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Sabah saatlerinde Ruanda Ormanlarında sis.

Siyasi ve ekonomik konuların yoğun 
olarak gündemi meşgul ettiği bu yaz 
aylarında yüzünü tam manasıyla 
göstermeyen güneş gibi özellikle 
yakın coğrafyamızda istikrar bir türlü 
sağlanamıyor. Çevremizdeki bu 
gergin ortam ister istemez ülkemizi 
de derinden etkiliyor. Hem küresel 
ekonomik veriler hem de ülke 
ekonomisi açısından son günlerde 
gelen umut verici haberlerle biraz 
nefes alsak da siyasi gerilimlerin sona 
ermesi ve istikrarın yakalanması en 
büyük temennimiz. 

Tüm bu siyasi ve ekonomik kaygıların 
gölgesinde Türkiye ilaç ve eczacılık 
sektörlerinde mevcut sorunlarımızın 
çözümü adına adımlar atılmaya 
devam ediyor. 1 Nisan 2016 tarihinde 
yürürlüğe giren “Sosyal Güvenlik 
Kurumu Kapsamındaki Kişilerin 
Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin 
Protokol” sonrası yaşanan sıkıntıları 
gidermek üzere; Sosyal Güvenlik 
Kurumu (SGK) ile Türk Eczacıları 
Birliği (TEB) arasında devam eden 
uzun süreli görüşmelerin ardından 
“Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin 
EK Protokol” 3 Mayıs 2017 tarihinde 
sonuçandı. Ayrıca eczacılar tarafından 
karşılanabilecek medikal malzeme 
listesi 116 kalem ürün olarak 
düzenlendi.

İmzalanan yeni ek protokolle 
birlikte eczacıların iskonto oranları 
değiştirildi. Buna göre eczacı indirim 

oranları, bir önceki yıl satış hâsılatı 
üzerinden (KDV hariç) belirlenecek. 
Bunun yanı sıra imalatçı ve ithalatçı 
indirimi yapılarak depocuya satış 
fiyatı üzerinden depocu ve eczacı kar 
oranları uygulandıktan sonra ulaşılan 
fiyattan eczane indirimi yapılacak. Bir 
diğer önemli değişiklik de ek protokol 
ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 
tarafından ödenen eczane hizmet 
bedellerinin arttırılmış olması. Yapılan 
tüm bu değişikliklerin eczacılarımız 
başta olmak üzere sektörümüzün 
sorunlarına ne kadar çözüm olacağını 
önümüzdeki dönemde hep birlikte 
gözlemleyip yaşayacağız. 

Daha iyiye ulaşma yolunda değişim 
elbette hiçbirimizin karşı çıkmayacağı 
bir gerekliliktir. Ancak istikrarın 
sağlanması adına tüm sektör 
paydaşlarının üzerinde hem fikir 
olacağı ve ülke insanının hak ettiği 
sağlık hizmetlerine ve ilaca sorunsuz 
ulaşımını sağlayacak kusursuz işleyen 
bir sistemin bir an önce kurulması 
ve sürdürülebilirliğinin sağlanması 
gerekmektedir. Bu doğrultuda, ilaca 
ulaşımın önündeki engelleri kaldırma 
yönünde atılacak tüm adımların 
her zaman yanında olacağız. Güç 
birliği içinde, sağlıklı yarınların inşası 
adına elimizi taşın altına sokmaya 
her zaman hazırız. Tüm sektör 
paydaşlarımızın da aynı hissiyat içinde 
olduğuna inancım tam. 

Sevgi ve saygılarımla,

Merhabalar,

Sonay Gürgen
Selçuk ve As Ecza Depoları
Yönetim Kurulu Başkanı
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Eczacılık Yemini
Eczacılık mesleği üyeleri arasına katıldığım 

bu andan itibaren, hayatımı insanlık 
hizmetine vakfedeceğime, sanatımı 

hakkaniyetle paylaşacağıma ve bilgilerimi 
insanlık aleyhine kullanmayacağıma, 

mesleğim dolayısıyla öğrendiğim 
sırları saklayacağıma, hastanın sağlığını 
baş kaygım olarak telakki edeceğime, 
meslektaşlarıma saygı göstereceğime, 

düşkünleri her hususta gözeteceğime ve 
onlara yardım edeceğime, din, milliyet, ırk, 

parti ve sosyal sınıf farklarının vazifemle 
vicdanım arasına girmesine müsaade 

etmeyeceğime, hocalarıma karşı hürmet 
ve minnettarlığı ömrüm boyunca 

muhafaza edeceğime, namusum ve 
vicdanım üzerine and içerim.

İçindekiler

Syf 32, Küllerinden Yeniden Doğan Ülke Ruanda / Süha Derbent

Syf 18, Ezgi Koçak

Syf 58, Sektörden / Recordati İlaç

Syf 24, Salih Dişçi

Syf 54, Fakülteler
Syf 26, Selahattin Uman

Syf 28, Selin Teker

Syf 40, Prof. Dr. Ayhan Ulubelen

Syf 44, Turizm / Fetihten Sonra İstanbul

Syf 64, Kültür Sanat / Cihat Aşkın

Syf 74, Hobiler Meblekler / Av. Haluk Perk



5 4 Temmuz
2017

Temmuz
2017

Türk Eczacıları Birliği, Sağlık 
Bakanı’nı Ağırladı

Türk Eczacıları Birliği (TEB) Başkanı 
Ecz. Erdoğan Çolak ve Türk Eczacıları 
Birliği (TEB) Genel Sekreteri Ecz. 
Arman Üney, 19 Haziran 2017 
tarihinde Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep 
Akdağ ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ’ın 
yanı sıra, Sağlık Bakanı Danışmanı 
Dr. Halil Ekinci’nin de katıldığı 
görüşmede, Türk Eczacıları Birliği’nin 
eczacılık alanındaki bazı konularla ilgili 
görüş ve talepleri konuklara aktarıldı.

Bu talep ve görüşler arasında; 
“Eczacılıkta uzmanlık 

eğitimi vermeye istekli olan 
üniversitelerin kadro sorunuyla 
karşılaşmadan bu eğitime başlaması 
için gerekli yasal düzenlemenin 
yapılması. Eczane vitrinlerinde, 
eczanelerde medikal malzemelerin 
bulunduğu ibaresine yer verilmesi. 
İlaç Fiyat Kararnamesi’nde gerekli 
düzenlemelerin yapılarak, eczacı kar 
oranlarının yükseltilmesi ve kutu başı 
hizmet bedeli verilmesi. Gıda, Tarım 
ve Hayvancılık Bakanlığı’nın eczane 
denetimleri konusu. Yönetmelik 
gereği zorunlu olacak standart 
eczane tabelalarının tıpkı zorunlu 
e-logolar gibi vergiden muaf olması. 
Kamu eczacılarının durumlarının 
iyileştirilmesi ve sorunlarının çözüme 
kavuşturulması” yer aldı.

Sağlık
Sektöründe
Gelişmeler,
Haberler

Kısa Kısa

14 Mayıs Bilimsel Eczacılık 
Günü Coşkuyla Kutlandı 

İstanbul Eczacı Odası’nın düzenlediği 
14 Mayıs Bilimsel Eczacılık Günü 
kutlama etkinlikleri, 13 Mayıs 
Cumartesi günü Taksim Cumhuriyet 
Anıtı’na çelenk konulmasıyla başladı. 
Ardından tüm gün boyunca Swissotel 
The Bosphorus’ta; Selçuk Ecza 
Deposu’nun sponsorluğunda bilimsel 
oturumlar, paneller, workshoplar ve 
konser etkinliği gerçekleştirildi. 

