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Dicle’nin !nsanlı"a Arma"anı;

Diyarbakır



Wat Pho Tapına!ı, Bangkok



Tüm dünyayı derinden sarsan siyasi 
ve ekonomik sorunlar, ulusumuzun 
tüm bireylerini zorlayan a!ır ekonomik 
yükler, i" dünyasında her sektörde 
oldu!u gibi halk sa!lı!ına yönelik 
tüm i" kollarını da olumsuz etkilemeyi 
sürdürüyor. 

Ekonominin yeni hedeflerine ula"mak 
için gerçekle"tirilen kemer sıkma ve 
masrafları azaltma yönlü politikalar, 
alınan kararlar elbette kaçınılmazdır. 
Ancak halk sa!lı!ını ilgilendiren ilaç 
endüstrisi ve eczanelerde bu türden 
uygulamaların tekrar hayata 
geçirilmesi daha önce çok kereler 
ya"adı!ımız sorunlara yeniden kapı 
açacaktır. 

Yakın dönemde de!i"en ilaç fiyatları 
ile ilgili kaygılarımızı çe"itli vesilelerle 
defalarca dile getirmi"tik. Döviz 
kurlarındaki de!i"ikliklerden dolayı 
yüzde 23 civarında beklenen ilaç 
fiyat artı" oranı yüzde 15 olarak 
gerçekle"mi"tir. Döviz kurlarında 
sürmekte olan artı"lar ilaç sektöründe 
gelecek aylarda sorun yaratabilir.

Hayati önem ta"ıyan ilaçların 
önemli bir kısmı yurt dı"ından 
ithal edilmektedir. Döviz kurundaki 
güncellemeler de elbette firmalar 
için çok önemlidir ve ilaca eri"imi 
zorla"tırabilmektedir. Bu ve bunun 
gibi sorunların ortadan kaldırılması 
için döviz kurunun güncel tutulması 
gerekmektedir. 

Evlerde ilaçların kullanılmayıp 
birikmesi, bilinçsiz ilaç kullanımından 
kaynaklanmaktadır. Bu noktada 
akılcı ilaç kullanımının arttırılması 
ve sa!lık okur yazarlı!ının geli"mesi 
gerekmektedir. Bunlar sa!lanmadan 
yapılacak bir yöntem de!i"ikli!i 
beraberinde pek çok sorun getirecektir. 
Dolayısıyla akılcı ilaç kullanımı daha 
da yo!un ve etkili bir "ekilde üzerinde 
çalı"ılması gereken önemli bir konudur.

Ya"adıkları tüm ekonomik sıkıntılara 
ra!men mesleklerine sıkı sıkıya sarılan, 
ülke genelinde halka ilaç ula"tırmak 
için sa!lık danı"manı rolünü en iyi 
"ekilde yerine getirmeye çalı"an 
eczacılarımızı bu sene de düzenlenen 
#laç Dı"ı Ürünler Satı" Etkinli!i’ne 
katılmaya davet ediyor ayrıca katılımcı 
firmalara sonsuz te"ekkürlerimi 
iletiyorum. 

Sevgi ve saygılarımla,

Merhabalar,

Sonay Gürgen
Selçuk ve As Ecza Depoları
Yönetim Kurulu Ba"kanı
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tarafından hazırlanıp,
ücretsiz olarak da!ıtılmaktadır.

Dergide yer alan yazılar 
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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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"laç Pazarının Büyüklü#ü Artıyor

#laç Endüstrisi #"verenler Sendikası ve 
Abdi #brahim Yönetim Kurulu Ba"kanı 
Nezih Barut, #E#S’in yönetim kurulu 
toplantısında yaptı!ı konu"mada, 
Türkiye’de ilaç pazarının 7 milyar dolar 
büyüklü!ünde oldu!unu belirtti. 

Nezih Barut; “2017 yılı rakamlarına 
bakıldı!ı zaman Türkiye’deki ilaç satı"ı 
IMS verilerine göre 24,2 milyar lira. 
#laç kutu satı"ı ise 2,3 milyar olmu". 
Endüstrimizde çalı"an sayısı "u anda 
35 bin civarında, 5 yılda yüzde 18 
arttı. Mesela Abdi #brahim’de 4 bin 
ki"i çalı"ıyor. 2018 senesinde 500 
ki"i daha alaca!ız. Endüstri olarak 
kapasitemiz arttı!ı için çalı"an sayımızı 
da arttırıyoruz” diye konu"tu. 

Nezih Barut, Türkiye’nin en stratejik 
sektörlerinden birisi için çalı"tıklarının 
bilincinde olduklarını belirterek; 
“Tesislerimiz geli"mi" ülkelerdeki birçok 
benzerinden daha ileri düzeyde. Yüksek 
üretim teknolojisine ve kapasitesine 
sahip bu tesislerle sanayici olarak 

sektörümüz ve ülkemiz adına gurur 
duyuyoruz” açıklamasında bulundu.

AR-GE, üretim, istihdam ve ihracat 
odaklı bir vizyonla çalı"tıklarının altını 
çizen Barut, Türkiye ilaç sektörünün 
oyuncuları ve 100 yıllık bir endüstrinin 
bugünkü temsilcileri olarak Türkiye’nin 
ekonomik kalkınması, sanayi dönü"ümü 
hedefi, refahı ve istikrarı için tüm 
emeklerini, zamanlarını ve sermayelerini 
ortaya koyduklarını ifade etti.

Barut; “Sa!lık Bakanlı!ı önderli!inde 
yürütülen ilaç sektöründe ithalden imale 
geçi" uygulamasıyla endüstrimizde ithal 
etti!imiz pek çok ürünün yurt içinde 
üretimi sa!lanacak. Bu süreç zarfında 
yeni teknolojilere yatırım yapıyoruz, 
kapasite kullanımımızı ve istihdamımızı 
arttırıyoruz. Yerelle"me uygulaması 
ile do!al olarak, ithalatımız azalacak. 
Ancak dı" ticaretimizdeki iyile"me 
bununla sınırlı kalmayacak. Zira global 
firmalarla yaptı!ımız üretim anla"maları 
aynı zamanda söz konusu ürünlerin 
ihracatını da içerdi!i için ihracatımız da 
artacak” diye konu"tu. 

Sa#lık
Sektöründe
Geli!meler,
Haberler

Kısa Kısa Kısa Kısa

Kadın Sa#lı#ı Akademi 
Lansmanı Ankara’da Yapıldı

Türk Eczacıları Birli!i (TEB) ve Bayer, 
toplum ve kadın sa!lı!ına katkıda 
bulunmak amacıyla “Kadın Sa!lı!ı 
Akademi” projesini hayata geçirdi. 
Projenin lansmanı 9 Mart 2018 
tarihinde Ankara’da yapıldı.

Lansmana; Türk Eczacıları Birli!i 
Ba"kanı Ecz. Erdo!an Çolak, TEB 
Saymanı Ecz. M. #brahim Özkol, TEB 
Merkez Heyeti Üyesi Ecz. Ümran 
Pelenko!lu, TEB Denetleme Kurulu 
Ba"kanı Ecz. Aylin Yalçınkaya ve Bayer 
Kadın Sa!lı!ı Pazarlama Müdürü Pelin 
#çil katıldı. 
 
Kadın sa!lı!ı konusunda danı"ma 
merkezlerinden birisi olan eczacıların 
bilgilerini tazelemesini hedefleyen 
proje, kadın sa!lı!ına ili"kin bir dizi 
e!itimden olu"uyor. Türk Eczacıları 
Birli!i ve Bayer’in i" birli!i içerisinde 
yürüttü!ü Kadın Sa!lı!ı Akademi, 
uzaktan e!itimle yakla"ık 26 bin 
eczacıya ula"mayı hedefliyor.

Roche’un Deste#iyle 
“Te!ekkürler Doktorum”

Kanser Sava"çıları Derne!i’nin 
liderli!inde, Roche’un ko"ulsuz 
katkıları ve Memeder’in ileti"im 
deste!iyle ba"latılan “Te"ekkürler 
Doktorum” projesi, 14 Mart Tıp 
Bayramı’nda, hasta ve hasta yakınları 
ile hekimler arasındaki ba!ı daha da 
güçlendirme fikriyle yola çıktı.

Proje kapsamında olu"turulan 
www.tesekkurlerdoktorum.com 
sayfasını ziyaret eden hasta ve hasta 
yakınları, mektup ya da video yoluyla 
mesajlarını kaydedip doktorlarına 
te"ekkür edebilecek. Sitede toplanan 
te"ekkür mesajları ise proje ortakları 
tarafından ilgili hekimlere ula"tırılacak.

Kanser Sava"çıları Derne!i Ba"kanı 
Aslı Ortakmaç; “Roche’un deste!iyle 
hayata geçirdi!imiz “Te"ekkürler 
Doktorum” projesi sayesinde 
hastalar ve doktorlar arasında var 
olan ba!ı farklı bir boyuta ta"ımayı 
hedefliyoruz. Zamanlarının ço!unu 
hastalara ayıran doktorlar, emeklerinin 

hastaların hayatlarını nasıl etkiledi!ini 
ve onların duygularını, Te"ekkürler 
Doktorum platformu aracılı!ı ile 
ö!renebilecek. Bu proje ile hekimlere 
duyulan güven ve saygı bilincinin 
geli"mesini hedefliyoruz” dedi.
 
Memeder’in Kurucusu ve Onursal 
Ba"kanı Prof. Dr. Vahit Özmen ise; 

“Te"ekkürler Doktorum’un ilk 
tohumlarını, Meme Kanseri 
Farkındalık Ayı kapsamında 
Memeder’in gerçekle"tirdi!i Pembe 
Festival’de atmı"tık. Hastalarımızın 
unutabildi!i veya tekrar iletmek 
istedikleri te"ekkür mesajlarını, iyi 
dileklerini ula"tırma fırsatı veren bu 
projenin, biz hekimlere büyük bir 
motivasyon olaca!ına inanıyorum. 
Bu de!erli projeye ileti"im deste!i 
vermek bizlere gurur veriyor” dedi.

Roche #laç Türkiye Genel Müdürü 
Adriano Treve; “Roche olarak 
sundu!umuz yenilikçi çözümlerin 
yanı sıra hastalar ve doktorlar için 
ortak de!er yaratma konusuna 
da büyük önem veriyoruz. Bu 
do!rultuda Kanser Sava"çıları 
Derne!i ve Memeder’in çok 
de!erli i" birlikleri ile ba"lattı!ımız 
Te"ekkürler Doktorum projesi ile 
hastalar bu süreçte kendilerine yol 
gösteren ve destek veren doktorlara 
te"ekkürlerini sunarken, doktorlar da 
bu emeklerinin kar"ılı!ını duygusal bir 
yolla alabiliyor” dedi.

Takeda, Kadınlar için 1 Milyon 
Dolar Ba#ı!ladı

Takeda #laç ve Asya Üniversitesi (AUW) 
ortak bir açıklama yaparak, kadınlar 
için AUW’de “Takeda Kamu Sa!lı!ı 
Kürsüsü’nün” kuruldu!unu duyurdu. 
Kürsü, Takeda’nın sa!ladı!ı fonla 
ara"tırmalarını ilerletecek ve bilim 
insanlarıyla toplum sa!lı!ı konusunda 
i"birli!i fırsatları yaratacak. 

Takeda Kürsüsü aynı zamanda 
kalkınmakta olan ülkelerde kamu 
sa!lı!ını geli"tirmek ve bir sonraki 
neslin liderlerini e!itmek için AUW’nin 
güçlü yanlarını geli"tirmesine olanak 

sa!layacak. Daimî kürsü Asya 
Üniversitesi’nin bir fakülte üyesine 
verebilece!i en yüksek akademik ödül 
olarak kabul ediliyor. 

Takeda Kurumsal #leti"im ve Halkla 
#li"kiler Yöneticisi Haruhiko Hirate 
konuyla ilgili yaptı!ı açıklamada; 
“Yüzlerce kadına yüksek kaliteli 
üniversite e!itimi sa!layan Asya 
Üniversitesi’nde ilk daimî kürsü olarak 
Takeda Kamu Sa!lı!ı Kürsüsü’nün 
kurulmasından büyük memnuniyet 
duyuyoruz. Bu bizim global KSS 
stratejimizi yansıtıyor: Geli"mekte olan 
ülkelerde sa!lı!ın korunması, çe"itlili!in 
ve kapsayıcılı!ın te"vik edilmesi” dedi. 

Amgen, Kansere Dikkat 
Çekiyor

Dünya Kanser Günü kapsamında, 
Uluslararası Kanser Kontrol Birli!i 
ve Türk Kanser Ara"tırma ve Sava" 
Kurumu Derne!i öncülü!ünde, 
Amgen’in de katılımıyla Dünya 
Sa!lık Örgütü’nün 2025 yılına kadar 
bula"ıcı olmayan hastalıklar kaynaklı 
ölüm oranlarını %25 azaltma hedefi 
do!rultusunda bir kampanya 
ba"latıldı. 
 
Kampanya kapsamında düzenlenen 
basın toplantısı, Uluslararası Kanser 
Kontrol Birli!i Ba"kanı Prof. Dr. Tezer 
Kutluk ve Türk Kanser Ara"tırma ve 
Sava" Kurumu Derne!i Genel Ba"kanı 

Prof. Dr. $uayip Yalçın’ın tedaviye 
zamanında eri"imin önemine ça!rı 
yapmalarıyla ba"ladı. 

Toplantıda konu"ma yapan 
Amgen Onkoloji ve Hematoloji 
Ürünleri #" Birimi Direktörü U!ur 
Günaydın, kanser ile ilgili farkındalı!ın 
arttırılmasının önemine dikkat çekti. 
U!ur Günaydın "unları söyledi; “2018’e 
gelmi" olmamıza ra!men halen 
dünya genelinde her yıl 8,8 milyon 
insanı kanser nedeniyle kaybediyoruz. 
Bu rakam kanserle mücadelenin ne 
kadar önemli oldu!una i"aret ediyor. 
Kanser ile ilgili farkındalı!ın arttırılması 
yoluyla önlenebilir milyonlarca kaybın 
önüne geçilmesinin son derece 
de!erli oldu!unu dü"ünüyoruz.”
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Daha Sa#lıklı Nesiller için Yeni 
Proje
 

T.C. Milli E!itim Bakanlı!ı, Türkiye 
Diyabet Vakfı, TOÇEV ve AstraZeneca 
Türkiye i"birli!iyle hayata geçirilen 
ve üç yıl sürecek olan “Hey Genç! 
Harekete Geç!” projesi, $ubat ayında 
basına tanıtıldı. Projeyle sa!lıklı 
beslenme, fiziksel aktivite ve egzersizin 
önemini vurgulamak ve gençlerin 
yaratıcılık becerilerini ortaya çıkartarak 
okullar arasında payla"ım sa!lamak 
hedefleniyor.
 
#stanbul dahil toplam 9 il ve 55 
farklı okulda, 9. sınıf seviyesinde, 
toplam 11.000 ö!renciye ula"ılması 
arzulanan proje kapsamında, gençlerin 
sa!lıklı beslenme ve fiziksel aktivite 
konusunda bilinçlenmelerini sa!lamak 
amacıyla okullarda e!itim ve atölyeler 
düzenlenecek. Uzman diyetisyen ve 
e!itimli sporcular tarafından aktarılacak 
interaktif içerikler ve di!er e!itim 
faaliyetlerinin yarattı!ı farkındalık 
seviyesi, e!itim öncesi ve sonrasında 
yapılan de!erlendirmeler ile ölçülecek. 

Proje kapsamında bir de yarı"ma 
düzenlenecek. E!itim sürecine dahil 
olan ö!renciler kendi takımlarını 
olu"turarak, beden e!itimi 
ö!retmenlerinin rehberli!inde 
çekecekleri videolarla yarı"maya 
katılabilecek. Videolar, proje jürisi 
tarafından çe"itli kategorilerde 
de!erlendirilecek.
 
Projeyi tanıtmak ve duyurmak amacıyla 
düzenlenen basın toplantısına TOÇEV 
Yönetim Kurulu Ba"kanı Ebru Uygun, 
Türkiye Diyabet Vakfı Ba"kanı Prof. Dr. 
Temel Yılmaz, AstraZeneca Türkiye 
Ülke Ba"kanı Ecz. Serkan Barı" ve 
Park Antalya Spor Kompleksi Genel 
Müdürü ve Okullarda Hareket E!itimi 
Koordinatörü Güne" Erkoç katıldı.

Kısa Kısa Kısa Kısa

Astellas, Türkiye’deki 10. Yılını 
Kutluyor

Kökleri 1894 yılına uzanan Astellas, 
Türkiye’deki 10. yılını kutluyor. Türkiye’ye 
gelen Astellas EMEA Operasyonları 
Ba"kanı Yukio Matsui, Astellas #laç 
Türkiye Genel Müdürü Mark Dekker ve 
Japon Ba"konsolosu Norio Ehara 10. yıl 
mesajlarını payla"tı. 

Astellas Türkiye Genel Müdürü Mark 
Dekker, Türkiye’de faaliyet göstermeye 
ba"ladıkları 2008’den bu yana büyümeye 
devam ettiklerini ifade ederken, Santa 
Farma fabrikası bünyesinde 3 milyon 
euro yatırımlarıyla gerçekle"ecek yerli 
üretimden de bahsetti.

#" birli!i kapsamında Astellas’ın a"ırı 
aktif mesane tedavisine yönelik 

ilacının üretilece!ine de!inen Dekker; 
“Türkiye’de bugüne kadar 41 ara"tırma 
merkezinde 4.130.000 euro yatırım 
ile 8 klinik çalı"ma yürüten Astellas 
#laç’ın, bunların yanı sıra yerli üretime 
geçi" kararını da uygulamaya alması, 
Türkiye’ye taahhüdümüzün önemli bir 
ba"ka göstergesidir” dedi.

Sa!lık sektörünün, öngörülemez 
de!i"im ve geli"melerin oldu!u bir 
ça!dan geçti!ini hatırlatan Astellas 
EMEA Operasyonları Ba"kanı Yukio 
Matsui ise; “Kökleri 1894’e dayanan ve 
Japonya’nın ikinci en büyük ilaç firması 
olan Astellas dünyada ilk 20 büyük ilaç 
firması arasında yer almaktadır. Astellas 
#laç, Türkiye’de 10. yılını kutlarken, 
yaptı!ı ve yapaca!ı yatırımlarla 
daha da büyüyerek kalıcı olmayı 
hedeflemektedir” dedi.

TEAM1 Diyabet için Ko!uyor
 
Novo Nordisk Türkiye ve Türk 
Diyabet Cemiyeti’nin, diyabet ve 
diyabetle spor konusunda i"birli!i 
yaptı!ı TEAM1 Ko"u Takımı hayata 
geçti. Tip1 diyabetlilerden olu"an 
TEAM1 Ko"u Takımı, ilk olarak 
Antalya’da düzenlenen Runatolia 
Maratonu’nda diyabet ve spor ili"ki-
sine dikkat çekmek amacıyla ko"tu. 

Tip1 diyabetlilerin ya"amın 
her alanında oldu!u gibi spor 
konusunda da engel tanımayaca!ını 
göstermek amacıyla olu"turulan 
“TEAM1 Ko"u Takımı” Novo Nordisk 
Türkiye’nin ve "irketin dijital markası 
www.diyabet.com web sitesinin 
ko"ulsuz sponsorlu!uyla yola çıktı.

Tip1 diyabetli olup da sporla, 
özellikle maraton ko"makla 
ilgilenen bireyleri bir araya getirme 
hedefiyle kurulan TEAM1 Ko"u 
Takımı’nın danı"manlı!ını, kendisi 
de maraton ko"ucusu olan Prof. 
Dr. Taner Damcı, kaptanlı!ını Tip1 
diyabetli ultra maraton ko"ucusu 
Gürkan Açıkgöz yapıyor. 

#ki aydır haftada iki kez profesyonel 
antrenörler e"li!inde çalı"arak 
hazırlanan takım üyeleri, Runatolia’da 
ilk ko"ularını gerçekle"tirdikleri için 
mutlu olduklarını iletti. Novo Nordisk 
çalı"anları da tüm bölge ve satı" 
müdürlerinin katılımı ile kurdukları 
bir takım ile TEAM1 ekibinin yanında 
maratona katılarak destek oldu.

Sanofi Türkiye, Sürdürülebilirlik 
Raporu Yayımladı

Tüm faaliyetlerini sürdürülebilirlik 
yakla"ımı ile yürüten Sanofi, kurumsal 
sosyal sorumluluk projeleri ile de 
toplumda farkındalı!ı arttırmayı 
ve insanların sa!lık yolculu!unda 
yanlarında yer almayı taahhüt 
ediyor. Bu çerçevede Sanofi, 2015-
2016 dönemindeki sosyal, çevresel, 
ekonomik ve etik performanslarını 
de!erlendirdi!i Sürdürülebilirlik 
Raporu’nu yayımladı. 

Global Raporlama #nisiyatifi (GRI) 
G4 raporlama ilkelerine uygun 
biçimde, temel ba"vuru seçene!inde 
hazırlanan raporun baskısı uluslararası 
orman yönetim sertifikası olan FSC 
Belgesi ile gerçekle"tirildi. Bu özelli!i 
ile de rapor çevre dostu olma özelli!i 
ta"ıyor. 

Sanofi Türkiye Kurumsal #leti"im 
Direktörü Pınar Kaya; “Sanofi olarak 
insanların sa!lık yolculuklarında 
yanlarında yer alarak ya"amlarını 
daha kolay, keyifli ve güçlü kılmak 
için adanmı"lıkla çalı"ıyoruz. Bu 
faaliyetlerimizle dünyanın önde gelen 
ilaç "irketlerinden biriyiz ve bunun 
getirdi!i sorumluluk duygusuyla 
hareket ediyoruz. 

Sadece ilaç üreten bir "irket 
olmanın çok ötesinde bir anlayı"la, 
iyi bir kurumsal vatanda" olarak 
varlı!ımızı sürdürüyoruz. Hayata 
geçirdi!imiz ekonomik, etik, 
çevresel, sosyal uygulamalar ve 
bu çabalar sonucunda Türkiye’de 
ula"tı!ımız performansımızı da 
bu yıl üçüncüsünü yaptı!ımız 
Sürdürülebilirlik Raporu’nda 
sunuyoruz” diye konu"tu. 

Kadın Eczacılar Ankara’da Bir 
Araya Geldi

Kadın eczacılar, 8 Mart Dünya Kadınlar 
Günü sebebiyle Türk Eczacıları Birli!i 
(TEB) ev sahipli!inde Ankara’da bir araya 
geldi. Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri; 
TEB Merkez Heyeti Üyesi Ecz. Ümran 
Pelenko!lu ve Ecz. Mine Erdo!an, TEB 
Denetleme Kurulu Ba"kanı Ecz. Aylin 
Yalçınkaya, bölge eczacı odalarının 
kadın yöneticileri ve delegeleri ile TEB’in 
önceki dönem yöneticilerinden olu"an 
heyetin Anıtkabir ziyaretiyle ba"ladı. 
Aslanlı Yol’da ba"layan tören, Ulu Önder 
Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine 
çelenk bırakılması ve ardından Anıtkabir 
Özel Defteri’nin imzalanmasıyla devam 
etti. 

Ata’nın huzurunda ba"layan etkinlik, 
Kadın Liderler Akademisi E!itimi ile 
devam etti. E!itimin açılı" konu"masını 

yapan TEB Denetleme Kurulu Ba"kanı 
Ecz. Aylin Yalçınkaya, konu"masında 
kadınların kar"ı kar"ıya kaldı!ı sorunlara 
de!indi ve TEB’in bugüne kadar kadın 
sa!lı!ı alanında yaptı!ı çalı"maları 
içeren sunumu katılımcılarla payla"tı. 
Program, e!itmen Suna Okur tarafından 
verilen Kadın Liderler Akademisi E!itimi 
ile devam etti. 

Etkinlik 64. Hükümet Çevre ve $ehircilik 
Bakanı, Adalet ve Kalkınma Partisi 
MKYK Üyesi, Adana Milletvekili Fatma 
Güldemet Sarı, Adalet ve Kalkınma 
Partisi Çorum Milletvekili Ecz. Lütfiye 
#lksen Cerito!lu Kurt, Adalet ve Kalkınma 
Partisi Kahramanmara" Milletvekili 
Ecz. Nursel Reyhanlıo!lu, bölge 
eczacı odalarının kadın yöneticileri 
ve delegeleri, TEB önceki dönem 
yöneticileri, eczacılık fakültelerinin 
dekan ve akademisyenlerinin katıldıkları 
ak"am yeme!i ile son buldu.

Eczacılık Fakültesi Ö#rencileri 
SED Erzurum $ubesi’ni Ziyaret 
Etti

Atatürk Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 
20. Dönem Önlük Giyme Töreni 17 
Kasım 2017 tarihinde Selçuk Ecza 
Deposu Erzurum $ubesi’nin katkılarıyla 
düzenlendi. Tören sırasında söz alan 
Atatürk Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Yücel Kadıo!lu, Selçuk 
Ecza Deposu Erzurum $ubesi’ne 
katkılarından dolayı te"ekkür etti.

19 Kasım 2017 Pazar günü ise Atatürk 
Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Yücel Kadıo!lu ve Dekan 
Yardımcısı Yrd. Doç. Sinan Bilginer 
gözetiminde 45 fakülte ö!rencisine 
sabah kahvaltısı verildi. Kahvaltı 
bitiminde fakülte ö!rencileri Selçuk Ecza 
Deposu Erzurum $ubesi’ni ziyaret etti. 
Ziyaret kapsamında ö!renciler "ube 
bölümlerini gezerek ecza depolarının 
i"leyi" sistemi hakkında detaylı bilgi 
alma "ansı yakaladı. Ö!rencilere daha 
sonra Selçuk Ecza Deposu 60. yıl 
tanıtım videosu ve Selçuk Ecza Deposu 
Erzurum $ubesi’nin yeni otomasyon 
sistemi ile ilgili videolar gösterildi. 

A!rı #brahim Çeçen Üniversitesi 
Eczacılık Fakültesi 2. sınıf ö!rencileri 
ise 15 Aralık 2017 tarihinde Selçuk Ecza 

Deposu Erzurum $ubesi’ni ziyaret 
etti. Ziyarette ö!rencilere A!rı #brahim 
Çeçen Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Mehmet Serdar 
Gültekin, Ara"tırma Görevlisi Dr. Ahmet 
Gökhan A!gül ve Ö!retim Görevlisi Ecz. 
Dilan Özmen Özgün e"lik etti.

30 ö!rencinin i"tirak etti!i ziyaret 
sırasında katılımcılara ö!len yeme!i 
ikram edildi. Yemek sonrası ziyaretçilere 
"irket ve "ube tanıtım videoları sunuldu 
ve kar"ılıklı sohbet gerçekle"tirildi. 
Ardından ziyaretçilere Selçuk Ecza 
Deposu Erzurum $ubesi gezdirilerek 
deponun i"leyi"i hakkında bilgilendirme 
yapıldı. 
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Selçuk ve AS Ecza Akademisi 
Devam Ediyor

Selçuk Ecza Deposu ve AS Ecza 
Deposu tarafından, 60. kurulu" 
yıldönümü kutlamaları kapsamında; 
eczacıların mesleki geli"imlerine, 
mesleki farkındalı!ın yükseltilmesine 
katkıda bulunabilmek hedefleriyle 
hazırlanan ve 28 Ekim 2017 tarihinde 
start alan Selçuk ve AS Ecza 
Akademisi Mesleki Geli"im Toplantıları 
ülke genelinde devam ediyor.

Selçuk Ecza Deposu ve AS Ecza 
Deposu’nun, sektörün bilinilirli!i 
yüksek, tümüyle bir eczacı kurulu"u 
olan Eczacının Sesi/Farmazi Akademi 
ile i"birli!ine gitti!i projede; eczane 
ekonomisinin yönetiminden eczacılık 
mevzuatına, medikal malzemeden 
majistral formüllere, fitoterapiden 
kurum ili"kilerine, OTC ürünlerden 
ki"isel bakım ürünlerine, eczacılık 

mesle!inin hemen her alanına 
ili"kin, mesleki geli"im toplantıları 
düzenleniyor.

$u ana kadar Afyon, Çorlu, Denizli, 
Diyarbakır, Eski"ehir, Kocaeli, Karaman, 
Malatya, Kayseri, Samsun, Trabzon, 
$anlıurfa, Ordu, Van, #stanbul, Ankara, 
Konya, Antalya, Gaziantep, Tokat ve 
Sivas’ta gerçekle"tirilen Selçuk ve 
AS Ecza Akademisi Mesleki Geli"im 
Toplantılarına bizzat katılarak 
eczacılarla bir araya gelen Selçuk ve 
AS Ecza Grubu Yönetim Kurulu 
Ba"kanı Sonay Gürgen etkinliklerle ilgili 
dü"üncelerini "u sözlerle ifade etti:

“Selçuk Ecza Deposu’nun 60. kurulu" 
yılını eczacılarımızla birlikte kutluyor 
olmanın mutlulu!unu ya"ıyoruz. 
Eczacılarımıza katkı sa!lamayı 
amaçladı!ımız, eczacılarımızın 
yo!un ilgi gösterdi!i Selçuk ve AS 
Ecza Akademisi Mesleki Geli"im 

Toplantılarını da 60. yıl kutlama 
etkinliklerimiz kapsamında, tüm 
Türkiye’de, de!i"ik illerimizde 
gerçekle"tirme kararı aldık. 

Bu toplantıların bütün camiaya hayırlı 
olmasını ve meslek ya"amlarında 
eczacılarımıza katkı sa!lamasını 
diliyorum. Selçuk Ecza Deposu olarak 
eczacılarımıza yönelik ülke genelinde 
mesleki e!itim ve geli"im toplantıları-
mızı sürdürmeye devam edece!iz.”

Bugüne kadar düzenlendi!i her ilde 
eczacıların yo!un ilgi gösterdikleri 
Selçuk ve AS Ecza Akademisi Mesleki 
Geli"im Toplantılarında, her biri 
alanında uzman e!itimciler uzmanlık 
alanlarındaki geni" bilgi birikimlerini 
katılımcılarla payla"ıyor. Di!er 
yandan, eczacılar birbirleriyle, Selçuk 
Ecza Deposu ve AS Ecza Deposu 
yöneticileri de eczacılar ile yakın 
ileti"im olana!ı yakalıyor. 

Afyon Ankara

Afyon

Ankara

Ankara

Çorlu

Çorlu Çorlu

Denizli Denizli 

Diyarbakır

Eski!ehir Eski!ehir
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Kayseri

Kayseri

Eski!ehir Kayseri"zmit

"zmitKaraman

Karaman

Malatya

Malatya

AksaraySamsun Ordu
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Samsun

Trabzon

Trabzon

Trabzon

Urfa

UrfaVan

Van

Van

Tokat / Sivas

Tokat / Sivas

Sivas Tokat
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#çimizden Biri #çimizden Biri

Ecz. Ahmet Nezihi Pekcan hastalara 
ilaç ula!tırmanın yanı sıra meslek 
örgütünde de önemli görevler alarak 
mesle#ine katkı yapmı! bir eczacı. 
Pekcan, özel ilgi alanı majistral 
formüller konusunda da önemli 
çalı!malara imza atmayı sürdürüyor.

DENGE: Sizi tanıyabilir miyiz?
AHMET NEZ"H" PEKCAN: 1961’de 
Ankara’da do!dum. #lkokul, ortaokul ve 
lise e!itimimi Konya’da tamamladıktan 
sonra Gazi Üniversitesi Eczacılık 
Fakültesi’nden 1981 yılında mezun 
oldum. Aynı yıl Konya merkezde, 
Pekcan Eczanesi adı altında i"yerimi 
açtım. Mesle!imi aynı isim altında 
37 yıldır sürdürmekteyim. Evliyim ve 
eczacılık fakültesi ö!rencisi bir kız 
çocu!u babasıyım.

Süreç içerisinde çe"itli sivil toplum 
kurulu"ları ve mesleki olu"umlarda 
görev aldım. Uzun yıllar, 5. Bölge 
Konya Eczacı Odası’nda Haysiyet 
Divanı ve Denetleme Kurulu Ba"kanlı!ı 
yaptım. Eczacı Odası Yönetim 
Kurulu Üyeli!i ve TEB Büyük Kongre 
Delegeli!i görevlerinde bulundum. 
Sa!lık Bakanlı!ı Türk Farmakope 
Grubu üyesi olup, 2018 yılında basımı 
gerçekle"ecek olan Türk Farmakopesi 
çalı"malarına katılmaktayım.

Hayatın kendisinin bir e!itim ve 
ö!renim süreci oldu!u dü"üncesi ile 
sayısız e!itim ve sertifika programına 
katılmı" olup, en son Yeditepe Eczacılık 
Fakültesi Homeopati E!itimi’ni 
tamamladım. Medipol Üniversitesi 
Eczacılık Fakültesi’nde Klinik Eczacılık 
Yüksek Lisans E!itimi’ni bitirdim ve tez 
çalı"malarıma devam etmekteyim.

Dünya farmakopelerini tarayarak, 
majistral formüller konusunda 
ara"tırmalar yapmaktayım. Eczacının 
Sesi e-gazetesinde ve Pharmetic 
Giri"imci Eczacılar Derne!i web 
sayfasında majistral formüller 
bölümünde makaleler yayınlamakta, 
kö"e yazıları yazmakta; ara"tırarak, 
çalı"arak edindi!im mesleki bilgileri 
payla"maktayım.

Türk majistral formülerinin 
hazırlanması ve meslekta"larıma 
sunumu en büyük amaçlarımdan 
birisi. Güncel majistral formülleri 
içeren ve bu konuda yol gösterici 
nitelikte oldu!unu dü"ündü!üm 
Majistral Makaleler isimli kitabımın 
2004 yılında çıkarmı" oldu!um 1. 
baskısının kısa sürede bitmesinin 
ardından dördüncü baskısını çıkartıp 
meslekta"larımın be!enisine sunmu" 
bulunmaktayım. 

5 ve 8 Nisan tarihlerinde, ülkemizde ilk 
defa Konya’da yapmayı planladı!ımız 
majistral temalı kongrenin hazırlıklarını 
büyük bir heyecanla sürdürmekte 
olup bu etkinli!in mesle!imize büyük 
katkı verece!ine inanıyorum. 

D.: Eczacılı#ı neden seçtiniz?
A.N.P.: Doktor bir babanın o!lu 
olmak mesle!i seçmemde en büyük 
nedenlerden biridir. Elbette 1999 
depreminde Yalova’da kaybetti!im 
kuzenim, Ecz. Sare Pekcan ablamın 
bu mesle!i sevmemde katkısı çok 
büyüktür. E!er eczacı olmasaydım, 
çok sevdi!im hayvan dostlarıma 
yardım etmek için veteriner hekim 
olurdum. Üniversite sınavında ikinci 
sırada veteriner hekimlik tercihim 
vardı, fakat kısmet eczacı olmakmı".

Eczacılık mesle!inin en sevdi!im 
tarafı laboratuvarda ilaç üretmektir. 
Bu mesle!i seçerken de bunu 
dikkate almı"tım. Ancak benim örnek 
alaca!ım hiçbir meslek büyü!üm 
olmadı. Büyüklerimiz laboratuvar 
çalı"malarını bizim dönemlerimizde 
sır gibi saklar, bilgilerini payla"maktan 
kaçınırdı. Okul yıllarında majistral 
formülasyonlara kar"ı ilgim eczane 
açtıktan sonra daha da ilerledi. Bir 
sanatçı usta yeti"tirirmi". Gerçek 

bir sanatçı ise kendisini geçecek 
ustalar yeti"tirirmi". Beni "imdiden 
geçebilecek usta eczacılar 
yeti"tirdi!im için çok mutluyum. 
Artık her "ehirde benden çok daha 
bilgili ve yetenekli majistral sanatının 
ustaları olaca!ını biliyor, onlarla gurur 
duyuyorum.

D.: Size göre eczacı-hasta ili!kisi nasıl 
olmalı?
A.N.P.: Eczanelerimizi ilkelerle 
yönetmeliyiz. Bu ilkelerin ba"ında 
dürüstlük ve samimiyet gelmeli. 
Özellikle ülkemizde sa!lık 
okuryazarlı!ının az oldu!unu ve 
hastaların bu anlamda her türlü 
suiistimale açık oldu!unu dü"ünürsek, 
onlara hizmet ederken dürüstçe 
yakla"ıp do!ru bilgi vermeliyiz. 
Hastalar samimiyetinizi ve dürüst 
yakla"ımınızı kolaylıkla algılayabiliyor. 
Sonuçta hasta-eczacı ili"kisi saygınlı!a 
ve güven duygusuna dayalı olarak 
geli"iyor.

D.: Farmazi Akademi hakkında bilgi 
verir misiniz?
A.N.P.: Günümüzde bilgi paha 
biçilmez bir de!erdir. Eczacı 
kendisini yenilemek ve güncellemek 
zorundadır. Bu gereksinimden 
esinlenerek; Eczacının Sesi’nde birlikte 

çalı"tı!ımız arkada"larımızla yakla"ık 
bir yıl önce kurmu" oldu!umuz 
Farmazi Akademi’de kısa süre 
içerisinde büyük mesafeler kat ettik. 

Amacımız edindi!imiz bilgi ve 
deneyimlerimizi meslekta"larımızla 
payla"mak. Gerçekten de akademi 
kadrosunda, konusunda çok de!erli 
arkada"larımız var ve eczacının 
ihtiyacının ne oldu!unu yakından 
biliyor ve izliyorlar. Kendi içimizde 
sürekli bilgi alı"veri"inde bulunuyor 
ve bilgilerimizi eczacı ihtiyaçları 
do!rultusunda yenileyip geli"tiriyoruz.

Sunumlarımda özellikle gelecek 
süreçte; dünyada oldu!u gibi 
ülkemizde de hekimlerin ki"iye özgü 
reçete düzenlemelerine daha çok 
önem verece!ine dikkat çekerek, 
eczacıların laboratuvarlarını buna 
göre düzenlemeleri gerekti!ini 
vurguluyorum. Meslek örgütümüzün 
bir kurulu"u olan Ega"’ın bu anlamda 
yeni eczane laboratuvarlarını in"a 
etmek ve geli"tirmek amacıyla 
hazırlıklar yaptı!ını ifade etmek 
isterim. Laboratuvarını ön plana 
çıkarmak isteyen eczacıların bu 
projeden yararlanarak üreten 
eczane özelli!ine kavu"acaklarını 
dü"ünüyorum.

D.: Kitap çalı!malarınızdan bahseder 
misiniz?
A.N.P.: Majistral Makaleler isimli 
kitabımın bu alanda kendisini 
geli"tirmek isteyen meslekta"larımız 
için önemli bir yayın oldu!unu 
dü"ünüyorum. Ülkemizde kitap 
okuma alı"kanlı!ı son derece 
dü"ükken dört yıl önce bu kitabı 
yazma cesareti gösterdim. Ancak 
gördüm ki eczacılar bu konuda 
gerçekten bilgi sahibi olmak ve 
mevcut bilgilerini yenilemek istiyorlar. 
Sadece eczacılardan de!il, hekimler 
ve veterinerlerden de son derece 
büyük ilgi gören kitabım bu yıl 
dördüncü baskısını yapmı"tır.  

Bu ilgi kar"ısında önümüzdeki ay 
eczane laboratuvarlarında eczacının 
el kitabı olaca!ını dü"ündü!üm 
yeni bir kitabım baskıya girecek 
olup, hemen arkasından Majistral 
Makaleler II isimli kitabımın 
baskısı gerçekle"ecektir. Kitabımın 
yayınevlerinde satı"ı yoktur. Çünkü 
meslek dı"ındaki ki"ilerin eline 
geçmesini istemiyorum. Kitabımın 
satı"ını, yaptı!ım sunumlarda imza 
etkinlikleri düzenleyerek ya da 
bize ula"an talepleri kar"ılayarak 
gerçekle"tirmekteyiz. Kitabın geliri 
ile yurt dı"ından ve ülkemizdeki 
üniversitelerimizden gelen stajyer 
eczacıların giderleri kar"ılanmaktadır.

D.: Selçuk Ecza hakkında neler 
söylemek istersiniz?
A.N.P.: 60 yıl önce Rahmetli Ahmet 
Kele"o!lu’nun Anadolu’nun mütevazı 
kasabası Ermenek’ten yola çıkarak 
Konya’da kurdu!u Selçuk Ecza’nın 
bir gün bu ülkenin en büyük ecza 
deposu olaca!ı söylenseydi buna 
kim inanırdı. Elbette bu ba"arı 
tesadüf de!ildir. Selçuk Ecza’nın 
“güven, denge, istikrar” gibi evrensel 
ilkeleri vardır. Bu ilkelerle büyüyerek 
sektöre hizmet ederken, aynı 
zamanda eczacılık mesle!inin 
geli"imine katkı sa!layan saygın bir 
kurulu" hüviyetindedir. Dün Ahmet 
Kele"o!lu’nun kurdu!u mütevazı ecza 
deposu, bugün onun ilke ve hedefleri 
do!rultusunda, Sonay Gürgen ve 
çalı"ma arkada"larının yönetimindeki 
binlerce çalı"anı ile ülke ekonomisine 
katkı sunan, eczacılık sektörünün 
gururudur.

Ecz. Ahmet Nezihi Pekcan
Pekcan Eczanesi
Konya

“Eczaneleri
"lkelerle 
Yönetmeliyiz”
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Afyonkarahisar’da 1940 yılında 
kurulan ve bugün tarih kokan 
vitrinleriyle adeta bir eczacılık 
müzesini andıran "stanbul 
Eczanesi’nin sahibi Ecz. Bülent 
Helvacıo#lu babasından mesle#iyle 
ilgili ö#rendiklerinin izinde üçüncü 
ku!ak olarak hastalarına !ifa da#ıtıyor. 

DENGE: Sizi tanıyabilir miyiz?
BÜLENT HELVACIO%LU: 1956 yılında 
Afyonkarahisar’da dünyaya geldim. 
#lkokul, ortaokul ve lise e!itimimi 
Afyonkarahisar’da tamamladım. 
Üniversite e!itimime ise Eski"ehir 
#ktisadi ve Ticari #limler Akademisi 
($imdiki adıyla Anadolu Üniversitesi) 
Eczacılık Yüksek Okulu’nda devam 
ettim. 

1979 yılında eczacılık fakültesinden 
mezun oldum ve mesle!imi icra 
etmeye ba"ladım. Evli ve iki çocuk 
babasıyım. O!lum biomedikal 
mühendisi, kızım ise baba mesle!ini 
tercih etti ve eczacılık fakültesinde 
okuyor. 

D.: Eczacılı#ı neden seçtiniz?
B.H.: Babamın eczacı olması bu 
mesle!i seçmemde en büyük etkendir. 
Yaz tatillerinde eczanemizde babamın 
yanında çıraklık yapardım. Bundan 
dolayı mesle!i sevdim ve tercih ettim. 

D.: Babanız nasıl bir eczacıydı, ondan 
neler ö#rendiniz?
B.H.: Babam Afyonkarahisar’ın ilk 
eczacılarındandı. Yıllar boyunca 
mesle!ini büyük bir özveri ve tutkuyla 
icra etti. Bana da hep dürüst olmayı, 
dürüstçe çalı"mayı, hastalara hizmet 
verirken empati kurmayı ve ona göre 
davranmayı ö!ütledi. 

D.: "stanbul Eczanesi’nin kurulu! 
hikayesi nedir?
B.H.: Eczanemiz 1940 yılında 
Hüsnü Bayer tarafından açılmı" ve 
1945 yılına kadar kendisi tarafından 
i"letilmi"tir. Aynı yıl babam Hüseyin 
Helvacıo!lu tarafından devralınan 
eczanemizde, 1979 yılında fakülteden 
mezun olduktan sonra 3. nesil olarak 
ba"ladı!ım hizmetime halen ilk günkü 

heyecanla devam ediyorum.

D.: Eczaneniz müze gibi, peki 
vitrinlerinizde neler sergiliyorsunuz?
B.H.: Geçmi"te ilaç yapımında 
kullandı!ımız malzemeler, aletler, eski 
ilaçlar, ilk yazar kasamız, ilk hesap 
makinemiz ve daha nicesi bugün 
eczanemizin vitrinlerini süslüyor. 
Kısacası açılı"tan bugüne kadar 
kullandı!ımız tüm malzemeleri 
sergiliyoruz. 

D.: Geçmi!te "stanbul Eczanesi’nden 
çıkan ruhsatlı ürünler hangileri?
B.H.: Dilmen Laboratuvarı tarafından 
üretilen Dalaz tablet ve "urubun 
eczanemizde üretimi gerçekle"tirilip 
halkın kullanımına sunulmu"tur. Ancak 
daha sonra ruhsatı iptal edilmi"tir. 
Derman Ka"e ise Hüsnü Bayer 
tarafından ilk olarak eczanemizde 
üretilmi"tir. Daha sonra üretimine 
#stanbul’da devam edilmi"tir. 

D.: Eski dönemlerde ilaca ula!ım 
nasıldı?

