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İçimizde büyük bir heyecanla sizlere “merhaba” 
dediğimiz ilk sayımızın yayınlanmasının 
üzerinden 13 yıl geçti. Hepimiz için bir ilk 
buluşma, bir tanışma niteliğindeki o ilk sayımız, 
10 Ekim 1958’de faaliyete geçen Selçuk Ecza 
Deposu’nun kuruluş gününe denk gelmiş ve 
bizler için apayrı bir gurur kaynağı olmuştu. 
Bugün ise Denge’nin 50. sayısında sizlere hitap 
ederken çok daha farklı bir gururu yaşıyorum.

Denge bizim için sadece kurumsal bakış açımızı 
aktarma aracı olmadı. Selçuk Ecza Deposu 
olarak kurulduğumuz günden beri bizi ileri 
taşıyan, büyümemize, gelişerek güçlü bir aile 
olmamıza neden olan vizyonumuzu sizlerle 
paylaşmanın, karşılıklı etkileşim sağlamanın bir 
yolu oldu. 

Bu etkileşim içerisinde bir yandan sektöre 
ve hayata dair kendi görüşlerimizi sizlerle 
paylaşırken, diğer yandan da sektörün tüm 
paydaşlarının kendi hikâyelerini ve doğrularını 
Denge aracılığıyla dile getirmesini sağlamaya 
çalıştık. Bir başka deyişle toplum sağlığı için en 
kritik sacayaklarından biri olan sektörümüzün 
her zaman sahip olduğu ve olması gerektiği 
“birlikteliğin” iz düşümünü Denge’de yaşatmaya 
çalıştık. 

Bunların yanında, ortak hedefimiz insanımızın 
yaşam kalitesini yükseltmek olduğu için 
doğal olarak omuzlarımızda hissetmekten 
gurur duyduğumuz ağır yükü bir nebze olsun 
hafifletmek ve farklı hikayelerde nefes almak 
için kültür-sanat sayfalarıyla sizlere ülkemizin 
değerlerini tanıtmak ve hayatın diğer renklerini de 
Denge’ye dahil etmek gayesinde olduk. 

13 yıl önce ilk sayımızı hazırlarken kurduğumuz 
hayallere ulaştığımızı, sektörün tüm paydaşlarını 
bir araya getiren ve sektörün sesi olan bir 
yayın olduğumuzu görmek bizler için büyük bir 
mutluluk kaynağı. Daha nice 50 sayıda sizlerle 
olmak ise en büyük arzumuz.  

50. sayımızın bir diğer önemi ise yine sektörde 
“birlikteliği” güçlendirme hedefiyle 2010 yılında 
başlattığımız İlaç Dışı Ürünler Satış Etkinliği’nin 
2017 ayağını gerçekleştirdiğimiz bu güzel bahar 
günlerine denk gelmesi oldu. 

Mevcut sorunlarına rağmen mesleklerine 
sıkı sıkıya sarılan, ülke genelinde halka ilaç 
ulaştırmak için sağlık danışmanı rolünü en iyi 
şekilde yerine getirmeye çalışan eczacılarımızı 
bir nebze olsun sorunlarından uzaklaştırabilmek 
ve eczane cirolarına katkı yapabilmek için 
gerçekleştirdiğimiz İlaç Dışı Ürünler Satış 
Etkinliği’ne bu yıl da büyük ilgi gösteren tüm 
eczacılarımıza ve katılımcı firmalara sonsuz 
teşekkürlerimi iletiyorum. 

Hep birlikte güven, denge ve istikrar içinde, 
halkımıza nitelikli sağlık hizmeti ulaştırmak en 
büyük dileğimiz.

Sevgi ve saygılarımla,

Sonay Gürgen 
Selçuk ve AS Ecza Depoları
Yönetim Kurulu Başkanı

Merhabalar,
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Prof. Dr. Gerhard Buchbauer ile birlikte 
editörlüğünü yaptığı Handbook of Essential 
Oils: Science, Technology and Applications 
(Uçucu Yağlar El Kitabı: Bilim, Teknoloji ve 
Uygulamalar) adlı kitabı, ABD’de yılın kitabı 
seçildi.  

Amerikan Tıbbi Bitkisel İlaçlar Konseyi, Prof. Dr. 
Hüsnü Can Başer’in 2. baskısı olan kitabını, 
ABC James A. Duke 2016 Botanik Literatürü 
Mükemmeliyet Ödülü’ne layık görerek, alanında 
yılın kitabı seçti.

Prof. Dr. Hüsnü 
Can Başer’e  
Mükemmellik 
Ödülü

Yakın Doğu 
Üniversitesi 
Eczacılık 
Fakültesi’nde 
görev yapan 
Prof. Dr. 
Hüsnü Can 
Başer’in 
2016 
yılında 

CPhI İstanbul 2017 Sektörü 
Buluşturdu

Dünya ilaç devlerinin Avrasya’daki ortak buluşma 
noktası CPhI İstanbul 2017, 8-10 Mart tarihleri 
arasında 15’ten fazla ülkeden 200’ü aşkın 
katılımcıyı İstanbul Fuar Merkezi’nde bir araya 
getirdi. 

Türkiye, Ortadoğu, Orta Asya, Kuzey Afrika ve 
Kafkasya bölgesindeki ilaç sektörüne ulaşmak 
için stratejik fırsatlar sunan fuarda, bu yıl bir ilk 
olarak düzenlenen Biyoteknoloji Konferansı 
ile sektörün geleceği masaya yatırılırken, 
biyoteknolojik ürünlere dair son gelişmeler 
katılımcılara aktarıldı.

CPhI İstanbul 2017’nin resmi ortağı olan İlaç 
Endüstrisi İşverenler Sendikası (İEİS) Yönetim 
Kurulu Başkanı Nezih Barut, Türkiye ilaç 
sektörünün uzun yıllara dayanan köklü üretim 
kültürü, güçlü altyapısı, ileri teknolojik imkânları 

ve nitelikli insan kaynağı ile çok önemli bir 
endüstriyel güce sahip olduğunu söyledi. 

Nezih Barut; “Endüstrimizin Türkiye 
ekonomisinde stratejik bir yeri var. İEİS olarak 
en çok üzerinde durduğumuz konu, ilaçta 
gelişimin temel lokomotifi olan AR-GE yatırımları. 
Endüstrimiz bu konuda son derece duyarlı ve 
bilinçli bir şekilde hareket etmektedir. AR-GE’ye 
giderek daha çok pay ayrılmakta, akredite AR-
GE merkezi sayımız artmaktadır” dedi.

CPhI İstanbul 2017, UBM EMEA (İstanbul) 
tarafından T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve 
Tıbbi Cihaz Kurumu’nun desteği, İlaç Endüstrisi 
İşverenler Sendikası’nın resmi ortaklığı ve DEVA 
Holding’in elmas, BD Medical Pharma’nın altın 
ve Koçak Farma’nın gümüş sponsorluğunda 
düzenlendi. Türk İlaç ve Serum Sanayii, 
American Chemical Society, Shangai Acebright 
Pharma Group, Analitik Kimya ve MTM de 
sponsorlar arasında yer aldı.
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ANK Vakfı, Öğrencilerin Yolunu 
Aydınlatan Veliler Arasında

“Darüşşafaka Velilerini Arıyor” programı 
kapsamında bağışta bulunarak çocukların 
yaşamlarının eğitimle değişmesine katkıda 
bulunan hayırseverlere sertifikaları törenle 
sunulmaya devam ediyor.

Darüşşafaka Müzesi’nde 21 Şubat 2017 Salı 
günü düzenlenen törende, Darüşşafaka’nın yeni 
“Veli Bağışçıları” Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu 
Vakfı, Aktifbank ve iDisplay’e sertifikaları takdim 
edildi.

Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı’nın “Mezun 
Bağışçısı Sertifikası”, Vakıf Müdürü Songül 
Özkök ve Kurumsal İletişim Müdürü Nazan Aksu 
Yüce’ye Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu 
Üyesi Fırat Tekin, Genel Sekreteri Pelin Kabalak 
ve Genel Sekreter Yardımcısı Burçak Karakaya 
tarafından sunuldu.

Eczacılar Ankara’da Buluştu

Kadın eczacılar, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar 
Günü için Ankara’da bir etkinlik gerçekleştirdi. 
11 Mart Cumartesi günü gerçekleşen etkinlik 
kapsamında, Türkiye’nin dört bir yanından gelen 
kadın eczacılar, sabah saatlerinde ilk olarak 
Anıtkabir’i ziyaret etti. 

Etkinliğe kalabalık bir grup halinde katılım 
sağlayan kadın eczacılar, Türk Eczacıları Birliği 
(TEB) Merkez Heyeti Üyeleri Ecz. F. Esin Demirtok 
İyiel, Ecz. Ümran Pelenkoğlu ve Denetleme 
Kurulu Üyesi Ecz. Aylin Yalçınkaya öncülüğündeki 
heyet ile birlikte Anıtkabir mozolesine çelenk 
bıraktı. Ata’nın huzurunda başlayan Dünya 
Emekçi Kadınlar Günü etkinliği, öğle yemeği ve 
söyleşi ile devam etti.

Daha sonra, TEB Merkez Heyeti, Denetleme 
Kurulu ve Haysiyet Divanı üyeleri, eczacı 
odalarının başkan ve yöneticileri ile eşleri, 
dekanlar, akademisyenler, siyasi parti temsilcileri, 
eczacılık fakültesi öğrencileri ve yaklaşık 500 
kadın eczacının katılımıyla, gazeteci-yazar İsmail 
Küçükkaya ile bir söyleşi gerçekleştirildi. 

Söyleşi öncesinde, TEB Merkez Heyeti adına 
konuşan Ecz. F. Esin Demirtok İyiel, Cumhuriyet 
kadınlarını selamlayarak konuşmasına başladı. 

İyiel, mesleğine sahip çıkan tüm eczacı kadınların 
Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutladı ve 
katılımcılara teşekkür etti.

Daha sonra kürsüye çıkan TEB Başkanı 
Ecz. Erdoğan Çolak, tüm emekçi kadınların 
Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutlayarak 
başladığı konuşmasında; bu önemli günde 
kadınların trajik hikâyelerle değil, toplumda hak 
ettiği yeri bulduğu, dışlanmadığı, emeğinin 
küçümsenmediği, başarılarının görünür kılındığı 
bir şekilde anılması gerektiğini belirtti.
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İEİS’den Türkiye Biyoteknolojik İlaç 
Platformu

Türkiye ilaç endüstrisinin köklü ve önde gelen 
kuruluşu olan İEİS, biyoteknoloji alanında 
endüstrinin yetkinliğini ve rekabet gücünü 
artırmak ve Türkiye’de bu alanın gelişimine katkı 
sağlamak amacıyla Türkiye Biyoteknolojik İlaç 
Platformu’nu kurdu. Bu alanda çalışan saygın 
firmaları bir araya getirerek sinerji yaratılmasını 
hedefleyen ve 18 üye ile yola çıkan platformla 
ilgili açıklama yapan İEİS Yönetim Kurulu Başkanı 
Nezih Barut, platformun İEİS’e üye olmayan 
ilaç firmalarına da açık olduğunu vurgulayarak, 
“Biyoteknolojik ilaçların ülkemizde geliştirilmesi 
ve üretilmesi İEİS olarak çok önem verdiğimiz 
bir konu. Böylece, hastalarımızın bu ilaçlara 
daha kolay erişimi sağlanacak, dış ticaret açığı 
azalarak ülke ekonomisine kayda değer bir katkı 
yapılacak ve teknolojik birikimin oluşturulması 
mümkün olacak. Türkiye’de ilaç sektörünün 
küresel oyuncu olmasında biyoteknoloji 
lokomotif etki yapacak” dedi.

“İEİS olarak, endüstrimizin biyoteknoloji atılımına 
öncülük edeceğiz”

Türkiye Biyoteknolojik İlaç Platformu’nun 
kurulmasına yönelik açıklamalarda bulunan 
Barut, Platformun, dünyada ve Türkiye’de 
önemi her geçen gün artan biyoteknolojik ilaç 
alanında Türkiye ilaç endüstrisinin etkinliğini 
artırmak yönünde çalışmalar yapmak 
amacıyla kurulduğunu belirterek, “İEİS olarak, 
endüstrimizin biyoteknoloji atılımına öncülük 
edeceğiz.”dedi.

Nezih Barut, şöyle devam etti: “Tüm dünyada 
bitkisel ve kimyasal kaynaklı ilaç üretimi, bilim ve 
teknoloji alanındaki yeni gelişmeler kapsamında 
hızla yerini biyoteknolojik ilaçlara bırakıyor. 
Dünyada biyoteknolojik ilaçların kullanım oranı 
%20’leri aşmış durumda ve artmaya devam 
ediyor. Ülkemizde de benzer bir durum söz 
konusu. Türkiye’de biyoteknolojik ilaçların 
2016’da toplam pazar büyüklüğü 3,40 milyar 
TL’ye ulaşmış olup, bu değer toplam reçeteli 
ilaç pazarının yaklaşık %16,5’ini oluşturuyor. 
Biyoteknolojik ilaç alanı ülkemiz için oldukça yeni 
bir alan. Endüstrimizin bu alandaki insan kaynağı 
ve bilgi birikimi henüz kısıtlı. Ancak, firmalarımız, 
uzun vadeli bakış açısıyla, geri dönüşü yıllar 
sürecek, yüksek maliyetli yatırımlar yapıyor. 
Ülkemizi biyoteknoloji gibi stratejik bir alanda 
güçlendirmek için var gücüyle çaba gösteriyor.”
“Geç girdiğimiz bu alanda rakiplerimizle etkin 

rekabet edebilmek için kamunun Ar-Ge ve 
biyoteknoloji yatırımlarına sağlayacağı desteğin 
daha da artırılması büyük önem taşıyor.”

Biyoteknoloji alanında başlayan yatırımların 
gerçekleşmesi ve yeni yatırımların devreye 
girmesiyle, endüstrinin bu alanda atılım 
yapacağına inandığını belirten Nezih Barut, “Geç 
girdiğimiz bu alanda rakiplerimizle etkin rekabet 
edebilmek için kamunun Ar-Ge ve biyoteknoloji 
yatırımlarına sağlayacağı desteğin daha da 
artırılması büyük önem taşıyor. Ayrıca, hedefimizi 
destekleyici bir mevzuat ikliminin yaratılması, 
ruhsatlandırma, fiyatlandırma ve geri ödeme 
sisteminin; yatırımı anlamlı kılacak nitelikte 
düzenlenmesi gerekiyor. Bu çerçevede, Türkiye 
Biyoteknolojik İlaç Platformu ile biyoteknoloji 
alanındaki teşvik mekanizmalarının artırılması 
ve mevzuatın belirlenmesinde etkin olmayı 
amaçlıyoruz. Ayrıca, nitelikli işgücü yetiştirilmesi 
için girişimlerde bulunmayı, referans noktası 
olarak ulusal ve uluslararası kuruluşların iletişim 
kurabileceği, bilgi alabileceği bir platform olmak 
için  güçbirliği yapmak istiyoruz.”

Türkiye Biyoteknolojik İlaç Platformu

Platform İEİS üyesi olan ve olmayan 18 üyeden 
oluşuyor. 5 ana alanda çalışmalarını sürdürmeyi 
hedefliyor: Mevzuat, teşvik, nitelikli işgücü, 
rekabet öncesi işbirliği, iletişim.

Bu çerçevede aşağıdaki çalışmaları yapmayı 
planlıyor;

• Biyoteknolojik ilaçlara yönelik sorunları tespit 
etmek ve çözüm önerileri geliştirmek,
• Teşvik mekanizmalarından daha fazla 
yararlanılabilmesi için çalışmalar yapmak,
• Ülkemiz ihtiyaçlarına uygun mevzuat ortamının 
oluşturulmasında etkin olmak,
• Kamu ve akademik kuruluşlarla yakın işbirliği 
geliştirmek,
• Sağlık profesyonellerinin biyoteknolojik ilaçlara 
ilişkin bilgi ve farkındalık düzeyini artırmak,
• Ulusal ve uluslararası STK’larla işbirliği yapmak,
• Ulusal ve uluslararası etkinlikler düzenlemek.

Platform üyeleri şunlar:

Abdi İbrahim, Adeka, Arven, Atabay, Centurion, 
Dem, EİP Eczacıbaşı, Hasbiotech, İlko, Koçak, 
Liba, Mustafa Nevzat, Nobel, Onko, Sandoz, 
Teva, TR Pharm, Turgut İlaç

KISA KIS KISA KISA
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Novartis Glokom Anketi Sonuçlandı

Novartis, 12-18 Mart Dünya Glokom 
Haftası’nda, dünyada önde gelen körlük 
nedenleri arasında ilk sıralarda yer alan 
glokom hastalığına dikkat çekmek amacıyla 
düzenlediği global anketin sonuçlarını yayınladı. 

İnternet üzerinden 18 yaş ve üzeri yetişkinler 
arasında yapılan ankete Avustralya, Fransa, 
Almanya, İspanya ve Amerika Birleşik 
Devletleri’nden toplam 5 bin kişi katıldı. 
Risk altındaki grupları bilgilendirmek ve 
bilinçlendirmek amacıyla hastalık ve göz 
sağlığıyla ilgili kişisel davranışlar hakkında genel 
bilgilerin sorulduğu anketin sonuçları görme 
duyumuza verdiğimiz önemi ortaya koyuyor.

Ankete göre, katılımcıların %85’i, beş duyu 
arasından en çok görme yetisini kaybetmekten 
korkuyor ve %87’si düzenli göz muayenesinin 
önemli olduğuna inanıyor. Ancak sadece 
%33’ü düzenli olarak göz taraması yaptırdığını 
belirtiyor. Anket sonuçları, dünyada geri 
çevrilemeyen körlük olgularının önde gelen 

nedeni olan glokom hastalığı hakkında, 
katılımcıların %54’ünün bilgi sahibi olmadığını 
da gösteriyor. 

3. İVEK Uluslararası İlaç ve Eczacılık 
Kongresi Nisan’da

3. İVEK Uluslararası İlaç ve Eczacılık 
Kongresi 26-29 Nisan 2017 tarihlerinde 
düzenlenecek. 250’nin üzerinde konuşmacı ile 
gerçekleştirilecek kongreye 10.000 katılımcının 
iştirak etmesi bekleniyor. Geçen yıllarda 
olduğu gibi bu yıl da kongreye katılım ücreti 
alınmayacak. 

Bu yıl 3. kez yapılacak kongreyle eşzamanlı 
olarak düzenlenecek Biyoteknoloji 
Sempozyumu’nda hükümet politikalarında 
da yer alan biyoteknolojik ilaçların ülkemizde 
üretilmesi için gereken koşulların tespiti ve 
kamu-sektör işbirliği oluşturulması 
amaçlanıyor. 

İlaç ve eczacılık sektörünün tüm paydaşlarını 
bir araya getirerek sektörün unsurları ve 
kurumları arasındaki iletişimi doğru kurgulamak 
ve ortak sorunlarda asgari müştereklerde 
buluşmayı sağlamak amacıyla 2014 ve 
2015 yıllarında düzenlenen birinci ve ikinci 
İVEK Uluslararası İlaç ve Eczacılık Kongreleri 
5.000’den fazla katılımcı ile başarıyla 
tamamlanmıştı. 

İlgili devlet kurumlarının temsilcileri, 
akademisyenler, eczacılık fakültesi öğrencileri, 
serbest eczaneler ve kamu eczacıları, bazı 
eczacı odaları ve ilaç endüstrisinin temsilcileri 
kongrelere yoğun ilgi göstermişti. 
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Nobel İlaç’a Sosyal Sorumluluk Ödülü Türkiye’nin önde gelen ilaç şirketlerinden Nobel 
İlaç, enfeksiyonlardan korunma yolları içerikli 
eğitim programı ile Junior Chamber International 
(JCI) tarafından “2016 Uluslar arası Kurumsal 
Sosyal Sorumluluk” ödülüne layık görüldü. %100 
Türk sermayeli Nobel İlaç, kurumsal sosyal 
sorumluluk alanındaki kararlılığını bu proje ile bir 
kez daha gösterdi.

Sağlıklı yaşam bilincinin erken yaşlarda eğitim 
yoluyla geliştirilmesi gerektiğine inanan Nobel İlaç 
ve gönüllü çalışanları, 7 farklı oturumda ilkokul 
çağındaki 120 çocuğa ulaşarak enfeksiyonlardan 
korunma yolları içerikli eğitimler verdi.

114 ülkede 169.000 üyesi bulunan, toplumlarda 
pozitif değişime ve gelişime katkıda bulunmak 
için gençlerin liderlik ve girişimcilik becerilerini ve 
sosyal sorumluluk bilincini geliştirme misyonunu 
üstlenen Junior Chamber International (JCI), 
Nobel İlaç’ın bu eğitim programını ödüllendirdi.

Nobel İlaç proje ile ülkemizin geleceğini 
şekillendirecek çocuklarımıza, nitelikli ve kaliteli 
eğitim verilmesine destek olarak, sağlıklı ve bilinçli 
bireyler yetişmesine katkı sağlamayı hedefliyor. 
Aynı zamanda ülkemiz çocuklarında farkındalık 
uyandırarak, gelecekte yapılacak benzer 
toplumsal projelerde aktif görev almaları için 
onlara rol model olmayı amaçlıyor.

İstanbul Eczacı Odası Yönetim Kurulu 
Meslektaşlarıyla Buluştu

İstanbul Eczacı Odası (İEO) Yönetim Kurulu, son 1,5 
yılda yaptığı çalışmaları ve son dönemde yaşanan 
gelişmeleri eczacılarla paylaşmak, önerilerini 
dinlemek, sorularını yanıtlamak ve bölgede yaşanan 
sorunlarla ilgili neler yapılabileceğini değerlendirmek 
üzere “İEO Yönetim Kurulu Meslektaşlarımızla 
Buluşuyor” toplantıları düzenliyor.
 
Bu kapsamda ilk toplantı 14 Mart Salı günü Selçuk 
Ecza Deposu Esenyurt Şubesi’nde; Çatalca, 
Silivri - Merkez, Selimpaşa, Büyükçekmece - 

Merkez, Tepecik, Mimarsinan - Sinanoba - Güzelce, 
Beylikdüzü - Merkez, Gürpınar, Avcılar - Firuzköy, 
Esenyurt, Bahçeşehir - Esenkent bölge eczacılarına 
yönelik olarak gerçekleştirildi.

İkinci toplantı 16 Mart Perşembe günü 
Küçükçekmece, Sefaköy, Kanarya, Halkalı, İkitelli 
Altınşehir - Tahtakale - Bayramtepe - Şahintepe, 
Başakşehir ve Kayaşehir bölge eczacılarına yönelik 
olarak Halkalı Park Inn by Radisson Otel’de yapıldı. 
Üçüncü toplantı ise Bahçelievler ve Bağcılar 
bölge eczacılarına yönelik olarak, 21 Mart Salı 
günü İstanbul Ecza Koop Yenibosna Şubesi’nde 
gerçekleşti. Toplantılara diğer bölgelerle devam 
edilecek.
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Türkiye’den MEA Ülkelerini 
Yönetecekler 

Nöroloji ve immünoloji alanlarında sunduğu 
yenilikçi çözümleri ile sağlık dünyasının öncü 
biyoteknoloji şirketlerinden olan UCB Pharma’da 
yeni yıl itibarıyla başlayan uluslararası görev 
tanımlarına yenileri eklendi. 

Hastaların hayatına daha fazla değer katma 
hedefiyle, “İş Birimi” yapısını “Hasta Değer 
Bölümü” yapısına dönüştüren UCB Pharma’nın 
Türkiye Hasta Değer Bölümlerine, Ortadoğu ve 
Afrika ülkeleri sorumlulukları dâhil edildi. 

UCB Pharma Nöroloji İş Birim Direktörü Dr. Falih 
Kocaman yeni yıl itibarıyla, UCB Pharma Türkiye 
ve Ortadoğu Afrika Ülkeleri Bölgesi Nöroloji 
Hasta Değer Bölümü Başkanı; İmmünoloji İş 
Birim Direktörü Sinan Kırıcı ise UCB Pharma 
Türkiye ve Ortadoğu Afrika Ülkeleri Bölgesi 
İmmünoloji Hasta Değer Bölümü Başkanı olarak 
çalışmalarına devam edecek. 

Dr. Falih Kocaman ve Sinan Kırıcı; yeni görev 
tanımları kapsamında “Hasta Değer Bölümü” 
adıyla 19 farklı ülkenin bulunduğu Ortadoğu 
ve Afrika ülkeleri bölgesindeki faaliyetleri 
operasyonel olarak Türkiye’den yönetecek.

Abbott Jenerik İlaç Üretimini 
Türkiye’ye Taşıyor

Abbott, kardiyovasküler, gastroenteroloji ve nöroloji 
gibi terapötik alanların tedavisine yönelik toplam 
23 ürünün üretimini Türkiye’ye kaydırma kararı aldı. 
Teknoloji transferi ile söz konusu ilaçlar, Türkiye’de 
Saya Grup bünyesinde faaliyet gösteren 
Pharmactive İlaç tesislerinde üretilecek.  

Abbott Türkiye ve Bağımsız Devletler Topluluğu 
Bölge Direktörü Asım Çifter, konuyla ilgili olarak; 
“Yerel ilaç üretimi, yerel ekonominin desteklenmesi 
açısından önemli bir rol oynamaktadır. Bu atılım ile 

milli ekonomiye katkıda bulunacağız. Türkiye’de 
üretilmeye başlanan bu ürünlerin farklı ülkelere 
ihracatını da gerçekleştireceğiz” dedi.

Abbott, yerel üretim kararıyla, Türkiye’yi ilaç 
iş kolunun bölgesel üssü haline getirerek, 
büyümekte olan Bağımsız Devletler Topluluğu’nun 
önemli bir merkezi olarak konumlandırmayı 
hedefliyor.

Türkiye’de beslenme, tanı ürünleri, tıbbi cihazlar ve 
temel ilaç ürünleriyle sağlık sektörüne hizmet veren 
Abbott, yerel ilaç üretimiyle Türkiye’deki portföyünü 
daha da zenginleştirmeyi planlıyor.
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Çukurova Üniversitesi Eczacılık 
Fakültesi’nden Anlamlı Etkinlik

Çukurova Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 
Dekanlığı tarafından düzenlenen 2017 yılı kültürel 
etkinlikleri kapsamında öğretim görevlisi ve 
fotoğraf sanatçısı Dr. Haluk Uygur, Eczacılık 
Fakültesi’ne konuk oldu. Dr. Haluk Uygur, 
öğrencilere, “Çukurova ve İnsanlık Tarihinde İlk 
Hekimler, İlk Eczacılar” isimli bir konferans verdi.

Lütfullah Aksungur Amfisi’nde gerçekleştirilen 
konferansa Çukurova Üniversitesi Eczacılık 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nuran Öğülener, 
bölüm başkanları, akademisyenler ve öğrenciler 
katıldı. 

Tarihte ilk eczacıların rahipler ve şamanlar 
olduğuna dikkat çeken Dr. Uygur, “Abrakadabra” 
kelimesinin kaynağının Hititler döneminde 
yazılan reçeteler olduğunu belirterek, bu sözün 
sihirbazlar tarafından kullanıldığını ifade etti.

MSD Kadın Platformu 

Kadın istihdamını arttırmak ve kadınların liderlik 
yetkinliklerini daha fazla geliştirmelerine olanak 
sağlamak üzere çalışmalar yürütecek olan 
“MSD Kadın Platformu” hiçbir şekilde cinsiyet 
ayrımının yapılmadığı çalışma ortamlarının 
hayata geçirilmesini hedefliyor. MSD Kadın 
Platformu, bu hedef doğrultusunda iş ortakları 
ve ilgili paydaşlarla kadınların yeri konusunda 
kültürel farkındalığın oluşabilmesi için çalışmalar 
yürütecek. 

MSD Türkiye Genel Müdürü Hatice Kurtar 
Demiray’ın önderliğinde, iş birim direktörlerinin de 
desteği ile hayata geçirilen platformda, çeşitlilik 
kavramının kurumlara getirdiği sürdürülebilir 
gelişme ve inovasyon vizyonu, akıllı iş yapış 
yöntemleri, gönüllülük, sağlıklı ve kaliteli fiziksel 
ve sosyal yaşam için farkındalık konusunda 
herkese ilham kaynağı olabilecek çalışmalar 
gerçekleştirilecek. 

Kadın Platformu hakkında açıklama yapan 
MSD Türkiye Genel Müdürü Hatice Kurtar 
Demiray, MSD’nin operasyonlarını sürdürdüğü 
diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de kadın 
liderliğine önem verdiğini belirtti. 

MSD
Türkiye Genel 

Müdürü
Hatice Kurtar
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Janssen Dünyanın En Beğenilen İlaç 
Şirketi Seçildi

Fortune Dergisi, “Dünyanın En Beğenilen 
Şirketleri”ni açıkladı. 1.500’den fazla şirketin 
9 farklı kritere göre değerlendirildiği listede 
Janssen, bu yıl da birinciliğe imza attı. Janssen, 
bu birincilik ile art arda 4. kez “Dünyanın En 
Beğenilen İlaç Şirketi” olarak seçilirken bu yıl 
belirlenen 9 kriterin dokuzunda da sektör birincisi 
oldu. 

Janssen Türkiye Genel Müdürü Maria Fernanda 
Prado, 4 yıl üst üste “En Beğenilen İlaç Şirketi” 
seçilmeleri ile ilgili olarak şunları söyledi; 
“Janssen olarak, “En Beğenilen İlaç Şirketi” 

seçilmiş olmaktan büyük gurur duyuyoruz. Bu 
unvana dört yıl art arda layık görülmek ve bu 
pozisyonumuzu korumak bize ayrı bir sorumluluk 
daha yüklüyor.”

İlaç ve Eczacılık Ürünleri Üreticileri Bir 
Araya Geldi

28 Eylül’de Antalya’da düzenlenecek olan 
Uluslararası Eczacılık Ürünleri Buluşması tanıtım 
toplantısı İstanbul’da gerçekleşti. Türkiye’de 
faaliyet gösteren ilaç ve eczacılık ürünleri 
üreticilerinin temsilcileri toplantı için bir araya geldi. 

Türkiye’de üretilen eczacılık ürünlerinin 
uluslararası pazarlara sunularak, yeni ihracat 
kanallarının oluşturulması ve evrensel pazarda 
yeni alıcılar bulması amacıyla düzenlenen 
toplantıya; Uluslararası Eczacılık Ürünleri 

Buluşması Organizasyon Koordinatörü İsa 
Taşoluk, Abdi İbrahim İlaç Uluslararası Pazarlar ve 
Satış Direktörü Cengiz Zaim, İhracatı Geliştirme 
Merkezi Genel Müdürü Murat Işık ve sektör 
temsilcileri katıldı.

Abdi İbrahim İlaç Uluslararası Pazarlar ve Satış 
Direktörü Cengiz Zaim, bu tarz organizasyonların 
Türkiye’nin ilaç ve eczacılık ürünlerinin ihracatına 
çok faydası olacağını söyleyerek şirket olarak 
katılım göstereceklerini belirtti. Zaim, “Abdi 
İbrahim ilaç olarak biz geçen yıla göre ihracatımızı 
%95 büyüttük, bu rakamı daha da arttırmayı 
hedefliyoruz” dedi.
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İlaç Dışı Ürünler Satış Etkinliği 2017

Son yıllarda çeşitli nedenlerle azalan eczane 
cirolarına katkı sağlamak ve eczacılara daha iyi 
hizmet sunabilmek için Selçuk Ecza Deposu ve 
AS Ecza Deposu tarafından 2010 yılından beri 
gerçekleştirilmekte olan İlaç Dışı Ürünler Satış 
Etkinliği, bu yıl 16 Mart - 9 Nisan tarihleri arasında, 
100 firma ve 5 bine yakın eczacının katılımıyla 
Antalya, Kemer, Tekirova’daki Club Hotel Phaselis 
Rose’da düzenlendi.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük ilgiye sahne 
olan İlaç Dışı Ürünler Satış Etkinliği, kaliteli ıtriyat 
ürünlerini uygun koşullar altında eczacılarla 
buluşturma özelliğini devam ettirdi. Türkiye 
geneline yayılan eczanelere ekonomik açıdan 
destek sağlama hedefiyle hayata geçirilen 
organizasyonda hazır bulunan firmalar, etkinlik 
boyunca ürünlerini, sundukları özel kampanya ve 
satış koşullarını eczacılara en iyi şekilde tanıtma 
şansı yakaladı.

Eczacılara sunulan özel fırsatlarla her yıl adından 
söz ettiren İlaç Dışı Ürünler Satış Etkinliği firmalara 
da eczacılarla birebir iletişim kurma olanağı 
sağladı. Firmalar bu sayede eczacıların ürünlerine 
bakışını, dilek ve şikâyetlerini bizzat öğrenme 
fırsatı buldu. İlaç Dışı Ürünler Satış Etkinliği 
kapsamında düzenlenen eğitimlerde ise 

alanında uzman isimler farklı konu başlıklarında 
ziyaretçilere bilgi ve görüşlerini aktardı.

Club Hotel Phaselis Rose, toplantı ve kongre 
turizmine elverişli salonlarıyla, İlaç Dışı Ürünler 
Satış Etkinliği 2017’ye başarıyla ev sahipliği yaptı. 
Tarihi ve kültürel değerleri kadar tertemiz deniziyle 
de tanınan Akdeniz Bölgesi’nde; Kemer’e bağlı 
Tekirova’da yer alan Club Hotel Phaselis Rose, 
uçsuz bucaksız altın sarısı bir kumsalın üzerinde, 
doğanın en güzel renklerinin buluştuğu noktada, 
güzel ve unutulmaz bir etkinlik için seçilen mekân 
olarak ziyaretçilerin beğenisini topladı.

Katılımcıların tüm ihtiyaçlarının titizlikle 
değerlendirilip en ince ayrıntısına kadar 
düşünüldüğü İlaç Dışı Ürünler Satış Etkinliği 
2017’de Selçuk Ecza Deposu ve AS Ecza 
Deposu ekibinin misafirperverliği de tüm 
ziyaretçilerden tam not aldı.

İlaç dışı sağlık ürünlerinin olması gerektiği gibi 
eczane raflarında daha fazla yer alması ve sağlık 
danışmanı rolüyle eczacılar tarafından halka 
sunulması ve yanlış ilaç kullanımının önlenmesinin 
gerekliliği göz önünde bulundurularak Selçuk ve 
AS Ecza Depoları’nın bir gelenek haline getirdiği 
İlaç Dışı Ürünler Satış Etkinliği, önümüzdeki yıllarda 
da bu önemli misyonu üstlenmeyi sürdürecek.
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Denge Dergisi’nin 
50. Sayısını 
Neredeyse
Yarım Asırlık 
Çınarlar 
Onurlandırdı

Denge’li günler 2004 yılında, Selçuk Ecza 
Deposu’nun kuruluş günü olan 10 Ekim 
tarihinde başladı. Büyük bir heyecan 
içerisinde, yeni limanlara doğru çıkılan bu güzel 
yolculuk 50. sayımıza ulaşmamızla taçlandı. 

Denge Dergisi, Selçuk Ecza Deposu 
tarafından yayın hayatına sokulan kurumsal bir 

dergiydi. Ancak Denge, bir fark yaratmak adına 
çıktığı bu yolda; bilinen anlamıyla kurumsal bir 
dergi olmanın çok ötesine geçerek; bilimsel 
bir düşünce ve varlık geleneğini yeniden 
oluşturmak ve sürdürmek; sadece haberlerle 
dolu kuru bir yayın değil, aynı zamanda aktüel 
ve kültürel bir içerikle zenginleştirilmiş bir dergi 
olma amacı güttü. 

Başka bir değişle Denge her daim, sektöre 
ve dünyaya söyleyecek sözü olan, haberleri, 
yorumları, inceleme ve dosya yazılarıyla, 
her sayısında titizlikle hazırlanan içeriğiyle 
ismi hafızalardan silinmeyecek, belki de 
kütüphanelerde başköşeye oturacak çok özel 
bir dergi, bir başvuru kaynağı olmak niyetinde 
oldu.  

Sizlerle 50. kez buluşmanın onurunu 
yaşadığımız bu sayımız, bizim için gerçekten 
özel bir sayı. Bizler de bu özel sayıyı Türk 
eczacılığının yarım asrına tanıklık etmiş koca 
çınarlarla, meslekte başarıyla 50. yılına 
ulaşmış değerli eczacılarımızla daha anlamlı 
hale getirmek istedik. Bizleri kırmayıp anılarını, 
bilgilerini, yaşanmışlıklarını paylaşan tüm 
değerli eczacılarımıza teşekkür ediyoruz… 

1976 yılında eczanemi açtığımda Çekirge ayrı 
zamanlarda aynı kişileri ağırlayan hamamlar 
ve oteller ile sakin bir semtti. Saygının 
daha azalmadığı zamanlardı. Yeni mezun, 
hevesli, genç bir eczacıya, kendisinden 
yaşça büyük birçok kişinin mesleğinden 
ötürü “Abla” diye hitap ettiği günlerdi. Yaşlı 
bir amca eczanemin kapısında, şapkasını 

koltuğunun altına kıstırmış, ayakkabılarını 
çıkarmaya uğraşıyordu. Eczaneye değil de 
eve girecekmiş gibi. Yanına gidip koluna 
girdim. İçeriye buyur ettiğimdeki bakışlarını 
unutamam.