Etkinlikleri kapsamında, 40 yılı aşkın bir 

süredir mesleğe hizmet eden eczacılık 
fakültesi öğretim üyelerine plaketleri 
takdim edildi. “Bilimle İyiliğe, Birlikte 
Geleceğe” vurgusuyla gerçekleştirilen 
etkinliklerde eczacılar hem sorunlarına 
çözüm aradı hem de sosyal içerikli 
faaliyetlerle keyifli bir günü paylaştı.

Eczacılar ve aileleri, Anneler Günü’ne 
denk gelen 14 Mayıs tarihinde ayrıca 
Sarıyer’de kendileri için düzenlenen 
açık hava etkinliği kapsamında bir 
araya gelerek Anneler Günü’nü ve 
Eczacılık Günü’nü birlikte kutlama 
şansı yakaladı.

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ, TEB Başkanı Ecz. Erdoğan Çolak, 
TEB Genel Sekreteri Arman Üney

İlaç Sektörü ve Üniversite 
İşbirliğinde Yeni Adım

İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası 
(İEİS), ilaç endüstrisinde AR-GE 
yetkinliğinin arttırılarak özellikle 
biyoteknoloji alanında daha yüksek 
katma değerli ürünler geliştirilmesi 
ve üretilmesi hedefiyle çalışmalarını 
aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda 13 
Haziran 2017 tarihinde ilki gerçekleşen 
“İlaç Endüstrisi-TTO Buluşması”nda ilaç 
sektörü temsilcileriyle İstanbul ve yakın 
çevresindeki üniversitelerin Teknoloji 
Transfer Ofisleri (TTO) bir araya geldi. 

Toplantıya; Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı ile TÜBİTAK yetkilileri, 
Boğaziçi, Düzce, Gebze Teknik, 
İstanbul Teknik, İstanbul, Kocaeli, Koç, 
Marmara, Okan, Özyeğin, Sabancı, 
Trakya, Uludağ, Üsküdar ve Yıldız 
Teknik Üniversitelerinden Teknoloji 
Transfer Ofisleri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan 
İEİS Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye 
Biyoteknolojik İlaç Platformu Başkanı 
Murat Barlas, Türk ilaç endüstrisinin 
hedeflediği atılımı yapabilmesi ve 

küresel çapta etkiye sahip olabilmesi 
için AR-GE’nin ve bu kapsamda 
özellikle biyoteknolojinin kilit role sahip 
olduğunu vurguladı. 

Barlas konuşmasında; “İEİS olarak 
ilaçta AR-GE konusuna büyük 
önem veriyoruz. Geçtiğimiz 
yılsonunda, Türkiye Biyoteknolojik 
İlaç Platformu’nu kurduk. Amacımız, 
biyoteknoloji alanında endüstrimizin 
yetkinliğini ve rekabet gücünü 
arttırmak. Tüm dünyada üniversite-
sanayi işbirlikleri AR-GE’nin tetikleyicisi 
durumunda. Bu kapsamda biz de bu 
alandaki işbirliklerinin güçlenmesi için 
çaba gösteriyoruz” dedi.  

Abdi İbrahim’den Yeni Bir 
Uygulama

Abdi İbrahim, yenilikçi bir 
uygulamayı daha hayata geçiriyor. 
Abdi İbrahim Tower ve Esenyurt 
Üretim Kompleksi, sanal video tur 
uygulaması sayesinde dünyaya 
açılıyor. VR gözlükle ve Youtube 
üzerinden tüm masaüstü 
bilgisayarlarda, tablet ve mobil 
cihazlarda kullanılabilen uygulama 
sayesinde Abdi İbrahim’in üretim 
teknolojisini, modern fabrikasını ve 
genel merkezini yakından görmek 
mümkün.

Bir yeniliği daha bünyelerine 
kattıklarını ve teknolojiyi her alana 
taşıdıklarını belirten Abdi İbrahim 
CEO’su Dr. Süha Taşpolatoğlu; 
“Türkiye’nin %100 yerli ilaç firması 
Abdi İbrahim olarak hem yurt 
içinde hem de yurt dışında Türk ilaç 
endüstrisini gururla temsil ediyoruz. 

Uluslararası güçlü bir marka olma 
yolunda kararlılıkla ilerliyoruz. 

Teknolojinin sunduğu yeniliklerden 
biri olan sanal gerçeklik fırsatını 
tüm paydaşlarımızla daha yakın 
bir iletişim için kullanmak ve bizi 
tanımak isteyen herkese kapılarımızı 

açmak istedik. Bu uygulamanın 
öncelikli hedef kitlelerinden biri de 
gençlerimiz. İş hayatına atılmaya 
hazırlanan ve Abdi İbrahim’e ilgi 
duyan adaylar sanal video tur ile 
markamızı, üretim teknolojilerimizi 
ve gücümüzü yakından 
tanıyabilecek” dedi.

Sandoz ile Doğal Olarak İçten 
Sohbetler

Sandoz, probiyotiklerin önemi ve bes-
lenmedeki yerine dikkat çekmek 
amacıyla düzenlediği sohbetlerde 
diyetisyenlerle bir araya geldi. “Sandoz 
ile Doğal Olarak İçten Sohbetler” başlığı 
altında gerçekleşen buluşmalarda 
bağırsak mikrobiyatasının önemine 
dikkat çekildi. Etkinlik bugüne kadar 
Ankara, İzmir ve İstanbul’da gerçekleşti. 

Etkinlikler kapsamında diyetisyenlere 
bilgi veren Acıbadem Üniversitesi 
Beslenme ve Diyetetik Bölümü 
kurucusu Prof. Dr. Murat Baş ve birbir-
inden sağlıklı tarifleriyle Sedef İybar,
Mayıs ayında İstanbul’da diyetisyenlerle 
bir araya geldi. Prof. Dr. Murat Baş, 
mikrobiyotanın, genetik, yaş, yaşanılan 
yer gibi faktörlerden çok beslenme 
alışkanlığından etkilendiğini vurguladı.  

Kısa Kısa

Kısa Kısa
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Zonguldak’ta Çifte Açılış

17. Bölge Zonguldak Eczacı Odası’nın 
yeni hizmet binası ve Selçuk Ecza 
Deposu Zonguldak Şubesi yeni 
binası törenle hizmete açıldı. Açılış 
törenine, Zonguldak Belediye Başkanı 
Muharrem Akdemir, Türk Eczacıları 
Birliği (TEB) Başkanı Ecz. Erdoğan 
Çolak, TEB yetkilileri, bölge eczacı 
odası başkanları ve temsilcileri katıldı.

Açılış töreninde, Zonguldak Belediye 
Başkanı Muharrem Akdemir, Türk 
Eczacıları Birliği Başkanı Ecz. Erdoğan 
Çolak, Selçuk Ecza Deposu Yönetim 
Kurulu Başkanı Sonay Gürgen ve 17. 
Bölge Zonguldak Eczacı Odası Başkanı 
Ecz. Ayşegül Kara birer konuşma yaptı. 

Ecz. Ayşegül Kara konuşmasında; “23 
Haziran 1972’de kurulan Zonguldak 
Eczacı Odası üyelerine yakışır yeni 
hizmet binasına kavuştu. Bugüne 
kadar üyelerine özveriyle hizmet 
veren, onların hak ve menfaatlerini 
korumayı ilke edinen, meslek 
adına güzel birliktelikler kuran, 
büyük başarılara imza atan ve 
verdiği hizmetlerle örnek gösterilen 
Zonguldak Eczacı Odası’nın bu 
günlere gelmesine katkı sunan, 
bizlerden maddi ve manevi desteğini 
esirgemeyen tüm odamız eski 
yönetimlerine, üye meslektaşlarımıza, 
Türk Eczacıları Birliği’ne, Selçuk 

Ecza Deposu’na, Ahmet ve Nezahat 
Keleşoğlu Vakfı’na ve yönetim 
kurulundaki çalışma arkadaşlarıma 
sonsuz teşekkürlerimi sunarım” dedi.

