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Sektörümüz; eczaneler, ilaç firmaları, 
devlet kurumları, ilaç da!ıtım 
kanalları ve meslek örgütleriyle 
büyük bir bütün ve geni" bir yapıdır. 
#nsanımızın sa!lı!ına hizmet etti!imiz 
dü"ünüldü!ünde de bu yapının tüm 
di"lileriyle kusursuz çalı"masının ne 
kadar önemli oldu!u açıktır. Dolayısıyla 
bu yapının en önemli parçalarından 
biri olan meslek örgütlerinin ve onlara 
ba!lı birimlerin çalı"maları da hepimizi 
yakından ilgilendirmektedir.

Yasa gere!i her iki yılda bir, demokratik 
bir ortamda yapılan Türk Eczacıları 
Birli!i’ne Ba!lı Eczacı Odaları 
Seçimleri’nin ardından göreve yeni 
ba"layacak ya da mevcut görevini 
sürdürecek olan tüm eczacı odası 
yöneticilerine ba"arılar dilerken, 
görevini devreden veya devredecek 
olanlara ise "imdiye kadar yaptıkları 
ba"arılı çalı"malar nedeniyle 
sektörümüz adına te"ekkürü bir borç 
bilirim… 

Bizler de Selçuk Ecza Deposu olarak, 
bu özverili insanlar gibi, parçası 
olmaktan gurur duydu!umuz 
sektörümüzün gelece!i ve Türk 
insanının sa!lı!ı için, de!erli 
eczacılarımız, meslek örgütlerimiz 
ve bu büyük ailenin tüm di!er 
payda"larıyla aynı hedefleri 
payla"manın sorumlulu!uyla ilaç 

da!ıtım faaliyetlerimizi titizlikle 
sürdürüyoruz ve sürdürmeye de 
devam edece!iz.

Kuruldu!umuz günden beri yaptı!ımız 
tüm bu çalı"malarımızın meyvesini 
görebilmek, çe"itli zamanlarda çe"itli 
platformlarda ödüllendirilmek ya 
da takdir edilmek, daha fazlasını 
yapmamız adına bizler için büyük 
bir motivasyon kayna!ı olmu"tur. 
Bu ba!lamda her yıl üst sıralarda yer 
alarak, sektörümüzü en iyi "ekilde 
temsil edebildi!imiz için onur 
duydu!umuz Fortune 500 Türkiye 
2017 Listesi’nde, bu yıl 24. sırada yer 
almanın mutlulu!unu ya"ıyoruz.

Türkiye’nin en büyük 500 "irketini 
belirleyen bu saygın listede 24. 
sırada yer alarak, büyüyen bir 
yapının de!erli bir parçası olmak 
bizleri gururlandırıyor. Bu gurur, 
sektörümüzün geli"imi ve insanımızın 
sa!lı!ı için yeni projeler üretmek 
konusunda bizleri cesaretlendiriyor. 
Böylesine büyük ba"arılara imza 
atmamızı sa!layan ve bu ba"arıların 
asıl mimarı olan Selçuk Ecza Deposu 
çalı"anlarına ve kuruldu!umuz 
günden bugüne yanımızda olan tüm 
eczacı dostlarımıza te"ekkür ediyorum. 

Sevgi ve saygılarımla,

Merhabalar,

Sonay Gürgen
Selçuk ve As Ecza Depoları
Yönetim Kurulu Ba"kanı



3 Ekim
2017

1
Editörden

2-3
#çindekiler

4
Kısa Kısa

16
#çimizden Biri
Ecz. Emine Kızılta!

Önce Sevgi ve Emek

18
#çimizden Biri
Ecz. Emin Ergönenç

Mesleki De!erlerimizi Koruyoruz

20
#çimizden Biri
Ecz. "rem Türko#lu

Donanımlı Teknisyen Eksi!imiz Var

22
#çimizden Biri
Ecz. Hande Kıldıo#lu

Kendimizi Sürekli Geli"tirmeliyiz

24
Seyahat
Süha Derbent

Büyülenmek Sözcü!ünün 
Gerçek Anlamına Kavu"tu!u 
Co!rafya: Norveç Fiyortları

32
Duayenler
Prof. Dr. Semra $arda!

Ö!renmenin Ya"ı Yok

36
Turizm
Geçmi"ten Bugüne #stanbul;
Cumhuriyet’ten Sonra

42
Uzman Görü"ü
Doç. Dr. Özlem Nazan Erdo#an

Yönetici Eczacılar ve Güvenilir 
Bilgi Kaynakları

44
Sektörden
#brahim Etem - Menarini
Genel Müdürü
U#ur Bingöl

#nsan için De!er

52
Kültür Sanat
Rıfat Koçak

Sanatçı Yeniliklere Açık Olmalı

60
Yüzyıllık #laçlar
3URI��'U��$\WHQ�$OW×QWDü

Ege’nin  $ifalı Bitkisi;
$evketi Bostan

62
Hobiler Meslekler
Ecz. Emre Bozkurt
Derinlerin Büyüsü

64
Hobiler Meslekler
(F]��ú]]HW�*|oPHQRùOX

$imdi Yelken Basmalı…

69
Sa!lık Çantası
3URI��'U��1XUDQ�7�UNoDSDU

Romatoid Artrit

72
Hobiler Meslekler
&DQDQ�dHOLN

Sıra Dı"ı Bir A"k

76
Bilim Teknoloji

80
Ekonomi Gündemi
Aslı Günel 

82
Çevre 

ÇEKÜL Bilgi A!acı ile Birgi’de  
Yaz Okulu

84
Ajanda

86
Yemek Kültürü
Halkın Beslenmesi

88
Vitamin
Karikatür

#mtiyaz Sahibi
Selçuk Ecza Deposu A.$. Adına,

SONAY GÜRGEN

Genel Yayın Yönetmeni
Sorumlu Yazı #"leri Müdürü

HALUK Ö%ÜTÇÜ

Yönetim Yeri
SELÇUK ECZA DEPOSU A.$.

Nakka"tepe Mah. Ku"bakı"ı Cad.
No:37 Altunizade / Üsküdar 

34662 #stanbul
Tel: 0(216) 554 0554
Faks: 0(216) 554 0511

Proje Yönetmeni
Devrim Yaman

Editoryal Hazırlık ve Yayınlayan
Maestro "leti!im Grubu

Göksu Evleri, Üst Çamlık Caddesi,
 No:163 (B119a), Anadolu Hisarı,

Beykoz, 34815 #stanbul
Tel: 0 (216) 465 6363

Faks: 0 (216) 465 9696
info@maestro-tr.com

denge@maestro-tr.com

Baskı ve Cilt
Müka Matbaacılık 

Tel: 0 (212) 549 6824

Yayın Türü
Yaygın Süreli Yayın

Baskı Tarihi
Ekim 2017

Sayı: 52 / 2017-4
(Ekim, Kasım, Aralık)

Denge Dergisi üç ayda bir, 
Maestro Reklamcılık Tic.San.Ltd.$ti.

tarafından hazırlanıp,
ücretsiz olarak da!ıtılmaktadır.

Dergide yer alan yazılar 
kaynak gösterilerek kullanılabilir.

Eczacılık Yemini
Eczacılık mesle!i üyeleri arasına katıldı!ım 

bu andan itibaren, hayatımı insanlık 
hizmetine vakfedece!ime, sanatımı 

hakkaniyetle payla"aca!ıma ve bilgilerimi 
insanlık aleyhine kullanmayaca!ıma, 

mesle!im dolayısıyla ö!rendi!im 
sırları saklayaca!ıma, hastanın sa!lı!ını 
ba" kaygım olarak telakki edece!ime, 
meslekta"larıma saygı gösterece!ime, 

dü"künleri her hususta gözetece!ime ve 
onlara yardım edece!ime, din, milliyet, ırk, 

parti ve sosyal sınıf farklarının vazifemle 
vicdanım arasına girmesine müsaade 

etmeyece!ime, hocalarıma kar"ı hürmet 
ve minnettarlı!ı ömrüm boyunca 

muhafaza edece!ime, namusum ve 
vicdanım üzerine and içerim.
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devraldı!ımız bu bayra!ı "imdi 
bizler yürütmeye çalı"ıyoruz. Gerek 
bürokraside, gerek akademik camiada, 
birbirimize destek vererek bu ülke 
ve insanlık için gayret göstermemiz 
gerekiyor. 

Ahmet Kele"o!lu hayırlarıyla bir yol 
açtı ve buradan gelecek olan kazancı 
önemsedi. Allah gani gani rahmet 
eylesin. Bu toplantıda Sayın Bakanımız 
Lütfi Elvan’a katılımlarından dolayı 
"ükranlarımı sunuyorum. Kendisi de bir 
Ermenekli olarak Ahmet Kele"o!lu’na 
bir vefa gösterdi. Vefa gösterenler vefa 
görürler. Programın hayırlara vesile 
olmasını temenni ediyorum” diye 
konu"tu.

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan ise 
konu"masında; “Bizim insanımızın 
inandı!ı zaman yapamayaca!ı hiçbir 
"ey yoktur. Ahmet Kele"o!lu, bunu 
ba"armı"tır. Sadece kendisi için de!il 
bu ülkenin insanları için çok çalı"mı"tır. 

Binlerce insanın evine ekmek 
götürmesine imkân sa!lamı"tır. Bu da 
kolay bir yol de!il. Ermenek gibi bir 
yerden çıkıp Türkiye’nin en önemli i" 
adamlarından biri haline geleceksiniz. 
Bizim insanımız bunu ba"arıyor” dedi.

Bakan Elvan sözlerine "öyle devam 
etti; “Vakıf bildi!im kadarıyla Türkiye’nin 
4. büyük vakfı. Biz, kendilerine 
"ükranlarımızı sunuyoruz. Sayın 
Kele"o!lu vakfa en büyük hisseyi 
veriyor ve bu ülkeye katkı verilmesini, 
gelirlerin bu ülke için harcanmasını 
söylüyor. Vakıf, ülkemiz insanına hep 
destek vermi"tir ve bundan sonra da 
deste!in devam edece!ini biliyorum. 

Kele"o!lu, de!i"im ve dönü"ümü 
yakinen takip eden ve "irketlerinin 
de o de!i"im ve dönü"üme uyum 
sa!lamasını gerçekle"tiren, kendi 
de!erlerine, geçmi"ine, kültürüne sahip 
çıkan birisiydi. Ülkemiz için önemli 
hizmetleri var. Allah mekânını cennet 
etsin. Prof. Dr. Muza%er $eker’e ve 
ekibine, Selçuk Ecza Holding yönetici 
ve çalı"an kadrolarına, Ermenek 
Belediye Ba"kanı’na te"ekkür ederim”.

Prof. Dr. Muza%er $eker’in, Kalkınma 
Bakanı Lütfi Elvan’a plaket takdiminin 
ardından açılı" programı sona erdi 
ve panele geçildi. Panel Ba"kanı NEÜ 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Önder Kutlu, 
üniversite olarak iki köklü fakültelerine 
ismini vermi" olan, aynı zamanda 
yapmı" oldu!u hayırlarla birlikte 
manevi deste!ini hissettikleri Ahmet 
Kele"o!lu’nun anma programında 

olmaktan memnuniyet duyduklarını 
kaydetti.

Süreklilik, duyarlılık, saygı, anlayı", 
ho"görü, köklere ba!lılık, sosyallik, 
ele"tirel dü"ünce, yenilikçilik, 
temsil, takdir gibi de!erlerin Ahmet 
Kele"o!lu’nda mevcut oldu!unu 
belirten Kutlu, hem ö!rencilere yol 
göstermek, hem de merhumun 
idealleri do!rultusunda onu anmak 
için programlar yaptıklarını ve bundan 
sonra daha fazlasını yapma kararlılı!ı 
içerisinde olduklarının altını çizdi.

Ahmet Kele"o!lu #lahiyat Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Ramazan Altınta" 
konu"masında; “Kim zerre miktarı 
iyilik yaparsa onun kar"ılı!ını, kim de 
zerre miktarında kötülük yaparsa onun 
kar"ılı!ını alacak düsturuyla ya"ıyoruz. 
Maalesef, sava"ların, soykırımların, 
ölümlerin oldu!u bir dönemdeyiz. Bir 
kötülük sarmalı dünyayı rehin almı"tır. 
Herkes iyili!in hâkim kılınmasında 
seferber olmalıdır” dedi.

Ahmet Kele"o!lu E!itim Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kırbıyık 
ise "unları söyledi; “O her "eyden 
evvel bir e!itim gönüllüsüdür. Onun 
yaptıkları e!itim gönüllülerinin 
ço!almasına örnek olacak katkılardır. 
Kele"o!lu Türkiye’nin en büyük 
e!itim fakültelerinden biri olan NEÜ 
Ahmet Kele"o!lu E!itim Fakültesi’ni, 
gençlerimize ve e!itim camiasına 
ba!ı"lamı" müstesna bir "ahsiyettir. 
Kendilerine minnettarız, yaptıklarıyla 
hep hatırlanacaktır”.
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Ermenek Belediyesi, Necmettin 
Erbakan Üniversitesi (NEÜ), Ahmet ve 
Nezahat Kele"o!lu Vakfı tarafından 
düzenlenen, Dr. Hacı Ahmet 
Kele"o!lu’nu Anma Paneli Karaman’ın 
Ermenek ilçesinde gerçekle"tirildi.

Panelin açılı" konu"masını Ahmet ve 
Nezahat Kele"o!lu Vakfı Mütevelli 
Heyeti Ba"kanı Sonay Gürgen yaptı. 
Gürgen konu"masında, Dr. Hacı 
Ahmet Kele"o!lu’nun ba"arılı ve hayra 
adanmı" bir ömür geçirdi!inin altını 
çizdi. 

Vakıf bünyesinde bugüne kadar 
yapılan çalı"malara de!inen Gürgen; 
“Bu yapılan hayırlarımız ilerleyen 
dönemlerde de devam edecek. 
Konya’da Necmettin Erbakan 
Üniversitesi (NEÜ) #lahiyat Fakültesi’ne, 
Bakanlar Kurulu kararı ile Ahmet 
Kele"o!lu’nun adı verildi. #n"allah 
buralardaki bütün ö!renciler arzu 
ettikleri gibi e!itim alacaklar. Bütün 
bunların hayırlara vesile olmasını diliyor, 
ba"ta Sayın Kalkınma Bakanımız Lütfi 
Elvan olmak üzere destek olan herkese 
te"ekkür ediyorum” dedi.

Ermenek Belediye Ba"kanı U!ur 
Sözkesen ise; “Ahmet Kele"o!lu 
amcamıza projelerimizi aktardı!ımızda, 
Ermenek’in konaklama sorununu 
çözdü, camiler, kültür merkezleri 
yaptırdı. Kele"o!lu’nun manevi hatırası 
Ermenek’in üzerinde dola"ıyor. 

Bakanımız Lütfi Elvan Bey’in ve Selçuk 
Ecza’nın deste!iyle Ermenek’in daha 
iyi yerlere gelece!ini umuyorum” diye 
konu"tu.

Necmettin Erbakan Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Muza%er $eker 
ise Ahmet Kele"o!lu’nu böyle bir 
toplantıda anarken burada konu"manın 
kendisini gururlandırdı!ını söyledi. 
$eker; “Kendisi beyefendi bir gönül 
insanıydı. Osmanlı bakiyesi genç bir 
Cumhuriyet’in kurulu"unda, 1920’liler 
diye tanımlayabilece!im o isimler, bu 
devletin kurulu"unda büyük emek 
verdiler. Onlardan birisi de Ahmet 
Kele"o!lu’ydu. 

O dönemde 4 yıl askerlik yapılırdı. 
Onların bu vatan için yaptıkları sadece 
askerlik de!ildi. Bu Cumhuriyet’in 
geli"mesi, refah seviyesinin yükselmesi 
için de tasarruflu bir "ekilde çalı"arak, 
gayret ederek, sürdürülebilir bir 
ekonomiye katkı verdiler. Onlardan 



7 6 Ekim
2017

Ekim
2017

Kısa Kısa Kısa Kısa

(UPHQHN·WH�\HQL�ELU�RNXO

#ncikzade Mustafa ve Emine Kele" 
Cumhuriyet Ortaokulu Karaman’ın 
Ermenek #lçesi Ta"ba"ı Mahallesi’nde,
Kalkınma Bakanı Sn. Lütfi Elvan,
Karaman Valisi Sn. Fahri Meral,
Mersin Valisi Sn. Ali #hsan Su, 
Necmettin Erbakan Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Muza%er $eker,
Karamano!lu Mehmet Bey Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül,
Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektör 
Yardımcıları Prof. Dr. Önder Kutlu, Prof. 
Dr. Tahir Yüksek ve Ahmet Kele"o!lu 
E!itim Fak. Dekanı Prof. Dr. Mehmet 
Kırbıyık, Ahmet Kele"o!lu #lahiyat Fak. 
Dekanı Prof. Dr. Ramazan Altınta", 
Ere!li E!itim Fak. Dekanı Prof. Dr. 
Mustafa Pehlivan, Sa!lık Bilimler Fak. 
Dekanı Prof.Dr. #lknur Uysal, Ere!li 
Mühendislik ve Do!a Bilimleri Fak. 
Dekanı Prof. Dr. Hidayet O!uz ve

di!er ö!retim görevlisi dostlarımız ile 
Ermenekli’lerin de katılımıyıla gerçekle"ti.

5.200 m2 arsa üzerinde devam eden 
in"aası tamamlandı. 6.800 m2 in"aat 
alanına sahip okul binası bir bodrum ve 
üç normal kattan olu"uyor. 

Bünyesinde 24 derslik ve 1 anasınıfı, 
140 ki"ilik konferans salonu, kapalı ve 
açık spor salonu ve iki adet laboratuvarı 
bulunan ortaokul, bir yıl gibi kısa bir 
sürede tamamlanarak ö!rencilerin 
kullanımına kazandırıldı.

$F×EDGHP�+DVWDQHVL·QGHQ�
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Acıbadem Hastanesi’nin katkılarıyla 
21 Eylül 2017 tarihinde Selçuk Ecza 
Deposu genel müdürlük binasında 
"irket çalı"anlarına ilkyardım üzerine 
e!itim verildi. #lkyardımın temel 
amacının öncelikle hayati tehlikeyi 
ortadan kaldırmak oldu!unun altını 
çizen Altunizade Acıbadem Hastanesi 
Acil Servis Sorumlu Doktoru, Ba"hekim 
Yardımcısı ve #lkyardım E!itim Merkezi 
Mesul Müdürü Dr. Veysel Balcı, etkinlik 
kapsamında çalı"anlara ilkyardımda 
dikkat edilmesi gerekenleri anlattı. 
E!itim ile çalı"anlar ya"ayabilecekleri 
ilkyardım gerektiren durumlar 
hakkında detaylı bilgi alma "ansına 
sahip oldu.

6HOoXN�(F]D�'HSRVX�ûXEH�
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Temmuz , A!ustos ve Eylül 
aylarında reçetesiz ürünlerde satı" 
ekibinin ba"arılarını arttırmak, 
satı" ve ileti"im becerilerini 
geli"tirmek amacıyla "ubelerde 
e!itim toplantıları düzenlendi. 
Reçetesiz Ürün Satın alma ve Satı" 
Müdürü Fikret Yıldırım tarafından 
düzenlenen bu toplantılarda satı" 
ve pazarlama alanlarındaki son 
geli"meler de aktarıldı. Ayrıca 
temmuz ayından itibaren SGK 
tarafından geri ödeme listesine 
giren 116 kalem medikal ürünler 
ile ilgili bölge eczacı odalarında 
eczacılarımıza medikal ürün 

ve geri ödeme sistemi ile ilgili 
toplantılar düzenlendi.

SGK ile TEB arasında imzalanan 
sözle"me gere!i ilaç hizmetinin 
yanı sıra, 01.07.2017 tarihinden 
itibaren medikal malzemelerin 

reçete kar"ılı!ı eczanelerden de 
kar"ılanmasına ba"lanaca!ı iletildi.
E!itimlerde ayrıca medikal 
ürünlerin tanıtımı ve Sa!lık 
Uygulama Tebli!i’nde yapılan 
de!i"iklikler hakkında detaylı bilgi 
verildi.
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Selçuk Ecza Deposu, "irketlerin 
2016 yılı verilerine göre 
hazırlanan Fortune 500 Türkiye 
2017 Listesi’nde 24. sırada yer 
aldı. TÜPRA$’ın 34,8 milyar lira 
net satı" geliriyle ilk sırada yer 
aldı!ı listede ikincilik, 32,9 milyar 
lira net satı"la Enerji Piyasaları 
#"letme A.$.nin, üçüncülük ise 
30,7 milyar lira satı" geliriyle 
OMV Petrol Ofisi’nin oldu. Geçen 
sene zirvede yer alan BOTA$ 
Boru Hatları ile Petrol Ta"ıma A.$. 
bu yıl 29,6 milyar lira net geliriyle 
dördüncü sırada yer aldı. 

Finansal kurumlar ve holding 
"irketleri dı"ındaki tüm sektörleri 
kapsayan Fortune 500 Türkiye 
ara"tırmasının onuncusu 
Fortune Türkiye dergisinin 
Temmuz sayısında yer aldı.
Türkiye’nin en büyük 500 
"irketini belirleyen listede 
yer alan "irketlerin toplam 
net satı"ları %9,4’lük artı"la 
930 milyar 885 milyon liraya 
yükseldi. 250,3 milyar lira satı" 
gelirine sahip Fortune 500 
Türkiye’nin ilk 10 "irketinin 
sektörel a!ırlı!ı gelene!i 
bozmayarak petrol ve enerji 
sektörü oldu. 

Kısa Kısa Kısa Kısa#KM#B Yönetim Kurulu Ba"kanı  
Murat Akyüz

%LOLP�+L]PHW�YH�7HüYLN�
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Türk Eczacıları Birli!i Eczacılık 
Akademisi tarafından 2005 
yılından bu yana her yıl, 
eczacılık bilimleri alanında 
ara"tırma yapan ve/veya bu 
alanların mensubu olan Türkiye 
Cumhuriyeti uyruklu bilim 
insanlarının seçkin ara"tırma, 
çalı"ma ve hizmetlerini 
de!erlendirmek, üstün 
niteliklerini onayarak kamuoyuna 
duyurmak ve bir te"vik unsuru 
olmak üzere verilen Bilim, 
Hizmet ve Te"vik Ödülleri 
sahiplerini buldu. 

2017 yılı ba"vuruları, Prof. Dr. 
Tayfun Uzbay, Prof. Dr. Sevim 
Rollas, Prof. Dr. Kadriye Arzum 
Erdem Gürsan, Prof. Dr. Betül 
Demirci ve Prof. Dr. Ahmet 
Aydın, Prof. Dr. #lkay Erdo!an 
Orhan ve Prof. Dr. Nur"en 
Ba"aran’dan olu"an jüri tarafından 
de!erlendirildi ve a"a!ıda isimleri 
yer alan bilim insanlarına ödül 
verilmesine karar verildi.
 
Bilim Ödülü:
• Prof. Dr. $. Güniz Küçükgüzel 
- Marmara Üniversitesi Eczacılık 
Fakültesi Farmasötik Kimya ABD 
/ #stanbul
• Prof. Dr. Engin Umut Akkaya 
- Bilkent Üniversitesi Kimya 
Bölümü / Ankara

Te"vik Ödülü:
• Ar". Gör. Dr. Fatma Sezer $enol 
- Gazi Üniversitesi Eczacılık 
Fakültesi Farmakognozi ABD / 
Ankara
• Yrd. Doç. Dr. Seda Nur Topkaya 
- #zmir Katip Çelebi Üniversitesi 
Eczacılık Fakültesi Analitik Kimya 
ABD / #zmir
• Prof. Dr. Yusuf Baran - Abdullah 
Gül Üniversitesi Ya"am ve Do!a 
Bilimleri Fakültesi Moleküler 
Biyoloji ve Genetik Bölümü / 
Kayseri

Hizmet Ödülü:
• Hacettepe Üniversitesi Eczacılık 
Fakültesi
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Türkiye #laç ve Tıbbi Cihaz Kurumu 
(T#TCK), aralarında #sviçre, ABD, 
#ngiltere, #rlanda, Almanya, Kanada, 
Japonya ve Avustralya’nın da 
bulundu!u Uluslararası #laç Denetim 
Birli!i (PIC/S) üyeli!ine kabul edildi. 

Dünyada ilaç ruhsatı veren 
otoritelerin kurdu!u bir birlik olan 
Uluslararası #laç Denetim Birli!i 
(PIC/S), bu alanda kabul gören en 
saygın kurumların ba"ında geliyor. 
Ülkeler, zorlu geçen denetimler 
sonucu birlik üyeli!ine kabul ediliyor. 
Türkiye’nin PIC/S’e üye olması ile 
birlikte Sa!lık Bakanlı!ı Türkiye #laç ve 
Tıbbi Cihaz Kurumu’nca yapılan tüm 

denetimler dünyada kabul görecek, 
ülkemizde üretilen ilaçların kalitesi ve 
güvenli!i tescil edilmi" olacak. 

#stanbul Kimyevi Maddeler ve 
Mamulleri #hracatçıları Birli!i (#KM#B) 
Yönetim Kurulu Ba"kanı Murat 
Akyüz, bu üyeli!in Türkiye’de üretilen 
ilaçların kalitesinin uluslararası alanda 
tescili anlamına geldi!ini belirterek 
katma de!erin yüksek oldu!u ilaç 
ihracatında artı" beklediklerini söyledi.

Murat Akyüz konuya ili"kin yaptı!ı 
de!erlendirmede, ilaç sektörünün de 
destek verdi!i üyelik çalı"malarının 
sonuçlandırılmasındaki kararlılı!ı ve 
sektöre katkıları dolayısıyla Sa!lık 
Bakanlı!ı’na te"ekkür etti. .

%D\HU�6WDUWXS�'D\������LOH�
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Teknoloji ve inovasyon odaklı 
giri"imlere destek veren Bayer, bu yıl 
ilk kez düzenlenen Startup Day 2017 
etkinli!inde sa!lık, tarım ve hayvancılık 
alanlarındaki çalı"malarıyla fark yaratan 
9 startup’a kapılarını açtı. 

Giri"imciler, Bayer merkez ofisinde 
düzenlenen etkinlik ile fikirlerini i" 
dünyasıyla bulu"turma fırsatı elde etti. 
Bayer, bu sayede "irket içerisindeki 
inovasyon kültürünü yenilikçi fikirlerle 
daha da güçlendirmeyi hedefliyor.

Bayer Türk CEO’su Hubert Braun, 
etkinlik ile ilgili olarak "unları söyledi; 
“Startup Day Bayer’in Türkiye’de 
yenilikçilik ve bilimin geli"imine verdi!i 
deste!in bir göstergesi. Giri"imcilik 
ekosisteminin geli"imine destek olmak 

üzere etkinli!i önümüzdeki yıllarda da 
gerçekle"tirece!iz”.

Bayer’in, inovasyon kavramını daha 
da güçlendirmek amacıyla hayata 
geçirdi!i “Youniverse” inovasyon 
platformunda canlı olarak yayınlanan 
etkinlik ile giri"imciler farklı ülkelerdeki 
Bayer çalı"anlarına da fikirlerini tanıtma 
fırsatı yakaladı.

(F]DF×�2GDODU×QGD�6HoLP�+H\HFDQ×�7DPDPODQG×

10 Eylül 2017 Pazar günü ba"layan Türk Eczacıları Birli!i’ne (TEB) Ba!lı Eczacı 
Odaları Seçimleri seçilen oda ba"kanları ve listelerini kutluyor, ba"arılar 
diliyoruz.

Adana E.O. Ecz. Ersun Özkan
Adıyaman E.O.  Ecz. Hüseyin Kemal Ta"
Afyonkarahisar E.O. Ecz. Kazım Melih Köken
Aksaray E.O.  Ecz. Hasan 
 Buminhan Yavuz
Amasya E.O.  Ecz. Serkan Zobu
Ankara E.O. Ecz. Süleyman Güne"
Antalya E.O.     
Aydın E.O.  Ecz. Sefa Karaarslan
Balıkesir E.O.  Ecz. Sertaç Özmen
Batman E.O.  Ecz. Adnan Bayhan
Burdur E.O.        
Bursa E.O.  Ecz. Okan $ahin
Çanakkale E.O.  Ecz. Jale Karaata
Çorum E.O.  Ecz. Sönmez Çalı"kan
Denizli E.O.       
Diyarbakır E.O.     
Edirne E.O.      
Elazı! E.O.  Ecz. Mehmet Ula" Güler
Erzurum E.O.      
Eski"ehir E.O.  Ecz. Yücel Yenilmez
Gaziantep E.O. Ecz. M. #rfan Demirci
Giresun E.O.  Ecz. Mine Erdo!an
Hatay E.O.    Ecz. Sedat #lkin Aközcan
Isparta E.O.    
#stanbul E.O.  Ecz. Cenap Sarıalio!lu
#zmir E.O.  Ecz. Tuncay Sayılkan
K.mara" E.O. Ecz. B. Murat Aras

Karaman E.O.  Ecz. Azime Ka!nıcı
Kastamonu E.O.  Ecz. #hsan Orkun Yılmaz  
Kayseri E.O.  Ecz. O!uzhan Uluta"
Kırklareli E.O.  Ecz. Çelikcan Polat
Kocaeli E.O.  Ecz. Bilal Arpacı
Konya E.O.  Ecz. Cemil Karakap
Kütahya E.O.  Ecz. S. Cahit Ceylan
Malatya E.O.  Ecz. Tahir Özelçi
Manisa E.O.  Ecz. Devrim Balı
Mardin E.O.  Ecz. U!ur Elik
Mersin E.O.  Ecz. Özgün Sa!ır
Mu!la E.O.   Ecz. #brahim Ertürk
Nev"ehir E.O.  Ecz. Tansu Dörtkol
Ni!de E.O.  Ecz. Nihat Öztürk
Ordu E.O.        
Osmaniye E.O.    Ecz. Zeynep Sönmez
Sakarya E.O.  Ecz. Orhan Yontar
Samsun E.O.    Ecz. Onur Ferhat Karacan
Sivas E.O. Ecz. Süha Özyazıcı
$anlıurfa E.O.     
Tekirda! E.O.  Ecz. Tolga M. Çetinkaya
Tokat E.O.  Ecz. Ahmet Duto!lu
Trabzon E.O.    
U"ak E.O.  Ecz. O!uz Kaan $ahin
Van E.O.  Ecz. Naman Mızrak
Yozgat E.O.  Ecz. Harun Lekesiz
Zonguldak E.O. . 
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Eczacıba"ı #laç Pazarlama, saha 
ekipleri için özel olarak hazırladı!ı 
“Varlı!ınla Fark Yarat” programı ile 
Brandon Hall tarafından verilen 
“Mükemmeliyet Ödülleri”nde altın 
ödüle, insan kaynakları alanının Oscar 
ödülü olarak anılan LEAD Awards’ta 
ise “Takım Çalı"masının En Ba"arılı 
Örne!i” dalında ödüle layık görüldü.

Eczacıba"ı Sa!lık Grubu #nsan 
Kaynakları Direktörü Aslı Süel ödüllerle 
ilgili açıklamasında, Eczacıba"ı ekibinin 
bir parçası olarak varlıklarıyla fark 
yaratan tüm çalı"anlara te"ekkürlerini 
iletti. 

Süel konu"masında "unları söyledi; 
“Tüm çalı"anların önceki ba"arıları 
tekrarlayabileceklerini hatta daha da 
arttırabileceklerini hatırlatmak, satı" 
ve ileti"im becerilerini geli"tirmek 

ve motivasyonu arttırmak amacıyla 
planlanan bu geli"im programının 
etkilerini detaylı bir "ekilde 
ölçümlüyoruz. E!itim programımızın 
faydalarının özellikle satı" sonuçlarına 
net bir "ekilde yansıdı!ını görüyoruz. 
2014 ile 2015 yılları arasındaki net 
satı"lar %43 oranındayken, e!itimin 
ardından adam ba"ı ciro yakla"ık %23 
arttı”.

Eczacıba"ı Sa!lık Grubu  
#nsan Kaynakları Direktörü Aslı Süel
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Türkiye’de 31 yıllık köklü geçmi"iyle 
annelerin ve bebeklerin ihtiyaçlarını 
kar"ılayan Burda Bebek A.$., Wee Baby 
markasıyla sektördeki konumunu 
güçlendiriyor. Sakarya Organize Sanayi 
Bölgesi’nde hizmete açılan yeni üretim 
tesisiyle, Burda Bebek - Wee Baby 15 
bin metrekare üretim ve depolama 
alanında hizmet verecek. 

2017 yılı sonuna kadar 12 milyon 
TL yatırımı planlanan tesisin artan 
kapasitesiyle Wee Baby, %30’un 
üzerinde büyüme hedefliyor. Burda 
Bebek-Wee Baby, bu yatırımla 25 
milyon olan üretim kapasitesini %100 
arttırarak 2 katına çıkaracak. 

Türkiye ve Ortado!u’nun en 
büyük yerli üreticisi olan ve MYCey 
markasının %55 hissesini devralan 
Burda Bebek - Wee Baby, üretiminde 
Avrupa standartları ko"ullarını 
sa!layarak, ilk TSE belgesi ve Tarım 
ve Köy #"leri Bakanlı!ı’ndan üretim 
uygunluk belgeleri alan yerli marka. 
Burda Bebek - Wee Baby, anne 
ve bebe!inin do!um sonrasında 
ihtiyaç duyabilecekleri bütün ürünleri 
portföyünde bulunduruyor. Annelere 
özel ürünler, beslenme ürünleri, 
emzikler, yardımcı ürünler, bakım 
ürünleri ve oyuncaklardan olu"an 6 
ana kategorideki 400’ün üzerinde 
ürüne sahip olan Burda Bebek, 24 bin 
eczane ve 10 bin perakende noktası ile 
30 binin üzerinde satı" noktasında yer 
alıyor. 

$EGL�úEUDKLP�´*|UPH]GHQ�
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$izofreni konusunda toplumsal 
bilinç olu"turmayı hedefleyen, 
Abdi #brahim Otsuka tarafından 
hayata geçirilen Görmezden 
Gelmeyelim projesi, Avrupa’da 
Yılın Sosyal Sorumluluk 
Projesi kategorisinde 
Gümü" Stevie Ödülü, Medya 
#li"kileri kategorisinde Yılın 
PR Kampanyası - Bronz 
Stevie Ödülü, Sa!lık Sektörü 
kategorisinde ise Yılın PR 
Kampanyası - Bronz Ödül’e layık 
görüldü. 

Konuyla ilgili açıklama yapan 
Abdi #brahim Otsuka Genel 
Müdürü Elif Elkin; “Abdi #brahim 
Otsuka olarak psikiyatri alanını 
sahipleniyor ve bu alanda akla 
gelen ilk marka olma yolunda 
çalı"malarımızı sürdürüyoruz. 

Bu yıl be"inci yılını kutlayan 
ve iyile"tirme inancıyla 
gece gündüz çalı"an genç 
bir "irket olarak, sosyal 
sorumluluk projelerimizle 
de iyile"tirmeye devam 
ediyoruz. Almı" oldu!umuz 
bu ve benzeri ödüller bizi yeni 
toplumsal katkı projeleri için 
daha da cesaretlendiriyor, 
heyecanlandırıyor” dedi. 

Kısa Kısa
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Global biyofarma "irketi AbbVie, 
#nflamatuvar Ba!ırsak Hastalı!ı (#BH) 
hakkında farkındalık yaratmak için 
çalı"malarına devam ediyor. Toplumsal 
bilinci arttırmak, hastalar ve ailelerine 
hastalık hakkında ihtiyaç duydukları 
bilgilere kolaylıkla ula"abilecekleri 
güvenilir bir kaynak sa!layabilmek 
üzere AbbVie Türkiye YouTube hesabı 
altında #BH’nın ABC’si adlı bir platform 

hazırladı. #BH alanının ileri gelen 
uzmanlarından 7 gastroenteroloji 
hekimi bilgilendirici sunumlarıyla 
kanalda yer alıyor. Farklı konu ba"lıkları 
altında hekimlerin yılların deneyimi ile 
hastaların ve ailelerin en çok merak 
ettikleri soruları yanıtladıkları videolarla 
#BH hakkında toplum bilgilendiriliyor. 
AbbVie önümüzdeki dönemlerde 
hastaların ihtiyaçları do!rultusunda 
yeni videolar hazırlamaya devam 
etmeyi planlıyor.

*6.�7�UNL\H·\H���gG�O�%LUGHQ

GSK Türkiye, dünyanın en prestijli 
organizasyonlarından Uluslararası 
Stevie #" Ödülleri’nde, HIV ve 
bipolar hastalıklarıyla ilgili “Kendin 
için 1 Ara’lık” ve “Bi’$eyim mi 
Var Benim” sosyal sorumluluk 
projeleriyle 3’ü altın, 3’ü gümü" 
olmak üzere toplam 6 ödüle layık 
görüldü. 

60 ülkeden 3.900 ba"vurunun 
yarı"tı!ı organizasyonda, 
“Kendin için 1 Ara’lık” projesi, 
“Yılın Pazarlama Kampanyası” ve 
“Yılın Dü"ük Bütçeli Pazarlama 
Kampanyası” kategorilerinde altın, 
“Yılın Markalı #çerik Kampanyası” 
kategorisinde ise gümü" ödül 
kazandı. 

HIV alanında farkındalık yaratmak 
amacıyla ba"latılan kampanya 
Dünya AIDS Günü’nde, sivil 
toplum kurulu"larının deste!iyle 

hayata geçirildi. HIV’in; tokala"ma, 
sarılma, öpü"me gibi eylemlerle 
bula"madı!ına vurgu yapmak 
amacıyla “dokun” temasıyla bir 
kampanya hazırlandı. Gerçek 
hasta hikayelerinin kurgusal olarak 
canlandırıldı!ı videoların bulundu!u 
online platformu ziyaret edenler, 
HIV pozitif bireylerin hayatına 
dokunma ve onlara destek olma 
imkanı buldu. Bugüne kadar 
videolar 500 binin üzerinde 
izlenirken, kampanyaya 80 bin ki"i 
katıldı. 

Bi’$eyim mi Var Benim” projesine 
ise Stevie’den “Yılın Viral Pazarlama 
Kampanyası“ kategorisinde altın, 
“Yılın Pazarlama Kampanyası” ve 
“Yılın Dü"ük Bütçeli Pazarlama 
Kampanyası” kategorisinde ise 
gümü" ödüller geldi. 

“Bi’$eyim mi Var Benim” projesi 
30 Mart Dünya Bipolar Günü’nde 
bipolar farkındalı!ı yaratmak üzere 

kurgulandı. Bipolar hakkında 
internette yer alan içgörülerden 
yola çıkarak bir "arkı bestelendi. 
Sanatçıların ini" ve çıkı"ları temsil 
etti!i video klip ise 4,5 milyon ki"iye 
ula"tı.
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Global biyofarmasötik "irketi Allergan, 
Türkiye’deki en büyük terapötik 
alanı olan göz sa!lı!ı (oftalmoloji) 
kategorisindeki lokomotif ürünlerini 
Türkiye’de üretmeye karar verdi. 
Firma ürünlerinin en yüksek teknoloji 
ve kalite standartlarında Türkiye’de 
üretimi için yakla"ık 100 milyon TL’lik 
yatırım kararı aldı.

Allergan Global Ba"kan Yardımcısı 
ve Uluslararası Pazarlar Ba"kanı Marc 
Princen, aldıkları bu önemli yatırım 
kararı ile göz sa!lı!ı ürünlerine 
özel en son teknoloji ve üretim 
standartlarında bir tesisi Türkiye’ye 
kazandıracaklarını söyledi. 

100’den fazla ülkede faaliyet 
gösterdiklerini ancak göz sa!lı!ı 
ürünlerinin tüm dünyada sadece 
Amerika ve #rlanda’da üretildi!ini 
belirten Princen; “Bu yatırım 
Türkiye’ye verdi!imiz önemin somut 
bir kanıtıdır. Üretim için gerekli son 

teknoloji ekipman yatırımı ve global 
know-how sa!layarak Türkiye’de 
göz sa!lı!ı alanındaki en büyük 
üretim transferini gerçekle"tirmeyi 
planlıyoruz” dedi. 

Allergan Türkiye Genel Müdürü Selim 
Giray ise; “Allergan olarak Türkiye’de 
oftalmoloji, medikal estetik, nörolojik 

bilimler ve üroloji alanlarında yenilikçi 
tedavi ve sa!lık çözümleri sunuyoruz. 
Yeni yatırımlarımız ile Türkiye’deki 
güçlü adımlarımızı sürdürmeyi 
hedefliyoruz. Bu do!rultuda en 
büyük terapötik alanımız olan göz 
sa!lı!ındaki lokomotif ürünlerimizi 
Türkiye’de üretmeye karar verdik” diye 
konu"tu.  

Abdi #brahim Otsuka Genel Müdürü  
Elif Elkin
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Roche, "irketlerin ekonomik, sosyal 
ve çevresel performansının analizine 
dayanan Dow Jones Sürdürülebilirlik 
Endeksi’nde (DJSI), “#laç, Biyoteknoloji 
ve Ya"am Bilimleri” endüstrisi alanında 
sürdürülebilirlik açısından, bu yıl da 
birinci seçildi. 

Bu yılki de!erlendirmede özellikle 
sa!lık giderleri yükü, etik pazarlama 
uygulamaları ve iklim stratejisiyle 
ilgili kategorilerde ba"arılı olan 
Roche, "irketin i"letme ve kültüründe 
tamamen özümsenmi" olan 
mükemmel sürdürülebilirlik stratejisi 
yoluyla bu alanda liderli!ini koruyor. 

Sürdürülebilirlik çabalarının bir 
kez daha takdir edilmesinden 
gurur duyduklarını belirten Roche 
CEO’su Severin Schwan; “Bizim için 
sürdürülebilirlikte önemli alanlardan 
birisi de sa!lık hizmetlerine eri"im 
sa!lanmasıdır. Roche 120 yılı 
a"kın bir süredir daha iyi ilaçlar ve 

tanı araçları geli"tirerek insanların 
ya"amlarını iyile"tirme kararlılı!ı 
ta"ıyor. Bu kararlılık ancak, ilaçlarımız 
ve testlerimiz ihtiyaç sahibi insanlara 
ula"abildi!i taktirde bir anlam ifade 
edebilir. Geni" eri"imin yalnızca, 
tüm payda"ların birlikte çalı"masını 
gerektiren bir sorumluluk payla"ımı 
düzeniyle ba"arılabilece!ine 
inanıyorum” dedi.

Roche CEO’su Severin Schwan Sanofi Pasteur Ba"kanı David Loew
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Yerli ilaç firması TRPharm 
tarafından, hastaların eri"imde 
zorluklar ya"adı!ı nadir rastlanan 
hastalıkların tedavisinde 
kullanılacak üç yetim jenerik ilaç, 
fenilketonüri ba"ta olmak üzere 
bazı nadir hastalıkların tedavisi 
için Türkiye’den 25 ülkeye ilaç 
ihraç edilecek. 