Nöbet sabahları salepçi amcanın ikramı ile 
uyanıp, temizlikle görevli kişi ile selamlaşıp 
güne başlardık. 80 öncesi ortalık karışık 
ama mahallenin ablasıyız ya her iki taraf da 
bizi kolluyor. İşte böyle yıllardı. Yaşlı teyzenin 
kuzucukları için istediği öksürük şurubu bizi 
bayağı terletmişti. Kendisi köyde yaşıyor ve 
hayvan bakıyordu. O zamanlar bazı veteriner 
ilaçları da eczanelerde satılıyordu. Teyzenin 
kuzularına düşkün oluşu ve özellikle sürekli 
kuzucuklarım demesi şimdi bizi güldürüyor.
 
İlaç isimlerinin söylenmesi her dönem espri 
kaynağıydı. Aspirin yerine Apsirin, Vicks 
yerine Vickıs gibi. Sonra semt değiştirdik, 
tabiri caizse Bursa’nın diğer ucuna 
Yıldırım’a taşındık. Birçok hastamız yaşlanıp 
yoruluncaya kadar bizi bırakmadı. “Ah o 
günler” diyorum ama telaştan da bir şey 
gelmiyor aklıma. Yaşlanıyor muyuz ne?

Ecz. Ceyhan Hurcan
Ceyhan Eczanesi - Bursa

50 YILLIKLAR50 YILL
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Yedi yaşımda gazete satmaya başladım. 
Başarılı bir iş adamına sırrını sorduklarında, 
“Doğru karar vermek”, doğru kararların sırrını 
sorduklarında, “Tecrübeler”, tecrübelerin sırrını 
sorduklarında ise “Yanlış kararlar” demiş. En 
doğru kararım eşimle evlenmek oldu. Kendisi 
de eczacı. Yanlış kararlarım da oldu ama 
çocukluktan beri çalışmak bana fazlasıyla 
tecrübe katmıştı. Bu tecrübeler beni başarılı 
kılmış ve bugünlere gelmemi sağlamıştır. 
Çalışan insanın iki aşkı vardır; işi ve ailesi. Geri 
kalanı teferruattır. 

1968 yılında Hayrabolu’da eczacılığa başladım. 
Askerliğimi yapmamıştım, ilk eczanemiz eşimin 
adınaydı. Daha sonra 32 yaşımda ikinci 
eczanemizi açtık. Ayrıca bir matbaa ve yağ 
fabrikası kurduk. İstanbul’a geldikten sonra 
Gar Eczanesi’ni açıp ilk defa veteriner ilaçları 
satmaya başladık. Bu sayede büyük bir isim 
yaptık.

Rahmetli Ahmet Keleşoğlu bize yakın ilgi 
gösterirdi. Kendisine eczacılık hakkında 
aktardıklarımı can kulağıyla dinlerdi. Çok 
akıllı, tecrübeli bir insandı. Onun bu denli iyi 
bir yönetici ve yardımsever bir insan olması 

1977 yılının Mayıs ayında Bayraktar 
Eczanesi’ni açtığımda her şey bitti mi, 
yoksa yeni mi başlıyordu bilmiyordum. İlaç 
piyasası allak bullaktı, fabrikalardan direkt 
sipariş almak mümkündü ancak belli limitleri 
vardı. Ulaşım ve dağıtım sıkıntısı olduğu için 
verdiğimiz sipariş elimize bir ay içinde ulaşıyor 
veya ulaşmıyordu. Olmadı bir başka il veya 
ilçede buluyorduk. Samsun ve Trabzon’da 
şube açmaya hazırlanan Selçuk Ecza 
Deposu’nun ise prensipli çalışan bir firma 
olduğunu duyuyorduk.

Bir gün Yusuf Kutlu kendisine Selçuk Ecza 
Deposu tarafından yapılan bir teklifi bana 
açıkladı ve destek istedi. Ben de yalnız 
benim destek vermemin bir anlam ifade 
etmeyeceğini, yakın ilçelerdeki eczacı 
meslektaşlarımızla bir araya gelip topluca 
karar vermemiz gerektiğini söyledim.

Önce ilçemdeki, sonra Hopa, Kemalpaşa, 
Fındıklı, Ardeşen ve Pazar ilçelerinden 
ulaşabildiğim meslektaşlarımı arayarak akşam 
toplanma teklifi getirdim. Bu toplantıda Selçuk 
Ecza’nın Samsun’da ve Trabzon’da şube 
açma hazırlığında olduğunu, Yusuf Kutlu 

beni Selçuk Ecza Deposu’na kopmaz 
bağlarla bağladı. 50 senedir müşterileriyim. 
Yaptığı okullar, yardımlar, camiler benim için 
çok önemli. Çalışanlarına bakışı ve onların 
yöneticilerine sadakati Ahmet Keleşoğlu ile 
başlayan bir ruh ve bu ruh hala devam ediyor. 

ve ekibinin de Trabzon Şubesi’nin yönetici 
kadrolarında yer alacağını ve böyle bir oluşum 
olursa destek verip vermeyeceklerini sordum. 
Hemen hemen tüm meslektaşlarım destek 
vereceklerine söz verdiler. Ertesi akşam 
bölgemizde Selçuk Ecza Deposu şubesi 
kuruldu ve o günden bu yana tek depomuz 
oldu. 

Ecz. Ataman Özbay
Ataman Eczanesi - İstanbul

Ecz. Kemal Özbayraktar
Bayraktar Eczanesi - Arhavi / Artvin
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Kırklı yaşlarında, şakaklarına hafifçe kır 
düşmüş, normalden biraz daha hızlı ama 
düzgün konuşan, dikkatle dinlenirse 
aksanındaki hafif Ermenek ağzı hissedilen, 
düzgün giyimli, uzunca boylu, kara kaşlı, kara 
gözlü, yakışıklı bir adamdı, onu 53 yıl önce 
ilk tanıdığımda… Türk ecza depoculuğunun 
duayen ismi, rahmetli büyüğümüz Ahmet 
Keleşoğlu ağabeyimizden söz ediyorum. 

Henüz öğrenciyim o yıllarda ve Mut’ta staj 
yapıyorum. Selçuk Ecza Deposu henüz 7 
yaşında, fakat ayakları yere basmış, adından 
söz ettiren, gelecek vadeden, genç bir depo. 
Siparişler telefonla veriliyordu, ama patron 
Ahmet Bey, arada bir, eski model arabası ile 
180 km uzaklıktaki müşterilerini de ziyaret 
eder; sipariş alırdı.

Daha yakından tanıdığımda artık müşterisi 
olmuştum. Eczanemi açtığımda ilk depom 
oldular. Zira iyi bir depo olmanın ötesinde 
hemşerilik ve tanışıklık da vardı. Halen 
Selçuk’ta olan Nevzat Bey’in babası, yani 
Ahmet Bey’in kayınpederi rahmetli Mustafa 
Karpuzcu, babamın Ermenek’ten mahalle ve 
asker arkadaşıydı.

Ve o mütevazı ağabeyimiz artık aramızda 
değil. Ama kurup geliştirdiği Selçuk Ecza 
Deposu günümüzde de Türkiye geneline 
yayılmış şubeleriyle, güler yüzlü çalışanlarıyla, 
üstün hizmet kalitesiyle gene önde, gene 
öncü, gene örnek. Ve de bendeniz ne mutlu 
ki onun 48 yıldır müşterisiyim.

Ecz. H.Yılmaz Manav
Mutlu Eczanesi - Mersin

1972 yılında, sonradan Gazi Üniversitesi 
olarak ismi değişen Ankara Eczacılık 
Yüksekokulu’ndan mezun oldum. Altı ay Bader 
Eczanesi’nde mesul müdür olarak görev 
yaptıktan sonra 1973 yılı sonunda Adana’nın 
Pozantı ilçesinde, ilçenin ilk eczanesini Pozantı 
Eczanesi adıyla açtım. 

1985’e kadar bu ilçede görev yaptım. 

Daha sonra 6 ay kadar Mersin’de çalıştıktan 
sonra eczanemi halen görev yapmakta 
olduğum Adana ili, Seyhan ilçesi, Fevzipaşa 
Mahallesi, Vefa Caddesi’ne, Fevzipaşa 
Eczanesi adı altında taşıdım. 

Meslektaşım olan Güzin Eczanesi sahibi Güzin 
Tümer ile evliyim. Gülin isminde bir kızım, 
Can isminde bir torunum var. Kızım eczacılık 
mesleğini tercih etmedi. Bilkent Üniversitesi 
Mütercim Tercümanlık Bölümü’nden mezun 
oldu. Halen Adana’da özel bir kolejde İngilizce 
öğretmenliği yapıyor. Kendi tercih etmediği 
eczacılığı torunum Can’ın tercih etme isteği var. 
Gerçekleşirse bu nadide meslek çok yakışıklı 
genç bir eczacı kazanacak düşüncesindeyim. 

Meslek hayatımda 45 yılı geride bıraktım. 
Daha ne kadar devam edebilirim kesin bir şey 
söylemek zor. Ama söylenecek bir gerçek 
var ki tanıma imkânı bulduğum Selçuk Ecza 
Deposu’nun en alt kademesinden en üst 
yöneticisine kadar tüm çalışanlarıyla bir aile 
ortamındaki gibi sevgi ve saygıya dayalı 
ilişkilerim oldu. Halen de ilişkilerimiz aynı anlayış 
çerçevesinde yürüyor.

Ecz. Cengiz Tümer
Fevzipaşa Eczanesi - Adana
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Selçuk Ecza Deposu’nun 45. yıl etkinliklerine 
katılmayacağımı bildirmiştim. Bölgeden 
çocuklar sürekli, “Zaman bulabilecek misiniz?” 
diye soruyorlardı. İşlerin rast gitmesi zaman 
yarattı, gittim. Ahmet Bey kapıda misafirlerini 
karşılıyordu. Tokalaşırken, “Gelemiyorsunuz diye 
üzülmüştüm. Gelmenize çok memnun oldum, 
teşekkür ederim” dedi. Şaşırmıştım, o kalabalıkta 
bulunmasam ne olurdu, fark edilmezdim bile. 
Her işinin noksansız olmasını isteyen Ahmet Bey 
benim yokluğumu bile önemsemişti. 

Sadece ticareti değil, mutluluğu da müşterileri ile 
paylaşmak isteyen bir iş adamıydı. Ahmet Bey 
sunumunda salona çok samimi ve içten hitap 
ediyordu. Eşi Nezahat Hanım’ın başarısındaki 
katkısını anlatırken duygusallaştı. Eşinden dolayı 
duyduğu onuru büyük bir keyifle ifade etti. 

Ahmet Bey ilgi alanıma yerleşmişti. El 
arabasında ilaç dağıtması, yoklukta ilaç tedarik 
edebilmesi, imkânsızı başarabilmesi, ticaret 
yaptığı bölgeyi genişletme çabası, azmi ve 
tutumluluğu dikkat çekiciydi. 

Tutumluydu ama Ümraniye’de yaptırdığı 
ilköğretim okulunda küçük çocuklara özel 

tasarım asansör yaptıracak kadar cömertti. 
Ahmet Bey iyi bir takım kaptanıydı. Kişilerdeki 
cevheri görüyor, onları maharetle işliyor, doğru 
yerlerde değerlendiriyordu. “Evlatlarım” dediği 
çalışanları geleceklerinden emin, aidiyet 
duygusu ile çalışıyorlar. Selçuk Ecza adeta 
bir okul, kendi sektörüne tescilli iyi yöneticiler 
yetiştiriyor. Ahmet Bey artık yok ama aynı 
yükseliş devam ediyor. 

Ecz. Murat Yürür
Yürür Eczanesi - Ordu

vazgeçmesinler. İşlerini severek, ilk günkü 
gibi heyecanla yapsınlar. 

Hastalarını anlamaya çalışarak eczacılık 
mesleğini icra ederlerse her şey daha kolay 
oluyor. Ben de eczane çalışanlarımla uyumlu 
bir şekilde her gün bizzat işimin başında 
olarak çalışıyorum. Denge’yi de severek takip 
ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum.

Çankırı’nın Çerkeş ilçesinde doğdum. 
İlköğrenimimi orada tamamladıktan sonra 
yatılı olarak Çamlıca Kız Meslek Lisesi’ni 
kazanıp İstanbul’a geldim. Tıp fakültesi 
imtihansızdı o zaman, ama ben çok 
isteyerek, imtihanla, eczacılığı kazandım. 
İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’ni 
1961 yılında bitirdim. 21 Haziran 1961 
tarihinde Yedi Kule’de eczanemi açtım. 
O yıldan bu yana, aynı semtte mesleğimi 
severek sürdürüyorum.

O yıllardan bu yana ilaç sektörü çok değişti. 
Eski dönemlerde hep majistral ilaç yapardık. 
Şimdi ise her şeyin hazırlanmış hali raflarda 
yerini aldı. Mesleğimi sürdürürken birçok 
ilginç olay ve sorunlarla karşılaştım. Bir 
hastama soğuk zincir insülini buzdolabında 
muhafaza etme şeklini anlatırken hastamdan 
şöyle bir soru geldi, “Hangi buzdolabına 
koyayım. Evde iki buzdolabı var, biri çalışıyor, 
diğeri çalışmıyor, hangisine koyayım?” dedi. 

Yıllar içerisinde birçok insan tanıdım ve 
bir sürü hikâye biriktirdim. Eczacı aynı 
zamanda hastalarının sırdaşı oluyor. Gençlere 
tavsiyem zorluklara rağmen mesleklerinden 

Ecz. Hatice Musaffa Bal
İmrahor Işık Eczanesi - İstanbul
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1942 yılında Osmancık’ta doğdum. Ailem 
Kahramanmaraşlıdır. İlkokul ve ortaokulu 
Silifke’de, liseyi Kahramanmaraş’ta okudum. 
1969 yılında İstanbul Üniversitesi Eczacılık 
Fakültesi’ni bitirdim. 1971 yılında Silifke’de 
eczanemi açtım.

Eczanemin yerini hazırladıktan sonra ilaç 
almak için Selçuk Ecza Deposu’na gittim. 

Erzincan Lisesi mezunuyum. Hacettepe 
Üniversitesi 1967 yılı üniversite giriş tercih 
kitapçıkları basıldıktan sonra kurulduğu için 
kitapçıklarda yer almamıştı. Ben de üniversite 
sınavlarına girdim. O dönemde şimdiki gibi 
çok sayıda sınava girilmiyordu. Şimdi ilkokul 
sonu, ortaokul sonu sınavları derken öğrenciler 
seviyeleri hakkında aşağı yukarı bir bilgi sahibi 

Rahmetli Ahmet Keleşoğlu ile tanıştım. İlaç 
almaya geldiğimi söyledim. Kefilimin kim 
olduğunu sordu. Ben de ağır ceza mahkemesi 
başkanı babam Ahmet Kırmacı’yı söyledim. 
Konuşmamız olumlu geçti ve hiç tanımadığı 
bana tahta sandıklar içerisinde bir kamyon ilaç 
gönderdi. Bununla mesleğe başladım. Bir yıl 
sonra da eczaneme uğrayarak çayımızı içti. 

1974 yılıydı, eczanem Göksu Irmağı 
kenarındaydı. Irmak o zamanlar çok sık taşar, 
yerleşim yerlerini sular kaplardı. Aralık ayında 
ırmak yine dolu akıyordu. Cuma günü çalıştık, 
akşam eczaneyi kapatıp komşu esnafın biriyle 
yemek yedik. Yemek sırasında arkadaş ırmak 
dükkânı yıksa da kurtulsak dedi, gülüştük. 
Sabah eczaneye geldiğimde komşunun 
dükkânının yarısını sular götürmüştü. 

Eczanemin üçte ikisi yok olmuştu. Kalanları 
aldık ve ilk eczane dönemini böyle bitirdik. 
Tekrar eczane açtım. 20 yılda 5 dükkân 
değiştirdim. Bu arada eşim Ecz. Leyla Tol 
ile evlendik. İki kızımız var. Kitap okumayı, 
yağlıboya resim yapmayı seviyorum. Hatta bir 
sergi açmayı da düşünüyorum. 

oluyor, tercihlerini ona göre yapıyor. Bizde bu 
olanak yoktu, tereddütler içinde tercih yaptık.

Çok iyi bir puan almıştım, Erzincan Lisesi’nde 
en yüksek ikinci puandı. Tabi önceden kendimi 
denemediğim için kendime güvenemiyordum. 
Bu yüzden daha mütevazı fakülteleri tercih 
etmiştim. Puanımın tuttuğu bir fakülteye 
kaydımı yaptırdım. Ardından Hacettepe 
Üniversitesi’nin ilanı çıktı; “Fakülte açılmıştır, 30 
öğrenci alınacak”. Benim gibi yüksek puan alıp 
fakültelerini beğenmeyenler müracaat etti. 

Erzincan’dan trene bindim. O zamanki şartlarda 
24 saatte Ankara’ya geldim. Pazartesi sabah 
kayda gittik. Eczacılığa kayıt olmak isteyen 
birçok arkadaş gelmişti. Herkesin kafasında 
bir sürü tereddüt vardı. Cesaret edemeyenler 
kayıt olmadan geri döndü. Bütün bu tereddütler 
içerisinde ilk kaydı yaptıran ben oldum. 

Hacettepe Eczacılık puanı 3.800 ile başlıyordu. 
3.800 numara bana ait, yani o ilk numara. Bu 
kararımdan hayatım boyunca onur duydum. 
Okulum dünya sıralamasında çok iyi yerlere 
geldi. Yüz yıllık Avrupa üniversiteleriyle yarışır 
durumda.

Ecz. Atilla Kırmacı
Silifke Eczanesi - Silifke / Mersin

Ecz. Suat Yıldızhan
Büyük İzmir Eczanesi - İzmir
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yadsınamaz. Arkada bıraktığı ekibi de aynı 
anlayışla bizlere destek olmaya devam ediyor.

Bir Cumhuriyet kadını olarak; meslek sahibi 
olmak, dik durmak, onurlu ve saygın bir yaşam 
sürmek gibi daha pek çok kazanımı bizlere 
sunan Cumhuriyetimize ve elli yıldır şerefle 
yürüttüğüm eczacılık mesleğime şükran ve 
minnet duygularımla…

Ankara’da derme çatma bir binada başlayan 
serüvenimizin üzerinden yarım asır geçti… 
Acısı, tatlısı, sevinci, üzüntüsüyle, ama çokça 
da mutlulukla geçen bir elli yıl…

Bu mutluluğumu eczanem ve danışanlarımla 
paylaştığım bir elli yıl…

Ailem, en büyük aşkım çocuklarım ve yol 
arkadaşlarımla geçirdiğim bir elli yıl…
Eczacılığın saygınlığının artarak yolumuza 
devam edeceğimiz umuduyla geçen bir elli yıl…

Derken yarım asır geçti gitti, ama daha iyiye 
olan umutlar hep sürdü. İnsanlar umutları kadar 
genç, bezginlikleri kadar yaşlıdırlar. Bu yüzden 
yeni bir şeyler öğrenme isteğim ve işime 
gösterdiğim özen eksilmeden  
devam ediyor.

Uzun bir maraton yarım asır. Bu süreçte iş 
arkadaşlarım ve depolarımla yol aldık. Selçuk 
Ecza ile devam eden yol arkadaşlığımız 
kesintisiz bu günlere dek süregeldi. Rahmetli 
Ahmet Keleşoğlu’nun insani değerlerle 
zenginleştirdiği depoculuk anlayışının bu 
birlikteliklerin uzun soluklu olmasındaki etkisi

1945 yılında Elazığ’da doğdum. Eğitimimi 
Cumhuriyet İlkokulu ve Mezre Ortaokulu’nda 
tamamladım, mezun olmaktan gurur duyduğum 
Elazığ Lisesi’ni 1962-63 eğitim ve öğretim 
yılında birincilikle bitirdim. Aynı yıl İstanbul 
Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’ne başladım.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın açtığı imtihanı kazanıp 
yurt dışında büyük imkânlarla eğitim almayı hak 
etmişken, çok sevdiğim rahmetli ağabeyimin 
yönlendirmesi ile yurt dışı eğitiminden vazgeçip 
eczacılık mesleğini seçtim ve asla pişman 
olmadım. 50 yıldır severek mesleğimi icra 
etmekteyim. Evli ve iki çocuk babasıyım. 
Halen Elazığ Merkez, Gazi Caddesi’nde, 
Aksın Eczanesi ismi ile hastalarımıza hizmet 
vermekteyiz.

Türkiye’nin modernleşmesinde ve 
kalkınmasında eczacılığın büyük katkısı 
olmuştur. Memleketimizde yaşanan siyasi ve 
ekonomik krizler nedeniyle ilaç tedarik etme 
ve hastalara hizmet verme konusunda büyük 
sıkıntılar yaşanmış, fakat meslektaşlarım tüm bu 
imkânsızlıklara rağmen insanlara en iyi hizmeti 
sunmuştur. Bu bakımdan meslektaşlarımla 
iftihar ettiğimi bir kez daha belirtmek isterim.

Selçuk Ecza Deposu ile uzun yıllara yayılan 
bir ticaret ilişkimiz ve yol arkadaşlığımız vardır. 
Yıllardır sektörümüzde yaşanan olumsuzluk 
ve sıkıntılara, ülkemizde yaşanan siyasi ve 
ekonomik krizlere rağmen Selçuk Ecza 
Deposu her zaman bizim yanımızda yer alıp 
bu olumsuzlukları minimum kayıpla atlatmamızı 
sağlamıştır. 

Ecz. Havva Aydan Cerrahoğlu
Ada Cerrahoğlu Eczanesi - Sakarya

Ecz. Kenan Aksın
Aksın Eczanesi - Elazığ
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1953’te Giresun’un Dereli ilçesi Sütlüce 
Köyü’nde doğdum. İlk ve ortaokul eğitimimi 
doğduğum ilçede, lise tahsilimi Giresun’da 
tamamladım. İlk hedefim orman fakültesiydi ve 
ilk kaydımı yaptırdım. Bir müddet okuduktan 
sonra kaydımı oradan aldım ve Barış Tıp 
Fakültesi’ne geçtim. Amacım üniversiteyi 
İstanbul’da okumaktı ve İstanbul Üniversitesi 
Eczacılık Fakültesi’ne kayıt yaptırdım. 

43 yıllık eczacı olarak Zonguldak’ta hizmet 
vermekteyim. 1986 yılında Canan Eczanesi’ni 
açtım. Çalışma hayatım boyunca deontolojiye 
ve eczacılık yeminime bağlı kaldım. 
Cumhuriyet kadını olarak yaşamamı sağlayan 
Mustafa Kemal Atatürk’e, eczacı olmamı 
sağlayan anne ve babama sonsuz şükran 
duyuyorum. 

1975-1976 döneminde mezun oldum, 
İstanbul’u çok sevmiş ve alışmıştım. Ama 
ailemin isteği ve baskısıyla memlekete dönmek 
zorunda kaldım. 1976’da Zekiye Hanımla 
evlendim ve bu evlilikten iki çocuğumuz oldu. 
Oğlum Burak, benim gibi İstanbul Üniversitesi 
Eczacılık Fakültesi’ni bitirdi. Kızım Banu ise iç 
mimar. 

1986’da orman ürünleri işleyen entegre bir 
fabrika hizmete açtım. Başka istihdam yaratan 
tesislerin kuruluşunda da yer aldım. En son 
50 yataklı bir tıp merkezi açtık. Şimdi bu 
merkezi 120 yataklı bir özel hastaneye çevirme 
gayreti içindeyiz. Ayrıca dernek, vakıf, sivil 
toplum kuruluşları ve 40 yıldır da has bel kadar 
siyasetin içinde oldum.

2015 yılında asıl siyasi yaşamım başladı. 7 
Haziran 2015’te CHP’den Giresun milletvekili 
(25. dönem) olarak ve 1 Kasım’da yapılan 
seçimde yine CHP’den (26. dönem) milletvekili 
olarak meclise seçildim. Halen milletvekilliğim 
(2. dönem) devam etmektedir. 

Eczanemde eskiden bol miktarda majistral ilaç 
yapıyordum. Ne yazık ki artık ilaç yapımı çok 
azaldı. Ülkemizde ilaç geliştirmeye yönelik bir 
eğitim modelimiz yok. Bilim insanı yetiştirmek 
için ayrılmış bir kaynak da bulunmuyor. Bazen 
içinden çıkılmaz hale gelen SUT kuralları 
bizi fazlasıyla sıkıntıya sokuyor. Tıp her gün 
yeni kollara ayrılıyor. Cerrahinin bile pek çok 
dalları var. Eczacıdan ise bütün tıp dallarının 
teşhislerini, rapor kurallarını bilmesi isteniyor. 

Beni üzen bir başka konu da yeni çıkan 
bir ilaçla önce reçetede karşılaşmak. İlaç 
eczacılık işiyse önce eczacıya tanıtılması 
gerekir. Çünkü hastaya anlatacak olan 
eczacıdır. Kullandığı ilaçların kendine 
uygunluğu konusunda hastayı uyaracak 
kişi de eczacıdır. Eczacılık kanunu da bunu 
istemektedir. 

Eczacılık halk ile birleşen bir meslektir. 
Bulunduğu semtin saygın ve güvenilir kişisidir. 
Özel eşyasını, parasını, hatta çocuğunu 
bile gönül rahatlığıyla emanet eder. Ayrıca 
eczacılık üretken bir meslektir. İnsanlar var 
oldukça eczacılık mesleği yaşamaya devam 
edecektir.

Ecz. Bülent Yener Bektaşoğlu
Bektaşoğlu Eczanesi - Giresun

Ecz. Canan Ayözger
Canan Eczanesi - Zonguldak
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Eşimle hazırlandık, plaja geldik. Beni ve 
eşimi karşılaması çok zarifti. Bizimle birlikte 
dört eczacı meslektaşımızın da katılımıyla 
hep beraber denize açıldık. Misafirperverliği, 
samimiyeti ile bizleri çok memnun etti. 
Akdeniz’in mavi sularında geçirdiğim o güzel 
sabah kahvaltısını asla unutamam. Allah gani 
gani rahmet etsin, ruhu şad olsun.

25 Temmuz 1975 yılında Osmaniye’de 
Çukurova Eczanesi’ni açtım. 42 yıldır 
Selçuk Ecza Deposu ile ana depom olarak 
çalışıyorum. Elbette Selçuk Ecza’nın kalbimdeki 
yeri çok özel, dile kolay, acısıyla, tatlısıyla 42 yılı 
geride bıraktık. 

Bu kadar yıl içerisinde birçok şey yaşadık, 
paylaştık. Gün geldi paramız oldu, ilaç yoktu. 
Gün geldi paramız yoktu, ilaç vardı. Krizler 
yaşandı, zamlar oldu. Gece, gündüz hep yanı 
başımda yer aldılar. 

1996 yılları, yapım gereği malı alırken kazanmak 
isterdim. Kampanyaları kaçırmazdım, depom 
da bunu iyi bilirdi. Bu kampanyalardan yurt 
dışı seyahatler yaptım, çok eğlendim, gezip 
gördüm.

Bir yaz vaktiydi, eşimle birlikte düşünürken 
kendimizi Kemer’de Club Hotel Phaselis 
Rose’da bulduk. Çok güzel dinleniyor, 
eğleniyor, geziyorduk, mutluyduk. Bir sabah 
odamızın kapısının altından bir davetiye geldi. 
Ahmet Bey beni ve eşimi yatında kahvaltıya 
davet ediyordu. Onunla tanışma, konuşma 
şansım olmuştu, çok sevindim. 

1951 yılında Aydın’ın Çine ilçesinde 
doğdum. İlk ve orta öğrenimimi Çine’de, 
lise ve üniversite eğitimimi ise İzmir’de 
tamamladım. 1974 yılında Ege Üniversitesi 
Eczacılık Fakültesi’ni bitirdim. Aynı yıl 
eczanemi açtım ve halen mesleğime 
severek devam ediyorum. Evliyim ve iki 
erkek evlat annesiyim. 

43 yıllık meslek hayatımda birçok anım var. 
2013 yılında ilaçta İlaç Takip Sistemi’ne 
geçilmesi sonrası eczaneme yaşlı bir 
teyze geldi. Doktoruna reçete yazdırmış. 
Reçetede yazılan ilaçların çoğu elinde, 
bitmemiş görünüyordu, ama teyze “ilacım 
yok” diye iddia ediyordu. Sonra evine 
gidiyor, ilaçları toplayıp bir yere saklıyor. 
Ertesi gün tekrar eczaneye geliyor ve 
ilaçları tekrar istiyordu. Bunun üzerine 
ben de tekrar, “Teyze ilaçların evde var 
görünüyor” diyordum. En sonunda yaşlı 
teyze itiraf etti; “İlaçları evde çok iyi 
sakladım, bu ecnebi aleti nasıl görüyor 
bunları” dedi. O anda ben ve tüm 
personelim tebessüm ettik.  
Bu benim en ilginç anılarımdan bir 
tanesidir. 

21 yıldır Selçuk Ecza Deposu ile tek depo 
olarak çalışmaktayım. Depo personeli ve 
hizmetlerinden son derece memnunum. 
Ayrıca mesleğimize ve Türkiye’ye Selçuk 
Ecza Deposu’nu miras bıraktığı için 
rahmetli Dr. Hacı Ahmet Keleşoğlu 
ışıklar içinde uyusun. Kendisini rahmetle 
anıyorum. 

Ecz. Ahmet Delikişi
Çukurova Eczanesi - Osmaniye

Ecz. Hikmet Dinçer
Dinçer Eczanesi - Çine / Aydın
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Ortaokul yıllarında, yaz tatillerinde şehrimizde 
bulunan iki eczaneden birinde çırak olarak 
çalışmaya başladım. O zamanlar büyüklerim, 
“Dışarıda dolaşmasın, bir şeyler öğrensin” 
diyerek para talep etmeden öğrenmemi 
isterlerdi. 

Eczaneyi, eczanede çalışmayı çok sevmiş ve 
hevesle çalışmaya başlamıştım. O zamanlarda 

1968 yılında İstanbul Eczacılık Fakültesi’nden 
mezun oldum. Askerlik hizmetimi tamamladıktan 
sonra 1970 yılında memleketim olan 
Karacabey’e gelerek Erdem Eczanesi’ni açtım. 
Mesleğime başlamamla beraber bazı arayışlara 
girdim. Öncelikle çiftçilikle ve hayvancılıkla 
uğraşan bir aileden gelmem beni veteriner 
ilaçlarına ve tıbbi bitki yetiştirmeye yöneltti. 

eczacı olmayı hayal ediyor, hatta bazen o 
eczane benim gibi hissediyordum. Öyle ki işleri 
çok hızlı yapıyor ve sanki hiç yorulmuyordum. 
Eczacı hanım bana “Jet” diye sesleniyordu. 

Zaman ilerledi, eczacılık fakültesini kazandım ve 
hayallerime bir adım daha yaklaştım. Son sınıfın 
son günleriydi ve yıllarca hayalini kurduğum 
eczanenin başkasına devredildiğini öğrendim… 
Son imtihanları da verip okuldan mezun olur 
olmaz ilk otobüsle Erzincan’a döndüm. O 
otobüs yolculuğu sanki bitmek bilmiyordu. 
Sabah otobüsten iner inmez eczacı hanımın 
yanına gittim ve bir çırpıda yıllarca kurduğum 
hayalleri, eczaneyi ne pahasına olursa olsun 
almak istediğimi kendisine anlattım.   

Eczacı hanım bir şey söylemeden beni 
uğurladı. Ondan haber beklemeye koyuldum. 
Günler geçmek bilmiyor haber gelmiyordu, 
derken haber bir başkasından geldi. O hayalini 
kurduğum, yıllarca beklediğim, para almadan 
emek sarf ettiğim eczaneyi şehrimizin zengin 
ailelerinden birinin kızına vermişlerdi. Hep 
dedikleri hayatın acımasızlığını o an ben de 
öğrenmiştim.

Veteriner ilacında büyük bir boşluk vardı. 
Roche firmasına giderek suda eriyen A, E, 
D vitaminlerinden temin edip, belli bir dozda 
mineral madde katkısıyla, kuzu besisinde 
oldukça başarılı neticeler aldım. Bir zamanlar 
eczanemin cirosunun %40’ını veteriner ilacı 
sağlıyordu. Ne yazık ki bu çabam riske girmeyi 
göze alamamamdan olsa gerek eczane 
çapında kaldı.

Yetmişli yıllarda oluşan döviz krizi nedeniyle 
birçok hammadde bulunamıyor veya karaborsa 
olarak çok pahalı satılıyordu. Ülkemizde süs 
bitkisi olarak halen bazı bahçe ve otellerde 
gördüğüm Hint yağı bitkisinin tohumlarından 
temin ederek, 3 dönüm kadar  
ekip yetiştirdim. 

Nöbetçi olduğum bir gece, 13-14 yaşlarında, 
tamirci çırağı olduğunu bildiğim bir çocuğun 
masamın üzerine 25 kuruşu sert bir şekilde 
koyarak, “Usta bir gripin ver” demesi beni 
oldukça etkiledi. Bugün dahi neyin ustasıyım 
onun cevabını bulmuş değilim. Ne yazık ki 
birçok meslektaşım bu ve buna benzer birçok 
olumsuzlukla karşılaşmaktadır.

Ecz. Mustafa Uzun
Elif Eczanesi - Erzincan

Ecz. Enver Erdem
Erdem Eczanesi - Karacabey / Bursa
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torunumuz gözüyle bakıyoruz, bizi çok mutlu 
ediyorlar. 

Çalışan elemanlarım başarımın devamını 
sağlıyorlar. Bizler hep beraber hastalarımıza 
ilgi ve alakayı devam ettiriyoruz. Eczanemi 
işletmemden bu yana sürekli işimin 
başındayım. Açma kapama saatlerinde mutlaka 
eczanemde hazır bulunurum.   

1975 yılında, şimdiki adıyla Gazi Eczacılık 
Fakültesi’nden, mezun oldum ve o yıl eczanemi 
açtım. O yıllarda Selçuk Ecza Deposu bize 
en yakın Konya’da faaliyet gösteriyordu. O 
zamandan bugüne kadar Selçuk Ecza Deposu 
ile çalışmaktayım. Bunu sağlayan etmen 
depomun her zaman yanımda olduğunu 
hissetmemdir. 

Çalıştığım süre zarfında unutamadığım bazı 
hatıralarım var. 1980’li yıllarda Şanlıurfa gibi 
illerden Kırıkhan’a çok tarım işçisi gelirdi. Bir 
gün tarım işçisi genç bir çift eczaneme geldi. 
Ben reçeteyi hazırlayıp hesabı söyledim. Çiftin 
eşi hanımına, “Bekle geliyorum” dedi. “Ben 
nereye gidiyorsun?” diye sordum. “Evlilik 
yüzüğümü satıp ilacımı almaya geleceğim” 
diye yanıtladı. Genç çifte kıyamadım, “Yüzüğü 
satma, ilacı al, paran olduğunda getirirsin” 
dedim. Çift çok memnun oldu, bir hafta sonra 
parayı getirdiler. Ondan sonra her mevsim, 
yolları Kırıkhan’a düştüğünde, ziyaretime 
geldiler. 

Bazı hastalar, “Ben çocukken babam elimden 
tutar ilaç almaya getirirdi. Ben de şimdi kendi 
çocuğumu getiriyorum” diyorlar. O çocuklara 

50 yıllık meslek hayatıma 1967’de Denizli’nin 
Acıpayam kazasında Yeni Acıpayam 
Eczanesi ile başladım. 1970’te Nazilli’de 
Güven Eczanesi, 1980’de Alp Ecza Deposu 
ve 2004’te yine Güven Eczanesi’nde 
sürdürmekte olduğum mesleğimi seviyorum. 

Bir gece bir reçete geldi. O zaman 
tüberkülozun tedavisinin ana ilacı 
streptomisindi, 20 veya 30 kutu verirdik. 
Streptomisinleri çıkardım, bir torba ilaç oldu. 
İlaçları göğsüne doğru tuttu, “Benim oğlum 
veremmiş. Bende para yok” dedi. Ben de 
verdim, adam gitti. Aradan aylar geçti. Bir 
gün biri geldi, “Size borcum var” dedi. “Ben 
sizi hatırlamıyorum” dedim. O da “Bir gece 
size geldim, oğlum veremdi, iyileşti” dedi ve 
paranın tamamını ödedi.

Askere gideceğim için eczanemi kapattım. 
Veresiyelerden kalanları almaya karar verdim. 
Köyde bir amcaya, oğlu tıbbiyede okuduğu 
için devamlı ilaç veriyorduk. Yüzde 10-15 gibi 
de iskonto yapıyorduk. O da köyde satıyordu. 

Asker dönüşü Nazilli’de bir eczane açtım. 

Eczaneye biri geldi, “Size borcum var” 

deyince, çıkaramadım. Kendisini tanıtınca, 

“Sen o oğlu tıbbiyede okuyan amcasın” 

dedim. “Evet, hacca gidiyorum, seninle 

helalleşmeye geldim” dedi. “Sende hiçbir 

hakkım yok, helal olsun” dedim. Meğer 

adamın elinde para hazırmış, eczanenin 

ortasına bütün paraları attı ve hızla uzaklaştı. 

