enfl asyon 2016 yılı Kasım ayında bir önceki 
aya göre %0,52, bir önceki yılın Aralık ayına 
göre %6,78, bir önceki yılın aynı ayına göre 
%7 ve on iki aylık ortalamalara göre %7,79 
artış gösterdi. Düşük gıda fi yatları sayesinde 
enfl asyon bir kez daha beklentilerin altında 
kaldı ve yıllık enfl asyonda gerileme yılın son 

ayına gelindiğinde de devam etti. Çekirdek 
enfl asyonda iç talepteki yavaşlamanın etkili 
olduğu, ancak Türk lirasında değer kaybının 
artık resme dahil olmaya başlayarak iç talep 
kaynaklı düşüşü sınırlandırdığı görülüyor. Yılın 
son ayında kur etkisi daha ağırlıklı olabilir. 

Bu noktada, iç ve dış politikada yaşanması 
muhtemel gelişmeler bir yana, Merkez 
Bankası’nın değer kaybeden Türk lirası 
için nasıl bir aksiyon alacağının, geçmişte 
atılmış olan radikal adımların tekrarlanıp 
tekrarlanmayacağının yakından takip 
edilmesi gerekiyor. FED’in Aralık ayı faiz 
arttırımı, önceden beklentiler üzerinden kura 
yansıdığından, dolar kuru üzerinde önemli bir 
etki yaratmadıysa da, seneye 3 kez yapılacağı 
açıklanan yeni arttırımları karşısında Merkez 
Bankası’nın nasıl bir strateji geliştireceği çok 
önemli. Kamu otoritesi tarafından bütçe 
disiplini, kamu yatırım harcamalarında artış gibi 
konularda dile getirilmiş olan taahhütlerin yerine 
getirilip getirilmeyeceği ayrıca önem arz ediyor.

Hayatın her alanında “gerçek ötesi” yerine 
sadece “gerçeklerin” hakim olduğu yeni bir yıl 
dileğiyle…
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Gut Hastalığı

ut, eklemde ani gelişen; ağrı, 
kızarıklık, şişlik ve hassasiyetle 
karakterize, mikrobik olmayan bir 

eklem iltihabıdır. Sıklıkla ayak 1. başparmak 
tutulur. Ancak, diz, ayak bileği, dirsek, el 
parmağı eklemleri de etkilenebilir. “Kralların 
hastalığı”, “zengin hastalığı”, “damla hastalığı” 
gibi adlarla da anılır. Erkeklerde kadınlara göre 
daha fazla görülür, ancak menopozla birlikte 
kadınlarda da hastalığa yatkınlık artar.  

Akut gut atağı, genellikle gece yarısı 
veya sabaha doğru aniden ayak birinci 
başparmağında (veya tutulan eklemde) şiddetli 
ağrı, şişlik, kızarıklık, hassasiyet ve ısı artışıyla 
başlar. Eklemdeki ağrı ve hassasiyet o kadar 
şiddetlidir ki, kişi üzerine basamaz, hareket 
ettiremez, ayakkabı giyemez hatta yorganın bile 
değmesini istemez. Ağrı ilk 12-24 saat içinde 

daha da şiddetlenir. Atak birkaç gün ile bir kaç 
hafta içinde (ortalama bir hafta) kendiliğinden 
geçer. Bazen o eklemde, daha azalmakla 
birlikte birkaç hafta daha rahatsızlık hissi 
kalabilir. 

Gut, tedavi edilebilir bir hastalıktır. Etkin bir 
tedavi ve diyetle gut ataklarının önüne geçmek 
mümkündür. Gut, çoğunlukla, metabolik 
sendromun da bir parçasıdır. Kolesterol, 
trigliserit yüksekliği, yüksek tansiyon, 
aterosklerotik kalp hastalığı, diyabet, obezite 
gibi hastalıklarla birlikteliği fazladır.  

Eklemde biriken ürat kristalleri, mikropsuz 
bir iltihap oluşturarak gut atağına neden olur. 
Kanda ürik asit seviyesinin kritik düzey olan 
6,8mg/dL’yi geçmesiyle, ürat kristalleri oluşur. 
Ürik asit, pürinlerin (doğal olarak vücudumuzda 
bulunduğu gibi, sakatatlar, et, hamsi ve ringa 
gibi bazı balıklar, kabuklu deniz hayvanları, 
kuşkonmaz ve mantar gibi birçok yiyecekte 
de bulunan bir maddedir) yıkılmasıyla oluşur. 
Normalde ürik asit kanda çözünür ve idrarla 
atılır. Fakat vücudumuz bazen çok fazla ürik 
asit üretir veya böbreklerden atılımı azalabilir. 
Ürik asit kristalleri, iğne ucu gibi iki ucu keskin 
yapıdaki kristaller şeklindedir; eklemde veya 
çevresindeki dokuda birikerek inflamasyona ve 
ağrıya neden olurlar. 

Gut için Risk Faktörleri: 
- Yaşam stili; Aşırı alkol tüketimi, kırmızı et, 
sakatat, kabuklu deniz ürünleri, fruktozdan 
zengin yiyecek ve şekerli içecekler gibi 
ürünlerden ağırlıklı olarak beslenmek gut için 
risk oluşturabilir. 
- Sağlık durumu; Kontrolsüz kan basıncı, 
diyabet, aşırı kilo, yüksek yağ ve kolesterol 
seviyeleri, ateroskleroz gibi belli hastalıklarda 
gut gelişimi daha fazladır. 
- Belli ilaçlar; Tiyazid grubu diüretikler (idrar 
söktürücü; çoğunlukla tansiyon ilaçları içinde 
bulunur), kanı sulandırması amacıyla alınan 
düşük doz aspirin (üratın idrarla atılımını 
engeller), organ nakli tedavisinde organın 
atılımını önleyen bazı ilaçlar, lösemi tedavisinde 
kullanılan ilaçlara bağlı yoğun hücresel yıkımla 
aşırı ürat üretimi gibi...
- Ailede gut öyküsünün bulunması; Eğer anne, 
baba ve kardeşler gibi birinci hatta ikinci derece 
akrabalardan herhangi birinde gut varsa, bu 
hastalığın kişide de görülme riskini %25 arttırır. 
Gutta çoklu genetik yatkınlık söz konusudur.
- Yaş ve cinsiyet; Kadınlarda ürik asit 
seviyesi, erkeklerden daha düşüktür. Ancak 
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menopozdan sonra kadınlarda da ürik asit 
seviyesi yükselir ve gut riski artar. Erkeklerde 
40-50’li yaşlarda başlarken, kadınlarda daha 
ileri yaşlara kayar.  
- Nadir görülen bazı genetik hastalıklar; Lesch 
Nyhan sendromu gibi.

Komplikasyonlar: 
- Gut tedavi edilmezse daha ciddi durumlara 
neden olabilir. Tuttuğu eklemlerde ve çevre 
dokularda (tendon, sinir basısı gibi) hasara 
neden olur.  
- Tekrarlayan gut; Yılda birkaç kez gut 
ataklarının tekrarlayan hal almasıdır.
- İleri gut; Gut hastalığı iyi tedavi edilmezse, ürat 
kristalleri cilt altında toplanarak tofüs denilen 
nodüllere neden olur. Bu nodüller sıklıkla el 
ve ayak parmakları, kulak sayvanı, dirsek, aşil 
tendonu ve ayak tabanında birikir. Tofüsler, 
genellikle ağrısızdır; ancak bası bulgusunda 
veya tendonlarda ve kemikte hasara neden 
olur. 
- Böbrek taşı, ürat nefropatisi (böbrek 
fonksiyonunda bozulma). Ürik asit değerinin 
10mg/dL ve üzerinde olması, böbrek 
kanlanmasını da bozar. 

Laboratuvar Testleri ve Teşhis:
- Eklem sıvısının incelenmesinde mikroskopta 
mono-sodyum ürat kristallerinin görülmesi gut 
tanısında önemlidir. 
- Kan testleri; ürik asit seviyelerine bakılabilir 
ancak gut tanısı koydurmaz. Atak sırasında 
normal, hatta düşük bile olabilir. Kan şekerine 
ve yağ (kolesterol, trigliserit) düzeylerine 
bakılabilir. 

Gut Tedavisi:
- Gut tedavisi, atak ve atak dışı tedaviler olmak 
üzere iki aşamalıdır. Tedavinin amacı gut 
ataklarının ve komplikasyonlarının önlenmesidir. 
Kan ürik asit seviyesini 6mg/dL’nin altında 
tutmaktır. Tofuslu gut hastalarında ise 5’in 
altında olması arzu edilir. 
- Akut gut artriti geliştiğinde, ağrı ve 
inflamasyonu gidermek için; steroid olmayan 
ağrı ve inflamasyon giderici ilaçlar mide 
korunarak verilmelidir. Altta yatan koroner 
kalp hastalığı, kalp yetmezliği, ritim problemi 
veya böbrek fonksiyon bozukluğu gibi yandaş 
hastalık durumlarında, tercihen eklem içine 
kortikosteroid enjeksiyonu veya düşük-
orta doz kortikosteroidin ağızdan kullanımı 
tercih edilebilir. Bazen IL-1 beta antagonisti 
kullanılabilir.
- Gut komplikasyonları ve atak gelmesini 

önlemek için; ürik asit üretimini azaltan ilaçlar 
kullanılabilir. 
- Ürik asit atılımını arttıran ilaçlar da kullanılabilir.

Yaşam Stili ve Diyet Önerileri:
- Günde 8-16 bardak su içilmeli veya eş değeri 
sıvı (2-3 litre) alınmalı.
- Alkolden kaçınmalı (özellikle bira gibi mayalı 
içkiler).
- Orta miktarda protein tüketilmeli ve pürinden 
zengin gıdalara dikkat edilmeli, doymamış yağ 
tüketilmeli - doymuş yağlardan kaçınılmalı.
- Günlük et, balık ve kümes hayvanlarının 
tüketimi 170 gramı geçmemeli. 

Alternatif Öneriler: 
- Gut ataklarını önlememekle birlikte, ilaç 
tedavisine yardımcı önerilerdir. 
- Fazla kilolardan kurtularak, ideal kilonun 
korunması çok önemlidir.
- Kahve tüketimi (kafeinsiz ve kafeinli), ürik asit 
seviyelerini azaltır.
- C vitamininden zengin meyvelerin veya 
günlük 500-1.500mg C vitamini alımının; kan 
ürik asit seviyesini %15’e varan oranda azalttığı 
gösterilmiştir.
- Zencefil ve zerdeçalın da ürik asit seviyeleri 
üzerine olumlu etkileri vardır.
- Kiraz (250-300mg tüketilmesi ile ürik asit 
düzeyinde %15 azalma) ürik asit seviyesini 
düşürebilir.
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“Türkiye Bir Açık 
Hava Müzesi”

eçmiş kültürlerin ve tarihin büyüsüne 
kapılmış bir koleksiyoner olan Turgut 
Tokuş, 800’ü aşkın arkeolojik eserden 

oluşan eşsiz koleksiyonunu kuracağı bir müze 
bünyesinde gelecek nesillere aktarmayı ümit 
ediyor.  

