
Yıl: 14 / Sayı: 55
2018-3

Selçuk Ecza ve As Ecza Depolarının ücretsiz kurumsal yayınıdır. 

Masalsı Bir Cennet Kö!esi

Çe!me Yarımadası

Emin Adımlarla Gelece"e

Dicle Üniversitesi Eczacılık Fakültesi



Ender Güzey Museum ARThill Bodrum



Cumhurba!kanı ve 27. Dönem 
Milletvekili Genel Seçim sonuçlarının 
ülkemiz ve halkımız için hayırlara 
vesile olmasını, yeni dönemle 
birlikte; ekonomik istikrarın, huzurun 
ve barı!ın hüküm sürdü"ü, daha 
güzel günlere birlikte ula!abilmeyi 
diliyorum.  

Ülkemiz açısından yeni bir 
döneme girerken, 2018 yılının 
ikinci yarısında global düzlemde 
de siyasi ve ekonomik krizlerin 
geride kaldı"ı, yarınlara umutla 
bakmamızı sa"layacak geli!melerin 
ya!andı"ı bir sürece ihtiyacımız 
oldu"u bir gerçektir. Bu gerçekten 
hareketle, yakın dönemde küresel 
ekonomide ya!anan dalgalanmalar 
paralelinde Türkiye ekonomisine 
yansıyan belirsizlik ortamının artık 
geride kalmasını ve böylece, en çok 
sokaktaki vatanda!ı zorlayan a"ır 
ekonomik yüklerin sa"lık sektörüne 
etkilerinin ortadan kalkmasını 
temenni ediyorum.

Özellikle son dönemde döviz 
kurlarında ya!anan artı! ve Türk 
lirasının de"er kaybı, sa"lık sektörünü 
ve en nihayetinde hastaları 
etkilemeye devam etmektedir. 
Son olarak 31 Mayıs 2018 tarihi 
itibarıyla, bir kısım  ilaçlar için “Be!eri 
Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılması 
Hakkında Tebli"” uyarınca Sa"lık 
Bakanlı"ı tarafından seyyanen %2,50 
oranında fiyat artı!ı ve di"er bir kısmı 
için kurum iskontolarında indirim 
yapılmı! olması olumludur. 

Selçuk Ecza Deposu ve AS Ecza 
Deposu olarak, ya!adıkları tüm 
sorunlara ra"men ülkemizin dört bir 
yanında halkımıza sa"lık danı!manlı"ı 
yapan de"erli eczacılarımızın mesleki 
geli!imlerine katkıda bulunabilmek 
amacıyla Eczacının Sesi / Farmazi 
Akademi’nin i!birli"i ile ba!lattı"ımız 
“Selçuk ve AS Ecza Akademisi Mesleki 
Geli!im Toplantıları” ile 2010 yılından 
beri azalan eczane cirolarına katkı 
sa"lamak, gün içinde kar!ı kar!ıya 
kaldıkları sorunlara e"ilmek, yeni bir 
ufuk açmak için gerçekle!tirdi"imiz 
toplantılarımıza katılan eczacılarımıza 
çok te!ekkür ediyoruz.

Ayrıca yine Mart ve Nisan aylarında 
gerçekle!tirdi"imiz #laç Dı!ı Ürünler 
Satı! Etkinli"i’ne katılarak bizleri 
onurlandıran tüm eczacılarımıza ve 
katılımcı firma mensuplarına bir kere 
daha te!ekkürlerimi sunarım. 

Sevgi ve saygılarımla,

Merhabalar,

Sonay Gürgen
Selçuk ve As Ecza Depoları
Yönetim Kurulu Ba!kanı
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Denge Dergisi üç ayda bir, 
Maestro Reklamcılık Tic.San.Ltd."ti.

tarafından hazırlanıp,
ücretsiz olarak da"ıtılmaktadır.

Dergide yer alan yazılar 
kaynak gösterilerek kullanılabilir.

Eczacılık Yemini
Eczacılık mesle"i üyeleri arasına katıldı"ım 

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

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

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

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

parti ve sosyal sınıf farklarının vazifemle 
vicdanım arasına girmesine müsaade 

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

muhafaza edece"ime, namusum ve 
vicdanım üzerine and içerim.

#çindekiler

Syf 24, Sevim Gerzeli

Syf 26, Gülden Akansu Arıcı

Syf 28, Hakan Çetinkaya

Syf 32, Levent A!çio"lu

Syf 36, Prof. Dr. Meral Erdinç

Syf 50, Fatma Tosun



3 Temmuz/A!ustos/Eylül
2018

54
Kültür Sanat
Ender Güzey
Medeniyetlerin Öz Kayna"ı 
Kültür ve Sanattır

62
Sektörden
Altan Demirdere  
Avinash Potnis
Ya!anılabilir Bir Dünya #çin

70
Turizm
Hakan Çetinkaya 

Masalsı Bir Cennet Kö!esi;

Çe!me Yarımadası

78
Uzman Görü!ü
Doç. Dr. Özlem Nazan Erdo"an

Farmakovijilans

80
Yüzyıllık #laçlar

Prof. Dr. Ayten Altınta!

Tarlaların Süsü ve Gelece"in #lacı; 

Gelincik

82
Sa"lık Çantası
Prof. Dr. Nuran Türkçapar
Psöriatik Artri (SedefArtriti)

84
Hobiler Meslekler
Dr. #erif Antepli
Her Toplama Bir Koleksiyon De"ildir

90
Bilim Teknoloji

94
Ekonomi Gündemi
Aslı Günel 

96
Çevre 

Geleneksel Çar!ılara Dönü!

98
Ajanda

103
Yemek Kültürü
Kervansaraylar ve #marethaneler

104
Vitamin
Karikatür

Syf 42, Sorrento’dan Amalfi Kıyılarını Ke!fetmenin Tadı / Süha Derbent

Syf 78, Hobiler Meslekler / Dr. $erif Antepli

Syf 70, Turizm / Hakan Çetinkaya

Syf 62, Sektörden / Novartis, Sandoz

Syf 54, Kültür Sanat / Ender Güzey



4 Temmuz/A!ustos/Eylül
2018

Eczacılık, $laç ve $nsan Sa"lı"ı” 
Konulu Uluslararası Ekslibris 
Yarı!ması Gerçekle!ti

Prof. Dr. Hasip Pekta$ 
hasipp@ttmail.com

“Nedir bu Ekslibris?” diye merak 
edenler için kısaca; “Ekslibris, 
kitapseverlerin kitaplarının iç kapa"ına 
yapı!tırdıkları, üzerinde adlarının 
ve de"i!ik konularda resimlerin yer 
aldı"ı, küçük boyutlu baskı resimlerdir” 
diyebiliriz. Ekslibrise kitabın kartviziti 
veya tapusu da denebilir. Kitap 
sahibini tanıtır, onu yüceltir ve kitabı 
ödünç alan ki!iyi geri getirmesi 
konusunda uyarır. Sözcük olarak ...’nın 
kitaplı"ından, ...’nın kütüphanesine ait 
anlamına gelir. 

Ekslibris önemli bir ileti!im aracıdır. 
Bir ihtiyaç grafi"i olarak do"masına 
kar!ın, estetik kaygılarla yapılan 
özgün yapıtlardır. Sanatı, insanın elleri 
arasına, kitapların içine kadar getirir, 
onun büyüleyici sıcaklı"ını hissettirir. 
Uzun bir geçmi!e sahip bu sanat dalı, 
aynı zamanda yapıldı"ı dönemin 
kültürel özelliklerini günümüze 
ta!ır. Sanatçı, tasarımcı, sanatsever 
ve koleksiyoncu arasında bir köprü 
görevini yerine getirir. 

Ekslibris, el yazması kitaplar 
döneminde, 1450’li yıllarda 
Almanya’da ba!lamı! bir gelenektir. 
Zamanın devlet ya da din adamı için 
yazılmı! kitaba bir aidiyet belgesi 
koyalım ki ona ait oldu"u belli olsun, 
kaybolmasın diye dü!ünülmü!tür. 
Matbaayla birlikte kitaplar ço"alınca, 
insanların bu sanata ilgisi artmı! 
ve özellikle de zengin sınıf ekslibris 
yaptırmaya ba!lamı!tır. 

Türkiye’nin ekslibrisi tanıması, ya yurt 
dı!ına giden ki!iler ya da batıdan 
alınmı! kitaplar aracılı"ıyla olmu!tur. 
Avrupa ülkelerinde yaygın olarak 
kullanılan ekslibrislerin yer aldı"ı 
kitaplar, ikinci el satı!larla ülkemize 
gelmi!, kitap sahipleri öldü"ünde ise 
yakınları, bu kitapları kütüphanelere 
ba"ı!lamı!lar ya da sahaflara 
satmı!lardır.

Türkiye’de ilk olarak 1997 yılında 
Ankara’da kurulan Ekslibris Derne"i, 

Kısa Kısa 1 2 3Birinci Ödül (Ahmet Kele!o"lu); 
Mauricio Schvarzman, Arjantin

Üçüncü Ödül (#stanbul Ekslibris 
Derne"i); Nazan Sönmez

Mansiyon; Ahmet Yücel

1

2 3
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2008’den bu yana etkinliklerine 
“#stanbul Ekslibris Derne"i” olarak 
devam etmektedir. Derne"in web 
sitesi; www.aed.org.tr’dir. Ekslibris 
Derne"i, Türkiye’de 14 !ehirde; KKTC, 
Danimarka, Çin, Almanya, #talya, 
Belçika, Finlandiya, Beyaz Rusya, 
Kanada ve Rusya’da sergiler açmı!tır. 
Ekslibris sanatının yaygınla!ması 
için çok sayıda konferans verilmi! 
ve özellikle sanat e"itimi verilen 
fakültelerde ve ortaö"retim okullarında 
çalı!taylar yapılmı!tır. #stanbul Ekslibris 
Derne"i ayrıca 2003, 2007, 2010 ve 
2018 yıllarında 4 Uluslararası Ekslibris 
Yarı!ması düzenlemi!tir. Ayrıca 2010 
yılında 33. FISAE Uluslararası Ekslibris 
Kongresi’ni organize etmi!tir. 

#stanbul Ekslibris Derne"i bu yıl 
Selçuk Ecza Deposu ile i!birli"inde,  
özgün ekslibris çalı!malarını bir 

araya getirmek, sanatçılarını te!vik 
etmek, ekslibris sanatını tanıtmak ve 
sevdirmek amacıyla “Eczacılık, #laç ve 
#nsan Sa"lı"ı” konulu bir Uluslararası 
Ekslibris Yarı!ması düzenlemi!tir.
Yarı!maya 24 ülkeden 393 sanatçı, 
746 eserle katılmı!tır. 

238 sanatçının eserlerinin 
23 Haziran - 7 Temmuz 2018 
tarihlerinde Selçuk Ecza Deposu’nun, 
Altunizade Mahallesi, Ku!bakı!ı 
Cadddesi, No: 37, 34662, Nakka!tepe 
- #stanbul adresindeki Genel 
Müdürlük binasında sergilenece"i 
yarı!mada birincilik ödülünü, yani 
Ahmet Kele!o"lu Ödülü’nü Arjantinli 
sanatçı Mauricio Schvarzman, 
Selçuk Ecza Deposu Ödülü olan 
ikincilik ödülünü Bulgar sanatçı Maya 
Tcholakova, #stanbul Ekslibris Derne"i 
Ödülü olan üçüncülük ödülünü 

ise Türk sanatçı Nazan Sönmez 
almı!lardır. Ermenek Belediyesi
Özel Ödülü’nü Sırbistan’dan Snezana 
Kezele, Sıtkı M. Erinç / $ükrü Ertürk 
Özel Ödülü’nü Vedat Çolak, Mür!ide 
#çmeli / Dinçer Pilgir Özel Ödülü’nü 
Ozan Uyanık, GravüResim Atelier / 
Ay!en Erte Özel Ödülü’nü ise Alperen 
Güldü almı!tır.

4. Uluslararası Ekslibris Yarı!ması 
yanında 40 ki!inin katılımıyla 
2. Ulusal Ekslibris Kongresi ve 
Paneli de yapılmı!tır. Bu etkinliklerin 
gerçekle!mesine ev sahipli"i yapan, 
maddi ve manevi deste"ini hiç 
esirgemeyen Selçuk Ecza Deposu 
Yönetim Kurulu Ba!kanı Sayın Sonay 
Gürgen’e, verdikleri özel ödüllerle bu 
yarı!maya katkı sa"layan Ermenek 
Belediyesi Ba!kanı U"ur Sözkesen’e, 
$ükrü Ertürk’e, Dinçer Pilgir’e ve 

Kısa Kısa4 Yarı!ma jürisi seçimler sırasında 

4
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Kısa Kısa #kinci Ödül (Selçuk Ecza Deposu); Maya Tcholakova, Bulgaristan,        Üçüncü Ödül; (#stanbul Eksibris Derne"i) Nazan Sönmez
Alexy Bobrusov, Rusya,       Hasip Pekta!,       Ekslibrisli kitap,        Sıtkı M. Erinç ($ükrü Ertürk Özel Ödülü); Vedat Çolak, 
Mansiyon; Krzysztof Marek Bak, Polonya,       Ermenek Belediyesi Özel Ödülü; Snezana Kezele, Sırbistan      

Ay!en Erte’ye çok te!ekkür ederim. 
Destekleriyle bize güç veren Keskin 
Color adına Sayın Re!it Keskin’e, 
Ventus Travel adına Sayın Osman 
Koçak’a, jüri üyelerimize, yarı!maya 

katılan tüm sanatçı ve tasarımcılara 
da çok te!ekkür ederiz.

Selçuk Ecza Deposu, ilaç 
sektöründeki geni! hizmet 

yelpazesi yanında yaptırdı"ı e"itim 
binalarıyla e"itime, yaptırdı"ı 
kültür merkezleriyle kültüre katkı 
vermektedir. Toplumsal sorumluluk 
bilinciyle 60. kurulu! yılında kültürel 
etkinlikler kapsamında ülkemizde yeni 
tanınmaya ba!layan, ço"umuzun 
belki de ilk defa duydu"u “ekslibris 
sanatına” katkı vermesi her türlü 
takdire de"erdir. 

Ekslibris kültürünün tanınması, 
yaygınla!ması ve belki de ilaç 
sektöründe yer alan ki!ilerin ilgisinin 
çekilmesi konusundaki bu katkıyı, 
Selçuk Ecza Deposu kurucusu 
Sayın Ahmet Kele!o"lu görebilseydi 
eminim o da çok mutlu olurdu.

5
7 8 9 10
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13 Selçuk Ecza Holding’in Genel Müdürlük binasında düzenlenen 
ödül töreni, zengin bir katılımla 23 Haziran 2018 gerçikle!ti.

Kısa Kısa

13
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Rehber Eczanem Programı 
Geli!im Çalı!tayının Ardından

Türk Eczacıları Birli"i (TEB) Rehber 
Eczanem Programı Geli!im Çalı!tayı 
6-7 Haziran 2018’de Ankara’da 
gerçekle!tirildi. TEB Genel Sekreteri 
ve Program Genel Koordinatörü 
Ecz. Arman Üney yaptı"ı açılı! 
konu!masında, yakla!ık 3,5 yıldır 
devam eden program kapsamında 
bölge eczacı odalarının emekleri 
ile gelinen a!amayı ve iyile!tirme 
çalı!maları çerçevesinde yapılandırılan 
yeni dönem uygulama planı tasla"ını 
katılımcılarla payla!tı. 

Ecz. Arman Üney, 2018 yılında 
uygulamaya alınacak Farmasötik 
Bakım ve Hipertansiyon Modülleri 
ve yeni dönemde olu!turulması 
hedeflenen Rehber Eczanem Programı 
Ulusal Yürütme Komitesi hakkında 

da detaylı bilgilendirmeler yaptı. 
Üney’in ardından söz alan program 
danı!manları; Prof. Dr. $ule Rabu!, 
Accreditation Council for Pharmacy 
Education, Mesleki #!ler Direktör 
Yardımcısı ve Uluslararası Hizmetler 
Direktörü Ecz. Mike Rouse ve Pharma 
Expert Consultancy and Education, 
E"itim ve Yeterlilik Geli!imi Birimi 
Ba!kanı Doç. Dr. Arijana Me%trovi&, 
programa ili!kin görü!lerini payla!tı. 

#ki gün süren çalı!tay kapsamında 
öncelikli olarak Rehber Eczanem 
Programı’nın 2018 ve 2019 
yıllarına dair taslak uygulama planı, 
programın ekip yöneticilerinden 
Ecz. Vildan Özcan tarafından bölge 
koordinatörlerinin de"erlendirmesine 
sunuldu. Doç. Dr. Arijana Me%trovi& ve 
Ecz. Mike Rouse’un moderatörlü"ünde 
gerçekle!tirilen ikinci gün programında 
ise katılımcıların en uygun fırsatlarla 

tanı!masına öncülük etmek, 
ba!arılı örnekleri ve en iyi modelleri 
payla!mak, yeni fırsatlar yaratmak, 
en ba!arılı fikirleri toplamak adına, 
altı !apka de"erlendirme yöntemi 
kullanılarak programın daha iyi 
noktalara ta!ınmasını sa"layacak 
önemli çıktılar olu!turuldu. 

Çalı!tay kapsamında, Rehber 
Eczanem Programı’nın ba!arılı bir 
!ekilde yürütüldü"ü bölgelerden 
koordinatörler de kendi deneyimlerini, 
uygulama yöntemlerini, kar!ıla!tıkları 
sorunları ve geli!tirdikleri çözüm 
önerilerini katılımcılarla payla!ma 
imkânı buldu. Çalı!tay, Ecz. 
Arman Üney’in önümüzdeki 
dönem hedeflerine ili!kin bölge 
koordinatörlerinden beklentileri, 
TEB tarafından planlanan uygulama 
takvimine ili!kin hatırlatmalar ve 
kapanı! konu!ması ile son buldu.

$E$S’ten Nitelikli $! Gücü 
Yeti!tirilmesine Destek

#laç Endüstrisi #!verenler Sendikası 
(#E#S), Türk E"itim Vakfı (TEV) ile i!birli"i 
yaparak ba!lattı"ı “#E#S Gelece"in 
Liderleri Projesi” kapsamında, üstün 
ba!arılı gençlere e"itim bursu vermeyi 
ve onları donanımlı bir !ekilde ilaç 
endüstrisine hazırlamayı hedefliyor. 

#E#S’te yapılan tanı!ma toplantısı ile 
ba!latılan proje kapsamında, projeye 
katılan ö"renciler #E#S Yönetim Kurulu 
üyeleri arasından seçilen mentorlarıyla 
bulu!tular ve program hakkında bilgi 
aldılar. Program boyunca mentorlarıyla 
belirli aralıklarla bir araya gelecek olan 

ö"renciler, bunun yanında çe!itli 
e"itimler alacak ve ilaç firmalarında 
staj yapma imkânına sahip olacak.

Konuyla ilgili konu!an #E#S Yönetim 
Kurulu Ba!kanı Nezih Barut; “56 
üyemizle Türkiye ilaç endüstrisinin 
küresel bir güç haline gelmesi için 
çalı!ıyoruz. Endüstrimizin en büyük 
sermayesi insan gücü ve bunun 
bilincindeyiz. Kalifiye insan gücüne 
yatırım yapmak görevimiz. Bu 
kapsamda TEV i!birli"iyle ba!ladı"ımız 
projemizle ba!arılı gençlerin 
e"itimine destek olaca"ız. Gençlere 
ilaç endüstrimizi tanıtmak, i! hayatı 
için gerekli donanım ve vizyonla 
mezun olmalarını sa"lamak için 
faaliyetler yürütece"iz. Be! ö"renciyle 

ba!ladı"ımız projede gelecek yıllarda 
bu sayıyı arttırmak öncelikli hedefimiz” 
dedi. 

TEV Yönetim Kurulu Ba!kanı Rona 
Yırcalı ise proje hakkında !unları 
söyledi; “#E#S ile hayata geçirdi"imiz 
Gelece"in Liderleri Projesi 
kapsamında gençlerimiz yarınlarını 
kurarken onlara yeni bir ufuk çizgisi 
göstermeyi, profesyonel hayatlarında 
daha donanımlı bireyler olarak 
gelece"e hazırlanmalarını sa"lamayı 
amaçlıyoruz. Bu de"erli i!birli"ini 
önümüzdeki yıllarda da sürdürmeyi 
hedefliyor, bize güç ve destek veren 
#E#S’e te!ekkür ediyoruz”.

Kısa Kısa
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Sanofi Türkiye’den Önemli 
Proje

Sanofi Türkiye ve Türkiye Diyabet Vakfı 
i!birli"i ile gerçekle!tirilen “Sen Bul 
Diyabet Kolayla!sın” proje yarı!ması, 
üniversite ö"rencileri arasında diyabet 
farkındalı"ı yaratmak amacıyla be!inci 
kez yapılıyor. 

Projeye ba!vurmak isteyen üniversite 
ö"rencileri, kendi alanında deneyimli 
ve uzman jüri üyeleri tarafından; 
diyabetin ne oldu"u, diyabet hastası 
gözünden ya!am, proje yönetimi ve 
sunum teknikleri konusunda, proje 
web sitesi üzerinden e"itim alma fırsatı 
buluyor. 

Katılımcılardan, diyabetli bireylerin 
ihtiyaçlarına yönelik çözümler 
üretilmesi için, belirlenen 6 ba!lıkta 
proje geli!tirmeleri isteniyor. Büyük 
ödül olan 18 bin TL’nin yanı sıra, birinci 
projenin sahibine Sanofi’de staj fırsatı 
da sunuluyor.

Türkiye’deki tüm üniversite 
ö"rencilerine açık yapılacak yarı!maya 
katılmak için proje web sitesi 
www.senbuldiyabetkolaylassin.com 
üzerinden ba!vuru yapılabilecek. 
Yarı!mada ba!arılı bulunan projelere 
ödülleri, 14 Kasım Dünya Diyabet 
Günü kapsamında yapılacak törenle 
sunulacak.

Önlem alınmadı"ında ya!am süresini 
5 ila 10 yıl arasında kısaltan diyabet 

konusunda bilinç düzeyinin artması ve 
diyabetli hastaların ya!am kalitesinin 
yükseltilmesi için ö"renciler tarafından 
daha önce de birçok proje üretildi. 
Geçti"imiz yıl Kurumsal Sosyal 
Sorumluluk Kategorisi’nde “Tip 2 
Diyabet Risk Testi” adlı proje birinci 
seçilirken; Servis Kategorisi’nde 
“DiyabetX Karbonhidrat Sayar Mobil 
Uygulama” ve Ürün Kategorisi’nde 
“Diyawatch” birincilik ödülü almı!tı.

Takeda Shire’ı Satın Aldı 

Takeda, #rlanda merkezli Shire’ı 
bünyesine kattı. Takeda, onkoloji, 
gastroenteroloji, nöro bilim tedavi 
alanlarına ve temel ilaçlara yönelik 
2025 vizyonunu ileri ta!ıyacak ve 
kilit tedavi alanlarında lider olma 
vizyonuna hız kazandıracak bu 
birle!me sonucunda, ABD’de ciddi 
oranda büyüyen varlı"ıyla farklı 
co"rafyalarda daha etkili olacak.

Takeda, Shire’ı satın almak için 
teklifinin nakit bölümünü hisse 
ba!ına 30,33 dolar seviyesine 
yükselttikten sonra, iki !irket toplam 
62,42 milyar dolar kar!ılı"ında 
#ngiltere’de anla!maya vardı. 
Birle!menin 2019 yılının ilk yarısında 
tamamlanması bekleniyor.

Shire’ın nadir hastalıklarda lider 
global portföyünün de ilave 
edilmesiyle Takeda, hastalara bu 
alanda çözümler sunan ve daha 
sa"lıklı, daha parlak bir gelecek 
sa"layan yenilikçi ilaçlar portföyünü 
güçlendirecek. Entegre !irketin 
merkezi Japonya’da olmaya devam 

ederken, !irket Boston’daki AR-GE 
tesislerini geni!letecek; Japonya, 
Singapur, #sviçre ve ABD’de bölgesel 

açıdan önemli bir konuma sahip 
olacak.

Kısa Kısa
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Pfizer Türkiye’den Genç 
Bilim $nsanlarına Destek 

Gençleri bilim insanı olmaya te!vik 
etmek ve bu alandaki iyi örnekleri 
ödüllendirmek amacıyla Bilim 
Akademisi tarafından altı yıldır 
düzenlenen “Bilim Akademisi Genç 
Bilim #nsanları” ödül programının bu 
yılki kazananları belli oldu. 

Pfizer Türkiye, tıp alanında ödüle 
layık görülen iki isimden biri olan 
Ege Üniversitesi Temel Eczacılık 

Bölümü, Biyokimya Anabilim Dalı 
Ö"retim Üyesi, Doç. Dr. Petek Ballar 
Kırmızıbayrak’a iki yıl süresince 
destekte bulunarak, bilimsel 
çalı!malarına katkı sa"layacak.

Pfizer Medikal Direktörü Dr. Dilara 
Balkan konu hakkında; “Yıllardır 
akademik ve bilimsel i!birlikleri 
yaparak bilim insanlarının e"itimlerini 
ve Türkiye’de sa"lık alanında daha 
çok klinik ara!tırma yapılmasını 
destekliyoruz. Bu kapsamda 
üniversiteler ve Sa"lık Bakanlı"ı i!birli"i 
ile 2000 yılından bu yana 3.000’e 

yakın ara!tırmacıya e"itim verilmesini 
sa"ladık. Ayrıca hâlihazırda Pfizer’in 
tüm dünyada ilaç geli!tirmek için 
yaptı"ı faz çalı!malarından 27’sini 
Türkiye’de de yürütmekteyiz” dedi.

Genç bilim insanlarının özgeçmi!i 
ve önerdi"i projeler de"erlendirilerek 
verilen Bilim Akademisi Genç Bilim 
#nsanları Ödül Programı kapsamında, 
Türkiye’den farklı bilim alanlarından 
kabul edilmi! 312 nitelikli ba!vurudan 
39’u ödüle layık görüldü. 

Do"ru Zamanda
Do"ru $laç 

#brahim Etem-Menarini 
sponsorlu"unda gerçekle!en 
“Sa"lıklı Çocuk #zleminde #dealler ve 
Öncelikler” toplantısında, Acıbadem 
Üniversitesi Atakent Hastanesi 
Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları 
Uzmanı Prof. Dr. Metehan Özen, 
insan mikrobiyotasının önemi ve 
çocuk enfeksiyonlarının takibi ile ilgili 
önemli bilgiler payla!tı. 

Prof. Dr. Metehan Özen; “Bebeklerde 
ve çocuklarda sarı-ye!il burun 
akıntısı görüldü"ünde hemen 
sinüzit sanılıyor ya da ate!i 38 olan 
çocuklara hemen ilaç verilmek 
isteniyor. Üst solunum yolu 

enfeksiyonlarında genel durum 
iyiyse hastalar 2-3 gün izlenmeli 
ve hastalık kötüye gidiyorsa, hekim 
gerekli görürse uygun tedaviye 
ba!lanmalı” dedi. 

Prof. Dr. Özen, akılcı antibiyotik 
kullanımını vurgulayarak, insan 
mikrobiyotasının önemi ve 
denge bozuldu"unda çocuk 
enfeksiyonlarına etkisi ile ilgili 
bilgiler payla!tı. Sa"lıklı çocuk 
izlemine de"inen Özen, toplumlarda 
normal do"um, anne sütü ile 
beslenme ve antibiyotiklerin dikkatli 
kullanılmasının mikrobiyotayı 
destekledi"ini anlattı. 

Özen, anne sütünün yeni do"an 
için gerekli tüm besinleri sa"layan, 
kolayca sindirilebilen, sa"lıklı ba"ırsak 

sindirimi ve geli!imi için en ideal 
gıda oldu"unu vurguladı. Özen, 
anne sütünde bulunan biyoaktif 
bile!enlerin ba"ı!ıklık sistemi 
geli!imini destekleyerek yeni do"an 
bebekleri enfeksiyonlara kar!ı 
korudu"unu da sözlerine ekledi.
Farmakovijilans ve Medikal 
Enformasyon Departmanı 
öncülü"ünde 14 hafta süren “Bayer 
ile #laç Endüstrisi” adlı dersin e"itimi 
için de Bayer’in Farmakovijilans 
ve Medikal Enformasyon, Klinik 
Ara!tırmalar ve Medikal Uyum, 
Pazarlama, Ruhsatlandırma, Pazar 
Eri!im, Kurumsal #leti!im ve #nsan 
Kaynakları gibi birçok bölümü katkıda 
bulundu. Derslere katılım gösteren 
ö"rencilere aynı zamanda Bayer’de 
staj yapma fırsatı da sunuluyor.

Kısa Kısa
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AbdiBio’da Üretim Ba!ladı 

Abdi #brahim’in biyoteknolojik ilaç 
üretim tesisi AbdiBio; Bursa Milletvekili, 
eski Çalı!ma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Dr. Mehmet Müezzino"lu, 
Türkiye #laç ve Tıbbi Cihaz Kurumu 
Ba!kanı Dr. Hakkı Gürsöz, Abdi 
#brahim Yönetim Kurulu Ba!kanı Nezih 
Barut, Ba!kan Vekili Nesrin Barut 
Esirtgen, Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet 
Kamil Esirtgen, #cra Kurulu ve Yönetim 
Kurulu Üyesi Cenan Esirtgen, Esenyurt 
Belediye Ba!kanı Ali Murat Alatepe 
ile i! dünyasından önemli isimlerin 
katılımıyla düzenlenen törenle açıldı.
Toplam 13 bin metrekare kapalı alan 
üzerine kurulu, yılda 11 milyon flakon, 
9 milyon !ırınga, 22 milyon kartu! ve 
1 milyon liyofilize üretim kapasitesiyle 
çalı!acak olan AbdiBio, Türkiye’nin en 
büyük biyoteknolojik ilaç üretim tesisi 
olma özelli"i ta!ıyor. 400 milyon TL’lik 
yatırımla tamamlanan AbdiBio’nun 
açılı!ının yapıldı"ı törende, toplamda 
600 milyon TL yatırımla hayata 
geçecek olan Steril Enjektabl ve 
Onkoloji Üretim Tesisleri’nin de 
temelleri atıldı. 

Açılı! töreninde konu!an Abdi 
#brahim Yönetim Kurulu Ba!kanı 
Nezih Barut, Türkiye’nin en köklü 
sanayi kurulu!larından biri olarak ilaç 
sektörüne ve ülke ekonomisine de"er 
katan yatırımlarını sürdürdüklerini 
söyledi. Steril Enjektabl ve Onkoloji 
Üretim Tesisleri’nin temelini atmaktan 
da gurur duyduklarını belirten Barut; 

“Temellerinde harcımızın oldu"u 
Türkiye ilaç sektörünün potansiyeline, 
ülkemizin gücüne ve gelece"ine 
inanarak yatırımlarımızı arttırmaya 
devam ediyoruz. AbdiBio da bu 
inancımızı ortaya koyan büyük bir 
eserdir” dedi. 

#laç sektöründe büyük bir de"i!im ve 
dönü!ümün ya!andı"ını, bu de"i!imin 
oda"ında da biyoteknoloji oldu"unu 
vurgulayan Nezih Barut; “Hastalıklara 
kar!ı yeni ilaçların geli!tirilmesinde 
biyoteknolojik yöntemler giderek 
daha etkili hale geliyor. AbdiBio, Abdi 
#brahim’in ilaç sektöründe ya!anan bu 
dönü!ümle ilgili vizyonunu yansıtıyor. 
Bu vizyon, sadece !irketimizin de"il 

ilaç sektörümüzün de rekabetçi 
gücünü arttıracak. Bu yatırım, 
sektörümüzün bütününe de"er 
katacak” dedi. 

Steril Enjektabl ve Onkoloji Üretim 
Tesisleri’nde 2020 yılında üretime 
geçeceklerini belirten Barut; “Üretim 
kompleksimizde yer alan oftalmoloji 
alanımızla ilgili yatırım sürecimiz 
tamamlanmak üzere. 240 milyon TL 
yatırım tutarıyla hayata geçecek bu 
üretim alanımızla, halen ço"u ithal 
olan oftalmolojik ürünler Türkiye’de 
üretilir hale gelecek. Aynı !ekilde 18 
milyon TL’lik yatırım bedeline sahip 
hormon üretim alanımız da bu yıl 
içinde faaliyete geçecek” dedi.

Kısa Kısa
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benimsemeleri için onları 
ilk günlerinde Kırmızı Kitap isimli 
etik kılavuzumuz ile kar!ılıyoruz. 
Kırmızı Kitap bizim için, etik ve uyum 
felsefemizle, çalı!ma ko!ullarımızı 
özetleyen bir pusula özelli"i ta!ıyor. 

$irketimizde farklı departmanları 
temsil eden etik ve uyum elçilerimiz 
bulunuyor. Bu arkada!larımız bir 
yandan çalı!ma arkada!larının 
ihtiyaçlarını belirleyip, bunları geli!im 
önerileri olarak bizlerle payla!ırken, 
bir yandan da ekiplerine etik ve 
uyum uygulamalarının !irketimize 
kazandırdıklarını birebir aktarma imkânı 
buluyor. Ek olarak, belli aralıklarla 
toplantılar düzenleyip, çalı!anlarımızın 
etik ve uyum konusundaki sorularına 
yanıtlar bulmaya çalı!ıyoruz”.

Lilly $laç’a Ödül 

$irketlerin etik ve i! ahlakı 
farkındalıklarını, olu!turdukları etik 
anlayı! bilincini ve bu konuda toplumu 
bilinçlendirmek üzere yapmı! oldukları 
çalı!maları taçlandırmak amacıyla Etik 
De"erler Merkezi (EDMER) tarafından 
düzenlenen ve etik de"erlere önem 
veren !irketlerin ödüllendirildi"i ET#KA 
Türkiye Etik Ödülleri sahiplerini buldu. 

EDMER’in altı kategoride 112 sorudan 
olu!an kapsamlı anketine katılan ve 
uluslararası standartlara göre yapılması 
gerekenlerin en az %70’ini yerine 
getiren !irketler, ET#KA Türkiye Etik 
Ödülü’nü almaya hak kazandı. Lilly, etik 
uygulamalarıyla öne çıkan 24 !irket 
arasına girerek bu ödülü üst üste altıncı 
kez almı! oldu.

Lilly #laç Etik ve Uyum Direktörü #nciser 
Akat, !irket içinde çalı!anlarla birlikte 
etik ve uyum konusunda yürütülen 
faaliyetleri !öyle açıkladı; “Lilly’de 
çalı!maya ba!layan arkada!larımızın 
etik çalı!ma prensiplerimizi gönülden 

Novo Nordisk ve Medipol 
Üniversitesi Obezite için 
Bulu!tu

Novo Nordisk Türkiye ve Medipol 
Üniversitesi’nin i! birlikleriyle 14 
Mayıs Eczacılık Günü’nde; Medipol 
Üniversitesi Güney Yerle!kesi’nde 
bulunan Medipol Üniversitesi Eczacılık 

Fakültesi’nde, gençlere özel çe!itli 
etkinlikler ve iki panel düzenlendi. 

Paneller, öncesinde katılımcıları 
hareket ettiren bir aktiviteyle ba!ladı. 
Katılımcılar, önceden koltuklara 
bırakılan küçük su bidonu, vida, kese 
kâ"ıdı ve tahta sopaları kullanarak, 
farklı ses gruplarından çıkan ortak 
ritimle hem hareket ettiler, hem de 

keyifli vakit geçirdiler. Ayrıca, etkinlikler 
süresince yapılan ölçümlerde 
katılımcıların ortalama vücut kitle 
endeksi 23 olarak belirlendi.

Etkinlik kapsamında düzenlenen 
ve Dr. Ecz. Metin Uyar’ın 
moderatörlü"ünde yapılan 
“Alı!kanlıklarını De"i!tir” konulu ilk 
panele; #stanbul Medipol Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Abdülkadir Ömer, #stanbul Medipol 
Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Gülden Omurtag, Psikolog 
Dr. Beyza Bayraktar ve Novo Nordisk 
Türkiye Medikal Direktörü Demet 
Özkaya konu!macı olarak katıldı. 

“Dengeli Beslen, #yi Ya!a” konulu ikinci 
panel ise sunucu Murat Gülo"lu’nun 
moderatörlü"ünde, diyetisyen ve 
a!çı Ayça Alara Aycan ile fitness 
e"itmeni Murat Bür’ün katılımıyla 
gerçekle!tirildi. Ayça Alara Aycan, 
kilo aldırmayan lezzetli tariflerini 
ö"rencilere yönelik pratik uygulama 
yöntemleriyle payla!ırken; Murat Bür, 
düzenli yapılan sporun obezite riskini 
azaltarak sa"lıklı ya!ama olan katkısını 
sahnede göstererek anlattı.

Lilly #laç Etik ve Uyum Direktörü #nciser Akat
Kısa Kısa
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Novartis $laç, Dijital 
Dönü!ümü $leriye Ta!ıyor 

Novartis #laç Türkiye, ilk kez 
“Dijital #novasyon Günü” etkinli"i 
gerçekle!tirdi. Dönü!ümsel inovasyon 
ve dijital dönü!üm kavramlarının !irket 
yöneticilerine aktarıldı"ı, dijitalle!menin 
payda!lara sa"layaca"ı faydaların 
dile getirildi"i etkinlikte; inovatif ve 
dijital anlamda fark yaratabilecek bir 
organizasyon olmak için yeni fikirler 
geli!tirerek yol haritası olu!turulması 
adına önemli adımlar atıldı.

Etkinlikte, teknoloji ve dijitalle!me 
konularında alanında uzman fikir 
liderleriyle bir araya gelme fırsatı 
yakalayan Novartis çalı!anları, ayrıca 
dijital teknolojilerin sa"lık bakımındaki 
potansiyelini ke!fetmek üzere 
sanal gerçeklik, arttırılmı! gerçeklik 
ve hologram gibi teknolojileri 

deneyimleme !ansı buldu.
Etkinli"in açılı! konu!masını yapan 
Novartis Türkiye #laç Divizyonu 
Genel Müdürü Avinash Potnis, dijital 
dönü!ümün beklenenden daha hızlı 
gerçekle!ti"ini, ancak bu dönü!üme 
adapte olan firmaların gelecekte var 
olabilece"ini belirtti. Bu kapsamda 
Novartis bünyesinde gerçekle!tirilen 
giri!imlerden örnekler veren Potnis, bir 
ilaç !irketi olarak veri ve dijitalle!meye 
odaklandıklarını, tüm yönetimin de 
bundan heyecan duydu"unu ifade etti. 

Potnis ayrıca; “Organizasyonumuzun 
tüm bölümleri dijital teknolojileri, 
ileri analiti"i ve yapay zekâyı bütün 
yönleriyle benimsemelidir. Bu 
sayede daha yenilikçi olabilir ve 
etkinli"imizi arttırabiliriz. Onlarca yıllık 
deneyimlerimiz sayesinde birçok 
veriye sahibiz. Bu, !irketimize yeni 
anlayı!lar katabilecek önemli stratejik 
bir de"erdir” !eklinde konu!tu.

Mustafa Nevzat $laç 
Fabrikası’na Ödül

Her yıl düzenlenen, i! sa"lı"ı ve 
güvenli"i yönetimi konusunda 
öne çıkan firmaların küresel çapta 
ödüllendirildi"i, Uluslararası #! Sa"lı"ı 
ve Güvenli"i Ödülleri 2018’in Ba!arı 
Ödülü, Mustafa Nevzat #laç Fabrikası’na 
verildi. Britanya #! Güvenli"i Konseyi 
tarafından 60 yıldır verilen prestijli 
ödülün kazananları arasında Türkiye 
ilaç sektöründen tek isim olan Mustafa 
Nevzat #laç, de"erlendirme yapılan 12 
ba!lıktan toplam 53 puan aldı.

Britanya #! Güvenli"i Konseyi üyesi 
olan veya olmayan, farklı sektörlere 
hizmet veren tüm uluslararası 
firmaların katılımına açık olan yarı!ma 
12 ba!lık altında toplanıyor. Her ba!lık 
için 0-5 arasında puan veriliyor. 
En yüksek 60 puanın alınabildi"i 
yarı!mada 59-60 puan alan firmalara 
Özel Ba!arı, 48-58 puan alan firmalara 
da Ba!arı Ödülü veriliyor. 36-47 puan 
arası geçer not sayılırken, 0-35 puan 
arası ba!arısız kabul ediliyor.

Mustafa Nevzat #laç Teknik 
Operasyonlar ve Uluslararası Pazarlar 
Genel Müdürü Ayla Kurtulu!; “Yüksek 
kaliteli ve güvenilir biyoteknolojik 
ürün üretimi, en az bilimsel yenilikler 
kadar önemli. Amgen’in üst düzey 
üretim tesisleri, deneyimli ve 
donanımlı i! gücüne yaptı"ı büyük 
yatırım; biyoteknolojik ve biyobenzer 
ürün üretimine yönelik sarsılmaz 
taahhüdümüzü yansıtıyor. Mustafa 
Nevzat #laç Fabrikası’na yapılan yakla!ık 
140 milyon TL’lik yatırım da i! sa"lı"ı, 
güvenli"i ve kaliteye verdi"imiz 
sarsılmaz öneme i!aret etmektedir” 
dedi. 

Roche’tan; OrienStation

Roche #laç Türkiye’nin hayata 
geçirdi"i dijital oryantasyon platformu 
OrienStation ile !irkette i!e yeni 
ba!layan çalı!anlar artık Roche ile 
ilgili bilgilerin tamamına kolay ve hızlı 
!ekilde, her yerden tek bir platform 
üzerinden eri!ebiliyor.

OrienStation, oryantasyon süreçlerini 
kolayla!tırarak, yeni i!e ba!layan 
ki!ilerin !irkete adaptasyonu 
konusunda zamandan tasarruf 
sa"larken; her yerden ula!ılabilirli"i 
sayesinde tüm Roche çalı!anlarına, 
aradıkları bilgilerle ilgili çözümsel bir 
yakla!ım sunuyor. 
 
Mobil cihazlarla uyumlu çalı!an 
sistemde çalı!anların i! ortamına 
adaptasyonunu hızlandırmak ve 
Roche’u çok daha kısa sürede 

tanımalarına imkân vermek için 
yararlı ve güncel bilgiler bulunuyor. 
Roche’taki i! ya!amından departman 
ve ürün tanıtımlarına, !irket içi 
hizmet ve uygulamalardan e"itim 
programlarına kadar birçok konuda 
içerik sunan platform, #ngilizce dil 
seçene"ine de sahip.

Görsel zenginli"iyle de fark yaratan 
OrienStation, çalı!anlara !irkete alı!ma 
sürecinde önemli bir kolaylık sa"lıyor. 
Çalı!anlar “Roche’ta Hayatımız” 
bölümüne girerek, esnek çalı!ma 
saatlerinden kıyafet uygulamalarına, 
yan haklardan ücretlendirmeye 
kadar birçok konu hakkında hızlı 
bir !ekilde bilgi sahibi olabiliyor. 
Çalı!anların i!e ba!ladıkları ilk 
haftalarında oryantasyon programını 
tamamlamaları beklenirken, platform 
üzerinden programı tamamlayanlara 
dijital bir sertifika veriliyor.

Mustafa Nevzat #laç Teknik 
Operasyonlar ve Uluslararası Pazarlar 
Genel Müdürü Ayla Kurtulu!

Kısa Kısa
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Selçuk ve AS Ecza Akademisi 
Toplantıları       

Selçuk Ecza Deposu ve AS Ecza 
Deposu’nun, sektörün bilinilirli"i 
yüksek, tümüyle bir eczacı kurulu!u 
olan Eczacının Sesi/Farmazi Akademi 
i!birli"inde 28 Ekim 2017 tarihinde 
ba!lattı"ı “Selçuk ve AS Ecza 
Akademisi Mesleki Geli!im Toplantıları” 
ülke genelinde devam ediyor. 

Selçuk ve AS Ecza Akademisi Mesleki 

Geli!im Toplantıları’nda; 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 
konular masaya yatırılıyor.