TEB Başkanı Ecz. Erdoğan Çolak 
ise Zonguldak Eczacı Odası yeni 
binasının açılışını yapmaktan gurur 
duyduklarını söyleyerek; “Bugün 
burada iki güzel mutluluğu bir 
arada yaşadık. Türkiye’deki eczacı 
örgütlenmesiyle birlikte eczacılara 
hizmet vermek amacıyla kurulmuş, 
40 yıldır başarıyla hizmet veren, her 
daim yanımızda olan depomuzun 
açılışını gerçekleştirdik. Zonguldak 
küçük bir yer. Ama bu küçük yerde 
böyle geniş olanakları olan bir yer 
bulmak çok önemli. Bu yüzden Selçuk 
Ecza Deposu’nu kutluyorum. Bugün 
bir dostluk örneği olarak bu binayı 
Zonguldak Eczacı Odası’yla paylaşıyor. 
Odamızın yeni binasının hayırlara 
vesile olmasını diliyorum” dedi. 

Selçuk Ecza Deposu Yönetim 
Kurulu Başkanı Sonay Gürgen 
de konuşmasında yeni hizmet 
binasını 17. Bölge Zonguldak Eczacı 
Odası ile paylaşmaktan duydukları 
memnuniyeti dile getirdi. Zonguldak 
Belediye Başkanı Muharrem Akdemir 
ise yeni binanın herkese hayırlı ve 
uğurlu olmasını diledi. Konuşmaların 
ardından kurdele kesilerek binanın 
açılışı tamamlandı. 

Eczacılardan Sosyal 
Sorumluluk Projesi

26. Bölge Kastamonu 
Eczacı Odası tarafından 
bilimsel eczacılığın 178. 
yılı kutlama etkinlikleri 
kapsamında gerçekleştirilen 
sosyal sorumluluk projesi 
ile engellilerin yüzü güldü. 
Kastamonu’ya ve bölgeye 
hizmet eden ecza depolarının 
ve oda üyesi eczacıların 
katkılarıyla temin edilen 8 adet 
akülü sandalye, 15 adet tekerlekli 
sandalye ve 5 adet havalı yatak, 
düzenlenen törenle tanıtılarak 
ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Törene, Kastamonu Vali Vekili 
Yaşar Karadeniz, Kastamonu 
Belediye Başkanı Tahsin Babaş, 
İl Sağlık Müdürü Dr. İsmail 
Yücel, Aile ve Sosyal Politikalar İl 
Müdürü Abdullah Savaş’ın yanı 
sıra Kastamonu Eczacı Odası 
yönetimi katıldı.

Akülü ve tekerlekli sandalyeler 
ile medikal malzemelerin temini 
noktasında katkı sağlayan 
Selçuk Ecza Deposu ile İstanbul 
Eczacılar Kooperatifi yetkililerine 
törende birer teşekkür plaketi 
takdim edildi. Selçuk Ecza 
Deposu Kastamonu Bölge 
Müdürü Kadir Çelen plaketini 
Vali Vekili Yaşar Karadeniz’den 
alırken, İstanbul Eczacılar 
Kooperatifi Kastamonu Şube 
Müdürü Celal Kebecioğlu’na 
plaketini Belediye Başkanı Tahsin 
Babaş takdim etti.

Selçuk Ecza Deposu’na Üç 
Önemli Ziyaret

Koşulsuz müşteri memnuniyeti 
anlayışı paralelinde ilaç dağıtımında 
gerekli olan “İyi Dağıtım Metodu” 
ilkelerine göre hareket eden, gelişen 
teknolojiye kısa sürede ayak uydurma 
kabiliyeti sayesinde ecza depoculuğu 
için geliştirilmiş son bilgisayar 
yazılımlarını kullanan ve otomasyona 
büyük önem veren, bunun 
yanında ısı kontrollü tedarik zinciri 
olarak tanımlanan “Soğuk Zincir” 
uygulamasını tüm şubelerinde titizlikle 
yürüten Selçuk Ecza Deposu farklı 
tarihlerde üç önemli heyeti ağırladı. 

Bu kapsamda ilk olarak, Türkiye’nin 
sağlık alanında yaşadığı gelişmeyi 
incelemek üzere Ankara ve İstanbul’da 
bir dizi saha ziyareti yapan Suudi 
Arabistan Sağlık Bakanlığı Heyeti, 16 
Şubat 2017 tarihinde Selçuk Ecza 
Deposu Ankara Şubesi’nin konuğu 
oldu. Türkiye’deki ecza depoculuğu 
hakkında bilgi alan yetkililer, depo 
işleyişini yerinde görme imkânı buldu.

Beraberindeki heyetle birlikte sağlık 
alanında ikili işbirliği görüşmelerinde 
bulunmak üzere ülkemizi ziyaret 
eden Suudi Arabistan Sağlık Bakanı Dr. 
Tawfiq Fawzan Al Rabiah, ülkemizde 
bulunduğu süre içinde, Türkiye 
Sağlıkta Dönüşüm Programı ve sağlık 
sisteminin işleyişi hakkında üst düzey 
görüşmeler gerçekleştirmişti. 

Heyet bu doğrultuda Ankara’da; 
Merkezi Hastane Randevu Sistemi 
(MHRS), Sağlık Bakanlığı İletişim 
Merkezi (SABİM), Ankara Kamu 
Hastaneleri Birliği 2. Bölge Merkez 
Laboratuvarı, Atatürk Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi, Gaziler Fizik 
Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi 
ile yapımı devam eden Bilkent 
Sağlık Kampüsü’nde incelemelerde 
bulunmuştu. Heyet İstanbul’da ise 
Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde 
Toplum Sağlığı Merkezi, Aile Sağlığı 
Merkezi ile ilaç tedariki ve takibinde 
ilaç AR-GE merkezi ve eczane 
ziyaretleri gerçekleştirmiş, yerel ilaç ve 
tıbbi cihaz sektörü temsilcileriyle bir 
araya gelmişti.

Öte yandan Türkiye’de bulunan Cibuti 

Sağlık Bakanı Dr. Djama Elmi Okieh, 
gezi programı dahilinde 14 Mart 2017 
tarihinde Selçuk Ecza Deposu’nu 
ziyaret etti. Ziyaret sırasında 
Afrika’nın en stratejik ülkelerinden 
biri olan Cibuti Cumhuriyeti’ndeki 
ve Türkiye’deki ecza depoculuğu 
hakkında karşılıklı görüşler paylaşıldı. 
Sağlık Bakanı Dr. Djama Elmi Okieh ve 
beraberindeki heyet özellikle İlaç Takip 
Sistemi (ITS) hakkında Selçuk Ecza 
Deposu yetkililerinin görüşlerini aldı.

23 Mayıs 2017 tarihinde ise Kırgızistan 
Sağlık Bakanlığı İlaç Tedarik ve Tıbbi 
Cihaz Bölümü’nden bir heyet Selçuk 
Ecza Deposu Ankara Şubesi’ni ziyaret 
etti. Selçuk Ecza Deposu Ankara Şube 
Müdürü Süleyman Uyar’ın konuk 
ettiği katılımcılarla gerçekleştirilen 
toplantılarda; ilaçların fiyatlandırması, 
tıbbi cihazların pazara giriş koşulları 
ve İlaç Takip Sistemi (ITS) hakkında 
sunumlar yapıldı.