#çimizden Biri #çimizden Biri

Ecz. Bülent Helvacıo%lu
"stanbul Eczanesi
Afyonkarahisar

“Önce 
Dürüstlük”

B.H.: Eskiden hazır ilaç pek yoktu ve 
doktorlar tarafından verilen reçeteler 
eczanemizdeki laboratuvarda 
üretiliyordu. #lçelerde ve beldelerde 
de eczane olmadı!ı için hastaların 
ilaçlarını temin etmeleri kolay de!ildi. 

Hazır ilaç bulunmadı!ı gibi ula"ım 
olanaklarının da bu kadar geli"kin 
olmadı!ı o yıllarda, laboratuvarlarda 
doktor reçetesine göre hazırlanan 
ilaçlar, köye gidecek olan otobüs 
"oförleri aracılı!ıyla hastalara 
ula"tırılıyordu. 

D.: Siz bugün eczanenizde ne tür 
ilaçlar üretiyorsunuz?
B.H.: Eczanemizde majistral ilaçların 
yapımı devam ediyor. Yatalak hastalar 
için pomat, cilt rahatsızlıkları için 
kremler, bebekler için gaz ilacı, saç 
kıran için solüsyon, hemoroit için krem 
yapıyoruz. 

D.: Size göre eczacı-hasta ili!kisi nasıl 
olmalı?
B.H.: Eczacı her sabah saat sekizde i"inin 

ba"ında olmalıdır. #"lerini titizlikle takip 
etmelidir. Hastalara sadece reçetede 
yazanı raftan alıp vermek yerine, ilaçlar 
hakkında danı"manlık hizmeti de 
sunmalıdır. 

D.: Sektörün mevcut durumu hakkında 
dü!ünceleriniz neler?
B.H.: Elbette yıllar içerisinde çok "eyler 
de!i"ti. Günümüzde ilaç sanayisi 
tamamen dı"a ba!ımlı hale geldi. Bu 
nedenle yerli üretimimiz yeterli de!il. 
Ülkemizdeki ilaç fabrikalarının büyük 
ço!unlu!unu da yabancı "irketler alıyor. 
Böylece dı"a ba!ımlılı!ımız da giderek 
artıyor. 

Bugün artık dı"arıdan ilaç gelirse 
eczanemizde hastalara veriyoruz. 
Ancak kar"ılı!ında dı"arıya da Türkiye 
Cumhuriyeti olarak yüklü miktarda 
ödememiz oluyor. Bu sorunu 
gidermenin tek yolu yerli ilaç üretiminin 
arttırılmasının sa!lanmasıdır.

Son zamanlarda, döviz arttıkça yabancı 
firmalar önemli ilaçlarını Türkiye’ye 

vermemeye ba"ladı. Mesle!imizi icra 
etmeye çalı"ıyoruz, ama ço!u ilacı 
bulamıyoruz. Eczaneler olarak ilaç 
sıkıntısı çekiyoruz ve bundan dolayı 
hastalar da ma!duriyet ya"ıyorlar. 
Gerek cari açı!ın kapatılması gerekse 
hastaların ilaca ula"ımının kolayla"ması 
için yerli üretim çok önemli. 

D.: Eczacılık mesle#inin gelece#ini 
nasıl buluyorsunuz?
B.H.: Eczacılık sektörünün halihazırda 
hepimizin bildi!i ufak tefek birtakım 
sıkıntıları söz konusudur. Ancak özünde 
sahip oldu!u de!erleri korumayı 
ba"arabilen eczacılık, ülkemizin nadide 
mesleklerinden biri olma hüviyetini 
sürdürmektedir.  

D.: Selçuk Ecza Deposu hakkında neler 
söylemek istersiniz?
B.H.: Selçuk Ecza Deposu sa!lık 
sektörünün en önemli temel ta"larından 
biridir. Yıllardır ba"arıyla yürüttü!ü ilaç 
da!ıtım faaliyetleriyle sektörde dengeleri 
belirleyici bir kurum olmayı ba"armı"tır. 

1

1

Ecz. Bülent Helvacıo!lu’nun 1945’de #stanbul Üniversitesi 
Eczacılık Fakültesi’nden mezun olan babası Ecz. Hüseyin 
Helvacıo!lu ve arkada"ları
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#çimizden Biri #çimizden Biri

Uzm. Ecz. Feyza Öztürk, eczacılar 
olarak klinik bilgilerini yükseltecek 
çalı!malara a#ırlık vermeleri 
gerekti#ini dü!ünüyor.

DENGE: Kendinizden bahseder 
misiniz?
FEYZA ÖZTÜRK: Ankara Üniversitesi 
Eczacılık Fakültesi’nden 2006 yılında 
mezun oldum. Aynı yıl Eylül ayında 
Acıbadem Kadıköy Hastanesi’ne eczacı 
olarak ba"ladım. Daha sonra 2013 
yılında Marmara Üniversitesi Klinik 
Eczacılık Anabilim Dalı’nda yüksek 
lisans e!itimine ba"ladım ve hastane 
eczacılı!ı yaparken klinik bilgimi 
arttırma yolunu seçtim. 

2014 yılında grubumuzun olu"turdu!u 
iç geli"im programı ile hastane 
eczacılı!ı görevimden ayrılıp, hastane 
yöneticili!i programına ba"ladım. 
1 yıllık hastane içi oryantasyon / 
gözlem sürecim sonrası, Acıbadem 
Sa!lık Grubu’nun yabancı orta!ı olan 
IHH Berhad (Dünyanın ikinci büyük 
sa!lık zinciri) bünyesindeki Singapur 
ve Malezya hastanelerine “Talent 
Exchange” programı ile gittim ve 4 ay 
süresince gözlemde bulundum. Ayrıca 
2014 yılında ikinci yüksek lisansım olan 
Acıbadem Üniversitesi Sa!lık Yönetimi 
Bölümü’ne ba"ladım.
Yurt dı"ı programım sonrasında 
Acıbadem Üniversitesi Atakent 
Hastanesi’nde Hastane Direktör 

Yardımcısı olarak göreve ba"ladım 
ve 1 yıl tüm hastane süreçlerinde 
aktif rol aldım. 2016 Temmuz ayında 
da üst yönetimimizin yeni açılacak 
Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde 
görevlendirmesi ile Acıbadem 
Grubu’nun en büyük ve en yeni 
hastanesinin açılı"ında tüm hazırlıklarını 
yapacak ekipte, hastane direktör 
yardımcısı olarak görev aldım. $u an 
Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde, 
Hastane Direktör Yardımcılı!ı ve 
Eczane Mesul Müdürlü!ü görevlerime 
devam etmekteyim.

D.: Neden eczacılık mesle#ini 
seçmi!tiniz?
F.Ö.: Sa!lık hizmetinin önemli bir 
parçası olmak ve bunu en iyi "ekilde 
yapabilmek için eczacı olmaya karar 
verdim.

D.: Hastane eczacılı#ı alanını neden 
tercih ettiniz?
F.Ö.: Üniversiteye hazırlık sürecimde 
de hastanelerde çe"itli meslekleri 
gözlemleme fırsatım oldu, hastane 
eczacısı olmak ve tedavide etkin görev 

alan bu takımın bir parçası oldu!umu 
hissetmek için tercih ettim.

D.: Hastanede eczacıların ba!lıca 
rolleri neler?
F.Ö.: Hastane eczacıları, çok farklı 
sorumlulukları olan hastane 
ba"hekimi ve direktörüne ba!lı 
çalı"an bir yöneticidir. Eczane ekibini 
kurmak, bu ekibin i"ini en iyi "ekilde 
yapması için gerekli e!itimleri 
vermek, hasta güvenli!i için tüm 
hastaların tedavilerini kontrol ederek 
gerekti!inde hekimlere – hem"irelere 
ilaç konusunda danı"manlık yapmak, 
hastanedeki sa!lık profesyonellerine 
ilaç e!itimleri vermek, kalite 
çalı"malarında / denetimlerde aktif 
rol almak, yüksek maliyetli eczane 
stokunu en verimli "ekilde yönetmek 
ba"lıca görevlerindendir. 
 
D.: Hastanenizdeki klinik eczacılık 
uygulamalarından bahseder misiniz?
F.Ö.: Hastanemizde be" eczacı  
görev almaktadır, eczacılarımızın 
kendi uzmanlıklarına göre farklı 
sorumlulukları bulunmaktadır. #ki 

Ecz. Feyza Öztürk
Acıbadem Altunizade Hastanesi, 
Hastane Direktör Yardımcısı ve 
Eczane Mesul Müdürü

“Klinik 
Bilgimizi 
Arttırmalıyız””

eczacımız onkoloji sürecinde görev 
almakta, bir eczacımız tüm satın alma 
ve operasyonel süreci yönetmekte, 
di!er bir eczacımız da kalite ve e!itim 
süreçlerini takip etmektedir.

Hastanemizde bulunan merkez 
eczane ve onkoloji eczanesinde; 
birebir ilaç danı"manlı!ı, 7/24 order 
kontrolü (doz, ilaç-ilaç / ilaç-besin 
etkile"imi, alerji, uygulama yolu ve 
ilaç geçimsizli!i), özellikli ilaçların 
eczanemizdeki temiz odalarda 
“hastaya özel” olarak hazırlanıp servise 
gönderilmesi, elektronik ilaç yönetim 
sistemi (Astore) ve elektronik ilaç order 
yazılımı (Cerebral Plus) üzerinden 
hastaların tıbbi kayıt ve order kontrolleri 
yapılmaktadır. 

Yo!un bakım hastalarının tedavileri 
hastaya özel hazırlanmakta 
ve elektronik takip ile tıbbi 
tetkikleri de kontrol edilerek, 
ilaçları onaylanmaktadır. Ayrıca 
hastanemizdeki tüm ilaç stokları, 
eczane ekibi tarafından takip 
edilmektedir.

D.: Hastanenizde eczacıların çalı!ma 
düzeni ve nöbet sistemi nasıl?
F.Ö.: Eczacılarımız 08:00-18:00 
çalı"maktadır ve mesai dı"ı saatler için 
grubumuzda nöbetçi eczacılar görev 
almaktadır.

D.: Genel olarak eczacılık sektöründe 
özel de ise hastane eczacılı#ında 
gözlemledi#iniz, ya!adı#ınız sorunlar 
neler?
F.Ö.: Bir eczacı, mesle!ini en iyi 
"ekilde temsil etmek için kendini 
sürekli geli"tirmeli ve ö!renmeyi asla 
bırakmamalıdır. Maalesef geçmi"teki 
gibi mezun olup, eczane açıp, sadece 
kendi semtine ait geli"meleri takip 
eden eczacılık hizmeti artık kalmadı. 
Eczane açsanız veya hastanede 
eczacı olarak görev alsanız da, her 
hastaya, her hekime, her hem"ireye 
do!ru bilgiyi en kısa sürede iletmek 
zorundasınız ve bu, i"imizin en önemli 
parçası. 

#lacı en iyi bilen, yıllarca farmakoloji 
e!itimi alan meslek sahibi olarak, 
bilgimiz ile fark yaratmalıyız. Kendi 

kariyerimde bunu hep çok hissettim 
ve hekimlerden bu konuda çok olumlu 
görü"ler aldım. Eczacı olarak öncelikle 
kendimize de!er vermeli ve klinik 
bilgimizi arttırmalıyız.

D.: Sizce eczacılık mezunları neden 
a#ırlıklı olarak serbest eczacılı#ı tercih 
ediyorlar ve hastanelere ya da di#er 
alanlara yeteri kadar yönelmiyorlar?
F.Ö.: Hastanede eczacılık yapmanın 
nasıl oldu!unu yeteri kadar 
bilmediklerini dü"ünüyorum. 
Ba"ladı!ım günden beri staj için 
eczacılarımızı kabul ediyorum ve 
gözlemlerinde hastane eczacılı!ının 
detaylarını ö!renmelerini sa!lıyorum. 
Stajyerim olarak ba"layan ve "u an 
grubumuzda mesul müdür eczacı 
olan meslekta"larım olması benim için 
mutluluk verici.

Kendi kariyerimi, hastane yöneticili!ine 
çevirmemdeki en önemli etkenlerden 
biri de, meslekta"larıma örnek olmak 
istemem. Eczacıların hastanelerde üst 
yönetimde de görev alabilece!ini, has-
tane direktörlü!ünde çalı"abileceklerini 
göstermek, onlara rol model olmak ve 
meslekta"larımıza kariyerlerini iste-
dikleri zaman nasıl geli"tirebileceklerini 
göstermek en büyük hedefim.

D.: Mesle#in gelece#ini nasıl 
görüyorsunuz?
F.Ö.: Klinik eczacıların sayısının artması 
ile hastanede eczacılık hizmeti 
kalitesinin artaca!ına inanıyorum, 
bu sebeple birlikte çalı"tı!ım 
meslekta"larımı yüksek lisans yapmaları 
için destekliyorum. Eczacılık hizmeti 
kaliteli yapıldı!ı sürece her zaman 
hak etti!i de!eri görecektir, yeter ki 
mesle!imize sahip çıkalım.

D.: Selçuk Ecza ile ilgili neler söylemek 
istersiniz?
F.Ö.: Yıllarca çok büyük mutluluk 
ve güvenle çalı"tı!ımız Selçuk Ecza 
Deposu’nun de!erli yöneticilerine ve 
her zaman en hızlı, en özverili "ekilde 
hizmet veren de!erli ekibine destekleri 
için te"ekkür ediyor, ba"arılarının 
devamını diliyorum.
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Aksu Eczanesi’nde mesle#ini 
tutkuyla icra eden Ecz. Nurdan 
Gürgen hastalara ilaç ula!tırarak 
onların hayatlarına dokunmaktan ve 
onlara yardımcı olmaktan büyük bir 
mutluluk duyuyor. 

DENGE: Sizi tanıyabilir miyiz?
NURDAN GÜRGEN: Konya 
do!umluyum. #lkokul, ortaokul ve 
lise tahsilimi Konya’da tamamladıktan 
sonra, 1982’de Hacettepe Üniversitesi 
Eczacılık Fakültesi’nden mezun oldum. 
35 yıldır Göztepe’de aynı yerde faaliyet 
gösteren Aksu Eczanesi’nin sahip ve 
mesul müdürüyüm. Evliyim ve iki 
çocuk annesiyim.

D.: Eczacılı#ı neden seçtiniz?
N.G.: Eczacılık mesle!ini babamın 
tavsiyesi ile seçtim. #yi ki seçmi"im, 
çünkü mesle!imi çok seviyorum. 
Sıkıntısı olan insanlara yardımcı olmak, 
insanlara dokunabilmek, "ifa katmak 
hayatımda ayrı bir doyum noktası. Ben 
zaten insanları seven, onlara yardım 

etmekten zevk alan bir yapıdayım, 
bunu da mesle!ime yansıtmak güzel 
bir his. 

D.: Aksu Eczanesi’nin kurulu! 
hikâyesini anlatır mısınız?
N.G.: Eczanemi 1983 yılında #stanbul 
Göztepe’de özel bir poliklini!in 
yanında açtım. Poliklinik uzun 
yıllar özel çalı"tı ama aile sa!lı!ı 
merkezlerinin açılmasıyla bu 
poliklinikler çalı"maz oldu. 4 yıl önce 
kentsel dönü"üm sebebiyle binamız 
yıkıldı. 100 metre ileriye ana caddeye 
ta"ındık. 4 ay önce de yeniden eski 
yerimize geldik. 

Bu ta"ınma deneyiminden "u 
sonucu çıkardım; eczacı arkada"larım 
muhakkak eczanelerinin yerini satın 
almaya çalı"malıdır. Çünkü yer çok 
önemlidir, ba"ka bir yere gidince 
sıfırdan ba"lamak zorunda kalırsınız.

D.: Eczaneniz tasarımıyla nasıl bir 
eczane, di#er eczanelerden farklı 
özellikleri var mı?
N.G.: Eczanenin dı" cephesinin 
dekorasyonu çok önemlidir. Çevresi 
temiz ve içerisi görünür olmalıdır. 
Vitrin de çok önemlidir. #laç dı"ı 
ürünlerle çekim alanı yaratabilmek 
gerekir. Algı kalabalı!ından uzakla"arak 
bir veya iki ürünü öne çıkarmak ve 
belirli aralıklarla de!i"tirmek fark yaratır. 
#ç kısma gelince, eczaneyi bölümlere 
ayırıp dizayn ederek, tüketicinin 
ürünlere ula"abilirli!ini sa!lamak 
zorundayız. Bu bakımdan bizim 
eczanemiz bu "artları sa!layacak 
"ekilde dizayn edilmi"tir.

D.: Fakültede edindi#iniz e#itimin 
yanında kendinizi nasıl geli!tiriyor, 
bilgilerinizi güncel tutuyorsunuz?
N.G.: Fakültede edindi!imiz bilgiler 
zamanla unutulur. Ben bu bilgileri 

Ecz. Nurdan Gürgen
Aksu Eczanesi
"stanbul

“Eczanelerde 
Fark 
Yaratmalıyız”

güncellemek adına e!itimlere 
katılıyorum. #stanbul’da olmamız da 
büyük "ans, bir sürü e!itim daveti 
oluyor, biz de i"tirak ederek bilgilerimizi 
tazeliyoruz.

D.: PGED üyesi bir eczacısınız. 
“Pharmetic Eczacısı” olmak ne 
demektir, nasıl tanımlarsınız?
N.G.: Pharmetic Giri"imci Eczacılar 
Derne!i 2004 yılında kuruldu. Eczacılık 
mesle!indeki yeni geli"melere açık, 
bilimi ve yenili!i takip eden ve bunu 
yaptı!ı e!itimlerle destekleyen bir 
dernektir. Ayrıca sosyal bir ortamda 
meslekta"larımızla konu"up, bilgi 
payla"ımında bulunuyoruz. 

Eczane de!i"imlerinde, Pharmetic 
Giri"imci Eczacılar Derne!i olarak 
yaptı!ımız projelerin birçok eczacıya 
yol gösterici oldu!u kesindir. 
Derne!imiz kuruldu!undan beri bir 

sürü e!itim aldık ve danı"man eczacı 
kimli!imizi ortaya çıkardık.

D.: Eczacı-hasta ili!kisi nasıl olmalıdır?
N.G.: Danı"man eczacı kimli!i ile ha-
reket etmeliyiz. Eczacı halkın ula"a-
bilece!i ve güvenebilece!i en yakın 
sa!lık dostudur. Hastayı iyi dinleyip ne 
istedi!ini tam anlamak ve ona göre 
ilaç veya ilaç dı"ı ürün tavsiye etmek 
gerekir. #laçların nasıl kullanılaca!ı da 
ayrıntılı olarak anlatılmalı, hastanın ya 
da yakınının bunları iyice anladı!ından 
emin olunmalıdır. 

Eczaneye gelen insan ya hastadır ya 
hasta yakınıdır. #ki durumda da zor 
günler ya"ayan insanlardır. Eczacı 
önce bu insanların içinde bulundu!u 
ruh hallerine uygun sıcak ve yumu"ak 
bir yakla"ım içinde olmalıdır. Onlara, 
bu sıkıntılı durumdan kurtulmalarında 
kendisinin de bir yardımcı görevi 

oldu!unu hissettirmeli ve güven 
vermelidir. Mü"teriye bir dost "efkatiyle 
yakla"malıdır. 

Eczacı hasta tedavisindeki son 
noktadır. Yazılan ilaçların hastaya 
uygunlu!unu ve birbirleri ile uyumlu 
olup olmadı!ını anlayabilecek mesleki 
e!itim ve deneyime sahip olmalıdır. 
Burada yapılacak bir yanlı"lı!ın telafisi 
mümkün de!ildir. Bu nedenle eczacılık 
sadece okulla ba"layıp biten bir süreç 
de!ildir. Eczacılar sorumlulukları 
gere!i ömürleri boyunca e!itimlerini 
sürdürmelidir.

Eczane personeline de e!itim verip 
onların da hasta ili"kilerinde dikkatli 
olmalarını sa!lamalıyız. Eczacı olarak 
sadece hastalanmı" ki"iyle sınırlı kal-
mamalı ve koruyucu sa!lık hizmeti de 
sunmalıyız. Bütün bunlar eczaneler 
arasında fark yaratıcı unsurlardır.

#çimizden Biri #çimizden Biri
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D.: Eczanenize gelen hastalar aradık-
ları her ilacı bulabiliyorlar mı?
N.G.: Günümüz ko"ullarında, 
piyasada bu kadar çok ürün varken, 
her aranılanın bulundu!u bir eczane 
olmak kolay de!il, ama %90 ile 
çalı"tı!ımıza inanıyorum. Eczanemizde 
stok takibini çok iyi yapıyoruz. Bir 
eczacı stok takibini iyi yapmazsa, 
ne personelini yönlendirebilir, ne de 
sa!lıklı hizmet verebilir. Personelin de 
bu do!rultuda çok iyi yeti"tirilmesi 
gerekir. Çe"it sorunu ya"amıyoruz, 
ayrıca ecza depomuzun ihtiyacımız 
olan spesifik ilaçları çok kısa sürelerde 
ula"tırması elimizi çok rahatlatıyor.

D.: Eczanenizde ilaç yapıyor musunuz, 
yapıyorsanız bunlar ne tür ilaçlar?
N.G.: Eczanemizde majistral ürünler 
yapıyoruz. Doktorlardan gelen 
reçetelerin hepsini kar"ılayabilecek 
laboratuvarımız var, ama majistral 
reçete yazan hekim sayısı çok azaldı. 
Sadece dermatologlar majistral reçete 
yazıyor. Eskiden majistral ilaçlar daha 
fazla yapılırdı. $imdi ilaç sanayimiz çok 
geli"ti, her alanda pek çok alternatif 
ilaç bulmak mümkün.

D.: Günümüzde eczacılık sektöründe 
ya!adı#ınız ve gözlemledi#iniz 
sorunlar neler?
N.G.: Eczacılık mesle!i her geçen gün 
de!i"ime u!ruyor. Bir taraftan modern 
bir eczane yapmaya çalı"ıyoruz. 
Di!er yandan ekonomik güçlüklerle, 
kar"ılayaca!ımız masraflarımız oluyor 
ve karlılı!ımız azalıyor. 

Son yıllarda eczacılık sektörünün ciddi 
sıkıntılar içerisinde oldu!u kamuoyunun 
da yakından bildi!i bir realitedir. SGK 
her gün yeni bir mevzuatla kar"ımıza 
çıkmaktadır. Renkli reçete sistemi 
hepimize ayrı bir yük getirmektedir. 
#nternet satı"ları hepimizi zorlamaktadır 
ve bunun önüne geçilememektedir.

Öncelikli sorunların ba"ında eczacılık 
e!itimi gelmektedir. Yetersiz ko"ullarda 
açılan eczacılık fakültelerinin mezun-
larına yeterli istihdam alanı yaratıla-
maması nedeniyle, gençler büyük bir 
oranda eczane eczacılı!ına yönelmek 
zorunda kalmaktadır. Kamu eczacı 
istihdam etse de sanayide gereken ilgi 
ve deste!in olmayı"ı, gelece!e dönük 
yeni arayı"ları zorunlu kılmaktadır.

Kâr oranlarının dü"mesi, giderlerin 
fazlalı!ı, plansız "ekilde eczane 
açılması, kırtasiye fazlalı!ı, sürekli 
de!i"en ilaç ödeme kuralları, fiyat 
indirimleri ve muvazaa ilk bakı"ta öne 
çıkan di!er sorunlardır.

Muayene ücretlerinin eczaneden 
tahsili uygulaması da büyük sıkıntılara 
yol açmaktadır. Artık hastayla aramızda 
hiç bizi ilgilendirmeyen küçük bir 
para ili"kisi var. Tahsilâtçı durumdayız 

ve bu yüzden hastaya kar"ı olan 
görevlerimizi tam yapmamız mümkün 
olmuyor. Bu ücretler yüzünden 
eczanelerde her gün kaos ya"anıyor.

D.: Mesle#in gelece#ini nasıl 
görüyorsunuz?
N.G.: Elbette geçmi"te ya"adı!ımız 
tecrübelere dayanarak mesle!imizin 
gelece!i ile ilgili endi"eler mevcuttur. 
Eczacılık fakültelerinin sayısının ve me-
zunlarının hızla artması, buna paralel 

olarak serbest eczane sayısının yükse-
li"i eczane enflasyonu olu"turmaktadır.

Söz sahibi kurumların aldı!ı kararlar, 
sürekli de!i"en uygulamalar ve ilaç 
fiyatlarının durumu, öz sermayemizde 
daralma ve karlılık oranlarında 
azalmaya sebep olmaktadır. Bu tür 
durumlar devam etti!i ve eczacılık 
mesle!inin mevcut sorunları ile ilgili 
yapıcı çözümler üretilmedi!i sürece 
bu kaygılar ortadan kalkmayacaktır. 

Tüm bu kaygılarımıza ra!men 
insano!lu var oldukça bu meslek 
de her zaman varlı!ını ve önemini 
koruyacaktır. Bizler de mesle!imize 
sahip çıkıp, eczanelerimizde fark 
yaratabilirsek eczacılık sektörünü daha 
iyi yerlere getirebiliriz.

D.: Fakültede e#itim gören, mezun 
olup eczane açmayı dü!ünen eczacı 
adaylarına önerileriniz var mı?
N.G.: Yeni mezun eczacılarımıza ilk 

önce deontolojiyi unutmamalarını 
tavsiye ediyorum. Daha sonra 
kendilerini donanımlı tutup, geli"meleri 
yakından takip etmeliler. Hastayı ticari 
bir meta olarak görmeden, saygı ve 
sevgi ile yakla"malılar. Emin olsunlar ki 
bundan sonra ba"arı gelecektir. 

Bunların yanında serbest eczacılık 
dı"ındaki alternatifleri de de!erlendir-
melerini öneririm. Hastaneler, ilaç 
firmaları, akademik kariyer hiç de 
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göz ardı edilmemesi gereken ve 
donanımlı, iyi yeti"mi" eczacılık 
fakültesi mezunlarına büyük ihtiyaç 
olan alanlar. 

Faal eczanelerde, sanayide ve 
hastanede stajlar yapmaları; ilacı ve 
sistemi birebir yerinde ö!renmeleri 
de büyük önem ta"ıyor. Öte yandan 
ecza depolarında staj yaparak bir 
deponun nasıl i"ledi!ini, eczacılara 
nasıl hizmet gitti!ini ö!renmeleri de 
mesleklerini icra ederken kendilerine 
büyük faydalar sa!layacaktır.

E!er yine de eczane açmaya karar 
vermi" ya da hali hazırda eczanesini 
açmı" olan meslekta"larımız söz 
konusu ise onlara da etik kurallar 

içinde mesleklerini sürdürmelerini, 
hastalarıyla iyi bir diyalog kurmalarını 
ve mesle!imizle ilgili di!er sa!lık 
meslek çalı"anlarıyla dirsek temasında 
olmalarını öneririm. 

Ticari olarak, günümüz ko"ullarında 
çok dikkatli çalı"malarını tavsiye 
ederim. Eczacı iyi bir danı"man ve 
finans yöneticisi olmak zorundadır. 
Günümüzde eczaneler i" yo!unlu!u 
açısından, sa!lıktaki yeni ve gün a"ırı 
de!i"en uygulamalardan çok büyük 
oranda etkilenmektedir. 

Bu gerçekler paralelinde eczacılar 
eczanelerinde devamlı bulunmalı, 
hasta ve çalı"anlarıyla birebir 
ilgilenmelidir. Hasta ayırt etmeden, 

mesle!ini olabilecek en iyi "ekilde icra 
etmelidir. Ödemeler, stok devir hızı ve 
yıllık gelir gider dengelerini de çok iyi 
ayarlamaları gerekmektedir.

D.: Farklı u#ra!larınız var mı?
N.G.: Eczacıların, eczacılık dı"ında 
bir takım sosyal ve kültürel u!ra"ları 
olması gerekti!ine yürekten 
inanıyorum. Mesle!imizi hakkıyla 
icra etmenin ötesinde, sosyal hayatta 
insanlara yön gösterip yardımcı 
olabilecek bir konumda yer almamız 
nedeniyle belirli sorumluluklarımız 
bulundu!u gerçe!inden yola 
çıkarsak, elimizi ta"ın altına koymamız 
gerekti!ini dü"ünüyorum. Ben de 
bu sorumluluk duygusu içerisinde 
elimden geldi!ince sosyal ve kültürel 

faaliyetlerde bulunmaya ve içinde 
ya"adı!ım topluma her anlamda katkı 
sa!lamaya çalı"ıyorum.

D.: Selçuk Ecza Deposu ile ilgili neler 
söylemek istersiniz?
N.G.: 35 yıldır tek depo olarak Selçuk 
Ecza ile çalı"ıyorum. Selçuk Ecza 
Deposu en üst düzey yöneticisinden, 
acil ilaç da!ıtıcılarına kadar; gerek 
çalı"ma biçimleri ile gerek i"lerindeki 
ciddiyet, dürüstlük ve titizli!i ile biz 
eczacıları derinden etkilemi", onlarla 
büyük bir güven duygusu içerisinde 
çalı"mamızı sa!lamı"tır.

Gerçekten de kurumsalla"mı", köklü 
bir yapıya sahipler. Türkiye’deki tüm 
bölgelere, illere ve en ücra beldelere 

kadar hizmet verebilen önemli bir 
"ube a!ları var. Dürüst, samimi ve 
dostluk çerçevesinde, eczacıların 
ilaca kolay ula"ması için gereken tüm 
hizmetleri sa!lamaktalar.

Yeri geldi!inde ticari bir danı"man, 
yardımcı bir kurum gibi eczacıya 
destek vermekteler. Biz eczacılar, 
eczacılık mesle!inin uzun dönemde 
kar"ıla"abilece!i sıkıntılara kar"ı, 
ecza depomuzun deste!ine ve 
samimiyetine sonsuz güven 
duymaktayız.

D.: Dergimizi nasıl buluyorsunuz?
N.G.: Denge Dergisi gibi önemli 
yayınlar sosyal hayatımızın ve kültür 
dünyamızın en güzel yansımalarıdır. 

Sanat, kültür, fikir, edebiyat, tarih, bilim, 
spor, ekonomi, sa!lık gibi alanlarda 
yayın hayatını devam ettiren bu tür 
dergilerin hitap etti!i özel bir okuyucu 
kitlesi vardır. 

Denge de bilim, sanat, tarih, ekonomi, 
sa!lık ve eczacılıkla ilgili konuları 
dengeli, güzel bir "ekilde sunmaktadır. 
Bu güzel yayını öne çıkaran en önemli 
özelliklerinden bazıları da baskı kalitesi, 
içeri!i ve sürdürülebilir olmasıdır. Tüm 
bu özelliklerinden dolayı Denge’nin 
eczacılık sektörü dı"ında da ula"abildi!i 
kitlenin faydalanabilece!i ve zevkle 
okuyabilece!i bir dergi oldu!unu 
söyleyebilirim. Okudu!umuz ve çok 
"ey ö!rendi!imiz derginize yayın 
hayatında ba"arılar diliyorum.

#çimizden Biri #çimizden Biri
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Kaya Eczanesi sahibi O#uz Ucagök 
bir yandan hastalara ilaç ula!tırarak 
onların dertlerine derman olurken 
di#er yandan yaptı#ı ve söyledi#i 
!arkılarla müzik severlerin ruhlarını 
doyuruyor. 

DENGE: Müzi#e olan tutkunuza 
geçmeden önce kısaca kendinizden 
bahseder misiniz?
O%UZ UCAGÖK: 1980’de #zmir’in 
Ödemi" #lçesi’nde dünyaya geldim. 
#lk, orta ve lise e!itimimi aynı ilçede 
tamamladım. Yüksek ö!renimimi Ege 
Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nde 
yaptım. $u anda Ödemi" #lçesi 
Kayaköy Mahallesi’nde eczacılık 
mesle!imi sürdürmekteyim. Evliyim, 
Güne" ve Dünya adlarında 2 kızım var. 
Hayata sürekli pozitif bakan, ya"amayı 
seven, gelece!e dair umutları olan, 
hayatın içinden bir insanım.

D.: Neden eczacılık mesle#ini 
seçmi!tiniz?
O.U.: Eczacılık çok özel ve çok yönlü 
bir meslek. #nsanlarla bir arada olmak, 
dertlerine çözüm bulmak ve hayat 
boyunca ileti"im halinde olmak 
gerçekten çok güzel. Eczacılık öyle 
kutsal bir meslek ki bu özellikleriyle 
kendisini bana hayran bıraktı. 

Evveliyatında ailecek esnaf olmamız 
sebebiyle de eczacılık bana yakın 
geldi. Sa!lık alanında e!itim alıp, bunu 
atalarımızdan gelen esnaflık bilgi 
birikimim ile birle"tirip en güzel "ekilde 
uygulayabilecek oldu!um meslek 
olarak eczacılı!ı seçtim. Eczacılık çok 
hareketli, canlı ve hayatın içinde olan 
bir meslek; zor yönleri var ama sonuç 
itibarıyla insana ya"adı!ını hissettiriyor.

D.: Fakültede nasıl bir e#itim aldınız?
O.U.: Ege Üniversitesi Eczacılık 
Fakültesi kendisini yurt içi ve yurt 
dı"ında kanıtlamı" bir fakülte. Bilimsel 
açıdan ve ö!rencilerini hayata 
hazırlama açısından son derece 
yeterli. Türkiye’nin önde gelen ö!retim 
üyelerinin bulundu!u, ilaca ve bilime 
yön veren, çok özel bir kurum. Tabii ki 
eczacılık e!itimi alırken çok zorlandık. 
Bazı zamanlar isyan etti!imiz bile oldu. 
Fakat bu zorlukların güncel hayatta 
kar"ıla"abilecek oldu!umuz zorlukların 
bir parçası oldu!unu çok sonra anladık 
ve o dönem ö!rendiklerimizin bir 
kısmını hâlihazırda eczacılık mesle!ini 
uygularken kullanmaktayız.

D.: Kaya Eczanesi’nin hikayesi nedir?
O.U.: Mezun olup, askerlik hizmetimi 
yaptıktan sonra memleketim 

Ödemi"’te eczane açmak istiyordum. 
2007 yılında kurmu" oldu!um Kaya 
Eczanesi mahallemizin tek eczanesidir. 
O günkü ko"ullarda dü"ündüm, 
ta"ındım ve ilk olarak dü"ük maliyetli, 
riski az bir bölgede eczane açmaya 
karar verdim. Burada daha evvel 
eczane olmadı!ı için insanlar bana 
çok destek verdiler. Ben de elimden 
geldi!ince onlara hizmet ederek bu 
desteklerine kar"ılık verdim.
 
D.: Eczacı-hasta ili!kisi nasıl olmalı?
O.U.: Eczacılık mesle!inin en önemli 
noktalarından birisi eczacı-hasta 
ili"kisidir. Eczacılık, bilimsel yönünün 
yanı sıra biraz da esnaflık bilgi ve 
görü"üne sahip olmayı gerektiren 
bir meslek dalıdır. Hastalarla her 
daim ilgilenilmeli, onların hasta 
oldukları unutulmamalı, buna göre 
davranılmalıdır. Tolerans isteyen ve 
alttan alınması gereken bazı konularda 
düzgün bir duru" sergilemek gerekir. 

#laçları nasıl kullanacak oldukları, 
ilaçların onlara ne gibi faydalar 
sa!layaca!ı, bunun yanında ne gibi 
zararları olaca!ı ve nasıl etki edece!i 
konusunda hastalar çok iyi bir "ekilde 
bilgilendirilmelidir. Bazı zamanlar 
hastalarla e"-dost, akraba gibi sohbet 

Ecz. O%uz Ucagök
Kaya Eczanesi
Ödemi!-"zmir

edip onların a!zından ilaçlarını do!ru 
mu, yanlı" mı kullandıkları hakkında 
bilgi almak gerekir. Bazen ise hastalar 
kar"ısında otorite kurup, onlara ilaçları 
bizim söyledi!imiz uygun "ekilde 
kullandırmak gerekir. Bu dengeyi çok 
iyi ayarlamak gerekti!i için eczacılık 
gerçekten zor ve dikkat edilmesi 
gereken bir meslek dalıdır.

D.: Günümüzde eczacılık sektöründe 
gözlemledi#iniz sorunlar neler?
O.U.: Günümüzde eczacılık mesle!i 
giderek zorla"maktadır. Bunun 
nedeninin ise ülkemizin geçirmekte 
oldu!u zorlu süreç oldu!unu 
dü"ünüyorum. Devletimiz bir yandan 
halka hizmet sunmak istiyor, fakat 
belli seviyede kısıtlamalara gitmek 
zorunda kalıyor. Bu durum halktan 
belli miktarda katılım payı almamızı 
gerektiriyor. Halk ise haklı olarak sa!lık 
hizmetinin bedelsiz olmasını istiyor 
ve sorun bundan kaynaklanıyor. Biz 
eczacılar arada kalıyoruz. 

Bir di!er sorun ise genç 
eczacılarımızın istedikleri yerde 
kolayca eczane açamaması ve 
eczacılardan yüksek mebla!larda 
kiralar istenmesi ve gençlerimizin 
yeteri kadar desteklenmemesi. 

Her "eye ra!men mesle!imizin 
gelece!ine dair umutlarımı koruyor 
ve birçok "eyin kısa vadede daha iyi 
olabilece!ini dü"ünüyorum.

D.: Hobileriniz neler?
O.U.: Hobilerimin ba"ında spor ve 
müzik var. Müzi!i profesyonel bir 
"ekilde yapmak için ekstra bir gayret 
içerisindeyim. 2000 yıllarının ba"ından 
beri beste yapmaktayım. Zamanla bu 
besteler daha da profesyonel bir hal 
almaya ba"ladı. #lk önceleri biraz daha 
yalın besteler yapıyordum. Ba"ka bir 
deyi"le çıraktım diyebilirim. Zamanla 
kendimi geli"tirmeye ba"ladım. 

Dile kolay 17 senedir beste 
yapmaktayım ve her zaman daha 
iyisini hedefliyorum. Her zaman en 
iyi bestemi ne zaman yapaca!ımı 
hayal ediyorum. Aynı zamanda vokal 
olarak da kendimi geli"tirmek için çok 
çalı"ıyorum. Bo" zamanlarımın büyük 
bir kısmını kendimi geli"tirmek, daha 
iyi ve kalıcı eserler yaratabilmek için 
harcıyorum. Hedefim müzikte ileriki 
dönemlerde Türkiye’de üst noktalara 
gelebilmek.

D.: Müzik üzerine e#itim aldınız mı?
O.U.: Müzik üzerine e!itim almak ve 

kendimi geli"tirmek için çok çaba 
harcıyorum. Gerek profesyonel 
müzisyenlerden, gerekse müzi!e 
kendini adamı" ki"ilerden ders ve fikir 
alıyorum. Kendimi nasıl geli"tiririm 
onun çabası içerisindeyim. Bunun 
yanında hayatımda olan her "eyi 
çok iyi gözlemliyorum. En ufak 
"eyi atlamamaya çalı"ıyor, nasıl 
de!erlendirebilirim onun çabası 
içerisinde oluyorum. Bazen hepimizin 
gördü!ü "eyleri farklı açılardan 
de!erlendirmeye çalı"ıyor, bazen ise 
yazdıklarımda sizlerin gözlerinden 
hayatı anlatmaya çalı"ıyorum ki 
eserlerim herkese daha kolay geçsin. 
Sanki bu besteleri insanlar kendileri 
yapmı" gibi hissetsinler istiyorum.

D.: Denge grubu nasıl kuruldu?
O.U.: Ege Üniversitesi’ndeki ö!renim 
yıllarında kadim dostum olan, aynı 
evin farklı pencerelerinden bakıp, 
aynı hayatı görebildi!im, genel 
cerrah arkada"ım Dr. Ender Anılır 
ile defterlerimizin arka sayfalarında 
biriktirdi!imiz kelimeler zamanla 
cümlelere, sonrasında ise gitarlarımızla 
"arkılara dönü"tü. Aynı süreçte kendi 
özgün müzi!ini icra etmek için bir 
grup kurma dü"üncesi içinde olan 
hematolog Dr. Can Özlü, ortak 

“Hastaların 
Devası, 
Ruhların 
Gıdası”
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hedefe sahip oldu!umuz gitarist 
arkada"ımız Özgün Atacan ve 
müzisyen bas gitarist Ali Arman ile 
2002 yılında Esrarengiz adı altında ilk 
grubumuzu kurduk. #lk kayıtlarımızı Ali 
Arman’ın sahip oldu!u Bornova Pars 
Stüdyosu’nda gerçekle"tirdik. Sonraki 
dönemde Özgür Atacan’ın Londra’ya 
yerle"mesi neticesinde mikrobiyolog 
Dr. Orçun Zorbozan’ı gitarist olarak 
grup bünyemize dahil etmemizle 
birlikte grup ismimizi Denge olarak 
de!i"tirdik.

D.: Albüm yapma fikri nasıl geli!ti?
O.U.: Aslında bu fikir zamanla 
geli"medi. Çünkü grubun kuruldu!u 
ilk yıllardan beri aklımızda olan büyük 
hedeflerimizden biriydi. Zaman ve 
"artların olgunla"ması neticesinde 
ilk albümümüz olan Lafta Kalmasın’ı 

dinleyicilerimizin be!enisine sunduk.

D.: Lafta Kalmasın nasıl bir albüm?
O.U.: Öncelikle albümü yaparken 
hedefledi!imiz "ey güzel bir sound 
yakalamaktı. $u anda Türkiye’de çok 
kullanılmayan ve Avrupa’da önde 
olan bazı soundların içerisinde 
barındı!ı, gelecek yıllarda ülkemizde 
de yaygınla"acak oldu!unu 
dü"ündü!ümüz bu sounda derinlikli 
"arkı sözlerimizi de ekleyerek 
güzel bir albüm olu"turmak istedik. 
Umarım bunu ba"armı"ızdır. De!erli 
dinleyicilerimiz için çok u!ra"tı!ımız 
bir albüm oldu ve gelecekte daha da 
iyilerini yapmaya çalı"aca!ız.

D.: Mesle#inizle müzik çalı!malarınızı 
bir arada yürütmenin zorlukları neler?
O.U.: Eczacılı!ın yanında profesyonel 

"ekilde müzikle u!ra"mak gerçekten 
me"akkatli bir i". Mesle!imiz gerçekten 
zor ve bunun yanında müzi!in de 
derinlerine inildi!inde çok emek 
isteyen zor bir sanat. #ki mesle!i 
de çok sevdi!im için zorlanmama 
ra!men eczacılık önde olmak üzere 
ikisini de elimden geldi!ince ba"arıyla 
yapmaya çalı"ıyorum. 

D.: Sizin için eczacı olarak 
hastalıkların devası ilaçları hastalara 
ula!tırmak mı daha doyurucu bir his, 
yoksa müzi#inizle kitlelerin ruhlarını 
iyile!tirmek mi?
O.U.: Hastaların derman bulmaları 
için onlara düzgün bir "ekilde ilaçları 
anlatmak ve onların ilaçları efektif  bir 
"ekilde kullanması ve güzel bir "ekilde 
tedavi olması çok haz verici bir "ey. 
Aynı zamanda yaptı!ım bestelerin 

insanlara geçmesi, 
bestelerimden ve benim 
gözümden dünyadaki 
bazı olguları benim 
sesim ile dinlemeleri 
ve benimsemeleri de 
ayrı bir haz. #kisi de çok 
güzel, ikisi de çok kutsal.

D.: Ufukta yeni albüm veya konser 
projeleri var mı?
O.U.: Lafta Kalmasın’ın ilk klibini 
“Zorbozan” adlı, ikinci klibimizi ise 
Bana Gel Demedin adlı parçaya çektik. 
Önümüzdeki ay üçüncü klibimizi en 
çok sevdi!im bestelerim arasında 
yer alan A"k Kumar adlı parçaya 
çekmeyi hedefliyoruz. Bu senenin 
ortasına do!ru ikinci albümümüzü 
çıkartabilmek için çalı"malarımız 
devam ediyor. Kısa dönemde daha 

da büyüyerek sesimizi herkese 
duyuraca!ımıza eminiz.

D.: Genç eczacılara önerileriniz neler?
O.U.: Ben en çok yeni mezun 
olan genç arkada"larımın hayatta 
ve mesleklerinde ba"arılı olmasını 
istiyorum. Yeni meslekta"larıma 
tavsiyem hayatta ya"adıkları 

zorluklardan yılmamaları, 

sabırlı olmaları ve 
ellerine geçen en küçük fırsatları dahi 
en iyi "ekilde de!erlendirmeleridir. 
Artık final maçı için yapılmı" 
antrenmanlar geride kalmı" ve maç 
ba"lamı"tır. Gerçek eczacılık iyisi ve 
kötüsü ile "imdi ba"lamı"tır. Onlara 
hayatlarında ba"arılar diliyorum. 
Onların ba"arısı beni inanın çok 
gururlandıracaktır. Bunun yanında 
hayata bir iz bırakabilecekleri, bundan 

yüzlerce yıl sonra torunlarının i"te 
bu benim dedemin, ninemin eseri 
diyebilecekleri bir "eyler üretmelerini 
istiyorum. Hayatta her "ey biter ama 
eserleriniz hiçbir zaman yok olmaz.

D.: Selçuk Ecza ve Denge hakkında 
dü!ünceleriniz neler?
O.U.: Selçuk Ecza ülkemizin önde 
gelen ecza depolarından biridir. Bana 
her zaman güven veren ve sa!lıklı bir 

diyalog ortamı sunan bir depodur. 