DENGE: Kısaca sizi tanıyabilir miyiz?
TURGUT TOKUŞ: 1939 yılında Rodos’ta 
doğdum. Ailece anavatana göç ederek genç 
yaşta Koç Topluluğu’nun İzmir’deki şirketinde 
işe başladım. Koç Topluluğu’ndan Başkan 
Yardımcısı olarak emekli oldum. Emekliliğimden 

sonra sosyal konulara daha çok vakit ayırma 
fırsatım oldu. 

Birçok vakıf ve derneğin kurucusu, başkanıyım. 
Bunlar arasında İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı, 
AKA Anadolu Kültür Akademisi de vardır. Ayrıca 
konumuzla ilgili Koleksiyonerler Derneği’nin de 
kurucusu ve başkan yardımcısıyım. Bu arada 
Ankara Ticaret Odası Meclis Başkanlığı, TOBB 
Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği yaptım ve 48 
yıllık da Rotaryenim.

D.: Neden arkeoloji?
T.T.: Geçmiş kültürler ve tarih bana her zaman 
cazip gelmiştir. Eskilere, bilhassa Helen ve 
Erken Roma Dönemi heykel sanatına hayranım. 
Sanıyorum doğduğum ortamın da buna etkisi 
var. Rodos’ta kale içinde dünyaya geldim ve 
Şövalyeler Şatosu’nun bahçesinde oynayarak 
çocukluğum geçti.

HOBİLER MESLEKLERHOBİLER
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D.: Koleksiyon yapmaya nasıl başladınız?
T.T.: Ben yaptığım bu işe uzun süredir 
koleksiyonerlik diyordum. Ama şimdi 
bakıyorum da benim yaptığım iş koleksiyon 
değil. Örneğin; sikke koleksiyonu yapan 
bir kişi değişik dönemlerin sikkelerini toplar, 
eksiklerini tamamlamaya çalışır, bu gerçek bir 
koleksiyondur.  

Ağırlık ölçüleri toplamak da bir koleksiyondur. 
Ama bizim yaptığımıza baktığınız zaman, her 
çeşit eser var. Öncelikle bir eseri beğenip ona 
sahip olma duygusuyla başlayan bu faaliyetimiz 
giderek korumaya dönüştü ve bir eserin müzeye 
götürülmeyip yurt dışına kaçırılmasına mani 
olmak için ona sahip olmaya çalışıyoruz.  

Bildiğiniz gibi bizim kendi imkanlarımızla satın alıp 
müzenin envanter defterine kaydettiğimiz tüm 
eserler yasaya göre devlet malı niteliğindedir 

ve koleksiyoncular her sene bağlı olduğu müze 
tarafından denetlenir. 

D.: Bu eşsiz birikim yıllar içinde nasıl bir araya 
geldi?
T.T.: Herhalde ilk eserlerimi 50 yıl önce 
almışımdır. Bir ara çalıştığım şirketin traktör 
satışlarından sorumluydum. Ege’de köylere 
giderdim. Köylülerin tarlalarda, bilhassa yağmur 
sonrası ortaya çıkan sikke ve benzeri eserleri 
bulduklarını görür, onları mütevazı bir fi yatla 
almaya çalışırdım. Zaman içinde inşaatta 
dolgu maddesi olarak kullanılacak bir mermer 
parçasını ve dere yatağına atılmış, aşınmış 
olmasına rağmen gene de bir eser parçası olan 
mermerleri, yok olmasını önlemek için satın 
aldığım olmuştur. 

O tarihlerde henüz daha koleksiyonerlik ile ilgili 
yasa çıkmamıştı. Ankara’da ilk arkeolojik eser 
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koleksiyon belgesini alan kişiyim; bugünkü 2863 
Sayılı Yasa’dan önceki 1710 Sayılı Yasa’ya göre 
Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nden. 

D.: Koleksiyonunuz hakkında niceliksel ve 
niteliksel detayları öğrenebilir miyiz?
T.T.: “Kuzguna yavrusunun şahin göründüğü” 
gibi bana göre benim de koleksiyonumdaki 
bütün eserler değerli. Hiçbirini diğerinden 
ayıramam. Ancak mermer eserler bende daha 
çoktur ve koleksiyoner arkadaşlar arasında da 
ağırlıklı olarak “mermerci” diye anılırım. 

Aramızda sırf sikke yapan veya cam eser ağırlıklı 
arkadaşlarımız da var. Eğer bir ayrım yapmak 
gerekirse eserlerimin %40’ı mermer %60’ı da 
pişmiş toprak, bronz ve camdır. Bu eserlerden 
12 adet stel Erimtan Müzesi’nde, 31 adet 
mermer eser de Foça’da restore ettiğim tescilli 
taş evin bahçesinde sergilenmektedir. Bu arada 
şükranla bahsedeyim; mermer eserlerimin bir 
kısmını Aydın’da, koleksiyonculuktan vazgeçen 
Sayın Doğu Beyazıt bağışlamıştır.  

D.: Koleksiyonunuz kapsam açısından 
benzerleriyle aynı seviyede mi?
T.T.: Dünyadaki büyük koleksiyonerlerle ve 
müzelerle kendimi mukayese edemem, bu 
doğru olmaz, ancak bu sene Leros Adası’na 
gittim. Leros Adası’nın nüfusu 8.500 ve 7 tane 
müze var. Bunlardan biri de Arkeoloji Müzesi. 
Arkeoloji Müzesi’ni ziyaret edince memnuniyetle 
gördüm ki oradaki eserlerin 10 misli, hem adet 
hem nitelik bakımından bende mevcut.  

Bu arada üzülerek ifade edeyim, antik bir şehir 
olan ve restore edilen Athena Tapınağı da 
bulunan 28.500 nüfuslu Foça’da sadece bir 
tane mütevazı Denizcilik Müzesi var.  Foça’daki 
evin bahçesinde sergilenmekte olan eserler 
bu haliyle bile yerli, yabancı herkesin ilgisini 
çekmekte ve ziyaret edilmektedir.

D.: Koleksiyonunuzda hikayesiyle diğerlerinden 
daha fazla öne çıkan eserler var mı? 
T.T.: Eserlerimizin hepsinin muhakkak ki bir 
hikayesi vardır. Her eserde onu yaratan ustaların 
katkısı vardır. Bir eseri anlamak için ona çok 
dikkatli bakmak ve dokunmak gerekir. Bir ayrım 
yapmak zor. Bazen 3 bin yıllık bir eser sizi 
heyecanlandırır, bazen de 2 bin yıllık bir eser. 

2003 yılında Aphrodisias’a gönderilmek üzere 
bağışladığım “Aphrodisias Tiberius Portiği Frizi” 
önemli eserlerimden biriydi. Müzelerin nadir 
dediği eserlerim de var. Değerli gördüğüm 

HOBİLER MESLEKLERHOBİLER



/ 67

eserlerden eskiden masa takvimi yapardım. 
Şimdi yılbaşı kartı yapıyorum.

D.: Önemli bir esere rastladığınızda neler 
hissediyorsunuz?
T.T.: Heyecan, bir de hemen arkasından o eserin 
ne olacağı, yani müzeye mi gidecek yoksa yurt 
dışına mı kaçırılacak? Eseri bulup bize getirene 
samimi önerimiz eseri müzeye götürmesi oluyor 
ancak müzenin istenen bedeli ödeyememesi 
veya bürokratik zorluklar nedeniyle eseri bulanlar 
işin kolayına kaçıp yurt dışına kaçıracak aracıları 
bulmaya çalışıyorlar. 

Şahsen ben de arada ikna ve sempati yoluyla 
büyük ücretler de ödemeden eseri sahiplenip 
müzenin envanter defterine kaydettirmeye 
çalışıyorum. Bu arada sahte eser de getiriyorlar. 
Bazen müzenin yardımı ile bazen de kendimiz, 
eserin sahte olduğunu anlıyor, para verip 
almadığımıza şükrediyoruz. Bu da ayrı bir 
heyecan yaratıyor.

D.: Aphrodisias Tiberius Portiği’ne ait friz 
bloğunu bağışlamanızın sebebi neydi? 
T.T.: Ortasında kabartma mitolojik bir başın 
bulunduğu bu friz bloğunu yıllar önce Dinar 
civarında bir köyde bulmuştum. Güzel ve çok 
beğendiğim eserlerimden biriydi. Bir ara eserlerin 
katalogunu yapalım diye arkeolog arkadaşlardan 
destek istedim. Onlardan biri Aphrodisias’ta 
çalışmış bir arkadaş, bu eserin oraya ait 
olabileceğini söyledi. Bunun üzerine eğer oraya 
aitse “taş yerinde ağırdır” diyerek friz bloğunu 
bağışlamayı düşündüm. 

Bu tespiti Aphrodisias Kazı Başkanı Prof. Smith 
de teyit edince bir yazıyla bakanlığa müracaat 
ettim. Ses seda çıkmadı. O zaman Bakan Sayın 
Erkan Mumcu’ydu. Konuyu ısrarla takip edince, 
“Gitsin, eseri müzeye teslim etsin” gibi bir mesaj 
geldi. Ben de, “Öyle gidip teslim etmem, bir 
tören isterim” dedim. 

Tören istememin iki nedeni vardı. Birincisi 
bu şekilde bir bütünün parçası olan bir eser 
koleksiyonerlerde varsa örnek olsun, yerine 
konsun. İkincisi ise genelde bazı müzecilerin 
koleksiyonerler hakkındaki düşünceleri maalesef 
olumlu değildir. Onlar da bir örnek görsün 
istedim. Nitekim bizzat bakanın davetiyle 7 
Ağustos 2003 tarihinde Anadolu Medeniyetleri 
Müzesi’nde yapılan görkemli bir törenle eseri 
Aphrodisias’a gönderilmek üzere Anadolu 
Medeniyetleri Müzesi’ne teslim ettim. 
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Orada yaptığım kısa konuşmada; “Bu bir kız 
evlendirme gibidir. Büyüttüm, korudum, şimdi 
emin ellere teslim ediyorum” dedim. Bunun 
üzerine benim kızlarım da; “Şu kardeşimizi 
son bir defa daha görelim” diye eserin başına 
geldiler. Daha sonra da müzeye bağışlarım oldu. 
Sikke koleksiyonu yapmadığım için bana gelen 
500 ve 200 adet sikkeyi müzeye bağışladım. 
Etütlük birçok eser de verdim.

D.: Arkeolojik eser koleksiyonu yapmanın 
zorlukları neler?
T.T.: Daha önce de söylediğim gibi Koç 
Grubu’ndan emekli oldum. Oradan emekli 
olan bir arkadaşım beni Ankara’da ziyarete 
geldi. Büroda eserleri görünce; “Bu nedir?” 
dedi. Durumu anlatınca; “Biz seni akıllı 
adam zannederdik” dedi. Maalesef yasalar 
koleksiyonerliği teşvik edici değil zorlaştırıcı 
niteliktedir. Eğer bağlı bulunduğunuz müze 
sizi yeterince tanımıyorsa bu işe devam 
edemezsiniz. 