Daha önce Afyon, Çorlu, Denizli, 
Diyarbakır, Eski!ehir, Kocaeli, Karaman, 
Malatya, Kayseri, Samsun, Trabzon, 
$anlıurfa, Ordu, Van, #stanbul, Ankara, 

Konya, Antalya ve Gaziantep’te 
gerçekle!tirilen Mesleki Geli!im 
Toplantıları son olarak; Batman, 
Mardin ve Zonguldak illerinde yapılan 
etkinliklerle devam etti.

Bugüne kadar düzenlendi"i her ilde 
eczacıların yo"un ilgi gösterdikleri 
Selçuk ve AS Ecza Akademisi Mesleki 
Geli!im Toplantıları’nda, her biri 
alanında uzman e"itimciler uzmanlık 
alanlarındaki geni! bilgi birikimlerini 
katılımcılarla payla!ıyor. 

Batman

Batman

Batman

Mardin

Mardin

Mardin
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Zonguldak

Zonguldak

$nönü Üniversitesi Eczacılık 
Fakültesi Dr. Hacı Ahmet 
Kele!o"lu Uygulama Eczanesi 
Açıldı

#nönü Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, 
14 Mayıs 2018’de 179. Türk Eczacılık 
Günü Etkinlikleri kapsamında #nönü 
Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dr. Hacı 
Ahmet Kele!o"lu Uygulama Eczanesi 
için bir açılı! töreni düzenledi.

Açılı! töreninde; Çorum Milletvekili 
Lütfiye #lksen Cerito"lu Kurt, #nönü 
Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Yılmaz Çi"remi! ve 22. Bölge 
Malatya Eczacılar Odası Yönetim 
Kurulu üyeleri hazır bulundu.

Dr. Hacı Ahmet Kele!o"lu Uygulama 
Eczanesi, fakülte ö"rencilerinin gerçek 
bir eczane ortamını deneyimlemesine 
fırsat verecek. Ö"renciler ilacın 
saklanmasından, reçetenin okunması 
ve sisteme girilmesine kadar birçok 
süreci tecrübe edebilecek.

Zonguldak
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$laç Dı!ı Ürünler Satı! Etkinli"i 
2018 Geçekle!ti

2010 yılından beri, eczacıların azalan 
eczane cirolarına katkı sa"lamak ve 
onlara daha iyi hizmet sunabilmek 
için gerçekle!tirilen #laç Dı!ı Ürünler 
Satı! Etkinli"i’nin dokuzuncusu bu yıl 
22 Mart - 15 Nisan tarihleri arasında 
Antalya, Kemer, Tekirova’daki Club 
Hotel Phaselis Rose’da düzenlendi.

Yakla!ık 110 firma ve 5 bin ziyaretçinin 
katıldı"ı organizasyonda firmalar 
etkinlik süresince ürünlerini, sundukları 
özel kampanya ve satı! ko!ullarını 
eczacılara en iyi !ekilde tanıtma 
!ansı yakaladı. Etkinlik kapsamında 
düzenlenen çe!itli e"itimlerde ise 
alanında uzman isimler farklı konu 
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ba!lıklarında bilgi ve görü!lerini 
ziyaretçilerle payla!tı. Katılımcıların tüm 
ihtiyaçlarının titizlikle de"erlendirilip 
en ince ayrıntısına kadar dü!ünüldü"ü 
#laç Dı!ı Ürünler Satı! Etkinli"i 2018, 
ba!arıyla sonuçlandı.

Halkın do"ru ürüne do"ru yerde 
ula!ması, özellikle ilaç dı!ı sa"lık 
ürünlerinin olması gerekti"i gibi 
eczane raflarında daha fazla yer 
alması, sa"lık danı!manı rolüyle 
eczacılar tarafından halka sunulması ve 
yanlı! ilaç kullanımının önlenmesinin 
gereklili"i göz önünde bulundurularak 
Selçuk Ecza ve AS Ecza Depoları’nın 
bir gelenek haline getirdi"i #laç Dı!ı 
Ürünler Satı! Etkinli"i, gelecek yıl da 
bu önemli misyonunu sürdürmeye 
devam edecek.
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Ruhlara #ifa Na"meler

Zonguldak Eczacı Odası Korosu 
bünyesinde verdikleri konserlerle 
kulakların pasını silen 17. Bölge 

Zonguldak Eczacı Odası Ba!kanı Ecz. 
Ay!egül Kara, Ecz. Belgin Kılıç, Ecz. 
Cemile Yılmaz, Ecz. Esra Geyikli, Ecz. 
Meral Altınok Gürdal, Ecz. Nilüfer Ünal, 
Ecz. Özlem Ersoy Birinci, Ecz. Özlem 

Papila, Ecz. Selma Demir, Ecz. $ule 
Abir, Ecz. Züleyha Aslı Yıldız dergimizin 
konu"u oldu.

Ecz. Ay!egül Kara: 
Zonguldak Eczacı 
Odası yönetimi olarak 
eczacılarımızla birlik 
ve beraberli"imizi 
peki!tirecek 
sosyal faaliyetler 
gerçekle!tirme kararı 
almı!tık. Aklımızda pek 
çok etkinlik varken 
!efimiz Sayın Mustafa 
Körmükçü ile bir 

toplantıda kar!ıla!tım. Kendisinin sahibi oldu"u 
sanat okulundaki çalı!malardan konu!urken 
eczacılarımızla koro kurma fikri gündeme geldi.

Önce tereddütle kar!ıladı"ım ve nasıl yaparız 
diye sorguladı"ım bu fikri, içimizde bu konuya 
emek harcamı! ve müzisyen olarak korolara 
katılan arkada!ım Ecz. $ule Abir’le payla!tım. 
Ondan da olur alınca kendisinin yardımıyla 
koro fikrine gönül veren arkada!larla bir 
araya gelip Kozlu Merkez Halk E"itim’den 
hoca deste"i alarak Ekim 2017’de çalı!malara 
ba!ladık.

$efimizin bize duydu"u güvenle konser 
vermeye karar verdik. Tamamen amatör ruhla 
ba!ladı"ımız bu serüven 12 $ubat 2018’de 
Atatürk Kültür Merkezi’nde verdi"imiz ilk 
konserle hayat buldu. Tamamen amatör 
oldu"umuzun altını çizmek istiyorum. Bizler 
bu i!in profesyoneli de"iliz, olamayız da. E"er 

haddimizi a!acak bir üslup kullandıysak tüm 
dinleyenlerimizin a'ına sı"ınıyoruz. 

#lk konser sonrası aldı"ımız olumlu 
ele!tirilerden ve yine !efimizin deste"inden 
güç alarak 14 Mayıs Eczacılık Bayramı 
etkinlikleri içinde ikinci konserimizi 
gerçekle!tirdik. Bizimle beraber olan, bize 
inanan, bizlerle beraber e"lenen tüm 
konuklarımıza bir kere daha te!ekkür ederim. 
Dostluk, beraberlik örne"i sergileyen sevgili 
korist meslekta!larıma kucak dolusu sevgiler 
ve te!ekkürler. #yi ki bu koroyu kurmu!uz 
ve iyi ki bu konserleri vermi!iz. Üçüncü 
konserimizde tüm sevenlerle bulu!mak üzere, 
sevgiyle kalın…

Ecz. Belgin Kılıç: 
1986 yılında #stanbul 
Üniversitesi Eczacılık 
Fakültesi’nden mezun 
oldum. Meslek 
hayatımı uzun yıllar 
SSK eczacısı olarak 
sürdürdüm. 2005’te 
Zonguldak’ta Kılıç 
Eczanesi’ni açtım. 
Günümüzde eczacılık 
yapmak onurlu, 

saygın ama bir o kadar da zahmetli ve stresli. 
Sabah girdi"imiz eczanelerimizden gün boyu 
hastalarımız, reçeteler, de"i!en uygulama 
talimatları, ödemeler derken ak!amları yorgun 

bir !ekilde ayrılıyoruz ve bu yo"un tempo 
içinde ço"u zaman neleri kaçırdı"ımızın 
farkına varamıyoruz.

Koro çalı!malarımız, hayata bir es verebilmek 
için, “Haydi bir de"i!iklik yapalım, hem 
de e"lenelim” diyerek Zonguldak Eczacı 
Odası’nın öncülü"ünde yaptı"ımız bir 
etkinlik olarak ba!ladı. E"lenceli ve co!kulu 
bir ortamda geçen çalı!malarımızı adeta 
özler hale geldik. Koro !efimiz Sayın Mustafa 
Kömürcü de bizlere inandı, morallerimizi 
yüksek tutarak bize umut verdi. Kısa sürede iki 
konser düzenledik. Amatör ruhumuzu bilen 
arkada!larımızdan çok güzel geri dönü!ler 
aldık, bizleri desteklediler. Kısacası müzik 
ruhumuza çok iyi geldi.

Ecz. Cemile Yilmaz: 
Zonguldak’ta 
Yılmaz Eczanesi 
sahibiyim. Hacettepe 
Üniversitesi’nde 
okuyup do"ruca 
geri döndüm. 
Memleketimi ve 
memleketimdeki 
insanları çok 
seviyorum, en çok da 
meslekta!larımı... 

Odamız bünyesinde meslekta!larımla birlikte 
pek çok aktivite gerçekle!tirdik ve buna devam 
ediyoruz. Bunlardan en güzeli de odamız 
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bünyesinde kurdu"umuz koro ekibimiz. 
2017 yılında olu!turdu"umuz bu ekiple 
yaptı"ımız çalı!malar ve gerçekle!tirdi"imiz 
konserler hayatım boyunca ya!adı"ım en 
güzel anlardandı. Bize bu güzel anları ya!atan 
odamıza minnettarım. Müzi"i ne kadar 
sevdi"imi bu son dönem çalı!malarımızda 
anladım. Umarım hep devam ederiz, bunun 
için gayret göstermeye hazırız. Biz birlikte 
güzeliz. 

Ecz. Esra Geyikli: 
Müzik olmazsa 
olmazım. Bana göre 
müzi"in dili, ırkı, dini 
yok, sadece ruhu 
var. Ruhuma iyi 
geliyor. Her an müzi"i 
hayatımda hissetmek, 
ya!amak beni motive 
ediyor. Odamızda 
olu!turdu"umuz 
koronun fikri ilk 

payla!ıldı"ında korist olmanın yanı sıra solist 
de olabilecek miyiz acaba diye içimden 
geçirmedim de"il. Sadece dinlemek yetmiyor, 
!arkı söylemek de en büyük zevkim… 

Çok keyifli iki konser geçirdik. Kulis heyecanı 
ya!adık. Kuliste ya!adıklarımız ise anlatılmaz 
ya!anır dediklerindendi. Bu keyfi birlikte 
payla!tı"ım ba!ta Oda Ba!kanımız Ay!egül 
Kara’ya ve tüm korist arkada!larıma sonsuz 
te!ekkürler ederim, iyi ki varsınız.

Ecz. Meral 
Altınok Gürdal: 
Çocuklu"umda 
piyano çalarak müzik 
e"itimime ba!ladım. 
Ailecek müzi"e olan 
sevgimiz zaman 
içinde daha çok geli!ti. 
Türk sanat müzi"i 
dinlemek ayrı bir zevk 
verir oldu. 

Kızıma, “Ben koroya girdim” dedi"imde; “Sen 
TRT’de Türk sanat müzi"i dinleye dinleye 
profesyonel oldun” dedi. Severek dinledi"im 
ve e!lik etti"im bu hobimi yapma !ansını bana 
verenlere çok te!ekkür ediyorum. 

Ecz. Nilüfer Ünal: 
Çaycuma ilçesinde 
Büyük Eczanesi’nin 
eczacısıyım. #nsanlı"ın 
ortak dili olan müzik 
duygularımızın da 
en açık ifadesidir. 
Bizler de Zonguldak 
Eczacı Odası yönetimi 
önderli"inde bir 
araya geldik. Biz bize 
!arkılar söyledik. Evde 

e!imiz, çocuklarımız; i!te çalı!anlarımız, dost 
ve arkada!larımız, kısaca tüm sevdiklerimiz 
bu ne!emize ortak oldu. Günün dertlerinden, 
sorunlarından biraz olsun uzakla!tık. Kısa 

sürede iki konser düzenledik. “Yalnızlık, müzi"in 
bile seni dinlemesidir” diyen !aire inat bizleri 
yalnız bırakmayan tüm dostlara te!ekkür 
ederim.

Ecz. Özlem Ersoy: 
Birinci: 21 Mart 1982 
yılında Zonguldak’ta 
do"dum. #lk, orta 
ve lise e"itimimi 
Zonguldak’ta 
tamamladım. 
1999 yılında Gazi 
Üniversitesi Eczacılık 
Fakültesi’ni kazandım. 
Mezun olduktan sonra 
Selçuk Ecza Deposu 

Zonguldak $ubesi’nde Mesul Müdür olarak i!e 
ba!ladım. Evliyim ve bir kız çocuk annesiyim. 

Herkes gibi !arkı söylemek benim de hayalimdi. 
Ama konsere çıkmak hiç aklıma gelmezdi. 
$ule Abla aradı"ında ba!ta tereddüt ettim, ama 
!imdi iyi ki kabul etmi!im diyorum. Çalı!malara 
ko!a ko!a gidiyor, çok e"leniyorum. Bu koroyu 
hayata geçirdi"i için Oda Ba!kanımız Ay!egül 
Kara’ya çok te!ekkür ederim.

Ecz. Özlem Papila: 
Mesle"imize ve 
ruhlarımıza renk 
katmak için her 
zaman dinleyerek 
e!lik etmeyi 
sevdi"imiz müzi"i, 
bu sefer söyleyerek 
e"lenmeyi dü!ündük. 
Bu yolda eme"i 
geçen, fırsatlar yaratan 
eczacı odamıza, 

enerjilerimizi yükseltti"i için unutmadan bir 
te!ekkür bırakmak isterim. 

Mesle"imize farklı bir boyutta, farklı bir 
heyecan kattık. Profesyonel bir e"itimimiz 
olmadı"ı için sadece e"lenmek ve 
e"lendirmek amacıyla yola çıktık. Umarız bizi 
dinleyen dostlarımız ve meslekta!larımız da 
bizim kadar e"lenir. Herkese müzik dolu güzel 
günler. 

Ecz. Selma Demir: 
Kadam Eczanesi 
eczacısıyım. 
Memleketimde 20. 
yılımı dolduruyorum. 
Eczacılık i!leri, evlilik, 
çocuk derken bu 
yo"un hayatın 
içerisinde müzik bana 
bir can simidi oldu. 
Ö"rencilik hayatım 
boyunca aktif bir 

insan olmama ra"men, müzi"i hobi olarak bile 
yapamamı!tım. 

Yıllar sonra odamızın bize sa"ladı"ı bu 
imkân beni ö"rencili"ime götürdü. Ortaokul 
yıllarımda okul orkestrasında solistlik bile 

yapmı!tım. Önce arkada!larımı dinlemek 
için koroya gitmi!ken, sonra kendimi koroda 
!arkı söylerken buldum. Hocamızın ve 
arkada!larımızın te!vikiyle bu güzel olu!uma 
dâhil oldum. 

Çok mutluyum ki !arkı söylemenin verdi"i 
hazzı meslekta!larımla payla!tım. Bu 
mutlulu"u bir de insanlarla payla!abilmek 
ayrıca bir gurur kayna"ı oldu. Bunun üstüne 
bu yılki Selçuk Ecza Deposu Satı! Etkinli"i’nde 
Nilüfer gibi bir sanatçıyla sahne almak beni 
çok mutlu etti. Demek ki iyi !eyler payla!tıkça 
büyüyor. Bu da bizlere motivasyon, özgüven 
sa"lıyor ve i!lerimize pozitif olarak yansıyor. 
Eme"i geçen herkese çok te!ekkürler. 

Ecz. #ule Abir:
25 yıllık eczacıyım. 
Mesle"imin yanı 
sıra birçok hobi ile 
ilgilenmekteyim. 
Bu hobiler arasında 
vaktimi en fazla alan 
müzik. 2012 yılında 
Zonguldak Belediyesi 
Türk Sanat Müzi"i 
Derne"i’ne üye 
oldum ve derne"in 

çok kıymetli hocalarından ud, nota ve 
nazariyat dersleri aldım. 

2017 senesinde Oda Ba!kanımız Ecz. Ay!egül 
Kara’dan gelen teklifi heyecanla kar!ıladım ve 
Zonguldak Eczacı Odası Korosu’nun kurulması 
için arkada!larımla irtibata geçtim. 12 kadın 
eczacımızdan olu!an koromuzla çok de"erli 
hocamız Mustafa Kömürcü yönetiminde 
kısa zamanda birbirinden güzel iki konser 
düzenledik. 

Böyle bir etkinli"in içinde olmaktan çok 
mutluyum. Bize böyle bir imkânı sa"ladı"ı 
için ba!ta Zonguldak Eczacı Odası Ba!kanı 
Ay!egül Kara’ya ve beraberindeki ekibe sonsuz 
te!ekkürlerimi sunuyorum.

Ecz. Züleyha Aslı 
Yıldız: 1974 Zonguldak 
do"umluyum. 
Ankara Üniversitesi 
Eczacılık Fakültesi 
mezunuyum. Evli ve 
iki çocuk annesiyim. 
Hayalimde çok küçük 
ya!lardan itibaren 
müzikle ilgili bir !eyler 
yapabilme iste"i vardı. 

22 yıldır eczacılık yapıyorum fakat ev, i!, 
çocuk derken kendimize ve hobilerimize vakit 
ayırma fırsatımız olmadı. Odamızın faaliyetleri 
arasına koro çalı!malarının eklenmesi kendime 
vakit ayırma !ansı verdi"i gibi arkada!larla 
aramızdaki ba"ları da kuvvetlendirdi. Böyle 
bir organizasyon içinde oldu"um için çok 
mutluyum, arkada!larımı ve odamızı çok 
seviyorum. 
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Ecz. Sevim Gerzeli fakülteden mezun 
oldu"undan beri Karadeniz Ere"li’de 
Aydo"an Eczanesi’nde hastalarına 
sa"lık danı!manlı"ı yapıyor. Sevim 
Gerzeli, Karadeniz Ere"li’de, yöre 
esnafından olan aile büyüklerinin 
yadigârı dükkânda olmanın ve 
onların adını ya!atmanın gururunu 
ya!adı"ını söylüyor. Gerzeli, eczacılık 
fakültelerinin sayısının artmasına 
paralel olarak gelecekte ya!anması 
olası istihdam sorunları nedeniyle 
genç eczacı adaylarına farklı alanlarda 
uzmanla!mayı öneriyor. 

DENGE: Öncelikle sizi tanıyabilir 
miyiz?
SEV$M GERZEL$: Karadeniz Ere"li’de 
do"dum. #lkö"retimi Ere"li Nimet 
#lkokulu’nda tamamladıktan sonra, 
lise e"itimini #stanbul Erenköy Kız 
Lisesi’nde yatılı olarak tamamladım. 
1976 senesinde #stanbul Üniversitesi 
Eczacılık Fakültesi’ne girdim. 
1981 yılında mezun oldum. O 
tarihten beri Karadeniz Ere"li’de, 
Aydo"an Eczanesi’nde mesle"imi 
sürdürüyorum.

D.: Neden eczacılı"ı seçtiniz?
S.G.: Çocuklu"umdan itibaren hep 
sa"lık sektöründe olmayı planlamı!tım. 
Daha sonra ailemin de deste"iyle 
eczacı olmaya karar verdim. 36 yıldır 
mesle"imi severek ve özveri ile icra 
etmeye devam ediyorum. 

D.: Eczanenizin hikayesi nedir?
S.G.: Eczanemi Karadeniz Ere"li 
esnafından olan aile büyüklerimin 
yadigarı dükkanda açtım. Bu sayede 
onların adını devam ettiriyorum.
 
D.: Size göre eczacı-hasta ili!kisi nasıl 
olmalı?
S.G.: Eczacı-hasta ili!kisi küçük 
!ehirlerde aile ili!kisi gibidir. Özellikle 
aynı mekânda uzun seneler idame 
ettiriyorsanız o ailelerin sa"lık 

danı!manı; ilaç kullanımı hakkında en 
do"ru bilgiyi veren ve güven duyulan 
bireyi oluyorsunuz. Ben de yıllarını 
bu mesle"e adamı! bir eczacı olarak 
bundan büyük mutluluk duyuyorum.

D.: Eczanenizde majistral ilaç yapıyor 
musunuz?
S.G.: Günümüzde ülkemizde 
eczanelerde ilaç yapımının eskisi kadar 
yo"un olmadı"ı ve hekimlerden bu 
do"rultuda gelen reçete sayısının 
geçmi!e oranla azaldı"ı hepimizce 
bilinen bir gerçek. Dolayısıyla biz 
de eczanemizde sadece hekimler 
tarafından hastalar için yazılan 
majistral reçeteleri kar!ılıyoruz.

D.: Günümüzde mesle"e yönelik 
ya!adı"ınız sıkıntılar neler?

Ecz. Sevim Gerzeli
Aydo"an Eczanesi -Zonguldak

“Eczane 
Ekonomisi 
Geriye 
Gidiyor”
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S.G.: 2008 senesinden beri ülkemizde 
eczane ekonomileri her geçen gün 
geriye gidiyor. Ya!adı"ımız ekonomik 
sorunlar; fiyat farkları, muayene 
ücretlerinin eczanede eczacı 
tarafından tahsil edilme zorunlulu"u 
bizleri daha da zora sokuyor. Ayrıca 
Sosyal Güvenlik Kurumu’nun, Sa"lık 
Uygulama Tebli"i (SUT) ve ödeme 
ko!ullarında sık sık yapılan de"i!iklikler 
bütün meslekta!larımıza sıkıntı 
ya!atıyor.

D.: Sizce meslek gelecekte nasıl bir 
yön alacak ve bu do"rultuda genç 
meslekta!larınıza neler önerirsiniz?
S.G.: Eczacılık fakültelerinin sayısı 
günden güne ço"aldıkça, bu 
fakültelerden mezun olacak genç 
eczacı meslekta!larımızın gelecekte 
istihdam edilme konusunda sorun 

ya!ayacaklarını dü!ünüyorum. 
Bu olası olumsuz durumdan 
zarar görmemeleri için genç 
meslekta!larıma belirli alanlarda 
uzmanla!malarını tavsiye ederim.

D.: Selçuk Ecza Deposu hakkında 
neler söylemek istersiniz?
S.G.: Selçuk Ecza Deposu ile 36 yıldır 
aralıksız çalı!ıyorum. Hizmet kalitesi, 
i! disiplini, tüm çalı!anların özverisi ve 
saygısı benim için büyük önem arz 
ediyor. Eczacılara güven veren bu tarz 
yakla!ımlar da istikrarı getiriyor. Ayrıca, 
36 senedir Selçuk Ecza Deposu’nun 
her kademesinde görev yapmı! 
aynı ki!ilerle çalı!mak çok istisnai bir 
durum. 

Her daim i!ini özveri ile yapan Selçuk 
Ecza Deposu Adapazarı $ubesi 

Müdürü Harun Re!it Özbek ve 
Metin Olgun’a, Selçuk Ecza Deposu 
Zonguldak Bölge Deposu Müdürü 
Nihat Deniz’e ve tüm çalı!anlara 
te!ekkür ederim.

D.: Denge Dergisi’ni nasıl 
buluyorsunuz?
S.G.: Denge Dergisi eczacılık mesle"i 
ve sa"lık sektörü ile ilgili tüm ayrıntıları 
detaylı bir !ekilde bizlere sunuyor. 
Bu sayede eczacılı"a büyük katkı 
sa"layan Denge Dergisi’ni ben de 
severek takip ediyorum. Derginizin 
bizlere ula!masını sa"layan Selçuk 
Ecza Deposu’nun kurucusu rahmetli 
Dr. Ahmet Kele!o"lu’na ve onun 
mirasını ya!atmaya devam eden 
tüm çalı!anlarına bu vesileyle tekrar 
te!ekkür ederim.
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Gülden Eczanesi sahibi Ecz. Gülden 
Akansu Arıcı genç meslekta!larına, 
meslek örgütlerinden asla 
kopmamalarını ö"ütlüyor. Arıcı, 
eczacıların yakın gelecekte serbest 
eczacılık dı!ındaki alanlara daha çok 
yönelece"ini dü!ünüyor.

DENGE: Öncelikle sizi tanıyabilir 
miyiz?
GÜLDEN AKANSU ARICI: 1971 
yılında Zonguldak’ta do"dum. 1993 
yılında Ankara Üniversitesi Eczacılık 
Fakültesi’ni bitirip, !imdiki adıyla 
Bülent Ecevit Üniversitesi Mediko-
Sosyal Ünitesi’nde göreve ba!ladım. 
1997 yılında serbest eczacılı"a adım 
attım. Evliyim, Polen adında bir kızım 
var. Halen Zonguldak Eczacı Odası 
Yönetim Kurulu üyesiyim.  

D.: Neden eczacılık mesle"ini 
seçtiniz?
G.A.A.: Eczacılık mesle"ini seçmemde 
babam çok etkili oldu. Hem serbest 

eczane açabilme, hem de kamuda 
çalı!ma olana"ının bulunması o 
dönem için çok cazipti. Tercihlerimin 
büyük kısmı eczacılık fakülteleriydi. 
#nsanlarla birlikte olmayı, onlara 
yardım etmeyi, bildiklerimi payla!mayı 
seven bir yapım var. Onun için do"ru 
seçim yaptı"ımı dü!ünüyorum. 
Sevdi"im mesle"i yaptı"ım için 
kendimi !anslı insanlardan sayıyorum.

D.: Eczanenizin hikayesi nedir?
G.A.A.: Eczanemin hikayesi, 1997 
yılında Karadeniz Ere"li’nin Ormanlı 
beldesinde ba!ladı. Benim için 
çok zor, bir o kadar da zevkli bir 
deneyimdi. Memur kökenli bir ailenin 
çocu"u olarak ticarete atılmak hiç 
de kolay de"ildi. Bu süreçte ailem 
bana maddi, manevi çok destek oldu. 
2000 yılında, Zonguldak #li Çatala"zı 
beldesindeki !u anki eczanemi 
devraldım. Eczanem 1970 yılında 
açılmı! ve ilimizin ilk eczanelerinden 
biri olma özelli"i ta!ıyor. 
 

D.: Size göre eczacı-hasta ili!kisi nasıl 
olmalı?
G.A.A.: Eczacı halkın en kolay 
ula!abilece"i ve güvenilir cevaplar 
alabilece"i sa"lık danı!manıdır. 
Eczacı hastalarını iyi dinlemeli, 
neye cevap almaya çalı!tıklarına 
odaklanmalıdır. Mümkün oldu"unca 
mesleki geli!imleri takip etmeli, 
mesleki e"itimlere katılmalı ve bunları 
eczanesinde uygulamalıdır. Bir 
eczanede en güzel ikramın, hastanın 
sorularına cevap bulabilmesi oldu"unu 
dü!ünüyorum. Eczacı sabırlı, güler 
yüzlü olmalı ve güven vermeli. Bazen 
dost, bazen sırda! olmalı.

D.: Eczanenizde majistral ilaç yapıyor 
musunuz?
G.A.A.: Maalesef majistral reçeteler 
artık yok denecek kadar az. Daha çok 
dermatoloji ve KBB uzmanlarından 
gelen reçeteleri hazırlıyoruz. Bunun 
dı!ında pi!ik kremi, saç kıran losyonu 
gibi eczanemize özel basit formülleri 
yapıyoruz.

Ecz. Gülden Akansu Arıcı
Gülden Eczanesi -Zonguldak

“Deontolojiye 
Önem 
Verilmeli”
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D.: Günümüzde mesle"e yönelik 
ya!adı"ınız sıkıntılar neler?
G.A.A.: Masrafların artması, karlılı"ın 
azalması, internet satı!larının getirdi"i 
haksız rekabet elbette bizleri olumsuz 
etkiledi. Muayene ücretlerinin 
eczanede tahsili ve bu konuda 
hastaların ayrıntılı bilgi istemesi 
onlarla ili!kilerimizi zedelemekte, 
gereksiz sürtü!melere ve vakit 
kayıplarına neden olmaktadır. Ayrıca 
sıklıkla de"i!en sa"lık uygulama 
tebli"i ve ya!anan kesintiler en büyük 
sorunlarımız arasında. Yine uzun 
mesai saatleri mesle"in bana göre en 
olumsuz tarafı. Bütün bunlara ra"men 
sorunlarımızı bilen, dinleyen, çözüm 
için çabalayan bir meslek örgütümüz 
var. Bundandır ki mesle"in gelece"i 
için umutluyum. 

D.: Sizce meslek gelecekte nasıl bir 
yön alacak?
G.A.A.: Yakın gelecekte eczacıların, 
serbest eczacılık dı!ında ba!ka 
alanlara daha çok yönelece"ini 

dü!ünüyorum. Hızla geli!en 
teknolojiyle kalite ve verimlilik artacak, 
zamandan tasarruf sa"lanacak. Bunun 
sonucunda eczacı ve çalı!anlar 
hastaya daha fazla vakit ayırıp hizmet 
kalitesini yükseltebilecek.

D.: Genç meslekta!larınıza neler 
önerirsiniz?
G.A.A.: Öncelikle meslek örgütünden 
asla kopmasınlar. Mesleklerini 
severek yapsınlar. Deontolojiye 
önem versinler. #yi derecede yabancı 
dil ö"rensinler. Stajlarını eczane, 
depo, sanayi gibi farklı alanlarda 
gerçekle!tirip uygun seçimi yapsınlar. 
Mesle"e atıldıktan sonra mesleki 
e"itimlere, kongrelere, ilgili etkinliklere 
katılsınlar. 

D.: Selçuk Ecza hakkında neler 
söylemek istersiniz?
G.A.A.: 60 yıl evvel küçük bir 
kasabadan yola çıkıp atılım yaparak 
Selçuk Ecza Deposu’nu kuran Sayın 
Ahmet Kele!o"lu’nun; “Ermenek’ten 

çıkan insanların ba!arılı olmalarının 
nedeni biraz da mecburiyetten… 
Sıfırdan gelip tırnaklarıyla kazan 
insanlar... Ermenek’ten çıkarken 
gemiyi yakıyorsun, bir daha dönü!ü 
yok. Döndü"ün zaman rezil olmak 
var. Beceremedi"ini söylerler ve 
hayatın biter. O zaman da ba!arılı 
olmaya mecbursun…” sözlerindeki 
kararlılı"ı ve cesareti, bugün Selçuk 
Ecza’yı Türkiye’nin en büyük a"a ve 
pazara sahip ecza deposu yapmı!tır. 

Yakla!ık 21 yıldır Selçuk Ecza ile 
çalı!maktayım. #lkeleri, de"erleri, 
bozulmayan çizgisi tercih sebebim 
olmu!tur. De"erli yöneticilerine; 
samimi, sıcak çalı!anlarına ve 
emekçilerine te!ekkür eder, ba!arılar 
dilerim.

D.: Denge’yi nasıl buluyorsunuz?
G.A.A.: Denge’nin baskı kalitesi 
mükemmel. Ayrıca farklı alanlarda 
de"i!ik konuları i!lemesi, zengin 
içeri"i ile zevkle ve keyifle okuyorum. 

#çimizden Biri
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Gökyüzüne â!ık, uçmaya ve 
foto"raf çekmeye tutkun bir eczacı 
olan Hakan Çetinkaya, hobileriyle 
u"ra!manın yanı sıra Alaçatı 
Eczanesi’nde yöre insanına hizmet 
ula!tırmaya devam ediyor.  

DENGE: Sizi tanıyabilir miyiz?
HAKAN ÇET$NKAYA: Alaçatı’da 
ya!ayan, havacılık ve foto"raf 
meraklısı bir eczacıyım. 1972 Afyon 
do"umluyum, Ege Üniversitesi 
Eczacılık Fakültesi’nden 1996 yılında 
mezun oldum. Eczanemi Alaçatı’da 
2000 yılından beri i!letmekteyim. 

D.: Neden eczacılık mesle"ini 
seçtiniz?
H.Ç.: Biraz kontrolüm dı!ında oldu. 
Bilinçsizce hazırladı"ım bir tercih 
listesinin son sırasında olan Ege 
Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’ni 
kazandım. Bitirmem çok uzun 
sürdü. Ancak bugün görüyorum ki 
ki!ili"ime ve ya!am !eklime en uygun 
mesleklerden birini seçmi!im ya da 
zaman içinde hayatım mesle"imle 
beraber !ekillendi diyebilirim.

D.: Eczanenizin kurulu! hikâyesi 
nedir?
H.Ç.: Üniversiteyi bitirdi"im yıllarda 
hayatımı müzisyen olarak kazanmaya 
devam etmeyi dü!ünüyordum. 
Askerli"imi yaparken eczane açmaya 
karar verdim. Rekabetli ve sert i! 
hayatını kendime göre bulmadı"ım 
için Ege’de mütevazı ve sakin bir sahil 

kasabası aramaya ba!ladım. Alaçatı’ya 
gelene kadar birçok yeri elemi!tim. 

O günlerde Alaçatı pek bilinmeyen 
bir kasabaydı. Ben çar!ısına girdi"im 
ilk anda gerçekten çok etkilendim. 
Dar sokakları, ta! binaları, sakinli"i, 
rüzgârı bende ba!ka bir ülkedeymi!im 
hissini uyandırdı. Bir eczane daha 
açılabilecek ko!ulları barındırması 
da kararım için tamamlayıcı nokta 
oldu. Askerli"im sırasında biriktirdi"im 
küçük bütçe ile eczanemi açtım. 
#kinci el raflar, dolaplar, ikinci el büro 
sandalyeleri, masa vb e!yaları aldım, 
tamir edip boyadım. Severek çalı!tım 
ve beklentimi hep dü!ük tuttum. 
Eczanem beni hep mutlu etti.

D.: Size göre eczacı-hasta ili!kisi nasıl 
olmalı?
H.Ç.: Aslında herkesin bir tarzı 
var bu konuda. Yazılı meslek 
standartlarımız da çok yetersiz. $öyle 
olmalı diyemem, ama benim ve 
eczanemin tarzı !öyledir diyebilirim. 
#lk esasımız hastaların eczaneye 
olan güveni ve mahremiyetlerinin 
korunması. Öncelikle yapmakla görevli 
oldu"umuz !eyleri tam yapmak, 
sonrasında verebiliyorsak fazladan 
hizmet vermek. Hastayı dinlemek 
ve öncelikle talebini anlamak. Buna 
göre de hizmet !eklini belirlemek, 
ama bizim temel i!leyi! tarzımızı 
bozmadan.

Ecz. Hakan Çetinkaya
Alaçatı Eczanesi- $zmir

“Uçmak 
Özgürlüktür”

#çimizden Biri
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D.: Eczanenize gelen hastalar 
aradıkları her ilacı bulabiliyorlar mı?
H.Ç.: Biliyorsunuz artık depo 
hizmetleri çok hızlı, olmasa da temini 
çok kolay oluyor. Eczanemiz !ehir 
dı!ında oldu"u için biz biraz daha 
fazla stok çe!idi ve sayısı ile çalı!mak 
durumunda kalıyoruz.

D.: Günümüzde eczacılık sektöründe 
ya!adı"ınız ve gözlemledi"iniz 
sorunlar neler?
H.Ç.: Yurt dı!ında bazı ülkelerde 
eczanelerin nasıl i!ledi"ini inceleme 
fırsatım oldu. Benim arzum bizim 
de benzer standartlarda medeni 
bir hizmet verebilmemiz. Eczacı 
haklarından söz etmiyorum. Meslek 

standartlarının yükselmesi beklentim 
var. Standartlarını düzenlerken a!ırı 
evrak prosedürüne bo"ulmamızdan 
da korkarım tabi. Zaman içinde 
ba!arılabilirse mesle"imizin 
saygınlı"ının artmasını sa"layacaktır.

D.: Mesle"in gelece"ini nasıl 
görüyorsunuz?
H.Ç.: Eczaneyi gelecekte eski yıllara 
göre hep daha az kazanan ki bu 
normal, daha medeni, ne yaptı"ı ve 
verdi"i hizmet belli olan güzel bir 
müessese olarak hayal ediyorum.

D.: Havacılık tutkunuz ne zaman, 
nasıl ba!ladı?
H.Ç.: Ortaokulda askeri pilot olmayı 

istiyordum, sebebini bilmiyorum, 
o yıllarda ya!ıtlarım gibi üniformalı 
mesleklere ilgimden olabilir. #lkokulda 
da astronot olmayı hayal ederdim. 
Sonunda geldi"im nokta iki ki!ilik, 
uçakla helikopter arası bir pırpırın 
pilotu olmak. Ben çok memnunum. 

Çok severek ve tutku ile ba!ladı"ım 
bu yolda 15 senemi doldurdum. 
$imdi uçurdu"um bu hava aracında 
ö"retmen ve teknisyen yetkilerine 
sahibim. Limitleri dahilinde tam 
anlamıyla uçurabiliyorum. Uluslararası 
festivallerde, organizasyonlarda 
bulunuyorum. Çok doyurucu ve 
gururlandırıcı benim için.

#çimizden Biri
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D.: Gyrocopter alma fikri nasıl do"du?
H.Ç.: Uçmak özgürlük demektir, ama 
sizin özgürlü"ünüz hava aracınızın, 
hava trafi"inin ve hava ko!ullarının 
limitleriyle sınırlanır. Daha özgür 
uçmanın yollarını ararken Kıbrıslı 
hocam ve kanat arkada!ım Serkan 
Özcezarlı’nın tavsiyelerini dinledim ve 
gyroyu denedim. Birlikte e"itimi için 
#spanya’ya gittik. Gördük ki gerçekten 
çok daha özgür uçabiliyoruz.

D.: Pilot lisansı alma süreçleri neler?
H.Ç.: Ülkeden ülkeye de"i!iyor ve 
aslında ülkemizde i!in en sancılı süreci 
de budur. Ben ö"retmenim, ama 
!u an e"itim verebilece"im bir okul 
kalmadı"ı için e"itim taleplerini yerine 
getiremiyorum. Belki yakın bir tarihte 
tekrar mümkün olacak. Lisans süreci 
bir !ekilde mümkün olursa, sonrasında 
bir hava aracına sahip olmak ve 
onu uçuracak pist, barındıracak 
hangar çözümlerini üretmek var. 
Bulundu"unuz lokasyona göre çe!itli 
alternatifler bulunabiliyor. Sonrasında 
ku!lar gibi özgürsünüz. 

D.: Uçu! öncesi ne tür hazırlıklar 
yapıyorsunuz?
H.Ç.: Uçu! disiplinli bir süreç 
gerektiriyor. Ben her a!amasından 
zevk alıyorum. #lk olarak o günkü 
uçu!unuz için en yakın brifing ofisine 
uçu! programınızı anlatan uçu! planını 
fakslıyorsunuz. Meteorolojik ko!ullar 
ve varsa bölgede geçerli notamları 
kontrol ediyorsunuz. Hangarda 
uçak ba!ı yapınca, yakıt ikmali, hava 
aracının uçu!u için yapılması gereken 
kontroller listesi (check list) gibi i!ler 
var. Sonra motor çalı!tırıp piste taxi 
yapıyorsunuz. Pist ba!ında motor 
ısıtırken kalkı! öncesi kontrolleri yapıp 
havalanıyorsunuz.

D.: Gyrocopter kullanmanın riskleri 
neler?
H.Ç.: Trafikte araç kullanmaktan 
daha fazla de"il. Hele ki 100 
kilometreden hızlı seyretmek, kural 
dı!ı sürmek, kasksız ve korumasız veya 
e"itimsiz motosiklet kullanmaktan 
hiç de"il. Ya!amın her anında bir 
takım riskler zaten var. Aklımıza bu 
sorunun gelmesinin sebebi aslında 
sportif havacılı"a olan uzaklı"ımız. 
Bilmedi"imiz için do"al olarak korkup 
bu soruyu soruyoruz.

D.: Gökyüzünde oldu"unuz o anlarda 
neler hissediyor, nasıl bir ruh halinde 
oluyorsunuz?
H.Ç.: Uçmak benim için “Gökyüzünde 
Özgürlük Molası”, aynı zamanda 
2012’de yayımlanan kitabımın adı da 
bu. E"er uçu!ta yalnızsam, daha çok 
özgürlük hissi ve bir tür meditasyon. 
Bir arkada!ımı veya ö"rencimi 
uçuruyorsam, sorumluluk ve 
payla!manın verdi"i haz var.

D.: Gyrocopteri ülkemizde tanıtmaya 
ve sevdirmeye yönelik ne gibi 
çalı!malar yapıyorsunuz?
H.Ç.: Aktif bir sosyal medya 
kullanıcısıyım. Konuya meraklı 
birçok ki!i beni takip edebiliyor. 
Bu büyük bir imkân. Buna ilaveten 
mümkün oldu"unca davet edildi"im 
tüm havacılık aktivitelerine katılıp 
uçuyorum. Bulundu"um bölgede 
ise uçmaya meraklı biriyseniz gelip 
benimle uçabiliyorsunuz.

D.: Hava foto"rafçılı"ı yapmaya ne 
zaman ba!ladınız?
H.Ç.: Foto"rafçılıkla onlu ya!larda 
tanı!tım. Bir foto"raf stüdyosunda 
yaz tatilinde çıraklık yaptım. 
Foto"rafın büyüsü o zamanlar bugün 
oldu"undan çok daha etkileyiciydi. 
Uçmaya ba!ladıktan sonra ellerimi 
kumandalardan çekip foto"raf 
çekebilecek kabiliyet ve özgüvene 
ula!mam yıllarımı aldı. Uçmayı o 
kadar seviyordum ki uçup indikten 

sonra geçirdi"im dakikaları hayalimde 
canlandırmaya ilave bir kanıt aradım. 
Foto"raf çekmeye ve dostlarıma 
göstermeye ba!ladım.

D.: Düzenledi"iniz sergilerden 
bahseder misiniz?
H.Ç.: Foto"raflarımı payla!ıp be"eni 
aldıkça daha da cesaretlendim, daha 
çok çektim. Bir süre sonra foto"raf 
çekmek uçma gerekçelerimden 
biri olmaya ba!ladı. Sadece foto"raf 

#çimizden Biri
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çekmek için uçu! planları yapmaya 
ba!ladım ve sonrasında kitabımı 
hazırladım. Ardından kar!ı kom!umuz 
Sakız Adası Belediyesi’nden gelen 
teklifle ilk sergimi açtım. Böylelikle ilk 
ki!isel foto"raf sergimi Yunanistan’da 
gerçekle!tirmi! oldum. 

Daha sonra #zmir IFOD sergi 
salonunda, #stanbul $i!li Belediyesi 
sergi salonunda ve Almanya’da 
Friedrichshafen AERO EXPO’da ki!isel 

hava foto"rafları sergileri açtım. 
Ya!adı"ım kasabayı, !ehri ve ülkemi 
gökyüzünden tanıttım.

D.: Yeni bir sergi, kitap projeniz var 
mı?
H.Ç.: Elbette, kitabımın baskısını 
elime aldı"ım gün aslında yeni 
projeleri dü!ünmeye ba!ladım. Yeni 
kitabım için foto"raflarım hazır, daha 
profesyonel olacak. $u aralar baskı 
ve da"ıtım süreci için ara!tırma 

yapıyorum. Yeni kitap olursa tabi sergi 
arayı!ım da olacak.

D.: Selçuk Ecza Deposu ve Denge 
Dergisi hakkında neler söylemek 
istersiniz?
H.Ç.: Selçuk Ecza Deposu hizmet 
standartları yüksek bir depo ve ilkeli 
çalı!ıyorlar. Denge’nin ise ya!amda 
ba!ka !eyler de oldu"una dair konular 
ele alıyor olması çok güzel. #lginiz ve 
aracılı"ınız için sizlere te!ekkür ederim.

#çimizden Biri



32 Temmuz/A!ustos/Eylül
2018
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Mesle"ini 38 yıldır özveriyle icra 
etmenin yanı sıra; yemek yapmayı çok 
seven, koleksiyon tutkunu olan, sivil 
toplum örgütlerine katkıda bulunan, 
Altınordu a!ı"ı Ecz. Levent A!çıo"lu, 
meslekta!ları ba!ta olmak üzere 
herkesi enfes yemeklerinden tatmaya 
ve zengin koleksiyonunu görmeye 
Seferihisar’a davet ediyor.