Türkiye merkezli bölgesel bir 
ticari aktör olmak amacıyla  
AR-GE ve geli"mi" 
biyoteknolojik üretim kapasitesi 
yatırımlarıyla yenilikçi olmaya 
odaklanan TRPharm, Türkiye ve 
Ortado!u’da üç yetim jenerik 
ilaç için Dipharma ile bölgesel 
ticari imalat i"birli!i anla"ması 
imzaladı. 

#"birli!i ile nadir hastalıklar 
olarak tanımlanan ve kalıtsal  
hastalıklar olan fenilketonüri 
(PKU), gaucher hastalı!ı ve 
herediter tirozinemi hastalı!ı 
için tedavi alternatifi sunulacak. 
Bu ürünler Türkiye, Körfez Arap 
Ülkeleri ve di!er Ortado!u 
ülkelerinde TRPharm tarafından 
ruhsatlandırılmalarının ardından 
piyasaya verilecek. Taraflar, 
yetkili otoritelerden alınan 
onay ve gerekli i"lemlerin 
yapılmasının ardından 
Türkiye’ye teknoloji transferi 
gerçekle"tirecek.

Kısa Kısa Kısa Kısa
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Türk Eczacıları Birli!i (TEB) tarafından 
düzenlenen Rehber Eczanem 
(SMART) Programı kapsamında, 
diyabet hasta danı"manlı!ı için verilen 
e!itici e!itimleri 19 A!ustos 2017 
tarihinde tamamlandı. 

13-19 A!ustos 2017 tarihleri arasında 1 
hafta boyunca devam eden etkinlikte, 
ihtiyaç duyulan bölgeler için Sürekli 
Mesleki Geli"im ve Astım-KOAH 
Hasta Danı"manlı!ı E!itimleri de 
düzenlendi. Tüm e!itimlere 54 bölge 
eczacı odasından 225 eczacı katıldı.

Diyabet ve Astım-KOAH Hasta 
Danı"manlı!ı E!itimleri, Marmara 
Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 
ö!retim üyesi ve TEB Eczacılık 
Akademisi Yönetim Kurulu üyesi Prof. 
Dr. $ule Apiko!lu Rabu" tarafından 
gerçekle"tirildi. E!itim süresince 
eczacılara insülin kalemi ve zirve akım 
ölçer (peak flow metre) kullanımı, 
"eker ölçümü ve ilgili cihazlar ile 

ölçüm ve takip süreçlerinde dikkat 
edilmesi gereken hususlar uygulamalı 
olarak anlatıldı. 

Sürekli Mesleki Geli"im E!itimleri, 
Rehber Eczanem program 
danı"manları Doç. Dr. Ecz. Arijana 
Me&trovi' ve Ecz. Mike Rouse 
tarafından gerçekle"tirildi. Tüm 
e!itimler süresince Rehber Eczanem 
(SMART) Programı ulusal e!iticileri 
Ecz. Koray Kaya, Ecz. Evrim Canbulat 

Çakıl ve Ecz. S. Özgür Öztürk 
yenilenen Rehber Eczanem (SMART) 
Portalı ve hasta takip süreçlerinde 
dikkat edilmesi gereken konular 
hakkında sunumlar gerçekle"tirdi.

Eczacıların katıldı!ı her e!itimde 
gruplar halinde gerçekle"tirilen vaka 
çalı"malarına geni" yer verildi. E!itim 
sonrasında, e!itimlerini tamamlayan 
tüm eczacılara katılım belgeleri 
takdim edildi.

6DQRÀ��3URWHLQ�6FLHQFHV·×� 
6DW×Q�$OG×

Sanofi, merkezi ABD’nin 
Connecticut eyaletindeki 
Meridien’de bulunan özel a"ı 
biyoteknoloji "irketi Protein 
Sciences’ı satın aldı. Sanofi anla"ma 
çerçevesinde 650 milyon dolarlık 
bir ön ödemede bulundu ve belirli 
dönüm noktalarına ula"ıldı!ında 
100 milyon dolara kadar ek ödeme 
yapacak. 

Sanofi #cradan Sorumlu Kıdemli 
Ba"kan Yardımcısı ve Sanofi 
Pasteur Ba"kanı David Loew; 
“Protein Sciences’ın satın alınması, 
yumurta bazlı olmayan bir a"ının 
eklenmesiyle grip portföyümüzü 
büyütmemizi sa!layacak” dedi.

Protein Sciences Ba"kanı ve 
CEO’su Manon M.J. Cox ise; 
“Protein Sciences özellikle ABD’de 
i"lerini büyütme fırsatı için aktif 

bir arayı" içindeydi. Satın alma 
sonrası grip a"ımızın Sanofi 
Pasteur bünyesinde, Sanofi 
Pasteur’ün grip a"ıları alanındaki 
uzmanlı!ından yararlanmasını 
bekliyoruz” dedi. Protein Sciences 

Yönetim Kurulu’nun oybirli!iyle 
gerçekle"en ve hissedarların büyük 
ço!unlu!u tarafından onaylanmı" 
olan satın alma i"leminin, ola!an 
resmi onay süreçlerinin ardından 
tamamlanması bekleniyor.

<HQLüHKLU�/DERUDWXYDU×�hUHWLPLQL�6DQWD�
)DUPD�7HVLVOHULQH�7Dü×G×
 
Türkiye’nin köklü laboratuvarlarından 
Yeni"ehir Laboratuvarı, Santa Farma ile 
yaptı!ı stratejik anla"ma sonrasında, 
üretim faaliyetlerine Santa Farma’nın 
GEBK#M OSB’deki üretim tesislerinde 
devam etme kararı aldı.
 
1975 yılında Ecz. Arif Tamaç 
tarafından Ankara’da kurulan Yeni"ehir 
Laboratuvarı, gastrointestinal sistem 
ve üst solunum yolu hastalıklarına 
yönelik te"his ve tedavide kullanılan 
7 ürünü için yılda yakla"ık 9 milyon 

kutuluk ilaç üretimini, Santa Farma’nın 
yeni üretim tesislerinde yaptırmaya 
karar verdi.  

Yeni"ehir Laboratuvarı Genel Müdürü 
Elif Tamaç kararlarında etkili olan 
unsurları "öyle sıraladı; “Avrupa 
Birli!i’nin iyi üretim ko"ullarına 
uygunluk sertifikasına sahip üretim 
tesisi, deneyimli kadrosu ve projemize 
olan profesyonel yakla"ımıyla, 
hedeflerimizi gerçekle"tirme 
yolunda gücümüze güç kataca!ını 
dü"ünerek Santa Farma ile fason 
üretim anla"masına imza atmı" 
bulunmaktayız”.
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���3KDUPDVHD�*HPLGH�(F]DF×O×N�
.RQJUHVL

3. Pharmasea Gemide Eczacılık 
Kongresi bu yıl da eczacıları bir 
araya getirdi. 400’ü a"kın eczacı ve 
ailesinin katılımıyla gerçekle"tirilen 
Pharmasea’de Türk Eczacıları Birli!i 
(TEB) Ba"kanı Ecz. Erdo!an Çolak 
ve 7 eczacı odası ba"kanı da hazır 
bulundu. 

Bu yılki özel konukları, haber 
sunucusu Fatih Portakal ve tarihçi 
Prof. Dr. #lber Ortaylı olan kongre, 
5-8 A!ustos tarihleri arasında 1.200 
ki"ilik kruvaziyer Nefeli gemisinde 
gerçekle"tirildi. Pharmasea Gemide 
Eczacılık Kongresi eczacılara yine 
hem e!lenme hem de ö!renme 
fırsatını bir arada sundu. Birbirinden 
de!erli hocaların güncel konular ile 
ilgili yaptıkları sunumlar ve konuk 
konu"macı Fatih Portakal ile Prof. Dr. 
#lber Ortaylı’nın yaptıkları panel büyük 
ilgi gördü.

Kongreye katılan eczacı odası 
ba"kanları ve TEB Ba"kanı Ecz. 
Erdo!an Çolak; “Ba"kanların 
Perspektifinden Eczacılı!ın Gelece!i” 
adlı panelde mesle!in gelece!ini 
konu"tu ve eczacıların sorularını 
yanıtladı. Ecz. Erdo!an Çolak; “Tüm 

dünya gibi Türkiye’de de!i"iyor. Tüm 
meslekler gibi eczacılık da de!i"iyor. 
Bu de!i"ime hazır olmalıyız ve ayak 
uydurmalıyız” dedi. 2015 yılından 
bu yana bilimsel kongre ba"kanlı!ını 

Prof. Dr. Ekrem Sezik’in yürüttü!ü 
kongrede bu yıl 8 farklı konuda e!itim 
yapıldı. Konusunda yetkin ki"iler 
tarafından yapılan sunumlarda güncel 
konular ele alındı. 

,)&·GHQ�1REHO�úODo·D����0LO\RQ�
'RODU�<DW×U×P

Dünya Bankası Grubu kurulu"unun bir 
üyesi olan IFC (International Finance 
Corporation), Türkiye’nin köklü ve 
%100 yerli sermayeli ilaç firması Nobel 
#laç’a biyoteknolojik benzer ilaç üretim 
tesisi için 25 milyon dolar yatırım 
yapıyor. 

Toplamda 48 milyon dolar olan ve 
biyoteknolojik ürünler için üretim ve 
AR-GE çalı"malarının geli"tirilmesini 
kapsayan yatırımın bir kısmı da finansal 
kiralama ve "irketin kendi fonları 
aracılı!ıyla finanse edilecek. TÜB#TAK 

da bu yatırım programını hem maddi 
hem teknik yardım ile destekliyor.
Yıllık cirosunun %5’ini AR-GE 
çalı"malarına ayıran Nobel #laç, 
2014 yılında Sa!lık Bakanlı!ı destek 
programı kapsamında TÜB#TAK 
tarafından yapılan “Biyobenzer ilaçların 
yerli olarak geli"tirilmesi ve üretilmesi” 
programı kapsamında projesi 
onaylanan ilk firma olmu"tu.

Nobel #laç’ın biyoteknolojik ilaç üretim 
projesi, DNA dizaynından ba"laması 
ve ileri seviye biyomühendislik 
uygulamalarını içermesi nedeniyle 
devlet destekli ilk biyoteknoloji projesi 
olma unvanını ta"ıyor.

6DQWD�)DUPD��$VWHOODV�LOH�
)DVRQ�hUHWLP�$QODüPDV×�
úP]DODG×
 
Santa Farma, Japonya’nın 
önde gelen ilaç firmalarından 
Astellas ile i" birli!ine gitti. 
#" birli!i kapsamında, Santa 
Farma 2015 yılında 150 milyon 
avroluk yatırımla GEBK#M 
OSB’de faaliyete geçirdi!i üretim 
merkezinde Astellas’ın üriner 
sistem hastalıklarına yönelik 
ürününün yerli üretimini 
üstlenecek.
 
Santa Farma Yönetim Kurulu 
Ba"kanı ve CEO’su Erol Kiresepi 
anla"mayla ilgili "unları 
söyledi; “Yaptı!ımız yatırımlar 
sonucunda yerli fason üretim 
vizyonumuzu hayata geçirmeye 
ba"ladı!ımız bir dönemdeyiz. 
Son teknoloji ürünü araçlarla 
donatılan üretim tesisimiz 
ve titiz yakla"ım sergileyen 
ekibimizle dünya çapında 
önemli bir mü"teriyi daha 
portföyümüze katmanın 
gururunu ve mutlulu!unu 
ya"ıyoruz. Hedefimiz, yeni ve 
modern tesisimiz aracılı!ıyla 
dünyanın önde gelen ilaç 
firmalarının ürünlerinin 
Türkiye’de üretilmesini 
sa!lamak”.

(SLOHSVL�úoLQ�%DN�3URMHVLQH� 
%LU�gG�O�'DKD

Türk Epilepsi ile Sava" Derne!i ve 
Türkiye Epilepsi Hasta ve Yakınları 
Derne!i i" birli!i ile UCB Pharma’nın 
ko"ulsuz katkılarıyla Dünya Epilepsi 
Günü kapsamında gerçekle"tirilen 
sosyal sorumluluk projesi Epilepsi 
#çin Bak, ikinci ödülünü Stevie 
Ödülleri’nden aldı. 

Amerika’nın en prestijli 
organizasyonlarından kabul 
edilen ve farklı ülkelerden 
binlerce projenin de!erlendirildi!i 
ödül programı Stevie’de bronz 
ödülün sahibi olan Epilepsi #çin 
Bak projesi, epilepsi hastalı!ına 
dikkat çekerek yakla"ık 800 bin 
hastanın sesi oldu. Bakı" açısını 
de!i"tirmek ve epilepsiye dikkat 

çekmek için “mor gözlük” ikonu 
üzerinden #DünyaEpilepsiGünü, 
#Epilepsi#çinBak hashtagleriyle 
sosyal medya kanalları üzerinden 
gerçekle"tirilen çalı"malar ile 
yakla"ık 11 milyon ki"iye ula"ıldı. 

Toplum tarafından takip edilen ünlü 
isimler sosyal medya hesaplarından 
yaptıkları payla"ımlarla “Epilepsi 
#çin Bak” dedi ve projenin gönüllü 
destekçisi oldu.

7DNHGD�7�UNL\H��/HQIRPD\D�
.DUü×�)DUN×QGDO×N�<�U�\�ü�QH�
.DW×OG×

Japon ilaç "irketi Takeda’nın Türkiye 
çalı"anları, Lösemi Lenfoma Miyelom 
Hastaları ve Ara"tırma E!itim Birli!i 
Derne!i’nin (LLMB#R) 17 Eylül Pazar 
günü Ankara’da gerçekle"tirdi!i 
yürüyü"e destek verdi.  

LLMB#R Derne!i’nin düzenledi!i 
farkındalık yürüyü"üne katılmaktan 

ve derne!in çalı"malarına destek 
vermekten memnuniyet duyduklarını 
ifade eden Takeda Genel Müdürü 
Gamze Yüceland; “Dile!imiz lenfoma 
ile mücadele eden hastaların bir an 
önce sa!lıklarına kavu"malarıdır. 

Sundu!umuz tedavi seçene!i 
ile hastaların hayatlarında fark 
yaratabilmek bizi memnun 
ediyor olsa da temennimiz hiç 
kimsenin lenfoma hastalı!ına 
yakalanmamasıdır” dedi.

Soldan sa!a Astellas Türkiye Genel Müdürü Mark Dekker, 
Santa Farma Yönetim Kurulu Ba"kanı ve CEO’su Erol Kiresepi

Prof. Dr. #lber Ortaylı ve Prof. Dr. Ekrem SezikKısa Kısa Kısa Kısa
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(F]��(PLQH�.×]×OWDü��VDKLEL�ROGXùX�
'HPLURùOX�(F]DQHVL·QGH�\×OODUG×U�
PHVOHùLQL�EDüDU×\OD�LFUD�HGL\RU��
+DVWDQH�|Q�QGH�EXOXQPDQ×Q�oRN�
IDUNO×�]RUOXNODU×�ROGXùXQX�EHOLUWHQ�
.×]×OWDü��KHU�üH\H�UDùPHQ�PHVOHùLQ�
JHOHFHùLQGHQ�XPXWOX��

'(1*(��.HQGLQL]GHQ�EDKVHGHU�
PLVLQL]"
(0ú1(�.,=,/7$û� 1966 yılında 
Denizli’de dünyaya geldim, yedi 
çocuklu kalabalık bir ailede büyüdüm. 
#lk, orta ve lise ö!renimimi Denizli’de 
tamamladım. 1983 yılında Ege 
Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’ni 
kazandım. 1987’de mezun oldum. 

1988 yılında ailemin deste!i ile 
Doktorlar Caddesi’nde eczanemi 
açtım. 1994 yılında aynı meslekten 
Erdinç Kızılta" ile evlendim. Üç 
çocu!umuz var ve e"im her manada 
en büyük destekçim.

'���1HGHQ�HF]DF×O×N�PHVOHùLQL�
VHoWLQL]"�
(�.���Ailemde benden ba"ka sa!lıkla 
ilgili meslek sahibi olan yok. Bu 
mesle!i seçmemdeki en büyük etken, 
o yıllarda kadınlar için ideal meslek 
gözüyle bakılması ve tabi ailemin de 
bu yönde beni desteklemesi oldu.

'���'HPLURùOX�(F]DQHVL·QLQ�NXUXOXü�
KLND\HVL�QHGLU"��
(�.���Eczanemi ilk açtı!ım yer olan 
Doktorlar Caddesi’nde serbest 
hekimlerin muayenehaneleri vardı. 
O dönemde köyden kente gelen 
hastalar yo!un olarak bu bölgeye 
geliyordu. 

2005 yılında SGK çatısı altında tüm 
kurumların birle"mesiyle ve çıkan 
yasalarla özel muayenehaneler birer 
iki"er kapanmaya ba"ladı. Bunun 
üzerine 2008 yılında eczanemi 
Pamukkale Üniversitesi Hastanesi 
kar"ısına ta"ıdım. O tarihten bu yana, 
bu bölgede hizmet vermekteyiz. 

'���<×OODU×Q�GHQH\LPL\OH�VL]FH�HF]DF×�
KDVWD�LOLüNLVL�QDV×O�ROPDO×"
(�.�� Eczacılık mesle!i hasta ile 
kar"ılıklı güvene dayalı olmalıdır. 
Eczanemde çalı"anlarımla aramızdaki 
sıcak ili"ki do!rudan yaptı!ımız 
i"e yansıdı!ı için hastalarımıza her 
anlamda yardımcı oluyoruz. 

Bence eczacının hastayla ili"kisi çok 
önemlidir. Hastanın ilacı nasıl ve ne 
kadar süre ile kullanaca!ı tedavinin 
ba"arısında en kritik unsurların 
ba"ında gelir. Do!ru kullanılmayan 
ilacın tedavi etme "ansı olmadı!ını 
dü"ünüyorum. Kendim, tüm 
hastalarımla birebir ilgilenir, diyalog 
kurmaya çalı"ırım. 

'���(F]DQHQL]H�JHOHQ�KDVWDODU�
DUDG×NODU×�KHU�LODF×�EXODELOL\RUODU�P×"
(�.�� Eczanemize gelen 
hastaların talep ettikleri her ilacı 
mümkün oldu!u kadar bulmaya 
ve bulundurmaya çalı"ıyoruz. 
Günümüzde Selçuk ve AS Ecza 
Depoları sayesinde firmaların üretti!i 
her ilacı rahatlıkla bulabiliyoruz. 

'���(F]DQHGH�NHQGLQL]�LODo��UHWL\RU�
PXVXQX]"�
(�.���Mesle!imi tam anlamıyla 
yapabildi!imi hissetti!im an ilaç 
hazırladı!ım zamanlardır. Hastane 
kar"ısında oldu!umuz için her türlü 
majistral reçeteyle kar"ıla"ıyoruz. 
Bu anlamda mesleki tatmin 
ya"ıyorum ve bu tür reçeteler 
bana ö!rencili!imi hatırlatıyor. 
Gelen reçetelerin hemen hepsini 
de zaman içinde zenginle"en 

laboratuvar maddelerimiz sayesinde 
yapabiliyoruz. Daha sıklıkla 
nefrolojiden gelen reçetelerimiz var.  

'���(F]DF×O×N�VHNW|U�QGH�\DüDG×ù×Q×]�
VRUXQODU�QHOHU"
(�.�� Hastane kar"ısı eczanesi olmak 
farklı bir durum. Medula kesintilerinin, 
hastalara ait eksik raporların, eksik 
reçete te"hislerinin yo!un olarak 
ya"andı!ı o sıkıntılı günler bizim 
için sıradandır. Biriken muayene 
ücretlerini hastalarımızdan alırken

'HPLURùOX�(F]DQHVL���'HQL]OL� 
(F]��(PLQH�.×]×OWDü

Önce 
6HYJL�YH�
Emek

ya"adı!ımız zorlukları saymıyorum 
bile. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 
kotaya soktu!u ilaçlar konusunda da 
zorluklar ya"ıyoruz.

'���0HVOHùLQ�JHOHFHùLQL�QDV×O�
J|U�\RUVXQX]"
(�.���Mesle!in gelece!i konusunda 
zaman zaman kaygılansam da her 
dönemde var olaca!ını biliyorum. 
2012 yılında yürürlü!e giren yasayla 
birlikte, açılacak eczane sayısının 
sınırlanması ile ileriki yıllarda 

rahatlama sa!lanacaktır. 
Yine de eczacılık fakültelerinin 
mevcut sayısının yüksekli!i 
nedeniyle her yıl mezun edilen 
çok sayıda çiçe!i burnunda eczacı 
karde"lerimizi istihdam etmek 
konusunda, yeterli düzeyde çalı"ma 
yapılmadı!ını dü"ünüyorum.

'���*HQo�PHVOHNWDüODU×Q×]D�
|QHULOHULQL]�YDU�P×"
(�.���Eczacının, hastaların en yakın 
sa!lık danı"manı olarak hak etti!i 

de!eri görmesi için meslek içi 
e!itimlerle bilgilerini sürekli olarak 
arttırması gerekmektedir. 

Mesle!e yeni ba"layan arkada"lara, 
mesle!i severek ve saygı duyarak 
yapmalarını ö!ütlerim. Her 
zaman eczanemde staj yapan 
meslekta"larıma ilk söyledi!im "ey 
güler yüzün önemidir. Sevgi ve 
emekle yapılan her i"in, sonunda 
ba"arı getirdi!ini unutmasınlar. 

'���$6�(F]D�'HSRVX�KDNN×QGD�QHOHU�
G�ü�Q�\RUVXQX]"
(�.�� AS Ecza Deposu ile Denizli’de 
"ube açtıkları 2000 yılından itibaren 
yol arkada"lı!ı yapıyoruz. Bunu 
anlatacak ba"ka cümle bulamıyorum, 

çünkü zor günlerimizde oldu!u 
kadar güzel günlerimizde de her 
zaman yanımızda oldular. Her zaman 
eczanelerimizde bizim için birinci 
sırada olacaklar.

'���'HQJH�'HUJLVL·QL�QDV×O�
EXOX\RUVXQX]"
(�.���Denge Dergisi’ni mesle!imiz 
için gerekli buluyorum. Do!ru 
konuları, her yönüyle, detayına 
inerek i"leyen; güncel, aktüel ve 
e!lenceli bir dergi...

#çimizden Biri #çimizden Biri
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ú]PLU·LQ�$OW×QGDù�VHPWLQGH��=DPEDN�
(F]DQHVL�oDW×V×�DOW×QGD�N×UN�\×O×�DüN×Q�
V�UHGLU�PHVOHùLQL�LFUD�HGHQ�(F]��(PLQ�
(UJ|QHQo�NHQGLVL�JLEL�HF]DF×�RODQ�
HüL\OH�GDKD�QLFH�\×OODU�KDVWDODUD�GHYD�
ROPD\D�GHYDP�HWPH\H�NDUDUO×�

'(1*(��.HQGLQL]GHQ�EDKVHGHU�
PLVLQL]"
(0ú1�(5*g1(1d: 1950 #zmir 
do!umluyum. Tahsil hayatımın 
tamamını #zmir’de tamamladım. 
Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, 
Eczacılık Yüksekokulu’ndan 1976 
yılında mezun oldum ve aynı yılın 

Nisan ayında #zmir’in Altında! 
semtinde eczanemi açtım. E"imle 
aynı okulda tanı"tık ve evlendik. 
Kendisi de eczacıdır ve 1980 
yılında ona da eczane açtık. Halen 
eczanelerimizde mesle!imizi icra 
etmeyi sürdürüyoruz. 

'���1HGHQ�HF]DF×O×N�PHVOHùLQL�
VHoWLQL]"
(�(�� Eczacılık mesle!ini seçmemin 
sebebi, babamın eczacı bir 
arkada"ının bu konuda bizleri 
yönlendirmesidir.  

'���6L]FH�HF]DF×�KDVWD�LOLüNLVL�QDV×O�
ROPDO×"
(�(�� Eczacılar, hastaların ilaçlarını 
hazırlayan, onları bilgilendiren, bazı 
durumlarda sorgulayan, yol gösteren 
ve destek olan ki"ilerdir. Mesle!imi 
icra etmeye ba"ladı!ım yıllardaki 
ortamı ve samimiyeti bu yıllarda 
bulabilmek ve ya"atabilmek zor olsa 
da birçok sektöre göre de!erlerimizin 
birço!unun devam etmesi beni 
sevindiriyor. 

'���(F]DQHQL]H�JHOHQ�KDVWDODU�
DUDG×NODU×�KHU�LODF×�EXODELOL\RUODU�P×"
(�(�� Bugün ülkemizde 11-12 bin çe"it 
ürün bulunmaktadır. Biz eczanemizde 
bu ilaçların en fazla gidenlerini 
bulundurabiliyoruz. O yüzden gelen 
mü"terilerimizin yüzde doksan be"i 
ilacını eczanemizde bulabiliyor. 

'���(F]DQHGH�LODo��UHWL\RU�PXVXQX]"�
(�(���Eczanemizde majistral ilaç 
üretiyoruz. Bunlar arasında daha 
ziyade kulak damlası, pomat ve a!ız 

yarası için kullanılan solüsyonlar yer 
alıyor.

'���(F]DF×O×N�VHNW|U�QGH�\DüDG×ù×Q×]�
VRUXQODU�QHOHU"
(�(�� 1976 yılında eczanemizi 
açtı!ımız dönemle bugünkü durum 
arasında de!i"en çok faktör var. 
Eczanelerin otomasyonu, ürün 
çe"itlili!i, çalı"an elemanların niteli!i, 
de!i"im ya"anan ba"lıca faktörler 
arasında yer alıyor. 

Eczacılarımızın, böylesine büyük 
bir ürün skalasını bulundurma 

=DPEDN�(F]DQHVL���ú]PLU
(F]��(PLQ�(UJ|QHQo�

0HVOHNL�
'HùHUOHULPL]L�
Koruyoruz

zorunlulu!unu kar"ılayabilmek için 
eczanelerini metrekare anlamında 
daha geni" alanlara ta"ıyarak, 
mü"terilerinin isteklerine cevap 
verebilecek "ekle getirmeleri 
gerekmektedir. Biz e"imin 
eczanesinde 2010 yılında, kendi 
eczanemde ise 2013 yılında bu 
de!i"imi gerçekle"tirdik ve cirolarımızı 
günün "artları do!rultusunda arttırdık. 

'���0HVOHùLQ�JHOHFHùLQL�QDV×O�
J|U�\RUVXQX]"
(�(�� Yukarıda bahsetti!im de!i"imi 
yapan eczacı arkada"larımızın 

gelece!i daha iyi kar"ılayabilece!ini 
dü"ünüyorum. 

'���*HQo�PHVOHNWDüODU×Q×]D�
|QHULOHULQL]�YDU�P×"
(�(���Onlara önerim, gelen 
hastalara ve di!er mü"terilerine ilgi 
göstermeleri ve eczanede ekiplerini 
çok iyi yönlendirmeleri. Ayrıca fatura 
okuma, ürün sunumu gibi olmazsa 
olmaz unsurları iyi ö!renip öyle 
eczane açmalarını tavsiye ederim.

'���6HOoXN�(F]D�'HSRVX�KDNN×QGD�
QHOHU�G�ü�Q�\RUVXQX]"

(�(���Selçuk Ecza Deposu ile 
çalı"tı!ım uzun yıllar içerisinde 
hiçbir sorun ya"amadım. Verdikleri 
hizmetler çok iyi oldu!undan da 
daha uzun yıllar birlikte çalı"maya 
devam edece!imize inanıyorum. 

'���'HQJH�'HUJLVL·QL�QDV×O�
EXOX\RUVXQX]"
(�(�� Denge güzel bir dergi. 
Sorunlarımızla ilgilendi!iniz ve bunları 
çözmek için gösterdi!iniz çabalarınız 
için te"ekkür eder, ba"arılarınızın 
devamını canı gönülden dilerim.

#çimizden Biri #çimizden Biri
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'HGHVL�YH�DQQHVLQLQ�L]LQGH�HF]DF×O×N�
PHVOHùLQL�WXWNX\OD�V�UG�UHQ�(F]��
úUHP�7�UNRùOX��JHOHFHNWH�\HQLOLNOHUL�
YH�J�QFHO�JHOLüPHOHUL�WDNLS�HGHQ�
HF]DQHOHULQ�D\DNWD�NDODFDù×Q×�
YXUJXOX\RU�

'(1*(��.HQGLQL]GHQ�EDKVHGHU�PLVLQL]"
ú5(0�7h5.2ø/8��1988 yılında 
#stanbul’da do!dum. 2006 yılında 
Koç Lisesi’nden mezun olduktan 
sonra Yeditepe Üniversitesi Eczacılık 
Fakültesi’ne ba"ladım. 2012’de 
fakülteden mezun olduktan sonra da 
Kadıköy’de Çar"ı Zırhlıo!lu Eczanesi’ni 
açarak mesle!imi icra etmeye 
ba"ladım. 1-2 yıl eczane eczacılı!ını 
ö!rendikten sonra yine Yeditepe 
Üniversitesi’nde klinik eczacılık yüksek 
lisansımı tamamladım. 

'���1HGHQ�HF]DF×�ROPDN�LVWHGLQL]"
ú�7�� Lisedeyken tasarım ve görsel 
sanatlar ile ilgili bir bölüm tercihimdi. 
Ancak dedemin ve babaannemin 
yönlendirmeleriyle eczacılı!a 
sıcak bakmaya ba"ladım. Zaten 
çocuklu!umdan beri annemin 
mesle!ini severek yaptı!ını 
görüyordum. Dedem de hep i"inden 
heyecanla bahseder. Dolayısıyla onların 
meslek a"kı, eczacılı!ı seçmemdeki 
etkenlerden biridir. 

#nsanlarla ileti"im halinde olmak 
oldukça ho"uma gidiyor. Eczane 
eczacılı!ında insanların birçok sorununa
çözüm bulmasına yardımcı oluyoruz. 
#nsanlara yardımcı olmak da benim 
mesle!imden aldı!ım en büyük tatmin.

'���$LOHFH�HF]DF×�ROPDQ×Q�DUW×ODU×�YH�
HNVLOHUL�QHOHUGLU"
ú�7�� Önümdeki en yakın örnek olan 
annemin i"inde bu kadar ba"arılı 
olması, artı olmanın yanı sıra benim 
için biraz eksi de, çünkü ona yeti"mem 
çok zor. Ancak bu kadar güzel bir yerde 
eczanemin olması, mesle!imdeki ilk 
yıllarımı zorlanmadan atlatmı" olmam, 
eczanemin bugünkü pozisyonuna 
gelebilmesi annem olmasaydı bu kadar 
çabuk gerçekle"emezdi. 

Annem ve dedemden gördüklerimden 
sonra hep onlara yeti"meye, onlardan 
daha iyisini yapmaya çalı"ıyorum. Bu 
da beni oldukça zorluyor. Annemle 
eczanelerimizin yakın olması da 
bizim için büyük bir "ans, çünkü hasta 
profillerimizin ortak oldu!u noktalar 
var. Hatta bazen aynı ki"i ikimize de 
sıklıkla gelen bir tüketici çıkabiliyor. 
Yakın noktalarda oldu!umuz için ürün 
alımlarına birlikte karar verebiliyor, 
birbirimizin eksiklerini gidermede 
çabuk davranabiliyoruz.

'���dDUü×�=×UKO×RùOX�(F]DQHVL·QLQ�
IDUNODU×�QHOHUGLU"
ú�7���Öncelikle oldukça genç ve dinamik 
bir ekibiz. Bu noktaya gelebilmek uzun 
ve zorlu bir süreçti, ama aramızdaki 
güzel enerjinin hastalarımıza da 
geçti!ini dü"ünüyorum. Sürekli i"imin 
ba"ında oldu!umu söylemeden 
geçemeyece!im. Tüketiciler kar"ısında 
eczacıyı buldu!unda kendilerini 
sorunlarını açma konusunda daha 
güvende hissediyorlar. 

Hastalarımızı her konuda bilgilendirmek
 adına elimizden geleni yapıyoruz. 
Örne!in, biz hastaya antibiyoti!in 
yanında neden probiyotik kullanması 
gerekti!ini anlatalım, hasta buna ikna 
olsun. Gidip probiyoti!ini ba"ka yerden 
almı" olsa da sorun de!il, önemli olan 
bizim görevimizi do!ru "ekilde yerine 
getirmemiz. Bizden do!ru ve sa!lıklı 
bilgi aldı!ını gören hasta zaten yine 
eczanemizi ziyarete gelecektir.

'���6L]FH�HF]DF×�KDVWD�LOLüNLVL�QDV×O�
ROPDO×"
ú�7���Kesinlikle hasta odaklı olmalıdır. 
Hastalar doktorlarla yeteri kadar 
vakit geçirememi", bütün sorularını 
yöneltememi" olabiliyorlar. Dolayısıyla 
bize gelen hastaya kendini anlatması 
için yeterli vakti tanıyıp, ona özel 

7�UNRùOX�(F]DQHVL���úVWDQEXO
(F]��úUHP�7�UNRùOX

'RQDQ×PO×�
7HNQLV\HQ�
(NVLùLPL]�9DU

önerilerle yakla"mamız gerekir. Hastaya 
kendini tamamen açabilece!inin 
güvenini ve günlük hayatında 
uygulayabilece!i do!ru bilgiyi 
sunabilmeliyiz.

'���(F]DQHQL]H�JHOHQ�KDVWDODU�
DUDG×NODU×�KHU�LODF×�EXODELOL\RUODU�P×"
ú�7���Maalesef dönem dönem 
piyasada olmayan çok fazla ilaç var, 
bulunan ilaçların da birçok muadili. 
Ama piyasada olan ilaçların ço!unu 
bulabiliyorlar. Olmayanları da 15 ila 
45 dakika arasında temin ediyoruz. 
Bu konuda Selçuk Ecza her zaman 
yanımızda. Ürün çe"itlili!i açısından 
zengin bir eczaneyiz, çünkü Kadıköy’de 
ne zaman ne reçetesi gelebilece!i hiç 
belli olmuyor.

'���(F]DQHQL]H�PDMLVWUDO�UHoHWHOHU�
JHOL\RU�PX"PXVXQX]"
ú�7���Sirkülasyonu fazla olan bir 
noktada oldu!umuz için majistral ilaca 
yeteri kadar a!ırlık veremedi!imizi 
söylemeliyim. Gelen reçeteleri 
kar"ılayacak hammaddeleri ve 
ekipmanı tabi ki bulunduruyoruz. 
Bunun dı"ında direkt Çar"ı Zırhlıo!lu 
Eczanesi olarak üretti!imiz bir ilaç yok. 
Ancak dedemin kendi eczanesinde 
üretti!i el losyonu, nasır ve sivilce için 
hazırladı!ı özel formülasyonlu kremleri 

biz de hazırlıyoruz. Geri dönü"leri de 
oldukça iyi oluyor. 

'���<DüDG×ù×Q×]�YH�J|]OHPOHGLùLQL]�
PHVOHNL�VRUXQODU�QHOHU"
ú�7�� En önemli sorun gerekli donanıma 
sahip teknisyen eksikli!i. Biz eczacılar 
mesle!imizi yapmanın yanı sıra ticari 
birçok i"le de u!ra"ıyoruz. Eczanenin 
yönetimi, ödemelerin takibi, fatura ve 
reçetelerin kontrolü derken hepsine 
yeti"mek zor oluyor. Bu da donanımlı 
teknisyenlerin gereklili!ini arttırıyor 
ki eczacının yükü hafifleyebilsin. 
Ayrıca eczane öncelikli olarak bir 
sa!lık kurulu"u olsa da ticari kaygıları 
görmezden gelemeyiz. Hem eczane 
giderlerini kar"ılamak hem de etik 
de!erleri gözetmek, kurulması ve 
korunması gereken çok önemli bir 
denge gerektiriyor.

'���6L]FH�HF]DF×O×N�\DN×Q�JHOHFHNWH�
QDV×O�RODFDN"
ú�7���Her alanda oldu!u gibi eczacılık 
da daha çok geli"ecek ve de!i"ecek. 
Eczane eczacılı!ına baktı!ımızda, 
yenilikleri ve güncel geli"meleri takip 
eden eczaneler ayakta kalacak. Yeni 
jenerasyonun beklentileri ve alı"veri" 
alı"kanlıkları eskisinden farklı ve çok hızlı 
de!i"iyor. Bu da bütün bu geli"imin 
her zaman içinde, bazen de öncüsü 

olmayı gerekli kılıyor. Artık herkes ilacını 
daha güzel dekorasyonlu, kendini daha 
önemli hissedebilece!i, özel ilgi ve 
alaka görece!i eczanelerden almak, 
alı"veri" yaparken farklı deneyimler 
ya"amak, yenilikler görmek istiyor. Biz 
de sa!lık hizmeti verirken bunları da 
sunabildi!imiz oranda iyi eczaneler 
olarak var olabilece!iz.

'���dLoHùL�EXUQXQGD�HF]DF×�DGD\ODU×QD�
|QHULOHULQL]�YDU�P×"
ú�7�� Öncelikle stajlarını hafife almasınlar. 
Hem firma hem eczane stajlarına 
gerekli önemi göstersinler. Eczane 
eczacılı!ına karar verdikleri noktada da 
hem kalabalık bir alı"veri" merkezi veya 
cadde eczanesinde, hem reçete a!ırlıklı 
hastane yakını eczanelerde, hem de 
semt eczanelerinde zaman geçirip, 
hangisinin kendilerine uygun oldu!unu 
anlamaya çalı"sınlar. Kimi insan için 
sakin noktalar daha elveri"li olur, kimi 
insan hareketten beslenir. Nerede 
eczane açacakları bence mesleklerini 
sevip sevmeyecekleriyle do!rudan 
alakalı. Stajlarında ilaç bilgisi dı"ında 
eczaneyi yönetmekle ilgili bir "eyler 
ö!renmeye çalı"sınlar. Çünkü hastalara 
sa!lık bilgisi vermek zaten e!itimini 
aldı!ımız "ey, ama eczaneyi yönetmek 
ba"lı ba"ına çok zor bir i".

#çimizden Biri #çimizden Biri



23 22 Ekim
2017

Ekim
2017

0HUVLQ�hQLYHUVLWHVL�(F]DF×O×N�
)DN�OWHVL�PH]XQX�YH�úON�8PXW�
(F]DQHVL�VDKLEL�(F]��+DQGH�.×OG×RùOX�
|QFHOHUL�W×S�RNXPDN�LVWHVH�GH�EXJ�Q�
HF]DF×O×N�PHVOHùLQL�E�\�N�ELU�DüNOD�
LFUD�HGL\RU��

'(1*(��.HQGLQL]GHQ�EDKVHGHU�
PLVLQL]"
+$1'(�.,/',2ø/8��1991 yılında 
#stanbul’da do!dum. #lkokul ve lise 
e!itimimi #stanbul’da tamamladım. 
Mersin Eczacılık Fakültesi’ni tercihlerin 
son günü eklemi"tik. Eczacılıktan 
önce tıp fakültesi istedi!im ve 
çok da gönüllü olmadı!ım için 
tercih sıralamamda gelmez diye 
dü"ünüyordum. Bu nedenle 
kazandı!ımı duydu!umda mutlu 
olamamı"tım. 

Eczacıyı “eczanede satı" yapan 
dükkân sahibi” olarak dü"ündü!üm ve 
sürekli ö!renmeye açık birisi oldu!um 
için mutlu olamayaca!ımı sanmı"tım. 
Bu, üniversitenin ilk senesinde 
isteksiz gitmeme sebep oldu. Ama 
üniversite bana eczacılık mesle!inin 
ve eczacının farkını gösterdi. Bu 
mesle!i sadece “dükkân i"letmek”, 
“para kazanmak”, “raftan ilacı alıp 
satmak” için yapmayaca!ımı anladım. 
Eczacının hasta için danı"man rolü 

vardır. #laçların üretilmesinden, 
kullanılmasından ve vücutta yaptı!ı 
etkilerin bilinmesinden eczacı 
sorumludur. #laçlarla ilgili bilgiler ilgimi 
çekmeye ba"layınca üniversiteyi be" 
senede bitirmi" oldum.

'���6WDM�G|QHPLQL]�QDV×O�JHoWL"�
+�.�� Fakültenin son sınıfında staja 
ba"lıyoruz, ama ö!renmeye çok istekli 
oldu!um için yaz dönemlerinde bir 
eczaneye gidip ilaçlarla ilgili bilgi 
edinmeye çalı"ıyordum. O zaman 
tanı"tı!ım Ecz. Münevver Yücel ve 
çalı"anları bana çok yardımcı oldu. 
Stajda aldı!ımız bilgiler sonradan 
üzerine bir "eyler ekleyince hastalara 
yakla"ımımız konusunda önem 
ta"ıyor.

'���úON�8PXW�(F]DQHVL·QLQ�KLNk\HVL�
QHGLU"
+�.�� Mezun olaca!ım son sene ne 
yapaca!ımı dü"ünmeye ba"lamı"tım. 
Ya firmalarda çalı"mayı deneyecektim 
ya da eczane açmaya yönelecektim. 
Bir süre ikinci eczacı olarak çalı"tım. 
#ki sene sonra hiç planlamadı!ım bir 
"ekilde eczane açmaya karar verdim. 
Hızlı bir "ekilde i"lemlerim gerçekle"ti, 
iç dizaynı da elimden geldi!ince 
çabuk yaptım. 

Benim için ilk heyecan, mesle!ime 
adım attı!ım ve bundan sonra benim 
de katkılarımın bulunabilece!i, i"imin 
ba"ında oldu!um için çok fazla 
hastama yardımcı olabilece!im, 
onları güler yüzle gönderebilece!im, 
umutlarım bitmeden her gün aynı 
enerjiyle mesle!imin gereklerini 
yapabilece!im “#lk Umut” Eczanesi 
açılmı" oldu. #lk zamanlarda “her 
"ey istedi!im gibi gitmezse” diye 
endi"elerim vardı. Ama azimle 
çalı"mak, yaptı!ımız i"in sonuçlarına 
inanmak, her zaman i"inin ba"ında 
olmak güzel sonuçlar ortaya 
çıkaracaktır.

'���6L]L�GLùHU�HF]DQHOHUGHQ�
IDUNO×ODüW×UDFDN�oDO×üPDODU�\DS×\RU�
PXVXQX]"
+�.���Eczaneme gelen hastaların 
memnun bir "ekilde ayrılmasını 
sa!lamaya çalı"ıyorum. #çeride rahat 
gezip yeni ürünler ke"fedebilecekleri 
bir ortam yaratmaya özen 
gösteriyorum. Genelde içerisi 

renkli göründü!ü için kapıdan 
girerken; “Burası eczane mi?” 
diye soranlar oluyor.  Yardımcı 
olabilece!im kadarıyla sa!lıkla ilgili 
bilgilendirmeye çalı"ıyorum, hem de 
keyifle alı"veri"lerini tamamlıyorlar. 
TV ekranında e!itici videolar 
yayınlamaya çalı"ıyorum. Dikkatle 
izleyen hastalarım oluyor. Her zaman 
temiz, düzenli, ürünlerin belli bir 
kategoriye göre dizilmi" olmasına 
dikkat ediyorum. Bu, insanların raflar 
arasında istedikleri ürüne ula"malarını 
kolayla"tırıyor. Ürün çe"itlili!ini her 
zaman yüksek tutmaya çalı"ıyorum.