Eseri cebinizden para ödeyerek alırsınız, 
müzenin envanter defterine kaydedersiniz, devlet 
malı niteliğindedir. Siz korursunuz ve bütün 
sorumluluk sizdedir. Maazallah kaybolsa, kırılsa 
belgenizin iptal edilip eserlerin müzeye verilmesi 
dahil bir sürü cezai hükümleri vardır. 

Bütün dünyada koleksiyoncular itibarlı kişilerdir. 
Maalesef bizde bazı kafalar kaçakçılarla eş 
tutarlar. Koleksiyoncu genelde mütevazı da olsa; 
imkânı olan, kültür birikimine sahip, bu işe gönül 
vermiş kişilerdir. Yönetmelik kendisinden bir 
müze uzmanı gibi davranmasını, kayıt ve benzeri 
zamanlara, sürelere harfi yen riayet etmesini 
ister. Aksi takdirde de sonu açık bir usulsüzlük 
cezasına çarptırılır.   

Ayrıca 2005 yılına kadar taşınır ve taşınmaz 
kültür varlıklarının bir kısmının koleksiyonu 
yapılabiliyordu. Ancak bu tarihte çıkan bir 
yasayla taşınmaz diye nitelenen eserlerin 
koleksiyonunun yapılması yasaklandı. Bir mezar 
stelinden kopmuş bir parça, yer değiştirmiş, 
taşınmış… Bunları koleksiyoncu artık alamıyor. 
Yani üzerinde o mezarın hikâyesi bulunan 
kabartma süslemeli de olabilir; bir eser müzeye 
götürülmediği takdirde yurt dışına kaçırılacaktır, 
çünkü koleksiyoncu onu alamayacaktır. Hâlbuki 
koleksiyoncuya giden bir eser, hem devlet malı 
niteliğindedir hem de zamanı gelince bir müzede 
yerini alacaktır. Bu bütün dünyada böyledir. 

Birçok ünlü müze koleksiyonerler tarafından 
veya onların bağışladığı eserlerle kurulmuştur. 
Memleketimizde de bunun güzel örnekleri vardır. 
Sadberk Hanım Müzesi, Rahmi M. Koç Müzesi, 
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Erimtan Müzeleri bunların başında gelir. İmkân 
verilip, olumlu ortam yaratılsa daha birçok özel 
müze kurulur. Ayrıca, bizdeki eserlerin yayınlarını 
da yaparız.

D.: Koleksiyonerlerin sorunlarının giderilmesi 
için neler yapılmalı?
T.T.: 2863 Sayılı Yasa’dan önceki 1710 Sayılı 
Eski Eserler Kanunu daha geniş imkânlar 
veriyordu. 2863 Sayılı Yasa ise tamamen sözde 
kaçakçılığı önlemek için ve sözde bu işi daha 
sıkı tutmak için hazırlanmış bir yasadır. Ancak 
maalesef tam tersi, koleksiyoncunun şartlarını 
ağırlaştırmakla eserin yurt dışına kaçırılmasına 
zemin hazırlanmaktadır.  

Bunu gelmiş geçmiş bütün bakanlara anlatmaya 
çalıştık. Yazılı notlar verdik, ancak bir arpa 
boyu yol alamadık. Dolayısıyla yasa Türkiye’nin 
gerçeklerine uygun çağdaş bir düşünceyle 
yeniden ele alınmalı ve bu işe gönül verecek 
imkânı olan kişiler de özendirilerek eserin yurt 
dışında değil yurt içinde kalması 
sağlanmalıdır.  

D.: Neden eser kaçakçılığının önüne 
geçilemiyor?
T.T.: Türkiye bir açık hava müzesidir. Nereyi 
kazsanız eser çıkar, ama maalesef biz bu 
eserlerimizi Osmanlı Döneminden beri 
yeterince koruyamıyoruz ve tanıtamıyoruz. 
Kültür Bakanlığı’nın bütçesi en düşük bütçedir. 
Bu zenginliği korumaya da sergilemeye de 
yetersizdir. 

Bazı ören yerlerimizde çay bahçesini işletenler 
gönüllü olarak bekçilik görevini üstlenmiştir. Kültür 
Bakanlığı yalnız bütçesiyle değil kadrolarıyla da 
yetersizdir. Bence Kültür ve Turizm Bakanlığı 
kesin ikiye ayrılmalıdır. Örtüşen menfaatler 
olmakla birlikte iki bakanlığın beklentileri farklıdır.  

Kültür Bakanlığı demek bu memleketin servetine 
sahip olmak, bekçiliğini yapmak demektir. 
Bugünkü zihniyet devam ettiği ve yurt dışında 
talep olduğu müddetçe maalesef bu kaçakçılık 
devam edecektir ve bir kuruş harcayarak 
muhafaza edemediğimiz eserimizi her zaman 
5 kuruş harcayarak geri getirmek gayreti içinde 
olacağız.

Yurt dışında güvenlik güçlerine polis, jandarma 
ve sınır görevlilerine müzelerde devamlı 
eğitim verildiğini gördüm. Bizde olduğunu 
zannetmiyorum. Ayrıca, toplumun da bu konuda 
bilgisi yetersiz. İlkokuldan itibaren çocuklara bu 

serveti tanıtma ve koruma bilgisi vermemiz lazım. 
Maalesef basın da yardımcı olmuyor. 10 dolarlık 
bir esere “paha biçilemez” deyince onu bulan 
kişi bu hayalle alıcı arıyor.  

D.: Ülkemizde yıllarca koleksiyonerlere kaçakçı 
muamelesi yapıldı, bu yanlış algı devam ediyor 
mu? 
T.T.: Her toplumun içinde iyisi de var kötüsü 
de var. Koleksiyonerler arasında da uygun 
davranışta olmayan kişiler olmuş olabilir. Bundan 
dolayı tüm koleksiyoncuları zan altında bırakmak 
doğru değildir. Koleksiyoner olmak için bağlı 
bulunduğunuz müzeden Koleksiyoner Belgesi 
almanız gerekir. İşte bu belgeyi verirken dikkatli 
olmak gerekiyor. Bu işe hakikaten gönül vermiş, 
imkân ayırabilecek kişilere belge vermek lazım. 
Geçmişte maalesef çocuk yaşta kişiye de belge 
verildiğini duymuştuk. 

Bir panelde ismi bilinen bir arkeolog müzeci; 
“Koleksiyonerler kaçak kazıya sebep oluyorlar” 
demişti. Bu doğru değildir. Koleksiyoner çiftçinin 
tarlasında bulduğu ve kendisine getirilen bir eseri 
müzenin onayıyla satın alıp, koleksiyonuna dahil 
eder. Diğer taraftan da kaçak kazı tarih boyunca 
devam etmiştir. Her yeni kültür bir öncekini 
soymuş veya talan etmiştir.
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D.: Kültür Varlıkları Koleksiyoncuları Derneği’nin 
kuruluşu hakkında bilgi verir misiniz?
T.T.: Türkiye’de toplam 1.585 adet koleksiyoncu 
var. Bunlardan çok azı faal ve yeterli esere sahip. 
Biraz önce sıraladığımız sıkıntıları kurumsal olarak 
dile getirmek için bir dernek kurmaya karar 
verdik. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın da onayını 
alarak ve öncülüğünü yaparak Kültür Varlıkları 
Koleksiyoncuları Derneği’ni kurduk. 

Ankara’da, aramızda en değerli eserlere sahip ve 
bir sene önce kendi kurduğu Erimtan Arkeoloji 
Müzesi’nin sahibi Sayın Yüksel Erimtan’ın 
Başkanlığını yaptığı derneğimizde, bakanlığa 
kayıtlı 1.585 adet koleksiyoner arasından 
sadece 33 üyemiz var. Bu da ne kadar seçici 
olduğumuzu göstermektedir.  

D.: Ülkemizde kültür varlıklarının yeterince 
korunduğunu düşünüyor musunuz? 
T.T.: Düşünmüyorum, hatta korunmadığını 
iddia ediyorum. Bu böyle devam ederse 
değerli eserler yurt dışına kaçırılmaya devam 
edecek. Daha az değerli olanlar yerinde tahrip 
edilecek veya inşaat malzemesinde kullanılacak. 
Ekonomik ve Sosyal Konsey var, neden bir de 
“Kültür Varlıklarını Koruma Konseyi” olmasın? 
Bakanlık ve bürokratlar bu konuya gönül vermiş 
kişilerden görüş almaktan çekinmemelidir. 

Dünya çapında bir müzeye sahip, yurt dışındaki 
müzelere önemli bağışlar yapmış, kültür 
varlıklarımızın yayınlarını da yaptıran Sayın Rahmi 
M. Koç’un; önemli paralar harcayarak eserlerinin 
sergilenmesi için özel müze kurmuş Sayın 
Yüksel Erimtan’ın ve daha pek çok bu işe gönül 
vermiş arkadaşın görüşleri altın değerindedir. Bu 
kişilerin ve konu ile ilgili sivil toplum kuruluşlarının 
fi kirlerinden yararlanılmalıdır. Unutmayalım ki 
dünyadaki önemli müzeler koleksiyonerlerin 
topladıkları eserlerle meydana getirilmiştir.

D.: AKA Anadolu Kültür Akademisi’nde ne gibi 
çalışmalar yapıyorsunuz?
T.T.: AKA Anadolu Kültür Akademisi olarak 
kültür varlıklarımızın yerinde korunması ve 
tanıtımıyla ilgili faaliyetlerimiz var. Devletin 
kazılarına destek oluyoruz, sponsor buluyoruz. 
Ankara Roma Döneminin önemli bir şehriydi, 
ancak maalesef çok eser günümüze kadar 
gelmemiştir. Kalabilenlerden en önemlisi Ulus 
Hacıbayram’daki Augustus Mabedi’dir. O 
mabedin Cella Duvarı yıkılmak üzereydi. Onu 
yerinde sağlamlaştırdık. 

Ankara’nın Roma Dönemine ait Türkçe “Roma 
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Döneminde Ankyra” ve İngilizce “Roman Ancyra” 
kitaplarını yayınladık. Böylece bir ihtiyacı bilimsel 
olarak da karşıladık. Kurucularımız arasında 
değerli arkeolog hocalarımız, bakanlarımız, 
işadamlarımız var. Bir araya gelip çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz. Memnuniyetle ifade edeyim ki 
bakanlık da kültür varlıkları ile ilgili çalışmalarında 
hem bizden görüş almakta ve hem de 
toplantılarına bizi davet etmektedir.  

D.: Koleksiyonunuzdaki eserleri, müze kurmak 
için devretme isteğiniz devam ediyor mu?
T.T.: Bu amaçla ailece Turgut Tokuş Kültür ve 
Sanat Vakfı’nı kurduk. Bundaki maksadım tüm 
eserlerimi vakfa devredip devamını sağlamaktı. 
Ancak biraz evvel bahsettiğim gibi 2005 yılında 
çıkan “Taşınmaz kültür varlıkları değiştirilemez ve 
satılamaz” görüşüne dayanarak “taşınmaz” diye 
nitelenen, ancak yıllar boyu taşınmış ve taşınarak 
koleksiyonuma da girmiş, daha çok mermer 
parçalarından meydana gelen bu eserlerimi 
vakfa devretmeme Kültür Bakanlığı izin vermedi. 
Bu da maalesef garip durumlardan biri, çünkü 
burada satış yok, değişme yok, üçüncü şahıs 

yok. Turgut Tokuş’un eserlerini Turgut Tokuş 
Vakfı’na devretmek istedik, muvaffak olamadık. 
Ancak müze kurma sevdam devam ediyor. Bu 
konuda araştırmalarım var.