Suudi Arabistan Heyeti Cibutu Heyeti Kırgızistan Heyeti1 2 3
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Pharmetic Balosu’nda 
Eczacılar Bir Araya Geldi

Pharmetic Girişimci Eczacılar Derneği 
(PGED), 14 Mayıs Bilimsel Eczacılık 
Günü’nü geleneksel Pharmetic Balosu 
ile kutladı. İstanbul Moda Deniz 
Kulübü’nde gerçekleşen baloya; 
PGED üyeleri, Türk Eczacıları Birliği 
(TEB) Başkanı Ecz. Erdoğan Çolak, 
İstanbul Eczacı Odası Başkanı Ecz. 
Cenap Sarıalioğlu, Bursa Eczacı Odası 
Başkanı Ecz. Yalın Ökmen, Prof. Dr. 
Erdem Yeşilada, Prof. Dr. Turgay Çelik, 
Selçuk Ecza Deposu Yönetim Kurulu 
Başkanı Sonay Gürgen, Alliance 
Healthcare Genel Müdürü Selim 
Taşo başta olmak üzere 300’den fazla 
katılımcı iştirak etti. 

Pharmetic üyelerinin ve sektör 
temsilcilerinin yoğun ilgi gösterdiği 
balo açılış kokteyli ile başladı. 
Baloda söz alan PGED Başkanı 
Ecz. Armağan Ener konuşmasında 
şunları söyledi; “Pharmetic Girişimci 
Eczacılar Derneği hedeflerini geleceği 
şekillendirmek üzerine kurarak, tüm 
sektör bileşenlerini içine almıştır. 
Eczacı danışmanlığının önemini 

kavrayarak paylaşabilen etkinlikleri 
ve eğitimleri ile bir dernekten ötesi 
olmayı başarmış, günün ekonomik, 
sosyal sağlık anlayışlarını yakalamış ve 
büyük bir kültür oluşturmuştur. 

Artık düşüncesiyle, felsefesiyle, 
davranışlarıyla, sağlık adına 
yaptıklarıyla bir PGED kültürü vardır. 
Bu kültürü paylaşarak, varlığı ile 
bizlere değer katan sizleri yürekten 
kutluyor ve alkışlıyorum. Bizler bu 
büyük fotoğrafın parçalarıyız ve 
birlikte çok güçlüyüz. Bilgi gücümüzü 
paylaşarak, mesleki değerlerimizi 
koruyarak, tüm sektör bileşenleri ile 
birlikte ortak hedefler doğrultusunda 
geleceği şekillendirmeye devam 
edeceğiz”.

Pharmetic Girişimci Eczacılar 
Derneği’nin son aylarda katılan yeni 
üyelerine Pharmetic rozetlerinin 
takıldığı gecede sağlık sektörü 
temsilcileri buluştu ve hasret giderdi. 
Unutulmayacak anılarla dolu geçen 
14 Mayıs Bilimsel Eczacılık Günü 
kutlama programı birbirinden güzel 
etkinliklerle tamamlandı. 

Novartis Onkoloji Çocukları 
Mutlu Etti

Novartis Onkoloji çalışanları 
tarafından kurulan ve yaklaşık 
6 aydır çalışmalarını sürdüren 
Novartis Onkoloji Tiyatro Kulübü, 
yönetmen ve oyuncu Tolga Yeter’in 
yönetmenliğinde hazırlanan Çizmeli 
Kedi oyununu kanserli çocuklar 
için sergiledi. Tiyatro Karnaval 
sahnesinde kanser hastası çocuklar ve 
Novartis çalışanlarının çocukları için 
gerçekleşen gösterim, sabah ve öğle 

olmak üzere 2 seansta sahnelendi. 

Novartis Onkoloji Genel Müdürü 
Pınar Üstündağ projeyle ilgili 
şunları söyledi; “Novartis Onkoloji 
Tiyatro Kulübü’ndeki tüm çalışma 
arkadaşlarımız büyük özveriyle 
çalışarak oyunu başarıyla sahnelediler. 
Bu şekilde gönüllülük esasına dayalı 
işleri yaygınlaştırabilmek bizler 
için çok önemli. Novartis Onkoloji 
ailesi olarak, seneye yeni bir oyun 
sahneleyerek bu duyguları daha fazla 
yaşamayı ve yaşatmayı hedefliyoruz. Roche Çalışanları Çocuklar İçin 

Yürüdü
 
Roche Çocuklar İçin Yürüyor projesi, 
daha aydınlık bir gelecek için tüm 
korunmasız çocukların ihtiyaç 
duydukları desteğe ulaşabilmesi için 
2003 yılından beri düzenleniyor. 70 
ülkedeki 145 şirket bölgesinden Roche 
çalışanlarının gönüllü katılımıyla 
gerçekleşen etkinliğin Türkiye ayağı, 
tüm Roche ülkeleri ile aynı anda 14 
Haziran Çarşamba günü gerçekleşti. 

14 yıl önce başlayan Türkiye’de ise 
8. defa yapılan yürüyüş sayesinde 
200.000’in üzerinde Roche çalışanı, 
dünya genelinde toplam 15,4 milyon 
İsviçre frangı bağış topladı. 

Proje sayesinde dünyanın en az 
gelişmiş ülkeleri arasında yer alan 

Malavi’de; okullar, sınıflar ve kimsesizler 
için merkezler kurulması, üniversite 
mezunlarının desteklenmesi ve gıda ile 
temiz su sağlanmasıyla, uzun vadeli ve 
sürdürülebilir bir değişime katkı yapıldı. 
2016’da gerçekleştirilen yürüyüşten 
bugüne 4 tane Erken Çocukluk Gelişim 
Merkezi inşa edildi, mevcut merkezlerin 
8 tanesi yenilendi, okullardaki 5 bin öğ-
renci ve öğretmen sürdürülebilir çevre 
yaklaşımı konusunda eğitim gördü. 

Geleneksel yürüyüş coşkusunu beraber 
yaşayan, Roche Grubu’nun Türkiye’deki 
iki şirketi Roche İlaç ve Roche 
Diagnostik çalışanlarının topladıkları 
bağışlar ve şirketin bu tutara denk gelen 
kurumsal katkısının yarısı Malavi’de 
yaşayan çocuklara destek olmak 
amacıyla çeşitli projelerde kullanılırken, 
diğer yarısı da UNICEF Türkiye’ye 
bağışlanıyor.

Kanserde Yerli İlaca Destek

ACT VC Fonu, Boğaziçi 
Üniversitesi Kimya Bölümü 
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Rana 
Sanyal’ın liderliğinde sağlık 
alanında yerli ilaç için çalışma 
yapan ve kanser tedavisinde yan 
etki profili iyileştirilmiş, hedefe 
yönelik ilaç adayı moleküller 
geliştirmeye başlayan sağlık 
girişimi RS Research’e 1,1 milyon 
euro yatırım yaptı.  

Teknoloji temelli risk sermayesi 
fonu ACT’ın, RS Research’e 1,1 
milyon euro yatırım yapmasına 
ilişkin protokol, Sağlık Bakanlığı’na 
bağlı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz 
Kurumu Klinik Araştırmalar Daire 
Başkanı Dr. Ecz. Nihan Burul 
Bozkurt ve Boğaziçi Üniversitesi 
Rektörü Mehmed Özkan’ın 
katılımıyla gerçekleştirilen tören 
ile imzalandı.