Selçuk Ecza 
Deposu’nun bünyesinde bulunan 
Denge Dergisi’ni de çok uzun 
zamandır takip etmekteyim ve 
bütün yazılarını okumaktayım. 
Gerek baskı kalitesi gerek içerik 
açısından Türkiye’nin en önde 
gelen dergilerinden biri oldu!unu 
dü"ünüyorum.
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Türkiye’de eczacılık e#itimi 
denince ilk akla gelen köklü e#itim 
kurumlarından biri olan Gazi 
Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nin 
son yıllarda gerek yapısal gerekse 
bilimsel açıdan gerçekle!tirdi#i büyük 
atılımları Dekan Prof. Dr. "lkay Erdo#an 
Orhan ile masaya yatırdık.   

DENGE: Hocam kısaca sizi tanıyalım?
"LKAY ERDO%AN ORHAN: 1972 yılında 
Ankara’da do!dum. 1993’te Gazi 
Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nden 
mezun oldum ve 1996’da fakültenin 
Farmakognozi Anabilim Dalı’nda, 
TÜB#TAK-Bilim Adamı Yeti"tirme 
Grubu bursuyla yüksek lisansımı 

tamamladım. Daha sonra Japon 
E!itim Bakanlı!ı (Monbusho) bursunu 
kazanarak, 2. yüksek lisansımı 
Japonya’da 1998’de tamamladım ve 
doktoramı Gazi Üniversitesi Eczacılık 
Fakültesi, Farmakognozi Anabilim 
Dalı’nda 2002’de bitirdim. 2003’te 
TÜB#TAK-NATO bursuyla University of 
Winnipeg’de misafir ara"tırmacı olarak 
bulundum. 2004’te doçent oldum, 
2009’da profesör olarak atandım. 

2011-2014 yılları arasında resmi 
görevlendirme ile Do!u Akdeniz 
Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Kurucu 
Dekanı olarak üç yıl Gazima!usa’da 
görev yaptım. Daha sonra yine Gazi 
Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’ndeki 
tam zamanlı görevime döndüm ve 
2016 yılı Temmuz ayından beri

Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 
Dekanlı!ı görevini yürütüyorum. 

Bilimsel olarak ara"tırma alanlarım 
bitkisel ilaçlar, do!al kaynaklı enzim 
inhibitörleri, moleküler modelleme ve 
do!al kozmetikler. $u anda 203 SCI 
yayınım, 30 civarında ulusal yayınım, 
14 kitap bölümüm ve 2 kitabım 
bulunmaktadır. Yayınlarıma 3000’e 
yakın atıf aldım ve h indeksim 32. 
Çe"itli ulusal (TEB Bilim Ödülü, Altın 
Havan Bilim Ödülü, #novasyonda 
Kadın Ödülü, L’Oreal Genç Bilim Kadını 
Ödülü…) ve uluslararası düzeyde 
(#slam #"birli!i Örgütü-Bilim Ödülü, 
Geli"mekte Olan Ülkeler Bilimler 

Akademisi-Asya-Pasifik Bölgesi Bilim 
Kadını Ödülü…) ödüllerim ile bir adet 
ulusal patentim mevcuttur. Ayrıca iki 
adet uluslararası patent ba"vurum 
vardır. 

D.: Fakültenin mevcut durumu 
hakkında bilgi verir misiniz?
".E.O.: Fakültemizde "u anda 700 
civarında ö!rencimiz ö!renim 
görmektedir. Ö!renci binamız ve 
akademik-idari binamızdan olu"an 
bir kompleksten olu"an fakültemiz, 
hâlihazırda alan olarak Türkiye’nin 
en büyük eczacılık fakültesidir. 9 
adet ö!renci laboratuvarımız ile yeni 
açtı!ımız ve Eczacılık #"letmecili!i 

Laboratuvarı olarak i"lev gören Robotik 
Üniteli Simülasyon Eczanemiz de dahil 
toplam 10 adet laboratuvar ile yine 
en fazla sayıda ö!renci laboratuvarına 
sahip eczacılık fakültelerindeniz. Müze 
eczanemiz ve eczacılık tarihi alanımız 
da bulunmakta. 

Fakültemizde 120-150 ki"i kapasiteli 
6 tane amfimiz ile 6 adet 25-30 ki"ilik 
dersli!imiz ve 250 ki"i kapasiteli bir 
konferans salonumuz mevcuttur. 
Müstakil Deney Hayvanları Ünitesi 
olan iki eczacılık fakültesinden biriyiz. 
Yine modern bir kafeterya ile 45 ki"i 
kapasiteli bilgisayar salonumuz ve 
300 ki"ilik modern yemekhanemiz de 

ö!rencilerimizin hizmetindedir. Bunlara 
ilaveten 2018 yılı içinde ö!rencilerimiz 
için modern bir okuma salonu-
kütüphaneyi de hizmete açaca!ız. 
Ara"tırma altyapısı ve cihaz donanımı 
açısından Türkiye’nin en güçlü 
eczacılık fakültelerinin ba"ında gelen 
fakültemizde, Avrupa akreditasyonuna 
uygun revize edilmi" 28 ara"tırma 
laboratuvarı ile 3 merkez laboratuvarı 
vardır. Bunlara ilaveten geni" bir bahçe 
ile büyük bir otopark alanımız da 
mevcuttur.

Türkiye’de, Ulusal Eczacılık E!itimi 
akreditasyonuna sahip 10 eczacılık 
fakültesinden biriyiz. 2017 yılında 

Sa!lık Bakanlı!ı tarafından ba"latılan 
eczacılıkta uzmanlık dallarında 
fakültemiz hem klinik eczacılık, hem 
de fitofarmasi uzmanlık alanlarında 
yetkinlik alan 4 kurumdan biri 
olmu"tur. Bunun yanı sıra, 800’ün 
biraz üzerinde mezun eczacının girdi!i 
Eczacılıkta Uzmanlık Sınavı’nda (EUS) 
mezunlarımız büyük ba"arı göstermi" 
ve kadroya alınan 23 eczacı arasında 
1., 3. ve di!er dereceler de dahil olmak 
üzere 6 mezunumuz yer almı"tır. 
Bu da fakültemizin e!itim kalitesinin 
ve seviyesinin ne kadar üst düzeyde 
oldu!unu göstermekte olup, bizleri 
son derece gururlandırmı" ve motive 
etmi"tir.  

Fakültelerimiz Fakültelerimiz

Prof. Dr. #lkay Erdo%an Orhan 
Gazi Üniversitesi 
Eczacılık Fakültesi Dekanı

“Mesle#imize 
Sahip 
Çıkmalıyız”



33 32 Nisan/Mayıs/Haziran
2018

Nisan/Mayıs/Haziran
2018

Fakültelerimiz Fakültelerimiz

Fakültemizin akademik kadrosu 
60 ö!retim üyesi ile 40 civarında 
ara"tırma görevlisi ve 6 uzmandan 
olu"maktadır. Akademik birimler ise 
10 anabilim dalı ile 4 bilim dalından 
olu"makta olup, Fitofarmasi Bilim Dalı, 
Türkiye’deki eczacılık fakülteleri içinde 
sadece bizde mevcuttur.

D.: Göreviniz süresince fakültede ne 
gibi çalı!malar yaptınız?
".E.O.: Önceki kıymetli dekanlarımızın 
yaptıklarına ilaveten, öncelikle müze 
eczanemizi ve eczacılık tarihi alanımızı 
tamamladık. Akademik binamızın 
giri"ine Ankara Eczacı Odası’nın 
deste!i ile cam kırıklarından olu"an 

ve büyük bir el eme!i ile hazırlanan 
Atatürk portresini yaptırdık ve törenle 
açtık. Mamak Belediyesi’nin deste!i 
ile fakültemizin bahçe peyzajını 
ve bakımını yaptırdık. Fakültenin 
de!i"ik yerlerinde irili ufaklı fiziksel 
iyile"tirmeler ve ilaveler yaptık. Ça!da" 
bir eczane uygulaması olan Robotik 
Üniteli Simülasyon Eczanesi’ni de 
Selçuk Ecza Deposu’nun de!erli 
deste!i ile 2017 yılı Aralık ayında 
hizmete açtık. Dünyada ve Türkiye’de 
ilk defa bir eczacılık fakültesinde e!itim 
amacıyla kurulan Robotik Üniteli 
Simülasyon Eczanesi’ni fakültemize 
ve üniversitemize kazandırdı!ımız için 
mutlu ve gururluyuz.  

Bu fiziki hizmetlerin yanı sıra, akademik 
ve idari i"leyi"e dair düzenlemeler 
yaptık. Örne!in burs komisyonu 
kurduk ve "u anda 60 civarında 
ö!rencimize de!i"ik kaynaklardan burs 
veriyoruz. Komisyonlarımızı revize ettik 
ve eksik yönergelerimizi tamamladık. 
Staj yönergemizi yeniledik. Akademik 
ve idari personel ile ö!rencilerimize 
dekanlık memnuniyet anketi 
uyguladık. Ayrıca ö!rencilerimize, 
dersler ve ö!retim elemanlarımıza 
yönelik anketler uyguladık ve 
iki adet dilek kutusu koydurarak, 
ö!rencilerimizin bize dü"üncelerini 
iletmesini sa!lıyoruz. Mezunlarımıza 
da anket yoluyla ula"arak geni" bir 

mezun havuzu olu"turduk. Elektronik 
ortamda dekanlı!ımızın, ö!retim 
elemanlarımızın ve ö!rencilerimizin 
sosyal ve bilimsel faaliyetlerini 
duyurdu!umuz GaziFarma Bülten’i 
yayınlamaya ba"ladık. 

Ö!rencilerimize yönelik olarak 
kariyer günleri düzenledik ve 2017 
yılında Ankara Eczacı Odası ile birlikte 
Eczacılık Bayramı kutlamalarına ev 
sahipli!i yaptık. Ayrıca, 20 yabancı 
davetli bilim insanının konu"macı 
oldu!u, yakla"ık 400’e yakın 
kayıtlı katılımcının yer aldı!ı ve ilk 
defa dijital poster uygulamasının 
yapıldı!ı, fakültemizin uluslararası 

sempozyum serisi olan Gazi Farma 
Sempozyumu’nun ikincisini ba"arılı bir 
"ekilde düzenledik. 

Mart 2017’de fakültemizin Gazi 
Üniversitesi’ne ba!lanmasının 35. 
yıldönümünü geni" katılımlı bir 
günlük bir program ile kutladık. 
Ö!retim elemanlarımızın hemen 
hepsinin katıldı!ı ve ba"arıyla bitirdi!i 
“E!iticilerin E!itimi Sertifika Programı”nı 
düzenledik. Ayrıca 2016 ve 2017 yılı 
boyunca birçok seminer, panel ve 
e!itim toplantısına ev sahipli!i yaptık. 
Yine 2017’de Eczacılık #"letmecili!i 
Anabilim Dalı’nı kurduk. Fakültemizin 
50. Kurulu" yıldönümü olan 2018 
yılında da birçok kutlama etkinli!i 
yapaca!ız.

D.: Ulusal Çekirdek E#itim Programı 
sonrası, dersler ve uygulamalar 
açısından fakültede ne gibi 
de#i!ikliklere gidildi?
".E.O.: Geçmi"i 50 yıla dayanan 
ve Türkiye’nin en köklü 7 eczacılık 
fakültesinden biri olan fakültemizin 
müfredatı, zaten Ulusal Çekirdek 
E!itim Programı (ÇEP) ile oldukça 
uyumlu. Yine de müfredatımızı ÇEP’e 
tamamen uygun hale getirmek için 
fakültemizde geni" bir ÇEP komisyonu 
kurduk ve komisyonumuz çalı"malara 
ba"ladı. En kısa zamanda ÇEP’i 
tam anlamıyla hayata geçirmeyi 
planlıyoruz.

D.: Fakültenizin kısa ve orta vadeli 
hedefleri neler?

".E.O.: Fakültemiz güçlü ara"tırma ve 
e!itim altyapısı ile her zaman büyük 
hedefleri olan bir kurumdur. Kısa 
vadeli hedeflerimiz arasında hemen 
bir #laç ve Kozmetik Ara"tırma Merkezi 
kurmak ve ara"tırma potansiyelimizi 
bu merkez üzerinden ilaç endüstrisi ve 
di!er payda"lara aktarmak ve i"birli!i 
alanımızı geni"letmektir. 

Yine 2018 yılı içinde okuma salonu-
kütüphanemizin hizmete açılması 
ve ö!renci laboratuvarlarımızın 
modernizasyonu gerçekle"tirilecektir. 
Ayrıca ö!rencilerimiz için orta 
vadede bilgisayar-destekli simülasyon 
laboratuvarı ile bir rehber eczane 
projesi gündemimizde yer almaktadır. 
Yine orta vadede fakültemiz tarafından 
Sa!lık Bilimleri Enstitümüz üzerinden 
açılacak 3 yeni anabilim dalına ba!lı, 
yüksek lisans programlarının kurulması 
da hedeflerimiz arasında.

D.: Fakültenizde yürütülen ara!tırma 
faaliyetleri hakkında bilgi verir 
misiniz?
".E.O.: Fakültemizde bulunan 28 
ara"tırma laboratuvarı ve 3 merkez 
laboratuvarı nedeniyle, Türkiye’deki 
eczacılık fakülteleri arasında en 
fazla ara"tırma laboratuvarına sahip 
konumdayız. Geçti!imiz yıllarda 
yapılan yakla"ık 3 milyon TL’lik 
bir yatırımla laboratuvarlarımızın 
Avrupa akreditasyonuna uygun 
"ekilde revizyonu gerçekle"tirilmi" 
ve cihaz altyapısı son derece güçlü 
hale getirilmi"tir. Fakültemiz ö!retim 



35 34 Nisan/Mayıs/Haziran
2018

Nisan/Mayıs/Haziran
2018

Fakültelerimiz Fakültelerimiz

üyeleri tarafından yürütülen TÜB#TAK 
projelerinin bütçesi "u anda 15 
milyon TL’nin üzerindedir. Ayrıca 
Sanayi Bakanlı!ı (SAN-TEZ), Kalkınma 
Bakanlı!ı, Orman ve Su #"leri Bakanlı!ı 
ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlı!ı 
tarafından fonlanan birçok projemiz 
mevcuttur. 

Son yıllarda bilimsel yayınların yanı 
sıra, ürüne yönelik ve ilaç endüstrisi 
ile i"birli!ine dayalı birçok çalı"ma da 
yapılmaktadır. Giri"imcilik ödülleri alan 
ö!retim elemanlarımız mevcuttur. 
10’un üzerinde patenti bulunan 
fakültemizde yılda ortalama 100 
SCI makalesi yayınlanmaktadır. Gazi 
Üniversitesi’nin ö!retim üyesi ba"ına 
dü"en yayın sayısında her yıl 1. veya 
2. sırada yer alması ve YÖK tarafından 
ilan edilen Türkiye’deki 10 ara"tırma 
üniversitesinden birisi olmasına katkı 
yapmaktan gurur duyuyoruz. 

$u anda fakültemiz adresli yayınlar 
sonucunda h indeksimiz 63’tür. 
Hatta etki de!eri 43 civarında olan 
dünyanın en prestijli dergisi Nature’da 
da fakültemiz adresli bir yayın Prof. Dr. 
U!ur Tamer tarafından 2017 yılında 
yayınlanmı"tır.

D.: Eczacılık e#itiminde 
gözlemledi#iniz sorunlar neler?
".E.O.: Öncelikle, yeni açılan ve 
akademik kadro ile fiziki mekân 
açısından yetersiz eczacılık fakülteleri 
nedeniyle istenilen donanıma sahip 
olmayan eczacılık mezunları profili 
ile kar"ı kar"ıya olmamız diyebilirim. 
Bir di!er sorun YÖK’ün eczacılık 
fakültelerine verdi!i kontenjanların 
ihtiyaç olmadı!ı halde yüksek olması. 
Ba"ka bir sorun ise özellikle devlet 
ve vakıf üniversiteleri bünyesindeki 
eczacılık fakültelerine giri" puanları 
arasında büyük bir makas olması ki 
bunun için mutlaka baraj getirilmesi 
gerekiyor.

Fakültelerde verilen e!itimin 
mezuniyet sonrasına tam 
yansıtılamaması, eczacılar 
tarafından genellikle dile getiriliyor. 
Fakültelerimizde ö!rencileri 5 yıl 
boyunca teorik ve pratik açıdan bilgi 
bombardımanına tabi tutuyoruz, 
ama bu, özellikle eczane prati!ine 
dönü"tü!ünde ihtiyaca tam cevap 

vermiyor olabilir. Ayrıca 6 aylık zorunlu 
stajlarımıza endüstri stajını, yasal olarak 
mümkün olmaması nedeniyle dahil 
edemiyorduk. Çocuklar opsiyonel 
olarak endüstride staj yapıyordu. 
Ancak yapılan son yasal düzenleme 
ile endüstri stajları da artık 6 aylık 
zorunlu stajın bir parçası haline 
gelecek. Bu aralarda Resmî Gazete’de 
yayınlanmasını bekliyoruz. Ayrıca 
akademik kariyer dü"ünen mezun 
sayısının daha az olması nedeniyle 
eczacılık fakültelerinde olu"an eczacı 
kökenli ö!retim elemanı sayısının 
yeterli olmaması da kar"ıla"tı!ımız 
bir di!er sorun. Ama bu yava" yava" 
gideriliyor.

D.: Bahsetti#iniz bu sorunların 
çözülmesi adına fakülte olarak neler 
yapıyorsunuz?
".E.O.: Fakültemiz müfredatında yer 
alan dersler her yıl E!itim Komisyonu 
tarafından güncelleniyor ve müfredat 
titizlikle inceleniyor. Müfredatımız 
tüm anabilim dallarımız tarafından 
güncelleniyor. Aynı "ekilde seçmeli 
derslerimizi de güncelliyoruz ve 
ö!rencilerimizin ilgi duyabilece!i 
sosyal içerikli dersler ilave ediyoruz. 
Bunun dı"ında staj yönergemizi 
güncelledik ve stajları daha verimli 
hale getirmeye çalı"ıyoruz. Ayrıca 
ö!rencilerimizin eczane prati!ini 
geli"tirmek için Robotik Üniteli 
Simülasyon Eczanemiz dı"ında 
buna yönelik yukarıda bahsetti!im 
ba"ka projelerimiz de var. Eczacılı!ın 
istihdam alanlarını ö!rencilerimize 
tanıtmak üzere Kariyer Günleri 
düzenliyoruz.

Yeni açılan eczacılık fakültelerine 
gelince, lisans ve lisansüstü düzeyde 
e!itim deste!i vermeye devam 
ediyoruz. Örne!in Mersin, Atatürk, 
Erciyes, Van 100. Yıl ve Dicle 
Üniversitesi bünyesindeki eczacılık 
fakültelerini desteklemeye devam 
ediyoruz. Ayrıca eczacılık fakültelerinin 
sorunlarına yönelik Eczacılık Dekanlar 
Konseyi tarafından alınan bütün 
kararları destekledi 

Yine ortak doktora programları veya 
ÖYP programı üzerinden, ba"ka 
eczacılık fakültelerinin kadrosunda 
bulunan ama fakültemizde e!itim 
gören birçok ara"tırma görevlisi 

yeti"tiriyoruz. Yine YÖK 100/2000 
Doktora Bursu kapsamında öncelikli 
alanlarda eleman yeti"tirmeye 
yönelik olarak onlarca ö!renci daha 
fakültemizde doktora e!itimine ba"ladı. 
Senelerdir kadro bekleyen doçent 
unvanlı ö!retim elemanlarımızın 
ma!duriyetleri son 1,5 yılda 
rektörlü!ümüz tarafından giderildi ve 
ara"tırma görevlisi sayımız biraz arttı. 
Ancak halen ara"tırma görevlisine çok 
ihtiyacımız oldu!unu söyleyebilirim.

D.: E#itimde Avrupa ülkeleriyle aynı 
seviyeyi yakaladı#ımızı dü!ünüyor 
musunuz?
".E.O.: Fakültemizin de aralarında 
bulundu!u köklü 7 eczacılık fakültesi 
ile birkaç devlet ve vakıf üniversitesine 
ba!lı eczacılık fakültesindeki e!itimin 
Avrupa standartlarına yakın oldu!unu 

dü"ünüyorum. Eksiklerimiz olabilir, 
ama Türkiye’deki eczacılık e!itimi 
iyi durumda. Ancak klinik eczacılık 
konusunda kendimizi daha fazla 
geli"tirmemiz gerekiyor.

D.: Eczacılık fakültelerinin sayısındaki 
artı! konusunda dü!ünceleriniz neler?
".E.O.: $u anda eczacılık camiasını 
bekleyen en büyük sorunların ba"ında 
yeni ve yetersiz eczacılık fakültelerinin 
açılması geliyor. Zira sayıları 40 
civarında olan bu fakültelerde 
fiziki "artlar, laboratuvar sayısı ve 
donanımı ile akademik kadro yeterli 
görünmüyor. E!itiminin %60’ının 
laboratuvar çalı"malarına dayandı!ı 
eczacılık fakültelerini açmak çok pahalı 
bir yatırımdır. Sadece amfi açmak ile 
yürütülecek bir e!itim de!ildir. 

Ayrıca yeni fakültelerde, özellikle 
eczacılık meslek bilimleri alanında 
eczacı kökenli ö!retim elemanı 
maalesef çok az. Bilindi!i gibi, bir 
meslek sadece ders ö!retmekle 
kazandırılmaz. Usta-çırak ili"kisi 
gibi meslekta" olarak payla"ılacak 
tecrübeler ve meslek eti!i ile 
deontolojisinin de kazandırılması 
gerekir. Dolayısıyla bir tablet 
basmadan, "urup yapmadan, krem 
hazırlamadan, do!ru dürüst sentez 
ve analiz yapmadan mezun olan 
birçok eczacı ile kar"ı kar"ıya gelmek 
üzereyiz. Bu nedenle üniversite 
yöneticilerine, popülist yakla"ımlarda 
bulunmadan ve gerçekçi dü"ünerek, 
daha fazla eczacılık fakültesi 
açılmasının do!ru olmadı!ı ifade 
edilmeli. Bir de mevcut kontenjanların 
biraz daha azaltılması ve ulusal 

eczacılık akreditasyonunu belli bir 
süre sonunda alamamı" fakültelerin 
kapatılması gerekti!i görü"ündeyim.    

D.: Mezunlar a#ırlıklı olarak neden 
serbest eczacılı#ı tercih ediyorlar, 
kamuya, özel sektöre veya akademiye 
yeteri kadar yönelmiyorlar?
".E.O.: Aslında eczacılık mesle!i 
istihdam sorunu olmayan nadir 
mesleklerden biri. Klasik bir meslek. 
Ama mezunlarımızın ço!u halen 
eczane eczacılı!ına yöneliyor. Yeni 
Eczacılık Yasası’na göre, "u anda her 
3.500 ki"iye bir eczane dü"ecek "ekilde 
bir düzenleme yapılması ile artık 
özellikle büyük "ehirlerde yeni eczane 
açma imkânı kalmadı. Bu nedenle 
son zamanlarda ö!rencilerimizin 
ilgisinin kamu ve endüstri eczacılı!ına 
yöneldi!ini görüyoruz. 
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hem de markette satılması hastada bir 
çeli"kiye neden oluyor. #lacın kimyasal 
da olsa, bitkisel de olsa, hiçbir "ekilde 
eczane dı"ında satılmaması lazım. 
Bu, halk sa!lı!ı açısından çok önemli. 
Medikal malzemelerin eczanede 
satılmaya ba"laması iyi bir uygulama, 
ama eczacılar bu konuda daha fazla 
"ey ö!renmek istiyor. 

Sonuç olarak, eczane eczacıları halkın 
en kolay ula"abildi!i sa!lık personeli 
ve sa!lık danı"manı. Eczacılar, 
devletin akılcı ilaç kullanımı konseptini 
destekliyor ve halk sa!lı!ının 
korunmasında devletle el ele. Özellikle 
altını çizmek istedi!im bir husus da, 
basit rahatsızlıklara kar"ı kullanılan 
bitkisel reçetelerin ve aromaterapi 
formülasyonlarını hazırlama yetkisinin 
bir an önce eczacılara verilmesi. 
Aktarlar bunları hazırlarken, bu konuda 
5 yıl e!itim almı" eczacının bu 
yetkisinin olmaması çok komik.

Eczacılar, vergisini tam veren, 
istihdam sa!layan, nitelikli ve aydın 
bir meslek grubu. Dolayısıyla 25 bin 
civarında eczane eczacısından, sa!lık 
danı"manlı!ı ve bazı sosyal projeler 

anlamında farkındalık yaratmak 
amacıyla devlet halka çok kolay 
ula"abilir.  

D.: Mesle#e yeni ba!layan genç 
eczacılara neler tavsiye edersiniz?
".E.O.: Öncelikle mesleklerini çok 
sevsinler ve sahiplensinler. Hangi 
fakülte mezunu olursak olalım, 
bizler öncelikle eczacıyız ve hepimiz 
mesle!imize sahip çıkmalıyız. Etik 
kurallara lütfen dikkat etsinler. Ne 
mutlu bize ki halen çok talep gören ve 
çok tercih edilen klasik bir mesle!in 
mensuplarıyız. Mesleki örgütlenmemiz 
de birçok mesle!e göre oldukça iyi 
durumda. 

Eczacılık, di!er bilim dalları gibi 
dinamik, sürekli de!i"en ve geli"en bir 
bilim. O nedenle mezuniyetten sonra 
da bilgilerini sürekli güncel tutmaları 
lazım. Özellikle ilaç endüstrisinde ve 
akademide çalı"acak genç eczacıların 
yabancı dil sorunu olmamalı. Hepsine 
mutlaka ilgi duydukları alanda yüksek 
lisans veya doktora yapmalarını ve 
eczacılıkla ilgili sempozyum, e!itim 
toplantıları ve kongrelere katılmalarını 
"iddetle tavsiye ediyorum.

D.: Selçuk Ecza Deposu hakkında 
dü!ünceleriniz neler?
".E.O.: Selçuk Ecza Deposu’nun 
bizim için yeri ayrı. Daha önce de 
bahsetti!im gibi 2017 yılında açtı!ımız 
Dr. Hacı Ahmet Kele"o!lu Robotik 
Üniteli Simülasyon Eczanesi’ne 
sponsor olarak, e!itime ne kadar 
güçlü bir destek verdiklerini bir kez 
daha gösterdiler. Bize de bu anlamda 
dünyada ve Türkiye’de bir ilk olma 
gururunu ya"attılar. 

Türkiye’nin en yaygın a!a sahip ve en 
çok çalı"ılan Ecza Deposu olmasının 
yanı sıra, e!itim ve sa!lık alanındaki 
yatırımlara desteklerinin çok önemli, 
çok anlamlı oldu!unu dü"ünüyorum 
ve herkese örnek olmasını diliyorum. 
Bu vesile ile fakültemize verdikleri 
bu büyük destek için bir kez daha 
Selçuk Ecza Deposu’na "ükranlarımı 
ifade etmek istiyorum. Ayrıca bu 
röportaj ile fakültemizi geni" bir 
"ekilde tanıtmamıza vesile oldukları 
için Denge Dergisi’ne de çok te"ekkür 
ediyoruz.

Fakültelerimiz

#laç endüstrisindeki eczacı istihdam 
oranı %5’in altında. Ancak bundan 
sonra ilaç endüstrisinde eczacı 
oranının oldukça yükselece!i a"ikâr. 
Ayrıca Sa!lık Bakanlı!ı da 2017 yılında 
ilan etti!i Klinik Eczacılık ve Fitofarmasi 
uzmanlık alanlarından, Klinik Eczacılık 
uzmanlarına istihdam garantisi 
veriyor ve o nedenle bu alanlardaki 
uzmanlık programlarına da ilginin 
büyük oldu!unu geçen sene gördük. 
Ayrıca eczane eczacılı!ının maddi 
anlamda altın ça!ı bitti gibi görünüyor. 
O nedenle de yeni mezun eczacılar 
kamu eczacılı!ı, hastane eczacılı!ı, 
endüstri eczacılı!ı ve akademisyenlik 
gibi ba"ka alanlara yönelmeye 
ba"ladılar.

D.: Klinik eczacılık alanında ne gibi 
çalı!malar yapıyorsunuz?
".E.O.: Klinik eczacılık alanında 
fakültemizi geli"tirmek için öncelikle 
Klinik Eczacılık Bilim Dalı kuruldu ve 
ilgili dersler bu bilim dalımız altına 
kaydırıldı. Anabilim dalına dönü"türme 
ve bu konuda doktoralı eleman 
bularak kadroya alma çabamız devam 
ediyor. Bunun yanı sıra, Eczacılıkta 
Uzmanlık Kurulu’ndan 2017’de 

Klinik Eczacılık Uzmanlık Programı 
açma yetkisini alarak, e!iticilik 
belgesi alan hocalarımızla ve fakülte 
koordinatörümüzle müfredatımızı 
olu"turduk. EUS sonucunda da iki 
uzman adayı ö!renci programımıza 
ba"vurdu. Yakında 50/D ara"tırma 
görevlisi kadrolarına atamaları 
yapılacak. Bu arada, aynı zamanda 
mezunumuz olan EUS-2017 birincisi, 
fakültemizin Klinik Eczacılık Uzmanlık 
Programı’na kaydını yaptırdı!ı için 
ayrıca mutlu olduk.

D.: Klinik e#itimde eczacılarımızın 
aktif olmadı#ı, ö#rencilerin 
uygulamada eksikleri oldu#u 
yönündeki görü!lere katılıyor 
musunuz?
".E.O.: Kısmen katılıyorum. Kendi 
fakültem özelinde konu"ursam, klinik 
eczacılık bilim dalının veya anabilim 
dalının çok daha önceleri kurulması 
gerekirdi. Ancak do!rusu, birçok 
eczacılık fakültesi de bu konuda 
yeni yeni adım atıyor. Halen klinik 
eczacılık bilim dalı veya anabilim dalı 
kurmamı" birçok fakülte mevcut. 
$u anda teorik dersler açısından 
hasta odaklı e!itime yönelmi" 

durumdayız, ama ö!rencilerimizin 
klinik deneyimleri pek yok. Eczacılıkta 
uzmanlık programlarıyla beraber 
lisansüstü düzeydeki e!itimde 
ö!rencilerimiz Gazi Üniversitesi 
Hastanesi’ne adım atarak, bol bol klinik 
tecrübe kazanacaklar. Yava" yava" 
lisans ö!rencilerimizi de bu yönde 
hazırlamayı dü"ünüyoruz.

D.: Eczane eczacılı#ı alanında son 
dönemde gözlemledi#iniz sorunlar 
neler?
".E.O.: Yeni açılan eczacılık fakülteleri 
ile beraber, yeni mezun eczacı 
sayısının çok artmasına paralel olarak 
eczane sayısının da oldukça arttı!ını 
görüyoruz. Bu önemli bir sorun. 
Bir de eczane eczacıları pek çok 
bürokratik ve maddi sorunla yüz yüze 
geliyor. Muayene ücretinin eczacı 
tarafından tahsil edilmesi veya kamu 
kurum iskontolarının sık de!i"mesi, 
zaman zaman eczacı ile hastayı kar"ı 
kar"ıya getirebiliyor. Bütçe uygulama 
talimatlarının sık de!i"tirilmesi de kafa 
karı"ıklı!ı yaratıyor. 

OTC ilaç pazarının "u anda kontrolsüz 
olması, OTC ürünlerin hem eczanede, 

Fakültelerimiz
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Bangkok’a gitmeye karar verirken 
!ehri kendi ba!ıma ke!fedebilir miyim 
endi!esi ta!ıyordum. Chao Phraya 
Nehri kıyısında bulunan bir otele 
yerle!tikten sonra rahatladım. Otelim 
!ehrin merkezinde yer alıyordu. 

Bangkok’ta ba"ta ula"ım olmak üzere 
her "eyin çok uygun fiyatlı, insanların 
güler yüzlü ve yardımsever oldu!unu 
hemen belirtmeliyim. Bu iki özelli!i 
nedeni ile "ehrin her yerini kolaylıkla 
bulabildim ve keyifli günler geçirdim.

Bangkok’ta gezip görülecek çok 
"ey var, ama benim özellikle bir 
kaç önerim olacak. Yüzer Pazar, 
hayatınızda görece!iniz en ilginç 
yerlerden biri. $ehre biraz mesafesi 
var, ama gitti!inize kesinlikle de!ecek. 
Ayrıca yazımda listeledi!im tapınakları 
mutlaka görmelisiniz, çünkü onlar da 
e"i benzeri bulunmayan yapılar. 

Bangkok’ta sadece meyve yiyerek 
bile ya"ayabilirsiniz, çünkü her yerde 
birçok taze meyve satılıyor. 

Uzakdo!u denildi!inde akla ilk gelen 
kentlerden biri Bangkok. Tayland’ın en 

büyük, en kalabalık "ehri ve ba"kenti. 
Kent, Chao Phraya Nehri’nin do!u 
yakasında, Tayland Körfezi’nin yanında 
1782 yılında Kral I. Rama tarafından 
kurulmu". Bugün artık Güneydo!u 

Asya’nın en hareketli kentlerinden biri. 
Oldukça kalabalık nüfusuna ra!men 
dünyanın her ülkesinden insanın 
akınına u!rayan kent turistik açıdan da 
popüler. 

Kentin adı Tayca’da Melekler $ehri 
olarak anılıyor. Gerçekten de kentte 
bulunan binlerce rengârenk tapınak 
insanlarda bu duyguyu uyandırıyor 
olabilir. Bangkok’ta neredeyse adım 

ba"ı kar"ınıza çıkan tapınaklarda dua 
edebilirsiniz. Günün her saati ciddi 
bir hareketlilik ya"anan Bangkok’ta 
dı"arıdan gelenler için karma"a gibi 
görünen bir düzen hâkim. Bunu 

kentte bir süre kalınca anlıyorsunuz.  

Evet, ilk bakı"ta insanı iten kendine 
has kokuları, turuncu renkli giysileri ile 
sokaklara hâkim rahipleri, kanallarda 

Tapınaklar ve 
Yemek $ehri; 
Bangkok

1 Thailand 2018Seyahat Seyahat

Foto!raf ve Metin;
Süha Derbent

1
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Rengârenk Bir Ba!kent 
Kom"ularının aksine Avrupa’nın 
kolonile"tirmeyi ba"aramadı!ı; 
hatta toprak kaybetmek pahasına 
ba!ımsızlı!ından vazgeçmeyen 
ve hâlâ bunun haklı gururunu 
ta"ıyan Tayland, eski adıyla “Siyam”, 
Asya’nın güneydo!usunda Hindiçin 
Yarımadası’nın ortasında yer alıyor. 
Ülkenin kuzeyi ne kadar mistik 
ve sakinse güneyi de bir o kadar 
e!lenceli. Hem kuzeyindeki hem 
de güneyindeki do!al güzellikler 
ise fazlasıyla büyüleyici. Hatta 
tabiat ananın ne kadar cömert 
davranabildi!ine bizzat "ahit 
olaca!ınız Tayland ve ba"kent 
Bangkok’tan bahsetmeden önce, 
Tayland kültürüne biraz göz atmak 
gerekiyor. 

Tayland Kültürüne Genel Bakı! 
• Nüfusun yakla"ık %95’inin Budist 
oldu!u Tayland’da ho"görü, sakinlik 
ve saygı, sahip olunması gereken 

erdemlerden görülüp ya"am biçimi 
hâlini almı". 
• Ülkede kavga, a!ız dala"ı, iti" kakı" 
ve hakaret, oldukça ayıp kar"ılandı!ı 
için böyle bir gerginlikle kar"ıla"ma 
olasılı!ınız neredeyse yok. 
•  Yılın hemen her ayı sokaklarda 
rengârenk, birbirinden ilginç festivaller 
düzenleniyor; seyahatinizi planlarken 
bu tarihlere dikkat etmenizi tavsiye 
ederim. 
•  Özellikle tapınakları ziyaret 
edece!iniz zaman, ayakkabılarınızı 
çıkartmanız ve nispeten uygun giysi 
seçimi yapmanız gerekiyor. 
• Budist rahiplere ve rahip adaylarına 
kadınların dokunması yasak. 
•  Tay halkı, iki ellerini gö!üste 
birle"tirip kafalarını e!erek 
selamla"ıyor; onlarla tokala"makta 
ısrarcı davranmayın. 
•  Vücutlarında en önemli ve saygı 
gösterilmesi gereken bölge kafaları; 
bu nedenle kafalarına el "akası 
yapılmasını ve çocukların kafasının 

ok"anmasını uygun kar"ılamıyorlar. 
•  Ayak ise bir saygısızlık unsuru 
olarak görülüyor Tayland’da; özellikle 
ayak tabanınızı kar"ınızdakine veya 
dinî sembollere kar"ı uzatmanız ho" 
görülmüyor. 
•  Parlamenter monar"iyle yönetilen 
Tayland’da, kraliyet mensuplarına 
üst düzey bir saygı duyuluyor. Bu 
saygı, yasalarla da katı bir biçimde 
korunmakta. 
• Kral ve ailesine yönelik yapılan 
herhangi bir yorum ya da saygısızlı!ın 
kar"ılı!ı ise hapis cezası; turist olmanız 
fark etmez. 

Bangkok "zlenimleri 
Tarihle modernizmin, geleneklerle 
ça!da"lı!ın harmanlandı!ı, ilk bakı"ta 
göze tezat gibi görünen; ama 
aslında bu farklılıklardan büyük bir 
bütün elde etmeyi ba"armı" bir kent, 
bir ba"kent Bangkok. Bangkok’la ilk 
kar"ıla"aca!ınız ve bu kar"ıla"madan da 
oldukça memnun kalaca!ınız yer olan 

Seyahat SeyahatPanorama Bankok

gezen tekneleri ile Bangkok gezilmeye 
ve görülmeye de!er. $imdilerde 
modern alı"veri" merkezleri, lüks 
otelleri ve binaları ile dikkat çeken 

kent, kuruldu!unda oldukça küçük bir 
ticaret merkeziymi". $imdi ise ticaretin 
kalbi burada atıyor diyebiliriz. Bangkok 
birçok açıdan da oldukça ucuz bir yer. 

Örne!in yarı de!erli ta"ları, incilerle 
bezenmi" takıları çok ucuza almanız 
mümkün.

2 3 4 Budizm Heykeli
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tavsiye ederim. Risk almak 
istemiyorsanız sokak satıcılarından 
meyve alabilir veya gözünüzün önünde 
hazırlanmı" taze meyve sularını gönül 
rahatlı!ıyla tüketebilirsiniz. 

Ülke tropikal iklim ku"a!ında 
bulundu!u için mutlaka denemeniz 
gereken ve enfes tatlara sahip rose 
apple fruit, rambutan, liçi, longan, 
mangostan gibi birçok ilginç meyve 

var. Ayrıca bildi!imiz mango, ananas 
gibi meyvelerin tatları da çok daha 
güzel. Bu lezzetli atı"tırmalıklar dı"ında, 
Tay mutfa!ı dünya çapında oldukça 
be!enilen ve genel ön yargının aksine 
bizim damak tadımıza uyacak bir 
mutfak. Hemen tüm yerel yemeklerde 
tatlı, ek"i, tuzlu ve acılı bir tat, orantılı bir 
biçimde hissediliyor; elbette yiyecekleri 
baharatsız veya acısız olarak da tercih 
edebilirsiniz. 

Benim en sevdiklerim deniz 
mahsulleri oldu; de!i"ik tropik balıklar, 
kalamar, ahtapot, kabuklular ve elbette 
karides çorbası. Bunun yanı sıra eri"te, 
farklı köri soslarıyla sunulan pirinç, 
ba"lı ba"ına ana yemek olarak görülen 
ve isterseniz içine et ya da deniz 
mahsulleri eklenen enfes salatalar 
ve fesle!en soslu kızarmı" kırmızı et 
olan phat kaphrao özellikle yemenizi 
tavsiye edece!im tatlardan bazıları. 

7

Seyahat Seyahat

Suvarnabhumi Uluslararası Havalimanı, 
"ehir merkezinin yakla"ık 35 km 
do!usunda bulunuyor. 

Asya kıtasının en modern ve en 
büyük havalimanlarından biri 
olan Suvarnabhumi Uluslararası 
Havalimanı’na haftanın her günü 
#stanbul’dan, aktarmasız dokuz 
saatten biraz fazla süren bir uçu"la 
varılıyor. Birçok aktiviteyi organize 

edebilece!iniz ve çevresinde keyifli 
vakit geçirece!iniz bir seçim olarak "ehir 
merkezinde kalmanızı tavsiye ederim. 
Havalimanından "ehir merkezine 
ula"manın pek çok alternatifi var; bunlar 
arasında bence en zahmetsizi hızlı tren. 
Aslında gündüz saatleri, Bangkok’un 
geneline hâkim trafik sorunundan da bu 
sayede kurtulabilirsiniz. 

Tayland’ın geneli gibi Bangkok da  

oldukça ucuz bir yer ve "ehirde pek çok 
"ey turizm gözetilerek düzenlenmi". 
Yakla"ık 3 Amerikan doları, 100 Tayland 
bahtına kar"ılık geliyor. $ehirde dikkat 
çeken ilk "ey ise sokak satıcıları, daha 
do!ru ifadesiyle sokak restoranları. 
Oldukça i"tah kabartan bu kokulara 
kayıtsız kalmak neredeyse imkânsız. 
Turistler tarafından bu yiyeceklerin epey 
ra!bet görmesi, sizi hijyen konusunda 
rahatlatsa da bunu fazla abartmamanızı 

65 Shrine 7 8 Wat Phra Kaew 9 Holy Places 10 Hindu Tapına!ı
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Bangkok’un içinden geçen Chao 
Phraya Nehri’nde ve nehre açılan 
birçok kanalda, ta"ımacılı!ın dı"ında 
turistik geziler de düzenleniyor, 
bunlardan en popüler olanı ise 
Yüzen Çar"ı. $ehrin dokusunun 
önemli unsurlarından birini de 
tapınaklar olu"turuyor. 400’den fazla 
tapınak arasında Wat Phra Kaew, 
Wat Pho, Wat Arun, Wat Traimit, Wat 
Benchama Bophit özellikle görmeniz 
gerekenlerden birkaçı. 

Kentte Yaowarat Caddesi etrafında, 
hatırı sayılır bir Çinli nüfusu bulunuyor; 

bu nedenle “Çin Mahallesi” olarak 
adlandırılan bu bölgeyi gezmenizi 
öneririm. Khao Sok Milli Parkı ise 
"elaleleri, ma!araları, gibbondan tapire 
serbest dola"an hayvanları dı"ında 
dünyanın en büyük çiçe!i olan raflesya 
görebilece!iniz ve tüm gününüzü 
ayırabilece!iniz güzel bir alternatif. 

Yüzer Pazar
Bangkok kentine 100 kilometre 
uzaklıkta bulunan bu pazar mutlaka 
görülmesi gereken bir yer. Bangkok’a 
gidip de bu pazarı görmezseniz kenti 
gördüm demek gerçekten mümkün 

de!il. Bu pazara gitmek için yakla"ık 
bir saat süren bir otobüs yolculu!unu 
göze almanız lazım. Daha sonra 
binece!iniz teknelerle gezece!iniz 
kanalda buradaki ya"amı yakından 
izleyebiliyorsunuz. Burada kanal 
boyunca sıralanmı" evlerin ya"amları 
size "a"kınlık verici gelebilir. Taylandlılar 
burada tüm ayrıntıları ile hayatlarını 
sergiliyor. 

Daha sonra görece!iniz yüzer çar"ıda 
yiyecekten hediyelik e"yalara kadar her 
"ey var. Sebzeler, rengârenk meyveler, 
kızartma kokuları ile dolmu" 

tekneler bu pazarın sıradan görüntüleri. 
Burada bazen teknelerin içinden 
alı"veri" yapılabiliyor, bazen de 
tekneden inerek kıyıdaki platformlar 
üzerindeki dükkânlardan alı"veri" 
yapılıyor. Ufak bir son not olarak burada 
mutlaka pazarlık yapmanızı öneririm.

Önemli Tapınaklar
• Grand Palas: Duvar resimlerine ilgi 
duyuyorsanız mutlaka görün.

• Wat Pho: 46 metre uzunlu!unda ve 
15 metre yüksekli!inde olan Buddha 
heykeli görülmeye de!er.

• Wat Arun: Yüksek ve dik basamaklı 
bu tapınak size e"siz bir Bangkok 
manzarası da sunacak. Mutlaka çıkın.

• Golden Mount: Bu tapına!a 
gün batımında gidin. Manzara sizi 
büyüleyecek.

• Golden Buddha: De!eri 190 milyon 
dolar olan ve 5,5 ton altından yapılmı" 
bu Buddha çok etkileyici.

www.suhaderbent.com

suha.derbent@gmail.com

Seyahat SeyahatChao Phraya Nehri,
Yüzen pazar

Gün do!arken Tayland12 13 14

12 13

14
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Türk Epilepsi ile Sava! Derne#i 
kurucularından, duayen akademisyen 
Prof. Dr. Esat E. E!kazan, insanlara 
!ifa da#ıtmanın bir hekime ya!attı#ı 
iç huzurun asla maddi de#erlerle 
ölçülemeyece#ini söylüyor. 