'���6L]FH�HF]DF×�KDVWD�LOLüNLVL�QDV×O�
ROPDO×"�
+�.�� Hastalık sırasında do!ru bilgi 
alma iste!i ve stresi herkeste olacaktır. 
Do!ru bir ileti"imle hastanın neler 
hissetti!ini anlayabilmeli ve onun 
kaygılarını ortadan kaldırabilmeliyiz. 
Hastanın bize güveni her zaman 
tam olmalı. Kafasındaki soruları 
aydınlatabilmeliyiz. Bu yüzden bazı 
noktalarda eksi!imiz varsa, kendimizi 
sürekli tamamlamalı ve en iyisini 
yapmaya çalı"malıyız. Ürün bilgimizi 
de güncel tutmalıyız. Öncelikli 
amacımız her zaman hastayı do!ru 
anlayıp, do!ru yönlendirmek olmalı. 
Onların ilaç danı"manı olabilmeliyiz.

'���(F]DQHQL]H�JHOHQOHU�DUDG×NODU×�KHU�
LODF×�EXODELOL\RUODU�P×"�
+�.���Bu bölgenin ihtiyacına 
göre raflarımı hep dolu tutmaya 
çalı"ıyorum. E!er elimde olmayan 
bir ilaç olursa en kısa zamanda 
depomuzdan veya kom"u 
eczanelerden temin ediyorum. 
Hastanın ilacına ula"masını sa!lamak 
için elimden geleni yapıyorum.

'���(F]DQHQL]H�PDMLVWUDO�UHoHWHOHU�
JHOL\RU�PX"
+�.���Hekimler tarafından yazılan 
majistral reçeteleri hazırlıyorum. 
Bunlar genelde, akne ilaçları, saçtaki 
kabuklanma, kepeklenme sorunları 
için olan karı"ımlar, cilt için hazırlanan 
kremler ve antiseptik solüsyonlar 
oluyor.

'���<DüDG×ù×Q×]�PHVOHNL�VRUXQODU�
QHOHU"
+�.�� Mesle!e ba"ladı!ımda bir hayli 
çekiniyordum. Eczacı büyüklerimiz 

úON�8PXW�(F]DQHVL���úVWDQEXO 
(F]��+DQGH�.×OG×RùOX�

.HQGLPL]L�
6�UHNOL�
*HOLüWLUPHOL\L]

özellikle ekonomik sorunlarını 
devamlı dile getiriyorlardı. Basın 
organlarında da benzer sorunlar yer 
alıyordu. Eczane açmamamı söyleyen 
de çok oldu. Eczanemi açmamdan 
bugüne kadar gözlemledi!im 
en büyük sorun ise karar alma 
süreçlerindeki kurumların eczacılara 
bakı"ı. Ödeme sistemlerinin sürekli 
de!i"mesi, ilaç fiyatlarındaki artı"lar 
ba"lıca ekonomik problemler. 
Bunun yanında firmalardan temin 
edilemeyen bazı ilaçlar nedeniyle 
hastanın ihtiyaçlarına cevap 
veremedi!imiz durumlar bizleri 
üzüyor. Hastaya “Yok” demek 
kar"ıla"tı!ımızda en çok zorlandı!ımız 
sorunların ba"ında geliyor.  

Eskiye göre bir dönü"üm ya"ıyoruz. 
Bu do!rultuda da ileride neler 
olaca!ını kestirmek kolay de!il. 
Örne!in günümüzde pek çok ilaç 

dı"ı sa!lık ürünü dı"arıda satılıyor. 
Vitaminler ilk akla gelenler. Tabi, 
bir yerden sonra hastalar bunun 
yanlı" oldu!unu fark edecekler. Alıp 
kullandıktan sonra beklenmedik 
etkileri gözlemlediklerinde gelip bize 
danı"ıyorlar ama i" içten geçmi" 
olabiliyor. #nsan sa!lı!ı açısından bu 
durumun önüne geçilmeli. Ayrıca 
çalı"acak, yeterli niteliklere sahip 
personel bulma konusunda da sıkıntı 
ya"ıyoruz. 

'���(F]DF×�DGD\ODU×QD�|QHULOHULQL]�YDU�
P×"
+�.�� Mezun olacak adayların 
aklında birçok soru olu"uyor. Eczane 
açma fikri ya da mesle!imizin di!er 
dallarında çalı"ma gibi. Eczane sayıları 
artık yeterli sınıra ula"tı. Tabi ki bu 
alanda yapılacak daha çok yenilik 
var. Bunları da takip edip bu çalı"ma 
alanını yenileyece!iz. Tavsiyem 

bu mesle!e harcadı!ımız yıllarda 
hepimizin eczacılık adına yararlı i"ler 
yapabilmesi ve ilaçlarla ilgili bilgilerin 
geli"mesini sa!layabilmemiz. Sürekli 
ö!renmeye açık olmalıyız.

'���6HOoXN�(F]D�'HSRVX�KDNN×QGD�
QHOHU�V|\OHPHN�LVWHUVLQL]"
+�.���#lk yılımda çalı"mak nasip 
olmadı, ikinci senemde tanı"tık. Bölge 
müdürümüz bize çok yardımcı oldu. 
Servis saatleri, aradı!ımız tüm ilaçları 
temin etmeleri, istedi!imiz zaman 
ula"ıp sorularımıza hemen yanıt 
alabilmemiz, beni i"imi yaparken 
rahatlatan unsurlar.  

'���6L]FH�'HQJH�QDV×O�ELU�GHUJL"
+�.�� Hem eczacı dostlarımızın 
sesini duyurmanız, hem sektörün 
gündeminden haberdar olmamızı 
sa!lamanız, hem de bilimsel ve 
kültürel bilgiler vermeniz bizlere ve 

#çimizden Biri #çimizden Biri
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odanızın balkonunda da bu keyfi 
sürdürebilirsiniz. Gemi seyahatini 
kesinlikle tavsiye ediyorum, ama 
fiyortları karadan da gezebilir, 
her bir liman "ehrine özel geziler 
yapabilirsiniz.

6WDYDQJHU·H�8\DQPDN�� 
&HQQHWH�8\DQPDN

Uzun bir gece yolculu!u sonrası 
Stavanger’e vardı!ımızda, bütün bir 
gemi aynı "eyi dü"ünüyor olmalıydı: 
bir cennete uyandık. Gemi fiyorda 

girdi!inde ye"ilin hemen her tonunu 
barındıran dik yamaçlar, neredeyse 
adım ba"ı akan "elaleler, sisler içinde 
ilerledi!imiz fiyort kar"ıladı bizi. 
Limana girdi!inizde ve "ehri gezerken 
kar"ınıza çıkan "irin evleri, her yerde 
kar"ıla"tı!ınız heykelleri ile "ehir 
planlaması açısından da kendine 
hayran bırakan bir kent. 

Stavanger’de bence görmeniz gereken 
yerlerden en önemlisi 604 metre 
yüksekte bulunan Lyse(ord bölgesi 
ve bu bölgede yer alan Preikestolen, 
yani Pulpit Kayası ile Lys(ord $elalesi. 

Sabah 08.00’den itibaren Stavanger 
Limanı’ndan buraya kalkan feribotlar 
var, otobüs ya da özel araçla da 
gidilebilir. Gemi ile gitti!inizde Pulpit 
Kayası’nı a"a!ıdan görebilirsiniz. 

Vaktiniz olursa karadan buraya 
çıkarak, hem o kadar yüksekten 
dünyaya bakma heyecanını hem de 
manzaranın büyüsünü ya"amalısınız. 
Lyde(od’a çok yakın di!er bir ünlü 
da! ise Kjerac. Buradaki manzara da 
muhte"em ve araçla ula"ılabiliyor.  

Dünyanın pek çok yerine gittim, 
ancak Norveç fiyortlarını gördükten 
sonra büyülenmek sözcü!ünün 
benim için gerçek anlamına 
kavu"tu!unu söyleyebilirim. Norveç 
fiyortlarını ilk defa bir cruise gemisi ile 
gerçekle"tirdi!im seyahat sırasında 
tanıdıktan sonra, buldu!um her fırsatta 
bu deneyimi ya"amaya çalı"tım. 

Fiyortları gezmek için yaz ayları 
en ideal dönem, çünkü Norveç bu 
dönemde en uzun gün ve en kısa 
geceleri ya"ıyor. Fiyort, buzulların 
olu"turdu!u vadilerin deniz suyu ile 

dolmasıyla olu"an dik kayalıkların 
arasındaki oldukça dar deniz koylarına 
deniyor. Fiyortlar buzul a"ındırması 
sonucunda olu"uyorlar.

Ben fiyortlara son seyahatimi 
Amsterdam çıkı"lı, 12 katlı, 3 bin 
ki"ilik devasa bir gemi ile yaptım. 
Bu tür gemi yolculuklarını kesinlikle 
deneyimlemelisiniz. Büyükçe bir 
kasaba ile seyahat ediyor gibisiniz. 

Di!er yandan her anlamda lüks bir 
oteldesiniz. Üstelik oteliniz sizinle 

birlikte seyahat ediyor, limanlarda 
iniyor, biniyorsunuz, ama seyahat 
boyunca bavul toplama açma 
derdiniz olmuyor. Restoranlardan 
barlara, e!lence mekanlarından huzur 
bulaca!ınız sessiz ortamlara, havuzlara 
ve spor salonlarına kadar ihtiyacınız 
olan ve keyfini çıkaraca!ınız her "ey 
gemide mevcut. 

Önerim balkonu olan bir kamarada 
yolculuk yapmanız. Geminin 
farklı bölümlerinden yolculuk 
manzaralarını görmenin yanı sıra 

%�\�OHQPHN�
6|]F�ù�Q�Q�
*HUoHN�
$QODP×QD�
.DYXüWXùX�
&RùUDI\D��
Norveç 
Fiyortları

1 2Kiwu gölünde geleneksel tekneleri ile 
balıkçılar

Ruanda’nın güler yüzlü çocukları

1

2

3

�

3 �Çay ta"ıyan bir genç kız Merakla bizi izleyen bir çocukSeyahat Seyahat

)RWRùUDI�YH�0HWLQ�
6�KD�'HUEHQW
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(OEHWWH�6WDYDQJHU·GH�J|U�OPHVL�
JHUHNHQ�HQ�|QHPOL�üH\�À\RUWODU×��
DPD�JHFHOHUL�oRN�KDUHNHWOL�RODQ�
NHQWWH�oRN�J�]HO�UHVWRUDQODU�GD�
YDU�����P�]HVL�YH������\×OODU×QGD�
\DS×OP×ü�NDWHGUDOL�LOH�WDULK�YH�
N�OW�U�Do×V×QGDQ�GR\XUXFX�ELU�NHQW�
6WDYDQJHU��

6WDYDQJHU�'RPNLUNH�%UHLDYDWQHW��
\DQL�6WDYDQJHU�.DWHGUDOL��OLPDQGDQ�
o×NW×ù×Q×]GD�KHPHQ�NDUü×Q×]GD�
\�NVHOHFHN��$\U×FD�P�]H�JH]PHN�
LVWH\HQOHU�LoLQ�|QHULP�'HQL]�0�]HVL�
YH����ELQ�\×OO×N�WDULKLQ�VHUJLOHQGLùL�
$UNHRORML�0�]HVL�RODELOLU��

6WDYDQJHU��1RUYHo·LQ�J�QH\�
EDW×V×QGD���ONHQLQ����E�\�N�üHKUL��
�����$YUXSD�.�OW�U�%DüNHQWL��D\U×FD�
1RUYHo·LQ�SHWURO�PHUNH]L��*HPL�\RO�
DO×UNHQ�SHWURO�NX\XODU×Q×�X]DNWDQ�
J|UHELOL\RUVXQX]��úOJLQL]L�oHNHUVH�
�QO��ELU�SHWURO�P�]HVL�YDU��RQX�
GD�JH]HELOLUVLQL]��(VNL�6WDYDQJHU�
GHQLOHQ������\�]\×OGD�LQüD�HGLOPLü�
N�o�N�EH\D]�HYOHULQ�ROGXùX�E|OJH�
D\U×FD�JH]LOHELOLU��

Bir Masal Köyü: Flam   

)ODP��1RUYHo·LQ�HQ�GHULQ�YH�HQ�
LoHUOHN�6RJQHIMRUG�LVLPOL�À\RUGXQXQ�
HQ�GLS�QRNWDV×QGD�NXUXOPXü�
N�o�F�N�ELU�N|\��'RùDQ×Q�LoLQH�
V×ù×Q×S�PHGHQL\HWWHQ�X]DNODüPD�
oDEDV×QD�YH�XIDN�ELU�N|\�ROPDV×QD�
UDùPHQ��1RUYHo·LQ�HQ�WXULVWLN�
\HUOHULQGHQ�ELUL��.|\�Q�HWUDI×�VDUS�
ND\DO×NODU��EXUDODUGDQ�DNDQ�HULPLü�
NDU�VXODU×Q×Q�ROXüWXUGXùX�üHODOHOHU�
YH�GHULQ�YDGLOHUOH�oHYULOL��

)ODP·×�J|UG�ù�Q�]GH�NHQGLQL]L�
ELU�PDVDO×Q�LoLQH�G�üP�ü�JLEL�
KLVVHGHFHNVLQL]��%XUDGD�ROPDN��
üHKLU�KD\DW×QGD�\DüDPDQ×Q�
DQODPV×]O×ù×Q×�ELU�NH]�GDKD�
KDW×UODW×\RU��VDGHFH�EX�HüVL]�
PDQ]DUDODUD�KD\UDQ�ROPDNOD�
NDOP×\RUVXQX]��üHKLU�KD\DW×Q×Q�
J�QO�N�NRüWXUPDODU×Q×Q�UXKXQX]D�YH�
EHGHQLQL]H�\�NOHGLùL�Dù×UO×NODUGDQ�
GD�DU×Q×\RUVXQX]�
Sogne(ord, Kuzey Denizi’nden 

Seyahat SeyahatYeryüzünde yakla"ık 750 tane kalan ve 
DNA’sı insanla %97 aynı olan Da! Gorilleri

5
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yakın Loen Gölü de görülmeye de!er 
bir yer.

Bergen

Bergen, Norveç’in Oslo’dan sonra 
ikinci büyük "ehri. UNESCO Dünya 
Mirası Listesi’nde yer alıyor. Bu "ehre 
fiyortların ba"kenti deniyor. Birisi büyük 
yolcu gemileri ve cruise gemileri 

için olmak üzere iki limanı var. Di!er 
limanın ismi Bryggen, 15. yüzyıldan 
beri aktif olarak kullanıldı!ından aynı 
zamanda bir tarihi eser ve koruma 
altında.

Turistik bir "ehir oldu!undan restoran 
ve barlarında keyifli bir ak"am 
geçirebilirsiniz. Bergen’de özellikle her 
gün kurulan balık pazarı gezilmeli. 

205 kilometre içeriye giren ve en 
derin yerinin 1.308 metre oldu!u bir 
fiyort. Flam’dan satın alaca!ınız turlar 
ile geminin giremedi!i dar fiyortları 
gezebiliyorsunuz.    

Burada yapabilece!iniz en özel ve 
keyifli "eylerden biri Flam Treni ile 
yolculuk etmek. Trenle 20 kilometrelik 
bir hat boyunca derin vadilerin 
arasında yer alan "elaleleri ve nehirleri 
izleyerek yol alıyorsunuz. Bu tren 
teknolojik olarak da dünyanın en özel 
trenlerinden biri. En dik e!imi çıkan bir 
tren olarak, kısa sürede 800 metre irtifa 
kazanıyor ve size büyülü manzaralar 
sunuyor.  

Uçurum ve $elaleleri ile Geiranger

Geiranger, Norveç’in yine UNESCO 
Dünya Mirası Listesi’nde yer alan 
"ehirlerinden biri. Birçok gezi dergisi ve 

rehberi tarafından, #skandinav ülkeleri 
içinde mutlaka görülmesi gereken 
yerlerden biri olarak gösteriliyor. 

Geiranger Fiyordu, Norveç’in en 
büyük fiyortlarından biri. Gemi 
ile geçerken her iki tarafınızdan 
"elaleler akıyor. Fiyordun sonunda 
Geiranger Limanı’na ula"ıyorsunuz. 
Kentin kendisi de görülmeye de!er.  
Kentte gezebilece!iniz yerlerden 
biri Dalsnibba Milli Parkı. Burada, 
deniz seviyesinden yakla"ık 1.500 
metre yukarıda, muhte"em bir fiyort 
manzarası göreceksiniz. 

Güller $ehri Molde ve Caz

Molde, Norveç’in tekstil merkezi. #kinci 
Dünya Sava"ı’nda çok hasar görmü" 
ve yeniden kendini var etmi". Di!er 
tüm Norveç liman kentleri gibi harika 
manzaralara sahip Molde, güller 

"ehri olarak tanınıyor. Ayrıca her yıl 
Temmuz ayı boyunca caz festivali 
düzenleniyor.

Kasabanın arkasındaki tepede 
muhte"em bir manzaraya sahip 
Mount Varden isimli bir yer var. 
Ormanın içinde, küçük bir gölet ve 
kafesi de bulunan bu alandan körfez 
manzarasını izleyebilirsiniz. Eski tarihi 
odun evlerden olu"an ve evlerin içini 
de gezebilece!iniz Romsdal Açık 
Hava Müzesi ziyaret edebilece!iniz 
yerlerden biri.

Olden

Küçük bir kasaba ve Norveç fiyort 
gezisinin en kuzey noktası. Kasabanın 
kendinden çok çevresinde gezilip 
görülecek yerler var. Limanın hemen 
kar"ısındaki dükkânlardan yöreye özel 
hediyelik e"yalar alabilirsiniz. Olden’e 

5 �Do!u Afrika’nın en büyük ya!mur ormanı 
Nyugwe

Sabahın erken saatlerinde Nyungwe 
ormanlarını sis altında izleyebilirsiniz

7 8Ruanda’nın her yerinde çay tarlaları 
görebilirsiniz

8.Geleneksel yöntemlerle 
çay toplayan i"çiler

7

98

�

Seyahat Seyahat
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Bergen de bir müzeler "ehri. Hanseatic 
Müzesi’nde 18. yüzyıl ya"amına 
dair bilgi ve görseller sergileniyor. 
Municipal Sanat Müzesi ve Tarih 
Müzesi, gezmek isteyenler için 
önerebilece!im di!er müzeler. 

Limana 1 saat 15 dakika uzaklıkta 
bulunan Steinsdalsfossen $elalesi 
ziyaret etmeniz gereken yerlerden. 
$elalenin oldu!u bölgede hediyelik 
e"ya alabilece!iniz dükkanlar ve 
oldukça güzel nostaljik bir kafe var. 

$ehrin turistik noktalarından biri 
de Bergen’e panoramik olarak 
bakabilece!iniz Floyen Tepesi. 
Teleferik ile yakla"ık 8 dakikada 
400 metre yukarıya çıkıyorsunuz. 
Çıktı!ınız yerde yemek yiyebilece!iniz 
restoranlar ve dinlenebilece!iniz 
parklar var. $ehrin manzarasını 
buradan keyifle izleyebilirsiniz. 
Rozenkrantz Kulesi ve Akvaryum da 
görülmesi gereken yerlerden.

Oslo

Norveç’in ba"kenti olması nedeni ile 
ülkenin en kalabalık "ehri. Dünyanın 
di!er ba"kentlerinin aksine sakin ve 
özgüvenli bir yapısı var. Birçok Norveç 
"ehri gibi Oslo’nun da büyük bölümü 
orman ve ye"il alandan, bir bölümü de 
fiyortlardan olu"uyor. 

Nobel Barı" Merkezi gezebilece!iniz 
en ünlü yerlerden biri. Ayrıca 50 
müzesi ve 150 civarında tarihi binası ile 
arkeoloji, tarih ve sanat meraklılarına 
hitap eden bir "ehir. En ünlü 
müzelerinden biri ise Munch Müzesi. 

Oslo’da bir gün boyunca 
görebilece!iniz en önemli yerler 
arasında; Akershus Kalesi, Oslo 
Katedrali, Viking Gemi Müzesi, Kon 
Tiki Müzesi ve Hollmenkollen Kayak 
Kulesi’ni sayabilirim. Unutmadan 
söyleyeyim, Oslo’da pazar günleri tüm 
ma!azalar kapalı. 

Alesund

Norveç’in batı kıyılarında yer alan 
Alesund, ülkenin kuzeybatı fiyortlarına 
ve Alp Da!ları’na açılan kapısı ve 

mimarisinin güzelli!i ile öne çıkan 
Norveç "ehirlerinden biri. 3 adadan 
olu"an "ehirde bu adalar birbirine 
köprüler ve yer altı tünelleri ile 
ba!lanıyor.

Merkeze 3 kilometre uzaklıktaki 
Atlantic Ocean Park, 418 basamakla 
çıkılan Aksla – Kniven manzara 
noktası ve Aksla Da!ı burada öncelikle 
görmeniz gereken yerler. 1 saat 15 
dakika süren bot turu ile de "ehrin 
çevresindeki e"siz do!ayı görebilirsiniz. 

Alesund 1904’te bir yangın geçirmi" 
ve yüzlerce ev yanmı", binlerce insan 
evsiz kalmı". $ehir 3 yıl içinde yeniden 
in"a edilmi". O dönemin en iyi 
mimarları tarafından dönemin mimari 
stilinde, "ehir planlamasına da uygun 
bir "ekilde yeniden yaratılan "ehir bir 
mimarlık harikası olarak kabul ediliyor.

Alesund, Norveç’in di!er liman 
kentlerine nazaran daha az turistik 
bir yer. Bu nedenle tatil günleri ve 
ak"amları "ehir kendi içine kapanıyor. 
Özellikle "ehirde kalmak ya da yemek 
yemek istedi!inizde planlarınızı buna 
göre yapmanızda fayda var.

 
ZZZ�VXKDGHUEHQW�FRP
VXKD�GHUEHQW#JPDLO�FRP

Seyahat Seyahat10 11 12 13 ��Da! Gorili yavruları sürekli oyun halindeler Pencereden merakla köye gelen 
misafirleri izleyen çocuklar

Ba"ının a!rıdı!ını sandı!ımız
bir Da! Gorili

Anne ve yavru Da! Gorili Da! Gorili ziyareti için 
Sabyinyo volkanına ilerlerken

11

12
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7�UN�(ùLWLP�'HUQHùL�$QNDUD�.ROHML·QL�
ELWLULS��*D]L�hQLYHUVLWHVL�(F]DF×O×N�
)DN�OWHVL·QGHQ�PH]XQ�ROGXNWDQ�
VRQUD�GRNWRUDV×Q×�$QNDUD�hQLYHUVLWHVL�
(F]DF×O×N�)DN�OWHVL�7RNVLNRORML�
%LULPL·QGH�\DSDQ��*D]L�YH�0DUPDUD�
hQLYHUVLWHVL·QGH�7RNVLNRORML�$QDELOLP�
'DO×�%DüNDQO×ù×�J|UHYLQL�\�U�WHQ�YH�
WRNVLNRORML��]HULQH�GHUVOHU�YHUHQ�3URI��
'U��6HPUD�ûDUGDü�DODQ×QGD�ELU�GXD\HQ�

'(1*(��(F]DF×O×N�HùLWLPL�DOPD\×�
QHGHQ�WHUFLK�HWPLüWLQL]"
6(05$�û$5'$û��Hedefim di" 
hekimli!i fakültesiydi ve ilk kaydımı 
yaptırdım. Bir müddet okuduktan sonra 
ailemin de ısrarı ile kaydımı oradan 
aldım ve  eczacılı!a geçtim. O zaman 
derslerimiz ortaktı kıyaslandı!ında 
eczacılık çok daha  popüler bir 
meslekti, giri"  puanları çok yüksekti. 

Eczacılık mesle!ini icra edebilece!im 
i" imkanları da daha cazip geldi ancak 
hayal etti!im eczanem hiç olmadı, 
mezuniyetten sonra hemen ara"tırma 
görevlisi olarak i"e ba"ladım ve halen 
akademisyenli!e devam ediyorum. 
Hep yeni bir "eyler ö!renme iste!im 
oldu, iyiki bu mesle!i seçmi"im, 
mesle!ime  gösterdi!im özen 
eksilmeden  devam ediyor
 

'���*D]L�hQLYHUVLWHVL�(F]DF×O×N�
)DN�OWHVL·QGH�R�G|QHPOHUGH�QDV×O�ELU�
HùLWLP�DOG×Q×]"
6�6�� O yıllardan bu yana  çok de!i"ti. 
Bilim yerinde durmuyor ki, sürekli takip 
etmemiz gerekiyor. Eczacıdan  çok "ey 
bilmesi  isteniyor. Nitekim derslerimiz 
de öyle. Son derece multidisipliner bir 
alan ,di!er mesleklerden farklı. Sentetik 
veya do!al kaynaklardan ilaç eldesini, 
mekanizmasını, etkile"melerini, yan 
etkilerini bilmek ile i" bitmiyor  çok 
iyi tıp, kimya, biyokimya gibi temel  
bilgilere de sahip olmanızı gerektiriyor. 
$u an eczacılık fakültelerinde sunulan   
e!itim programı ile kıyaslanınca tabiki  
"imdiki ö!rencilerin çok  daha "anslı 
oldu!unu söyleyebilirim. Kalabalık 
amfilerde sorgulama, derse müdahale 
etme gibi bir "ansımız yoktu. Daha 
do!rusu kimse hocaya tekrarlayabilir 
misiniz anlayamadım diyemezdi. 

Dersler yo!un teorik bilgiyi not 
tutmakla geçerdi. Bugün de amfiler  
yine kalabalık fakat teknolojinin 
getirdi!i  avantajlar var, görsel 
sunum teknikler ile not tutma diye 
ö!rencilerde bir tela" yok, dersi 
dinleme imkanları var ,ders  notları da  
dersten evvel basılı olarak da!ıtılıyor, 
çok farklı tabii. Ö!renciler daha 
rahat ve sorgulayabiliyor. Bu günlere 
gelmemi sa!layan eme!i geçen 
hocalarımı rahmet ve minnetle anıyor, 
sa! olanların da sevgiyle ellerinden 
öpüyorum.

'���gùUHQFLOLN�\DSW×ù×Q×]�\×OODUGD�7�UN�
HF]DF×O×ù×�QH�GXUXPGD\G×�YH�KDON×Q�
HF]DF×\D�EDN×ü×�QDV×OG×"
6�6���Eczacılık halk ile birle"en bir 
meslek oldu!u için çok saygın bir 
meslek. Ayrıca eskiden eczacı ya 
hayranlık duymamak imkansızdı, zira  
bugün unuttu!umuz supozituvar, ovül, 
"urup, tablet, pomat gibi preparatlar 
eczane laboratuvarında hazırlanırdı. 
Eczacı bu gün için ö!rencilerimizden 
istedi!imiz ilaç danı"manıydı, halkın 
herhangi bir sa!lık sorununda en 
yakın, en kolay ba"vurabilece!i, 
tavsiye alabilece!i ki"iydi. O gözle 
bakılıyordu.#lacı raftan alıp vermek 
için bu e!itimi almadıklarını, sa!lık 
danı"manı olduklarını, bilgilerini hasta 
ile payla"malarını, mesleklerini en 
iyi "ekilde temsil etmelerini daima 
ö!ütlüyoruz. #lacın  daha etkili ve 

güvenli kullanımı sa!lamak bizlerin 
elinde. 

'���úQJLOWHUH·GH�EXOXQGXùXQX]�G|QHPGH�
\DSW×ù×Q×]�oDO×üPDODU�KDNN×QGD�QHOHU�
V|\OH\HELOLUVLQL]"
6�6�� Doktoramı tamamladıktan sonra 
TÜB#TAK ve #ngiliz Kültür Derne!inden  
burs aldım. Londra Üniversitesi 
Tıp Fakültesine gittim. Farmakoloji 
departmanında, belirli aralıklarla 
Türkiye ye dönmek kaydı ile 3 yılı 
a"an bir sürede ilaç metabolizması, 
genotoksisite, farmakogenetik 
konularında ortak proje çalı"maları 
yaptım.

gùUHQPHQLQ�
<Dü×�<RN

Yurda döndü!ümde ilk i"im 
ö!rendi!im teknikleri laboratuvarımda 
kurmak oldu ve mümkün oldu!unca 
payla"tım. Teknikler ve aletler 
akademisyenin tekelinde olmamalıdır,

'���'RNWRUDQ×]×�WRNVLNRORML��]HULQH�
\DSW×Q×]��WRNVLNRORML��]HULQH�GHUVOHU�
YHUGLQL]��SHNL�QHGHQ�WRNVLNRORML"
6�6���Toksikoloji, uygulama alanı çok 
geni" olan bir bilim dalı. Her kimyasal 
zehirli, önemli olan bunların zararsızlık 
limitlerini beliryelebilmek, risklerini 
yönetebilmek ,belirleyebilmek, riski 
minimize etmek iyi yönetmek, 
etkililik ve güvenlili!i maksimize etme  

çabaları  özetle multidisipliner çalı"ma 
alanına sahip bir bilim dalı, kimyasal 
maddelerin canlılar üzerindeki etkisini, 
etkilenme biçimleri ve miktarları 
üzerinden ara"tıran/de!erlendiren, 
olumsuz etkileri minimize etme,riski 
yönetme planlarını halk sa!lı!ını 
korumaya yönelik oldu!u için 
toksikolog klinikten, çevre, gıda ve ilaç 
sanayi gibi pek çok sektöre hizmet 
verebilecek, ihtiyaç duyulan ki"i.

'���$NDGHPLN�NDUL\HU�\DSPD\×�QHGHQ�
WHUFLK�HWWLQL]"
6�6���Rahmetli e"im Ankara 
Üniversitesi Tıp Fakültesi #bn-i Sina 

Hastanesi #ç hastalıklarında hematoloji 
profesörüydü. “Fakülteyi bitir, 
muayenehanemin altında eczaneni 
açarız diyordu, “Bitirdim” ve “Hadi 
açalım” dedi!imde “Önce doktoranı 
yap, ondan sonra daha iyi ilaç bilgin 
olacak, daha ba"arılı bir eczacı 
olacaksın” dedi. Eczane açma hevesi ile  
doktoramı tamamladım fakat rahmetli  
e"im bilim a"ı!ı son derece sevilen, 
sayılan ba"arılı bir hekimdi, akademik 
kariyerde kalmamı istedi!ini farkettim, 
ben  de zaten bilim yapmanın tadını 
almı"tım ve bir daha da kopamadım,  
"anslıymı"ım, canım evlatlarım (Yaprak 
ve Gamze) ve e"ime minnettarım  

1

Duayenler Duayenler

*D]L�YH�0DUPDUD�hQLYHUVLWHVL·QGH�
7RNVLNRORML�$QDELOLP�'DO×�%DüNDQ×
3URI��'U��6HPUD�ûDUGDü
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çünkü zorluklarda hep bana moral 
verdiler yanımda oldular. 

'���hONHPL]GH�HF]DF×O×N�HùLWLPLQLQ�
EXJ�QN��GXUXPXQX�QDV×O�EXOX\RUVXQX]"
6�6�� E!itimin 5 yıla çıkması ile 
kalite daha da arttı. Ö!renciler  daha 
"anslılar, çünkü son sınıfta neyi 
hedefliyorlarsa, artık ona uygun 
dersleri seçebiliyorlar. Örne!in #laç 
Sanayide çalı"mak isteyen bir ö!renci 
bu alana yönelik dersleri seçebiliyor. 
#lacın nasıl geli"tirildi!ini, Klinik #laç 
Ara"tırmalarını, #laç ruhsat dosyasının 
nasıl hazırlandı!ını, güvenlili!inin nasıl 
takip edildi!i  gibi farklı konuları daha 
detaylı ö!renme "ansına sahip. Klinik 
Eczacılık , Fitofarmasötik, Kozmetoloji 
,Farmakovijilans gibi eczacılık 
alanlarındaki yenilikler mesle!imizi farklı 
alanlarda icra etme imkanı sunmaktadır. 
E!itim programlarımızı bilim ve 
teknoloji alanındaki yeni geli"melerin 
hızına yeti"tirerek devam etmemiz 
için  gerek e!itim ve gerekse ara"tırma 
için kullandı!ımız laboratuvarlarımızın  
altyapı olanaklarının da sürekli 
yapılandırılması gerekiyor.

'���dRN�VD\×GD�XOXVODUDUDV×�\D\×Q×Q×]�
YDU��%X�\D\×QODU×Q�|QHPL�QHGLU"
6�6�� Kariyerinizdeki ba"arının 
ölçütü tabiki yaptı!ınız ara"tırmaları 
yayınlamak,özellikle uluslararası 
platformlarda ülkemizin aktivitelerini  
yayınlarımızla duyurmak. Uluslarası 
bilimsel saygınlı!ı /de!eri olan  
dergilerde yayın kabul ettirmek  de 
hiç kolay de!il. Bu tip yayınlar büyük 
ses getiriyor, sizin uluslararası camiada 
tanınmanıza neden oluyor. $u anda 

Avrupa Kayıtlı Toksikolog ünvanımı da  
bu aktivitelerime borçluyum. 

'���6L]FH�J�Q�P�]GH��PHVOHùH�
\|QHOLN��\HWHUOL�G�]H\GH�ELOLPVHO�
oDO×üPD��UHWLOL\RU�PX"
6�6�� Evet, mesle!e yönelik de!erli 
bilimsel çalı"malar var tabikî . Güzel 
projeler de üretiliyor. Alanımız itibariyle 
ara"tırmalarımız sarf malzemesi 
ve  alet gerektirdi!i için bütçe ve 
alt yapı gerektiriyor. Üniversitelerin 
Sa!lık Bilimleri Enstitüleri kısmen 
de olsa destek oluyor, TÜB#TAK, 
Devlet Planlama Te"kilatı gibi farklı 
kurumlara da proje önerileri sunma 
imkanımız var.  Üniversitelerin AR-GE 
merkezlerinin daha da geli"tirilmesi 
ve bütün ara"tırmacılara açık olması 
gerekiyor. Bu merkezlerin donanımlı 
olması, aletlerin buralarda toplanması 
gerekir, departmanların kendi 
kürsüsüne aldı!ı aletler maalesef 
herkese açık olmuyor, bir süre sonra 
o çalı"manın devamı gelmeyince 
kürsüler inaktif paslanmı" alet mezarlı!ı 
haline geliyor. $ayet  takım ruhu ile 
bilimsel çalı"maları yürütürsek eminim 
daha çok üretiriz, ,teknikleri ve aletleri 
ne olur kendi tekelimize almayalım, 
takım ruhunu benimseyelim.

'���$NWLI�RODUDN�J|UHY�DOG×ù×Q×]�NXUXPODU�
YH�GHUQHNOHU�ROGX��EX�J|UHYOHULQL]GH�QH�
JLEL�oDO×üPDODU�\DSW×Q×]"
6�6�� Daha çok Sa!lık Bakanlı!ı Türkiye 
#laç ve Tıbbi Cihaz Kurumu  bilimsel 
komisyonlarına hizmet veriyorum, 
Haftada bir muhakkak bir Ankara 
yolculu!um oluyor. Orası da bir okul 
gibi, çok "ey ö!reniyoruz, bu birikimler 

bizlere çok yararlı oluyor. Ayrıca Gıda 
Tarım Hayvancılık Bakanlı!ı bilimsel 
komisyonlarında yer alıyorum. 
Kurucusu oldu!um Türk Toksikoloji 
Derne!i ve Farmakovijilans Derne!i 
ba"kan yardımcılı!ı görevim var. 
Uluslararası toplantıları ülkemize 
alarak,  65 farklı ülkeyi temsil eden  
bilim adamlarını Türkiye de görmek, 
problemleri uluslararası boyutta 
tartı"mak bilime ve ülke aktivitemize 
katabilece!imiz büyük de!er.

'��������\×O×QGD�7�UN�(F]DF×ODU×�
%LUOLùL�(F]DF×O×N�$NDGHPLVL�WDUDI×QGDQ�
YHULOHQ�+L]PHW�gG�O�·Q��DOG×Q×]��QHOHU�
KLVVHWWLQL]"
6�6���Çok mutlu oldum. #nsanın 
emeklerinin bo"a gitmemesi, takdir 
edilmesi, kariyerleri süresince ki"ilerin 
bekledi!i en önemli "eylerden biri. 
Bu ödül tamamen #laç Takip Sistemi 
üzerine, Türkiye Farmakovijilans 
Merkezi’ne (TÜFAM) yaptı!ım 
hizmetlerden dolayı verildi. Bugün bir 
ilaçla ilgili istenmeyen, beklenmeyen, 
zararlı bir etki görüldü!ünde "ikâyet 
edebilece!iniz, ula"abilece!iniz  
bakanlıkta bir  birim var; Türkiye 
Farmakovijilans Merkezi. Farmako 
“ilaç” demek, vijilans ise “uyanık 
olmak ,dikkatli olmak”, “açıkgözlü 
olmak” anlamında bir kelime. “#laçlara 
kar"ı uyanık olalım” güvenlili!inin 
takip edilmesini sa!layan önemli 
bir sistem. Bu sistemi T#TCK ‘da 
mükemmel bir "ekilde yürüten 
de!erli meslekta"larımız var, sistemi   
sa!lık mesle!i mensupları yanısıra 
ürün  kullanıcıları da  "ikayette 
bulunabiliyorlar. Bakanlık web 
sayfasından bildirim yapma imkânı da 
sa!ladılar. Bir ilaçla ilgili, beklenmedik 
,zararlı bir etki görüldü!ü vakit, 
TÜFAM’a bildirim yapılıyor. Bilimsel  
komisyon nedensellik ili"kisini  
de!erlendiriyor. $ayet ili"kiliyse ve 
beklenmeyen bir duruma neden 
oluyorsa ve bu, ilaç bilgisinde yer 
DOP×\RUVD��EXQXQ�ELOLQPHVL�JHUHNL\RU��
'�Q\D�6DùO×N�gUJ�W��GH�KHU��ONH�
NHQGL�VLVWHPLQL�NXUPDV×Q×�|QHUL\RU���
.HQGL�SRS�ODV\RQ�YHULOHULQLQ�ROPDV×Q×�
|QHUL\RU��%X�\�]GHQ��ONHPL]GH�EX�
VLVWHP������\×O×QGD�LüOHUOLN�ND]DQG×��
\|QHWPHOLùL�o×NW×���dRN�GD�J�]HO�
LüOL\RU��0HVOHNWDüODU×P×]×Q��EXQD�NDWN×�
YHUPHOHULQL�EHNOL\RUX]��(PLQLP�KDVWDODU�
GHUWOHULQL�HQ�UDKDW�HF]DF×�LOH�SD\ODü×\RU��

Duayenler Duayenler

<|QHWPHOLNWH�]RUXQOX�KDOH�JHWLULOGL��
ELU�üLNk\HW�JHOLUVH����J�Q�LoHULVLQGH�
7h)$0·D��ELOGLUPH�]RUXQOXOXùX�
YDU��ûD\HW��JHUoHNWHQ��LVWHQPH\HQ�
HWNL�LODoOD�LOLüNLOL�LVH�7h)$0�YHUL\L����
'�Q\D�6DùO×N�gUJ�W�·�LOH�SD\ODü×\RU��
%�W�Q��ONHOHU�EX�VLVWHPL�X\JXOX\RU�
YH�YHULOHU�:+2�¶Q�Q�8SVDOD�GDNL�úODo�
ú]OHPH�0HUNH]LQGH��80&��ELULNL\RU���
%X�J�Q�LoLQ�80&�RQ�PLO\RQ��]HULQGH�
YHUL\H�VDKLS��*HUHN�HF]DF×O×N�
HùLWLPLQGH�JHUHNVH�oHüLWOL�ELOLPVHO�
SODWIRUPODUGD�VLVWHPLQ�GX\XUXOPDV×�
YH�EHQLPVHQPHVL�JD\UHWLQGH�ROGXP��

D.: Türkiye’de eczane eczacılı#ının 
bugünkü durumunu nasıl 
buluyorsunuz? 
S.S.:�%HQ�üHUHÁH�\�U�WW�ù�P�
HF]DF×O×N�PHVOHùLPH�ü�NUDQ�YH�
PLQQHW�GX\X\RUXP�KHS�DNDGHPLV\HQ�
RODUDN�oDO×üW×ù×P�LoLQ�
6HUEHVW�HF]DF×O×N��KLo�\DSPDG×P�
DQFDN�PHVOHNWDüODU×PGDQ�
IHGDNkUO×NODU×Q×�YH�\DüDG×NODU×�
]RUOXNODU×�YH�ELU�HNRQRPLN�V×N×QW×ODU�
ROGXùXQX�ELOL\RUXP��$QFDN�HF]DQH�
DoPDGD�\HQL�YH�GDKD�NDW×�NXUDOODU�
PHVOHNWDüODU×P×]×�UDKDWODWDFDù×Q×�
umuyorum. 