DENGE: Öncelikle sizi tanıyabilir 
miyiz?
LEVENT A#ÇIO%LU: 1957 #zmir 
do"umluyum. Ortaokul ve liseyi 
#zmir Türk Koleji’nde; üniversiteyi Ege 
Üniversitesi’nde okudum. Babam 
kolonya, parfümeri ticaretiyle u"ra!ırdı 
ve annem ev hanımıydı. Maalesef anne 
ve babamı kaybettim. Bir ablam var, 
Ege Üniversitesi #leti!im Fakültesi’nde 
profesör. 

Babam iki ya!ında anne ve babasını 
kaybetti"i için zor !artlarda büyümü!. 
Onun için beni çok disiplinli yeti!tirdi. 
Çok ho! görülü olmasına ra"men 
devamlı çalı!tırdı, ama çok faydasını 
gördüm. Hiç yaz tatili yapmadım, 
hep dükkânımıza gider çalı!ırdım. 

Üniversiteye giderken de station bir 
arabamız vardı, arka kısmına ıtriyat 
malzemeleri koyup eczanelere, 
tuhafiyecilere satardım. Onun için 
çalı!maktan hiç korkmam. $u anda da 
çok keyifli bir eczacılık yapıyorum.
 
Çok direnmeme ra"men 30 ya!ımda 
evlendim. E!im peyzaj mimarı, ama 
mesle"ini yapmıyor. Zayıflama ve 
güzellik merkezi var. #ki kızımdan 
büyü"ü Marmara Hukuk’u son 
sınıfta bıraktı ve gastronomi okudu. 
Bu sene #zmir’e gelmeyi dü!ünüyor. 
Küçük kızım Biruni Üniversitesi Dil ve 
Konu!ma Terapisi Bölümü’nü bitiriyor. 
Onun için ya!lı ve hasta bakım evi açtık, 
gelince herhalde devam eder.
 
Sosyal demokrat bir aileden 
geldi"imden CHP’de kayıtlı bir üyeyim. 
Sivil toplum kurulu!larında çalı!mayı, 
onları desteklemeyi severim. Atatürkçü 

Dü!ünce Derne"i, Ça"da! Ya!am 
Derne"i, Türk Koleji Mezunları Derne"i 
gibi derneklere üyeyim. Halen #zmir 
Ticaret Odası’nda meclis üyesiyim. 
#zmir Ticaret Odası’nın eski ve yeni 
meclis üyelerinin üye oldu"u bir 
derne"in kurucu ba!kanıyım. Altınordu 
Spor Kulübü’nün üyesiyim. 44 ya!ımda 
bypass oldu"umdan hayat görü!üm 
de"i!ti. Hayata daha pozitif bakmaya 
ba!ladım. Günü ya!amaya çalı!ıyorum, 
ba!arılı da oluyorum. Konu!mayı çok 
severim, ama yazmaktan nefret ederim. 

D.: Eczanenizin kurulu! hikayesi nedir?
L.A.: Eczacı arkada!larımızla ailece 
bulu!malarımızda hep eczacılık 
konu!uluyordu. E!im çalı!mıyordu ve 
eczane açmamı istedi. Ben kozmetik 
i!iyle u"ra!ıyordum ve i!im de güzeldi, 
ama e!imi dinleyip eczane açmaya 
karar verdim. Oturarak i! yapmayı 
sevmedi"imden eczanenin ba!ında 

Ecz. Levent A$çıo%lu
Levent A!çıo"lu Eczanesi 
Seferhisar / $zmir

“Eczacı 
Hastasına 
Sahip 
Çıkmalı”
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durmuyordum. E!im de ilk kızımızla 
ilgilendi"inden devamlı duramadı. Bir 
sene sonunda zarar etti"imizi anladım. 
Arada uzun hikâyeler var… Daha 
sonra bypass oldu"umdan oturarak i! 
yapmaya karar verdim. Seferihisar’da 
devredilen bir eczaneyi aldım ve 17 
yıldır buradayım.

D.: Neden eczacılık mesle"ini seçtiniz?
L.A.: Liseyi 1974 senesinde bitirdim. 
Siyasi olayların en yo"un oldu"u 
zamandı. Ailem #zmir dı!ına okumaya 
yollamadı. Ben de #zmir’deki okullardan 
birini tercih etmek zorundaydım. Bana 
kalsa okumak istemiyordum, ticaret 
yapayım ve bir an önce hayata atılayım 
diyordum. Ailem baskı yapınca ben 
de #zmir’deki üniversiteleri yazdım. 
$ansıma Ege Üniversitesi Eczacılık 
Fakültesi denk geldi ve eczacı oldum. 
Hayat boyu da beni eczacı yaptıkları 
için aileme dua ettim. 

D.: Bugün gelinen noktada modern bir 
eczane nasıl olmalı?
L.A.: Katıldı"ımız toplantılarda hep 
sunumlar market havasında. Bence 
daha ziyade sa"lıkla ilgili ve ilaç a"ırlıklı 
olmalı. Ayrıca temiz ve aydınlık olmalı. 
Yurt dı!ında eczaneye girdi"inizde 
ilacı zor görüyorsunuz, ama onların 
toplumuyla bizimki arasında çok fark 
var. En azından ekonomik bakımdan 
gelir seviyesi farklılı"ı fazla. 

#nsanlar doktorun yazdı"ı, ödenmeyen 
ilacı almak istemiyor. Rekabetten 
dolayı bugün için ço"u eczanenin 
görünümü çok güzel ve hastaya güven 
veriyor. Metrekare olarak büyük olması 
çok güzel. Netice olarak eczanemin 
cirosunun %90’ı SGK oldu"undan 
yorumlarım yanlı! olabilir, ben reçete 
eczanesiyim. OTC ve dermokozmetik 
ürünleri satmayı denedim, ama 
ba!aramadım.

D.: Fakültede edindi"iniz e"itimin 
yanında kendinizi nasıl geli!tiriyor, 
bilgilerinizi güncel tutuyorsunuz?
L.A.: Odanın ve  firmaların verdi"i 
e"itimlere mümkün oldu"u kadar 
katılmaya çalı!ıyorum. Ege Üniversitesi 
Eczacılık Fakültesi’nin açtı"ı fitoterapi 
kursuna gittim. Bilgilerimi yenilemeye 
çalı!ıyorum, ama ya! altmı!ı geçince 
zor oluyor.

D.: Size göre eczacı-hasta ili!kisi nasıl 
olmalı?
L.A.: Bence en önemli konu bu. Eczacı 
hastasına sahip çıkmalı ve güven 
vermelidir. Ben sa"lık oca"ı kar!ısında 
eczanesi olan bir eczacı oldu"umdan 
gelen hastam sabittir. Hastaların %90’ını 
tanırım ve ço"una ismen hitap ederim. 
Türkiye’de en güvenilir mesleklerin 
ba!ında geliyoruz. Hastam doktora 
gider; “Bu ilaçları kullanayım mı?” diye 
sorar, bu çok güzel bir duygu. 

#çimizden Biri
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17 senedir aynı personelle 
çalı!ıyorum, bir nevi benim i! 
ortaklarımdır, hastalarımızı çok iyi 
tanırlar. O yüzden hasta ili!kimiz çok 
iyidir. Her hastama, herkesin sabit 
bir eczanesi olmasını öneririm, ama 
hastaların da istekleri hiç bitmiyor. 
Bölgemizde eczacı arkada!larla 
diyalogumuz iyi oldu"undan bizi fazla 
kullanamıyorlar. 

D.: Eczanenize gelen hastalar 
aradıkları her ilacı bulabiliyorlar mı?
L.A.: Ben tek depo Selçuk Ecza 
ile çalı!ıyorum, o yüzden hastaya 
yetemiyorum. Çok yok diyoruz. Tabii 
bu i!in !aka kısmı… Gerçek kısmına 
gelince döviz kurları aldı ba!ını gitti, 
firmalar ilaç üretir veya getirir mi? 
Tabii ki ilaç bulmada büyük sıkıntı 
ya!anıyor. Bazı hastalar e!de"er ilaç 
almak istemiyor, ama sonunda onu 
da bulamıyorlar. 

Sa"lık ticari görülmekten vazgeçilirse 
bu sorunlar ortadan kalkar. Ayrıca 
bazı meslekta!larımız hastaya 
e!de"er ilaç vermediklerini övünerek 
anlattıklarından sorunlar ya!anıyor. 
Sattı"ımız ilaçları stok yaptı"ımızda 
sorun azalıyor, ama yine de olabiliyor.

D.: Eczanenizde majistral ilaç yapıyor 
musunuz?
L.A.: Çok az özeniyoruz, ama reçete 
gelmiyor ve doktorlar da artık 
yazmıyor. KKB ve dermatologlar 
bazen yazıyor; eau borique, salisilik 
asit preparatları, vazelin salisilik gibi…

D.: Günümüzde eczacılık sektöründe 
ya!adı"ınız ve gözlemledi"iniz 
sorunlar neler?
L.A.: 24.000 civarı satıcı (eczane), 
%90’ını  alan tek bir alıcı (SGK). Devlet 
de sa"lık hizmetini ticari görürse 
sorunlar hiç bitmez. Her reçeteden 
para alır durumdayız, sanki tahsilât 
memuruyuz. Çileyi biz eczacılar 
çekiyoruz. SGK para kesecek yer 
arıyor, çok dikkatli çalı!malıyız.
 
Marketlerle, firmaların deste"i 
ile rekabet etmeliyiz. Biz, ancak 
eczanemize giren mü!terimize 
ürün satabiliyoruz. Dı!arıdaki ki!ileri 
içeri çekemiyoruz. Eczanelerin de 
ucuz satabilece"ini anlatmamız, 
tanıtmamız lazım.

D.: Mesle"in gelece"ini nasıl 
görüyorsunuz? 
L.A.: Tarih boyunca bitmeyecek bir 
meslek. Yasalarla koruma altına alınıyor. 
Odalar özveriyle çalı!ıyor, ama kar!ı 
tarafa anlatmak biraz zor oluyor. 
Tekrar sorsalar yine eczacı olmak 
isterdim. Gelece"inin de iyi olaca"ını 
dü!ünüyorum.

D.: Fakültede e"itim gören, mezun 
olup eczane açmayı dü!ünen eczacı 
adaylarına önerileriniz var mı?
L.A.: #! yapan, cirosu yüksek 
eczanelerde çok düzgün staj yapsınlar. 
Mesle"i seviyorlarsa eczane açsınlar, 
çünkü büyük özveri gerektiren bir i!. 
Hastalarla güzel diyalog kurarlarsa çok 
keyifli. Fuarlarda da çok dikkatli mal 
almalarını tavsiye ederim.

D.: Yemek yapmaya ne zaman 
ba!ladınız?
L.A.: Dedemin a!evi varmı!. Soyadım 
da o yüzden A!çıo"lu. A!çılık 
babama hiç bula!mamı!, ama bana 
geçmi!. Yemekten keyif alan güzel 
yemek yapar. Annem pek mutfa"a 
sokmazdı, zaten bekâr oldu"umuzdan 
ihtiyaç duymazdım, ama yine de 
mutfa"a girer bir !eyler yapardım. 
E!im ho!görülü oldu"undan yemek 
yapmaya ba!ladım.

Eczanemin arkasında mutfa"ım vardır. 
Her gün yemek yaparım, personelimle 
birlikte yeriz. Tabii mutlaka bir-iki 
misafirimiz de olur. Tatlılarımız güzel 
olur, çünkü sütü köylülerden alırız. 
Sebzelerimizi de burada kurulan köy 
pazarından temin ederiz. 2-3 ayda 
bir hayrına a!ure yapar eczanede 
da"ıtırım. Pazar nöbetlerinde e!e dosta 
yemek ikram ederim. 

#!kembeli nohudu sevdi"imden sık 
yaparım. Ba!ta ayak, paça, beyin olmak 
üzere her türlü sakatatı karımdan 
gizli yaparım, çünkü yememe kızar. 
Patlıcanın her türünü sever, be"endiyi 
sık yaparım. En pratik yemek olarak 
bayat ekmekleri kavurur, üstüne yo"urt, 
onun üstüne de kavrulmu! kıyma ve 
tereya"ı eklerim harika olur. Ancak bu 
ara diyetisyene gitmeye ba!ladı"ımdan 
fazla yapamıyorum.

D.: Yemek yaparken nasıl bir ruh 
halinde oluyorsunuz?

L.A.: En güzel soru bu… Mutfa"a 
girdi"imde her !eyi unutuyorum. 
O kadar konsantre oluyorum ki 
kendimden geçiyorum, söylenenleri 
bile duymuyorum. Sanki bir sanat eseri 
yaratıyorum. Hiç bir i!i ba!tan savma 
yapmıyorum. Sinirlerim yatı!mı! olarak 
mutfaktan çıkıyorum. Bunları yazarken 
bile çok mutlu oluyorum.

D.: Fanatik bir Altınordu taraftarısınız, 
bu tutku ne zaman, nasıl ba!ladı?
L.A.: Aileden gelen bir tercih. 
Ba!ta babam, dayım, kuzenlerim, 
ailecek Altınorduluyuz. Yani seçme 
!ansım olmadı. Kendimi bildim 
bileli Altınorduluyum, ba!ka takıma 
sempati duymadım. 1985 senesinde 
Basket $ubesi Ba!kanlı"ı yaptım. 2003 
senesinde de amatör kümeden 7 yıldır 
çıkamayan takımımızı 3. lige çıkaran 
yönetimde çalı!tım.
 
Be!-altı senedir !irketle!me oldu, 
!imdi “Türkiye’nin Altınordu”su olduk… 
Muhte!em bir altyapımız var ve bir 
futbol ordusu geliyor. $uan PTT 1. 
Lig’de kadrosunda hiç yabancı futbolcu 
oynatmayan tek takımız. Play-o'’u 
averajla kaçırdık. Çok kısa zamanda 
kendi öz varlıklarımızla Süper Lig’de 
oynayaca"ız. Türkiye’nin her yerinden 
çok sempatizanımız var. Gitti"imiz 
deplasmanlarda bunu hissediyoruz. Bu 
yazıyı okuyanlar maçlarımızı TV’den 
izlesinler, çok zevk alacaklar ve Türk 
oyunculardan gururlanacaklar. Türk 
futbolu altyapı olmadan ilerlemez. 
Sayın Ali Koç da ba!kan seçilmeden 
bizim tesislerimizi gezip bilgi almı!tı. 
Tahmin ediyorum !imdi altyapıya 
çok önem verecek. Tüm eczacı 
meslekta!larımız da Altınordu’yu takip 
etsin.

D.: Koleksiyon yapmaya ne 
zaman ba!ladınız ve bugün 
koleksiyonunuzda ne gibi nesneler 
var?
L.A.: #lkokulda anahtarlık, kalem, milli 
piyango bileti ile ba!lamı!tım. Renkli 
renkli bu objeler ho!uma gidiyordu. 
Daha sonra de"i!ik nesnelerle devam 
etti. Araba koleksiyonum vardı ve evde 
sergileyemiyordum, eczaneye iki-üç 
tane koydum. Herkesin ho!una gidince 
ben de yava! yava! sergilemeye 
ba!ladım. Sonra eski radyolar, e!yalar 
vardı, onlara bir kö!e yaptım. 

#çimizden Biri
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Fincanlar, eski sobalar derken 
eczanede koleksiyon objelerim gitgide 
ço"aldı. Bu arada dostlarım da eski 
e!yalarını getirmeye ba!ladılar. Güzel 
bir kö!e olu!turduk. Gitti"im ülkelerden 
çanlar alıyordum, onlara da özel raf 
yaptırdım, sergiliyorum. 

#leride bir köyde ev alıp müze 
yapmaya karar verdim. Tek sorun 
tozunu almak. Kızlarım da alı!tı, artık 
surat asmıyorlar. Masa saatlerim de 
görülmeye de"er. Seferihisar’a tatile 
gelen meslekta!larımı beklerim.

D.: Selçuk Ecza Deposu ve Denge 
Dergisi hakkında neler söylemek 
istersiniz?
L.A.: Selçuk Ecza Deposu ailemizden 
bir parça. Ben de Selçuk Ecza 
Deposu’nun bir parçasıyım. 
Bölgemizdeki eczacılar ya benim gibi 
tek depo çalı!ıyor ya da ilk deposu 
olarak.
 
#zmir $ubesi Satı! ve Bölge Müdürü’ne 
kadar herkesin bu dostlukta payı var. 
Mutlaka ayda bir hep birlikte oturup 
çok güzel e"leniriz. Ortak bir whatsapp 
grubumuz var, ticari diyalogun ötesine 

geçtik. #stanbul müdürlerimizin sözü 
olsa da ancak fuarlarda beraber 
oluyoruz. Ama bir gün balık yemeye 
Seferihisar’a gelecekler. Sonra da daha 
önce gelmediklerine pi!man olacaklar. 
Neticede depo-ecza ne ili!kisi de"il de 
bir arkada!lık içindeyiz…
 
Denge Dergisi’ne gelince bu sayınız 
benimle röportaj yaptı"ınız için 
çok daha de"erli olacak! Çok emek 
harcanan ve keyifle takip edilen bir 
dergi. Ben masa üstünde bırakıyorum, 
hastalarımızın da çok ilgisini çekiyor. 
Eme"i geçenlere çok te!ekkürler.

#çimizden Biri
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Dicle Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, 
hızla geli!en bir e"itim kurumu 
olarak eczacılık e"itiminde söz sahibi 
olmaya aday. Fakültenin bu dikkat 
çeken ilerleyi!inin tüm detaylarını 
Dekan Prof. Dr. Meral Erdinç’ten 
ö"rendik.

DENGE: Hocam öncelikle 
kendinizden bahseder misiniz?
MERAL ERD$NÇ: Ankara Üniversitesi 
Eczacılık Fakültesi’nden 1990 yılında 
mezun oldum. 1992’de yüksek lisans 
ve 1995’te doktora e"itimimi Dicle 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji 
Anabilim Dalı’nda tamamladım. 
1997’de yardımcı doçent, 2002’de 
doçent ve 2008’de profesör olarak 
atandım. Halen Tıp Fakültesi 
Farmakoloji Anabilim Dalı’nda ö"retim 
üyesi ve aynı zamanda 2008 yılından 
beri Anabilim Dalı Ba!kanı olarak 
görev yapmaktayım. 

13 Ekim 2016 tarihinden beri Dicle 
Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nde 
dekanlık görevini yürütüyorum. Tıp, 
di! hekimli"i ve eczacılık fakültelerinin 
farmakoloji lisans derslerini ve Sa"lık 
Bilimleri Enstitüsü’ne ba"lı farmakoloji 
yüksek lisans ve doktora programlarını 
yürütmekteyim. 

Birçok doktora ve yüksek lisans 
ö"rencisi yeti!tirdim. Yurt içi ve 
yurt dı!ı bilimsel çalı!malar ve 
görevlendirmelerin yanısıra birçok 
projede yürütücü ve ara!tırmacı 
olarak görev aldım. 2008 yılından beri 
Dicle Üniversitesi Klinik Ara!tırmalar 
#laç Etik Kurulu üyesiyim. Halen 
4 ara!tırma projesi yürütmekte, 
6 doktora ve 2 yüksek lisans tez 
yöneticili"i yapmaktayım. Evli ve iki 
çocuk annesiyim.

D.: Dicle Üniversitesi Eczacılık 
Fakültesi’nin kurulu! hikâyesi, 
tarihçesi nedir?
M.E.: Dicle Üniversitesi, 1974 yılında 
kurulmu!, bölgenin en büyük 
üniversitesidir. Eczacılık fakültemiz ise 
bu köklü üniversitenin en genç üyesi 
olarak 2012 yılında kurulmu! ve 2013 
yılında 40 ö"renci ile e"itim-ö"retime 
ba!lamı!tır. Bu yıl ilk mezunlarımızı 
vermi! bulunmaktayız.

D.: 2018 yılı itibarıyla fakültenizin 
durumu hakkında bilgi verir misiniz?
M.E.: 2018 yılı itibarıyla 256 
ö"rencimiz bulunmakta ve her yıl 
artan ö"renci kontenjanları, özellikle 
son iki yılda fakültemizi tercih eden 
yabancı ö"renci sayısının artı!ı ve 
yatay geçi!ler ile ö"renci sayımız hızla 
yükselmektedir. 

Bu duruma ba"lı olarak, artan 
ihtiyaçları kar!ılamak için geçen yıl 
mevcut laboratuvarları büyüttük ve 
di"er birimlerden yeni laboratuvarlar 
ve derslikler ekledik. Geli!en 
teknolojiye ve yeni ihtiyaçlara cevap 
verecek daha büyük kapasiteli ve 
modern bir bina için çalı!malarımız 
devam etmektedir.

D.: Göreviniz süresince fakültede ne 
gibi çalı!malar yaptınız?
M.E.: Göreve ba!ladı"ım iki yıllık süre 
zarfında öncelikli hedefimiz ö"renci 
odaklı bir e"itim programı revizyonu 
yapmak oldu. Bu amaçla bütün 

müfredatı çekirdek e"itim programını 
baz alarak yeniden düzenledik. 

Mesleki bilimlerde var olan ö"retim 
üyesi eksi"imizi, yeni kadroların 
açılmasını beklemeden, hemen 
#stanbul ve Hacettepe Üniversitesi 
Eczacılık Fakülteleri’nden ö"retim 
üyesi görevlendirmeleri yaparak 
giderdik. Ara!tırma projesi ve staj 
yönergelerini yeniden olu!turduk. 
Fakültemizin e"itim ve idari i!lerinin 
düzenli yürütülmesi amacı ile birçok 
komisyon kurduk. 

Ö"rencilerimize meslekleri ile ilgili 
sa"lık alanında yeni seçmeli dersler 
açtık ve Dicle Üniversitesi Tıp 
Fakültesi’nden ilgili dersleri vermek 
üzere görevlendirmeler yaptık. 
Mesleki bölümler için yeni kadro 

Prof. Dr. Meral Erdinç 
Dicle Üniversitesi Eczacılık 
Fakültesi Dekanı

E"itime 
Evrensel Bakı!
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ilanları verdik ve yeni ö"retim üyeleri 
almaya ba!ladık. Mevcut ara!tırma 
görevlilerimizden bazıları Farmakoloji, 
Mikrobiyoloji, Biyokimya Anabilim 
Dalları’nda; bazıları #stanbul, Ankara, 
Ege ve Gazi Üniversitesi Eczacılık 
Fakülteleri’nde; Farmasötik Kimya, 
Farmasötik Teknoloji, Farmasötik 
Toksikoloji ve Farmakognozi Anabilim 
Dalları’nda doktora e"itimlerini 
sürdürmektedir. Doktora e"itimlerini 
tamamlayacak ara!tırma görevlilerimiz 
ile birlikte e"itim-ö"retim kadromuz 
daha da güçlenecektir. 

Yaptı"ımız e"itim programının yanı 
sıra, ö"rencilerimize mezuniyet 
sonrasında eczacılık alanında 
yapacakları seçim konusunda 
yardımcı olmak ve mesle"i farklı 
açılardan tanıtmak amacıyla, kamu 

ya da özel kurum ve kurulu!lar ile 
ortak birçok toplantı ve etkinlikler 
düzenledik. Ayrıca Erasmus ö"renci 
de"i!imi programı çerçevesinde 
hem lisans hem de lisansüstü 
ö"rencilerimizi Avrupa üniversitelerine 
gönderdik. 

Ö"rencilerimizin DUPSA, “Dicle 
University Pharmaceutical Students’ 
Association - Dicle Üniversitesi 
Eczacılık Fakültesi Ö"rencileri 
Birli"i”ni kurmasını te!vik ettik ve 
destekledik. Bu da ö"rencilerimizin 
bizzat kendilerinin bilimsel ve sosyal 
etkinlikler düzenlemesine olanak 
sa"lamı!tır. Ayrıca bu yıl fakülte 
olarak ilk ulusal ö"renci kongremizi 
Nisan 2018’de düzenledik. Farklı 
üniversitelerden alanında uzman 
birçok de"erli konu!macı ile yüksek 

standartlarda ve geni! katılımlı bir 
kongre oldu. 

Bunların yanı sıra fiziki yapının 
iyile!tirilmesine yönelik derslikler ve 
laboratuvarlarda tadilat çalı!maları 
yaptık. Fakültemize yeni laboratuvar 
ve derslikler kazandırdık. Ö"retim 
üyeleri ve ara!tırma görevlilerinin 
lisansüstü çalı!maları için ara!tırma 
laboratuvarları tahsis ettik. 
Ö"rencilerimize bir okuma salonu 
yaptırdık. Kantin ve oturma alanlarını 
yeniden düzenledik.

D.: Dicle Üniversitesi Eczacılık 
Fakültesi’nin eczacılık sektöründeki 
misyonu ve vizyonu nelerdir?
M.E.: Dicle Üniversitesi Eczacılık 
Fakültesi olarak misyonumuz; evrensel 
etik de"erlere ba"lı, ilaç ara!tırma, 
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geli!tirme ve akılcı ilaç kullanma 
süreçlerinin her a!amasında etkin 
görev ve sorumluluklar üstlenebilen, 
ekip çalı!ması ve ileti!im becerilerine 
sahip, insan merkezli dü!ünen, 
üretti"i bilgiyi toplum yararına sunan, 
mesle"in evrensel niteliklerini ta!ıyan 
eczacılar yeti!tirmektir.

Fakülte olarak vizyonumuz; 
eczacılık alanında evrensel ölçütlere 
uygun, akademik ve etik de"erleri 
benimseyen, bilimin üstünlü"üne 
inanan, uluslararası düzeyde 
kabul gören, ö"renci odaklı e"itim 
veren, dinamik, yenilikçi, dünya ile 
bütünle!en, kurumsal kültürü ve 
kimli"i güçlü bir e"itim ve ara!tırma 
kurumu olmaktır.

D.: Fakültenizdeki sosyal 
imkânlardan, düzenlenen 
etkinliklerden kısaca bahseder 
misiniz?
M.E.: Fakültemiz, Dicle Üniversitesi 
Yerle!kesi içerisinde yer almaktadır. 
Yerle!kemiz, ö"rencilerin bütün 
ihtiyaçlarına cevap verebilecek 
kapasitede olup, onlara sosyal açıdan 
birçok imkân sa"lamaktadır. 

Ye!illikler içinde ö"renci ya!am 
merkezi, kafeler, merkezi yemekhane, 
birçok kantin ve oturma alanları, 
futbol, basketbol, voleybol sahaları, 
tenis kortları, kapalı spor salonları, açık 
ve kapalı yüzme havuzları, yürüyü! 
yolları mevcuttur. Ö"rencilerimizin 
faydalanaca"ı okuma salonları, 
büyük merkezi kütüphane, kongre 
merkezi, ö"renci yurtları, eczane, 
postane, market ve banka !ubeleri 
bulunmaktadır. 

Üniversite bünyesinde ayrıca çok 
sayıda ö"renci kulübü bulunmakta, 
ö"rencilerimiz bu kulüplere katılarak 
kendilerini farklı alanlarda geli!tirme 
imkânına sahip olmaktadır. 

Ayrıca Fakültemizde farklı 
konularda düzenledi"imiz birçok 
seminer ve konferanslar ve  bizzat 
ö"rencilerimizin aktif rol aldı"ı 
organizasyonlar, ö"rencilerimizin 
hem mesleki hem de sosyal 
konularda geli!imlerine katkı 
sa"lamaktadır. Örne"in; bu yıl 
ö"rencilerimiz ile birlikte sa"lık 
müdürlü"ünün deste"i ile yaptı"ımız 

halka yönelik “akılcı ilaç kullanımı” 
konusundaki  farkındalık olu!turma 
etkinli"i çok ilgi çekmi! ve olumlu geri 
bildirimler almı!tır.

D.: Dicle Ü. Eczacılık Fakültesi Ulusal 
Ö"renci Kongresi hakkında daha 
detaylı bilgi verir misiniz?
M.E.: Nisan 2018’de daha mezun 
vermeden I. Ulusal Ö"renci 
Kongresi’ni düzenledik. Üniversite 
rektörümüz Prof. Dr. Talip Gül’ün 
onursal ba!kanlı"ını yaptı"ı, destek 
verdi"i ve bizzat açılı!ını birlikte 
yaptı"ımız kongremizi, üniversite 
yerle!kemizdeki Kongre ve Kültür 
Merkezi’nde gerçekle!tirdik. 

Konularında uzman birçok ö"retim 
üyesi, eczacı ve ilaç sektöründen 
konu!macıların yer aldı"ı, geni! 
katılımlı bir kongre oldu. Türkiye’nin 
dört bir yanından ve Kuzey Kıbrıs’tan 
ö"renciler ve eczacılar katıldı. Paralel 
salonlarda e! zamanlı yapılan yo"un 
bir programla hem bilimsel hem 
de mesleki pratikler açısından çok 
verimli geçti. Bilimsel programın 
yanı sıra, yaptı"ımız sosyal program 
kapsamında gelen katılımcılara 
Diyarbakır ve Mardin gezileri 
düzenledik. Böylece katılımcılar 
bölgenin tarihini ve kültürünü tanımı!, 
yöreye özgü birçok lezzeti tatmı! 
oldular. 
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Kongremizin gerçekle!mesi 
için emek veren bütün ö"retim 
elemanlarımız ve ö"rencilerimiz çok 
güzel bir ev sahipli"i yaptı, hepsini 
kutluyorum. Sponsorlarımız arasında 
bulunan Selçuk Ecza Deposu’na da 
kongremize yaptı"ı katkıdan dolayı 
te!ekkür ediyorum.

D.: Eczacılık e"itiminde 
gözlemledi"iniz sorunlar neler?
M.E.: #laç endüstrisi ekonomik olarak 
dünyada önemli bir yer tutmaktadır. 
Eczacılık e"itimi verirken bu 
alanda yer almayı hedeflemeli; ilaç 
sektöründeki teknolojik geli!meleri 
takip eden, ilacın üretim ve ara!tırma 

alanlarında yer alacak, etkin ve bilgili 
eczacılar yeti!tirmeliyiz. 

Biyoteknolojik ve farmakogenomik 
çalı!maların hızla ilerledi"i, 
ki!iye özel ilaca do"ru gidilen !u 
dönemde, e"itimin bireyleri inovatif 
dü!ünmeye te!vik edecek !ekilde 
verilmesi gerekti"ini dü!ünüyorum. 
Bu nedenle öncelikli olarak, e"itim 
vermek üzere liyakat sahibi ve her 
bilim dalına, o bilim dalında e"itim 
görmü! ve doktora yapmı!, yurt 
dı!ı deneyimi de olan ö"retim 
üyelerinin atanması sa"lanmalı ve 
bu, tüm üniversitelerde standart 
hale getirilmelidir. Yeni kurulan 

fakültelerin, akademik kadrolarındaki 
eksiklikleri  tamamlamadan ve yeterli 
fiziki altyapıya kavu!madan e"itim-
ö"retime  ba!lamamalıdır.
Ayrıca eczacılık e"itiminin ülke 
düzeyinde standardizasyonu için 
norm kadro uygulaması ile bazı 
fakültelerde kadrolardaki yı"ılmalar 
azaltılabilir ve daha homojen bir 
da"ılım sa"lanabilir.

Yeni kurulan fakültelere ö"retim 
üyelerinin yönelmesini sa"lamak 
amacı ile  maddi veya akademik  
te!vikler verilebilir. Bunun yanısıra 
yeni mezunların  akademik alanları 
tercih etmeleri için desteklenmeleri de 
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kadro eksikliklerinin giderilmesine katkı 
sa"layacaktır. 

D.: Eczacılık fakültelerinin sayısındaki 
artı! konusunda dü!ünceleriniz 
neler?
M.E.: Eczacılık fakültesi açılırken e"itim 
kalitesinin dü!memesi, hatta artması 
için ve ülkedeki eczacı ihtiyacı göz 
önünde bulundurularak, nicelik de"il 
nitelik hedeflenmelidir. Yeni fakülte 
açmak yerine, büyük yerle!kesi olan 
üniversitelerde, yeterli fiziki altyapı ve 
donanımlı ö"retim üyesinin oldu"u, 
ö"rencilerin mesleki ve sosyal yönden 
ihtiyaçlarını kar!ılayan fakültelerin 
desteklenerek bunların kapasitelerinin 
arttırılması gerekmektedir.  

D.: Mezunlar a"ırlıklı olarak 
neden serbest eczacılı"ı tercih 
ediyorlar, kamuya, özel sektöre 
veya akademiye yeteri kadar 
yönelmiyorlar?
M.E.: Mezunların öncelikli olarak 
serbest eczacılı"a yönelmesinin daha 
çok ekonomik sebeplere dayandı"ını 
dü!ünüyorum. Bunun yanı sıra 
en çok bilinen seçenek olması da 
tercih sebebidir. Ancak bu alanda 
belli bir doygunlu"a ula!ıldı"ından 
önümüzdeki dönemlerde ister 
istemez di"er seçeneklere de 
yönelme artacaktır. 

Bu konuda bilgi ve tecrübenin önemli 
oldu"unu dü!ünüyorum. Bu sebeple 
verdi"imiz e"itim kapsamında, 
mezuniyet sonrasında özel sektör 
ve endüstri alanındaki i! imkânlarını 
tanıtıyor, stajlarla bu alanlarda tecrübe 
kazanmalarını sa"lıyoruz. Ayrıca yeni 
açılan ve ö"retim üyesi eksi"i olan 
birçok eczacılık fakültesi oldu"unu 
biliyoruz. Ö"rencilerimize akademik 
ya!amı tanıtıyor ve onları bu alanlara 
yönlendiriyoruz.

D.: Klinik eczacılık alanında ne gibi 
çalı!malar yapıyorsunuz?
M.E.: Dünyada uygulanan 
klinik eczacılık ile klinikte ilacın 
do"ru kullanılması hususunda 
farmakokinetik, farmakodinamik 
etkile!imlerin daha az oldu"u, ilaç yan 
etkilerinin azaldı"ı, hastanede yatı! 
süresinin kısaldı"ı ve tedavi maliyetinin 
azaldı"ını biliyoruz. Bu nedenle klinik 
eczacılık uzmanlarının klinikte olmaları 
gerekti"ine inanıyoruz. 

Bu do"rultuda fakültemizde Klinik 
Eczacılık Anabilim Dalı’nı kurduk. 
Eczacılık Uzmanlık Kurulu’ndan 
e"itimci belgesi aldık. Uzmanlık 
e"itimi kapsamındaki programı birlikte 
yürütmek üzere Dicle Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Hastanesi ile protokol 
imzaladık. Eczacılık Uzmanlık 
Kurulu’na, Klinik Eczacılık Uzmanlık 
E"itimi vermek üzere müracaatımızı 
yaptık. 

Klinik eczacılık konusunda 
bilgilendirme yapmak ve son 
geli!meleri konu!mak üzere 
ö"rencilerimize ve eczacılara yönelik 
olarak Marmara Üniversitesi Eczacılık 
Fakültesi Klinik Eczacılık Ana Bilim Dalı 
ö"retim üyesi Prof. Dr. Mesut Sancar 
ve Hacettepe Üniversitesi Eczacılık 
Fakültesi Klinik Eczacılık Ana Bilim 
Dalı ö"retim üyesi Prof. Dr. Kutay 
Demirkan ile iki konferans düzenledik. 
Önümüzdeki yıl ilk uzmanlık 
ö"rencilerimizi almayı umuyoruz.

D.: Klinik e"itimde eczacılarımızın 
aktif olmadı"ı, ö"rencilerin 
uygulamada eksikleri oldu"u 
yönündeki görü!lere katılıyor 
musunuz?
M.E.: E"itimde klinik uygulamanın 
olması gerekti"ini biliyoruz ve bu 
amaçla klinik uygulamalara önem 
veriyoruz. Özellikle farmasötik bakım 
uygulamalarını bu !ekilde yaparak 
ö"rencilerimizin klinikte de aktif 
olmalarını sa"layaca"ız.

D.: Eczane eczacılı"ı alanında 
gözlemledi"iniz sorunlar neler?
M.E.: Son dönemde yeni 
mezunlarımızın eczane açmak için 
yapmak zorunda oldu"u yardımcı 
eczacılık ve her 3.500 ki!iye bir 
eczane dü!ecek !ekilde yapılan 
düzenleme ile büyük !ehirlerde 
yeni eczane açmanın çok da kolay 
olmaması önemli sorunlar olarak 
kar!ımıza çıkıyor. 

Ayrıca yine son zamanlarda gündeme 
gelen ilaçların satı!ı konusunda ; 
5 yıllık e"itim almı! bireyler olarak 
eczacıların, ilaç satı!ı konusunda tek 
yetkili olması ve bu yetkinin reçetesiz 
satılan özellikle bitkisel ilaçlar için de 
eczacıda olması ve bunların mutlak 
suretle marketlerde de"il eczanelerde 
satılması gerekmektedir.

D.: Bu sorunlar ve son geli!meler 
ı!ı"ında mesle"in gelece"ini nasıl 
görüyorsunuz?
M.E.: Eczacılık mesle"i sa"lık 
alanında üretim, ara!tırma ve hizmet 
sektörlerinin kesi!ti"i bir noktada 
yer almakta, bu da özellikle ilaç 
endüstrisinde çok geni! bir çalı!ma 
sahası olu!turmaktadır. Gelecekte 
meslek bu anlamda daha da önem 
kazanacaktır. 

Ayrıca eczacılıkta uzmanlık e"itiminin 
ba!laması eczacıların artık hastane 
eczaneleri dı!ında kliniklerde de 
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hizmet vermesini sa"layacak 
ve onlara yeni bir çalı!ma alanı 
olu!turacaktır. Bu da önümüzdeki 
yıllarda eczacıların sa"lık alanındaki 
etkinliklerini ve önemini daha da 
arttıracaktır.

D.: Mesle"e yeni ba!layan genç 
eczacılara neler tavsiye edersiniz?
M.E.: Yeni mezun genç eczacılara 
tavsiyem; mesleklerine saygı 
duyarak, çalı!tıkları her alanda etik 
kurallar çerçevesinde mesleklerini 
icra etmeleri, toplumun yararını 
gözetmeleri, meslekta!ları ile 

dayanı!ma içerisinde olmaları, ayrıca 
kendilerini geli!tirmeleri, bilgilerini 
sürekli güncellemeleri, meslekleri 
ile ilgili toplantı ve etkinlikleri takip 
etmeleridir.

D.: Selçuk Ecza Deposu hakkında 
dü!ünceleriniz neler?
M.E.: Selçuk Ecza Deposu Türkiye’de 
oldu"u gibi bölgemizde de ilaç 
da"ıtımında etkin ve önemli 
hizmetleri olan bir depodur. Kurulma 
a!amasından bugüne fakültemize 
birçok konuda katkı sunmu!tur. Bu 
yıl düzenledi"imiz Ulusal Ö"renci 

Kongresi’ne ve ilk mezunlarımıza 
destek olmu!tur. 

Bu röportaj ile fakültemizin 
tanıtımına yaptıkları katkıdan dolayı 
da kendilerine te!ekkür ediyorum. 
Özellikle e"itime önemli destekleri 
olan Selçuk Ecza Deposu’nun, bu 
kurumsal politikasının ülkemiz 
eczacılı"ı için çok de"erli oldu"unu 
dü!ünüyor ve devam edece"ine 
inanıyorum.
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Bu yılki gezi planlarınız içinde 
$talya varsa ve henüz Sorrento’ya 
gitmemi!seniz, birkaç gününüzü de 
Sorrento ve çevresine ayırmanızı 
öneririm. Plajları, tekne ve bot 
turlarının yanı sıra konumu itibarıyla 
öyle bir yerde ki; Sorrento ile birlikte 
yakınındaki birçok farklı merkezi 
gezme !ansı bulmu! olacaksınız. 

Sorrento, $talya’nın güneyinde, falezler 
üzerine kurulmu! Amalfi sahilinin 
en büyük kasabası. Amalfi kıyıları, 
UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde 
yer alıyor. Ben Sorrento’yu kendime 
merkez yapıp !öyle bir rota çizdim:

Sorrento’ya Napoli Havaalanı’ndan 
gidiliyor. Bu nedenle Napoli’ye 
inmi!ken, Napoli’den ba!layıp Pompei 
Antik Kenti’nde tarihe daldım, oradan 
Sorrento Yarımadası’na geçtim. 
Falezler arasında kıvrılarak yol alırken 
her kö!ede harika bir manzara sunan, 

koruma altındaki yolu izleyerek 
Sorrento, Positano ve Amalfi’ye 
kadar ula!tım. Dönü!te ise Napoli 
Limanı’ndan kalkan bir feribot ile 
kendimi ünlü Capri Adası’nın dar ve 
!irin sokaklarına attım. 

Sorrento ve Dar Sokakları
Sorrento Yarımadası’nın merkezinin adı 
Piazza Tasso. Burada bulunan Corrale 
Sarayı ve 14. yüzyılda yapılan katedral 
görülmeye de"er. Duomo meydanı, 
kafeleri ve dükkânları ile !ehrin en canlı 
bölgesi. 

Katedrali gezdikten sonra, kafelerden 
birinde bir keyif molası verip, keyfinizi 
çevredeki dar sokakları dola!arak 
sürdürebilirsiniz. Manzara mı 
istiyorsunuz; Via Casareo’da bulunan 
freskolarla süslü Sedile Dominova 
terasına gideceksiniz. 

Arkeoloji ile ilgilenenler Sorrento 
Peninsula Arkeoloji Müzesi’ni, ah!ap, 
oymacılık ve dekorasyon meraklıları ise 
Bottega della Tarsia Lignea Müzesi’ni 
mutlaka gezip görmeli. 

Sorrento denince benim gibi do"a 
tutkunlarının aklına ilk gelen limon ve 
portakal bahçeleri ile onlardan gelen 
mis gibi kokular. Ama en az onlar kadar 
Sorrento ile bütünle!en bir !ey daha 
var: Limoncello. 

Sorrento geziniz boyunca farklı 
mekânlardaki limoncelloların tadına 
bakmadan oradan ayrılmamanızı 
öneririm. Evinize döndü"ünüzde 
aklınızda Sorrento anılarınızın yanı sıra 
limoncelloların tadı dama"ınızda kalıp 
hatırlatacak kendini.

Seramikleri ile Ünlü Positano
Sorrento’ya en yakın sahil kasabası 
Positano. Özellikle seramikleri ile ünlü 
oldu"u için birçok turist buradan 
seramik hediyelik e!yalar satın alıyor. 
Pastel renklerle boyalı evleri, gün 
batımlarında güne!in bu renklere 
kattı"ı kırmızı tonlarla, sofra !arabınızı 
içerken izlemeye doyamayaca"ınız bir 
manzara vaat ediyor. Positano’da, Tanrı 
Yolu olarak adlandırılan dik yamaçlarda 
dola!abilir, Santa Maria Assunta 
Kilisesi’ni ziyaret edebilirsiniz.

Sorrento’dan 
Amalfi 
Kıyılarını 
Ke!fetmenin 
Tadı

1 2Napoli !ehrinin 
genel görünümü.

Galleria Umberto, Napoli’de !ehrin tam kalbinde Teatro San Carlo’nun kar!ısındaki caddede 
bulunuyor. Dünyanın her yerinden gelen mimarlar cam tavanın ve demir köprülerin 
modern tasarımı kar!ısında !a!kına dönüp adeta bir ders niteli"inde inceliyorlar.

Seyahat

Foto"raf ve Metin;
Süha Derbent

1

2
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3 4Napoli’ye 1860 yılında kazandırılan Del Plebiscito meydanı, 
!ehirde pek çok büyük olaya ev sahipli"i yapmı!, !ehrin 
bulu!ma noktalarından biri haline gelmi!tir.

Del Plebiscito her yanı görkemli yapılarla 
dolu ve Katolik Napoli havasından nasibini 
almı! bir meydandır.

Seyahat

3 4
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Seyahat #talya’nın Sorrento Yarımadası’nın güneyinde uzanan 
Amalfi Kıyısı, gizemli deniz ma"araları, yalçın kayalıkları 
ve ı!ıl ı!ıl körfezleri ile ziyaretçilerin gözlerini kama!tırır.