DENGE: Hocam önce sizi biraz 
tanıyalım, kimdir Prof. Dr. Esat Erdinç 
E!kazan?
ESAT E$KAZAN: Hem anne 
hem de baba tarafından Rumeli 
kökenliyiz; aileler Balkan Harbi 
sırasında Türkiye’ye gelmi". Ben de 
#stanbul’da, Balat ve Karagümrük 
arasında bir semtte, 1935 yılının son 
günlerinde dünyaya gelmi"im. Hemen 
evimizin yakınlarındaki 17. ilkokulda, 
Ta" Mektep’te ilkokul e!itimine 
ba"ladım. Orta ö!renimime Saint 
Benoit Lisesi’nde ba"lamakla birlikte 
hazırlık sınıfından sonra Karagümrük 
Ortaokulu’nda okudum ve ardından da 
Vefa Lisesi’ni bitirdim. 

O dönemde Vefa Lisesi’nde çok ünlü 
hocalar görev yapıyordu. Hemen 
aklıma gelenlerin ba"ında psikoloji ve 
felsefe ö!retmenimiz Doç. Dr. Nurettin 
Topçu’yu ve kimya ö!retmenimiz 
Tahsin Rü"tü Beyer’i sayabilirim. 
Ayrıca, matematikçilerden Turan 
Tanın’ı, Muhittin Erev’i ve tarihçi Re"at 
Ekrem Koçu’yu unutmamam gerekir. 
Dolayısıyla Vefa Lisesi’nde çok düzeyli 
bir e!itim olana!ı bulmu"tuk. Vefa 
Lisesi’nde 12. sınıfa geldi!imde e!itim 
politikalarında yapılan bir de!i"iklikle 
lise e!itimi 12 yıldan 11 yıla indirildi 

ve o yıl liseler çifte mezun verdiler. 
Böylece üniversite sınavlarına bir kat 
artmı" bir ö!renci ba"vurusu oldu. 
Bu konuyu bitirmeden e!itimimde 
vurgulamayı istedi!im bir husus, 
Karagümrük Ortaokulu’na ba"lamadan 
önce Saint Benoit Ortaokulu’nda bir 
yıl hazırlık sınıfı okumu" olmamdır. Bu, 
erkenden yo!un Fransızca ö!reniminin 
ve Fransız kültürü aracılı!ıyla Batı 
aydınlanma görü"leri ile tanı"manın 
daha sonraki dünyaya bakı" açım 
üzerinde etkisi oldu!unu sanıyorum. 
Daha sonra, tıpta uzmanla"ma 
döneminde kazandı!ım bir Fransız 
teknik bursu ile 1968 yılında Fransa’ya 
gitme fırsatım da olacaktı. 

D.: Tıp e#itimi almayı neden tercih 
ettiniz?
E.E.: Belirtti!im gibi, Vefa Lisesi’ndeki 
bu ünlü hocalarımın yeti"memde 
büyük etkileri söz konusudur. Lise 
e!itimimin son yılında, önce Sorbonne 
Üniversitesi’nde felsefe e!itimi almayı 
dü"ünmeye ba"lamı"tım. Ancak, 
özellikle annem bu duruma sıcak 
bakmıyordu. Sonunda bir orta yol 
olarak tıp fakültesine girmeye ve daha 
sonra psikiyatride uzmanla"maya 
karar verdi!imi söyleyebilirim. Böylece 
üniversite sınavlarına girip 1956 yılında 
#stanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 
e!itimime ba"ladım. Fakat felsefe 
konularının çekicili!i hiçbir zaman beni 
terk etmedi. Bu nedenle tıp e!itimimin 
ilk yıllarında, fen fakültesindeki tıp 
derslerinin edebiyat fakültesindeki 
büyük amfide ya da Beyazıt’taki 
merkez binalarda olmasını fırsata 
çevirdim ve tıp derslerimin aralarındaki 
bo"luklarda felsefe bölümünde özellikle 
Vehbi Eralp, Takiyettin Mengü"o!lu 
ve Nermi Uygur ba"ta olmak üzere 
ilgimi çeken hocaların derslerine 
girdim, bazı seminerlerine katıldım. 
Bu sayede, tıbba daha geni" açıdan 
ve bütünsellik içinde bakma, özellikle 
nöro-psikiyatrinin belli konularını felsefi 
boyutlarıyla ele alıp de!erlendirme 
alı"kanlı!ı kazanmak istemi"tim. 

D.: Peki neden nöroloji?
E.E.: #nsan duygu ve dü"ünceleri 
ile beynin, daha do!rusu 
merkezi sinir sisteminin 
ili"kileri ve bilgi felsefesinin 
ba"lıca konuları zihnimi 
hep kurcalayan 

ve yanıtlarını arayıp durdu!um 
sorunlardı. Bu konuların a!ır basması 
sonucu nörolojiye yöneli" gösterdim 
sanırım. Aslında, önce psikiyatriyi 
dü"ünmü"tüm; fakat baktım, bu alanda 
daha çok sözcüklerle fazla oynanarak 
açıklamalar ve sistemler kurgulanıyor, 
bu dü"üncelerle vazgeçtim. Merkezi 
sinir sisteminin yapılarını ve evrimini 
inceleme ve çalı"ma mekanizmalarını 
ele alma daha ayakları yere basan 
yakla"ımlar olarak görüldü!ünden, 
sanırım nöroloji bana daha çekici bir 
alan gibi gelmi" olabilir.  

D.: "stanbul Üniversitesi Cerrahpa!a 
Tıp Fakültesi’nde o dönemlerde nasıl 
bir e#itim veriliyordu?
E.E.: O dönemde #stanbul’da tek bir 
tıp fakültesi vardı. Az önce belirtti!im 
gibi, fen fakültesinin büyük salonunda 
di" hekimli!i ve eczacılık ö!rencileri 
birlikte fizik, kimya ve biyoloji 
derslerine katılırdık. Bu derslerin 
bazılarında, #kinci Dünya Sava"ı 
sırası ve sonrasında Almanya’dan 
gelip Türkiye’ye yerle"mi" son bilim 
insanlarını dinleme "ansım da oldu. 
Özellikle kimya ve fizik alanında 
dersler Almanca anlatılır ve ilgili 
asistan tarafından Türkçeye çevrilirdi. 
Di!er derslerin ö!retim üyelerinden 
bazıları da Alman hocaların yanında 
yeti"mi" isimlerdi. Ayrıca, Cumhuriyet 
öncesi dönemde tıpta batıya yönelme 
giri"imleri sırasında Avrupa ülkeleri 
tıp merkezlerinde bulunmu" birçok 
ö!retim üyesinin o dönem #stanbul 
Tıp Fakültesi’nde

 

“Gençlerin Önü 

Açılmalı” 
Prof. Dr. 
Esat Erdinç 
E$kazan
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görevli oldu!unu anımsatırsam, çok 
"anslı bir ö!renci oldu!umu söylemek 
abartılı olmayacaktır. 

Ö!rencili!imin son yılında, stajlara 
devam ederken unutamadı!ım 
bir toplumsal olay 27 Mayıs askeri 
darbesidir. Toplumsal olaylarla ve 
sosyoloji konularıyla do!rudan ilgim 
o tarihlerde ba"ladı sanıyorum. 1961 
yılında fakülteyi bitirdikten sonra 
askerlik görevimi yapmaya karar 
verdim. O tarihlerde erkek hekimlere 
yedek subaylık hizmeti iki yıldı ve 
hizmetin ilk altı aylık süresi #zmir’de 
hazırlık e!itimi "eklinde gerçekle"tirilirdi. 
Sonraki bir buçuk yıllık sürem için 
çekti!im kura sonucunda Trakya’daki 
birliklerde görev aldım. Askerlik 
hizmetim sırasında oldukça fazla pratik 
yapma olana!ı buldum.

D.: Akademik kariyer yapmayı neden 
tercih ettiniz?
E.E.: Askerlik görevini tamamladıktan 
sonra yurt dı"ına gitmeyi tasarlamı"tım. 
O yıllarda sava"tan çıkmı" Almanya’da 
hekim olarak çalı"ma imkânı oldukça 
fazla oldu!undan birçok arkada"ım 
uzmanla"ma ve çalı"ma amacıyla 
bu ülkeyi seçmi"tir. Fakat Fransızcaya 
a"inalı!ımın etkisiyle olacak ki, bir tıp 
dergisinde Kanada’da Fransızcanın 
resmi dil oldu!u Montreal kentinde 
bir psikiyatri hastanesine ait ba"vuru 
olana!ı dikkatimi çekti. Bu amaçla 
istenen referansları tamamlamak için 
Cerrahpa"a nöroloji hocalarımdan 
Prof. Dr. Sebahattin Kerimo!lu’na 
gitti!imde bana klinikte bo" bir 
asistan kadrosu oldu!unu ve hemen 
ba"vurabilece!imi söyledi; giri" o giri"… 

D.: 1972-74 yıllarında ara!tırma 
görevlisi olarak Farmakoloji Anabilim 
Dalı’nda göreve ba!ladınız ve 
akademik kariyerinize bu alanda 
devam ettiniz. Peki farmakoloji alanına 
yöneli!iniz nasıl gerçekle!ti?
E.E.: #lkin o dönemin uzmanla"ma 
ko"ulları konusunda bir noktayı 
açıklamam gerekir. Asistan kadrosunda 
nöro-psikiyatri uzmanlık e!itimi 4 
yıllık bir süreye yayılmı"tı. Ancak, 
daha sonra uzman olarak psikiyatri 
alanında çalı"acak olanlar e!itim ve 
ö!renim sürelerinin 3 yılını psikiyatri 
bölümünde ve bir yılını da nöroloji 
klini!inde çalı"arak tamamlamak 

zorundaydılar. Nöroloji alanında 
çalı"mayı seçenler ise 3 yıllık nöroloji 
e!itim ve uygulama sürecinden 
geçer, ardından 1 yıl psikiyatride 
çalı"ırlardı. Ben nörolojiyi seçmi"tim ve 
uzmanla"ma süremin sonuna yakın, 
daha önce belirtti!im gibi, kazandı!ım 
bir Fransız teknik bursu ile 1968 yılında 
Fransa’da Lyon Üniversitesi’nde uyku-
uyanıklık mekanizmaları üzerinde 
ara"tırmaları ile ünlenmi" M. Jouvet’nin 
laboratuvarında çalı"ma fırsatı buldum. 
Yurda dönü"te bu çalı"malar sırasında 
hazırladı!ım tezimle 1969 yılında 
Cerrahpa"a Nöroloji Klini!i’nde 
uzmanlık sınavına girip “Sinir ve Ruh 
Hastalıkları” uzmanı unvanını kazandım 
ve aynı klinikte asistan olarak çalı"ırken 
açılacak uzman kadrosunu beklemeye 
ba"ladım. Bu sırada Farmakoloji 
Anabilim Dalı’nda deneysel hayvan 
çalı"maları dikkatimi çekmi"ti. Anabilim 
Dalı Ba"kanı Alaeddin Akçasu hoca 
ile görü"tüm. Bo" bir uzman kadrosu 
bulundu!unu, deneysel nöro-
farmakoloji çalı"malarıma orada devam 
edebilece!imi söyleyince 1972 yılı 
sonlarında ba"vuru yapıp bu kadroda 
çalı"maya ba"ladım.

Çalı"malarımda özellikle deneysel 
epilepsi modelleri üzerinde 
odaklanmı"tım ve doçentlik tezimi bu 
alanda hazırladıktan sonra 1976 yılında 
girdi!im sınavda “nöroloji doçenti” 
unvanını kazanıp Cerrahpa"a Tıp 
Fakültesi’ndeki çalı"malarıma devam 
ettim. Farmakolojideki akademik 
çalı"malarımı sürdürürken de profesör 
unvanını kazandım. Böylece nöro-
farmakolojide geni" açılı ve a!ırlıklı 
olarak epilepsiye yönelik bir e!itim ve 
ara"tırma hayatım oldu. 

D.: Yıllarını bu alana vermi! bir 
duayen olarak günümüz tıbbında 
farmakolojinin geldi#i noktayı, yeri ve 
önemini sizden dinleyebilir miyiz?
E.E.: Tıpta ilacın uygulandı!ı her alan 
farmakolojiyi ilgilendirir. Dünya Sa!lık 
Örgütü ilacı; “Fizyolojik sistemleri 
veya hastalık durumlarını kullananın 
yararına de!i"tirmek veya incelemek 
amacıyla kullanılan bir madde veya 
ürün” olarak tanımlamı"tır. Tarihsel 
açıdan bakıldı!ında, ilk ilaç örneklerinin 
bitkisel olanlar ba"ta olmak üzere 
do!al kaynaklı oldu!u görülür. Farklı 
bitkilerin yaprak, çiçek, kök veya kabuk 

gibi de!i"ik kısımlarından ilaç amaçlı 
yararlanılmı"tır. Ayrıca, bazı hayvansal 
ürünlerin de bu amaçla kullanılma 
örnekleri vardır. Fakat farklı bitki 
kısımlarında genellikle öne çıkan etkili 
bir kimyasalın yanı sıra, etkileri daha 
zayıf ba"ka kimyasallar da bulunabilir. 
Ayrıca ilaç kayna!ı bitkiler, içerdikleri 
etken maddeler bakımından yöresel 
ve mevsimlik farklar gösterebilirler. 
Günümüzde ilaç petrokimya 
endüstrisine ba!lı, teknoloji yo!un 
bir ticaret ürünü olmakla birlikte i"levi 
bakımından sosyal yanı a!ır basan 
bir nesnedir. Bu nedenle ba!lı oldu!u 
piyasa ko"ullarından kaynaklanan belli 
sorunlara sahiptir. Ayrıca günümüzde 
bitkisel ilaçlara geri dönü" "eklinde, 
yenilik gibi gündeme getirilen akımlar 
da dikkati çekiyor. Fakat bu noktada 
standardizasyondan temizli!e ve 
mikropsuzlu!a kadar bir dizi sorun da 
göz ardı edilmemelidir.

Günümüzde geldi!i noktadan ilacın 
tarihsel geli"me sürecine baktı!ımızda, 
içindeki kimyasalların ne ve ne kadar 
oldu!u bilinmeyen, ço!u bitkisel 
ürünlerden, içerdi!i etkili kimyasalın 
ne ve ne kadar oldu!u bilinen standart 
ürünlere do!ru bir geli"me görürüz. 
Ayrıca, bir ilaçta bulunabilen birden çok 
etken madde sayısı da giderek azalma 
göstermi"tir. Günümüz ilaçlarında 
genellikle sentezle olu"turulmu" tek 
etken madde içeren kimyasal ürünler 
kullanılmaktadır. 

D.: Ülkemizde akılcı ilaç kullanımı 
konusunda yapılan farkındalık 
çalı!malarını yeterli buluyor musunuz, 
bu noktada sizce neler yapılmalı?
E.E.: Akılcı ilaç kullanımı, Dünya 
Sa!lık Örgütü’nün 1985’ten itibaren 
özellikle geri kalmı" ve geli"mekte 
olan ülkeler için olu"turdu!u ilaçla 
tedavi yakla"ımıdır. Buna göre; 
“Ki"ilerdeki sa!lık sorununun çözümü 
için do!ru tanıya dayalı, hastanın 
biyolojik özellikleri dikkate alınarak, 
uygun ilacın, uygun dozda, uygun 
yolla ve uygun süreyle verilmesi” 
amaçlanmı"tır. Bu yakla"ımda ayrıca 
tedavinin maliyeti ve ilacın elde 
edilebilme ko"ulları da göz önünde 
tutulmaktadır. Sa!lık Bakanlı!ımız 
akılcı ilaç kullanımı konusunda uzun 
süredir çe"itli toplantılar yapmakta ve 
yayınlarda bulunmaktadır. Bu konu 
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gündeme gelmi"ken bir anımdan 
söz etmek isterim. Amerika Birle"ik 
Devletleri’ne 2002 yılında gitti!imde 
taksiler üzerinde bir kolesterol ilacının 
büyük reklam panosu dikkatimi 
çekmi"ti. Sa!lık alanına ait ve sosyal 
yanı a!ır basan bir ürün olan ilacın 
gazlı bir içecek gibi metala"mı" 
olmasına çok "a"ırmı"tım. Bu yakla"ım 
tıpkı ate"li silahların kolaylıkla satılıp 
elde edilmesi gibi gelmi"ti bana. Bu tür 
ticari yakla"ımlar çok kaygı vericidir. 
Ülkemizde uygulanan ilaçta reklam ve 
tanıtım sınırlamaları korunmalıdır. 

Aynı do!rultuda gündemden 
dü"meyen bir konu gereksiz ilaç 
kullanımıdır. Özellikle antibiyotiklerin 
basit gribal enfeksiyonlar gibi sa!lık 
sorunlarında hekim de!erlendirmesi 
yapılmadan hasta veya yakınları 
tarafından geli"igüzel verilmesinde 
bir dizi olumsuzluk bulunmaktadır. 
Neyse ki, yurdumuzda son dönemde 
kamuya yapılan uyarılar ve konuda 
getirilen sınırlamalar sorunun çözümü 
açısından önem arz ediyor. Ayrıca, 
bu noktada koruyucu tıbbın önemini 
unutmamamız gerekir. Sonuçta daha 
ekonomik olmasının yanı sıra, ki"inin 
sa!lı!ının bozulmasını engellemeyi 
amaçladı!ından daha insani bir 
yakla"ımdır. 

#laçla tedavide kar"ıla"ılan di!er 
önemli bir sorun, birden çok ilaç 
kullanılan hastalarda do!abilecek 
olumsuz ilaç etkile"imleridir. Genellikle 
farklı sa!lık sorunları bulunan ya"lı 
hastalarda gündeme daha sık gelen 
bu durum, ilk tedaviye yeni ilaçların 
eklenmesi sırasında ortaya çıkabilir. 
Sonuçta a"ırıla"mı"/toksik etkilerin 
do!abilmesinin yanı sıra bazen ilaçların 
tedavi etkisinde zayıflamaya da yol 
açılabilmektedir. Bu bakımdan çoklu 
ilaç tedavisinde rol alan hekimin ilaç 
etkile"imleri konusunda dikkatli ve 
bilgilerini yenilemi" olması gerekir. 

Bu noktada, yani ilaçla tedavi 
konusunda, hasta ve yakınlarının 
bilgilendirilmesinin yanı sıra tıp 
fakültelerinin e!itim programlarının 
ve uzmanlık derneklerinin mezuniyet 
sonrası bilgi yenileme çalı"malarının 
önemi öne çıkmaktadır. Günümüzde 
biyoloji ve tıp alanlarındaki bilgiler 
hızla artmakta, bilgi yarı-ömrü giderek 

kısalmaktadır. Fakat bilgisayar ve 
internet olanakları ile bu alanlardaki 
bilgi ve yeniliklere ula"ım çok 
kolayla"mı"tır. Bütün bu nedenlerle tıp 
fakültelerindeki e!itim programlarının 
bu hususlar dikkate alınarak 
yapılandırılması yerinde olacaktır. 

Ayrıca tıp fakültesi mezunlarının 
ortak bir sınavdan geçerek hekimlik 
diploması almaları, bu mesle!in 
standardizasyonu bakımından daha 
yerinde olur. Birçok geli"mi" ülkede tıp 
fakültesi ö!rencileri mezun olurken 
böyle ortak bir sınavdan geçiriliyorlar 
ve bir anlamda aynı terazide tartılarak 
doktor oluyorlar. Ülkemizde ancak 
uzmanlık e!itimine ba"layabilme 
amaçlı merkezi bir sınav yapılıyor.    

D.: Bilimsel çalı!malarınızdan 
bahseder misiniz?
E.E.: Uzmanlı!ımı aldıktan sonra klinik 
ve laboratuvar çalı"malarımda daha 
çok deneysel ve klinik epilepsiler 
konusuna yo!unla"tım. 1973 yılında 
Epilepsi ile Sava" Derne!i’ni Cerrahpa"a 
Tıp Fakültesi’nde görevli ö!retim üye 
ve yardımcıları ile birlikte kurduk. 21 yıl 
sonra 1994’te Bakanlar Kurulu kararıyla 
derne!imiz “Türk” sıfatını kullanmaya 
ba"ladı ve Uluslararası Epilepsi ile Sava" 
Ligi’ne üye oldu. 2003 yılında emekli 
olduktan sonra ba"ta epilepsi ve ilaç 
konularında olmak üzere tıp tarihi 
alanında ara"tırmalara yöneldim. Bu 
çalı"maların bazıları da yayınlanmı"tır.  

D.: Türk Epilepsi ile Sava! Derne#i ile 

ne gibi çalı!malar yaptınız?
E.E.: Kurulu"umuz sonrası kısa sürede 
yurt düzeyine ve dünyaya açılan 
bir dernek konumuna geldik. Bu 
ba!lamda pek çok ulusal ve uluslararası 
kongre ve bilimsel etkinlik düzenledik; 
ba"lattı!ımız hekimlere yönelik aylık 

bilimsel konferanslar günümüzde de 
sürmektedir. Uluslararası Epilepsi ile 
Sava" Ligi’ne (ILAE) katıldıktan sonra 
bu bilim çevrelerinde geli"tirilen 
terminolojileri, sınıflandırmaları ve 
metodolojileri kullanmaya ba"ladık. 
Birçok arkada"ımız yurt dı"ına giderek 
önemli epilepsi merkezlerinde çalı"ma 
fırsatı buldu. Oradaki bilim insanları 
da zaman zaman ülkemize gelip 
epilepsiye ili"kin konularda toplantılara 
katılmaya ba"ladılar. Böylece, 
yurdumuzda epilepsiler konusunda 
tanı, tedavi ve rehabilitasyon 
açılarından amaçladı!ımız ça!da" 
geli"mi"lik düzeyine yakla"tı!ımızı 
sanıyorum. Bugün derne!in çalı"maları 
devam ediyor ve genç arkada"lar bu 
çalı"maları ba"arı ile yürütüyor. 

D.: Sizce günümüzde, mesle#e 
yönelik yeterli düzeyde bilimsel 
çalı!ma üretiliyor mu?
E.E.: Özetle belirtecek olursak, tıp 
fakültelerinde bilimsel çalı"malarda 
motivasyon ba"lıca iki "ekilde 
olu"abiliyor: Birincisi, uzmanlık 
ve doçentlik tezleri gibi akademik 
yükselme a"amaları için zorunlu 
çalı"malar sırasında. #kincisi özellikle 
yeni bir bilgiye ula"ma çalı"malarından 

Epilepsi ile Sava" Derne!i’nin ilk toplantısından. Aramızdan erken ayrılan Dr. Kenan 
Tükel Hocamız ve Dr. Yavuz  Renda bu toplantılardan birinden sonra, oturum arasında.
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mutluluk duymaya ba!lı olarak 
sürdürülen ara"tırmalarda. Akademik 
a"amalar için yapılan ara"tırmaların 
zorunluluk durumları ortadan kalkınca 
geriye sadece ki"isel ara"tırma 
motivasyonu kalıyor. Yeni bir ilaç bulma 
gibi konularda çalı"ma yapmaksa 
büyük boyutlarda yatırım ve donanım 
gerektirir. Sentezlenen ya da do!ada 
bulunan bir kimyasaldan ki"inin 
kullanabilece!i ürüne kadar ortalama 
on yıla yakın süren ön çalı"malar ve 
milyonlarca doları bulan bir gider söz 
konusu. O nedenle piyasaya sürülen 
yeni ilaçların ço!unun ba"ta ABD 
olmak üzere batı Avrupa ve Japonya 
gibi petrokimya endüstrisinde ilerlemi" 
ülkelerden çıktı!ını görüyoruz. 
Tabii, bu yeni ilaçların fiyatları bir 
hayli yüksek oluyor. Ayrıca yeni bir 
ilaç piyasaya sürüldükten sonra, 
uygulamalar sırasında kullanılmasını 
engelleyebilecek yan etkiler ortaya 
çıkabiliyor. Ne kadar ön ara"tırma 
yapılırsa yapılsın piyasadan bu nedenle 
çekilen ilaçlar olabiliyor. Onlara yapılan 
bütün giderler de giderek sistemin 
bütününe yansıtılıyor. Bütün bu 
nedenlerle çok uluslu firmalar, a"a!ı 
yukarı be" yılda bir “blockbuster” diye 
niteledikleri yaygın kullanım olana!ına 
sahip (büyük pazar payı olabilecek) bir 
ilaç bulmayı amaçlarlar. 

Bu noktada “yetim ilaç” kavramından 
söz etmek uygun olacaktır. Böyle 
bir niteleme çok nadir görülen bir 
hastalı!a etkili olabilecek bir ilacın 
geli"tirilmesinde piyasa ko"ullarının 
engelleyici rolünü i"aret eder. Çünkü 
bu durumda az sayıda satılabilecek ilaç, 
ara"tırma-geli"tirme yatırımlarını hiçbir 
zaman kar"ılayamayacaktır.  

D.: Ülkemizde tıp e#itiminin bugünkü 
durumunu nasıl buluyorsunuz?
E.E.: Bu noktada sonda söyleyece!imi 
ba"ta belirteyim; mevcut durumdan 
ho"nut de!ilim. #nsanlar ya" aldıkça 
“bizim zamanımızda” diye ba"layan 
cümleleri çok sık kurarlar, ama e!itim 
düzeyimiz açısından geçmi"te 
kar"ıla"tıklarımıza ve ya"adıklarımıza 
gerçekten hasretiz. Sorunuza gelince, 
enine-boyuna tartı"ılması gereken çok 
sayıda sorunsalı olan bir konu. Size 
yurdumuzdaki tıp fakültelerinin sayısını 
verirken bile tereddütlerim var, zira aktif 
tıp fakültesi sayısı de!i"ebiliyor. Son 

verilere bakılırsa 73’ü devlet, 27’si vakıf 
üniversitesine ba!lı 100 tıp fakültemiz 
görülüyor. Fakat bunlardan 84’ünün 
aktif ve di!erlerinin kurulu" a"amasında 
oldu!unu hatırlıyorum. Yurdun dört bir 
yanında hızla artmı" bu fakültelerdeki 

ö!retim elemanlarının sayı ve 
yeti"mi"lik düzeyleri bakımından 
önemli farkları mevcut. Özellikle 
yeni kurulan vakıf tıp fakültelerinde 
yasaların öngördü!ü ö!retim üye ve 
yardımcılarının sayısını tamamlamak 
için devlet üniversitelerinden emekli 
olmu" ya da akademik kariyerine 
devam eden ö!retim üyelerini transfer 
ediyorlar. Ben de emekli olduktan sonra 
bir vakıf üniversitesinde ders vermeye 
devam etti!imi belirtmi"tim. Ama ya"la 
ister istemez dinamizminiz azalıyor. 
Gençli!in fiziksel ve zihinsel canlılı!ını 
insan a!ır a!ır kaybediyor. Az sayıda 
dinamo görevi yapabilecek hoca 
transfer ederek kurulmu" kadrolarla 
tıp fakültelerini yürütmek kolay de!il. 
Üniversite ve fakülteler tarihi birikimleri 
ve kültür boyutları olan yapılardır. Çok 
güzel binalar in"a edip, son teknoloji 
ürünü aletlerle donatmak hemen tıp 
fakültesi olu"turmak için yeterli olamaz.

Bir de olumlu bir de!i"meden söz 
edebilirim. Günümüz ko"ullarında 
bilgiye ula"mak eskiye oranla çok 
daha kolay ve hızlı. Artık dünyanın 
öbür ucunda çıkan yayınlara internet 
üzerinden anında ula"ıyoruz. Bu olanak 
bilimsel çalı"ma ve ara"tırmaya merak 
duyanlar için büyük bir nimet. Fakat 

bu bilgi eri"im hızı ve artı"ında bilgi 
kirlili!ine de dikkat etmek gerekiyor. 

D.: Mesle#in gelece#inden umutlu 
musunuz?
E.E.: #nsanımızdan umudumuz oldukça 

mesle!imizden de umudumuzu 
kesmeyiz. Hekimli!in önünde 
yeti"me ko"ullarından hizmet verme 
ko"ullarına kadar pek çok sorun var. 
Ayrıca hekimin toplumsal rolünün ve 
eme!inin kamuoyundaki algılanı"ında 
son yıllarda bazı olumsuz de!i"meler 
oldu. Fakat yakın tarihte kendi hastalık 
sorunlarım için daha önce çalı"tı!ım 
kuruma gitti!imde, zor ko"ullarda 
özveri ile çalı"an, pırıl pırıl genç bilim 
insanları ile kar"ıla"tım ve bu bakımdan 
gelece!e olan umutlarımı koruyorum. 
Ancak ko"ullardaki olumsuzluklar 
devam etti!i sürece, bu insanların 
motive olmaları çok zorla"ıyor, 
önlerinin açılması ve desteklenmeleri 
gerekiyor. 

D.: Epilepsi alanında gelinen son 
noktayı ve yapılan son çalı!maları 
nasıl buluyorsunuz?
E.E.: Epilepsi (yani güncel dilde sara) 
nöbeti beynin potansiyel bir özelli!idir. 
Bütün memeliler belli ko"ullarda 
epilepsi nöbeti geçirebilirler. Hiçbir 
insan epilepsi kar"ısında korunmu" 
de!ildir. Bir trafik kazasında a!ır kafa 
travması, beyinde bir tümör olu"ması, 
bir damar hastalı!ı etkisi ile beyin 
dengelerindeki de!i"iklikler sonucu 
epilepsi nöbetleri ba"layabilir. Di!er 

yandan genetik temelli, çocuklukta 
ba"layan epilepsiler de vardır. Aktif 
epilepsi nöbeti olanlara toplumda 
yüzde bir oranında rastlanıyor. Benim 
tıp e!itimine ba"ladı!ım dönemde 
epilepsilerin tanı ve tedavi olanakları ile 
günümüzde eri"ilen durum arasında 
da!lar kadar fark var. 

Günümüzde epilepsi nöbetlerini 
önleme amacıyla 30’a yakın ilaç 
kullanılıyor. #laç tedavisine ra!men, 
inatçı nöbetleri olanlarda cerrahi 
giri"imle nöbet oda!ını çıkarma gibi 
olanaklar da var. Ülkemizde epilepsi 
cerrahisi yapan, çok ba"arılı beyin 
cerrahisi uzmanı arkada"larımız yeti"ti. 
Nöbetlere yol açan oda!ı bulup, sa!lıklı 
dokulara zarar vermeden çıkarma 
uygulamalarını ba"arıyla yapıyorlar. 
Bu noktada ünlü sinir cerrahı Gazi 
Ya"argil’in belli epilepsi nöbetleri 
tedavisi için geli"tirdi!i önemli cerrahi 
bulu"larını hatırlatmak isterim. Bugün 
genç beyin cerrahı arkada"larımızın 
da bu alanda çalı"maları uluslararası 
düzeyde sürmektedir. 

D.: Son olarak genç hekimlere neler 
tavsiye edersiniz?
E.E.: En önemlisi mesleklerini severek 
yapmaları. Bu noktada hekimlerin 
moral açıdan motivasyonları çok 
önemli. Çalı"ma ko"ulları oldukça 
a!ır, nöbet saatleri ve ardından tekrar 
günlük çalı"mayı sürdürme ko"ulları 
çok zorlayıcı, büyük özveri gerektiriyor. 
Yüksek ö!retimden geçerek meslek 
sahibi olanlar arasında zorunlu hizmet 
ko"ulu özellikle hekimlere uygulanıyor. 
Görevlerine kamuda devam eden 
hekimlerin gelirlerinin çekici düzeyde 
olmadı!ını dü"ünüyorum. O nedenle 
meslek seçimini tıptan yana yapacak 
adayların hekimli!in bu yanlarını göz 
ardı etmeden iyice dü"ünerek karar 
vermeleri gerekiyor. Bütün bunlara 
ra!men bir hususu hatırlatmak 
isterim. #yile"mesinde rol aldı!ınız bir 
hastanın odanızdan ayrılı"ı sonrasında 
ya"adı!ınız iç huzur maddi de!erlerle 
ölçülmüyor. Onu tatmı" ve birçok kez 
ya"amı" insan bu duyguyu ba"ka bir 
"eyle mukayese dahi etmez.

Epilepsi ile Sava" Derne!i’nin 13-15 $ubat 1974 tarihinde düzenledi!i II. Epilepsi ve Nörofizyoloji Günlerinden; 
Cerrahpa"a Tıp Fak. Nöroloji ABD konferans salonu; Dr. P. Passouant’ın konferansından. (Ön sıralarda 
aramızdan erken ayrılan Dr. Nedim Zembilci. Dr. Ahmet  Çalı"kan, Dr. Mermi Uygur. Dr. Güngör Turhan)
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Ye$ilçam’ın Ye$ilçam oldu%u o 
görkemli günlerin en ba$arılı 
jönlerinden #zzet Günay, yıllarını 
tiyatroya verdikten sonra yönünü 
sinemaya çevirip, Türk sinemasını 
bugünlere getiren o emektar ku$a%ın 
önemli parçalarından biri oldu. Usta 
sanatçı, elini attı%ı her i$te ba$arılı 
olmasını, ki$isel meraklarına tutkuyla 
ba%lı olmasıyla açıklıyor.

DENGE: Kısaca çocukluk 
günlerinizden ve #stanbul’dan biraz 
bahseder misiniz?
#ZZET GÜNAY: Sarıyer’de do#dum. 
Ben altı aylıkken Salacak’a gelmi!iz. 
Babam ilk iskele memurlu#unu 
Sarıyer’de yapmı!. O sırada 
hastalanmı! ve tayini Salacak’a çıkmı!. 
Ben de çocuklu#umu geçirdi#im 
Salacak’ta, sahil çocu#u olmanın 
bütün nimetlerinden yararlandım. Tek 
kula#ımın duymayı!ı da dalı! sırasında 
oldu. 

Kız Kulesi’nin sahil tarafı sı#dır ve dip 
gözükür, köprü tarafı ise uçurumdur. 
Oraya bir çapa takılmı!. Karadenizli 
kayıkçılar beni kandırdı ve o çapaya 
ula!mak için daldım. Dalıp çapaya 
elim de#di#inde nefesim bitmi!ti. 
Çıktı#ımda da kula#ım patlamı!tı. 
O tek kulakla Deniz Harp Okulu ve 
Koleji’ne girdim. 

D.: 1949 yılında Deniz Harp Okulu 
ve Koleji’ne ba$ladınız. Daha sonra 
neden Haydarpa$a Lisesi’ne geçtiniz?
#.G.: Pa!akapısı Ortaokulu’ndayken 
babamın ölümü sonrası a#abeyim 
ve ben ikimiz de sınıfta kalmı!tık. 
Onun ikinci senesiydi, okulu bıraktı. O 
çalı!ıp eve bakacak, ben okuyacaktım. 
Ortaokulu orada bitirdim. O zamanlar 
dar gelirli ailelerin çocukları, evde bir 
bo#az eksilsin diye askeri okullara 
gönderilirdi. Amcam deniz subayıydı 
ve o vesile olunca Deniz Harp Okulu 
ve Koleji’ne yazıldım. 

Bir süre sonra anladım ki askerlik 
yapamayaca#ım. Fizik be!-altı bran!ta 
okunurdu, ben en sert hocanın girdi#i 
ısı dersinde bo! kâ#ıt verdim. Sınıfta 
kalınca beni okuldan attılar. Daha 
sonra Haydarpa!a Lisesi’ne geçtim. 
Tabi bunlar ya!anırken annem çok 
çile çekti. Kendisi çok fedakâr bir 
kadındı. Onu rahmetle anıyorum. 

D.: #stanbul Belediyesi #mar 
Müdürlü%ü’nde teknik ressam olarak 
çalı$tınız. Bu süreç nasıl gerçekle$ti?
#.G.: Liseyi bitirmeye yakın dönemde 
mimar olmak istiyordum. "mar 
Müdürlü#ü’ne müracaat ettim ve 
kabul edildim. Harita !ubesinde teknik 
ressam olarak çalı!maya ba!ladım. 
Çalı!ma arkada!larım arasında 
Mimar Behruz Çinici ve ressam 
Zeki Kral’da vardı. Mimarlık e#itimi 
almam konusunda desteklediler 
fakat e#itim maliyeti nedeniyle bu 
gerçekle!emedi. Aynı zamanda çok 
iyi dans ediyordum. Balarısı Engin’in 
Aksaray’da dans dershanesi vardı, 
orada hocalı#a ba!ladım. "!ten çıkıp 
oraya gidiyordum. 

Bir süre sonra askerli#i aradan 
çıkarmaya karar verdim. Ankara’da 
imtihana girdim, ula!tırma kazandım. 
Balıkesir ula!tırmada hem !oför 
yeti!tiriyordum hem de vasıtalarla 
ilgileniyordum. Tümende gizli plan 
(harita) çiziliyordu, beni oraya aldılar. 
Pa!a çizdi#im haritaları kolorduya 
götürmemi söyledi. Çantayı bile#ime 
kelepçeleyerek kolorduya gidiyordum. 
Askerlik hayatım adeta film gibi 
geçiyordu... 

D.: Askerlik sonrası bir süre ticareti 
denedikten sonra en nihayetinde 

Dormen Tiyatrosu’na kabul edildiniz. 
Profesyonel sanat ya$amınızın 
ba$langıcı olan bu süreci anlatır 
mısınız?
#.G.: Asker dönü!ü çalı!mam 
gerekiyordu. Lise mezunuydum. 
Üç arkada! ticarete atıldık ama 
yapamadık. Bu sırada bir gazete 
ilanına rastladım. "landa Haldun 
Dormen’in yeti!tirmek üzere talebe 
aldı#ını gördüm. "lk fırsatta gidip 
umutsuz bir !ekilde Küçük Sahne’nin 
merdivenlerine tırmandım. 

Sonradan yakın dostum olan, gazeteci 
Teoman Orberk o sırada tiyatronun 
genel sekreteriydi. Arkası dönük 
evraklara bakıyordu, korkup geri 
döndüm. Sonra cesaretimi toplayıp 
tekrar gittim. Form verdiler, Haldun 
Dormen hazırlamı!, doldurup teslim 
ettim. 18 x 24 foto#raf gerekiyordu, 
annemden para alıp çektirdim ve 
bıraktım. 

“Size olumlu veya olumsuz mektupla 
cevap verece#iz” dediler. Bekledim, 
cevap gelmedi, annemden aldı#ım 
parada içime oturmu!tu. En azından 
gidip resmi geri almak istedim. Camlı 
kapıdan girdim, Haldun Dormen 
kar!ıma çıktı, kala kaldım. “Siz "zzet 
Günay de#il misiniz?” diye sordu. 

Aslında kendisini yakından takip 
ediyordum. “$imdi içeride size mektup 
yazıyorlardı, okula kabul edildiniz, ilk 
oyunda da ufak bir rolünüz var” dedi. 
Böylelikle oyuncu olmama ilk karar 
verenler; Haldun Dormen, Teoman 
Orberk, Asaf Çiyiltepe ve "lhan 
"skender oldu. 

D.: Her $ey “Kara A%açlar Altında” 
adlı oyundaki o ufak rolle ba$ladı. 
Peki, sahnedeki o ilk anlarda neler 
ya$andı?
#.G.: O zamanlar saçım uzundu. 
Oyunda bir !erif rolü vardı, iki de sözü; 
biri oyunun ortasında biri sonunda. 
Kapıyı vurup “Aç kapıyı, kanun 
namına” diyorum, Erol Keskin’i alıp 
götürece#im. Çok heyecanlıydım. 

O oyunda Fikret Hakan ile birlikte 
sahne alıyorduk. Daha ünlü olmamı!tı, 
ilk kez kar!ıla!tık ve arkada!lı#ımız 
ba!ladı. Daha sonra Asaf Çiyiltepe 
bana; “Titiz ve disiplinli bir adamsın, 

Kültür Sanat Kültür Sanat

Beni Ben Yapan 
Tutkularımdır...

#zzet 
GÜNAY
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gel benim asistanım ol, sahne 
amirli!inde bana yardım et” dedi. Sonra 
kendisi Fransa’ya gitti ve ben sahne 
amiri olarak kaldım. 

Haldun Dormen’de bana güvendi ve 
sorumluluklar verdi, aynı zamanda 
onun asistanlı!ını yapmaya ba"ladım. 
Böylece meslek ediniyor, kendimi 
geli"tiriyordum. Bir süre sonra turneler 
ba"ladı!ında gelir-gider defterini de 
tutmaya ba"ladım. Zaten Haldun 
Dormen bir ya"am ustasıdır, ondan çok 
"ey ö!rendim. 

D.: Sokak Kızı "rma’da rol aldınız. Bu 
müzikalden aklınızda kalanlar neler?
".G.: Sokak Kızı #rma, Türkiye’de 
sahnelenen ilk Amerikan müzikali 
olması açısından önemli bir oyundu. 
Burada büyük rollerden birini oynadım. 
Küçük Sahne’ye sı!madı!ı için Atlas 
Sineması’nda oynuyorduk. 25 ki"ilik 
orkestramız vardı. Haldun Dormen 
kitabında; “Ekibimde "arkı söyleyip dans 
eden iki ki"i vardı; Gülriz Sururi ve #zzet 
Günay” diye yazar. Bunu yazması beni 
çok mutlu etmi"tir. 

D.: Sinemaya geçi!iniz tam olarak 
nasıl gerçekle!ti?
".G.: Sokak Kızı #rma tutunca Haldun 
Dormen, 1962 yılında Pasifik $arkısı’nı 
sahnelemeye karar verdi. Hasılat kötü 
gidiyordu ve kaldırmayı dü"ünüyorduk. 
Bir gün perde arası kulise Orhan Aksoy 
geldi. O sırada fırçalarla birbirimizi 
boyuyorduk; “Yarın sabah Hulki 
Saner sizi Kodaman Sokak’ta Turgut 
Demira!’ın platosunda bekliyor” dedi. 

Gitti!imde Ayhan I"ık oradaydı, çok 
sinirliydi, çünkü yardımcı oyuncu 
gelmemi"ti. Hulki Saner beni 
tanı"tırdıktan sonra, bir kenara çekti; 
“#ki tane büyük rol var, Ayhan ciddi 
rolü oynayacak, sen komik rolü 
oynayacaksın, sinemada komik jön 
sıkıntısı var "u ara, git iki takım elbise al 
gel” dedi. Takım elbise i"ini bir "ekilde 
halledip döndüm. Böylece sinemaya 
ba"lamı" oldum.

D.: “Kırık Plak” filminde Zeki Müren ile 
oynadınız, ilk tanı!manız nasıl oldu?
".G.: Tarık Dursun Ka, Küçük Sahne’nin 
giri"indeki oyuncu resimlerine 
bakarken beni görmü" ve Baytekin’e 
benzetmi". Osman Seden’e; “Orada 

bir tiyatrocu var, Baytekin’e benziyor, 
onu bir yerde kullanalım” demi". O 
an geçi"tirmi"ler, ne zaman Kırık Plak 
gündeme gelmi", Osman Seden, 
“Figürasyondan birini ça!ırırsak ve 
lafını "a"ırırsa Zeki’ye ayıp olur. Tiyatro 
geçmi"i olan biri olsun. Sen birinden 
bahsediyordun, onu ça!ıralım” demi". 
Zeki Müren’i üzmeyecek, lafını kolay 
söyleyecek, tabii "oförlük bilecek, 
eli yüzü düzgün biri gerekiyormu".  
Haber geldi, gittim. Osman Seden beni 
kar"ıladı, baktı ve “Tamam” dedi. #lk gün 
gittim, Zeki Müren çoktan gelmi"ti. 

Kameraman Kriton #liyadis, elindeki 
tüpü uzatarak, “Çocuk bununla yüzünü 
boya” dedi. Sonradan ö!rendim 
ki herkese “genç” manasında öyle 
seslenirmi".

Rol arkada"ım Zeki Beyle çok iyi 
arkada" olduk. Dokuz gün çalı"tım, 
tiyatroda ayda 200 TL alıyorum, bu 
filmden günde 150 lira kazandım. 
Filmde gece sahneleri çoktu, karanlık 
çıktıkları için ço!u konmamı"tı. Hiç 
unutmam, kendimi görebilmek için 
filmi izlemeye iki kere gitmi"tim. 

Annesi, babası ve a!abeyi ile #lkokul, ortaokul ve 
Deniz Koleji yılları

Haldun Dormen ve Ayfer Feray ile Varan Bir filminden,
Fatma Girik ile 

D.: Birkaç filmde ufak roller oynadıktan 
sonra “Varan Bir” filmiyle ba!rol 
oyunculu#una geçtiniz?
".G.: Büyük rolümden sonra Tamer 
Yi!it ve Tanju Gürsu ile iki yardımcı 
rol oynadım. Daha sonra Melek ve 
Metro Film bana yatırım yapmaya 
karar vermi". Yönetmen Aram Gülyüz 
ça!ırdı, konu"tuk. “Sen tiyatroya çok 
dü"kün bir adamsın. Tiyatrocular sürekli 
izin istiyorlar, bizi yarı yolda bırakıyorlar, 
sen tiyatroyu bırakabilir misin?” diye 
sordu. Haldun Dormen’e sormam 
gerekti!ini söyledim. Haldun Dormen 

de; “Bir tiyatrocunun hayatında 
yakalayabilece!i en büyük fırsatlardan 
biri budur. Hemen gidiyorsun, ama bir 
"artım var; bir daha tiyatro yaparsan 
benim tiyatroma geleceksin” dedi ve 
ben gidi" o gidi". Varan Bir’de Fatma 
Girik ile ilk ba"rolümü oynadım. Bu 
film benim çıkı"ımı hazırladı. “Beni 
Osman Öldürdü” ikinci ba"rolüm oldu. 
Büyük i" yaptı, ilk galalara da o filmle 
katıldım. Sonra burnumun kırıldı!ı 
Bomba Gibi Kız filmi geldi. Gilda’nın 
adaptasyonuydu. Ben Glenn Ford’un 
rolünü oynadım, Rita Hayworth’un 

rolünü Türkan $oray, kötü adam ise 
Sadri Alı"ık’tı. 