D.: Koleksiyon yapmayı düşünenlere neler 
önerirsiniz?
T.T.: İmkânı, cesareti, zevki olan herkesin 
koleksiyon yapmasını öneririm. Yalnız arkeolojik 
değil, merakı olan herhangi bir eserden. 
Koleksiyoner; “zevki olan; eskiye, güzele, sanata 
değer veren; onu görmekten, dokunmaktan 
zevk alıp mutlu olan, olumlu duyguları taşıyan 
kişi” demektir. Arkeolojiyi bilhassa tavsiye ederim, 
çünkü burada ülke servetine ülke adına sahip 
çıkma duygusu da vardır. Ayrıca, unutmayalım 
ki, miras aldığımız bu eserleri gelecek nesillere 
sağlam bir şekilde devretme sorumluluğumuz var. 

Ben bir gün eski eser katalogunu incelerken 
eşim seslenmiş duymamışım, içeri girip Romalılar 
gibi bir çarşafa sarınıp karşıma dikilince farkına 
vardım. Bu kadar da kendimizi kaptırmayalım 
derim.
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Ç

Çocuklar Atatürk 
Arboretumu’nda 
Doğayla Buluştu

EKÜL Vakfı Bilgi Ağacı, “Doğada(n) 
Öğreniyorum” başlıklı eğitim 
çalışmasıyla çocuklarla doğayı bir 

araya getiriyor. Atatürk Arboretumu’nda 9 
Kasım’da Turgut Reis İlkokulu’ndan 2. sınıfta 
okuyan 19 öğrenci ve öğretmenleri Bilgi Ağacı 
uzmanlarının rehberliğinde, doğayla ne denli 
yakın bir bağ taşıdığımızı deneyimledi, doğayı 
daha yakından tanıdı. 

Her yıl Türkiye’nin dört bir yanında binlerce 
çocuk ve genci doğal ve kültürel miraslarına bir 
adım daha yaklaştırabilmek için bütüncül koruma 
anlayışıyla eğitimler veren ÇEKÜL Bilgi Ağacı, 
gelecek kuşaklara doğanın ve kültürün kadim 
bilgisini, çağdaş yöntemlerle aktarmaya çalışıyor.

Ezbere Dayanmayan Eğitim Anlayışı
Bilgi Ağacı, ezbere dayanmayan bir anlayışla 
geliştirdiği eğitim programlarında çocukların 
ve gençlerin kendilerini, kentlerini, doğa ve 
kültür ilişkisini tanıyarak, yaşamı keşfetmeye ve 
korumaya yönelmelerini hedefliyor.

Çağdaş eğitim yöntemleri ve ilkelerinin 
izlendiği eğitim programlarında, öğrencilerin 
eğitim sürecine doğrudan ve etkin katılımı 
desteklenerek, “yaparak ve yaşayarak 
öğrenmeleri” sağlanıyor. Eğitimlerde grup için 

ortak bir amaç oluşturma, düşünceleri ve 
malzemeleri paylaşma, işbölümü yapma gibi 
işbirliğine dayalı öğrenme yöntemleri uygulanıyor. 
Bilgi aktarımının yanı sıra, uyarıcı sınıf içi 
ve dışı etkinliklerle öğrencilerin sorgulayıcı, 
eleştirel, analitik ve yaratıcı düşünmelerinin 
harekete geçirilmesi hedefleniyor. Bütün 
eğitim programları disiplinler arası bir eğitim 
yaklaşımıyla, farklı öğrenme stilleri ve çoklu zekâ 
kuramı dikkate alınarak hazırlanıyor.

Doğada(n) Öğreniyorum
Doğada(n) Öğreniyorum Eğitimi; çocukların 
gelişiminde doğanın önemli bir bileşen olduğunu 
gözeten, doğanın her disiplini ilgilendiren bir 
yaşam bilgisi barındırdığı gerçeğinden hareket 
eden ve MEB müfredatını destekleyen bir 
formatta hazırlandı. Eğitim kapsamında, kent 
içinde bir koruyu, parkı ya da ormanı ziyaret 
eden öğrenciler dokunma, duyma, görme 
ve koklama duyularını kullanarak, ormana ve 
ormanda yaşayan farklı canlı türlerine yakından 
bakıyor ve türler arasındaki bağlara dair kalıcı bir 
farkındalık geliştiriyor. 

Doğanın Sesine Kulak Verdiler
Turgut Reis İlkokulu öğrencileri de Bilgi Ağacı’nın 
Doğada(n) Öğreniyorum Eğitimi’ne katıldı. 
İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi’ne ait 
olan ve Belgrad Ormanı’nın güneyinde yer alan 
Atatürk Arboretumu’nda buluşan Bilgi Ağacı 
uzmanları ve öğrenciler güne tanışma oyunu 
ile başladı. Ardından “Doğadaki Renkler: Renk 
Kartelâları”, “Doğanın Dokuları”, “Beni Bul” 
oyunları hep birlikte oynandı. Sarıdan mora, ağaç 
gövdelerinden yaprak dokularına kadar çocuklar 
doğanın renklerini, sesini, dokusunu keşfetti. 
Çocuklar, 1.500’den fazla bitki çeşidinin olduğu 
arboretumda ayrıca sahil çamı, meşe, yaprakları 
yelpaze gibi olan Ginkgo biloba (Mabet ağacı), 
gürgen, kayın ve kestane ağaçlarını da inceledi. 

ÇEKÜL Bilgi Ağacı’nın Diğer Atölyeleri
Tohumlarla Yolculuk
Tohumlarla Yolculuk Atölyesi; öğrencilerin içinde 
yaşadıkları doğayı ve yerel tohumları daha 
yakından tanımalarını, canlılar, bitkiler ve tohumlar 
arasındaki ilişkiyi, benzerlikleri ve farklılıkları 
keşfetmelerini amaçlar. Atölye kapsamında 
“Tohum ve Tohumun Yolculuğu” başlıklı 
eğitim sunumu ve “Beni Tohumlarımdan Tanı” 
başlıklı bilmeceli oyun ile öğrenciler tohumları, 
tohumların yayılma yollarını ve tohumların 
doğadaki diğer canlılarla ilişkisini keşfeder. 
Tohumlarla Yolculuk Atölyesi, tohumlara 
dokunmanın, onları toprakla buluşturmanın 
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yaratıcı ve oyuncu yolu olan “Tohum Topu 
Yapıyoruz” etkinliği ile tamamlanır. 

Geçmişin Fısıltısı
Geçmişin Fısıltısı Atölye Programı bir yandan 
öğrencileri miras, bellek ve müze kavramları 
ile tanıştırmayı, diğer yandan her bireyin 
kentin kimliğiyle mirasının parçası ve aktarıcısı 
olduğunu, kendi hikâyeleri ve anlatılarından 
yola çıkarak fark ettirmeyi amaçlar. Atölye 
kapsamında, yaşadıkları kentten seçilecek bir 
“müze”nin hikâyesi ile tanışan öğrenciler, kendi 
geçmişlerine ait bir objeyi seçerek, onun izini 
sürer, objenin geçmişten bugüne getirdiği ve 
geleceğe ileteceği fısıltıyı hayal eder. Atölyenin 
sonunda öğrenciler yaptıkları tüm çalışmalarla 
bir sergi hazırlamış olduklarını fark eder ve 
sergilerini, kent müzelerindeki örneklerle 
karşılaştırır.  

Suyun Öyküsü
Suyun Öyküsü Atölyesi’nde; yaşamın ve 
kültürlerin ortaya çıkışında suyun oynadığı temel 
rol ele alınır ve günlük hayatımızdaki tercihlerinin 
su kaynaklarına etkilerinin fark edilmesi sağlanır. 
Atölye çalışmasında, su kaynaklarının yaşamsal 
önemi vurgulanır ve çocukların suyu koruma 
bilinci kazanması hedeflenir. Uygarlıkların ve 
kültürlerin doğmasında suyun oynadığı temel 
öğeler, dünyada ve ülkemizde su kaynaklarının 
güncel durumu sunumlar eşliğinde paylaşılır. Bu 
atölyenin en büyük özelliği ise “Kendi Deterjanını 
Kendin Yap” etkinliğidir. Çocuklar atölyenin 
sonunda, günlük hayatlarında kullanacakları 
su kaynaklarını kirletmeyen ekolojik deterjan 
yapmayı deneyimler. 

Ekolojik Ayak İzimizi Hesaplayalım
Ekolojik ayak izi insanların doğal kaynaklar 
ve ekosistem üzerindeki etkisini ölçmeye 
yarayan bir hesaplama yöntemidir. Bu atölye 
ile öğrencilerin ekolojik ayak izi kavramıyla 
tanışmaları, Türkiye’nin ve diğer ülkelerin 
ekolojik ayak izlerini öğrenmeleri, kendi ayak 
izlerini hesaplayarak günlük yaşamda yaptıkları 
tercihlerin dünya üzerindeki etkilerini fark etmeleri 
ve ekolojik ayak izlerini nasıl azaltacaklarına dair 
fikir yürütmeleri hedeflenmektedir. 

Eğitimlere Destek Olmak İçin…
ÇEKÜL Bilgi Ağacı’nın, doğal ve kültürel mirasın 
korunması bilincinin gelişmesini temel hedef 
alarak hazırladığı atölye çalışması ve eğitimlerine 
siz de destek verebilirsiniz; “bagis.cekulvakfi.org.
tr” adresini incelemeniz yeterli. İster tek seferlik, 
isterseniz düzenli yapacağınız bağışlarla daha 

fazla çocuğun bilimsel bilgi ve çağdaş eğitim 

yöntemleriyle hazırlanan eğitimlere ulaşmasına 

köprü olabilirsiniz.
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Dünya Kanser Günü 

anser, tüm dünyada sebebi bilinen 
ölümler sıralamasında kalp ve damar 
hastalıklarından sonra ikinci sırada 

yer alan önemli bir halk sağlığı problemidir. Bu 
nedenle her yıl 4 Şubat tarihi dünya genelinde 
“Dünya Kanser Günü” olarak kutlanmakta ve 
UICC (Uluslararası Kanser Kontrol Örgütü) 
önderliğinde tüm dünya güç birliği yaparak 
küresel kanser salgınına karşı savaş açmaktadır. 

UICC, Dünya Kanser Günü’nde kanser 
konusunda farkındalık çalışmaları yürüterek 
önlenebilir milyonlarca ölüm vakasının önüne 
geçmeyi hedeflemektedir. Ayrıca hükümetleri 
ve bireyleri kanseri önlemek için harekete 
geçmeye davet etmektedir. Çünkü doğru 
korunma stratejileri ile kanser vakalarının üçte biri 
önlenebilir. 