Ecz. Selahattin Gülpınar
Gülpınar Eczanesi - Kırıkhan /  Hatay

Ecz. Güven Alpbaz
Güven Eczanesi - Nazilli / Aydın
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1980, mezun olduktan sonra eczanemi 
açtığım yıldı. Nöbet tutuğumuz bir geceydi, 
saat biri geçiyordu. Bir erkek, yanında  
10-12 yaşlarında bir erkek çocuğu, ellerinde 
bir kafes içinde kanaryaları ile içeri girdiler. 
Çocuk; “Amca kanaryam çok hasta, ona ilaç 
verir misin?” diye söze girdi.

1950 yılında Erzurum’da dünyaya 
geldim. Marmara Üniversitesi Eczacılık 
Yüksekokulu’ndan 1972 yılında mezun oldum. 
Aynı yıl oğlum Ömer dünyaya geldi. Rahmetli 
babam eczane açmam için bana Bostancı’da 
bir dükkân satın aldı. Ben oğlumu büyütmek 
istiyordum. Rahmetli annem hem eczane 
sermayemi verdi, hem de oğlumla ilgilenerek 

Babasına, “Hayırdır kanaryanın nesi var?” 
diye sordum. Babası da olan biteni anlattı. 
“Tamam küçük kardeşim, neler olduğunu 
anlayalım, sana yardımcı olmaya çalışırız” 
diyerek oturttum. “Şimdi söyle, kanaryanın 
nesi var?” diye sordum. Çocuk, “Kanaryam 
2-3 gündür eskisi gibi neşeli değil. Acı çektiği 
belli. Yem bile yemez oldu. Korkuyorum 
amca, kanaryam ölmesin, lütfen ona bir ilaç 
ver” diyerek ağlamaya başladı.

Çocuğun o hali çok başkaydı. Babasından 
da aldığım bilgilerle, kanaryanın tavır ve 
davranışlarından kabız olduğunu düşündüm. 
“Gel bakalım aslan yürekli arkadaşım, sen 
kanaryanı tutup ağzını açmaya çalış, ben de 
ona ilaç vereyim” dedim. Çocuk bir çırpıda 
kuşun gagasını araladı. Ben de kuşun ağzına 
3-4 damla zeytinyağı damlattım. Tekrar 
kafesine koyduğu kanaryasını kucakladı, 
eczaneden yolcu ettim. Bir gün sonra 
babasıyla çocuk eczaneden içeri girdi ve 
“Amca çok teşekkür ederim, kanaryam 
iyileşti ve çok mutluyuz” derken gözlerinin içi 
parlıyordu. 

bana yardımcı oldu. Eşimin desteğiyle birçok 
ecza deposuyla görüşerek eczane açma 
hazırlıkları yaptım. 

Şimdi olduğu gibi o zaman da sektörde öncü 
olan, her zaman eczacının menfaatini düşünen 
ve en uygun ticari koşulları sunan Selçuk 
Ecza Deposu ile tanıştım. Yeterli tecrübeye 
sahip olmadığım için ilaç ve ıtriyat listesi 
hazırlamayarak, açılışı kendilerine bıraktım. 
Sonradan fark etmeye başladım ki bu kadar 
ürün çeşidi içinde ne satılması zor olan ne de 
yakın tarihli bir ürün koymamışlar. Selçuk Ecza 
Deposu’na güvenerek doğru kararı vermiştim.

Rahmetli Ahmet Keleşoğlu hiçbir zaman 
eczacıyı mağdur etmedi. Kadıköy’deki 
bazı depolar ilaç yokları başlayınca, zam 
zamanlarında eczacılar içeri girmesin diye 
depoların kapılarını kilitlediler. Selçuk Ecza 
Deposu bütün imkânlarını eczacı lehine kullandı. 
O sıkıntılı günlerde dağıtımı kesmedi. Böyle 
karşılıklı ve istikrarlı çalışarak meslekte 40 yılımı 
tamamlamaktan çok mutluyum. Yeni kuşaklara 
daha başarılı yıllar dilerim.

Ecz. Halis Ercömert
İlker Cömert Eczanesi - Elazığ

Ecz. Suendan Kaya
Kaya Eczanesi - İstanbul
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Eskiden köylüler eczaneye girerken kendilerine 
çeki düzen verir, şapkasını da çıkartır öyle içeri 
girerdi. Sonra sonra gördüğü tavizlerle reçetesi 
için pazarlığa bile teşebbüs edenler olmaya 
başladı. Bugünkü sistem çok rahat ama düzen 
kuruluncaya kadar çok zahmet çektik ve 
ekonomik zarara uğradık. 

1943 Susurluk doğumluyum. Başka fakülteleri 
kazandığım halde babam, “Eczacı olmak 
istersen seni eczacı okuluna gönderebilirim” 
dedi. Böylece ben de İstanbul Özel Eczacılık 
Yüksekokulu’nu 1971’de bitirdim.

Yaşlılarla yakından ilgilenmemden dolayı pek 
çok müşterimin yardımcısı ve sırdaşıyımdır. 
Meslekte birinci hedefim mal satmak değil, 
hastayı iyi dinleyip, iyi bir şekilde bilgilendirmek 
ve yönlendirmektir. Etik kurallara bağlıyımdır, hiç 
taviz vermem, otoriter bir duruşum vardır.

Epeydir eczacı ortaklığını savunuyorum. Bu bir 
sermaye ortaklığından ziyade hizmet ortaklığı 
gibi olmalı, eczacılar ön planda çalışmalı. İşime 
mutlaka giderim, eczanemde bulunurum. 

Genç meslektaşlarımızın işlerine çok sarılmaları 
gerekiyor, çünkü eczacılık gün geçtikçe kan 
kaybediyor. Çabuk zengin olma hevesiyle fazla 
ekonomik tavizlerle öne çıkıyorlar. Hizmet yarışı 
ve bilgi yarışına çok girmiyorlar. Müşteriyle sevgi, 
saygı ve bilgisini ortaya koyup ilişki kurmaktansa, 
ekonomik ilişkilerle münasebetlerini sürdürmeyi 
tercih ediyorlar. Etik kuralları çiğniyorlar.

1975 yılının Mayıs ayında eczanemi açtım. 42 
yıllık meslek hayatımda amacım hasta sağlığı, 
ilaca ulaşabilirlik ve meslektaşlarım arasında 
birlikteliği sağlayarak örgütümüz TEB’e katkı 
verip, desteklemek olmuştur.

Selçuk Ecza’nın kurucusu Dr. Hacı Ahmet 
Keleşoğlu’n u rahmet ve şükranla anıyorum. 
Onun ülkemize, TEB’e, odalarımıza, eğitime 
ve öğrencilerimize verdiği desteği asla 
unutmayacağız. Onunla tanışmam benim için 
çok özel bir anıdır. 1994-95 yıllarıydı, Selçuk 
Ecza’nın Adana Şubesi’nde Sayın İbrahim 
Haluk Öğütçü ile bir sohbet esnasında, 
“Ahmet Bey’i Osmaniye’ye davet etsek gelir 
mi?” diye sordum. Sağ olsun beni kırmadı ve 
isteğimizi ileteceğini söyledi. 

Nihayetinde bir gün Haluk Bey’den gelen 
telefon ve Ahmet Bey’in davetimize iştirak 
etme isteği beni o kadar memnun etti ki 
anlatamam. Bu mütevazılığı ve zarifliği sonrası 
heyecanım bir kat daha arttı. Heyecan 
ve arzuyla hazırlıklara başladık. Dönemin 
şartlarında Özel İdare binasındaki restoranı bir 
gelin gibi süsledik. 

Ahmet Bey’in gelişiyle gecemiz renklendi. 
Kendisiyle sohbetler ettik, güldük, eğlendik. 
Onu yakından tanıma fırsatımız oldu. Tüm 
meslektaşlarımızla ilgilenirken, samimiyeti, 
sıcaklığı, içtenliği, sevecenliği, beyefendiliği ile 
bizlere örnek oldu. Gerçekten çok güzel ve 
özel bir geceydi. Tüm Selçuk Ecza yönetimine, 
personeline teşekkür eder, başarılar dilerim.

Ecz. Tevfik Yılmaz
Merkez Eczanesi - Susurluk / Balıkesir 

Ecz. Zeki Özgen
Özgen Eczanesi - Osmaniye
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1946 yılında Kütahya’da doğdum. 1971’den 
beri aynı yerde Pelin Eczanesi olarak hizmet 
vermekteyim. Şanslı bir eczacıyım, çünkü 
Kütahya’nın duayenlerinden, Merkez Eczanesi 
sahibi Ecz. Halime Önder’in mahiyetinde staj 
yaptım. Bizden eczacılık ile ilgili hiçbir bilgiyi 
saklamadı. Kalfası rahmetli İhsan Tüzünel 
ile beraber, bugün unuttuğumuz pilül, boll, 

1971 yılında eczanemi açtım. O tarihte Trabzon 
Eczacı Odası yoktu, biz de 6. Bölge Samsun 
Eczacı Odası’na bağlandık. Trabzon’dan 4 
kurucu eczacı olarak Samsun’dan Trabzon 
Eczacı Odası’nın yetkisini aldık. 18. Bölge 
Trabzon Eczacı Odası’nı 1974 yılında kurduk. 

Eczacı odalarının bölge toplantısına katılmak 
üzere Konya’ya gittim. Toplantı akşamı 

supozituvar, ovül, şurup, tablet ve çok değişik 
pomatları yapmak nasip oldu. 

O günün şartlarında doktorlarımız reçete yazar, 
biz de sabahtan akşama kadar laboratuvarda 
ilaç hazırlardık. Şimdiki doktorlar ya bilmiyorlar 
ya üşeniyorlar. Kütahya’da bu reçeteleri yapan 
2-3 meslektaşımız kaldı. Halime Hanımefendi 
aynı zamanda deontoloji kaidelerini de eksiksiz 
öğretti ve tatbik etmemizi sağladı. Biz de o 
öğrendiklerimizi mesleğimize yansıttık. 
Bugünkü durumu meslektaşlarımızın takdirine 
bırakıyorum. Birbirimizin ayağına basarak, 
kötüleyerek, fiyat kırarak, yüzde almayarak 
bir yere varamayız. Bilgimizi arttırarak, hizmet 
kalitesini yükselterek, deontoloji kaidelerinden 
taviz vermeden, hastayı veya hasta yakınını 
dinleyerek ciromuzu arttırabiliriz. Önce hizmet, 
sonra ticaret olmalı. 

Eczaneyi ilk açtığım yıllarda mesleğimize 
saygıdan dolayı ayakkabısını çıkarıp giren 
insanımızı gördük. Bugünkü geldiğimiz noktada 
mesleğimizin saygınlığı tartışılır. Bunda biraz da 
bizim kusurumuz olduğunu kabul etmeliyiz. Bütün 
meslektaşlarımızın, daha sağlıklı ve güzel günler 
geçirmesi dileğiyle Eczacılık Bayramlarını kutlarım.  

bir yemek verildi. Ertesi gün Selçuk Ecza 
Deposu’nu ziyaret ettik. Karşımızda çok naif, 
nazik bir adam vardı. Bizi çok iyi ağırladı ve 
tek tek hepimizle ilgilendi. O adam Selçuk 
Ecza Deposu’nun kurucusu rahmetli Ahmet 
Keleşoğlu’ydu.

Oradan eczaneme ürün aldım. Benim faturam 
Konya’dan Trabzon’a kesilen ilk faturaydı. 
O günden sonra 48 yıldır Selçuk Ecza 
Deposu’ndan ayrılmadım. Kurucularına ve 
çalışanlarına çok teşekkür ederim. 

Yıllar içerisinde çok sayıda unutulmaz an 
yaşadık. 70’li yıllarda farklı görüşten öğrenciler 
çatışıyordu. Bu sırada öğrencilerin bir kısmı 
olaylardan kaçarak eczaneme sığınmak istedi, 
onları sakladım. O gün ne öğrenciler dışarı 
çıkabildi, ne de hastalar içeri girebildi.

1977’de Trabzonspor emektarları ile bir futbol 
maçı düzenledik. Sahada o kadar koşturduk 
ki pestilimiz çıktı. Ama bir türlü yenemiyorduk. 
Maç bitti, sahanın dışına çıktık, fotoğraf çekildik. 
Fotoğrafa baktım meğer sahaya 10 kişi çıkmışız.

Ecz. İsmet Özortaç
Pelin Eczanesi - Kütahya

Ecz. Tayfun Sezeroğlu
Sezer Eczanesi - Trabzon
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biliyorum” diye alıyor, ama netice öyle 
olmuyor.

Yoklukları, ilacın bulunmadığı zamanları 
yaşadık. Günümüzde her ilaç bulunabiliyor, 
hizmet çok iyi. İstediğin an ilacı alabiliyorsun, 
bunlar meslek adına güzel şeyler. Ailemden 
kızım Nurcan Kütük, Denizli’de Saltak 
Eczanesi’nde baba mesleğine devam ediyor.

Denizli’nin o zamanki ismi ile Hastane, 
şimdiki ismi ile Doktorlar Caddesi’nde faaliyet 
gösteren Şifa Eczanesi’ni, 1930’lu yıllarda 
açılan ve Denizli’nin ilk eczanelerinden olan 
Vatan Eczanesi’ni 1968’de devir alarak, 
Denizli’nin dokuzuncu eczanesi, Doktorlar 
Caddesi’nin tek eczanesi olarak açıp meslek 
hayatıma başladım. 

Doktorlar Caddesi özel muayenehanelerin 
yoğun olduğu bir caddedir. Biz burayı 
açtığımız dönemlerde yapma ilaçlar çok 
fazlaydı. Kazalarda vasıta azdı. Sabah gelen 
hastalar doktora gider, eczaneden ilacını alıp 
saat ikide araba kalktığı için acele ederlerdi. 
Bizde muhakkak bir kişi yapma ilaçla 
uğraşırdı. İlaçları yetiştirmek için çok çaba 
gösterirdik. 

İlacın az olduğu dönemlerde bir nöbetimizde, 
kıl kurdu ilacının şurubu vardı, şurubu 
vermişiz, hasta bunu krem zannedip sürmüş 
ve ondan sonra hastalık geçmiş. Şurubu 
sürünce tabi her tarafı yapış yapış oluyor. Bir 
zaman sonra geliyor, “Sizin ilaç her tarafımı 
yapış yapış yaptı” diyor. Tabi nöbetler yoğun 
oluyor, bu esnada, “Ben onu kullanmasını 

1983 yılı Haziran ayının son günlerinde 
Erzurum’dan arkadaşım Ecz. Haluk Ziya Gör 
telefonla aradı, “Hocamız Prof. Dr. Mekin 
Tanker, Prof. Dr. Nevin Tanker, Asistan Mustafa 
Koyuncu ve Asistan Filiz İlinsu Iğdır’a gelecekler, 
senin telefonunu ve adresini verdik, 3-5 gün 
misafirin olacaklar” dedi. 

Ağrı Dağı’nın 3.000-3.500 rakımında bulunan 
bölgede, bir Rus botanikçinin yazdığına göre 
“dijitaliz ne tuvale” diye bir bitki yaşıyormuş, onu 
arayacağız. Yüksek miktarda “dijitoksin alkole 
it” ihtiva ediyormuş. Hocama, “Arabam var, ben 
sizi istediğiniz yere götürürüm” dedim. Kabul 
ettiler, ertesi gün saat 9’da yola çıktık. 

Küçük Ağrı ve Aralık Güdekli Köyü mıntıkasında 
kum erozyonunu önlemek için toprağın son 
direnişini belirten bir bitki var. Bu yabani bitki 
halk dilinde Ebucehil diye biliniyor. Hocam 
Metin Bey’in dikkatini çekti. Filiz hocaya bunu 
araştırma görevi verdi, “Nazım sen de yardımcı 
ol” dedi. 

Filiz hocanın isteği üzerine, dallar yeşilken, çiçek 
zamanı, dallar kuruyken topladım ve sonradan 

hocalarıma gönderdim. Asıl aradığımız dijitaliz 
ne tuvale bitkisini bulamadık. Ama her biri 
değişik bir hastalığa iyi gelen 54 farklı bitki 
bulduk. Hocamdan teşekkür mektubu aldım. 
Bu çalışmalarda kendilerine bir parça yardımcı 
olabildiğim için büyük mutluluk duydum.

Ecz. Şeref Başçeşme
Şifa Eczanesi - Denizli

Ecz. Nazım Karadağ
Şifa Eczanesi - Iğdır
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Gazi Üniversitesi Eczacılık Yüksekokulundan 75 te
mezun oldum. Türkiyenin ilk eczacı mümessili 
olarak Tek İlaç (Boehringer) de çalışıp 2 yıl sonra 
yedeksubay olarak askerligimi yaptım. Askerlik 
dönüşü mesleğime Saglık Bakanlığı Ankara 
Atatürk Sanatoryum Hastenesi’nde eczacı olarak 
başladım 5 yıl sonra baş eczacı olup, 20 yıl 
görev yaptım. Kamu eczacılığım döneminde 
1975’li yıllarda İbrahim Ethem Ulugay’ın sahibi 

olan Ahmet Bey’i ve Özsel Ecza Deposu’nun 
hastanemize gösterdikleri ilgi ve kamuya 
faydalarını bizzat gözlemledim. Serumun kıt 
olduğu dönemlerde hastanemizi hiç serumsuz 
bırakmadıkları hatırımda kalanlar arasındadır. 
Selçuk Ecza Deposu’na, bana yerli ilaç 
sanayinin önemini ve kalitesini hissettirdiği için 
her zaman müteşekkirimdir.

Emekli olduktan sonra 2008’de eczanemi 
açtım. Kamuda edindiğim tecrübelerimi serbest 
eczacılıkta hastalarımın hizmetine sunmaya 
devam etmekteyim.

Anılarımdan bir tanesi şöyle: Bir bayan vücudu-
nun her yerini ürtiker kaplamış halde eczaneme 
geldi ve benden derdine çare bulmamı istedi. 
Bende, yıllar önce öğrendiğim majistral bir 
karışımı yapacağımı, iyileşirse bir tepsi börek 
yapmasını istedim ve ilacını yapıp verdim. 
Aradan iki gün geçti kalfam beni aradı, “eczacım 
böreğiniz geldi hasta da sizi bekliyor” dedi.

Allah ömür verip serbest eczacılığım süresince 
bana desteklerini esirgemeyen Selçuk Ecza 
Deposuyla olan ilişkilerimi arttırarak devam 
ettirmekten mutluluk duyacağım.

Tahmin ediyorum 1980’li yılların başıydı. Bir 
hasta geldi, ben de eczanedeyim. Hasta, 
“Polis Metin istiyorum” dedi. İçimden, “Allah 
Allah” dedim. Karşımdaki karakolda Metin 
isminde bir memur vardı. Ben de, “Polis Metin 
karşı karakolda, git oraya sor” dedim. Hasta 
ise “Hayır, bunu bana doktor verdi” dedi. 

Bunun üzerine ben de doktoru arayarak 
durumun aslını öğrenmek istedim. Meğerse, 
Doğu İlaç firmasının “Colismetin” adlı ilacının 
enjeksiyon formundan bahsediyormuş.
Durumu anlayınca doktor ile ben gülüştük. 
Hastalarla bu şekilde tatlı anılarımız oluyor. 
Daha sonra Polis Metin baya popüler oldu, 
bu anımı hep hatırlarım.

Ecz. Ali Ergin Soykan
Kutludüğün Eczanesi - Ankara

Ecz. Abdullah Çakmak
Gün Eczanesi - Ankara
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Ecz. Abdurrahman Özabacı
Deva Eczanesi - Adıyaman

Ecz. Kadem Rakıcı
İyidere Eczanesi - İyidere / Rize

Ecz. H. Saltuk Caner
Mehmet Şevket Eczanesi - Ezine / Çanakkale

1936’da Adıyaman’da doğdum. İlk ve orta 
tahsilimi Adıyaman’da yaptım. Liseyi Kayseri 
Lisesi’nde bitirdim. Üniversitede hukuk 
bölümüne kayıt oldum. Başarılı olamayınca 
eczacılığa girdim. 1974’te mezun oldum. 5 
Mayıs 1974’te Adıyaman’da Deva Eczanesi’ni 
açtım. Mesleğime severek devam etmekteyim.

1970’li yıllarda depolar bize gelmez, biz onlara 
giderdik. Bir gün ilaç almak için Gaziantep’te bir 
depoya gittim. Depoda 100-200 adet penisilin 
olduğunu gördüm. Fazla vermezler diye 10 
adet ayırıp masaya koydum. 3 adet de Benylin 
şurup ayırdım. “Elimizde az miktarda olduğu 
için bu iki ürünü veremeyiz” dediler. Bir daha o 
depoya gitmedim.

Selçuk Ecza Deposu, Karadeniz Bölgesi’nde 
ticari faaliyetlerine başladığı ilk günden beri 
ailemizin bir parçası gibi olmuştur. Ticari ilişkileri 
kadar beşeri ilişkileri de ön plana çıkaran 
bölge müdürleri, depo müdürleri ve seçkin 
çalışanlarıyla, övgüye değer bir çalışma hayatına 
imza atmışlardır.

Örneğin, kızımın 19 Mayıs Üniversitesi’ni 
kazanması sonucu gerek kayıt süreci gerekse 
yurt ihtiyacının karşılanmasındaki yardımları, 
hele ki kızımın önemli bir rahatsızlığında ben 
Samsun’a ulaşana kadar onların aileden bir 
birey gibi hastaneye benden önce ulaşmaları, 
bir ömür boyu unutulmayacak ve kelimelerle 
tarif edilemeyecek hassas ve ince bir davranıştı. 
Kendilerine teşekkür ederim.

1955-60 yılları arasında şimdiki eczanemde 
çırak olarak çalışırken ilaçların yarısı terkipti. 
Eczacı bey Atatürk tarafından 1921 yılında 
görevlendirilmişti. Mekteb-i Tıbbiye-i 
Adliye-i Şahane mezunu bir Kuva-yı Milliye 
yüzbaşısıydı. 

1970’te staj için döndüğümde mahalli kıyafetli 
bir yörük kadını eczaneye geldi. “Bana 1 
kutu Kamil Çetin verir misiniz?” dedi, biz de 
“Ne renk ve ne için” diye sorunca, “Çıban 
merhemi, gök rengi” dedi. Merhemleri tek tek 
göstermeye başladık. Carlo Erba firmasının 
Kemicetin adlı merhemini gösterince gülmeye 
başladık. Eczacı bey, “Köyde okul yok, elektrik 
yok, ne yapsınlar” diyerek bizi azarladı. 
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Ecz. Meliha Fatma Memişoğlu
Paşakapısı Eczanesi - İstanbul

Ecz. Abdullah Sağlam
Sağlam Eczanesi - Tavas / Denizli

Ecz. Aysun Yörük
Vatan Eczanesi - Biga / Çanakkale

50 YILL 50 YILLIKLAR
15 Temmuz 1974 yılında açtığım Paşakapısı 
Eczanesi’nin sahibi ve mesul müdürüyüm. 
Aradan tam 42 yıl geçti. Hala bu mesleği 
yürütmekteyim. Mesleğimi çok severek 
yapıyorum. 

Tabi ki bu durumu 42 yıldır beraber çalıştığım 
Selçuk Ecza Deposu’na borçluyum. Yıllardır tek 
depo olarak çalıştım. Bana her konuda kolaylık 
gösteren depoma çok teşekkür ederim. 

Bu arada depomuzun kurucusu Rahmetli Ahmet 
Keleşoğlu’nu da unutmamak lazım. Küçük bir 
depo ile başlayıp bugünlere erişen Selçuk Ecza 
Deposu ve camiasını kutluyorum. Elbette bu 
büyümede biz eczacıların da emeği olduğunu 
unutmayalım. Daha nice 50 yıllara, saygılarımla. 

Denizli’nin Tavas ilçesinde, 1967 yılının Şubat 
ayında, o dönemin eczanelerinden birini 
devralarak meslek hayatıma başladım. Eczacılık 
fakültesini seçme sebebim ise kimyayı çok 
sevmemdir. Benim bir prensibim vardır, kendim 
kullanmayacağım bir ürünü asla başkasına 
vermem.

Tabi mesleğe başladığım o ilk dönemler 
ile şimdiki zamanlar arasında büyük farklar 
var. O zamanlar ayda bir İzmir’e gider ecza 
depolarından ilaç alırdık. İlaçlar ancak iki gün 
sonra elimize ulaşırdı. Şimdilerde ilçede olmamıza 
rağmen bir-iki saat içerisinde elimizde oluyor.

Benim gibi eczacılık mesleğine gönül veren oğlum 
Ecz. Mustafa Sağlam, Kızılcabölük’te Başak 
Eczanesi’nde mesleğini sürdürmekte. 

Yıllardır Vatan Eczanesi’nde severek mesleğimi 
yapmaya devam ediyorum. Sizlere başımdan 
geçen komik bir olayı anlatmak isterim. Bir 
gün eczanede otururken bir beyefendi ve eşi 
kapıda durdular. Adam içeri girdi ve kalfama 
bir şeyler fısıldadı. İstediği prezervatifti, ancak 
hangi marka kullandığını unutmuştu, bir an ne 
yapacağını bilemedi. 

Kapıda bekleyen eşine, beş metre mesafeden, 
herkesin duyacağı şekilde, yüksek sesle 
bağırarak sordu, “Hanım biz hangi markayı 
kullanıyorduk?” Eşi ilk önce anlamadı, sonra 
anlayınca çok utandı, kızarıp bozardı. Çok 
kızmıştı, o kızgınlıkla önce kocasına bağırarak 
bir şeyler söyledi, ardından da hızla eczaneden 
uzaklaştı. 
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Ecz. Fikret Abit Ağaoğlu
Yeni Eczane - Çarşamba/Samsun

Ecz. Saim Yılal
Yeni Deva Eczanesi - İstanbul

Ecz. Nazif Oğuz
Yurt Eczanesi - Derince / Kocaeli

Kendisini tanımaktan şeref duyduğum hemşerim 
Ahmet Keleşoğlu’nun mekânı cennet olsun. 
Sağlığında ara ara hüsnü kabul buyururdu. 
Her zaman, “İşleriniz nasıl, cironuz ne?” diye 
sorardı. Eşimin de eczacı olması sebebiyle ikinci 
eczaneyi düşünüp düşünmediğimi sorar, ciro 
ona göre yeterliyse, “Siz peşin çalışıyorsunuz, 
gerek yok ikinci eczaneye” derdi. 

Ben de kendilerine, “Siz şubelerinizi 
arttırdınız, bana da ikinci eczaneye gerek 
yok şimdilik dediniz” diye söylediğimde 
bilgisayar monitörünü işaret ederek, “Bizim 
şubeleşmemizde bunun büyük önemi var” 
diye cevap verdi. Onun engin tecrübe ve 
prensiplerinden istifade etmek yeterli diye 
düşünüyorum. Ruhu şad olsun.

Selçuk Ecza ile çalışmaya, 1977 yılında 
Gayrettepe’deki ilk şubesinden ilk eczanemin 
açılış alımını yaparak başladım. Depomuzun 
Altunizade’ye taşınması ile Rahmetli Ahmet 
Keleşoğlu ile tanışma fırsatım oldu. Ahmet 
Bey’in nezaketinden ve biz eczacılarla olan 
iletişiminden çok etkilendim. Doğru yerde 
olduğumu hissettim. 

Bir süre sonra eczanemi Mecidiyeköy’den 
Üsküdar’a taşıdığım o zor günlerde, bölge 
çalışanlarının defalarca gelip beni ziyaret 
etmeleri, bir ihtiyacım olup olmadığını sormaları, 
doğrusu beni çok etkilemişti. Selçuk Ecza 
Deposu benim her zaman ikinci ailem gibidir. 
Karşılıklı ticari ve dostane ilişkilerimizin nice yıllar 
bu şekilde devam etmesi dileğiyle.

1946 yılının Haziran ayında, Savaştepe’de 
(Balıkesir) dünyaya geldim. Babamın T.C. 
Devlet Demiryolları’nda memur olmasından 
dolayı ilköğretimimi sırasıyla Yeniköy (Balıkesir), 
Karasu ve Aşkale’de (Erzurum) tamamladım.  
Orta öğretimimi Sivas, Elazığ ve son olarak 
Kocaeli’nde İzmit Lisesi’nde bitirdim. İstanbul 
Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nden 1968’de 
mezun oldum. Akabinde 15 gün içerisinde 
İzmit’te Yurt Eczanesi’ni açtım.   

48 yıl boyunca altı yerde bulundum ve bu 
mesleği şuan Kocaeli ilinin Derince ilçesinde Yurt 
Eczanesi’nde severek sürdürüyorum. Selçuk 
Ecza Deposu ile beraberliğimiz sırasıyla İstanbul 
Altunizade ve 1999 yılından sonra Selçuk Ecza 
Deposu Adapazarı Şubesi ile devam etmektedir. 
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Prof. Dr. 
Ahmet Oğul Araman

“Eczacı Zanaatkar 
ve Sanatkardır”

stanbul Üniversitesi Eczacılık 
Fakültesi eski dekanı Prof. Dr. 
Ahmet Oğul Araman eczacılığın 

geleceğinden çok umutlu olduğunu belirtirken, 
eczacıların mesleğin içinde bulunduğu 
dönüşüm sürecine bir an önce adapte olmaları 
gerektiğini vurguluyor. 

DENGE: Hocam önce sizi biraz tanıyalım, 
kimdir Prof. Dr. Ahmet Oğul Araman?
AHMET OĞUL ARAMAN: 1954 yılında 
Dr. Mehmet Kazım Araman ve Ecz. Kimyager 
Fatma Nebahat Araman’ın oğulları olarak 
dünyaya geldim. İstanbul Erkek Lisesi’nden 
1971-72 döneminde mezun olarak, 
İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’ne 
girdim. 77’de mezun oldum, Şubat ayında 

fakültemizin Farmasötik Teknoloji (O günkü 
adıyla Galenik Farmasi) Anabilim Dalı’nda 
asistan olarak çalışmaya başladım. 

D.: Neden eczacılık eğitimi aldınız?
A.O.A.: Ailemiz doktor ve eczacılardan 
oluşuyordu. Bir aile geleneği olarak da bu 
böyle devam etti. Oğlum hekim, kızım eczacı 
olmayı seçti. Ben aslında doktor olmayı 
istemiyordum. Üniversite sınavlarında ilk üç 
tercihim tıptı. Sonrakiler eczacılık, diş hekimliği 
ve işletmeydi. “Bari diş hekimliğine gireyim” 
dedim. O dönemde puan olarak eczacılık 
diş hekimliğinden üstteydi. “Ben daha düşük 
bir puana da olsa eczacılık tercih ediyorum” 
dedim. “Olmaz, ne kazandıysan o” dediler. 

Böylece eczacılığa girdim. “Bir yıl sonra tekrar 
sınava girer, tıbbı kazanırım” diye düşündüm. 
Fakat geçen zamanda eczacılığa ısındım. Tabi 
bunda rahmetli annemin de biraz rolü var. 
Üzerine babam da hekim olması sebebiyle; 
“Ne işin var hekimlikte, gecen-gündüzün 

İ
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olmaz” deyince bir daha sınava girmedim. 
Sonra; “Madem burada başladık, düzgün 
olsun” dedim, iyi bir dereceyle okulu bitirdim.       

D.: İstanbul Ü. Eczacılık Fakültesi’nde o 
dönemlerde nasıl bir eğitim aldınız?
A.O.A.: Biz aslında şanslıyız, 1970’lerin o 
sıkıntılı ortamına rağmen fakültemizde efsane 
hocalarımız vardı. Kendi alanımda Prof. Dr.
Kasım Cemal Güven gibi bir duayenle çalışma 
şansım oldu. Ne öğrendiysem açıkçası 
kendisinden öğrendim. Bugüne gelmemde 
onun emeği çoktur. Çok sertti ama “insan”dı. 
Gençlerin hocalarıyla daha fazla rabıtaları 
olması, birbirlerini anlamaları gerekir. Sanıyorum 
Kasım Hoca süreç içerisinde beni iyi anladı. 
Mizacı nedeniyle bilim insanı şüpheci, araştırıcı, 
titiz olur. Hocada bunların hepsi vardı. Bu 
özelliklerin bazıları bizde zayıftı, ama hoca 
sayesinde bunları törpüleyerek daha farklı bir 
yere gelme şansımız oldu. Farmasötik Kimya, 
Farmakognozi derslerimiz böyleydi. 

Bizler onların yetiştirdikleri öğrencilerdik 
ve sanıyorum Prof. Dr. Afife Mat’ın 
Farmakognozi’de, benim Farmasötik 
Teknoloji’de, yine birkaç arkadaşımızın 
Farmasötik Kimya’da bir hayli yaklaşan 
emeklilik zamanı geldiğinde bir jenerasyonun 
sonuna geleceğiz. Yani o eski, “büyük” 
diye tanımladığımız ve gerçekten öyle olan 
hocalardan sonra bizim gibi nispeten daha 
ufak hocaların ardından meydan gençlere 
kalacak. Bizim zamanımızdaki profesörlük 
yaşları 40’lı yaşlardı. Şimdilerde 35’lere ve 
hatta daha da aşağılara düştü. Eskiden 
profesör olmak farklı bir olaydı. Bilgi ve 
becerinin yanında deneyim, ahlak, davranış 
gibi bir sürü kavramı içerisinde barındırırdı. 

Dolayısıyla bir jenerasyon kapanıyor. Bunun 
iyi tarafı genç insanlara şans tanınmış oluyor. 
Diğer taraftan ise üslupları ve gelenekleri 
kaybediyoruz. ABD ve Avrupa senatolarında, 
akademik hayatta eskiyle övünülür. Biz ise 
daha çok yeniliği seviyoruz. Hem mekan, 
hem ritüel bazında bazı şeyleri ıskalamaya 
başladık. Bunlar umuyorum süreç içerisinde 
gençlerimize negatif olarak dönmez. Çünkü 
kökünü, geleneğini kaybettiğin zaman her 
şeyini kaybediyorsun. Bazı şeyler devam 
etmek zorunda. Bir şeyleri miras bırakmamız 
lazım. O nedenle o efsane hocalarla 
çalıştığımız için bizler şanslıydık. Bir kere 
daha ölenleri rahmet ve minnetle anıyor, sağ 
olanların da sevgiyle ellerinden öpüyorum.       

D.: Öğrencilik yaptığınız yıllarda Türk 
eczacılığı ne durumdaydı?
A.O.A.: Yapı değişmedi, hastane eczacılığı, 
eczane eczacılığı, endüstri eczacılığı, 
akademik eczacılık. Bir tek son zamanlardaki 
Eczacılıkta Uzmanlık Tüzüğü, Yönetmeliği ve 
Kanunu doğrultusunda Klinik Eczacılık ve 
Fitofarmasötik Eczacılık ile yeni açılan uzman 
eczacılık alanları dışında ki bunların 1-2 yıllık 
bir mazisi var, bizim standardımız hep aynıydı. 
Bizim mesleğe başladığımız dönemde halkla 
eczacı arasında ve eczacıların kendi aralarında 
bir saygı ve sevgi vardı. 

Bizler aslında bir anlamda büyücüyüz. Sağlık 
alanı aslında bir büyücülük, iyileştirme, şifa 
verme mesleğidir. Hekim teşhisini koyar, 
reçetesini yazar, reçeteyi alan eczacı da onu 
“eczahanesinde” yapar ve o şifada katkısı 
olurdu. Endüstriyel dünyada bu ister istemez 
farklılaştı. Ama halk eczacıya hep bir ara 
kademe olarak bakardı, saygı duyardı. Bu 
şifa dağıtma sistemi içerisinde eczacının yeri 
olduğuna inanırdı. 

Üsküdar’da Zeynep Kamil’in karşısındaki 
eczacılardan bir tanesi rahmetli annemin 
arkadaşıydı. Biz babamla bu eczanedeyken 
sabah saat sekiz buçuk sularında bir hasta 
geldi, eczacı hanım “Evladım, ben sabah 
siftahımı yaptım, yan taraftaki eczacı bey 
henüz yapmadı, lütfen ona gider misin” dedi. 
Buralardan nerelere geldik. Böyle bir meslek 
erbabından, “Hep bana, bana gel, en iyi ilaç 
bende, benden daha ucuzu yok” denilen 
günlerdeyiz. 

Ben teknolojinin dışında etik dersi de 
veriyorum. O da Kasım Hoca’dan bana 
yadigardır. Böyle bir şey nasıl olabilir. Hangisi 
doğru takdiri size bırakıyorum. Eczanelerde 
yaşanan sistem şu günlerde tam anlamıyla 
robotlaşmış bir sistemdir. Burada eczacının 
neredeyse hiçbir rolü kalmamıştır. 