%LOJL\L�DUWW×UDUDN��KL]PHW�NDOLWHVLQL�
\�NVHOWHUHN��GHRQWRORML�NDLGHOHULQGHQ�
WDYL]�YHUPHGHQ��LODoOD�LOJLOL�KDVWDQ×Q�
ELOPHVL�JHUHNHQ�ELOJL\L�SD\ODüPDODU×�

DPDo�|QFH���KL]PHW��VRQUD�WLFDUHW�
ROPDO×��

D.: Mesle#in gelece#inden umutlu 
musunuz?
S.S.: (F]DF×O×N�oRN�J�]HO�ELU�PHVOHN��
dRN�\|QO��oDO×üPD�DODQODU×QD�
VDKLS��|QHPOL�RODQ�(F]DF×O×ù×Q�
VD\J×QO×ù×Q×Q�DUWDUDN�\ROXPX]D�
GHYDP�HWPHPL]�$QFDN�GDKD�ID]OD�
IDN�OWH�Do×OPDPDV×Q×�WHPHQQL�
HGL\RUX]��%HQ��ONHPL]GHNL�
PHYFXW�VD\×Q×Q�\HWHUOL�ROGXùXQX�
G�ü�Q�\RUXP��0HVOHNWDüODU×P�
\DüDQDQ�NUL]OHU��]DPODU��W�P�
LPNkQV×]O×NODUD�UDùPHQ�LQVDQODUD�
HQ�L\L�VDùO×N�KL]PHWL�VXQPDNWDG×U��
<HQL�NXüDNODU×Q�PHVOHùLPL]L�GDKD�GD�
WDoODQG×UDFDù×Q×�XPX\RUXP�

D.: Genç eczacılara neler tavsiye 
edersiniz?
S.S.:�*HQoOHUH�WDYVL\HP�]RUOXNODUD�
UDùPHQ�PHVOHNOHULQGHQ�

YD]JHoPHVLQOHU��úüOHULQL�VHYHUHN��LON�
J�QN��JLEL�KH\HFDQOD�\DSV×QODU��
+DVWDODU×Q×�DQODPD\D�oDO×üDUDN�
HF]DF×O×N�PHVOHùLQL�LFUD�HGHUOHUVH�
KHU�üH\�GDKD�NROD\�KHU�J�Q�EL]]DW�
LüLPLQ�EDü×QGD�RODUDN�oDO×üPDODU×Q×��
LODFD�VDKLS�o×NPDODU×Q×�LVWL\RUXP��úODo�
GDQ×üPDQ×�ROGXNODU×Q×�XQXWPDPDODU×�
OD]×P��0HVOHùLPL]H�VDKLS�o×NPDN�LoLQ�
GH�LODF×�oRN�L\L�WDQ×PDO×ODU��+DVWD\D�
KL]PHW�YHULUNHQ���U�QOH�LOJLOL�ELOJL��
DNWDU×P×��PXKDNNDN��ROPDO×���%DüDU×O×�
PHVOHN�KD\DW×��GLOHULP�
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,��'�Q\D�6DYDü×·Q×Q�VRQD�HUPHVLQGHQ�
EXJ�QH�NDGDU�JHoHQ�X]XQ�]DPDQ�
GLOLPL�LoLQGH�úVWDQEXO·GD�NHQW�\DüDP×Q×Q�
JHoLUGLùL�GHùLüLPOHUL�VDGHFH�VD\×VDO�
ER\XWODU×\OD�HOH�DOG×ù×P×]GD��NHQWLQ�
NXUXOXüXQGDQ�EX�\DQD�VDKLS�ROGXùX�W�P�
E�\�NO�NOHULQ�EDü�G|QG�U�F��ELU�K×]OD�
Dü×OP×ü�ROGXùXQX�J|U�\RUX]�

Bu süre içerisinde #stanbul’un nüfusu 
on be" katına çıktı; yerle"ik alanlarda 
kentsel yayılma neredeyse yüz kat 
büyüdü. Sanayi ve ticaretin sürükledi!i 
ekonomideki büyüme inanılmaz 
boyutlara ula"tı. Bu ekonomi, üretilen 
de!er ve sa!ladı!ı gelir açısından 
ülkenin tüm üretiminden sa!lananın 
yarısına e"de!er hale geldi.

Yüzyıl ba"ında kentin en yüksek 
yapısı (minareler ve tarihi kuleler 
hariç) altı-yedi katı geçmezken, yüzyıl 
sonunda bunların on katına varan 
gökdelenler kentin bin yıllık co!rafyasını 
de!i"tirmeye ba"ladı. Kentin iki yakası 
artık bir kilometre uzunlu!unda 
köprülerle ba!lı ve bu köprüler iki ya"lı 
kıtayı birle"tiriyor.

Ancak bu ba!lantılar hiçbir mitolojik 
ça!rı"ımla yüklü de!il. Sadece on 
binlerce araç ve araçların içinde 
yüz binlerce insan, ellerinde akıllı 

telefonları, her gün köprülerin üstünden 
bir kıtadan ötekine tela"la geçiyor. 
Köprülerden kıtalara uzanan otoyollar 
boyunca birbirini izleyen derme çatma 
yerle"melerin boyu yüz kilometreyi 
a"makta. 

#stanbul’da kıta ölçe!inde kimlik 
kazanan sanat festivalleri, bienaller 
düzenleniyor, stadyum konserleri 
veriliyor. Be" yıldızlı oteller, alı"veri" 
merkezleri, galeriler, butikler, 
lokantalar açılıyor; fuarlar, moda 
gösterileri, toplu spor etkinlikleri 
bir büyük metropolün canlılık ve 
rengini yansıtıyor. Ancak bu canlılı!ı 
payla"anlar kentte ya"ayan on 
milyonu a"kın insanın yarısından 

çok azı. Ya"adıkları alan da dev 
megapolün onda biriyle sınırlı.

#ktisadi etkinlik, de!er üretimi ve her 
türlü tüketim bakımından kendi ba"ına 
tüm ülke kapasitesinin yarısından 
ço!unu temsil eden #stanbul, kültür, 
ileti"im ve bilgi üretimi açısından da 
ülkenin kalbi. Ayrıca bu üretim, bugüne 
kadarkilerle kıyaslanamayacak kadar 
canlı. Yine de bir 6. ya da 16. yüzyılla, 
hatta 18. yüzyılla kıyaslandı!ında, 
üretilen kültür ve dü"ünce de!erlerinin 
evrensel düzeyi bugüne ait 
dü"ündürücü bir veri.

#stanbul’da kente damgasını vuran 
20. yüzyıl anıtı yok. 1950’lerden beri 

Geçmi!ten  
Bugüne  
"stanbul;
&XPKXUL\HW·WHQ�
6RQUD

eski mahalleler yıkılıp duruyor; kıyılar 
dolduruluyor; orman alanları ve su 
havzaları kentle"iyor; ama bu koca 
kent kendi kendini yiyerek beslenen 
bir dev olmanın ötesinde ve kemirdi!i 
uzuvlarından daha de!erli düzeyde bir 
yeniden üretim sürecini ba"aramıyor.

Öte yandan bu karma"a ve onu her 
sabah uyandı!ında yeni ba"tan ya"ayan 
milyonlarca insan, özellikle de nüfusun 
ço!unlu!unu te"kil eden gençler, 
gelecek adına hep bir umudun ta"ıyıcısı. 
Teknolojik yeniliklere; yeni tüketim 
biçimlerine inanılmaz bir hızla uyum 
gösterebilen, en olumsuz ko"ullarda 
alternatif biçimler geli"tirmeyi ba"aran 
bu insanlar, tüm mekânsal ve çevresel 
deformasyonlara kar"ın sergiledikleri 
direnç ve dinamizm ile yeni bir 
gelece!e do!ru yürüyorlar.
Onlarca yüzyıl boyunca yerle"me 
sınırları çok az de!i"en; aynı 
de!erlendirmenin nüfus açısından bile 
yapılabildi!i; buna kar"ılık co!rafyası ve 
mekânıyla, biraz da ba"ında hep ta"ıdı!ı 

emperyal hale ile bir efsanevi imgeler 
bütününe de hep sahip olagelen bu 
kentin tüm bu özelliklerinden yarına 
ta"ınacak olan bir "eyler var mı?

Bu ve benzeri soruları bir ölçüde 
yanıtlamak için 1900’lerden 2000’e 
do!ru giderek kırılma anlarını, mekânsal, 
ya"amsal ve kültürel göstergeleri 
aracılı!ıyla belirlemeye çalı"mak yol 
gösterici olacaktır. Bu çerçevede ele 
alındı!ında, kentin bu yüzyıl içinde 
mekânsal / toplumsal yapısındaki 
büyük dönü"ümün yüzyıl ortalarıyla 
belirlendi!i görülmektedir.

II. Dünya Sava"ı sonrasının 50’li 
yıllarla somutla"an ortam ko"ulları, 
#stanbul’un kentsel gerçekli!i açısından 

Turizm Turizm21 3Sirkeci, 1950Galata’dan Karaköy’e, 1930 Fenerbahçe Plajı, 1950

)RWRùUDI�
ú]]HW�.HULEDU

1
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Turizm Turizm

bir tür konjoktürel dönemecin ve 
gerek fiziki mekân, gerekse kentin 
ya"amsal boyutları açısından bir tür 
kırılmanın belirleyicisidir. Esas kırılmanın 
50’lerde de!il 80’lerde gerçekle"ti!i de 
söylenebilir. Kaldı ki yüzyıl ba"ı ile 20’li, 
40’lı, 50’li yıllar arasında geli"en süreç, 
1830’lardan, 1850’lerden ba"latılabilecek 
bir dönü"üm sürecine de ba!lıdır 
ve bunun yansımaları da kendi 
içinde sürekli bir de!i"me dinami!i 
içermektedir. 

Bütün bu tarihsel kavrayı"a kar"ın, 
mütareke yılları ile bugün arasındaki 
kentsel ortamı sorgulayıp açıklamakla 
sınırlı bir anlayı" çerçevesinde, 
sorgulanan dönemi iç süreklilikleri, 
farklıla"maları, dönemselle"meleri ve 
her birinin içerdi!i ortam özellikleri ve 
bunların belirtileri aracılı!ıyla açıklamak, 
kentin ya"adı!ı de!i"imin temel 
dayanaklarını ve yapısını net bir "ekilde 
ortaya koyabilir.

Mütareke yıllarının #stanbul’uyla 
özde"le"en simgesel görünüm, her 
ne kadar limanda demirlemi" yabancı 
sava" gemileri resimleri olsa da, 
bu foto!raflardaki kentsel unsurlar 
gemilerin varlı!ı kadar, hatta onlardan 
çok daha önemlidir.

Ön planda Kabata" sırtları, Galata 
ve Beyo!lu’nda ah"ap konutların 
ve kimi yangın alanlarının arasında 
tek tük yükselmeye ba"layan kâgir 
apartmanlar ve i" hanları, yer yer daha 
net olarak seçilen yabancı elçilikler; 
limana yana"mı" çok sayıda ticari gemi; 
daha arka plandaysa, Tarihi Yarımada 
sırtlarında camiler, külliyeler ve çar"ıların 
arasında sıkı"ık bir doku içinde yer alan 
ah"ap konutlar.

Kentin her zaman kalbinin attı!ı 
limanın Galata ve Eminönü kıyılarındaki 
çar"ı uzantılarından ba"layıp, içerdeki 
mahallelere do!ru geli"en bu iki 
yerle"me dokusu, aynı zamanda 
Mütareke’yi izleyen i"gal günlerinin ikili 
kent ortamını ve iki farklı kentsel ya"amı 
da simgelemektedir. 

Bir taraftan geleneksel ya"am, 
örgütlenme, kurumla"ma ve mekânsal 
özellikleri az çok sürdüren ve bu 
dönemde kısmen içine kapalı bir ya"amı 
olan Eski #stanbul -genellikle Türk ve 

Müslüman mahalleleri- öte yandan 
Beyo!lu’nda ya"am ve mekânın ortaya 
koydu!u hareketli, modern ve Batılı 
formlarıyla belirlenen bir ortam.

Bu ikili yapı, yalnızca Tarihi Yarımada 
ve Beyo!lu ile sınırlı ve salt Müslüman 
/ Türk ve Hıristiyan / yabancı 
toplumsal katman ve aidiyetlerle 
özde"le"tirilmemesi gereken, biraz daha 
karma"ık özelliklere sahiptir. Ama burada 
önemli olan, ikili yapının varlı!ı ve ba"at 
unsurlarının temel kimlikleri ve referans 
sistemlerinin neler oldu!udur.

Kentin sava"tan beri nüfusu azalmı"; 
fiziksel sınırları 19. yüzyılın ikinci 
yarısından bu yana fazla de!i"memi"; 
ancak sahiller ve demiryolu hatları 
boyunca geli"en sayfiye mahalleleri, 
dı"a, do!u, batı ve kuzeye do!ru 

açılımlar kazanmı"tır. Gerek buralarda, 
gerekse canlılı!ını sürdüren Beyo!lu’nda 
yeni yapılar in"a edilmekte; Batılı 
normlara ve formlara öykünen 
bir ya"am geli"mekte; bunlarla 
bütünle"en bir mimari ve tüketim zevki 
yaygınla"maktadır. Yer yer bu form 
ve normlar, daha geleneksel 
semtlerin halkı tarafından 
payla"ılmaktadır.

Beyo!lu’na “çıkılmakta”, yeni yeni sanayi 
tesislerinin de yerle"meye ba"ladı!ı 
Haliç ve Bo!az çevresindeki kırlarda 
piknikler yapılmakta, mahallelere fayton 
ve otomobil girmekte, ula"ım sistemleri 
geli"mektedir. 

Aynı mekânlar son padi"ahların konu!u 
olan yabancı hükümdarların fayton ya 
da otomobil içinde halkı selamladı!ı, 

�

ilk elektrikli tramvayın kutlandı!ı, daha 
sonra da, kente giren ilk kurtulu" 
kuvvetlerinin halk tarafından alkı"landı!ı 
törenlere sahne olacaktır. 

Kentin kurtulu"unun ve i"galin sona 
ermesinin co"kulu kutlamalarının 
ardından #stanbul için daha sönük ve 
sessiz bir dönem ba"lar. Ba"kentin 
Ankara’ya ta"ınmasıyla birlikte #stanbul, 
kente yüzyıllar boyunca damgasını 
vuran bir prestij ö!esinden de öte, 
önemli bir i"levsel uzvunu yitirmi"tir. 
Bürokrasi de Ankara’ya ta"ınır. Böylece 
hem i"gal kuvvetleri ve Batı ile 
bütünle"en kesimlerde hem de Osmanlı 
aydınlarının a!ırlıklı kesimlerinde 
sayısal ve i"levsel bir kayıp gerçekle"ir 
ve kent 20’li yıllarda ıssız ve sönük 
bir dönem ya"ar. Öte yandan yeni 
ortaya çıkan rejim ideolojileri, bu az 

nüfuslu, az hareketli kente kısmen 
bütünle"ik bir ya"am, de!er ve imgeler 
sistemi kazandıracaktır. Milli mimari 
üslubunda i" hanları ve konutları, Ankara 
örneklerine benzeyen modern villa, 
apartman ve kamu yapıları izlemeye 
ba"lar. 

'|QHP�����·ODUG×U�YH�NHQW�\HQLGHQ�
FDQODQPD\D�EDüODP×üW×U��$WDW�UN�
HVNL�EDüNHQWH�JHOPH\H�EDüODU��%X�
JHOLüOHU�V×NODüDFDN��UHVPL�]L\DUHWOHUL�
6DYDQRUDO×��'ROPDEDKoHOL��)ORU\DO×�
J�QOHU�L]OH\HFHNWLU��<HQL�E�URNUDWODU�GD�
úVWDQEXO·GDNL�\D]O×NODU×Q×�V×N�V×N�NXOODQ×U��
'DKD�GD�|QHPOLVL�NHQWLQ�HNRQRPLGH�
HVHQ�\HQL�U�]JDUODU×Q�HWNLVL\OH�WLFDUL�
FDQO×O×ùD�\HQLGHQ�NDYXüPDV×G×U��
%|\OHFH�ELU�\DQGDQ�KDOD�NHQWLQ�
JD\ULP�VOLP�NDWPDQODU×Q×Q�EDü×�oHNWLùL�

WLFDUHW�YH�HùOHQFH�KD\DW×�FDQODQ×UNHQ��
|WH�\DQGDQ�NDPX�\|QHWLPL�YH�
E�URNUDVL\H�EDùO×�\DW×U×P�YH�HWNLQOLNOHUGH�
ELU�FDQODQPD�J|U�O�U��%X�FDQODQPDQ×Q�
HQ�VRPXW�EHOLUWLVL������·OX�\×OODU×Q�
RUWDODU×QGD�HWNLQOLN�ND]DQDQ�SODQODPD�YH�
LPDU�JLULüLPOHUL�RODFDNW×U�

Bunlar, kentin mevcut toplumsal 
katmanlarının 19. yüzyılda ve yüzyıl 
ba"ında benimsedi!i ya"am biçim 
ve alı"kanlıklarıyla birle"erek, 1930-
1950 yılları arasında canlı sayılabilecek 
yeni bir kent ya"amını olu"turmaya 
ba"layacaktır. Yani kentte bir 
yandan Cumhuriyet Bayramları, öte 
yandan karnavallar kutlanır; Kabotaj 
Bayramlarında Moda Burnu’nda 
su sporu gösterileri yapılırken, 
#stanbullular kır gazinolarına, plajlara 

5 �� Taksim Meydanı, 1953 Süreyya Plajı, 1970Harbiye, 1958
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ko"ar; “Kalamı"’ta tatlı bir huzur” arar, 
“Heybeli’de mehtaba çıkarlar”. 

Garden Bar veya Taksim Bahçesi’nde 
yılba"ı baloları düzenlenir. Pera Palas, 
Nisuaz ve Tokatlıyan salonları en canlı 
günlerine kavu"urlar. Sinema, tiyatro ve 
e!lence dünyası Türk damgalı ürünler 
vermeye ve #stanbul / Türk ya"amına 
yerle"meye ba"lar. Buradaki Türk 
vurgusu önemlidir; çünkü Türk nüfus, 
kent ticaretinde, kent kültüründe ve 
kent ya"amında giderek daha fazla yer 
almaya ba"lamı"tır.

Ankara’nın yeni bir kent olarak imarı 
modelini izleyerek, #stanbul’un da 
planlanması için 19. yüzyıldan bu yana 
ciddi giri"imler gerçekle"ir ve tanınmı" 
bir Fransız "ehircilik uzmanı olan Henri 
Prost yakla"ık 15 yıl boyunca kentin 
ilk nazım planı üzerinde çalı"ır. Bu 
plan hükümlerinin bir bölümüne ait 
düzenlemeler 30’lu yıllarda, bir di!er 
bölümüyse sava"ı izleyen yıllarda 
gerçekle"tirilir. Meydanlar, bulvarlar 
açılır. Bu tasarımlarla bütünle"en mimari 
projeler; açık hava stadyumları, sergi 
salonları, operalar ya da anıtlar in"a edilir. 

Dönem ressamlarının fırçalarında 
yansıtılan örnek ve modern ya"am 
kesitleri de bu mekânlarda geçmektedir. 
Kent bu hareketlilik ve düzenlemelere 
paralel biçimde yava" yava" yeniden 
kalabalıkla"maktadır. Eski yangın 
alanları boyunca açılan bulvarlar ve 
çevresinde olu"an yeni apartman 
blokları, yalnızca Beyo!lu’ndan $i"li’ye 
de!il, aynı zamanda Aksaray ve 
Beyazıt yörelerinde de yeni ya"ama 
biçiminin ve yeni kent mimarisinin 
ifadelerini vermektedir. Bunların yanında 
Darülfünun’un üniversiteye dönü"mesi 
ve di!er önemli kurumsal yenile"meler, 
hem barındırdıkları yeni kadrolar hem 
yeni mimarileri ile #stanbul’un Ankara 
kar"ısında itibarının iade edildi!inin 
ifadeleridir.

%DONDQ�6DYDü×�\×OODU×�LOH������DUDV×QGD�
Q�IXVX�V�UHNOL�D]DODQ�úVWDQEXO��,,��
'�Q\D�6DYDü×�VRQODU×QD�GRùUX�
\HQLGHQ�NDODEDO×NODüPD\D�EDüODP×ü�YH�
����·OHUGH�\�]\×O�EDü×QGDNL���PLO\RQOXN�
HüLùH�\HQLGHQ�XODüP×üW×��%X�\×OODUGD�
���VHQH�VRQUDV×��\DQL������\×O×�LoLQ�
|QJ|U�OHQ�Q�IXV�����PLO\RQGX��
Oysa o güne kadarki yava" artı" 

50’lerden itibaren hızlanacak; 
ekonomideki liberal atılım, sanayi ve 
altyapı yatırımları ve zenginle"en kentin 
hizmet alanındaki i"gücü talebi, yüz 
binlerin kente akmasına neden olacaktı. 
Yeni Türkiye’nin ekonomik motoru olan 
#stanbul da tarihi boyunca görülmedik 
bir dönü"ümün en dramatik olgularını 
ya"amaya ba"lamı"tı.

1950’lerden 50 sene sonrası için 
hedeflenen 3-4 milyonluk nüfus daha 
1970’lere gelirken a"ıldı. Kent, 19. yüzyıl 
sonunda çizilen yerle"me alanını 
radikal olarak 50’lerin ba"ından itibaren 
hızla geni"letmeye ba"ladı. Haliç ve 
Marmara kıyısı sanayile"mesi Eyüp 
sırtlarında, Ta"lıtarla ve Rami yörelerinde, 
Zeytinburnu’nda, Ümraniye’de ilk 
gecekondu semtlerini yarattı ve bunlar 
10-15 yıl içinde hızla çevreye yayıldı.
Artan nüfus ve ekonomik büyüme bir 
yandan arazi de!erlerini yükseltirken, 
öte yandan yeni de!er sistemleri 
19. yüzyıldan beri yükselmekte olan 
semtlere (kentin kuzey kesimine ve eski 
banliyö mahallelerine) olan talebi daha 
da arttırdı. Bu semtler hızla ve gittikçe 
yo!unla"arak büyüdüler.

Dutluklar, ba!lar ve bostanlar yerlerini 
toplu konut alanlarına, bahçeli evler ve 
kö"klerse apartmanlara bıraktı. Bu, eski 
kentin bo"alması, Tarihi Yarımada’nın 
çökü"ü, ah"ap evlerin tahribi demekti 
ve bu yıkım hızla gerçekle"ti. Kalanlarsa, 
özellikle 60’lardan itibaren kente göç 
edenlerin, Haliç sanayilerinde çalı"an 
i"çilerin barınakları ya da marjinal 
i"yerleri, depolar olarak kullanılmaya 
ba"landı. Bunların ço!u kullanım 
sırasında yandı, yıkıldı.

Nüfus artı"ının yanı sıra kentin nüfusu 
da hızla de!i"mekteydi. Eski ekonomik 
ayrıcalı!ını, canlılı!ını, kültürel ya"am 
renklerini yava" yava" yitiren azınlık 
nüfusu hızla azalırken, Bulgaristan 
göçmenleri ve Anadolu’dan kente 
akan ta"ralı nüfus, yeni bir demografik 
bile"im olu"turmaktaydı. Bu yeni 
olu"umun kentin ya"ama ve tüketim 
alı"kanlıklarına ve kültürel ortamına ciddi 
etkileri olacaktı.

Kent daha farklı bir kültür bile"imi 
sergilemeye ba"ladı. Popüler kültür 
ya"amı, sinema, müzik, e!lence giderek 
bu bile"imin örneklerini ya"atır oldu. 

Bu kent mekanına damgasını vuran 
yapılar; ya Hilton, Belediye Sarayı gibi 
uluslararası üsluba ba!lı modernist 
uygulamalar ya da yeni yerle"me 
alanları olu"turan niteliksiz apartmanlar 
ve dönemin sonlarına do!ru 
yaygınla"an marjinal konutlar olmaya 
ba"ladı.

1930’larda Prost Planı ile kente modern 
bir kimlik kazandırmayı hedefleyen 
yönetim, 50’lerin ortalarında, bir 
bölümü bu planda öngörülen, bir 
bölümüyse devlet yöneticileri tarafından 
kararla"tırılan hızlı bir imar programına 
giri"ti. Dönemin karayolları programı 
ile birle"en bu uygulama, özellikle eski 
kentin doku ve mekânını ciddi olarak 
de!i"tirdi.

Sahil yolları, surları delen, tarihi yapıların 
üstünden geçen bulvarlar, meydan 
geni"letmeleri, büyütülen limanlar, 
o güne kadar bütünlü!ünü az çok 
koruyan doku, mekân ve yapıları 
da parçaladı ve yeni bir kent ölçe!i 
olu"maya ba"ladı. Yeni ve artık kesin 
biçimde ülkenin ekonomik ba"kenti 
olan #stanbul’da, 80’lere do!ru geli"en 
kapitalin yeni mekânsal tercihlerinin 
olu"maya ba"ladı!ının ilk i"aretleri 
görüldü. 1940’lardan itibaren konakları 
terk edip apartmanlara yerle"en 
kentsoylulara benzer "ekilde, büyük 

Turizm Turizm

sanayi ve ticaret kurulu"ları da Eminönü 
veya Beyo!lu’ndaki eski mekânlarından 
çıkıp, kentin kuzeyine ta"ınmaya 
ba"ladılar. Böylece 1970’lerin ortasında 
ilk köprünün ba!ladı!ı Avrupa ve 
Anadolu kesimleri üzerinde, bo"alan 
merkez, geli"en çevre ve onun da 
ötesinde yaygınla"an sanayi ve plansız 
yerle"me alanlarından olu"an bir 
metropol geli"ti. 

Bu hızlı ve kaotik geli"im, 1946’dan 
beri çok seslile"en siyaset ve 
demokratikle"meyi sürdüren ortam 
ko"ulları içinde, yer yer toplumsal 
patlamalara, çatı"malara da dönü"ecek 
ve kent mekânı bu olayların da tanı!ı ve 
ta"ıyıcısı olacaktı.

Kentin 1980 sonrası geli"mesi, bir 
bakıma 1950-1980 arasındaki sürecin 
do!al devamıdır. Ancak, kimi alandaki 
nicel geli"melerin nitel dönü"ümlere yol 
açması, kimi alandaysa yepyeni olgu ve 
dinamiklerin varlı!ı, bu süreyi farklı ve 
belki de tüm yüzyıl içinde en dramatik 
kentsel de!i"imlerin gerçekle"ti!i 
bir dönem olarak ele almaya imkân 
vermektedir.

#stanbul, batıda Silivri ve Çatalca’dan, 
do!uda Gebze ve ötesine do!ru 
uzanmakta; bu alan içinde yatayda 
yayılırken, dü"eyde de hızla 

yükselmekte; yapılar zaman zaman 10 
yıldan kısa süreler içinde yıkılıp daha 
yüksekleri in"a edilmektedir. Göç olgusu 
dalga dalga sürmekte; yeni yerle"im 
alanlarında yeni alt kültürler, yeni 
toplumsal kimlikler olu"maktadır. 

Bu kimlikler birbiriyle ili"kiye 
geçmemekte ve yüzeydeki ya! 
lekeleri gibi aynı yatay co!rafyayı ve 
benzer yerle"me - uyum - ya"ama 
süreçlerini ve kurumla"ma modellerini 
payla"maktadır. Türkiye’nin yeni politik 
dinamiklerinin de en canlı biçimde 
geli"ti!i sosyal / mekânsal platform 
budur.

Bu olgu, giderek zenginle"en kentte 
ve Türk kapitalizminin en geli"kin 
ortamını olu"turan #stanbul’da, üst ve 
alt kültürler, üst ve alt toplumsal yapılar 
arasındaki farklıla"mayı arttırmakta ve 
çok sayıda ara mekanizma, ara yapı da 
olu"maktadır.

Tüketim, ileti"im ve küreselle"me, 
ekonomik ve mekânsal büyümeye 
paralel olarak bu döneme damgasını 
vuran temel kavramlardır ve paradoksal 
olarak bu evrensel olgular, hızlı 
kentle"ememenin do!urdu!u kaotik 
durumlar, marjinallik belirtileri, yeni 
yerelliklerle bir arada ya"amaktadır.
Kent ve kent ya"amı yeni, zengin ve 

küreselle"meci görünümlerini hızlı 
geni"letirken, farklıla"ma da aynı oranda 
artmaktadır. Büyük sermaye 1970-
1980’ler arasındaki rasyonellerini a"mı"; 
büyük sanayi kent dı"ına ta"ınmaya 
ba"lamı"; kimi dev firmalar büyük i" 
merkezlerinden küçük ama seçkin 
ortamlara ta"ınmı"tır. 

Sermayenin büyümesi, ileti"im ve 
tüketimin önceli!ine paralel "ekilde, 
dönemin popülarite ve imge açısından 
kent bütünündeki önde gelen yapılarını 
büyük i" merkezleri, medya merkezleri 
te"kil etmektedir.

Öte yandan sermaye kültür hamili!ini 
üstlenecek düzeye gelmeye ba"lamı" 
ve özel müzeler, sanat merkezleri, 
konser salonları in"a edilmeye, kimi 
tarihi yapılar da bu amaçlarla onarılarak 
yeniden kullanılmaya ba"lanmı"tır. 
Kentin yıkımdan kurtulabilmi" son 
yalıları yine bu kesimin konutları olarak 
yeni kullanım alanları bulurken, aynı 
üst toplum kesiminin ba"ka mensupları 
da Bo!az sırtlarını, Karadeniz’e do!ru 
uzanan orman alanlarını mesken e!ilimi 
içindedir.

����·OHUGHNL�VRQ�LPDU�GDOJDV×�W�P�N×\×�
üHULWOHULQL�\HüLO�DODQD�G|Q�üW�UP�ü�YH�
VDKLO�\ROODU×�LOH�GRQDW×OP×üW×U��$QFDN�
úVWDQEXOOXODU×Q�NLUOHQPH�QHGHQL\OH�
DUW×N�GHQL]H�JLUPH�RODQDù×�EXODPDG×ù×��
KDYD�NLUOLOLùLQGHQ�DF×�oHNHQ�RUPDQ�YH�
VX�DODQODU×��GDUDODQ�NHQWLQ���������
NP�X]Dù×QGDNL�N×UVDO�DODQODU�ROPD\D�
EDüODP×üW×U��%|\OHFH��NDUD\ROXQD�YH�
RWRPRELO�NXOODQ×P×QD�GD\DQDQ�ELU�
WHUFLK�VLVWHPL�LoLQGH�EX�JHQLü�DODQ�GD�
úVWDQEXOOXQXQ�´\DüDPVDO�DODQ×µ�ROPD�
V�UHFLQH�JLUPLüWLU�

Kentin bu kaotik çokluk ortamı, 
ekonomisinin hareketlili!i ve bölge 
konjonktürlerine ba!lı olarak bir ba"ka 
kültür çe"itlili!ine de sahne olmaktadır. 
80’li yıllardan beri i" merkezlerinin 
yanı sıra sayıları her gün artan otellerin 
barındırdı!ı turistlere, kentte uzun süre 
kalan ba"ka yabancılar katılmaktadır. 
#stanbul, bugün bir yandan yeni yerli 
kültürleri ile popüler ve marjinal olanın 
ve nihayet bu yeni yabancı ö!elerin 
karma"ık bir mozai!ini sergilemektedir.

7 Beyazıt Meydanı, 1958
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(Q�\HQL�WHNQRORMLOHUGHQ�\DUDUODQDELOHQ��
HQ�VRQ�LODo�KDVWDO×N�ELOJLVLQH�VDKLS��
LOHWLüLP�YH�\|QHWLP�EHFHULOHUL�JHOLüPLü�
\|QHWLFL�HF]DF×ODU��GDLPD�J�YHQLOLU�
LODo�YH�VDùO×N�ELOJLVL�ND\QDNODU×QD�
LKWL\Do�GX\DUODU��6DùO×N�YH�LODo�
VHNW|U�Q�Q�GHùLüLN�Lü�NROODU×QGD�
DOW�RUWD�YH��VW�NDGHPHOHUGH�\|QHWLFL�
RODUDN�J|UHY�\DSDQ�HF]DF×ODU�ú\L�
(F]DF×O×N�8\JXODPDODU×·QD��*33��
J|UH��HF]DF×O×N�X\JXODPDODU×Q×Q�
KHU�DODQ×QGD�YH�W�P�PHVOHN�
\DüDP×�ER\XQFD�PHVOHNL�ELOJLVLQLQ�
HWNLQOLùLQL�YH�\HWHUOLOLùLQL�V�UG�UPH�
VRUXPOXOXùXQX�WDü×PDO×G×U��0HVOHN�
ELOJLVLQLQ�HWNLQOLùL�YH�\HWHUOLOLùL�DQFDN�
YH�DQFDN�J�YHQLOLU�ELOJL�ND\QDNODU×Q×�
NXOODQDUDN�VDùODQDELOLU� 

En yalın haliyle “ba"kalarıyla i" 
görebilme” olan yönetim, bazı 
becerilere ihtiyaç duyar. Literatür bu 
becerileri temelde üç ana ba"lıkta 

toplamaktadır; a) teknik beceriler, b) 
kavramsal beceriler, c) be"eri özellikler. 
Analitik beceri, karar verme becerisi 
ve ileti"im becerisi de farklı yönetim 
kademeleri için önem kazanır. 

Teknik beceriler bir i"in ba"arılabilmesi 
için gereken özel bilgi, yöntem ve 
teknikleri kullanma becerisidir. Eczacı 
ilacı teknik anlamda en iyi bilendir. 
Kavramsal beceriler birle"tirme ve 
bütünle"tirme becerisi olarak da bilinir. 
Üst yönetim kademelerinde çok 
önemli olan bu beceri, yöneticinin bir 
kurumun tüm karma"ıklı!ını anlama 
yetene!ine vurgu yapar.

Bir kurumu olu"turan alt birimlerin 
kar"ılıklı etkile"imini ve kurumu dı" 
çevresi ile siyasal, ekonomik, sosyal 
anlamda bir bütün olarak görebilmeyi 
ifade eder. Yöneticilerde bulunması 
gereken be"eri beceriler; birlikte 
çalı"ılan personeli anlama, anla"ma 
ve huzur içinde bir çalı"ma ortamında 
hedeflenen amaçları gerçekle"tirmeyi 
sa!lar. Dolayısıyla iyi bir yöneticiyi 
di!erlerinden ayıran belli ba"lı 
özelliklerden öne çıkanlar; kendine 
güvenmek, objektif olmak, inisiyatif 
kullanmak, do!ru kararlar almak, yetki 
devri gerçekle"tirmektir. 

Dünya Sa!lık Örgütü’nün (WHO) 1997 
yılında tanımladı!ı “7 Yıldızlı Eczacı” (7 
Star Pharmacist):

1- Hizmet sa!layan
2- Hasta bakımında karar veren
3- Sa!lık ekibi ile ileti"im kuran
4- Lider
5- Yönetici
6- Ya"am boyu ö!renci
7- E!iticidir

Dünya Sa!lık Örgütü’nün bu 
tanımında, yönetim literatüründe 
vurgu yapılan yönetici niteliklerinin 
eczacılar için anlam kazandı!ı 
görülmektedir. Özellikle analitik ve 
ileti"im becerileri hasta tedavisinin 
ba"arıya ula"masında eczacıya 
destek olur. Çünkü analitik beceriler, 
kar"ıla"ılan sorunların çözümünde 
bilimsel teknikleri mantıksal bir 
zeminde kullanabilmeyi ve çözüm 
önerileri geli"tirebilmeyi ifade  
eder. 
Hastaya en kaliteli eczacılık 

hizmetini bu özellikleri ile sunacak 
eczacı, günümüzde çerçeve tanımı 
geni"letilerek “9 yıldızlı” olarak 
yeniden tanımlanmı"tır [Sam AT, 
Parasuraman S (2015) The Nine-Star 
Pharmacist: An Overview, Journal 
of Young Pharmacists; 7(4):281-284]. 
Eczacının yedi özelli!ine “ara"tırmacı” 
ve “giri"imci” özellikleri de ilave 
edilmi"tir. 

Hizmeti sa!layan: Eczacı verdi!i 
hizmet türü ne olursa olsun 
bireylerle, toplumla, sa!lık sisteminin 
di!er üyeleri ve meslekta"ları ile 
sürekli ileti"im halindedir. Hizmet 
türü teknolojik, klinik, mevzuat veya 
analitik bir hizmet olabilir. Eczacı en 
kaliteli hizmeti sa!lamalıdır. 

Hasta bakımında karar veren: Eczacı 
kurumun kaynaklarını olu"turan 
personeli, ilaçları, kimyasalları, 
teçhizatı, uygulama ve prosedürleri; 
uygun, etkili ve maliyet etkin 
kullanmalıdır. Bu amaca ula"mak 
için en uygun eylem biçimini 

Uzman Görü"ü Uzman Görü"ü

<|QHWLFL�
(F]DF×ODU�YH�
*�YHQLOLU�%LOJL�
.D\QDNODU×

úVWDQEXO�hQLYHUVLWHVL�(F]DF×O×N�)DN�OWHVL
(F]DF×O×N�úüOHWPHFLOLùL�$QDELOLP�'DO×
QD]DQ�HUGRJDQ#LVWDQEXO�HGX�WU
'Ro��'U��g]OHP�1D]DQ�
(UGRùDQ

de!erlendirme, sentezleme ve karar 
verme becerisine sahip olmalıdır. 

Sa!lık ekibi ile ileti"im kuran: Eczacı, 
doktor ve hasta arasında ideal bir 
konumdadır. Bu nedenle, di!er sa!lık 
profesyonelleri ve halkla etkile"im 
halindeyken bilgili ve kendine 
güvenen bir profil sergilemelidir. 
Eczacının ideal konumunda ileti"im; 
sözlü, sözsüz, dinleme ve yazma 
becerilerini içerir.

Lider: Eczacı ister multidisipliner 
ekip çalı"masında, isterse di!er 
sa!lık hizmeti sunucularının yetersiz 
bulundu!u ya da olmadı!ı alanlarda 
yer alsın, toplumun genel refahında 
liderlik pozisyonunu üstlenme 
yükümlülü!ü altındadır. Liderlik, 
merhamet ve empati ile karar verme, 
ileti"im kurma ve etkili bir "ekilde 
yönetme becerisini içerir. 

Yönetici: Eczacının kaynakları 
(insan, fiziksel ve mali) ve bilgiyi 
etkin bir "ekilde yönetmesi gerekir. 

Bir i"veren ya da bir sa!lık ekibinin 
yöneticisi veya lideri de olsa, ba"kaları 
tarafından yönetilmek konusunda 
rahat olmalıdır. Eczacının ilaçlar ve 
ilgili ürünlerle ilgili bilgi payla"ımında 
giderek daha fazla sorumluluk alması, 
bilgi ve bilgi teknolojileri konusunda 
farklı zorluklarla kar"ıla"masına neden 
olacaktır. 

Ya"am boyu ö!renci: Bir eczacı 
kariyerinde gerekli olan tüm bilgiyi 
fakültede edinemez, ancak “ya"am 
boyu ö!renme” konusundaki 
kavramlar, ilkeler ve taahhüt, 
eczacılık fakültesine devam ederken 
ba"lamalıdır ve eczacının kariyeri 
boyunca desteklenmelidir. Eczacılar 
nasıl ö!renileceklerini ö!renmelidirler.

E!itici: Eczacı, gelecek nesil 
eczacıların e!itim ve ö!retimine 
yardımcı olmaktan sorumludur. 
Bu süreç eczacının sadece bilgiyi 
ba"kalarına ö!retmek üzere bir 
ö!retmen olarak katılımını içermez 
aynı zamanda e!itti!i eczacı adayının 

yeni bilgi kazandı!ı ve mevcut 
becerilerini geli"tirdi!i bir ortamı da 
sa!lar.

Yukarıda kısaca özetlenen yeni 
ku"ak eczacıların, bilgiye çok rahat 
ula"tı!ımız günümüz "artlarında 
güvenle kullanabilecekleri kaynaklar 
temelde üç grupta ele alınmaktadır 
(Çeliker A, #laç Bilgi Hizmetlerinin 
Yönetimi, 11. Bölüm. Ed, Özçelikay 
G, $encan N. Eczacılık #"letmecili!i, 
2015, Ankara): 

1- Birincil (Primer) Referanslar:

Bilimsel dergilerde makale olarak 
yayınlanan özgün ara"tırmalar 
birincil referansları olu"turur. Özgün 
ara"tırmaları bulabilece!imiz 
güvenilir kaynaklar biyomedikal 
dergilerdir. Ancak, güncel ve 
özgün bilgi sa!layan bu kaynakları 
yorumlamak bilimsel yöntem ve 
istatistik bilmeyi gerektirir. #stanbul 
Journal of Pharmacy, http://dergipark.
gov.tr/iujp, FABAD, Lancet, Nature, 
SocialScienceandMedicine, BMJ, 
AJHP.

2- #kincil (Sekonder) Referanslar:

Birincil literatüre giri"i sa!layan 
kaynaklardır. Elektronik veri 
tabanlarının kullanımına alı"kın 
olmayı gerektiren bu kaynaklar birincil 
literatüre kolay ve etkin giri"i sa!lar. 
Bili"im teknolojilerinin eskiye göre 
daha yo!un ve etkin kullanımı bu 
grup kaynakların kullanımına kolaylık 
sa!layacaktır. Örne!in, dizileme 
yapan ve özet bilgi sa!layan veri 
tabanları; PubMed, Ulakbim, Science 
Citation Index, Social Science Citation 
Index, Türk Medline.

3- Üçüncül (Tersiyer) Referanslar:

Birincil literatürü tarayarak olu"turulan 
veri ve kavramlar toplulu!udur. 
Referans kitapları, ilaç monografları 
bu gruptadır. #yi toparlanmı" bilgiyi 
sa!layan bu kaynaklar kullanım 
kolaylı!ı sa!lar. Ancak kaynak yazılıp 
basılana kadar bilgiler eskimi" 
olabilir. Vademecum #laç Rehberi, 
Physicians’ Desk Refrence (PDR), 
RxMediaPharma.
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úEUDKLP�(WHP���0HQDULQL��NLP\DJHU�
'U��úEUDKLP�(WHP·LQ�EDüODWW×ù×�DV×UO×N�
\ROFXOXùXQD��7�UNL\H·QLQ�LON�YH�WHN�
7�UN�úWDO\DQ�RUWDNO×ù×QGDNL�LODo�üLUNHWL�
RODUDN��GDKD�GLQDPLN�YH�GDKD�J�oO��
GHYDP�HGL\RU� 

'(1*(������·WH�7�UNL\H·QLQ�LON�
LODo�ÀUPDV×�RODUDN�NXUXODQ�úEUDKLP�
(WHP�������\×O×QD�JHOHQH�NDGDU�QDV×O�
V�UHoOHUGHQ�JHoWL"
8ø85�%ú1*g/� Firmamız ve Türkiye 
Cumhuriyeti’nin tarihi birbirine 
paralel ilerlemektedir. Dolayısıyla 
Türkiye Cumhuriyeti’nin tarihine 
tanıklık etmi" bir organizasyonuz. 
Bu açıdan tarihimize baktı!ımızda 
çok önemli dönüm noktalarıyla 
kar"ı kar"ıya kalıyoruz. Kurtulu" 
Sava"ı’nda #brahim Etem Laboratuvarı 
askerlerimize serum temin etmi"tir. 
Di!er yandan Atatürk’ün hastalı!ı 
sırasında tahlillerine güvendi!i 
bilim insanı #brahim Etem olarak 
geçmektedir. 

#brahim Etem’in hikâyesi aynı 
zamanda Türkiye’de ilaç sektörünün 
endüstrile"me sürecine ı"ık tutar. 
Bir bilim insanı olan #brahim Etem, 
bilime hizmet etmek amacıyla 
1903’te tıbbi analizlerin yapıldı!ı 
küçük bir laboratuvar kurmu"tur. 

Ba"langıçta tıbbi tahlillerin, kimyasal 
ve besin analizlerinin yürütüldü!ü bu 
laboratuvar, Gedikpa"a’da “Kimyager 
Doktor #brahim Etem Laboratuvarı” 
adıyla faaliyetlerini sürdürmü"tür. 