Herkül’ün A!kı Amalfi
Positano’dan sonra rotanızı benim gibi 
Amalfi kasabasına do"ru çizebilirsiniz. 
Amalfi, Sorrento Yarımadası’nın 
en ucunda yer alıyor. #smini ise 
mitolojiden almı!; Herkül’ün â!ık 
oldu"u su perisi. Hüzünlü a!k 
öykülerinden biri bu; Amalfi’nin genç 
ya!ta ölümü ile a!kları kısa sürüyor 
ve Herkül bu a!kın anısına Amalfi 
kıyılarını in!a ediyor. 

Ravello ve Müzik
Sorrento’ya gelmi!ken enfes bir 
manzara kar!ısında klasik müzik 
dinleyeyim derseniz, bu gezinizde 
Ravello’ya da u"ramayı ihmal 

etmeyin. Hele de konserlerin 
açık havada ve gün batımında 
gerçekle!ti"i Ravello Klasik Müzik 
Festivali’ne denk gelirseniz tadından 
yenmez. Festival olmasa da bu tür 
konserler her gün oluyor. Ravello’ya 
gitmi!ken zeytin ve zeytinya"ı 
alabilece"inizi de unutmayın. 

Sosyetenin Gözde Mekânı Capri
Ben yolculu"umun dönü!ünde 
Napoli’den feribotla Capri Adası’na 
geçtim. Capri minicik bir ada, 
ama sosyetenin gözde mekânı ve 
dolayısıyla pahalı bir co"rafya. Tepeler 
üzerine kurulu olan ada, Napoli 
Körfezi’ndeki Sorrento Yarımadası’nın 

5 kilometre uza"ında yer alıyor. 
Adanın tamamı 11 kilometrekare. Lüks 
bir tatil yapmayı dü!ünmüyorsanız, 
tüm adayı keyifle gezmek için bir 
gün yeterli. Oturdu"unuz kafe veya 
restoranlarda çevrenizde tanıdık 
simalar görürseniz !a!ırmayın, çünkü 
birçok dünyaca ünlü sanatçının tercih 
etti"i bir adadasınız.

Capri Adası’nı gezmek için yürüyü! 
dı!ındaki seçenek füniküler. 
Fünikülerden inildi"inde insanın 
kar!ısına çıkan manzara büyüleyici. 
Capri Adası’nın ünlü kayaları 
Faraglioni’yi görmeden adayı asla terk 
etmeyin derim.

5
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SeyahatSorrento Yarımadası’nda tarihi mekanlarla iç 
içe geçmi! kafeler keyifli atmosferler sunuyor.

Ula!ım
Ben bu geziyi Napoli’den araba ile 
gerçekle!tirdim. Sorrento küçük bir 
kasaba, gezmek için !ehir içinde araç 
kullanmaya ihtiyaç duymayacaksınız. 
Yürüyerek dar sokakların, meydanların, 
kafelerin, limon ve portakal a"açlarının 
kokusunun keyfini çıkarın. 

Sorrento’dan Positano ve Ravello’ya 
giderken yollar oldukça dar. Bu 
nedenle araba kullanmayı tercih 
etmek istemezseniz, havaalanından 
kalkan !ehir otobüsleri ya da tren ile 
Sorrento’ya kolayca ula!abilirsiniz. 
Sorrento’dan di"er merkezlere ula!ım 
imkânı zaten var ve çok kolay. 

Sorrento’nun Tarihi
Bölgedeki en eski kalıntılar 
MÖ 600’lere tarihlenen Oscan 
kalıntılarıdır. Sorrento’nun Roma 
dönemindeki adı Surrentum’du. Roma 
yönetiminden önce Surrentum, 
Nuceria’ya ba"lı kasabalardan 
biriydi ve Stabiae gibi MÖ 90’daki 
ayaklanmalara katılmı!tı. 

Efsanelere göre kent Ulysses 
ile Circe’nin o"lu ve Ausoni 
Kralı Ausone’nin o"lu Liparos 
tarafından kurulmu!tur. Roma devri 
öncesinde yörede etkisi olan Yunan 
medeniyetinin izleri, kentin bazı 
bölümlerinde halen görülebilmektedir. 

MS 79 yılının 24 A"ustos gününde 
Vezüv Yanarda"ı büyük bir patlamayla 
lavlarını kustu"unda ve sonrasında 
meydana gelen büyük depremde 
kent büyük hasar görmü!tür. 
Yakındaki Pompei yerle!imi ise 
haritadan silinmi!tir.

Roma #mparatorlu"u döneminden 
ba!layarak Sorrento bir tatil yöresi 
olma özelli"i kazanmı! ve pek 
çok varlıklı insan yaz mevsiminde 
buraya gelmi!tir. Kıyıya hâkim 
yerlere özel malikâneler ve bunlara 
denizden ula!ımı sa"layan iskeleler 
in!a edilmi!tir. Bu dönemde ayrıca 
zeytinya"ı ve !arap üretimi de önem 

6 7 Amalfi’de !anslıysanız yeme"inize bir 
sokak çalgıcısı grubu e!lik edebilir.

6
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kazanmı!tır. Roma #mparatorlu"u’nun 
da"ılmasının ardından MS 420 
civarında Sorrento önce Bizans’a 
ba"lanmı!, sonra Longobardların, 
Amalfi’nin ve Saracenlerin saldırısına 
u"ramı!tır. 1133 yılında Norman Kralı 
Ruggero tarafından alınan kent, daha 
sonra Napoli Krallı"ı’na verilmi!tir. 13 
Haziran 1558 tarihinde kentin korsan 
saldırısına u"ramasının ardından 
ba!latılan sur in!aatı, 1567 yılında 
tamamlanmı!tır.

1648 yılında ya!anan isyan ve 1656 
yılındaki salgın hastalık, Sorrento 
nüfusunu bir hayli kırmı!tır. 1799 
yılında Parthenopean Cumhuriyeti’ne 
katılan !ehir, pek çok iç sava!a sahne 
olmu! ve fakat 19. yüzyıla tarım, 
turizm ve ticaret alanlarında geli!me 
sa"layarak girmeyi ba!armı!tır. Son 
olarak, II. Ferdinand yönetiminde 
Castelammare ile Sorrento’yu 
ba"layan yol açılmı! ve 1861 yılında 
kent #talya Krallı"ı’na ba"lanmı!tır.

Napoli
Napoli Limanı !ehrin tarihi merkezine 
çok yakın. Görmeniz gereken yerler 
!öyle sıralanabilir: Kraliyet Sarayı, Piazzo 
Plebistico, Castel Nuovo, San Carlo 
Operası, Castel Sant Elmo, Capua ile 
Alfonso Artiaco, Galleria Annarumma, 
Lia Rumma. Napoli’de gece hayatı için 
en uygun yer ise Chiaia bölgesidir.

Sorrento’dan Di"er Notlar
$ehrin adı, Yunanca “Akan” anlamına 
gelen bir kelimeden gelir. Bu isim, 

Tipik bir Positano evi göz kama!tırıyor.8 9 Sorrento yarımadasında sokça görece"iniz 
zeytinlikler ve limon bahçeleri.

8
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kasabanın üzerinde durdu"u kireçta!ı 
tüfünün akıyor gibi görüntü vermesi 
nedeniyle kullanılmı!tır. Dünyaca ünlü 
Amalfi kıyılarını olu!turan erozyon 
nedeniyle oyulmu!, gökyüzüne 
uzanan heybetli kaya yüzeyleri kıyı 
boyunca kavisler olu!turur.
Sorrento’nun geçmi!i, MÖ 8. yüzyılda 
Korintliler tarafından kolonile!tirilen 
tarihi Lipari Adası ile ba"lantılıdır. 
Roma #mparatorlu"u’nun geli!iyle 
birlikte Sorrento Roma ile müttefik 
oldu. Bugün hala !ehir merkezinden 

sokaklara kadar Roma düzeninin varlı"ı 
kendini belli eder. Sorrento, Orta Ça"’da 
Gotlar ve Bizanslılar tarafından ku!atıldı 
ancak !ehir direndi ve ku!atmayı geri 
püskürttü. Sorrento, denize yakınlı"ı 
nedeniyle 1500’lü yıllarda korsanlar 
tarafından sık sık ya"malandı. Bunun 
üzerine Pisa’nın Harbor kasabası 
denizcileri kıyı boyunca sayısız 
gözetleme kulesi in!a etmi!ler.

Sorrento, Enrico Caruso ve Luciano 
Pavarotti de dahil olmak üzere ünlüler 

için de cazibe merkezi olmu!tur.

Napoli ile Sorento arası yakla!ık 53 
km. Napoli’ye 1 saat mesafedeki bu 
tatil kasabasının bir yanı da", bir tarafı 
ise sahil. Turunç ve zeytin a"açları 
ile bezeli bu kasabayı gezmeye 
Tasso Meydanı‘ndan ba!layabilirsiniz. 
Kasabanın ufak dar sokaklarında 
kaybolup sonra IV. yüzyıldan kalma 
Sedil Dominova’ya ula!abilirsiniz. E!siz 
manzarasıyla San Francesco Kilisesi de 
Sorrento’da görmeniz gereken bir yer.

1110 Positano sahilleri küçük mütevazi pansiyonlardan 
içinde tarihi binaların da yer aldı"ı lüks otellere 
kadar bir çok farklı konaklama seçene"i içeriyor.

 Positano uçsuz bucaksız bir denize nazır, birbirine 
kavu!an iki tepenin birle!ti"i yerde, üstü üste sırlanmı! 
pastel renkli evleriyle ola"anüstü bir manzara sunuyor.

9
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evlerin bazıları turistler için 
hizmet veren pansiyonlar.

12 Dik yamaçlar nedeni ile bina yapılacak sınırlı 
alanların ne kadar verimli kullanıldı"ına tanıklık 
edeceksiniz.

13 14 Sorrento Yarımadası’nda Unesco korumasına 
alınan dar yollardan geçeceksiniz ve çevredeki 
manzara muhte!em. 

Gezilecek di"er yerler Duomo 
Katedrali, Bottega Della Tarsia Lignea 
Müzesi, Correale di Terranova Müzesi, 
Sant’Antonino Bazilikası,

Amalfi
Zamanında Genoa, Pisa ve Venedik’le 
birlikte bölgenin en güçlü devletleri 
arasında sayılan Amalfi, 20. yüzyıla 
kadar bu gücünü hiç kaybetmemi!. 
Askeri ve ticari ba!arılarıyla dikkat çeken 
bölgede farklı kültürlerin etkisiyle mimari 
de etkilenmi!. Günümüzde 5,000 
kadar insanın ya!adı"ı !ehrin büyük 
bölümünün, 1343 yılında ya!anan 
depremde denize gömüldü"ü biliniyor.

Zengin tarihi geçmi!inin yansımalarının 
hala ayakta oldu"u Amalfi’de 9. yüzyıla 
ait Cattedrale di Sant’Andrea ve Chiostro 
del Paradiso’yu (Cennet Manastırı) 
ziyaret edenler Orta Ça" mimarisine 

tanıklık ediyor. Dı! kısmı mozaiklerle 
kaplı olan katedral 1066 yılında yapılmı!.

$ehrin tepesine kurulu, ka"ıt yapım 
tarihine dair bilgilerin yer aldı"ı Ka"ıt 
Müzesi (Paper Museum) ile müzenin 
hemen yanında bulunan ve ka"ıt 
yapımında kullanılan de"irmen 
millerinin yer aldı"ı De"irmenler Vadisi 
(Valley of the Mills) görülecek yerler 
arasında.

$ehrin kalbinin attı"ı ve merkez olarak 
kabul edilen Piazza Duomo‘dan her 
yere ula!mak mümkün. Belediye 
Müzesi’nin bulundu"u Palazzo 
Morelli’de Akdeniz Bölgesi’nde 
kullanılan, Amalfi’de 10.yy’da yazılan 
deniz hukuku kitabı Tavola Amalfitana’yı 
görmek mümkün. Piazza dei Dogi, 
Piazza dello Spirito Santo meydanları da 
ziyaret edilebilir.

12
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SeyahatCapri Adası yat 
sahiplerinin de tercih 
etti"i bir liman.

15 Capri Adası’nda cafelerden 
birinde her an ünlü bir oyuncu ile 
kar!ıla!manız çok mümkün.

16 Capri adasına Napoli’den 
feribot ile ula!ım oldukça 
kolay ve hızlı.

17 Capri’de ünlü markaları bulundu"u 
dar sokaklar sonunda adanın 
merkezindeki meydana çıkıyor.

18
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Giderek artan i!letme giderleri 
nedeniyle eczanelerin kar oranlarının 
azaldı"ını belirten Prof. Dr. Fatma 
Tosun, tüm sorunlarına ra"men 
halkımıza sa"lık danı!manlı"ı hizmeti 
de ula!tıran eczacıların her zaman 
önemini koruyacak kutsal bir meslek 
icra ettiklerini önemle vurguluyor.

DENGE: Hocam önce sizi biraz 
tanıyalım, kimdir Prof. Dr. Fatma 
Tosun?
FATMA TOSUN: 1951 yılında Kır!ehir’de 
do"dum. Bolu’da ba!ladı"ım ilkokul 
e"itimimi Ankara’da tamamladım. Çok 
iyi düzeyde e"itim aldı"ımız Namık 
Kemal Ortaokulu ve Ankara Kız Lisesi’ni 
bitirdikten sonra kazandı"ım Ankara 
Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nden 
1972 yılında mezun oldum. 

1978 yılında Ankara Üniversitesi 
Eczacılık Fakültesi Farmakognozi 
Anabilim Dalı’nda doktora çalı!mamı 
tamamladım. Gazi Üniversitesi Eczacılık 
Fakültesi’nde 1972-1978 yılları arasında 
ara!tırma görevlisi, 1978-1982 yılları 
arasında ö"retim görevlisi, 1982-1987 
yılları arasında yardımcı doçent olarak 
görev yaptım. 1987 yılında doçent ve 
1995 yılında Gazi Üniversitesi Eczacılık 
Fakültesi’nde profesör oldum. 

2003-2006 yılları arasında Avrupa 
Fitokimya Derne"i’nde (Phytochemical 
Society of Europe) Güney-Do"u Avrupa 
ve Türkiye Bölge Temsilcisi olarak görev 

“Gençler Azimli 
Olmalı!”

Prof. Dr. 

Fatma Tosun

Duayenler

yaptım. Gazi Üniversitesi Eczacılık 
Fakültesi’nden ö"retim üyesi deste"i 
isteyen Van 100. Yıl Üniversitesi 
Eczacılık Fakültesi ve $nönü 
Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nde 
Farmakognozi dersleri verdim.

1980-1982 ve 2016-2017 yılları 
arasında Farmakognozi Anabilim 
Dalı Ba!kanlı"ı ve çe!itli komisyon 
üyelikleri yaptım. Bu sene 50. 
yılını kutlayan, ulusal eczacılık 
akreditasyonu almı! köklü bir kurum 
olan Gazi Üniversitesi Eczacılık 
Fakültesi’nden 31 Ekim 2017 tarihinde 
emekli oldum. 

6 Kasım 2017 tarihinden itibaren, ilk 
mezunlarını 2014-2015 e"itim ve 
ö"retim yılında veren, kurulu!undan 
bu yana kadrolu ö"retim üyeleri 
ile verdi"i e"itime yeni ta!ındı"ı 
yerle!kesinde modern ko!ullarda 
devam eden, klinik eczacılık yüksek 
lisans ve doktora programında 
ö"renci yeti!tirmekte olan, 2 #ubat 
2018 tarihinde bir yıl süreyle ulusal 
eczacılık akreditasyon adaylı"ı statüsü 
alan $stanbul Medipol Üniversitesi 
Eczacılık Fakültesi’nde Farmakognozi 
Anabilim Dalı Ba!kanlı"ı ve çe!itli 
komisyon üyelikleri görevlerini 
yürütmekteyim.

D.: Eczacılık e%itimi almayı neden 
tercih ettiniz?
F.T.: 1968 yılında üniversite giri! 
sınavından aldı"ım puan ile istedi"im 
fakülteye girebiliyordum. Tıp fakültesi 
toplam puan, eczacılık fakültesi ise 
fen puanı ile ö"renci alıyordu. $kisine 
de ön kayıt yaptırdım. Ancak ailemin 
de yönlendirmesi ile esas kaydımı 
yaptırdı"ım Ankara Üniversitesi’nde 
eczacılık e"itimi almayı tercih ettim. 

Mesle"imi ve i!imi her zaman çok 
sevdim, severek çalı!tım ve çalı!maya 
devam ediyorum. Birçok alanda 
çalı!ma imkânı sa"layan eczacılık 
mesle"ini, tüm gençlere her zaman 
tavsiye etmi!imdir ve ediyorum.

D.: Ankara Üniversitesi Eczacılık 
Fakültesi’nde o dönemlerde nasıl bir 
e%itim veriliyordu?
F.T.: 1967’de hizmete girmi! olan yeni 
fakülte binasında yeterli kapasitede 
amfilerimiz ve laboratuvarlarımız 
vardı. Ba!ta meslek derslerimiz 
olmak üzere tüm teorik ve uygulama 
derslerimiz kadrolu ve deneyimli 
hocalarımız tarafından veriliyordu. 

D.: Akademik kariyer yapmayı neden 
tercih ettiniz?
F.T.: Mezun oldu"um dönem, 
o zaman adı Ankara $ktisadi ve 
Ticari $limler Akademisi Eczacılık 
Yüksekokulu olan Gazi Üniversitesi 
Eczacılık Fakültesi’nin hemen hemen 
bütün anabilim dallarına asistan 
alınıyordu. 
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Ben ve on kadar 
dönem arkada!ım 
sınava girerek bu anabilim 
dallarına atandık. Daha sonra 
akademik kariyere devam etmeye 
karar verip Ankara Üniversitesi 
Eczacılık Fakültesi’nin doktora 
sınavına girdim ve lisansüstü 
çalı!malarıma ba!ladım.

D.: Peki, neden Farmakognozi?
F.T.: Fakültede en çok ilgi 
duydu"um ders Farmakognozi 
oldu"u için asistan olarak da 
Farmakognozi Anabilim Dalı’nda 
çalı!mayı tercih etmi!tim. Bu alanda 
ilerlemek istedim.

D.: Ülkemizde eczacılık e%itiminin 
bugünkü durumunu nasıl 
buluyorsunuz?
F.T.: Aslında ülkemizdeki tüm 
eczacılık fakültelerinde verilen 
e"itim ve ö"retimin aynı olması 
gerekir. Ülkemizde eczacılık 
fakültelerinin sayısı son yıllarda hızlı 
bir !ekilde artmı!tır. 

Yeni kurulan fakültelerin bir kısmı 
lisans e"itimini, gerekli ö"retim 
üyeleri bulunmadı"ı için, di"er 
fakültelerden destek alarak 
yürütmektedir. O nedenle eczacılık 
e"itiminde standardizasyonu 
sa"lamak amacıyla Ulusal Eczacılık 
E"itimi Akreditasyon Kurulu 
kurulmu!tur. 

Eczacılık fakülteleri müfredatlarında 
yer alan dersleri güncellemekte 
ve ö"rencilerin yönelecekleri 
alanlara uygun seçmeli dersler 
açmaktadırlar. Fakülteler 
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müfredatlarını Ulusal Çekirdek E"itim 
Programı (ÇEP) ile uyumlu hale 
getirmek için çalı!malar yapmaktadır. 
Eczacılık fakültelerinde, eczacılı"ın 
istihdam alanlarını tanıtmak için 
ö"rencilere yönelik kariyer günleri 
düzenlenmektedir. 

25 Mayıs 2018 tarihli Resmi Gazete’de 
yayımlanmı! olan yönetmelikle 6 aylık 
zorunlu staja endüstri stajları da dahil 
edilmi!tir. Tüm bunlar göz önüne 
alındı"ında yeterli fiziki alana ve 
akademik kadroya sahip olan eczacılık 
fakültelerinde verilen e"itimin Avrupa 
standartlarına yakın oldu"unu 
söyleyebiliriz.

D.: Bilimsel çalı$malarınızdan 
bahseder misiniz?
F.T.: Ankara Üniversitesi Eczacılık 
Fakültesi’nden 1972 yılında mezun 
olduktan sonra asistan olarak 
göreve ba!ladı"ım Ankara $ktisadi 
ve Ticari $limler Akademisi Eczacılık 
Yüksekokulu’nda ö"renci sayısı çok 
fazlaydı. 

Gündüz ö"rencilerimiz ve gece 
ö"rencilerimiz vardı, ak!am 18.00-
21.00 ve 21.00-24.00 saatleri arasında 
iki gruba uygulama yaptırdı"ımız 
yıllar oldu. Hepimiz büyük bir özveri 
ile çalı!ıyor ve su kesildi"inde dahi 
yakındaki bloklardan su getirterek 
uygulamaları aksatmadan devam 
ettiriyorduk. 

Bulundu"um kurumda lisansüstü 
e"itim olmadı"ı için doktoramı 
Ankara Üniversitesi Eczacılık 
Fakültesi’nde Prof. Dr. Mekin 
Tanker hocamın danı!manlı"ında 
1978 yılında tamamladım. Aynı yıl 
ö"retim görevlisi olarak atandım ve 
gece derslerini vermeye ba!ladım. 
O yıllarda doçent olmak için tez 
hazırlamak gerekiyordu ve ben 
de kurumumuzda olanaklarımız 
kısıtlı olmakla birlikte çalı!malarıma 
ba!ladım. 

Anabilim dalımıza bitki toz etmek 
için bir de"irmen, bir rotovapor, 
bir ergime noktası tayin cihazı ile 
kolon ve ince tabaka kromatografisi 
yapabilece"imiz malzemeleri 

alabilmi!tik, spektral analizlerimi 
ise kurum dı!ında yaptırıyor ve bu 
!ekilde doçentlik tezimi hazırlamaya 
çalı!ıyordum. 

O yıllarda bilgiye ve yayınlara ula!mak 
günümüzdeki kadar kolay ve hızlı 
de"ildi. Yurt dı!ı kongrelere katılmak 
için destek almak mümkün de"ildi. 
1979 yılında Ankara $ktisadi ve Ticari 
$limler Akademisi Eczacılık Fakültesi, 
1982 yılında ise Gazi Üniversitesi 
Eczacılık Fakültesi olduktan sonra 
ara!tırma olanaklarımız arttı. 

1982’de doçent olmak için tez 
yerine yayın inceleme a!amasından 
geçtikten sonra sınava girme 
!artı geldi. 1982 yılında yardımcı 
doçent olarak atandım, 1987 yılında 
Farmakognozi ve Farmasötik Botanik 
bilim alanında üniversite doçenti 
unvan ve yetkisini aldım. 1995 
yılında da Gazi Üniversitesi Eczacılık 
Fakültesi’ne Farmakognozi profesörü 
olarak atandım. 

TÜB$TAK ve Gazi Üniversitesi BAP 
projelerinde yürütücü olarak görev 
aldım ve bu proje destekleri sayesinde 
yayın yapma imkânlarımız artmı! 
oldu. 2006 yılında Avrupa Fitokimya 
Derne"i adına Antalya’da uluslararası 
sempozyum düzenledim. 

Phytochemistry Reviews, 
Fundamentals and Perspectives of 
Natural Product Research dergisinin 6 
(1), 2007 sayısında konuk editör (guest 
editor) olarak görev yaptım. Doktora 
ve yüksek lisans tezleri yönettim. SCI 
kapsamında uluslararası ve ulusal 
yayınlarım ve 1 adet ulusal patent 
ba!vurum var.

D.: Sizce günümüzde, mesle%e 
yönelik, yeterli düzeyde bilimsel 
çalı$ma üretiliyor mu?
F.T.: TÜB$TAK ve üniversite BAP vb. 
proje destekleri sayesinde yapılan 
çalı!maların sayısı artmaktadır. Tüm 
meslekta!larımız de"erli ve özgün 
bilimsel yayınlar yapmaktadır. $laç 
endüstrisi ile i!birli"i halinde de 
çalı!malar yapılmaktadır. Ayrıca 
üniversitelerimizde teknolojik 
imkânlar arttıkça yakın bir gelecekte 

daha ileri düzeyde çalı!maların da 
yapılaca"ına inanıyorum.

D.: Farmakognozi alanında 
gelinen son noktayı ve yapılan son 
çalı$maları nasıl buluyorsunuz?
F.T.: Farmakognozi alanında da SCI 
dergilerde özgün ve de"erli makaleler 
yayınlanmakta ve bunun yanı sıra 
patentleri ve patent ba!vuruları olan 
Farmakognozi ö"retim üyelerinin 
sayısı hızla artmaktadır.

D.: Eczacılık meslek örgütleri ilaç 
formuna getirilen her türlü bitkisel 
ürünün, doktor tavsiyesi ve eczacı 
danı$manlı%ı olmadan internet 
sitelerinden alınarak tüketilmesinin 
do%uraca%ı sıkıntılar konusunda 
uyarılarda bulunuyor. Siz bu konu 
hakkında neler söylemek istersiniz?
F.T.: Eczacılar fakülte müfredatında 
bitkisel ürünler hakkında iyi bir 
e"itim alan meslek grubu olarak 
hastaya danı!manlık yapabilmektedir. 
Hastaların doktorlarına ve eczacıya 
danı!madan, arkada! tavsiyesine 
veya uzman olmayan ki!iler 
tarafından görsel ve yazılı medyada 
verilen bilgilere göre ve mucizevî 
etkiler bekleyerek bitkisel preparat 
kullanmaya karar verdiklerini 
görüyoruz. 

Standardizasyonu ve kalite kontrolü 
yapılmamı! bitki ekstrelerini içeren, 
endikasyon da belirtilerek gıda 
takviyesi adı altında kullanıma 
sunulan ürünlerin sa"lı"ı tehlikeye 
soktu"unun halkımıza anlatılması 
gerekmektedir. Gıda takviyesi 
ve nutrasötiklerin mutlaka kalite 
kontrolleri ve güvenilirlik testleri 
yapıldıktan sonra kullanıma sunulması 
gerekiyor.

Fitoterapide kullanılan bitkisel ilaçlar 
standardize ekstreler içermektedir. 
GMP kuralları ile üretilmi! ve ruhsat 
almı! bitkisel ilaçların doktor tavsiyesi 
ve eczacı danı!manlı"ı ile kullanılması 
gerekmektedir. Ayrıca eczacılar 
konvansiyonel ilaçlar ile birlikte 
kullanılan bitkisel ilaçların etkile!imi 
olaca"ını belirterek hastalara uyarıda 
bulunabilmektedir.  

Duayenler
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D.: Günümüzde tıbbi bitkiler hakkında 
kamuoyunda yanlı$ bilinen noktalar 
neler?
F.T.: Toplumun ço"unlu"unda 
“bitkisel ise zararlı de"ildir” dü!üncesi 
yerle!mi!tir. Uzman olmayan 
ki!iler tarafından görsel ve 
yazılı medyada verilen 
bilgilere güvenilmemeli. 
Hekim ya da eczacıya 
danı!madan 
herhangi bir bitkisel 
drog ya da preparat 
kullanılmamalıdır. 

Ayrıca kaynak 
bitkisinin 
kesin te!hisi 
yapılmamı!, 
ne zaman 
ve nereden 
toplandı"ı, nasıl 
kurutuldu"u, 
hangi ko!ullarda 
ve nerede 
depolandıkları 
bilinmeyen bitkisel 
drogların asla 
kullanılmaması 
konusunda 
halkımızın 

bilgilendirilmesi gerekmektedir. 
Gerekli analizleri yapılmı! olan ürünler 
kullanılmalıdır.

D.: Türkiye’de eczane eczacılı%ının 
bugünkü durumunu 

nasıl buluyorsunuz?
F.T.: Yeni 

yönetmelikle ilçe 
sınırları içindeki 
nüfusa göre 
en az 3.500 
ki!iye bir 
eczane 
açılabilecek 
olması 
nedeniyle 
yeni  

mezunlarımız daha çok kamu 
eczacılı"ı, endüstri eczacılı"ı ve 
akademisyenli"e yöneleceklerdir. 

Mevcut eczane eczacılarının ise 
hastadan muayene katılım payı vb. 
ücretleri tahsil etmek zorunda olmaları 
sıkıntı yaratıyor. Ayrıca giderek artan 
i!letme giderleri nedeniyle kar oranları 
azalmakta. Tüm bunlara ra"men halka 
sa"lık danı!manlı"ı hizmeti de veren 
eczacılık mesle"i her zaman önemini 
koruyacak olan kutsal bir meslektir.

D.: Mesle%in gelece%inden umutlu 
musunuz?
F.T.: Umutluyum. Dekanlar konseyinde 
yeni alınan karar ile yeni eczacılık 
fakültelerinin açılabilmesi için asgari 
ko!ullar belirlenmi!tir. Mezun eczacılar 
için Eczacılıkta Uzmanlık E"itimi 
ba!lamı!tır. 

Uzmanlı"ını alan eczacılar 
hastanelerde çalı!abilecekleri gibi 
Eczacılıkta Uzmanlık E"itimi’nde e"itici 
olarak görev yapabileceklerdir. Böylece 
yeni istihdam alanlarının açılacak 
olması nedeniyle Eczacılıkta Uzmanlık 
E"itimi’nin de mesle"imiz için çok iyi 
olaca"ına inanıyorum.

D.: Genç eczacılara neler tavsiye 
edersiniz?
F.T.: Genç eczacılardan akademisyen 
olmak isteyenlere, hedeflerine ula!mak 
için önlerine çıkabilecek güçlükleri 
a!abilecekleri gücü bulabileceklerine 
inanarak, azimli ve programlı bir !ekilde 
çalı!malarını; genç akademisyenlere 
ise nitelikli eczacılar yeti!tirmek 
için ellerinden gelenin en iyisini 
yapmalarını tavsiye ederim.  

Ö"rencilerimize gelince, e"itim-
ö"retimleri boyunca, kendilerini en iyi 
!ekilde yeti!tirmeye çalı!an ö"retim 
üyeleri ve ara!tırma görevlilerinden 
alacakları bilginin kıymetini bilerek 
mezun olmalarını ve mesleki etik 
de"erlere sahip, güncel bilgileri takip 
eden eczacılar olarak çalı!malarını 
tavsiye ederim. Yüksek lisans ya 
da doktora yapmalarını ve meslek 
içi e"itim kurslarına katılmalarını 
önerebilirim.

Duayenler
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Bodrum’un ilk medeniyetlerinden 
Leleglerin yerle!mi! oldu"u 
Syangela’nın kar!ı tepesinde, 
Tanrıçalar Geçidi olarak anılan tarihi 
Leleg Yolu yamacında, yerle!im 
merkezlerinden uzak, özgün ve 
özgür bir konumda kendi ki!isel 
müzesi ARThill’i kuran sanatçı Ender 
Güzey, 45 yıllık eme"inin ürünlerini 
sanatseverlerle payla!ıyor. Güzey’in 
bizzat tasarladı"ı ve “Bugüne kadar 
gerçekle!tirdi"im en büyük heykel” 
diye niteledi"i müze, sıra dı!ı mimarisi 
ile sanatçının bütünsel sanat anlayı!ını 
yansıtıyor.

DENGE: Sanata ilginiz ne zaman, nasıl 
ba!ladı?
ENDER GÜZEY: Sanata merakım çocuk 
ya!larımda ba!ladı. Texas, Tommiks gibi 
çizgi romanlarda gördü"üm figürleri 
çiziyordum, buldu"um a"aç parçalarını, 
ta!ları yontuyordum veya annem için 
elbise modelleri tasarlıyordum. #!in 
güzel tarafı kendisi de bunları, tabi ki 
biraz de"i!tirerek, diktiriyordu. Bu da 
beni çok cesaretlendiriyordu. #lk ya"lı 
boya resim e"itimimi 12 ya!ımda 
usta bir akademisyenden almaya 
ba!lamı!tım.

D.: Münih Güzel Sanatlar 
Akademisi’nde nasıl bir e"itim aldınız?
E.G.: 1770’te kurulmu! olan Münih 
Güzel Sanatlar Akademisi’nde resim 
ve heykel üzerine e"itim aldım ve 

mastır ö"renci olarak mezun oldum. 
Münih Akademisi’nin kurulu! yılına 
baktı"ınızda ne denli köklü bir geçmi!i 
oldu"unu görüyorsunuz. Bu aslında 
birçok soruya cevap veriyor.

D.: Prof. Mac Zimmermann’ın 
sanatınıza katkıları neler oldu?
E.G.: Oradaki e"itim sistemi ve 
anlayı!ı bizimkinden oldukça farklı. 
Öncelikle !unu söylemek gerekir: 
Münih Akademisi’ne resim yapmaya 
ba!layanlar de"il, uzun zamandır 
resim çalı!maları yapmı! olan ki!iler 
alınmaktadır. Böylece e"itim seviyesi 
çok yüksekten ba!lar. 

Prof. Zimmermann benim henüz 
lisedeyken i!lerini tanıdı"ım, çok de"er 
verdi"im ve be"endi"im bir ressamdı. 
Onun felsefesine, sanatsal ifadesine 
kendimi yakın hissediyordum ve ileride 
ondan e"itim almak için kararlıydım.

Zimmermann’dan öncelikle sanatçı 
olmanın sorumlulu"unu, disiplinini, 
felsefesini, profesyonelli"ini ö"rendim. 
Bu unsurlar çok önemli ve bende 
bu unsurlardan taviz vermiyorum. 
Sanatımla samimi olmayı, dürüst 
olmayı, her daim özgür ve cesur 
olmayı çok önemsiyorum. Sanatçılı"a 
giden yolun a"ır ve sancılı bir süreç 
oldu"una inanıyorum, sanata gönül 
verdiyseniz bu kaçınılmazdır.

D.: Mönchengladbach VHS’de 
Güzel Sanatlar ve Yaratıcılık Bölüm 
Ba!kanlı"ı görevini icra ettiniz, bu 
görev kapsamında ne gibi çalı!malar 
yaptınız?
E.G.: Bu bölümü kurmak ve yönetmek 
üzere görevlendirilmi!tim. Tasarladı"ım 
atölyelere göre doçentleri seçerek 
görevlendirmek, doçentlere pedagojik 
formasyonlar vermek, Almanya 
kapsamında milli e"itim kurullarında 
sanat pedagojisi üzerine metotlar 
geli!tirmek görevlerimden bazılarıydı. 

Anlayaca"ınız organizasyon ve 
pedagoji a"ırlıklı akademik bir 
çalı!maydı. Bu nedenle bölümü 
kendi formatında sürdürebilir bir hale 
getirdikten sonra istifamı verdim. 
Ardından serbest sanatsal ve özgür 
çalı!malarıma devam ettim.

D.: Kunst-Galerie Herrsching Sanat 
Galerisi’ni kurdunuz ve yönettiniz. Bu 
dönemi nasıl anlatırsınız?
E.G.: O seneler Münih yakınlarında 
çok güzel ve zengin bir bölgede göl 
kenarında, bir tepe üzerinde (Roma 

Tepesi) ya!ıyordum: “Ammersee”. 
Atölyem ve evim oradaydı ve kendi 
galerimi kurmaya karar verdim. 
80’li yıllar… Gördü"ünüz gibi daha 
o zamanlar ba"ımsız olmak vardı 
içimde. Galerilerin “ticari diktesi” 
beni her zaman rahatsız etmi!tir. 
Ancak sanata gönül vermi!, samimi 
buldu"um profesyonel galerilerle 
çalı!ırım. 

Galerimde eserlerimin dı!ında çok 
önemli sergiler gerçekle!tirdim. 
Mac Zimmermann, Max Ernst, 
Tapies, Georges Braque, John 
Miro gibi ustalar yanında genç 
sanatçılara da yer verdim. 
Çok ba!arılı bir galeri oldu. 
Koleksiyonerlere ve namı de"er 
müzelere satı!lar oldu. Ba!arının 
doruk noktasında galeriyi 
kapattım. Çünkü ya galerici olarak 
devam edecektim ya da sanatçı 
olarak vizyonlarımı, ideallerimi 
gerçekle!tirecektim.

D.: Yıllardır farklı e%itim 
kurumlarında ö%retim üyeli%i 
yapıyorsunuz, peki Türkiye’deki 
sanat e%itimi konusunda 
dü$ünceleriniz neler?
E.G.: Türkiye’de akademilerin 
ilk kurulu! yıllarında çok do"ru 
temeller atıldı"ını dü!ünüyorum. 
Özellikle Tatbiki Güzel Sanatlar 
ve Güzel Sanatlar olarak hayata 
geçirilmesi bence çok do"ru bir 
sistemdi. 

Bu bölümlerin önemli bir 
anlayı!, e"itim ve uygulama farkı 
vardır ve böyle bir yapılanmayı 
çok do"ru buluyordum. Asıl 
dejenerasyon akademilere 
üniversite sistemi getirilmesiyle 
ba!ladı. Akademi karakteristi"ine 
uygun olmayan gereksiz dersler 
ve de"erlendirmeler devreye 
girdi. Hocalar sanatlarını 
geli!tirmek yerine 
akademik unvan 
pe!inde ko!maya 
ba!ladılar. 
Ö"renciler 
sanat ve 
felsefeye 
a"ırlık 

Medeniyetlerin 
Öz Kayna"ı 
Kültür ve 
Sanattır

Ender Güzey
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vermektense, hocanın be"enisine 
göre i! bitirimci olup iyi not almayı 
hedef edindiler. Bu “geli!me” 
gerilemeyi beraberinde getirdi.

Ressam olacak bir ö"renci bir tez 
yazmak yerine yapıtlarıyla var 
olmalıdır. $çi bo! onlarca fakülte 
kuruldu. Mezun olanlar 
altyapıları olmadıkları için 
mutsuz ve peri!an 
vaziyetteler. 
Dü!üne biliyor 
musunuz; 
Bodrum’da 
bir Güzel 

Sanatlar Fakültesi var ve hiçbir 
ö"renciyi sergilerde göremezsiniz. 
Ancak hocaları bir sergi açarsa 
mahcup olmamak için oraya giderler. 
$!in ilginç tarafı ARThill’e dünyanın 
dört bir yerinden gönüllü olarak 
sanatçılar ve ö"renciler geliyor. 

Fakat buradaki 
GSF’den 

bırakın 

ö"rencileri, hocaları bile bir kez 
ARThill’i ziyaret etmediler.  

Bu gibi gerçekleri birçok insanımızın 
ifade etmeye çekindi"ini ve 
söylendi"inde bunlardan 
alındı"ını biliyorum. Ancak 
45 senelik profesyonelli"imin 
birikimine dayanarak bu verileri 
de"erlendirmeye hakkım oldu"unu 
dü!ünüyorum. Dü!üncelerimi 
dürüstçe ve çekinmeden ifade etmek 
de ilkelerimden biridir.

D.: Size göre sanat e%itimi açısından 
batı ile aramızdaki farklar, 

eksiklerimiz neler?
E.G.: Dönem dönem yurt içi 

ve yurt dı!ında akademik 
e"itimler verdi"im için 

aradaki uçurumu çok 
net görebiliyorum. 
Bizim e"itim sistemimiz 
e"itmiyor; “e"riltiyor”. 
En önemlisi, sanat 
e"itimi ana ve baba 
kuca"ından, aile içinden 

ba!lamalı. 

Çocukların hayal gücü 
kırılmamalı desteklenmeli, 

dü!ünceleri ve yaptıkları her 
zaman ciddiye alınmalı. Onların 

en küçük ya!ta birer birey oldu"u 
kabullenilmeli. “Ebeveynlerin yay, 

çocukların ok” oldu"u unutulmamalı. 
Onların ula!aca"ı yere bizlerin 
asla ula!amayaca"ı göz önünde 
bulundurulmalı. 

Yaratıcılı"ın ya!amın her alanında 
ve istisnasız her meslek dalında 
vazgeçilmez bir temel oldu"unu 
toplumumuz artık kavramak 
durumunda. Medeniyetlerin öz 
kayna"ı kültür ve sanattır.

D.: Sizin için resim ve heykelde en 
önemli unsurlar nelerdir?

E.G.: Sanatsal ifadenin ana 
unsuru özgün olmasıdır. 

Bir eserde samimiyet 
ve dürüstlük 

önemlidir. 

Belki “Bu da ne?” 
dersiniz. Evet, 
bunlar sanatın 
vazgeçilmez 
temelidir. 
Demek 
istedi"im: 

Sanatçının 

Kültür Sanat
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birikimi, felsefesi ve vizyonu olmadan, 
ustalıkla uygulanmadan bir anlık fikirler 
resme veya herhangi bir ifadeye 
dönü!tü"ü zaman, yapıtlar tamamen 
yetersiz kalır. Bu nedenle henüz boyası 
bile kurumamı! resimleri sergilemek 
son derece amatör bir tavırdır. 

Sanat tüccarları her !eyi sulandırıyor. 
Olgunla!mamı!, henüz birikimi 
olmayan, çocuk ya!ta kendini küratör 
(kollayıcı) sanan ki!iler, özünü ifade 
edemeyen, içeri"i olmayan kurgulara 
uydurma yorumlar ve açıklamalar 
katarak “show”lar sergiliyorlar.

D.: Kendi eserlerinizi tarif edecek 
olsanız nasıl tarif edersiniz?
E.G.: Eserlerimi tarif etmektense, 
eserlerimin kendilerini ifade etmelerini 
tercih ederim. 

Ancak kendi tarzımı, motivasyonumu 
anlatabilirim: Meraklı ve risk almayı 
seviyor olmam beni yeni ufuklara 
yöneltir. Evrensel mantı"ı irdeleyerek, 
do"anın ayrıntılarını ke!fetmeye 
çalı!ırım. Örne"in evrenin dört ana 
unsuru gibi konuları yorumlayarak 
kendi ifade tarzımla eserler, 
performanslar yaratıyorum. Yaptı"ım 

i!i en acımasız kendim ele!tiririm, 
öz ele!tiriyi çok önemsiyorum. 
Megalomanlık her ilerlemenin 
engelidir.

Farklı teknikler ve enstrümanlar 
kullanarak, dü!lerimi ifade ediyor 
ve izleyiciyle payla!ıyorum. 
Vizyonlarımın gerçekle!mesi için 
azimle çalı!ırım. Ba!kalarının “Bu kadar 
da olur mu” dedikleri dü!ler benim 
için yolun ba!ıdır. Çıtamı çok yüksek 
tutarım ve yapabilece"imin en iyisini 
yapmaya çalı!ırım. 
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Sanat bir ya!am tarzıdır. Eserlerim 
hayatımın, kimli"imin bir 
parçasıdır.Sanatçının dürüst, cesur, 
kültürlü, olmasını ve her an dik 
durarak özgürlü"ünü korumasını 
önemsiyorum. 

45 senelik profesyonellik dönemimde 
hiçbir zaman satı! dü!ünerek resim 
yapmadım. Ön planda her daim 
merak, risk ve ke!if vardır. Bu benim 
sanata kar!ı sorumluluk anlayı!ımdır.

D.: Eserlerinizde a"ırlıklı olarak 
kullandı"ınız temalar neler?
E.G.: Kısacası; do"adan, mitolojiden, 

seslerden, müzik, sevgi ve tutkudan 
besleniyorum.

D.: Türk halkının sanata kar!ı ilgisiz 
oldu"u görü!üne katılıyor musunuz?
E.G.: Üzgünüm ama katılmamak 
mümkün de"il. Farkındalık gerekiyor. 
Bu eksi"in temelinde e"itimsizlik 
yatıyor. Tabi bunun yanı sıra genel 
kültür ve görgü çok önemlidir. Beni 
!a!ırtan gerçek, onlarca medeniyetin 
do"mu! oldu"u bu topraklar üzerinde 
ya!arken sanatın ya!ama ne denli 
bir de"er kattı"ını insan nasıl fark 
edemez? Ben bu topraklar üzerinde 
adım atarken, havayı tene'üs ederken 

binlerce sene önceki medeniyetleri, 
burada ya!amı! ve ya!anmı! olanları 
seziyorum, hissedebiliyorum. Bundan 
son derece keyif alıyorum.