D.: Neden akademik kariyeri tercih ettiniz?
A.O.A.: Rahmetli annemin bir eczanesi vardı, 
kapattı. Biraz farklı doğası olan insanlardı. 
Yokluk çekmişlerdi, yokluk çekenlere yardım 
ederlerdi. Rahmetli babam da aynı şekilde. 
Eczanelerin bir ticarethane olduğunu da 
unutmamak lazım. Eczanesini kapattı ama 
bundan hiç de mutlu olmadı. Bana ise hiçbir 
zaman; “Eczane aç oğlum, şu kadar güzeldir, 
iyidir” demedi. Babam tam tersine akademik 
kariyer yapmamı istiyordu. Ben ise yurt 
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dışına gitmeyi, ihtisas yapmayı hedefliyordum. 
Rahmetli babam; “Gitmezsen mutlu olurum” 
dedi. Biz de onu mutlu ettik. Babam beni 
Kasım Hoca’nın odasına götürdü; “Eti senin 
kemiği benim, al ne istiyorsan yap” dedi, öyle 
başladık.   

D.: Dekanlığınız sırasında yaptığınız en önemli 
çalışmalara örnekler verir misiniz?
A.O.A.: Ben şanslı bir insanım. Çok dostum 
oldu. Bunlar arasında ilaç endüstrisi ön 
planda. Neredeyse bütün ilaç şirketlerinin 
sahibi veya genel müdürü pozisyonundaki 
kişiler ya aile dostum ya arkadaşım ya da 
öğrencim oldu. Dolayısıyla benim endüstriyle 
rabıtam çok uzun soluklu, dostane ve hedefe 
yönelik oldu. Örneğin içinde bulunduğumuz 
bu binayı bize sağ olsun rahmetli Ahmet 
Keleşoğlu ağabeyimiz yaptı. Yine dekanlığımız 
esnasında, İstanbul Üniversitesi’nin ilk ve tek 
İlaç Araştırma Merkezi, Faz-1 Biyoyararlanım 
ve Biyoeşdeğerlilik Araştırma Merkezi ilaç 
şirketlerimizin güzide katkılarıyla hayata 
geçirildi. Yine üçüncü bir binamız da aynı 
şekilde. İçerisinin düzenlenmesinden aletlerinin 
teminine kadar çok alanda birçok firma destek 
verdi. 

Dekan olduğumuz dönemde ana binamız 
Keçecizade Fuat Paşa Konağı deprem 
riski dolayısıyla henüz açılmamıştı. Hızlı bir 
çalışmayla 2010 yılında binamızı hizmete açtık. 
Burada eski rektörümüz Yunus Söylet Hoca’ya 
teşekkürü borç bilirim, hem maddi hem 
manevi destekleri oldu. Bu çok özel bir binadır. 
Bir anlamda bir konakta oturuyoruz. Hangi 
eczacılık fakültesine böyle bir şey nasip olmuş. 
Dolayısıyla biz de binamızın değerini bilmeye, 
geçmişimize katkı vermeye çalıştık. 

Hem dekanlık makamını, hem girişinden 
tavanına kadar her ayrıntısını titizlikle ele aldık. 
Amfileri yeniden düzenledik. Limonluk olarak 
tabir ettiğim bir bölümü yine bir ilaç şirketimizin 
katkılarıyla bir sergi salonu ve aynı zamanda 
özel bir bölüm olarak yaptırdık. Topkapı 
Sarayı’ndan kalemkarlar getirildi, tavanları 
altın varak ile tezyin edildi. Anlatması kolay, 
ama tüm bunların yapımı, izinleri, onayları zor 
süreçlerdi. Kurullardan bir sürü keşifler yapıldı, 
zeminler incelendi, kısacası düşünüldüğü 
kadar basit olmadı. 

Önce zarfı toparlamaya çalıştık, ondan sonra 
da mazrufa geçtik. Çok iyi iki dekan yardımcım 
vardı. Afife Mat ve Emine Hoca. Afife Hoca 

benim sınıf arkadaşımdır. Onlar burada işleri 
çok iyi organize ettikleri için ben de dışarıdaki, 
Sağlık Bakanlığı’ndaki görevlerimi rahatlıkla 
yürütebildim.

Deprem nedeniyle binalardan biri hasarlıydı, 
giremiyorduk, bu nedenle talebeler bizi tercih 
etmiyorlardı. Alakasız yerlerde eğitim sürüyor, 
hocalar can siperane çalışıyorlardı. Ama talebe 
aidiyet hissedecek bir yer ister. Bu açıdan 
ana binanın açılması çok önemliydi. Talebeyi 
geri kazandık. Eczacı Kooperatifleri ve diğer 
birimlerin desteğiyle kantinimizi düzenledik. 
Kısacası istediklerimizi gerçekleştirdik. Eczacılık 
okumak isteyen talebeler yedinci, sekizinci 
sırada fakültemizi tercih ediyorlardı. Görevimin 
ilk yılında bu bire çıktı. Şimdi de bir ve iki 
arasında değişerek devam ettiğini gururla 
söyleyebilirim. 

D.: Günümüzde eczacılık eğitimi açısından 
Avrupa ve Amerika’nın gerisinde miyiz?
A.O.A.: Bir eksiğimiz yok. Bazı alanlarda 
çok gereksiz yüklediğimiz, bazı yerlerde ise 
önem vermediğimiz bilgiler var. Yaşadığımız, 
bulunduğumuz şehir İstanbul, ilaç endüstrisi 
de burada. Yedi yıldır ilaç endüstrisi ile birlikte 
hareket edilmesi için çaba sarf ediyorum. 
Bu gerçekleşirse biz eczacılık eğitimini ilaç 
endüstrisine yönelik değiştirebilir ve bir 
şeyler elde edebiliriz. Emine Hoca endüstri 
ile rabıtalar kuruyor, onlara düşüncelerimizi 
anlatabilirsek, burada özel bir alan açmaya 
gayret edeceğiz. 

ABD’de bir üniversiteye gidersiniz farmasötik 
teknoloji ağırlıklı anlatır, başka bir yerde 
farmasötik kimya ağırlıklı anlatır, seçiciliği 
böyle sağlarlar. O seçiciliği yarattığınız zaman 
oraya gidecek eczacı da daha sonra nereye 
ulaşacağını bilir. Siz burada banttan standart 
bir eczacı çıkartıyorsunuz. Çocuk hangi 
yöne gideceğini bilmiyor ki. Yüzde 85’ten 
fazlasının eczane eczacısı olması işte bu 
yüzden. Eczane eczacılığında bir gelecek var 
sanıyorlar. Eczane eczacılığının geldiği noktayı 
değerlendirdiğinizde, eczacının oradaki işlevine 
danışman eczacı veya ne ad verirseniz verin, 
geriye gittiğini görüyorsunuz. 

Eczacı bilgisini nerede kullanacak; endüstri 
bağlantılı alanlarda ve klinikte. ABD’de klinik 
eczacılığa baktığınızda doktor eczacıdan 
ilacın dozunu ayarlamasını istiyor. Çünkü 
eczacı onun eğitimini iyi alıyor, doktor hata 
yaparsa eczacı bunu düzeltiyor. Daha önce 
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bahsettiğim “biz büyücüyüz, doktorun yanında 
sağlık dağıtan ikinci elemanız” görüşü burada 
gerçekleşiyor. Yurt dışına çok öykünmüyorum 
ama akıllıca plan yapmayı da çok istiyorum.

D.: Yöneticilik göreviniz bilimsel çalışmalarınızı 
engelledi mi?
A.O.A.: Bilimsel çalışmalarım son yedi yılda 
ister istemez azaldı. Türkiye’de üst düzey 
idarecilik böyle bir şey. Afife Hoca her yıl bir 
tane kitap yazabiliyor ama o gerçekten özel bir 
yetenek. Ben onu yapamıyorum. Dolayısıyla 
yaptığım çalışmalar genellikle dekanlık görevine 
gelene kadardır. Bir kitabım vardı, ama onu 
bile ikinci bir baskıyla yenileme şansım 
olmadı. Bu bir kaçamak olabilir, doğrudur, 
yapılabilirdi ancak artık 18 yaşında değilim. 
Artık bizim deneyimlerimizden istifade edilip 
yöneticiliğimizin öne çıktığı dönemler bunlar. Bu 
sebeple asistanlarımın yaptığı gibi laboratuvara 
girip deneysel çalışmalar yapamıyorum, ama 
onlara bu anlamda ne gerekiyorsa sağladığımı 
da yürekten söyleyebilirim.  

D.: Sizce günümüzde, mesleğe yönelik, yeterli 
düzeyde bilimsel çalışma üretiliyor mu?
A.O.A.: Gereğinden fazla bilimsel çalışma 
üretiliyor. Ayrıntılarda boğuluyoruz ama faydası 
nedir ortaya koyamıyoruz. Kendi egolarımızı 
tatmin etmek için bilim yapmaktan insan için 
bilim üretmeye zaman bulamıyoruz. ABD’de 
veya Avrupa’da adama çalışmayı verdikleri 
zaman meyve almak zorundasınız. Kasım 
Cemal Güven Hoca yıllarca algler üzerine 
çalıştı. Şu anda Japonya’da bir firma alglerden 
milyar dolarlar kazanıyor. Biz o zaman bu ışığı 
göremedik. 

Kasım Hoca o zaman gördü, ama o da 
ticarileştiremedi. Hangisi doğru? Nasreddin 
Hoca’ya yazı mı, kışı mı sevdiğini sormuşlar. 
O da; “Bahara bir dediğimiz var mı?” 
diye yanıtlamış. Ne çok uçlarda bilimsel, 
ne de içi boş, bir ortasını bulmak lazım. 
Yaptıklarımızın en azından yarısı çıktı alınabilen, 
meyve yiyebileceğimiz, halkın istifadesine 
sunabileceğimiz bir ürüne dönüştürülebilen 
şeyler olsun. Aksi takdirde yaptığınız çalışma 
site edilmiyorsa, atıf almıyorsa hiçbir işe 
yaramıyor demektir. 

D.: Üniversite dışında, aktif olarak görev 
aldığınız ya da başkanlığını yaptığınız başka 
kurumlar veya dernekler oldu mu?
A.O.A.: Ben birçok kurumda görev aldım, 
bazıları devam ediyor, bazıları bitti. Bunlardan 

bir tanesi Sağlık Bakanlığı. 12-13 yıldır Sağlık 
Bakanlığı Ruhsatlandırma Komisyonu üyeliği 
yapıyorum. Şu anda daha pasif bir bölgedeyiz. 
Eczacılıkta Uzmanlık Kurulu üyesiyim ve 
bu kurul büyük önem arz ediyor. Futbol 
Federasyonu Dopingle Mücadele Eğitim Daire 
Başkanı’yım. Bir, bir buçuk yıl öncesine kadar 
Uluslararası Eczacılık Mühendisliği Kurulu 
Türkiye Başkanı’ydım ama yoğunluk nedeniyle 
zaman ayıramadığımdan bıraktım. Daha aklıma 
gelmeyen birçok kurum sayılabilir. 

D.: Türkiye’de eczane eczacılığının bugünkü 
durumunu nasıl buluyorsunuz?
A.O.A.: Rahmetli annemin zamanına gidersek 
eczacılığın altın çağıydı. Eczacıya değer 
verilen, eczacının da layıkıyla eczanesinde 
işlev gördüğü bir dönemdi. Geldiğimiz 
noktada, oradan yürü, buradan yürü, bana 
gel diyenleri, nöbetçi eczane yazısını alıp 
başka yöne çeviren, benim eczaneme gelsin 
diyenleri bizzat gördüm. TEB buna engel 
olmak için müeyyideler koyuyor ama insanı 
yönetemiyorsunuz. İstediğiniz kadar kurallar 
koyun, anlatın insan bozuldu. O dönemle 
aramızdaki en büyük fark insan yapısındaki 
bozulma. Biz üniversitede kalınca biraz o 
ortamdan uzaklaştık, güvenli bir bölgede 
kaldık. Günümüzün eczacısı önce ahlaklı 
olsun, insan olmayı öğrensin, önce sağlık 
desin. Bunu derse para arkad an geliyor. 
Sağlık deyip insanı ön plana koyup çalışırlarsa 
emin olun para kazanacaklardır.

D.: Mesleğin geleceğinden umutlu musunuz?  
A.O.A.: Ben gerçekten çok umutluyum. 
Eczacılık dünyada hiçbir mesleğe nasip 
olmayan bir özelliğe sahip. Biz ilaç yapıyoruz. 
Bunu ne kimyacılar, ne doktorlar, ne de 
mühendisler elimizden alamaz. Biz bunun 
ilmini okuyoruz. Bu ilmi gerçekten hak eden 
Kasım Cemal Güven, Turhan Baytop, Nedime 
Ergenç, Hayriye Amal gibi isimlerden öğrendik. 
Bizim verdiğimiz el de bir meslek öğretme eli. 
Bizler birer zanaatkar, sanatkar, kanaatkarız. 
Bunlar olursa gerçekten sonunda istenen 
para, unvan, şan, şöhret de gelir. Eczacılık 
farklılaşıyor, bir dönüşüm içerisinde. Bu 
dönüşümde eczacı aklını kullanmaz, kendine 
bir yer açmazsa sıradan, vitrindeki ilacı alıp 
veren bir kişi olur. Benim eczacım bunu 
istiyorsa buyursun alsın, herkes müstahak 
olduğu şekilde yaşar.
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Eczacılık 
Hizmetlerinin 
Stratejik 
Unsurlarından 
Danışmanlık  

on mevzuat güncellemeleriyle 
beraber tanımı ve yetkinlik çerçevesi 
genişleyen eczacılık hizmetleri, 

Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmeliğin 
4. Maddesi’ne göre; “Hastalıkların teşhis 
ve tedavisi ile hastalıklardan korunmada 
kullanılan tabii ve sentetik kaynaklı ilaç 
hammaddelerinden, değişik farmasötik tipte 
ilaçların hazırlanması ve hastaya sunulması; 
ilacın analizlerinin yapılması, farmakolojik 
etkisinin devamlılığı, emniyeti, etkililiği ve 
maliyeti bakımından gözetimi; ilaçla ilgili 
standardizasyon ve kalite güvenliğinin 
sağlanması ve ilaç kullanımına bağlı sorunlar 
hakkında hastaların bilgilendirilmesi ve çıkan 
sorunların bildiriminin yapılmasına ilişkin 
faaliyetleri yürüten sağlık hizmeti” olarak 
tanımlanmaktadır.

Yönetmeliğin bu maddesinde dikkat çeken 
unsurlara geçmeden, sağlık hizmetlerini 
diğer hizmetlerden ayıran başlıca özellikleri 
hatırlamakta yarar vardır. Sağlık hizmeti tüketimi 
rastlantısal olan, talebin ne zaman ortaya 
çıkacağı belli olmayan, hastalığın maliyetinin 
belirsiz ve büyük boyutta olabileceği bir hizmet 
türüdür. 

Sağlık hizmetinin ikamesi yoktur ve ertelenemez. 
Hizmet kullanımını ertelemek kişide kalıcı 
sakatlık veya ölüme neden olabileceği için 
kişinin ihtiyaç duyduğu anda sağlık hizmetini 
alması sağlanmalıdır. 

Sağlık hizmetinin boyutunu ve kapsamını hasta 
değil hekim belirlemektedir. Sağlık hizmeti 
sunan doktor ve hastası arasında bilgi asimetrisi 
vardır. Diğer bir deyişle; sağlık hizmetlerinden 
yararlanacak kişinin hangi hekime ya da kuruma 
başvurması gerektiği, tedavisi için hangi 
uzmanlık dallarına gerek olduğu, hangi tetkiklerin 
yapılacağı veya hangi tedavi yönteminin 
uygulanacağı konusunda kişi yeterli bilgiye 
sahip değildir. Dolayısıyla sağlık hizmetlerindeki 
bilgi asimetrisi sağlık çalışanlarına önemli 
sorumluluklar yüklemektedir. 

Yürürlükteki Eczacılar ve Eczaneler Hakkında 
Yönetmeliğe göre sağlık hizmeti olarak geniş 
bir alanda tanımlanan eczacılığı da aynı 
sorumluluklar beklemektedir. 

Serbest eczacılık alanında çalışan eczacılarımız 
çoğunlukla hastanın en son karşılaştığı sağlık 
çalışanı olmaktadır. Bu nedenle eczacıların 
eczanelerinde hastalarına sağlayacağı 
danışmanlık hizmeti çok önem kazanmaktadır. 

Bu konuya açıklık getirmek için Sağlık Bakanlığı 
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu sayfasında 
yayınlanan kılavuzlara bakmakta yarar 
bulunmaktadır. Özellikle hizmet süreçleriyle ilgili 
olan İyi Eczacılık Uygulamaları Kılavuzu (İEUK) 
eczacılarımız için aydınlatıcı olacaktır. Bu kılavuz 
6197 Sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında 
Kanun’a uygun olarak; 12.04.2014 Tarih ve 
28970 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe giren Eczacılar ve Eczaneler Hakkında 
Yönetmeliğin 50. Maddesi’ne göre hazırlanmıştır.

İEUK madde 4-g’de “Farmasötik Bakım: 
Hastanın ilaçlardan en iyi şekilde faydalanması 
için eczacı tarafından bilgi ve danışmanlık 
hizmetinin verilmesi, ilaç tedavisinin izlenmesi 
ve eczacının öncelikli olarak hasta sağlığını 
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gözetmesi esasına dayalı hasta odaklı eczacılık 
hizmetini ifade eder” denmektedir. 

İEUK madde 5.a.6 ise “İlaç ve diğer sağlık 
ürünlerinin hasta mağduriyetine yol açmayacak 
şekilde temin edilmesi, hastaya sunulan ilaç 
veya ilaçların kullanımının önce ayrıntılı olarak 
anlatılması, anlatılanların hasta tarafından 
anlaşıldığının teyit edilmesi ve sonrasında ilaç 
tedavisinin izlenmesi, hastanın ilaçlardan en iyi 
şekilde faydalanması için bilgi ve danışmanlık 
hizmetinin verilmesi” olan danışmanlık sürecine 
açıklık getirmektedir. 

Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmeliğin 
33. Maddesi açıkça danışmanlık hizmetlerini 
eczacının sorumluluğu olarak tanımlar ve 
“Eczanelerde, eczacının görev ve sorumlulukları 
çerçevesinde, ilaç kullanımı konusunda 

danışmanlık hizmeti verilir. Buna ilişkin usul ve 
esaslar kurumca belirlenir” der.

İEUK 4-m serbest eczaneyi, “Sahibi ve mesul 
müdürü eczacı olan, eczacılık mesleğinin 
kuralları doğrultusunda hizmet üreten, iyi 
eczacılık uygulamalarının gereğinin en iyi şekilde 
gerçekleştirilmesini sağlayan koşullara sahip, 
kamusal niteliği olan sağlık hizmetlerinin verildiği 
eczane” olarak tanımlamaktadır. Eczanelerin 
kamusal niteliğinin mevzuatta tanımlanmış 
olması çok değerlidir. Çünkü kamusal nitelik 
hasta sağlığını ön planda tutmayı gerektirir.

Eczacılık hizmetlerinde stratejik bir unsur olan 
danışmanlık sürecinde eczacının başarılı 
olmasının; hasta veya yakınlarıyla kuracağı etkili 
iletişime ve süreci yönetebilme becerilerine bağlı 
olacağı da unutulmamalıdır. 
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çanak, çömlek kırıntıları elde edilebilmiş ve 
hastane yapımı ile bütün izler kaybolmuştur. 
Diğer bir tarih öncesi yerleşmenin kalıntıları 
ise elli yıl kadar önce yine Kurbağalıdere’ye 
hâkim Fikirtepe’de bulunmuş, burada bir kazı 
yapılarak bazı bulgular ortaya çıkarılmıştır. 
Marmara’nın bilinen en eski kültürlerinden 
biri olan “Fikirtepe Kültürü” adını Fikirtepe 
yerleşmesinden almaktadır. 

Marmara Bölgesi’nde tarım ve hayvancılığa 
dayalı yerleşik köy yaşantısı ilk olarak MÖ 5.500 
yıllarında “Fikirtepe Kültürü” ile başlamaktadır. 
Bölgede daha eski dönemlerden beri var olan 
avcı-balıkçı toplulukların, Orta Anadolu’daki 
çiftçi kültürlerin etkisi ile bölgeye özgü av ve 
balıkçılık geleneğini, tarım ve hayvancılıkla 
birleştiren yeni bir kültür geliştirdikleri 
anlaşılmaktadır. Oldukça uzun süren Fikirtepe 
Kültürü’nün önemi, besin üretimine dayalı 
yaşamın, tarım, hayvancılık, çanak-çömlek 
yapımı gibi öğelerin kıtalararası aktarımını 
belgelemesinden kaynaklanır.

stanbul’a yakın en önemli tarihi 
yerleşim yeri Topkapı’nın 20 km 
kadar batısında ve Küçükçekmece 

Gölü’nün kuzeyinde bulunan Yarımburgaz 
Mağarası’dır. Tarihi bakımdan çok önemli bu 
yerleşme mağarası 1989’dan bu yana İstanbul 
ve California Üniversiteleri araştırmacıları 
tarafından incelenmiş, önemli bilgilere 
ulaşılmıştır.

Ülkemizdeki en eski yerleşim yerlerinden biri 
olan Yarımburgaz Mağarası’nın içinde jeolojik 
dönemlere ait buluntulardan başka MÖ 5.000 
yıllarında burada insanların yaşadığına işaret 
eden izlerle karşılaşılmıştır. Bu eski kültür varlığı 
bir başka görüşe göre 130 bin yılına kadar 
inmektedir. 

Bir başka tarih öncesi yerleşim yeri de 
Pendik’te demiryolu kenarında bir yerde 
bulunmuştur. Ancak bu buluntu detaylı bir 
inceleme konusu olmamış, sadece toprak 
üstünde burada yaşamış insanların bıraktıkları 
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İstanbul çevresinde tarih öncesi çağa ait bir 
başka buluntu yerine de İçerenköy dolaylarında 
rastlanmıştır. Burada yapılan çalışmalarda Bizans 
Dönemine ait bazilika tipinde bir kilisenin temelleri 
ortaya çıkarılmıştır. Bir de moloz toprağı içinde bir 
çanak parçası elde edilmiştir. 

Byzantion’un Kuruluş Efsaneleri

MS 1. yüzyılda yaşayan Romalı yazar ve tabiat 
âlimi Plinius, sonraları Byzantion’un kurulduğu 
yerde eskiden Lygos adında bir köyün 
bulunduğunu belirtir. Byzantion’un kuruluşu 
hakkında İlkçağ yazarlarının verdikleri bilgiler 
birbirinden farklı olduğundan, bu hususta 
yerleşmiş bir anlayış yoktur. 

Yerel ve diğerlerine göre eski bir efsaneye göre, 
su perisi Semestra’nın oğlu Thrak Kralı Byzas, 
Byzantion’un yakınındaki bölgenin başında 
Phidaleia ile evlenmiş ve bu kadın babasının 
isteği üzerine Byzantion’u kurmuştur. 

Diğer bir efsaneye göre Zeus’un sevgilisi İo, bir 
inek haline getirildikten sonra, Zeus’un karısı 
Hera’nın ona musallat ettiği taundan kaçarken 
Keras yani Haliç’te Keroessa adındaki kızını 
doğurmuş. Su perisi Semestra tarafından 
büyütülen Keroessa’nın tanrı Poseidon’dan 
doğurduğu ve kaynak perisi Byzia’nın beslediği 
çocuğu Byzas, Byzantion şehrinin kurucusu 
olmuştur. Daha yeni bir başka efsane ise 
şehrin Argo gemisinin meşhur seferi sırasında 
kurulduğudur. 

Çok daha yaygın bir efsaneye göre Byzas, 
Yunanistan’dan Megara’dan yeni bir yurt aramak 
üzere yola çıkan göçmenlerin başkanıdır. Bu 
göçmenler şimdiki Sarayburnu bölgesinde ilk 
şehri kurmuşlardır. Ancak tarihçi Herodotos buna 
benzer bir hikâyeyi başka bir tarih olayına bağlar. 

Birbirini tutmayan bu efsanelerin her birinde 
az veya çok bir gerçeklik payı olduğu gibi 
MÖ 750-550 yılları arasında gerçekleşen 
Yunan kolonileşmesi sırasında Byzantion’a 
da yerleşildiğine inanılır. Hatta Megaralı 
göçmenlerden bahseden efsane doğrudan bu 
kolonileşmeye bağlanır. 

Byzantion’un varlığına işaret eden en erken 
arkeolojik kalıntılar, Sarayburnu civarında, moloz 
toprağı içinde bulunmuş olan birkaç çanak-
çömlek parçasıdır. Bu buluntulardan yola çıkarak 
Sarayburnu’nda kurulmuş ilk Byzantion’un burada 
geliştiği söylenebilir. 

Byzantionlu Dionysios, ilk Byzantion’un 
çevresindeki surlardan bahsetmektedir. 27 
kuleye sahip olan bu surlar, kuzeyde Akropolis 
kulesinden Eugenios kulesine uzanıyor, buradan 
Strategeion’a çıkarak, Akhilleus Hamamı’na 
dayanıyordu. Bu surun kalıntısı olduğu sanılan 
bazı duvar parçaları Sarayburnu’nda bulunmuştur. 

Kara surlarının başlangıcına kadar olan 
kıyıda uzun süre şehrin, biri Neorion olarak 
adlandırılan, daha doğudakine ise Bosporion 
veya Prosphorion denilen iki limanı olduğuna 
inanılmıştı. Son yıllarda bu görüş yerine burada, 
Sirkeci Garı ile Sarayburnu arasında tek bir liman 
olduğu kabul edilmiştir. 

Kutsal merkezi teşkil eden Akropolis’in Ayasofya 
dolaylarında olduğu zannedilmektedir. Bir 
merdivenle çıkılan bu yerin yanında dört tarafı 
revaklarla çevrili Tetrastoon adı verilen çarşı vardı 
ki, bunun ortasında Apollon Helios’un tunçtan bir 
heykeli yükselirdi. 

Byzantion’da çeşitli tanrılar için çok sayıda mabet 
yapılmıştı. Bunlardan bazıları, Athena Ekbasia ve 
Poseidon mabetleri Sarayburnu eteğindeki kıyıda 
kurulmuştu. Yukarıda ise bir Tykhe mabedi vardı. 
Sonraları Akropolis’in ucunda, Ayasofya’ya yakın 
bir yerde Bazilika inşa edilmişti. Topkapı Sarayı’nın 
olduğu yerde, Aphrodite, Artemis ve Dionysios 
adlarına başka mabetler de yükseliyordu. 

Surların dışındaki ilk mezarlığa ait oldukları 
sanılan bazı mezar taşları ve anıtları, lahitler, 
Divanyolu’nda Sultan Mahmut Türbesi’nden 
itibaren Bayezid Meydanı ve üniversite 
bahçesine doğru uzanan sahanın derinliklerinde 
bulunmuştur. Her antik şehirde bulunan 
tiyatronun da yine Sarayburnu’nda Akropolis’ten 
kıyıya inen yamacın birinde olduğu düşünülür. 

Roma ve Bizans Döneminde İstanbul

193 yılına gelindiğinde Byzantion, İllyria ordusu 
komutanı Septimius Severus ile rakibi Suriye 
ordusu komutanı Niger arasında geçen 
mücadelede Niger tarafında yer almıştı. Niger, 
Byzantion’u elinde tutarak Severus’un Asya 
yakasına geçmesini önleyeceğini sanmıştı. 
MS 194’te Niger öldürülürken, Byzantion şehri 
Priscus idaresinde Severus’a karşı direniyordu. 
İki yıl süren bu direnişten sonra Byzantion teslim 
olduğunda, Severus tarafından cezalandırılmış, 
surlarının bir kısmı yıkılarak sitelik hakkı alınmış, 
köy olarak Ereğli’ye bağlanmıştır. Fakat bu ceza 
uzun süreli olmamış, imparator, oğlu Caracalla’nın 
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isteğiyle şehri yeniden imar ettirerek haklarını 
tekrar tanımış, hatta şehre oğlunun adını vermiştir. 

Septimius Severus 203’te Hipodrom’un, yani At 
Meydanı’nın inşasına başlamış, fakat imparatorun 
Byzantion’dan ayrılması ve ölümü üzerine inşaat 
yarım kalmıştır. Yine bu dönemde yeni mabetler, 
bir tiyatro ve stadion yapılmış, liman tamir edilmiş, 
bazı kalıntıları ilk olarak 1927’de ortaya çıkan 
Zeuksippos Hamamı inşa edilmiştir. 

Bu dönemde Haliç kıyısındaki limanlar tamir 
görmüş, eski Tetrastoon sahası kısmen 
hamamlara eklenmiş, buradaki Helios mabedi 
Akropolis’teki Aphrodite ve Artemis mabetlerinin 
yanına götürülerek, burada Helios Apollon için 
de bir mabet yapılmıştır. Severus’un en önemli 
inşaatlarından biri de Hipodrom’un kuzeydeki 
girişinden surların kara tarafındaki esas kapısına 
kadar uzanan, Mese adındaki caddeydi 
Bu şimdiki Divanyolu Caddesi’nin izini takip 
ediyordu. Nekropolis, surların dışında, şimdiki 
Çemberlitaş’tan Bayezid’e kadar uzanan sahaya 
yayılmıştı. 

Roma Dönemine ait adları bilinen birçok 
mabetten ve yapıdan bugün hiçbir iz kalmamıştır. 
Bunların işlenmiş parçalarının Bizans Döneminde 
inşaatlarda malzeme olarak kullanıldıkları bellidir. 
Nitekim Bizans Döneminin en büyük su sarnıcı 
olan Yerebatan Sarayı’nın en uç kısmındaki bir 
sütunun altına, tersine kaide olarak konulmuş 
olan dev ölçüde bir Medusa heykeli başı buna 
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örnektir. Roma Dönemine ait bugün ayakta 
olan eski bir eser Sarayburnu’nda Saray-ı 
Hümayun’un 4. avlusu önünde bulunan 
Gotlar sütunudur. Yüksekçe bir dikdörtgen 
kaide üstünde yekpare bir gövdeden ve korint 
üslubunda bir başlıktan ibaret olan bu anıtın 
kaidesindeki Latince kitabe, bunun Gotlara karşı 
kazanılan bir başarının şükran borcu olarak zafer 
tanrıçası Victoria’ya sunulduğunu bildirmektedir. 

I. Constantinus’un Licinius’a karşı yaptığı iktidar 
savaşlarında, Byzantion bir defa daha önemli 
olayların içine girdi. Bu çatışmada özellikle şehrin 
askeri bakımdan önemini gören I. Constantinus, 
iktisat ve politika bakımından da buranın 
Roma’nın doğuda ikinci bir başkent kurma düş-
üncesine en uygun yer olduğuna kanaat getirdi. 

Byzantion’un önemini gören I. Constantinus, 
onu Roma İmparatorluğu’nun ikinci başkenti 
yapmaya karar verdikten sonra kentin yeniden 
inşasına 325 yılında başlandı. Eskisine nazaran 
daha batıya alınan yeni kara tarafı suru 328’de 
yapılmıştı. Yeni şehrin açılış töreni 11 Mayıs 330 
tarihinde yapıldı. Constantinus yeni kurduğu 
başkente İkinci Roma adını verdi. Daha sonraki 
yazılarda buraya Yeni Roma ve en nihayetinde 
Konstantinopolis denilmiştir. 

I. Constantinus şehrin ortasında kendi adına 
etrafı revaklarla çevrili oval biçimde bir forum 
(meydan) yaptırmış, bunun ortasına da üzerinde 
kendi heykeli olan bir anıt diktirmiştir. Heykel 
Bizans Döneminde devrilmiş, Türk Döneminde 
onu ayakta tutmak için kaidesine eklenen 
taştan örme bir desteğin ve gövdesine sarılan 
demir çemberlerin yardımıyla günümüze kadar 
Çemberlitaş adıyla gelmiştir. 

Constantinus, Hipodrom ile Marmara kıyısı 
arasındaki alana Büyüksaray’ın inşasına girişmiş, 
ayrıca Hipodrom’u tamamlatmıştı. Adliye sarayı 
yapılırken seyircilerin oturma kademelerinin bazı 
parçaları ile bir merdiveni bulunan bu araba 
yarışlarına mahsus meydanın ortasında uzanan 
spina denilen ayırma setini süslemek üzere 
antik şehirlerden birçok değerli anıt getirilmişti. 
Bunların arasında Yunan sitelerinin Perslere 
karşı kazandıkları zaferin şükran borcu olarak 
Delphi’de Apollon Mabedi önüne diktikleri 
birbirine sarılmış üç yılandan meydana gelen 
tunç anıt, Burmalı Direk adıyla hala durmaktadır. 
Yılanların kopan kafalarından biri şimdi İstanbul 
Arkeoloji Müzesi’ndedir. 

MÖ 3.-4. yüzyıllara ait bir eser olan altın 
yaldızlı tunçtan dört at heykeli de Hipodrom’a 
konulmuştu. Bir tanesi son yıllarda Topkapı 
Sarayı avlusunda bulunan iki heykel kaidesi 
de Hipodrom’un bir yerini süslüyor olmalıydı. 
Hipodrom’un Bizans Döneminin sonlarında 
harap olduğu bilinmektedir. Yapının galeri 
sütunları alınarak Süleymaniye Camii yapılırken 
inşaatta kullanılmıştır. 

Sonraki imparatorlar da büyük kiliseler ve kamu 
yararına binalar yaptırmışlardır. İmparator İulianus 
362 yılında Marmara kıyısında kendi adıyla 
tanınan bir liman yapımına girişmiş ve bu yapı II. 
Iustinus tarafından tamamlanarak karısının adı 
verilmiştir. Bu liman Türk Döneminde Kadırga 
Limanı adıyla 16. yüzyıla kadar kullanılmıştır. 

İmparator Valens, Romalıların çok önem verdiği, 
şehirlere akarsu getirme politikasının muhteşem 
bir uygulaması olarak, şehrin iki tepesi arasındaki 
vadiyi aşan bir su kemeri yaptırmıştı. Bozdoğan 
Kemeri adını alan bu yapı Türk Dönemi boyunca 
şehre hizmetini sürdürmüştür. 

I. Theodosios zamanında Byzantion’un 
yeniden batı yönünde geliştiği görülmektedir. 
Şimdiki Aksaray bölgesinde, Bus denilen 
yerde bir meydan yapılmış, ayrıca şimdiki 
Beyazıt Meydanı’nın yerinde imparator adına 
kabartmalarla süslü büyük bir zafer anıtı 
dikilmiştir. Yine burada kentin en büyük meydanı 
inşa edilerek birçok heykelle süslenmiştir. I. 
Theodosios Anıtı’nın büyük ihtimalle 1509 
depreminde devrilmesinden sonra, kabartmalı 
gövde parçalarının bir kısmı Bayezid Külliyesi’ne 
ait hamamın inşaatında kullanılmıştır. 

I. Theodosios daha önce Hipodrom’u süslemek 
için Mısır’dan getirilen III. Thutmosis’in Dikilitaş’ını 
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da yattığı yerden kaldırarak, At Meydanı’ndaki 
şimdiki yerine diktirmiştir. İstanbul’daki Dikilitaş’ın 
mermer kaidesinin dört yüzünde imparator 
ve oğullarının hipodromda oyun seyrederken 
kabartma olarak tasvir edildikleri görülür. 
Marmara kıyısında, bugün Langa denen yerdeki 
büyük Eleuterios Limanı da Theodosios’un adını 
taşıyordu. 

Theodosios’un oğlu Arkadios zamanında 
kentin güneyindeki 7. tepesi üstünde, şimdiki 
Cerrahpaşa dolaylarında, bir imparator adına, 
Forum Theodosii de denen bir meydan 
yaptırılmıştır. Muazzam bir zafer anıtı ile süslenen 
bu meydan ancak 421’de tamamlandı. Üzerinde 
Arkadios’un heykeli bulunan anıt 1711’de yıkılmış 
olduğundan bugün yalnız kaidesi durmaktadır. 
Roma Döneminin son yıllarına ait bir anıt ise 
Fatih’te bulunmaktadır. 

İlkçağ şehrinin en önemli eserlerinden biri 
de Hipodrom’du. Bugünkü Sultan Ahmet 
Meydanı’nın yerinde kurulu olan büyük bir 
yarış meydanıydı ve iki yanında seyircilerin 
oturduğu taş kaideler vardı. Roma Döneminde 
gladyatörler burada çarpışıyordu. Bu yapı Erken 
Bizans Döneminde dört at koşulu arabaların 
yarış yeriydi. Bu yarışlarda çok başarılı olmuş 
Porphyrios adındaki yarışçı için mermerden iki 
anıt dikilmiş ve bunların üzerine de yarışmacının 
heykeli konmuştur. Bu anıtların mermer kaideleri 
bugün Arkeoloji Müzesi’ndedir. 

Depremler bu büyük yapının yer yer yıkılmasına 
sebep olmuş ve fetih yıllarında Marmara 
tarafındaki yarım yuvarlak ucu üstündeki 
galeriyle birlikte kalmıştır. Galerinin sütunları 
Mimar Sinan tarafından Süleymaniye Camii’nin 
avlu revaklarında kullanılmıştır. Kavisli kısmın 
içi Geç Bizans Döneminde su sarnıcına 
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dönüştürülmüştür. Bugün bu kalıntı Marmara 
Üniversitesi rektörlük binasının altında görülebilir. 