#brahim Etem’in bütün hayatını 
insanlı!a ve bilime hizmete adadı!ını 
görüyoruz. Birçok ilkin de öncüsü 
olan #brahim Etem, 1909’da Türkiye’de 
ilk defa, vitamin ve hormon 
preparatlarının üretimini yaptı. Bu 
sayede laboratuvarı “ilaç üretim 
tesisi” statüsü kazandı. Bu tarihten 
itibaren #brahim Etem yenilikçi ürün, 
tedavi ve bilimsel metotları Türk 
sa!lık sektörüne kazandırmayı temel 
prensibi kabul eden bir "irket olarak 
çalı"malarına devam etti.

1924 yılında laboratuvarın adı 
“Doktor #brahim Etem Kimyaevi” 
olarak de!i"tirildi ve üretim alanı 
Çemberlita"’a ta"ındı. 1934’te tablet, 
ampul, "urup gibi farmasötik formlar 
ve bazı veteriner ürünleriyle ilgili seri 
üretime ba"landı. Ülkemizde ilk defa 
1950 yılında kalsiyum çözeltisinin 
stabilizasyonu ve depirojenizasyonu 
konusunda ba"arılı adımlar atılarak, 
yapılan yayınlarla pirojen maddenin 
insan sa!lı!ı üzerindeki etkileri tıp 
çevrelerine anlatıldı.

#brahim Etem 1955 yılında halen 
faaliyetlerine devam etti!i Topkapı 
tesislerine ta"ındı ve bir Amerikan 
"irketi ile yapılan know-how 
anla"ması sayesinde Türkiye’de ilk kez 
yerli antibiyotik üretimine ba"ladı. 

Bir di!er önemli dönüm noktası da 
1980 yılında #brahim Etem ile Selçuk 
Ecza Holding’in ortaklı!ı oldu. Bu 
ba!lamda de!erli büyü!ümüz ve 
sektörümüzün duayeni Dr. Hacı 
Ahmet Kele"o!lu’nu da rahmetle 
anıyoruz.

'���úEUDKLP�(WHP���0HQDUL·QLQ�JHoHQ�
\×OODU�LoLQGH�\DüDG×ù×�EX�K×]O×�JHOLüLPLQ�
V×UODU×�QHOHUGL"
8�%���Burada çok önemli bir de!er 
olarak, tüm hayatını insanlı!a 
hizmete adamı" bir bilim insanı 
kimli!iyle #brahim Etem’in geni" 
vizyonunu birinci sıraya koymak 
gereklidir. #brahim Etem tarihinin 
hiçbir a"amasında çok fazla ön 

plana çıkmayı tercih eden bir 
firma olmamı"tır ve asıl oda!ını, 
kurucusunun vizyonu paralelinde 
insana ve bilime hizmet olarak 
kurgulamı"tır. Dolayısıyla ba"arımızın 
altındaki asıl sır burada yatmaktadır. 
Tarihinin her adımında ilaçta kaliteyi 
birincil önceli!i kabul eden ve tüm 
organizasyonunu bu do!rultuda 
yürüten #brahim Etem süreç 
içerisinde üretti!i kaliteli ve güvenilir 
ürünleriyle 100 yılı a"kın süre 
boyunca sektöre öncülük etmeyi 
ba"armı"tır.  

úEUDKLP�(WHP���0HQDULQL� 
*HQHO�0�G�U� 
8ùXU�%LQJ|O

úQVDQ�LoLQ�
'HùHU�

'��������\×O×QGD�JHUoHNOHüHQ�úEUDKLP�
(WHP���0HQDULQL�*UXS�LüELUOLùL�
KDNN×QGD�QHOHU�V|\OH\HELOLUVLQL]"
8�%�� Özellikle geçmi" yıllarda ülkede 
ilaç sıkıntısı oldu!u için üretim çok 
büyük önem ta"ıyordu. #brahim Etem 
de, 2001 yılına kadar yerli sanayiye 
konsantre olup üretimle ya"ayan bir 
firmaydı. 2001 yılında gerçekle"en 
#brahim Etem ve Menarini Grup 
i"birli!i sonrasında, hem e"de!er 
hem de yenilikçi ürünlerin birlikte 
üretilip pazarlandı!ı bir firma olarak 
faaliyetlerimize devam ediyoruz.   

'���%X�LüELUOLùL�VRQUDV×�ROXüDQ�\HQL�
\DS×Q×Q�LODo�VHNW|U�QGHNL�YL]\RQX�YH�
PLV\RQX�QDV×O�üHNLOOHQGL"
8�%���#brahim Etem - Menarini 
olarak hedeflerimize kararlı adımlarla 
ilerlerken vizyonumuz; “insan için 
de!er” üretmek, misyonumuz ise 
ülkemizin ilk ve en köklü ilaç firması 
olarak; “insana, ya"ama ve gelece!e 
de!er katmaktır.”

#"birli!imiz sonrasında yerli üretim 
ilaçlarla, yenilikçi ürünlerin bir araya 
gelmesiyle birlikte portföyümüz 

geni"ledi. Üretim kapasitemizde buna 
paralel olarak artı" oldu. Daha farklı 
ve yeni tedavi alanlarına açılan ve 
daha büyük hedefleri olan bir firma 
kimli!iyle yolumuza devam ediyoruz.   

'���%XJ�Q�XODü×ODQ�QRNWDGD�ÀUPD�
KDNN×QGDNL�|QHPOL�UDNDPVDO�YHULOHUL�
|ùUHQHELOLU�PL\L]"
8�%�� Bugün itibarıyla firmamızda 
800’e yakın ki"i çalı"maktadır. Yakla"ık 
380 ki"i sahada, 120 ki"i ofiste, 300 ki"i 
de üretimde görev yapmaktadır. 
Son üç yılda ilaç sektöründe ya"anan 
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YHULU�PLVLQL]"
8�%�� #hracatla ilgili olarak ben göreve 
gelmeden evvel, 2003 yılında bir 
departman kurulmu", o dönemden 
beri de mümkün oldu!u kadar 
ihracata a!ırlık vermeye çalı"ıyoruz. 
Çünkü sürekli olarak bir büyüme 
içerisindeyiz. Ülkemizde ilaç ihracatı 
yeterli düzeyde olmasa da büyük bir 
geli"me ya"anıyor. Biz de bu geli"imin 
bir parçası olmaya çalı"ıyoruz. Mevcut 
performansımız yeterli olmasa 
da sürekli kendimizi bu alanda 
geli"tiriyoruz. 

Ortado!u ve Afrika ülkeleri a!ırlıklı 
olarak ihracat faaliyetlerimizi 
yürütüyoruz. Avrupa’da ise Kosova’ya 
ihracatımız oldu. Menarini Grup’un 
kendi olanaklarını kullanarak da 
ihracat çalı"maları yapıyoruz. Bu 
do!rultuda birkaç ba"arılı giri"imimiz 
oldu. Bu anlamda hedefimiz, hem 
çevre pazarlara hem de Avrupa’ya 
kalitemizi ta"ımaktır. 

'���$5�*(�oDO×üPDODU×Q×]GDQ�YH�EX�
DODQGDNL�LüELUOLNOHULQL]GHQ�EDKVHGHU�
PLVLQL]"
8�%���AR-GE çalı"malarımıza da iki 
boyutta bakmak do!ru olacaktır. 
Menarini Grup’un dünya genelinde 
altı adet AR-GE merkezi vardır. Bu 
merkezlerde ara"tırma geli"tirme 
çalı"maları bütün hızıyla devam 
etmektedir. 

Türkiye’de ise kendi ürünlerimizin ya 
kombinasyonları ya da farklı formlarını 
üretmek üzere üniversitelerle i"birli!i 
halindeyiz. Farklı AR-GE merkezleriyle 
de yakın temas içerisindeyiz.  
AR-GE uzun soluklu bir süreç 
ve bizim çalı"malarımız geçen 
yıl yo!unluk kazanmaya ba"ladı. 
Önümüzdeki dönemde bu 
çalı"malarımız sonucunda ortaya 
çıkacak ürünlerimizi Türk tıbbının 
hizmetine sunmayı hedefliyoruz. 

'���.DOLWH��LQVDQ�ND\QDNODU×�YH�oHYUH�
SROLWLNDODU×Q×]×�|ùUHQHELOLU�PL\L]"
8�%���#brahim Etem - Menarini, 
insanı oda!ına alarak, i" ve üretim 
süreçlerinde mükemmellik ve 
de!er üretmek temelinde çalı"an 
bir kurulu"tur. Firmamız mü"teri 
memnuniyetini sa!lamayı, ulusal 
ve uluslararası kalite standartlarına 

büyüme trendi paralelinde, firma 
olarak pazarın üzerinde seyreden 
büyüme rakamlarına ula"mı" 
durumdayız. 2014 yılında %14, 2015 
yılında %19, geçen yıl ise %32 ile Türk 
ilaç sektöründe en hızlı büyüyen 
firmalardan biri olduk. Önümüzdeki 
dönemde sektörle birlikte büyümeye 
devam etmeyi hedefliyoruz. 

'���7RSNDS×·GD�EXOXQDQ��UHWLP�
WHVLVLQL]�KDNN×QGD�ELOJL�DODELOLU�PL\L]"
8�%���Türkiye’nin nüfusu 80 milyon 
ve biz 100 milyon kutudan fazla ilaç 
satıyoruz. Her vatanda"ımıza ula"acak 
bir portföyümüz, ülke nüfusunun 
üzerinde bir kutu satı"ımız var. 
Bunların %75’ten fazlasını Türkiye’deki 
tesislerimizde üretiyoruz.  

7�UNL\H·QLQ�LON�VHUL��UHWLP�\DSDQ�ÀUPDV×�
ROGXùXPX]�LoLQ�oRN�IDUNO×�IRUPODUGD�
LODo��UHWHELOL\RUX]��$PSXO��üXUXS��
NDW×�YH�\DU×�NDW×��U�QOHU��RUDO�SHQLVLOLQ�
JLEL�JHQLü�ELU��UHWLP�\HOSD]HPL]�YDU��
2ÀVLPL]�IDEULND�LOH�EHUDEHUGL��hUHWLPH�
GDKD�ID]OD�\HU�DoPDN�LoLQ������\×O×QGD�
\HQL�RÀVLPL]H�WDü×QG×N�YH�WHVLVLPL]L�
WDPDPHQ��UHWLPH�D\×UP×ü�GXUXPGD\×]������

'���hUHWLPLQL]L�KDQJL�WHGDYL�DODQODU×QD�
\RùXQODüW×U×\RUVXQX]"
8�%�� Eski dönemlerde #brahim 
Etem daha ziyade antibiyotik 
firması olarak adlandırılabiliyordu. 
Fakat #talyan ortaklı!ı ile beraber 
üretim ve pazarlama portföyümüzü 
geli"tirdik. Kardiyovasküler hastalıklar, 
hipertansiyon, gastroenteroloji, 
a!rı kesiciler, migren, viral hastalık 
alanlarında farklı ürün gruplarımız var. 
Menarini Grup’un deste!iyle, yenilikçi 
tedavileri Türk sa!lık sektörünün 
hizmetine sunmaya yakın gelecekte 
de devam etmeyi amaçlıyoruz.

'���+DY\DQ�VDùO×ù×�DODQ×QGDNL�
�UHWLPLQL]�KDNN×QGD�QHOHU�V|\OHUVLQL]"
8�%���Hayvan sa!lı!ı alanındaki 
çalı"malarımızın kökeni 1930’lu yıllara 
dayanmaktadır. Büyükba", küçükba" 
ve kanatlı hayvan sa!lı!ında kullanılan 
geni" bir veteriner ilaç portföyüne 
sahibiz. Günümüzde 23 farklı 
ürünü, yakla"ık 40 farklı farmasötik 
form halinde, veteriner hekimlerin 
hizmetine sunmaktayız. 
'���úKUDFDW�oDO×üPDODU×Q×]�YDU�P×��
YDUVD�EX�oDO×üPDODU�KDNN×QGD�ELOJL�
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uyumu, çalı"anlarını sürekli 
geli"tirmeyi, teknolojik geli"meleri 
takip etmeyi ve uygulamayı, bilgi akı"ı 
ve koordinasyonu, sürdürülebilir kalite 
ilkeleri olarak benimsemi"tir. 

Türkiye’nin ilk ve en köklü ilaç 
firması olarak kalite bizim açımızdan 
üretimden ba"lar. Dolayısıyla kaliteden 
asla ödün vermeden süreçlerimizi 
organize ederek üretim yapıyoruz. 
#yi Üretim Uygulamaları (GMP) 
ve #yi Laboratuvar Uygulamaları 
(GLP) do!rultusunda tam uyumu 
benimsiyoruz.
Firma olarak insanı oda!a 
koydu!umuz için hem dı" 

ili"kilerimizde hem de iç 
ileti"imimizde kaliteli ve nitelikli 
insanların sa!ladı!ı mükemmel 
süreçlerle faaliyetlerimizi 
sürdürüyoruz. Bunun yanında 
içinde ya"adı!ımız çevreye ve 
topluma kar"ı sorumluluklarımız 
da firma de!erlerimizin en önemli 
unsurlarındandır.  

'���hONHPL]GH�\HUOL�LODo��UHWLPLQLQ�
JHOGLùL�VRQ�QRNWD�KDNN×QGD�QHOHU�
G�ü�Q�\RUVXQX]"
8�%���Hem üretim hem de ithalat 
süreçlerinde farklı, yabancı men"eli 
üretim tesisleriyle bir koordinasyon 
içerisindeyiz. Bu gezilerimizde 

görüyoruz ki Türk ilaç endüstrisindeki 
üretim kalitesi dünya geneliyle 
aynı seviyede. Hatta daha da iyi 
durumda oldu!umuzu söyleyebiliriz. 
Yani ülkemizde üretilen ilaçların 
kalitesi dünyadaki örnekleriyle 
kar"ıla"tırıldı!ında hakikaten üst 
düzeyde diyebiliriz. 

Bugün dünyadaki üretim süreçlerinde 
daha ziyade geleneksel ürünlerden 
biyolojik ürünlere do!ru bir yönelim 
var. Türkiye ilaç sektörü de bu trende 
uymu" durumda. Bu do!rultuda 
gelece!e yönelik yatırımlar açısından, 
biyolojik ürünler üzerine büyük 
yatırımlar yapan firmalarımız var. 
Bu anlamda bizim de yurt dı"ındaki 
çalı"malarımız devam ediyor Ancak 
yurt içindeki üretim tesisimiz 
daha ziyade kimyasal ve bitkisel 

bazlı ürünlere, daha yaygın tedavi 
alanlarına ve bu alanlardaki farklı ve 
yeni ürünlere odaklı. 

Türk ilaç sektörü bence bu anlamda 
çok do!ru bir yolda ilerlemeye devam 
ediyor. Ancak do!al olarak bir kaynak 
sıkıntısı söz konusu ve bu sıkıntılar 
a"ıldı!ı takdirde endüstrinin çok daha 
iyi yerlere gelece!ine inancım tam.  

'���hUHWLFL�ÀUPDODU�RODUDN�VHNW|UGH�
\DüDG×ù×Q×]�GLùHU�VRUXQODU�QHOHU"
8�%���Sa!lık sektörüne genel olarak 
baktı!ımızda, Sa!lıkta Dönü"üm 
Programı ile birlikte çok büyük bir 
yol kat etti!imizi görüyoruz. A"ılama 

projeleri ve çocuk ölümlerinin 
engellenmesi ile beraber son 10 yılda 
do!umda beklenen ya"am süresi 6-7 
ya" ilerlemi" durumda. Bunda ilaca 
eri"imin yenilikçi ve e"de!er ilaçların 
yaygınla"masının çok büyük katkısı 
oldu. 

Sa!lıkta Dönü"üm Programı’nda 
artık ikinci faz a"amasına geçildi. Bu 
yola girerken bizim endüstri olarak 
temel sorunumuz yine kaynak 
yaratmaktır. Bu noktada da yine 
fiyat konusuna girmek zorunda 
kalıyoruz. Kur problemi devam ediyor. 
Ülkemizde ilaç sektöründe uygulanan 
euro kuru 2.34 ve aradaki farkı 
tamamen endüstri finanse ediyor. Bu 
sürdürülebilir bir yol de!il. 
Firmaların gelece!e yönelik 
yatırımlarını sürdürebilmesi için 

yeni kaynaklar yaratabilmesi 
gerekiyor. Ancak bu sayede aynı 
kalite ve sürdürülebilirlikte ilaç 
arzına devam edebilirler. Bu noktada 
en büyük sorunumuz ilaçların 
fiyatlandırılmasıdır. 

Di!er taraftan hükümetimizin çok 
ciddi te"vik adımları var. Ancak bu 
noktada da öngörülebilirlik bizler 
için kritik öneme sahiptir; çıkarılan 
yönetmelik ve kanunların do!ru 
"ekilde uygulanması ve firmaların 
gelece!e yönelik uzun vadeli planlar 
yapabilmesi buna ba!lıdır. Bu ko"ullar 
sa!landı!ında sektörümüz gelece!e 
daha güvenli bakabilecektir.     
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'���.×VD�YH�RUWD�YDGHGH�7�UNL\H·GH�
�UHWLP�DODQ×QGD�\HQL�\DW×U×PODU×Q×]�
RODFDN�P×"
8�%�� Yine Sa!lıkta Dönü"üm 
Programı çerçevesinde bir 
yerelle"tirme konusu gündemde. 
Orta vadede Türk ilaç sektöründeki 
yerelle"menin de!er olarak %60 
olması hedefleniyor. Bunun için de 
orijinal ürünlerin ülkemizde yerli 
olarak üretilmesi amaçlanıyor. Biz 
de do!al olarak bu sürece katkıda 
bulunuyoruz. Bu konu gündeme 
gelmeden önce de attı!ımız adımlar 
vardı. 

<XUW�G×ü×QGDQ�LWKDO�HWWLùLPL]��U�QOHUL�
EXJ�Q�EXUDGD��UHWL\RUX]��%X��UHWLP�
NDSDVLWHVLQLQ�DUWPDV×�LoLQ�GH�\HQL�
\DW×U×PODUD�JLUGLN��%LU�LNL�\×O�LoHULVLQGH�
���PLO\RQ�7/·\L�DüDQ�ELU�\DW×U×P×�
WDPDPODP×ü�RODFDù×]��<HQL�RÀVLPL]H�
WDü×QPDP×]×Q�VHEHSOHULQGHQ�ELUL�GH�
EX\GX��hUHWLP�WHVLVLPL]GH�\HQL��UHWLP��
GHSRODPD��GDù×W×P�DODQODU×�DoW×N��
2UD\D�\HQL�LNL��UHWLP�KDWW×�NXUX\RUX]��
%X�VD\HGH�KkOLKD]×UGD�SD]DUD�
VXQGXùXPX]��U�QOHULQ����·QGDQ�
ID]ODV×Q×��ONHPL]GH��UHWPH�\ROXQGD�
LOHUOL\RUX].

'���(F]DF×O×N�VHNW|U�Q�Q�PHYFXW�
GXUXPXQX�QDV×O�EXOX\RUVXQX]"
8�%�� Eczaneler bizler için kritik 
öneme sahiptir. #laç sektöründe 30 
yılı a"an bir tecrübem var ve bu 
do!rultuda ben ilaç sektöründeki akı"ı 
ikiye ayırıyorum: Birincisi bilgi akı"ı, 
ikincisi ise ürün akı"ı. Bilgi akı"ından 
kasıt ürünün ke"finden ba"layıp klinik 
çalı"malarla devam eden süreçler, 
arka planda gerçekle"en stratejiler, 
tanıtım elemanlarımızla bilginin 
hekimlere iletilmesi ve sonrasında 
hekimlerin hastaları reçeteyle 
eczaneye yönlendirmesidir. Ürün akı"ı 
ise ürünün ke"finden sonra üretimi, 
ithalatı, da!ıtımı gibi süreçlerin 
ardından eczane raflarında yer 
almasıyla sonlanmaktadır. 

Eczanenin önemi de i"te bu ürün 
ve bilgi akı"ının birle"ti!i nokta 
olu"undan gelmektedir. Bu noktada 
son dönemde öne çıkan danı"man 
eczacılık konsepti büyük önem 
ta"ımaktadır. Do!ru ki"iye, do!ru 
zamanda, do!ru ürünün ula"tırılması 

için kilit nokta eczanelerdir. Bu 
gerçekten hareketle tanıtım 
çalı"malarımızda sadece hekim ve 
tüketicilerle kalmıyor, eczanelerle de 
yakın temas kuruyoruz. Onlara hem 
firmamızı en iyi "ekilde tanıtıyoruz 
hem de ürünlerimizin do!ru ve akılcı 
kullanımını aktarmak üzere tanıtım ve 
e!itim faaliyetleri düzenliyoruz.        

'���6HNW|U�Q�JHOHFHùLQL�QDV×O�
J|U�\RUVXQX]"
8�%�� #nsan sa!lı!ını merkeze alan bir 
sektör olarak, hayat devam ettikçe 
bizlerin sorumlulu!u da artarak 
devam edecektir. Sektörümüzün 
gelece!i parlaktır, ancak burada 
ya"anılan dönü"ümleri iyi takip 
etmemiz gerekmektedir. 

Dünya genelinde, genel tedavilerden 
bireysel tedavi alanına bir geçi" 
ya"andı. Bu noktada sektör de 

dönü"üme u!ruyor ve bizler bu 
duruma ayak uydurmalıyız. Gelecekte 
de eczanelerin kilit rolünü devam 
ettirece!ine inanıyorum.  

Süreç içerisinde do!al olarak nadir 
hastalıklar ve biyolojik ürünler öne 
çıktı. Bu durum ilaç sektörünü farklı 
bir noktaya ta"ıyacaktır. Biz de firma 
olarak bu geli"meleri yakından 
izleyip kendimizi adapte ederek 
sektörün yarınlarına yön vermek için 
çalı"malarımızı sürdürmekteyiz.   

'���6HNW|UGHNL�VRUXQODU×Q�JLGHULOPHVL�
Do×V×QGDQ��NDUDU�DOPD�V�UHoOHULQGH�
VL]OHULQ�ÀNLUOHUL�YH�GHVWHùL�\HWHULQFH�
DO×Q×\RU�PX"
8�%���#lgili bakanlıklarımızın ilaç 
sektörüyle yakın temasları var. Ancak 
burada bir açık bulunuyor. #lk görü"ler 
alındıktan sonra, nihai karar alma 
noktasında sektörümüzden gelen 

bazı görü" ve önerilere beklendi!i 
kadar yer verilmiyor. Çıkan bir takım 
tek taraflı kararlar zaman içinde 
sektörü olumsuz etkileyebiliyor. Farklı 
platformlarda hükümet ve kurum 
yetkilileriyle bir araya geliyoruz, ama 
süreçlerin sonuna kadar bu "ekilde 
birlikte çalı"ılmaya devam edilmesi 
gerekiyor. Aksi halde, tabiri caizse 
patinaj yapmaya devam ederiz.  

'��������\×O×QGD�úEUDKLP�(WHP�QHUHGH��
KDQJL�NRQXPGD�RODFDN"
8�%���Gelece!e pozitif bakıyoruz. 
Geçmi"ten ders alarak gelece!imizi 
planlıyoruz. Ancak do!al olarak 
biz Menarini Grup’un çizdi!i yolda 
ilerlemek durumundayız. Bu 
kapsamda Menarini Grup’un global 
hedefi daha çok ki"iye, daha çok ilaç 
ula"tırmaktır. Biz de bu noktada, uzun 
vadeli planlarımızı daha fazla sayıda 
tedavi alanına yönelik daha fazla ilaç 
çe"idi üretme yönünde yapıyoruz. 

Türkiye’de yüzyılı a"mı" firma sayısı 
çok az. #brahim Etem bu denli zorlu 
dönemlerden geçmeyi ba"ararak 114 
yıl ayakta kalmı"tır. Menarini Grup 
ise 1886 yılında kurulmu"tur ve 130 
yıllık bir ilaç sektörü tecrübeleri vardır. 
#"birli!i için bizi tercih etmelerindeki 
temel dü"üncenin de bu oldu!una 
inanıyorum. 

Aynı co!rafyada ama iki farklı 
ülkede olan bu iki firmanın bu köklü 
tecrübelerinin bir araya gelmesine 
büyük önem veriyoruz. Bundan 
sonraki süreçte de bu büyük 
tecrübeyi ve bu sa!lam duru"umuzu 
koruyaca!ımıza ve çok daha uzun 
yıllar Türk ilaç sektörüne hizmet 
verece!imize inancım tamdır. 

'���6HOoXN�(F]D�'HSRVX�YH�'HQJH�
KDNN×QGD�G�ü�QFHOHULQL]�QHOHU"
8�%�� Türkiye’nin en büyük ilaç 
da!ıtım firması olan Selçuk Ecza 

Deposu, “güven, denge, istikrar” 
mottosu paralelinde, her anlamda 
son derece sa!lam bir kurulu"tur. 
Eczacılara vermi" oldu!u hizmetlerle, 
kuruldu!u günden bugüne 
ülke insanının ilaca ula"ımını 
kolayla"tırmaktadır. 

1980 yılında Selçuk Ecza Holding ile 
ba"layan ortaklı!ımız devam ediyor. 
Bugün Yönetim Kurulu Ba"kanlı!ımızı 
yapmakta olan Sonay Bey’in varlı!ı, 
bu i"birli!ini daha da kuvvetlendirdi. 
Böyle büyük bir firma ile birlikte 
çalı"tı!ımız için çok mutluyuz. 

Denge ise içerik açısından temel 
ihtiyaçlarımıza çok iyi cevap veriyor. 
Sadece sektör haberlerine yer 
vermiyor, kültürel ve sosyal açıdan 
da oldukça zengin bir içeri!e sahip. 
Böyle önemli bir yayında bizlere yer 
verdi!iniz için sizlere ayrıca te"ekkür 
ederiz. 
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úON�NLüLVHO�VHUJLVLQL�����·WH�
JHUoHNOHüWLUHQ��UHVVDP�YH�KH\NHOW×UDü�
5×IDW�.RoDN��oDO×üPDODU×Q×�üLPGLOHUGH�
%RGUXP�.×]×ODùDo·WDNL�DW|O\HVLQGH�
V�UG�U�\RU��6DQDWo×Q×Q�\XUW�LoL�YH�
\XUW�G×ü×�ELUoRN�NROHNVL\RQGD�HVHUOHUL�
EXOXQX\RU�

'(1*(��6DQDW�KD\DW×Q×]�QDV×O�
EDüODG×"
5,)$7�.2d$.� Benim bütün ailem; 
annem, babam, amcam, yengem, 
kız karde"lerim, kuzenlerim, e"im, 
güzel sanatlar fakültesi mezunu 
sanatçılardır. Böyle olunca, 
ister istemez sanatın içinde 
büyüyorsunuz. 

Aslında lise yıllarında daha ziyade fen 
bilimlerine yatkın bir ö!renciydim. 
Daha sonra üniversiteye giri" 
döneminde ressamların hayatını 
inceledim. Bir "eyler çizip amcama 
götürdüm ve ressam olmak 
istedi!imi söyledim. “Elbette 
olabilirsin” diye yanıtladı. #kinci sınava 
girmedim, kâ!ıdımı yırttım. Kısa süre 
hazırlandıktan sonra Akademi’ye 
girdim.   

'���0LPDU�6LQDQ�hQLYHUVLWHVL�
*�]HO�6DQDWODU�)DN�OWHVL�5HVLP�
%|O�P�·QGH�QDV×O�ELU�HùLWLP�DOG×Q×]"
5�.���1988 yılında Akademi’ye 
girdim, 1992 yılında mezun oldum. 
O dönemde de ülkemizde pek çok 
ba"arılı güzel sanatlar fakültesi vardı, 
ama “Akademi” sıfatını yakalamı" olan 
sadece Mimar Sinan Üniversitesi 
Güzel Sanatlar Fakültesiydi. Bu 
nedenle de birinci tercihimdi. 
Hocalarımızla ileti"imimiz çok iyiydi. 
Keyifli bir e!itim hayatım oldu. 

'�������·WH�0DUPDUD�hQLYHUVLWHVL�
$WDW�UN�(ùLWLP�)DN�OWHVL·QGH�\�NVHN�
OLVDQV�HùLWLPLQL]L�WDPDPODG×Q×]��3HNL��
DNDGHPLN�NDUL\HU�\DSPD\×�QHGHQ�
WHUFLK�HWPHGLQL]"
5�.���Aslında Akademi’de de 
kalabilirdim. Özgün baskı alanında, 
özellikle gravür bölümünden, 
hocalarımdan teklif gelmi"ti. Bunu 
tercih etmedim, çünkü amacım 

profesör olmak de!ildi. Öyle bir 
çarkın içerisinde sanatçı olmak çok 
zor, bu tarz katı kurallar bir sanatçıya 
uygun de!il. Sanatçıda hiçbir sınır 
olmaması lazım… 

E!itim fakültesini seçmemin nedenine 
gelince, Akademi’de derslerden ve 
sürekli aynı çizimlerden sıkıldı!ımda 
heykel atölyelerine giderdim. Oradan 
sıkıldı!ımda Marmara Güzel Sanatlar 
Fakültesi’ne misafir ö!renci olarak 
giderdim. Dolayısıyla her hocayı 
tanıyordum. Hocalarını tanımadı!ım 

tek yer e!itim fakültesiydi. Mastırımı 
orada yapıp, o hocalarla da tanı"ayım 
dedim. 

'���úON�NLüLVHO�VHUJLQL]L�����·WH�
JHUoHNOHüWLUGLQL]��R�VHUJL\OH�LOJLOL�QHOHU�
KDW×UO×\RUVXQX]"
5�.���1993’te Maltepe Sanat 
Galerisi’nde ilk ki"isel sergimi yaptım. 
O zamanlar yerleri çok küçüktü, 
12 resmim ancak sı!dı. #lk ki"isel 
sergim oldu!u için bir hayli ko"turup 
u!ra"mı"tım. Basına, e"e dosta direkt 
elden davetiye ilettim. Çok güzel 

bir açılı" oldu. 12 resimle girdi!im 
sergiden 36 resim satarak çıktım. 
Atölyedeki di!er resimlerim de satıldı.   

'���.HQGL�UHVLPOHULQL]L�YH�
KH\NHOOHULQL]L�WDULI�HGHFHN�ROVDQ×]�
QDV×O�WDULI�HGHUVLQL]"
5�.���#nsanın kendini, kendi resmini, 
heykelini anlatması çok zor. Bu daha 
ziyade ele"tirmenlerin i"i... Genel 
anlamda sanat tarihine baktı!ımızda 
sanatçıların birbirini tekrar eden 
ki"iler olmaması gerekti!ini 
görüyoruz. Sanatçı sürekli yeniliklere 

açık olmalıdır. Her anlamda daha ileri 
görü"lü, topluma yön veren ki"iler 
olmalıyız. 

Akademi’de resim okudum. 
Marmara Üniversitesi’nde yine resim 
üzerine tezimi yazdım. Tezimin 
konusu fütürizmdi. Böylece heykel 
üzerine de bir yo!unla"ma oldu. 
Resim okurken heykel üzerine 
bir tez yazıyorsunuz. Bu da ba"ka 
bir açılımı, edebi bakı" açısını 
do!uruyor ve bugün geldi!im 
noktaya baktı!ımızda de!i"ime vurgu 

Kültür Sanat Kültür Sanat

6DQDWo×�
<HQLOLNOHUH�
$o×N�2OPDO×

5×IDW�.RoDN
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yapıyor. Tabi yarın ne yapaca!ımı 
bilmedi!im anlamında de!il, yarın da 
de!i"ebilece!imi gösteriyor.

'���6L]LQ�LoLQ�UHVLPGH�YH�KH\NHOGH�HQ�
|QHPOL�XQVXUODU�QHGLU"
5�.���Güzel sanatların temeline 
baktı!ımızda hepsinde bir estetik, 
oran-orantı, bakı" söz konusu. 
Ortalama bir bakı" açısıyla belirli bir 
esteti!i yontmaya çalı"ıyoruz. Bir 
sanatçı e!er ressamım, heykeltıra"ım 
diyorsa, ama üç "iir bilmiyorsa, be" 
kitap okumamı"sa, yüz tane film 
izlememi"se hiçbir anlamı yok. Bir 
sanatçının sanatını icra edebilmesi 
için kesinlikle donanımlı olması 
gerekmektedir. Sanatçı birçok "eyi 
izleyip görerek kendini beslemek 
zorundadır.   

'���úOKDP�ND\QDNODU×Q×]�QHOHU"
5�.�� Öncelikle ya"antım 

olabildi!ince sıra dı"ıdır. Dalmak, 
kaptanlık, balıkçılık, motor tutkusu 
hatta kepçe kullanmak, yani 
olabildi!ince deneyimlemek lazım 
hayatı. Tabi bunlar tek ba"ına yeterli 
de!il. Görselli!inizin geli"mesi için de 
gezmeniz gerekiyor.  

'�Q\DQ×Q�ELUoRN�\HULQL�GRODüW×P��
ELUoRN�\HULQGH�VHUJLOHU�DoW×P��)DUNO×�
N�OW�UOHUL��IDUNO×�LQVDQODU×�WDQ×G×P��
2UDODUGDNL�\DNODü×P�ELoLPOHULQL�
J|UG�P��%XQODU×�WRSODG×ù×Q×]�]DPDQ�
G�üOHULQL]�YH�U�\DODU×Q×]�GHùLüL\RU��
%XQODU×Q�KHSVL\OH�ELOJLQL]L�ELU�DUD\D�
JHWLUGLùLQL]GH�LOKDP�ND\QDNODU×Q×]�
RUWD\D�o×N×\RU����

'���'RNXQXOPD\DQ�ELU�üH\LQ�
VHYLOHPH\HFHùL�G�ü�QFHVLQH�
NDUü×V×Q×]��QHGHQ"
5�.���#nsan ya"amı boyunca 
dokunarak ö!renir ve dokunarak 

sever. Ancak dokunamadı!ımız bir 
"ey yoktur, her "eye dokunuruz. 
“#çime dokundu” deriz mesela. Birebir 
dokundu mu? Hayır, ama sözlerle 
dokundu. Peki bo"lu!a dokunmak 
diye bir "ey var mı? Biz bo"lukta 
de!iliz ki. 

Kültür Sanat Kültür Sanat

Leonardo da Vinci Rönesans’ta 
Sfumato Tekni!i’ni (Tam Sanat) 
geli"tirdi!i ve hava perspektifini 
ortaya koydu!u zaman, havanın 
da dokunulabilir bir "ey oldu!unu 
söyledi. Uçaklar bu sayede 

uçabiliyor. Havayı biz sadece "öyle 
hissedebiliyoruz; “Rüzgârlı”. Rüzgâr 
hava de!il aslında, seyreltilmi" bir 
kütle. 

En çok sevdi!im terapilerden bir 
tanesi, küçük bir tüple 5-6 metrelik 
bir suda yapılan dalı"tır. Ay olmayan 
bir günde gece orta suya inersiniz, 
fenerinizi söndürdü!ünüzde yukarı, 
a"a!ı, sa!, sol kaybolur. Zifiri bir 
karanlı!ın içerisinde kalırsınız. 
Gözleriniz açıktır. Elinizi uzattı!ınız 
zaman dokunabilece!iniz hiçbir 
"ey yoktur. Oysa bütün bedeninizle 
hissedersiniz. Dokunmak i"te böyle 
bir "ey… 

'���(VHUOHULQL]GH�Dù×UO×NO×�RODUDN�
NXOODQG×ù×Q×]�WHPDODU�KDQJLOHUL"
5�.�� Özellikle resimlerimde 93 
yılından itibaren açtı!ım sergilerde; 
kabus ve korkular, ayin, helezonik 
dü"ler, atölyelerim, balıkların gecesi, 
yoku" a"a!ı, tren yolları gibi birçok 
tema kullandım. Daha fazla da 
çe"itlendirilebilir. Ama bunların 
hepsinin bir ya"anmı"lı!ı var. 

Örne!in, yoku" a"a!ı dizisinin en 
büyük esprisi "u, o dönemde en 
çok sevdi!im araçlardan bir tanesi 
bisikletimdi. Bir dönem bisikletle 
akrobasi yaptım. En güzel yanı da 

yoku" a"a!ı gitmektir. Bir dönem tren 
yolunun yanında evim vardı. Her 
tren geçi"inde ev sallanırdı. Bir süre 
sonra alı"tım, tren sesi duymadan 
uyuyamıyordum. Böylece tren 
yolları ortaya çıktı. Bunun gibi hep 
ya"amdan bir kesit var. 

%RGUXP·D�JHOGLNWHQ�VRQUD�GRùD\OD�
Lo�LoH\LP��'DO×ü�\DSDUNHQ�EDO×NODU×�
J|U�\RUXP��'RùDGD�\�U�UNHQ�
ELUoRN�KD\YDQOD�NDUü×ODü×\RUXP��
.LUSL�NDS×P×Q�|Q�QGH�\HPHN�\L\RU��
.DUWDO�WDYXNODU×P×�J|W�U�\RU��%XQODU×�
ELUHELU�\Dü×\RUVXQX]��%LU�WHPD�VHoLS�
EXQODU×Q�SHüLQGH�NRüD\×P�GL\H�ELU�
üH\�\RN��

#lçeye gelince Bodrum’u Bodrum 
yapan Halikarnas Balıkçısı’nın yani 
Cevat $akir Kabaa!açlı’nın kitaplarını 
okumaya ba"ladım. Mavi Sürgün 
beni çok etkiledi. Küçük pasajlar 
alıp onların resimlerini yaptım. 
Sonra onların üzerine dı"arıdan 
gözlerle ele"tirilerini koydular. Sevgili 
dostum Burçin Baykal da yazılarını 
hazırladı. Yetinmedim Cevat $akir 
Kabaa!açlı’nın büstünü yaptım. 
$imdilerde Turgutreis’te sergileniyor. 
Amacım eserin Bodrum’a dikilmesi, 
çünkü ilçenin simgesi Halikarnas 
Balıkçısı…  
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'���'HQL]�DW×NODU×��RWRPRELO�SDUoDODU×�
JLEL�PDWHU\DOOHUOH�V×UD�G×ü×�oDO×üPDODU�
\DSW×Q×]��%X�oDO×üPDODUD�QDV×O�JHUL�
G|Q�üOHU�DOG×ù×Q×]GDQ�EDKVHGHU�
PLVLQL]"�
5�.���Turgutreis D-Marin’de deniz 
atıklarından yaptı!ımız büyük bir çöp 
balık var. Denizdeki atıklar toplandı, 
yıkandı, gönüllüler tarafından bir 
araya toplandı, ben de onları bir 
sanat eseri haline getirdim. Burada 
denize bu kadar "eyi nasıl attı!ımızı 
sorgulamak lazım. 

.OR]HW��oD\GDQO×N��NDVHWoDODU�
DNO×Q×]D�JHOHFHN�KHU�üH\�o×NW×��
+DOD�ELOLQoOHQPHGLN��%XQODU×�|QH�
o×NDUG×ù×P×]�]DPDQ�ELU�DQODPGD�
PHVDM�GD�YHUPLü�ROGXN��%X�
GRùUXOWXGD�oHYUHQLQ�WHSNLVL�ROXPOX�
ROGX�

'LùHU�WDUDIWDQ�RQ�\×OGD�ELU��´PDVUDI�
\DS×\RUµ�GL\H�DUDED�GHùLüWLUPH�
KX\XPX]�YDU��$W×ODQ�SDUoDODU×�GD�
G�ü�QPHN�OD]×P��%XQODU×�VDQDW�HVHUL�
KDOLQH�JHWLUGLùLP�]DPDQ��EDPEDüND�
ELU�JHUL�G|Q�ü�P�o|]�P��VDùODP×ü�
oluyorum.   

'���%X�oDO×üPDODU×Q×]OD�LOJLOL�ELU�
U|SRUWDM×Q×]GD�´NLQHWLN�VDQDWµ�
GLVLSOLQLQH�YXUJX�\DS×\RUVXQX]��1HGLU�
NLQHWLN�VDQDW"

5�.���Kinetik sanat II. Dünya Sava"ı 
sonrası, 1948’lerde belirgin olarak 
ortaya çıkmı" bir sanat akımı, ama 
aslen 1930’larda "ekillenmeye 
ba"lamı"tır. Benim burada yaptı!ım 
"ey heykellere biraz hareketlilik 
ve i"levsellik katmak. Hem atık 
malzemeleri kullanarak geri 
dönü"ümü ön plana çıkarmak, hem 
de heykele görselli!in ötesinde bir 
i"lev kazandırmak. Yaptı!ım heykelin 
dokunuldu!unda hareket etmesi ona 
bamba"ka bir etki sa!lıyor. Kinetik 
sanat burada devreye giriyor. 

'���7�UN�KDON×Q×Q�VDQDWD�LOJLVL]�
ROGXùX�J|U�ü�QH�NDW×O×\RU�PXVXQX]"
5�.���Halkımız sanata çok ilgili, fakat 
sanatçı, galerici ve yayıncı üçgenini 
çok iyi kurmak gerekiyor. Sanatçı 
sergi açacak yer bulamıyorsa, 
galerici kapısını insanlara normal 
bir evin kapısı gibi açamıyorsa, 
insanlar içeri girersem ne olur, bir 
"ey satın almak zorunda mıyım 
korkusuyla dola"ıyorsa hala, bu 
galericinin suçudur. Sanatçı hala 
yayıncı tarafından tanıtılıp galericilere 
ula"tırılmıyorsa bu yayıncının 
sorunudur, sanatçı ne yapsın.  

Basında sanat daha fazla ön plana 
çıkarsa halkımız göreceksiniz üst 
düzey ilgi gösterecek. Çok meraklılar, 

buraya gelen insanlar eserlerime 
dokunmak için izin istiyor, korkuyor. 
Tabi ki dokunacaklar, sevecekler, soru 
soracaklar.  

'���6L]FH�VDQDW�HùLWLPOH�ND]DQ×ODELOLU�
PL"�<RNVD�ELU�\HWHQHN�RODUDN�
GRùXüWDQ�P×�JHOLU"
5�.���Sa!lıklı her insan, solfej e!itimi 
alarak, gitarda nota basmayı, ritim 
atmayı ö!renir, notaları okuyarak 
gitara aktarır. Yani gitar çalabilir. 
Demek ki herkes resim yapabilir, 
ama sanatçı olabilir mi? Peki, herkes 
beste yapabilir mi? Yaptı!ı bestenin 
derinli!i ne olur, ne kadar kalıcı olur? 
#"te bu yetenekle, sanatçı arasındaki 
farktır. Herkes yetenekli, ama herkes 
sanatçı olamaz. 

'���7�UNL\H·GHNL�VDQDW�HùLWLPL�
NRQXVXQGDNL�G�ü�QFHOHULQL]�QHOHU"�
%X�DQODPGD�EDW×�LOH�DUDP×]GD�oRN�
IDUN�YDU�P×"
5�.���Son zamanlarda büyük bir ilgi 
ve e!ilim var. Bizim zamanımızda 
parmakla sayılan güzel sanatlar 
fakültelerinin sayısı gün geçtikçe 
artıyor. Bu halkımızın giderek 
bilinçlendi!ini ve sanata yatkınlı!ının 
arttı!ını gösteriyor. Artık bilim, 
sanatla yan yana yürümek zorunda. 
Sanatçının yaratıcılı!ı ile bilimin 
pozitifli!i birbirine yakınla"tıkça 

Kültür Sanat Kültür Sanat



59 58 Ekim
2017

Ekim
2017

çok daha yaratıcı çözümlere 
ula"abilece!imize inanıyorum. 