Çevresel etmenler kanser oluşumunda %90-
95 oranında etkilidir. Kötü beslenme, hareketsiz 
yaşam, tütün ve alkol kullanımı ile güneş ışığının 
zararlı etkilerine maruz kalma gibi çevresel 
etmenlerin kontrol altına alınması, kanser görülme 
sıklığını azaltacaktır.

Kanserin, özellikle erken teşhis edildiğinde, 
tedavisi mümkündür. Sağlık Bakanlığı tarafından 
yürütülen tarama programları ile meme, 
rahim ağzı ve kalın bağırsak kanseri erken 
teşhis edilebilmektedir. Tarama programları 
kapsamında; 40 yaş üzerindeki her kadın 69 
yaşına kadar 2 yılda bir mamografi çektirerek 
meme kanseri taraması yaptırmalı, 30 yaşını 
dolduran her kadın 65 yaşına kadar 5 yılda bir 
rahim ağzı kanseri taramasına yönelik smear 
aldırmalı, 50 yaşını dolduran kadın-erkek her 
birey de 70 yaşına kadar kalın bağırsak kanseri 
taraması kapsamında 2 yılda bir gaitada gizli kan 
testi yaptırmalıdır.

Bir İmparatorluğun Doğuşu

281 yılında Ertuğrul Gazi’nin ölümü 
üzerine oğlu Osman Bey Kayı Boyu’nun 
başına geçti. Osman Bey beyliğin 

ilk devirlerinde Kastamonu uç beylerinden 
Çobanoğulları’na bağlıydı. Bu beyliğin ortadan 
kalkmasıyla doğrudan Selçuklu Devleti’ne bağlı 
hale geldi. 

Osman Bey’in Bizans’a karşı sürekli gaza 
yapması, bir uç beyliği durumundaki Kayıların 
dışarıdan gelen katılımlarla güçlenmesini sağladı. 
Ayrıca Osman Bey’in uçlardaki Türkmenler 
üzerinde büyük nüfuza sahip olan Şeyh Edibali ile 
akrabalık kurması uçlardaki hâkimiyetini daha da 
güçlendirdi. 

Osman Bey bunlarla birlikte Bizans tekfurları ile 
azami ölçüde iyi geçinme siyasetini takip etti. 
Ancak, İnegöl tekfuru Osmanlı karşıtı komşu 
tekfurlarla ittifak kurmaya çalışıyor, Osmanlıya 
bağlı Türkmenlere de zarar veriyordu. Bunun 
üzerine Osman Bey sefere çıktı ve Karacahisar’ı 
fethetti. 

AJANDA AJANDA
 1 Ocak Avrupa Topluluğu’nun Kuruluşu
 2 Ocak  İnsandan İnsana İlk Kalp Nakli 
 4 Ocak Babıâli Yangını
 7-13 Ocak  Verem Haftası                                                         
 7-14 Ocak   Beyaz Baston Körler Haftası                                     
 20 Ocak Darülaceze’nin Kuruluşu 
 20 Ocak İlk Anayasa’nın Meclis’te Kabulü
 22 Ocak Baytar Mektebi’nin Açılışı
 25-31 Ocak Cüzam Haftası                                                       
 27 Ocak  Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu
 28 Ocak Misak-ı Milli’nin Kabulü
 1 Şubat  Sinemanın İcadı 
 3 Şubat İlk Uzay Gemisinin Ay’a İnişi 
 4 Şubat Dünya Kanser Günü    
 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü                                           
 14 Şubat  Telefonun İcadı 
 16 Şubat Türk Hava Kurumu’nun Kuruluşu
 17 Şubat   Medeni Kanun’un Kabulü
 1-7 Mart Yeşilay Haftası 
 1-7 Mart Deprem Haftası
 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
 12 Mart İstiklâl Marşı’nın Kabulü 
 14 Mart  Tıp Bayramı                                               
 15 Mart Dünya Tüketiciler Günü
 18 Mart Çanakkale Zaferi                                
 18-24 Mart Yaşlılar Haftası                                            
 21 Mart Dünya Ormancılık Günü                          
 21 Mart  Dünya Şiir Günü 
 21 Mart Irk Ayrımı ile Mücadele Günü  
 22 Mart  Dünya Su Günü          
 24 Mart Dünya Tüberküloz Günü                                 
 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü    
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Osman Bey’in giderek güçlenmesi Bizans 
tekfurlarını rahatsız etmeye başladı. Tekfurlar 
Osman Bey’i ortadan kaldırmak için plan 
yapıyorlardı. Durumu öğrenen Osman Bey 
1298’de Yarhisar ve Bilecik’i fethettikten sonra 
beyliğin merkezini Bilecik’e taşıdı. 

Bu fetihlerin gerçekleştiği dönemde Osmanlı 
Beyliği, Selçuklu Devleti’ne bağlı bir uç beyliğiydi. 
Selçuklu Sultanı III. Alâeddin Keykubat’ın İlhanlı 
hükümdarı tarafından tahttan indirilerek İran’a 
götürülmesi üzerine Anadolu’da iktidar boşluğu 
oluştu. Bu boşluktan yararlanarak güçlenen 
Osman Bey 27 Ocak 1299’da bağımsızlığını ilan 
etti ve böylece Osmanlı Devleti kurulmuş oldu.

Çanakkale Zaferi

smanlı Devleti’ni saf dışı bırakmak 
amacıyla İtilaf Devletleri tarafından 
düzenlenmiş olan Çanakkale Harekâtı, 

I. Dünya Savaşı’nın en önemli askeri faaliyetidir. 
Osmanlı Devleti’nin Almanya yanında savaşa 
girmesiyle zor durumda kalan İngiltere ve Fransa, 
Rusya ile temasa geçip savaş güçlerini arttırmak, 
Orta Avrupa’ya sızan Alman-Avusturya ordularını 
arkadan çevirmek için bu  harekâtı gerekli 
görmüştür.

Boğazlara yönelik harekâtın ilk deniz hücumu 3 
Kasım 1914’te iki İngiliz savaş gemisinin Ertuğrul 
ve Seddülbahir, iki Fransız gemisinin de Kumkale 
ve Orhaniye tabyalarını bombardımana tutmasıyla 
başladı. İlk etapta bu saldırılar istenilen sonucu 
vermedi. Daha sonra Fransız Amiral Robeck 
bütün gücüyle boğazı zorlayarak İstanbul’a 
ulaşmak için hazırlıklara başladı. 

17 Mart 1915’te yapılan plana göre mayınlardan 
temizlenmiş olan boğazın aşağı kesimlerinden 
bütün savaş gemileriyle boğaz zorlanacaktı. 
Fakat aynı günün akşamı Türk donanmasından, 
Yüzbaşı Hakkı Bey kumandasındaki Nusret 
Mayın Gemisi’nin Karanlık Liman bölgesini 
tekrar mayınlaması deniz harekâtının kaderini 
değiştirdi. 18 Mart 1915 sabahı boğaza giren 
İngiliz ve Fransız filoları ağır kayıplarla geri 
çekilmek zorunda kaldı. Bu nedenle, her yıl 18 
Mart gününde, Çanakkale Zaferi’ni ve vatan 
savunması için kahramanca canını veren 
şehitlerimizi minnetle anmaktayız. 

18 Mart bozgunu İtilaf Devletleri’ne karadan 
destek alınmaksızın yalnız deniz kuvvetleriyle 
boğazın geçilemeyeceğini gösterdiğinden 
General Hamilton’un emrinde bir çıkarma ordusu 

hazırlanmaya başladı. Avustralya ve Yeni Zelanda 
askerlerinden oluşan kolordu Arıburnu’na, 
İngiliz ve Fransız kuvvetleri de Seddülbahir’e 
çıkartılacaktı. 25 Nisan 1915’te sabaha karşı 
çıkarma başladı. 

Bu çıkarmaya karşılık Beşinci Ordu İhtiyat Tümeni 
Kumandanı Mustafa Kemal komutasındaki 57. 
Alay ve Ecebat bölgesindeki 27. Alay çıkarma 
bölgesine sevk edildi. Böylece kıyıya çıkan İngiliz 
ve Fransız kuvvetleri geri püskürtülmüş oldu. İtilaf 
kuvvetleri aynı şekilde Seddülbahir’e çıkarma 
yaparak Kirte’yi ele geçirmeye çalıştılarsa da Türk 
kuvvetlerinin karşı taarruzları sonucu başarısızlığa 
uğradılar. 
 
İtilaf Devletleri kesin bir sonuç almak için bütün 
takviye kuvvetleriyle Arıburnu’nun kuzeyinden 
Anafartalar’a asker çıkarmaya başladı. Dört 
gün süren muharebeler sonucu İtilaf kuvvetleri 
Yarbay Mustafa Kemal komutasındaki kuvvetler 
tarafından Conkbayırı mevkiinde durduruldular. 
Böylece I. Anafartalar Zaferi’nden sonra İtilaf 
kuvvetlerinin yaptıkları bütün taarruzlar sonuçsuz 
kaldı. Son olarak 21 Ağustos’ta II. Anafartalar 
Muharebesi’nde de İtilaf kuvvetleri yenilgiye 
uğradı. 

İtilaf Devletleri 19-20 Aralık’ta Anafartalar ve 
Arıburnu’ndan, 8-9 Ocak’ta da Seddülbahir’den 
çekildiler. Böylece 1915 baharında parlak 
umutlarla karaya ayak basan birleşik düşman 
ordusu 1916 kışında bozguna uğrayarak çekip 
gitti.

O
Çanakkale 
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Video Oyunu Bunamayı Ölçüyor

ir video oyunundan yararlanılarak yapılan 
dünyanın en geniş kapsamlı demans 
(bunama) deneyi, yön bulma yeteneği 

becerisindeki azalmanın demans belirtisi olduğunu 
ortaya koydu. 

Dünya genelinde “Sea Hero Quest” isimli 
oyunu yükleyen 2,4 milyon insanın verilerinden 
faydalanılan araştırma 2016 Nöroloji 
Konferansı’nda sunuldu.

İngiltere’deki University College of London’daki 
(UCL) bir grup araştırmacı, bu video 
oyunundan alınan sonuçların demans testi için 
kullanılabileceğini düşünüyor. Çalışmaya göre 
oyunda yolunu kaybetmek Alzheimer hastalığının 
ilk belirtilerinden biri.

Oyun, yaşlı bir denizcinin kaybolan hafızasını geri 
getirmeyi amaçlayan sanal bir denizcilik macerası. 
Akıllı telefonunun ekranına dokunan oyuncular ıssız 
bir adanın etrafında ve buzlu okyanuslarda tekne 
ile yönünü bulmaya çalışıyor.

Oyuncu yolunu bulmaya çalışırken, yer-
yön duygusu ve yönünü bulabilme yeteneği 
kaydediliyor. Verilere göre yaş ilerledikçe 
oyuncunun yön bulma yeteneği ve denizcilik 
kabiliyeti azalıyor.

Araştırmada 19 yaşındaki oyuncular yön bulmada 
%74 başarı sağlarken, 75 yaşındaki oyuncularda 
başarı oranı %46’ya kadar geriledi. Araştırma, yön 
bulma kabiliyetinin erkeklerde, kadınlara oranla 
daha iyi olduğunu ortaya koydu. 