Byzantion’dan Günümüze Kadar Gelen Eserler

Kara Tarafı Surları: II. Theodosius döneminde, 
şehrin sınırlarını genişletmek gereği duyuldu. 
Bunun için de İstanbul yarımadasının daha 
batısında yeni bir kara tarafı suru yapılmasına 
karar verildi. İnşaata 412 veya 413 yılında 
başlandı. Sonraları Bizans imparatorları tarafından 
surların kuzey-batı köşesi değiştirilerek yeni sur 
duvarları yapıldı. Bu biçimi ile kara tarafı surları 
Marmara’dan Haliç’e kadar 6.670 metre uzunluğa 
sahipti. 

Haliç Tarafı Surları: II. Theodosius 439’da sahil 
surlarını kara tarafı surlarına kadar uzattırmıştır. 
698’de Tiberios, 713’te II. Anastasios 
zamanlarında tamir edilen bu surlar, Theophilos 
zamanında yeniden ciddi bir tamir görmüştür. 
Geçen yüzyıla kadar sağlam olan bu surlar 
zamanla yok olmuştur. Surlar şimdi Patrikhane 
bulunan yerde bir iç kale meydana getirmektedir. 
Tahtakale’deki bir burcu ise eskiden beri 
hapishane olarak kullanılmıştır. 

Marmara Tarafı Surları: Bu sahil surları da 439’da 
kara tarafı surlarıyla birleştirilmiştir. III. Tiberios ve III. 
Leon zamanlarında tamir gören surlar Theophilos 
döneminde tekrar ciddi bir tamir görmüş ve inşaat 
III. Mikhael zamanında tamamlanmıştır. Daha 
sonra da çeşitli imparatorlar zamanında tamirler 
devam etmiş, son tamiri ise Sadrazam Nevşehirli 
İbrahim Paşa tarafından 1723’te yapılmıştır.  

Sarnıçlar: Şehrin Bizans Dönemi sarnıçları 
hakkında 1893 yılında yapılan bir araştırmada 
35 kadar sarnıç tespit edilmiştir. Aradan geçen 
süreçte pek çok yeni sarnıç bulunmuştur. 

Şehrin en büyük su haznesi, altıncı yüzyılda 
yapıldığı kabul edilen Bazilika sarnıcıdır ki burası 
Türk Döneminde Yerebatan Sarayı olarak 
adlandırılmıştır. İkinci büyük su haznesi ise 
Philoxenus veya Binbirdirek Sarnıcı’dır. 
Cadde, Meydan ve Anıtlar: Şehrin büyük 
meydanlarından günümüze sadece bunları 
süsleyen anıtlardan bazıları gelebilmiştir. 
Meydanlar arasında anılan Hipodrom’un bazı 
kalıntıları ile Marmara tarafındaki kavisli ucu ve 
ortasındaki anıtlardan Dikilitaş, Burmalı Sütun, 
Örme Obelisk durmaktadır. Ayasofya önündeki 
Augusteion meydanını süsleyen heykellerden 
İmparatoriçe Eudokia’nın gümüş kaplı heykelinin 
kaidesi Ayasofya bahçesinde durmaktadır. 

TURİZM TURİZM

Üstte;
Su Kemerleri, 

Saraçhane
Karşıda Üstte;

İstanbul Surları, 
Belgrad Kapı
Karşıda Altta;

Bukoleon (Sahil)
Sarayı,

Çatladıkapı
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Fatih’te Kıztaşı adı ile tanına Markianos sütunu 
Byzantion’un diğer anıtlarındandır. 

Saraylar ve Evler: Byzantion’da 11. yüzyıla kadar 
imparatorların oturdukları Büyüksaray’dan pek 
az iz kalmıştır. 11. yüzyılın sonlarına doğru bu 
büyük yapı artık kullanılmaz olmuş ve malzemesi 
başka yapıların inşasında kullanılarak yıkılmaya 
bırakılmıştır. Sahası üstüne Sultan Ahmed 
Külliyesi’nin bir kısmının yerleştiği saraydan kalma 
mahzen kalıntıları bugün bazı evlerin altında 
bulunmaktadır. Akbıyık Caddesi’ndeki oldukça 
yüksek bir yapı kalıntısının sarayın iki katını 
bağlayan bir merdivenin kulesi olduğu kabul edilir. 
Bu parça Büyüksaray’dan ayakta duran tek izdir. 
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Küçük Ayasofya 
Camii 

Kıyıda, surların üzerine oturtulmuş bir saray 
pavyonu cephesi de bugün hala durmaktadır. 
Bu harabe, Hormisdas Sarayı, Boukoleon 
Sarayı veya Iustinianos Evi olarak adlandırılır. 
Bizans imparatorları 11. yüzyıldan sonra şehrin 

kuzey-batı köşesinde kurulan başka bir saray 
kompleksinde yaşadılar. Blakherna Sarayı 
denilen bu yapılar topluluğunun en yukarı ucunda 
yükselen, Tekfur Sarayı denilen bir pavyonu iyi 
durumda günümüze kadar gelmiştir. Bizans 
Döneminde önemli tamirler gören bu yapı, Bizans 
saray mimarisinin iyi durumdaki tek yapısı olarak 
sanat tarihinde özel bir yere sahiptir. 

Bizans imparatorlarının 11. ve 12. yüzyıllarda bir 
süre kullandıkları Mangana Saraylarından birçok 
mahzen, altyapı ve sarnıç kalıntıları günümüze 
kadar gelmiştir. Küçükçekmece’de Rhegion 
Sarayı’nın kalıntıları olduğu sanılan bazı parçalar 
bulunmuştur. Küçükyalı’da duran büyük bir 
Bizans altyapısının ise 9. yüzyılın ilk yarısında 
İmparator Theophilos’un Arap saraylarının benzeri 
olarak yaptırdığı Bryas Sarayı’nın kalıntısı olduğu 
söylenmektedir. 

Kilise ve Manastırlar: Kaynaklarda, Ortaçağda 
Byzantion’daki kilise ve manastırlara ait 500 kadar 
isim tespit edilmişse de kentteki kilise ve manastır 
sayısının gerçekte bu kadar çok olmadığı kabul 
edilir. Fetihten sonra bu manastırların kiliseleri 
cami, kâgir aksamları ve şapelleri ise mescit 
haline getirilmiştir. 

Camiye Dönüştürülen Kiliseler: Bizans tarihi 
boyunca Theodosius surları içinde kalan üçgen 
biçimli şehirde yer alan bir diğer dini yapı ise 
Havariler Kilisesi’ydi. Yapı Fatih Camii’nin yerinde 
yükseliyordu. Fetih sırasında harap durumdaydı. 
Fatih tarafından kısa bir süre için Ortodoks 
Patriği’ne verilmiş ise de sonra yıktırılıp yerine 
cami ve külliyesi yapılmıştır. 

İkinci büyük ve önemli kilise fetihten sonra 
Ayasofya Camii olan yapıdır. 4. yüzyılda bir 
bazilika olarak yapılan, Theodosius devrinde bir 
daha yenilenen Ayasofya, Iustinianos tarafından 
532-537 yılları arasında şimdiki biçimi ile inşa 
ettirilmiştir. Ayasofya, pek çok açından dünya 
sanat tarihinin baş anıtlarından biri kabul edilir. 

Iustinianos tarafından saraya bitişik olarak 530 
yıllarına doğru inşa edilen Sergios ve Bakhos 
Kilisesi üstü kubbeyle örtülü merkez planlı bir yapı 
olarak, sanat tarihinde önemli bir yere sahiptir. 
Yapı Türk Döneminde Küçük Ayasofya Camii 
olarak kullanılmıştır. 

Orta Bizans Döneminin ikinci safhası olan 
Komnenoslar zamanında da şehrin bazı yüksek 
bölgelerine büyük manastırlar inşa edilmiştir. 
Bunların en önemlisi Haliç’e hakim konumda 

TURİZM TURİZM

Aya İrini Müzesi

Zeyrek Camii, 
Pantokrator 

Kilisesi
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13. yüzyılda Komnenoslar tarafından kurulan 
Pantokrator İsa Manastırı’dır. Burası bugün 
Zeyrek Kilise Camii olarak kullanılmaktadır. 

Fatih’ten Haliç’e inen yamacın hakim bir 
noktasında 11.-12. yüzyıl başlarında kurulan 
Pantepoptes Manastırı’nın da Eski İmaret 
Camii adıyla tanınan kilisesi durmaktadır. 
Çarşamba semtinin Haliç tarafında bulunan 
Pammakoristos Manastırı, fetihten iki yıl sonra 
Fatih Sultan Mehmet tarafından Ortodoks 
Patriği’ne tahsis edilmiştir. 150 yıl patrikhane 
olarak kullanılan manastırın bugün izi kalmamıştır. 
Ancak birbirine bitişik iki yapıdan oluşan asıl 
kilise Fethiye Camii adıyla günümüze gelmiştir. 
Kocamustafapaşa’daki Andreas Manastırı 
(Koca Mustafa Paşa Camii), Yenibahçe’de Lips 
Manastırı (Fenari İsa Camii), yeniden yapılan veya 
genişletilen diğer dini tesislerdir. 

Bugün kalıntısı olan en eski manastır Studios 
Manastırı’dır. Bizans din, sanat ve politika 
hayatında büyük rolü olan bu yapı 461-463 
yıllarında kurulmuştur. Manastırın kilisesi, II. 
Bayezid zamanında camiye dönüştürülmüştür. 
Çatısı çöktüğü için üstü açık biçimde 
durmaktadır.

Aya Sofya Müzesi

İmrahor Camii

Aya Sofya Müzesi
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Ben de mesleğimize yeni bir soluk getirecek, 
dünyanın dört bir yanında mesleğimizi en 
iyi şekilde temsil edebilecek yetkinlikte, 
ülkemizin sağlık sisteminin kilitli noktalarında, 
alanlarında anahtar görevi görecek vizyon 
sahibi eczacılar yetiştirme hayaline inandım. 30 
yıl boyunca severek görev yaptığım Anadolu 
Üniversitesi’nden ve yaşamımı sürdürdüğüm 
Eskişehir’den ayrılarak İstanbul’a, Medipol 
Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’ni kurmaya 
geldim. O günden beri de Dekanlık görevini 
sürdürüyorum.

D.: 2017 yılı itibarıyla fakültenin durumu 
hakkında bilgi verir misiniz?
Ş.D.: Bugün itibarıyla hayallerimize ulaştığımızı 
gösteren somut verilere ve çok güzel anılara 
sahibiz. Somut verilerimiz olarak fakültemizin 
koşullarını gösterebiliriz. Uluslararası alanda en 
iyi üniversitelerin sahip olduğu, son teknolojik 
imkânların ve cihazların kullanıldığı dershane ve 
laboratuvarlara sahibiz. Biriktirdiğimiz güzel anılar 
ise öğrencilerimizle yaşadıklarımız. 

Bu yıl 3. mezunlarımızı vereceğiz. Geçtiğimiz 
iki yıl boyunca verdiğimiz mezunlar bugün 

Eczacılık Eğitimine 
Yeni Bir Soluk

stanbul Medipol Üniversitesi Eczacılık 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şeref 
Demirayak, hedeflerinin, mezun 

ettikleri eczacıların alanlarına sürekli kazanımlar 
sağlayabilen, insan odaklı, en güncel bilimsel 
bilgiyle donatılmış kişiler olarak sektörü 
zenginleştirmesi olduğunu söylüyor. 

DENGE: İstanbul Medipol Üniversitesi 
Eczacılık Fakültesi’nin kuruluşunu anlatır 
mısınız?
ŞEREF DEMİRAYAK: İstanbul Medipol 
Üniversitesi, 2009 yılında vakıf üniversitesi olarak 
kuruldu. Daha önceden de hastaneleri olan bir 
sağlık grubu olarak üniversite sağlık alanında 
önemli bir atılımı gerçekleştirmek istedi. 2010-
2011 Eğitim ve Öğretim Yılı’nda bu atılımın en 
önemli ayaklarından biri olarak görülen İstanbul 
Medipol Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nin 
kuruluşu gerçekleştirildi. 

ECZACIL ECZACILIK FAKÜLTELERİ

İstanbul Medipol 
Üniversitesi 

Eczacılık 
Fakültesi Dekanı 

Prof. Dr.  
Şeref Demirayak

İ
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eczacılık sektörünün farklı alanlarında oldukça 
başarılı işlere imza atarak bizi gururlandırıyor. 
Bu başarıların temelini üniversite yıllarında 
atabilmeleri için de onları her zaman 
desteklemeye çalıştık. 

Eczane eczacılarıyla, endüstriyle, hastanelerle 
ve daha farklı alanlarımızın yetkin kişileriyle daha 
okurken buluşmalarına ve vizyon kazanmalarına 
olanak tanıdık. Alanında bilimsel kimliği ve 
öğrenci odaklı duruşuyla parlayan bir yıldız 
haline gelen akademisyenleri kadromuza kattık 
ve hızla katmaya devam ediyoruz.

D.: Göreviniz süresince fakültede ne gibi 
çalışmalar yaptınız?
Ş.D.: 2010 yılı Ağustos ayında Dekan olarak 
atandım. İlk olarak öğrencilerimizin vizyonumuza 
uygun yetişmelerini sağlayacak bir eğitim ve 
öğretim programı hazırlamakla işe başladım. 
Eczacılık mesleğinin uygulama alanlarının çok 
değişik olması nedeniyle, her alana uygun bir 
müfredat araştırdık, dizayn ettik ve uyguladık. 

Bugün ders içeriklerimiz, Bologna sürecine 
ve Avrupa Kredi Transfer Sistemi’ne tamamen 
uygundur. Mesleğimizin geleceği için iyi 
öğrenciler yetiştirmeyi çok önemsediğim gibi 
bilimsel alanda da takip edilen bir fakülte 
olmamızı hep çok önemsedim. Asistanlarımıza 
örnek olabilmek adına dekanlık görevini 
sürdürüyorken dahi her bulduğum fırsatta 
laboratuvara inerek çalışıyorum. Çünkü 
ülkemizin daha iyiye gitmesini istiyorsak bilimsel 
alanda gelişme hızımızı sürekli arttırmamız 
gerektiğine inanıyorum.

D.: Medipol Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nin 
eczacılık sektöründeki misyonu ve vizyonu 
nelerdir?
Ş.D.: Vizyon ve misyonun kağıtlara yazılan 
cümlelerden çok daha fazlası olduğuna inandık. 
Yukarıda da kısaca belirttiğimiz gibi misyonumuz 
bizim çıktımız olan eczacı mezunlarımızın 
alanlarına sürekli kazanımlar sağlayabilen, insan 
odaklı, en güncel bilimsel bilgiyle donatılmış 
kişiler olarak sektörümüzü zenginleştirmeleri. 
Bunun yanı sıra akademisyenlerimiz ile eczacılık 
biliminin gelişimine sürekli katkıda bulunmak. 
Vizyonumuz ise her geçen gün hedeflediklerimizi 
bile aşarak daha da iyi eczacılar ve bilimsel 
çalışmalar ile uluslararası alanda dikkat çeken bir 
fakülte haline gelebilmek.  

D.: Dersler ve uygulamalar açısından diğer 
eczacılık fakülteleriyle aranızda farklar var mı?

Ş.D.: Eczacılık eğitiminin ilk dört yılı klasik 
eczacılık eğitimini içerir. Diğer tüm eczacılık 
fakültelerinde de durum aynıdır. Bu bakımdan 
gelişmiş eczacılık fakültelerinin müfredatlarıyla bir 
farkımız yoktur. Ancak, yeni kurulmuş ve bir tek 
eczacı öğretim üyesi bile bulunmayan eczacılık 
fakültelerinin durumunu ayrı düşünmek gerekir. 

Kuruluşumuzdan beri fakültemizde eczacılık 
meslek bilimleri ile ilgili derslerin, alanında 
doktora yapmış eczacı öğretim üyeleri tarafından 
verilmesine özel hassasiyet gösterdik. Bizi 
diğer eczacılık fakültelerinden ayıran en önemli 
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özelliğin, beşinci sınıftaki branşlaşmaya yönelik 
derslerimiz olduğunu söyleyebilirim. Burada 
özellikle klinik eczacılığa ve sanayi eczacılığına 
yönelik derslerimizden söz etmemiz gerekir. 

Klinik eczacılıkla ilgili derslerimiz uzman kişilerce 
verilmekte ve öğrencilerimize üniversitemize bağlı 
Medipol Mega Hastanesi’nde bilgi ve görgülerini 
arttırma imkânı sağlanmaktadır. Üniversitemizin 
Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde bulunan 
Klinik Eczacılık Yüksek Lisans ve Doktora 
programlarının koordinasyonları fakültemiz 
öğretim üyelerince sağlanmaktadır. 

Bir diğer önem verdiğimiz alan sanayi eczacılığı 
konusudur. Bu alana öteden beri çok az olan 

eczacı ilgisini arttırmak ve özendirmek amacıyla 
sektörle ilgili dersler geliştirilmiş ve sektördeki 
tecrübeli ve eğitimli kişilerin ders vermesi 
sağlanmıştır.

D.: Fakültenizde yürütülen araştırma faaliyetleri 
hakkında bilgi verir misiniz?
Ş.D.: Fakültemiz çok genç bir fakültedir. 
Buna rağmen fakültemizde gerek eğitim 
ve gerekse araştırma için kullandığımız 
laboratuvarlarımız altyapı olarak son derece 
modern imkânlara sahiptir. Fakültemizde yapılan 
çalışmalarla bilim dünyasına ve literatüre önemli 
katkılar sağlanmıştır. İlaç sanayisi ile ortak 
çalışmalar geliştirmek amacıyla yürüttüğümüz 
çalışmalarımız bulunmaktadır.

ECZACIL ECZACILIK FAKÜLTELERİ
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önemsiyoruz. Geçtiğimiz yıl çok ses getiren bir 
öğrenci kongresi olan ALFAKON gibi çok sayıda 
önemli etkinliği düzenlerken süreç yönetimini 
öğreniyorlar, iletişim becerilerini geliştiriyorlar 
ve farklı üniversitelerdeki meslektaşlarıyla 
sosyalleşerek ilişkilerini güçlendiriyorlar.  

D.: Eğitim/öğretim ve bilimsel araştırmanın 
yanı sıra eczacılık mesleğine yaptığınız diğer 
katkılar neler?
Ş.D.: Başlıca işimiz eğitim ve öğretim, 
dolayısıyla kendi öğrencilerimiz dışında da eğitim 
faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Mesleğini icra 
etmekte olan eczacılar için meslek içi eğitim 
programı şeklinde İstanbul Medipol Üniversitesi 
Sürekli Eğitim Merkezi aracılığıyla kurslar 

D.: Fakültenizdeki sosyal imkânlardan 
bahseder misiniz?
Ş.D.: Fakülte öğrencilerimizin ders dışı 
zamanlarını keyifle geçirmelerini sağlayacak 
basketbol sahası, tenis kortu gibi sosyal 
olanaklarımız var. Bunun yanı sıra öğrenci 
aktivitelerini maddi ve manevi sonuna kadar 
destekliyoruz. Fakültemiz bünyesinde varlığını 
sürdüren öğrenci birliği MEDUPSA sırf 
geçtiğimiz yıl 41 proje gerçekleştirdi. MEDUPSA 
ile öğrencilerimiz sanayi gezileri düzenliyor, 
sosyal sorumluluk projelerinde yer alıyor ve 
mesleki birçok etkinliği sürdürüyor. 

Öğrenci birliğimizi, öğrencilerimiz eğlenirken 
öğrensin, öğrenirken uygulasın diye çok 
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bilgiler bulunuyor. Bazen bu önyargı saplantı 
haline de dönüşebiliyor. Ancak doğru bilgilere 
ulaştıkları zaman durum değişiyor. 

Devlet üniversitelerinden fakültemize derse 
çağırdığımız hocalarımızın, özel sohbetlerde 

kendilerinin de ilk geldiklerinde 
önyargıları olduğunu ama 
fakültemizi ve öğrencilerimizi 

tanıdıktan sonra bu düşüncelerinin 
değiştiğini söylediklerine devamlı şahit 

oluyoruz.

D.: Mezunlar ağırlıklı olarak neden 
serbest eczacılığı tercih ediyorlar, kamuya, 

özel sektöre veya akademiye yeteri kadar 
yönelmiyorlar?

Ş.D.: Bunun başlıca nedeninin maddi durum 
olduğunu düşünüyorum. Ancak yeni Eczacılık 
Kanunu’nun uygulanmaya başlamasıyla öteden 
beri olmasını arzu ettiğimiz kamuya, özel 
sektöre, endüstriye ve akademiye yönelişlerin 
de olacağını bekliyoruz.

D.: Klinik eğitimde eczacılarımızın aktif 
olmadığı, öğrencilerin uygulamada eksikleri 
olduğu yönündeki görüşlere katılıyor 
musunuz?
Ş.D.: Eczacılıkta klinik uygulama durumunun 
klinik eczacılık mefhumunun gelişmesiyle 
ortaya çıktığını görüyoruz. Klinik eczacılık 
konusunda henüz yolun çok başındayız. Tıp 
camiasında klinik eczacılığa karşı var olan 
tepki ve direnişin zaman içerisinde konunun 
daha iyi anlaşılmasıyla azalacağını inanıyorum, 
çünkü bunu biz kendi üniversite hastanemizde 
gözlemlemeye başladık. Öğrencilerimiz 
üniversitemizin araştırma hastanesine gidip 
klinik uygulamalara katılıyorlar ve artık bu durum 
doktorlar tarafından çok daha iyi karşılanıyor.

D.: Eczane eczacılığı alanında gözlemlediğiniz 
sorunlar neler?
Ş.D.: Eczane eczacılığının doygunluğa ulaşmak 
üzere olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle 
öğrencilerimizi endüstriye, özel sektöre, klinik 
eczacılık alanına ve akademiye yönlendirmeye 
çalışıyoruz. 

Eczane eczacılığı uygulamalarında, zaman 
zaman etik değerlerin ihlal edilmesi, eczacının 
eczacılık mesleğinden uzaklaşıp durumu 
sadece ticari bir olay olarak algılamaya 
başlaması bir problem olarak karşımıza çıkıyor. 
Maalesef eczacılar kendilerini meslekleri ile ilgili 
konularda yenileyemeyebiliyorlar.

gerçekleştiriyoruz. Klinik 
eczacılık alanlarına veya eczane 
işletmeciliğine yönelik kursların yanı 
sıra hekimlere fitoterapi sertifika programı da 
düzenliyoruz. 

Eczacılıkta uzmanlık kurulundaki görevim 
nedeniyle zaman zaman eczacılıkta uzmanlık 
alanlarıyla ilgili olarak fakültemin görüş ve 
önerilerini de aktarma fırsatımız oluyor. Ulusal 
Çekirdek Eğitim Programı (ÇEP) hazırlanmasında 
ilgili komisyonlara fakültemizin katkıları oluyor. 
Gerek eczacılıkta uzmanlık gerekse ÇEP 
mesleğimizin geleceği açısından çok önemli 
gördüğümüz konulardır.

D.: Bugün itibarıyla eczacılık eğitiminde 
gözlemlediğiniz sorunlar neler?
Ş.D.: Eczacılık eğitiminin en az teorik bilgiler 
kadar öğrencilerimizin mezun olduktan 
sonra kullanabilecekleri pratik bilgileri de 
kapsayamaması büyük bir sorundu. Bu eczane 
eczacılığı yapan veya endüstride çalışmayı 
tercih eden eczacıları zorluyordu. Bu nedenle, 
fakülte eğitim programımızı tasarlarken bu 
sorunu gidermeye özen gösterdik. Ayrıca 
ÇEP ile de bu sorunun tüm fakültelerde büyük 
ölçüde çözülebileceğine inanıyorum.  

D.: Vakıf üniversitelerindeki eczacılık 
fakültelerine yönelik eleştiriler hakkında 
düşünceleriniz neler?
Ş.D.: Maalesef kamuoyunda vakıf üniversiteleri 
hakkında bazı önyargılar, eksik ve hatta yanlış 

ECZACIL ECZACILIK FAKÜLTELERİ
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D.: Mesleğin geleceğini nasıl  
görüyorsunuz?
Ş.D.: Eskiden olduğu gibi bundan sonra da 
sağlık alanında eczacının yeri hep olacaktır. 
Özellikle ÇEP’in eğitim müfredatlarında yerini 
almasıyla eczacının sağlık hizmetlerindeki 
yeri daha da önem kazanacaktır. Eczacılıkta 
uzmanlık alanlarının işlevlik kazanması ile 
eczacılık mesleğinin önemi daha da artacaktır 
diye düşünüyorum.

D.: Mesleğe yeni başlayan genç eczacılara 
neler tavsiye edersiniz?
Ş.D.: Genç eczacılara birinci tavsiyem, meslek 
hayatları boyunca etik değerlere bağlı kalmaları 
ve bunu bir yaşam tarzı olarak kabul etmeleridir. 
İkinci olarak, öğrencilik hayatları sırasında aldıkları 
temel eğitimle kazandıkları yetkinliklerin üzerine 
yeni bilgiler koymak için gayret sarf etmeleridir.

D.: Selçuk Ecza Deposu hakkında 
düşünceleriniz neler?
Ş.D.: Selçuk Ecza Deposu Türkiye’deki 
büyük ecza depolarından biridir. İlaç dağıtım 
hizmetlerinden sitayişle bahsedildiğini izliyorum. 
Ama beni asıl ilgilendiren tarafı eczacılık 
eğitimine verdiği katkılardır. Fakültelerdeki 
bazı eğitim faaliyetlerine, bilimsel kongre ve 
toplantılara sponsorlukları her türlü takdirin 
üstündedir. 

Bizim de son derece başarılı geçen ALFAKON 
2016 öğrenci kongremizin ana sponsoruydu ve 
fakültemizin bilimsel içerikli sosyal faaliyetlerine 
en fazla destek veren firmalardan biridir. 
Eczacılık mesleğine olan katkılarından dolayı 
kendilerine teşekkürlerimi sunuyorum.
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Sanofi Türkiye 
Ülke Başkanı

Fabrizio Guidi

süredir ilaç sektöründe yer alan, toplumun evrimi 
ve buna bağlı olarak değişen hasta ihtiyaçları 
temelinde inovasyon odaklı çalışan Synthélabo, 
Hoechst, Rhone-Poulenc Rorer ve Sanofi’nin 
birleşimidir. Sanofi bugün 110.000 çalışanı ile 
kendisini dünyanın neresinde olursa olsun, 
hastaların günlük hayatını kolaylaştırmaya, onlara 
daha sağlıklı yaşam koşulları sunmaya adamıştır.  

D.: Sanofi’nin Türkiye pazarına girişi nasıl 
gerçekleşti?
F.G.: Sanofi Grup altmış yılı aşkın bir süredir 
Türkiye’de hizmet vermektedir. Bu pazardaki 
çalışmalarına ilk olarak 1953’te yerel bir ilaç 
firması olan “Doğu İlaç” ile işbirliği içinde başlayan 
Sanofi, 1989’da bu işbirliğini ortak girişime 

“Amacımız Yaşam 
Kalitesini Arttırmak”

ünyanın önde gelen ilaç şirketleri 
arasında yer alan Sanofi, insanların 
yaşamını iyileştirmek için tedavi 

çözümleri keşfetmeye, geliştirmeye ve hizmete 
sunmaya devam ediyor. Sanofi Türkiye Ülke 
Başkanı Fabrizio Guidi sorularımızı yanıtladı.

DENGE: Sanofi’nin kuruluş hikâyesini 
öğrenebilir miyiz?
FABRIZIO GUIDI: Sanofi, yüz yılı aşkın bir 

D
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dönüştürdü. Ardından, 2001 senesinde Doğu İlaç 
hisselerinin Synthélabo tarafından satın alınması, 
Sanofi Türkiye organizasyonunun başlangıcı ve 
firma için önemli bir dönüm noktası olmuştur.  

D.: Sanofi’nin uzmanı olduğu tedavi alanları 
hangileri?
F.G.: Sanofi, alanlarında lider şirketleriyle 
Türkiye’de toplum sağlığına hizmet etmektedir. 
Bunlar, inovatif ilaç alanında Sanofi, markalı 
jenerikler alanında Zentiva, aşı alanında Sanofi 
Pasteur; nadir hastalıklar ve MS’te Sanofi 
Genzyme ve tüketici sağlığı alanında CHC’dir. 

İlaç sektöründe önleyici tedaviden kendi kendini 
tedavi alanına uzanan geniş bir ürün yelpazesine 
sahip az sayıda firmadan biriyiz. Temel terapötik 
alanlarımız arasında diyabet, onkoloji, kardiovasküler 
ve merkezi sinir sistemi, üroloji, ortopedi, romatoloji, 
nadir hastalıklar, MS ve aşılar sayılabilir.

D.: Türkiye’deki üretim tesislerinizden  
bahseder misiniz?
F.G.: Lüleburgaz fabrikamız 365 milyon kutu 
üretim kapasitesi ile Türkiye’nin en büyük üretim 
tesisidir. Türkiye toplam ilaç sektörü üretiminin 
%14’ü, Sanofi’nin kutu bazında ürün portföyünün 
%82’si bu tesislerde gerçekleşmektedir. 
Teknolojik altyapısı, üretim kapasitesi, kalite 
standartları ve insan kaynağı açısından lider 
konumda olan bir tesistir. 

Sanofi’nin dünya çapındaki 100’ü aşkın üretim 
tesisi arasında endüstriyel operasyonlar 
açısından ilk üçe girmiş durumdayız. Bunun 
yanı sıra Türkiye’de 22 yerel ve uluslararası ilaç 
şirketi için fason imalat yapmaktayız. Lüleburgaz 
tesisimizdeki AR-GE merkezimiz sayesinde 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ndan AR-GE 
sertifikası almaya hak kazanan ilk çok uluslu şirket 
olmayı başardık. Şu anda bu sertifikaya sahip 13 
ilaç şirketinden biriyiz. 

D.: Sanofi Türkiye dış ülkelere ürün ihraç  
ediyor mu?
F.G.: Dört yeni molekülümüzün (Gx) başarılı 
lansmanı ile Lüleburgaz tesisimizde üretilen 
10 ürün, 7 ayrı ülkede satışa sunulmuştur. 
Lüleburgaz tesisimiz ayrıca, kalite standartları 
ve onaylar açısından ihracat konusunda en zor 
ülke olarak bilinen Japonya’dan PMDA (İlaç ve 
Tıbbi Cihazlar Ajansı) ile PCA (Parsiyel Değişiklik 
Uygulaması) onayını alan Türkiye’deki ilk ilaç 
şirketi olmamızda önemli rol oynamıştır. 22 ayrı 
ülkeden temin ettiğimiz onay belgeleri ile 46 
ülkeye doğrudan ihracat yapabilmekteyiz. Bu 
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ülkeler arasında ABD, İngiltere, İtalya gibi ülkeler 
bulunuyor.

D.: Sanofi Pasteur, dünyada sadece insan 
aşıları alanında faaliyet gösteren en büyük 
şirket. Kısaca bu şirketin çalışmalarını anlatır 
mısınız?
F.G.: Sanofi Pasteur’ün vizyonu “kimsenin aşı ile 
önlenebilen bir hastalıktan yaşamını yitirmediği 
ya da zarar görmediği bir dünya yaratmaktır”. Yüz 
yılı aşkın bir süredir bu hedefe ulaşmak için aşı 
buluyor, geliştiriyor ve hastalara ulaştırıyoruz.

Sanofi Pasteur yılda 1 milyar dozun üzerinde 
aşı üretimi ile dünya genelinde 500 milyondan 
fazla insana çocuk felci, grip ve son dönemde 
yaygınlaşan dang humması hastalığına karşı 
bağışıklık kazandırıyor. Sanofi Pasteur’ün yüksek 
kaliteli aşı portföyünde uzmanlık alanlarımıza 
uygun ve sürdürülebilir bir gelecek vadeden 

Kolera, Difteri, Hepatit A, Hepatit B, Grip, 
Kızamık, Menenjit, Kabakulak, Kuduz, Çocuk 
Felci, Kızamıkçık, Tetanos, Tüberküloz ve Tifo 
aşıları yer almaktadır.

Sanofi Pasteur olarak geçtiğimiz 5 yıl içinde 1,5 
milyar euro yatırım yaptık. Halen geliştirme veya 
onay sürecinde olan 12 yeni aşımızla gelecekte 
de yatırımlarımız devam edecek. 

Sanofi Pasteur, 1989’dan beri Türkiye’de. 
2010’dan bu yana da Türkiye’de aşı 
üretimi yapıyor. Türkiye’de yerli aşı üretimi 
biyoteknolojisinde teknoloji ve know-how 
transferini gerçekleştiren ilk firma olduk. Yerli 
MEFAR ile sözleşmeli ortaklık kurarak pentavalan 
aşıların (Pentaxim) Türkiye’de dolumuna 2010 
yılında başladık. Bu ortaklık çerçevesinde Ocak 
2017 itibarı ile yaklaşık 37 milyon doz pentavalan 
ve tetravalan aşı yerel olarak üretildi. 

SEKTÖR SEKTÖRDEN
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D.: İnsan kaynakları politikanızı ve çalışan 
profilinizi anlatır mısınız?
F.G.: Sanofi, hastalara, çalışanlarına ve ülke 
ekonomisine en yüksek değeri getirerek 
Türkiye’nin lider sağlık tedarikçisi olmuştur. 
Çalışanlarımız, Sanofi Türkiye’nin kilit paydaşlarıdır 
ve kurumsal başarımızın temelini oluşturur. 

Firma olarak önceliklerimiz, donanım ve 
motivasyonu yüksek kişileri ekibimize dahil etmek, 
çalışan memnuniyetini yüksek seviyede tutmak, 
onların kariyerlerine ve bireysel gelişimlerine 
destek olmak ve sağlıklı, güvenli bir çalışma 
ortamı temin etmektir. 

Bu amaca yönelik olarak “Sanofi’de Hayat” 
programını başlattık. Bu, esnek mesai 
saatlerinden, özel yaşam-profesyonel hayat 
dengesini sağlamaya yönelik ayda iki kez uzaktan 
çalışma olanağına kadar uzanan geniş kapsamlı 

bir programdır. Sosyal kulüpler ve “BiNefes 
Cafe” bu programın en popüler uygulamaları 
arasındadır.  

Halen, Sanofi Türkiye bünyesinde toplam 
1.641 çalışanımız bulunmaktadır. Bunların 
929’u Sanofi’de (İsatanbul Merkez Ofis, Satış 
Gücü ve Dağıtım Merkezi Tuzla Depo) ve 
712’si Lüleburgaz’da (Endüstriyel İlişkiler) görev 
yapmaktadır. Lüleburgaz’daki çalışanlarımızın 
%60 kadarı mavi yaka personelden oluşmaktadır.  

D.: Sanofi’nin Türkiye ve dünya ilaç sektöründe 
bugünkü konumu nedir?
F.G.: Sanofi, sağlık ve tedavi olanaklarına erişimin 
iyileştirilmesine, tedavi ve bakım sürecinde 
kişilerin desteklenmesine odaklanmış global 
bir yaşam bilimleri şirketidir. 2016 yılı itibarı ile 
dünyanın öncü şirketlerindendir ve gelişmekte 
olan ülkelerde ise liderdir. 110.000’in üzerindeki 
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sağlam bir AR-GE hattı bulunmaktadır. Bunların 
13’ü Faz 3 çalışma aşamasına ulaşmış ya da 
resmi mercilere onay için sunulmuş durumdadır.   

D.: Firmanın AR-GE faaliyetlerinde Türkiye’nin 
yeri ve önemi nedir?
F.G.: Sanofi Türkiye olarak AR-GE’ye büyük 
önem veriyoruz. Geçtiğimiz 5 yıl içinde 
Türkiye’deki AR-GE çalışmalarına 133 milyon 
TL yatırdık. Ayrıca, Türkiye’de Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı AR-GE Merkezi Sertifikası alan 
ilk çok uluslu şirket biz olduk. Bu sertifikaya sahip 
şirket sayısı zaten çok az. 

AR-GE merkezimiz, Bakanlığın 2014 yılı performans 
sıralamasında Türkiye’deki 165 AR-GE merkezi 
içinde üçüncü, ilaç sektörü sıralamasında ise 
birinci sırada yer aldı. Bu başarı AR-GE merkezimizi 
hem Türkiye’de hem de Sanofi Global’de daha 
da önemli bir konuma getirdi. Sanofi’nin global 
tecrübesini Türkiye’ye aktarma konusundaki istek 
ve motivasyonunu arttırdı.

D.: Sanofi AR-GE alanında dünya çapında 
stratejik ortaklıklar kuruyor. Bu işbirliklerini 
anlatır mısınız?
F.G.: Portföyümüzdeki mevcut bileşenleri 
geliştirecek ya da ilerletecek spesifik teknoloji 
ya da know-how sahibi ortaklarla ilgileniyoruz. 

Sanofi personeli hastaların günlük hayatını 
kolaylaştırmak ve daha sağlıklı bir yaşama 
kavuşmalarını sağlamak için çalışmaktadır. 

Sanofi, 1.640’tan fazla çalışanı, 16 terapötik 
alanda hastalarına sunduğu çözümler ve ülkenin 
en büyük üretim tesisi ile Türkiye’nin ikinci büyük 
ilaç firmasıdır. Hedefimiz, portföyümüzün çeşitliliği 
ve tecrübemiz temelinde Türkiye’de birinci sıraya 
yükselmektir. Sanofi olarak bizler, toplum sağlığını 
korumayı ve hastalarımızın yaşam kalitelerini 
geliştirmeyi istiyoruz. Ürün portföyümüz, 
ihracat kapasitemiz, üretim tesisimiz, AR-GE 
çalışmalarımız ve kurumsal sosyal sorumluluk 
projelerimiz, Türkiye’ye katkılarımızın birer 
göstergesidir.  