Filmde bir kavga sahnesi vardı. Sadri 
Alı"ık bana tek bir yumruk atacaktı. 
Attı ve burnumu kırdı, filmin bitmesi 
gerekiyordu, Burnum iyile"memi"ti. 
ama sargıları açıp oynuyor, sonra 
yeniden takıyordum. Doktor sargıları 
açıp açmadı!ımı sordu!unda 
açmadı!ımı söylüyordum. Ardından 
A!açlar Ayakta Ölür filmi için teklif 
geldi.     
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Yine Öztürk Serengil ile bulu"tuk ve 
kabul edece!imi söyledim. Önce ne 
kadar kazanaca!ımı sorup ö!rendim. 
Sonra olumlu yanıt verenlerin kimler 
oldu!unu sordum; Ayhan I"ık, Filiz 
Akın, Cüneyt Arkın, Orhan Gün"iray… 
daha liste bitmeden “Tamam tamam, 
sen beni de yaz” dedim. 

O dönemde her kadın solistin altında 
bir erkek solist sahneye çıkıyordu. 
Aramızda bir komedyen ya da dansöz 
sahne alırdı. Kos koca Ajda Pekkan’ın 
üstünde ben sahneye çıkıyordum. Bu 
sistem çok modaydı. En uzun çalı"an 
da ben oldum. Muazzez Abacı hariç 
bütün kadınlarla ve erkek olarak sadece 
Bülent Ersoy ile çalı"tım. 1980’lerde 
"arkıcılıkta kadın solistler öne çıkmaya 
ba"ladı. Kadının arkasından sahne alan 
erkek solist modası geçti. Ben de bir 
süre sonra bıraktım. 

D.: 119 filmde canlandırdı#ınız rollerle 
izleyicinin gönlünde taht kurdunuz, 
peki sizin oynamaktan en çok keyif 
aldı#ınız film, beraber çalı!maktan en 
çok ho!landı#ınız aktrisler kimlerdi? 
".G.: Öncelikle benim bir avantajım 
vardı, tiyatro kökenli oldu!um için 
çok saygı gördüm diyebilirim. Hatta 
bir yönetmen, me"hur bir sanatçı ile 
oynarken; “Sürekli senden bahsediyor, 
acaba onun yanında ezilir miyim diye 
soruyor” dedi. Ancak herkesle rahat 
çalı"tım, hiçbir oyuncuyla problemim 
olmadı. 

Sadece Türkan $oray, Fatma Girik, 
Filiz Akın ve Hülya Koçyi!it ile 40-
45 film yapmı"ım. Karde" gibi olduk; 
aynı  yeme!i, sırlarımızı payla"tık. Lütfi 
Akad yapımı Vesikalı Yârim benim için 
çok özel bir filmdir. Bana ödül aldı!ım 
filmlerden daha fazla "ans getirdi. 

Lütfi A!abey’e; “Rol için #zzet Günay’ı 
dü"ünmeseniz kimi dü"ünürdünüz?” 
diye sormu"lar; “10 defa daha sorsanız 
yine #zzet’i isterim” demi". 

Lütfi Akad insanlık adına çok "ey 
ö!rendi!im insanlardan biridir. Onunla 
çalı"mak oyunculuk kariyerimin en 
büyük "anslarınadan biridir. Lütfi 
A!abey’in senaryolarında çok az söz 
vardır, çünkü günlük hayatında da o 
kadar sade konu"urdu. Sette ba!ırmayı 
sevmezdi. Sadece gözlerine bakarak 
sahnenin iyi olup olmadı!ını anlardık. 
Oyuncuya çok imkân tanırdı, güvenirdi. 
Belirli bir alan çizerdi ve senin orada 
kendi yaratıcılı!ını sergilemeni beklerdi. 
Atmosferi sabit kamerayla sa!lardı.  

#kinci önemli filmim yine Lütfi Akad 
imzalı, Nilüfer Koçyi!it ile oynadı!ım, 
yine mutsuz sonla biten Kader Böyle 

Kültür Sanat Kültür Sanat

D.: Ye!ilçam’ın en parlak günlerinde, 
sayısız filmde ba!rol oynadınız. O 
günlerde Ye!ilçam’ın bir parçası olmak 
ne demekti, nasıl bir duyguydu? 
".G.: Çok güzel günler ya"adık. Ancak 
sonradan baktı!ımızda bizim ku"ak 
bütün zorluklara, teknik imkânsızlıklara 
ra!men büyük bir özveriyle çalı"an bir 
ku"aktı. Geceleri üç saat zor uyurduk. 
Ba"rol oyuncularında bile araba yok
bir minibüse dolu"up üstüne ı"ıkları, 
kamerayı koyup i"e gidiyorduk. Bir 
minibüs, bir film demekti.

$anslı insanlar mıydık, yoksa "anssız mı 
bilmiyorum, ama harcanan bir ku"aktık. 
Sinemayı sinema yapan bizlerdik. 
Tiyatroculardan sonra, bugünkü 
sinemacılara sinemayı hazırlayandık. 
$imdiki sinemacılar bizlerden çok 
"ey ö!rendiklerini söylüyorlar, bu da 
bizi çok mutlu ediyor. Biz o dönemi 

ya"amasaydık, bugünküler ya"ayacaktı 
Türk sineması ne durumda olurdu 
bilemiyorum.

Güzel insanlardı hepsi, güzel dostluklar 
vardı. Rekabet yoktu, çünkü herkese 
i" vardı. En büyük "ikâyetimiz senaryo 
olmayı"ıydı. Günlük, alelacele yazılmı" 
çekim senaryoları gelirdi. O kadar yıl 
boyunca elime ciltli sadece bir tane 
senaryo aldım, o da Vesikalı Yârim. 

D.: 1970’li yıllarda sinemayı bıraktınız? 
Sonra 7 yıl Türk Sanat Müzi#i dalında 
solistlik yaptınız, sahneye çıktınız. 
Müzi#e geçi! nasıl oldu?
".G.: Kötü filmler devri ba"lamı"tı. 
Biz, bizi seven insanlara borcumuz 
oldu!una inanarak onlara ihanet etmek 
istemedik. Ben, Ediz Hun, Fikret Hakan, 
Ayhan I"ık gibi aklı ba"ında arkada"lar 
teklifler gelmesine ra!men bize 

yakı"mayaca!ına, bu karanlık dönemi 
Türk sinemasının kısa sürede a"aca!ına 
inandık. Kenarda biraz paramız vardı, 
günlük ya"ıyorduk. Zamanla birikimler 
bitmeye ba"ladı. Hepimiz kara kara 
dü"ünür olduk.

1973 yılında Özdemir Birsel ile Hisar 
Film’de oturuyorduk. #çeri Öztürk 
Serengil girdi; “$arkıcılık teklifi var, kabul 
eder misin?” diye sordu. Piyasada iki 
tane "arkıcı vardı bizden; Efkan Efekan 
ve Göksel Arsoy. Ben gelen teklifleri 
hep reddediyordum. Öztürk Serengil; 
“Sana köftecilik teklif etmiyorum. Sen 
sanatçısın, "imdi de "arkıcılık teklif 
ediyorum. Horoz sesi bile çıkarsan 
paranı alacaksın. 20 dakika sahnede 
kalacaksın, be" "arkı söyleyeceksin” 
dedi. Eve gittim, hanımla oturup 
dü"ünmeye ba"ladık ve sonunda kabul 
etmeye mecbur olduk. 

7 8 9 10 11Vesikalı Yarim filminden,
Türkan $oray ve Gülriz Sururi ile

Dünyada yapılmı" ilk Red 
Kit filminin afi"i.

Çifte Nikah filminden,
Ayhan I"ık ve Necdet Tosun ile

Nazar De!mez #n"allah 
film afi"i 
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Kezban filminden,
Hülya Koçyi!it ve Muza%er Tema
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#stedi adlı yapımdır. Arkasından Türkan 
$oray ve Cahit Irgat ile rol arkada"lı!ı 
yaptı!ımız Lütfi Akad’ın, Seninle Ölmek 
#stiyorum renkli çekilen filmi gelir. 
Sinema tarihçileri bu filmleri üçleme 
olarak kabul eder. Yine Osman Seden’in 
çekti!i Ak"am Güne"i önemsedi!im 
filmlerdendir. Türkan $oray yer alır. 
Ödül aldı!ım A!açlar filmi bunlardan 
sonra gelir. 

Benim 30 tane iyi filmim var. Bu iyi 
filmleri yapan #zzet Günay. Demek iyi 
bir yönetmenle, iyi bir senaryoyla, iyi 
oyun çıkarabiliyor. Kötü filmlerdeki de 
#zzet Günay, o bakımdan harcanmı" bir 
ku"a!ız. 

D.: 70-80’li yıllarla bugünün sineması 
arasında ne gibi farklar var?
".G.: Bir kere yeni ku"a!ın seçme 
"ansı ve vakti var. #stemezse, 
be!enmezse oynamıyor. Senaryoyu 
bir ekip hazırlıyor, sonra ba"ka bir 
ekip de!erlendiriyor, en sonunda da 
oyuncuyu ça!ırıyorlar. 

Bir gün arkada"lar Osman Seden’in 
beni kahvede bekledi!ini söyledi, 
senaryoları orada yazardı, gittim. 

“Seneye dört film bendesin” dedi. 
“Nasılsın?” diye bile sormuyor, o kadar 
kısa ve net. “Ne kadar istersin?” diye 
sordu. Ne yanıt vermeliyim diye 
dü"ünmeye ba"ladım. Osman Abiyi 
kırmamam lazımdı. “En son aldı!ım 
fiyat olur mu?” diye sordum. “Olmaz 
öyle "ey, fiyatın piyasaya 25, ama bana 
20’ye oynayacaksın” dedi.

Ertesi gün, Kemal Film ile anla"tı!ımı 
duyan birinci sınıf firmalar kapımı 
çalmaya ba"ladı. O yıllarda önemli olan 
birinci sınıf firmalara çalı"maktı. Çünkü 
koltuk adeti fazla olan 13 sinemayı 
bu "irketler almı"tı. #kinci sınıf firmalar, 
kalan 11 sinemayı payla"ıyordu. Bu 
zamanki reyting o zaman ki hâsılattı. 
Anadolu’da be" i"letme vardı, oradan 
talimat verirlerdi; “Bu film iyi i" yaptı, 
aynı kadroyla be" film daha”. Biz de ona 
göre ça!rılıyorduk. Hatta öyle anlar 
geldi ki tutan bir filmdeki kavga ve 
a"k sahnesi olsun diye a"ırma filmler 
yapıldı. Yıllardır finansman yapan 
prodüktörler, filmleri i"letmecilere 
finanse ettirmeye ba"ladı. En sonunda; 
“Filmin be!enisini biz tayin ediyoruz, 
bu i"i biliyoruz, halkın içindeyiz, 
parayı veren de biziz neden kendimiz 

yapmıyoruz.” dediler ve #stanbul’a 
gelip "irketler kurdular. Sinemanın kötü 
gidi"atı da böylece hızlandı.
 
D.: Yeni jenerasyon aktörleri nasıl 
görüyorsunuz?
".G.: Çok iyi oyuncular var. Çok iyi 
i"ler yapılıyor. Biz de bununla gurur 
duyuyoruz, ho"umuza gidiyor, mutlu 
oluyoruz. Ke"ke biz de bu devirde gelip, 
filmlerimizi günümüzün iyi "artları 
altında yapabilseydik. 

D.: Türk insanı tarafından bu kadar 
sevilmenizi neye ba#lıyorsunuz?
".G.: Oyunculu!umun önünde olan 
bazı özelliklerim var. Aile hayatım, 
tutkularım, meraklarım bana hep bir
ayrıcalık getirdi. Bunlar oyunculu!umu 
destekledi ve hatta zaman zaman 

önüne geçti. #nsanlar gelip; “Özel 
hayatımızda hep sizi örnek almaya 
çalı"tık” der. Ben özellikle bunun 
üzerinde durmadım, hayatımın normal 
akı"ı içerisinde bu böyle sonuçlandı. 
Belki bu durum izleyenlere geçerek, 
beni bu denli sevmelerine neden 
olmu" olabilir. 

D.: Biraz da koleksiyon tutkunuzu 
konu!alım, biriktirmek size neler kattı?
".G.: Ben bu ya"a geldim ve bu 
röportajı yapıyorsam tutkularım 
sayesindedir. Meraklarım sayesinde bir 
"eyler ö!rendim. Biriktirmeye ba"ladım 
ve o birikimler ba"ka meraklara kapı 
açtı. En nihayetinde bu ya"ımda aslında 
hiçbir "ey bilmedi!imi anladım. Ke"ke 
herkesin bunu yapma "ansı olsa ve 
mesle!i dı"ında bir "eylerle u!ra"abilse.

Bugün, ne mi yapıyorum, herbiri 
ba"ka bir ya"anmı"lı!ı anlatan çok 
sevdi!im hobilerimden antikalar, resim  
ve koleksiyon konulu seminerlerde 
hocalık, danı"manlık yaparak ya"anmı"-
lıklarla kendimi sürekli yeniliyorum.

D.: Sanat hayatınızdaki ba!arınızın sırrı 
nedir ve bu ba#lamda gençlere neler 
tavsiye etmek istersiniz?
".G.: Aslında nasihati pek sevmem. 
Akıllı insanlar dinlemezler, aptallarsa 
zaten anlamazlar. Ancak yaptı!ım 
i"i sevmek, yaparken mutlu olmak 
ba"arımın sırrıdır. O!luma da sadece; 
“Sevebilece!in ve mutlu olaca!ın i"i 
yap, oku, merakların olsun” dedim.

Ülkemiz zor günler geçiriyor, bu 
karanlık kuyudan çıkmanın tek yolu 

kültür ve sanata sarılmaktır. Ancak 
sanat; ilkellikten, katılıktan kurtarır, 
olgunla"tırır, dünya görü"ümüzü 
toplum sorunlarına bakı"ımızı 
de!i"tirebilir. Ne acıdır ki ülkemizde 
yanlı" ve yetersiz e!itim sanatsal bir 
be!eni kazandırmıyor. Çünkü sanata 
ve onun e!itimine önem verilmiyor.

Sanat; halkın beklentilerini kar"ılamak 
yerine, belli bir be!eni düzeyine 
yükseltme aracı olmalıdır ve evrenseldir 
ama evrensel olma amacı ile ba"lamaz, 
buna sonuçta eri"ir.

Sanat ö!renilmesi gereken bir dildir 
ve gizemlidir. Emin olamazsınız! 
Yakalayamazsınız!

Sanat; çaba ister, bakarak ö!renilebilir.

12 Öpü"mek Yasak filminden,
Öztürk Serengil ile

12



61 60 Nisan/Mayıs/Haziran
2018

Nisan/Mayıs/Haziran
2018

#çinde bulundu!umuz tedavi 
gruplarını; Pediatri, Dermatoloji, 
Üroloji, Onkoloji, Gastroenteroloji, 
Solunum, Anti-infektif, Anestezi, 
Yo!un Bakım, Parenteral Beslenme, 
Cerrahi, Nadir Hastalıklar, Gıda 
Takviyesi ve Dermokozmetik olarak 
özetleyebiliriz.

D.: Bu anlamda kısa ve orta vadede 
yeni ortaklık planlarınız var mı?
C.B.: Eczacıba"ı #laç Pazarlama olarak 
ilaç sektöründeki uluslararası ve ulusal 
firmalarla yaptı!ımız i"birlikleri ile 
ithal etti!imiz ve fason ürettirdi!imiz 
orijinal/e"de!er ilaçların ve reçetesiz 
ürünlerin tanıtım, pazarlama, satı" ve 
da!ıtımını gerçekle"tirmekteyiz. 

Amacımız bilimsel tecrübeye sahip 
oldu!umuz tedavi alanlarında 
hasta ihtiyaçlarına daha iyi yanıt 
verebilmek ve kar"ılanamayan 

ihtiyaçlara yönelik geli"tirilen inovatif 
tedavileri Türkiye’ye getirmek. Bu 
sebeple 2016 yılında önemli bir adım 
attık. Dünyanın önde gelen sa!lık 
kurulu"larından Zydus Cadila ile 
biyoteknolojik ürünlerden olu"an bir 
portföyün Türkiye’de pazara verilmesi 
konusunda anla"ma imzaladık. 

Yine 2017 yılında deniz canlılarından 
elde edilen yenilikçi kanser 
ilaçlarının geli"tirilmesinde dünya 
lideri olan PharmaMar ile lisans 
anla"ması imzaladık. Madrid merkezli 
PharmaMar ile imzaladı!ımız anla"ma 
kapsamında ilk olarak bazı kan kanseri 
türleri ile mücadele için geli"tirilen 
plitidepsin, Türkiye’deki hastaların 
kullanımına sunulacak.

D.: "thalat çalı!malarınızın 
yo#unla!tı#ı ülkeler ve firmalar 
hangileri?

C.B.: #" orta!ımız olan 
lisansörlerimizin üretim yaptı!ı 
ülkeler olan #sviçre, #spanya, Belçika, 
Almanya, Avusturya, Hollanda, 
Kanada ve Amerika’yı a!ırlıklı ithalat 
yaptı!ımız ülkeler olarak sıralayabiliriz.

D.: Türk ilaç sektörünün 
mevcut durumu hakkında neler 
söyleyebilirsiniz?
C.B.: Ülkemiz di!er Avrupa ülkeleri 
ile kar"ıla"tırıldı!ında daha genç 
bir nüfusa sahip olmasına ra!men, 
ya"am süreleri uzuyor ve nüfusun 
ya"landı!ını görüyoruz. Buna ek 
olarak da halen ciddi "ekilde artan bir 
nüfus oranına sahibiz. Bu da sa!lık 
harcamalarının artaca!ını ve bu 
do!rultuda ilaç sektörünün büyüme 
trendinin devam edece!ini gösteriyor. 
Bu sebeple 10. Kalkınma Planı 
kapsamında ilaçta yerelle"me konusu 
çok büyük önem kazanmı" durumda. 

"thal etti#i ve fason ürettirdi#i 
ilaçların ve reçetesiz ürünlerin 
tanıtım, pazarlama, satı! ve 
da#ıtımını gerçekle!tiren Eczacıba!ı 
"laç Pazarlama, Sa#lık Grubu’nun 
Eczacıba!ı Toplulu#u bünyesindeki 
gruplardan biri. Eczacıba!ı "laç 
Pazarlama Genel Müdürü Canan 
Bademlio#lu’na sorularımızı yönelttik. 

DENGE: Eczacıba!ı "laç Pazarlama ne 
zaman, nasıl kuruldu?
CANAN BADEML"O%LU: Dr. Nejat 
F. Eczacıba"ı, Heidelberg, Chicago 
ve Berlin üniversitelerindeki kimya 
yüksekö!renimini tamamladıktan 
sonra, 1941 yılında #stanbul’da bir ilaç 
laboratuvarı kurdu.

Laleli’deki bir apartman dairesinde 
üretilen ilk ilaç D-Vital isimli vitamin 
kapsülüydü. 1944 yılında Galata 
Mumhane Caddesi’nde altı odalı bir 
laboratuvara ta"ınıldı!ında, Dr. Nejat F. 
Eczacıba"ı’nın yanında 15 i"çi çalı"ıyor 
ve dört ürün üretiliyordu.

1951 sonlarında Levent’te temeli atılan 
ilk modern Türk ilaç fabrikası, 
23 Kasım 1952’de açıldı. 

Eczacıba"ı #laç Sanayi (E#S) 
bünyesinde yürütülen satı" ve 

pazarlama faaliyetleri 1989 yılında 
Eczacıba"ı #laç Pazarlama tarafından 
yürütülmeye ba"landı.

D.: Eczacıba!ı "laç Pazarlama’nın ilaç 
ve sa#lık sektörlerindeki misyonu ve 
vizyonu nedir?
C.B.: Eczacıba"ı #laç Pazarlama, 
Eczacıba"ı Sa!lık Grubu çatısı altındaki 
en önemli kurulu"lardan biridir. 
Eczacıba"ı #laç Pazarlama olarak 
öncelikle Sa!lık Grubu’nun vizyon ve 
misyonundan bahsetmek gerekir. 

Eczacıba"ı Sa!lık Grubu olarak 
misyonumuz; insan ya"amının 
sa!lıklı evresini desteklemek, sa!lı!ın 
bozuldu!u evrede ise en geli"mi" 
ürün, hizmet ve teknolojiler ile do!ru 
tanı ve tedaviye eri"imi sa!layan 
“Sa!lıklı ve Kaliteli Ya"am Orta!ı” 
olmaktır. Bu, aslında ne için var 
oldu!umuzu çok iyi tanımlamaktadır. 

Bu do!rultuda Sa!lık Grubu 
vizyonumuz ise; insan ya"amının 
her evresine dokunan ve birbirini 
bütünleyen i" alanları ve ça!da", 
yenilikçi yakla"ımlarıyla Türkiye ve 
geli"mekte olan ülkelerde “Sa!lıklı ve 
Kaliteli Ya"amın Öncüsü” olmaktır. 

Eczacıba"ı #laç Pazarlama da, Eczacıba"ı 
Sa!lık Grubu’nun bu   vizyon ve 
misyonu ile faaliyetlerini sürdürüyor ve 
sa!lıkta ya"am kalitesini arttıran; ça!da", 
güvenilir, yenilikçi çözümlerle hayatın 
her evresinde yer alıyor. 

D.: Bugün hangi tedavi alanlarına 
yönelik ürünleri hastaların 
kullanımına sunuyorsunuz?
C.B.: Vizyonumuzda da belirtti!imiz 
üzere aslında sa!lıklı ya"amın            
korunmasından en kritik tedavilere 
kadar ya"amın her evresinde hemen 
hemen varız.

Canan Bademlio%lu 
Eczacıba"ı #laç Pazarlama 
Genel Müdürü

Hayatın Her 
Evresinde
Yenilikçi 
Çözümler

Sektörden SektördenLevent #laç Fabrikası’nın temel atma töreni, Sa!lık Bakanı 
Dr. Ekrem Hayri Üstünda! ilk harcı atarken (03.10.1951)

Canan Bademlio!lu 
Eczacıba"ı #laç Pazarlama Genel Müdürü

2

1

1 2



63 62 Nisan/Mayıs/Haziran
2018

Nisan/Mayıs/Haziran
2018

Bugün yerli üretilen ürünlerin toplam 
ilaç pazarının %45’ini olu"turdu!unu 
görüyoruz, ancak yerli ürünlerin 
hammaddelerinin %80’inin ithal 
edildi!ini dü"ündü!ümüzde bu oran 
toplam de!erin %16’sına denk geliyor. 

Son yıllarda inovatif ürünlerin yerel 
üretimi için sektörde çok büyük 
atılımların oldu!unu ve önümüzdeki 
dönemde ithalat ba!ımlı bir 
konumdan, giderek artan ihracat 
hacmine sahip bir ülke konumuna 
gelece!imizi dü"ünüyorum. 

Elbette inovatif ürünlerin üretimi de 
bu alanda yetkin teknik ekip sayesinde 
mümkün. Dolayısıyla yerel üretimin 
desteklenmesiyle birlikte, teknik 
yetkinli!imizin de çok ciddi anlamda 
artaca!ını öngörmek mümkün. 

Yine dünyadaki geli"melere paralel 
olarak biyoteknolojik ürünlerin 
kullanımının arttı!ını ve bugün 
yakla"ık %15’lik bir orana sahip 
oldu!unu görüyoruz. Elbette 
önümüzdeki dönemde bu artı"ın 
geli"erek devamını beklemekteyiz.

D.: Sizce Türkiye’de ve dünyada ilaç 
sektörünü nasıl bir gelecek bekliyor?
C.B.: #laç sektöründe çok önemli 
geli"melerin ya"andı!ı ve ya"anaca!ı 
bir süreçten geçiyoruz. Bu sektörün 
bir temsilcisi olarak her yeni güne 
uyanmanın çok büyük bir anlam 
ve sorumluluk barındırdı!ına 
inanıyorum. 

Aslında temel amaç, hepimizin 
kaybetti!i zaman de!erini anladı!ı 
sa!lıklı ya"amın korunması, ancak 
hastalandı!ımızda da en do!ru ve 
etkin tedavinin ula"ılabilir olmasını 
sa!lamak. Bu sebeple sa!lık alanında 
tüm geli"meleri yakından takip etmek 
ve hastayı merkezine alan ve her 
bir bireyin farklı oldu!u yakla"ımı 
ile do!ru tanı ve do!ru tedavileri 
dünyayla aynı zamanda ülkemize 
getirmenin çok kritik oldu!unu 
dü"ünüyorum.

Hem ülkemizde hem de dünyada 
bilgiye eri"imin çok daha kolay olması 
sebebiyle bireylerin sa!lık alanında 
çok daha bilinçli oldukları bilinen bir 
gerçek. Hem sa!lıklı halin korunması 
hem de hastalıkları ile ilgili çok daha 

fazla ara"tırma yapıp yenilikleri takip 
ettiklerini görüyoruz. 

Gelecek dönemde dijital dönü"ümün 
yalnızca süreçlerde de!il ve ilaçla 
da birle"ece!i, ki"iselle"tirilmi" dijital 
ilaçlardan sıkça bahsedece!imizi 
dü"ünüyorum. Ara"tırma ve 
geli"tirme alanında büyük verinin 
teknoloji deste!i ile daha bütünsel 
yönetilece!i farklı i" modellerini 
görmek mümkün. 

Dünyada en önemli de!i"imlerden 
biri de kimyasal ürünlerden 
biyoteknolojik ürünlere geçi", 
biyoteknolojik ürünler çok daha 
kompleks moleküller olması itibarıyla 
geli"tirilmesi çok daha zor ve ciddi 
bir kaynak ihtiyacı söz konusu. Bu 
sebeple, bu alanda birle"me ve 
i"birliklerini daha fazla görece!imizi 
dü"ünüyorum. 

Yine sa!lıklı ya"amın korunması 
adına gıda takviyesi kullanımının 
artaca!ını ve bunun da giyilebilir 
teknoloji ile birle"tirilerek bu konuda 
da bireylerin günlük aktivitelerini 
takip eden ki"iselle"tirilmi" koruma 

seçeneklerinin gündeme gelmesini 
bekliyorum. Son olarak da dijital 
dönü"ümün hayatımıza daha fazla 
girmesi ile birlikte, i" yapı" "eklimizde 
ciddi bir de!i"imin bizi bekledi!ini 
ve çok daha farklı pozisyonların 
do!aca!ını dü"ünüyorum.

D.: Türk ilaç sektöründeki 
rekabete kar!ılık ne gibi çözümler 
üretiyorsunuz ve bu anlamda sizi 
di#er firmalardan ayıran temel 
özellikler neler?
C.B.: Eczacıba"ı #laç Pazarlama 
olarak rekabetten ziyade kendi güçlü 
alanlarımıza, yetkinliklerimize ve 
stratejik önceliklerimize odaklanmı" 
durumdayız. Bizim en güçlü 
yanımız “Eczacıba"ı” gibi çok güçlü 
bir markaya sahip olmak. Elbette 
böylesine güçlü bir markaya sahip 
olmak çok önemli bir sorumluluk 
duygusunu beraberinde getiriyor. 

D.: Kısa ve orta vadede Türkiye 
pazarına yönelik hedef ve 
stratejileriniz neler olacak?
C.B.: Eczacıba"ı #laç Pazarlama 

Sektörden SektördenEczacıba"ı Toplulu!u’nun kurucusu Dr. Nejat F. Eczacıba"ı 
Levent Eczacıba"ı #laç Fabrikası’nın önünde (1952)

Dr. Nejat F. Eczacıba"ı’nın ilk #laç üretimine ba"ladı!ı 
Galata Mumhane’deki laboratuvarı (1942)

Eczacıba"ı #lmi Mükafat Fonu Kurucu Üyeleri: Prof. Dr. Behiç Onul, Prof. Dr. Zafer Paykoç, 
Prof. Dr. Necmeddin Polvan, Ord. Prof. Dr. Ekrem $erif Egeli (Ba"kan), Ord. Prof. Dr. Muhiddin Erel, 
Ord. Prof. Dr. Arif #smet Çetingil, Prof. Dr. Re"at Garan, Prof. Dr. Sabih Oktay (1959)
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olarak kısa ve orta vadedeki ortaklık 
planlarımızda da bahsetti!im üzere, 
bilimsel yetkinli!imizin yüksek 
oldu!u ve köklü bir geçmi"e sahip 
oldu!umuz tedavi alanlarında 
kar"ılanamayan ihtiyaçlar ba"ta olmak 
üzere stratejik i"birliklerini devam 
ettirmeyi planlıyoruz.

D.: Sosyal sorumluluk anlayı!ınızdan 
bahseder misiniz?
C.B.: Eczacıba"ı Toplulu!u, kültür, 
sanat, e!itim, bilim ve spor alanlarında 
toplumsal ya"amın geli"mesine 
katkıda bulunmayı sorumlulukları 
arasında sayar. 

Eczacıba"ı Toplulu!u’nun kurucusu 
Dr. Nejat F. Eczacıba"ı’nın ya"amı 
boyunca savundu!u ve uyguladı!ı 
görü"ler, toplulu!umuzun toplum 
hizmetleri konusundaki temel ilke ve 
gelene!ini olu"turuyor. Nejat Bey’den 
bu konudaki bir alıntı, bakı" açımızı en 
iyi "ekilde yansıtıyor; “Özel giri"imde 
gerçek ölçü, toplumun varlı!ını 
arttırmadaki ba"arı düzeyidir”.
Kurumsal sosyal sorumluluk 

alanında “yaratıcılık”, “süreklilik” ve 
“kurum kimli!i ile uyum” konularına 
önem veren Eczacıba"ı Toplulu!u, 
kurulu"undan bu yana e!itim, kültür, 
sanat, bilim ve spor alanlarında 
toplumsal ya"amın geli"mesine 
katkıda bulunuyor. Eczacıba"ı 
#laç Pazarlama olarak biz de 
sosyal sorumluluk faaliyetlerimizi 
bu yakla"ım çerçevesinde 
"ekillendiriyoruz.

D.: Türkiye’de yürüttü#ünüz sosyal 
sorumluluk projeleri neler?
C.B.: Eczacıba"ı #laç Pazarlama olarak 
sosyal sorumluluk projelerimizi, 
“topluma katkı” ilkesini çalı"anlar 
düzeyinde yaygınla"tırmak ve bilgi, 
beceri ve deneyimlerin daha geni" bir 
payda" kitlesine ula"masını sa!lamak 
amacıyla bir araya gelen Eczacıba"ı 
Toplulu!u çalı"anları, emeklileri ve 
onların ailelerinden olu"an “Eczacıba"ı 
Gönüllüleri” adını verdi!imiz 
çalı"ma grubu ile yürütüyoruz. 
Tüm çalı"anlarımız Eczacıba"ı 
Gönüllüleri’nin sa!lık, çevre ve e!itim 
alanlarında yürütülen projelerine 

katılma ve bu projelerde gönüllü 
olarak çalı"ma fırsatına sahip.

Bunun dı"ında özellikle Eczacıba"ı #laç 
Pazarlama’dan takım arkada"larımın 
çok yo!un katılım gösterdi!i ve ilk 
yardımseverlik ko"usunu 2015 yılında 
gerçekle"tiren Eczacıba"ı Kurumsal 
Ko"u Takımı, ilk kez kampanya yapan 
en iyi kurumsal ko"u takımı seçilmi"ti.

D.: Dr. Nejat F. Eczacıba!ı Tıp Ödülleri 
hakkında bilgi verir misiniz?
C.B.: Eczacıba"ı Toplulu!u, Türkiye’de 
tıp ve eczacılık bilimlerinin geli"imine 
katkıda bulunmak amacıyla, 1959’da 
ba"lattı!ı “bilime katkı, ba"arıya ödül” 
gelene!ini sürdürüyor. Bugüne kadar, 
33 Tıp Bilim Ödülü, 42 Tıp Te"vik 
Ödülü, 16 Tıp Ö!rencileri Proje 
Ödülü verilirken, 177 çalı"ma Bilimsel 
Ara"tırma Destek Ödülleri kapsamında 
ba"arıyla tamamlandı.

D.: Selçuk Ecza Deposu ve Denge 
hakkında dü!ünceleriniz neler?
C.B.: Selçuk Ecza Deposu dendi!inde 
aklıma ilk olarak tevazu ve ba!lılık 

geliyor. Sanıyorum 1958 yılından 
bu yana, bu kadar dengeli büyüme, 
güvenle tanınma ve istikrarlı geli"imin 
arkasındaki en önemli de!erler de 
bunlar. 

Selçuk Ecza Deposu sektörde ilaç 
endüstrisinden eczanelere, sektörle 
ilgili meslek odalarından üniversitelere 
kadar uzanan çok önemli bir i" orta!ı 
konumunda. Ayrıca özellikle sürekli 
e!itimin önemine çok inandı!ını 
ve bu sebeple de özellikle eczacılık 
mesle!inin geli"imine yönelik çok 
önemli adımları Türkiye’nin dört 
bir yanında sürekli olarak attı!ını 
biliyorum. 

Bunun yanı sıra Selçuk Ecza Deposu 
çalı"anlarının kuruma ba!lılıklarının 
e"ine az rastlanır seviyede olması 
da bence sektörde örnek alınması 
gereken, çok zor edinilen bir özellik 
ve bence ba"arısının arkasında yatan 
en önemli faktörlerden biri. 
Denge Dergisi ise hakikaten ismi gibi 
içerik olarak hem sektöre ait önemli 
bilgileri içeren hem de sanattan bilim 

ve teknolojiye, ekonomiden çevreye 
çok farklı alanlardaki içeri!i ile dengeli 
ve sektör açısından çok önemli bir 
yayın. Hazırlanmasında eme!i geçen 
herkese çok te"ekkür ederim.

Sektörden SektördenEczacıba"ı Ko"u Takımı Dr. Nejat F. Eczacıba"ı Tıp Onur Ödülü sahibi 
Prof. Dr. Olcay Neyzi ödülünü alırken (2017)
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alan ve Amida veya Virankale olarak 
adlandırılan höyükte tespit edilmi"tir. 
Bu yerle"imde, kale i"levli ilk yapının 
MÖ 3000 yıllarında bölgeye egemen 
olan Hurriler tarafından in"a edildi!i 
kabul edilir. Ardından kent Asurlular, 
Urartular, Büyük #skender, Selefkoslar, 
Partlar, Romalılar ve Sasanilerin 
egemenlikleri altına girer. 7. yüzyılın 
ilk yarısına kadar Bizans idaresi altında 
ya"ayan yöre, 639’dan sonra #slâm 
kenti kimli!i kazanır.

Kent, 7. yüzyılın ikinci yarısından 
itibaren yönetimine egemen olan 
Emeviler, Abbasiler, $eyho!ulları, 
Hamdaniler, Büveyho!ulları, 

Mervano!ulları, Büyük Selçuklu 
ve $am Selçukluları, #nalo!ulları, 
Nisano!ulları, Hasankeyf Artukluları, 
Mısır ve $am Eyyubileri, Anadolu 
Selçukluları, Mardin Artukluları, 
Akkoyunlular ve son olarak da Osmanlı 
zamanında, yerle"imin ana ö!esi olma 
etkinli!ini kesintisiz korumu"tur. 

Bu uygarlıklar arasında Diyarbakır’da 
en fazla tarihi iz bırakanlar 
Romalılar, Bizanslılar, Abbasiler, 
Mervaniler, Selçuklular, Artuklular 
ve Osmanlılar olmu"tur. Diyarbakır 
tüm bu uygarlıkların zengin tarihi ve 
kültürel de!erlerini ta"ıyan eserlerini 
günümüze kadar korumu"tur. 

Diyarbakır Kalesi ve Surları: Dicle 
Nehri’nin yanında yükselen bazalt 
platonun do!u kıyısındaki geni" düzlük 
üzerinde yer almaktadır. Yapı, kentin ilk 
kuruldu!u #ç Kale ve onu tamamlayan 
Dı" Kale’den olu"maktadır. #mparator 
II. Constantinus, Sasanilere kar"ı "ehrin 
etrafını surla çevirerek burayı bölgenin 
askeri ve idari merkezi durumuna 
getirmi"tir. 

#ç Kale’de yerle"me, bölgenin ilk 
yerle"ik halkı olan Hurri-Mitanniler 
dönemine kadar iner. Burada yer alan 
Amida Höyü!ü’nün bilinen tarihi 
MÖ 4200 yıllarına kadar gitmektedir. 
Tarihte vilayetin yönetim merkezi 

Köklü tarihinin geli!imini tüm 
evreleriyle simgeleyen ve yöreye 
egemen olmu! büyük uygarlıkların 
izlerini ta!ıyan çe!itli anıtsal yapıları 
ve do#al de#erleriyle Diyarbakır; 
yalnız Türkiye’nin de#il, tüm 
dünyanın en önemli kentlerinden 
biridir.

Diyarbakır ve çevresi insanlık tarihinin 
birçok ilkine tanık olmu"tur. Diyarbakır; 
yerle"im ilkeleri açısından, çevresindeki 
uygarlıklara ya"am "ansı veren Dicle 
Nehri ile bütünle"en görkemli bir 
kenttir. Suyla gelen bu büyük kültür, 
bir anlamda Roma’nın do!u sınırını 
belirleyerek, egemen kimli!ini 
vurgulayan bir düzeye ula"mı"tır. 

Tarih boyunca Amida, Amid, Kara-
Amid, Diyar-Bekr, Diyarbekir, Diyarbakır 
adlarını alan kent, Güneydo!u 
Anadolu Bölgesi’nin orta bölümünde, 
Elcezire denilen, Mezopotamya’nın 
kuzey kısmındadır.

Yontma Ta" ve Mezolitik devirlerde, 
Diyarbakır ve çevresindeki ma!aralarda 
ya"anmı" oldu!u arkeolojik ara"tırmalar 
ile anla"ılmı"tır. E!il-Silvan yakınlarındaki 
Hassuni ile Dicle Nehri ve kolları 
üzerinde Ergani yakınlarındaki Hilar 
ma!aralarında bu dönemlerden kalma 
kalıntılar tespit edilmi"tir.

Anadolu’nun en eski köy yerle"meler-
inden biri olan, Ergani yakınlarındaki 
Çayönü Tepesi, günümüzden 10 bin 
yıl önceye tarihlenmesi ile sadece 
yöre tarihine de!il uygarlık tarihine de 
ı"ık tutmaktadır. MÖ 7500-5000 yılları 
arasında aralıksız olarak, daha sonra da 
aralıklarla iskan edilen Çayönü, yabani 
bu!day, mercimekgiller gibi bitkilerin 
tarıma alınması, koyun ve keçinin 
evcille"tirilmesi ile bilim dünyasında 
önem kazanmı"tır.

Yine Ergani yakınlarındaki Grikihaciyan 
Tepesi’nde, MÖ 5000 yılları ba"ına 
tarihlenen Geli"kin Köy Evresi ya da 
Kalkolitik Ça! olarak adlandırılan ve 

Halaf Kültürü’nün sonlarına tarihlenen 
bir kültür evresi görülmü"tür. Halaf 
Kültürü; Kuzey Irak, Suriye ve 
Güneydo!u Anadolu’da görülen, 
yuvarlak planlı ve kubbeli evleri ile 
ünlüdür. Diyarbakır’ın Bismil #lçesi 
yakınlarındaki Üçtepe Höyük’te 
yapılan kazı çalı"malarında ise Yeni 
Asur, Helenistik ve Roma #mparatorluk 
dönemine tarihlenen önemli bir 
merkez ortaya çıkarılmı"tır. 
 
Kentteki ilk yerle"menin, Dicle 
yata!ından 100 metre yüksekte olan 
ve Fis Kayası adı verilen sarp bölgenin 
bugünkü #ç Kale arazisinde kalan 
kesiminde gerçekle"ti!i, bu alanda yer 

Dicle’nin 
"nsanlı#a 
Arma#anı;
Diyarbakır

Turizm Turizm21 3 4 5Diyarbakır Surları Diyarbakır Surlarının altındaki 
ya"am mahalleri

Foto!raf;
"zzet Keribar
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Ulu Cami detayı Ulu Cami detayı Ulu Camii detayı

Bazı yazmalarda Mimar Sinan eseri 
oldu!u geçmektedir. Tek kubbeli, kare 
planlı yapının son cemaat yeri yapıya 
göre dı"arı ta"kın ve be" gözlüdür.

Behram Pa!a Camii: 1564-1572 
yıllarında Diyarbakır’ın 13. Osmanlı Valisi 
Behram Pa"a tarafından yaptırılmı"tır. 
Tamamen kesme ta"tan yapılmı" 
tek kubbeli cami basit görünse de 
iç ve dı" süslemesiyle Diyarbakır’ın 
ta" i"çili!i yönünden zengin yapıları 
içinde önemli yer tutar. Camii içindeki 
duvarlar, alttan belli bir yüksekli!e kadar 
#znik çinileriyle süslüdür.

Melik Ahmet Pa!a Camii: 1587-1591 
yılları arasında Diyarbakır’ın 60. Valisi 
Melik Ahmet Pa"a tarafından 
yaptırılmı"tır. Yapının giri"i oldukça 
dikkat çekicidir. Gösteri"li ana giri" kapısı 
caddeye bakar ve duvardan dı"arıya 
ta"ırılmı"tır. Minare camiden ayrı olarak 

yapılmı"tır ve kaide kısmındaki ta" 
bezemeleri ile dikkat çeker. 

Nasuh Pa!a Camii: 1606-1611 yılları 
arasında dönemin Diyarbakır Valisi 
Nasuh Pa"a tarafından yaptırılmı"tır. 
Siyah kesme ta"lardan yapıldı!ı bilinen 
yapı çe"itli devirlerde özensiz "ekilde 
onarılmı"tır. Yapının avlusuna üstü 
kemerle örtülen süssüz, girintili taç 
kapıdan girilir. Caminin içi bezemeden 
yoksun, basit görünümlüdür.

Kurt "smail Pa!a Camii: 1869-1875 
yılları arasında Diyarbakır Valisi Kurt 
#smail Pa"a tarafından yaptırılmı"tır. 
Sur dı"ında yapılmı" ilk yapı olan Kurt 
#smail Pa"a Camii sur içindeki di!er 
camilerden çok farklı tasarlanmı"tır. Plan 
itibarıyla daha çok türbeyi anımsatır.

Hz. Ömer Camii: Mardin Kapısı’nın iki 
giri"i kapatılarak olu"turulmu"tur. Halk 

arasında Hz. Ömer Camii olarak 
tanınan bu caminin kitabesinde, 
Mescid-i $eddad ismine rastlanmı" 
olu"undan ötürü yapıya Ömer $eddad 
adı verilmi"tir. Caminin kitabesinden 
#nalo!ulları zamanında, 1150-1151 
yıllarında yapıldı!ı bilinmektedir. 

$eyh Yusuf Camii: Halk arasında 
Tabakhane Camii olarak bilinen 
yapının Kavvaso!lu Hacı Ahmet 
tarafından yaptırıldı!ı vakfiyesinden 
anla"ılmaktadır. Cami avlusundaki 
$eyh Yusuf Hemedani’nin oldu!u 
söylenen bir türbeden ötürü de yapıya 
onun ismi verilmi"tir. Caminin mimari 
üslubu 16. yüzyıl izleri ta"ır.

Lala Kasım Bey Camii: Halk tarafından 
Lale Bey ismiyle anılan bu caminin 
ibadet mekânı kare planlı olup, üzeri 
çatı ile örtülüdür. Küçük tek kubbeli bir 
cami olup, kesme ta"tan yapılmı"tır. 

olan #ç Kale’de ayrıca; Artuklu Sarayı, 
Jandarma Binası, Eski Cezaevi, Kolordu 
Binası, Adliye A ve B Binaları, Komutan 
Atatürk Binası, Hz. Süleyman Camii 
ve 27 Sahabe Türbesi, Saint George 
Kilisesi, Aslanlı Çe"me ve Artuklu 
Kemeri bulunmaktadır.

#ç Kale dı"ında yer alan surlar 82 burç 
ve dört ayrı kapıdan olu"maktadır. 
Diyarbakır surlarının toplam uzunlu!u 
5.500 metre ve yer yer de!i"en 
biçimde 7-8 metre yüksekli!indedir. 
Kalenin bazı burçları efsaneler, 
üzerindeki figürler ve yazıtlarıyla ilgi 
çekmektedir. Yedi Karde" Burcu, Ulu 
Beden Burcu, Nur Burcu, Keçi Burcu, 
Leblebikıran Burcu, Akrep Burcu 
bunların ba"ında gelir. Dı" Kale’nin 
mimarlık tarihi açısından birbirinden 
önemli dört kapısı ise "unlardır: 
Kuzeyde Da!kapı (Harputkapı), 
batıda Urfakapı (Rumkapı), güneyde 
Mardinkapı (Telkapı), do!uda Yenikapı 
(Dicle veya Sukapı).