D.: Yurt içinde, yurt dı!ında 
sanatınıza ilgi nasıl? Kıyaslayabilir 
misiniz?
E.G.: Tüm bu konularda söyleyecek 
çok !ey var, fakat bunlar röportajın 
hacmini a!ar. Genel olarak !unu 
söyleyebilirim: Yurt dı!ında 16 
ya!ında bir ö"renci ile sanat felsefesi 
sohbetine girebilirsiniz. Demek 
istedi"im ilgi orada da burada da var, 
ancak kalitesi farklı. 
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D.: Bir röportajınızda Münih’te 
matbaa i!çisi bir koleksiyonerin 
eserlerinize ilgisinden 
bahsediyorsunuz, bu ki!inin 
hikayesini bizimle payla!ır mısınız?
E.G.: Beni derin konulara 
kı!kırtıyorsunuz. Tüm bu hikâyeler, 
yazmaya ba!ladı"ım otobiyografimde 
yer alacak. $u kadarını özetleyeyim: 
Bahsetti"iniz koleksiyoner benim 
sergilerimi uzun süredir takip ederek 
önemli bir eserime odaklanıyor ve bu 

yapıtı alabilmek için birkaç sene para 
biriktirerek bütçesini tamamladı"ında 
seçti"i eserimi satın alıyor. 

Anlayaca"ınız tutkuyla ve bilinçli 
yakla!ıyor. Kimsenin tavsiyesine 
de"il, kendi zevkine ve birikimine 
güvenerek koleksiyonunu geli!tiriyor. 
Sonunda müzelere ta! çıkartacak bir 
koleksiyona sahip oluyor ve bunu 
tamamen kendi ya!am kalitesi için 
yapıyor. Koleksiyonerlik budur.

D.: Resim ve heykel sanatlarının 
Türkiye’deki yerini ve gelece"ini 
nasıl görüyorsunuz?
E.G.: Hiçbir !ey yerinde sabit durmaz, 
su gibi akmaya devam eder ve 
yenilenir, berrakla!ır. Yeter ki verimli 
çevre, toprak ve oksijen bulsun.

D.: Türk ressam ve heykeltıra!ları 
nasıl buluyorsunuz, umut vaat eden 
gençler var mı?
E.G.: Tabi ki var, ancak kaliteli e"itim 
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gerekiyor, yoksa gençler körelir. 
Fakültelerin paralı olması bir ülkenin 
gelece"ini karartır. Yurt dı!ında 
özellikle Avrupa’da bir üniversiteye 
gitmek ailenin bütçesine ba"lı 
de"ildir. Kaliteli bir e"itim sistemi 
devletin sorumlulu"undadır ve 
devletten beklenir. Bu alanda “Her 
!ey devletten beklenmez” demek bir 
yanılgıdır. 

D.: Sizce Türkiye’de genç sanatçılar 
yeterli düzeyde destekleniyor mu? 
E.G.: Bence bunun cevabı ortada: 
Kesinlikle desteklenmiyor.

D.: Bugüne kadar pek çok sergi 
açtınız, sayısız ödül aldınız. Peki, 
sizin için özel anlamı olan sergiler ve 
ödüller hangileri?
E.G.: Bir ço"undan bahsedebilirim. 
Fakat beni en çok onurlandıran 2004 
yılında Tarabya’da bulunan Alman 

Büyükelçili"i kö!klerinden birinin dört 
seneli"ine bana atölye olarak tahsis 
edilmesi olmu!tu.

D.: 40. sanat yıldönümünüz 
kapsamında özel sergileriniz oldu. 
Bu sergiler hakkında bilgi verir 
misiniz?
E.G.: Bu sergiler üç farklı !ehirde 
gerçekle!ti. Benim sanat ya!amımın 
özel bir mil ta!ı. Bunlardan birincisini, 
#stiklal Caddesi Tünel, Galip 

8



60 Temmuz/A!ustos/Eylül
2018

Kültür Sanat

Dede Soka"ı’nda bulunan Galata 
Mevlevihanesi’nde gerçekle!tirdim. 
On dört ya!ıma kadar bu muhte!em 
tarihi eser içinde çocuklu"umu 
ya!ama !ansına sahip oldu"um için 
bu sergimin adını “Do"u!a Dönü!” 
koymu!tum. 

Bu serinin ikincisi, “Ate!ten Do"an” 
sergim Roma Vatikan Müzesi Palazzo 
della Cancelleria’da gerçekle!ti. En 
güzel anılarımdan bir tanesi de bu 
serginin Leonardo Da Vinci sergisine 
paralel, aynı müzede sergilenmesiydi. 

Üçüncüsü ise Kapadokya’da “Demir 
Ça"ı 2012” Alfina Cave Özel Arkeoloji 
Müzesi’nde gerçekle!ti.

D.: ARThill Ender Güzey Bütünsel 
Sanat Müzesi ne amaçla, nasıl 
kuruldu ve hedefleri neler?
E.G.: Öncelikle ressam ve heykeltıra! 
olarak, mimar olmamama ra"men 
in!a edece"im binanın kendi sanatsal 
kimli"imi ta!ımasını ve “bütünsel 
sanat” anlayı!ımı yansıtmasını arzu 
ettim: Bodrum merkezinden uzak 
bir “sanat tepesi”. Bu nedenle kendi 

tasarımımı gerçekle!tirme ihtiyacı 
do"du. Kendi açımdan sanatsal kimlik, 
i!levsellik, estetik en önemli unsurlardı. 

Ça"da! bir binanın enerjisini ve 
suyunu do"anın nimetlerinden 
güne!, rüzgâr ve ya"murdan 
sa"lamayı vazgeçilmez bir unsur 
olarak görüyorum: ARThill binasının 
tüm ihtiyaçları yenilenebilir 
kaynaklardan sa"lanıyor; güne! 
ve rüzgâr enerjisi ile elektri"imi, 
ya"muru depolayarak suyumu elde 
ediyorum.

11 12

Sevgili Okurlarımız;

Bu sayımızın konu"u 

Sayın Ender Güzey, sanatçılara 

gösterdi"imiz ilgi nedeniyle sanatın, 

sanatseverle bulu!masına katkı 

sa"lamak adına; limitli numaralı 

“ah!ap baskı” yapılmı!, 12 adet

“Kum Denizi” (100 x 70 cm)

adlı eserini, çok özel ko!ullarda

sizlere sunuyor.

$lgilenenler için ileti!im adresi;

enderguzey@gmail.com
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ARThill Bodrum’un ilk medeniyet-
lerinden Leleglerin yerle!mi! 
oldu"u Syangela’nın kar!ı tepesinde, 
“Tanrıçalar Geçidi” olarak anılan 
tarihi Leleg Yolu yamacında ve 
alı!ıla gelmi!in dı!ında yerle!im 
merkezlerinden uzak, özgün ve özgür 
bir konumda.

Sanatımda önemli bir yer alan 
Anadolu medeniyetlerinin simgesi 
bo"ayı sembolize eden ve aynı 
zamanda benim sanatsal logom ve 
imzam olan “boynuz”un üzerinde 

duran bir yapıt. Sergi Salonu, Eser 
Deposu, Sanat Atölyesi, Heykel Parkı 
ve Konut’tan olu!an bir vizyon: 
ARThill “!imdilik” bugüne kadar 
gerçekle!tirdi"im en büyük “heykel”.

D.: Bugün bu müzede sanatseverleri 
neler bekliyor?
E.G.: 45 senelik eme"imin tüm 
ürünleri.

D.: Son olarak sanatçı olmayı 
seçenlere neler tavsiye etmek 
istersiniz?

E.G.: Sanat bir ya!am tarzıdır, sizden 
çok !ey talep eder, ama kar!ılı"ını 
da kat kat geri verir. Kültürlü, bilgili, 
dürüst, cesur, sabırlı ve azimli olmak 
gerekir. Özele!tiri sanatçının olmazsa 
olmazıdır. Vizyonlarınızı akıntılara 
kar!ı gerçekle!tirecek inanca, riske 
girecek güce sahip olmanız gerekir. 
Buna ra"men mütevazı kalabilmeniz 
önemlidir. Megalomanlık bir zehirdir 
ve panzehiri yoktur.

13 14
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Köklü bir geçmi!e sahip olan Novartis 
Grup’un Türkiye Ba!kanı Dr. Altan 
Demirdere; “Kısa ve orta vadede 
Türkiye ile birlikte büyüme hedefiyle 
yatırımlarımıza devam ederek ve 
ihracattaki liderli"imizi sürdürerek, 
sektörümüzün öncüsü olmaya 
kararlıyız” diyor.  

DENGE: Novartis, 2018 yılına gelene 
kadar nasıl süreçlerden geçti?
ALTAN DEM$RDERE: Novartis 1996 
yılında Ciba-Geigy ile Sandoz’un 
birle!mesiyle kuruldu. Kökleri 250 
yıl öncesine uzanan Novartis ve 
kendinden önceki firmalar yenilikçi 
ürünler geli!tirme konusunda zengin 
bir geçmi!e sahip. Eski ve köklü bir 
kurum oldu"u için de kilometre ta!ları 
çok. Sentetik kuma! boyaları üretimiyle 
ba!layan ilk zamanlarından bu yana, 
ileride Novartis’i olu!turacak olan 
firmalar, zaman içerisinde geni!leyerek 
kimyasal madde ve sonunda ilaç 
üretim kollarına ayrılmı!tır. 

Novartis’in geçmi!i, 18. yüzyıl 
ortalarında #sviçre’nin Basel 
Kantonu’nda kimyasal madde ve boya 
ticaretiyle faaliyet gösteren Geigy, 1859 
yılında boya üretimine ba!layan Ciba ve 
1886 yılında Basel’de kurulan kimyasal 

madde firması Sandoz’a uzanıyor. Bu 
üç firmanın ortak özelli"i olan; bilim 
ve sa"lık alanında ilerlemeler yoluyla 
insanlı"ın geli!imine katkıda bulunan 
yeni ürünler geli!tirme ve pazara 
sunma tutkusu bugün Novartis’te 
vücut bulmu!tur. Novartis, dünyanın 
her yerinde hastaların kar!ılanmamı! 
ihtiyaçlarına yanıt vermeye 
odaklanmaktadır.

Bugün sa"lık alanında dünyanın önde 
gelen kurulu!larından biri olan Novartis, 
yenilikçi patentli ilaçlar, Sandoz ile 
e!de"er ve biyobenzer ilaçlar, Alcon 
ile bakım ürünlerinden olu!an geni! 
ürün portföyüyle toplum sa"lı"ı 
için çözümler üretmektedir. Dünya 
genelinde 155’in üzerinde ülkede 
faaliyet göstermekte olan Novartis, 
tüm grup !irketlerinde yakla!ık 122 bin 
çalı!anı istihdam etmektedir.

D.: Novartis’in geçen yıllar içinde 
ya!adı"ı hızlı geli!imin sırları nelerdir?
A.D.: Novartis Grup olarak 60 yıldan 
fazla süredir Türkiye’ye ba"lılı"ımızı 
sürdürüyor ve her geçen yıl daha da 
geli!iyoruz. Bunları hasta oda"ımızı 
koruyarak, !irket kültürümüzü 
güçlendirerek ve i! mükemmeliyetini 
hedefleyerek gerçekle!tiriyoruz.

D.: 2018 yılı itibarıyla firmanızın ilaç 
sektöründeki vizyonu ve misyonu 
nedir?
A.D.: Misyonumuz, insanların ya!am 
kalitesini arttıracak ve ömürlerini 
uzatmaya yarayacak yeni yollar 
ke!fetmektir. Bilime dayalı yenilikler 
yoluyla toplumun en önemli sa"lık 
sorunlarına çözüm üretmek için 
çalı!ıyoruz.  

Çı"ır açan tedaviler ke!fediyor ve 
geli!tiriyoruz; bu tedavileri daha fazla 

Altan Demirdere
Novartis/Sandoz 
Türkiye ve Ortado"u Ba!kanı 

Çı"ır Açan 
Tedaviler

Sektörden
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insana ula!tırmanın yeni yollarını 
ara!tırıyoruz. Bunun yanında fikirleriyle, 
çalı!malarıyla ve finansal olarak 
firmamıza yatırım yapanlara getiri 
sa"lamayı amaçlıyoruz. Vizyonumuz 
ise tıp uygulamalarını de"i!tiren 
yeniliklerde güvenilir bir lider olmak.

D.: Novartis Türkiye Kurtköy Üretim 
Tesisi hakkında bilgi alabilir miyiz?
A.D.: Novartis Grup, Teknik Operasyon 
Divizyonu olarak 27 ülkede, 67 üretim 
tesisi ve 25 binden fazla çalı!anı ile 
üretim yapmaktadır. Türkiye’de ise dört 
fabrikası ile hizmet vermektedir. Bu 
üretim tesisleri arasında stratejik yedi 
fabrikadan biri olan Novartis Türkiye 
Kurtköy Üretim Tesisleri, 31 Mayıs 2005 
tarihinde açılmı!tır. 

Katma de"eri yüksek ilaçlarını 
Türkiye’de üreten Novartis’in global 
ölçekteki en büyük ilaca eri!im 

programı olan Sıtma Giri!imi 
çerçevesinde üretilen sıtma ilacının 
ana üretim merkezi yılda 80 milyon 
üretim kapasitesi ile Novartis Kurtköy 
Üretim Tesisleri olmu!tur. 2015 yılından 
bugüne 175 milyon tedavi bu tesisler 
tarafından sa"lanmı!tır. 

Maliyet ve sürat açısından etkin 
çalı!mayı garantilemek için ileri ölçüm 
sistemleriyle donatılmı! ultra-modern 
tesiste; hipertansiyon, kalp yetersizli"i, 
onkoloji, yüksek kolesterol ve a"rı gibi 
endikasyonların tedavisinde kullanılan 
birçok Novartis ilacının katı oral formları 
üretilmektedir. 

110 bin metrekare açık arazi üzerinde 
51 bin metrekare kapalı alanda kurulu 
fabrika, kısa mesafeyi temel alan 
modern sistemlere ve tek yönlü 
malzeme akı!ı gibi yenilikçi tasarım 
özelliklerine sahiptir.

D.: Kısa ve orta vadede üretim 
alanında Türkiye’de yeni yatırımlarınız 
olacak mı?
A.D.: Novartis Grubu olarak, 1955 
yılından bu yana ülkemizdeki 
yatırımlarımıza hız kesmeden devam 
ediyoruz. Novartis Türkiye, üretim 
tesisleriyle grup içerisinde önemli bir 
üretim noktası. Bu tesislere bugüne 
kadar 248 milyon dolar yatırım yapan 
Novartis’in son 10 yılda gerçekle!tirdi"i 
ihracat 1,5 milyar dolar seviyesinde. 
Novartis, bugün Türkiye’de yenilikçi 
ilaçlar kapsamında ilaç biriminde 5 
tedavi alanına, onkoloji biriminde ise 
onkoloji, hemotoloji ve nadir tümörlere 
odaklanarak çalı!ıyor.

Novartis Grup’un dünyadaki 67 
fabrikasından 4’ü Türkiye’de faaliyet 
gösteriyor ve üretimimizin yüzde 
80’ini ihraç ediyoruz. 1950’li yıllarda 
önce Levent’te küçük bir üretim tesisi, 

Sektörden
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daha sonra Kurtköy, Tuzla ve Gebze 
fabrikalarımızla Türkiye’ye hep yatırım 
yaptık. Türk ilaç sektörü elbette yerli 
ilaçlarla da geli!ecek, ama ihracatı 
te!vik etmenin de do"ru formülün bir 
parçası oldu"una inanıyoruz. 

Novartis Grup olarak, halen devam 
etmekte olan 100’ün üzerinde 
klinik ara!tırma ile Türkiye’de AR-GE 
alanında da lider ilaç !irketlerinden 
birisiyiz. Kısa ve orta vadede “Türkiye 
ile birlikte büyümek” hedefiyle 
yatırımlarımıza devam ederek ve 
ihracattaki liderli"imizi sürdürerek 
sektörümüzün öncüsü olmak 
konusunda kararlıyız. 

Türkiye’deki üretim tesislerimizle 
Novartis içinde global ölçekte 
önemli bir üretim noktasıyız. Bu 
tesislerde üretti"imiz katma de"eri 
yüksek ilaçlarla Türkiye’nin yüksek 
teknolojili üretimine katkı yapıyoruz. 
Katma de"erli moleküllerimizi hem 
Türkiye’deki hem de 100’den fazla 
ülkedeki hastalar için üretiyoruz. 

Üretim tesislerimiz ile Türkiye’nin en 
fazla ilaç ihracatı yapan grubuyuz. 
Son 10 yılda 1,5 milyar dolar ihracat 
gerçekle!tirdik. 2017’de toplam 
ihracatımız 126,5 milyon dolar 
seviyesinde gerçekle!ti.

D.: Üretiminizi özellikle tıbbın hangi 
alanlarına yo"unla!tırıyorsunuz?
A.D.: Bugün Novartis Grup, global 
ölçe"e ve yenilik üretme gücüne sahip 
üç ana birim altında faaliyet gösteriyor: 
Novartis #laç Yenilikçi #laçlar; patent 
koruması olan reçeteli ilaçlara, Sandoz; 
jenerik ürünler ve biyobenzerlere, 
Alcon; cerrahi ve göz bakım ürünlerine 
odaklanıyor. Novartis Onkoloji ise; 
hassas (presizyon) onkoloji tedavisi 
uygulamasının yürütülmesinde liderler 
arasında yer alıyor. 

D.: Novartis’in AR-GE’ye bakı! açısı, 
AR-GE stratejileri ve bu alandaki 
faaliyetleri nelerdir?
A.D.: Novartis Grup olarak halen 
devam etmekte olan 100’ün üzerinde 
klinik ara!tırma ile Türkiye’de AR-GE 
alanında da lider ilaç !irketlerinden 
birisiyiz. Novartis’in sadece 2017 
yılında AR-GE’ye ayırdı"ı kaynak 9 
milyar dolar. Geli!tirme sürecinde ise 

200’ün üzerinde proje bulunuyor. 
Ara!tırma ve geli!tirme faaliyetlerinde 
23 bin ki!inin çalı!tı"ı ve AR-GE 
yatırımlarının tüm sektörlerde 
her defasında dünyanın ilk 20’si 
arasında yer aldı"ı Novartis, yeni 
ürün adaylarından olu!an geni! 
bir ara!tırma portföyüne sahiptir. 
Geçti"imiz be! yıl zarfında Novartis 
önemli ürün ruhsatlarında endüstride 
ilk sırada yer almı! ve bir düzinenin 
üzerinde ürününe ABD Gıda ve 
#laç #daresi tarafından “çı"ır açan 
tedavi” statüsü verilmi!tir. Tedavi 
çözümlerimizin pek ço"u kendi 
alanlarında lider konumdadır. 

Novartis ara!tırmacıları gen de"i!tirme 
gibi yenilikçi tedavileri kullanarak 
yeni tedaviler bulmaya yardımcı 
olmaktadırlar. Biyomedikal Ara!tırma 
Enstitüleri (NIBR), Novartis’in yenilik 
lokomotifini olu!turmaktadır. Çı"ır 
açan tedaviler üretmeye yardımcı 
olabilecek güçlü yeni teknolojilere 
odaklanarak, geleneksel bilimsel 
ve organizasyonel sınırlar arasında 
i! birli"ine vurgu yapmaktadır. 
Novartis çalı!malarına önemli 
ölçüde hız verebilecek ayırıcı araçlar 
ve teknolojiler üreten üniversite 
laboratuvarları ve biyoteknoloji 
!irketleri ile ba"larını güçlendirmeyi 
amaçlamaktadır.

D.: Kalite, çevre ve sürdürülebilirlik 
yakla!ımlarınız neler?
A.D.: Novartis için kalite bir numaralı 
önceliktir. Hastaların hak etti"i ve 
bekledi"i kaliteyi sunmak, ihtiyaç 
duydukları ürünlerin güvenlili"ini ve 
do"rulu"unu sa"lamak zorundayız. 
Farmakovijilans çok katı kurallarla 
yönetilir ve tüm kurum çalı!anları 
da bu kurallara uyar. Tüm dünyadaki 
operasyonel birimlerin aynı standartta 
faaliyet gösterdi"inden emin olmak 
için dünya çapında üretim kalitemizi 
sürekli takip ederiz. Buna paralel olarak 
tesislerimizi de sürekli modernize 
etmekteyiz. 

#nsan Hakları, Çalı!ma Standartları 
ve Sa"lık, Güvenlik ve Çevre Koruma 
(HSE) alanlarında Birle!mi! Milletler, 
Ticari Kurulu!lar ve Sivil Toplum 
Örgütleri arasındaki Evrensel Sözle!me 
ilkelerini Novartis olarak onaylamakta 
ve uygulamaktayız.  

D.: $laç sektörümüz hakkında neler 
söyleyebilirsiniz?
A.D.: Yerli ilaç sektörü yatırım 
konusunda oldukça zayıf. Çünkü 
yerli ilaç sektörü, ilaçtan kazandı"ını 
ilaca yatırmadı ve bunu sürdürüyor. 
Özellikle Türkiye ilaç sanayinde 
ya!anan fason üretim sektöre zarar 
vermekte. 1950’lerde yerli ilaç sanayini 
koruma kanunu vardı ve öncelikliydi. 
Ancak buradan kazanılan paralar tekrar 
ilaca de"il, finansa, in!aata, serami"e 
yatırıldı. E"er yatırımların artması 
isteniyorsa hükümet bizi desteklemeli. 

Novartis’in Türkiye’de 4 fabrikası 
var ve 65 ülkeye ihracat yapıyoruz. 
Hükümetimizin bizi !ımartması, örnek 
göstermesi gerekti"ini dü!ünüyorum. 
Her yıl yaptı"ımız ihracat ile ödül 
alıyoruz, ama gerek Sa"lık Bakanlı"ı, 
gerekse Çalı!ma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlı"ı bizi di"er firmalarla 
aynı yerde de"erlendiriyor. Bize 
“lokalizasyon” diyerek, bütün ürünleri 
burada üretmemizi istiyorlar. Ancak o 
zaman ihracat yapamayız.

D.: Son dönemde yürürlü"e giren 
yeni uygulamalar ve alınan kararlar 
sonrası sektörün gelece"ini nasıl 
görüyorsunuz?
A.D.: Öncelikle hükümetin SSK, Ba"kur 
ve Emekli Sandı"ı’nı birle!tirmesiyle 
Türk halkının ilaca eri!imi konusunda 
çok önemli bir adım attı"ını 
söyleyebilirim. Bu hiç de kolay bir i! 
de"il ve önemli bir ba!arı. 

Tüm bu olumlu geli!melere ra"men 
Sa"lık Bakanlı"ı ile Çalı!ma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlı"ı’nın ilaçla ilgili 
ayrı hedefleri olmasından dolayı asıl 
hedefe ula!ılamadı. Her bakanlı"ın 
hedefleri elbette farklı; biri “Ne kadar 
ihracat yaptın?” diye soruyor, di"eri 
“#lacın fiyatını dü!ürdün mü?” diye. 
Bu iki bakanlı"ın koordineli çalı!ması 
lazım. Bugün global dünyada bunları 
birle!tirip, geriye artı, eksi ne kalıyor 
diye bakmak lazım.

Sa"lık harcamaları Türkiye’de 2016 
itibarıyla ki!i ba!ına 791 euro iken, 
OECD ülkelerinde 2,781 euro. Mesela 
Almanya’da bu, ki!i ba!ı 4,000 euroyu 
bulmaktadır. Ki!i ba!ı harcama son 30 
yılda her yıl artı! göstermi!tir. Dünya, 
sa"lık konusunda daha çok hastalıkları 
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önleme ve wellness tarafına 
yönelmektedir. Yani hastalanmadan 
hastalıkların önüne geçmek, !u anda 
dünyanın daha çok para harcadı"ı bir 
alandır. 

D.: $laç ve eczacılık sektöründeki 
sorunların giderilmesi açısından karar 
alma süreçlerinde sizlerin fikirleri ve 
deste"i yeterince alınıyor mu?
A.D.: #laç endüstrisi bu anlamda en 
organize çalı!an olu!umlardan biri. 
Örne"in A#FD ve #E#S gibi sektör 
örgütleri, düzenli olarak kamuya 
fayda sa"layacak çalı!malar yapar ve 
bunu yıllık raporlar halinde sunar. Bu 
kurumlar bakanlıkların ilgili birimleriyle 
yakın çalı!makta ve fikirlerini 
iletmektedir.

D.: 2025 yılında Novartis Türkiye 
nerede, hangi konumda olacak?

A.D.: Tüm dünyada ya!lanma 
hızlanıyor. Ara!tırmalar 2030’da 60 
ya! üzeri nüfusa 500 milyon ki!inin 
eklenece"ini gösteriyor. 2030’da 60 
ya! üzeri nüfusun dünya genelinde 
1,4 milyara ula!ması bekleniyor. Bu 
da kronik hastalıkların hızla artması 
anlamına geliyor. Büyüme trendi bu 
!ekilde devam ederse sa"lık hizmeti 
harcamalarının dünya genelinde 2025 
yılına kadar %70 artarak 13 trilyon 
doları bulabilece"i öngörülüyor. 

Bu harcamaların azaltılması için 
koruyucu ve önleyici sa"lık hizmetleri 
öne çıkabilir. Novartis Türkiye olarak bu 
anlamda bilinçlendirme ve farkındalık 
çalı!malarıyla, projeleriyle gündemde 
olmaya devam edebiliriz. Önümüzdeki 
dönemde de “Türkiye ile birlikte 
büyümek” hedefiyle yatırımlarımıza 
devam ederek ve ihracattaki 

liderli"imizi sürdürerek, sektörümüzün 
öncüsü olmak konusunda kararlıyız.

D.: Selçuk Ecza Deposu ve Denge 
Dergisi hakkındaki görü!lerinizi 
alabilir miyiz?
A.D.: Selçuk Ecza Deposu, ilaç 
sektörümüz içerisinde önemli 
yeri olan köklü bir firma. #laca 
eri!im açısından eczaneler ile ilaç 
tedarikçileri arasında önemli bir 
köprü görevi üstlenmekte. Halkın 
ilaca eri!imi açısından önemli bir 
konumda bulunan Selçuk Ecza 
Deposu, halkımız, ilaç sektörü ve 
eczacılar arasında ileti!imi ve i!birli"ini 
sa"layarak önemli bir görevi yerine 
getiriyor. Denge Dergisi de ilaç ve 
sa"lık sektöründeki geli!meleri ve 
haberleri aktaran, sektör payda!larının 
fikirlerini payla!tı"ı, ilgiyle takip edilen 
bir dergi. 

Sektörden
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Altmı! yılı a!kın bir süredir Türkiye’de 
faaliyet gösterdiklerini belirten 
Novartis Türkiye Genel Müdürü Dr. 
Avinash Potnis; “Türkiye’deki dört 
üretim tesisimizle, global ölçekte 
önemli bir üretim noktasıyız. Türkiye 
ve yüzden fazla ülkedeki hastalar için 
katma de"er sa"layan moleküller 
üretiyoruz” diyor.

DENGE: Öncelikle sizi tanıyabilir 
miyiz?
AV$NASH POTN$S: Bombay’da 
Veterinerlik Fakültesi’nden veteriner 
hekim olarak mezun oldum ve 
Hindistan’da ilaç endüstrisinde 
çalı!maya ba!lamadan önce 
farmakoloji alanında yüksek lisans 
yaptım. 

Üniversite öncesindeki e"itim 
hayatımın ço"u Hindistan’da, 
memleketim olan Jat’ta geçti. Annem 
ve babam halen orada ya!ıyor. Her 
ikisi de ö"retmendi ve ben onların 
ö"rencisiydim. E!im iç mimar ve tek 
o"lumuz, Madison ABD’de Wisconsin 
Üniversitesi’nde okuyor. Kendisi 19 
ya!ında. 

D.: $laç sektöründe çalı!maya ne 
zaman ba!ladınız ve kariyerinizin 
dönüm noktaları neler oldu?
A.P.: Kariyerime 1993’te Sandoz 

Hindistan’da ba!ladım. 1993 ve 2000 
yılları arasında Novartis’in hemen 
hemen tüm bölümlerinde çe!itli 
pozisyonlarda çalı!tım. 2000-2005 
yılları arasında Nicholas Piramal isimli 
bir !irkette Dı! Ticaret Müdürü olarak 
görev yaptım. 

Vitaminler ve gıda takviyeleri alanına 
yönelik olarak, belirlenmi! ülkelerde 
da"ıtım a"ları olu!turdum ve WHO, 
UNICEF, BM WFP ve Kanada’daki 
Mikronütrient #nisiyatifi gibi insani 
örgütler dâhil olmak üzere, uluslararası 
kurulu!larla uzun ömürlü i! birlikleri 
geli!tirdim. Ardından Sandoz’a geri 
döndüm ve çok kısa bir süre sonra 
Filipinler’de Genel Müdürlük görevine 
getirildim. 

Hexal #! Entegrasyonu’ndan; yeni 
yasal kimlik olu!turulmasından ve 
bölgesel üretimden sorumluydum. 
2007’de Tayland’da Asya Distribütör 
Pazar Direktörü olarak çalı!tım. 
Sandoz’un Vietnam, Singapur, 
Malezya ve Sri Lanka’da jenerik 
farmasötik i!lerinin geli!tirilmesinden 
sorumluydum. Vietnam ve Malezya’da 
temsilci ofislerle pazar giri!leri 
yaparak Asya’da yeni i! birimlerinin 
lansmanlarını gerçekle!tiriyor; 
Malezya ve Vietnam’da çoklu imtiyaz 
organizasyonunu olu!turuyordum. 
Bunun ardından Novartis Vietnam’da 
Genel Müdür olarak çalı!maya 
ba!ladım. 

Novartis’te yedi birimden 
sorumluydum. 2010’da, Novartis 
Malezya’da CEO ve Ülke Ba!kanı olarak 
çalı!tım. Novartis’teki tüm bölümlerin 
yönetiminden sorumluydum. Ayrıca 
Kurul Üyesi ve Ülke Koordinasyon 
Komitesi Ba!kanı idim. Bunun ardından 
Basel’de Novartis Genel Merkezi’nde 
çalı!tım. Oftalmoloji Bölümü Ba!kanı 
ve APMA (Asya Pasifik, Ortado"u, 
Afrika) Bölgesi sorumlusuydum. 
Ardından, Eylül 2017 itibarıyla Genel 
Müdür olarak Novartis #laç Türkiye’de 
çalı!maya ba!ladım.

D.: $laç sektöründe çalı!mayı neden 
tercih ettiniz?
A.P.: Üniversite ikinci sınıftayken, 
farklı bir alanda çalı!mak istedi"ime 
karar vermi!tim. Farmakoloji hem 
bilimsel, hem de sundu"u i! olanakları 

açısından çekici gelince, yüksek lisans 
e"itimimi bu alanda yapmaya karar 
verdim. Mezun olduktan sonra burs 
kazandım ve lisans üstü e"itimimi 
farmakoloji alanında tamamladım. 
#laç sektöründe ve bilim dünyasında 
çalı!maya her zaman ilgim oldu.

D.: Farklı ülkelerde, farklı ekiplere 
liderlik ettiniz. Bu size neler 
kazandırdı?
A.P.: Lider olmakla idare etmek 
arasında bir fark oldu"unu ö"rendim. 
#nsanların istediklerini elde etmelerine 
izin verdi"inizde, otomatik olarak elde 
etmek istedi"iniz !eyi sa"lıyorsunuz. 
Saygı göstermenin ve insanlara size 
nasıl davranılmasını istiyorsanız öyle 
davranmanın temel ilke oldu"unu 
dü!ünüyorum. Bu ilke, tüm liderlik 
görevlerimde bana yardımcı oldu.

D.: Novartis Türkiye ekibine 
katıldıktan sonra burada nasıl bir 
atmosferle kar!ıla!tınız?
A.P.: Türkiye’de çalı!manın hayalim 
oldu"unu söyleyebilirim. Novartis 
Türkiye’de harika bir ekip var ve ben 
burada sadece yeni giri!imler hakkında 
konu!mak ve onlara yürüdükleri yolda 
rehberlik etmek için varım.

Türkiye’ye gelecek olursak, buranın 
kültürünü gerçekten seviyorum ve 
Hint kültürü ile pek çok benzerlik 
görüyorum. Örne"in Türklerde 
aile ili!kileri çok önemli ve aile 
fertleri arasında yakın ba"lar var. Bu 
Hindistan’da da böyledir. 

Bunun yanı sıra ülkenin tarihini, 
mutfa"ını ve havasını seviyorum. Hafta 
sonlarımı sadece #stanbul’da de"il, 
farklı yerleri ziyaret ederek geçirmeye 
çalı!ıyorum. $imdiye kadar Ankara, 
Konya, Gaziantep, #zmir, Adana, 
Antalya, $irince ve Kapadokya’ya 
gittim.

D.: Türkiye ilaç sektörü hakkında neler 
dü!ünüyorsunuz? 
A.P.: Türkiye’nin ilaç pazar 
özellikleri, birçok farklı bölgenin bir 
kombinasyonu !eklinde. Türkiye’de 
ilaç sektörünün, sa"lık sigorta sistemi 
açısından Avrupa gibi göründü"ünü 
ve bölgesel üretim tesisleri açısından, 
Vietnam ve Tayland ile benzerliklerinin 
oldu"unu söyleyebilirim. 

Sektörden
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Ayrıca bu pazarlarda kaliteli jenerik 
ürün üreten oldukça büyük bir ilaç 
endüstrisi de var. Ancak bunlar 
genellikle yenilikçi ilaçlar ve klinik 
ara!tırmalar için çok uluslu !irketlere 
güvenmekteler. Elbette Türkiye’nin 
co"rafi konumu gere"i dünya pazarına 
girme olasılı"ı daha yüksek.

D.: Novartis’i nasıl tanımlarsınız, 
firmanızı di"erlerinden ayıran 
farklılıklar ve güçlü yönler neler?
A.P.: Novartis’te tıbbı, insanların 
ya!amlarını iyile!tirecek ve uzatacak 
!ekilde tasarlarız. Yüzyılı a!kın bir 
zamanda, 
daima 
insan 
sa"lı"ını 

anlama 
ve buna 
etki 
etmede 

lider 
olan bir 

organizasyon 
olarak geli!tik. 

Modern tıp ve ilaç 
endüstrisi, insan 
zekâsının ya!am 
e"risini de"i!tirmesini 
sa"layacak önemli 

katalizörler olmu!tur. Novartis bu 
alanda ba!rol oynamı!tır.  

Amerikan Gıda ve #laç Dairesi (FDA) 
mevcut halini aldı"ı 1930’da 1.500 yeni 
ilacı onaylamı!tır. Novartis, bu ilaçlara 
100’den fazla ilaçla katkıda bulunan üç 
!irketten biridir. Sıtmayı tedavi eden, 
kalplerin atmaya devam etmesini 
sa"layan, akci"erlerin solunum 
yapmasına ve gözlerin görmeye 
devam etmesine yardım eden ilaçlar 
üretiyoruz. 
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Organ nakillerinin yapılmasını, 
deri hastalıklarının iyile!tirilmesini, 
kanserlerin gerilemesini ve hatta 
hücrelerin tekrar programlanmasını 
mümkün kılıyoruz. Bu, üzerine 
yenilerinin de in!a edilece"i oldukça 
sa"lam bir mirastır.

D.: Novartis’in hızla büyümesinin 
altında yatan etmenler nelerdir?
A.P.: Novartis’in tarihi, kaderleri 
aynı noktada kesi!en üç !irkete 
uzanmaktadır: 18. yüzyılın ortalarında 
#sviçre’de, Basel bölgesinde kimyasal 
madde ve boya ticaretinde faaliyet 
gösteren Geigy; 1859 yılında boya 
üretmeye ba!layan Ciba ve 1886’da 
Basel’de kurulan bir kimyasal !irketi 
olan Sandoz. 

Bugün Novartis, bilim ve sa"lıktaki 
ilerlemelerle, insanlı"ın geli!imine ve 
pazar sunumlarına katkıda bulunan 
yeni ürünler üretmeye yönelik tutkusu 
olan bu üç !irketin bu üç özelli"ini 
bünyesinde toplamı!tır.

D.: 2017’de Novartis 114 önemli klinik 
ara!tırma gerçekle!tirdi. Peki, AR-GE 
açısından 2018’de izleyece"iniz yol 
haritası nasıl?
A.P.: Günümüz dünyasında, AR-GE 
çalı!ması yapmayan ve bulundukları 
yerde kalmayı tercih eden firma ve 
markaların ortadan kayboldu"unu 
görüyoruz. Rekabetin bir gere"i 
olarak devamlı yenilenmeli, ürün 
ve hizmetlerinizi iyile!tirmelisiniz. 
Bunu da ancak AR-GE çalı!malarıyla 
gerçekle!tirebilirsiniz. Dolayısıyla, bir 
!irket günümüzde varlı"ını sürdürmek 
istiyorsa, düzenli olarak AR-GE’ye 
yatırım yapmalıdır.

Novartis gibi tedavi etme ve 
iyile!tirmeyi misyon edinmi! bir 
kurumun yenilikçi tedaviler ke!fetmek 
ve geli!tirmek için de çalı!ması 
gereklidir. Bu bakı! açısı, bizi dünya 
çapında AR-GE’ye en çok yatırım 
yapan !irketlerden biri yaptı.

Novartis olarak misyonumuz, tedavi 
etmek ve iyile!tirmektir. #nsan 
sa"lı"ını ve ya!am kalitesini arttırmak, 
hastalıkları önlemek ve iyile!tirmek 
ve bu çözümleri ba!arıyla sunmak 
amacıyla; yenilikçi tedaviler ke!fetmek 
ve geli!tirmek için çalı!ıyoruz. Novartis 

olarak temel faaliyet alanlarımız, 
yenilikçi farmasötik ürünlerdir. 

Novartis, !u anda klinik geli!tirme 
a!amasında olan 200’den fazla projesi 
ile endüstrinin en çok saygı duyulan 
ara!tırma portföylerinden birine 
sahiptir. Yeni moleküller ve piyasada 
bulunan ürün ve farklı formülasyonlar 
için endikasyonlar dâhil olmak üzere; 
bu projelerin ço"u sınıfında ilk olma 
potansiyeli olan ilaçları kapsamaktadır 
ve dünyanın herhangi bir yerindeki 
hastalar için sınıfının en iyisi tedavileri 
sunma veya standart tedavileri 
iyile!tirme potansiyeline sahiptir. 
Novartis olarak, kar!ılanmamı! 
tıbbi gereksinimler için ara!tırma 
ve geli!tirme faaliyetlerine yatırım 
yapmaya devam ediyoruz. Ara!tırma 
portföyümüz, bilimsel ilerlemeye 
odaklanan ara!tırma ve klinik 
yakla!ımdan beslenmektedir.

D.: Novartis Türkiye ekibine 
katıldıktan sonra gerçekle!tirmi! 
oldu"unuz sosyal sorumluluk 
projeleri hangileri?
A.P.: #nsanlarımızın sa"lı"a ili!kin 
farkındalı"ını arttırmamız önemlidir. 
Bu nedenle insanlara farklı hastalık 
alanlarında daha fazla bilgi sunmayı 
amaçlayan farkındalık kampanyalarına 
katılıyoruz. 

Bu ba"lamda MS Derne"i ile “Melek 
& Serhat” serisini; kardiyovasküler 
hastalıklara yönelik risklere dikkat 
çekmek üzere Türk Kardiyoloji 
Derne"i ile “Kalbini Dinlesen” 
platformunu; DMÖ farkındalı"ını 
arttırmak üzere Türk Oftalmoloji 
Derne"i ile “Diyabete Kar!ı Gözünü 
Aç” projesini ve kısa süre önce “Hayatı 
Seviyorum” kampanyası kapsamında 
“Rasim Öztekin ile Kalp Yetersizli"i 
Sohbetleri”ni bunlara örnek projeler 
olarak sıralayabilirim.

D.: $nsan kaynakları politikanızı ve i! 
gücü profilinizi anlatır mısınız?
A.P.: Novartis Grup olarak, kendi 
alanlarında yetkin 2.400 çalı!anımız 
var. #nsan odaklı kurumsal 
kültürümüzle mükemmel bir 
çalı!ma ortamını te!vik ediyoruz. 
Çalı!anlarımıza yatırım yapıyor ve 
kendilerine en iyi çalı!ma ortamını 
sa"lamayı arzu ediyoruz. Bölgesel ve 

çok uluslu !irketlerin insan kaynakları 
idaresine yönelik çok farklı yakla!ımları 
olabilir. 

Çok uluslu !irketlerin daha yenilikçi 
ve de"i!ikliklere daha açık oldu"u 
kanaatindeyim. Çalı!anlar için i!-
ya!am entegrasyonu, çe!itlilik ve 
dâhil olma temel hususlar haline 
geldi ve bunun yansımasını, çok 
uluslu !irketlerin bu konulara daha 
fazla odaklanmaya ba!lamasında 
görüyorum. Novartis Grup’un insan 
kaynakları yönetiminde de"i!im ve 
yenilikçili"i ele alma açısından cesur 
oldu"unu söyleyebilirim.  

Kurumsal kültürün temel faktör 
oldu"unu dü!ünüyorum. 
Günümüzde, yetenekli insanların 
çalı!tıkları kurumlara olan ba"lılık 
ve taahhütlerini tetikleyecek ba!arı 
beklentileri var. Kurumsal kültürün 
yeteneklerin katılımını sa"laması 
önemlidir ve buna; kar!ıt görü!lere 
saygı duymak ve bunları dinlemek, 
ödüllendirme, kutlama, yetenek 
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yönetimi, yarar sa"lama, i!-ya!am 
entegrasyonu ve ideal i! yeri deneyimi 
dâhildir. 

#nsan kayna"ımız ve çalı!anlarımız 
bizim en de"erli varlı"ımızdır. Novartis 
Türkiye, 2.400 yetkin çalı!anı için 
sektördeki en iyi i! yerini yaratma 
görü!üyle, yenilenmeye öncülük 
etmi!tir ve ba!arılarımız; Aon 
2016 “Türkiye’deki En #yi #!veren”, 
“Çalı!ılacak Mükemmel #! Yerleri”, 2017 
“Türkiye’deki En #yi #!veren” ve 2016-
2017 “En #yi #! Yerleri, Sürdürülebilir 
Kadın #stihdamı” özel ödülü dâhil 
olmak üzere önemli ödüllerle 
taçlandırılmı!tır. 

Aon 2017 #!-Ya!am Dengesi 
Ödülü’nü de aldık ve Aon Hewitt 
Türkiye çalı!an katılımı anketinde 
“En #yi #!veren” olarak seçildik. Ayrıca 
Capital dergisinin Türkiye’de En Çok 
Be"enilen $irketler anketinde 2014, 
2015, 2016 ve 2017’de “Türkiye’nin En 
Be"enilen #laç Firması” seçildik.  

D.: Novartis Türkiye’nin gelece"ine 
dair beklentileriniz nelerdir?
A.P.: #laç endüstrisinin dinamikleri, 
di"er pek çok endüstriden farklıdır. 
Her !eyin ötesinde, do"rudan insan 
sa"lı"ında rolümüzün olması, bizim 
i!imizi çok daha hassas kılıyor. Bu 
da pazarlama stratejilerimizin di"er 
sektörlerden farklı olmasına neden 
oluyor.  

Novartis olarak biz, hastaları 
merkeze almı!, hasta perspektifine 
büyük önem veren ve “hastalar 
için kazanmak” hedefine yönelik 
hareket eden bir !irketiz. Bu, 
pazarlama stratejimizin temelini 
olu!turmaktadır. Hissedarlarımız için 
ek de"er olu!turacak hasta odaklı 
projeler yürütmek, sa"lık sektöründe 
markamıza katkı sa"layacak olan 
stratejidir. 

Marka de"eri yaratmak üzere ön 
plana elle tutulur hedefler koymak 
önemlidir. Bu sebeple pazarlama 
stratejimiz, hastalar ve hissedarlarımız 

için de"er yaratmak üzerine 
kuruludur. Bu çerçevede, ekiplerimiz 
uzmanlık dernekleri, hasta dernekleri 
ve di"er sivil toplum kurulu!larıyla 
i!birli"i içinde çalı!arak topluma yarar 
sa"layacak sosyal sorumluluk projeleri 
yürütmektedir. 