D.: Sanofi’nin AR-GE portföyünden ve 
yaklaşımından bahseder misiniz?
F.G.: AR-GE’ye yatırım yapan, teknoloji geliştiren 
ve teknolojiyi ürünlere dönüştüren ülkelerin 
rekabet merdiveninde en üst basamaklara 
tırmandığını görüyoruz. AR-GE, ilaç endüstrisinin 
DNA’sında var. İlaç endüstrisi rekabet gücünü 
arttırma konusunda öncelikli sektörlerden. 

2015’te 5,2 milyar euro AR-GE yatırımı yapan 
Sanofi’nin 44 yeni ilaç molekülü çalışması ve 
klinik geliştirme aşamasındaki aşı adayları ile 
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Uygulanabilir ürün geliştirme sürecimizi 
hızlandıracak her türden ortaklığı araştırıyoruz. 

Örneğin Onduo, kapsamlı bir diyabet yönetim 
platformu geliştirmek amacıyla Verily Life 
Sciences ile ortak girişimimiz. Şirket, Verily’nin 
minyatür elektronik, analitik ve tüketici yazılımı 
geliştirme alanındaki tecrübesinden ve 
Sanofi’nin klinik deneyiminden ve uzmanlığından 
faydalanarak, diyabetle yaşayan hastalara 
yenilikçi tedaviler geliştirmeyi hedeflemektedir. 

Regeneron da güzel bir örnek. 2007’den bu 
yana, %100 insan monoklonal antikorlarının 
bulunması, geliştirilmesi, üretilmesi ve satışı için 
Regeneron ve Sanofi işbirliği içinde çalışmaktadır. 
2015’te yeni bir global işbirliği yapan Sanofi 
ve Regeneron gelişmekte olan immüno-
onkoloji alanında kanser tedavisine yönelik yeni 
antikorların bulunması, geliştirilmesi ve satışı 
üzerinde çalışmaya başlamıştır.

D.: Klinik araştırma destek programlarınızdan 
bahseder misiniz?
F.G.: Sanofi klinik araştırma alanında Türkiye’nin 
ilk üç şirketi arasındadır. 315 farklı araştırma 
merkezinde 45 klinik araştırma projesi (Faz I-IV 
ve kayıtlar) yürütüyoruz. Bunun yanı sıra Körfez 
ülkeleri, Suudi Arabistan, Lübnan, Ürdün, 
İran, Irak, Suriye, Mısır, Amman, Kuveyt ve 
Katar’da Sanofi’nin yeni ürünlerine yönelik Klinik 
Araştırma Operasyonları’nın da bölgesel lideri 
konumundayız.  

Türkiye’de Faz 1 klinik denemeleri ilk 
gerçekleştiren ilaç firması olduğumuzu gururla 
söylüyorum. Sanofi Türkiye olarak 14 ülkenin yer 
aldığı Türkiye ve Ortadoğu kümesinin lideriyiz. 
Yeni geliştirilen ürünler için 17 Avrupa ülkesinde 
klinik çalışma proje yönetimi sorumluluğunu 
üstlenmiş bulunuyoruz.

D.: AkademiKA® nedir, açar mısınız?
F.G.: AkademiKA® Sanofi Türkiye Araştırma 
Destek Programı’dır. Sanofi Türkiye medikal ekibi 
tarafından oluşturulan bu program, ilaç geliştirme 
sürecinde önemli rol oynayan klinik çalışmaları 
destekleme amacı gütmektedir. 2003’ten bu 
yana düzenlenen 54 oturumda 2.000’in üzerinde 
katılımcı uluslararası projelerde araştırmacı olmak 
üzere sertifika edinmiştir. 

Dubai, İran, Orta Asya ve Mısır’da da uygulanan 
AkademiKA® bir katma değer haline gelmiştir. 
Türkiye ve BAE Sağlık Bakanlığı onaylı GCP 
eğitim programı Stevie Business Awards 
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sıra paydaşlarımızın ihtiyaçlarına cevap 
vermede sürdürülebilirliği hedefleyen bir 
firmayız. Bu bağlamda paydaş beklentileri 
ve elbette uzmanlık alanlarımız çerçevesinde 
kurumsal sosyal sorumluluk projeleri 
geliştiriyor, uyguluyor, işbirliği yapıyor ve bunları 
sürdürülebilir kılmaya gayret gösteriyoruz. 
Amacımız, insanların yaşam kalitesini arttırarak, 
önelemeden tedaviye kadar uzanan bu 
yolculukte en iyi çözümleri topluma sunmak.

D.: Sanofi Türkiye’nin yürüttüğü kurumsal 
sosyal sorumluluk projeleri neler?
F.G.: Gururla söyleyebilirim ki, son 6 yıl içinde 
gerçekleştirdiğimiz 10 farklı sağlık hizmetine 
erişim projesi ile 10 milyonun üzerinde insana 
doğrudan ulaştık. 

Birkaç örnek vermek gerekirse, diyabete yönelik 
farkındalığı arttırmak ve hastaların yaşam kalitesini 
iyileştirmek amacıyla, Sağlık Bakanlığı’nın Ulusal 
Diyabet Kontrol Programı çerçevesinde “Okulda 
Diyabet” programını düzenledik. Türk Diyabet 
Vakfı ile birlikte düzenlediğimiz Sen Bul Diyabet 
Kolaylaşsın yarışma projemiz ile ve Türk Halk 
Sağlığı Kurumu ile birlikte yürüttüğümüz “Diyabet 
Destek” programlarını sayabilirim. 

Başka bir projemiz, Uluslararası Epilepsiyle 
Savaş Derneği Türkiye şubesi ile birlikte 
epilepsiye yönelik farkındalık yaratmak amacıyla 
düzenlediğimiz “Epilepsiye Objektif Ol” konulu 
fotoğraf yarışmamızdır. 

Sürdürülebilirlik yaklaşımımız açısında strateji 
önem ve önceliğe sahip bir diğer konu ise 
Çeşitlilik başlığı altında konumlandırdığımız iş 
hayatında kadın erkek eşit hak ve imkanların 
sağlanması ve kadınların iş gücüne katılımlarının 
desteklenmesidir. Bu kapsamda “Geleceğin 
Kadın Liderleri” projesini KAGİDER ile birlikte 
7 yıldır sürdürmekteyiz. Bu projenin amacı, 
üniversiteden yeni mezun genç kadınları iş 
hayatına hazırlamak ve kadın destek olarak 
ekonomiye katılımlarını sağlamaktır. Bugüne 
kadar projeye 4500 genç kadın başvurmuştur ve 
478 kadınımız mezun olarak iş hayatına katılmıştır. 

D.: Sanofi Türkiye’nin gelecek hedeflerini anlatır 
mısınız?
F.G.: Şirketimiz, tüm dünyadaki insanların sağlık 
ihtiyaçlarını anlamak ve çözüm üretmek amacını 
gütmektedir. Bu vizyon çerçevesinde, gelecekte 
de Türkiye’de toplum sağlığı alanındaki yoğun 
çalışmalarımızı sürdüreceğimizi söyleyebilirim. 
Global bilgi birikimimiz ve hasta-odaklı 

2009’da “En İyi Yeni Ürün” ve “En İyi Kurumsal 
İmaj Faaliyeti” kategorilerinde ödül kazanmıştır.

D.: Türk ilaç sektörü hakkında neler 
söyleyebilirsiniz?
F.G.: Türkiye’deki ilaç pazarı, ülkenin kendisi 
gibi son derece dinamik. Evet, sektör zorlu 
bir süreçten geçti diyebiliriz; ancak son birkaç 
senenin pazar performansı geleceğe yönelik 
umut veriyor. 2016’da %16,5 oranında büyüyen, 
yerel ve çok uluslu 380 firmanın yer aldığı Türk 
ilaç sektörünün rakamsal değeri bugün 6,7 milyar 
euro değere ulaşmıştır. 

D.: Sizce Türkiye’de ve dünyada ilaç 
sektörünü nasıl bir gelecek bekliyor?
F.G.: Gerçekten güzel bir soru. Kanımca yeni 
dönemde ilaç sektörü inovasyon odaklı bir 
sektör haline gelmiştir. Özellikle immünoloji, 
immüno-onkoloji vb. alanlarda hasta 
ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik son derece 
inovatif ilaçların geliştirileceğini düşünüyorum. 
Türkiye içinse, ilaç endüstrisinde büyük bir 
dönüşüm yaşandığı söylenebilir. Büyüyen ilaç 
pazarı çift haneli büyüme oranlarına ulaştı ve 
önümüzdeki 3 yıl boyunca da böyle devam 
edeceği öngörülüyor. 

Türkiye’deki dağıtım kalitesi, ağı ve lojistik 
imkanlarına birçok ülkede rastlamadığımı 
rahatlıkla söyleyebilirim. Kanımca Türkiye 
açısından ihracatı arttırmak için gelişmiş ülkelerin 
kalite standartlarını yakalamak ve sürdürmek 
büyük önem taşıyor. Daha rekabetçi olmak ve 
ekonomiye katma değer sağlayabilmek içinse 
gelecekte Türkiye’nin inovasyona yatırım yapması 
gerektiğini düşünüyorum. 

Türkiye’de hali hazırda uygulanmakta olan 
referans fiyat uygulaması ile belirlenen ilaç 
fiyatları Avrupa’nın en düşüklerinden biri. Bu da, 
Türkiye’de pazarın büyümesi ve ilaç firmalarının 
inovasyona yatırım yapmalarının önünde önemli 
bir engel teşkil ediyor.

D.: Sanofi Grubu’nun kurumsal sosyal 
sorumluluk anlayışından bahseder misiniz?
F.G.: Sanofi’nin bu konuya bakış açısı ilaç ve 
tedavinin ötesinde. Özellikle diyabet, aşı ve nadir 
hastalıklar alanlarında inovatif ilaçlar geliştirmeye 
ve global nüfusun potansiyel sağlık ihtiyaçlarına 
yönelik çözümler üretmeye çalışıyoruz. 

Türkiye’deki yerel ayak izimizi güçlendirme 
hedefimiz paralelinde bugün ve gelecekte 
sağlıklı nesilleri destekliyoruz. Bunun yanı 



/ 63

yaklaşımımız ile Türkiye’nin geleceğinde yer 
almayı hedefliyoruz. 

Öncelikle, hasta ihtiyaçlarına değineyim. 
Türkiye’de diyabet, kardiyovasküler hastalıklar, 
aşılar ve tüketici sağlığı alanlarında kısa-
orta vadede getireceğimiz inovatif ilaçlarla 
bu hastaların tedavi süreçlerini iyileştirmeyi 
hedefliyoruz. Ayrıca üretim, istihdam, teknoloji, 
know-how ve ihracat yoluyla Türkiye ekonomisine 
katkılarımızı da sürdüreceğiz. 

D.: Selçuk Ecza Deposu ve Denge Dergisi 
hakkındaki düşünceleriniz neler?
F.G.: Güven ve denge kavramlarına önem 
vermenizi beğeniyorum. Türkiye’deki en 

büyük ilaç dağıtım kanallarından birisiniz. Bu 
bağlamda Türk sağlık sektörüne hizmette kilit 
paydaşlarımızdansınız. 
Tüm Türkiye’ye portföyümüzün büyük kısmının 
dağıtımını yapıyorsunuz. Güvene dayalı 
bu ortaklık ile hastalarımızın doğru tedavi 
çözümlerine erişmelerine destek oluyorsunuz. 
Bütün bu yıllar boyunca sergilediğiniz güven ve 
işbirliği için teşekkür etmek istiyorum. 

Denge de sektörümüz için güvenilir ve 
erişilebilir bir bilgi kaynağı. Endüstri paydaşları, 
sektöre ilişkin güncel bilgiye derginiz aracılığı 
ile ulaşabiliyor ki bu sektörümüz açısından son 
derece önemli. 
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bru ile 2010 yılında tanışan Beyza 
Ağaoğlu, 30 Nisan 2016 tarihinde 
gerçekleşen ilk sergisiyle birlikte icazet 

aldıktan sonra büyük bir aşkla sanatını icra 
etmeyi sürdürüyor. İcazet almış olsa da çıraklık 
dönemindeki gibi mükemmeli arayışının devam 
ettiğini söyleyen Beyza Ağaoğlu, “Teknedeki 
suya ruhumun derinliklerindeki renkler yansısın 
istiyorum” diyor.

DENGE: Önce kısaca sizi tanıyalım?
BEYZA AĞAOĞLU: 1955 yılında İstanbul’da 
doğdum. İstanbul Üniversitesi Fen 
Fakültesi’nden Jeofizik Mühendisi olarak mezun 
oldum, daha sonra mühendis olarak meslek 
hayatımı sürdürdüm. Evliyim ve iki çocuk 
annesiyim. 

D.: Ebru sanatıyla meşguliyetiniz ne zaman, 
nasıl başladı?
B.A.: Ebru ile tanışmam 2010 yılında oldu. Bir 
arkadaşım Hikmet Barutçugil’in atölyesinde 
çalışıyordu. Yaptıklarını bana gösterdi, hiç 
düşünmeden, “Ben de öğrenmek istiyorum” 
dedim. Ebru sanatına hayran olmuştum ve 
Hikmet Hoca ile çalışmaya başladım.

2016 yılında Sayın Firdevs Çalkanoğlu’ndan ilk 
kişisel sergimde icazetimi aldım ve böylece kendi 
atölyemi açtım. Şimdi bir taraftan ikinci kişisel 
sergime hazırlanırken bir taraftan da öğrencilerimi 
yetiştirmeye devam ediyorum. 

D.: Hikmet Barutçugil ve Firdevs 
Çalkanoğlu’nun size kattıkları nelerdir?
B.A.: Ebru sanatına aşık olmamı Hikmet Hocam 
sağlamıştır. Ebru sanatının felsefesini onunla 
tanıdım. Kendisi çok bilge ve mutasavvıf bir 
kişidir. Ebru sanatçısı nasıl olunur, hangi edep ve 
adapla tekne başına oturulur, ondan öğrendim. 

Biz tekne başında çalışırken tasavvufla ilgili çok 
güzel şeyler anlatırdı. Ruhumuzu da beslerdi. 
Teknede ilk adımları onunla attıktan sonra evde 
kendime küçük bir atölye ortamı sağladım. 
Dersten gelir atölyeye kapanırdım. Haftanın yedi 
günü ebru çalışmaya başladım. 

İki yılın sonunda yolum Firdevs Çalkanoğlu ile 
kesişti. Hikmet Hoca’nın yaktığı aşkı Firdevs 
Hanım körükledi. Önce geleneksel ebruyu 
öğretti. Teknede ayar yapmayı (ki çok önemlidir) 
gösterdi. Kitre ve boyalarınız iyi ayarlı değilse 
yaptığınız iş ne kadar güzel olursa olsun sonuç 
başarılı olmayacaktır. 

Boyaların dilinden anlamayı, kâğıtların boyayla 
ilişkisini ve stilize ettiği o muhteşem çiçeklerin 
yapımını ve daha pek çok şeyi ondan 
öğrenirken, birbirimizi çok sevdik, enerjimiz tuttu 
ve uyumlu çalıştık. 

Yaşı benden çok küçük olmasına karşın hocama 
çok hürmet ettim. Çok çalışıyordum ve artık 
atölyeden çıkmaz olmuştum. Sonra hocam bana 
icazet vereceğini ve kişisel bir sergi hazırlamamı 
söyledi. O bir yılım sadece ebruyla geçti. 

D.: Öğrenme sürecinin zorlukları nelerdi? 
B.A.: Çıraklık sürecinde yaşadıklarımı asla 
“zorluk” olarak görmedim, çünkü ben ebruya 
aşık bir öğrenciydim. Ebruya ait hiçbir şey bana 
zor gelmedi, hala da gelmez. Ancak eğitim 
süreci çok sıkı bir disiplin gerektirir, sabır ister. 
Ebru, insana sabırlı olmayı öğreten bir sanattır. 
Hocanıza güvenmeniz ve onu dikkatli izlemeniz 
gerekir. 

E

Beyza Ağaoğlu
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Tekneye bütün sıkıntılarınızı, üzüntülerinizi, 
öfkenizi, kötü düşüncelerinizi, sevgisizliklerinizi 
bırakarak, muhabbetle ve güzel enerjilerinizle 
oturmalısınız. Yoksa su size istediğiniz yanıtı 
vermez. Hikmet Hoca bize sabah daha 
çalışmaya başlamadan dua okuturdu ve 
teknenin başına öyle otururduk. Ben hala 
çalışmaya öyle başlarım. 

Diğer bir değişle ebru insana da şekil veren bir 
sanattır. Bu manada bakarsanız çıraklık süreci 
hiç bitmemektedir. Ben icazet almış olabilirim, 
bunun için çok şükür ediyorum, ama hala çırak 
bir ebrucuyum. 

D.: İlk serginizle birlikte icazet aldınız, neler 
hissettiniz?
B.A.: Tarif edilemeyecek, yaşanacak bir duygu, 
çok mutlu oldum. Bana göre icazet almak 
sadece yolun başı. Daha fazla sorumluluk ve 
daha fazla çalışma gereksinimini beraberinde 
getiriyor. Şimdi daha dikkatli olmam ve 
öğrencilerime bildiklerimi aktarırken daha titiz 
davranmam gerekiyor. 

Hem sevdirip, hem öğretmeliyim, ben 
hocalarımdan öyle gördüm. Bayrağı düzgün 

devretmem gerekiyor. Yaptıkları hatalar bana 
aittir. Onun için çok çalışıyoruz. Yaptıkları güzel 
işler ise onlarındır, bana mutluluğu kalır. 

D.: İlham kaynaklarınız neler?
B.A.: Doğanın, tabiat ananın kendisi. Baktığım 
her çiçekte, ağaçta, yaprakta; toprağın, kayaların 
katmanlarında gördüklerimi nasıl tekneye 
yansıtırım diye bakmaya başladım. Buna algıda 
seçicilik diyorlar. Doğada gördüklerimi ebruyla 
özdeşleştirip, teknemle buluşturma derdindeyim 
diyelim. 

D.: Ebru yaparken neler hissediyor, iç 
dünyanızda neler yaşıyorsunuz? 
B.A.: Suyu seviyorum, suyla çalışmak tam bana 
göre. Denizi, akan dereleri, yüzmeyi, seyretmeyi, 
o günkü halimi, yaratıcılığımı suya yansıtmayı 
da çok seviyorum. Bu bana huzur ve dinginlik 
veriyor. İçimdeki gerçek beni yansıtmayı sağlıyor. 

Ebru çok terapötik bir sanat. Sakinleştirici, 
mutluluk verici bir uğraş. Hayatımın bu olgunluk 
döneminde Allah kısmet ederse Mayıs ayında 
anneanne oluyorum. Torunlarıma da ebruyu, 
hayata renklerin ardından bakmayı öğretmek  
istiyorum. 

Miyatür Gök

Bahar Dalı
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D.: Kendi üretimlerinizi tarif edecek olsanız 
nasıl tarif edersiniz?
B.A.: Henüz tam bir tarif bulamadım. Daha önce 
de söylediğim gibi icazetli bir ebrucu olsam da 
hala çıraklık sürecimi yaşıyorum. Çalışmalarım, 
arayışlarım devam ediyor. Teknedeki suya 
ruhumun derinliklerindeki renkler yansısın 
istiyorum. Bunun için yolun çok başındayım. 
Şanslıysam belki bir gün tarif edebilirim. 
Arayışım inşallah hiç bitmez. 

D.: Sizin için ebruda en önemli unsur nedir?
B.A.: Aşktır, tüketmeden doğaya hayranlık ve 
sevgidir, saygılı olmaktır. Yeniliklere açık olmaktır. 
Araştırmak, çok çalışmak ve sabırlı olmaktır. 
Renkleri iyi bilmektir, doğadaki hallerini dikkatle 
izlemektir. 

Suyu, boyaları, kâğıtları, kısacası bütün 
malzemelerinizi çok iyi tanımaktır. Gerisi 
kendiliğinden gelecektir. Siz ona ne kadar 
sevgiyle yaklaşırsanız, suyunuz da sizi o kadar 
ödüllendirir. 

D.: Ülkemizde ebru sanatına ilgi nasıl?
B.A.: Şimdilerde çok olumlu. Üstatlarımız 
bu sanatı tanıtmak için çok emek vermişler. 
Sonra bir dönem nedense sanat gerekli ilgiyi 
görememiş. Ama bu son yıllarda artan ilgi çok 
sevindirici. 

Çok değerli hocalardan bir sürü insan ders alıyor 
ve ebruya gerçekten gönül verenler çoğalıyor. 
İnşallah hepimizin çalışmaları ve gayretleriyle çok 

daha iyi bir konuma gelecek ve hak ettiği saygıyı 
görecek.  

D.: Ebrunun geleceğini nasıl, sizce bu köklü 
sanatı yaşatmayı başarabilecek miyiz?
B.A.: Bence başaracağız, eğer biz işimizi ciddiye 
alırsak başkalarına da aldırırız. Ebru sanatını yurt 
dışına tanıtmak için uğraşan hocalarımız var, 
ama bizlere de çok görev düşüyor. Bayrağı yeni 
devralan biz yeni nesil ebrucular da çok çalışmalı 
ve bu sanatı dünyaya da tanıtmalıyız. Bu konuda 
azimli ve iddialı olmalıyız. 

Yan Sayfa;
Derviş

Solda;
Cennet Lalesi,

Yanda;
Ortanca Çiçeği,
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D.: Usta minyatür sanatçısı Özcan Özcan’la 
birlikte minyatür çalışmaları da yapıyorsunuz, 
bu çalışmalarınızdan da bahseder misiniz?
B.A.: Onlar benim en mutlu anlarım. Özcan 
Hoca ile çalışmak başlı başına bir mutluluk, bir 
lütuftur. Onu elinde fırçasıyla çalışırken seyretmek 
bile başlı başına derstir. Ben aslında ebrucuyum. 
Şans eseri, bana göre Türkiye’nin en önemli 
minyatür sanatçılarından biri olan, Özcan Hoca 
ile çalışmak nasip oldu. Müthiş bir fırçası vardır. 
Dağarcığı çok geniş bir hikâyecidir. Hikâyelerini 
kâğıdına döker, sonuçlar muhteşemdir. Bana 
da sergi sürecinde çok yardım etmiştir. Bu yıl 

bazı nedenlerden ötürü derslerimize ara verdik. 
Seneye inşallah tekrar derslere başlayacağız. 
Birlikte yeniden çalışmayı dört gözle bekliyorum. 

İkimizin de kafasında hikâyelerimiz var. Bunları 
ebru ve minyatür ile birleştirip değişik çalışmalar 
yapmak istiyoruz. Bakarsınız bir gün onunla bir 
sergi yapma şansına da erişirim,  
neden olmasın.
 
D.: İlk serginiz sonrasında başka serginiz 
oldu mu ve yakın gelecekte bu anlamdaki 
planlarınızı öğrenebilir miyiz?

Japon Ayvası
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B.A.: Hayır olmadı, bu sene benim için çok 
yoğun geçti. 2018 yılının Mayıs ayında tekrar 
kişisel bir sergi yapmak istiyorum. Belki karma 
sergilere de katılabilirim. Sonraki hedefim ise yurt 
dışında bir sergi yapabilmek. 
 
D.: Son olarak ebru yapmak isteyen gençlere 
neler tavsiye edersiniz?
B.A.: Önce ebruyu çok sevmeleri gerekir. Sabır 
ve zaman isteyen bir iştir. Tekneye ilk oturdukları 
gün, “Ben bunu niye yapamıyorum” dememeleri 
gerekir. Aceleci olmamak lazım. Ebru emek 
ister, hem de aşkla yoğrulmuş bir emek. Bu bir 

yaşam şeklidir. Ben günlük işlerimi yaparken, 
tez vakitte bitirip de teknemin başına geçeyim 
diyenlerdenim. 

Benim formülüm; çok aşk, çok sabır, çok 
zaman, çok çalışmadır. Eski üstatları saygıyla 
izlemektir. Ama yeniliğe de açık olmaktır. 
Gelenekseli çok iyi öğrenip, eskiye sahip çıkıp, 
üzerine yeni bir şeyler eklemektir. Ebru sanatı 
ciddiyet isteyen bir iştir. Gerçekten böyle 
ebruculara ihtiyaç var. Tavsiyelerim bu yöndedir. 
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Ravent Sofraların 
Süsü Olmamalı 

eni İngiliz ve Fransız mutfağında 
yemeklere çeşni katmak ve bir ayrıcalık 
yaratmak amacıyla kullanılan, kullanımı 

artık moda halini alan ravent kökü aslında 
ciddi bir ilaçtır. Raventin kadim tıpta önemli bir 
yeri vardı, bugünkü bilim de etkisini onayladı. 
Raventin anavatanı Uygur toprakları olup, eski 
Türk dünyasının çok iyi bildiği bir ilaçtır. 

Ravent, Polygonaceae familyasından olup 
50’ye yakın türünden en çok Rheum officinale 
veya Rheum palmatum ilaç olarak kullanılır. İlaç 
olarak 20’den fazla farmakopede kayıtlı olup kök 
ve rizomlarından faydalanılır. İngilizce Rhubarb, 
Almanca Rhababes olarak bilinen bitki, çok yıllık 
güçlü köklere ve iri filkulağı şeklinde yapraklara 
sahiptir. Sapları üzerinde esmerimsi çiçekler, 
toprak altında da iri bir kök ve bundan çevreye 
yayılan yan kökler yer alır.   

Raventin ilaç olarak kullanılan türünün 
anavatanının Çin olduğu yazılıyorsa da vatanı 

Çin’in kuzeybatısı yani Sincan, Doğu Türkistan’dır. 
Çin kaynaklarında ravent kökünün MÖ 2700 
yılından beri bilindiği ve başta kabızlığa karşı 
kullanıldığı kayıtlıdır. Türkler de çok eski tarihlerden 
beri ilaç olarak faydalanmışlardır. 11. yüzyılda İbn-i 
Sina’nın Kanun adlı kitabında değişik türleriyle yer 
alır. İslam âleminin tanıdığı ve kullandığı bu kök, 
önceleri Doğu Türkistan’dan batıya çeşitli yollarla 
ihraç edilirken Anadolu’ya gelen Türkler tarafından 
yetiştirilmeye başlanmış ve oradan ihraç edilmiştir.  

Ravent Ortadoğu’da sadece değerli bir ilaç 
olarak kalmamış inanç ve mitolojilerde de yer 
almıştır. Zerdüşt inancında çok önemli bir yerdedir. 
Bu mitolojiye göre iyilik tanrısı Ahura Mazda, 
Keyumers denilen ilk insanı yaratır. Bu ilk insan 
kötülük tanrısı Ehrimen tarafından öldürülünce ilk 
insanın tohumları güneş tarafından kırk yıl boyunca 
arıtılır ve bu tohumdan bir ravent türü olan Işkın 
filizlenir. Bu ravent daha sonra ilk ölümlü erkek ve 
kadın olan Meşye ve Meşyane’ye dönüşür. 

Avrupa Rheum officinale, yani tıbbi raventi 16. 
yüzyılda Türkiye’den gelen örneklerden tanımıştır. 
Bu yüzden Alman farmakopelerinde Türkischer 
Rhabarber olarak kayıtlı olup, Büyük (Türk) 
Raventi, Ravend-i Türkî isimlerinde tıp kitaplarında 
tanıtılır. Amerika’ya geçişi ve orada kullanılması 
ancak 18. yüzyılda olmuştur.

Ravent İbn-i Sina’nın ve İslam hekimlerinin 
kitaplarında “soyan sıyıran ilaçlar” grubundadır. 
Önemli bir ilaç kabul edilir ve az miktarda 
kullanıldığında kabız, çok miktarda kullanıldığında 
müshil etki yaptığı bildirilir. İbn-i Sina Kanun adlı 
kitabında raventin sirke içinde bırakılması ile 
elde edilen solüsyonun haricen yangılı şişlerde, 
uyuzda, kas çürüklerinde ve yaralarda çok faydalı 
olduğunu, derideki döküntülerde ve cilt lekelerinde 
kullanıldığını yazar. Osmanlı hekimlerinden Hacı 
Paşa da Kitabu’l-Müntehab fi’t-Tıb adlı eserinde, 
bu etkilerin yanı sıra akciğer hastalıklarında 
hazırlanan ilaçların içine konmasını tavsiye eder.  

Rheum officinale’yi bugünkü araştırmalar da 
önemli bulmaktadır. Bitkinin kök ve rizomlarının 
kimyasal yapısında bulunan emodin, fiskiyon gibi 
hidroksiantrasen türevleri, tanenler, stilbenler ve 
fenilbutonların etkileri araştırılmaktadır. Kök ve 
rizomların kimyasal yapılarında bulunan bileşiklerin 
yüksek dozlarda laksatif ve düşük dozlarda ise 
kabız etkisi bildirilmiştir.  

Raventin antiviral etkileri incelendiğinde çok 
önemli sonuçlar alınmıştır. Candidaalbicans ve 
bacteroidesfragilise karşı güçlü antimikotik ve 

YÜZYILLI YÜZYILLIK İLAÇLAR

Prof. Dr. Ayten Altıntaş 
İst. Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi /
Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı 
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antibakteriyel aktivite gösterdiğinden ilaç olarak 
değerlendirilme çalışmaları hızlanmıştır. Bazı tümör 
hücreleri üzerinde sitotoksik aktivite gösterilmiştir. 
Bütün bunlar ilim dünyasının dikkatini çekmektedir. 

Ravent bugünlerde klinikte dâhilen kabızlığın 
kısa süreli tedavisi için kullanılmakta olup, 
haricen ağız mukozasının enfeksiyonunda, 
proteze bağlı iritasyonlar ve diş eti sorunlarında 
da faydalanılmaktadır. 1993 yılında Avrupa 
Komisyonu tarafından 133 numaralı monografide 
yer verilmiş olup, gelecekte kullanım yelpazesinin 
genişleyeceği muhakkaktır. 

Türkiye için raventin yenilen, gıda maddesi olarak 
kullanılan cinsinin önemi çoktur. Özellikle Doğu 
Anadolu’da tanınan ve baharda yenen bu 
türün ismi yöresel olarak farklılıklar gösterse 
de daha çok ışgın, ışkın, ıçkın, uçkun, 
uşkun gibi kullanılmaktadır. Anadolu’da 
yenilen bu ravent türü Rheumribes’tir. 
Baharda yüksek yaylalarda kaba 
yaprakları arasından kökten uzanan 
çiçek sapı, ışkıncı denen köylüler 
tarafından toplanıp demetler halinde 
satılır. 

Kabuğu muz gibi soyulduktan 
sonra genelde tuza bandırılıp 
çiğ olarak yenir. Ekşi ve biraz 
da mayhoş lezzette olan ışgının 
kiviye yakın bir tadı vardır. 
Doğu’nun muzu ya da kivisi 
olarak, özellikle kanı temizleyici ve şifalı kabul 
edilip yenir. Bu yenilen ravent türünün Anadolu’da 
büyük bir kültürü vardır. 

Işkın çok eski tarihlerden beri Türkler tarafından 
bilinmektedir. Orta Türkçe dönemine ait bir 
sözlük olan Divân-ı Lügati’t-Türk’te ışgun 
biçiminde geçer ve “şerbeti çiçek hastalığı için 
iyi gelen, çiçeği kırmızı bir ot” olarak tanımlanır. 
Avrupa farmakopelerinde ışgın olarak tanınan 
Rheumribes, “Anatolien Rhabarber” olarak geçer. 
Zehirli olduğu söylendiğinden yapraklar yenilmez, 
çocuklar için tehlikeli olduğu yazılan ravent ışkın 
değil Rheum rhabarbarum türüdür.

Işkın halk tıbbında da kullanılır. Taze çiçek sapı 
yemeklerden sonra sindirimi kolaylaştırıcı, 
kökleri ise ishalde, şeker hastalığında ve 
yüksek tansiyonda yaygın olarak tercih edilir. 

Rheum rhaponticum, Avrupa’da, özellikle 
İngiltere’de gıda olarak kullanılan ravent 
türüdür. 

İngiliz ışgını, bahçe ışkını diye de bildiğimiz bu 
türün yaprak sapı yenir. İngiliz mutfağında yer 
alan bu ravent İngiltere’de özel olarak yetiştirilir, 
yemeklerde, tatlılarda ve içkilerde kullanılır. 
İngiltere’de mutfak çeşnisi olarak kullanılan 
raventin aynı zamanda bir ilaç olduğu bilinmez, 
ama Anadolu’da yenilen raventin aynı zamanda bir 
ilaç olduğu bilinir ve ona göre tüketilir. 

Türk kültürü ve tarihinde çok önemli bir yeri olan 
ravent, özellikle ışkın, kültür sürekliliğimizin ve 
çeşitliliğinin çok güzel bir örneğidir. Önümüzdeki 
bahar mevsiminde ışkını bulmanızı, tadını ve 

şifasını denemenizi isterim.
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Ekonomi Gündemi 

ünya ekonomisi 2017 yılında nasıl 
olacak? 2017 yılında ülkemiz 
ekonomisi kendi dinamikleri ve 

global ekonomiden aldığı etki ile nasıl bir seyir 
izleyecek? Merak etmeyen, tahmini veya 
beklentisi olmayan yoktur. İşiniz ne olursa 
olsun, bu iki konudan bağımsız herhangi bir 
adım atamaz, işlerinize yön veremez, plan 
yapamaz, strateji geliştiremezsiniz. Bunun için 
bilinen en iyi yöntem geçmiş veriye bakarak 
geleceğe yönelik tahminde bulunmak. Bu 
açıdan öngörülebilirlik çok önemli. Tahminleri 
aşağı veya yukarı yönlü etkileyebilecek 
unsurların farkında olmak oldukça kritik.

Otoritelerin dünya ekonomisi ile ilgili 2017 yılı 
büyüme tahminleri 3,4 civarında. Büyüme 
beklentisinin 2016 için 3,1 olduğunu göz 
önünde bulundurduğumuzda, 2017 yılında bir 
iyileşme beklendiği açık. Diğer taraftan bu global 
beklenti çerçevesinde hareket edilirken, ülkeler 
arası farklılıkların gözden kaçırılmaması önemli. 
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler diye iki 
kategoride incelediğimiz dünya ekonomisinde, 

bu iki grubun içinde de homojenitenin 
kaybolduğunu söyleyebiliriz.

Gelişmiş ülkeler arasında her zaman olduğu 
gibi Amerika Birleşik Devletleri ekonomisi, 
ilk bakılması gereken ekonomi. 2017 yılı için 
büyüme beklentisi 1,9. Tabi ABD’deki yeni 
yönetimin nasıl bir ekonomik politika izleyeceği 
halen belirsizlikler taşımaktaysa da, büyüme 
odaklı bir yaklaşım sergileneceği yönündeki 
beklenti kuvvetli. 

Gelişmekte olan ülkeler liginde Almanya, 
İngiltere, Japonya ve İspanya beklentilerin 
üzerinde performans sergiliyorlar. İtalya ve Kore 
ise yelpazenin diğer tarafında. Tabi gelişmiş 
ekonomilerin düzelmesi, dünya ekonomisi için 
artan talep yanında azalan likidite anlamına da 
geliyor. 

Amerika Birleşik Devletleri ekonomisindeki 
düzelme, faiz artışları ile birlikte, özellikle 
Amerikan Doları’nın kendi topraklarına geri 
dönüşü anlamı taşıyor. Bu açıdan, Amerika 
Birleşik Devletleri ekonomisi cari açık finansmanı 
problemi yaşayan ülkeler için çok kritik önemde.

Gelişmekte olan ülkeler arasında da farklılıklar 
var. İyi haber Çin’in ve Rusya’nın beklentilerden 
daha iyi bir performans sergiliyor olması. Diğer 
taraftan, Hindistan, Endonezya ve Tayland 
gibi Asya ülkelerinde beklentiler biraz bozuldu. 
Arjantin ve Brezilya ile, yeni ABD yönetimiyle nasıl 
bir ilişki yürüteceği belirsiz olan Meksika’nın dahil 
olduğu Latin Amerika için de benzer bir durum 
söz konusu. Bu etkilere rağmen gelişmekte olan 
ülkelerde 2017 büyüme beklentisi 4,5 civarında.

Göz önünde bulundurulması gereken riskler 
gelişmiş ekonomiler açısından öncelikle, global 
ticaret üzerine bazı korumacı sınırlamalar 
getirilmesi ve reformist adımların yavaşlaması 
olarak sayılabilir. Gelişmekte olan ülkeler 
açısından ise sorun daha çok yüksek borçluluk 
oranları, düşen karlılıklar, cari açık finansmanı gibi 
alanlarda yoğunlaşıyor. Tabi bu risklerden daha 
büyük etkileri olması muhtemel jeopolitik riskleri 
de göz ardı etmemek lazım.