Ulu Cami: $ehirdeki tarihi camilerin 
en büyü!ü ve ünlüsü olan Ulu Cami, 
Anadolu’nun en eski camilerindendir. 
639 yılında Mar Toma Kilisesi’nin 
bulundu!u alana in"a edilmi"tir. 
1091’de Büyük Selçuklu Hükümdarı 
Melik"ah’ın buyru!u ile onarım 
gördü!ü ve de!i"ik dönemlerde 
yapılan eklentilerle bugünkü "eklini 
aldı!ı da kitabelerinden ö!renilmi"tir. 
Yapı, #slam âleminin 5. Harem-i $erif’i 
olarak kabul edilmektedir. #ki bölümü, 
iki medresesi, do!u-batı maksuresi, 
minaresi, abdesthanesi ve dikdörtgen 
bir avlusu vardır. Avluda bulunan, 900 
yıldan fazla geçmi"e sahip güne" saati, 
ünlü bilgin El-Cezeri’nin eseridir.  

Kale Camii (Hz. Süleyman Camii): 
Nisano!lu Ebu’l-Kasım tarafından 
1155-1169 yılları arasında yaptırılmı"tır. 
Caminin biti"i!inde Halid Bin Velid’in 
o!lu Süleyman ile Diyarbakır’ın Araplar 
tarafından alını"ı sırasında "ehit dü"en 
sahabelerin yattı!ı alan bulunmaktadır. 
Caminin en önemli özelli!i Hz. Ömer 
zamanında Diyarbakır’ın fethinin 
buradan ba"lamasıdır. 

Safa (Parlı) Camii: 15. yüzyılda in"a 
edilen caminin hemen yanında yer 
alan bol bezemeli minare, gösteri"iyle  
camiyi geri planda bırakmı"tır. 

#n"asında kullanılan malzemelere 
karı"tırılan bir bitkiden çıkan mistik 
kokudan dolayı yapıya parlı, yani 
kokulu denilmektedir. Yapıda ibadet 
mekânının duvarları çinilerle kaplıdır. 

$eyh Mattar (Mutahhar) Camii: 
Akkoyunlu döneminde 1500 yılında 
Sultan Kasım tarafından yaptırılan 
cami daha çok dört ayaklı minaresi ile 
ünlüdür. Bu minarenin dört aya!ı, dört 
#slam mezhebini simgelemektedir.

Nebi (Peygamber) Camii: Akkoyunlu 
eseri olup, 16. yüzyıldan kalma tek 
kubbeli bir camidir. Minaresinde 
ve caminin de!i"ik yerlerinde 
Hz. Muhammed’in hadisleri 
bulunmasından ötürü Peygamber 
Camii adıyla anılır. Caminin mihrabı 
zengin çinilerle bezenmi"tir, minaresi 
ise süslü kitabelerle çevrilidir.

Fatih Pa!a Camii: 1516-1520 yılları 
arasında, Diyarbakır Valisi Bıyıklı 
Mehmet Pa"a tarafından yaptırılmı"tır.
Üst örtüsü kur"un oldu!u için  
Kur"unlu Cami adıyla anılmaktadır. Plan 
olarak di!er Diyarbakır yapılarından 
ayrılan camide merkezdeki kubbenin 
dört yarım kubbeyle desteklenmi" 
olması Mimar Sinan’ın üslubunu 
anımsatmaktadır. Caminin minaresi 
gösteri"ini bir kat daha arttırmı"tır.

Hüsrev Pa!a Camii: 1521-1528 yılları 
arasında Diyarbakır’ın 2. Valisi Hüsrev 
Pa"a tarafından yaptırılmı"tır. Medrese 
olarak in"a edilen yapının mescit kısmı 
devamlı ibadet yeri olarak kullanılınca 
yapıya 1728’de minare eklenerek 
camiye dönü"türülmü"tür.

"skender Pa!a Camii: 1551-1554 
yıllarında Diyarbakır’ın 12. Osmanlı Valisi 
#skender Pa"a tarafından yaptırılmı"tır. 
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De!i"ik dönemlerde onarımlar 
görmü"tür, ancak son cemaat yeri ile 
minaresi orijinalli!ini korumaktadır. 

Hoca Ahmet Camii: Halk arasında 
Ayni Minare ismiyle anılan yapı tek 
katlı, tek minareli kâgir bir yapıdır. 
Akkoyunlu dönemi eseri olan bu 
caminin kitabesi bulunmamaktadır. 
Ancak, 1489 tarihli vakfiyesinden 
Hoca Ahmet tarafından yaptırıldı!ı 
ö!renilmektedir. 

Hadım Ali Pa!a Camii: Dönemin 
Diyarbakır Valisi Hadım Ali Pa"a 
tarafından 1534-1537 yılları arasında 

in"a edildi!i kabul edilir. Medresesi, zikir 
yeri, hamamı ve "afilere ait camisiyle 
bir külliye halinde in"a edilmi"tir. Kare 
planlı yapının ibadet mekânının üzeri 
kubbeyle örtülüdür. Yapının iç duvarları 
belli bir yüksekli!e kadar çinilerle 
kaplanmı"tır. 

Zinciriye Medresesi: 1198 yılında 
Eyyubi Hükümdarı Melik Salih 
Necmeddin döneminde yapıldı!ı 
tahmin edilmektedir. Planı, bölgedeki 
medreselerin tipik bir örne!idir. 
1934 yılında onarılmı", 1985’e kadar 
Diyarbakır Arkeoloji Müzesi olarak 
kullanılmı"tır. Günümüzde Kuran kursu 

olarak i"lev görmektedir.

Mesudiye Medresesi: 1198-1223 
yılları arasında Artuklular tarafından 
yapılmı"tır. Dönemin en önemli 
üniversitesi konumundaki medresede 
mihrabın her iki tarafına yerle"tirilmi" 
dönebilen bazalt sütunlar, yer 
hareketleri sonucu yapının herhangi 
bir yerinde meydana gelecek çökmeyi 
veya kaymayı tespit etmek için 
konmu"tur. Bu mekanizma statik 
harikasıdır.

Ermeni Katolik Kilisesi: Yapım tarihi 
hakkında kesin bilgi bulunmamakla 

Turizm Turizm

birlikte 17. veya 18. yüzyılda yapının 
yenilendi!i ya da yeniden yapıldı!ı 
bilinmektedir. Yapı Diyarbakır’da 
bulunan kiliseler içinde en zengin 
dekorasyona sahiptir. Bazalt ta"tan 
yapılan kilisenin güney apsisinin 
mukarnaslı örtüsü ve mihrap 
duvarındaki çini kalıntıları, mimari 
açıdan zengin i"çili!ini ve görkemini 
arttırmaktadır. 

Surp Giragos Ermeni Kilisesi: 
Kilisenin adına ilk kez 1610-1615 
tarihleri arasında Polonyalı Simeon’un 
seyahatnamesinde rastlanmı"tır. 
Ermeni mimari tarihinin önemli 

eserlerinden olan yapı, Ortado!u’daki 
en büyük Ermeni kilisesidir. 1881 
yılındaki büyük yangında tamamen 
harap olmu", 1883’te tekrar in"a 
edilmi"tir. Kilise 1960’a kadar de!i"ik 
amaçlarla kullanıldıktan sonra 
Diyarbakır Ermeni cemaatince 
devralınmı"tır. Heybetli bir görüntüsü 
olan kilise Büyük"ehir Belediyesi 
tarafından restore edilip ibadete 
açılmı"tır.

Saint George Kilisesi: Mimari tarzı 
ve yapıda kullanılan malzemeden 
dolayı Roma Dönemine ait oldu!u 
dü"ünülen kilise, Artuklu Döneminde 

batı tarafına eklenen kubbeli bölüm ile 
hamam haline getirilmi"tir. Diyarbakır 
Arkeoloji Müzesi Müdürlü!ü’nce 
hazırlanmı" envanter fi"lerinde yapı 
3. yüzyıla tarihlendirilmi"tir. 

Meryem Ana Kilisesi: Yapının mülkiyeti 
Süryani Kadim Meryem Ana Kilisesi 
Cemaati Vakfı’na aittir. Yapım tarihi 
bilinmemekle birlikte farklı görü"ler 
öne sürülmektedir. Farklı dönemlerde 
yapılmı" de!i"iklikler ve ek yapılar ile 
kompleks bir yapı grubu olu"turur. 
Kompleksin içinde Meryem Ana 
Kilisesi, Mor Yakup kutsal alanı, dört 
avlu, derslik ve lojman mevcuttur. Yapı 
2005 yılında restore edilmi"tir.

Mar Petyun Keldani Kilisesi: Ne zaman 
in"a edildi!i tam olarak bilinmeyen 
kilise Katolik mezhebine ba!lı 
Keldaniler tarafından günümüzde de 
kullanılmaktadır. Kiliseye giri" sa!layan 
kuzeybatı kö"edeki kapının üstünde 
1834 yazılı kitabeye yer verilmi"tir. 1834 
onarım tarihi olarak kabul edilmektedir. 

Surp Sarkis Kilisesi: Ermeni Gregoryen 
Cemaati Vakfı adına kayıtlı olup; 
Katolik Ermenilere ait bir kilisedir. 
Çeltik Kilisesi ve Hızır #lyas Kilisesi 
olarak da anılmaktadır. Planı ve mimari 
özelliklerine bakılarak 16. yüzyıla 
tarihlendirilmektedir. Bir dönem 
çeltik fabrikası olarak kullanılmı" olup, 
günümüzde yıkık ve bo" durumdadır. 

Protestan Cemaati Kilisesi: #n"a 
tarihi bilinmeyen yapı, Diyarbakır’daki 
Ermeni kiliselerinde görülmedik "ekilde 
kapalı Yunan haçı plan "emasındadır. 
Kilise, Süryani Cemaati adına kayıtlıdır. 
Önceleri tek kat olan yapıya daha 
sonra ikinci kat eklenmi"tir. Kilisenin 
üstü kubbe ile örtülüdür ve çan kulesi 
de bulunmaktadır. 

Latin Kilisesi: Sur #lçesi’nde 
bulunan yapının kesin yapım tarihi 
bilinmemektedir. Kilise do!u-batı 
yönde dikdörtgen tek nefli ve çapraz 
tonoz örtülü bir plan "emasına 
sahiptir. Günümüzde okul olarak 
kullanılmaktadır. 

Yeni Han: Kitabesinden anla"ıldı!ı 
üzere Seyyid Hacı Abdullah isimli bir 
ki"i tarafından 18. yüzyılın sonlarına 
do!ru in"a edilmi"tir. #ki katlı olarak 
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yapılan hanın dört tarafı revaklarla 
çevrilmi" ve bu revakları çevreleyen 
ince sütunlar kemerlerle birbirine 
ba!lanmı"tır. Yapı onarımlarla 
özelli!inin bir kısmını yitirmi"tir.

Sülüklü Han: 1683 yılında Hanilio!lu 
Mahmut Çelebi ve kız karde"i Atike 
Hatun tarafından yapılan tarihi Han 
2010 yılında restore edilip ziyaretçilerin 
hizmetine girmi"tir. Han içerisinde eski 
bir kuyu bulunur. Bir dönem hekimler 
tarafından burada bulunan kuyudan 
sülük çıkarıldı!ı bilinmektedir. 

Hasan Pa!a Hanı: 1572-1575 yılları 
arasında, Sokullu Mehmet Pa"a’nın 
o!lu Vezirzade Hasan Pa"a tarafından 
yapımına ba"lanmı", tamamlanması 
Vali Osman Pa"a döneminde olmu"tur. 
Kentin ticaret merkezinde bulunan 
Hasan Pa"a Hanı, Diyarbakır’daki ikinci 
büyük handır. Restore edilen yapı 
günümüzde çe"itli turistik i"letmelere 
ev sahipli!i yapmaktadır. 

Deliller Hanı: 1527 yılında dönemin 
Diyarbakır Valisi Hüsrev Pa"a 
tarafından, arkasındaki cami ve 
medrese ile birlikte in"a edilmi"tir. 
Deliller Hanı olarak bilinmesinin 
nedeni Hicaz’a gidecek hacı adaylarını 
götürecek delillerin (rehberlerin) bu 
handa kalmalarıdır. Avlulu, iki katlı 
olarak in"a edilmi"tir. 

Çifte Han: Yapı 16. yüzyıla tarihlenmek
tedir. Halk arasında Borsa Hanı olarak 
bilinmektedir. #lk yapıldı!ında çifte han 
olarak dü"ünülmü", fakat daha sonra 
ikinci bölüm yıkılmı"tır. Siyah kesme 
ta"larla dö"eli avlunun üç tarafında 
sütunların ta"ıdı!ı basık kemerli 
revaklar bulunmaktadır. Günümüzde 
orijinalli!inden büyük ölçüde
uzakla"mı"tır.

Arkeoloji Müzesi: Müzede Neolitik, 
Eski Tunç, Asur, Urartu, Helenistik,
Roma, Bizans, Artuklu, Selçuklu, 
Akkoyunlu ve Osmanlı devirlerine 

ait eserler kronolojik ve tipolojik 
olarak sergilenmektedir. Ayrıca 
ço!unlu!u Artuklu dönemine ait 
de!i"ik devirlerden sikkeler ile yöresel 
etnografik nitelikli eserler de müzede 
te"hir edilmektedir.

Cahit Sıtkı Tarancı Müzesi: Cahit Sıtkı 
Tarancı’nın do!du!u ev, Diyarbakır 
evlerinin özelliklerini en özgün 
biçimde muhafaza eden güzel 
örneklerdendir. 1973 yılında Kültür 
Bakanlı!ı tarafından müze olarak 
düzenlenmi"tir. Müzede "aire ait özel 
e"yalar, mektupları, "iirleri ve kitapları 
ile etnografik eserler sergilenmektedir.

Ziya Gökalp Müzesi: Ziya Gökalp’ın 
do!up büyüdü!ü bu ev 1956’da müze 
haline getirilmi"tir. Diyarbakır’daki 
sivil mimari örneklerinden biri olan 
yapı 1806 yılına tarihlenmektedir. 
Müzede Ziya Gökalp’ın özel e"yaları, 
foto!rafları, kütüphanesindeki kitapları 
ile yöresel eserler sergilenmektedir.

19On Gözlü Köprü Aziz Meryem Kilisesi Cahit Sıtkı Tarancı Evi20 21Turizm

Ahmet Arif Edebiyat Müze 
Kütüphanesi: Diyarbakır’ın ünlü 
"airlerinden Ahmet Arif’e ithaf edilen 
yakla"ık 120 yıllık konak, Ahmet Arif 
Edebiyat Müze Kütüphanesi olarak 
hizmete girmi"tir. Müze, Diyarbakır 
evlerinin en özgün ve en güzel 
örneklerindendir.

Harem ve selamlık olmak üzere 
iki bölüm olarak düzenlenen 
Diyarbakır evleri, dı"arı kapalı bir 
özellikte yapılmı"tır. Bazalt ta"ın 
hâkim oldu!u evlerde süs ö!esi 
olarak beyaz renkli bezemeler dikkat 
çekmektedir. Diyarbakır evlerinin en 
güzel örnekleri arasında; Cemil Pa"a 
Kona!ı, #skender Pa"a Kona!ı, Sait Pa"a 
Kona!ı Süleyman Nazif Evi, Behram 
Pa"a Kona!ı, Dengbej Evi, Esma 
Ocak Evi sayılabilir. Kültürümüzün 
önemli parçalarından hamamların 
Diyarbakır’daki en güzel örnekleri 
arasından ise "unlar sayılabilir: Behram 
Pa"a Hamamı, Deve Hamamı, Melek 

Ahmed Pa"a Hamamı, Vahap A!a 
Hamamı.

Diyarbakır köprülerinde i"levsellik 
ön plandadır. On Gözlü Köprü 
(Dicle Köprüsü) en önemli köprüler 
arasındadır. Dicle üzerindeki köprü, 
on kemer gözünden olu"maktadır. 
Silvan’da yer alan tarihi Malabadi 
Köprüsü ise geni" açıklıklı kemeri 
ve yanlarında yer alan konaklama 
odalarıyla adeta bir mimarlık harikasıdır. 
1147-1148’de Artuko!ullarından 
Timurta" tarafından yaptırıldı!ı 
bilinmektedir. Bunların dı"ında Kara 
Köprü, Haburman (Çermik), Sancak, 
Ambar Çayı, Halilviran, Devegeçidi, 
Çüngü", Kemhük, Sinekçayı, Pileken, 
Hazro köprüleri görülmeye de!erdir.

Diyarbakır, tarihi ve kültürel eserlerin 
yanında, do!al güzellikleriyle de 
etkileyicidir. #l, Güneydo!u Torosların 
kollarıyla çevrilidir. Bu da!lardan do!an 
çok sayıda akarsu vadisi ve havza 
bulunmaktadır. Bu bölgeler hem seyir 
tepesi konumunda olmaları, hem 
zengin flora-fauna yapıları ve yaz 
aylarına kadar kar tutmaları, hem de 
olu"turdukları derin kanyonlarla, da! ve 
do!a yürüyü"leri, do!a foto!rafçılı!ı, 
yamaç para"ütü, kampçılık ve do!a 

aktiviteleri için ideal yerlerdir. Diyarbakır 
merkezde bulunan Hevsel Bahçeleri 
ve Vadisi do!a yürüyü"ü, Karacada! 
kayak, Kırklar Da!ı yamaç para"ütü 
meraklılarının u!rak mekânlarıdır.

Diyarbakır’da çok eski dönemlerde 
insanlar tarafından çe"itli amaçlarla 
kullanılan pek çok do!al ve yapay 
ma!ara mevcuttur. Bunların en 
önemlileri Lice ilçesindeki Birkleyn 
Ma!arası, Ergani ilçesindeki Hilar 
Ma!arası, Silvan ilçesindeki Hassuni 
Ma!arası’dır. Bunların dı"ında ilde 
önem arz eden di!er ma!aralar; Kulp, 
E!il, Pir #brahim, Süleyman A!a, $ikefta 
ve Çüngü" ma!aralarıdır.

Çermik ilçesinin 3 kilometre 
do!usunda yer alan Çermik Kaplıcası, 
Türkiye’nin en önemli kaynakları 
arasındadır. #stanbul Tıp Fakültesi 
tarafından yapılan analizlere 
göre iltihaplı romatizmalarda, üst 
solunum yolu enfeksiyonlarında ve 
kadın hastalıklarında olumlu etkileri 
saptanmı"tır.

Devasa boyutlardaki karpuzu ile 
tanınan Diyarbakır yemek kültürü 
açısından zengindir. Cartlak kebabı 
olarak da bilinen ci!er kebabı 
geleneksel yemekler arasındadır. 
#çli köfte, çi! köfte, bulgur pilavı, 
kaburga, ke"kek, lebeni; tatlılardan 
burma, kadayıf ve nuriye ünlüdür. 
Üzümden yapılan pestil ve sucuk, 
otlu ve örgü peynir çokça bilinen 

di!er yiyeceklerdir. Hasır bilezik, kini" 
gerdanlık, gümü" i"lemeli nalın, el 
dokuması halı ve kilimler ise kente 
gelen ziyaretçilerin be!endi!i hediyelik 
ürünlerdir. 
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Belirli bir alandaki sorumlulukları 
ve görevleri yerine getirebilme 
durumuna yetkinlik denilmektedir. 
"stihdam edildi#imiz alandaki görev ve 
sorumluluklarımızın ne oldu#unu tam 
olarak kavrayabilmek için bu alanın 
kapsamını iyice anlamak ve bütünsel 
olarak bu alanı görmek gerekmektedir. 

Tüm dünyada sa!lık hizmetlerinde 
genel e!ilim yataklı tedavi hizmetlerin
deki artan maliyetlerin azaltılması 
do!rultusunda tedavinin ayaktan 
bakıma veya evde bakıma yönlendir-
ilmesidir. Bu durum özellikle toplumla 

kolay temas sa!layan sa!lık meslek 
gruplarının görev ve sorumluluklarında 
de!i"ikli!e ve artı"a neden olmaktadır. 
Teknoloji alanında de!i"imin yakın 
zamanda ivme kazanması ise 
kaçınılmaz olarak meslek tanımında 
bazı yeniliklere neden olacaktır. Bu 
de!i"ime ayak uyduranlar rekabet 
üstünlü!ü yakalayabilir. 

Yapay zekâ, robot teknolojileri, 
uzaya yolculuk, ba"ka gezegenlerde 
kurulabilecek bir ya"am gibi son 
geli"meler yaratıcılı!ımızın da ötesinde 
hayalleri zorlamaktadır. Bu konu 
öyle bir noktaya gelmi"tir ki örne!in 
Osteoporosis-kemik erimesinin 
neden gerçekle"ti!inin tam olarak 
anla"ılabilmesi için deneylerin, uzayda 
yer çekimsiz ortamda yapılabilece!i 
tartı"ılır olmu"tur. 

Tıp alanında deneylerin uzayda 
kullanılabilecek açık deney platform-
larında yapılabilece!i öngörülmektedir. 
Bu geli"meler acaba, tıp ve eczacılık 
mesle!ini uygulayanları nasıl 
etkileyecektir? 

Serbest eczacıların mesleki rollerini 
nasıl algıladıkları üzerine yapılan bir 
görü"menin sonuçlarına göre eczacılar 
rollerini üç grupta tanımlamaktadırlar 
(Rosenthal et al, 2011):

A- Hasta Merkezli Görevler
• Hastaların ilaç gereksinimlerini gidermek

• Di!er sa!lık profesyonelleriyle   
ileti"im kurmak
• #laç tedavisini yönetmek
• #laç tedavisini izlemek
• Farmasötik bakım sa!lamak

B- Ürün Odaklı Görevler
• #laçları temin etmek
• Do!ru ilaçları temin etmek
• Reçete kar"ılamak
• #laçları da!ıtmak
• Reçeteyle ilgili danı"manlık hizmeti 
vermek

C- Di#er
• Hastalara yardım etmek
• Danı"manlık
• Sa!lık hizmeti sa!lamak
• #laçlarla ilgili genel sorulara yanıt vermek

Günlük rutin içerisinde zamanımızı, 
yukarıda tanımlanan görev 

alanlarının hangilerinde ve ne "ekilde 
kullanmaktayız? 
Zaman; üretimi ile tüketimi aynı 
anda olan, depolayamadı!ımız, 
durduramadı!ımız, ele alıp bir 
ba"kasına gösteremedi!imiz, herkes 
için e"it olan, son derece kritik bir 
kaynaktır. Bu özellikleri nedeniyle 
belki de en kötü kullandı!ımız 
kaynaklardandır. 

Oysa do!ru zaman yönetimi yaparak 
hem ki"isel geli"im sa!layıp hem 
de görev tanımı ilaç tedavisinin 
yönetilmesinden, sa!lı!ı geli"tirmeye 

Uzman Görü"ü Uzman Görü"ü

Mesleki 
Yetkinlik ve 
Zaman 
Yönetimi

Doç. Dr. Özlem Nazan 
Erdo%an
#stanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
Eczacılık #"letmecili!i Anabilim Dalı
nazan.erdogan@istanbul.edu.tr

kadar uzayan geni" meslek alanında 
yetkinlik sa!larız.

Etkin zaman yönetimi gerçekle"tirmek 
için öncelikle zamanı nasıl kullandı!ımızı 
analiz etmeliyiz. Bunu anlamak için basit 
bir hareket-zaman etüdü uygulayabiliriz 
(Tablo 1). Mesai saatinden ba"layarak 
yaptı!ımız i"leri veya o an nelerle me"gul 
oldu!umuzu gün sonuna kadar her 
yarım saatte bir not ederiz. 

Bu liste, bir i" günü sonunda 
zamanımızı hangi sıklıkla hangi i"lere 
ayırdı!ımızı gösterir. Profesyonel 
i"lere ayrılan süre mi, yoksa bürokratik 
i"lere ayrılan süre mi ön plandadır? Bu 
i"lerden hangilerini eczacı, hangisini 
yardımcı personel yapmalı?

Öncelikli olan i"leri ele alıp, öncelikli 
olmayanları sonraya bırakabilir ve 

devredebilece!iniz i"lere karar verip, 
bunları kime bırakaca!ınıza karar 
verebilirsiniz. Do!ru i"leri yapmak 
kadar, i"leri etkili olarak yapmanın da 
ne kadar önemli oldu!unu unutmayın. 
Ayrıca zaman tuzaklarından da uzak 
durmak gerekmektedir. 

Zaman tuzakları; yönetimden, 
kendimizden ve çevreden kaynaklanan 
engelleri ve kesintileri ifade eder. 
Düzensiz çalı"ma, hayır diyememek, 
dedikodu, aceleci davranmak, 
a"ırı titizlik, kararsızlık, yetkiyi 
devredememek, ziyaretçiler, toplantılar, 

uzun süren telefon görü"meleri bu 
tuzaklara örnek verilebilir.

Zamanımızı daha iyi nasıl 
kullanabiliriz? (Efil, 2015)
• Dü"ünmek: Zamanın farklı özellikleri  
nedeniyle, bu kayna!ı iyi kullanmayı  
dü"ünmeliyiz.
• Bütünle"tirici olmak: Yöneticilikte 
en önemli özelliklerden bir tanesi 
olaylara bütünsel olarak bakabilmektir. 
Zaman konusunda da olayları 
beraber de!erlendirebilmek onu iyi 
kullanmamıza yardım edecektir. 
• Seçici olmak: Bütün i"leri aynı anda 
yapmaya çalı"mak bizi kapasitemizin 
üzerinde yorabilir. Dolayısıyla i"leri 
önem sırasına göre ayırmalıyız. 
Önemli olanları ve yapabileceklerimizi 
yapmalı; zor olanları uygun zamana 
bırakmalıyız.
• Kararlı olmak: Yapılacak i"leri çok acil, 

önemli, öncelikli, ertelenebilir olarak 
sınıflandırdıktan sonra yapmak, i"lerin 
daha verimli ve az yorucu olmasına 
yardım eder. 

• Ayrım yapmak: Asıl yapılması 
gerekenlerden kaçarak, gereksiz ve 
aslında ba"kasına devredebilece!iniz 
i"leri yapmaktan vazgeçin. Gereksiz 
ayrıntılarla zaman kaybetmeyin. 
• Konsantre olmak: Uzmanlar, bir i" 
üzerinde kesintisiz olarak 1-2 saat 
çalı"manın, aynı i" üzerinde bölünerek 
çalı"maktan daha verimli oldu!unu 
söylemektedir. 

• Düzenli olmak: Kalite çalı"malarında 
en öncelikli konu temizlik ve 
tertiptir. Düzen sa!lanan ortamlarda 
aksayan yönlerin neler oldu!u 
daha kolay seçilir. Bu nedenle i"leri 
gruplayabilirsiniz. 
• De!erlendirici olmak: Bir süreyi bir i" 
için ayırıyorsanız, gerçekten o süreyi 
o i" için kullanın. Sosyal ortam veya 
akıllı teknolojiler de son yıllarda çokça 
zaman kaybettiren tuzaklardandır. 
Gerekirse telefonlarınızı uçu" moduna 
alın. 
• Kendinizi de dü"ünmek: 
Randevularınızı ayarlarken kendi 
önceliklerinizi de dü"ünün. Hayır 
demeyi bilmelisiniz. Telefon 
görü"melerini kısa tutmaya çalı"ın.
• Esnek olmak: Profesyonel zamanı 
iyi yönetti!inizde arta kalan vaktinizi 
ki"isel geli"ime veya ailenize 
harcayabilirsiniz. 

Zamanı etkin kullanmak yakın 
gelecekte daha da önemli hale 
gelecektir, en kısa sürede bu konuda 
kendimizi geli"tirmeliyiz. 

Kaynaklar:
- Efil, # (2015). #"letmelerde Yönetim ve 
Organizasyon, Dora Yayınevi, Bursa.
- Rosenthal MM, Breault RR, Austin Z, 
Tsuyuku RT (2011). Pharmacists’ Self-
perception of Their Professional Role: 
Insights into Community Pharmacy 
Culture. J Am Pharm Assoc., 51:363-
367. doi: 10.1331/JAPhA.2011.10034.

Gün

Zaman

08.00

08.30

09.00

09.30

10.00

10.30

.....

19.00

19.30

Faaliyetler Açıklamalar

Gün sonu 
de!erlendirme

Kaynak: Efil, 2015

Yorucu de!il
Çok yorucu
.............................

Tablo 1 - Günlük Zaman Analizi Tablosu
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kralı Ini Te"up’un, Ugarit kralına 
yazdı!ı önemli bir resmi mektupta 
ondan iki tane ardıç a!acı talep 
etmesi bu a!acın simgesel önemini 
göstermekteydi. Aynı zamanda Hititler 
ardıç a!acının meyvesinden ilaç olarak 
faydalanıyorlardı.  

Eski Türklerde ardıç a!acının çok 
özel bir yeri vardı. Ardıç öz Türkçe 
bir kelime olup, Orta Asya Türk 
lehçelerinde Ardaç, Arça, Arçın 
gibi isimlerle de bilinir. Ailenin 
kutsallı!ını temsil etti!i için evin 

kadını her sabah bir ardıç dalı ile 
küllenmi" ate"i canlandırır, 

kötü ruhlara kar"ı 
tüm evi bu ardıç 
dalıyla tütsülerdi. 

Ardıç tütsüsü 
hastalıklardan 

korunmak ve 
arınmak için de 

uygulanırdı. Bugün 
Anadolu’da dü!ünlerde 

genç çiftlerin ardıç dalıyla 
tütsülenmesi, dü!ün evinin, 

cenaze evinin korunması için 
bu tütsünün kullanılması gelene!i 

devam etmektedir. Ege Bölgesi’nde 
efe mezarlarının ba"ına ardıç a!acı 
dikilmesi ise Hititlere kadar uzanan bir 
kutsallıktır. 

Ardıç a!acının yeti"ti!i tüm 
topluluklarda ardıç; masallar, efsaneler 
ve inançlara zengin bir kaynak 
olu"turuyordu. Günümüzde Alplerde 
ya"ayanlar, "apkalarına taktıkları küçük 

bir ardıç dalı ile yaban hayvanlarına 
ve özellikle de kurtlara kar"ı 
korunduklarına inanırlar. Alplerin bazı 
bölgelerinde ise köylüler kapılarına 
astıkları ardıç dalının tüm aileyi salgın 
hastalıklara, nazara, büyüye ve kötü 
ruhlara kar"ı korudu!unu dile getirirler. 
Ardıç a!acını kesenin ba"ına bir 
kötülük gelece!i yaygın bir inançtır. 
Hiçbir bitki inançta ardıcın ula"tı!ı 
boyuta ula"amamı"tır. 

Ardıç yani Juniperus türlerinin hepsi 
ilaç olarak yaygın bir "ekilde kullanılmı" 
olup günümüz bilimi de önemini 
ara"tırmalarla desteklemektedir. Yaprak 
ve meyve uçucu ya!ında 200’den 
fazla bile"ik yer alır. Yaprak uçucu 
ya!ında %50, meyvelerinden elde 
edilmi" olan uçucu ya!da ise %93 
alfa pinen vardır. Uçucu ya!ın anti 
mikrobiyal etkisi, bakterisit etkisi, maya, 
maya benzeri fungus ve dermotiflerde 
güçlü fungisit etkisi gösterilmi"tir. 

Herpes virüsüne, çoklu ilaç 
direnci gösteren Mycobacterium 
tuberculosise kar"ı etkisi tespit 
edilmi"tir. Meyveler ayrıca 

flavonoit, tanen, diterpen, ya! 
alkolleri, glukoz, früktoz, reçine ve 

mum içerir. 

Fitoterapide solunum yolları 
hastalıkları, bron"it, menstrüasyon 
ayarlayıcı, idrar söktürücü etkileri 
sebebiyle tavsiye edilir. Ya" veya kuru 
toz halindeki meyveleri çay olarak 
hazırlanarak içilirse de dâhilen uzun 
zaman kullanılması önerilmez. Böbrek 
hastalarının da kullanmaması istenir. 
Ardıç meyve ve yaprakları ço!unlukla 
haricen ve özellikle romatizma a!rıları 
için çok uygulanır. Meyvesi, dalları ve 
sürgünleri suda kaynatılıp, süzülüp, 
banyo sularına karı"tırılarak yapılan 
banyonun eklem ve romatizma 

a!rılarında sakinle"tirici ve rahatlatıcı 
etkisinden yararlanılır. Ayrıca ardıç 
meyvesinin alkolle yapılan tentürü 
de haricen romatizma ve mafsal 
a!rılarında masaj yapılarak kullanılır. 
Ardıç meyve uçucu ya!ı da sabit 
ya!larla karı"tırılarak a!rılı yerlere 
uygulanır.

Osmanlı tıp kitaplarında ardıç 
meyveleri, ardıç zamkı, ardıç katranı 
ilaç olarak kullanılır, deri hastalıklarının 
ço!unda tavsiye edilirdi. Tedavi 
kitaplarında özellikle deri ka"ıntıları ve 
mayasıl için a!acın odunu do!ranıp, 
kaynatılıp, suyunun birkaç gün çay 
gibi içilmesi istenir, sivilcelerde bu 
kaynatılan su ile yüzün yıkanması 
tavsiye edilirdi. Bir di!er kitapta Ardıç 
meyvesinin zeytinya!ında kaynatılarak 
elde edilen ya!ının sa!ır olanların 
kula!ına damlatılması önerilir. 

Nidaî, ardıç tohumu dövülüp, "arapla 
kaynatılıp içildi!inde; “Adamın içinde 
olan illetleri a"a!ıdan sürüp çıkarır” 
diye yazar. Ayrıca ardıç meyvesinin 
dövülüp balla karı"tırılıp uçuklara ve 
kangrenle"mi" yaralara yakı olarak 
uygulanmasını ister. Osmanlı tıbbında 
ardıç katranı kronik egzama, isilik, 
temriye gibi deri döküntülerinde 
yaygın olarak kullanılıyordu. Ayrıca 
çocuk dü"ürmek isteyen kadınlar ardıç 
meyvesi "urubunu içiyor, ya!ını fitil 
olarak tatbik ediyor veya alttan tütsü 
yapıyorlardı. 

Ardıç a!acı, Türk kültüründeki önemli 
yeri, Anadolu’daki gelenekleri, Finike 
ardıcı, bodur ardıç, katran ardıcı derken 
endemik Spil Da!ı ardıcı ile bize has 
bir güzelliktir. Toros köylülerinin "ifalı 
katranı, romatizmanın ferahlatıcısı, 
antik kültürün önemli ilacı olan ardıç 
de!erini korumalı.

Ardıç a#acı tarihin en eski 
dönemlerinden beri birçok kültürde 
kutsal ve çok de#erliydi. Hititlerin 
özel a#acı, Orta Asya Türklerinin 
kötü ruhları kovucu tütsüsü, Avrupa 
köylülerinin büyü ve hastalıklardan 
koruyucu dallarıydı. Ardıç aynı 
zamanda hep çokça faydalanılan bir 
ilaç olmu!tu. Tıbbi etkisini bugünkü 
bilim de kabul ediyor.

Cupressaceae familyasından altmı" 
türü olan ardıcın en çok kullanılanları; 
adi ardıç Juniperus Communis L. ve 
katran ardıcı Juniperus Oxderus L. 
türleridir. Bataklıklarda ve da!larda bile 
rahatlıkla yeti"ir. Hem Türkiye’de, hem 
de Avrupa’dan Hazar Denizi’ne kadar 

geni" 
bir 
yayılım 
gösterir. Tabiat 
"artlarına 
göre yarım 
metreden on 
metreye kadar 
büyüyebilir. 
#!ne uçlu 
yaprakları, çok 
küçük çiçekleri 
ve üzüm görünü"lü 
meyveleri vardır. Meyveleri 
genelde mavimsi siyah ve 
morumsu lacivert olur.

Ardıç a!acının ve 
meyvesinin tedavi edici 
olarak kullanılması 
kadim tıpta önemli 
bir yere sahip olup 
zengin mitolojik 
de!erleri de içinde 
barındırır. Antik Mısır 
tıp kitaplarından olan 
Ebers papirüsünde 
ardıçla yapılmı" 39 
reçete yer alır. Hipokrat 
ardıcı birçok hastalık için 
kullanmı", Dioskorides 
dumanının yabani hayvanları 
kaçırdı!ını yazmı"tır. Bu 
kitaplarda ardıç meyvesinden 
gö!üs hastalıklarında, karın 
a!rısında, yabani hayvan ısırıklarında 
ve idrar söktürücü olarak yararlanılması 
tavsiye ediliyordu.  

Anadolu’ya uzun süre hükmeden 
Hititler için de ardıç a!acı çok özeldi. 
Hitit tanrısı Telipinu her zaman bir 
ardıçla beraber resmedilir, Hitit kralı 
Arnuvanda’nın mezarının ba"ına 
da her zaman ye"il kalan bir ardıç 
a!acı dikilirdi. MÖ 13. yüzyılda Hitit 

Tüm 
Mitolojilerin 
Kutsal A#acı
Ardıç

Yüzyıllık #laçlar Yüzyıllık #laçlar

Prof. Dr. Ayten Altınta$
#st. Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı
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genlere bakılabilir; ancak bu genlerin 
ta"ınmaması, hastalı!ın olmadı!ını 
göstermez. Tanı, ataktaki klinik 
bulgularla konur; laboratuvar 
testleriyle desteklenir. 
• Eklem sıvısı, mikropsuz iltihabi 
özelliktedir. 
• Atak sırasında karın, akci!er, 
skrotum veya kalbe ait (gö!üs 
a!rısı) yakınmaları olan hastalarda; 
görüntüleme yöntemleri ile di!er 
tanıları ve durumları dı"lamak için 
yapılır.

Tedavi 
Kol"isin, FMF’in temel ilacıdır. Düzenli 
kullanıldı!ında atakların geli"mesini 
önler; böylece amiloidoz ve di!er 
komplikasyonlar olu"maz. Kol"isin 
genellikle iyi tolere edilen bir ilaçtır ve 
önemli yan etkisi bulunmaz. Gebelik 
ve emzirme döneminde güvenle 
kullanılabilir. Gebelikte mutlaka, 
gebelik öncesinde ata!ı kontrol eden 

dozda kol"isin 
alınmalıdır. Nadiren 
saç dökülmesi, karın 
a!rısı ve ishale neden olabilir; diyette 
düzenlemeler ve vitamin deste!i ile 
a"ılabilir. Nadiren erkeklerde geçici 
sperm sayısında azalmaya neden 
olabilir. 

Günlük kullanım dozu, ki"iye göre 
atakların hiç gelmemesi esas alınarak 
1-2 g’dır. Günlük doz 2 veya 3 doza 
bölünebilir; ancak unutmaya neden 
oluyorsa; tek seferde de alınabilir. 
Gün içinde alınması gereken 
dozdan daha dü"ük alınması 
veya unutulmasıyla atak gelebilir. 
Türkiye’de kol"isin içeren ilaçlar, 0,5 
mg tabletler halinde satılıyor. Yurt 
dı"ında 1 mg veya 1,5 mg’lık tabletleri 
de bulunuyor. 

Ailevi Akdeniz Ate"i’nde kol"isin 
tedavisine direnç çok nadirdir. Bu  

durumda, 
anti-interlökin 1 
tedavileri (Türkiye’de Anakinra 
ve Canacunimab var) kullanılabilir. Bu 
tedavilerle ki"inin enfeksiyonlara olan 
yatkınlı!ı artar, gebelik ve emzirme 
döneminde sakıncalıdır.

Ailevi Akdeniz Ate"i hastaları, 
maalesef çok geç tanı alıyorlar, hatta 
bazıları ancak böbrek yetmezli!i 
geli"tikten sonra tanı alabiliyorlar. 
Ailede öncelikle birinci, hatta ikinci 
derece akrabalarda FMF hastalı!ı 
varsa veya yılda ikiden fazla sebepsiz 
ate", karın a!rısı, derin nefesle 
artan gö!üs a!rısı, eklem "i"li!i gibi 
yakınmalardan biri bile varsa, mutlaka 
bir romatoloji uzmanına ba"vurarak 
FMF olup olmadı!ınız ara"tırılmalıdır.

Sa!lık Çantası Sa!lık Çantası

Ailevi Akdeniz Ate!i (FMF - Familial 
Mediterranean Fever), tekrarlayan 
ate!, karın a#rısı, gö#üs kafesinde 
a#rı, eklemlerde ve skrotumda 
inflamasyonla (yangıyla) seyreden 
bir iltihaplı romatizmal hastalıktır. 
FMF, genetik olarak otozomal resesif 
geçi!lidir. Bunun anlamı, hastalıktan 
sorumlu tutulan genleri (MEFV 
mutasyonu) ta!ıyan anne veya 
babanın, bu geni ta!ıma oranlarına 
ba#lı olarak çocuklarında ta!ıyıcılık 
veya hastalık geli!mesidir. Ancak 
bazen sorumlu genleri ta!ımadan da 
hastalık geli!ebilir. 

Kimlerde görülür?
Hastalık genellikle, Eskanazi 
Yahudileri, Sefarad Yahudileri, Türkler 
(1/1000’inde), Araplar, #talyanlar, 
Ermeniler, Yunanlılar, #spanyollar gibi 
Akdeniz orijinli ki"ilerde sıktır. FMF, bazı 
etnik gruplarda daha fazla görülse 
de belli bir etnik grubun hastalı!ı 
de!ildir. Daha çok bu bölgedeki 
akraba evliliklerinin fazla olmasından 
kaynaklanır. Hastalık ömür boyu sürer. 
FMF’in "iddeti, hastadan hastaya 
de!i"ir. Hastalı!ın içinde Akdeniz 
ifadesi geçse de Türkiye’de #ç Anadolu 
Bölgesi’nde daha fazladır. Erkeklerde, 
kadınlara göre biraz daha sıktır (E/K 
oranları; 1,5-2). 

Belirtiler nelerdir?
Ailevi Akdeniz Ate"i, hayatın ilk 10 
yılında, genellikle de 20 ya"ından 
önce bulgu verir. Hastaların sadece 
%1’inde, 40 ya"ından sonra yakınmalar 
ortaya çıkar. Ancak hastalık bazen 
hekimlerce tanınamadı!ı veya hastalar 
atakları geçtikten sonra kendilerini 
iyi hissedip doktora ba"vurmadıkları 
için yeti"kin ya"ta yani geç tanı alırlar. 
Hastalık ataklar halinde (en az 12 saat, 
en çok 96 saat sürer) seyreder. 

• Ate"; 40°C’ye kadar çıkabilir, bazen 
tek "ikâyet olabilir.
• Karın a!rısı; yaygın olup, karın 
zarının mikrop olmadan iltihabına 
ba!lıdır. Kolesistit, apendisit ve böbrek 
ta"ına ba!lı karın a!rılarından ayırt 
edilmelidir. Kadınlarda bazen hep 
adet zamanına denk gelebilir ve adet 
sancılarıyla karı"abilir. Bu nedenle, 
adet dönemlerinde, karın orta 
noktasından yayılan ve 12 saatten 
uzun a!rısı olanlarda; laboratuvar 
testlerinde o dönemde lökosit sayısı, 
fibrinojen ve/veya CRP’de yükselme 
olup olmadı!ına bakılarak FMF ata!ı 
olup olmadı!ı ayırt edilmelidir.
• Plöretik gö!üs a!rısı; atakların 
%50’sinden fazlasında bulunur. 
Akci!er zarında inflamasyona ba!lı 
sıvı toplanmasıyla olu"ur. Nefes alıp 
verirken "iddetli a!rıdan yakınırlar.
• Perikardit; kalp zarındaki 
inflamasyona ba!lı gö!üs a!rısı vardır; 
öne e!ilmekle azalır. 
• Artrit; eklem iltihabıdır. Genellikle tek 
eklem; diz, ayak bile!i ve kalça eklemi 

tutulur. Akut özelliktedir, 1-4 haftada 
geçer.
• Erizepel benzeri döküntü; hastaların 
%10-20’sinde diz altında geli"en kızarık 
cilt döküntüsüdür. 
• Atak sırasında konstipasyon (kabızlık), 
onu takiben diyare (ishal) olabilir.
• Miyalji; kas a!rısı.
• Pelvik a!rı; pelvik inflamasyona 
(iltihaba) ba!lı kadınlarda görülebilir.
• Skrotal a!rı; tunika vajinalisin 
inflamasyonuna iltihabına ba!lı olarak 
erkeklerde görülebilir. 
• Vaskülit; Henoch-schönlein 
purpurası, poliarteritis nodoza 
ve Behçet hastalı!ı ile birliktelik 
gösterebilir.

Yukarıda sıralanan bu bulguların 
hepsi bir atakta bulunmaz; genellikle 
birkaçı bulunur. Hiç tedavi almadan 
da ataklar kendili!inden birkaç günde 
geçer; ataklar arasında ki"i kendini 
normal hisseder. Ancak hastalı!a ba!lı 
amiloidoz gibi ciddi bir komplikasyon 
geli"ebilece!inden, kol"isin mutlaka 
düzenli alınmalıdır. 