RS Research, Türkiye’de 
sağlık alanında AR-GE odaklı 
faaliyetler yürüten kuruluşlara 
destek vermek ve kamu - özel 
sektör - üniversite işbirliği 
projeleri geliştirmek amacıyla 
2015 yılı Mart ayında Doç. Dr. 
Rana Sanyal ve Sena Nomak 
tarafından kuruldu. Tamamen 
milli imkânlarla sağlık sektörüne 
katkıda bulunmayı hedefleyen 
RS Research, kanser tedavisinde 
yan etki profili iyileştirilmiş 
hedefe yönelik ilaç adayı 
moleküller geliştirmeye başladı. 

Doç. Dr. Rana Sanyal; “RS 
Research, Türkiye’nin her 
alandaki girişim potansiyeliyle 
yatırımcılar için bir hedef olma 
yolunda hızla ilerlediğinin somut 
bir kanıtı oldu. Önümüzdeki 
3 yıl içinde farklı işbirlikleri ve 
yatırımlar ile portföyümüzü 
genişleterek, global anlamda 
yenilikçi tedavileri insanlık ile 
buluşturmayı hedefleyecek ve 
bu sayede Türkiye’de milli ilaç 
endüstrisinin gelişimine katkıda 
bulunmaya devam edeceğiz” 
dedi.

Öğrenciler Selçuk Ecza 
Deposu’nu Ziyaret Etti

Atatürk Üniversitesi Eczacılık 
Fakültesi ikinci sınıf öğrencileri 
22 Mayıs 2017 tarihinde Selçuk 
Ecza Deposu Erzurum Şubesi’ni 
ziyaret etti. Öğrencilere gezi 
programları sırasında Erzurum 
Kalkınma Vakfı (ERVAK) Başkanı 
ve Erzurum Merkez Eczanesi 
sahibi Ecz. Erdal Güzel eşlik etti.

Gezi programları kapsamında 
önce Erzurum Kongre ve Müze 
Binası’nı ziyaret eden Atatürk 
Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 
ikinci sınıf öğrencilerine, daha 
sonra Selçuk Ecza Deposu 
Erzurum Şubesi’nde şube 
yetkilileri tarafından şubeyi ve 
Selçuk Ecza Deposu’nu tanıtıcı 
kısa bilgilendirmeler yapıldı.

Selçuk Ecza Deposu Erzurum 
Şubesi’nin ilgili depo bölümlerini 
tek tek dolaşan Atatürk 
Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 
ikinci sınıf öğrencileri deponun 
işleyişi ve çalışmaları hakkında 
detaylı bilgi edindi. 

Kısa Kısa
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Eczacılar Bilgilendirildi

16 Haziran 2017 Cuma günü Selçuk 
Ecza Deposu Ankara Şubesi’nin 
organize ettiği “Medikal Ürünler 
ve Tıbbi Cihazlar, Sosyal Güvenlik 
Kurumu Geri Ödeme ve MEDULA 
Sistemleri ile alakalı eğitim toplantısı, 
The Green Park Otel’de 300 civarında 
eczacının katılımıyla gerçekleşti. 

Eğitim toplantısında, sistemle ve 
geri ödemeye giren 116 ürünle 
ilgili eczacılar bilgilendirilirken, 
ortaya çıkabilecek problemlerin 
çözümlenmesi adına yapılabilecekler 
değerlendirildi. Toplantıda ayrıca Sağlık 
Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz 
Kurumu (TİTCK) Tıbbi Cihaz Denetim 
Dairesi Başkanı Cengiz Yiğit ve ekibi 
konuyla ilgili eczacılara bilgiler verdi. 
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İLKO İlaç ve Sabancı 
Üniversitesi’nden Ortak Proje

İLKO İlaç ve Sabancı Üniversitesi 
Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama 
Merkezi’nin (SUNUM) kanser 
tedavisinde kullanılması amacıyla 
yerli biyobenzer ilaç geliştirmek üzere 
birlikte hazırladığı SİMAB projesi, 
TÜBİTAK Kamu Kurumları Araştırma 
ve Geliştirme Projelerini Destekleme 
Programı (1007 Programı) kapsamında 
destek aldı. 

Yaklaşık 4 yıl sürecek proje sonunda 
Türkiye’nin küresel ilaç endüstrisinin 
geleceği olarak gösterilen biyoteknolojik
pazarın bir oyuncusu haline gelmesi, 
kanser ilaçları konusunda yurt dışına 
bağımlılığın azalması ve ülke ekonomi-
sine katkı yapılması hedefleniyor. 

Sabancı Üniversitesi ile Türkiye’nin 
geleceği için büyük bir işbirliği 
yaptıklarını belirten İLKO İlaç Genel 
Müdürü Hatice Öncel; “Türkiye 
ilaç endüstrisi uluslararası kalite 
standartlarına ve dünya ilaç pazarında 

rekabet gücüne sahip olabilmek 
için biyoteknolojik ilaç alanındaki 
gelişmelere ve teknolojilere uyum 
sağlamalıdır” dedi. 

2014 yılında Güney Koreli Genexine 
ile biyoteknoloji alanında Türkiye’nin 
ilk uluslararası araştırma-geliştirme, 
üretim ve pazarlama yatırımı olan 
biyoteknoloji firması İLKOGEN’i 
kurduklarını hatırlatan Öncel; “Yeni 
nesil biyoteknolojik ilaçlar, küresel 
ilaç endüstrisinin geleceğidir. 
Biyoteknolojik ilaçların dünyadaki 

pazar payı 232,5 milyar dolardır. 30 yıl 
boyunca pazarın her yıl %10’dan fazla 
büyümesi beklenmektedir” dedi. 

Öncel sözlerine şöyle devam 
etti; “Ülkemizde yaklaşık 60 adet 
biyofarmasötik ilaç bulunmaktadır ve 
bunların tümü ithaldir. Biyoteknolojik 
ilaçların reçeteli ilaçlar içerisindeki payı 
2016’da tutar olarak %17 seviyesindedir. 
Yerli üretimin bu yönde geliştirilmesi 
hem ithalatı azaltarak hem de ilaç 
piyasasındaki iş olanaklarını arttırarak 
ekonomiye büyük katkı sağlayacaktır.”

GSK Türkiye’den Birincilik

GSK Türkiye 5 kıtada, 50 ülkede 
faaliyet gösteren Great Place to Work 
Enstitüsü® tarafından 81 şirketin 
değerlendirildiği araştırma sonucunda 
“Türkiye’nin En İyi İşverenleri” listesinde 
birinci oldu. 

Great Place to Work Enstitüsü® 
tarafından yapılan araştırma 
sonuçlarına göre GSK Türkiye 
çalışanlarının %96’sı çalışmalarıyla 
fark yarattığını hissetmenin yanı sıra 
topluma sağladığı katkıdan dolayı 
gurur duyduğunu dile getiriyor. 

GSK Türkiye Genel Müdürü ve 
Başkan Yardımcısı Dr. Emin Fadıllıoğlu 
“Türkiye’nin En İyi İşverenleri” listesine 

girmekten gurur duyduklarını 
belirterek şunları söyledi; “GSK olarak 
ne yaptığımızı değil nasıl yaptığımızı 
önemsiyoruz. Hekimden eczacıya, 
sağlık çalışanından hastaya kadar her 
paydaşımızın ihtiyaçlarına yönelik 
çözümler üretiyoruz. 

Biz bu yolculuğa 2012 yılında başladık 
ve yolculuğumuz ne yaptığımızdan 
daha çok, nasıl var olduğumuza doğru 
evrildi. Birimiz yoksak hepimiz eksiğiz, 
inancımız böyle gelişti. Başarının 
tanımının Great Place to Work’ü ben 
yaratacağım diyen çalışanlara sahip 
olmak olduğuna inanıyoruz. Biz 
GSK Türkiye olarak bu düşüncedeki 
çalışanlara sahip olmaktan büyük 
mutluluk duyuyoruz. Tüm çalışanları-
mıza ve ailelerine teşekkür ediyorum.”