Ayrıca İskandinav ülkeleri ve sahil ülkelerinde 

yaşayanların da yön bulma becerilerinin daha iyi 
olduğuna dikkat çekildi. Bunun nedeni tam olarak 
anlaşılamasa da getirilen üç olası açıklama şöyle; 
İskandinav ülkelerindeki insanlar daha sağlıklı 
olduklarından, yön bulma yeteneklerini daha uzun 
süre koruyabiliyorlar, kıyı ülkelerinde yaşayanların 
yön bulma kabiliyeti daha çok oluyor, Viking kanının 
genetiğinde yön bulma duygusu daha gelişkin.

Araştırmanın amacı, bunama belirtilerini 
erken aşamada tespit edebilmek. Henüz 
bu başarılamadı. Yön duygusunu tamamen 
kaybetmek, nadiren görülen bir durum olsa da, 
Alzheimer hastası olanlarda daha çok karşılaşılıyor.

İngiltere Alzheimer Araştırma Vakfı’ndan Hilary 
Evans, “Maalesef, sık sık hastaların evlerinden 
kilometrelerce uzakta bulunduğunu duyuyoruz. 
Araştırmacılar yön bulma duygusundaki sorunların, 
Alzheimer’i ilk aşamalarında teşhis etmek için 
kullanılabileceğini düşünüyor” dedi. Deutsche 
Telekom’un gerçekleştirdiği projede bilgisayar 
oyunu Glitchers tarafından tasarlandı.

Tüp Bebek Tedavisinde Yeni Yöntem

üp bebek tedavisi diye bilinen IVF tedavisi 
gören çiftler için çocuk sahibi olma 
şansını internet üzerinden ölçebilecekleri 

yeni bir hesaplama yöntemi geliştirildi. İskoçya’daki 
Aberdeen Üniversitesi’nden uzmanlar, hesaplama 
yöntemini IVF tedavisi gören 113 bin kadından 
alınan veriler ışığında oluşturdu.

Uzmanlar bu yöntemle çiftlerin beklentilerini 
şekillendirebileceğini ve tedavilerini 
planlayabileceklerini ifade etti. Kadının çocuk sahibi 
olma şansında en büyük belirleyici faktör yaş. 30 
yaşından sonra, çiftlerin bebek sahibi olma şansı 
azalmaya başlıyor ve kadın gebe kalamadıkça 
daha da düşüyor.

IVF tedavisinde başarı şansını ölçen başka 
faktörler de var ancak bu yöntemle ilk kez altı 
IVF denemesine kadar tahminler yapılabiliyor ve 
dondurulmuş embriyoların kullanımı da hesaba 
katılıyor.

Çiftler hesaplama yöntemiyle, toplanan yumurta, 
rahme transfer edilen embriyoların sağlık durumu 
ve dondurulmak için alınan yumurtaların kalitesine 
bağlı olarak, ilk IVF tedavisi öncesi ve sonrasındaki 
şanslarını tahmin edebiliyor.

Aberdeen Üniversitesi’nden tıbbi istatistik uzmanı 
David McLernon, dört yıllık bir çalışma sonucu 
hazırladığı hesaplama yönteminin, çiftin IVF 
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tedavisine başlayıp başlamama konusundaki 
kararlarını etkilememesi gerektiğini vurguladı. 
McLernon bunun yerine tedaviye duygusal ve mali 
açıdan hazırlanmak için kullanılabileceğini belirtti.

Yöntemde, kadınların çocuk sahibi olmasını 
etkileyen kilo, etnik köken, sigara ya da alkol 
gibi faktörler hesaba katılmıyor. IVF tedavisinde, 
kadının yumurtalıklarından yumurta toplanıyor ve 
laboratuvar ortamında erkeğin spermiyle dölleniyor. 
Embriyo adı verilen döllenmiş yumurtalar daha 
sonra büyüyüp gelişmesi için kadının rahmine 
konuyor.

Hastalıkları Sesle Teşhis Eden Mikroskop

oğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü 
öğretim üyesi Doç. Dr. Burçin Ünlü ve 
ekibi, ışıkla sesin birleştiği “foto-akustik” 

mikroskop geliştirdi. Tamamen yerli üretim olan bu 
mikroskop sayesinde kanser, şeker, eklem ve kas 
hastalıklarının erken tanısı ses ile sağlanabilecek. 

Ünlü ve ekibi ayrıca, radyoterapi esnasında X 
ışınları yerine sağlıklı hücrelerin daha az zarar 
görmesi için protonları kullanan yeni bir kanser 
tedavi yönteminin etkinliğinin arttırılması üzerine de 
çalıştıklarını kaydetti.

Burçin Ünlü, Boğaziçi Üniversitesi’nde Esra Aytaç, 
Aytaç Demirkıran ve Nazire Uluç adlı doktora 
öğrencilerinden oluşan ekibiyle birlikte geliştirdiği, 
BAP ve TÜBİTAK destekli “foto-akustik mikroskop” 
ile özellikle kanserli doku ve hücrelerin tanısında ve 
erken teşhisinde önemli gelişmelere imza atmaya 
hazırlanıyor.

Medikal biyofi zik ve biyo-görüntüleme alanlarında 
öncü çalışmalara imza atan Doç. Dr. Burçin 
Ünlü, konu hakkında şu açıklamayı yaptı: “Biz 
lazer ile sıcaklığı arttırarak dokuda ses dalgaları 
oluşmasını sağlıyoruz. Bir başka deyişle ışığı sese 
dönüştürüyoruz. 

Işığı dokuya gönderdiğinizde, ışık dokuda düz bir 
çizgi halinde gidemiyor ve dağılıyor. Ancak ses 
dalgası doku üzerinde daha uzun mesafeler kat 
edebiliyor. Bu nedenle sesi kullanmak mikroskopta 
daha derinlikli sonuçlar almamızı sağlıyor. Ayrıca 
herhangi bir boyama veya işaretlemeye de gerek 
kalmıyor. 

Biz bu yöntemle Türkiye’de bu alanda çalışan 
tek ve öncü grup olarak dünyada kimsenin 
kullanmadığı özel lazerler kullanıyoruz. Bilkent 
Üniversitesi’nden birlikte çalıştığımız bir ekiple 
birlikte tamamen yerli fi ber lazerli foto-akustik 
mikroskop teknolojisi geliştirdik.” 
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Ünlü, foto-akustik mikroskobun hangi alanlarda 
kullanılacağı hakkında da şu bilgileri verdi: 
“Herhangi bir yerimize çimdik atıldığında irkiliriz. Biz 
bu çalışmada biyolojik dokulara yani normal veya 
kanserli hücrelere dokunuyor, çimdik atıyor ve bir 
anlamda bu dokulara çığlık attırıyoruz. 

Bildiğiniz gibi, insan kulağı normal sesleri frekans 
olarak duyabilir ancak dokuların ve hücrelerin 
sesini duymanız imkânsızdır. Biz dokunun sesini 
duyabilmek için özel bir mikroskop geliştirdik. 
Geliştirdiğimiz mikroskopta kısa atımlarla enerji 
gönderen bir lazer var. 

Lazeri gönderdiğimiz doku, lazer etkisiyle oluşan 
ani sıcaklık artışı nedeniyle genişliyor ve işte tam 
bu anda bir ses dalgası oluşuyor. Oluşan bu ses 
dalgası ile biz kanserli hücre ile kanserli olmayan 
hücrenin sesini duymak ve ikisini birbirinden ayırt 
etmek istiyoruz.”

Foto-akustik mikroskop teknolojisini Türkiye’de 
geliştiren tek grup olduklarını belirten Ünlü, hali 
hazırda Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden doktorlarla 
yürüttükleri bu çalışmaya ilişkin makalenin bir 
süre sonra Nature Scientifi c Reports dergisinde 
yayımlanmasını beklediklerini söyledi.

Doç. Dr. Burçin Ünlü, ekibi ile ayrıca foto-akustik 
mikroskop teknolojisinde uyguladıkları yöntemin 
bir benzerini yeni bir radyoterapi yönteminde 
denemek üzere çalışmalara başladıklarını aktardı. 

Radyoterapi tedavisinde bugüne dek kullanılmaya 
devam eden X ışınları yerine kanserli hücrelere 
proton gönderilmesini ve diğer sağlıklı hücrelerin 
zarar görmemesini sağlayan bu yeni tedavi 
yöntemi, dünyada sadece 50 civarı merkezde 
hastalar üzerinde uygulanıyor. 

Ünlü, geliştirmekte oldukları bu proje kapsamında X 
ışınları yerine kullanılan protonların kanserli dokuyu 
nasıl etkilediğini ölçmek üzere akustik görüntüleme 
teknolojisinden yararlanacaklarını kaydetti.

Ünlü, bu kapsamda bir sonraki hedefl erinin 
dünyanın en önemli araştırma üniversitelerinden 
birinin tıp fakültesiyle bu yeni teknolojiyle donanmış 
görüntüleme cihazını geliştirmek olduğunu 
sözlerine ekledi.

Türk Hekim Tıp Literatürüne Geçti

üksek İhtisas Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi Kardiyoloji Kliniği’nden Doç. 
Dr. Yücel Balbay, geliştirdiği “Balbay 

Manevrası” yöntemi ile hem uluslararası hem de 
Türk tıp literatürüne girdi.

Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
Kardiyoloji Kliniğinden Doç. Dr. Yücel Balbay 
ve arkadaşları, radiyal arter anjiyografi sinde 
geliştirdikleri bir yöntemle Avrupa ve Türkiye’de 
literatüre girdi ve çalışmaları önemli bilimsel 
dergilerde yayımlandı.

“Balbay Manevrası” adı verilen yöntem ile radiyal 
arter girişimlerinin daha kolay ve komplikasyonsuz 
hâle getirildiğini ifade eden Doç. Dr. Balbay; “2005 
yılından bu yana radiyal arter girişimi yapıyorum. 
Türkiye’de bu işleme ilk başlayan kliniğiz. Zaman 
içerisinde insan gözlemleri ile kendisine özgü 
teknikler geliştirebiliyor. Benim de öyle oldu.

Radiyal arter ulaşması zor bir arterdir. Çapı 
ortalama 2 mm kadardır ve oraya iğne ile girmek, 
orayı kateterize etmek zordur. Yüzeyel bir arterdir 
ve bölge hazırlanırken bir de antiseptik solüsyon 
ile temizliği yapıldığında çabucak soğur ve 
vazospazm olur. İşlemi gerçekleştirmeden önce 
lokal anestezi yaparız ve bu işlem bölgeyi daha da 
soğutur, vazospazm olma riski artar” dedi.

Girişimin zor olmasının o bölgenin soğumasından 
kaynaklandığını ifade eden Balbay; “Buna 
sebep olan şeyin oranın soğuması olduğunu 
düşündüğüm için avucumun içi ile o bölgeyi 
ısıttım ve zaman tuttum. Isı ne kadar sürede 
geriye dönüyor diye çalışmalar yaptım ve bu 
sürenin ortalama 3 dakika olduğunu tespit ettim. 
Denemelerin sonucunda, 3 dakika sonunda 
radiyal arter nabzının başlangıç seviyesine ulaştığını 
ve radiyal artere girişimi çok kolaylaştırdığını 
gördüm” diye konuştu.