Komplikasyonlar nelerdir?
• Her atakla birlikte serum amiloid A 
proteini, yıllar içinde birçok organ ve 
dokuda birikerek sekonder amiloidoza 
neden olur. Özellikle böbreklerde 
birikmesi, nefrotik sendroma ve daha 
sonra böbrek yetmezli!ine neden olur.
• Kalça ekleminin tutulması, eklemde 
hasara; bu da sakatlı!a neden olur.  
• #nfertilite (kısırlık); Amiloid 
maddesinin, erkeklerde testislerde, 
kadınlarda yumurtalarda birikimi ile 
geli"ebilir.
• Gebelikte gelen ataklar, dü"ük veya 
ölü do!uma neden olur. 

Hangi laboratuvar testleri yapılır?
• Atak sırasında; akut faz 
proteinlerinden C-reaktif protein, 
serum amiloid A ve fibrinojen yükselir. 
Tam kan sayımı yapıldı!ında lökosit 
sayısı artar.  
• #drarda protein kaça!ı olup 
olmadı!ına bakılır; varsa duedonum 
(on iki parmak ba!ırsa!ı), rektum, 
minör tükürük bezi, böbrek 
biyopsileriyle, amiloidoz geli"imi 
ara"tırılabilir. 
• DNA analizi ile FMF’den sorumlu 

Prof. Dr. Nuran Türkçapar
#ç Hastalıkları ve 
Romatoloji Uzmanı

Ailevi 
Akdeniz 
Ate!i 
(FMF)
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Akrep ile yelkovanın hiç bitmeyen 
kovalamacası ve muntazam 
tiktaklarında zamanın gizemleri saklı 
olan saatler. Onlar gibi zamanın 
pe!inde bir insan ve zamanla 
bezenmi! bir birikim. Erol Ata akıp 
giden zamanı yakalamak istercesine, 
binlerce saati bünyesinde barındıran 
bir koleksiyon olu!turmu!.

DENGE: Koleksiyoner kimli#inize 
geçmeden önce, kısaca sizi tanıyabilir 
miyiz?
EROL ATA: 1954 Sivas $arkı"la 
do!umluyum. Üç erkek ve iki kız 
karde"iz. Evliyim, Burcu ve Yalçın 
adında iki çocu!um var. 2015 yılında 
gelinim Gonca ve 2017’de torunum 
Ada aileye katıldı. Her iki dedem de 
manifaturacıydı. Babam Metin Atabey 
Ata asker dönü"ü ma!azada mobilya 
ticaretine de ba"lamı". Sonraları 
Sivas’taki bir metal mobilya imalat 
atölyesini satın alarak masa, sandalye, 
karyola imalatına ba"lamı". #"lerin 
geli"mesi üzerine 1971’de Ankara 
Sitelere ta"ındık. 1978’de Ersa adını 
alarak yolumuza devam ettik. 

Sivas Kongre Lisesi sonrası, 
Aydınlıkevler Lisesi’ni bitirdim. 
Hacettepe Üniversitesi Ekonomi 
Bölümü’nden 1977’de yüksek lisans 
derecesi ile mezun oldum. Okul ile 
birlikte, babam ve iki erkek karde"imle 
birlikte Ersa’da faaliyetimizi sürdürdük. 
Bu yıl 60. yılımızdayız. Üçüncü 

ku"a!ın 2010 yılından bu yana 
devreye girmesi ve kurumsalla"ma 
çalı"maları çerçevesinde profesyonel 
yöneticilerimizin de deste!i ile 
Türkiye’de sektörümüze yön veren bir 
çizgiye ula"tı!ımızı dü"ünüyorum. Son 
5 yıldır aktif i" ya"amından çekildim. 
Her gün i"yerine gelip, gidiyorum, ama 
yönetime müdahil olmuyorum.

D.: Koleksiyona ba!lama hikâyeniz 
nedir?
E.A.: 1990 yılında Organize 
Sanayi Bölgesi’ndeki ilk tesisimize 
ta"ındı!ımızda; o ana kadar birlikte 
kullandı!ımız bir odadan, her birimize 
ayrı, ayrı oda ayrılması ile birlikte, bir 
camlı dolap içerisine masa saatlerini 
yerle"tirerek ba"ladı!ım biriktirme 
sürecim, duvar saatleri ile devam 
etti. 2009 yılında yeni tesislerimize 
ta"ınmamız sonrası babamın ve 
karde"lerimin deste!i ile özel bir saat 
odası olu"turduk. 2015 yılında odanın 
mevcut koleksiyona yetmemesi 
üzerine ikinci bir oda ilavesi geldi. 
$imdi 150 metrekarelik iç içe iki 
oda ile koleksiyonumu sergilemeyi 
sürdürüyorum.

D.: Bugün koleksiyonunuzun kapsamı 
nedir?
E.A.: Önceleri sadece duvar, masa, 
"ömine, kol, cep saatleri ile ba"layan 
koleksiyon, zaman içerisinde salon 
radyoları, gramofonlar, ta" plaklar, 
silindir plak çalan fonograph, metal 
plak çalan laterna, pikaplar, müzik 
setleri, jukeboxlar, hesap makineleri, 
daktilolar, yazım araçları, kitaplar, 
kalemler, telefonlar vb. objelerle 
giderek çe"itlendi ve zenginle"ti. An 
itibarıyla 2 binin üzerinde duvar, masa, 
cep, kol ve masa saatini barındırıyor.

D.: Koleksiyonunuzun olu!masında 
Ayrancı Pazarı’nın büyük önemi var. 
Nedir bu önem?
E.A.: Ba"langıçta Ankara #tfaiye 
Meydanı ve Samanpazarı’ndaki 
satıcılardan temin etmeye çalı"tı!ım 
bu objeleri, daha sonraları her ayın 
ilk Pazar günü Ayrancı’da kurulan 
antika pazarındaki esnaflardan 
almaya ba"ladım. Ayrancı Pazarı 
sadece Ankara’dan de!il, Türkiye’nin 
hemen her kö"esinden gelen esnafın 
size sundu!u objelerle koleksiyon 
sevenlerin önemli bir bulu"ma noktası. 

Zamanın 
Pe!inde

Hobiler Meslekler Hobiler Meslekler

Erol Ata
Ersa Mobilya 
Yönetim Kurulu Ba"kanı
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Son birkaç yıldır her ayın üçüncü 
Pazar günü Çayyolu’nda açılan pazar 
da alternatif olarak devreye girdi. 
Esnafın sıcakkanlılı!ı ve dost yakla"ımı 
sayesinde çok sayıda esere sahip olma 
imkânı buldum. #"ini seven esnaflar 
kimin ne konuda e!ilimi oldu!unu 
çok iyi biliyor ve ki"iye göre, onun 

ilgilenece!i ürünleri sizinle payla"ıyor. 
Onların sayesinde çok özel objelere 
sahip olabildim.

D.: Ba!larda buldu#unuz her saati 
alıyormu!sunuz, !imdiki seçim 
kriterleriniz nedir?
E.A.: Evet, ilk yıllarda sa!lam ya da 

bozuk oldu!una bakmadan, saat 
olarak ne bulduysam almaya çalı"tım. 
Bir süre sonra gitti!im yolun yanlı" 
oldu!unu anladım ve sa!lam ya da 
tamir edilebilecek saatlerle devam 
ettim. $imdilerde ise koleksiyon 
de!eri olan ya da anıları olanları tercih 
ediyorum.

D.: Koleksiyonda di#erlerinden daha 
de#erli ya da özel hikâyesi olan 
saatler var mı?
E.A.: Her koleksiyon tutkunu gibi 
benim için de tüm objeler ayrı öneme 
sahip. Ancak bazılarının, temin etme 
"ekli nedeniyle, manevi de!eri daha 
a!ır basabiliyor. Örne!in; ilk yeminli 
mali mü"avirimiz Bünyamin Öztürk’ün 
vefatından üç hafta öncesinde bana 
hediye etti!i 1945 yapımı sınırlı 
üretim Omega kol saati, babamın 
saat biriktirme konusunu abarttı!ımı 
dü"ündü!ü için zaman zaman bana 
kızmasına ra!men hediye etti!i duvar 
saati, kayınpederimin dü!ün hediyesi 
olarak verdi!i Seiko duvar saati, bir 
hurdacıdan aldı!ım ve tamir sırasında 
ilk sahibini ö!rendi!im yine Seiko 
marka di!er bir duvar saati bunların 
ba"ında gelir.

Son söyledi!im bu Seiko marka 
duvar saatinin ilk sahibine, arkasındaki 
telefon numarasından ula"tım, saatini 
yaptırdı!ımı, kabul etmesi halinde 
her hangi bir bedel talep etmeden 
kendisine iade etmek istedi!imi 
söyledim. O da saatin kocasından 

yadigâr oldu!unu, birçok anı 
barındırdı!ını, ancak çok ya"landı!ını 
ve çocuklarının sahip çıkmadı!ını 
belirterek te"ekkür etmi"ti. “#yi ki senin 
gibi anılara sahip çıkan birinin elinde. 
#çim rahat, daha iyi korunaca!ına 
eminim” demi"ti. Geçen yıl aynı 
telefonu tekrar aradım, ancak telefon 
kullanım dı"ı olmu"tu. Bir daha da 
kendisine ula"amadım. #"te “anı 
biriktirme” bu olsa gerek.

D.: Edinirken çok zorlandı#ınız, 
rüyalarınıza giren saatler olmu!. 
Bunlara örnek verir misiniz?
E.A.: Evet, bazı "eylere ula"mak, satın 
almak ve sahip olmak her zaman kolay 
olmuyor. Bazı saatleri temin etmek 
için üç yıldan daha fazla sabretti!im 
oldu. Makinesi, gövdesi ABD yapımı 
Grandfather saat, 1850’lerden Hollanda 
duvar saati, külçe altın görünümlü 
masa saati, 350 yıllık #ngiliz yapımı 
cep saati, Prior cep saatleri, altın cep 
saatleri, Breitling Limited Edition 24 
saat kadranlı kol saatleri gibi. Bunlar 
hem zaman, hem nakit, hem de sabır 
gerektiren konulardı.

D.: Koleksiyonunuzda di#erlerinden 
farklı, enteresan mekanizmaya sahip 
olan saatler hangileri?
E.A.: Çok sayıda ilginç mekanizmalı 
saatim var. Jager marka Atmos modeli 
masa saati, içinde yer alan silindirdeki 
körü!ün atmosfer basıncı ile sa!lanan 
enerji sayesinde çalı"ıyor. Benim 
“testere saat” olarak adlandırdı!ım 
asansör duvar saati ise makine 
gövdesinin yukarı do!ru kaydırılması 
sonrası, kendi a!ırlı!ıyla a"a!ıya 
inmeye zorlaması ile çalı"masını 
sürdürüyor. Bir di!eri 20 adet bilyenin 
a!ırlı!ı nedeniyle saat mekanizmasını 
hareket ettiren 1850’li yıllardan bir 
masa saati. Bir ba"kası su de!irmeni 
mantı!ı ile 60 adet 6 mm çapındaki 
bilyenin bir çark etrafında dakikada bir 
hareketi ile çalı"an masa saati. Yine 
birbirine dikeyde paralel iki milin her iki 
ucunda yer alan toplarla olu"turulan 
ve bunların birbiri ile senkronize 
"ekilde salınımı ile çalı"an masa saati, 
24 saatlik kadranlı gemi, kaptan, kol ve 
duvar saatleri, güvercin izleme saatleri, 
ters çalı"an ve “berber saati” olarak 
adlandırılan duvar saatleri ilk anda 
aklıma gelenler.

Hobiler Meslekler Hobiler Meslekler
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D.: Koleksiyonunuzdaki en eski saatler 
kaç yıllık?
E.A.: Koleksiyonun en eski saati 
tahmini 350 yıllık #ngiliz cep saati 
“Oignon (So!an)” modeli olarak 
adlandırılıyor. Bunun yanında 1850’li 
yıllarda yapılmı" çok sayıda cep, duvar 
ve Grandfather tarzı mobilyalı salon 
saatleri ve duvar saatleri de var.

D.: Koleksiyonunuza katmak 
istedi#iniz de#erli bir 
saat gördü#ünüzde neler 
hissediyorsunuz?
E.A.: Koleksiyona de!er kataca!ını 
dü"ündü!ünüz bir objeyi gördü!ünüz 
anda fiyatında anla"ıp derhal almanız 

gerekiyor. E!er biraz oyalanırsanız 
birkaç dakika içerisinde ba"ka birisi 
tarafından alınmı" olabiliyor. Bu 
"ekilde elimden kaçırdı!ım çok sayıda 
obje oldu. Bununla birlikte, çok riskli 
olmasına ra!men, fiyat yönünden 
aklıma yatmayan saatler için 
beklemeyi tercih ediyorum. Bazen 3 ya 
da 4 yıl sonrasında bile dü"ündü!üm 
bedele yakın satın alabildi!im objeler 
oldu.

D.: Koleksiyonunuzda eksik 
gördü#ünüz, edinme hayali 
kurdu#unuz saatler hangileri?
E.A.: Elbette henüz sahip olamadı!ım 
çok sayıda saat ve obje var. Bunlardan 

biri kule saati ya da kule saati makinesi. 
#kincisi i"yerimizin önüne yerle"tirmeyi 
hayal etti!im iyi bir tasarım ürünü 
güne" saati, bir di!eri atomik 
saat. Ayrıca üzerine 6 ayrı saatin 
yerle"tirildi!i özel tasarım bir kol saati 
var. Bu saatin "u anda iyi bir replikasına 
sahibim, ama ileride orijinaline de 
sahip olaca!ım. 

D.: Her yanı saatlerle dolu “saat 
odanızda” otururken nasıl bir ruh 
halinde oluyorsunuz?
E.A.: Saat odamızı genellikle 
konuklarımızla birlikteyken 
kullanıyorum. Koleksiyonerli!in en 
keyifli tarafı bu manevi zenginli!i 

Hobiler Meslekler Hobiler Meslekler

ba"kaları ile payla"mak. Bu nedenle 
konukların ziyareti bana keyif veriyor. 
Bugüne kadar ö!renebildiklerimi 
onlarla payla"tı!ım gibi, ço!u zaman 
onlardan da çok de!erli bilgiler 
edinebiliyorum. O odada bulundu!um 
süre içerisinde stresten ve i" tela"ından 
uzakla"ıyorum.

D.: Saat koleksiyonu yapmanın 
zorlukları neler?
E.A.: Biriktirme ile ba"layan ve zamanla 
koleksiyona dönü"en bu tutku; sabır, 
ilgi, takip, gerektiriyor. En büyük zorluk 
be!endi!iniz objeyi makul fiyatla satın 
alabilme becerisi yanında gerekli nakdi 
ve zamanı bulabilmek. Öncelikle hangi 

objeler üzerine yo!unla"aca!ınıza 
karar vermeniz gerekiyor. “Her "eyden 
biraz” çok do!ru bir yol de!il. Ben bile 
bu sınırları zorlar hale geldim. Saat 
ile ba"layan tutkum, farklı objelerle 
çe"itlendi. 

Ancak ben bu süreci, 64 yıllık 
geçmi"imi ya"atması nedeniyle 
anlamlı buluyorum. Bu nedenle de 
kendimi ya"adı!ım ku"ak itibarıyla çok 
"anslı hissediyorum. $imdiki nesle; 
“Bir dönem cep telefonu yerine sabit 
telefonlar kullanılıyordu. $ehirlerarası 
görü"meler, 03 veya 08 gibi servisler 
aranarak kayıt yaptırmak suretiyle 
gerçekle"tiriliyordu. Mesajla"ma 

uygulamaları olmadı!ı dönemlerde 
özellikle acil haberle"melerde 
04 telgraf servisi kullanılıyordu” 
dedi!inizde, bunlar onlar için pek bir 
"ey ifade etmiyor.

D.: Binlerce saatiniz var, bunların 
ayarlanması da büyük bir i!, hepsini 
kendiniz mi yapıyorsunuz?
E.A.: #lk yıllarda özellikle duvar saatlerini 
çalı"ır vaziyette tutuyordum. 10 yıl 
kadar önce bir duvar saatini kurarken 
içindeki yayın kırılması sırasında sol 
kolumda ciddi bir kas zedelenmesi 
oldu. Uzun bir tedavi sürecine 
ra!men halen kolumda a!rılar devam 
ediyor. Belki de bunun etkisi ile artık 
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eskisi kadar saatleri çalı"ır durumda 
bulunduramıyorum. 

D.: Günlük ya!antınızda da sürekli 
saat ve saat !eklinde pek çok aksesuar 
kullanıyorsunuz, bunlar neler ve 
çevrenizin bu duruma tepkisi ne 
oluyor?
E.A.: Saatleri seviyorum ve son 20 
yıldır her iki koluma da saat takıyorum. 
Bunlardan birisi smart dedi!imiz akıllı 
saat olurken, di!er kolum için hemen 
her hafta de!i"tirdi!im tasarım a!ırlıklı 
saatleri tercih ediyorum. Ayrıca takım 
elbise giydi!imde; saatli kravat i!nesi, 
saatli kol dü!mesi ve saatli rozet 
kullanıyorum. Çevrem bu duruma 
alı"kın oldu!u için yadırgamıyor.

D.: Koleksiyonunuzu en çok kimler 
ziyaret ediyor?
E.A.: Ziyaretçilerimin hepsi ayrı ayrı 
de!erli. Her ya" grubundan ana sınıfı 
ö!rencileri, ilk, orta, lise ve üniversite 
ö!rencileri ve ö!retmenler en 
yo!un ziyaretçilerimiz. #"in en keyifli 
yanlarından biri bu. Ayrıca hafta içi 
mesai saatleri içerisinde, hemen 
her kesimden ziyaretçimiz oluyor. 
Koleksiyonun daha çok tanınması 
beni çok mutlu ediyor. Bu sayede çok 

de!erli bir sosyal çevre ediniyorsunuz. 
Tamamen maddiyattan uzak, gerçek 
dostluklar kurma imkânınız oluyor.

D.: Aileniz ba!larda koleksiyon 
yapmanıza, sürekli antikacıları 
gezmenize sıcak bakmamı!, !imdi 
yakla!ımları nasıl, alı!tılar mı?
E.A.: Dedi!iniz gibi bu durum ailem 
tarafından ho" kar"ılanmadı. Ama 
onların endi"e duymalarını ho" 
kar"ılıyorum. Babam ve karde"lerim 
bu u!ra"lar sırasında i"lerimi 
aksatabilece!imden endi"e duydular. 
E"im ve çocuklarım ise kendilerine 
yeteri kadar zaman ayıramayaca!ım 
konusunda tedirgin oldular. Zamanla 
her "ey yolunda gidince, aksayan 
bir "eyler olmayınca ve ziyaretler 
nedeniyle olumlu katkıları görünce 
haklı oldu!uma inandılar ve beni 
desteklemeye ba"ladılar. Uzunca bir 
süredir de desteklerini sürdürüyorlar.

D.: “Saatlerime biri bir zarar 
verdi#inde ani tepki verdi#im ola-
biliyor” diyorsunuz ve bir keresinde 
kızınızla aranızda bu yönde bir olay 
ya!anmı!, nedir bu olay?
E.A.: Zaman zaman saatlerimden 
bazıları ta"ıma, temizlik veya ziyaret 

sırasında zarar görebiliyor. Bu duruma 
gerçekten çok üzülüyorum. Ama 
elden bir "ey gelemeyece!i ve kırılan 
ya da hasar gören bir objenin geri 
gelemeyece!ini bildi!im için öfkemi 
göstermemeye çalı"ıyorum. 

Satın aldı!ım saatlerden birini 
arabadan indirirken kızımın elindeki 
po"etin yere dü"mesi ile masa 
saatlerinden birinin camı kırılmı"tı. 
O anda tepkim biraz sert oldu. 
Sonrasında zor da olsa saatin 
camını yaptırabildim. Konu da tatlıya 
ba!landı.

D.: "lerleyen yıllarda koleksiyonunuzu 
müzeye dönü!türmeyi 
planlıyorsunuz. Bu hayalinizde son 
durum nedir?
E.A.: Çocuklarımın da gönlünden 
geçen ileride Erol Ata Saat Vakfı’na 
dönü"mek ya da daha geni" kapsamlı 
olarak kurucumuz, aile büyü!ümüz 
Metin Atabey Ata adına bir vakıf 
kurup, bu kapsamda bir yapılanmaya 
gitmek.

D.: Bir di#er hayaliniz ise Guinness 
Rekorlar Kitabı’na girmek?
E.A.: Emek verip, meydana getirdi!iniz 

tutkunuzu bir de taçlandırmak 
gerekiyor. Bu i"in en tepe noktası 
da Guinness. #n"allah ileride, 
ömrüm yeterse bunu da ba"armak 
isterim. Müracaat edebilmek için 
koleksiyonun envanteri ba"ta olmak 
üzere, sergileme düzeni, güvenli!i, 
tanıtımı ve alt yapısının tam oldu!una 
önce benim inanmam gerekiyor. Bazı 
eksiklerim var ve zaman içerisinde 
gidermeye çalı"ıyorum. 

D.: Son olarak koleksiyon yapmak 
isteyen ki!ilere neler tavsiye 
edersiniz?
E.A.: Ben koleksiyonerli!in temelinin 
“tutku, nakit ve vakit” üçlemesinden 
olu"tu!unu dü"ünüyorum. 
Bunlardan birisi eksik olursa ya da 
hangi obje ya da objeler üzerinde 
yo!unla"aca!ınızın kararını do!ru 
vermediyseniz i"iniz zor. Ayrıca sizin 
ve çevrenizdekilerin de sabırlı olması 
gerekiyor. Pazarların kuruldu!u 
günlerde, sabah yediden önce 
orada olmalı, ilk alıcılar arasında 
yer almalısınız. Sahip oldu!unuz 
objeleri halkın görebilece!i alanlarda 
sergilemeniz de çok önemli.
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Evrensel Kan Testi Hedefi

Bilim insanları tıbbın en büyük 
hedeflerinden birine bir adım daha 
yakla"tı: Kanser için evrensel kan testi. 
Amerika Birle"ik Devletleri’nde bulunan 
Johns Hopkins Üniversitesi’ndeki 
bir ekip, kanserin sekiz farklı çe"idini 
tespit eden bir yöntem geli"tirdi. 
Ekibin hedefi yıllık bir test tasarlayarak 
kanseri erken evrede te"his etmek ve 
hayat kurtarmak. #ngiliz uzmanlar, bu 
durumun heyecan verici oldu!unu 
söylüyor. 

Çalı"mada mutasyona u!ramı" 
DNA ve proteine bakılıyor. Tümörler 
mutasyona u!ramı" DNA’larının ve 
proteinlerinin küçük izlerini kan akı"ına 
salıyorlar. Kanser Arama Testi (The 
Cancer Seek), genellikle kanserlerde 
ortaya çıkan 16 gendeki mutasyonlara 
ve 8 farklı protein salınımına bakıyor. 

Yumurtalık, karaci!er, mide, pankreas, 
yutak, kolon, akci!er ve meme kanseri 
olan, daha di!er dokulara hastalıkları 
sıçramamı" 1005 hastada bu test 
denendi. Test genel olarak kanser 
vakalarının %70’ini tespit etti. Johns 
Hopkins Üniversitesi Tıp Okulu’ndan 
Dr. Cristian Tomasetti, yaptı!ı 
açıklamada; “Erken te"hisin bu alanı 
çok hayati ve sonuçlar heyecan 
verici. Kanserin ölümlülü!ü üzerinde 

inanılmaz bir etkisi olabilir” dedi.
Kanser ne kadar erken bulunursa 
tedavi etmesi o kadar kolay oluyor. 
Sekiz kanserden be"inin erken te"his 
için tarama programı yok. Pankreas 
kanserinin çok az semptomu oldu!u 
için geç te"his ediliyor ve be" hastadan 
dördü te"his konuldu!u yıl hayatını 
kaybediyor.

Test "imdi kanser te"hisi konmamı" 
ki"ilerde uygulanıyor. Ne ölçüde i"e 
yaradı!ının ise bu testlerin ardından 
belli olması bekleniyor. Science 
dergisinde yayımlanan bu ara"tırma 
hem mutasyona u!ramı" DNA’yı 
hem de proteinleri tespit etmesi 
açısından çok önemli. Daha çok 
sayıda mutasyona u!ramı" DNA’nın 
ve proteinin analiz edilmesi daha 
fazla kanser türünün tespit edilmesini 
sa!layacak.

Londra’daki Royal Marsden NHS 
Foundation Trust kurumunun 
kanser bölümünde ekip lideri olan 
Dr. Gert Attard çalı"manın heyecan 
verici oldu!unu, kan testinin kanser 
te"hisinde kullanılmasını sa!layacak 
teknolojiye çok yakın olduklarını 
söylüyor. Ancak halen kanser te"hisi 
konulduktan sonra ne yapılaca!ına dair 
belirsizlik oldu!unu da aktarıyor. Bazı 
vakalarda tedavi, kısa sürede hayatı 
tehdit etmeyecek bir kanser türüyle 
ya"amaktan daha kötü olabiliyor.
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Ya!amsal "!aretleri Ölçen 
Elektronik Dövme 

Alerji olu"turma riski dü"ük yeni 
bir elektronik algılayıcı deri üzerine 
yerle"tirilerek bir hafta boyunca 
herhangi bir rahatsızlık hissi vermeden 
kullanılabiliyor. Tokyo Üniversitesi 
ara"tırmacılarına göre algılayıcı o kadar 
ince ve hafif ki kullanıcılar üzerlerinde 
oldu!unu dahi unutabiliyor. 

Nefes alabilen nano ölçekli örgülerden 
olu"an elastik elektrot, kullanıcıya zarar 
vermeden ki"inin sa!lık durumunu 
uzun süre boyunca takip edecek deri 
aygıtlarının geli"tirilmesi için umut vaat 
ediyor. 

Kalp atı"ı ve di!er ya"amsal sa!lık 
i"aretlerini takip eden giyilebilir 
elektronikler son yıllarda büyük geli"me 
gösterdi. Ku" tüyü kadar hafif, yüksek 
elastikiyete sahip yeni jenerasyon 
aygıtların direkt olarak deri üzerine 
yerle"tirilmesiyle daha duyarlı ve kesin 
ölçümler mümkün hale geldi. Ancak 
bu aygıtlarda kullanılan ultra ince 
filmler ve lastik tabakalar deriye iyi bir 
"ekilde yapı"ıp uysa da nefes alma 
kabiliyetleri olmadı!ı için uzun süreli 
kullanımlarda güvenilir de!iller. 

Dermatolojik testler esneyebilen 
materyallerin terlemeyi önledi!ini 

ve deri çevresindeki hava akı"ını 
engelleyerek tahri"e ve iltihaba neden 
oldu!unu, en nihayetinde de bu 
durumun kalıcı fizyolojik ve psikolojik 
etkilere yol açabilece!ini gösteriyor. 

Ara"tırma grubuyla birlikte geli"tirdi!i 
deri üzeri plaster ile kandaki oksijeni 
ölçen Prof. Takao Someya, tıp ve spor 
alanındaki uygulamalarda kullanıma 
sunulmak üzere bir hafta veya daha 
uzun süre izleme yapabilecek giyilebilir 
aygıtlara ihtiyaç oldu!unu ö!renip 
harekete geçtiklerini söylüyor. 

Mevcut ara"tırmalarında grup; güvenli 
ve vücuda biyolojik olarak uygun 
olarak nitelenen suda çözünür bir 
polimer, polivinil alkol (PVA) ve altın bir 
katman içeren nano ölçekli örgülerden 
olu"an bir elektrot geli"tirmi". Aygıt 
az miktarda su püskürtmek suretiyle 
uygulanıyor, böylece PVA nano fiberleri 
çözünüyor ve deriye kolayca yapı"ması 
mümkün oluyor. 

Ara"tırmacılar daha sonra tahri"ler 
ve deri alerjileri için bir deri plasteri 
testi gerçekle"tirmi". 20 denek bir 
hafta süresince aygıtı kullanmı" 
ve katılımcıların derisinde hiçbir 
enfeksiyon gözlenmemi". Grup daha 
sonra su buharı kullanarak aygıtın 
geçirgenli!ini de!erlendirmi" ve 
sonuçları ultra ince plastik folyo ve ince 
kauçuk levha gibi di!er materyallerle 

kar"ıla"tırmı". 
Sonuç olarak gözenekli örgü yapının 
di!er materyallere göre çok daha 
üstün bir gaz geçirgenli!i sa!ladı!ını 
bulmu"lar. Dahası bilim insanları 
10 binin üzerinde bükme ve germe 
hareketi yaparak i"aret parma!ı 
üzerine yerle"tirdikleri aygıtın mekanik 
dayanıklılı!ını da kanıtlamı"lar.   

Prof. Takao Someya ekibin 
yaptı!ı ara"tırmanın gelecekteki 
uygulamalarıyla ilgili olarak "unları 
söylüyor; “Yakın zamanda hastaların 
ya"amsal verilerini hiçbir rahatsızlık 
vermeden ve strese neden olmadan 
izlememiz mümkün olacak.” Medikal 
uygulamalara ek olarak, bu yeni 
aygıt atletlerin performanslarını veya 
egzersizlerini engellemeden fizyolojik 
verilerinin ve vücut hareketlerinin 
sürekli ve do!ru takibinin yapılabilmesi 
açısından da gelecek vaat ediyor. 

QR Kodlarıyla "laçta Sahtecili#i 
Önleme 

Kopenhag Üniversitesi ara"tırmacıları 
ilaç üretimi için yeni bir yöntem 
geli"tirdi. Ara"tırmacılar QR kodlu 
kalıplar içerisindeki ilaçları yenebilir 
materyallerin üzerine bastı. Üretim 
her hastaya uyabilecek "ekilde ki"iye 
özel olarak "ekillendirilebiliyor ve 
ara"tırmacılara göre yanlı" ya da sahte 
ilaç kullanımını önleme potansiyeline 
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sahip. Geçti!imiz 100 yıl boyunca 
ara"tırmacılar ilaçlarla ve farklı 
bünyelerin onlara nasıl farklı yanıt 
verdi!iyle ilgili bilgilerimizin sınırlarını 
zorlamaya devam etti. Ancak 
ilaç üretim yöntemleri kendisini 
kitlesel üretim anlayı"ından bir türlü 
sıyıramadı. Belirli bir hastalıkla ilgili tanı 
konan ço!u ki"i aynı ürünü e"it aktif 
bile"en oranıyla almaya devam ediyor.

Yakında bu üretim yakla"ımı geçmi"te 
kalabilir. Kopenhag Üniversitesi 
ve Finlandiya’daki Åbo Akademi 
Üniversitesi ara"tırmacıları yaptıkları 
yeni çalı"mayla ilaç üretimi için 
yeni bir yöntem ortaya koydu. Ekip 
yenebilir beyaz bir materyal üretti. Bu 
noktada, ilaç içeren bir QR kod bastılar.

Eczacılık Bölümü’nden Doç. Dr. 
Natalja Genina’ya göre bu teknoloji 
ümit verici, çünkü ilaç dozu kesin 
olarak istedi!iniz düzeyde ayarlanıyor. 
Bu da ilacı kullanacak hastaya uygun 
olarak hazırlamanıza imkân sa!lıyor. 
 
QR kodun "ekli ilacın kendisine veri 
depolamaya imkân sa!lıyor. Natalja 
Genina; “Basitçe hızlı bir tarama 
yaparak, farmasötik ürün hakkındaki 
tüm bilgiyi alabiliyorsunuz. Bu 
"ekilde yanlı" ve sahte ilaç vakalarını 
azaltması mümkün olabilir” diyor. 
 
Ara"tırmacılar yakın bir gelecekte 
sıradan bir yazıcı ile ilaçları QR 
kod kalıpları içerisine uygularken, 

yenilebilir materyalin ilacın son 
kullanıcının yanında talebe yönelik 
üretimiyle geli"tirilmesinin mümkün 
olmasını umuyorlar. 

Eczacılık Bölümü’nden Prof. 
Jukka Rantanen; “E!er bu üretim 
yöntemini basit yazıcılara uygun 
hale getirmeyi ba"arırsak, bu ki"iye 
özel ilaçların yenilikçi üretimine 
ve tüm tedarik zincirinin yeniden 
de!erlendirilmesine yol açabilir” diyor. 
Ara"tırmacılar bugünlerde yeni ilaç 
üretim yöntemlerini rafine etmeye 
çalı"ıyorlar. Çalı"ma Danimarka 
Ba!ımsız Ara"tırma Fonu tarafından 
finanse ediliyor. 

"laçları Beyne "leten Ultra "nce 
"#ne 

MIT ara"tırmacıları 1 milimetre küp 
kadar küçük beyin bölgelerine, çok 
küçük miktarlarda ilaç ula"tırabilen 
minyatürle"tirilmi" bir sistem geli"tirdi.
Ara"tırmacılara göre bu tür hedefe 
yönelik dozlama "ekli çok spesifik 
beyin devrelerine etki eden hastalıkları, 
beynin kalanının normal fonksiyonları-
na müdahalede bulunmadan, tedavi 
etmeyi mümkün kılabilir. 
 
Ara"tırmacılar insan saçı kadar ince bir 
i!neye ba!lı çe"itli tüpler barındıran bu 
aygıtı kullanarak, bir veya daha fazla 
ilacı beynin derinliklerine, ne kadar ilaç 

verildi!i ve bunların nereye ula"tı!ı 
konusunda kesin bir kontrol sahibi 
olarak iletebiliyor. Farelerle yapılan 
bir çalı"mada hayvanların motor 
fonksiyonlarına etki eden bir ilaçtan 
hedeflenen dozlarda iletebildiklerini 
görmü"ler.   

Science Translational Medicine’da 
yayınlanan makalenin ba"yazarı Canan 
Da!deviren; “Oral yoldan veya damar 
yoluyla alınan ilaçlarla kar"ıla"tırıldı!ın-
da çok daha küçük miktarlarda çoklu 
ilaç iletebiliyoruz ve ilaç iletimi 
sırasındaki davranı"sal de!i"iklikleri 
manipüle edebiliyoruz” diyor.

Makalenin yardımcı yazarları arasında 
yer alan MIT David H. Koch 

Enstitüsü’nden Prof. Robert Langer ise; 
“Bu minik aygıtın beyin hastalıklarını 
anlamamıza etkisi paha biçilmez ola-
cak. Ayrıca yeni ilaç iletim 
yöntemleri geli"tirmemize olanak 
sa!layacak” diyor.

Nöronlar arasında veya bir nöron ile 
ba"ka bir (tür) hücre arasında ileti"imi 
sa!layan kimyasallara “nörotrans-
mitter” deniyor. Beyin hastalıklarının 
tedavisinde kullanılan ilaçlar genellikle 
bu beyin kimyasallarıyla ya da onlarla 
etkile"ime geçen hücre reseptörleriyle 
etkile"ime geçiyor. 

Makalenin bir di!er yardımcı yazarı 
olan, MIT David H. Koch Enstitüsü, 

Malzeme Bilimi ve Mühendislik 
Bölümü’nden Prof. Michael Cima 
çalı"mayla ilgili olarak "unları söylüyor; 
“Merkezi sinir sistemi ilaçlarının 
problemlerinden biri hedefe yönelik 
olmamaları ve a!ızdan alındı!ında her 
yere gitmeleri. Maruz kalma oranını 
sınırlamamızın tek yolu bu ilaçları 
beynin milimetre küplük bir kısmına 
iletmemiz. Bunu yapmak için de 
hakikaten çok minik sondalara ihtiyaç 
duyarsınız”. 

MIT ekibi çok küçük alanları 
hedeflemek için minyatür bir sonda 
geli"tirmeye ba"lamı". Ara"tırmacılar 
mikro üretim tekniklerini kullanarak 
çapı 30 mikrometre ve uzunlu!u 
10 santimetre civarında olan tüpler 

yapmı"lar. Bu tüplere çapı yakla"ık 
150 mikron olan paslanmaz çelik bir 
i!ne ekleniyor. Da!deviren; “Aygıt çok 
stabil ve sa!lam, istedi!iniz her yere 
yerle"tirebiliyorsunuz” diyor. 

Ara"tırmacılar sondaları, deri altına 
yerle"tirilebilen küçük pompalara 
ba!lamı"lar. Ara"tırmacılar bu 
pompaları kullanarak farelerin beynine 
çok küçük dozları nasıl ilettiklerini 
gösterdiler. Bir deneyde beynin 
derinlerinde yer alan ve hareketi 
kontrol etmeye yardımcı olan 
substantia nigra adlı bölgeye muscimol 
adı verilen ilacı ilettiler. 

Önceki çalı"malar bu ilacın Parkinson 

hastalı!ında görülenlere benzer 
semptomlar ba"lattı!ını gösterdi. 
Ara"tırmacılar minyatüre edilmi" 
iletim i!neleriyle farelerin devamlı 
olarak saat yönünde dönmesini 
tetikleme gibi etkiler geli"tirmeyi 
ba"ardı. Ayrıca ilacı temizlemek için 
farklı bir kanal üzerinden tuzlu çözelti 
dozu gönderip Parkinson davranı"ını 
duraklatabileceklerini de gösterdiler. 

Da!deviren; “Aygıtın uyarlanabilir 
olması sayesinde gelecekte farklı 
kimyasallar için farklı kanallara sahip 
olabiliriz ya da Parkinson ve Alzheimer 
gibi nörolojik rahatsızlıklarda veya 
tümörleri hedeflerken aygıt bize 
yardımcı olabilir” diyor. 

Aygıt ayrıca obsesif kompulsif 
bozukluk ve ba!ımlılık gibi beynin farklı 
bölümlerinin birbirleriyle nasıl ileti"im 
kurdu!uyla ilgili belirli aksamalar 
nedeniyle ortaya çıkan davranı"sal 
nörolojik rahatsızlıklara yönelik 
potansiyel yeni tedavileri iletmeyi de 
kolayla"tırabilir. 

Makale yazarlarından MIT Enstitüsü 
Profesörü ve MIT McGovern Beyin 
Ara"tırmaları Enstitüsü üyesi Ann 
Graybiel "unları söylüyor; “Bilim 
insanları ve klinik tedavi uzmanları 
sinirsel bir rahatsızlı!ın tedavisinde 
kullanılacak tedavi edici bir molekül 
bulsalar bile, bu tedavinin hastalıktan 
en çok etkilenen hücrelere nasıl 

iletilece!i konusu kocaman bir sorun 
olarak ortada durmaya devam ediyor. 
Beyin yapısal açıdan çok karma"ık 
oldu!undan ilaçları iletmek için daha 
kesin yöntemler veya ilgili tedavi 
edici lokal ajanlar bulmaya acil olarak 
ihtiyacımız var.” 

Ara"tırmacılar ayrıca nöronların 
elektriksel aktivitesinin ilaç tedavisinden 
sonra nasıl de!i"ti!ini izlemek için 
sondanın ucuna bir elektrot dahil 
ettiler. $imdilerde aygıtı takip eden ilaç 
tedavisi sonrası beyinde ortaya çıkacak 
kimyasal veya mekanik de!i"imleri 
ölçmede kullanmak için adapte 
etmeye çalı"ıyorlar. Ara"tırmacılara 
göre sondalar neredeyse her uzunlukta 
ve kalınlıkta üretilebiliyor. Bu da 

onları insan beyninin de aralarında 
bulundu!u farklı boyutlardaki 
beyinlerin içinde kullanmak üzere 
adapte etmeyi mümkün kılıyor. 

Brigham and Women’s Hastanesi 
Sinir Cerrahisi Departmanı Ba"kanı 
Antonio Chiocca çalı"mayla ilgili 
olarak "unları söylüyor; “Bu çalı"ma 
hayvan modelleriyle, minyatüre edilmi" 
bir aygıtın güvenli bir "ekilde beyne 
yerle"tirilip tek veya küçük gruplar 
halindeki nöronların fonksiyonlarının 
ve elektriksel aktivitesinin kontrol 
edilmesini sa!layabilece!ini gösteriyor. 
Parkinson gibi hastalıklardaki etkisi 
muazzam olabilir.”
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Ekonomi çevreleri, geli"mi" 
ekonomiler ve geli"mekte olan 
ülkelerde senkronize olarak sa!lanan 
büyüme performansı nedeniyle 
global büyüme açısından yeni ve 
iyi bir döneme girildi!i konusunda 
hemfikir. Bu dönem yapısal reformları 
gerçekle"tirmek için iyi bir fırsat gibi 
görünüyor. 

Geli"mi" ekonomilerin temel 
öncelikleri para politikalarında normale 
dönü", ya"lanan nüfus nedeniyle 
i"gücünde ortaya çıkması muhtemel 
kayıplar için çözümler üretilmesi ve 
maliye politikalarının büyümeye katkı 
sa!layacak "ekilde "ekillendirilmesi 
iken, geli"mekte olan ülkelerin en 
önemli yapısal konusu verimlilik artı"ı. 

Ülkemiz ekonomisine gelince, 
4. çeyrek büyüme göstergeleri büyüme 
e!iliminin, yava"lasa da gücünü 
korudu!una i"aret ediyor. Türkiye 
#statistik Kurumu tarafından yazının 
yazıldı!ı tarihte henüz açıklanmamı" 
olan 2017 büyüme rakamının, yüzde 7 
civarında olması bekleniyor. 

2018 yılının Ocak ayına ili"kin öncü 
göstergeler, ekonomik aktivitenin 

önceki çeyre!e göre hızlandı!ını, 2018 
yılında istihdam deste!inin devamı, 
yatırım ortamını iyile"tirecek adımlar, 
sektör bazında açıklanacak destekler 
ve geni"lemeci kamu maliyesi gibi 
faktörlerin büyümeye katkı sa!layacak 
belli ba"lı faktörler oldu!unu teyit 
ediyor. 

Geçti!imiz günlerde OECD, iç talepteki 
güçlü artı"ın Türkiye’deki büyümeyi 
destekleyece!ini vurgulayarak 
Türkiye’nin 2018 yılı büyüme 
beklentisini yüzde 4,9’dan yüzde 5,3’e 
ve 2019 büyüme beklentisini yüzde 
4,7’den yüzde 5,1’e yükseltti. Küresel 
büyümenin güçlü e!ilimi dı" talep 
tarafından da büyümeyi yukarı itecek 
önemli bir etken.

Enflasyon tarafında ise 2017 yılı 
yüzde 11,92 seviyesinde bir tüketici 
enflasyonu ve yüzde 15,47’lik bir üretici 
enflasyonu ile kapatıldı. Enflasyon, Türk 
lirasının döviz kuru sepeti kar"ısındaki 
de!er kaybı ve ba"ta petrol olmak 
üzere ithalat fiyatlarındaki artı"lar 
nedeniyle temel mallar öncülü!ünde 
artı" kaydetti ve toplam talep ko"ulları 
da enflasyondaki yukarı yönlü seyri 
destekledi. 

Uzun süre sonra iki haneli enflasyon 
rakamları ile kar"ıla"mak piyasalarda 
tedirginlik yaratırken, 2018’in ilk 
ayları itibarıyla da iki haneli olmaya 
devam ediyor. Yıllık tüketici enflasyon 
oranı Ocak ayındaki yüzde 10,35’ten 
beklentilerin altında gerileyerek, $ubat 
ayında yüzde 10,26 oldu. Üretici 
fiyatları ise yüzde 12,1’den yüzde 
13,7’ye yükselerek maliyet  kaynaklı 
enflasyonist baskıların devam etti!ini 
gösterdi.

Enflasyon görünümünde baz etkisi ve 
geçici faktörlerden ba!ımsız, belirgin 
bir iyile"me ve hedeflerle uyum 
sa!lanana kadar para politikasındaki 
sıkı duru"un önemi Merkez Bankası 
tarafında da sıklıkla vurgulanıyor. Bu 
çerçevede, önümüzdeki dönemde 
faizlerde herhangi bir dü"ü" 
beklenmiyor. 

Global ekonomik konjonktürün ciddi 
bir iyile"me sa!ladı!ı bu dönemde, 
ülkemizin yumu"ak karnı daha 
çok jeopolitik riskler. Önümüzdeki 
dönemde, yurt içi piyasaların 
performansında yurt dı"ı piyasalardaki 
e!ilim, enflasyon görünümü ve 
jeopolitik geli"meler etkili olacak.

2018 ekonomik anlamda ülkemiz 
ve dünya için iyi bir yıl olacak 
mı? Global büyüme ivmesini 
koruyabilecek mi? Ülkemizde geçen 
yıl yakalanan büyüme performansı 
sürdürülüp, enflasyon kontrol altında 
tutulabilecek mi?

Bu gibi sorulara cevap ararken, her 
zaman oldu!u gibi kar"ımıza çıkan ilk 
aktör Amerika Birle"ik Devletleri. Bu 
defa ABD, Merkez Bankası FED’in faiz 
politikaları yanında, önce yeni vergi 
tasarısı ve "imdilerde de alüminyum 

ve çelik için getirdi!i korumacı 
tedbirler ile gündemi belirlemeye 
devam ediyor.

FED’in faiz arttırımlarında nasıl 
davranaca!ı konusundaki 
belirsizlikler oldukça azaldı. Global 
ekonomiyi derinden etkileyecek 
yeni konumuz, ABD tarafından 
uygulamaya konulacak gümrük 
vergileri. Alüminyum ve çeli!in ABD 
dı" ticaretindeki payı yüzde 2’nin 
altında. Ancak Avrupa, Çin gibi büyük 
oyuncuların misilleme yaparak 
bir dı" ticaret sava"ı ba"latması ve 
bu durumun küresel büyümeyi 
yava"latması ihtimali piyasayı bir 
miktar olumsuz etkiledi. 