Novartis, 60 yılı a!kın bir süredir 
Türkiye’de faaliyet göstermektedir. 
Türkiye’deki 4 üretim tesisimizle, 
global ölçekte Novartis dahilinde 
önemli bir üretim noktasıyız. Hem 
Türk hastalar, hem de 100’den fazla 
ülkedeki hastalar için katma de"er 
sa"layan moleküller üretiyoruz.

Novartis Türkiye olarak gelecek 
yıllardaki hedefimiz Türkiye’de 
büyümeye devam etmektir. Daha 
fazla yatırım, üretim ve daha fazla AR-
GE faaliyeti ile Türkiye ilaç sektörünün 
geli!mesinde ba!rol oynamak 
istiyoruz. Bu !ekilde marka de"erimizi 
Türkiye’de daha da iyi konuma 
ta!ıyaca"ımız kanısındayız.



70 Temmuz/A!ustos/Eylül
2018

Turizm

Çe!me Yarımadası, !ifalı sıcak 
suların, kum ve güne!le kucakla!tı"ı 
masalsı bir tatil beldesidir. Turkuaz 
denizi, altın renkli kumsalları, enfes 
koyları, !ifa da"ıtan kaplıcaları, 
hayranlık uyandıran su altı dünyası, 
adrenalin tutkunlarının gözdesi 
spor aktivitelerine elveri!li do"ası 
ve e"lence hayatıyla yöre adeta 
cennetten bir kö!edir. 

Çe!me, #zmir’in batısında ve kendi 
adını ta!ıyan yarımadanın en ucunda 
bulunan ve tarih boyunca gemiciler 
tarafından “Küçük Liman” diye 
adlandırılan bir bölgede yer alır. Antik 
Ça"da Cyssus adıyla anılan yöreye, 
o dönemlerde denizcilerin düzenli 
olarak su temin ettikleri çe!meler 

nedeniyle Çe!me denmeye ba!landı"ı 
sanılmaktadır. Çünkü tarih içerisinde 
Çe!me’nin en önemli özellikleri 
arasında içme suyunun güzelli"i ve 
limanı her daim öne çıkmı!tır. 

Ülkemizin ba!lıca turizm 
merkezlerinden biri olan ve 
uluslararası bir üne kavu!an Çe!me’de 
halk, Antik Ça"da 12 Ionia birli"inden 
olan Erythrai’nin (Ildırı) kalıntıları 
ile iç içe ya!amaktadır. Son derece 
korunaklı bir limana sahip Erythrai’nin 
Mısır, Kıbrıs ve batı ülkeleri ile iyi 
ili!kiler kurdu"u ve ticaretini geli!tirdi"i 
bilinmektedir. 

Çe!me tarihi süreçte Lydia, Pers, 
Pergamon (Bergama) Krallı"ı, Roma 

ve Bizans egemenliklerini ya!amı!tır. 
Çe!me Limanı’nın ön plana 
çıkmasındaki en önemli faktörlerden 
biri de Sakız Adası’ndan Anadolu 
kıyılarına geçi!te en yakın ve güvenilir 
nokta olmasıdır. Bu nedenle liman, 
yüzyıllar boyunca ticari alı!veri!i canlı 
halde sürdürebilmi!tir.

3. yüzyılın son yarısı ile 14. yüzyılın 
ba!larında Batı Anadolu’nun ticari 
hayatına damga vurmu! Cenevizlerin 
yörede önemli etkisi görülmü!tür. 
Aynı dönemde yöre bir ara Çaka 
Bey’in yönetimine girmi!se de 
hâkimiyeti kısa sürmü!tür.

14. yüzyıl ba!larında Aydıno"ullarının 
sürükledi"i akınlar kısa zamanda etkili 

Masalsı Bir 
Cennet Kö$esi;
Çe!me 
Yarımadası

Foto"raf;
Hakan Çetinkaya

1

Dalyanköy (Çe!me)1
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olup Çe!me Limanı bir deniz üssü 
durumuna getirilmi!tir. Yöre daha 
sonra #zmir Beyi olan Umur Bey’in 
yönetimine girmi!tir. 

Cenevizlileri ticaretten tamamen 
dı!lamak istemeyen Umur Bey, 
ticaretin kendi kontrolünde olması 
için onları kendi hâkimiyetinde kabul 
etti"i Sakız Adası’na göndermi!tir. 
Orada kalacak Cenevizlilerle ticari 
ili!kiler, kendi tabii !artları içinde 
gerçekle!ecektir. 1330 yılında 
Cenevizlilerin Sakız Adası’na 
yerle!meleriyle konumu buraya en 
uygun nokta olan Çe!me Limanı bir 
kez daha önem kazanmı!, böylece 
Cenevizliler ile ticaret etkin biçimde 
sürdürülmü!tür. 

Yıldırım Beyazıt döneminde yöre ilk 
kez Osmanlı topraklarına katılmı!tır. 
Fakat Ankara Sava!ı’ndan sonra, 
Timur tarafından yönetimi yeniden 
Aydıno"ullarına verilir. 17. Yüzyıl 
sonlarından itibaren Batı Anadolu 
ürünlerinin satıldı"ı küçük bir ticaret 
merkezi olan #zmir’in bir anda ticari 
üstünlü"ü ele geçirmesiyle Çe!me 
Limanı giderek önemini yitirmi!tir.

Yüzyıllarca eyalet sistemiyle idare 
edilmi! olan Osmanlı Devleti’nde, 
8 Kasım 1864’te Sultan Abdülaziz 
döneminde köklü de"i!iklikler 
yapılmı! ve çıkarılan kanunlarla 
bu de"i!iklikler uygulanmaya 
ba!lanmı!tır. Buna göre Aydın’ın #zmir 
Sanca"ı’na ba"lı bir kaza olan Çe!me, 

Kaymakamlık olmu!tur. Çe!me’de bu 
köklü tarihinin izlerini ta!ıyan yapıların 
bir kısmı hala ayaktadır. Yörede son 
yıllarda yapılan arkeolojik çalı!malar, 
bölgede Neolitik Ça"dan itibaren 
yerle!im oldu"unu göstermi!tir. 

Erythrai (Ildırı): Çe!me’nin 20 
kilometre kuzeydo"usunda yer alan 
Ildırı Köyü’nün antik dönemlerdeki 
adı Erythrai’dir. Erythrai sözcü"ünün 
Yunancada “kırmızı” anlamına gelen 
Erythros’tan türedi"i, kent topra"ının 
kırmızı renginden dolayı Erythrai’nin 
“Kızıl Kent” anlamında kullanıldı"ı 
sanılmaktadır. Bir ba!ka varsayıma 
göre ise kent adını ilk kurucusu Giritli 
Rhadamanthys’in o"lu Erythros’tan 
almı!tır. 

2
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Kentte ele geçen bulgular, yörede 
#lk Tunç Ça"ından bu yana yerle!im 
oldu"unu göstermi!tir. #kinci 
kolonile!me döneminde kent, Atina 
Kralı Kadros soyundan gelen Knopos 
yönetimindeydi. Ba!langıçta krallık 
ile yönetilen kent sonraları yine kral 
soyundan olan, ancak halkın seçti"i 
Basileuslar tarafından yönetildi. 

Erythrai önce Lidya, daha sonra 
Perslerin eline geçti. Perslere kar!ı 
di"er Ionia kentleriyle birlikte 
ayaklanmaya katılan kente, MÖ 
334’te Büyük #skender ba"ımsızlı"ını 
kazandırdı. #skender’in ölümünden 
sonra çıkan karga!alar sonucu 
el de"i!tiren Erythrai, Pergamon 
(Bergama) Krallı"ı’nın eline geçti. 

Erythrai MÖ 133’te Roma #mparatorlu"u 
içinde özgür bir kent statüsü 
kazandı. Bu dönemde !arabı, keçileri, 
de"irmen ta!ları, kadın kâhinleri 
Sibyl ve Herophile ile ün kazandı. 
MÖ 1. yüzyılda depremler, sava!lar 
ve Romalı komutanların ya"maları 
yüzünden büyük yıkıma u"rayan 
yöre; 16. yüzyıldan sonra Ilderen ve 
Ildırı adlarıyla anılmaya ba!landı.

Çe!me Kalesi: 1508 yılında II. 
Beyazıt tarafından yaptırılan kale 
Osmanlı mimarisinin tüm özelliklerini 
ta!ımaktadır. Altı kulesi ve üç 
yanındaki hendeklerle muhte!em bir 
görüntü olu!turur. Kalenin önünde 
Kaptan-ı Derya Cezayirli Hasan 
Pa!a’nın aslanlı heykeli bulunmaktadır. 

1770 Osmanlı-Rus Sava!ı’nda 
oldukça yıpranıp onarılan, Kırım 
Sava!ı’ndan sonra ise askeri bir 
özelli"i kalmayan kale, bugün 
Çe!me Arkeoloji Müzesi’ne ev 
sahipli"i yapmaktadır. Bu tarihi yapı, 
ilçede yapılan Uluslararası Çe!me 
Müzik Yarı!ması’nda konser yeri 
olarak düzenlenerek tüm dünyaya 
sergilenmektedir. Ayrıca her yıl 
uluslararası Çe!me Festivali burada 
kutlanmaktadır.

Çe!me Müzesi: Daha çok ilçe 
merkezi, Erythrai, Alaçatı ve 
Kalemburnu yöresinden çıkan 
eserlerin sergilendi"i Çe!me 
Müzesi’nde; 320 adet arkeolojik, 126 
adet etnografik eser, 31 adet sikke 

ve toplamda 477 adet eser te!hir 
edilmektedir.

Tarihi Çe!meler: Çe!me’de Ege 
mimarisinin tipik özelliklerine sahip 
pek çok yapı görülebilir. Kentin adını 
aldı"ı Osmanlı dönemi çe!meleri de 
bu mimari zenginli"e ayrı bir de"er 
kazandırır. 

Sokaklara çe!me yaptırmak yıllardır 
Anadolu’nun en önemli ve eski 

geleneklerinin ba!ında gelmi!tir. 
Çe!me yaptıranlar, hem ku!aklar boyu 
adlarını ya!atmayı, hem de insanların 
Ege’nin sıca"ında serinlemelerini 
sa"layarak onlara bir iyilik yapmayı 
amaç edinmi!tir. 

Yöredeki tarihi çe!meler arasında; 
Mehmet Kethuda Çe!mesi, Memi! 
#bn-i Ahmet Çe!mesi, Ahmeto"lu 
Hacı Memi!a"a Çe!mesi, Kabadayı 
Çe!mesi, Mara! Çe!mesi, Hafize Rabia 

4

5
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Hatun Çe!mesi, Kaymakam Sadık Bey 
Çe!mesi, Hacı Salihe Çe!mesi, Marif-i 
Dergâh-ı $eyh Yusuf Efendi Çe!mesi 
ilk akla gelenlerdir.

Kervansaray: 1528 yılında Kanuni 
Sultan Süleyman tarafından 
yaptırılan Kervansaray iki katlıdır. 
Tarih içinde özellikle yabancı 
tüccarların konaklaması için kullanılan 
Kervansaray bugün otel olarak 
hizmet vermektedir. Kervansaray’da 

ayrıca e"lence mekânları ve alı!veri! 
merkezleri bulunmaktadır.

Çe!me, tüm bu tarihi zenginliklerinin 
yanında do"al güzellikleriyle 
de ba!tan çıkarıcıdır. Çe!me 
Yarımadası’nı çepeçevre saran bu 
büyüleyici do"a ve dillere destan 
kumsallarla çevrili kıyı !eridi, her türlü 
turizm aktivitesi için renkli fırsatlar 
sunar.

Çe!me; $ifne, Küçük Liman, 
Pırlanta Plajı, Boyalık Koyu, Pa!a 
Limanı, Ilıca Plajı, Çiftlik, Altınkum, 
Çatalazmak, Sakızlı Koyu, Tekke Plajı, 
Ayayorgi’yle birlikte 20’ye yakın 
kumsalda misafirlerini a"ırlar. Termal 
kaynaklarla beslenen sı" sularda 
ultraviyole ı!ınlarının insan sa"lı"ına 
yararlı oldu"u bilimsel bulgularla 
kesinle!ti"inden, Çe!me plajlarının 
sa"lıklı bir tatil imkânı sundu"u 
söylenebilir.

6
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#ki kilometreye yakın uzunluktaki 
geni! ve beyaz kumlu plajları, 
nitelikli konaklama tesisleri ve termal 
olanaklarıyla Ilıca, Çe!me’nin en 
büyük ve popüler turizm merkezi 
durumundadır. Denizin içinde 
kaynayan sıcak termal suları, Ilıca 
Plajı’nı ve yöredeki di"er plajları büyük 
birer termal havuz haline getirir. 

Ilıca’daki büyüklü, küçüklü konaklama 
tesisleri, yo"un bir turist kapasitesinin 
ihtiyacını kar!ılayabilecek potansiyele 
sahiptir. Bölgedeki küçük otel ve 
pansiyonlarda bile kaplıca suyu 
bulunur. Çe!me plajlarının ve özellikle 
Ilıca Plajı’nın en önemli özelliklerinden 
biri de kıyıdan denize do"ru yakla!ık 
yüz metrelik bir !eridin insan boyunu 
geçmeyecek derinlikte olmasıdır. 

Boyalık Koyu, yakla!ık 5 kilometre 
uzunlu"undadır ve çok güzel plajlara 
sahiptir. Ilıca Plajı’nın tüm özelliklerini 
ta!ıyan bu koy, ayrıca bugün 
Çe!me’nin en hızlı geli!en turizm 
alanlarından birisidir. Koyun kuzey 
rüzgârlarına kapalı en sakin plajı ise 
Sakin Deniz (Ayayorgi) Plajı’dır.

Ilıca Plajı merkez olmak üzere, 
kuzeydo"u yönünde $ifne’ye kadar 
uzanan kıyı bandı, güzel plajları ve 
kaplıcalarıyla büyüleyicidir. Büyük 
Liman ve Pa!a Limanı koyları, turistik 
tesislerin, kamp alanlarının ve toplu 
yazlık konutların toplandı"ı bir yer 
konumundadır. Kaplıcalarıyla ünlü 
$ifne’de çok sayıda temiz ve düzenli 
pansiyon hizmet vermektedir. Ildırı 
ve çevresi ise do"al plajları ve kamp 
alanları ile kampçıların aradı"ı tüm 
özellikleri bir arada sunar.  

Çe!me Yarımadası’nın kuzey 
kıyılarında yer alan Dalyan ve Sakızlı 
Koy, tipik balıkçı mahalleleri, evleri, 
limanı, plajları ve insanlarıyla Ege 
ya!antısının ve do"al güzelliklerinin 
toplandı"ı yörelerdir. 

Çiftlikköy, Çe!me’nin güney ve 
güneybatısında konumlanmaktadır. 
Bu yörenin en önemli plajları arasında 
Pırlanta-Tursite ve Altınkum yer 
alır. Plajlarda kamp yapmak için de 
uygun alanlar vardır. Çe!me ilçe 
merkezinden ula!ımın sa"landı"ı 
Çatalazmak Plajı da yörenin 

görülmeye de"er alanlarındandır. 
Çe!me’den yatlarla bir saat uzaklıkta 
bulunan ve eski adı “Goni” olan E!ek 
Adası, temiz koyları ve konuksever 
e!ekleriyle günübirlik yat gezintileri 
için idealdir. Do"al konumu ile kuzey 
rüzgârlarına kapalı olan koyları, su altı 
ve su üstü sporları için çok elveri!lidir. 

$ifalı sular ve çamur, sa"lıklı deniz 
suyu ve kum, güne!li gün sayısının 
fazlalı"ı ve yüksek oksijenli havası 
ile Çe!me dünyada e!i benzeri az 
bulunan bir kaplıca ve talassoterapi 
yöresidir. Çe!me’nin termal suları, 
güne!in ve rüzgârın özel konumu 
nedeniyle sa"lık üzerinde onaylanmı! 
olumlu etkiler yaratmaktadır ve birçok 
hastalı"ın tedavisinde yardımcı unsur 
olarak kullanılmaktadır. 

Çe!me’de yirmiye yakın otelin termal 
ve spa hizmeti bulunmaktadır. Termal 
suyun açık ve kapalı havuzlarda 
kullanıldı"ı bu otellerde ayrıca son 

yıllarda meraklıları git gide artan 
balneoterapi (mineralize termal sular 
ile yapılan kürler), talassoterapi (deniz 
suyu ve güne!ten yararlanılarak 
yapılan kürler), hidroterapi (tatlı suyla 
yapılan kürler) ve peloidoterapi 
(çamur tedavisi) birimleri de vardır. 

$ifalı Çe!me termal sularının iyi 
geldi"i hastalıklar arasında romatizmal 
hastalıklar, cilt hastalıkları, yorgunluk, 
ruhsal gerginlik, kadın hastalıkları, deri 
hastalıkları, karaci"er ve idrar yolu 
hastalıkları ba!ta gelir. Otellerin termal 
havuzlarını ya da spa bölümlerini 
tercih eden yerli ve yabancı turistler, 
Çe!me’den dinlenmi! ve iyile!mi! bir 
bedenle ayrılır.

Çe!me su altı güzellikleriyle dalı! 
tutkunlarının u"rak mekânıdır. Dalı! 
yapılacak do"al ortamlarının çoklu"u, 
barındırdı"ı ma"aralar, deniz dibi 
ekolojisinin zenginli"i, denizin yüzey 
ve dip sularındaki berraklık, su altında 

9
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görü! mesafesinin net ve geni! açılı 
olması, su altı dünyasını ke!fetmek 
isteyen yerli ve yabancı turistleri 
Çe!me’ye yöneltmektedir.

Zengin su altı faunasıyla Türkiye’nin 
en iyi dalı! noktalarından biri olarak 
de"erlendirilen Çe!me’de derinliklerde 
mercanlar ve süngerlerle süslenmi! 
kayalara, süzülerek yanınızdan geçen 
çipuralara, e!kinalara, karagözlere, 
sinaritlere, lipsozlara, sübyelere 
rastlamanız mümkündür.

16 önemli dalı! noktası barındıran 
Çe!me’de her seviyedeki dalıcının 
dalabildi"i Monem Batı"ı ve Yatak 
Odası Ma"arası en çok tanınan ve 
dalı! yapılan noktalar arasındadır. 
Türkiye’deki en büyük batık olan 
Monem Batı"ı’na, tarihi bir özelli"i 
olmaması nedeniyle Kültür ve Turizm 
Bakanlı"ı’ndan izin alınmaksızın da 
dalı! yapılabilmektedir. 

Pruvası do"uya bakan Monem’in, 
güverte altında iki kat hangarı ile 
Çe!me su altı faunasına ve florasına 
katkısı büyüktür. Batık her geçen 
yıl artan canlı sayısı ve de"i!en 
görüntüsü ile muhte!em bir 
kompozisyon sunmaktadır.

Harika görüntülerle sizi kar!ılayan 
ve güzel bir dalı! noktası olan Yatak 
Odası Ma"arası ise ufak bir adadan 
ibarettir. Maksimum derinli"i 16 
metredir. #smini, yatak odasına 
benzeyen bir ma"aradan alır ve 
harika bir dip yapısı vardır. Dalı!a yeni 
ba!layan adaylar için mükemmel bir 
parkur olup, kötü hava !artlarında dahi 
dalı!a uygundur. 

Ayrık Ta!, No Name, 88 Ta!ları, 
Patlayan Ta!, Ildır Ma"araları, Teke 
Da"ı, Ildır Ta! Adalar, Pa!alimanı 
Ta!lıklar, Bo"az Adası, Ildırı Fener 
Adası (Pırasa), Topuk, Deve Ta!ları, 
Madonna, Galer, Tekta!, Riko, 

Mengene ve Göbekta!ı, Çe!me’deki 
di"er önemli dalı! noktalarıdır.

Cennetten bir kö!e olan Çe!me, 
birçok ekstrem spora ev sahipli"i 
yapacak olana"a sahiptir. Bunlardan 
rüzgâr sörfü adeta Çe!me ile 
özde!le!mi! bir spor dalıdır. 
Yılda 330’u a!an rüzgârlı gün 
sayısıyla Alaçatı, Avrupa’nın sörf 
destinasyonları arasında en ilginç ve 
çe!itlilik sunan bölgelerden biridir. 

Bozulmamı! do"al yapısı, berrak 
koyları, çe!itli rüzgâr ko!ulları ve 
ideal sörf alanı ile dünyanın da en 
önemli sörf merkezlerinden birisi 
olan Alaçatı’da deniz suyu oldukça 
sı"dır. Son yıllarda uluslararası 
!ampiyonalara ev sahipli"i yapması, 
dünyanın birçok ülkesinden sporcuları 
a"ırlaması ve yeni merkezlerin 
açılmasıyla Alaçatı rüzgârının ünü 
giderek yayılmaktadır.

11
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Alaçatı, balkonlarından begonviller 
sarkan, mavi pencereli ta! evlerin 
gölgeledi"i Arnavut kaldırımlı dar 
sokaklarıyla huzur; asi rüzgârların 
sarmaladı"ı masmavi deniziyle ise 
adrenalin vaat eder ziyaretçilerine. 
E!siz tarihi dokusuyla sadece 
Çe!me’nin de"il, dünyanın en 
güzel kö!elerinden biri olarak 
de"erlendirilen Alaçatı, tanık oldu"u 
hüzünlü göç hikâyelerinin izlerini 
hala ta!ısa da ortak paydası Ege olan 
bir kültürler mozai"i olu!turmayı 
ba!armı!tır.

Alaçatı’da denizin ve rüzgârın 
ça"rısına kulak verenler sörf 
tahtalarıyla kendilerini sahillere 
atarken; tercihini sakinlikten yana 
kullananlar beldenin merkezinde 
tarihe meydan okuyan yel 
de"irmenlerinin gölgesinde, hafif 
esen meltem e!li"inde kahvesini 

yudumlar ve dünyanın bütün 
dertlerinden uzakla!ırlar. 

Ege’nin bu gözde turizm beldesi 
ta! evleriyle de ünlüdür. Alaçatı’nın 
merkezindeki Arnavut kaldırımlı sokak 
aralarında gizlenen, tek ya da iki katlı, 
balkonlarından begonviller sarkan bu 
ta! evlerin birço"u günümüzde butik 
otel, restoran ve kafe olarak hizmet 
vermektedir. 

Çe!me, Nisan-Kasım ayları arasında 
en yeni ekstrem sporlardan kitesurfe 
uygun olanaklar sunmaktadır. 
Çiftlikköy’de bulunan Pırlanta 
Plajı hiç kesilmeden sabit esen 
kuvvetli rüzgârı ve dalgalarıyla öne 
çıkmaktadır. Denizinin 250 metre 
boyunca sı" ve sadece pırıl pırıl kum 
olması sayesinde dünyanın dört bir 
yanından kitesurfçüler bu bölgeye 
akın etmektedir. 

Çe!me kara avcılı"ından ho!lanalar 
için de zengin bir yerdir. En ilginç ve 
heyecan verici olanı, hiç !üphesiz 
domuz avıdır. Yetkili makamlardan 
gerekli izinler alınması ko!uluyla 
Çe!me’de herkes domuz avına 
çıkabilmektedir. Keklik ve tav!an 
avcıları da Çe!me’yi sıkça tercih 
etmektedir.

Büyük Liman ve Pa!a Limanı 
koylarında bulunan kamp alanları 
keyifli ve e"lenceli kamp olanakları 
sunmaktadır. Ayrıca Ildırı yöresindeki 
do"al plajlar da kamp için kullanıma 
son derece uygundur. Her yıl yüzlerce 
kampçı bu bölgeleri tercih etmektedir.

Türkiye’nin turizm ba!kentlerinden 
Çe!me, yat turizmi için de tercih 
edilen bir merkezdir. Türkiye’nin belli 
ba!lı yat güzergâhlarından Yat Limanı, 
Alaçatı #skelesi ve Altınyunus Limanı 

12
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14

Alaçatı Azmak’ta 
Flamingolar

Delikli Koy Alaçatı12 13Turizm
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her yıl yüzlerce yatı ve küçük tonajlı 
gemiyi a"ırlayabilecek kapasitededir.

Çe!me’nin rüzgârını kanatlarına 
doldurup yüzyıllarca insanlı"a 
hizmet etmi! olan yel de"irmenleri 
yerini modern rüzgâr tribünlerine 
bırakmı! olsa da ilçeyi ziyaret 
edenler tarafından büyük bir ilgiyle 
kar!ılanmaya devam etmektedir.

Türkiye Kültür Varlıkları ve Müzeler 
Genel Müdürlü"ü tarafından 
yürütülen ve Çe!me Müze 
Müdürlü"ü’nce yel de"irmenleri ile 
ilgili olarak yapılan envanter çalı!ması 
sonucunda, bugüne kadar 10 yel 
de"irmeni kayıt altına alınmı!tır. 

Çe!me’de toplam sayıları 20 civarında 
oldu"u bilinen yel de"irmenlerinin 
geri kalanları zamana yenik 
dü!mü!tür. Envanteri yapılan 

10 yel de"irmeninin tamamı Anıtsal 2. 
Koruma Derecesi’nde olup 18. ve 19. 
yüzyıla tarihlenmi!lerdir.

Çe!mede 6000 yıldır var olan sakız 
a"açları yarımadanın görülmeye 
de"er bir unsurudur. Sayıları 300’ü 
geçmeyen bu a"açlar Çe!me 
Belediyesi’nin koruması altındadır. 
Bu a"açlardan elde edilen ve çok 
yönlü olarak kullanılabilen damla 
sakızından, sakız reçeli ve sakız rakısı 
yapılmaktadır.

Sakız, ilaç ve boya üretiminde de 
kullanılmaktadır. Kuduza, yılan 
sokmalarına, mide rahatsızlıklarına, 
ba"ırsak ve akci"er hastalıklarına kar!ı 
sakızdan çe!itli ilaçlar yapılmaktadır. 
Adını Çe!me’nin kar!ı kıyısındaki 
Sakız Adası’ndan alan sakız koyunları 
da özellikle Çe!me ve Urla’da 
yeti!tirilmektedir. 

Çe!me mutfa"ında deniz ürünleri ilk 
sırada gelir. Özellikle de çipura, levrek, 
ahtapot ve midye ba!ı çekmektedir. 
#lçenin bir ba!ka simgesi olan 
kumru ise ayaküstü ziyafet çekmek 
için tercih edilmektedir. Me!hur 
Alaçatı köftesi, sakız reçeli ve sakız 
dondurması da Çe!me ziyaretlerinde 
tatmadan dönülmeyecek lezzetler 
arasındadır. Dünyaya ihraç edilen 
Çe!me’nin tatlı kavunları ve sofraların 
vazgeçilmezi enginar da mutlaka 
tadılmalıdır. 

Böylesine renkli bir Çe!me tatilinden 
dönerken yanınıza, sevdiklerinize 
götürmek üzere; zeytin, yörede 
yeti!en üzümlerden yapılan 
!arap; sakız reçeli, sakız rakısı ve 
!ile bezinden yapılan ürünlerden 
alabilirsiniz...
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Alaçatı Güney Sahili 
Kite Surf

14 Alaçatı Windsurf 
Alanı

15 Alaçatı Balık Turnuvası, 
Yumru Koyu

16 Turizm
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Eczacılık (Eczacılar ve Eczaneler 
Hakkında Yönetmelik Madde 4-Ç): 
i- Hastalıkların te!his ve tedavisi ile 
hastalıklardan korunmada kullanılan 
tabii ve sentetik kaynaklı ilaç 
hammaddelerinden de"i!ik farmasötik 
tipte ilaçların hazırlanması ve hastaya 
sunulması; 
ii- #lacın analizlerinin yapılması, 
farmakolojik etkisinin devamlılı"ı, 
emniyeti, etkilili"i ve maliyeti 
bakımından gözetimi; 

iii- #laçla ilgili standardizasyon ve 
kalite güvenli"inin sa"lanması ve ilaç 
kullanımına ba"lı sorunlar hakkında 
hastaların bilgilendirilmesi ve çıkan 
sorunların bildiriminin yapılmasına 
ili!kin faaliyetleri yürüten bir sa"lık 
hizmetidir. 

Sa"lık hizmetlerinde bilgi asimetrisinin 
olması, sa"lık çalı!anlarının etik 
kurallara ihtiyaç duymasına neden 
olur. Felsefenin bir alt dalı olan 
etik; yapmamız ve yapmamamız 
gerekenleri söyler. 

II. Dünya Sava!ı’nda sava! 
esirlerinin, rızası alınmadan bir takım 
deneylere alınması sonrası sava! 
mahkemelerinde görülen davalarda, 
hekimler hapse mahkûm edilmi! ve 
mahkeme tarafından kabul edilen 
Nuremberg kodları, insanlar üzerinde 
yapılacak deneylerin bir takım kurallara 
göre olması gerekti"ini sıralamı! 
ve aydınlatılmı! onam kavramının 
!ekillenmesi açısından son derece 
önemli olmu!tur. Bu kodlardan bazıları 
!unlardır: 
  
1- Ara!tırmalar için kesinlikle ki!inin 
gönüllü onayı gereklidir.
2- Deney toplumun yararı için 
yapılıyor olmalıdır.
3- Ara!tırma, hayvan çalı!malarına ve 
hastalı"ın do"al seyrinin bilinmesine 
dayandırılmalıdır.
4- Ara!tırma, hiçbir fiziksel ya da 
mental hasara yol açmamalıdır.
5- Ara!tırma için alınan risk, ara!tırma 
sonucunun insanlı"a getirece"i 
yarardan fazla olmamalıdır.
6- Ölüm, sakatlık ve yaralanma 
olasılı"ına kar!ı tüm önlemler 
alınmalıdır.
7- Denek istedi"i an ara!tırmayı 
sonlandırabilme hakkına sahip 
olmalıdır.

Helsinki Bildirgesi sonrası kabul edilen 
biyoetik ilkeler de sa"lık alanında 
çalı!an ve hizmetten yararlanan herkes 
için de"erli bir kılavuz olmaktadır. 
Etik ile ilgili ba!lıca mevzuat; Türk 
Eczacıları Deontoloji Tüzü"ü, son 
güncellemeler ile Eczacılar ve 
Eczaneler Hakkında Kanun, Eczacılar 
ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik, 
#yi Eczacılık Uygulamaları Kılavuzu 
olarak sıralanabilir. Bunun yanı sıra 

Uluslararası Eczacılık Federasyonu’nun 
(FIP) etik ilkeleri de bizler için yol 
göstericidir:

1- Meslek, o mesle"i icra edenlerin, 
asgari yasal ko!ullarda etik ve 
profesyonel standartlara uyma 
isteklili"i olarak tanımlanır.
2- Eczacıların en önemli sorumlulu"u 
ki!ilerin iyi olmasıdır.
3- Eczacı herkese kar!ı aynı davranır.
4- Eczacı, bireyin tedavi seçimi 
konusundaki özgürlük hakkına saygı 
gösterir.
5- Eczacı, bireyin gizlilik hakkına saygı 
gösterir ve bu hakkı korur.
6- Eczacı, meslekta!ları ve di"er sa"lık 
çalı!anları ile i!birli"i yapar ve onların 
de"erlerine ve yeteneklerine saygı 
gösterir.
7- Eczacı, profesyonel ili!kilerinde 
dürüstlük ve do"rulukla hareket eder.

* Aydınlatılmı! onam, hastanın 
hastalı"ı ve tedavisi gibi konularda 
bilgilendirildikten sonra uygulanacak 
tedavi veya ara!tırma için izninin 
alınmasıdır. 

Adalet, ara!tırmaya katılan gönüllülerin 
yeterlili"i, gönüllü seçimi ve 
örselenebilir gönüllülerin durumu 
açısından son derece önemli bir ilkedir. 

Sa"lıkta Son Geli!meler

Sa"lık haberlerini ve dijital veri 
kaynaklarını inceledi"imizde, son 
birkaç yıl içinde gerçekle!en yenilikler 
bir taraftan hayatımızı kolayla!tırırken 
di"er taraftan da ölümcül bazı 
sonuçlara neden olacak mı? Bilgiye 
ve ürünlere her zamankinden daha 
kolay ve hızlı ula!ım beraberinde ne 
gibi sorunlar getirecek? Dijital sa"lık 
ileti!imi hasta ve doktor ili!kisini 
nasıl etkileyecek? Ki!ilere ait sa"lık 
verilerinin yönetim süreçlerinde sa"lık 
kurumlarına ve ilaç firmalarına dü!en 
sorumluluklar neler olacak? 

Örne"in; 3D yazıcılarla !ekerden 
organ üretilmekte ve üretim 
süreçlerinde, insanlardan daha hızlı 
ve güvenilir insansı mini-organ 
üretebilen robotlar kullanılmaktadır. 
Arama motoru olmasına alı!tı"ımız 
Google’ın Ya!am Teknolojileri 
Bölümü akıllı hap üzerinde çalı!tı"ını 

Uzman Görü!ü

Eczacılık ve 
Etik $lkeler

Doç. Dr. Özlem Nazan 
Erdo%an
$stanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
Eczacılık $!letmecili"i Anabilim Dalı
nazan.erdogan@istanbul.edu.tr
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duyurmaktadır. Nanoteknoloji ürünü 
olan bu akıllı hap yutulduktan sonra, 
giyilebilir teknolojiye sahip bir cihazla 
haberle!erek vücutta bulunabilecek 
kanserli hücreleri tespit edebilecektir. 

Akıllı hapın içinde manyetik olan 
demir-oksit nanopartiküller kanserli 
hücrelere yapı!arak manyetik çekim 
alanı olu!tururlar. Giyilebilir bir cihaz 
hastanın bile"ine takılarak demir-oksit 
partikülleri ile “i!aretlenmi!” kanserli 
hücreleri kendine do"ru çeker. Bu 
sayede kanserli hücreler tek bir 
noktaya toplanıp sayılabilir. Böylece 
olası bir kanser hastalı"ının çok erken 
evrede te!his edilmesi sa"lanır. 

Google, akıllı hap teknolojisinin 5 
yıl içinde piyasaya sürülebilece"ini 

öngörmektedir. Bunu ba!arabilirlerse 
kanser dı!ında ba!ka hastalıkların 
erken te!hisinin de mümkün olaca"ı 
ifade edilmektedir. Philips’in Kronik 
Obstrüktif Akci"er Hastalı"ı (KOAH) 
tedavisi için giyilebilir yeni bir cihaz 
üzerinde çalı!tı"ını duyurması, 
giyilebilen cihazların sa"lı"ın 
yönetiminde önemli bir payı olaca"ını 
göstermektedir. 

Sa"lık; reklam, sosyal medya gibi 
giyilebilen teknolojiler ile avantaj 
sa"layacak sektörler arasında 
tanımlanmaktadır. Di"er taraftan, 
internetten ilaç satı!ı nedeniyle 
gerçekle!en ölümler üzerine Amerikan 
Gıda ve #laç Dairesi’nin (FDA) 
Facebook, Google ve Twitter’ı yasal 
olmayan opioid satı!ını durdurmaları 

için uyarması, etik konusunun 
öneminin gittikçe artaca"ına i!aret 
etmektedir. 

Yakın dönem uluslararası kongreleri 
incelersek; risk, güvenlik, e!itsizlik, 
cinsiyet ve eti"in kesi!en konular 
olması dikkat çekicidir. Özellikle 
sa"lıkta son yeniliklerle beraber 
!ekillenecek olan eczacılık mesle"inde, 
etik kuralların nasıl evirilece"i de 
sosyal eczacılı"ın konuları arasında yer 
alacaktır. 

Kaynaklar:
- Uluo"lu C (2009). Ara!tırma Eti"i, Sa"lık
  Bilimlerinde Süreli Yayıncılık, 47-52.
- socialtouch.com.tr
- google.com
- eksisozluk.com 
- teb.org.tr
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Anadolu’da ilkbaharda kıpkırmızı 
rengi ve zarif $ekliyle tarlaları 
süsleyen gelincik, Osmanlı 
tıbbının ve bugünkü ara$tırmaların 
ilacıdır. Gelincik, Papaveraceae 
(Gelincikgiller) familyasından olup 
Papaver rhoeas ve buna yakın 
di%er türlere verilen isimdir. Kuzey 
Afrika, Güney Avrupa, Asya’nın 
ılıman bölgeleri ve Anadolu’da 
yaygın bir türdür. Gelincik ismiyle 
çok iyi bilinse de eskiler bostanî 
ha$ha$, ha$ha$-ı Mansurî, a$otu 
diye de adlandırıyorlardı. 

Yunan mitolojisine göre gelincik 
ekinlerin tanrıçası Demeter’in 
de sembolü idi. Kızı Persephone 
kırda gelincik çiçeklerini toplarken 
ölüler ülkesinin tanrısı Hades 
tarafından kaçırılmı!, bir müddet 
sonra bırakılmı!tı. Mitolojiye göre 
Demeter ba!ında ve elinde gelincik 
çiçe"i ile tasvir edilir. Gelincik çiçe"i 
de Persephone’nin ölüler ülkesinde 
bulundu"u kı!ın de"il, serbest 
bırakıldı"ı baharda açar. 

Çok eski tarihlerden beri 
gelinci"in çiçek, yaprak, meyve 
ve tohumlarından faydalanılıyor. 
Kırmızı çiçeklerinden !urup, 
ye!il yapraklarından salata, 
meyve ve tohumlarından ot 
yeme"i yapılan bir bitki olma 
özelli"i ta!ıyor. Fakat en önemli 
yanı ilaç olarak kullanılması. Bu, 
baharın müjdeleyicisi mütevazı 
zarif çiçekten, tarihin en eski 
dönemlerinden beri öksürük kesici, 
gö"üs yumu!atıcı ve hafif uyutucu 
ilaç olarak yararlanılıyordu. 

Gelinci"in küçük kapsül !eklindeki 
meyveleri çizildi"i zaman çıkan 
sütü kurutularak ilaç olarak 
kullanılıyordu. Bu usul morfin elde 
etmeye benzese de gelincikten 
elde edilen sütte morfin yoktur, 
teskin edici olarak faydalanılmı!tır. 
Meyveleri balla karı!tırılarak 
öksürü"e kar!ı kullanılmı!, 
çiçeklerinden !urup yapılmı!tır. 

Gelincik !urubu bir ev ilacı olarak 
hazırlanırdı. Genelde iki usulle 
hazırlanıyordu. Ya gelincikler bir 
!i!eye su ve limon suyu ile konup 
bekletiliyor sonradan !eker ilave 
ediliyordu, ya da ba!tan su ve 
!ekerle pi!iriliyordu. 

Kurutulmu! gelincik çiçeklerinden 
de !urup hazırlanabiliyordu. 
O zaman çiçekler sıcak su 
ile ha!lanıyor, sonra !ekerle 
pi!iriliyordu. Bu !urup çocukların 
öksürü"üne kar!ı çok sevilerek 
kullanılan bir ilaçtı. $laç 
kodekslerinde de yer almı!, yakın 
zamana kadar espéces pectorales 
ve sirop d’ipéca composé’nin 

terkibine girmi!tir. 
Kadim tıpta ve halk tıbbında 
gelincik !urubu; “Gö"sü yumu!atır, 
öksürü"ü keser, balgam söker, 
akci"er nezlesine iyi gelir” diyerek 
kullanılmı!tı. Kan tükürmeye 
!ifalıdır, rahat uyku verir; nefes 
darlı"ı, bron!it ve çocukların 
bo"macasında faydalanılır. Balla 
yapılan !urubu böbrek ta!ı ve 
kumları için de içiliyordu. Gelincik 
çiçekleri zeytinya"ı içinde halledilip 
yanıklar üzerine konularak 
iyile!mesi bekleniyordu. 

Gelinci"in ilaç olarak etkisi 
bugün de kabul ediliyor. Avrupa 
Farmakopesi, Fransız, Brezilya, 
$ngiliz, Alman Farmakopeleri, Türk 
Farmakopesi, ABD Homeopatik 
Farmakope, Komisyon E 
Monografları ve PDR Bitki 
Monograflarında yer alıyor. 

Common poppy, red poppy 
olarak bilinen gelinci"in içinde 
antosiyaninler, fitosteroller, 
fenolik asitler var ve en önemlisi 
alkoloidlerden roadin veya roeadin 
diye bilinen etken madde var. Bu 
madde sinir sistemi yatı!tırıcısı 
olup, hafif uyutucu etkide dopamin 
antagonisti ve nöroleptiktir.  

Fitoterapide, bron!iyal mukoz 
membran enflamasyonunun 
tedavisinde ekspektoran etki için 
kurutulmu! çiçeklerinden enfüzyon 
!eklinde günde 2-3 fincan içilmesi 
tavsiye edilir. Bilimsel ara!tırmalarda 
antioksidan kapasitesi yüksek 
bulunmu!, demir iki iyonları 
!elatlama aktivitesi gösterilmi!tir. 

Laboratuvar çalı!malarıyla 
Staphylococcus Aureus’a kar!ı anti 
mikrobiyal etkisi, Candida Albicans’a 
kar!ı anti fungal etkisi rapor 
edilmi!tir. Ayrıca taze köklerinden 
hazırlanan ekstrenin anti ülserojenik 
etkisi sıçanlarda denenmi!, gastrik 
lezyonlara kar!ı %95,6 oranında 
inhibisyon gösterilmi!tir.

Bilimsel ara!tırmalarda gelincik 
çiçeklerinin davranı! üzerine 
etkisi incelenmi!, sedatif etkisi, 

Tarlaların 
Süsü ve 
Gelece%in 
#lacı; 
Gelincik  

Yüzyıllık #laçlar

Prof. Dr. Ayten Altınta$
$st. Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi /
Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı 
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lokomotor, ke!fedici davranı!ları 
azaltıcı etkisi belirtilmi!tir. 
Ayrıca madde ba"ımlılı"ı, 
opioid ba"ımlılı"ı 
tedavisinde, yoksunluk 
sendromunu azaltmak 
için faydalanılabilece"i 
rapor edilmi!tir. Sonuç 
olarak bütün bu 
çalı!malarda gelinci"in 
gelecekte önemli bir 
ilaç olma kapasitesi 
vurgulanmaktadır. 

Asya’da, Avrupa’nın ılıman 
bölgelerinde ve Anadolu’da 
yaygın bir tür olan gelincik, 
bu bölgelerin halk tıbbında 
çok kullanılırdı. $ran halk 
tıbbında çiçekleri mide, ba"ırsak 
rahatsızlıklarında, ayrıca iltihap, 
ishal, uyku bozuklu"u, öksürük 
tedavisinde ve a"rı kesici olarak 
kullanılıyordu. 

$spanya’da bitkinin kapsüllerinden 
hazırlanan infüzyon uyku 
bozukluklarının tedavisinde 
kullanılmakta, $talya’da bitkinin 
yapraklarından hazırlanan 
ekstreden kızamık hastalı"ının 
tedavisinde faydalanılmaktadır. $ber 

Yarımadası’nda bitkinin taban 
yaprakları sinirlilik, uykusuzluk, 

sindirim ve solunum sistemi 
hastalıkları, kellik, göz 
enfeksiyonu ve kızamık 

tedavisinde kullanılmaktadır. 

Anadolu folklorunda da gelincik 
önemlidir. #urubu veya çayı 

gö"sü yumu!atıcı, öksürü"ü 
kesici, balgam söktürücü etkisi 
için kullanılır. Uyku verici 
olarak, bron!itte ve çocukların 
bo"macasında faydalanılır. Ta! 
ve kumlar için bal ile !erbet 
yapılıp içilir. Yanıklarda, çiçekleri 
zeytinya"ında ezilerek uygulanır. 

Anadolu kadını gelinci"i saç 
boyasında da kullanır. Gelincik 
çiçe"ini kurutup yaktıktan sonra 
külünden siyah saç boyası 
yaparlar. Gelinci"in ye!il yaprakları 
salata yapılıp yenir, bitkinin üst 
kısmı pazarlarda sebze olarak 

satılır, di"er sebze otları ile 
karı!tırılarak yeme"i yapılır. 

Sözün özü, ilkbaharda 
tarlalarda do"anın en güzel 

tablolarını resmeden bu 
zarif bitki do"al ilaç 

olarak önemli bir 
gelece"e sahiptir.