Eczacılar Ülkemizi Avrupa’da 
Temsil Etti 

Malta’da, 34 ülkeden 77 delegenin 
katılımıyla gerçekleştirilen 47. Avrupa 
Hastane Eczacıları Genel Kurulu’nda 
ülkemizi Giresun Ada Hastanesi’nden 
Ecz. Arif Özdemir ve Konya Eğitim 
Araştırma Hastanesi’nden Uzman Ecz. 
Ersin Güner temsil etti. 

Malta’da iki gün süren Genel Kurul’da 
öncelikle son bir yılda Avrupa Hastane 
Eczacıları Birliği’nin gerçekleştirdiği 
faaliyetler, yönetim kurulu raporları ve 
kurumun bütçe ayrıntıları hakkında 
yönetim kurulu tarafından delegelere 
çeşitli sunumlar yapıldı. Genel Kurul’a 
üye ülkeler tarafından da son bir 
yılda hastane eczacılığı alanında 
gerçekleştirilmiş önemli faaliyetlerle 
ilgili raporlar sunuldu.

Türkiye adına sunum yapan Ecz. Arif 
Özdemir; “Avrupa hastane eczacılığı 
beyanları tüm AB üyesi ülkelerde 2019 
yılına kadar benimsenmesi istenen 44 
maddeden oluşmaktadır. Bu beyanlarla 
ilgili olarak, her ülkeden en az bir ulusal 
elçi daha önce belirlenmişti ve bu 
elçiler yaklaşık 6 aydır çalışmaktaydı. 
Genel Kurul’un Bükreş’te yapılacak 
sonraki toplantısında da ülkemizi 
Uzman Ecz. Ersin Güner ile beraber 
temsil edeceğiz” dedi.

Novo Nordisk En Etik Şirketler 
Listesinde

EDMER tarafından yapılan ve 
katılımcıların etik değerler, iş ahlakı, 
itibar yönetimi, kurumsal yönetim, 
kurumsal sosyal sorumluluk, uyum 
yönetimi, liderlik ve yaratıcılıktan 
oluşan altı kategorideki 80 
EDMER kriteriyle değerlendirildiği 
çalışmayla Novo Nordisk, “ETİKA 
2016 Türkiye’nin En Etik Şirketleri” 
ödülünün sahibi oldu. Novo Nordisk, 
beşinci kez bu ödülün sahibi olarak, 
etik değerlere verdiği önemi ve 
sürdürülebilirlik başarısını kanıtladı.

Ödülü değerlendiren Novo Nordisk 
Türkiye Başkan Yardımcısı ve Genel 
Müdürü Dr. Burak Cem; “EDMER 
Derneği’nin verdiği bu ödülü beşinci 
defa üst üste kazanmanın gururunu 
yaşıyoruz. Novo Nordisk 1923’ten 
beri diyabetlilere daha iyi tedaviler 
geliştirmek için çalışan, bilim odaklı 
küresel bir sağlık şirketidir. 90 yıl 

boyunca kurumsal yapımızdan, etik 
yaklaşım ve kalite anlayışımızdan 
ödün vermeden, bilim üretmek 
adına çalıştık ve var gücümüzle 
çalışmaya devam ediyoruz” diye 
konuştu.  

Novo Nordisk Türkiye olarak aile 
kültürü ve aile bağı anlayışı ile 
çalıştıklarını vurgulayan Dr. Burak 
Cem; “Çalışanlarımızın, yani aile 
bireylerimizin etik değerlere 

sahip çıkması ve bu değerlerden 
asla taviz vermemesi firmamızı 
buralara taşıdı. Finansal, çevresel ve 
sosyal alanlardaki faaliyetlerimiz, 
şirketimizin ortak değerlerinden 
oluşan Novo Nordisk Tarzı yönetim 
prensibimiz ve etik değerleri 
içselleştirmiş çalışanlarımız ile 
beraber önümüzdeki yıllarda da 
bu ödülü kazanmaya devam 
edeceğimize inanıyorum” dedi. 

AbbVie’den Önemli 
İşbirliği 

AbbVie ve Mimar Sinan Güzel 
Sanatlar Üniversitesi, Endüstri 
Ürünleri Tasarımı Uygulama ve 
Araştırma Merkezi, hidradenit 
hastaları için işbirliğine imza attı. 
Bu kapsamında dünyada ilk kez 
hidradenit hastalarının günlük 
hayatlarını kolaylaştırmak adına 
özel bir medikal giysi tasarlandı. 

Hidradenitis suppurativa kronik 
ağrılı ve iltihaplı bir cilt hastalığı. 
Lezyonlar genelde koltuk 
altlarıyla kasıklarda, kalçalarda 
ve memelerin altında görülüyor. 
Hidradenit, hastaların günlük 
yaşamını, çalışma olanağını, 
fiziksel aktivitelerini ve duygusal 
durumunu çok etkiliyor.

Bir hidradenit hastasının günlük 
hayatta karşılaştığı zorluklar 
göz önüne alınarak yola çıkılan 
projede; hidradenit hastalarının 
nelere ihtiyaç duyduğu 
derinlemesine araştırıldı ve 
hastaların günlük hayatlarını 
kolaylaştırmak hedeflendi. 

Projenin danışmanlığını;M.S.G.S.Ü.
Endüstri Ürünleri Tasarımı 
Uygulama ve Araştırma Merkezi 
Müdürü Prof. Dr. Süha Erda ile 
H.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Deri 
ve Zührevi Hastalıklar Anabilim 
Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Nilgün Atakan yaptı.

SUNUM Araştırmacısı Yrd. Doç. Dr. Tolga Sütlü, İLKO İlaç Genel Müdürü Hatice Öncel, Sabancı Üni. Rektör 
Vekili Prof. Dr. Ayşe Kadıoğlu, İLKO Argem Biyoteknoloji AR-GE Laboratuvar Yöneticisi Dr. Duygu Dağlıkoca
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İbrahim Etem - Menarini’ye 
Ödül

Bilgi teknolojileri sektöründe dünyanın 
sayılı danışmanlık şirketlerinden biri 
olan International Data Corporation 
(IDC) Türkiye ofisi tarafından 8. kez 
düzenlenen “CIO Summit” Antalya’da 
gerçekleştirildi. Zirve kapsamında 
Türkiye’nin önde gelen kurumlarının 
hayata geçirdiği başarılı projeler ve 
liderlik eden CIO’lar ödüllendirildi. 

İbrahim Etem - Menarini, “IEMenarini 
Distributed Flex Working Infrastructure” 
projesi ile BT Yönetişimi kategorisinde 
ödüle layık görüldü. İbrahim Etem - 
Menarini İletişim ve Bilgi Teknolojileri 
Müdürü Tolga Tırpan, ödülü HP 

Enterprise Genel Müdürü Güngör 
Kaymak’ın elinden aldı.  

Tolga Tırpan ödül hakkında şunları 
söyledi; “Büyüme stratejimiz 
çerçevesinde, İstanbul Topkapı’da 
bulunan şirket merkezimizi ve 
fabrika alanını tamamen üretim 
alanına çevirdik. Fabrika binasında 
bulunan yönetim, pazarlama ve satış 
bölümlerimizi de Maslak’ta bulunan 
yeni ofisimize taşıdık. Bu süreçte BT 
altyapısının çalışmaya devam etmesi 
çok önemliydi. TREO Bilgi Teknolojileri 
işbirliğiyle düşük yatırım maliyetli, hızlı, 
yalın, esnek bir çözüm oluşturduk ve 
çok başarılı oldu. Başarımızın dünya 
çapında bir organizasyon tarafından 
takdir edilmesi gurur verici”.