Çalışma arkadaşları olan asistan ve uzman 
hekimlere de bu yöntemi önerdiğini dile getiren 
Doç. Dr. Balbay; “Baş asistan bir arkadaşımın 
önerisi ile bu yöntemin bilimsel çalışmasını yapmak 
istedik. Çalışmada adı geçen arkadaşlarıma çok 
teşekkür ediyorum. İsimlendirmeyi de onlar yaptılar 
ve bu yönteme Balbay Manevrası dememizi 
önerdiler. Tıpta size has bir yöntem bulduysanız 
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isim vermekte sakınca yok ama ben yine de 
“ısıtma yöntemi” diyordum. Ancak arkadaşlarım 
tevazu gösterdiler ve Balbay Manevrası dediler” 
ifadelerini kullandı.

Çalışma, Floransa’da gerçekleştirilen Uluslararası 
Koroner Arter Hastalığı Kongresi ve 2016 Avrupa 
Kardiyoloji Kongresi’nde de kabul edildi. “Özellikle 
Avrupa Kardiyoloji Kongresi’nde sunulmuş 
olması bizim için çok önemliydi. Bunun yanı 
sıra poster özeti, uluslararası düzeyde kabul 
görmüş bir dergi olan American Journal of 
Cardiology’de yayımlandı. Orada poster özeti de 
olsa yayımlanmış olması önemliydi. Bunun yanı sıra 
yayın olarak da kabul edildi” diyen Balbay sözlerini 
şöyle sürdürdü:

“Bilimsel bir çalışmanın duyurulmuş olması genç 
arkadaşlarımızın motivasyonuna katkı sağlayacaktır. 
Onlar da yapabiliriz, bir şeyi düzeltip daha olumlu 
hâle getirebiliriz, diyebilirler. Hatta ben çıtayı daha 
da yükseltirsek bir molekül keşfi  ya da bir cihazın 
geliştirilmesinde genç meslektaşlarıma motivasyon 
sağlarsa çok memnun olurum.”

Çalışmanın bir ekip ürünü olduğunun altını çizen 
Doç. Dr. Balbay; “Başta hastane yöneticim 
Mustafa Paç olmak üzere bu çalışmada yer alan 
tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Yüksek 
İhtisas Hastanesi’nde yaptığımız bu çalışma bir 
kurum kimliği de taşıyor” dedi.

Uluslararası kongrelerde çalışmanın sunumunu 
yapan Dr. Sefa Ünal ise; “Radiyal arter 
anjiyografi sinde en zor kısım radiyal artere iğne 
veya kateter ile girebilmek. Ameliyathane soğuk bir 
ortam ve hasta ağrıyı hissetmesin diye anestezik 
madde enjekte ediliyor ve oradaki spazm iyice 

artıyor. Bu teknikle spazm ortadan kalkıyor. 
Aslında amacımız spazmı ortadan kaldırmak. 
Spazm ortadan kalkınca radiyal artere girmek 
gerçekten çok kolaylaşıyor. Çalışmadaki amacımız 
da buydu; bu tekniği uygularsak radiyal artere 
girme başarımız artıyor” açıklamalarında bulundu.

Zor olarak bilinen bu tekniğin aslında çok 
da zor olmadığını dile getiren Ünal; “Herkes 
tarafından kullanılabilen bir teknik olduğunu hekim 
arkadaşlarımıza iletmiş olduk. Hekimler hiçbir 
maliyeti olmayan ve müdahaleyi kolaylaştıracak bu 
tekniği kullanabilirler. Hastaya avantajı ise radiyal 
anjiyografi nin diğer yöntemlere göre ölümü azaltan 
bir yöntem olması” dedi.

Hastalarının %90’ına radiyal arter anjiyografi si 
yaptığını ifade eden Dr. Ünal, Balbay Manevrası 
sayesinde bu oranın %100’lere ulaştığını belirtti. 
Uzmanlara göre manevrayı uygulamak için özel 
bir eğitime ya da ilave kaynağa ihtiyaç yok. Kısa 
süreli bir anlatım ile maliyeti olmayan bu yöntemi 
uygulamak mümkün.

Komplikasyonsuz olması nedeni ile hekimler 
açısından da kolay bir yöntem olan Balbay 
Manevrası ile Türkiye’de her yıl çok sayıda 
uygulanan anjiyografi  daha kolay hâle gelmiş 
olacak.

Yöntemin Avrupa “Science Citation Index’e (SCI) 
giren Portekiz’in uluslararası kardiyoloji dergisine 
kabul edildiğini ifade eden Dr. Çağrı Yayla, “Bu 
derginin editörü aynı zamanda Avrupa Kardiyoloji 
Derneği’nin de başkanı olan Prof. Dr. Fausto Pinto. 
Çalışmamız kabul edildi ve basım aşamasında. 
Böylece Balbay Manevrası hem uluslararası hem 
de Türkiye literatürüne girdi” ifadelerini kullandı.
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Tarihin Süzgecinde 
Mutfak Kültürümüz

smanlı Dönemi: Haremde Valide 
Sultan, şehzadeler ve harem 
halkından ileri gelenlerin yemekleri 

Has Mutfak’ta hazırlanırdı. Has Mutfak 
aşçılarına “üstadan-ı matbah-ı has” denilen 
17 usta ve “hulefa-i matbah-ı has” denilen 
12 kalfa ve has mutfak bölükleri ile bölük 
halkından olan “şagird”ler (çıraklar) yardım 
ederdi. 

Kadın Efendi yedi taneydi, bu sayı sekiz 
olamazdı. İçlerinden biri ölürse baş ikbal, 
yedinci Kadın Efendilik mevkiine yükseltilirdi. 
İkballer arasında çocuğu olanlar bulunursa, 
kadınlık mevkiine o geçerdi. Kırk yedi yaşında 
tahta geçen II. Ahmed’in ikbali Rabia Kadın, 
ikiz şehzade dünyaya getirdiği için kendisine 

“Haseki” (aslı haseski) unvanı verilmiş ve başına 
taç giydirilmiştir. 

Saray geleneğinde “kadın”lık, “hanım”lığa üstün 
tutulduğundan ikballere “hanım”, diğerlerine 
“kadın” denilirdi. Kadınlık sıfatına yükselenlere 
özel tablacılar, haremağaları ve baltacılar tayin 
edilirdi. Bu sınıfa yükselmiş olanlar, dairelerinde 
padişahın davetini beklerlerdi. Hazinedar 
kalfalarından biri gelip daveti bildirir ve önünde 
fenerle padişah dairesine götürürdü. 

Kadın Efendi ve öteki kadınların yemeklerini 
zenci hadımlar taşırdı. Orada da padişah için 
anlatılan düzen içerisinde yemek yenirdi. Yine 
yemek sırasında sessizlik hakimdi. Bir buçuk 
ya da en çok iki saat içinde bütün yemekler 
dağıtılırdı. 

Sultanların yemekleri kalaylanmış bakır kaplar 
içerisinde getirilirdi. Bu kaplar çok temiz ve 
parlak olurdu. Bazı kaplar ise beyaz porselendi.  

Bu yazı, Deniz 
Gürsoy’un; 

“Tarihin 
Süzgecinde 

Mutfak 
Kültürümüz” 

adlı kitabından, 
yazarın izniyle 

alınmıştır”.
O

Osmanlı hareminde 
bir yemek sahnesi
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Yemek servisi Haseki Sultan’ın istediği gibi 
yapılırdı. 

Padişah çoğu kez, özel zamanlarda Harem’de 
kadınlarla birlikte olduğundan, orada kadınlar 
kendi aralarında padişaha çok zarif ve şahane 
yemekler yaparlardı. Böylece padişah kuşluk ve 
akşam öğünlerinin dışında bir ya da iki öğün de 
ekstradan atıştırma fırsatı bulurdu. 

Harem dairesinde, Valide Sultan’ın, hanım 
sultanların, hasekilerin, hazinedar ustaların, 
birinci derecede gözde olanların her birinin 
ayrı sofraları vardı. Bunlar kendi görevlilerinin 
hizmetiyle yemeklerini yerlerdi. Padişahlarla 
harem dairesi arasında yemek konusunda 
herhangi bir bağlantı yoktu.  

Enderun

İmparatorluğun başından Tanzimat Dönemi’ne 
kadar sürüp giden eski Osmanlı Sarayı, üç 
büyük yaşam bölümünden oluşmaktaydı; 
Harem, Birun, Enderun. Harem, bilindiği gibi 
padişahın özel yaşam alanıydı. Topkapı Sarayı 
yapıldığında harem, Eski Saray’da kalmış, burası 
bir yangın geçirince Topkapı’ya gelmiştir. 

Birun, sarayın dış hizmetlerini yürüten örgüttür. 
Padişahın hocaları, hekimbaşı, cerrahlar, 
müneccimler, imamlar bu bölümdedir. Bunlar 
memur niteliğindedirler, sarayda çalışmakla 
birlikte akşamları evlerine giderler. 

Enderun ise, başlangıçta sarayın iç hizmetlerini 
yürütmek amacıyla kurulmuş bir örgüttür. 
Yıldırım Bayezid’den başlayarak yüzyıllar boyu 
geliştirilerek sürdürülen bu kuruma 17. yüzyıl 
ortasına kadar devşirme yöntemiyle genç 
çocuklar alınır ve yetiştirilirdi. Sonraları bu 
yöntem değiştirilerek Müslüman Türk çocukları 
da alınmaya başlandı. 

Enderun’un iki fonksiyonu vardı. Birincisi 
padişahın özel hizmetlerini yapmak, ikincisi 
devlete yüksek yönetici yetiştirmek. Enderun’un 
yapısı zaman içinde değişmekle birlikte, en uzun 
süreli uygulama olarak Seferli, Kiler, Hazine ve 
Has olmak üzere dört odaya ayrıldı. Has Oda, 
erişilebilecek en üst makamdı. Bütün mutfaklar, 
Kiler Odası’na bağlıydı. Bütün odaların ve 
sarayın en üst yöneticisi önceleri “Has Odabaşı” 
denilen Silahtar Ağa makamıydı. Enderun 
ağaları sarayda kendilerine ayrılan odalarda, 
daha doğrusu koğuşlarda yaşarlardı. Ağaların 
her birinin bir yatağı ve sandığı vardı. Koğuşta 

kendine ayrılan yere yatağını serer ve yatar, 
eğer odasını değiştirirlerse yatağını ve sandığını 
alıp, yeni odasına giderdi. Ağalara kıdemine ve 
işlerine göre peyke de (oturma yeri) verilirdi. Üst 
makamlardaki ağaların kendilerine ayrılmış özel 
odaları, daireleri vardı. 

Kapıağası ayrı bir odada, kendi mutfağında 
kendisi için hazırlanan yemeği yerdi. Onunla 
birlikte Hazinedarbaşı, Sarayağası ve bazen 
görüşmek istediği bazı hekimler ve sarayın 
dışında yaşayan ve kendisini görmeye gelen 
hadımlar da yemeğe katılırlardı. Bu yemeklerden 
geri kalanlar, mutfaktan ayrıca getirilen ek 
yemeklerle birlikte öteki hadımlara, birinden 
ötekine elden ele verilirdi. 