Yüzyıllık #laçlar
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Sa"lık Çantası

Osteoartrit, orta ve ileri ya!lardaki 
ki!ilerin ço"unu etkileyen, iltihaplı 
olmayan bir romatizma hastalı"ıdır. 
Halk arasında “eklemlerin a!ınması” 
veya “kireçlenmesi” olarak da bilinir. 
Ya!lılarda daha sık olmakla birlikte; 
bazı spor yaralanmalarında veya 
mesleki travmalar sonrası eklemlerde 
a!ınmayla birlikte, daha erken 
ya!larda da osteoartrit geli!ebilir. 
Orta ya!tan, ya!lıya do"ru görülme 
sıklı"ı artar. 

Osteoartrit yava! seyirlidir. Eklemin 
kıkırdak yapısı ya!lanmaya ba"lı 
de"i!ir. Fazla kilolu olmak, dü!me 
veya di"er bazı mekanik travmalara 
ba"lı kıkırdakta parçalanma, ardından 

menüsküs ve ba"larda zedelenme, 
eklem aralı"ında daralma ve yeni 
kemik olu!umuyla gider. Gut veya 
romatoid artrit gibi eklemi tutan ve 
a!ındıran hastalıklarda, osteoartrit 
daha kolay geli!ir. Osteoartrit en sık 
omurga (bel ve boyun), diz, kalça ve 
el eklemlerini tutar; daha az oranlarda 
omuz ve ayak bile"i tutulur. 

Osteoartrit, eklem a"rısı, tutukluk, 
eklem üzerinde sert !i!lik (kemik 
yapısının büyümesine ba"lı), eklemin 
hareketiyle kütleme veya takılma hissi, 
eklem hareket açıklı"ında azalma gibi 
yakınmalara neden olur.  

Osteoartrit, ya!lılarda en sık görülen 
ve en fazla sakatlık nedeni olan eklem 
hastalı"ıdır. Direkt röntgen filmlerinde, 
70 ya! üstündekilerin %70’inde 
osteoartrit bulgusu vardır. Yapılan bir 
çalı!maya göre, bir ki!ide tüm hayatı 
boyunca diz osteoartriti geli!me 
riski yakla!ık %46; kalça osteoartriti 
geli!me riski ise %25’tir. 

Hastanın öyküsünde; istirahatta 
de"il hareketle olu!an eklem a"rısı, 
eklemde takılma hissi ve dinlenme 
sonrası harekete ba!larken eklemde 
kısa süreli tutukluk hissi olur. 
Muayenede eklemde iltihap bulguları 
olmaksızın hareketlerinde kısıtlılık 
ve kemik yapıda büyüme vardır. 
Direkt grafiler veya bazen daha ileri 
görüntüleme için manyetik rezonans 
görüntülemeler kullanılabilir. 

Osteoartrite ba"lı eklem hasarı 
geli!tikten sonra, bunu geriye 
çevirecek etkin bir tedavi henüz 
bulunmamaktadır. Tedavinin 
amacı, a!ınan eklemi korumak, 
a"rıyı azaltmak ve tutulan eklemin 
hareketlerini iyile!tirmektir. Fizik tedavi 
ve ilaç tedavisi genellikle birlikte 
kullanılır; bazen cerrahi tedavi yapılır. 

Fiziksel Tedaviler: 
- Eklemi yoracak hareketlerden 
kaçınmak en önemli adım olmalıdır. 
Örne"in; ayaktayken dizlerine 
yük vererek çömelip kalkmak, 
ayakta namaz kılmak, yoku! ve 
merdiven inip çıkmak, oturdu"u 
sandalyeden desteksiz kalkmak gibi. 
El eklemlerinde kireçlenmesi olan 
hastalara; !i!e ve kavanoz kapa"ı 

açarken, makas ve bıçak kullanırken 
zorlamamaları önerilir. 
- Kilo vermek ve egzersiz en 
önemli iki kelimedir. Fazla kilolardan 
kurtulmak; diz, kalça ve bele 
binen yükü azaltaca"ından, bazen 
tek ba!ına da rahatlama sa"lar. 
Verece"iniz her 10 kg ile dizlerinize 
binecek 40 kiloyu azaltmı! olaca"ınızı 
unutmayınız. 
- Egzersiz, kas gücünü arttırır, eklem 
a"rısı ve tutuklukta azalma sa"lar. 
- Günlük aktiviteler için yardımcı 
yürüteç veya baston kullanmak, o 
ekleme binen yükü azaltacak ve 
dengeyi sa"lamaya yardımcı olacaktır. 
Sıcak uygulamak; inflamasyon (yangı) 
durumunda ise so"uk uygulama, kısa 
bir süre için osteoartrit belirtilerini 
hafifletebilir.
- Kaplıca, su içi egzersizler, masaj, 
akupunktur gibi bazı alternatif 
tedaviler, kısa bir süre için a"rıyı 
hafifletmeye yardımcıdır. 

$laç Tedavileri: 
- Do"rudan etkilenen eklemlerin 
üzerindeki deriye topikal ilaçlar 
uygulanır (kapsaisin krem, lidokain 
ve diklofenak jel gibi). Asetaminofen 
(parasetamol) gibi a"ızdan alınan 
ilaçlar en çok önerilen a"rı 
gidericilerdir. Mideye dokunmaz, 
böbreklere zarar vermezler. Günde 4 
tableti (yani 2000 mg) geçmedikçe, 
karaci"ere de dokunmazlar. 
#nflamasyon varlı"ında, steroid 
olmayan anti-inflamatuar ilaçlar 
(genellikle NSA## denir: naprosyn, 
diklofenak, ibuprofen, indometazin 
gibi) kullanılır. Ancak bu ilaçlar 
parasetamolün aksine mideye 
dokunur, böbreklerden kan akımını 
azaltır, su ve tuz tutulumuna neden 
olarak tansiyonda yükselmeye, 
inme ve felç gibi hastalıklarda risk 
artı!ına neden olur. Uzun süreli 
kullanımında yine karaci"er ve böbrek 
testlerinde bozulmaya yol açar. Bu 
ilaçlar (nonsteroid anti-inflamatuar 
ilaçlar) 65 ya! üzerinde, altta yatan 
kalp, karaci"er ve böbrek hastalı"ı 
bulunanlarda kullanılmaz. 
- Eklem içi enjeksiyonlar; 
kortikosteroidler yo"un inflamasyon 
bulguları olanlarda kullanılabilir. 
Hiyalüronik asit enjeksiyonu, bazı 
hastalarda birkaç yıl diz protezinde 
gecikmeye yardımcı olabilir. 

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

Osteoartrit



83 Temmuz/A!ustos/Eylül
2018

Cerrahi: 
Eklemde ciddi hasar ya da tıbbi 
tedavinin a"rıyı gideremedi"i 
durumlarda veya ciddi i!lev kaybı varsa 
tercih edilir. Cerrahi olarak, diz veya 
kalça eklem replasmanı (protez) veya 
daralan spinal kanalda sinir basısını 
gideren müdahaleler gerekebilir.

Destekleyici Tedaviler:  
Birçok beslenme takviyesi osteoartrit 
tedavisi için kullanılmaktadır. Bunların 
ço"u, etkinlik ve güvenirlikle ilgili 
verilerden yoksundur. En yaygın 
kullanılanlar glucosamine / chondroitin 
sülfat’tır. Sadece diz artrozunda hafif 
olumlu etkisi gösterilmi!tir. Güvenle 
kullanmak ve ilaç etkile!imlerini 

önlemek için bu takviyelerden 
herhangi birini kullanmadan önce 
doktora danı!mak gerekir. Bu ilaçların 
su ve tuz tutarak ödem, tansiyonda 
yükselme gibi istenmeyen yan etkileri 
vardır. PRP veya ozon tedavileri 
gibi di"er uygulamalar, henüz ACR 
(Amerikan Romatoloji Cemiyeti) veya 
EULAR (Avrupa Romatoloji Cemiyeti) 
önerileri arasında yer almamaktadır. 

Osteoartritli Hastalara $puçları:
•Otururken veya uyurken boyun 
ve sırtı düzgün konumlandırın ve 
destekleyin.
•Bir yere uzanırken sandalye, basamak 
kullanımı veya klozet kullanılması 
gibi günlük eklemleri zorlamayacak 

yakla!ımlarda bulunun. 
•Bükme gibi eklemi zorlayan 
hareketlerden kaçının.
•A!ırı kiloluysanız kilo verin. A"rıyı 
azaltabilir ve osteoartritin ilerlemesini 
yava!latır. Hatta vücut kitle indeksi 
35 ve üzerindeki eklem kireçlenmesi 
(bel, kalça ve özellikle diz) olanlarda, 
ACR tarafından zayıflatma cerrahisi 
önerilmektedir. 
•Her gün egzersiz yapın.
•Günlük aktivitelerinizde destek 
cihazları kullanın. 
•Size en uygun egzersizleri ö"renmek 
ve yardımcı cihazları seçmek için bir 
fizyoterapist veya mesleki terapist ile 
çalı!ın.

Sa"lık Çantası
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Çocuklu"unda ye!eren tutkusunu 
ya!am boyu devam ettiren #erif 
Antepli, çıkardı"ı yayınlarla, 
düzenledi"i fuar, sempozyum ve 
sergilerle, kuruculu"unu üstlendi"i 
kulüp ve derneklerle Türkiye’de 
yeni sektörlerin olu!masına 
ve koleksiyonerlik kültürünün 
geli!mesine büyük katkılarda 
bulunmu! bir isim.  

DENGE: Koleksiyon tutkunuza 
geçmeden önce kısaca kendinizi 
tanıtır mısınız, kimdir #erif Antepli?
#ER$F ANTEPL$: #zmir do"umluyum. 
#zmir’de Gazetecilik Yüksek Okulu’nu 
bitirdim. 80’li yılların ba!ında #stanbul’a 
ta!ındım. Bir süre Yeni Asır Gazetesi 
#stanbul Bürosu’nda görev yaptım. 
Daha sonra birkaç arkada!ımla 
birlikte yayıncılık, turizm ve fuarcılık 
alanlarında faaliyet gösterecek olan üç 
anonim !irket kurduk. 

1995’te o !irketlerdeki ortaklı"ımı 
bitirerek Ant Yayıncılık’ı kurdum. 
Burada çe!itli dergiler yayınladım. 
Konusunda Türkiye’nin en uzun 
soluklu dergisi olan Foto"raf Dergisi’ni 

yayınladım. Halen Collection Dergisi’ni 
çıkartıyorum. 2002 yılında koleksiyoner 
ve ara!tırmacı arkada!larımla birlikte 
Collection Club adlı bir kulüp kurduk. 
Ki!isel koleksiyon sergileri açıyorum. 
Bu konuda yayınlanmı! 8 kitabım var.

D.: Babanızdan size geçen bir a!k… 
Koleksiyon tutkunuzun ba!lama 
hikâyesini sizden dinleyelim?
#.A.: Küçük ya!larda babam beni 
pulla tanı!tırdı. Topladı"ı bazı pulları 
bana göstererek bilgiler verdi. #!te o 
günlerde pulla tanı!tım, sevdim ve 
daha sonra 60 yıl benim tutkum olarak 
hayatımdaki yerini hep korudu.

D.: Babanız size filateli ve pullarla ilgili 
neler ö"ütlerdi?
#.A.: Pulun yararlarını anlatırdı. 
Üzerlerindeki ki!ileri, objeleri 
göstererek bilgi veriyordu. Pul 
toplarsam bilgilerimin artaca"ını 
söylüyordu. Hem severek toplamaya 
ba!ladım, hem de bilgi da"arcı"ımı 
geli!tirdim.  

D.: Ülkemizde filatelinin tarihi ve 
filateli kültürümüz hakkında kısaca 
neler söyleyebilirsiniz?
#.A.: Türkiye’de filatelinin geli!meye 
ba!ladı"ı yıllar 1940’lardır. 1948’de 
#stanbul Filatelistler Derne"i kuruldu. 
Sonraki yıllarda benzer dernekler 
ve Filateli Federasyonu kuruldu. 
Uluslararası pul sergilerine katılan 
birçok filatelistimiz ülkemizi temsil 
ettiler, madalyalar aldılar.

D.: Radyonun her evde olmadı"ı, 
televizyon ve bilgisayarın adının 
bilinmedi"i yıllarda, pul Türk insanı 
için ne demekti?
#.A.: O yıllarda televizyon ve bilgisayar 
yok. Radyo, sinema, dergiler ve kitaplar 
var ya!antımızda. Büyüklerimiz, 
bilinçli veya bilinçsiz pul alıyorlardı. 
Sürekli ve bilinçli alanlar tabii çoktu, 
koleksiyonerdiler… Çocuklarına, 
torunlarına pulu tanıtıyorlardı. Bizler 
de çizgi roman dergileriyle, pullarla 
oyalanıyorduk bir bakıma. Birçok 
arkada!ımız pul topluyordu. Onlarla 
de"i! toku! yapıyorduk.

D.: Filateli anlayı!ı sizce günümüzde 
de"i!ti mi?
#.A.: 50’li yıllarda ba!layan 
dernekle!meler, sergiler filatelinin 

geli!mesine katkıda bulunuyorlardı. 
Ancak zamanla ülkemizde filateliye 
olan ilginin azaldı"ı görüldü. Pula 
gönül veren insanlar belki azaldı. 
Literatür olmayı!ı etkili oldu. Daha 
sonraları internetle birlikte -bence- 
filateli bir hamle sürecine girdi. Son 
zamanlarda PTT, eskisine göre pulun 
daha çok tanınmasına çalı!ıyor. 

"erif Antepli

“Her Toplama 
Bir Koleksiyon 
De"ildir”

Hobiler Meslekler 2010 yılında Taksim Cumhuriyet Sanat Galerisinde 
açılan sinema sergilerinin afi!i önünde.

1
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Dernekler faaliyetlerini sürdürüyorlar. 
Milli pul sergileri yapılıyor. Birçok 
koleksiyonerimiz uluslararası ödüller 
kazanıyorlar. Bu gibi hususlar filateliye 
olumlu yansıyor. Gençlerin de son 
zamanlarda daha çok ilgi duydu"unu 
gözlüyorum.

D.: Neden tema olarak sinema ve 
ileti!im pullarını seçtiniz?
#.A.: Aile ya!antıları çocukların 
gelece"inde etkili olabiliyor. Pulla 
tanı!tı"ım yıllarda sinemayla da beni 
ailem tanı!tırdı. Her hafta mutlaka 
ailece sinemaya giderdik. Pul gibi 
sinemayı da sevdim. 90’lı yılların 
ba!ında sinemaya olan sevgimden 

dolayı sinema temalı pullar, zarflar 
toplamaya ba!ladım. 

1995’te sinemanın 100. yıldönümü 
nedeniyle, sinema konulu pullarımla 
ülkemizde ilk ki!isel pul sergisini açtım. 
#leti!im konusuna gelince. Yayıncı 
oldu"um için ileti!imle hep iç içe 
oldum. Bu alanda çıkan pulların beni 

Hobiler MesleklerTürkiye Cumhuriyeti ve Sinema Pulları 
koleksiyonlarından.

32 4 5

1

3 4

5



86 Temmuz/A!ustos/Eylül
2018

ilgilendirdi"ini gördüm ve ikinci bir 
tema olarak bunu seçtim. 2011 yılında 
80 panoluk “Filateli’de #leti!im” sergimi 
açtım. Bu sergimde ileti!imle ilgili 
efemeralar ve objeler de yer aldı.

D.: Koleksiyonunuzun kapsamı nedir?
#.A.: Esas tematik koleksiyonum 
“filatelide sinema”dır. #çeri"inde 
sinemanın tarihi, sanatçılar, yapıtlar, 
festivaller gibi bölümler var. Bu 
koleksiyonu yaparken sinema 
merkezinde olmak üzere yayınlar, 
efemera, 3 boyutlu objeler de 
topluyorum. 

#kinci büyük koleksiyonum ise 
“filatelide ileti!im”. Bu koleksiyonumda 
antik ça"lardan günümüze ula!an her 
türlü ileti!im bölümleri var. Örne"in, iki 
ki!inin selamla!ması, uydular, postanın 
tarihi, telefon, telgraf, bilgisayar gibi. 
KKTC, EuropaCept koleksiyonlarım 
da var. Bir ba!ka koleksiyonum da 
eksiksiz “Geleneksel Türkiye Pulları” 
koleksiyonumdur.

D.: Bu e!siz birikim ne kadar sürede 
ve nasıl olu!tu?
#.A.: Severek ve ilgiyle üredi. 
Koleksiyonlarımı hiçbir zaman topluca 
almadım. Yıllar içinde ara!tırarak, 
pe!inden ko!arak, tek tek alarak 
olu!tu. Tabii en büyük ba!vuru yayını 
kataloglar oluyor. Onları edinerek 
alacaklarımı belirlemi!imdir.  

D.: Di"erlerinden daha de"erli ya da 
özel hikâyesi olan pullar var mı?
#.A.: Sayılarını gerçekten bilmedi"im, 
ki herhalde binlerle ifade edilebilir, 
pullarımın arasında ilkokuldayken 
harçlıklarımla aldı"ım pullar benim 
en kıymetlilerimdir. Aradan yarım 
yüzyıldan fazla geçmi! olmasına 
ra"men o pulları postaneden veya 
pulculardan alı! heyecanlarımı hâlâ 
anımsıyorum. Maceram aslında onlarla 
ba!ladı…

D.: Koleksiyonunuzda olmayan 
de"erli bir pul gördü"ünüzde neler 
hissediyorsunuz?
#.A.: Aslında koleksiyonlar devamlı 
ürerler. Hiçbir koleksiyon için artık 
tamamdır denemez. Devamlı yeni bir 
objeye rastlayabilirsiniz. Bazen bende 
olmayan bir seriye rastlayabiliyorum. 
E"er koleksiyonuma katılmaya de"erse 

onu edinme duygusu ya!arım ve 
alarak koleksiyonuma katarım.

D.: Koleksiyonunuzda eksik 
gördü"ünüz, edinme hayali 
kurdu"unuz pullar hangileri?
#.A.: Yeni çıkan pul serilerini izliyorum. 
PTT tarafından çıkan pullar do"al 
olarak koleksiyonuma giriyor. 
Tematikleri de internetten, literatürden 
izliyorum. Aslında almayı hayal etti"im 
bir pul !u an için yok gibi… 

D.: Pul koleksiyonu yapmanın 
zorlukları neler?
#.A.: Pul koleksiyonunu gerekti"i gibi 

yapmak gerçekten zordur. Toplamanın, 
biriktirmenin ötesindedir koleksiyon 
yapmak. Geleneksel pul koleksiyonu 
yapıyorsanız kendinize göre bir 
ba!langıç yılı bulup günümüze kadar 
çıkan her pulu mutlaka almalısınız. 
Bunların içinde hatıra pulları, sürekli 
posta serileri ve resmi seriler mutlaka 
olmalıdır. 

Kızılay, Türk Hava Kurumu, Çocuk 
Esirgeme Kurumu pulları e"er 
ba!langıç olarak seçti"iniz yıllar içinde 
varsa onları da edinmelisiniz. Pulların 
koleksiyona girebilecek nitelikte 
olmaları da önemlidir. Hasarlı pullar 

Hobiler Meslekler $erif Antepli koleksiyonundaki 
ilk gün zarfları ile.

Greta Garbo 
koleksiyonundan.

Sinemanın ba!lamasını sa"layan, 
sinematografı icat eden Lumiere Karde!ler.
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girmemelidir. Gerekli olmadıkça 
damgalı pulları katmamak gerekir. 

Kataloglar, literatür de pul almanıza 
yardımcı olaca"ı için edinip izlemeniz 
gerekecektir. Ve tabii onları rutubetsiz 
bir ortamda korumalısınız. Her 
koleksiyon için oldu"u gibi pul 
koleksiyonu yapmak da merak, zaman 
ve ilgi ister. Tabii bir miktar harcama 
yapmak da gerekir.

D.: “Her toplama bir koleksiyon 
de"ildir” diyorsunuz, peki size göre 
koleksiyon nedir, nasıl olmalıdır ve 
koleksiyoner kimdir?

#.A.: Bilinçli olarak toplamalar sonunda 
koleksiyon olu!ur. Örne"in ülkemizde 
çıkan pullar arasında çiçekleri, me!hur 
adamları, iller serilerini be"enip sadece 
onları almanızla pul koleksiyonerli"i 
olmaz. Geleneksel pul koleksiyonunun 
eksiksiz olması gerekir. Tematik 
koleksiyon ise biraz daha özgürce 
yapılabilir. Karar verdi"iniz bir temayı, 
literatürü izleyerek yapabilirsiniz.

D.: Koleksiyon yapmanın size 
kazandırdıkları neler?
#.A.: Öncelikle pul koleksiyonum 
beni bilgilendiren, yararlı bir 
koleksiyon olmu!tur. O küçük kâ"ıt 

parçacıklarının üzerindeki resimleri, 
motifleri inceleyerek, ara!tırarak bilgi 
da"arcı"ımı geli!tiririm. #lk gençlik 
yıllarımda yurt dı!ında buldu"um 
mektup arkada!larımla pul de"i!imleri 
yapardım. Onlara istedikleri pulları 
gönderirken mutlaka Türkiye ile ilgili 
turistik bro!ürler de gönderirdim. 

Sonra onlar da kendi ülkeleri ile ilgili 
gönderimler yapmaya ba!ladılar. 
Böylece hem ülkemi tanıtıyordum 
hem de onlarınkini tanımı! oluyordum. 
#lerleyen yıllarda koleksiyoner 
arkada!lar tanıdım. Günümüze kadar 
uzanan dostluklarımız oldu.

Hobiler Meslekler2011 yılında açılan #leti!im Sergisi’nin Taksim 
Cumhuriyet Sanat Galerisi’nin önündeki afi!i.

Sinema koleksiyonundan 
örnekler.
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D.: Bir çok ilke imza atarak gerçekle!-
tirdi"iniz sergiler ve önemli projeler 
var, bunlara örnek verir misiniz?
#.A.: 1995 yılında ülkemizde ilk 
ki!isel pul sergimi açtım. Sinema 
koleksiyonumla ilgili pul sergimdi. 
2010’da yine ki!isel pul sergisi açtım. 
Bu sergiyle birlikte hazırlayıp bastı"ım 
“Filatelide Sinema” adlı koleksiyon 
kitabım bu konuda yayınlanan ikinci 
kitabımdır. 

2011’de yaptı"ım “Filateli’de 
#leti!im” sergim ve kitabım da yine 
konusundaki ilklerden olmu!tur. Bu 
çok kapsamlı bir sergiydi. Geçti"imiz 
günlerde çocuklara koleksiyon 
kültürünü ö"retecek, heveslendirecek 
bir sergi açtım. #leride bir sponsor 
bulursam daha geni! olarak ileti!im ve 
sinema sergileri yapmak isterim.

D.: Koleksiyon üzerine dergi 
yayınlama fikri nasıl ortaya çıktı, nasıl 
geli!ti ve bugün “Collection” nasıl bir 
yayın, okuyucularına neler sunuyor?
#.A.: 2000 yılında ülkemizde 
koleksiyon kültürü üzerine yayın 
yapan bir dergi yoktu. Olanlar çok 
önceden veya kısa bir süre önce 
kapanmı!lardı. Çe!itli konularda 
süreli yayınlar çıkardı"ım için yayın 
paletimin içine “Collection”u da 
katmak istedim. 

Aslında çocuklu"umdan beri gelen  
bu tutkumu süreli bir yayında da 
sürdürmek istedim. Üç ayda bir olmak 
üzere “Geçmi!in De"erlerini Gelece"e 
Ta!ıyanların Dergisi” sloganıyla 
yayınlamaya ba!ladım. Hemen her 
çe!it koleksiyonla ilgili konuların yer 
aldı"ı dergimde koleksiyonerler ve 
ara!tırmacılar yer aldılar. Mayıs 2018’de 
71. sayısı çıkan dergimde her çe!it 
koleksiyon yapılabilece"i örneklerle 
görülüyor…

D.: Collection Club’ın kurulu! hikâyesi 
nedir ve bugün ne gibi çalı!malar, 
etkinlikler yapıyorsunuz?
#.A.: 2000 yılında Collection’u 
yayınladıktan sonra, 2002’de 
dergiye yazı yazan koleksiyoner ve 
ara!tırmacı dostlarımı davet ederek; 
“Bu çalı!mamızı kulüp kurarak daha 
geni! bir platformda devam ettirelim” 
önerisinde bulundum. Önerim 
olumlu kar!ılandı. O yılın Nisan 

ayında Collection Club’ı kurduk. O 
yıldan bugüne 20’nin üzerinde karma 
sergi, iki sempozyum, ilkokuldan 
üniversitelere kadar çe!itli e"itim 
kurumlarında konferanslar verdik 
ve kurulu!umuzdan bugüne her ay 
aksamadan düzenledi"imiz genel 
toplantılarımız oluyor. Bu toplantılara 
kültür insanlarını, koleksiyonerleri 
davet ederek sunularını izliyoruz. 

D.: Aralarında “$stanbul’un Yüz 
Koleksiyoneri” de olmak üzere çe!itli 
kitaplarınız var, bunlardan bahseder 
misiniz?
#.A.: 1995 yılında ilk pul sergimi 
açtı"ımda ilk kitabım da yayınlandı. 
Sinemanın 100. Yılı Pul Sergisi’ydi. 

Sonraları Filatelide Sinema, Filatelide 
#leti!im, #stanbul’un 100 Koleksiyoneri, 
#stanbul’un 100 Pulu, Haydi Çocuklar 
Koleksiyon Yapalım, Sinema-120 Yıllık 
Öykü, Necip Sarıcı adlı kitaplarda 
imzam oldu.

D.: “Avrupa’da en az koleksiyon yapan 
ülkeyiz” diyorsunuz, bu durumu 
de"i!tirmek için sizce neler yapılmalı?
#.A.: Özendirmek ve bilinçlendirmek 
ba!ta geliyor. Biz Collection Club’ı 
kurarken insanları, özellikle de gençleri 
koleksiyonculu"a özendirmeyi 
misyon edinmi!tik. Geride bıraktı"ımız 
yıllarda bunu gerçekle!tirdi"imizi 
söyleyebilirim. 

Hobiler Meslekler Cemal Re!it Rey salonlarında düzenledi"i “Sinema; 120 Yıllık Öykü” sergisinin 
açılı!ında sanatçılarla birlikte. (Göksel Arsoy, Meral Orhonsay, $erif Antepli, 
Engin Ça"lar, Abdurrahman $en, #zzet Günay, Ediz Hun, Prof. Dr. O"uz Makal)

12 13

12

13

Koleksiyonlarında yer 
alan sinema ile ilgili 
plaklar.
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Hobiler Meslekler

Bizim gibi kurulu!ların sayısı artmalı. 
Devlet, PTT, Darphane daha çok ilgi 
göstermeli. Son yıllarda PTT ve Filateli 
Federasyonu bu konuya ilgi gösteriyor. 
Birkaç yıl önce Darphane’ye bir yazı 
yazarak yeni çıkan hatıra paraları 
ile ilgili bilgiler verirlerse derginin 
sayfalarında yayınlayabilece"imi 
söyledim. Cevap bile vermediler. Böyle 
bir kurumun ilgisiz olması ho! de"il 
tabii… 

D.: Koleksiyonunu yaptı"ınız ba!ka 
objeler de var, nedir bunlar?
#.A.: Sinemayla ilgili objeler, yayınlar, 
efemeralar topluyorum. Ka!ık ve 
yüksük objelerim de koleksiyon 
seviyesine ula!tı.

D.: Son olarak koleksiyon yapmak 
isteyen ki!ilere neler tavsiye 
edersiniz?
#.A.: Bilinçli olarak koleksiyon yapmak 
sabır ve zaman isteyen bir u"ra!tır. 
Öncelikle neyin koleksiyonunu 
yapmak istedi"inize kesin olarak karar 
vermelisiniz. Kesin olarak diyorum, 
çünkü aksi takdirde, vazgeçti"inizde, 
bıktı"ınızda hem paranıza hem de 
zamanınıza yazık olacaktır. 

Karar verdi"iniz koleksiyon türüyle 
ilgili bilinçli olarak toplamalara 
ba!layacaksınız. Bir süre toplamalarınız 
devam edecektir. Tabii topladıklarınızı 
incelemeleriniz de sürecektir. Sonraları 
topladıklarınızı kategorize ederek 

tasnif edeceksiniz. Bundan sonra 
koleksiyonerlik yolunda yürümeye 
ba!layabilirsiniz.

Çok de"i!ik konularda koleksiyon 
yapmaya ba!larsanız yorulabilirsiniz, 
bıkabilirsiniz ve 
gereksiz 
harcamalar 
yaparsınız… 
Onun için 
bir konu 
belirleyerek 
ba!lamak ve 
sürdürmek 
daha faydalı 
olacaktır.

Sinema 
koleksiyonundan bir afi!.

14 Sinema koleksiyonlarından 
örneklerin yer aldı"ı kitap.

15 Ka!ık ve yüksük 
koleksiyonlarından.

16 Cemal Re!it Rey salonlarında 
açılan sergiden bir görünü!.

17

14

15

16

17

Koleksiyonlarında yer 
alan sinema ile ilgili 
plaklar.
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Bilim Teknoloji

Migren Tedavisinde $laç Umudu

Amerikan Gıda ve #laç Dairesi (FDA) 
migren hastalı"ının tedavisinde, atakları 
önleyici olarak kullanılan migren 
a!ısına onay verdi. 2012 yılından beri 
çalı!maları devam eden a!ı, ABD’de 
onay aldıktan kısa bir süre sonra satı!a 
sunuldu. Dünyada 3 bin hasta üzerinde 
denenen a!ının klinik çalı!malarına 
Türkiye’den de 12 hasta katıldı.

Dünya Ba! A"rısı Derne"i Komite 
Üyesi, Cerrahpa!a Tıp Fakültesi 
Nöroloji Anabilim Dalı’ndan Prof. 
Dr. Derya Uludüz, migren a!ısının, 
migren hastalı"ının tedavisi için 
özel olarak geli!tirilen ve migren 
ataklarının geli!mesini önleyici ilk 
ilaç oldu"unu açıkladı. Yakla!ık 500 
dolar fiyat ile ABD’de kullanıma giren 
a!ının Türkiye’de de ruhsat alması için 
ba!vuru yapıldı.
 
Prof. Dr. Derya Uludüz, a!ının tüm 
etkilerini uzun vadede göreceklerini 
ancak bugüne kadar yapılan çalı!ma 
sonuçlarının umut verici oldu"unu 
söyledi. $u ana kadar migren için 
üretilmi! özel bir tedavi olmadı"ını 
belirten Prof. Dr. Uludüz; “Hep ba!ka 
hastalıklar için üretilmi! ilaçları 
migrende deniyorduk. Ancak çok 
güzel bir haber geldi. Migrene özel, 
henüz ataklar ortaya çıkmadan ata"ı 
durdurabilen bir tedavi geli!tirildi. 
Hemen FDA’ya ba!vuruldu, onay alındı 

ve ABD’de ürün piyasaya sürüldü” dedi.
#lacın 3 bin ki!i üzerinde denendi"ini 
söyleyen Prof. Dr. Uludüz, bugüne 
kadar bulunan tek yan etkisinin a!ının 
yapıldı"ı yerde kısa süre hafif bir 
kızarıklık yaratması ve yine kısa bir süre 
nezle benzeri etki görülmesi oldu"unu 
belirtti. Prof. Dr. Uludüz, Türkiye’den 
12 hastanın a!ıyı kullandı"ını ve a!ının 
düzenli kullanıldıkça a"rı ataklarını 
azalttı"ını söyledi. Migren a!ısının nasıl 

etki etti"ini de 
açıklayan Prof. 
Dr. Uludüz; 
“Migrende 
birkaç tane 

mekanizma 
var. Bu 

mekanizmaların 
en önemlisi 

enflamasyonun ortaya çıkması. Atak 
ortaya çıkaca"ı anda bir takım iltihap 
maddeleri salınıyor ve damarlara 
gidiyor, damarları geni!leterek a"rı 
ata"ını ba!latıyor. #!te a!ı da bu iltihap 
maddelerinin salınmasını engelliyor. 
Böylece a"rı ata"ı olasılı"ını ortadan 
kaldırıyor. Daha önce geni!leyen 
damarları tekrardan daraltmaya yönelik 
tedavi veriyorduk. Bu tedavide ilk 
etapta durdurmu! oluyoruz” diye 
konu!tu.

A!ının %70’in üzerinde ba!arı !ansı 
oldu"unu sözlerine ekleyen Prof. Dr. 
Uludüz; “Özellikle sık migren atakları 
olan hastalarda iyi yanıtlar aldık. Ayda 
20 gün a"rısı olan bir hastada bunu 
sıfırlıyor ya da maksimum 1-2 güne 
dü!ürüyor” dedi. FDA Nöroloji Ürünleri 
Bölümü’nün direktörü olan Eric 
Bastings ise açıklamasında; “Migren gibi 
sancılı ve yorucu bir durum için bu ve 
buna benzer yeni tedavilere ihtiyacımız 
büyük” !eklinde konu!tu.
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Kemoterapiden Kurtarabilecek 
Bulu!

ABD’nin New York kentindeki bir 
kanser ara!tırma merkezinde yapılan 
çalı!maya göre, meme kanserinin en 
sık görülen türüne yakalanan kadınların 
%70’inin hastalı"ın ilk a!amasında zorlu 
kemoterapi tedavisi görmesine gerek 
kalmayabilir.

Albert Einstein Kanser Merkezi’nin 
öncülü"ünde yapılan ara!tırmada, 
tümörün arz etti"i tehlikeyi ölçen bir 
genetik test üzerinde çalı!ıldı. Uzmanlar 
bulu! sayesinde tedavi uygulamalarının 
hemen de"i!ebilece"ini ve bu gruptaki 
kadınların sadece ameliyat ve hormon 
terapisiyle güvenli bir !ekilde tedavi 
edilebilece"ini söyledi.

Kemoterapi sıklıkla ameliyatla alınan 
tümörün yayılmasını ya da geri 
dönmesini önlemek için yapılıyor. 
Kemoterapi hayat kurtarsa da, 
kusmadan, halsizlik ve kısırlı"a veya 
kalıcı sinir a"rılarına kadar birçok a"ır 
yan etkisi bulunuyor. Nadiren de kalp 
yetmezli"i ve lösemiye yol açabiliyor.

Çalı!mada, zaten yaygın !ekilde 
kullanılan bir genetik testi yaptıran 

10.273 kadın incelendi. $u anda bu 
genetik testten dü!ük puan alan 
kadınlarda kemoterapiye gerek olmadı"ı 
söylenirken, yüksek puan alanlara 
kesinlikle kemoterapi tedavisi görmeleri 
tavsiye ediliyor. 

Ço"u kadın testte ortalama bir puan 
alıyor ve bu durumda ne yapacakları 
net bir !ekilde söylenemiyor. Ancak 
Chicago’da gerçekle!en bir kanser 
uzmanları konferansında sunulan 
verilere göre, bu kadınlarda hayatta 
kalma oranı kemoterapi görseler de 
görmeseler de aynı. 

Hemen uygulanabilecek ve önemli 
bir tasarruf sa"layabilecek çalı!manın, 
kanser alanında nadiren görülen bir 

bulu! oldu"u belirtiliyor. Londra’daki 
Royal Marsden Hastanesi’nden onkoloji 
uzmanı Dr. Alistair Ring; “Onkologlar bu 
sonuçları bekliyordu. Hemen bu sabah 
tedavi yöntemini etkileyebilir” diye 
konu!tu.

Çalı!mada sadece meme kanserli 
hastalar, özellikle de hala hormon 
tedavisi görenler, tümörü lenf bezlerine 
yayılmamı! olanlar ve tümörlerin daha 
çabuk büyümesine yol açan HER2 
mutasyonu bulunmayan hastalar 
üzerinde duruldu. Test, ameliyatla 
alınan tümörün üzerindeki bir numune 
ile yapılıyor. Testte, kanserin ne kadar 
saldırgan oldu"unu belirleyen 21 genin 
aktivite düzeylerine bakılıyor.

Bilim Teknoloji

Nezle Tedavisinde Yeni Yöntem

#ngiliz uzmanlar, nezleyi tedavi etmek 
için yeni bir yöntem geli!tirmi! 
olabileceklerine inanıyor. Yeni 
geli!tirilen yöntemde, yüzlerce çe!idi 
olabilen nezle virüsü yerine, insan 
vücudunda yerle!ti"i ortam hedef 
alınıyor.

Yeni yöntemde, nezle virüslerinin 
normalde ço"almak ve yayılmak için 
ele geçirdi"i vücut hücrelerindeki bir 
protein bloke ediliyor. Laboratuvar 
testlerinde, tedavinin yeterince erken 
uygulanması halinde nezle virüsünün 
durdurulabilece"i tespit edildi.

Imperial College London uzmanları, 
yan etkileri azaltabilmek için yeni 
tedavinin solunum yoluyla alınabilecek 
bir versiyonunu yapmaya çalı!ıyor. 
Bilim dergisi Nature Chemistry 
Journal’da yer alan ara!tırmada, 
akci"er hücrelerindeki NMT adlı 

proteine uygulanan tedavinin dakikalar 
içinde i!e yaramaya ba!ladı"ı görüldü.

Tüm nezle virüslerinin kendilerini 
kopyalayıp yayılabilmeleri için insan 
hücrelerindeki proteine ihtiyacı var. 
Ara!tırma ekibinden Prof. Ed Tate; 
“Burada fikir, virüs ilk bula!tı"ında 
kendisini kopyalamasını ve yayılmasını 
önlemek. Nezle tamamen yayıldı"ında 
bile semptomların etkisini azaltabilir. 
Tedavi, özellikle nezle olduklarında çok 
hastalanabilen, astım gibi rahatsızlıkları 
olanların i!ine yarayabilir” dedi.

Tate ayrıca, virüs yerine ev sahibini 
hedef almanın “biraz radikal” bir 
yöntem oldu"unu söylemekle birlikte, 
virüsleri hedef almaktaki zorluklar 
nedeniyle yakla!ımlarının anlamlı 
olabilece"ini kaydetti.

Nezle virüsleri çok çe!itli olmalarının 
yanı sıra, hızla evrim geçiriyorlar ve bu 
durum da ilaçlara kısa sürede direnç 

geli!tirebilmeleri anlamına geliyor. 
Testlerde, yeni ilacın birkaç virüs 
türünü insan hücrelerine hiç zarar 
vermeden durdurabildi"i görüldü. 
Ancak, yeni ilacın insan vücuduna 
zararlı olmadı"ından emin olmak için 
yeni testler yapılması gerekiyor.

Nezle insandan insana kolayca 
geçebiliyor ve nezle virüsleri ellerde 
ve yüzeylerde 24 saat ya!ayabiliyor. 
A"rı kesiciler ve nezle ilaçları sadece 
hastalı"ın belirtileriyle mücadele 
edebiliyor. Ancak enfeksiyonun 
kendisini durduracak herhangi bir 
tedavi yöntemi bulunmuyor.
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Karma!ık Konu!ma Sinyalleri 
Çözülebilir

Bilim insanları, konu!ma yetisini 
kaybeden hastaların seslerini 
yeniden duyurabilmelerini sa"lamak 
amacıyla, karma!ık konu!ma 

sinyallerini çözmek için kullanılacak 
bir beyin implantı üzerinde çalı!ıyor.
Ara!tırmacılar, yardımcı fiziksel 
cihazları kontrol edebilen çok sayıda 
beyin-bilgisayar arabirimi olu!turdu. 
Bunlar felçli hastaların ellerini 
oynatmalarını ve ampute hastaların 

protez kollarını ve ellerini kontrol 
etmelerini sa"lıyor. Ara!tırma 
ekibinden Dr. Jose Garrido; 
“Burada yapmaya çalı!tı"ımız, 
beyin aktivitesini okumaya ve 
haritalamaya yarayan grafene 
dayanan, yeni jenerasyon sinirsel 
arabirimler geli!tirmek. Amaç 
konu!ma engelli hastaların ileti!im 
ve konu!ma yetilerine yeniden 
kavu!malarını sa"lamak” dedi. 

Yalnızca atom büyüklü"ünde, güçlü, 
oldukça esnek, elektrikle i!leyen, 
saydam bir malzeme olan grafen, 
sinirsel aktivitenin karma!ık kalıplarını 
çözümlemeye yarıyor. Amaç motor 
korteksteki artikülasyonla ilgili 
aktiviteyi yeniden kodlayabilmek 
ve bu sinyali çözerek bir konu!ma 
birle!tiriciye göndermek.
Hayvanlar üzerinde yapılan 
deneyler beyin hasarı geçiren 
farelerin seslerine yeniden 
kavu!masını sa"ladı. #nsanların 
beyin sinyallerini çözümlemekse 
çok daha karma!ık bir süreç, ancak 
ara!tırmacılar klinik deneylerin üç yıl 
içinde ba!layaca"ını söylüyor.

Bilim Teknoloji

Erken Te!his Yapabilecek 
$mplant

Bilim insanları kanseri daha ba!langıç 
a!amasında tespit edebilecek bir 
deri implantı geli!tirdiklerini açıkladı. 
#mplant, bazı kanser türlerinin belirtileri 
arasında yer alan, kanda artan 
kalsiyum oranını tespit edip implantın 

takılı oldu"u yerdeki derinin rengini 
de"i!tiriyor.

Bilim insanları implantın henüz 
geli!tirme a!amasında oldu"unu 
ancak gelecekte kanserin erken 
te!hisinde kullanılabilece"ini söylüyor. 
Science Translational Medicine 
adlı bilimsel dergide yayınlanan 

ara!tırmaya göre implant en yaygın 
kanser türleri olan meme, prostat, 
akci"er ve ba"ırsak kanserlerinin yanı 
sıra böbrek yetmezli"inde de i!aret 
veriyor.

Fare ve domuzlarda ba!arıyla denenen 
implantın insanlara da uygulanması 
durumunda gelecekte insanlar 
implantın üzerindeki derinin renk 
de"i!tirdi"ini fark etti"i anda doktora 
giderek kanseri erken a!amada te!his 
etme imkânına sahip olacak.

Ara!tırmaya liderlik eden ETH Zürih 
Biyosistem Bilimi ve Mühendisli"i 
Profesörü Martin Fussenegger; 
“Kanserde erken te!his hayat kurtarır” 
diyor ve ekliyor, “Günümüzde insanlar 
ancak tümör sorun yaratmaya 
ba!ladı"ında doktora gidiyor. Maalesef 
o zaman da genellikle çok geç oluyor.”
Bilim insanları teknolojinin insanlar 
üzerinde denenebilmesi için çok 
yol alınması gerekti"ini söylüyor. 
Ara!tırmacılar bu teknolojinin kalsiyum 
seviyesi yerine ba!ka de"erleri ölçerek 
ba!ka hastalıkların tespit edilmesinde 
de kullanılabilece"ini söylüyor.
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Fark Yaratan Bileklik

Milyonlarca !eker hastası, her gün 
kanlarındaki glikoz seviyesini ölçmek 
için parmaklarından kan almak 
zorunda kalıyor. Birle!ik Krallık’ta 
bulunan Bath Üniversitesi’nin 
ara!tırmacıları tarafından geli!tirilen ve 
satı!a sunulmaya hazırlanılan bileklik 
ise bu acılı i!lemi tarihe karı!tırmak 
üzere.

$eker hastaları tarafından bileklerine 
takılan giyilebilir bir cihaz olan bant, 
içerisindeki minyatür sensörler 
sayesinde kandaki glikoz oranını hiçbir 
acı hissettirmeden ölçüyor. Zararsız 
güçte bir elektrik akımı olu!turan 
bileklik, vücut kılının kökleri arasında 
bulunan hücrelerdeki interstisyel sıvıdan 
glikoz çekerek ölçüm yapıyor. Her bir 
sensör ayrı bir kök üzerinde çalı!arak, 
yapılan ölçümün do"rulu"unu sa"lıyor.

Vücuttan çıkarılan glikoz, bileklik 
içerisindeki ufak rezervuarlara aktarılarak 
buralarda ölçülüyor. Günümüzün 
acılı yöntemleriyle birkaç saatte bir 
gerçekle!tirilebilen ölçüm i!lemi, 

bu cihaz sayesinde sürekli olarak 
yapılabilecek ve glikoz seviyesi endi!e 
verici düzeylere ula!tı"ında kullanıcının 
akıllı telefonuna kablosuz olarak bildirim 
gönderecek.