Tabi sanat e!itiminin temeline inmek 
için biraz geçmi"e bakmak, yani 
sanatçıyı izlemek gerekiyor. Ben 
burada köy okullarına gider ziyaret 
ederim. Bana resim derslerinde ne 
yapmak gerekti!ini danı"ırlar. “Haydi, 
köy dü!ünü, Cumhuriyet Bayramı” 
diyerek çocukları belirli 
kalıplara sokmamak lazım, 
bir sanatçı atölyesine 
gidin, ziyaret edin...

Ben çocukları atölyeme 
davet ediyorum. Onları 
serbest bırakıyorum. Sonra 
toplanıp kar"ılıklı sohbet 
ediyoruz. Ardından “Hadi 
resim yapalım” deyince, 
“Ne yapalım?” diye 
soruyorlar. “#stedi!iniz, 
hissetti!iniz gibi” diyorum. 
#"te resim burada ba"lıyor. 
O yüzden özellikle sanat 
e!itiminde biraz sınırların dı"ına 
çıkmak gerekiyor.

'���5HVLP�YH�KH\NHO�VDQDWODU×Q×Q�
G�Q\D�YH�7�UNL\H·GH�EXJ�QN��
NRQXPXQX�QDV×O�J|U�\RUVXQX]"�
5�.�� Türkiye’de sanatçının i"i, 
geçinmesi çok zor. Bir "air yıllarca 
u!ra"ıyor, bir kitap çıkarıyor, 
bastırmak için canı çıkıyor. Bastırdı 
diyelim, okuyan bir kesim yok. 
Herkes akıllı telefonlarla ilgileniyor. 
#kincisi de biraz önce dedi!im gibi 
e!itimin temelindeki sorunlar. 

<XUW�G×ü×QGD�3LFDVVR�0�]HVL·QGH�
ELU�GROX�����\Dü×QGD�oRFXN�NDUü×PD�
o×NW×��UHVLP�GHUVLQL�GLUHNW�VDQDWo×Q×Q�
HVHUOHULQLQ�NDUü×V×QGD�\DS×\RUODU��
%HQ�RULMLQDO�ELU�HVHULQL�J|UPHN�LoLQ�
\×OODUFD�VRQUD�DQFDN�JLGHELOL\RUXP��
oRFXNODU×Q�HùLWLPLQH�EDN×Q��*LGLS�
ELU�JDOHUL\H�EDN×Q�VHUJL�DoDELOHFHN�
PLVLQL]��Dù]×Q×]OD�NXü�WXWXQ��KHPHQ�
SDUD�LüDUHWL�\DSDUODU��\DQL�SDUDQ�YDUVD�
VDQDW×Q×�VHUJLOHUVLQ��%X��JHQo�QHVLO�
VDQDWo×ODU�LoLQ�oRN�FLGGL�ELU�SUREOHP.  
 
'���úON�NLüLVHO�VHUJLQL]GHQ�EXJ�QH�NDo�
VHUJL�DoW×Q×]"�$UDODU×QGD�VL]LQ�LoLQ�
|]HO�DQODP×�RODQ�VHUJLOHULQL]�YDU�P×"
5�.�� Tek tek saymadım ama a"a!ı 
yukarı 50’nin üzerinde ki"isel sergim 

var. Karma sergilerle bu sayı 100’ü 
geçer. Bunların pek ço!u belirli bir 
noktadaki tekrar sergileri de!ildir. 
Yurt dı"ında birçok farklı ülkede 
ve ülkemizdeki birçok kentte 
gerçekle"mi" sergilerdir. Her sergim 
yeni bir do!um, yeni bir ba"langıç 
gibidir. Yine de ilk sergim çok özeldir. 
Yine Ankara’daki ilk sergimin hikâyesi 
ayrıdır. Ben bir gün önceden 
Ankara’ya gidip galerinin kapısını 

çaldım. Resimlerim benden önce 
gitmi"ti. Fakat sergiyi açacak 
galericiler beni "ahsen tanımıyorlardı. 
“Sergi yarın açılacak” dediler. 
“Olsun, ben asmaya yardımcı 
olurum” dedim. #çeri girip çıkanın 
haddi hesabı yoktu. Herkes bir 
resmimi sahipleniyordu. Daha 
sergi açılmadan bir gün önce 
resimlerin yarısı satılmı"tı. O da 
güzel bir anımdır. Ayrıca ilkini Basın 

Müzesi’nde yaptı!ımız anne, baba, 
o!ul sergilerimiz de önemlidir. 

'���<XUW�G×ü×QGD�ELUoRN�NROHNVL\RQGD�
HVHUOHULQL]�EXOXQX\RU��3HNL��\XUW�
G×ü×QGD�VDQDW×Q×]D�LOJL�QDV×O"
5�.���Yurt dı"ında ilk sergim bir 
vakfın davetiyle Amsterdam’da oldu. 
Arkasından Londra’da, Rotterdam’da 
ve daha pek çok kentte devam etti. 
2-3 sene önce Zürih’e davet edildim. 

Orada bir ba! evinde 2-3 ay kaldım. 
Bir ailenin davetlisiydim. O sırada 
resim ve heykel ürettim. Bir sergi 
yaptım. Oralarda ba"ka bir insan 
olarak bakıyorlar sanatçıya, yaptı!ın 
i" her "eyden daha önemli onlar için.  

'���6RQ�RODUDN�VDQDW�\ROXQGD�
LOHUOH\HQ�JHQoOHUH�QH�JLEL�
WDYVL\HOHUGH�EXOXQPDN�LVWHUVLQL]"
5�.�� Gençler beni gelip ziyaret 

ederler. Onlara yardımcı olmaya 
çalı"ırım. Fakat zannettikleri gibi 
üç tane kitap okumakla sanat 
tarihçisi olunmaz, on tane desen 
çizmekle desenin iyi anlamına 
gelmez, yüz tane resimden bir tanesi 
sergilenebilir. Çok ciddi bir çalı"ma, 
emek ve birikim gerekir. Bunları bir 
araya getirdiklerinde rüya görmeye 
ba"layacaklar.

Kültür Sanat Kültür Sanat
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(JH�SD]DUODU×QGD�J×GD�RODUDN�VDW×ODQ�
üHYNHWL�ERVWDQ�X]XQ�]DPDQG×U�LODo�
RODUDN�GD�NXOODQ×O×\RU��(VNL�W×EE×Q�
ELOGLùL�YH�]DPDQOD�KDON�KHNLPOLùLQLQ�
PDO×�ROPXü�RODQ�EX�ELWNL�7�UNL\H·GHNL�
LON�UXKVDWO×�LODo�RODQ�/LW\D]RO�&HPLO·LQ�
GH�HVDV�PDGGHVL\GL��%LOLPVHO�
OLWHUDW�UGH�ID\GDO×�HWNLVL�KDNN×QGD�
KHU�JHoHQ�J�Q�GDKD�ID]OD�\D]×\D�
UDVWO×\RUX]��

Türkçede Akkız, Bostanotu, 
Mübarekdikeni, $evketotu gibi 
isimlerle tanınan bu bitkinin Latince 
adı Cnicus benedictus. #sminin 
Cnicus kısmı dikeninden dolayı acıtan 
anlamında, benedictus kısmının ise 
Benediktin ke"i"lerinin önem verdi!i 
ve kullandı!ı bir ilaç oldu!undan 
kondu!u rivayet edilmektedir. 

$evketi bostan ülkemizde Ege, 
Marmara, Karadeniz, Akdeniz ve 
#ç Anadolu bölgelerinde, dünya 
genelinde ise Güney Avrupa, #talya, 

#spanya ve Kırım civarında yayılı" 
gösterir. Sebze olarak tüketilmesi en 
çok #zmir civarındadır. 

Bitki Compositae familyasından 
olup 30-40 santimetreye kadar 
boy atabilir. Bol yapraklı, yaprakları 
genellikle kıvırcık ve kenarları dikenli 
bir bitkidir. Dikenler genç yapraklarda 
yumu"akken, ya"lanan yapraklarda 
sert ve odunsu bir hal alır. Bitkinin 
büyüme ucu sarı renkte bir çiçekle 
son bulur. #ri, dolgun ve dikine 
kazık bir köke sahiptir. Bitkinin asıl 
de!erlendirilen kısmı, etli ve yumu"ak 
olan kökün korteks kısmıdır.

$evketi bostan bitkisi tarihin 
eski dönemlerinden beri çok iyi 
tanınmaktaydı. Orta Ça!da, #slam 
tıbbında sindirimi kolayla"tırıcı, 
kanamaları ve yaraları temizleyici 
olarak kullanılmı"tı. Batı dünyası da 
1500’lü yıllardan beri vebaya kar"ı 
kullanmı"tı. 16. yüzyılda Herbalist 
Turner özellikle müshil etkisi 
nedeniyle tavsiye etmi"ti. 

19. yüzyılda Amerika’da Shakers, 
terlemeyi sa!laması, diüretik 
etkileri ve ba!ırsak rahatsızlıklarını 
önlemesinden dolayı bu bitkinin 
çayının kullanımına önem vermi"ti. 
Ayrıca Rönesans’ta emzikli kadınlarda 
süt artı"ını sa!lamak için de 
kullanılmı"tı. 

Bugün bilim dünyasında Cnicus 
benedictus hakkında ara"tırmalar 
yapılıyor ve önemine dikkat çekiliyor. 
Anti-mikrobiyal etkisi ara"tırılmı" ve 
Bacillus subtilis, Brucella çe"itleri, 
Escherichia coli, Pseudomonas 
aeruginosa, Staphylococcus 
türlerinde etkisi bildirilmi"tir. Özellikle 
AIDS virüsü olan HIV’e kar"ı etkisi 
gösterilmi" olup, kanser önleyici 
etkisi konusunda çalı"malar devam 
etmektedir. Ayrıca artritte, gutta ve 
ba" a!rılarında etkisi bildirilmektedir. 

Cnicus benedictus’un etkili maddeleri 
de bilimsel olarak ara"tırılmı"tır. Ana 
etkili maddesi cnidin olup, bunun 
yanında poliasetilen, absintin, 
triterponoidler, trachelogenin, 
artigenin ve nortrachelosid gibi 
lignanlar mevcut karakteristik 
özelli!ini vermektedir.  

Ayrıca kök ve yapraklarında 
barındırdı!ı glikosidler, biyoaktif 
azot bile"ikleri, kafeol, flavanoidler, 
rozmarinik asit ve beta karoten 
nedeniyle anti artik, anti bakteriyel, 
anti herpetik, anti emflomatuar, anti 
spazmik özellikler ta"ıdı!ı, kolon, 
böbrek ve akci!er kanserlerinde 
anti tümöral etkilere sahip oldu!u 
bildirilmektedir. Bu de!erler bile 
bitkinin gelecekte önemli bir ilaç 
olaca!ını göstermektedir. 

$evketi bostan gıda olarak 
tüketilmesinin yanında, halk tıbbımızda 
ilaç olarak da kullanılmaktadır. Karın 
a!rılarıyla birlikte görülen sindirim 
güçlü!ünü gidermede, sindirim ve 
safra salgısını arttırmakta, hemoroit ve 
ishali iyile"tirmekte yararlanılmaktadır. 
Özellikle yaralanmalarda kanamaları 
durdurmak ve yarayı tedavi etmek 
için ha"lanarak suyu ile kompres 
yapılmaktadır. 

(JH·QLQ� 
ûLIDO×�%LWNLVL�
$evketi 
Bostan

$evketi bostanın böbrek ta"larını 
dü"ürmek için halk arasında 
kullanılması onun ruhsatlı bir ilaç 
olarak do!masına sebep olmu"tur. Dr. 
Cemil $ener 1928 yılında Manisa’da 
askeri hekimken "evketi bostanın 
böbrek ta"larını dü"ürmedeki etkisini 
ö!renir. Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk 
ruhsatlı ilaçlarından olan Lityazol 
Cemil bu "ekilde üretilmi"tir. 

Böbrek ta"ı sebebiyle gelen erlere 
verilecek ilaç kalmayınca Dr. Cemil 
çaresiz kalmı"tır ve ne yapaca!ını 
bilemez. Emir eri Manisa’da halk 
arasında "evketi bostanın dı" 
kabuklarını kaynatıp içtiklerini ve iyi 
geldi!ini söyler. Denerler ve çok iyi 
netice alırlar. 

Cemil Bey üç yıl bitkiyi ara"tırır ve 
alkollü tentürünü hazırlar. Bu ilaç 
1931 yılında Sa!lık Bakanlı!ı’ndan 
ruhsatlandırılır. Manisa’da bir 

imalathanede üretilen “Lityazol Cemil” 
uzun yıllar böbrek ve mesanedeki 
kumları dü"ürücü etkisi sebebiyle en 
çok satan ilaç olur. #laç, 1978 yılında Dr. 
Cemil Bey’in ölümü ile mirasçılarına 
geçmi" ve 1995 yılında üretimi 
durdurulmu"tur. 

#lacın böbrek ta"ı dü"ürücü etkisinin 
taraksasteril asetat adlı triterpenik 
saponinden kaynaklandı!ı bildirilmi"tir. 
Bu etken madde alındıktan bir süre 
sonra ba!ırsak ve böbrek yollarında 
ani kasılma ve gev"emelere 
neden olmaktadır. Böbrek ta"larını 
dü"ürmesinin bu etki nedeniyle 
oldu!u tahmin edilmektedir.

$evketi bostan ülkemizin birçok 
yerinde bulunmasına ra!men, 
sebze olarak de!erlendirilmesi Ege 
Bölgesi’nde, #zmir ve çevresinde 
yaygındır. Yararlanılan kısım genellikle 
kök kabu!u ve taze rozet yapraklarıdır. 

En çok kökünden kuzu etli terbiyeli 
yemek yapılır veya ha"landıktan sonra 
sade ya da yo!urtlu zeytinya!lı salata 
"eklinde yenir. 

Bitkinin gelecek vaat etmesi sebebiyle 
Ege Tarımsal Ara"tırma Enstitüsü’nde 
yeti"tirilme teknikleri geli"tirilmi", 
tarımının yapılması kolayla"tırılmı"tır. 
Tabiattan toplama yerine tarımının 
yapılması, hem gıda olarak hem de 
ilaç olarak de!erlendirilmesi için çok 
faydalı olmu"tur. Bu çalı"mayı yapan 
grup "evketi bostanı Asteraceae 
familyasından Scolymus hispanicus L. 
olarak tanımlamı"tır. 

Egelilerin çok iyi tanıdı!ı ve "ifalı bir 
bitki olarak de!erlendirdikleri "evketi 
bostan "imdilerde önemli bir ilaç olma 
yolunda. Tarihimizde ve halk tıbbında 
bu bitki hep kullanılmı"tı. Lityazol Cemil 
ismi ile 54 yıl sa!altıcı görev yapan bu 
ilacın tekrar "ifa da!ıtması ümidiyle.

Yüzyıllık #laçlar Yüzyıllık #laçlar

úVW��0HGLSRO�hQLYHUVLWHVL�7×S�)DN�OWHVL��
7×S�7DULKL�YH�(WLN�$QDELOLP�'DO×�
3URI��'U��$\WHQ�$OW×QWDü�
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(F]��(PUH�%R]NXUW�N�o�N�\DüODUGDQ�
EHULGLU�GDO×ü�\DS×\RU��0LOOL�ELU�VSRUFX�
RODUDN��D\�\×OG×]O×�IRUPD�DOW×QGD�oRN�
VD\×GD�EDüDU×\D�LP]D�DWPD\×�EDüDUDQ�
(PUH�%H\��GHULQOHUH�RODQ�WXWNXVXQX�
PHVOHùLQH�RODQ�DüN×\OD�ELU�DUDGD�
\Dü×\RU��

'(1*(��gQFHOLNOH�NHQGLQL]GHQ�
EDKVHGHU�PLVLQL]"
(05(�%2=.857� 1971 do!umluyum. 
E!itim hayatım #zmir’de geçti. 
Ortaokulu Saint Joseph’te okudum. 
Ardından Tevfik Fikret Lisesi’ni bitirdim. 
Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nde 
okurken, okulda tanı"tı!ım eczacı 
arkada"ımla evlendim. 

E"im de benim gibi büyük"ehir 
hayatından ziyade ufak, deniz 
kenarında bir yerde ya"amayı 
istiyordu. Dolayısıyla memleketim 
olan Çanakkale’nin Küçükkuyu 
bölgesine yerle"tik. Halen burada 
Deniz Eczanesi’ni i"letiyorum. E"im 
ise Altınoluk’ta kendi eczanesini 
i"letmekte. Liseye giden bir kızım, 
ilkokula giden bir o!lum var.

'���6SRUOD�DODNDQ×]�QH�]DPDQ��QDV×O�
EDüODG×"
(�%�� Dalmaya 13 ya"larımda ba"ladım. 
Ancak bir kulübe ba!lı sporcu olarak 

dalı"la ilgilenmem 40 ya"ımda 
gerçekle"ti. Çanakkale’deki serbest 
dalgıç arkada"larla tanı"mam sonrası, 
onların vasıtasıyla Çanakkale Sualtı 
Sporları Kulübü sporcusu oldum. 

'���1HGHQ�GDO×ü�VSRUXQX�WHUFLK�HWWLQL]"
(�%���Çocuklu!umda yaz tatillerim 
Küçükkuyu’da deniz kenarında geçerdi. 
Sanırım 12-13 ya"larımdayken, o 
zaman 18 ya"ında olan akrabam 
zıpkınla balık avlamaya gidiyordu. 
Bana da bir dalı" maskesi verdi. 
Onun arkasından ben de 1-2 metre 
dalıyordum. 

Dalgaların alttan görünü"ü, deniz 
çayırlarının güzelli!i, kefal ve mırmır 
balıkları, deniz altı beni büyülemi"ti. 
Bütün yaz tatili boyunca her gün 
dalardım. En sevdi!im i" buydu. 
Dalmadı!ım gün benim için kayıptı. O 
günü ya"anmamı" sayıyordum. 
 
'���'DOPDN�YH�VX�DOW×QGD�ROPDN�QDV×O�
ELU�KLV"
(�%�� Serbest dalı" sporunda tüp, yelek 
gibi malzemeler kullanmadan nefes 
tutuyoruz. Tüpsüz dalı" bana özgürlük 
hissi veriyor. Kendi kondisyonunuza 
ba!lı olarak suyun altında kalı" süreniz 
de!i"iyor. 

Dalmadan önce öyle derin bir nefes 
alıyorsunuz ki bu gö!üs kafesinizi, 
ci!erlerinizi acıtıyor gibi hissettiriyor. 
Ancak 4-5 metre derinlikten sonra 
bünyeniz rahatlıyor. #"te dalı"ın keyfini 
burada algılamaya ba"lıyorsunuz. 

'���'DO×ü�VSRUXQXQ�]RUOXNODU×�QHOHU"
(�%���Sevdi!iniz sporu yapıyorsunuz, 
yorulmuyorsunuz. Ama bir sporu 
iddialı bir sporcu olarak yapmak yorucu 
oluyor. Bunun için düzenli antrenman 
yapmanız lazım ve kendi limitlerinizi 
zorlamanız gerek ki bünye zorlandı!ını 
hissetsin ve kendini geli"tirsin. 

Bu durumda nefessiz kalma hissi 
ve bayılma riski ortaya çıkıyor. Yani 
kendinizi bo!madan, (bu da i"kence 
gibi bir "ey) bayılmadan önce nefes 
almalısınız. Bayılma riskine kar"ı sürekli 
yanınızda birisi olmalı. Tek ba"ınıza 
antrenman yapamazsınız. 

'���<DU×üPDODUD�NDW×OPD\D�QH�]DPDQ�
EDüODG×Q×]"

(�%���Yarı"malara 40 ya"ımdan sonra 
katılmaya ba"ladım. Hayatım boyunca 
sürekli daldı!ım için temelimin 
sa!lam oldu!unu söylüyorlardı. 
Bünyemi sa!lamla"tırmak için kara 
antrenmanları yaptım. 

Sporcu olarak çalı"maya ba"ladı!ım iki 
yılda milli sporcu oldum. Yani Türkiye 
turnuvalarında ilk üçe girdim. Ama bu 
durumun gerçekle"mesi için bir kulübe 
katılmı" olmak "art. Takım olarak 
antrenman yapmak çok önemli. 

'���0LOOL�WDN×POD�KDQJL�\DU×üPDODUD�
NDW×OG×Q×]�YH�QH�JLEL�EDüDU×ODU�
ND]DQG×Q×]"
(�%���2012 yılında Türkiye 
$ampiyonası’nda static apneada 
(suda, hareket etmeden nefes tutmak) 
6 dakika 15 saniye nefes tutarak 
Türkiye birincisi oldum ve milli takıma 

Ecz. Emre Bozkurt
.�o�NNX\X���dDQDNNDOH�

'HULQOHULQ�
%�\�V�

seçildim. Dünya $ampiyonası’nda 
7 dakika 28 saniye nefes tuttum 
ve dünya yedincisi oldum. Sonraki 
senelerde hep milli takıma seçildim. 
2015 yılında Fransa’da yapılan Dünya 
$ampiyonası’nda static apneada 7 
dakika 43 saniye nefes tuttum ve 
dünya üçüncüsü oldum. 2016 yılında 
denizde yapılan Derinlik Dünya 
$ampiyonası’nda 74 metre dalarak 
dünya yedincisi oldum. 2016 yılında 
bu dalda Türkiye birincili!im de var.

'���3HNL�PHVOHùLQL]L�LFUD�HGHUNHQ�ELU�
\DQGDQ�\RùXQ�üHNLOGH�VSRU�\DSPDN�
]RU�ROPX\RU�PX"
(�%�� Eczane eczacılı!ı çok ciddi 
sorumluluk istiyor. Ama bir yandan 
da özgürlük duygunuzu size 
sunuyor. Eczanenizi kapattıktan 
sonra havuza ya da ko"maya 
gidebilirsiniz. Ya da evinize gidip 
yorgunlu!unuzu atar, dinlenirsiniz. 
Bu size kalmı". Çocuklar ve aile 
hayatı hep var. Bunları bozmadan 
günde 1-2 saat kendi sporunuza 
zaman ayırmak mümkün. 

Tüm meslekta"larıma selam olsun. 
Ben sevdi!im bir u!ra"la hayatımda 
geçirdi!im zamanı renklendirmeye 
çalı"tım. E!er hayatımızı 
güzelle"tirebiliyorsak ve ya"amdan 
zevk alıyorsak, bunu derecelendirmeye 
gerek var mı sizce? 

Hobiler Meslekler Hobiler Meslekler
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(F]��ú]]HW�*|oPHQRùOX·QXQ�DV×O�
PHVOHùL�RODQ�HF]DF×O×ù×Q�\DQ×QGD�
YD]JHoHPHGLùL�ELU�WXWNXVX�GDKD�YDU��
\HONHQ��.XUGXùX�HNLSOH�\DU×üODUD�
NDW×ODUDN�EDüDU×ODU�HOGH�HGHQ�ú]]HW�
*|oPHQRùOX��EX�WXWNXVXQX�HüL�GDKLO�
ROPDN��]HUH�oHYUHVLQH�GH�\D\PD\×�
LKPDO�HWPL\RU���

'(1*(��gQFHOLNOH�N×VDFD�VL]L�
WDQ×\DELOLU�PL\L]"
ú==(7�*gd0(12ø/8� 36 
ya"ındayım, Anadolu Üniversitesi 
Eczacılık Fakültesi’nden mezun 
oldum ve halen Eski"ehir’de 
eczacılık yapmaktayım. E"im de 
aynı "ehirde serbest eczacılık 
yapmakta. Aynı zamanda 2012 
yılında kurdu!um Fraktal Studios 
isimli yazılım "irketimizde mobil 
uygulamalar a!ırlıklı olmak üzere 
startup projeleri geli"tirmekteyiz.

'���<HONHQ�WXWNXQX]�QDV×O�EDüODG×"
ú�*�� Ben bu hobiye çok sevdi!im 
arkada"larımla ailecek, yaz 
tatillerinde tekneyle tatile çıkarak 
ba"ladım. Sonrasında benim için 
yelken biraz de!i"ik bir hal aldı, 
bir tutkuya dönü"tü ve yelken 
yarı"larına da katılmaya ba"ladım.

'���(VNLüHKLU�JLEL�GHQL]�ROPD\DQ�ELU�
NHQWWH�]RU�ELU�KREL�WHUFLKL�GHùLO�PL"
ú�*�: Aslında Eski"ehir bu konuda 
ilginç bir "ehir. Denizimiz yok 
ama 300’ün üzerinde sertifikalı 
tekne kaptanımız var. Parklardaki 
göletlerde çocuklara optimist 
dersleri, çevre göllerde yeti"kinlere 
lazer dersleri veriliyor. Suyu ve su 
üstünde olmayı seven bir "ehir 
burası.

'���<HONHQ�WDN×P×Q×]�QDV×O�ROXüWX"�
.HQGL�WHNQHQL]OH�PL�\DU×ü×\RUVXQX]"
ú�*���Aslında gitti!im ilk yarı"ta di!er 
arkada"ların birço!unu tanımıyordum. 
E!itime katılan yelkencilerden gönüllü 
olarak olu"turulmu" bir takımdık. 
Beraber MIYC Marmaris Kı" Trofesi’nin 
birkaç aya!ına kiraladı!ımız tekneyle 
katılma fırsatımız oldu ve yelken 
yarı"ının tadını aldık. 

Yarı" dönemi sonlandı!ında 
hepimizde devam etme iste!i vardı 
ve bu amaçla ilk teknemiz olan Moby 
Dick’i (Beneteau First 40) aldım. Bu 
tekneyle ba"arı gösterince sonrasında 
güney yarı"larına da katılabilmek için 
daha agresif bir yarı" teknesi olan 
Mad X (X-Yachts X-41) adlı tekneyi 
aldım. Bu tekne ile Türkiye’nin en sert 
yarı"larının oldu!u BAYK Kı" Trofesi’ne 
katılma imkânını yakaladık. 

(F]��ú]]HW�*|oPHQRùOX
(VNLüHKLU

ûLPGL�<HONHQ�
%DVPDO×«

Her iki tekneyle hem #stanbul hem 
de güney yarı"larına katılıyoruz. 
Ayrıca eczanelerimizdeki ve 
"irket bünyemizdeki çalı"ma 
arkada"larımızdan olu"turdu!umuz 
ekiple de yelken yapmaya çalı"ıyoruz.

'���ûLUNHW�LoLQGH�WDN×P�ROXüWXUPDQ×]×Q�
|]HO�ELU�DPDF×�YDU�P×\G×"
ú�*�� #yi yönetilen bir "irket, bölümler 
arasındaki i"leyi"i ve ileti"imi 

sa!layabilen "irkettir. En iyi mali 
i"ler, en iyi üretim, en iyi satın alma, 
en iyi pazarlama yöneticisini bir 
araya getirin, büyük bir ihtimalle 
en iyi "irketi olu"turamazsınız. E!er 
bu ki"iler belirli bir uyum içerisinde 
çalı"mıyorlarsa bir arada ba"arılı 
olmaları beklenemez. Yelkenli 
tekne de aynı bir ticari "irket gibi 
bölümlerden olu"maktadır; ba" üstü, 
direk dibi, piyano, trimci, dümenci 

gibi. E!er bu birimler uyum içerisinde 
çalı"mazsa herkes kendi biriminde 
ba"arılı olsa bile tekne ba"arıyla 
ilerlemez. #"te bu sebeple "irket 
çalı"anları olarak takım çalı"mamızı 
güçlendirmek ve aramızdaki uyumu 
arttırmak için bir yelken takımı 
olu"turduk.
 
Ayrıca yazılım firması olarak yelken 
konusundaki bilgimizi avantaja 
çevirdik ve yelken sporuyla veya 
yarı"larıyla ilgilenen sporcular 

için sosyal a! içeren mobil 
uygulamalar hazırladık. Bu 
sayede tüm dünyada sektörün 
önde gelen isimlerini tanıma 
fırsatı yakaladım.

'���7DN×P×Q×]OD�ELUOLNWH�
NDW×OG×ù×Q×]�\DU×üODUD�|UQHN�
YHUHELOLU�PLVLQL]"

Hobiler Meslekler Hobiler Meslekler
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ú�*���2014 Marmaris MIYC Kı" Trofesi, 
2014 ve 2015 Rodos Cup, 2016 Güney 
Marmara Kupası, 2016 BAYK Kı" Trofesi, 
2016 BAYK Güz Trofesi ve 2017 BAYK 
Kı" Trofesi’ne katıldık. Türkiye’nin en 
iddialı ekiplerinin bulundu!u BAYK 
Trofesi’nin her yarı"ında kupa aldık. 
Önümüzdeki sezonda da bu ba"arıyı 
devam ettirmeyi umuyoruz.

'���6L]LQ�LoLQ�HQ�XQXWXOPD]�\DU×ü�
KDQJLVL�ROGX"
ú�*�� Aslında her yarı" ba"lı ba"ına bir 
macera haline gelebiliyor, adrenalin 
insana farklı bir deneyim sunuyor ve 
ba!ımlısı oluyorsunuz. Hala her yarı"ta 
rüzgâra, denize, tekneye ve takım 
arkada"larımıza dair yeni bir "eyler 
ö!reniyoruz. 

Ancak "u ana kadar benim için 
en unutulmaz olanı gece gündüz 
yarı"tı!ımız, kesintisiz 27 saat süren, 
hiç uyumadan dümen tuttu!um ve 
birincilik kupasını aldı!ımız Güney 
Marmara Kupası oldu.  

Yarı" esnasında balon mandar 
halatımızın kopması ve seyir 
halindeyken takımdan bir arkada"ımızı 
dire!in en tepesine çekip halat 
de!i"tirmemiz yarı"a ekstra bir 
heyecan kattı. Bir an, e!er halat 
koparsa, e"ine ve çocuklarına ne 
anlataca!ım aklımdan geçmedi de!il.

'���<HONHQL�GLùHU�VSRUODUGDQ�D\×UDQ�
|]HOOLNOHU�QHOHU�YH�EX�VSRU�NLPOHU�LoLQ�
GDKD�X\JXQ"
ú�*���Aslında yelken yapmak üzerinde 
sizin oldu!unuz bir uçurtmayı 
uçurmak gibidir. Bir kere denizin 
üstünde yapılıyor olması büyük 
avantaj, çünkü denizin kendisi 
bile insanın rahatlaması, günlük 
streslerinden uzakla"ması için büyük 
bir etken. 

Yelken yaparken kafanızda ba"ka hiçbir 
dü"ünceye yer yoktur, tüm dikkatinizi 
ona vermelisiniz. Bu da bir çe"it 
meditasyon aslında; i", güç, dertler, her 
"ey geride kalır.  

Kadınlar, erkekler veya çocuklar 
bu sporu çok rahat ö!renebilir ve 
yapabilir, herhangi bir ya"ı veya 
cinsiyeti yoktur. Hatta çocuklar için 
ekstra avantajları var; matematik veya 

fizik derslerinde ö!rendikleri kanunları 
birebir uygulama ve daha iyi anlama 
fırsatı bulabilirler. Zorluklarla mücadele 
etmeyi, hızlı karar vermeyi, disiplinli 
olmayı, payla"mayı, birlik olmayı 
ö!renirler. 

'���<HONHQ�VSRUXQXQ�]RUOXNODU×�QHOHU"
ú�*���Deniz "akaya gelmez. Do!ayla 
mücadele edilmez, uyum içinde 
olunması gerekir. Yelkenli üzerinde 
nasıl davranaca!ını bilmemek 
tehlikelidir. En önemli "ey e!itim ve 
bilgi, üstelik bilginin sonu yok. Pratik 
olmadan ö!renilebilecek bir spor 
de!il, mutlaka tekne üzerinde vakit 
geçirmeniz gerekir. Ayrıca do!ayla iç 
içe olmayı veya denizi sevmiyorsanız, 
ıslanmaktan ho"lanmıyorsanız sizin 
için çok uygun bir spor olmayabilir. 

Yelkenli tekneler yarı" ve gezi 
tekneleri olarak ayrılır ve özellikleri 
birbirinden farklıdır. Yarı" tekneleri 
daha hafif ve performansa yönelikken 
gezi tekneleri daha konforlu tasarlanır. 
Hırslı bir yapıda de!ilseniz veya 
beklentiniz heyecanlı bir aktivite 
de!ilse, gezi teknelerine yönelip 
daha güvenli bir seyir yapmanız da 
mümkündür. 

Bir de "ahsi fikrim ki aslında birçok 
denizcinin fikri de bu yöndedir, 
evliyseniz ve e"iniz yelkeni 
sevmediyse devam etme "ansınız 
yok. Ya e"iniz dul kalır ya da tekneniz 
dul kalır. Çünkü sürekli tekne üstünde 
olmak istiyorsunuz, hafta sonları 
dahil her tatilde tekneye gitmek 
istiyorsunuz ve çiftlerden her ikisi 

Hobiler Meslekler Hobiler Meslekler

de yelkenden ho"lanmıyorsa bu i" 
yürümüyor. Benim gibi "anslıysanız 
e"inizle beraber çok güzel ve kaliteli 
zaman geçirirsiniz. Ekip olmanın 
getirdi!i zorunluluk ile dostlu!unuz ve 
uyumunuz bile peki"iyor diyebilirim.

'���<HONHQ�VSRUX�\DüDP�WDU]×Q×]×�QDV×O�
HWNLOHGL"
ú�*���Öncelikle bütün tatil 
programlarımızı yelken üzerine 
belirlemeye ba"ladık; artık yurt içinde 
otel tatili yapmıyoruz. Neredeyse 
her hafta sonu antrenmandayız. 
Antrenman yoksa Bodrum, Marmaris 
ya da #stanbul’a keyif yapmaya 
gidiyoruz. 

Çok geni" bir kesimden yeni 
arkada"lar edindim. Yelken konusunda 
ba"arılı insanlarla tanı"ma ve sohbet 
etme fırsatım oldu. Hatta öyle bir 
an geliyor ki yelken bahane oluyor, 
edindi!iniz dostluklar ise kalıcı. 
Yelkenlide ya"am ba"lı ba"ına farklı 
bir hayat tarzı. Çok daha az e"yaya 
ihtiyaç duydu!unuz basit ama 
keyifli bir ya"am. Açıkçası biz ailecek 
çok sevdik. Ayrıca gelecekle ilgili 
hayallerimizde yelkenle dünya turu 
gerçekle"tirmek de var.

'���'HQL]�NHQDU×QGDNL�\HUOHüLP�\HUOHUL�
EX�VSRU�LoLQ�GDKD�P×�DYDQWDMO×"�
ú�*���Deniz kenarındaki yerle"im 
yerlerinde elbette ki çok daha kolay, 
ancak yelken e!itimi almak artık 
ula"ılmaz de!il. Hafta içleri yo!un 
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bir i" temposu içinde oldu!umuzu 
dü"ünürsek, zaten birçok sporu 
yalnızca hafta sonu yapabiliyoruz. 
Yelken için de aynı "ey geçerli. 

#zmir, #stanbul, Marmaris, Bodrum 
gibi yerlerde yapılabiliyor ve yelkenli 
tekne kiralayabilece!iniz firmalar 
bulunuyor. Yıllık izinlerinizi be" yıldızlı 
oteller yerine birkaç arkada"ınızla 
çıktı!ınız bir haftalık yelken tatili ile 
de!erlendirmek isterseniz, çok daha 
uygun fiyatlara çok daha e!lenceli bir 
tatil yapmı" oluyorsunuz.

'���<HONHQ�VSRUX�Do×V×QGDQ�
EDNW×ù×Q×]GD��ONHPL]GH�VRQ�GXUXP�
QHGLU"�

ú�*���Aslına bakarsanız üç tarafı 
denizlerle çevrili bir ülke olarak 
özellikle amatör denizcilik konusunda 
oldukça geriyiz. Ülke genelinde bu 
sporla u!ra"an insan sayısı, olması 
gerekenin çok altında. 

Kendi adıma "unu söyleyebilirim, 
“Ben denizciyim” veya “yelkenciyim” 
demek benim için haddini a"an bir 
cümle olur. Buna kar"ın Eski"ehir’de 
amatörce bilgilerimizi payla"tı!ımız, 
hafta sonları etkinlik olarak 
yelken yaptı!ımız, günden güne 
kalabalıkla"an bir arkada" grubumuz 
var. Bu vesileyle insanların hayatlarına 
bir nebze olsun dokunabilmek bize 
mutluluk veriyor.

Hobiler Meslekler

<DVHPLQ�*|oPHQRùOX�
(F]DF×

Yelkene, ilgilendi!im birçok "ey 
gibi, e"im sayesinde ba"ladım. 
Önceleri sadece yılda bir hafta 
Marmaris veya Bodrum’da 
tatil amaçlı yelken yapıyorken, 
e"im yarı"lara katılmaya 
ba"ladıktan ve kendi teknemize 
sahip olduktan sonra yelken 
neredeyse bütün hayatımız 
haline geldi. Teknenin üstünde 
olmayı, yelken açmayı, rüzgârın 
gücünü hissetmeyi ve rüzgârla 
oynamayı seviyorum. Yelken 
gerçek bir meditasyon "ekli, 
hem huzur bulmak hem spor 
yapmak isteyenlere tavsiye 
ederim. Yarı"larda bu his 
adrenalinle birle"ince bamba"ka 
bir "ey oluyor. Bir yelken 
takımının parçası olmaktan 
çok mutluyum, her yarı"ta 
farklı, inanılmaz bir deneyim 
ya"ıyorum. Tekne üzerinde 
zaman geçirdikçe takım içindeki 
ço!u görevin kaba kuvvet 
gerektirmedi!ini gördüm. 
Zaten çok ba"arılı kadın 
yelkencilerimiz olmasından 
da anla"ılabiliyor bu durum. 
Ancak birçok spor gibi ne yazık 
ki kadınlar azınlıkta. Özellikle 
içlerinde kadın sporcular olan 
veya sadece kadın sporculardan 
olu"an takımları yarı"larda 
gördü!ümde gurur duyuyorum 
ve onların derece almasını 
istiyorum.

(QJLQ�%�OE�O�
$6�(F]D�%|OJH�0�G�U�

40 yıllık Eski"ehirliyim, 40 yıl 
dü"ünsem bir yelken takımının 
parçası olaca!ım aklıma gelmezdi. 
Üstelik Eski"ehir’i kupayla 
taçlandıracak kadar ba"arılı bir 
takımın... Yelken ve deniz artık 
benim için hobi olmanın ötesinde, 
kendimi özgür ve huzurlu 

hissetmemi sa!lıyor. Dostlarımla 
bir "eyler payla"mayı, birlikte 
ö!renmeyi, rekabeti, mücadeleyi 
ve sonrasında gelen ba"arıyı çok 
seviyorum. Sonsuz ho"görüsü 
ve bildiklerini ö!retme arzusu 
sayesinde, benim ba"larda zor 
ve karma"ık buldu!um bu sporu 
yapabilir hale getiren dostum #zzet 
Göçmeno!lu’na ve tüm takım 
arkada"larıma te"ekkür ederim.

/HYHQW�7XUDQ� 
ûLUNHW�<|QHWLFLVL

Birçok ki"inin hayalinde oldu!u 
gibi benim de hayalimde tekne 
ve deniz vardı. Bundan 4 yıl önce 
hayallerini gerçekle"tirmek için 
yola çıkan bu grupla tanı"tım 
ve maceramız ba"ladı. Ba"larda 
sadece tekne kiralayıp birlikte 
denize açılmak ve yelken 
yapmak olan amacımız sonradan 

#zzet Göçmeno!lu sayesinde 
yelken yarı"larına katılmaya 
kadar vardı. Yelken sporu ve 
yarı"mak ba"ta takım ruhu, 
karar alma, sonuç odaklılık 
olmak üzere birçok yetene!imi 
geli"tirmeme yardımcı oldu. 
Dostluk, arkada"lık, takımda"lık 
gibi becerilerimizi üst seviyelere 
çıkarttı. Herkese hayal kurmayı 
bırakıp harekete geçmelerini 
tavsiye ediyorum.

6HUNDQ�&RüNXQ
'Lü�+HNLPi

#zzet bir gün aradı; “Yarı" takımı 
kuruyorum gelir misin?” dedi. 
“Ne dersin, yapabilir miyim?” diye 
sordu!umda; “Rüzgâr esiyor, 
gidiyoruz i"te” dedi. Tam olarak 
öyle de!ilmi" ama iyi ki takıma 
katılmı"ım. #yi bir yarı" takımı 
olmak için çok fazla teknik bilgi 
ve antrenman gerekli. E!er kupa 

almak istiyorsanız tekne üzerindeki 
herkesin görevini eksiksiz yapması 
gerekiyor. Biz bunu çok e!lenerek 
ba"ardık. Ke"ke daha önce 
ba"lasaydım dedi!im çok oldu. 
Yelkencilik bamba"ka ve çok keyifli 
bir ya"am tarzı. Bunun için #zzet’e 
sonsuz te"ekkürler. Artık Bodrum 
ve #stanbul’da bildiklerimizi yeni 
arkada"larımızla payla"ıyoruz. Yeni 
yarı" ekipleri "ekilleniyor ve bu da 
bize ayrı bir heyecan veriyor.

Artritin kelime anlamı, eklem iltihabı 
demektir. Romatoid artrit, küçük 
eklemlerin (el eklemleri, el bile!i 
ve ayak eklemleri) ve dirseklerin 
öncelikle tutuldu!u, kronik (6 
haftadan uzun süreli) seyir gösteren 
ve tuttu!u eklemde hasara neden 
olan; birçok organ ve sistemi de 
tutabilen otoimmün bir iltihabi eklem 
hastalı!ıdır. Tuttu!u eklemde hasar 
olu"turarak sakatlı!a neden olur. 

Romatoid artrit, yaygın bir hastalık 
olup, her yüz ki"iden birinde, 
hayatının bir döneminde görülür. 
Her ya"ta geli"ebilir, fakat ço!unlukla 
40-60 ya"larında ba"lar. Kadınlarda 
erkeklerden 3 kat daha fazla görülür.

5RPDWRLG�DUWULWLQ�QHGHQOHUL�QHOHUGLU"

Romatoid artrite neyin neden oldu!u 
tam olarak bilinmiyor. Ancak ki"inin 
genetik yapısı ve çevresel faktörler 
(sigara ve geçirilen bazı enfeksiyonlar) 
buna neden olabilir. Eklem ve 
çevresinde geli"en iltihap, zamanla 
eklemde (kıkırdak, kemik ve ba!larda) 
hasara neden olur.