Takeda Türkiye’nin Başarısı 
Tescillendi

Top Employers Enstitüsü tarafından 
En İyi İşveren ödülünü alan Takeda 
Türkiye, aynı zamanda The Peer 
Awards for Excellence ödülünün 
“Değişim Yönetimi” kategorisinde de 
birinciliğe layık görüldü. 

Takeda Türkiye Genel Müdürü Gamze 
Yüceland ödüllerle ilgili olarak; “En iyi 
işveren olmak için çıktığımız bu yolda 
çalışanlarımızın sesine kulak verdik. 
Çalışan mutluluğuna odaklı insan 
kaynakları uygulamalarımızın ödüllerle 
taçlanması bizleri mutlu etti. Alanında 
en büyük organizasyonlar tarafından 
verilen bu iki prestijli ödül, insan 
kaynakları alanındaki uygulamalarımızı 
tüm hızıyla sürdürmek konusunda 
bize motivasyon kaynağı oldu” dedi.

İnsan kaynakları alanındaki yenilikçi 
ve verimli uygulamalarının devam 
edeceğini söyleyen Gamze Yüceland; 
“Takeda ailesinin bir üyesi olmaktan 
gurur duyuyor ve tüm çalışanlarımızın 
bu duyguyu paylaştığına inanıyorum. 
2017’de İK alanında başarılı 
uygulamalarımıza devam ederek 
çalışanlarımızla birlikte şirketimizi daha 
iyi noktalara taşıyacağız” diye konuştu.

AİFD Yeni Bir Kampanya 
Başlattı
 
Türk insanının yeni ilaçlara daha hızlı 
erişmesini sağlamak ve sağlık 
sorunlarına etkin çözümler üretil-
mesine katkı sağlamak için kurulan 
Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği 
(AİFD) yeni bir kampanya başlattı. 

Yenilikçi ilaç kavramının bireylerin 
hayatına getirdiği değer ile sosyal 
ve ekonomik katkısının daha iyi 
anlaşılmasını sağlamayı amaçlayan 
kampanya kapsamında medyada 
yenilikçi ilaçların insan yaşamına 
katkısına yönelik içerikler yayınlanacak. 

Bu kapsamda, yenilikçi ilaçlar ve 
insan yaşamına katkıları hakkındaki 
bütün bilgilere tek bir kanaldan erişim 
sağlayacak bir platform oluşturmak 
amacıyla kurulan hepimizicinumut.
com web sitesi 29 Mayıs 2017 
tarihinde yayına açıldı.

İki ay boyunca çeşitli videolar, hekim 
röportajları ve bilgilendirici kaynaklarla 
sosyal medya, internet, yazılı basın ve 
radyolarda yer bulacak kampanyada, 
yenilikçi ilaçların hasta ve hasta 
yakınlarının iş ve aile yaşamına 
sunduğu katkılar anlatılacak. AİFD 
kampanya kapsamında yıl boyunca 
iletişim çalışmalarına devam edecek.

Erzincanlı Çocuklar Bilimle 
Buluştu

Bayer’in Toplum Gönüllüleri Vakfı 
(TOG) ile birlikte yürüttüğü Bayer 
Genç Bilim Elçileri Projesi’nin gezici 
birimi olan Bilim Tohumları Ekibi, 
Erzincan’da çocuklarla buluştu. Proje 
için tasarlanan araç ve ekipmanlarla 
Erzincan il sınırları içinde iki farklı 
noktada çocuklarla bir araya gelen 
ekip, özellikle 9-12 yaş grubu çocuk-
larla bilim etkinlikleri gerçekleştirdi. 

Çocukların başta doğa olayları olmak 
üzere etraflarında olup bitenleri 

sorgulaması ve araştırması hedeflenen 
etkinlikleri gerçekleştiren Bayer Genç 
Bilim Elçileri Projesi Bilim Tohumları 
Ekibi’nde, üniversite öğrencisi toplum 
gönüllüsü gençler yer aldı.

Kırsal alanlarda yaşayan çocuklara 
bilimi sevdirmek üzere yola çıkan Bilim 
Tohumları Ekibi, Erzincan’ın ardından 
Burdur, Amasya, Muş, Kayseri, Aksaray, 
Karaman ve Kütahya’da çocuklarla 
buluşacak. “Bayer Genç Bilim Elçileri”, 
2017 yılında 5 bin çocuğa daha 
ulaşarak sorgulamanın ve merakın 
önemi konusunda daha fazla öğrenciyi 
bilinçlendirmeyi hedefliyor.

AİFD Genel Sekreteri Dr. Ümit Dereli ve AİFD 
Denetleme Kurulu Üyesi Dr. Oğuz Mülazımoğlu

Nobel Tüketici Sağlığı’na 
İki Ödül Birden

Nielsen Türkiye tarafından 
Türk tüketicileri arasında 
gerçekleştirilen “Yılın Seçilmiş 
Ürünü” pazar araştırması 
sonuçlandı. 4.109 tüketicinin oy 
kullandığı araştırmada, Nobel 
Tüketici Sağlığı “Gıda Takviyeleri” 
kategorisinde NBL Algea Oil ve 
“Probiyotik” kategorisinde NBL 
Probiotic Travel ile 2017 “Yılın 
Seçilmiş Ürünü” ödülü kazandı.

Ödülü değerlendiren Nobel 
Tüketici Sağlığı Pazarlama 
Müdürü Ecz. Ayşen Dincer; 
“Nobel Tüketici Sağlığı olarak 
2008 yılından bu yana sağlıklı 
yaşamı destekleyen markamız 
NBL’i kategorilerinde en yenilikçi 
14 ayrı form ile tüketiciye 
ulaştırıyoruz. 

Ailenin en yeni üyeleri NBL 
Algea Oil ile hamilelerin kendi 
sağlıkları ve bebeklerinin zekâ 
gelişimi için elzem olan Omega-
3’ü bitkisel kaynakla, en saf 
şekilde onlara sunuyor, NBL 
Probiotic Travel ile de seyahat 
edenlerin sindirim sistemini ve 
bağışıklık sistemini destekliyoruz. 

Dört bini aşkın tüketicimizin bu 
desteği, daha iyisini yapmak 
için bizlere büyük motivasyon 
sağladı. Nobel İlaç; tüketici 
sağlığı ve ihtiyaçlarına uygun 
yeni desteklerle kategorilerinde 
öncü olmaya devam edecek” 
dedi. 

İbrahim Etem-
Menarini’nin Katkılarıyla 
Fibromiyalji Anlatıldı

Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabili-
tasyon Derneği ile İbrahim 
Etem-Menarini’nin katkılarıyla 
gerçekleşen “Fibromiyaljiye 
Bakmak ve Görmek” başlıklı 
toplantıda Prof. Dr. Ayşegül 
Ketenci, Prof. Dr. Şansın Tüzün 
ve Prof. Dr. Işın Baral Kulaksızoğlu 
hastalıkla ilgili bilgi verdi, teşhis 
ve tedavideki yenilikleri anlattı. 

İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon 
Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. 
Şansın Tüzün, fibromiyaljinin 
multidisipliner bir hastalık 
olduğuna dikkat çekerek, 20-30 
yaş aralığında bulunan ve ağrı 
şikâyeti ile hekime başvuran 
hastaların fibromiyalji olma ihti-
maline karşı dikkatli bir taramadan 
geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabili-
tasyon Derneği Başkanı Prof. Dr. 
Ayşegül Ketenci ise hastalığa 
fizik tedavi ve rehabilitasyon 
uzmanlarının tanı koyma ihtima-
linin daha yüksek olduğunu 
belirterek, 100 fibromiyalji 
hastasından sadece ikisine doğru 
teşhis konabildiğini kaydetti. 