Acemioğlanlar 
için çorba 
dağıtıcısı. Bir 
Çarşı Ressamı 
çizimi, 
17. yüzyıl 
ortaları.
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Bu sırada odadaki gençlere de yemekleri 
gönderilirdi. Bu yemek günde iki somun 
ekmek, biraz haşlama koyun eti, tereyağı ve 
balla karıştırılmış pirinç yemeğiydi. Ramazan’ın 
15’inde “Devlet Protokolü” ile Hırka-i Saadet’i 
ziyaret eden padişah, iftarı açarken kendine 
sunulan yemeklerden sözgelimi, “soğanlı 
yumurtayı” beğenirse, pişiren Enderun efendisini 
kendine kilercibaşı seçerdi. 

14. ve 15. Yüzyıllarda Sarayda Yemek

Genel olarak Selçuklu ve Beylikler dönemi 
yemeklerinin Osmanlı sarayında da devam 
ettiğini görüyoruz. Yerel geleneksel gıda 
maddeleri kullanımının ve israftan kaçınmanın 
getirdiği kısıtlılık ve sadelik menülerde göze 
çarpmaktadır. İstanbul’un fethinden sonra deniz 
ürünleri ve sebzenin menülerde sık yer aldığını ve 
bu açıdan bir çeşitlenme olduğunu söyleyebiliriz. 

13. yüzyılda Arapça yazılmış olan Kitabu’t-Tabh 
adlı eseri Şirvani, 15. yüzyılda Türkçeye Tabh-ı 
Et’ime (yemek pişirme) adıyla çevirmiştir. Bu 
kitaptaki yemekler, çoğunlukla İran yemekleri 
olduğundan Anadolu’daki İran etkisini bize 
göstermektedir. 

Sahil kesimleri dışında Anadolu’da zeytinyağı 
yemeklerde değil aydınlatmada kullanılırdı. 
Yemekler sarayda tereyağı ya da sade yağla, 
köylerde iç yağı, kuyruk yağı ya da bu ikisinin 
karışımıyla pişerdi. 

Karayoluyla gelen tahıl ve diğer gıda maddeleri 
Edirnekapı’daki, kara gümrüğünde (Karagümrük 
adı buradan gelir) deniz yoluyla gelenler ise 
Eminönü’ndeki “kapan” denilen yerlerde toplanır, 
iç gümrük vergisi hesaplanıp tahsil edildikten 
sonra şehre dağıtılırdı. Bu kapanlar toplanan 
yiyecek maddesinin adıyla anılırdı; Yağkapanı, 
Unkapanı, Balkapanı gibi. Unkapanı semtinin adı 
o günlerden kalmadır.

Soğan, sarımsak, yumurta, tavuk gibi gıda 
maddeleri İzmit’ten, koyun ve sığır Trakya’dan, 
birçok meyve Bursa’dan, üzüm Ayaş’tan 
(Ankara), tuz Eflak’tan (Romanya), bal 
Malkara’dan, pirinç Filibe’den, zeytin İznik’ten 
getirilirdi. O dönem mevcut olan gıda maddeleri 
sarayın satın alma listelerine göre şöyle 
gruplandırılabilir: 

1. Tahıl ve Bakliyat: Bulgur, pirinç, un, 
mercimek, nişasta, nohut.
2. Sebzeler: Pırasa, lahana, ıspanak, pazı, 
şalgam, hıyar, soğan.
3. Yağlar: Zeytinyağı, kuyruk yağı, sade yağ.
4. Tatlandırıcılar: Misk, safran, zeytin, 
maydanoz, hardal, sarımsak, kişniş, nane, 
kimyon, tuz, sakız, sirke, biber, tarçın, karanfil, 
amber.
5. Et ve Süt Ürünleri: Yumurta, tavuk, peynir, 
süt, yoğurt, kaymak, istiridye, karides, paça, tatlı 
su balığı, kaz, sığır işkembesi, bal, av kuşları, 
kelle.
6. Meyveler: Armut, beyaz üzüm, nar, kırmızı 
üzüm, siyah üzüm, karpuz, limon, incir, siyah 
erik, nardenk (erik ve nardan yapılan ekşi 
pekmez), kestane, badem. 

1473 yılının Mayıs ayı boyunca Kilercibaşı 
kayıtlarına göre saray mutfağında ve kuşhane 
mutfağında (padişah ve çok yakınları için özel 
mutfak) neler tüketildiğine bir bakalım: 64 kantar 
bal (1 kantar: 55kg), 544 tavuk, 28 müd pirinç 
(1 müd: 500kg), 61 kaz, 19 kıyye (1 okka = 

YEMEK KÜLTÜRÜYEMEK
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1.280 gram) safran, 116 istiridye, 87 karides, 
500 balık, 12 miskal (1 miskal: 4,5 gram) misk, 
10 kıyye biber, 11 kıyye zeytinyağı, 3 şinik 
pekmez toprağı (1 şinik: 6kg), 84 kıyye Eflak 
tozu, 13 kıyye nişasta, 51 şişe boza, 616 baş ve 
paça, 180 işkembe, 649 yumurta, 229 av kuşu. 
Listede ayrıca çeşitli sebzeler, ekmek, kaymak, 
yoğurt, kurabiye ve meyveler vardır. Pekmez 
toprağı alımı ise sarayda pekmez yapıldığını 
düşündürmektedir. 

Fatih Sultan Mehmet’in balığın yanına, soğan ve 
kişnişle hazırlanmış bir garnitür, tavuğun yanına 
ise sarımsakla hazırlanan bir başka garnitür 
hazırlattığı bilinmektedir. Sultanın yemeklere olan 
ilgisi şu öyküde açıkça görülmektedir: Sultan 
bir gün imarethanesine gidip bir kazana tavuk 
doldurtmuş ve aşçılara pişirmelerini söylemiş. 
Aşçılar “su konacak yer kalmadı, pişmez” diye 
itiraz etmişler. Sultan “su konacak yer kalmadı, 
lakin pişer” diye ısrar etmiş. Kazanın kapağını 
kapayıp ateşe koymuşlar, bir süre sonra 
tavukların kendi sularıyla pişip, kazanın yarıya 
indiğini görmüşler. 

Fatih Sultan Mehmet’in çok sık leblebi atıştırdığı 
da kayıtlardan anlaşılmaktadır. Sarayda en çok 
pişirilen yemek, saray hizmetkarlarının yediği 
lahana çorbasıydı. Sabah namazından sonra 
herkes bir miktar bal, kaymak ve peynir yemekte 
ya da bazı günler çorba içmekteydi. 

Bu arada, sarayda divan günleri toplantıya 
gelenler de yemek yiyorlardı. Bu yüksek rütbeli 
devlet memurları için özel yapılmış günlük menü 
planlarına göz atalım:

Peki, 15. yüzyılda halkın tükettiği yiyecek 
maddeleri ve yemekler nelerdi? Kaygusuz 
Abdal’ın on dört eserini kaynak gösteren 
Abdurrahman Güzel şu sonuca ulaşmıştır: 
“Şeker, gülbeşeker, helva, bal, sehil balı, paluze, 
güllab, güllaç, ballı kaygana, kadayıf, kaymak, 
yağ, yufka, kalın yufka, lavaş, çörek, buğday 
ekmeği, arpa ekmeği, arpa çöreği, darı çöreği, 

yağlı çörek, etli börek, pilav, kalye pilav, pirinç, 
bulgur, tarhana, keşkek, yağlı keşkek, erişte, 
herise, aş, borani yemeği, kebap, büryan, 
kavurma, kuzu kavurma, kirsek kavurma, yahni, 
burma, kalye, samsa, zeytin, soğan, havuç, 
hurma, şeftali, zerdali, üzüm, ayva, armut, erik, 
kiraz, karpuz, düğlek, koz, zerde, yumurta, 
hevenk, biber, fındık, fıstık, leblebi, kuru üzüm, 
badem, cacık, yoğurt, ayran, şerbet, turşu, 
sirke, kepek, arpa, buğday.”

İran’da pilavın nasıl yapıldığını görmüştük. Fatih 
Sultan Mehmet zamanında ise sade Türk pilavı 
(Köse Pilavı) şöyle yapılırdı: İki su bardağı dolusu 
pirinç ayıklanır ve yıkanır. Tencereye koyulur. 
Tuz ilave edilerek pirinç yumuşayıncaya kadar 
kaynatılır. Sonra suyu süzülür, tencere bu defa 
kapaksız olarak pirinç ateşte suyunu çekinceye 
kadar tutulur. Yağı kızdırılıp üzerine dökülür ve 
tencerenin kapağı örtülüp demlenmeye bırakılır. 

Tarihi çok eskilere dayanan tutmaç, bir kez daha 
karşımıza çıkıyor saray yemeklerinde. Ancak 
bu kez tarifi biraz değişik, kimi bölgelerde “çatal 
çorba” (çift çorba) denilen biçimde. 

Ezik ve hafif suluca bir pilav türü olan lapa 
bugün pek fazla tüketilmiyor. Yaşlı doktorlar 
perhiz yemeği olarak lapayı öneriyorlar ama 
onların lapa dediği, yağsız, tuzsuz, pirinç 
haşlaması. Sarayda pişen lapanın adı, yumurtalı 
lapa. Elimizde yumurtalı lapanın tarifi yok. 

Benzer bir yemek olan yumurtalı pilav, 
köse pilavının yağı dökülüp, 10 dakika 
demlendirildikten sonra 3-5 yumurtanın, kırılıp 
çırpılarak pilavın üzerinde gezdirilmesiyle 
hazırlanıyor. Yumurtanın pilava karışması 
için pilav karıştırılıp kapağı kapatılıp, kızgın 
kül üzerinde 30 dakika bekletiliyor. Yeniden 
karıştırılıp servis yapılıyor. 

Cumartesi:  Pekmezli yoğurt tatlısı paşalara
Salı: Yumurtalı lapa paşalara
Pazar: Peynir ve lahana çorbası, lahana 
çorbası ve kuzu, pancar ve kuzu ile ayran
Cumartesi: Isfahan, pirinçli ıspanak (yoğurtlu)
Pazar: Yoğurtla erişteli yeşil mercimek
Pazartesi:  Yoğurt ve pirinçli ıspanak
Salı: Kuzu başı ve paçası, yoğurtlu kuzulu mantı
Cumartesi: Yoğurtla erişteli yeşil mercimek

Tutmaç

Malzemeler: Bir bardak yeşil mercimek, 
iki bardak yoğurt, bir baş soğan, bir yemek 
kaşığı salça, bir yemek kaşığı yağ, kırmızı 
biber ve tuz, iki tablet et suyu, iki bardak su. 
Yapılışı: Yeşil mercimek haşlanır. Haşlanma 
işlemi bittiğinde, et suyu tabletleri, su ve 
hazır erişte katılır. Yoğurtla birlikte 15 dakika 
daha pişirilir. Üzerine yağda kavrulmuş 
soğan, salça ve kırmızı biberli karışım 
dökülür. Servis yapılır
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