Peki, ülkemiz ekonomisi açısından durum nedir? 
Son aylar ülkemiz ekonomisinin ağırlıkla kur 
artışları etkisi altında kaldığı bir dönem oldu. 4 
liralara kadar çıkan dolar kuru, son günlerde 
biraz geri geldiyse de son birkaç ayda gerek 
dolar gerekse avro karşısında Türk Lirası’nda 
azımsanamayacak bir devalüasyon yaşadık. 

EKONOMİEKONOM

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

D
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Tabi döviz kurlarının bizim için iki açıdan önemi 
var. Öncelikle dış borcumuzun, gayrisafi 
hasılaya oranı 2010’lardaki 40’lık seviyelerden 
2016 itibarıyla 60’lara çıkmış durumda. Dolar 
kurundaki artış Türk Lirası bazında borç 
stokunun büyümesi anlamına geliyor. 

Dolar bazlı ihracat gelirlerimizin gayrisafi yurt 
içi hasılaya oranı 10’lar civarındayken, dolar 
yükümlülüklerimizin oranı 25’ler seviyesinde. 
Bu durumda borç stokunun yönetilebilir olması 
çok önemli. Borcun finansmanı için duyulan dış 
kaynak ihtiyacı en etkin olarak faiz politikası ile 
kontrol edilebilir görünüyor. 

Diğer taraftan, yükselen kurların enflasyon 
üzerinde negatif etkisi olması da kaçınılmaz. 
Bu açıdan cari yıl sonu TÜFE beklentisi Merkez 
Bankası tarafından yayınlanan bir önceki 
ankette 8,87 iken, Mart ayında yayınlanan son 
ankete göre 9,08’e yükseldi. Benzer şekilde 
Merkez Bankası da 2017 enflasyon tahminini 
6,5’tan 8’e yükseltti. Gerçekleşmelere 
bakıldığında durum biraz daha kritik. Şubat ayı 
içinde tüketici fiyatları aylık bazda %0,81’lik 
bir artış kaydetti. Böylece Ocak ayında %9,22 
olan yıllık enflasyon Şubat’ta %10,13 ile çift 
haneye ulaştı.

Büyüme tahminlerinde son dönemde önemli 
bir değişiklik yok. Yine Merkez Bankası’nın 
Mart ayında yayınladığı ankette gayrisafi yurt içi 
hasıla 2017 ve 2018 yılları büyüme beklentileri 
bir önceki anket dönemine göre değişmeyerek 
sırasıyla 2,9 ve 3,5 olarak gerçekleşti. IMF, 
OECD ve Dünya Bankası’nın da 2017 yılı 
Türkiye ekonomisi büyüme tahminleri 3’ler 
civarında.

Referandum sonrası bizi bekleyen önemli 
sorulardan biri turizm gelirlerinin toparlanıp 
toparlanmayacağı ve tabi gelişmekte olan 
diğer ülkelerde olduğu gibi, ihtiyaç duyulan dış 
kaynağın temininde, özellikle Amerika Birleşik 
Devletleri yönetiminin ekonomi politikaları 
nedeniyle bir sıkıntı yaşanıp yaşanmayacağı. 
Artma eğilimine giren petrol fiyatlarının nasıl 
bir seyir izleyeceği de cari açığımızın gidişatı 
açısından çok önemli. 

Ekonomik büyümeyi desteklemek adına atılan 
adımların etkisinin daha belirgin hissedildiği ve 
ekonomimize yönelik kaygıların azaldığı bahar 
ayları geçirmek ümidiyle…
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Prof. Dr. Nuran Türkçapar  
İç Hastalıkları ve Romatoloji Uzmanı

S

Sjögren Sendromu

jögren sendromu, ekzokrin (dış) salgı bezlerinin 
(tükürük, gözyaşı, vajinal salgılar, 
alt ve üst solunum yolu salgı bezleri 
gibi) öncelikle tutulduğu, sistemik 

otoimmün bir hastalıktır. Tükürük ve gözyaşı 
bezlerindeki fonksiyonel ve yapısal bozulmaya 
bağlı kalıcı ağız ve göz kuruluğu, hastalığın 
en önemli işaretidir. Ayrıca hastalık, başta 
kas-iskelet sistemi olmak üzere, akciğer, 
damar, böbrek, mesane, lenf nodu, karaciğer, 
pankreas, gastrointestinal ve sinir sistemi gibi 
birçok organ ve sistemi tutabilir. 

Hastalık tek başına bulunduğunda “primer 
Sjögren sendromu”, romatoid artrit, lupus gibi 
diğer otoimmün romatizmal hastalıklarla birlikte 
olduğunda ise “sekonder Sjögren sendromu” 
olarak adlandırılır.
Hastalık her yaşta görülebilirse de 40 yaşından 

büyüklerde daha sıktır. Genellikle her yüz kişiden 
birinde görülür. Yaşlandıkça görülme sıklığı 
%5’e yaklaşır. Kadınlarda erkeklere göre 9-10 
kat fazladır. Romatoid artrit, lupus, Haşimoto 
tiroiditi, primer biliyer siroz gibi diğer otoimmün 
hastalıklarla birlikteliği fazladır.

Sjögren sendromu, otoimmün bir hastalıktır. 
İmmün sistem (bağışıklık sistemi), vücudumuzun 
savunma sistemidir. Bazı proteinler üreterek 
(immünglobulin gibi) veya hücreleri aracılığıyla, bizi 
yabancı mikroplar ve kanserden korur. Sjögren’de, 
immün sistem sapkınlık gösterir, vücudun kendi 
hücresel yapılarına savaş açmasıyla, birçok organ 
ve sisteme ait inflamasyon (iltihap) ve buna bağlı 
hasar ortaya çıkar. 

Buna neyin neden olduğu bilinmemektedir. 
Ancak genel kanı, tüm otoimmün sistemik bağ 
dokusu hastalıklarındaki gibi Sjögren’de de, 
kişinin uygun genetik yapısıyla birlikte, çevresel 
faktörlerin (enfeksiyonlar, ilaçlar, toksinler vb) 
etkileşimi sonucunda anormal immün yanıtın 
oluştuğudur. 

Bulgular:
- Ağız kuruluğu; en az üç aydır süregelen ağız 
kuruluğu vardır. Hastalar, katı-nişastalı gıdaları 
yutarken zorlanmadan, konuşurken dilin damağa 
yapışmasından yakınır. Tükürük salgısı, ağız ve 
diş sağlığı için çok önemlidir. Zararlı bakterilerin 
yerleşmesini önler. Ağız kuruluğuna bağlı sık diş 
ve diş eti problemleri, ağız içinde mantar plakları 
gibi hastalıklar eşlik eder. 
- Göz kuruluğu; en az üç aydır göz kuruluğu 
vardır. Gözlerde batma, yanma, kum kaçmış 
gibi bir his olur. Suni gözyaşı damlası ve jeli 
kullanma öyküsü vardır. Gözyaşı, gözde adeta 
bir film tabaka oluşturur ve içerdiği maddeler ile 
gözü, yabancı cisim ve enfeksiyonlardan korur. 
Göz kuruluğunun şiddetli olmasıyla keratit veya 
korneada ülserler gibi hastalıklar gelişir. 
- Genellikle iki taraflı tükürük bezlerinde, 
kulak önünde ve çene altında (parotis veya 
submandibular) ağrısız şişme (kabakulak gibi 
ancak Sjögren’de bazen tek bazen de çift taraflı 
olabilir ve kabakulaktan farklı olarak ağrısızdır). 
- Eklemlerde (özellikle el eklemleri gibi küçük 
eklemlerde) ağrı, şişlik veya sabah tutukluğu.
- Ciltte kuruluk veya deri döküntüsü.
- Vajinal kuruluk.
- Sürekli kuru öksürük.
- Uzun süreli yorgunluk.
- Sık üst veya alt solunum yolu enfeksiyonu 
(solunum yolu salgılarının azalması ile sinüzit, 
farenjit, larenjit, pnömoni, bronşektazi gibi). 
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Komplikasyonlar:
- Diş çürükleri, diş eti hastalıkları, ağız kokusu, 
ağız içinde mantar enfeksiyonu; bazen yemek 
borusuna kadar uzanabilir.
- Göz kuruluğuna bağlı, ışığa hassasiyet, 
görmede bulanıklık, korneada ülserler.
- Vajinal kuruluğa bağlı enfeksiyon, akıntı, ağrılı 
cinsel ilişki vb.
- Farenjit, larenjit, sık üst ve alt solunum yolu 
enfeksiyonları.
- Daha az; akciğer (yaygın interstisyel akciğer 
hastalığı, plevral effüzyon gibi), böbrekler (renal 
tübüler asidoz, glomeronefrit gibi), karaciğer 
(hepatit, siroz gibi) problemlerine neden olur.
- Sistit.
- Sjögren sendromlu gebelerin sadece küçük 
bir kısmında, kanlarında bulunan otoantikorların 
(anti-SSA/anti-Ro, anti-SSB/anti-La, anti-
RNP) bebeğe geçmesiyle, yeni doğanda cilt 
döküntüsü, kalp problemleri gibi sorunlara 
neden olabilir.
- Lenf nodları: Primer Sjögren sendromlu 
kişilerde normal popülasyona göre 40 kat artmış, 
lenfoma riski vardır. 
- Nadiren nörolojik olarak sinir uçlarını tutarak; 
yanma, uyuşma ve karıncalanmaya neden 
olabilir (periferik nöropati) veya beyin dokusunu 
tutabilir.

Tanı ve Laboratuvar Testleri:
- Öncelikle ağız ve göz kuruluğu yapabilecek 
nedenler, ilaçlar ve hastalıklar (hepatit C 
enfeksiyonu, diyabetes mellitus, sarkoidoz, 
boyuna radyasyon uygulanması gibi) 
dışlanmalıdır. 
- Ağız kuruluğunu göstermek için tükürük testi 
yapılır. En az 4 saatlik açlıkla, tükürük salgısını 
uyaran olmaksızın, 15 dakika boyunca tükürük 
biriktirilir, 1,5 mL ve altında ise ağız kuruluğu vardır.
- Göz kuruluğunu ortaya koymak için; Schirmer 
testi (gözyaşı miktarı), gözyaşı kırılma testi 
(gözyaşının kalitesi) ve boya testleri (korneada 
epitel hasarını göstermek için) yapılır.
- Tam kan sayımı, karaciğer ve böbrek fonksiyon 
testleri, tam idrar analizi, kan elektrolitlerine 
(sodyum, potasyum) bakılır.
- Anti-SSA (diğer adıyla anti-Ro) ve anti-SSB 
(diğer adıyla anti-La) antikorlarına bakılır.
- Ayrıca ANA ve RF antikorları da pozitif olabilir.
- Minör tükürük bezi biyopsisi (alt dudak iç 
kısmından alınır).
- Siyalografi.
- Tükürük bezi sintigrafisi.
- Akciğer grafisi, gerekirse akciğer tomografisi 
gibi diğer organ ve sistemlere ait görüntüleme de 
yapılabilir.

Tedavi:
- Ağız hijyeninin sağlanması, diş ve diş eti 
bakımı (ağız gargarası, hassas diş macunlarının 
kullanılması gibi), tükürük salgısını uyaracak 
şekersiz sakız çiğnenmesi.
- Tükürük salgısını uyarmak için sakınca yoksa 
pilokarpin ve cevimelin kullanılabilir. 
- Göz kuruluğu için; suni gözyaşı ve jelleri 
kullanılabilir. Gerekirse siklosporin içeren damlalar 
göz hekimince verilebilir. 
- Hidroksiklorakin (200mg tb): İmmün sistem 
üzerine düzenleyici etkileri vardır. Özellikle; halsizlik, 
kas ağrıları ve eklem yakınmalarına iyi gelir.
- Steroid olmayan ağrı ve inflamasyon gideren 
ilaçlar; kas-iskelet sistemi ağrılarında kullanılabilir. 
- Akciğer, sinir tutulumu gibi diğer organ ve 
sistemlerin tutulumunda, immünsüpresif tedaviler 
kullanılır. 

Yaşam Stili ve Diğer Öneriler:
- Kulak önünde, çene altında veya vücudunuzda 
gelişebilecek şişliklerde, hemen doktorunuza 
başvurun. 
- Ağız sağlığınıza özen gösterin ve düzenli diş 
hekiminize kontrole gidin. 
- Tuzlu su spreyleri kullanarak burnunuzu 
nemlendirin.
- Bulunduğunuz ortamın nemli olması çok 
önemlidir. Bu nedenle ev veya iş yerinize oda 
nemlendirici cihazlar (ev tipi-buhar makineleri) 
koyabilirsiniz. Havalandırma ve klimalar 
kuruluğunuzu arttıracaktır. Eğer kullandığınız 
suni gözyaşı, gözde kaşıntı ve kızarıklığa neden 
oluyorsa, doktorunuza danışarak başka birine 
geçin. 
- Bol sıvı tüketin. Ağzınızda, tükürük salgısını 
uyaran şekersiz şeker veya sakız dolaştırın. 
- Cilt kuruluğu için yoğun nemlendirici losyonları, 
banyodan hemen sonra; henüz cilt nemliyken 
kullanın.
- Zatürre (pnömokok) aşınızı (bir ömür boyu 
koruyan veya 5 yılda bir yapılan iki tür aşı var) ve 
her yıl grip aşınızı olun.
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jans-Türk Şirketler Topluluğu’nun 
sahibi Sarp Evliyagil’in hobi olarak 
başladığı ve sonrasında profesyonel 

anlamda sürdürdüğü koleksiyonerlik serüveni, 
Ankara’da açtığı Müze Evliyagil ile taçlanıyor. 
Müzede, Sarp Evliyagil’in 1950’den günümüze 
gelen bir zaman diliminde yaşamış çeşitli 
sanatçıların 300’ü aşkın resim, heykel, video 
art, fotoğraf ve baskılarından oluşan zengin 
koleksiyonu sanatseverlerle buluşuyor. 

DENGE: Sarp Bey, koleksiyoner kimliğinize 
geçmeden önce kısaca sizi tanıyabilir miyiz?
SARP EVLİYAGİL: 1970 Ankara 
doğumluyum. Necdet ve Sevgi Evliyagil’in 
küçük oğullarıyım. Ağabeyim Mert Evliyagil 
geçen yıl rahmetli oldu. Sırası ile Ayşe 
Abla İlkokulu, Tevfik Fikret Lisesi ve Bilkent 
Üniversitesi’nden mezun oldum. Ankara 
Üniversitesi’nde mastırımı tamamladım. 

A

1989’dan beri part time, 1993’ten beri tam 
zamanlı olarak iş yaşamının içerisindeyim.

1992 yılında kaybettiğimiz rahmetli babam 
Necdet Evliyagil yıllarca TRT’de Şiir Dünyası 
isimli bir televizyon programı aracılığıyla 
Türkiye’ye şiiri ve edebiyatı sevdirmiş özel bir 
insandır. Aynı zamanda kendisi de iyi bir şairdir. 
Bunun yanında politikacılığı ve iş adamlığı da 
olan çok yönlü bir insandır. 

Babam ağabeyi ile beraber 1951 yılında 
Ankara’da Ajans-Türk’ü kurmuş. Ajans-Türk 
ilk önce haber ajansı hüviyetinde faaliyet 
gösteriyormuş. Ancak 2-3 yıl sonra, burada 
ismini vermeyeceğim çok ünlü bir gazeteci 
ve politikacı arkadaşlarının kendilerini 
çekememesi sonucunda, haber ajansı olarak 
iş yaptıkları Anadolu Ajansı, Anka Ajansı 
gibi kurumlarla aralarını bozması yüzünden 
mecburen matbaacılığa dönmüşler. 

D.: Ajans-Türk matbaacılıkta önemli 
yeniliklere imza atmış, bunlar neler?
S.E.: Matbaacılık Türkiye’de o yıllarda çok 

Sarp Evliyagil “Birbiriyle Konuşan 
Eserler”

HOBİLER MESLEKLERHOBİLER
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geri kalmış durumdaydı, ofset baskı henüz 
gelişmemişti. İki kardeş 1963-64 yıllarında 
Ankara’nın ilk ofset baskı tesisini kuruyorlar ve 
ilk 70/100 çift renkli makinelerini getiriyorlar. 

Aynı zamanda kentte ofsetçi olmadığı için 
Nebiola fabrikalarından, 10 yıl bizimle çalışan 
ve daha sonra Ankara’daki bütün matbaaların 
hocası olacak, Senior Donato Romano isimli 
ofset ustasını getiriyorlar. Bu usta sonraki 
dönemde Ankara’ya ofsetçiliği öğretmiştir. 

Böylece o dönemde babamlar Ajans-Türk adı 
altında haklı bir şöhret elde ediyorlar. Uzun 
yıllar Türkiye’nin parmakla sayılan birkaç 
matbaasından biri oluyorlar. 1967 yılında bu 
kez dünyada ilk kez kabartma posta pullarını 
kendi geliştirdikleri bir teknikle basıyorlar. Bu 
başarıları Guinness İlkler Ansiklopedisi’nde de 
yer almaktadır.

D.: Koleksiyon yapmaya nasıl başladınız?
S.E.: Ben matbaa ve basım işinin içinde 
doğdum. Pulları yıllarca biz bastık. Tabi artık 
pul diye bir şey kalmadı. Pul koleksiyonuyla, 

güzel sanatlarla, ressamların kataloglarıyla 
o dönemde tanıştım. Öyle bir ortamda 
büyüdüm. Koleksiyona başlamam da bu aile 
ortamında olmaktan kaynaklanıyor.

Aslında ilk başlarda profesyonel manada 
koleksiyon olarak başlamadı. 1993 yılında 
Ajans-Türk’te tam zamanlı olarak işe 
başladım. O dönemde birkaç sanat galerisinin 
kataloglarını basıyorduk. Bu bastığımız 
katalogların karşılığında bize sergiden tablo 
vermeyi teklif ettiler. Bizim de hoşumuza gitti. 
Böylece ufak ufak galerilerle aramızda farklı bir 
ilişki başladı. Bunun üzerine sanat galerilerini 
gezmeye, açılışlara gitmeye başladım. 

1993 yılında Ankara’da San-Art adlı, 
Fransız Kültür Merkezi’nin himayelerinde 
uluslararası bir sergi serisi düzenlediler. Onların 
kataloglarını, broşürlerini, afişlerini biz bastık. 
O sergilerden çok etkilendim ve “Bunları 
almalıyım” diyerek, profesyonel anlamda 
koleksiyon serüvenim başladı.
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sanıyor. Oysa birçoğunu göremeden, 
kullanamadan göçüp gideceğiz. 

Bir süre sonra belirli bir sistem çerçevesinde ve 
birbiriyle konuşan nesneleri biriktirdiğiniz zaman 
koleksiyon oluyor. Her önüne geleni toplamak 
değil; “1950 ile günümüz arası Türk çağdaş 
ressamları ve heykeltıraşları” gibi. Zor tarafı 
dipsiz bir kuyudayız, ne başı ne sonu belli, 
bütçesi yok. İnsanın parasal olarak da duracağı 
noktayı önceden saptaması gerekiyor. 

D.: Koleksiyonunuz hakkında niceliksel ve 
niteliksel detayları öğrenebilir miyiz?
S.E.: Aşağı yukarı 60-70 sanatçının 300’ün 
üzerinde eseri koleksiyonumda yer alıyor. 
Rakamlar gün geçtikçe artıyor. Eski dönemden 
Mübin Orhan, Ferruh Başağa, daha genç 
sanatçılardan Kemal Önsoy, Canan Tolon 
bunların başlıcaları.
  
D.: Koleksiyonunuzda hikayesi veya 
değeriyle diğerlerinden daha fazla öne çıkan 
eser var mı? Varsa bunlar hangileri?
S.E.: Dışarıda görebileceğiniz, Neşet Günal’ın 
on metrelik bir Türkiye freski var. Bizim 
Kızılay’daki Ajans-Türk binasının üstündeydi. 
Onu oradan sökmedik, kalıbını aldırıp buraya 
yaptırdım. Türkiye’nin sanayileşme sürecini 
anlatan bir eser. Yine Osman Dinç’in bir 
yağmur çeşmesi heykeli var. Ayrıca Bedri 
Baykam’ın da çeşitli eserleri bulunuyor. 

D.: Önemli bir esere rastladığınızda neler 
hissediyorsunuz?
S.E.: O eski büyük heyecanları artık nadiren 
hissediyorum. Göz terbiyesiyle beraber insan 
nefis terbiyesi de yaşıyor. “Hepsi benim olsun, 
önce ben davranayım, başkası almasın” gibi 
düşünceler ilk başlarda daha fazla oluyordu. 
Şimdilerde birbiriyle konuşan eserler olmasını 
istiyorum ve daha seçiciyim. “Bir tane olsun 
ama içime tam sinsin” diye düşünüyorum.   

D.: Koleksiyon yapmanın zorlukları neler?
S.E.: Koleksiyonerlik aslında bir karakter 
meselesi. Ben biriktirmeye küçük arabalarla 
başladım. Hem oynardım, hem de camlı bir 
dolapta saklar, sergilerdim. Daha sonra işimiz 
gereği pul koleksiyonu yaptım. Sonra sanat 
eserleri ve bir yandan otomobiller. Herhalde 
insan biriktirince sonsuza kadar yaşayacak 
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Destek anlamında sürekli devletten bir şey 
beklememek lazım. İstanbul sermayesi bile 
kendisi bir şeyler yapabilecekken yardım 
bekliyor. O zaman onlar ne yapacak. Onların 
da bir şeylerin ucundan tutması gerekiyor. 
Yıllar içinde kazandıklarından bu ülkeye bir 
şeyler katmalarını bekliyoruz. 

Bir de şu var ki müze kurmak için 
başvurduğumuzda geldiler baktılar. Baktıkları 
kriterler o kadar geride kalmış ki, ellerindeki 

kâğıtta eserlerin tarihi niteliği olması gerektiği 
yazıyor. Bunlar çağdaş sanat eserleri. “Sikke 
var mı” diye soruyorlar. Müze denilen sadece 
toprak altından çıkarılan eserlerin sergilendiği 
bir yer olmak zorunda değil. 

D.: Ülkemizde kültür varlıklarının yeterince 
korunduğunu düşünüyor musunuz? Bu 
anlamda öncelikle ne gibi adımlar atılmalı?
S.E.: Düşünmüyorum ve bu doğrultuda da 
öncelikle mevcut zihniyet değişmeli. Buraya 
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kontrole gelen insan müzecilik konusunda 
gerçekten yeterli bir eğitime sahip olmalı. 
Müzecilik yapıyorsa, bunun da çağdaş sanat 
kısmına bakıyorsa, bu kişiyi devlet yurt dışında 
bu konuda önemli ülkelere, örneğin Roma’ya 
göndermeli. Sadece birilerinin akrabası diye 
böyle bir konuma getirmekle işler yürümüyor. 

D.: Müze Evliyagil’i kurma fikri nasıl ortaya 
çıktı, nasıl gelişti?

S.E.: Koleksiyonuma kattığım eser 
sayısı 300’lere yaklaşınca hem Ajans-
Türk’ün içerisinde hem de yan binada 
açtığım depolarda yer kalmadı. Evde 
sergileyebileceğiniz eser sayısı taş çatlasa 
30-35 adetti. Sürekli değiştirseniz bile yetersiz 
kalıyordu. 

On yıl önce aldığım bir eseri aslında hiç 
görmediğimi, sadece sahip olma güdüsüyle 
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satın alıp depoya kilitlediğimi fark ettim. Bunları 
insanlarla paylaşmam gerektiğini düşündüm. 
Bunlar hem maddi hem manevi hem de 
sanatsal değerler. Satın aldıktan sonra depoda 
bekletmek çok sağlıklı bir düşünce değildi.  

Nerede, nasıl bir yer yapacağımızı düşünürken 
evimin yanındaki bu alanda karar kıldık. 
Yurt dışında bazı yerlerde güzel örneklerini 
görmüştüm. “Türkiye’de böyle bir müzeye ilgi 

daha büyük olur” diye düşündüm ve doğru 
çıktı. Cumartesi ve Pazar günleri ortalama 
30-40 kişi gelip Müze Evliyagil’i ziyaret ediyor. 

D.: “Menzil” ve “Anakara” bu süreçte nasıl 
yerler ediniyor?
S.E.: Menzil bizim bundan 3-4 yıl önce, 
müzemiz henüz açılmamışken koleksiyonum 
için bir alışveriş merkezinde açtığımız sergidir. 
Küratör Deniz Artun ile birlikte yaptık. Kendisi 
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çok yakın bir dostumdur. Menzil sergisini 3 yıl 
önce açtık ve 3 ay süre devam etti. Buradaki 
eserlerin bir kısmı orada da sergilendi. 

Anakara ise bu müzenin ilk sergisinin adıdır. 
Koleksiyonumdan seçilen 50-60 parça 
sergilenmiştir. Dört katlı olan müzemizin bir katı 
kütüphanedir. Deniz Artun kalan üç katı üç ayrı 
döneme ayırmıştı. Anakara adı altında, üç ayrı 
dönemde Ankara’nın geçmişini (Cumhuriyet’in 
ilk dönemi, başkent oluşu, verdiği göçler gibi) 
sanat eserleriyle anlatan bir sergi.    

Sergi, müzenin birinci katında 1950 kuşağını 
o dönemin Ankara ile ilgili en önemli eseri olan 
Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun Yaban’ı ile 
eşleştiriyor. Müzenin orta katı 1970 kuşağı 
sanatçılarının olduğu bölüm. O kuşağı Sevgi 
Soysal’ın Yenişehir’de Bir Öğle Vakti romanıyla 
eşleştiriyor. En üst kat ise Barış Bıçakçı’nın iki 
eseriyle yeni kuşağı anlatıyor. 

D.: Müzeciliğin zorlukları var mı?
S.E.: En büyük zorluklar emek ve maddiyat 
kısmında yaşanıyor, sürekli veriyorsunuz. 
Ama işin doğası bu, buradan para kazanmayı 
ummuyoruz. Buraya giriş bedeli koymak 
hiç istemedim. Çay, kahve, iki çeşit kek 
koyuyoruz, ikramlardan da ücret talep 
etmiyoruz. Her şey bedelsiz, yeter ki 
sanatseverler gelsinler ve gezsinler. 

Ne aldığımıza gelince, bir kere bakın sizlerle 
tanıştık. Bundan 3-4 hafta önce buraya 
geldim, içeride kaç kişi olduğunu sordum, 9 
kişi varmış. Yukarıdan yabancı dilde konuşma 
sesleri geliyordu, kim olduklarına bakmak 
için gittim. Bir çift ve iki çocukları vardı. 

İspanyol Büyükelçi Yardımcısı idi. Gazetede 
okumuş, ne güzel bir şey yapılmış diye gelmiş. 
Tanıştık, Madrid’e davet etti. Bu tip dostluklar 
kurabilmek bu işin güzel kısımları. 

D.: Ziyaretçiler müzeyi hangi gün ve 
saatlerde ziyaret edebilirler?
S.E.: Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar 
günleri 11.00 - 17.00 saatleri arasında 
müzemizi ziyaret edebilirler. Hafta sonu daha 
yoğun oluyor. Perşembe ve Cuma günleri 
çevremizdeki okullardan öğrenciler geliyor. 
Bazı öğretmenlerimiz burada resim derslerini 
gerçekleştiriyorlar.

D.: Son olarak koleksiyon yapmayı 
düşünenlere neler önerirsiniz?
S.E.: Birincisi hangi konuyu seçeceklerini 
iyi düşünsünler. Konu çok önemli, önceden 
saptanmış olmalı ve doğru seçilmeli. Her 
şeyi dahil ederlerse işin içinden çıkamazlar. 
Neyi biriktirip sergilemekten zevk alıyorlarsa 
onu tercih etsinler. Sanat, meşakkatli ve 
ciddi bütçe gerektiren bir alandır. Bütçeleri 
yetmiyorsa özgün baskıları öneririm. Önemli 
sanatçılarımızın çok güzel litografi baskıları var, 
onlar olabilir. 

Koleksiyonerlik hastalık gibi, bir süre sonra bu 
işe tutkuyla bağlanıyorsunuz. Bunun farkında 
olmalılar. Kendilerini kaptırıp da varı yoğu buna 
dökmekten ziyade duracağı yeri bilmek, arada 
durup ne yaptığına bakmak gerek. Sanatsa 
doğru galeri ve galericilerle yola çıkmak önem 
arz eder. İşi yolda öğreniyorsunuz, doğru 
insanlarla yürüyünce az hata yapıyorsunuz, 
yanlış insanlarla karşılaşırsanız çok kazık 
yiyorsunuz. 
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Ç

Tarihi Kentlere Bilinçli 
Yaklaşım ve 
ÇEKÜL Akademi’nin 
Etkisi

EKÜL Vakfı 20 yıllık birikim ve 
tecrübesini paylaşmak için ÇEKÜL 
Akademi’nin kurulmasına öncülük 

ettiğinde, yıl 2009’du. Kültürel ve kentsel 
koruma alanında eğitimler yürüten ÇEKÜL 
Vakfı, akademi eğitimleri ile kamu-yerel-
sivil-özel kesimleri hedef aldı ve çeperini 
genişleterek hem daha geniş kesimlere ulaştı 
hem de koruma yaklaşımının uygulamalar 
sırasında da yaygınlık kazanmasını sağladı. 
Eğitimin pilot uygulaması 2009 yılında Tarihi 
Kentler Birliği’ne üye belediyeler ile başladı. 

Tarihsel, kültürel ve kentsel miras zenginliğinin 
korunmasında önemli sorumluluğa sahip olan 
yerel yönetimlerle çalışmalar yürüten ÇEKÜL 
Vakfı’nın yaptığı ihtiyaç analiz araştırmasında; 
kültürel koruma, kentsel koruma, geleneksel 
yaşam kültürü, hukuk, mimari, arkeoloji ve 
sosyal bilimler başlıkları, koruma alanında çalışan 
birimlerin en çok eğitime ihtiyaç duyduğu alanlar 
olarak tespit edildi.  

Yerel yönetimler bünyesinde koruma 
çalışmalarını yürütmek için kurulan proje ve 

uygulama birimleri ile 2005 yılından bu yana 
kurulmaya başlayan KUDEB-Koruma Uygulama 
ve Denetim Büroları’nın teknik ekiplerine, 
pilot eğitim uygulamasında öncelik verildi. 
Tarihi Şerifler Yalısı’nda verilen eğitimlerde, 
sağlıklı ve sürdürülebilir koruma politikaları 
için yerel örgütlenmenin, yerel eğitimin ve 
bilinçlendirmenin önemine vurgu yapılarak, 
belediyelerin ilgili kadrolarının geliştirilmesi 
başlıca hedef olarak belirlendi. 

2009 yılındaki pilot eğitimin ardından 2010’da 
eğitimlere başlayan ÇEKÜL Akademi, 
konusunda uzman isimleri, bilgi ve deneyimlerini 
paylaşmak üzere Türkiye’nin farklı kentlerinden 
mimarlar, şehir plancıları, arkeologlar, sanat 
tarihçileri, restoratörler, inşaat mühendisleri ve 
teknikerlerle buluşturdu. Akademi öğrencileri, 
hem Türkiye’den ve dünyadan vaka çalışmalarını 
karşılaştırma fırsatı buldu hem de kendi örnek 
plan ve projeleri üzerinde tartışarak, eğitimin 
sonunda kentlerine somut önerilerle döndü. 

Eğitim seminerleri; kısa ve öz anlatımların aktif 
katılım ve etkileşimle güçlendirilmesini, aktarılan 
bilgilerin çeşitli uygulamalar, vaka çalışmaları ve 
simülasyonlarla desteklenmesini, geribildirimlerin 
grup içinde paylaşılmasını, kazanılan 
farkındalıkların, bilgi ve becerilerin iş ortamına 
aktarılmasını sağlamaya dönük bir yöntem ile 
yürütüldü.  

ÇEKÜL Akademi Eğitimleri

ÇEKÜL Akademi eğitimleri, koruma bilincini 
kent-bölge-havza-ülke ölçeğinde yaygınlaştırmak 
amacıyla, belirli bir sistematikte gerçekleştiriliyor. 
Yerelde kentsel mirasın korunmasında görev 
alan profesyonellere; değişen ve gelişen 
kavram, uygulama ve mevzuat bilgileri hakkında 
doğru ve güncel bilginin ulaşmasını sağlamak; 
mesleki deneyimleri pekiştirmek ve koruma 
uygulamalarının niteliğini arttırmak, bu eğitimlerin 
başlıca hedefleri arasında yer alıyor.  

Kentsel Koruma Eğitimleri, Alanda Eğitimler ve 
Alan Yönetimi Eğitimi olarak 3 ana bölümde 
düzenlenen ve katılımcıların ihtiyacına göre 
belirlenen program başlıklarının tümü, vaka 
analizi ve saha deneyimi paylaşımı gibi temel 
eğitim ilkeleri çerçevesinde işleniyor.

Kentsel Koruma Eğitimi: Koruma kültürü ve 
bilinci, basit onarım ilke ve esasları, restorasyon 
teknikleri, malzeme bilgisi, proje yönetimi, 
hibe ve kredi fonlarının etkin kullanımı, proje 
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değerlendirme ve süreçleri, mevzuat bilgisi 
ve yorumlama, iletişim teknikleri, koruma 
kurullarındaki işleyiş, kamulaştırma, somut 
olmayan tarihi öğelere hâkimiyet gibi temel 
konular işleniyor. Bütüncül koruma yaklaşımının 
temel alındığı eğitimlerde sürdürülebilir proje 
örnekleri karşılaştırmalı olarak ele alınıyor. 

Alanda Eğitimler: 2012’de başlayan Alanda 
Eğitimler programı, kentsel kültürel mirası korumakla 
görevli kadroların, koruma çalışmalarıyla öne çıkan 
kentlerin deneyimlerini ve elde ettikleri sonuçları 
yerinde gözlemlemeyi amaçlıyor. Program, koruma 
deneyimi kazanmış kentlerin koruma vizyonları, 
planlama yöntemleri, uygulamada karşılaştıkları 
sorunlar ve çözüm seçeneklerini aktarabilecekleri 
bir alan yaratarak, konunun yerinde paylaşılmasını 
ve tartışılmasını sağlıyor. 

Alan Yönetimi Eğitimi Programı (AYEP) 

ÇEKÜL Akademi, ülkemizin tarihi ve kültürel 
varlıklarının uluslararası boyutta tanıtımı için yerel 
yönetimlerle işbirliği yaparak katkı sunuyor. Bu 
amaçla hazırlanan Alan Yönetimi Eğitim Programı 
(AYEP); kültürel miras kavramı ve yönetimine 
ilişkin evrensel normlar, UNESCO Dünya Mirası 
Listesi’nin kapsamı ve önemi, kültür varlıklarının 
korunması, yaşatılması ve tanıtılması amacıyla 
ilgili listeye yazdırılması sürecinin, yerel yönetimler 
tarafından planlanmasına yönelik yöntem ve 
uygulamalarını içeriyor. Dünya mirası sürecinde 
ve alan yönetiminde, gerçek sorunlara gerçek 
çözümler üreten kentlerin ziyaret edildiği, vaka 
çalışmaları ve analizlerinin yerel ekiplerle birlikte 
yapıldığı programda katılımcıların donanım ve 
becerilerinin arttırılması hedefleniyor. 

Doğal ve kültürel mirasın korunmasında kişisel 
çabaların örgütlü düzeye çıkması, ÇEKÜL 
Vakfı’nın kurulup gelişmesi, kamu ve yerel 
yönetimlerin kültürel ve doğal mirasa bakış 
açısında köklü değişiklikler yarattı. Bir yandan 
yerelde kültürel mirasın korunması için kamu-
yerel-sivil-özel işbirliği gelişirken, diğer yandan 
ilgili mevzuatta da bu gelişmelere uyum 
sağlayacak değişiklikler başladı. 

Bu konudaki önemli gelişmelerden biri de 
1983 tarihli, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Kanunu’nda, 2004 yılında yapılan değişiklikler 
ve buna bağlı olarak 2005 yılında çıkarılan Alan 
Yönetimi ile Anıt Eser Kurulunun Kuruluş ve 
Görevleri ile Yönetim Alanlarının Belirlenmesine 
İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 
oldu. Böylece bir yandan korumada bütüncül 

bir yaklaşımın çerçevesi oluşurken, diğer 
yandan da UNESCO Dünya Mirası adaylığı için 
2000 yılından beri zorunlu hale gelmiş olan 
alan yönetim planlamasının yasal dayanağı 
sağlandı. Aslında ÇEKÜL Vakfı’nın kuruluşunda 
vurguladığı, Tarihi Kentler Birliği’nin kuruluş ve 
çalışmasının temeli olan kamu-yerel-sivil-özel 
işbirliği de resmi bir statü kazandı. Bu, korumanın 
ortak bir uzlaşma zemini bulunmadıkça kalıcı ve 
yeterli olamayacağı gerçeğinin bir kez daha ilanı 
açısından da dönüm noktası sayılabilir. 