5RPDWRLG�DUWULW�KDQJL�HNOHPOHUL�WXWDU"

El ve ayak parmaklarının küçük 
eklemleri (en uçtaki eklemler hariç), 
el bile!i ve ayak bile!i en fazla, diz ve 
dirsekler ikinci sıklıkta, kalça, omuz 
ve boyun daha az sıklıkta etkilenen 
eklemlerdir. Romatoid artrit; sakro-
iliak eklem, bel ve sırt omurgaları, el 
ve ayakta en uçta yer alan eklemleri 
tutmaz. 

5RPDWRLG�DUWULWLQ�EHOLUWLOHUL�QHOHUGLU"

Ekleme ait belirtiler: Tutulan eklemlerde 
a!rı, "i"lik, eklem üzerinde sıcaklık artı"ı 
ve harekette kısıtlılık olur. Sabahları 
veya istirahatle o eklemlerde en az bir 
saat süren (tutukluk hissi) katılık vardır. 

Eklem dı"ı belirtiler: Halsizlik, hafif 
ate" ve kilo kaybı olabilir. Anemi ve 
yorgunluk sıktır. Dörtte bir hastada, 
dirsekte, el üstünde veya vücudun 
farklı bölgelerinde; a!rısız yumrular 
(nodüller) olabilir. Tendonlar 
arasında seyreden sinirlerin, iltihabi 
doku nedeniyle sıkı"masıyla tuzak 
nöropatileri geli"ebilir. 

El bile!i eklemi tutuldu!unda, elin 
ilk 3 parma!ında ve 4. parma!ın iç 
yüzeyinde uyu"ma ve karıncalanma 
(median sinir sıkı"ması ile karpal tünel 
sendromu) olur. Genellikle dirsek 
eklemindeki artritlerde ise 5. parmak 
ve 4. parmak dı" yüzeyinde uyu"ma 
ve karıncalanma (ulnar sinir sıkı"ması 
ve kübital tünel sendromu) görülür. 

Ayak bile!i eklemi tutuldu!unda 
(posterior tibial sinir sıkı"ması ile 
tarsal tünel sendromu) ayak bile!i iç 
kısmından ayak parmaklarına do!ru 
uyu"ma ve karıncalanmalar geli"ebilir. 
Romatoid artritli hastaların çok daha 
azında iltihap akci!er, kalp, kan 
damarları veya göz gibi di!er organları 
tutabilir. O zaman bu organlara ait 
belirtiler görülür.

5RPDWRLG�DUWULW�QDV×O�JHOLüLU�YH�LOHUOHU"

Genellikle haftalar, bazen aylar 
içinde özellikle el, bazen ayak küçük 
eklemleri, el bile!inde a!rı, "i"lik ve 
sabahları bir saatten uzun süren katılık 
yakınmalarıyla ba"lar. Önceleri bu bir 
süre olup geçerken sonra devamlı 
hal almaya ba"lar. Diz, dirsek, omuz, 
ayak bile!i gibi büyük eklemlerde de 
benzer yakınmalar olu"abilir. 

Daha az görülmekle birlikte, hızlı 
ve gürültülü bir ba"langıçla bir 
hafta içinde birçok eklemde veya 
tek bir büyük eklemde yakınmalar 
ba"layabilir. Bazen de palindromik 
romatizma denilen saatler ile birkaç 
gün içinde olu"up-geçen artritlerle 
ba"layabilir. A!rı dı"ında kas a!rıları, 
halsizlik, yorgunluk, anemi, kilo kaybı 
ve bazen hafif de olsa ate" yakınmaları 
olur. 

Romatoid artritin "iddeti, ki"iden ki"iye 
de!i"ir. Kronik bir hastalıktır. Uzun 
yıllar sürer; bazen bir ömür boyu 
devam eder. Hastalık alevlenmeler 
ve remisyonlarla (sakinlikle) seyreder. 
Alevlenmenin ço!unlukla bir nedeni 
veya tetikleyicisi yoktur; ancak bazen 
mevsim dönümleri, stres, enfeksiyon 
gibi nedenler tetikleyebilir. 

Tedavi edilmedi!inde, her bir 
alevlenmeyle, eklemde hasar geli"ir. 
#ltihaba ba!lı önce kıkırdak sonra 
altındaki kemikte hasar olur. Bu 

hasarın geli"me süresi ve "iddeti 
ki"iden ki"iye farklılık gösterir. Sonuçta, 
eklemde hareket açıklı!ında kısıtlılıkla 
giden sakatlı!a neden olur. Özellikle 
el eklemlerinde tutma, kavrama gibi 
hareketler gerçekle"tirilemez (ku!u 
boynu, dü!me ili!i görünümleri, kas 
atrofisi gibi). Bu sakatlıklar genellikle 
hastalı!ın ilk iki yılında geli"ti!inden; 
hastalı!ın erken dönemde tanınması 
ve kontrol altına alınması çok 
önemlidir.  

5RPDWRLG�DUWULW�QDV×O�WHüKLV�HGLOLU"

Özellikle el eklemleri gibi küçük 
eklemlerde 6 hafta ve üzerinde "i"lik 
ve a!rının olması, romatoid artrit 
tanısını kolayla"tırırken, daha kısa süreli 
veya tek eklem tutulumu veya büyük 
eklem tutulumlarında tanı koymak 

úo�+DVWDO×NODU×�YH�5RPDWRORML�8]PDQ× 
3URI��'U��1XUDQ�7�UNoDSDU

5RPDWRLG�
$UWULW
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etki geli"imi, ki"inin yanda" bazı 
ba"ka hastalı!ının bulunması gibi) 
biyolojik tedavilere ba"lanabilir.  
Romatoid artritte kullanılan biyolojik 
tedaviler de genellikle metotreksatla 
kombine edilmektedir. Biyolojik 
tedaviler: Tümör nekroze edici 
faktör (TNF) alfaya kar"ı olanlar - 
infliximab, etanercept, adalimumab, 
certolizumabpegol, golimumab; 
interlökin-6’ya kar"ı olan - 
tocilizumab; Januskinaz inhibitörü - 
tofasitinibe; anti-CTLA4-ko-stimülatör 
blokajı - abatacept; B-lenfosit azaltıcı 
tedavi - rituximab. 

Biyolojik tedavilerin kullanımı 
öncesi ve sonrasında, tüberküloz 
reaktivasyonu açısından hastalar 
de!erlendirilmelidir. Demiyelizan 
hastalık, ileri kalp yetmezli!i, 
gebelik, ilaç reaksiyonu, hepatit 
B-C enfeksiyonu, kanser varlı!ı gibi 
durumların olup olmadı!ı, tedavi 
öncesi ara"tırılmalıdır.
Di!er tedavilerden; siklosporin, 

azatiyoprin, siklofosfamid, penisillamin, 
mikofenolat mofetil gibi ilaçlar; 
kullanımları sınırlı olup, ancak ciddi 
sistemik bulguların varlı!ında kullanılırlar.

Tüm bu tedaviler altında, romatoid 
artrit hastalarının enfeksiyonlara artmı" 
yatkınlı!ı söz konusudur. Bu nedenle 
korunulabilir hastalıklar için mutlaka 
a"ılama yapılmalıdır. E!er ba!ı"ıklı!ı 
yoksa hepatit B ve A a"ısı, her yıl grip 
a"ısı ve pnömokok a"ılarının (bir yıl ara 
ile pnömo 23 ve prevenar 13 yapılarak 
ömür boyu korunma hedeflenir) 
yapılması önerilir. 

Hastayı mümkün oldu!unca aktif 
tutmak gerekir. Düzenli egzersizlerle 
hem eklem açıklı!ı, hem de kas gücü 
korunmalıdır. Yüzme iyi bir egzersizdir. 
Bir fizyoterapist e"li!inde, bireyin 
kendi kendine yapabilece!i egzersizler 
ö!retilmeli ve hasta ba!ımsız olarak 
yapabilmelidir. Çok ileri deformiteleri 
geli"mi" bazı olgularda düzeltici 
ameliyatlar; ortopedi (kalça ve 

diz protezleri gibi) ve el cerrahisi 
tarafından yapılabilir. 

Hastalara uzun sureli (yıllarca devam 
edecek, belki de bir ömür boyu) 
bir hastalı!ı oldu!u anlatılmalıdır. 
Bu nedenle hastanın e!itimi çok 
önemlidir. Ki"i, hastalı!ını ne kadar 
iyi tanırsa, kaygıları da bir o kadar 
azalacak ve onunla ba" etmeyi, birlikte 
ya"amayı ö!renecektir. 

Romatoid artritli hastalar! Yapaca!ınız 
çok "ey var. Hayattan kopmayın. 
Hastalı!ınızla ilgili internet ortamında 
ara"tırma yaparken, bilgi kirlili!ine 
veya gereksiz korkulara kapılmayın. 
Hastalı!ınızla ilgili olu"turulmu" destek 
gruplarına ula"arak, aynı hastalı!a 
sahip ki"ilerle tanı"ın ve onların 
hikâyelerini, duygularını ve ba" etme 
yollarını ö!renin ve sizinkileri onlarla 
payla"ın. Hastalı!ınızla barı"ık olun 
ve onunla ya"amayı ö!renin. Sizinle 
aynı hastalı!a sahip milyonlarca insan 
oldu!unu unutmayın.

zordur. Bu nedenle bir süre artrit 
seyrinin, doktor tarafından a!rı ve 
inflamasyon giderici ilaçlar altında 
gözlenmesi gerekebilir. 

Kan testleri olarak; tam kan 
sayımı, karaci!er ve böbrek 
fonksiyon testleri, CRP (C-reaktif 
protein-inflamasyon belirteci), 
ESR (eritrosit çökme hızı-
inflamasyon belirteci), RF ve 
ACPA (veya anri-CCP) yapılır. 

Akci!er grafisi ve tutulan 
eklemlerin direkt filmleri çekilebilir. 
Ancak erken dönemde direkt eklem 
grafilerinde tanımlayıcı bulgu yoktur. 
Bu nedenle doktorunuz gerekli 
görürse eklem ultrasonografisi veya 
kontrastlı MRI isteyebilir. Akci!er 
tutulumundan "üphelenilirse, ince 
kesitli akci!er tomografisi istenebilir. 
Göz, kalp gibi tutulumlar varsa, ileri 
de!erlendirmeler yapılarak tedavi 
planlanır. 

Romatoid faktör (RF); hastalı!ın 
tanısı sırasında hastaların ancak 
yarısında pozitifken, 5-10 yıl sonra 
yüzde sekseninde pozitifle"ir. 
Romatoid faktör, sa!lıklı insanlarda 
da (%5-15) bulunabilir. Bazı kronik 
enfeksiyonlardan sonra (tüberküloz, 
subakut bakteriyel endokardit, hepatit 
C enfeksiyonu gibi), organa özgü veya 
sistemik di!er otoimmün hastalıklarda 
da pozitif olabilir. ACPA (veya anti-
CCP); romatoid artrit tanısında RF’den 
daha spesifiktir, fakat tanı için yeterli 
de!ildir, mutlaka eklem bulguları da 
olmalıdır. 

'LùHU�ED]×�LOLüNLOL�KDVWDO×NODU�YH�RODV×�
NRPSOLNDV\RQODU�QHOHUGLU"

Romatoid artritli ki"iler, bazı 
hastalıkların geli"me riskini normalden 
daha fazla ta"ırlar: Hızlanmı" 
ateroskleroza ba!lı kardiyovasküler 
hastalıklar (koroner kalp hastalı!ı, 
miyokard infarktüsü, inme), anemi 
(kronik hastalık anemisi), enfeksiyonlar 
(eklem enfeksiyonu veya eklem 
dı"ı enfeksiyonlar), osteoporoz, göz 
kurulu!u, göz iltihabı (episklerit) 
gibi. Ancak hastalı!ın kontrol altına 
alınması ve koruyucu tedavi ile 
bunlara yatkınlık da sa!lıklı ki"ilerden 
farksız olur. 

 

Di!er komplikasyonlar: 
- Tuzak nöropatileri; karpal, kübital 
ve tarsal tünel sendromları (yukarıda 
açıklanmı"tır).
- Tendon kopmaları (özellikle 
parmakların gerisinde).
- Servikal miyopati; uzun hastalık 
süreli romatoid artritli hastalarda, nadir 
ancak ciddi bir komplikasyondur. 
En üstte yer alan omurga ekleminin 
(Atlantoaksiyal subluksasyon) 
kaymasına ba!lı, spinal kordun 
baskılanmasıdır. Cerrahi olarak acilen 
sabitlenmesi gerekir.

(UNHQ�WDQ×�YH�WHGDYLQLQ�|QHPL�QHGLU"

Romatoid artrit, tuttu!u eklemlerde 
kalıcı hasarlara neden olur. Hastalı!a 
ba!lı sakatlı!ın önlenmesi için 
erken tanı ve bu dönemde hastalı!ı 
modifiye eden ilaçlara ba"lanması çok 
önemlidir. 

5RPDWRLG�DUWULW�LoLQ�WHGDYLOHU�QHOHUGLU"

Romatoid artriti tamamen ortadan 
kaldıracak bir tedavi yoktur. Ancak 
tedaviler, semptomların azalması ve 
sakatlı!ın önlenmesinde büyük bir fark 
yaratırlar. 

Tedavinin amaçları:
- Eklem hasarını önlemek için 
mümkün oldu!unca hastalık 
aktivitesini azaltmak.
- Eklemlerde a!rı ve tutuklu!u 
azaltmak.

- E!er varsa hastalı!ın 
di!er semptomlarını 
tedavi etmek.
- Hastalıkla ili"kili 
kardiyovasküler hastalık 
ve osteoporoz gibi 
risklerin geli"imini 
önlemek.

Hastalarda a!rı 
ve inflamasyonu 
azaltmak için erken 
dönemde nonsteroid 
anti-inflamatuar 
ilaçlardan (naproksen, 
diklofenak, indometazin 
gibi) ve dü"ük doz 

kortikosteroidden (10mg/gün) 
faydalanılır. Genellikle bunların yan 
etkileri açısından mide koruyucu bir 
ilaç tedaviye eklenir. Bu tedaviler, 
hastalı!ı modifiye edici ilaçların 
etkisi ortaya çıkınca kesilir; bazen 
hastalık alevlenmelerinde kısa süreli 
kullanılabilir. 

Hastalık aktivitesini azaltmak ve eklem 
hasarını önlemek için; romatoid 
artrit tanısı konar konmaz, hastalı!ı 
modifiye edici (hastalık seyrini 
de!i"tiren) romatizma ilaçlarına 
ba"lanması gerekir. Bu ilaçlar; 
metotreksat, sulfasalazin, leflunamid 
ve hidroksiklorakin’dir. Geçmi"te 
altın tuzları, tedavide ba"arıyla 
kullanılmasına ra!men, bugün pahalı 
olması ve ciddi yan etkileri nedeniyle 
kullanımları sınırlıdır. Bazı Avrupa 
ülkelerinde halen kullanılmaktadır. 

Bu tedaviler içinde metotreksat, altın 
standardında bir tedavi ajanı olup, 
hasta tolere etti!i sürece mutlaka 
tedavide yer alır. Di!er ilaçlar genellikle 
ona ilave edilerek ikili ve üçlü tedaviler 
içinde kullanılır. Metotreksat hiç tolere 
edilemezse, leflunamid yerini alabilir. 
Metotreksat, folik asit eksikli!ine 
neden oldu!undan, mutlaka tedavi 
sırasında e" de!er dozda folik asit 
takviye edilmelidir. Tedavi öncesi ve 
tedavi sırasında (ilk üç ay-ayda bir, 
sonra her üç ayda bir) tam kan sayımı, 
CRP, karaci!er ve böbrek fonksiyon 
testleri takip edilmelidir. Bu tedavilerin 
kombine kullanımlarına ra!men 
(3-6 ay) hastalık aktivitesi devam 
ediyorsa veya hastaya ait nedenlerden 
dolayı tedaviler kullanılamazsa (yan 

Sa!lık Çantası Sa!lık Çantası
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úONRNXO�\×OODU×QGDQ�EX�\DQD�oHüLWOL�
PDWHU\DOOHU�ELULNWLUGLùLQL�LIDGH�HGHQ�
NROHNVL\RQHU�&DQDQ�dHOLN·LQ����\×O�|QFH�
EDüOD\DQ�NXUEDùD�DüN×�EXJ�Q�üDKDQH�
ELU�NROHNVL\RQ�RODUDN�HYLQLQ�G|UW�ELU�
\DQ×Q×�V�VO�\RU�� 

'(1*(��.ROHNVL\RQHU�NLPOLùLQL]H�
JHoPHGHQ�|QFH��N×VDFD�VL]L�
WDQ×\DELOLU�PL\L]"
&$1$1�d(/ú.� Dı"arıdan bakanlar 
pozitif ve renkli bir insan oldu!umu 
dile getiriyorlar. Bunların yanında 
da pek tabi kurba!a dü"künü 
oldu!umu… Kurba!alardan önce ise 
seramik fabrikamızda babamla birlikte 
çalı"ıyordum. Adeta sa! kolu gibi ona 
yardımcı oluyordum.

Bakırköy Lisesi mezunuyum. 
Çocuklu!umdan beri resim yapıyorum. 
Babamın da resmi güzeldir. Daha sonra 
Topkapı Sarayı’nda tezhip ve minyatür 
kursuna katıldım. Ardından bir yıl 
Bulgar bir hocadan resim dersi aldım. 

'���dRFXNOXN�\×OODU×Q×]GD�NROHNVL\RQ�
\DSPD\D�EDüODP×üV×Q×]��3HNL��EX�
WXWNX\X�QH�WHWLNOHGL��NROHNVL\RQD�
EDüODPD�KLNk\HQL]�QHGLU"
&�d�� Çocuklu!umdan beri bir "eyler 
topluyorum, ho"uma gidiyor. Pul ile 
ba"ladım, ardından, peçete koleksiyonu 
geldi. Onları kibrit kutusu, anahtarlık, 

misket, kartpostal ve para koleksiyonu 
takip etti. 

Ancak sonraki süreçte bu koleksiyonları 
devam ettiremedim ve ya"ım 
ilerledikçe de bunun pi"manlı!ını 
ya"adım. Bana destek ve yardımcı olan 
birileri olsaydı bu koleksiyonlarımın 
çapı belki geni"lerdi.

'���%X�|]HOOLùLQL]L�J|UHQ�DLOHQL]�VL]L�
GHVWHNOHGL�PL��WHSNLOHUL�QHOHU�ROGX"
&�d�� Babam ve annem bu 
biriktirdiklerimi görüyordu ve “Ne güzel 
"eyler bunlar, aferin kızım” deyip beni 
te"vik etselerdi, belki bu u!ra"ım daha 
farklı boyutta olurdu. Karde"lerimin de 
koleksiyona hiç ilgisi yoktu. Küçük bir 
dolabım vardı ve orada kendi kendime 
u!ra"ıyordum. Pek farkına varan 
olmuyordu. 

Ben de destek göremeyince zaman 
içerisinde o ilk koleksiyonlarımı 
da!ıttım ve bu tür materyalleri  

 
 

biriktiren çe"itli 
arkada"larıma 
verdim. $imdiyse 
kızım en büyük 
destekçim. 
Arkada"lar da sa! 
olsunlar çok yardımcı 
oluyorlar. 

'���1HGHQ�NXUEDùDODU"
&�d�� Onca sevimli hayvan 
varken neden kurba!alara 

dü"kün oldu!umu soran ve beni 
bu yüzden ele"tiren birçok 

yakınıma verdi!im yanıtı 
size de tekrar edece!im; 

çünkü kurba!alar bana 
çok sempatik ve "irin 
geliyor. Tabiata â"ık biri 
olarak kurba!alarda 
do!anın ye"il rengini 
görüyorum. Bu da 
onlara duydu!um 

ilginin ba"ka bir 
boyutunu olu"turuyor. 

Koleksiyona gelince, bir 
yerde topluca oyuncak 

kurba!aları gördüm. Bende de 

6×UD�'×ü×�%LU�
$üN�

oldu!unu hatırlayıp, eve döndü!ümde 
hepsini ortaya çıkardım. O gün 
ba"ladım ve bugün 30 yılı geride 
bıraktım. 

'���<×OODU�|QFH�DO×QDQ�ELU�VHUDPLN�
NXUEDùD�LOH�EDüOD\DQ�EX�ELULNLP�\×OODU�
LoLQGH�QDV×O�ROXüWX��QDV×O�ELU�DUD\D�
JHOGL"
&�d���Birer iki"er aldı!ım bu materyaller 
ben farkına varmadan zamanla 
ço!almı". Günün birinde fark ettim ki 
bu kurba!alar hayatımın bir parçası 
haline gelmi". 

Az önce de kısaca söyledi!im gibi 
Almanya’da ya"ayan bir arkada"ımı 

ziyarete gitmi"tim. Onun kızının 
odasına girdim, baktım orada da 
bir sürü kurba!a var. “Bende de var 
bunlardan” dedim kendi kendime. O 
günden sonra daha bilinçli ve sistemli 
bir "ekilde toplamaya ba"ladım.

Zamanla yakınlarım ve arkada"larımın 
da alıp getirdikleriyle koleksiyonumun 
çapı geni"ledi. Eskiden seçici de!ildim, 
gördü!üm her kurba!ayı alıp eve 
getiriyordum. Ancak sonraları 
tercihlerim noktasında daha hassas 
olmaya ba"ladım. 

Çok be!enmedi!im sürece bir 
kurba!ayı alıp da koleksiyonuma dâhil 

etmem. Ama itiraf ediyorum, çok 
istedi!im halde alamadı!ım kurba!a 
figürleri de oldu tabi ki. Örne!in 
#sviçre’de el yapımı kurba!alar vardı. 
$ahane parçalardı ve bir o kadar da 
pahalıydılar...

'���.ROHNVL\RQXQX]�KDNN×QGD�QLFHOLNVHO�
YH�QLWHOLNVHO�GHWD\ODU×�|ùUHQHELOLU�PL\L]"
&�d���Kalem, defter, ne ararsanız 
mevcut. Yani kurba!alar ile ilgili aklınıza 
gelebilecek her materyali topluyorum. 
Bir keresinde kızım ile oturduk bir gün 
boyunca bunları saymaya çalı"tık. En 
son 400’lere geldi!imizde artık pes 
ettik. Takriben 1.500 kadar olduklarını 
tahmin ediyorum. Ke"ke ba"tan 
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ar"ivleme yapsaydım, ama artık bu çok 
zor. 

'���.ROHNVL\RQGD�oRN�VD\×GD�IDUNO×�
PDWHU\DOGHQ��UHWLOHQ�NXUEDùD�\HU�
DO×\RU��%X�PDWHU\DOOHU�KDQJLOHUL"
&�d���Seramik, pelu", tahta, tel, 
gümü", teneke, mermer, kuma", cam 
gibi aklınıza gelebilecek her türlü 
materyalden imal edilmi" kurba!alar 
koleksiyonumda yer alıyor. Az önce 
de bahsetti!im gibi figürlerin yanında 
üzerinde kurba!a olan aklınıza 
gelebilecek her türlü nesne de 
koleksiyonumun parçaları arasında. 
Bu yıl da Alaçatı’da kukla ile mozaik 
Workshop’una katıldım. 

'���.ROHNVL\RQGD�VL]LQ�LoLQ�GDKD�
D\U×FDO×NO×�RODQ�SDUoDODU�KDQJLOHUL�YH�
KLNk\HOHUL�QHOHU"
&�d���Aslında hepsi benim için 
gerçekten çok de!erliler, onlara bir 
"ey olması beni çok üzer. Örne!in bir 
keresinde sergiden gelirken bir tane 
kurba!a biblomun aya!ı kopmu"tu, 
çok üzülmü"tüm. Onu yapı"tırmak 
için çok u!ra"mı"tım. Çünkü onların 
aynısını bulmama olanak yoktu. Her bir 
materyal benim için özel ama, yaprak 
biçimindeki seramik obje üzerinde 
kurba!a dekorları olan el yapımı bir 
parçayı bulunca çok sevinmi"tim. 
Di!erlerine göre biraz daha ayrıcalıklı 
benim için. Favori kurba!am ise Kermit, 
ilk aldı!ım örne!i de benim için çok 
de!erli. Almanya’dan getirtti!im yoga 
yapan kurba!a da koleksiyonumdaki 
özel parçalardan biridir. 

'���.XUEDùD�.HUPLW·LQ�R\XQFDù×Q×�X]XQ�
V�UH�EXODPDP×üV×Q×]«�2�KLNk\H\L�
|ùUHQHELOLU�PL\L]"
&�d�� Yurt içi ve yurt dı"ında gitti!im 
her oyuncakçı dükkanında bıkıp 
usanmadan aradım onu, ama yok, 
yok, yok. $u an hangi ülke oldu!unu 
hatırlamıyorum ama bir oyuncakçı 
dükkânındaki adam; “Evet, Kermit bizde 
var” dedi ve getirmeye gitti. 

O gelene kadar nasıl bir panik hali 
vardı bende anlatamam; elim aya!ım 
titriyordu, kalbim çarpıyordu. Sonra 
gelip demez mi; “Maalesef elimizde 
son kalan Kermit de satılmı"”. Bu yanıt 
beni adeta yıktı, ama vazgeçmedim 
tabi. Kızımla gitti!imiz bir New York 
seyehatinde sokaklarda yürüyoruz, 

kızım dükkânlardan birinin vitrinini 
i"aret ederek “Anne bak Kermit” 
deyince olay bitti, resmen sevinçten 
çı!lıklar attım. Hemen girdim dükkâna, 
nasıl panik haldeyim, sanki onu 
benden önce biri alacak. Orada da bir 
tane kalmı". $ükür ki kavu"tuk. Onu 
aldım ve o gün bu gündür birlikteyiz.

'���%HùHQGLùLQL]�ELU�SDUoD\D�
UDVWODG×ù×Q×]GD�QHOHU�KLVVHGL\RUVXQX]"
&�d�� #lk ba"larda yurt dı"ına gitti!imde 
alı"veri"lerimde hiç kendime kıyafet 
veya kozmetik ürünü aramıyordum. 
Adeta kurba!a pe"inde ko"uyordum. 
Artık çok seçiciyim, vitrin vitrin 
ko"mama gerek yok, onlar bana 
görünüyor. Di!er taraftan koleksiyon 
çok geni"ledi, bu yüzden "imdilerde 
sadece çok özel, beni çok etkileyen 
bir parça gördü!ümde dayanamayıp 
alıyorum. 

'���'�Q\DGD�EHQ]HU�NROHNVL\RQODU�YDU�
P×"�
&�d���Çok var aslında, ama benim 
bizzat tanı"tı!ım, yakın ili"ki kurdu!um 
kimse olmadı. Tabi sergilerde kurba!a 
biriktirdi!ini duydu!um, kontak 
kurabilece!im ki"iler oldu, ama sonradan 
arkası gelmedi. #nternet aracılı!ıyla 
yurt dı"ından çe"itli koleksiyonerlerle 
tanı"ıyorum. Özellikle Uzakdo!u’da bu 
tür objelerin koleksiyonunu yapan çok 
sayıda insan var. 

'���.ROHNVL\RQ�\DSPDQ×Q�]RUOXNODU×�
QHOHU"�
&�d���Yer konusu en büyük sorun. 
Ama genel olarak ben bu hobimle 
çok mutlu oluyorum. Kurba!alar 
olmasa herhalde kendimi çok mutsuz 
hissederdim. 

'���%XJ�Q�NROHNVL\RQXQX]D�LQVDQODU×Q�
LOJLVL�QDV×O"
&�d�� Yeni insanlarla tanı"ıp 
kurba!alarımı gösterdi!imde ilk 
anda çok güzel yakla"ıyorlar, foto!raf 
çekiyorlar. “Ben kurba!aları hiç 
sevmezdim, ama senin sayende artık 
seviyorum” diyorlar. Bu benim için çok 
özel bir his. 

Sergilere katılıyorum, röportaj 
yapıyorum, radyo programına da 
konuk oldum, tüm bunlar benim için 
o kadar heyecan verici geli"melerdi 
ki. Çevremdekiler de hayretler içinde 

kalmı"tı; “Kurba!a deyip geçmeyin, 
bakın benim kurba!alar me"hur oldu” 
diyordum onlara. Hayatımın bir rengi 
oldu bu koleksiyon.

'���.ROHNVL\RQXQX]X�JHOHFHùH�WDü×PDN�
DG×QD�ELU�P�]H\H�EDù×üODPD�JLEL�ELU�
SODQ×Q×]�YDU�P×"
&�d���Benden sonra bu kurba!alar ne 
olacak bilmiyorum. Benim ye!enim de 
biriktiriyordu, sonra o evlenince birazını 
bana transfer etti, çok sevindim tabi bu 
geli"meye. Kızım hatıra olsun diye alır 
birkaç tane, ama hepsini saklayamaz 
diye dü"ünüyorum. 

Ne yazık ki ailede hiç kimsede bu 
derece sistemli bir toplama bilinci 
yok. Bir de oyuncak müzesine hediye 
etmeyi dü"ündüm. Ama hepsini alırlar 
mı bilemiyorum. Kızım ileride in"allah 
koleksiyonuma sahip çıkar.

'���.ROHNVL\RQ�\DSPDQ×Q�\×OODU�LoLQGH�
VL]H�ND]DQG×UG×NODU×�QHOHU"
&�d�� Yeni bir çevre edinmemi sa!ladı. 
Koleksiyon Kulübü’ne girmemin nedeni 
de Emine Semra Erkan Hanım’dır. O 
teklif etti, gittim üye oldum. Sonra ben 
de ba"ka arkada"larımı davet ettim. 
Orada güzel bir ortam var. Herkes bir 
di!erinin halinden anlıyor. 

'��.ROHNVL\RQXQX�\DSW×ù×Q×]�YH\D�
\DSPD\×�SODQODG×ù×Q×]�EDüND�REMHOHU�
YDU�P×"
&�d���Aslında ufak ufak topladı!ım 
e"yalar; kediler, kaplumba!alar, 
paralar var. Ayrıca kalem konusunda 
da takıntılıyım. Bunlardan koleksiyon 
yapanlara, çocuklara te"vik amaçlı 
hediye olarak veriyorum. Tabi 
kurba!alardan istenince ancak elimde 
aynısından varsa veriyorum. Küba’da 
bir keresinde çocuklar çok istediler, 
üzüldüm ama yapamadım. 

'���hONHPL]GH�VL]FH�NROHNVL\RQHUOHUH�
\HWHUOL�GHVWHN�YDU�P×"
&�d���Kulüpteki koleksiyoner 
dostlarımızdan da bildi!imiz üzere 
sergi açarken bile büyük zorluklar 
çekiliyor. Bu örneklerden de 
görebilece!iniz üzere kurum ve 
kurulu"ların yeterli deste!i sa!ladı!ını 
dü"ünmüyorum.
'���8oXUWPD�WXWNXQX]GDQ�GD�
EDKVHGHOLP"
&�d�� Evet, uçurtmalara da tutkunum. 

Martı Uçurtma Kulübü’ne üyeyim. 
Festivallere katılıp uçurtma uçuruyoruz. 
Çocuklar bana uçurtma aldılar, hediye 
verenler de oldu. O uçurtmaların 
üzerine kurba!a motifi çizdim. 
Festivalde onları uçurdum. Ayrıca bir 
dergide “Uçurtma Tutkusu” ba"lıklı 
yazım yayınlandı. 

'���)RWRùUDI�GD�oHNL\RUVXQX]"
&�d���Bu anlamda bir e!itim almadım, 
ama çocuklu!umdan beridir foto!raf 
çekerim. Kendi kendine geli"en bir 
"ey, nasıl olursa olsun diye çekmiyor, 
u!ra"ıyorum. Kızım da foto!raf 
mezunudur. O da bana bu konuda 
yardımcı oluyor. Foto!raf çekmeyi çok 
seviyorum. O kadar çok çekiyorum ki 
yer yetmiyor. 

'���6RQ�RODUDN�NROHNVL\RQ�\DSPD\×�
G�ü�QHQOHUH�QHOHU�|QHULUVLQL]"
&�d�� Ya"ı ne olursa olsun herkese 
bir "eylerle me"gul olmalarını tavsiye 
ediyorum. Özellikle ileriki ya"larda 
böyle hobilerin büyük de!eri oluyor. 
Kendim de özellikle çocuklara bu 
yönde telkinlerde bulunuyorum, 
konu"malar yapıyorum. Çünkü bu i" 
erken ya"larda ba"layınca daha sa!lıklı 
oluyor, belirli bir ya"tan sonra ise çok 
daha zor…
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Kanserle Mücadelede  
Yeni Adım

#skoç bilim insanları, kanser 
hücrelerini öldüren, mevcut 
tedavilerden çok daha etkili olabilecek 
yeni bir kanser tedavisi yöntemi 
bulduklarını açıkladı. Ara"tırmanın 
sonuçları bilim dergisi Nature Cell 
Biology’de yayımlandı.

Glasgow Üniversitesi’nde geli"tirilen 
ve CICD (Kaspaz Ba!ımsız Hücre 
Ölümü) adı verilen yeni yöntemin, 
tümörleri tamamen ortadan 

kaldırabilece!i ve hastalı!ın 
tekrarlamasını önleyebilece!i 
belirtiliyor.

Kemoterapi, radyoterapi ve 
immunoterapi gibi mevcut tedaviler, 
apoptosis olarak bilinen bir yönteme 
dayanıyor. Bu yöntemde, kaspaz 
adı verilen proteinler aktive edilerek 
kanser hücreleri öldürülüyor. 
Ancak bu tedaviler yan etki riski 
içerdi!i gibi, genellikle kanser 
hücrelerinin tamamını öldüremiyor 
ve bunun sonucu olarak hastalık 
tekrarlayabiliyor.

Ara"tırmaya ba"kanlık eden Dr. 
Stephen Tait; “Tümörü tamamen 
gerileten bu yöntem, kanser 
tedavisinde çok daha etkili olabilir. 
Gerçekte, tedavide tüm tümör 
hücrelerini öldürmek gerekmiyor. 
Çünkü kalan tümörü tamamen 
temizleyen ve dolayısıyla kanseri 
ortadan kaldıran bir ba!ı"ıklık tepkisi 
ortaya çıkardık” dedi.

Uzmanlara göre apoptosisin 
aksine CICD yöntemiyle kanser 
hücreleri ölürken, ba!ı"ıklık sistemi 
imflamatuvar proteinlerle uyarılıyor. 
Bunun sonucunda, kalan tümör 
hücreleri de ölüyor. Ara"tırmada, 
laboratuvarda geli"tirilen kalın 
ba!ırsak hücreleri kullanılmı". Ancak 

yöntemin di!er kanser türlerinde de 
kullanılabilece!i belirtiliyor.

Kalp Krizi Riskini Azaltan "laç

Yakla"ık 40 ülkede, 10 bin hastanın 
dört yıl boyunca izlenmesiyle yapılan 
bir ara"tırmada, anti-enflamatuar 
ilaçların kalp krizi ve felç riskini azalttı!ı 
sonucuna varıldı. Çalı"mayı yapan 
uzmanlar, ara"tırmadaki bulgularının, 
kolesterolü dü"ürmek için kullanılan 
statinlerin ke"finden bu yana en 
önemli bulu" oldu!unu söylüyor.

Ara"tırmaya katılan hastalar arasındaki 
kalp krizi ve felç riskinin %15 azaldı!ı 
belirtildi. Bazı uzmanlarsa, ilacın 
etkinli!ini, yan etkilerini ve maliyetini 
sorguluyor. Ancak #ngiltere Kalp 
Vakfı, heyecan verici ve uzun süredir 
sonuçları beklenen ara"tırmanın, 
ya"am kurtarmaya yardımcı 
olabilece!ini belirtti.  

Kalp krizi geçiren hastalara, tekrar 
kriz ya"anması riskini azaltmak için 
düzenli olarak kolesterol dü"üren 
statinler ve kan inceltici ilaçlar veriliyor. 
Ara"tırmada, neredeyse 40 ülkede, 
her üç ayda bir anti-enflematuar ilaçla 
tedavi edilen 10 bin hasta, dört yıl 
boyunca incelendi. Uzmanlar, kalp krizi 
ve felç riskindeki azalmanın, her iki 
ilacı alan hastalarda sadece statin alan 
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hastalara kıyasla daha dü"ük oldu!unu 
tespit etti. 

Ara"tırmayı yürüten ekibin ba"kanı, 
Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 
Dr. Paul Ridker, çalı"malarının uzun 
bir yolculuktaki bir kilometre ta"ı 
oldu!unu söyledi ve tedavide yeni bir 
çı!ır açabilece!ini vurguladı. Ridker; 
“#lk kez, kesin olarak enflamasyonu 
engellemenin, kardiyovasküler riskleri 
azalttı!ını gösterdik” dedi.

Ancak New England Tıp Dergisi 
adlı bilimsel yayında çalı"mayı 
de!erlendiren, Stanford Üniversitesi 
Tıp Fakültesi’nden Dr. Rober 
Harrington ilacın etkilerinin sınırlı 
olabilece!ini ifade etti. Harrington, 
ilacın hastalarda düzenli olarak 
kullanılmasının; etkisi tam olarak 
anla"ılana ve fiyatının dü"ürülmesine 
dek me"ru olmayaca!ını belirtti.
 
#ngiltere Kalp Vakfı’ndan Prof. Jeremy 
Pearson ise kolesterol dü"üren 
ilaçların tekrar kalp krizi ya"anması 
riskini dü"ürmede her zaman etkili 
olmayabilece!ini söyledi ve “Çalı"ma, 
piyasadaki anti-enflamatuar ilaçların, 
tekrar kalp krizi riskini azaltmak için 
hastalara verilebilece!ini gösteriyor” 
dedi.

"#ne Olmaktan Korkanlara  
A!ı Bandı 

ABD Ulusal Sa!lık Enstitüsü’nün 
finansal deste!iyle Emory Üniversitesi 
ve Georgia Teknoloji Enstitüsü 
tarafından acı vermeyen, insanların 
kendi kendilerine uygulayabilece!i, 
bant "eklinde grip a"ısı geli"tirildi. Bu 
a"ı bandı, yapılan ilk testlerde önemli 
ba"arılar elde etti. 

Testlere katılan gönüllüler, bant 
a"ıyı normal i!neye tercih ettiklerini 
söylüyor. Bandın yapı"kan yüzeyinde, 
derinin içine giren yüz tane ufak ve 
tüy "eklinde mikro i!ne mevcut. Bu 
yöntemin i!neden korkan insanlar 
da göz önüne alındı!ında daha fazla 
insanın a"ı olmasına yardımcı olması 
umuluyor.

Standart grip a"ısının aksine, 
buzdolabında tutulması gerekmiyor, 

bu da eczanelerin a"ıyı rahatlıkla 
raflarda saklayabilece!i anlamına 
geliyor. Bant a"ı, derinin üst katmanına 
nüfuz ediyor. Standart a"ılarda 
kullanılan i!ne ise derinin içine girerek, 
kaslara ula"ıyor. Ara"tırmayı yürüten 
Prof. Mark Prausnitz; “Mikroskobun 
altında baktı!ınızda üzerinde ufak 
i!neler oldu!unu göreceksiniz. Acı 
vermeden deriye i"leyebiliyorlar” diyor.

Ara"tırma ekibi, a"ıyı hem i!neyle 
hem de bantla test etti. Testlere katılan 
gönüllülerden 100 kadarı standart 
"ırıngayla a"ı oldu. Di!erleri ise 20 
dakika bileklerinde ba!lı tuttukları 
bant a"ıyı kullandı. #kinci gruptakilerin 
büyük kısmı bandın acı vermedi!ini 
söylemesine kar"ın bazıları ise bandın 
uygulandı!ı yerde kızarıklık, ka"ınma 
ve hassasiyet gibi yan etkiler ya"adı. 
Bu belirtilerin ise birkaç gün içerisinde 
iyile"ti!i gözlemlendi. 

Uzmanlar, grip ve di!er a"ıların 
uygulanmasında bandın bir devrim 
yaratabilece!i görü"ünde. Ancak bant 
"eklindeki a"ının yaygın kullanımı 
için önümüzdeki yıllarda ba"ka klinik 
testlere de tabi tutulması gerekiyor.

Emory Üniversitesi’nden Dr. 
Nadine Rouphael; “A"ıyı evde, i"te 
uygulayabiliriz ve hatta posta yoluyla 

da!ıtımını sa!layabiliriz” diyor. 
Bandın oda sıcaklı!ında bir yıla kadar 
saklanabilmesinden dolayı özellikle 
geli"mekte olan ülkelerde fayda 
sa!layabilece!i belirtiliyor.

Ba"ka ara"tırmacılar da acısız i!ne 
uygulama yöntemlerini bulmaya 
çalı"ıyorlar. Grip a"ısı için mikro 
i!nelerle yapılmı" bir "ırınga, ABD’de 
kullanım için onaylandı. Avustralya’da 
bilim insanları, daha da ufak i!neler 
kullanan bir bant tasarlıyorlar.

Sanal Gerçeklik Gözlükleriyle 
Di! Ameliyatı

Di"çi sandalyesinde oturmak sahilde 
yürümek kadar e!lenceli olabilir 
mi? #ngiltere’deki bilim insanları di"çi 
koltu!undaki insanlara sanal gerçeklik 
gözlü!ü takmanın bu ki"ilerin di" 
ameliyatı sırasındaki stres seviyesini 
azalttı!ını ortaya çıkardı. Environment 
and Behaviour Journal adlı dergide 
yayınlanan ara"tırmaya göre bu 
yöntem bazı ki"ilerin di"çi korkusunun 
üstünden gelmek için bile kullanılabilir.

University of Plymouth’taki ara"tırma 
ekibinden Sabine Pahl; “Do!al 
mekânlara giden insanların stres 
seviyesinin dü"tü!ünü biliyoruz. Biz 
de do!ayı en stresli ortamlardan birine 
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getirmenin bir faydası olabilir mi diye 
dü"ünerek bu ara"tırmayı yaptık” dedi.

Deneylerde kent ortamı gösterilen 
ki"ilerin di!erleri kadar rahatlamadı!ı 
da fark edildi. Konuyla ilgili açıklamalar 
yapan Pahl "unları söyledi; “Sanal 
gerçeklik gözlükleriyle kendilerini 
do!ada hisseden bireylerde acının çok 
daha dü"ük oldu!unu gördük. Kent 
ortamını gören ki"ilerin acı seviyesi ise 
sanal gerçeklik kullanmayan deneklerle 
neredeyse aynıydı.”

Ara"tırmada yer alan di" hekimi 
Melissa Auvray ise, insanların 
di"çi sandalyesindeki streslerini 
ve korkularını azaltmak için 
kullanılabilecek her yöntemin 
denemeye de!er oldu!unu söyledi.