ABD en son Bush döneminde bu 
tip uygulamalara gitmi", ancak 
gördü!ü sert tepki sonrasında geri 
adım atmı"tı. Benzer bir geri adımın 
söz konusu olup olmayaca!ı, Çin ve 
Japonya gibi büyük ekonomilerin 
yeni gümrük vergilerinden muaf 
tutulmak yönündeki talepleri gibi 
konular önümüzdeki dönemin önemli 
konuları. Dünya ticaretinde korumacı 
politikalarla hayatın nasıl de!i"ece!i 
ve bu yeni durumdan kimin karlı 
kimin zararlı çıkaca!ının takip edilmesi 
gerekiyor. 

Di!er taraftan Aralık 2017 itibarıyla 
ABD’nin yeni vergi düzenlemeleri, ülke 
ekonomisine ivme kazandırmanın 
en önemli enstrümanlarından biri 
olacak. Özellikle kurumlar vergisinde 
yapılan indirim, "irketler kesimini çok 
mutlu edecek ve ekonomik aktiviteyi 
hayli arttıracak. Bu çerçevede, ABD 
ekonomisi 2017 için yüzde 3,7’ye ve 
2018 için yüzde 3,9’a revize edilen 
global büyüme beklentilerinin en 
önemli kaynaklarından biri. 

2017 yılında ABD’nin yanı sıra 
Japonya, Kore ve Almanya da 
beklentilerin üzerinde iyi bir 
performans sergiledi. Geli"mi" 
ekonomilerin 2017 yılını yüzde 
2,3’lük bir büyüme ile tamamladı!ı 
tahmin edilirken, 2018 yılında da 
aynı büyüme oranının sa!lanması 
bekleniyor. 2018 ve 2019 yıllarını 
Almanya, #talya ve Hollanda gibi 
avro bölgesi ülkelerinin yanı sıra, 
Japonya’nın da gayet ba"arılı 

geçirece!ine dair i"aretler kuvvetli.
Geli"mekte olan ülkeler arasında da 
çok iyi performans sergileyen ülkeler 
var. Brezilya, Çin ve Güney Afrika 
yanında Çin dı"ındaki di!er Asya 
ülkelerinin de 2017 büyüme rakamları 
ba"arılı. Geli"mekte olan ülkelerin 
2017 yılını yüzde 4,7’lik bir büyüme ile 
tamamladıkları, 2018 yılında ise yüzde 
4,9 büyüyecekleri tahmin ediliyor. 

Geli"mekte olan ülkelerin Asya 
baca!ının 2018 ve 2019’da yüzde 
6,5 büyümesi beklenirken, bu 
performansa katkı Çin yanında 
Hindistan’dan da geliyor. Geli"mekte 
olan Avrupa ülkeleri tarafında ise 
ülkemiz ve Polonya’nın beklenenden 
iyi performans sergilemeleri 
nedeniyle bu bölgeye ili"kin 2018 
ve 2019 büyüme beklentileri yukarı 
yönlü revize edildi. 

Latin Amerika bölgesinde Meksika ve 
Brezilya’nın ba"ını çekti!i bir iyile"me 
söz konusu. Di!er taraftan portföy 
yatırımları olarak da olsa, geli"mekte 
olan ülkelere nakit giri"i devam ediyor. 
Geli"mekte olan ülkeler açısından 
ciddi bir finansman kayna!ı olan bu 
akı"ın kesilmemesi önemli.

Ekonomi Ekonom

Ekonomik 
Geli!melere 
Bakı!

Aslı Günel
Selçuk Ecza Deposu Tic. ve San. A.$.
Yatırımcı #li"kileri & Sermaye  
Piyasaları Koordinatörü
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belgeleme çalı"maları izledi. Sinan’a 
Saygı Projesi Koleksiyonu, bu zengin 
referansla, Mimar Sinan’ın hayatını ve 
eserlerini inceleyen kitap, makale ve 
foto!raflardan olu"turuldu.

Kent Ar!ivi

ÇEKÜL Bilgi-Belge Merkezi, “Kent Ar"ivi 
Dijitalle"tirme Projesi” ile zaman ve 
mekân sınırı olmaksızın ara"tırmacıların 
eri"imine açıldı. Bu do!rultuda, dijital 
ar"ive eklenmesine karar verilen afi", 
D#A, kentsel proje, foto!raf, kartpostal, 
makale, rapor ve ayrıbasımdan 
olu"an 25 bin 871 materyal, gerekli 
teknik i"lemlerin ardından dijital ar"iv 
materyali kimli!i kazandı ve bibliyografik 
künyeleriyle birlikte kütüphane 

otomasyon sistemine aktarıldı. Bunu, 
günümüzün ar"iv kullanım alı"kanlı!ını 
hem izleyen hem de yönlendiren öncü 
adımlardan biri olarak anıyoruz. 

Prof. Dr. Metin Sözen Ki!isel Ar!ivi

Türkiye’deki do!al, tarihsel ve kültürel 
mirasın önemine uygun korunması, 
de!erlendirilmesi ve tanıtılması 
amacıyla yo!un çaba gösteren bir 
bilim insanı olan ve #TÜ Mimarlık 
Fakültesi Mimarlık Bölümü Sanat Tarihi 
ve Restorasyon Kürsüsü’nde uzun 
yıllar ö!retim üyesi olarak görev yapan 
ÇEKÜL Vakfı Ba"kanı Prof. Dr. Metin 
Sözen, akademik veri ile uygulama 
sahasını bulu"turan yakla"ımıyla, kamu-
yerel-sivil-özel alanların e"güdüm 

içinde çalı"masının önünü açtı.
Anadolu’nun farklı ölçekteki pek çok 
noktasında çalı"an Metin Sözen’in ki"isel 
ar"ivi, e!itim yılları ve çalı"ma hayatı 
ile özel ya"amını içeren bir koleksiyon 
olarak üç ana ba"lık altında derlendi. 
Koleksiyon foto!raf, makale, ayrıbasım, 
belgesel ve Sözen’in notlarından 
hazırlandı.

Bilgi-Belge Merkezi kullanıcı profilini; 
akademisyenler, ö!renciler, yerel 
yönetimler ve sivil toplum örgütü 
çalı"anları olu"turuyor. Kullanıcılar 
kütüphane içinde tüm kaynakları 
kullanabilir, “katalogtarama.cekulvakfi.
org.tr” adresinden çevrimiçi 
katalog taraması yapabilir, fotokopi 
hizmetlerinden faydalanabilir.

Türkiye’nin do#al-kültürel mirasını 
korumak amacıyla 1990 yılında 
vakıf statüsünde kurulmu! bir sivil 
toplum kurulu!u olan Çevre ve Kültür 
De#erlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı 
(ÇEKÜL), “do#al kaynaklar”, “kültürel 
miras” ve “insan”ı bir bütün olarak ele 
alan; do#al ve kültürel çevreyi korumak 
için kent-havza-bölge-ülke ölçe#inde 
projeler geli!tiren bir yakla!ım ve tavırla 
çalı!ıyor. 

Bu amaç do!rultusunda ÇEKÜL 
Anadolu Ara"tırmaları bünyesinde 
örgütlenen ve vakfın kurulu"undan 
bu yana aktif olan ÇEKÜL Bilgi-Belge 
Merkezi, Türkiye’nin do!a, tarih, 
mimarlık ve kültür tarihi alanlarında 
uzmanla"mı" ar"iv, kütüphane, 
ara"tırma, e!itim ve yayın birimi olarak 
faaliyet gösteriyor.

ÇEKÜL Bilgi-Belge Merkezi; ar"iv ve 
kütüphane hizmetleri ile çevre ve 
kültür alanında çalı"malarda önde 
gelen ba"vuru merkezlerinden biri. 
Kütüphane; ÇEKÜL Vakfı Koleksiyonu, 
Sinan’a Saygı Kitaplı!ı, Kent Ar"ivi ve 
Prof. Dr. Metin Sözen Özel Ar"ivi olmak 
üzere dört bölümden olu"uyor.

ÇEKÜL Vakfı Bilgi-Belge Merkezi, bu 
zengin koleksiyonuyla yakın zamanda 

önemli bir projeye dâhil oldu. #stanbul 
Beyo!lu’nda bulunan uluslararası 
ara"tırma merkezlerinin i"birli!i projesi 
olan BiblioPera Beyo!lu Ara"tırma 
Merkezleri A!ı, ara"tırma merkezi 
kütüphanelerinin koleksiyonlarını bir 
araya getirerek, kataloglarının tek bir ara 
yüzden taranmasını ve sosyal bilimler, 
sanat ve be"eri bilimlerde ara"tırma ve 
etkinlikler için yeni bir i" birli!i platformu 
olu"masını amaçlıyor.

#stanbul Kalkınma Ajansı tarafından 
desteklenen ve Koç Üniversitesi Suna 
Kıraç Kütüphanesi tarafından yürütülen; 
#stanbul Ara"tırmaları Enstitüsü, Koç 
Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri 
Ara"tırma Merkezi, SALT Ara"tırma, 
Alman Arkeoloji Enstitüsü, Hollanda 
Ara"tırma Enstitüsü, Fransız Anadolu 
Ara"tırmaları Enstitüsü, Orient-Institut 
#stanbul, #sveç Ara"tırma Enstitüsü 
ile Yunanistan Ba"konsoloslu!u 
Sismanoglio Megaro’nun ortaklı!ında 
geli"tirilen BiblioPera’nın misyonu, 
Türkiye üzerine tarih, arkeoloji ve sosyal 
bilimler alanlarındaki ara"tırmaları te"vik 
etmek ve Beyo!lu’na yeni bir ara"tırma 
merkezi kimli!i kazandırmak. 

Bu amaç do!rultusunda ÇEKÜL Vakfı 
Bilgi-Belge Merkezi de arkeoloji, tarih 
ve kültür alanlarındaki 31 bin 100 
adet materyalden olu"an koleksiyonu 
ile BiblioPera projesine katıldı. 
Ara"tırmacılar “www.bibliopera.org” 
adresinden ÇEKÜL’ün de içinde yer 
aldı!ı 10 kurumun kataloglarını tek bir 
ara yüzden tarayabilecek, bilimsel ve 
kültürel üretim süreçlerinde bu platform 
üzerinde yeni i"birlikleri geli"tirebilecek.

ÇEKÜL Vakfı Koleksiyonu

Anadolu kentlerini ve ÇEKÜL Vakfı 
çalı"malarını konu edinen foto!raf, afi", 
proje, D#A, makale, kitap, tez, rapor, 
ayrıbasımlar ile süreli yayınlardan 
olu"an koleksiyon, Anadolu kentlerinin 
yerle"im dokularına, sivil ve anıtsal 
mimarlık mirası yapılarına, kent tarihi 
ve geleneksel ya"am kültürü ö!elerine 
odaklanıyor.

Sinan’a Saygı Projesi Koleksiyonu

Mimar Sinan, bizi Anadolu topraklarına 
ba!layan önemli de!erlerden biri 
olarak öne çıkıyor. ÇEKÜL Vakfı, 1990 

yılında yo!un birikiminin ı"ı!ında, ünlü 
mimarın adını ve eserlerini, do!du!u 
kent A!ırnas’tan ba"layarak izlemeyi 
ve üretimlerini Anadolu insanıyla 
bulu"turmayı hedefleyen “Sinan’a Saygı” 
projesini ba"lattı. 

Ortak duyarlılıkları kendi çatısı altında 
bir araya getiren ÇEKÜL Vakfı, ilk 
adımda Sinan eserlerini saracak 
toplumsal bilinç ve sahiplilik duygusunu 
yaratmaya çalı"tı; temsilciliklerin de 
deste!i ile envanter ve toplumsal bilinç 
olu"turulması sorumlulu!unu üstlendi. 

Yazmalarda adı geçen 400’den fazla 
eserin yer aldı!ı Mimar Sinan Envanteri 
giri"imini, Sinan’ın eserlerini tanıma, 
foto!raflama, günümüzdeki durumlarını 

Çevre Çevre

Ay!en Kılıç Özarslantürk
ÇEKÜL Bilgi-Belge Merkezi 
Koordinatörü

BiblioPera 
Beyo#lu 
Ara!tırma 
Merkezleri 
A#ı Kuruldu 
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Nisan
Mayıs 
Haziran

Ajanda Ajanda

1 Nisan  II. #nönü Zaferi

1-7 Nisan  Kanserle Sava" Haftası  

5 Nisan  Avukatlar Günü                                           

7 Nisan  Dünya Sa!lık Günü                                       

8-14 Nisan Sa!lık Haftası    

12-18 Nisan  Kalp Haftası   

15-22 Nisan  Turizm Haftası                                             

17 Nisan  Dünya Hemofili Günü   

21-28 Nisan  Ebeler Haftası                                              

22 Nisan  Dünya Günü   

23 Nisan  Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

3 Mayıs  Dünya Basın Özgürlü!ü Günü 

3 Mayıs  Dünya Astım Günü  

4-10 Mayıs  #" Sa!lı!ı ve Güvenli!i Haftası 

5 Mayıs  Avrupa Konseyi’nin Kurulu"u

5 Mayıs  TBMM’nin #lk Toplantısı 

5-13 Mayıs  Karayolu Güvenli!i ve Trafik Haftası

6-12 Mayıs  Kan Haftası

10-16 Mayıs  Engelliler Haftası

11 Mayıs  Anneler Günü  

12-18 Mayıs  Hem"irelik Haftası 

14 Mayıs  Eczacılık Günü

14 Mayıs  Dünya Çiftçiler Günü

15 Mayıs  Yeryüzü #klim Günü

18-24 Mayıs  Müzeler Haftası

19 Mayıs  Atatürk’ü Anma, Gençlik ve 

 Spor Bayramı 

21 Mayıs  Dünya Süt Günü

31 Mayıs  Dünya Sigarasız Günü

1-7 Haziran  Uluslararası Fenilketonüri Günleri

5 Haziran  Dünya Çevre Günü  

12 Haziran  Dünya Çocuk #"çili!i ile 

 Mücadele Günü

14 Haziran  Dünya Gönüllü Kan Ba!ı"çıları Günü

17 Haziran  Dünya Kuraklıkla Mücadele Günü

26 Haziran    Uyu"turucu ile Mücadele Günü 

30 Haziran  Emekliler Günü 

Dünyanın Günü 22 Nisan

Yeryüzünün simgesel ya" günü ilan 
edilen Dünya Günü / Earth Day, her 
yıl 22 Nisan’da çevresel sorunlara 
dikkat çekmek için tüm dünyada çe"itli 
etkinliklerle kutlanmaktadır. Bu etkinlikler, 
kamu ilgisini do!anın dengesini bozan 
insan faktörlerine ve do!ayı koruyan 
eylemlere çekerek, çevreye duyarlı 
davranı" biçimini kalıcı kılma amacı 
gütmektedir.

Dünya Günü, fikir olarak ilk kez 1969’daki 
UNESCO Dünya Konferansı’nda 
“dünyanın güzelli!ini kutlayarak çe"itli 
çevresel tehditlere dikkat çekmek” 
amacıyla, John McConnell tarafından 
ortaya atıldı. Kutlamalar için ekinoks 
zamanı olan 21 Mart tarihi önerildi. 

Birle"mi" Milletler Senatörü Gaylord 
Nelson’ın deste!iyle, 22 Nisan 1970’te 
düzenlenen organize etkinlik, tarihe ilk 
Dünya Günü kutlamaları olarak geçti. 
1990’da Denis Hayes’in çabalarıyla 
uluslararası platforma ta"ındı.

Bugün, Earth Day Network tarafından 
organize edilen Dünya Günü 
kutlamaları, temiz bir çevre için 
mücadele ve iklim de!i"ikli!i sorunu 
ön plana alınarak, 175 ülkede çe"itli 
etkinliklerle kutlanmakta. Türkiye’deki 
etkinlikleri ise 1990 yılından bu yana 
“Dünya Günü” ulusal koordinatörü 
ÇEKÜL Vakfı organize etmekte.

Peki, 1970’te düzenlenen ilk Dünya 
Günü kutlamalarından bugüne çevre 
sorunları düzeldi mi? Sorunun cevabı 
ne yazık ki olumsuz. #nsano!lu hala 
1970’te ortaya konan tüm çevre 
sorunlarını ve hatta daha fazlasını 
ya"amaya devam ediyor. Biyolojik 
çe"itlilik günden güne azalıyor ve birçok 
tür yok olmaya mahkûm ediliyor. Su 
kaynakları hızla tükenmeye devam 
ediyor, hava kirlili!i artıyor. Bir yandan 
bazı ülkeler çölle"irken öbür yandan 
buzullar eriyor ve deniz seviyesi 
yükseliyor. Günümüzde ya"adı!ımız ve 
tüm canlıların ya"amlarını tehdit eden 
bu gibi çevresel sorunlar insanların 
yaptı!ı aktivitelerden kaynaklanıyor. 
Bu yüzden Dünya’yı iyile"tirmek bizim 
sorumlulu!umuzda ve hemen harekete 
geçmemiz gerekiyor.
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Kan Ba#ı!ı Hayat Kurtarır
      
Kan, sa!lık için olmazsa olmazdır, 
çünkü yapay olarak üretilemeyen 
bir dokudur ve tek kan kayna!ımız 
di!er sa!lıklı insanlardır. Dolayısıyla 
kan ba!ı"ı, ihtiyacı olan bir insanın 
ya"aması için en büyük arma!andır. 
Ülkemizde her yıl iki milyona yakın 
kan ihtiyacı oldu!u bilinmektedir. Ne 
yazık ki bu ihtiyacın ço!unlu!u hasta 
yakınlarından kar"ılanmaktadır.

Ülkemizde her gün birçok hasta 
tedavilerinde kullanılmak üzere kan 
ba!ı"ı ihtiyacı ya"amaktadır. Birçok ki"i 
de zamanında kan temin edilememesi 
nedeniyle hayatını kaybetmektedir. 

Türkiye’de ortalama 10 bin ki"iden 
sadece 15’i düzenli kan veriyor ki 
bu sayının çok az oldu!u a"ikâr. 
Aslında sa!lıklı her insan yılda en 
az iki defa rahatlıkla kan ba!ı"ında 
bulunabilir. Bu sayı ülkemizin ihtiyacını 
rahatlıkla kar"ılayabilir. Ancak halkımız 
arasında kan ba!ı"ının, ba!ı"layan 
adına da birçok fayda sa!ladı!ı tüm 
bilinçlendirme çalı"malarına ra!men 
henüz tam anlamıyla bilinmemektedir.

Ölüm noktasına gelen bir hastanın 
bizlerin verdi!i kanla kurtulmasının, 

yeni do!an bir bebe!in bizlerin 
kanıyla hayata ba!lanmasının verece!i 
manevi haz paha biçilmezdir. Ayrıca 
kan ba!ı"ı çok insancıl ve onurlu bir 
davranı"tır.

Manevi boyutunun yanında, verilen 
kanın yerine vücutta yeni hücreler 
dola"ıma katıldı!ı için ba!ı"çının 
ba!ı"ıklık sistemi daha büyük direnç 
kazanır. Kan ba!ı"lamanın kalp krizi 
ihtimalini azalttı!ı da bilimsel bir 
gerçektir. Kan ba!ı"ı yapan ki"inin 
enfeksiyon hastalıkları açısından 
ücretsiz taranması da kendi sa!lı!ı 
açısından çok büyük bir avantajdır.

Tüm bu gerçekler ı"ı!ında ülkemizde

her yıl 6-13 Mayıs tarihleri arasında Kan 
Haftası kutlanır, kan ba!ı"ı ve güvenli 
kan temini konularının önemine 
vurgu yapmak amacıyla çe"itli 
aktiviteler düzenlenir ve kan ba!ı"ı 
sayısının artması amaçlanır. Bu anlamlı 
hafta, tüm sa!lıklı bireylere kutsal ve 
onurlu bir görev olan kan ba!ı"ını 
hatırlatması açısından büyük önem 
arz etmektedir. Ama asıl önemli olan 
bir gün kan ihtiyacı duyacak ki"inin biz 
veya sevdiklerimiz olabilece!ini asla 
unutmadan bir an önce düzenli kan 
ba!ı"ı yapmaya ba"lamaktır. 

Sa#lıklı Yarınlara

Dünya Sa!lık Günü her yıl 7 Nisan günü, 
Dünya Sa!lık Örgütü (WHO) tarafından 
belirlenen bir konu paralelinde çe"itli 
etkinliklerle kutlanıyor. 7 Nisan gününün 
Dünya Sa!lık Günü kutlamaları 
için tercih edilme nedeni, 7 Nisan 
1948 tarihinde Dünya Sa!lık Örgütü 
Anayasası’nın yürürlü!e girmi" olması. 

Uluslararası bir sa!lık örgütü kurma 
fikri ilk olarak 1945 yılında, Amerika 
Birle"ik Devletleri’nin San Francisco 
kentinde düzenlenen Birle"mi" Milletler 
Konferansı’nda ortaya konmu"tur. 
Bu konferansta, dünya genelinde 
barı" ve güvenli!in sa!lanması için 
halk sa!lı!ının korunması gerekti!i 
vurgulanmı"tır.

Daha sonra Birle"mi" Milletler Ekonomik 
ve Sosyal Konseyi tarafından, uluslararası 
sa!lık örgütü kurulması amacıyla 
düzenlenecek toplantının hazırlanması 
için 15 ki"ilik bir teknik komite 
olu"turulmu"tur. Komite kısa sürede 
hazırlıklarını tamamlamı" ve kurulması 
kararla"tırılan örgüt için bir anayasa 
tasla!ı hazırlamı"tır. 

19-22 Temmuz 1946’da düzenlenen 
Uluslararası Sa!lık Konferansı’nda, 
Dünya Sa!lık Örgütü Anayasası 
olu"turulmu"tur. Hazırlanan anayasa, 
22 Temmuz 1946’da 61 ülkenin 
temsilcisi tarafından imzalanmı"tır. 
Temsilciler tarafından imzalanan 
anayasanın yürürlü!e girmesi için en 
az 26 üye ülke tarafından resmen kabul 
edilmesi gerekti!inden, kabul sürecinde 
örgüt i"levlerini geçici olarak yerine 
getirecek bir Ara Komisyon seçilmi" ve 
iki yıl süreyle görev yapmı"tır. 26 üye 
ülkenin onayı ise 7 Nisan 1948 tarihinde 
gerçekle"mi"tir. 

Türkiye de 2 Ocak 1948 tarihinde Dünya 
Sa!lık Örgütü’ne üye olmu"tur. Bir yıl 
sonra, 9 Haziran 1949 tarih ve 5062 
sayılı kanunla, Türk Hükümeti örgüt 
anayasasını onaylamı"tır. Özetle 7 Nisan 
Dünya Sa!lık Günü hem Dünya Sa!lık 
Örgütü’nün kurulu"unu kutlama, hem 
de her yıl örgüt tarafından titizlikle 
seçilen, sa!lıkla ilgili bir konu hakkında 
dünya genelinde çalı"malar yürütülmesi 
açısından önemlidir.

Ajanda

“Bütün Ümidim Gençliktedir”

Milli Mücadele döneminin ba"ladı!ı 
yıllar, 15 Mayıs 1919’da Yunanlıların 
#zmir’e çıktı!ı yıllardır. Mustafa 
Kemal, #stanbul’dan ayrılıp deniz 
yoluyla Samsun’a ayak basmak ve 
daha sonra Anadolu’yu karı" karı" 
dola"arak Milli Mücadele ruhunu 
yaymak için harekete geçer. 

Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkı"ı 
19 Mayıs 1919 tarihine rastlar. 
Milli Mücadele ate"inin giderek 
yaygınla"ması ve devam eden 
mücadelelerin hız kazanması 
bu günlerde gerçekle"mi"tir. 
Mustafa Kemal daha sonra Havza 
ve Amasya’ya geçerek bildiriler 

yayınlamı" ve Milli Mücadele’nin 
örgütlenme a"amasını ba"latmı"tır.

Milli Mücadele’de milli kuvvetlerin 
de rolü büyüktür. Yerel olarak direni" 
örgütlerinin dü"man devletlerinin 
istilalarını bastırmaları ve dü"manı 
def etmeleri Atatürk’ün önderlik 
etti!i milletin azmi ve kararlılı!ı ile 
gerçekle"mi"tir…

15-21 Mayıs haftası Atatürk’ü 
Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 
kutlandı!ı 19 Mayıs gününü 
içerdi!inden Gençlik Haftası 
olarak kutlanmaktadır. Bu anlamlı 
hafta; vatan müdafaasında, maarif 
hizmetlerinde, ülkenin kalkınmasında, 
istikrarın ve istiklalin sa!lanmasında 

gençlere dü"en vazifelerin idrak 
edilmesi ve genç nüfusun öneminin 
anla"ılması için gençlik hizmetlerinin 
hız kazandı!ı ve gençlerle ba" ba"a 
sohbetlerin arttı!ı bir hafta olarak 
ülke çapında kutlanmaktadır.
Genç nüfus, bir ülkenin bekasında 
ve istikrar elde etmesinde, istiklal 
mücadelesi verebilecek en azimli ve 
çalı"kan nüfustur. Çünkü genç nüfus, 
ö!renmeye aç, yetenekli, çalı"kan, 
azimli olma özellikleriyle öne 
çıkar. Genç bir nüfusa sahip olmak 
üretim, insan ve fikir gücünü elinde 
bulundurmaktır. Bu nedenle genç 
nüfusa gereken önem ve öncelik 
verilmelidir.

Ajanda
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O sıralarda #stanbul’da Kanlıca yo!urt 
ve gözlemesiyle, Eyüp kebap ve 
kayma!ıyla, Yedikule ba"ıyla, Beykoz 
paçasıyla, Vefa bozasıyla, Selanik 
badem ezmesiyle, $am kayısı, hurma 
ve "erbetleriyle, Kırklareli "ırasıyla, 
Kayseri pastırmasıyla ve Sarıyer de 
böre!iyle me"hurdu. 

Ça!da" anlamda lokantanın özellikle 
II. Me"rutiyet sonrasında günlük 
ya"ama girdi!i konusunda genel bir 
kanı vardır. Tanzimat’tan sonra bir 
modaya dönü"en batılıla"ma günlük 
ya"amda da etkisini gösterdi. Bu 
dönemde lokanta ve kahvehane adları 
bile de!i"meye ba"ladı. Özdemir 
Arkan, Beyo!lu’ndaki de!i"imi "öyle 

anlatıyor; “1840-1864 yılları arasında 
Cadde-i Kebir üzerinde açılan lokanta, 
kahvehane ve gazino sayısında artı" 
görülür. Galata ve Beyo!lu’nu ayıran 
surlar yeni kaldırılmı"tır. Cafe Riche, 
Cafe Tortini, Cafe Valaury, semt 
müdavimlerinin u!rak yerleridir. Cafe 

Flamme ise $inasi ve Namık Kemal’in 
gitti!i kahvedir.

1890-1920 yılları arasında Avrupai 
tip yeme!in öncüleri, otellerin 
restoranları oldu. Ayaspa"a’daki Park 
Otel, Pera’daki Tokatlıyan ve Sümer 
Palas, Hotel de la France, Hotel 
d’Angleterre Fransız türü mutfaklarıyla 
döneme damga vurdu. Yine aynı 
dönemde Pera’da Degustasyon, 
Tepeba"ı Nil Pasajı’nda Çarda", Tünel 
ve Galatasaray’daki Fischer Avrupai tip 
lokanta örnekleriydi.

19. yüzyılın sonunda zenginle"en 
büyük esnaf ve geli"en tüccar sınıfı 
için büyük çar"ı semtlerinde a"evi 

ya da çar"ı lokantası denilen ve ev 
yemeklerini daha uygun bir ortam ve 
hizmet anlayı"ıyla sunan, temizli!e 
önem veren yerler açıldı. Bu geli"me, 
alafrangala"ma sonucu i"siz kalan 
eski konak a"çılarını istihdam eden 
bazı a"evlerinin yemek çe"idini 

fazlala"tırması ve hizmet seviyesini 
yükseltmesine ba!lanabilir. 

1879’da Osmanlı ev yemeklerini 
Avrupai bir ortam ve hizmetle sunan 
Konya Lezzet Lokantası ilk Türk 
lokantası oldu. Bu lokanta “Konyalı” 
adıyla hizmet vermeye devam etti. 
Abdullah Efendi Lokantası ise 1888’de 
açıldı. O dönemde Müslümanlar 
lokanta ve içkili yer i"letemedi!inden 
bu lokanta iki yıl kadar Viktorya 
Lokantası adıyla hizmet verdi. Sonra 
Parmakkapı #stiklal Caddesi üzerindeki 
Rumeli Han’a ta"ındı ve son adresi 
olan Emirgan’da kapandı. 
1918-1920 yılları arasında #stanbul’a 
gelen ve ço!unlu!u Pera’ya yerle"en 

Rusların sayısı 200 bin kadardı. 
Bunlara Beyaz Rus denmesinin 
nedeni, "imdiki Beyaz Rusyalı 
olduklarından de!il, Rusya’da ihtilal 
yapan Bol"eviklerin Kızıl Ordu’suna 
kar"ı Denikin ve Vrangel’in komuta 
etti!i Beyaz Ordu’nun yanda"ı 

A!çı dükkânlarında genellikle 
duvarda asılı bulunan ve a!çının 
pirine ba#lılı#ını ortaya koyan bir 
levhanın üzerinde; “Her taamın 
lezzeti ta ki dima#dan çıkar, tuz 
ekmek hakkını bilmeyen akıbet 
közden çıkar” yazardı. Fatih Sultan 
Mehmet döneminde seyyar 
satıcılar; pilavcılar, kuskusçular, 
fodlacılar (pideciler) ve tatlıcılardan 
olu!uyordu. 

Hans Dernschwam’ın 1553’te 
gördü!ü a"çılarla ilgili notu "öyle; “Bu 
arada a"çılar için özel vergi tarifeleri 
vardır. Kasaplar eti serbest satamazlar, 
eti a"çılara vermek zorundadırlar. Aynı 
biçimde sı!ır ve koyunların ba", ayak 
gibi sakatatlarını da a"çılara verirler. 
Pi"mi" sı!ır dilini a"çılardan bir akçeye 
satın alabilirsiniz”.

1630’lu yıllarda uygulanmakta 
olan Esnaf ve Zanaatkârların #"leri 
Hakkındaki Tüzük’te belirtildi!ine göre 
a"çıların sattıkları yemek çe"itleri; 
yahni, suda pi"mi" köfte, "i" kebabı, 
tavuk büryanı, kuzu kızartma ve tandır 
kebabıydı. Osmanlı döneminde her 
çe"it i"yeri gibi a"çı dükkânları da 
lonca biçiminde örgütlenmi"ti ve 
devletin denetimi altındaydı. Koyun 
yahnisi, lahana dolması, "ehriye pilavı 

ve "i" kebabı gibi yemeklerin kaça 
satılabilece!ini loncaların belirledi!ine 
dair 17. yüzyıla ait narh defterleri 
bulunmu"tur. 

A"çı dükkânlarında yemek porsiyon 
hesabıyla satılmazdı. Örne!in et, pilav 
ve çorba terazide tartılarak kiloyla, "i" 
kebabı ise üzerine ar"ın kıymetleri 
konulmu" uzunluk ölçüsüyle, 
dolmalar ise tane hesabıyla satılırdı. 

1657 yılında çıkaca!ı sefer dolayısıyla 
IV. Mehmet’in huzurunda resmi geçit
yapan 53 esnaf loncası arasında 
a"çı esnafının 11. sırada bulunması, 
bu mesle!in o zamanki önemini 
ve saygınlı!ını ortaya koymaktadır.

A"çı loncasından ba"ka; ba"çılar, 
i"kembeciler, ci!erciler, börekçiler, 
yo!urtçular, kaymakçılar, peynirciler, 
tur"ucular, helvacılar, ho"afçılar ayrı 
loncalara sahipti. 

17. yüzyılda a"çı dükkânlarında verilen 
yeme!in niteli!ine ve temizli!ine 
ili"kin düzenlemelerin artması, bu gibi 
yerlerin artık bir bozulma dönemine 
girdi!ini gösteriyor, aynı zamanda 
yıllardır var olduklarını da… Ayrıca, o 
dönemde “dı"arıda yemek” bugünkü 
anlamda bir keyif ve e!lence unsuru 
olmadı!ı için a"evlerinin varlık nedeni 
daha dolaysız ve i"levseldi. Mü"terileri 
ise genellikle bekâr i"çilerdi. 
1640 tarihli bir narh defterine göre 

çörekçiler iki çe"it çörek ve üç çe"it 
simit satardı, bunlar; kaba çörek, ya!lı 
çörek, "ekerli halka, susamlı halka ve 
simitti. Simit hala satılmakta, "ekerli ve 
susamlı halka ise yalnızca kandillerde 
tezgâhları süslüyor. 

Musahipzade Celal 1745’te Kâ!ıthane 
mesiresindeki seyyar satıcıları "öyle 
anlatıyor; “Simitçiler, börekçiler, 
pideciler, çörekçilerin yanı sıra ku" 
lokumcu, tepsi büyüklü!ündeki 
ku" lokumlarını tablasına dikine 
yerle"tirmi", bo" kalan kısmına 
revaniler, zülbiyeler, sütlü lokumlar, 
kekler, un kurabiyeleri doldurmu". 
Kebapçı çadırını kurmu", "i", döner, 
tandır kebaplarını pi"iriyor, ku"ba"ı 

kıvırcık etinden kavurmalı, nohutlu, 
tereya!lı pilav kazanını kebap 
tandırının yanına yerle"tirmi". 

Helvacı ise çadırının içinde sütlü, 
bademli irmik, ni"asta, Amasya 
kırmasından un helvalarını büyük 
büyük sinilere yı!mı", samsa, sarı 
burma, baklava, dilberduda!ı ve çe"itli 
kadayıfları sıralamı". Saç üzerinde 
pi"irdi!i ince yufkalara bal, kaymak, 
tereya!ı sürerek yaptı!ı ballamaları 
satıyordu. Arnavut "erbetçi uzun 
saplı, topuzlu "i"elere kırmızı "erbet 
koymu" gezdiriyordu. Yo!urtçu 
Alibeyköyü’nün üzerleri çörekotlu 
yo!urtlarından veriyordu”.

Bu yazı, Deniz Gürsoy’un; 
“Tarihin Süzgecinde Mutfak 
Kültürümüz” adlı kitabından, 
yazarın izniyle alınmı!tır”.

Tarihin Süzgecinde 
Mutfak Kültürümüz;

A!evleri, 
Lokantalar, 
Seyyar Satıcılar

1Yemek Kültürü Yemek KültürüAdı bilinmeyen bir Rum ressamın gözünden bir 
#stanbul kebapçısı, arkada Haliç, Nurhan Atasoy’dan.

2 Seyyar yemek satıcıları, Yenicami önü, 
1903. 
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oldukları içindi. Bunların hepsi geçici 
ikamet vesikasıyla oturuyorlardı. 1934 
yılında Rusya ile yapılan anla"ma 
gere!i hepsinin Türk vatanda"lı!ına 
geçmesi istendi. Geçmeyenler 
ba"ka ülkelere gitmek zorunda 
kaldı. Kalanların sayısı ise 700-800’ü 
geçmiyordu. 

Beyaz Ruslar Pera’da çalı"maya 
ba"ladı!ında Türkler ilk defa kadın 
garsonla kar"ıla"tılar. Hepsi de kontes 
ya da baronesti. Aralarında gerçekten 
asil aile mensupları vardı. Bunlar 
Maksim, Moskoviç, Karpiç, Medved, 
Rose-Noire, $ehrazat, Novotny, 
Kievsky Ugolok, Kit Kat, Sarmator, 
Dore Turkuaz, Yeni Turkuaz, Rejans 
adlı içkili lokantaları açtılar. Bunlardan 
sadece Rejans faaliyetlerine devam 
etti. Borç Çorbası, Piliç Kievsky, 
Piro"ki, Boeuf Strogonof gibi Rus 
yemeklerinin menülerde yer alması o 
günlerden kalmadır. 

Bu gibi yerlerde rakı “karlık” adı 
verilen buzun içine oturtulmu" 
ve çevresi hasır örülü sürahilerde 
so!utulur, küçük kadehlerde içilirdi. 
1950’lere kadar rakı ılımadan bu 
ufak kadehten bir solukta içilirdi. 
$imdiki rakı koydu!umuz bardaklar 
aslında limonata barda!ıydı. 
Sonradan restoranların çabuk servis 
yapabilmesini sa!lamak için rakı da bu 
bardaklarla servis edilmeye ba"landı. 
Bu defa so!uklu!u sa!lamak için 

rakının içine buz atılması gerekiyordu. 
Öyle de yapıldı. Ya"lı rakı tiryakileri 
rakılarına hala buz koydurmazlar. 
Sermet Muhtar Alus, Eski #stanbul’un 
Me"hur Lokantaları adlı yazısında bir 
lokanta haritası çizer, müdavimlerini 
de unutmaz; “Nuruosmaniye 
Camii’nin önünden yürü, çar"ıya 
girme, sa!a kıvrılıp Sandal Bedesteni’ni 
geçince sola dön, bu ilk soka!ın 
adı Muhfazacılariçi’dir. Mıgırdıç 
Tokatlıyan’ın oradaki a"çı dükkânının 
i"lek günlerine yeti"emedim. 

Zeytinya!lı patlıcan, yaprak, lahana 
dolması; balık, midye dolması; bol 
sarımsaklı pilaki; un, süt ve "ekerle 
yapılan, tarçın ekip sıcakken yenilen 
haviç gibi Ermenikari yemeklerin 
her çe"idi oradaymı". Dairelerde 
memur, bo!azına dü"kün pa"alar, 
beyler, kuyumculardan Kapamacıyan, 
$ahbazyan, Tolayan kıratta kalantorlar 
müdavimiymi". 

Mıgırdıç Efendi uyanık adam. Galiba 
1893’te Beyo!lu’na kol atıp, i"i 
alafrangalı!a döküp Splendid isimli 
kahve ve lokantasını açmı". Yine 
"imdiki yerinde, bugünkü "ekerleme 
ve pasta kısmıyla yan salonun 
yarısı kadar, önü kahve, gerisi kristal 
camlarla bölmeydi. Kö"e ba"ına 
dayanan otel binası yoktu. 

Rahmetli Ahmet Rasim’in “$ehir 
Mektupları”na göre, yeni açıldı!ı 

yıllarda sebze çorbası, fileto, makarna 
türü sıcak yenecek yemekler, üstünde 
ispirto lambası ve sahan konacak 
tertibat bulunan lastik tekerlekli 
yayvan araba ile mü"teriye getirilirmi". 
Ö!le tabldotu mecidiye, ak"am 
tabldotu 25 kuru". Alakart da var. 
Biftek 3 kuru", fileto 6 kuru", tavuk 
köftesi 7 kuru", en pahalısı ku"konmaz 
ise 10 kuru". 

Tokatlıyan, 1895’te Bo!aziçi’ndeki 
Kalender Gazinosu’nu da tutmu". 
Ak"amları orkestra da çalarmı". 
O vakit Tarabya’daki oteli daha 
meydanlarda de!il, Sümer Palas ise 
“Büyük Oteller $irketi’nin malıymı". 

Nuruosmaniye kapısından çar"ıya 
gir, Kalpakçılarba"ı denen ana 
caddeden Kuyumcu Çar"ısı’na sap, 
sola rastlayan direkli ikinci soka!a 
döner dönmez gene solda, Mıgır 
Pamukçıyan’ın a"çı dükkânı vardı. 
Mıgır A!a da Ermenikari yemeklerinin 
lezzeti ve her keseye uygunlu!u 
kadar hazırcevaplı!ı, "akacılı!ı ile bir 
tanedir. Ekonomi Lokantası ise Ziraat 
Bankası’nın yanındaki sokaktaydı. 
Yemekleri nadide, pahalı, o devrin 
Pandeli’siydi.  

Sayfiyede olan pa"alar, beyler 
"imdiki saatle dokuz buçuk, onda 
kö"klerinden çıkıp dairelerine 
yollanırlar. Fazla kuruntuluları 
“Lokantalarda "unla, bunla temas 

Yemek Kültürü Bursa’da bir kebapçı. 
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ediyor” denmesin diye yeme!ini 
evinde yer, derin dü"ünmeyenler de 
Köprü’ye ayak basar basmaz do!ru 
bu Ekonomi’nin yolunu tutardı. 

Ufak tefek almaya #stanbul’a inen 
bazı hanımlar Karaköy’deki börekçi 
fırınının yukarı katında, önü kafesli, her 
tarafı toz topra!a, ya!lara bulanmı" 
dara"a, dedi!im Ekonomi’den piliç 
kızartması, güveçte türlü, bıldırcınlı 
pilav getirtirlerdi. Ardından da saray 
lokmaları geldi mi, börekçinin hakkı 
da tamam. A"çı Agob Karaköy’de, 
"imdi orada Çiflik Meze Dükkânı 
bulunan eski Konsolit Hanı’nın altında, 
üç adım en, sekiz-on adım boyda, 
küçücük, kapkaranlık bir izbedeydi. 
O kadar dolu ki bo" masa kö"eci!i 
bulamazsın. Hanın avlusunda sıra 
bekleyen bekleyene. Biri kalkarken 
yerini kapmaya se!irteni se!irtene. 
Ö!leyi az buçuk geçsin, yemekler 
silinip süpürülmü". Buranın da ci!er 
ve midye tavası ile halis tereya!lı 
ke"ke!i, katıksız sütten, ev harcı Frenk 
arpalı sütlacı a!ızlara layıktı. 

Filip, Karaköy’de, bugünkü postanenin 
yerindeydi. Abdülaziz’in Tophane 
Camii’ndeki selamlı!ından dönen 
sümbül bıyık mabeyinciler ayaküstü 
orada yerler, akabinde küheylanlarına 
atlayıp kimi Be"ikta" Sarayı’na, kimi 
Yüksekkaldırım Yoku"u’ndan dörtnala 
yukarı vururlarmı". 

#stanbul’da açıkta, a!açlar altında hem 
parlatılan hem de karın doyurulan ilk 
lokanta Tepeba"ı bahçesindeki, bir de 
Sirkeci #stasyonu’nun kar"ısındakidir. 
Galatasaray’a hemen kapı kar"ı gelen 
Cite de Pera’daki Pereas’ın Horozlu 
Lokantası zü!ürt harcıydı amma i"ler 
de i"ler zira adeta bedavasına. Et, 
sebze, makarna veya pilav, tatlı yahut 
yemi", ekmek ve bir "i"e "arap topu 
topu çeyre!e. 

$imdi arsasında Saint-Antoine 
Kilisesi bulunan me"hur Konkordiya 
Tiyatrosu’nun avlusundaki Bartoli 
Lokantası; Avrupa’dan yana"ma, 
Konkordiya’da, Kristal de. Halep 
Çar"ısı’nda, Odeon’da numara 
yapan aktris, dansöz ve cambazların 
hıncahınç oldu!u, hovardaların ve 
mirasyedilerin de doldu!u bir bitirim 
yeriydi.”

Yemek Kültürü

Malzemeler:
4-5 parça antrikot
2-3 di" sarımsak
1 su barda!ı rendelenmi" domates
1 adet kesme "eker veya 1 tatlı 
ka"ı!ı toz "eker
1 yemek ka"ı!ı tereya! 
Tuz, Karabiber

Hazırlanı!ı: Tava kızdıktan sonra 
ya!sız tavaya etler yerle"tirilir 
ve 3 dakika kendi haline bırakılır. 
Bu i"lem, mühürleme i"lemidir. 
Mühürleme i"lemi sayesinde et 
suyunu salmayacak tüm lezzetini 
içinde barındırmaya devam 
edecektir. Antrikotlar bir tavada 
mühürlendikten sonra düdüklü 
tencerenin içerisine yerle"tirilir.
2-3 di" kabu!u soyulmu" sarımsak 
etlerin üzerine bırakılır. 

1 su barda!ı rendelenmi" domates 
etlerin üzerine boca edilir. 1 adet 
kesme "eker veya 1 tatlı ka"ı!ı 
toz "eker domateslerin üzerine 
serpi"tirilir. 
Ardından mühürleme i"lemi yapılan 
tavaya 1 su barda!ı su ilave edilir ve 
iki ta"ım kaynatılır. Etlerin üzerine 
kaynatılan su dökülür.
1 yemek ka"ı!ı tereya!, 
tuz,karabiber düdüklü tencerenin 
içerisine ilave edilir ve düdüklünün 
kapa!ı kapatılır.
Düdü!ü indikten sonra 15 dakika 
orta ate"te pi"irilir.
E!er yeme!in suyu fazla gelir ise, 
içerisinden etleri alıp sosu kaynatıp 
uçurabilirsiniz.
Daha sonra etleri tekrar sosun 
üzerine ekleyip ve sosu ile birlikte, 
taze baharatlar e"li!inde servise 
alabilirsiniz. Afiyet Olsun.

Antrikot

Emel Balıkçı
sihirliparmaklarr.blogspot.com.tr/

Foto!raf, Reçete;
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