Dünya Mirası ve Alan Yönetimi konuları ÇEKÜL 
ve TKB’nin genel yaklaşımına uygun olarak 
ayakları yere basan, uygulama ile gelişen bir 
yörüngeye oturdu. TKB’nin 10. yılı “Dünya Mirası 
ve Alan Yönetimi” konu başlığıyla uluslararası 
çapta kutlandı. Alan yönetimi süreci 2011 yılında, 
13 yıllık bir aradan sonra Selimiye Camii ve 
Külliyesi’nin UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne 
girmesiyle hızla yön değiştirdi. Yerel yönetimler, 
kamu yönetimi hatta sivil hareketler bulundukları 
coğrafyadaki kültür mirasını uluslararası sahada 
da tescil ettirebilmek için bir yarışa başladılar. 
Böylece Alan Yönetimi kavramı ile UNESCO 
Dünya Mirası Listesi’nde yer almak, birbiri ile 
özdeşleştirilen konular haline geldi.
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 1-7 Nisan   Kanserle Savaş Haftası  
 5 Nisan   Avukatlar Günü                                           
 6 Nisan   Öldürülen Gazeteciler Günü                            
 7 Nisan   Dünya Sağlık Günü                                       
 8-14 Nisan Sağlık Haftası    
 14 Nisan Tıp Bayramı 
 12-18 Nisan Kalp Haftası   
 15-22 Nisan Turizm Haftası                                             
 17 Nisan Dünya Hemofili Günü    
 17 Nisan Haftası Verimlilik Haftası          
 21-28 Nisan Ebeler Haftası                                              
 22 Nisan Dünya Günü    
 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı          
 26 Nisan Pilotlar Günü                                               
 28 Nisan-4 Mayıs Kardeşlik Haftası  
 29 Nisan Dünya Dans Günü                                        
 29 Nisan Dünya Nüfus Günü    
 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü   
 3 Mayıs Dünya Astım Günü    
 4-10 Mayıs  İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası  
 5-13 Mayıs Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası
 6-12 Mayıs Kan Haftası
 10-16 Mayıs Engelliler Haftası   
 11 Mayıs  Anneler Günü  
 12-18 Mayıs Hemşirelik Haftası   
 14 Mayıs Eczacılık Günü 
 14 Mayıs  Dünya Çiftçiler Günü   
 15 Mayıs  Yeryüzü İklim Günü   
 15 Mayıs Hava Şehitlerini Anma Günü  
 15-21 Mayıs Gençlik Haftası   
  18-24 Mayıs Müzeler Haftası   
 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 
 21 Mayıs Dünya Süt Günü   
 30 Mayıs-5 Haziran Açlıkla Mücadele Haftası 
 31 Mayıs Dünya Sigarasız Günü  
 1-7 Haziran Uluslararası Fenilketonüri Günleri
  5 Haziran Dünya Çevre Günü  
 12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü
 14 Haziran Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları Günü 
 17 Haziran Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla 
  Mücadele Günü  
 17 Haziran Uluslararası Silahsızlanma Günü   
  20 Haziran Dünya Mülteciler Günü
 26 Haziran  Uyuşturucu Kullanımı ve 
  Trafiği ile Mücadele Günü  
 30 Haziran Emekliler Günü      

Ü

U
Verimli Bir Gelecek İçin

retim sürecine sokulan çeşitli 
faktörlerle (girdiler), bu sürecin 
sonunda elde edilen ürünler 

(çıktılar) arasındaki ilişkiyi ifade eden verimlilik, 
savurganlıktan uzak, kaynakları en iyi biçimde 

değerlendirerek üretmek demektir. 
Anlamlı bir kalkınma ölçütü olan verimlilik, 
günümüzde kalite ile birlikte sunulan, rekabet 
ile birlikte düşünülen, bilgi teknolojisini devreye 
sokan, çevreyi korumayı amaçlayan bir 
dünyayı da beraberinde getirmektedir. Bu 
nedenle verimlilik bir bilinç meselesidir. Bu 
bilinç toplumun her kesiminde, her ferdinde 
oluşturulmalı ve yaygınlaştırılmalıdır.  
Ulusal düzeyde verimliliği arttırma çabaları, 
üretim veya hizmet sisteminin tüm elemanlarını 
bir araya getirecek, etkili bir örgütlenme 
gerektirir. Verimlilik, işletme ya da sektör içi ve 
dışı pek çok etmene bağlı olduğundan, verimlilik 
artışına katkıda bulunacak ekonomik, sosyal, 
siyasal, yasal ve örgütsel koşulları yaratmak 
çok önemlidir. Tüm iç ve dış faktörler arasındaki 
dengenin sürdürülmesini sağlayabilecek tek 
kurum devlet ve onun yasama organlarıdır.

Bu nedenle, ulusal boyutta verimlilik artışını 
belirleyen öğelerden biri, verimlilik artışından 
yararlanacaklar arasındaki karşılıklı anlayıştır. Bu 
ise verimlilik kazançlarının eşit paylaşılması, sosyal 
güvenliğin ve iş güvenliğinin güçlendirilmesi, iş 
yasaları, işçinin yönetime gerçek katılımı ve diğer 
ilerici değişimlerle sağlanabilir.

1992 yılından 2011 yılına kadar Milli Prodüktivite 
Merkezi’nin kuruluş tarihi olan 17 Nisan tarihini 
içine alan hafta “Verimlilik Haftası” olarak 
kutlanmış olup, çeşitli etkinlikler ile farklı toplum 
kesimlerine ulaşılmaya çalışılmıştır. 

Bu uygulama kapsamında, Verimlilik Haftası 
boyunca ülkemizin dört bir yanında; başta 
kamu ve özel sektör kurumları, eğitim kurumları, 
üniversiteler, sivil toplum ve meslek kuruluşları 
olmak üzere, tüm kesim ve sektörlere yönelik 
olarak verimlilik bilgisini ve bilincini geliştirerek 
yaygınlaştırmayı amaçlayan çeşitli etkinlikler 
düzenlenmektedir. 

Alın Teri Onuruna 

luslararası Tarım Üreticileri 
Federasyonu’nun (IFAP) kuruluş tarihi 
olan 14 Mayıs, 1984 yılından beri 

“Dünya Çiftçiler Günü” olarak kutlanmaktadır. 
Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla düzenlenen 
etkinliklerde, gazete, radyo, televizyon gibi 
yayın organlarında ve okullarda, güç şartlar 
altında çalışan çiftçilerin ekonomiye olan katkısı 
ve hızla artan dünya nüfusuna karşı en temel 
ihtiyaç olan gıda üretiminin önemi bir kez daha 
vurgulanmaktadır. 
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Bu kapsamda, tarım sektörünün gelişmesi, 
sürdürülebilir bir büyüme trendinin yakalanması 
ve üreticilerin uluslararası piyasalarda rekabet 
gücü kazanabilmesi için çiftçilere yönelik bir 
takım destek projeleri oluşturulmaktadır. 

Ayrıca, çiftçilerin başarılı olmasını sağlamak 
adına, doğal kaynakları koruyarak, çiftçilerin 
daha fazla üretmesi ve yaşamlarını 
iyileştirmesine yardımcı olmak, nitelikli tohum 
geliştirerek üretimlerine değer katmak gerektiği 
ortaya konmaktadır.

Sulama, gübreleme, ilaçlama konusunda 
aydınlatıcı bilgiler verilerek, toprağın daha iyi 
işlenebilmesi için ekim, dikim, bakım ve hasat 
işlerini yapmakta kullanılan alet ve makineler 
tanıtılmaktadır.

Beslenme için gerekli tarım ürünlerini üreten 
çiftçilerin bağ, bahçe ve tarlada nasıl zor şartlar 
altında çalıştıklarının önemine dikkat çekilen 
14 Mayıs’ta, giyeceklerin hammaddesi olan 
pamuğun, ipeğin ve yünün üretilmesinde 
çiftçilerin çalışmaları hakkında bilgiler de 
verilmektedir.

Dünyanın en büyük sekizinci tarım ülkesi olması 
ve tarım sektörünün nüfusun dörtte birini 
istihdam etmesi nedeniyle, Türkiye’de tarım, ülke 
ekonomisi açısından büyük önem taşımaktadır. 
Geçimini topraktan sağlayan çiftçiler, dört 
mevsim üretim yaparak, sofralarımıza gelen 
besinlerin emek gücünü oluşturur. 

Yaşam için en temel unsur olan beslenmede, 
tarım olmazsa olmaz bir yere sahiptir. Tarım 
arazilerinde ve tarım nüfusunda yaşanan azalma 
ise değişen zaman ile birlikte gelecek nesilleri 
tehdit eden en büyük sorunlar arasında yer 
almaktadır.

Müzeler Haftası

Müzeler; sanat, bilim, tarih ve kültürle 
ilgili eserlerin halka gösterilmek için 
toplanıp sergilendiği yerlerdir. Eski 

eserlerin derlenip toplanması önce İngiltere’de 
başlamıştır. İmparatorluğun değişik yerlerinden 
toplanan belgeler, kalıntılar ve heykeller başkente 
getirilerek bugünkü anlamda müzelerin ilk biçimi 
oluşturulmuştur. Daha sonra Avrupa’nın öteki 
ülkelerinde de benzer uygulamalar devam 
ederek, müzecilik yayılmıştır.

Yurdumuzda müze çalışmaları 1846 yılında 

Ahmet Fethi Paşa tarafından başlatılmıştır. 
İlk müze ise İstanbul’da Aya İrini Kilisesi’nde 
kurulmuştur. Osman Hamdi Bey zamanında, 
yurdun çeşitli bölgelerinde ve özellikle Nemrut 
Dağı’ndaki antik Sayda kentinde yapılan 
arkeolojik kazılardan çıkan eserler İstanbul’a 
getirilmiş ve İstanbul Arkeoloji Müzesi 
kurulmuştur. 

1924 yılında Topkapı Sarayı müze olarak 
hizmete açılır. 1928 yılında Etnografya Müzesi 
tamamlanarak hizmete girer. 1934 yılında 
Ayasofya Camii müze olarak hizmete sunulur. 
Bu arada Konya, Bursa, Manisa, İzmir, Kayseri, 
Afyon, Antalya, Edirne, Adana illerimizde de 
müzeler açılır. 

Cumhuriyet döneminde ise bir yandan 
müzeler açılırken öte yandan da arkeolojik 
kazılar yapılır. Bu kazılardan çıkan eserlerin 
bir kısmı Ankara’da, Anadolu Medeniyetleri 
Müzesi’ndedir.

18 Mayıs tarihi Uluslararası Müzeler Konseyi 
tarafından Uluslararası Müzeler Günü olarak 
kabul edilmiş olup UNESCO tarafından da tüm 
dünyada 18 Mayıs, Müzeler Günü ilan edilmiştir. 
Ülkemizde ise Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 
girişimleriyle 1982 yılından bu yana her yıl 
18-24 Mayıs günleri Müzeler Haftası olarak 
kutlanmaktadır. 

Hafta kapsamında ülkemizin kültür varlıkları 
tanıtılır, eski eserlerin korunması gerektiği anlatılır. 
Hafta boyunca müzeler ücretsiz olarak gezilerek 
milli kültür ve tarih bilgisi zenginleştirilir. Hafta 
içinde açık oturumlar düzenlenerek uzmanların 
konferans vermeleri sağlanır. Ayrıca okullarda 
tabiat varlıkları ve müzeler köşesi hazırlanarak, 
bu köşede müzecilikle ilgili basında çıkan yazılar 
sergilenir
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Bedenlerini Kontrol Edemeyen Hastalar 
İletişim Kurabilecek

ilim insanları, vücutlarını hiçbir şekilde 
kontrol edemeyen, kilitli kalma 
sendromu (locked in sendromu) 

hastalarının iletişim kurabileceğini açıkladı. 
İnsanların beyinlerini analiz eden bir bilgisayar 
kullanan bilim insanları, sorularına evet ve 
hayır yanıtları alabilmeyi başardı. Yeni yöntem 
sayesinde bir hasta, kızının evlenmesini 
istemediğini açıklayabildi.

İsviçre’deki dört hasta üzerinde denenen 
ve PLOS Biology dergisinde yayınlanan bir 
makaleyle duyurulan yöntem, hastaların hareket 
ettiremedikleri bir bedende kilitli kalmış olmalarına 
rağmen mutlu olduklarını da ortaya çıkardı.

Dört hastada da bir tür motor nöron hastalığı 
bulunuyordu. Bu hastalığa yakalananların 
beyinleri normal fonksiyonlarını sürdürse de 
hastalar konuşamıyor ve hareket edemiyor. 
Bu durumdaki hastaların bazıları göz kaslarını 
hareket ettirerek iletişim kurabiliyor. Fakat bu 
çalışmada yer alan hastalar göz kaslarını da 
hareket ettiremiyordu.

Beyin hücrelerinin faaliyetleri kandaki oksijen 
seviyesi ve kanın renginde değişimlere yol 
açıyor. Bilim insanları bu uygulamada kızıl 
ötesi spektroskopi adlı bir yöntemi kullanarak 
beynin içindeki kanın rengine bakıp kişinin 
beyninde yürütülen faaliyeti algılıyor.
 
Hastalara “Eşinin adı Ahmet mi?” gibi sorular 
sorarak, bir bilgisayar yazılımının beyinden 
gelen işaretleri analiz etmeyi öğrenmesi 
sağlanıyor. Sistemin başarı oranı %75. Bu 
yüzden hastanın verdiği cevaptan emin olmak 
için aynı soruyu birkaç kere sormak gerekiyor.

Araştırmacılardan Prof. Ujwal Chaudhary, bu 
yöntemin hastaların hayat kalitelerini önemli 
ölçüde arttırdığını açıkladı; “Hiçbir şekilde 
iletişim kuramamak ile evet ve hayır diyerek 
iletişim kurmak arasındaki fark devasa”.

Çalışmalardan birinde bir kadın, erkek 
arkadaşıyla evlenmeden önce kilitli kalma 
sendromlu babasının onayını almak istedi. 
Fakat babanın verdiği 10 yanıttan 8’i hayır 
oldu. Prof. Ujwal Chaudhary, “Niye hayır 
dediğini anlayamadık” diyor ve ekliyor, “Ama 
yine de evlendiler. Aşkın önünde hiçbir engel 
duramaz”.

Bu yöntem sayesinde hastalar aile ziyareti 
isteyip istemedikleri gibi günlük yaşamlarını 
ilgilendiren konularda iletişim kurabiliyor. 
Nöroteknoloji üzerine araştırma yapan Wyss 
Center’ın direktörü Prof. John Donoghue 
şunları söylüyor, “Kilitli kalma sendromu 
nedeniyle tüm iletişimi kesilen birinin tekrardan 
iletişim kurmasını sağlamak, çevrelerindeki 
dünyayla etkileşim kurabilmeleri için zihinlerini 
özgürleştirmek demektir ve bu olağanüstü”. 

Diş Çürüğü İlacı Dolgunun Yerini Alabilir

ilim insanları, dişlerin kendi kendilerini 
tamir edebileceğini, böylece dolgu 
yaptırmaya gerek kalmayabileceğini 

belirtiyorlar. Londra merkezli King’s College 
Üniversitesi’nden bir grup bilim insanı, 
fareler üzerinde yaptıkları deneyde, bir çeşit 
kimyasalın diş özündeki hücreleri harekete 
geçirerek, ufak çürükleri tedavi edebileceğini 
buldu.

Kullanılan yöntemde, biyolojik olarak 
çözünebilen bir sünger ilaca batırılıyor ve 
daha sonra diş çukuruna yerleştiriliyor. 
Science Reports dergisinde yer alan çalışma 
sonucunda; tam, etkili ve doğal tedavi elde 
edildi.

Dişler sınırlı ölçüde kendilerini yenileyebilir 
özelliklere sahipler ve diş minesinin altındaki 
katman olan dentini ince bir tabaka halinde 
yineleyebiliyorlar. Ancak bu, büyük diş 
çukurlarını doldurmaya yetmiyor.
 
Genellikle dişçiler, diş çürüğünü tamir etmek 
ya da metal cıva alaşımı (amalgam) veya 
toz cam ve porselen karışımıyla doldurmak 
zorundalar. Bu dolguları kişinin tüm hayatı 
boyunca birkaç kez değiştirmek gerekebiliyor, 
bu yüzden araştırmacılar dişin kendini 

BİLİM TE BİLİM TEKNOLOJİ
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yenilemesini sağlayarak çürükleri doğal 
yollardan tedavi etmenin yolunu arıyorlar.

Araştırmacılar Tideglusib isimli ilacın diş 
özündeki kök hücre oluşumunu harekete 
geçirerek, bir farenin dişindeki 0.13 
milimetrelik delikleri tamir edebildiğini buldular. 
Uygulamada dişteki çürüğe önce ilaca 
batırılmış bir sünger yerleştiriliyor, ardından 
üzerine koruyucu bir kaplama yapılıyor.

Araştırma ekibinde yer alan Prof. Paul Sharpe 
yaptığı açıklamada, “Sünger çözünebilir, işin 
en önemli noktası bu. Süngerin yerleştirildiği 
yer minerallerle doluyor, neticede dentin 
kendini yeniliyor, böylece ileride değiştirmeniz 
gerekecek bir dolguya gerek kalmıyor” diyor.

King’s College Üniversitesi’ndeki ekip şimdi daha 
büyük çukurların tedavi edilip edilemeyeceğini 
araştırıyor. Prof. Sharp, yakında yeni bir tedavinin 
mümkün hale gelebileceğini söylüyor, “Çok uzun 
süreceğini sanmam, kendini yenilemeyi sağlayan 
tedavi yöntemleri arasında bu çocuk oyuncağı 
ve umarım 3 yıl ile 5 yıl arasında kullanıma 
sokulabilir”.

Rejeneratif tıp alanı, hücrelerin bölünerek kendi 
kendini tedavi etmesini amaçlıyor, bu yöntem 
kanserin tedavisinde de önem arz ediyor. Yeni 
ilaç hücrelerdeki bir dizi kimyasal sinyal olan 
Wnt sinyalinin yolağını değiştiriyor. Hücreler 
arası sinyal iletimi, aynı genetik bilgiye sahip 
hücrelerden farklı hücrelerin oluşumunda 
önemli rol oynuyor. İlaç bunama hastalarının 
tedavisinde denenmeye başlandı bile.

Bu, diş çürüklerinin tedavisinde bulunan son 
yöntem, King’s College Üniversitesi’ndeki 
bir başka araştırmacı ekip, elektriğin 
mineralleri diş minesine yönlendirerek dişi 
güçlendirebileceğini düşünüyor. 

Kalsiyum ve fosfat gibi mineraller, bakterilerin 
besin artığıyla oluşturdukları asitlerle doğal 
yollardan dişlere girip çıkıyorlar. Ekip, mineral 
bileşimi hazırlıyor ve az bir elektrik akımıyla 
minerallerin dişin derinliklerine itilmesini 
sağlıyor. Bunun da dişi güçlendirerek, diş 
çürüklerini azaltabileceği belirtiliyor.

Diyabetik Pankreası Yenileyen Beslenme 
Programı

BD’de yapılan bir araştırma, “önce 
açlık sonra ziyafet” çektiren bir 
beslenme programının, pankreasın 

kendini yenilemesini sağlayabileceğini ortaya 
koydu. Cell isimli dergide yayınlanan ve 
diyabetli fareler üzerinde yapılan araştırma, 
başta sınırlı miktarda, ardından ise çok 
besin verilen farelerde, pankreasın kendini 
onardığının gözlemlendiğini açıkladı. Bu 
beslenme düzeninin daha önce yaşlanmayı 
yavaşlattığı da öne sürülmüştü.

Güney California Üniversitesi’nde görevli 
olan ve araştırmayı yürüten ekipte çalışan Dr. 
Valter Longo, “Fareleri önce bir süre aç bırakıp 
sonra onlara yemek vermenin pankreastaki 
hücrelerin kendini yenilemesini tetiklediğini 
ve organın çalışmayan kısımlarını tekrar 
çalıştırdığını gözlemledik” dedi.

Deney sonucunda, hem tip 1, hem tip 2 
diyabeti olan farelerde olumlu etkiler görüldü. 
Tip 1 diyabet, bağışıklık sisteminin beta 
hücrelerini yok etmesinden, tip 2 ise, besin 
tercihleri nedeniyle vücudun insüline yanıt 

A
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verememeye başlamasından kaynaklanıyor.
Beta hücreleri, kandaki şekeri tespit ederek, 
şeker oranının fazla olması durumunda 
insülin hormonu salgılanmasını sağlıyor. 
Araştırmacılar, söz konusu diyetin uygulandığı 
farelerde, pankreasın beta hücrelerini 
yenilediğini gözlemledi. Bu sayede pankreasın 
fonksiyonları geri kazandırılarak diyabetin 
belirtileri tersine çevriliyor.

Araştırmacılar tip 1 diyabet hastalarından 
aldıkları hücrelerde yaptıkları deneyde de 
benzer gözlemler yaptıklarını söylüyor. Ancak 
diyabetik pankreas hastalarının, bir doktora 
danışmadan bu diyeti denememesi gerektiği 
de vurgulanıyor.

Vegan beslenmeye de benzetilen bu diyette, 
ilk 5 gün boyunca, kişilerin düşük kalorili, 
düşük seviyede protein içeren, karbonhidrat 
ağırlıklı, daha fazla doymamış yağlarla 
beslenmeleri gerekiyor. Alınan kalori miktarı 
günlük 800 ila 1.100 kaloriyle sınırlandırılıyor.

Bu diyeti uygulayan kişiler daha sonra 25 
gün boyunca istediklerini yiyebiliyorlar. Dr. 
Longo, “Bu gözlemin tıbbi anlamda potansiyeli 
çok büyük, çünkü en azından farelerde, 
beslenme düzeninin diyabet belirtilerini geri 
çevirebileceğini kanıtladık” diyor.

Longo, “Bilimsel anlamda ise bulgularımız 
daha da önemli çünkü beslenmenin hücre 
yenilenmesinde rolü olabileceğini, besin 
üzerinde genetik değişiklikler yapmak zorunda 
kalmadan gösterdik” diye ekliyor.

İnsanlar üzerinde yapılan farklı beslenme 
deneyleri de, diyetin kişilerdeki kan şekeri 
seviyesini olumlu etkilediğini gösteriyor. 
Ancak Dr. Longo, benzer durumdaki 
kişileri, hemen bu diyeti uygulamaya 

kalkışmamaları konusunda da uyarıyor. 
Longo, “Bu göründüğünden çok daha 
gelişmiş ve karmaşık bir uygulama. Bunu evde 
denemeyin” diyor.

Uzmanlar bulguların yeni bir tedaviye işaret 
ediyor olabileceğini söylüyor. Diyabet 
konusunda kampanyalar yürüten hayır kurumu 
Diabetes UK yetkilisi Dr. Emily Burns, “Bu 
heyecan verici bir haber, ancak insanlarda işe 
yarayıp yaramadığını görmeliyiz. Tip 1 ve tip 
2 diyabeti olan insanlar pankreasta insülinin 
üretilmesini sağlayan hücrelerin yenilenmesini 
sağlayan bir tedaviden faydalanabilir” diyor.

Anoreksiya Tedavisinde 
Yeni Umut

ilim insanları, beynin derinlerine 
yerleştirilen elektrotlarla uygulanan 
uyarım terapisinin ileri derece 

anoreksiya hastalarında iyileşme sağladığını 
bildirdi. Kanada Sunnybrook Sağlık Bilimleri 
Merkezi araştırmacıları, bir grup anoreksiya 
hastası üzerinde uyguladıkları deneyde, beynin 
derinlerine yerleştirilen elektrotlar aracılığıyla 
yapılan uyarımlar sayesinde hastalarda 
iştahsızlığa ve uyku bozukluğuna yol açan 
depresyon ve endişe bozukluğu semptomlarını 
hafifletmeyi başardı.

Bilim insanları araştırma çerçevesinde 21 ila 
57 yaşlarında, ortalama 18 yıldır anoreksiya 
hastası olan 16 denekle çalıştı. Büyük 
bölümü aşırı düşük kilolu ve ileri derecede 
hasta olan deneklerden bazılarının erken 
ölüm riskiyle karşı karşıya olduğu belirtildi. 
Hastaların beyinlerine, anoreksiya bağlantılı 
olduğu düşünülen bölgelerini uyaracak şekilde 
elektrotlar yerleştirildi.

Elektrotlarla düzenli uyarım terapisi 

BİLİM TE BİLİM TEKNOLOJİ
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yapılan hastalardan bazılarında birkaç ay 
içinde depresyon ve endişe bozukluğu 
semptomlarının hafiflediği, bir yıl dolduğunda 
hastaların büyük bölümünün kilo almaya 
başladığı ve grubun ortalama vücut kitle 
endeksinin arttığı gözlendi.

Tıp literatüründe “derin beyin uyarımı” olarak 
adlandırılan yöntemin daha geniş çaplı 
araştırmalarla desteklenmesi halinde henüz 
kesin tedavisi olmayan hastalığa karşı umut 
olabileceği belirtildi.

Araştırmaya liderlik eden beyin cerrahı Dr. Nir 
Lipsman, “Çalışmamızın anoreksiyanın bir kişilik 
bozukluğu veya yaşam tarzı sorunu değil bir 
beyin hastalığı olduğunun anlaşılmasına yardımcı 
olacağını umuyorum” ifadelerini kullandı.

Yumurtalık Kanserinin Erken  
Teşhisinde Kan Testi 

oktorlar her dört ayda bir yapılan kan 
testinin kadınları yumurtalık kanseri 
riskinden koruyabileceğini söylüyor. 

Hastalığın mevcut bir tarama yöntemi 
bulunmadığı için bu riski taşıyan kadınların 
yumurtalıkları ve rahim borularının alınması 
tavsiye ediliyor.

Clinical Oncology isimli dergide yayınlanan 
araştırmaya göre 4 bin 348 kadın üzerinde 
yapılan testlerde kanser erken aşamada teşhis 
edildi. Sıradan kan testlerinin hayat kurtarıp 
kurtarmayacağı henüz bilinmiyor.

İngiltere’nin Hertfordshire bölgesinde yaşayan 
Caroline Presho’nun ailesinde meme ve 
yumurtalık kanseri geçmişi var. 43 yaşındaki 
Presho, BRCA2 denilen genetik bir bozukluk 
taşıyor. Presho, “Ben saçma bir mutant 
gibiyim. Vücudumda kanser geliştirme 
yeteneğine sahibim” diyor. 

Presho bu riski azaltmak için kendisine 
yumurtalık ve rahim borularının alınmasının 
tavsiye edildiğini söylüyor. Ancak bunun 
sonucu olarak menopoz başlıyor. Presho, 
“Ameliyat olacaktım ama 35 yaşımda 
menopoza girmek istemedim. Bu, kemik ve 
kalp sağlığında kötü etkilerin başlaması için 
çok genç bir yaş” diyor.

Tarama olmadan bu hastalık için dikkat 
edilmesi gereken belirtiler, şişkinlik hissi, 
karın bölgesinde rahatsızlık, yemek yerken 
hemen doyma hissi ya da iştahsızlık ve daha 

sık idrar yapma ihtiyacı olarak gösteriliyor. 
Her yüz kadından ikisi hayatlarının bir 
döneminde yumurtalık kanserine yakalanıyor. 
Ancak araştırma Caroline gibi onda bir bu 
kansere yakalanma şansına sahip kadınlara 
yoğunlaşıyor.

İngiltere’de 42 merkezde yürütülen deneylerde 
kadınların kanlarında CA125 isimli bir kimyasalın 
düzeyi incelendi. Doktorlar yumurtalıklar 
tarafından üretilen CA125 düzeyindeki 
değişimleri inceledi ve kanser belirtisini anlamak 
için artış olup olmadığına baktı.

Üç yıllık tarama sürecinde ve son testten bir 
yıl sonra 19 kanser vakası görüldü. Bunlardan 
10’u erken safhadaydı. Bundan beş yıl 
sonraysa 18 yumurtalık kanseri tespit edildi ve 
sadece bir tanesi erken aşamadaydı.

Kanser tedavisinin ana ilkelerinden biri tümör 
ne kadar erken bulunursa, hayatta kalma 
şansının o kadar yüksek olması. Taramayla 
kanser belirtileri erken aşamada bulunabiliyor. 
Ancak araştırma bu taramanın hayat kurtarıp 
kurtarmadığı konusuna açıklık getirecek kadar 
uzun süredir devam etmiyor. 

UCL Üniversitesi jinekolojik kanser profesörü 
Usha Menon hastaları ameliyat olmaya teşvik 
ettiklerini söylüyor. Menon, “Kadınlar menopoz 
meselesinde zorlanıyorlar, dört ayda bir 
yapılan taramalar belirtilerin anlaşılması için 
daha iyi işe yarıyor. Taramalar daha az ilerlemiş 
hastalığı yakalıyor ancak hayat kurtarmayı 
başarıyor muyuz, henüz bilmiyoruz” diyor.

Ancak ABD’de Gıda ve İlaç İdaresi yumurtalık 
kanserini tespit etmek için yapılan kan testlerini 
yaptırmama tavsiyesinde bulundu. Bunun bir 
nedeni kadınların test yaptırmalarının ameliyat 
olmalarını engelleyebilecek olması. Menon, 
“Herkes bundan endişeleniyor” diyor ve bazı 
kadınların ameliyatlarını geciktirdiğini söylüyor.

D



94 /
YEMEK KÜLTÜRÜYEMEK

Tarihin Süzgecinde 
Mutfak Kültürümüz

arayda 16. ve 17. Yüzyıllarda Yemek: 
Bu dönemde Osmanlı Devleti çok 
genişlemiştir. Gerek saray aşçılarının 

deneyimlerinin artması, gerekse fethedilen yeni 
yerlerin mutfaklarının katkısı, pişirilen yemek 
çeşitlerini çoğaltmış, pişirme yöntemlerini rafine 
hale getirmiştir. 

Doğudan ve batıdan gelen çok çeşitli gıda 
maddeleri, gittikçe artan ziyafetler ve konuk 
ağırlamalar, hep değişik ve beğenilecek yemek 
sunma çabalarını hızlandırmış, sonunda Osmanlı 
saray mutfağının kalitesi yükselmiştir. 

İstanbul bu süreçte, artan nüfusuyla gıda 
maddeleri bakımından giderek öteki bölgelere 
bağımlı hale gelmiştir. Tahıl ürünleri Trakya, Kırım, 
Bursa, Balıkesir ve çevresi, İzmir ve Manisa’dan, 
pirinç Mısır ve Filibe’den, meyve ve sebze şehir 
çevresindeki ve Bursa gibi en çok bir gün 
uzaklıktaki yerlerden temin edilmektedir. 

Bu dönemde Ortaköy’den enginar, Maltepe’den 
lahana, Langa’dan başta salatalık ve marul olmak 
üzere diğer çeşitli sebzeler, Trakya’dan üzüm, 
Bursa’dan kavun, karpuz ve taze soğan, Ege 
kıyılarından incir, Karadeniz’den kiraz getirtilirken, 
yoğurt üretimi İstanbul’da (Kanlıca, Ortaköy, 
Sütlüce, Kasımpaşa ve Üsküdar’da) yapılmakta, 
ama peynir yine dışarıdan gelmektedir (Tekirdağ 

ve Limni’den kaşkaval, 
Eflak ve Buğdan’dan 
tulum, Eğriboz’dan 
tekerlek peyniri). 

Et ihtiyacını Trakya, 
Makedonya, Eflak ve 
Buğdan karşılamaktadır. 
Anadolu’da ise Karaman 
ve Türkmen cinsi koyunlar 
zaten vardır. Malkara, 
Hayrabolu ve İzmit’ten 
tavuk gelmektedir. Ayrıca 
Venedikli tüccarlar, 
Mısır’dan baharat 
taşımaktadırlar. Sarımsak 
İzmit’ten, limon Sakız 
ve İstanköy adaları 
ve Mersin’den, zeytin 
Edremit’ten gelmektedir. 

Eremya Çelebi Kömürcüyan, 17. yüzyıl saray 
mutfağını şöyle anlatır; “Padişahın en çok sevdiği 
et güvercin kebabıdır. Bundan on iki tane bir 
tepsi içinde takdim edilir. Güvercinden sonra 
beğendiği yemek haşlanmış ve kızartılmış piliç, 
kuzu ve koyun etidir. Padişah yemek sırasında 
çeşitli meyve suyu, limonsuyu ve şekerle yapılmış 
bir meşrubat içer. Sofrada asla çerez kullanılmaz. 
Padişahın soğukluğu bir hamur tatlısından 
ibarettir. Meyveyi kahvaltı olarak yer ve sofrada, 
çok itibar edilen Milano peyniri bulundurulur”.

16. yüzyılda Türkiye’yi ziyaret etmiş olan 
yabancılar arasında ayrıntılı gözlemleriyle tanınan 
Hans Dernschwam, o sırada Türklerin genellikle 
pirinç çorbası, koyun etinden sade çorba, koyun 
etinden buğdaylı çorba, koyun etinden şiş kebap, 
sade pilav, bademli pilav pişirdiğini, tavuk etinin 
parçalanıp pirinç çorbasının içine konulduğunu, 
sofraya getirirken içine tarçın ve maydanoz ilave 
edildiğini, tavuğu kızartırken içine mutlaka soğan 
koyulduğunu anlatır. 

Hans Dernschwam, kabak ve patlıcan 
dolmasının üzerine yoğurt dökülerek yendiğini,  
 
hatta havuçtan bile dolma yapıldığını yazar. 
Yaprak sarması için kıymanın, asma yaprağının 
içine sarıldıktan sonra tepsiye dizilerek, altına 
da ekşi erik konularak suda pişirildiğini açıklar. 
Muhallebi, kaygana, katmer ve helvanın yapılışını 
da tarif eder. 

Hans Dernschwam, Osmanlı devletinde, 
fasulye ve mercimeğe pek rağbet edilmediğini, 
balkabağının Mısır’dan getirildiğini ve yemeğinin 
hoş olduğunu, hıyar, sarımsak, soğan, turp 
ve pancarın çok kullanıldığını, kahvaltılarda 
daha çok peynir yenildiğini ve bazen de bulgur 
çorbasının içine ekmek doğrandığını, ekmeğin 
daima taze yendiğini, balık yemeklerine pek itibar 
edilmediğini, bezelyenin bilinmediğini ve turpun 
da Edirne’den özel getirildiğini anlatır. 

Hans Dernschwam’ın saptamaları bu kadarla 
da kalmaz. Meyvelerden üzüm başta olmak 
üzere elma, erik, kiraz, vişne, kocayemiş, şeftali, 
hünnap, armut, turunçgiller, kavun, karpuz, 
nar, incir, badem, hurma, kuru üzüm, kestane, 
limon ve daha da enteresan olarak fıçılarla limon 
suyunun İtalya’dan İstanbul’a getirildiğini (Ne 
için mi? Koyun etinin kokusunu alsın diye ve 
helvahane ihtiyacı için), sıvı yağlardan zeytinyağı, 
susam yağı kullanıldığını, lahananın bol olduğunu 
ama bununla yemek değil yalnızca turşu 
yapıldığını uzun uzun anlatır. 

Bu yazı, Deniz 
Gürsoy’un; 

“Tarihin 
Süzgecinde 

Mutfak 
Kültürümüz” 

adlı kitabından, 
yazarın izniyle 

alınmıştır”.

Fotoğraf:
Emel Balıkçı

harikalarmutfagi.
com.tr
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Sadrazamın bazı 
elçilere ve vezirlere 

verdiği yemek, 
Staatsbibliotek. 
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Malzemeler: 400 gr dana kıyma, 200 gr koyun 
kaburga tarak kemiği, 200 gr yeşil ekşi erik ya da 
koruk, 300 gr taze ya da 250 gr salamura asma 
yaprağı, yarım bardak pirinç, iki adet soğan, 1-2 
diş sarımsak, iki çorba kaşığı sıvı yağ, yarımşar 
demet maydanoz ve dereotu, bir çay kaşığı kuru 
nane, tuz, bir tatlı kaşığı kırmızıbiber, bir çay kaşığı 
karabiber. 

Yapılışı: Taze yaprak yıkanır. Ateşi kapatılmış 
kaynar tuzlu suya bırakılıp kapak kapatılır. 
1-2 dakika beklenip alt üst edilir. Yaprakların 
rengi değişince sudan çıkartılır. Su, sonra 

yemeğe kullanılmak üzere bekletilir. 
Yaprak salamura ise yıkandıktan 

sonra kaynar suda 5-10 dakika 
bekletilip süzülür. Bunun suyu 

kullanılmaz atılır. Kıymaya 
küçük doğranmış soğan, 

sarımsak, maydanoz, 
dereotu, kuru nane, 

bir çorba kaşığı sıvı yağ, tuz, karabiber koyup 
yoğrulur. İçine ayıklanıp yıkanmış ve sıcak 
suda 10-15 dakika bekletilmiş pirinç eklenir ve 
ezilmeden karıştırılır. Yaprakların sapları ve ortadaki 
kalın damarı kesilir ve bu şekilde yapraklar ikiye 
bölünür. Hazırlanan iç koyulup sarılır. Tencerenin 
en altına kaburga kemikleri yayılır. Üzerine bir sıra 
sarma bir sıra erik (ya da koruk) dizilir. Üzerine bir 
çorba kaşığı yağ ve yaprak kaynatma suyundan 
da bir bardak su eklenir. Hafif ateşte yapraklar 
yumuşayıncaya kadar pişirilir. Gerekirse 
yoğurtla servis yapılır.

Not: Erik ya da koruk 
bulunmadığı 
mevsimde 100 
gr erik kurusu 
ya da yerine 
bir limonun 
suyu da 
kullanılabilir. 

Ekşili - Etli Yaprak Sarma
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