Do#um Kontrolüne  
Akıllı Telefon Deste#i

Do!um kontrol yöntemi olarak 
kullanılacak ilk uygulamayı icat etme 
süreci, Elina Berglund Scherwitzl için 
bir hobi projesi olarak ba"lamı". Higgs 
Bozonu’nu ke"feden ekipte çalı"an 
nükleer fizikçilerden Scherwitzl, 

anneli!e hazır olmadan önce 
hormonal do!um kontrol hapları 
kullanmaktan yorulmu". #sveçli 
Scherwitzl, bir alternatif bulmak için veri 
i"leme kabiliyetini devreye sokmu".

Scherwitzl süreci; “Birçok kadın gibi 
çok sayıda farklı do!um kontrol 
yöntemini kullanmaktan yorulmu"tum 
ve tam anlamıyla bana uygun bir 
çözüm bulamadım. Etkili ve do!al 
bir yöntem arayı"ımda, do!urgan 
olup olmadı!ımızı vücut ısısından 

anlayabilece!imizi ke"fettim ve bu 
benim için gerçek bir ilham oldu” diye 
anlatıyor.

Berglund Scherwizl, karma"ık 
matematik ve veri analizi kullanarak, 
ne zaman yumurtlayaca!ını tam 
olarak bilen bir algoritma geli"tirmeye 
ba"lamı". Böylece benzer “ritim” veya 
do!al planlama yöntemlerinden daha 
kesin "ekilde ili"ki sırasında korunması 
gereken günleri belirlemeyi ba"armı".

Aldı!ı sonuçlardan çok memnun 
kalan Scherwizl, e"i Avusturyalı fizikçi 
Raoul Scherwitzl ile birlikte Natural 
Cycles adıyla kendi "irketini kurmu". 
$irket, kadınların kendi vücut ısılarına 
dair verileri toplayıp adet döngülerini 
yakından izleyerek do!urganlık 
ve do!um kontrolü ihtiyaçlarını 
kar"ılamalarına yardımcı olan bir 
uygulama çıkarttı. 

Ancak bir ba"ka bilimsel ke"if 
olmasaydı projenin böylesine çabuk 
geli"ip, ba"arılı bir uygulamaya 
dönü"mesi bu kadar kolay 
olmayabilirdi. #sveç’in Malmö 
kentinde yeti"en Berglund Scherwitzl, 
#sviçre’deki CERN’de çalı"ıyordu ve 
evrenin nasıl i"ledi!ini anlamamızda 
hayati rol oynayan Higgs Bozonu 
parçacı!ını ke"feden ekipteydi.

Scherwitzl; “Pek çok "ey tesadüf ve 
zamanlama. Daha yeni evlenmi"tik. 
Deneye birkaç yıl ara verilecekti. Ben 
de fizik dı"ında bir "ey yapacaksam, 
"imdi tam zamanı dedim. E"im hep 
giri"imci olmak istiyordu ve fizi!i 
bırakıp bu algoritmayı bir uygulamaya 
dönü"türelim istedi” diye konu"tu.

Birkaç tıbbi deneyden sonra 
uygulamaları $ubat 2017’de, tıp 
otoriteleri tarafından do!um kontrol 
yöntemi olarak kullanılmasına onay 
verilen ilk teknolojik araç oldu. Alman 
denetleyici kurulu"u TÜV SÜD’den 
onay aldıktan sonra, AB çapında 
kullanım hakkını da elde etti.

Biyocamla Kırık Tedavisi 

Kırılan kemiklerin tedavisinde cam akla 
en son gelen madde olabilir. Ancak 
#ngiltere’de doktorlar biyocamın esnek 
ve kemikten daha güçlü bir madde 
oldu!unu ve enfeksiyonu önledi!ini 
ortaya koydu.

Londra’daki King’s College 
Üniversitesi’nden Dr. Ian Thompson’a 
2002’de acil bir telefon geldi. 20’li 
ya"larda bir gence araba çarpmı", 
yüzüstü yere dü"tü!ü için göz 
yuvarının arkasındaki ince ve hassas
kemik kırılmı"tı. Cerrahlar kemi!i 
onarmak için çe"itli yöntemler kullansa 
da ba"arılı olamadı. Her defasında
enfeksiyon ba" gösterdi, büyük acılara 
neden oldu. Thompson bu hasta
için dünyanın ilk biyocam implantını 
yaparak gözün arkasına yerle"tirdi. 

Imperial College’tan Prof. Julian 
Jones biyocam için; “#nsan vücuduna 
normal cam girerse etrafı bir dokuyla 
kaplanır ve bir süre sonra vücuttan 
atılır. Vücuda biyocam kondu!unda 
çözülmeye ba"lar, ba!ı"ıklık sistemi ve 
hücrelerle haberle"me halinde olan 
iyonlar salgılar. Vücut onu yabancı 
bir madde olarak görmedi!i için de 

kemi!e ve dokulara yapı"ır, yeni kemik 
olu"umunu sa!lar” diyor.

Thompson’un tedavi etti!i hasta da 
sa!lı!ına kavu"mu", gözü normale 
dönmü"tü. Kazalarda yaralanan 
100’den fazla hastada biyocam 
levhalar kullanan Thompson’a göre; 
“Biyocam hastanın kendi kemi!inden 
daha iyi i"liyor. Yava"ça çözülürken 
sodyum iyonları salıyor, bunlar da 
civardaki bakterileri öldürüyor. Yani 
enfeksiyonu önleyen antibiyotik etkisi 
gösteriyor.”

Prof. Julian Jones’a göre; “Büyük bir 
kırık veya çatlakta kemi!in iyile"mesi 
için baca!a a!ırlık binmesi önemlidir. 
Bacaktaki biyo implant a!ırlı!ı transfer 
etme yoluyla kemik hücrelerine 
sinyal gönderir. Yani büyük bir 
kemi!in onarımı için do!ru sinyallerin 
gönderilmesi önemlidir. Astronotların 
uzayda kemik erimesine u!ramasının 
nedeni, yerçekimi olmadı!ında 
hücrelere dünyada gelen bilgilerden 
farklı bilgiler ula"masıdır.”

Esnek biyocam, kıkırdak onarımında 
büyük önem ta"ıyor. Jones, diz ve
kalça eklemlerindeki kıkırdak tedavisi 
için üç boyutlu baskı ile üretilen 
biyocam materyallerin ilgili bölgeye 
yerle"tirilebilece!ini söylüyor ve 
ekliyor; “Bugüne dek kimse kıkırda!ın 
yerine geçecek sentetik bir madde 
üretemedi. Biyocam ile bunu 
yapabilece!imize inanıyoruz. Tüm 
güvenlik testlerini geçmesi halinde 
bu madde 10 yıl içinde kliniklerde 
kullanılmaya ba"lanabilir.”
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%LU�\DQGD�0HUNH]�%DQNDV×�EDüNDQ�
\DUG×PF×V×Q×Q�LVWLIDV×QD�YH�WDKULSNkU�
NDV×UJDODUD�VDKQH�RODQ�$%'��ELU�
\DQGD�KHQ�]�%UH[LW�V�UHFLQL�YH�
VRQXoODU×Q×Q�EHOLUVL]OLùLQL�o|]HPHPLü�
úQJLOWHUH��GLùHU�\DQGD�EHNOHQHQGHQ�
ROGXNoD�L\L�ELU�LYPH�\DNDODP×ü�RODQ�
$YUR�E|OJHVL��gWH�\DQGD�Lo�WDOHSOH�
NXYYHW�EXODQ�.DQDGD�HNRQRPLVL�
YH�W�NHWLP�YH�\DW×U×PODU�VD\HVLQGH�
EHNOHQHQGHQ�L\L�ELU�SHUIRUPDQV�
VHUJLOH\HQ�-DSRQ\D�HNRQRPLVL�LOH�
VRQ�G|QHPGH�$%'�'RODU×·Q×Q�$YUR�
NDUü×V×QGD�GHùHU�ND\E×QD�UDùPHQ��
JHQHO�WRSODPGD�L\L�JLGHQ�JHOLüPHNWH�
RODQ��ONH�HNRQRPLOHUL�������\×O×Q×Q�
LNLQFL�oH\UHùLQGH�JHOLüPLü�G�Q\DQ×Q�
GXUXPX�DüDù×�\XNDU×�E|\OH��

2017 yılı ABD ve #ngiltere büyüme 
tahminleri a"a!ı yönlü revizyonla 
sırasıyla yüzde 2 ve yüzde 1,7, Avro 
bölgesi, Japonya ve Kanada için ise 
yukarı yönlü revizyonla sırasıyla yüzde 
1,9, yüzde 1,3 ve yüzde 2,5. Toplamda 
geli"mi" ülkelerin 2017 yılını yüzde 
2’lik bir büyüme ile tamamlayaca!ı 

tahmin ediliyor. Geli"mekte olan 
ülkelerde de durum fena de!il. Çin 
ve Hindistan’ın 2017 yılında sırasıyla 
yüzde 6,7 ve 7,2 büyümesi bekleniyor. 
Önemli bir süpriz ülkemizin ilk çeyrek 
büyüme rakamları sonrası ya"andı 
ve geli"mekte olan Avrupa’ya ili"kin 
tahminler ciddi biçimde yukarı yönlü 
revize edilerek yüzde 3,5 olarak 
belirlendi. 

Siyasi belirsizli!in kaygıları arttırdı!ı 
Venezuela ve di!er birkaç ülkeyi de 
dı"arıda bırakırsak, Latin Amerika uzun 
süredir kötü giden ekonomilerde 
iyile"melere sahne oluyor. Ortado!u 
ve Sahra Altı Afrika için durum hala 
zorlu. Toplamda dünyanın geli"mekte 
olan bölgelerine ili"kin 2017 büyüme 
tahmini yüzde 4,6.

Söz konusu tahminler 2017 yılı 
için yüzde 3,5’lik bir toplam global 
büyümeye denk dü"üyor. Peki, bu 
büyümenin elde edilmesinde kar"ı 
kar"ıya olunan riskler neler? Öncelikle 
belirsizlikler çok önemli. En önemli 
belirsizliklerden biri ABD maliye ve 
para politikalarının gidece!i yön. 
ABD özellikle para politikasında 
beklenenden hızlı hareket ederse, 
kısıtlı likidite ile birlikte bilhassa 
geli"mekte olan ülkeler açısından 
önemli bir riske yol açmı" olur. 

Brexit sonrası Avrupa ile #ngiltere arası 
ili"kilerin belirsizli!i ikinci bir konu. 
Bu sürecin çok iyi yönetilmesi güven 
ortamının korunması açısından çok 
önemli. Daha önceki yazılarımızda da 
dikkat çekti!imiz artan kredi hacminin 
yarattı!ı Çin finansal sistemine ili"kin 
riskin iyi yönetilememesi ihtimali de 
göz önünde bulundurulması gereken 
di!er bir faktör. 

Bir di!er husus korumacı 
politikaların dozunun artması 
riski. Son dönemlerin en önemli 
e!ilimlerinden biri haline gelen 
korumacı politikaların, belirli bir 
sınırda kalması global büyüme 
açısından çok kritik. Bütün bunların 
yanında jeopolitik riskler de risk 
yelpazesinde önemli bir yer tutuyor. 
#hracatının yüzde 88’ini, ithalatının 
ise yüzde 91’ini Çin’den yaptı!ı için 
Pekin’e önemli bir ba!ımlılı!ı bulunsa 
da Kuzey Kore’nin son dönemde 

yarattı!ı tedirginlik azımsanamaz 
ölçüde. Ülkemiz ekonomisi açısından 
ise ikinci çeyre!in önemli ölçüde 
olumlu geçti!ini söyleyebiliriz. 
Yazının yazıldı!ı gün itibarıyla 
ülkemiz ekonomisinin 2017’nin 
ikinci çeyre!inde yıllık yüzde 5,1 
oranında büyüdü!ü açıklandı. Bu oran 
her ne kadar yüzde 5,3’lük piyasa 
tahminlerinin gerisinde kalmı" olsa da, 
takvim ve mevsimsellikten arındırılmı" 
yüzde 2,1’lik çeyreklik büyüme 
toparlanmanın sürdü!ünün önemli 
bir i"areti. Böylece yıllıklandırılmı" 
büyüme (son 4 çeyrek toplamı) yüzde 
3,3’e ula"tı. 

Çeyrek bazında yüzde 3,3 büyüyen 
özel tüketim, özellikle dayanıklı 
tüketim mallarına sa!lanan vergi 
avantajı sayesinde, büyümeye yüzde 
2,1 oranında katkı sa!ladı. Net ihracat 
katkısı yüzde 1,4 ile önceki çeyre!e 
kıyasla azalsa da, büyüme üzerindeki 
olumlu etkisini devam ettiriyor. 

#lk çeyre!in itici gücü olan kamu 
harcamalarının, bu çeyrekte biraz 
geriledi!i görülürken, yatırımlardaki 
artı"ın büyümeye verdi!i katkıda artı" 
var. 

g]HOOLNOH�LQüDDW�\DW×U×PODU×Q×Q�VDùODG×ù×�
|QHPOL�NDWN×\D�NDUü×Q��PDNLQH�WHoKL]DW�
\DW×U×PODU×Q×Q�LON�oH\UHNWH�ROGXùX�JLEL�
GDUDOPD\D�GHYDP�HWPHVL�ROXPVX]�ELU�
JHOLüPH��hUHWLP�WDUDI×QGD�LVH�LPDODW�
VDQD\LVLQLQ�NDWN×V×�\�]GH����KL]PHWOHU�
VHNW|U��NDWN×V×�\�]GH�����YH�WDU×P�
NDWN×V×�\�]GH������%X�VRQXoODU��ONHPL]L�
JHOLüPHNWH�RODQ��ONHOHU�Do×V×QGDQ�
dLQ�YH�+LQGLVWDQ·GDQ�VRQUD�HQ�L\L�
SHUIRUPDQV�J|VWHUHQ��ONHOHU�DUDV×QD�
VRNX\RU�

Enflasyon tarafında ise durum biraz 
farklı. Temmuz’da yüzde 9,8 ile tek 
haneye dü"en yıllık tüketici fiyatları 
enflasyonu, A!ustos verisi ile yüzde 
10,7 ile çift haneye geri döndü. Yaz 
aylarının etkisiyle yiyecek ve giyecek 
grupları enflasyonu a"a!ı çekerken, 
ba"ta ula"tırma olmak üzere, ev 
e"yası, konut, lokanta ve oteller ile 
e!itim grupları iki haneye dönü" 
üzerinde etkili oldu. Türk Lirası de!er 
kazanmasına ra!men enflasyonda 
görülen bu artı", Merkez Bankası’nın 
politikalarına sa!lam bir "ekilde 
devam etmesini zorunlu kılıyor.

Dı" ticaret açı!ı, geçen yıla göre 
yüksek seyreden enerji fiyatları ve 
de!er kazanan Türk Lirası ile birlikte 
artan ithalat nedeniyle yükselmeye 
devam ediyor. #hracattaki önemli 
kalemler ise makine, altın ve 
otomotiv. Yüzde 1,2’"er puanlık 
katkıları ile en önemli iki ticari 
partnerimiz olan Almanya ve ABD 
ekonomilerinin iyi gidiyor olması, dı" 
ticaret açı!ının artmaması açısından 
önemli bir umut kayna!ı.

Bu veriler ı"ı!ında, enflasyon ve dı" 
ticaret açısından izlenen politikaların 
önemini korudu!unu ancak 
ülkemizin büyüme performansının 
ve bu performansın üçüncü çeyrek 
itibarıyla da devam edece!ine 
dair beklentilerin, iyimserli!e katkı 
yaptı!ını belirtmek gerek. Piyasanın 
yüzde 5 civarında yıllık büyüme 
tahminleri de bu beklentinin önemli 
bir göstergesi.

Ekonomi Ekonom

(NRQRPLQLQ
*�QGHPLQH
%DN×ü

6HOoXN�(F]D�'HSRVX�7LF��YH�6DQ��$�û�
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3L\DVDODU×�.RRUGLQDW|U�
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<D]�2NXOX�SURJUDP×�KD]×UODG×��%LUJL�
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#lki geçti!imiz yıl düzenlenen Birgi 
ÇEKÜL Evi Yaz Okulu, bu yıl da 
Birgili çocukları do!a ve kent kültürü 
etrafında bulu"turdu. 14 Haziran’da 
ba"layan ve 6 hafta süren program 
süresince çocuklarla do!ayı, kültürü, 
sanatı ve oyunu yeniden ke"fetmeye 
odaklanan Yaz Okulu’nda, kentin do!al 
ve kültürel zenginliklerini merkezine 
alan anlayı"la çe"itli atölyeler 
düzenlendi. Yaz Okulu bu yıl Borusan 
Lojistik deste!i ve çalı"anlarının gönüllü 
katılımıyla gerçekle"ti. 

Yaz Okulu kapsamında Birgili 
ö!renciler, do!al mirası korumaya 
dair farkındalık çalı"malarına 
katıldı; yeniden kullanım ve 
türeticilik kavramlarıyla tanı"tı; 
atıkları tasarlayarak farklı "ekillerde 
de!erlendirmenin mümkün oldu!unu 
gördü; resim atölyesinde ya"adıkları 
kenti model alarak kendi gözlemlerini 

Yaz Okulu programının içeri!iyle 
birle"tirme fırsatı buldu. 

Çocuklar, ya"adıkları kentin kültür 
hazinelerini “Hazine Avı” ile ö!rendi; 
do!ayı tüm duyuları kullanarak 
algılamayı “Duyularla Do!a” atölyesinde 
tekrar hatırladı; do!anın sundu!u 
olanaklarla sanat yapmanın imkânlarını 
“Do!ayla Yarat” atölyesinde ke"fetti… 

Atıkları yeniden de!erlendirebildikleri 
“Tüketme Türet” ve “Kendi Kâ!ıdını 
Kendin Yap”; renkleri doyasıya 
kullanarak resim yapabilecekleri 
“Paletimdeki Birgi” ve sesleri müzi!e 
dönü"türecekleri “CıstakCıstak Birgi” ile 
“Bedeninle Müzik Yap” atölyelerinde ise 
üretti. 

Birgi Yaz Okulu, 21 Temmuz’da 
düzenlenen final sergisiyle kapanı" 
etkinli!ini gerçekle"tirdi. 6 hafta 
boyunca çocukların üretti!i i"leri 
bulu"turan sergi; aileleri, ÇEKÜL 
Bilgi A!acı uzmanları ve Borusan 
Lojistik gönüllüleri ile Birgilileri bir 
araya getirdi. Serginin açılı" töreninde 
ö!renci ve ö!retmenler Yaz Okulu’nu 
de!erlendirdi; izlenim ve kazanımlarını 
aktardı. Ö!rencilerin katılım belgelerini 
almalarının ardından davetliler sergiyi 
gezdi. Birgi ÇEKÜL Evi Yaz Okulu 
programı önümüzdeki yıllarda da 
devam edecek. 

%LOJL�$ùDF×�LOH�(ùLWLP�%LU�%DüND�

ÇEKÜL Bilgi A!acı, Yaz Okulu 
programının ardından, yeni e!itim-
ö!retim yılı için gerek devlet okulları, 
gerekse özel okullarla i"birli!i içinde 
sürdürdü!ü e!itim programlarının 
hazırlıklarını da tamamladı. Do!anın 
döngüsünü, bilim ve teknolojinin 
imkânlarıyla e!itim içeriklerinin ba"lıca 
oda!ı olarak kurgulayan Bilgi A!acı, 
ö!retmenler ve ö!renciler için ayrı 
ayrı programlar hazırlıyor. 

“Kentimin Öyküsü”, “Rehberim Do!a”, 
“Endüstri Mirası” ve “A!açların Diliyle 
Kentim” ö!retmenler için; “Do!adan 
Ö!reniyorum”, “Tohumlarla Yolculuk”, 
“Suyun Öyküsü”, “Gezegenin E"ikleri 
ve #klim De!i"ikli!i”, “Geçmi"in Fısıltısı” 
ve “Endüstri Mirası” ise ö!renciler için 
hazırlanmı" temel ba"lıklar. 

Ö!retmen e!itimleri ö!rencilerin 
e!itiminin sürdürülebilir olmasının en 
etkili yolu. Ö!retmenlerin sorumlu 
oldu!u müfredat göz önünde 
bulundurularak tasarlanan programlar 
kapsamında gerçekle"tirilen 
ö!retmen e!itimleri, bir yandan 
ö!retmenlerin do!al ve kültürel miras 
kavramlarına dair farkındalıklarını 
geli"tirmeyi hedeflerken, di!er 
yandan da ö!retmenlerin ö!rencilere 
aktaracakları konu ve etkinliklerin 
kılavuzlu!unu yapıyor. 

Ö!retmenlerle Bilgi A!acı 
uzmanlarının i"birli!i, e!itimlerden 
sonra da devam ediyor. Ö!retmenler, 
12 haftalık e!itim programlarını kendi 
okullarında uygulamaya geçtiklerinde 
ÇEKÜL Bilgi A!acı hem katılımını hem 
de kılavuzlu!unu devam ettiriyor. 

Bilgi A!acı e!itimleri, sorular 
e"li!inde ö!rencilerin ya"adıkları 
do!ayı, kültürel yapıyı ve kentlerini 
tanımalarına, bilginin kayna!ını merak 
etmelerine, do!adan yana bir bakı" 
açısı geli"tirmelerine imkân veriyor. 

Do!al ve kültürel mirasla erken ya"ta 
kurulan ili"kiyi temel bir yakla"ım 
olarak benimseyen ÇEKÜL Bilgi 
A!acı, bilinçli kentliler ve do!a dostu 
bireylerin yeti"mesi için farklı ya" 
gruplarından ö!rencilere yönelik 
e!itim programlarında hem bilgi 
veriyor hem “yakından” inceliyor hem 
de oyunlar aracılı!ıyla uygulama 
yapıyor. 

Sözgelimi, geçti!imiz e!itim 
döneminde Birgi’de gerçekle"tirilen 
“Tohumlarla Yolculuk” atölyesinde 8 
okuldan 276 çocuk yerel tohumlarla 
tanı"ma fırsatı buldu. Gözlem 
yapmayı, dokunmayı, koklamayı, 
hissetmeyi, kısacası tüm duyu 
organlarını kullanarak ya"adıkları 
do!al ve kültürel ortamı tazelenmi" 
bir bakı"la ö!renen çocukların kent ve 
gezegenle kurdu!u ili"kiyi de yeniden 
tanımlaması ve sahiplik duygusunu 
geli"tirmesi bekleniyor. 

ÇEKÜL Bilgi A!acı’nın ö!renciler 
için hazırladı!ı e!itimler birbirini 
tamamlayan bir nitelik ta"ıyor. $imdi 
ve burada var olanı ö!renen çocuklar, 
farklı programlar çerçevesinde hafıza, 
bellek ve müze kavramları e"li!inde 
“geçmi"” hakkında da dü"ünmeye 
ve ö!renmeye ba"lıyor. Ö!renciler, 
“Geçmi"in Fısıltısı” e!itimiyle, 
ya"adıkları kentlerin kimli!inin birer 
parçası ve mirasçısı olduklarını fark 
ediyor. 

ÇEKÜL Bilgi A!acı; ö!retmenler, 
ö!renciler ve kurumlar için özenle 
hazırladı!ı e!itim programlarında 
bütüncül bir yakla"ım gözetiyor. Bu 
yakla"ım, do!anın döngüsünden 
ilhamla programın da bir döngüyü 
takip etmesine olanak tanıyor; e!itimi 
alanlar, tazelenmi" bir bakı" ve bilinçli 
bir yakla"ımla donanmı" oluyor.

Çevre Çevre
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için 20 Kasım 1989 tarihinde Birle"mi" 
Milletler Genel Kurulu “Çocuk Haklarına 
Dair Sözle"me”yi imzalamı"tır. O 
tarihten bugüne 20 Kasım, Birle"mi" 
Milletler tarafından dünya genelinde 
çocukların kar"ı kar"ıya kaldıkları hak 
ihlallerini gündeme ta"ımak amacıyla 
“Dünya Çocuk Hakları Günü” olarak 
kutlanmaktadır.

Çocukların yeti"kinlerden daha farklı 
ihtiyaçlara ve haklara sahip olması 
gere!inden yola çıkan Birle"mi" Milletler, 
ilgili sözle"me ile çocuk haklarını güvence 
altına almayı hedeflemi" ve taraf 
devletleri 54 maddeden olu"an sözle"me 
gere!ince kendi iç hukuklarında de!i"im 
yapmaya zorlamı"tır. 

Toplam 193 ülke tarafından imzalanan 
sözle"me en fazla sayıda ülke tarafından 
imzalanan ve en kısa zamanda 
yürürlü!e giren uluslararası belge 
olma özelli!ine sahiptir. Cinsiyet, din, 
dil, ırk ve sosyal statüye bakılmaksızın 
çocukların güvenli ve sa!lıklı ko"ullarda 
barınması ilkeleri üzerine kurulan 
sözle"me, uluslararası platformda 
mutabakata varılmı", de!i"tirilmesi 
mümkün olmayan standartları ve 
yükümlülükleri içermektedir. 

Onaylayan devletlerin kendi iç 
hukuklarında gerçekle"tirecekleri 
düzenleme ve de!i"imleri kontrol 
etmek ve her be" yılda bir bu 
de!i"iklikleri yayımlamak için Birle"mi" 
Milletler tarafından bir Çocuk Hakları 
Komitesi de olu"turulmu"tur. 

Birle"mi" Milletler Çocuk Hakları 
Komisyonu’na göre imzacı ülkeler 
arasında Birle"mi" Milletlere rapor 

gönderen 43 ülkeden sadece 14’ü 
sözle"me ilkelerini iç hukuklarına 
uyarlamı", di!er ülkeler sözle"meye 
uyum sa!lamak için yeni ve benzer 
yasalar çıkarmı" veya uyum sa!lamak 
yerine çocukları kendi hakları 
konusunda bilinçlendirmeyi tercih 
etmi"lerdir.
 
Çocuk Hakları Sözle"mesi ve 
ardından kurulan Birle"mi" Milletler 
Çocuk Hakları Komisyonu’nun tüm 
çalı"malarına ra!men, bugün çocuklar 
hâlâ toplumun istismara en açık ve 
savunmasız grubunu te"kil etmektedir.

<RNVXOODUOD�'D\DQ×üPD�+DIWDV×

#nsanlı!ın en önemli sorunlarından 
biri olan yoksulluk, bunca geli"mi"li!e 
ra!men henüz kalıcı bir çözüm 
bulunamayan küresel bir problem 
olmaya devam etmektedir. Sava"lar, 
do!al afetler gibi temel faktörlerin 
yanında ekonomik, sosyal, siyasal, 
kültürel ve psikolojik nedenlerin de 
etkisiyle yoksulluk modern dünyada 
oldukça karma"ık bir hal almı"tır.

Birle"mi" Milletler Kalkınma 
Programı’nın yayınladı!ı “Çok 
Boyutlu Yoksulluk Endeksi” verileri, 91 
geli"mekte olan ülkedeki yakla"ık 1,5 
milyar insanın sa!lık, e!itim ve hayat 
standartları alanlarında tekrar eden 
yoksunluklar nedeniyle yoksulluk içinde 
ya"adı!ını göstermektedir. 

#lk defa 1965’te, geli"mekte olan 
ülkelerdeki büyük kentlerde göçler 
nedeni ile olu"an sefalet mahallelerinde 
yoksulluk içinde ya"ayan insanların 
hayat tarzlarını ifade etmek maksadıyla 

Amerikalı antropolog Oscar Lewis 
tarafından kullanılan yoksulluk kültürü; 
yoksullu!u ya"ayan insanların içinde 
bulundu!u sosyal ve psikolojik durumu 
ifade etmektedir. 

Son derece dü"ük standartlarda bir 
hayata ömür boyu rıza gösteren 
geni" kitlelerin zamanla bu durumu 
kanıksaması ve içselle"tirmesiyle 
yoksulluk kültürü olu"makta ve bu 
hayat tarzı kültürel miras olarak sonraki 
nesillere devredilmektedir. Ço!u 
zaman kader olarak nitelenen bu 
yoksunluk durumunu de!i"tirmeye ve 
iyile"tirmeye yönelik çabalara dü"ünsel 
bir zemin olu"turulamamaktadır. 

Kentlerde yo!unla"an yoksullar kendi 
içine kapanık bir hayat tarzına sahiptir 
ve bu hayat tarzı ku"aktan ku"a!a 
aktarılmaktadır. Bir ku"aktan di!erine 
aktarılan de!erler arasında umutsuzluk, 
yılgınlık, ba!ımlılık, kör itaat, alt sınıfa 
ait olma gibi olumsuz duygular yer 
almaktadır. Yoksulluk kültürü ya"ayan 
insanlarda yo!un bir kaderci anlayı" 
hâkim oldu!u için bu insanların 
yoksulluktan kurtulu" mekanizmaları 
üretmeleri beklenemez. Dolayısıyla 
yoksulluk kültürü sürekli bir yoksulluk 
durumunu ifade etmektedir. 

#nsanların ya"amak için asgari 
düzeydeki ihtiyaçlarını kar"ılayamama 
durumu olan yoksulluk problemi; 
siyaset, ekonomi ve sosyal politika gibi 
alanlarda atılacak ba"arılı adımlarla 
çözülebilir. Ancak, yoksullu!un 
hayat tarzı haline gelmesini ve 
içselle"tirilmesini ifade eden yoksulluk 
kültürü ile mücadele edebilmek çok 
daha zordur.
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Birle"mi" Milletler Gıda ve Tarım 
Örgütü’nün (FAO) kurulu" tarihi 
olan 16 Ekim, Dünya Gıda Günü 
olarak kutlanmaktadır. Her yıl FAO 
tarafından belirlenen bir tema 
çerçevesinde yapılan Dünya Gıda 
Günü etkinliklerinde, gıda üretimi, 
tüketimi ve gıda güvencesine ili"kin 
konular gündeme ta"ınarak küresel 
anlamda büyük önem arz eden açlık 
ve açlıkla mücadeleye dikkat çekilmeye 
çalı"ılmaktadır. 

Dünya Gıda Günü’nde; dünyadaki açlık 
problemlerinin belirlenmesi ve çözüm 
yollarının gösterilmesi, ülkeler arasındaki 
gıda üretimi birlikteli!inin sa!lanması, 
gıdaların üretimi, tüketimi ve satı" 
noktalarındaki hijyen ve sanitasyon 
etkinli!inin sa!lanması ile yeterli 
ve dengeli beslenmenin öneminin 
vurgulanması amaçlanmaktadır.

Gıda fiyatlarındaki artı", son yıllarda 
tüm dünyada istikrarlı bir "ekilde 
devam etmektedir. Uluslararası 
örgütler önümüzdeki dönemde 
temel gıda maddelerinin fiyatlarının 
iki katından daha fazla artabilece!ini 
öngörmektedir. Gıda fiyatlarının 
artı"ı elbette en çok yoksul kesimleri 
etkileyecektir ve dünyadaki açların 
sayısı daha da artacaktır. 

#nsanların temel hakkı olan gıda 
güvencesini sa!lamak her geçen gün 
daha da zorla"acaktır. Tüm dünyada 

insanların ya"amak, fiziksel ve zihinsel 
geli"imlerini sa!lamak için yeterli 
gıdaya ula"maları ve bu gıdaların sa!lık 
yönünden güvenli olması gerekir. Gıda 
devredilemez ve ertelenemez temel 
hak olarak görülmesine ra!men açlı!ın, 
yetersiz ve dengesiz beslenmenin 
neden oldu!u ölümler, zihinsel ve 
fiziksel bozukluklar trajik boyutlara 
ula"mı"tır. Milyonlarca çocuk 5 ya"ına 
ula"madan hayatını kaybetmektedir.

Yoksullu!a ba!lı olarak insanlar yeterli 
gıdayı üretememekte veya satın 
alamamaktadırlar. Ya"anan do!al 
afetler, mali krizler, sava"lar ve politik 
sorunlar nedeniyle artan gıda fiyatları 
da bu durumu olumsuz etkilemektedir. 
Aslında dünya gıda üretim potansiyeli 
tüm insanları besleyebilecek olmasına 
kar"ın, adil olmayan da!ıtım ve 
tüketim sistemi, sorunun en önemli 
parçalarından birini olu"turmaktadır.

Gıda güvencesini sa!lamak ve 
sürdürebilmek globalle"en dünyada 
ancak ulusal ve uluslararası i"birli!i 
ile mümkündür. Bu nedenle geli"mi" 
ülkelerin, uluslararası kurulu"ların 
ve sivil toplum örgütlerinin açlı!ın 
önlenmesinde daha samimi ve tutarlı 
olmaları gerekir.

'�Q\D�dRFXN�+DNODU×�*�Q��    

Özellikle sava" ve yoksullu!un 
hüküm sürdü!ü co!rafyalarda 
ya"am mücadelesi veren çocukları 
korumak ve ko"ullarını iyile"tirmek 

1 Ekim Dünya Ya"lılar Günü

3 Ekim  TC Merkez Bankası’nın Kurulu"u

10 Ekim Dünya Ruh Sa!lı!ı Günü

13 Ekim Dünya Afetler Günü

16 Ekim Dünya Gıda Günü

17 Ekim Dünya Yoksullukla  
 Mücadele Günü

18 Ekim Dünya Menopoz Günü

24-30 Ekim Silahsızlanma Haftası

26 Ekim Hasta Hakları Günü

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

3-9 Kasım  Organ Nakli Haftası

4 Kasım UNESCO Kuruldu

8 Kasım Dünya $ehircilik Günü                      

10 Kasım Atatürk’ün Ölümü

14 Kasım Dünya Diyabet Günü   

19 Kasım Dünya KOAH Günü 

20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü     

22 Kasım Di" Hekimleri Günü                                

24 Kasım Ö!retmenler Günü                                                                          

25 Kasım Kadına $iddete Kar"ı 

 Uluslararası Mücadele Günü                  

1 Aralık Dünya AIDS Günü                                                   

2 Aralık Uluslararası Kölelikle 
 Mücadele Günü  

3 Aralık Dünya Engelliler Günü                                             

4 Aralık Dünya Madenciler Günü     

10 Aralık Dünya #nsan Hakları Günü      

12-18 Aralık Yoksullarla Dayanı"ma Haftası                             

21 Aralık Dünya Kooperatifçilik Günü        
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“Bir fıçı pirinçle birlikte birkaç çanak 
eritilmi" ya! ve kuru meyvelerin 
kalabalık bir aile için oldukça büyük 
bir ihtiyaç malzemesi” oldu!unu 
belirttikten sonra, evlerinin dı"ında 
çalı"anların ö!le yemeklerini 
genellikle i"kembecilerde ya da süt, 

kaymak, muhallebi, irmik helvası ve 
di!er tatlıların satıldı!ı muhallebici 
denilen küçük dükkânlarda 
yediklerini aktarmaktadır. 

Osmanlı’da, özellikle kı" aylarında 
ve genellikle Per"embe ak"amları 
“helva sohbetleri” yapılırdı. Bunda 
amaç uzun kı" gecelerini e!lenceyle 
geçirmekti. Musahipzade Celal Bey, 
Eski #stanbul Ya"ayı"ı adlı kitabında 
bu tür e!lencelerin her sınıftan halk 
tarafından yapıldı!ını, zenginlerin 
helva sohbetlerine "airler, yazarlar, 
nüktedanlar, "arkıcılar ça!rıldı!ını 
anlatır. Yazara göre zenginlerin 
helva sohbetleri masraflı ama resmi, 
orta hallilerinki ise karde"çe ve 
samimi geçermi". Orta halliler çe"itli 
yemeklerden sonra keten helvası 
yermi". 

Önceden davet yoluyla mahalleli 
ve yakın dostların katıldı!ı bu 
sohbetlerde a!zın tatlanmasını 
sa!lamak için çe"itli helvalar yapılır 
ve yanında çe"itli tur"u, "erbetler 
ve pekmezli bozalar çıkartılırdı. 
Sohbetlere yatsı namazı sonrası 
ailecek gidilir, gelenlerin davetli olup 
olmadı!ına bakılmazdı. E!lencede 
çe"itli oyunlar oynanır, maniler 

söylenir, gençler türkü okurdu. 
Sohbetlerde genel olarak gaziler 
helvası ve irmik helvası yapılırdı. 

Evlerdeki yemek, günlük iki ö!ünle 
bitmezdi. Do!um, sünnet, ni"an, 
dü!ün ve ölüm yemekleri yenirdi. 
Bayram, sahur, iftar, adak, mevlit, 
ya!mur duası ve Zekeriya sofrası 
gibi ö!ünler, davetler olurdu. Hacca 
u!urlama, hacı kar"ılama, askere 
u!urlama, asker kar"ılama gibi bazı 
önemli günleri kutlamak için de yine 
yemek daveti verilirdi. 

Türkiye’de ilk yemek kitabı, 18. 
yüzyıla ait oldu!u bilinen A!diye 
Risalesi’dir. #çinde 127 yemek tarifi 
bulunmaktadır. Kitaptaki yemek 
sıralamasında önce çorbalar, sonra 
hamur i"leri, arkasından tatlılar, 
sonra kebap ve külbastılar tarif 
edilmi"tir. Bunlardan sonra yahni, 
dolma, pilavlar ve en son da tur"u 
ve ho"aflar yer alır. Sıcak sebze 
yemekleri, "algam, ıspanak, kabak, 
patlıcan ve kavun dolması ile sınırlı 
olup kitapta zeytinya!lı yemek tarifi 
yoktur. Türkçe basılmı" ilk yemek 
kitabı ise Mehmet Kamil’in kaleme 
aldı!ı Melceü’t-Tabbahin’dir ve içinde 
273 tarif yer alır. 

Osmanlı’da genellikle günde iki ö!ün 
yemek yenirdi. #lk ö!ün sabah saat 
on civarında yenilen, ku"luk ya da 
kahve altı (kahve içilmeye ba"ladıktan 
sonra) diye adlandırılan, "imdinin 
kahvaltısıydı. Konaklarda yumurta, 
peynir, bal, reçel, ekmek ve sütten 
olu"an sofraya oturulur, kahvaltı 
bittikten sonra üzerine bir de kahve 
içilirdi. 

Fakir "ehir sofralarında ya da köy 
sofralarında ku"luk, ayran içine 
ekmek do!ranarak, un ya da bu!day 
lapasıyla yapılırdı. Ak"am yeme!ine 
kadar karnı acıkan biraz meyve, biraz 
ceviz, bir muhallebi atı"tırırdı. Ak"am 
yeme!i ise ikindi ile ak"am namazı 
arasında, yani güne" batmadan önce 
yenirdi. Ana yemek buydu. 

Evin kadınları yaptıkları i" bölümü 
sonucu arı gibi sabahtan ba"layarak 
ak"am yeme!ini hazırlardı. Eski 
yemeklerin hazırlanması bugüne 
göre daha çok el oyaladı!ından, 
ocak ve fırınlar odunla ya da 
kömürle ısındı!ından yemek pi"irme 
i"i çok zahmetli olurdu. Hane 
halkı sayısındaki kabarıklık, ak"am 
yemeklerine hep birlikte oturulmasını 
engellemezdi. Ak"am yemeklerinde 
neler yenildi!ini ise gezginlerin 
tespitlerinden ö!reniyoruz. Evliya 

Çelebi, 16. yüzyılın ortasında Bitlis’te 
cacık yedi!ini aktarır ve Karadeniz 
kıyılarına yaptı!ı ziyaretleri anlatırken, 
orada yedi!i bir hamsi yeme!inin 
tarifini verir: “Temizlenen hamsiler 
onar onar "i"e dizilir, maydanoz, 
kereviz, so!an ve pırasa karı"tırılır. Bu 
karı"ımın içine karabiber ve tarçın 
atılır. Sonra tavaya ilk sıra balıkla 
ba"lamak üzere üst üste sebze ve 
balıklar dizilir. Üzerine zeytinya!ı 
dökülür ve hafif ate"te bir buçuk saat 
pi"irilir.” Bugün bu yemek, kerevizin 
yerine havuç konularak Trabzon 
civarında yapılmaktadır. 

Ogier Ghiselin de Busbecq, 
#stanbul’da 1554-1562 yıllarında 
Avusturya elçisi olarak gözlemlerini 
yazdı!ı mektupları, sonradan kitap 
haline getirmi"tir. #"te bu kitapta, o 
tarihlerde #stanbul halkının yo!urdu 
çok sevdi!ini, bunu ekmek, so!an ve 
tuz ile bir ö!ün olarak yiyebildi!ini, 
ayrıca yo!urdun içerisine su ile tuz 
ilave ederek ayran yapıp içine ekmek 
do!rayarak da bir ö!ün geçirmenin 
mümkün oldu!unu söylüyor. Etli 
pilavla birlikte bol ho"af içtiklerini, 
hamur i"i börek ve tatlıların sürekli 
yendi!ini, bal ya da "eker "erbetinin 
çok sevildi!ini belirtiyor. 17. yüzyılda 
Türkiye’yi ziyaret etmi" olan Fransız 
Jean Thevenot, Türklerin en çok 

sevdi!i yeme!in pilav oldu!unu, 
pilavın genellikle piliç, koyun ve sı!ır 
eti ile birlikte yenildi!ini, yemekten 
sonra ise herkesin aynı kaptan su 
içmeye gitti!ini yazar. 
Fransız tarihçi Robert Mantran ise 
aynı dönemlerin #stanbul halkı için; 

%X�\D]×��'HQL]�*�UVR\·XQ��
´7DULKLQ�6�]JHFLQGH�0XWIDN�
.�OW�U�P�]µ�DGO×�NLWDE×QGDQ��
\D]DU×Q�L]QL\OH�DO×QP×üW×Uµ�

7DULKLQ�6�]JHFLQGH�
0XWIDN�.�OW�U�P�]�

+DON×Q�
%HVOHQPHVL

1 20. yüzyıl ba"larından  
bir sefertası örne!i.

1 De!irmen ba"ında Türk kadınları,  
Antoine-Laurent Castellan, 1812, Paris.

Yemek Kültürü Yemek Kültürü

.DYXQ�'ROPDV×

Olgun olmayan bir kavunun 
sap tarafından kapak açarak 
kesilip ortadaki çekirdek kısmının 
tamamı bo"altılır. Bir tencereye 
iki ba" so!an ince do!ranır 
ve bir çorba ka"ı!ı ya!da bir 
miktar koyun eti kıymasıyla 
birlikte kavrulur. Üzerine bir 
miktar suda bekletilmi" pirinç ve 
tuz, bir tatlı ka"ı!ı kırmızı biber, 
badem, çamfıstı!ı, ku" üzümü 
ve kuru nane ilave edilir, birkaç 
kere karı"tırılıp ate"ten alınır. 
Hazırlanan bu iç, kavunun içine 
doldurulur. Kavunun kapa!ı 
tekrar yerine konur ve kürdanla 
tutturulur. Bir tepsi ya da sahan 
içerisine konulan kavun fırına 
verilir ve bir saat pi"irilir. Aynı iç 
istenirse balkaba!ı içerisine de 
konulabilir, ancak bu defa bir 
fincan pekmez ilave edilir. 
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Geçmi!ten Bugüne "stanbul; Arnavutköy 1955