Bileklik laboratuvar testlerinde hem 
domuz hem de insan vücudundaki 
glikoz seviyelerini do"ru !ekilde 
ölçmeyi ba!ardı. Bilim insanları !imdi 
bileklikteki sensörlerin sayısını arttırmayı 
ve uzun süre kullanım için tasarımını 
iyile!tirmeyi hedefliyor.

Alzheimere Kar!ı Anı 
Tekrarlama Yöntemi 

Amerika Birle!ik Devletleri’nde 
bir grup ara!tırmacının hastalar 
üzerinde yaptı"ı anı tekrarlama 
çalı!masının, Alzheimer 
hastalarının hafıza performansını 
%37 oranında arttırdı"ı açıklandı. 
Çı"ır açıcı oldu"u de"erlendirilen 
bu yöntemle, olu! anında 
kaydedilen anılar, daha sonra 
Alzheimer hastasına izletiliyor.
10 hasta üzerinde yapılan 
çalı!mada elde edilen ilk 
verilere göre, bu yöntem hafıza 
performansını %37 oranında 
arttırdı. Daily Telegraph 
gazetesinde yer alan habere göre, 
Amerika Birle!ik Devletleri ordusu 
tarafından fonlanan çalı!ma, 
“ki!isel ya!antıyla ilgili hafıza” 
anlamına gelen, episodik hafızayı 
geli!tirmeye yo"unla!tı. Episodik 
hafıza, örne"in, bir anahtarın 
nerede bırakıldı"ı, arabanın nereye 
park edildi"i veya yapılan bir tatille 
ilgili anıların depolandı"ı bölüme 
verilen isim.

Kuzey Carolina’daki Wake 
Forest Baptist Health ara!tırma 
hastanesinde profesör olan Robert 
Hampson; “Bu çalı!mayla tıp 
tarihinde ilk kez bilim insanları 
hafıza !ablonunu tanımlamayı 
ba!ararak, var olan anıyı daha 
iyi çalı!ır hale getirdi. Bu hafıza 
kaybının tedavisinde çok önemli 
bir ilk adım” dedi.

Çalı!maya katılan hastalardan 
renkli blok gibi basit bir görüntü 
üzerine yo"unla!maları istendi. 
Daha sonra ekran karartılıp, bir 
süre sonra tekrar açıldı ve 5 
görüntü arasından do"ru olanı 
seçmeleri istendi. Ara!tırmacılar, 
görüntüsü tekrar oynatılırken 
hatırlama telkini yapılan !ekille 
ilgili hafıza performansının %37 
oranında arttı"ını kaydetti.

#ngiltere’deki Alzheimer Toplulu"u 
isimli ara!tırma kurumunun 
ba!ı olan James Pickett, her 
üç dakikada bir ki!iye tanı 
koyuldu"unu belirterek; “Yeni 
yöntemlere her zamankinden 
fazla ihtiyacımız var” diyor. 

Bilim Teknoloji
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Dünya ekonomisinin uzunca bir 
süre ya!adı"ı bol likidite dönemi, 
Amerika Birle!ik Devletleri Merkez 
Bankası FED’in faiz arttırım kararları 
ile birlikte sona ereli epey bir süre 
oldu. Bu dönemin sona ermesi, dı! 
kaynak kullanan geli!mekte olan 
ülkeler açısından yeni bir dönemin 
ba!langıcıydı. Bol likidite dönemini 
reformlar ile de"erlendiren, dı! 
finansman açı"ını azaltabilen 
geli!mekte olan ülkeler, bu yeni 
dönemden daha az etkilenirken, 
tüketime dayalı büyüyen ve 
reformist adımları atmakta gecikmi! 
olan ekonomiler, dı! finansman 
ihtiyacının sürükledi"i yere 
gitmekten geri duramıyorlar.

Geli!mekte olan bir ekonomi olarak 
bu durumdan tabii ki ülkemiz de 
fazlasıyla etkilendi. Azalan global 
likidite, maliye politikaları ile ikame 
edildi ve oldukça önemli bir büyüme 
performansı sergilendi. Yine 
büyüme hedefinin bir sonucu olarak 
özel sektör borçlulu"u yükseldi. 
Geli!mekte olan ülkeler arasında 
oldukça dikkat çeken büyüme 
oranlarına kar!ın, enflasyonun 
yükseli!i engellenemedi. Dı! 
finansman ihtiyacı, enflasyon 
artı!ı, para politikalarında özerkli"i 
sorgulanan Merkez Bankası, erken 
seçim ilanının getirdi"i siyasi belirsizlik 
gibi bile!enler, Türk lirasının önemli 
ölçüde de"er artı!ı ile sonuçlandı.
 
Yazının yazıldı"ı tarih itibarıyla ilk 
çeyrek büyüme rakamı %7,4 olarak 
açıklanmı! bulunuyor. #kinci çeyrekte 

bu oranın yakalanması pek mümkün 
görünmüyor. Üçüncü çeyrekte ise bir 
daralma olaca"ı neredeyse kesin gibi. 
Akıllardaki soru dördüncü çeyrekte 
de bir daralma olup olmayaca"ı, 
yani daralmanın durgunlu"a 
dönü!üp dönü!meyece"i. Ülkemiz 
ekonomisine ili!kin yılsonu büyüme 
beklentisi %3,5-4’ler civarında.

Enflasyonda ise artık tek haneli 
rakamlar oldukça uzakta kaldı. 
Haziran ba!ında açıklanan Mayıs 
ayı rakamlarına göre TÜFE aylık 
%1,62, yıllık %12,15 arttı. ÜFE ise aylık 
%3,79, yıllık %20,16 arttı. Görünen 
o ki üreticiler, henüz kar!ı kar!ıya 
kaldıkları maliyet artı!ını tüketiciye 
yansıtamamı! durumdalar, ancak 
aradaki bu farkın bir noktada 
mutlaka azalaca"ını söylemek yanlı! 
olmaz. Söz konusu veriler ı!ı"ında, 

Ekonomi

Global 
Ekonomide 
Son Durum

Aslı Günel
Selçuk Ecza Deposu Tic. ve San. A.#.
Yatırımcı $li!kileri & Sermaye  
Piyasaları Koordinatörü
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ekonomimizin güçlü yanı bütçe 
açı"ının ve kamu borçlulu"unun 
dü!üklü"ü. Zayıf tarafta ise özel kesim 
borçlulu"unun yüksekli"i ve dı! 
finansman ihtiyacı var. Özel kesimin 
borcunun önemli bir kısmının döviz 
cinsinden olması da önemli bir risk. 

Yerli ve yabancı büyük bankaların 
2019 yılsonu dolar kuru tahminleri 
5 TL civarında yo"unla!ırken, 
mevcut durumda yapılandırmaya 
konu edilmi! olan 20-25 milyar 
dolarlık özel kesim borcunun artıp 
artmayaca"ının da takip edilmesi 
gerekiyor. Enflasyon kontrolü ve para 
politikasında siyasetten ba"ımsız 
Merkez Bankası çok önemli. Gelinen 
a!amada, geçti"imiz günlerde 
gerçekle!tirilen 5 puanlık politika 
faiz artı!ı ve sadele!tirme gibi 
adımlar Merkez Bankası’nın sıkı 

para politikasına ili!kin duru!una 
yönelik sinyaller verdiyse de, seçim 
sonrasında bu açıdan güvenin 
peki!tirilmesi !art.

Derecelendirme kurulu!larının 
dikkat çekti"i hususların ba!ında 
da dı! finansman ihtiyacı geliyor. 
Global olarak faizlerin yükselmesinin 
beklendi"i önümüzdeki dönemde, 
ülkemize finansman akı!ının 
kesilece"i herhangi bir senaryoda 
ekonomimizin dayanıklılı"ının 
sorgulanabilece"i belirtilerek, not 
indirimlerine giden derecelendirme 
kurulu!ları yapısal reformların 
kritikli"ine dikkat çekiyor. 

#lk çeyrekte sa"lanan %7,4’lük 
büyümenin bile!enlerine 
baktı"ımızda reformların önemini 
bir kez daha anlıyoruz. Harcama 
bile!enlerine göre büyüme önemli 
ölçüde özel tüketim kaynaklı 
gerçekle!ti. Tüketimin alt detaylarında 
tüm kalemlerin büyümeye destek 
verdi"i, dayanıklı mal tüketimi 
haricindeki di"er tüm kalemlerin 
de geçen yılın son çeyre"ine göre 
daha yüksek bir yıllık büyümeye 
ula!tı"ı görülüyor. Geçen yılın son 
çeyre"indeki ivme kaybının ardından 
yatırımların tekrar hız kazanması 
olumlu de"erlendirilebilecek bir 
faktör. Son çeyrekte büyümeye 
katkıda öne çıkan di"er kalem 
de kamu harcamaları. Dı! ticaret 
cephesinde, durum iç açıcı de"il, net 
ihracatın büyümeye katkısı negatif.

Üretim tarafında ise önceki çeyre"e 
göre imalat, finans ve sigorta 
faaliyetleri ile hizmetler sektöründeki 
canlanma dikkat çekiyor. Tarım, 
bilgi ileti!imi ve kamu yönetimi 
sektörlerinde ise yava!lama söz 
konusu. Bu kompozisyon bize, 
iç tüketim kaynaklı büyümenin 
sürdürülebilirli"ine ili!kin soru 
i!aretleri nedeniyle, büyüme 
modelimizde revizyonun kaçınılmaz 
oldu"unu gösteriyor.

Ülkemizde bunlar olurken, Amerika 
Birle!ik Devletleri çok iyi bir 
ekonomik performans sergiliyor. 
#!sizlik rakamları çok dü!tü, 
Amerikan ekonomisi ciddi miktarda 
istihdam yaratıyor. 2018 yılı büyüme 

beklentisi %2,9. Yine yazının yazıldı"ı 
gün itibarıyla FED’in yeni bir faiz 
arttırımı açıklaması bekleniyor. 
Di"er taraftan göstergeler o kadar 
iyi ki, faiz arttırımlarında daha !ahin 
yakla!ımlara kayılması beklenebilir. 

Avro bölgesinde de durum gayet iyi. 
#talya’da ya!anan siyasi kriz !imdilik 
etkisini yitirmi! görünüyor. Yıllık 
büyüme tahmini %2,4. Japonya da 
iyi performans sergileyen geli!mi! 
ekonomiler arasında. 2018 yılı Japon 
ekonomisi büyüme tahmini %1,2, 
#ngiltere içinse %1,6. 

Dünyanın geli!mi! ekonomilerine 
topluca bakıldı"ında 2018 yılı büyüme 
tahmini %2,5. 2019 yılı tahmini %2,2 
ile bunun biraz altında. Ekonomistler, 
geli!mi! ülkelerin bu yıl ki!i ba!ına milli 
gelir artı!ında geli!mekte olan ülkeleri 
geride bırakaca"ını tahmin ediyorlar. 
Bunda geli!mi! ekonomilerin bu yıl 
potansiyel büyüme oranlarını a!an 
büyüme performansı göstermeleri 
etkili olacak.  

Geli!mekte olan ülkelerde de olumlu 
geli!meler söz konusu. Çin, Meksika, 
Brezilya ve geli!mekte olan Avrupa’nın 
bu yıl beklenen performansları 
yukarı yönlü revize edildi. Son üç 
yıldır, zor zamanlar ya!ayan emtia 
ihraççılarında da durum düzelme 
e"iliminde. Çin’in 2018 yılı büyüme 
beklentisi %6,6, Hindistan’ınki ise 
%7,8. Ortado"u ve Sahraaltı Afrika’nın 
ekonomileri de büyüme yolunda, 
ancak performansları Asya ülkeleri 
kadar iyi de"il. Latin Amerika’daki 
büyüme bütünlü"ünü Arjantin’in 
içinde bulundu"u sıkıntılı durum 
gölgeliyor. Bütün olarak bakıldı"ında 
geli!mekte olan ekonomilerin 2018 
büyüme beklentileri %4,9.

Nihai olarak, gerek geli!mi! 
ülkeler gerekse geli!mekte olan 
ülkeler tarafında i!lerin iyi gidiyor 
olması nedeniyle global büyüme 
tahmini 2018 yılı için %3,8. Global 
ekonominin iyi gitmesi, bir yandan 
ticareti canlandırması nedeniyle 
ülkemiz açısından olumlu olmakla 
birlikte, mutlaka parasal sıkıla!ma ile 
neticelenece"inden, dı! finansman 
ihtiyacımızın iyi yönetilmesini zorunlu 
kılıyor. 

Ekonomi
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Kentsel 
Tasarım 
Rehberlerinde
Sivil-Yerel 
#$birli%i 
Örne%i: 
Elbistan 

Kültürel mirası korumaya yönelik 
olarak hazırlanan kentsel tasarım 
rehberleri ile kültür öncelikli geli!imin 
önemi vurgulanıyor; sa"lıklı, kimlikli 
ve ya!anabilir kentlerin planlanması 
amaçlanıyor. 

Geli!en teknik ve sürekli yenilenen 
bilgi, ya!am alanlarını hızla de"i!tirir. 
Ancak kentlerin tüm parçalarının 
bu de"i!ime aynı ölçüde ayak 
uydurması beklenemez. Olumlu 
oldu"u dü!ünülen pek çok yatırım ve 
geli!im senaryosu kent kimli"ine etki 
eder, kimi zaman da önemli kimlik 
ö"elerinin yitirilmesine neden olur. 
Anadolu’daki yerle!imlerin büyük 
ço"unlu"u, çok katmanlı bir kültür 
birikimi barındırıyor. 

ÇEKÜL Vakfı, Anadolu’da yıllar süren 
i!birlikleri ve çalı!malarından elde etti"i 
tecrübe ile “Kültürel Mirası Korumaya 
Yönelik Master Plan ve Kentsel 

Tasarım Rehberleri” hazırlanması 
konusunda yerel yönetimlere destek 
olmayı sürdürüyor. ÇEKÜL, bu 
çalı!malarla; kültür öncelikli geli!imin 
önemine vurgu yapılması ve geli!im 
planlarının hazırlanmasıyla kültürel 
mirasın korunması, halkın ya!am 
standartlarının iyile!tirilmesi, sa"lıklı, 
kimlikli ve ya!anabilir kentlerin 
planlanmasının önünü açmayı 
hedefliyor. 

Master Plan ve Kentsel Tasarım 
Rehberi Nedir?

“Temel plan” ya da “ana plan” 
anlamına gelen master plan, kentin 
imarlı bir !ekilde geli!mesine 
yönelik uygulamalarda esas alınan 
bütüncül plandır. Tasarım rehberi ise 
geli!im alanlarında ve/veya mevcut 
alanlarda yapılacak açık alan ve yapı 
müdahalelerini yönlendirecek tasarım 
ilkeleriyle parametreleri kapsar. 

Tasarım ilkeleri sayesinde uygulamayı 
yapacak özel ki!i ve kurumlara bir 
takım kurallar bütünü sunulmu! olur. 
Bu ilkelere uyulması, arzu edilen 
konularda tasarım bütünlü"ünü 
sa"lar. Master plan ve kentsel tasarım 
rehberi çalı!maları, yerel yönetimlerin 
kente dair uzun erimli süreçleri 
planlamasında, yönlendirmesinde, 

denetlemesinde önemli bir yer tutar 
ve bu kurumlara yol gösterir. 

Elbistan Örne"i

Anadolu’nun ba!ka yerle!imleri gibi 
Elbistan da tarihi boyunca pek çok 
medeniyete ev sahipli"i yapmı!, çok 
katmanlı kültür birikimiyle önemli bir 
kent. Bununla birlikte geçmi!teki sava! 
ve ku!atmalar, yakın tarihte ise plansız 
kentle!me yüzünden tarihi dokusu 
zarar görmü!, günümüze az sayıda 
eser ula!abilmi!. 

Tarihi kent merkezinde Alaüddevle 
zamanında in!a edilen Çar!ı 
Atik Camii, Dulkadiro"lu Beyli"i 
döneminde yapılan Ulu Cami, Selçuklu 
Hamamı ve Erken Cumhuriyet 
döneminde yapılan Hükümet Kona"ı 
ilk akla gelen örneklerdir. Ulu Cami’nin 
güney cephesindeki bo! arazide ise 
camiyle ba"lantılı !ekilde Dulkadiro"lu 
Beylik Sarayı kalıntılarının bulundu"u 
dü!ünülmektedir. 

$ehir çeperlere yayıldıkça, tarihi 
merkez önemini yitirerek canlılı"ını 
kaybetmi!. Bunun sonucunda özellikle 
kent merkezindeki konut dokusu 
çözülmeye ba!lamı!, atıl yapılar ve bo! 
alanlar ortaya çıkmı!. Tarihi merkez 
ticari canlılı"ını henüz kaybetmemi! 

Çevre

Ahmet Onur Altun 
ÇEKÜL Kent Çalı!maları, 
$ehir Plancısı 

1 Elbistan Ulu Cami için Önerilen 
Çevre Düzenlemesi

2 Önerilen Kent Meydanı

1
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olsa da ticari kullanımlar da"ılmaya 
ba!lamı! ve yeni odaklarda toplanma 
e"ilimi göstermi!. Kent dokusunun 
fiziksel tahribata u"raması merkezin 
canlılı"ını yitirmesini hızlandırmı!, 
kentin önemli tarihi yapılarını 
barındıran alan bo!almı!, kültürel miras 
kaderine terk edilmi!.

Yukarıda bahsedilen sorunların 
çözüme kavu!turulması için Elbistan 
Kaymakamlı"ı ile ÇEKÜL Vakfı 
tarafından ortak bir çalı!ma yürütüldü. 
2015’in ilk aylarında Elbistan’da yapılan 
incelemeler sonunda yazılan ön 
rapor kapsamında kent merkezinin 
canlandırılması, ekolojik bir yakla!ımın 
benimsenmesi ve kentsel rekreasyon 
oda"ı olu!turulması yönünde üç ana 
ba!lık belirlendi. 

Belirlenen ba!lıklarla ilgili yapılan halk 
çalı!tayı ve saha incelemesi ı!ı"ında 
kent merkezinin canlandırılmasının 
stratejik olarak birincil öneme sahip 
oldu"u belirlendi. Tarihi dokunun 
canlandırılması, sa"lıklı bir kent 
altyapısı kurulması, kentte ya!am 
kalitesinin sürdürülebilir olarak 
arttırılması ve kendi kendini koruyan 
bir sistemde kimlikli ve nitelikli bir 
geli!im sa"lanması amacıyla $ubat 
2016’da Elbistan için “Kültürel Mirası 
Korumaya Yönelik Stratejik Master Plan 

ve Kentsel Tasarım Rehberi” hazırlandı.

Çalı!mada tarihi ve anıtsal yapıların 
restorasyonunun ötesinde, kentsel 
canlanmanın önünün açılması, 
kentlinin ya!am standartları ile kent 
altyapısının iyile!tirilmesi ve kent 
dokusunun rehabilitasyonu üzerinde 
duruldu. Ya!ayan bir kent içinde kültür 
mirasının daha görünür hale gelece"i 
ve i!leyece"i, kent sakinlerinin 
ya!amlarıyla bulu!aca"ı ve korumanın 
bir kendili"indenlik kazanaca"ı 
öngörüldü. 

Anıtsal çekirdek içinde kazı alanı ve 
çevresi (arkeopark), Ulu Cami ve Kent 
Meydanı (meydan düzenlemesi), Çar!ı 
Bölgesi (yenileme) ve Ceyhan Bölgesi 
(mavi aks) olmak üzere 4 adet proje 
alanı belirlendi ve bu alanlar için örnek 
projeler tasarlandı. Projenin amacı, 
alanın bütününe dair bir tasarım 
senaryosu olu!turmak. 

Anıtsal çekirde"in etrafını saran alanda 
kentin tarihi kimli"ini yansıtan ö"elerin 
neredeyse tamamen yok oldu"u 
gözlendi. Bu alanda aynı zamanda 
kent dokusunun yer yer tahrip oldu"u, 
bo! alanlar ve parsellerle atıl durumda 
yapılar yer alıyordu. Dokunun güncel 
ve sade bir anlayı!la tamamlanarak 
iyile!tirilmesi, anıtsal çekirde"inse 

özel tasarım projeleriyle ön plana 
çıkarılması amaçlandı. 

Anıtsal çekirdek dı!ında kalan alanlar 
için tasarım ilkeleri belirlenerek 
örneklerle açıklandı. Odak alan için 
bir master plan hazırlandı. Yine de 
sa"lıklı ve kaliteli ya!am standartlarını 
sa"layacak asgari mekânsal 
düzenlemelerin yapılması ve kendini 
koruyan bir kent için uygulanacak 
stratejilerin ortaya konulması nitelikli 
ve kimlikli bir kent ya!amı için 
vazgeçilmezdir. 

#dari kararları alan yerel ve merkezi 
yönetim kadar, kentte ya!ayanlar 
da farklı !ekillerde müdahalelerde 
bulunarak kentin geli!imine 
katkı sa"lar. Dolayısıyla, önerilen 
stratejilerin büyük ço"unlu"unun 
ba!arısı Elbistanlıların bu yakla!ımları 
benimsemesi ile do"ru orantılıdır. 

Elbistan’ın yerel de"erleriyle hazırlanan 
çalı!mada sunulan önerilerin birbirine 
kenetlenerek ilerlemesi, kentin sa"lıklı 
geli!imini destekleyece"i gibi, stratejik 
ilkelerin uygulanması halinde de 
Elbistan’ın dengeli geli!imine katkı 
sunacaktır. Bu nedenle söz konusu 
çalı!mada sunulan fikirler, projenin 
sonu de"il, uzun soluklu bir geli!imin 
ba!langıcı olarak kabul edilmelidir.

Çevre3 Önerilen Meydan, Kültür Merkezi 
ve Arkeopark ile Ulu Cami ili!kisi

4 Önerilen Arkeopark Alanı 5 Önerilen Projeler Uygulandıktan 
Sonra Anıtsal Çekirdek ve Çevresi

2

3

4
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Temmuz
A"ustos
Eylül

Ajanda

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı
1-7 Temmuz A"ızdan Sıvı Tedavi Haftası
6 Temmuz Kuduz A!ısı #lk Kez #nsana  
 Uygulandı
18 Temmuz Büyük Millet Meclisi’nin
 Misak-ı Milli Yemini
21 Temmuz #nsano"lu Ay’a Ayak Bastı
23 Temmuz Erzurum Kongresi
23 Temmuz II. Me!rutiyet’in #lanı
24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı
24 Temmuz  Lozan Barı! Antla!ması
25 Temmuz #lk Tüp Bebek Do"du
28 Temmuz I. Dünya Sava!ı Ba!ladı
1 A"ustos Oksijen Gazının Ke!fi
1-7 A"ustos       Dünya Emzirme Haftası
5 A"ustos Atatürk’ün Ba!kumandan Olu!u
6 A"ustos Hiro!ima’ya #lk Atom   
 Bombasının Atılı!ı
9 A"ustos II. Anafartalar Zaferi
9 A"ustos Nagazaki’ye #kinci Atom   
 Bombasının Atılı!ı
10 A"ustos Sevr Antla!ması
12 A"ustos Uluslararası Gençlik Günü
13 A"ustos Berlin Duvarı’nın Yapılı!ı
14 A"ustos #kinci Kıbrıs Harekâtı
16 A"ustos Hacı Bekta!-ı Veli Anma Töreni
16 A"ustos Kıbrıs’ın Ba"ımsız Bir
 Cumhuriyet Olu!u
17-23 A"ustos #bn-i Sina Haftası
21 A"ustos II. Anafartalar Zaferi
23 A"ustos $apka ve Kıyafet Devrimi
26 A"ustos Büyük Taarruz Ba!ladı
26 A"ustos Malazgirt Zaferi
30 A"ustos Zafer Bayramı
1 Eylül Dünya Barı! Günü
1 Eylül I. Tıp Kongresi’nin Toplanması
1 Eylül II. Dünya Sava!ı
3-9 Eylül Halk Sa"lı"ı Haftası
4 Eylül Sivas Kongresi
8 Eylül Fizyoterapistler Günü
8 Eylül Dünya Okuma-Yazma Günü
9 Eylül #zmir’in Kurtulu!u
13 Eylül Dünya #lk Yardım Günü
19 Eylül Gaziler Günü, 
 Atatürk’e Gazi Unvanı Verilmesi
21 Eylül  Dünya Alzheimer Günü
25 Eylül-1 Ekim #tfaiyecilik Haftası
26 Eylül Türk Dil Bayramı
27 Eylül Dünya Turizm Günü
30 Eylül Mevlana’nın Do"umu

Dünya Nüfus Günü

Dünya nüfusu, 11 Temmuz 1987’de 5 
milyar rakamına ula!tı. Ardından 1989 
yılında 11 Temmuz tarihinin “Dünya 
Nüfus Günü” olarak kutlanmasına 
karar verildi. Bu karardaki amaç, nüfusa 
ili!kin acil durumlar ile önem içeren 
konulara dikkat çekmek ve bu alanda 
farkındalı"ı arttırmaktı. 

Günümüzde Birle!mi! Milletler Nüfus 
Fonu tarafından, her yıl 11 Temmuz 
Dünya Nüfus Günü’nde, nüfusla ilgili 
önemli konular paralelinde bir tema 

belirlenmekte ve bu temaya ili!kin 
bilinç düzeyini arttırmaya yönelik 
faaliyetler düzenlenmektedir.

Nüfusun sosyal, demografik ve 
ekonomik niteliklerine ili!kin bilgilerin 
derlenmesini sa"layan nüfus 
kayıtlarından elde edilen istatistikler, 
bir toplumun ihtiyaçlarını kar!ılama 
ve ya!am !artlarını daha iyi hale 
getirmeye yönelik politikaların 
olu!turulmasında en önemli unsurdur. 
Nüfus dinamiklerini olu!turan ya! 
da"ılımı, göç rakamları, do"urganlık 
ve ölüm oranları gibi verilerin; 
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insani, sosyal ve ekonomik kalkınma 
üzerindeki etkileri ise tartı!ılmazdır.
11 Temmuz, dünyanın dört bir yanında 
Dünya Nüfus Günü olarak kutlanırken, 
Birle!mi! Milletler Nüfus Fonu 
(UNFPA) acil durumlarda kırılgan nüfus 
gruplarına önem verilmesi ça"rısında 
bulunmaktadır. Çünkü günümüzde, 
dünyanın ço"u bölgesinde afetler ve 
çatı!malar nedeniyle zorla evlerinden 
edilmi! olan 50 milyonun üzerinde 
insan bulunmaktadır. Bu grubun dörtte 
üçten fazlasını ise kadın, çocuk ve 
gençler olu!turmaktadır. 

Kriz durumlarında kadınların ve 
çocukların; istismar, cinsel sömürü, 
!iddete maruz kalma, zorla 
evlendirilme, üreme sa"lı"ıyla ili!kin 
hastalıklara yakalanma veya yeterli 
koruma olmaması ve ihtiyaçlarını 
giderecek yardımları alamamaları 
sonucunda ölme riski çok daha 
yüksektir.

Aile planlaması hizmetleri di"er sa"lık 
hizmetleri gibi temel bir insan hakkıdır. 
Dolayısıyla aile planlamasına bir insan 
hakları konusu olarak yakla!ılmalıdır. 
2015 yılında kalkınmakta olan 

ülkelerde 15-19 ya! arası 12,7 milyon 
genç kız aile planlaması konusunda 
kar!ılanamamı! ihtiyaçlara sahipti. Yine 
kalkınmakta olan ülkelerde aynı ya! 
diliminde 14,5 milyon genç kız her yıl 
anne olmaya devam etmektedir.

Günümüzde dünyada milyonlarca 
kadın ça"da! aile planlaması 
hizmetlerine eri!ememektedir. 
Aile planlaması hizmetlerine tam 
ula!ılabilseydi, bugün gebeli"e ve 
do"uma ba"lı nedenlerle ya!amını 
yitiren yakla!ık yarım milyon kadından 
üçte biri aramızda ya!ıyor olabilirdi…
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Kara Gün 17 A"ustos

Tam 19 yıl önce, 17 A"ustos günü 
saatler 03.02’yi gösterdi"inde, 7,4 
büyüklü"ündeki yok edici felaket 
binlerce insanı uykularında yakaladı. 
Deprem 45 saniye içerisinde Marmara 
Bölgesi’nde büyük bir yıkıma yol 
açtı. Depremin merkez üssü olan 
Gölcük’ün yanı sıra #zmit, Adapazarı ve 
#stanbul’da binlerce ev ve i! yeri yerle 
bir oldu. 

Deprem sonrası birçok yerde elektrik 
ve telefon hatları hasar gördü, ileti!im 
kesildi. Gölcük tamamen karanlı"a 
gömüldü. Canlarını kurtaranlar 
sokaklara döküldü, enkaz altında kalan 
yakınlarına ula!maya çabaladı. Enkaz 
altında kalanların yardımına, depremin 
ilk !okunu atlatan vatanda!lar yeti!ti. 

Asıl depremi, 300’ü a!kın artçı 
izledi. Deprem yüzünden #stanbul-
Adapazarı TEM otoyolu ve #stanbul-
Ankara tren yolu kullanılamaz hale 
geldi. Türkiye’nin en büyük rafinerisi 
TÜPRA$’taki yangın tam 5 gün sürdü.

Deprem tüm dünyada büyük 
yankı uyandırdı, birçok ülkeden ve 

uluslararası kurulu!lardan çe!itli 
yardımlar gönderildi. Yine farklı 
ülkelerden 1.500’ün üzerinde gönüllü, 
arama-kurtarma çalı!malarına destek 
oldu. Türkiye AKUT’un ismini ilk kez bu 
depremde duydu.

Resmi raporlara göre depremde 18 
bin 373 ki!i hayatını kaybetti, 23 bin 
781 ki!i yaralandı. 285 bin 211 ev ile 42 
bin 902 i! yeri kullanılamaz hale geldi. 
Yakla!ık 16 milyon insan, depremden 
de"i!ik düzeylerde etkilendi. 
Depremin bu kadar çok can kaybına 

yol açmasının sebebi olarak; kaçak, 
standartlara uygun olmayan binalar 
ve malzemeden çalan müteahhitler 
gösterildi. 

Son dönemde ülkemizde, özellikle de 
Ege’de ya!anan deprem haberleri ile 
bu büyük felakete yönelik anılarımız 
yeniden canlandı. Peki, yerli ve yabancı 
uzmanların yıllardır bizleri uyardı"ı 
olası büyük #stanbul depremine ne 
kadar hazırız ve geçmi!te ya!adı"ımız 
bu felaketten ne kadar ders aldık? 
Bunu bize zaman gösterecek…

Ajanda
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Sakarya Zaferi

I. ve II. #nönü Sava!ları sonrası 
Yunanlılar, ordularını güçlendirmek 
amacıyla kuvvetlerini arttırmı!lardı. 
Türk ordusu ise henüz hazırlıklarını 
tamamlayamamı!, yurdun bütün 
kaynaklarından faydalanma 
imkânını bulamamı!tı. Ancak II. 
#nönü Sava!ı’ndan sonra güney 
cephesi kaldırılmı!, güney ve batı 
cepheleri birle!tirilmi!ti. Böylece 
batı cephesinde daha fazla kuvvet 
toplama imkânı sa"lanmı!tı.

Yunanlılar, 10 Temmuz 1921’de 
iki ayrı cepheden taarruza geçti. 
Desteklenmi! kuvvetleriyle güçlü 
bir !ekilde ilerlemeyi ba!ardılar. Türk 
ordusu, zor durumdan kendisini 
kurtarmak amacıyla Eski!ehir’e kadar 
çekildi. Mustafa Kemal, 18 Temmuz 
1921’de batı cephesi karargâhına 
geldi ve durumu yakından inceledi. 
Ordunun toparlanması için 
Sakarya’nın do"usuna çekilmesini 
gerekli gördü. Bunun üzerine 
Türk ordusu, 25 Temmuz 1921’de 
taktik savunma yapmak amacıyla 
Sakarya’nın do"usuna çekildi.

Sakarya’nın do"usuna çekilmekle 
Türk ordusu askeri bakımdan büyük 
bir avantaj elde etti. Çünkü bu 
sayede Türk kuvvetleri dü!manın 
geli!en taarruzlarının tehdidinden 
kurtarılmı!, Sakarya’nın do"usunda 
yeniden düzenlenerek savunma 

gücü arttırılmı!tı. Yunanlılar ise 
mevzilerini geni!letmi!ler, ula!tırma 
!artları zor bir arazide ilerlemek ve 
ikmal yapmak zorunda kalmı!lardı. 

Sakarya’nın gerisine çekilme, halkın 
maneviyatı üzerinde ciddi bir sarsıntı 
olu!turmu!tu ve mecliste de bunun 
yansımaları ortaya çıkmı!tı. Büyük 
Millet Meclisi’nde son çare ve tedbir 
olarak Mustafa Kemal’in ordunun 
ba!ına geçmesi gerekti"i yolunda bir 
kanaat olu!tu. 

4 A"ustos 1921’de Mustafa Kemal, 
meclise verdi"i bir önerge ile 
Ba!kumandanlı"ı kabul etti"ini 
bildirdi, ancak meclisin elindeki 
yetkileri de fiilen kullanmayı talep 
etti. Bu önerge üzerine muhalifler 
önce meclis yetkilerini kullanma 
hakkını vermek istemedi. Ancak 
unvan ve yetki, 5 A"ustos 1921 tarihli 
kanunla tanındı. 

Mustafa Kemal, 12 A"ustos 1921’de 
Polatlı’daki cephe karargâhına 
giderek ordunun ba!ına geçti. 
Cephede tefti! yaparken attan 
dü!en Büyük Önder Atatürk’ün 
birkaç kaburga kemi"i kırıldı. Bunun 
üzerine sava!ı cephede yaralı bir 
!ekilde idare etmek zorunda kaldı. 
23 A"ustos’ta dü!man ordusu 
cepheyi taarruza geçti. Türk ordusu 
meydan muharebesinde, dü!manın 
kendinden üstün kuvvetlerini ilk 
önce yıpratıp, taarruza devam 
edemeyecek hale getirdi. 23 
A"ustos’tan 13 Eylül’e kadar gece 
gündüz demeden yirmi iki gün 
devam eden sava!tan sonra, 
dü!man ordusu ma"lup ve peri!an 
!ekilde cepheyi terk etti.

Sakarya Zaferi sonucunda askeri 
harekât yön de"i!tirdi. Sakarya, 
geri çekilme ve gerilemenin 
durduruldu"u; ileri gidi!in ba!ladı"ı 
noktayı olu!turdu. Zaferin ardından, 
bütün memlekette günlerce süren 
sevinç gösterileri ve kutlamalar 
gerçekle!ti. 

Meclis, 19 Eylül 1921’de kabul 
edilen bir kanunla, Türk milletinin 
bir !ükranı olarak Mustafa Kemal’e 
Mare!al rütbesi ve Gazi unvanı 
verdi. Sakarya Zaferi, her bakımdan 
kurtulu! mücadelemizin önemli bir 
parçası oldu ve Yunan ordusunun 
taarruz kabiliyetini kırdı.



102 Temmuz/A"ustos/Eylül
2018

Yemek Kültürü

$zmir’in Kurtulu!u 

#tilaf Devletleri, 12 Mayıs 1919 tarihinde 
yapılan Paris Barı! Konferansı’nda, 
#talya’nın tüm itirazlarına ra"men 
aldıkları kararla, #zmir ve yöresinin 
“Yunan Mandası”na verilmesi 
konusunda anla!mı!tı. Ancak 
Yunanistan ve #ngiltere konferansta 
alınan bu karardan çok daha önce 
#zmir’in i!gali konusunda hazırlıklara 
ba!lamı!tı. 

14 Mayıs’ta Yunan gemileri 
#ngiltere’nin de deste"i ile hiçbir 
direni!le kar!ıla!madan #zmir 
Körfezi’ne girdi ve çevredeki 
istihkâmları i!gal etti. 15 Mayıs 1919 
sabahında #zmir halkı i!gali protesto 
etmek için düzenledi"i “Ma!atlık 
Mitingi”nden dönerken, Yunan 
askerlerini ta!ıyan gemiler de körfeze 
do"ru hızla yakla!ıyordu. Yunan i!gal 
kuvvetleri Punta #skelesi ve Kramer 
Oteli önünde kıyıya asker çıkarmaya 
ba!ladı. 38. Evzon Alayı’na ba"lı Yunan 
askerleri, Konak Meydanı’na do"ru 
ilerlemeyi sürdürdü. Alay meydandan 
çıkarak Kemeraltı Caddesi’ne girdi"i 
anda bir silah sesi duyuldu. 

Silahını ate!leyerek Yunanlı askerlere 
yol gösteren Rum bayraktarını 
öldüren, Gazeteci Hasan Tahsin Bey’di. 
Ortalık karı!mı!tı ve Evzon askerleri 
yaylım ate!ine ba!lamı!tı. Kısa süreli 
çatı!mada ölen Türklerin arasında 
Hasan Tahsin de vardı. Silahlar daha 
sonra 17. kolordu karargâhı Sarıkı!la’yı 
hedef aldı. Kolordu Komutanı Ali Nadir 
Pa!a ise pencereden teslim bayra"ı 
sarkıtmak zorunda kaldı.

Kısa sürede yurdun pek çok 
yöresinden i!gale tepkiler yükselmeye 
ba!ladı. Bir anlamda, Mondros 
Mütarekesi’nin imzalanması ile 
ba!layan gerginlik, #zmir’in i!gali 
ile somut bir kar!ı koyma havasına 
dönü!tü. Bu arada i!galciler halk 
üzerinde yo"un bir baskı politikası 
uyguluyordu. Türkler göç etmeye 
zorlanıyor, yerlerine Rum göçmenler 
getiriliyordu. 

Zaman içinde #tilaf Devletleri’nden 
aldı"ı deste"i yitiren Yunanlılar, 
Sakarya’da u"radıkları büyük 
yenilginin ardından, bölgede ba"ımsız 

bir Ege Devleti kurulması için 
çalı!malar yürütüyordu. Ancak bu 
sıralarda Ankara Hükümeti, #zmir’de 
noktalanacak Büyük Taarruz’un 
hazırlıklarını çoktan bitirmi!ti.

26 A"ustos 1922’de Afyon’da 
ba!layan ve 31 A"ustos’ta #zmir’e 
yönelen Büyük Taarruz, i!galciler 
üzerinde !a!kınlık ve korku yarattı. 
Yunan askerlerinin büyük bir bölümü 
ve onlara sı"ınan di"er i!galciler 
korkuyla gemilere dolu!arak #zmir’den 
ayrılmı!tı. 

9 Eylül 1922 tarihinde, Te"men 
Enver Bey komutasındaki 2. süvari 
tümenine ba"lı 20. alayın 4. bölük 
ke!if kolu #zmir’e ula!tı. Di"er tarafta 
ise 1. tümen Kadifekale’ye do"ru 
ilerliyordu. #zmir’e giren ilk birlik olan 
2. süvari tümeninin 4. alayı, Yüzba!ı 
$erafettin Bey komutasında kısa 
sürede Konak Meydanı’na ula!tı. Önce 
1. süvari tümenine ba"lı 14. alaydan 
Yüzba!ı Zeki Bey Sarıkı!la’da, ardından 
$erafettin Bey Vilayet Kona"ı’nda 
Yunan bara"ını indirdi ve yerine Türk 
bayra"ını çekti. #zmir çok geçmeden 
süvari birliklerimizin denetimine 
girdi. Ankara Hükümeti 3 yıl 3 ay 25 
gün süren i!galin biti!ini ve #zmir’in 
kurtulu!unu limandaki bir Fransız 
gemisinin telsizinden duyuyordu. 
Co!ku dolu halk artık büyük önderi 
bekliyordu.

1 Eylül 1922’de “Ordular ilk hedefiniz 
Akdeniz’dir” emrini veren Mustafa 
Kemal, #zmir’e do"ru yola çıkmadan 
önce bir bildiri yayınlayarak askerlere 

ilk hedef Akdeniz’e vardı"ımızı 
duyurdu. 10 Eylül’de #zmir’e giren 
büyük önder halk tarafından co!kulu 
bir törenle kar!ılanmı!tı. Mustafa 
Kemal tören alanını dolduran #zmir 
halkını selamlayarak kısa bir konu!ma 
yaptı ve “Bu ba!arı milletindir” dedi. 

#lk saatlerini Vilayet Kona"ı’nda 
geçiren ve burada yabancı devletlerin 
konsoloslarıyla görü!meler yapan 
Mustafa Kemal, dinlenmesi için 
Kar!ıyaka’da kendisine ayrılan kona"a 
geldi"inde, evin verandasında bir 
Yunan bayra"ının serili oldu"unu 
gördü ve durdu. Kendisine; “Yunan 
kralı da bizim bayra"ımızı çi"neyerek 
bu evden içeri girmi!ti…” diyenlere 
cevap olarak, tarihe geçen !u sözleri 
söyledi: “O geçmi!te hata etmi!. 
Bir ulusun ba"ımsızlı"ının simgesi 
olan bayrak çi"nenmez… Ben onun 
hatasını yineleyemem.” Bu sözlerinin 
ardından bayrak yerden kaldırılmı! ve 
büyük önder eve ancak ondan sonra 
girmi!tir. Aynı gün bir atın kuyru"una 
ba"lanmı! ba!ka bir Yunan bayra"ını 
görünce; “Bayra"ı ters ta!ıyabilirler 
fakat yerde süründürmesinler, bu 
bizim adetlerimize yakı!maz…” diye 
haber göndermi!, bayrak çıkarılmı!tır.

Hasan Tahsin’in sıktı"ı kur!unla 
alevlenen özgürlük duyguları, 19 Mayıs 
1919’da Samsun’da ba!layan Kurtulu! 
Sava!ı ile eyleme dönü!erek, 9 Eylül 
1922’de #zmir’in dü!man i!galinden 
kurtarılmasıyla benzersiz bir zafer 
olarak tarihe geçti. 1973 yılında Hasan 
Tahsin anısına Konak Meydanı’nda “#lk 
Kur!un Anıtı” dikildi.
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Malzemeler:
3-4 adet bostan patlıcanı
2 adet kuru so"an
2-3 di! sarımsak
2 adet ye!ilbiber
1 adet kırmızı kapya biber
Maydanoz
1 tatlı ka!ı"ı kimyon
1 tatlı ka!ı"ı kekik
1 çay ka!ı"ı pul biber
1 tatlı ka!ı"ı domates salçası
Limon kabu"u rendesi
Tuz
Karabiber
Sıvıya"
1 yemek ka!ı"ı nar ek!isi

Hazırlanı!ı:
Patlıcanları ortadan kesin, üzerine 
çizikler atın ve fırın tepsisine yerle!tirin. 
Tuz ile çe!nilendirdi"iniz patlıcanları 
yumu!ayana kadar 180 derecelik 
fırında pi!irin (yakla!ık 30 dakika). Bir 
tavaya sıvıya" alın. Piyazlık do"ranmı! 
so"anları ve ince kıyılmı! sarımsakları 
soteleyin. #çerisine jülyen do"ranmı! 
kırmızı ve ye!ilbiberleri ilave edin. 
Fırından çıkan patlıcanların içini alın 
ve bir kesme tahtasında do"rayın. 
Patlıcanları tavanın içerisine ilave edin. 
Üzerine salça ekleyin. Baharatlarla 
harcı çe!nilendirin. Nar ek!isi ve limon 
kabu"u rendesi ilave edin. $öyle bir 
karı!tırdıktan sonra harcı ocaktan 
alın. #nce kıyılmı! maydanozları 
ekleyin. #çlerini aldı"ınız patlıcanların 
göbeklerini hazırlanan harç ile 
doldurun. Bir kâsenin içerisine biraz 
su, salça ve sıvıya" koyup güzelce 
karı!tırın, sonra fırın tepsisinin 
dibine dökün. Patlıcanların üzerine 
defneyapra"ı koyun. Üzerini ıslatılmı! 
ve suyu alınmı! ya"lı kâ"ıt ile kapatın. 
Sonra 180 derecelik fırına verin, 20-25 
dakika pi!irmeniz yeterli olacaktır.

Sevgi ve saygılarımla,

Afiyet Olsun.

Yemek Kültürü
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