Ünlü aktör Morgan Freeman’ın 
da fibromiyalji hastası olduğunu 
belirten Ketenci, Freeman’ın her 
yıl 12 Mayıs’ta yapılan farkındalık 
günlerine katılarak toplumu 
bilinçlendirmek için destek 
verdiğini anlattı. 

Kısa Kısa Kısa Kısa
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Ankilozan spondilit, omurgada hareket 
kısıtlılığına neden olan iltihaplı bir 
romatizma hastalığıdır. Yaklaşık her yüz 
kişiden birinde görülür. Hastalığa bağlı, 
omurgaya esneklik sağlayan bağların 
ardışık kemikleşmesiyle, omurga adeta 
alçıya alınmış gibi sabitlenir. 

Bu durum bel ve boyun hareketlerinde 
kısıtlanmaya ve kamburluğa neden 
olur. Daha ileri evrelerde, boyun 
hareketlerindeki ciddi kısıtlanmayla, 
baş hareket edemez, görüş alanı daralır 
ve kişi ancak tüm vücudunu çevirerek 
başına yön verebilir. 

Hastalığın Belirtileri

Ankilozan spondilitin belirti ve bulguları 
tipik olarak 45 yaşından önce, özellikle 
20’li yaşlarda ortaya çıkar. Kadınlarda 
ise 30’lu yaşlara doğru ortaya çıkışı 
gecikebilir. Ancak 45 yaşından önce 
hastalık mutlaka bulgu verir. Hastalık 
sadece omurgayı değil; diz, ayak 
bileği ve kalça gibi büyük eklemlerde 
de iltihaba neden olabilir. Çocukluk 
çağında eklem tutulumu daha fazladır. 
Ankilozan spondilit, omurga dışında, 
göz (üveit) ve bağırsaklar (Crohn ve 
ülseratif kolit) gibi vücudun diğer 
bölümlerinde de iltihaba neden olabilir. 

Ankilozan spondilitin kesin bir tedavisi 
yoktur, ancak tedaviyle şikâyetlerin 
azalması veya kaybolması ve hastalığa 
bağlı sakatlığın önüne geçilmesi 
mümkündür. Bu nedenle hastalık 
ne kadar erken tanınır ve tedaviye 
başlanırsa, sonuç o ölçüde başarılıdır.

Hastalığın ilk işaret ve bulguları; 
özellikle geceleri uykuda, sabahları 
yataktan kalktıktan sonra veya uzun 
süreli hareketsizlik sonrasında belin 
aşağısında ve kalçada gelişen ağrı ve 
tutukluk (katılık) hissidir. Bu belirtiler 
o kadar yavaş ve sinsi gelişir ki 
başlangıçta pek fark edilmez veya 
önemsenmez. 

Hastalık bazen alevli bazen de 
yatışık seyreder. Zamanla belirtiler 
kötüleşebilir, artabilir veya düzensiz 
aralıklarla seyredebilir. Hastada bazen 
sağ bazen sol kalçada gelişen değişici 
kalça ağrısı, topuk ağrısı, derin nefes 
aldığında göğüs kafesinde ağrı ve 
kaburga üzerinde hassasiyet, gözde 

ağrı ve kızarıklık, uzun süreli karın ağrısı, 
kronik (uzun süreli) ishal, kilo kaybı gibi 
yakınmalar olabilir. 

Eğer;
• Üç aydan uzun süren, istirahatteyken 
gelişen bel ve kalça ağrınız / 
tutukluğunuz varsa,
• Hareketle ağrılarınız azalıyor veya 
geçiyorsa,
• 45 yaşından genç iseniz,
• Ağrı kesici (kortizon olmayan 
anti-inflamatuar ilaçlar) aldığınızda 
ağrılarınız azalıyor veya kayboluyorsa,
• Boyun-bel hareketlerinde ve 
her nefes alıp verdiğinizde göğüs 
kafesinizde ağrı ve kısıtlılığınız (katılık 
hissi) varsa; mutlaka en kısa sürede bir 
romatoloji uzmanına başvurunuz. 

Hastalığın Nedenleri ve Risk Faktörleri 

Ankilozan spondilite neyin sebep 
olduğu bilinmemektedir, ancak 
HLA-B27 genini taşıyanların, hastalığa 
yakalanma riski diğer kişilere göre çok 
daha fazladır. Türkiye’deki ankilozan 
spondilitli hastaların %70-80’i bu geni 
taşırken, Orta-Kuzey Avrupa’daki 
hastaların %95-99’u bu gene sahiptir. 
Bu nedenle ankilozan spondilit söz 
konusu olduğunda aile öyküsü 
çok önemlidir. Türkiye’de ankilozan 
spondilit olduğu halde; hastalarının 
%20-30’unun HLA B27 genini 
taşımadığı da unutulmamalıdır. Eğer 
birinci derece akrabanızda ankilozan 
spondilit varsa, bu hastalığın sizde de 
görülme oranı yüzde yirmidir. Hatta 
ikinci derece akrabanızda bulunması 
bile, sizin için risk faktörü oluşturur. 

Ankilozan spondilit, erkekleri 
kadınlardan iki kat daha fazla etkiler. 
Kadınlarda hastalık genellikle daha 
yavaş seyreder. İlk başvuru adresleri 
romatoloji uzmanı olmayan bu 
hastaların; bel fıtığı veya fibromiyalji 
(kas romatizması) gibi yanlış tanılar 
almaları, maalesef sık rastlanılan bir 
durumdur.

Ankilozan Spondilitin 
Komplikasyonları (Kötü Sonuçları) 

- Ankilozan spondilit her hastada aynı 
şekilde seyretmez. Belirtilerin şiddeti ve 
hasar/sakatlık gelişimi de kişiden kişiye 
farklılıklar gösterir. 

• Omurganın esnekliğini kaybetmesi ile 
başa ve vücuda yön vermede zorluk, 
boyunda ve belde düzleşme, sırtta 
kamburluk ortaya çıkar.  

• Üveit (göz iltihabı); ankilozan 
spondilitin en sık görülen iskelet 
dışı komplikasyonlarındandır. Hızlı 
gelişir, genellikle tek taraflı olup gözde 
kızarıklık, ışığa hassasiyet ve görmede 
bulanıklaşmaya neden olur.

• Çökme kırıkları; ankilozan spondilitte 
omurgalarda hem iltihabın hem de 
hareketlerin kısıtlanmasıyla, kemikte 
mineral yoğunluğunun azalmasına 
bağlı osteoporoza (kemik erimesi) bağlı 
omurgada çökme kırığı oluşur. Bu da 
hastanın duruşunu bozar (kamburluk 
gelişimi gibi), bazen omurilik sinirine 

İç Hastalıkları ve Romatoloji Uzmanı 

Prof. Dr. Nuran Türkçapar

Ankilozan 
Spondilit

Kısa Kısa Sağlık Çantası

Eczacılar Panelde Buluştu
 
Lifetime & Nordic Naturals tarafından, 
genel cerrahi uzmanı Dr. Hakan 
Akıncı’nın sunumu ve Selçuk Ecza 
Deposu Kâğıthane Şubesi’nin ev 
sahipliğinde bir panel düzenlendi. 
Eczacılara daha kaliteli hizmetler 
sunmak ve bu doğrultuda Lifetime 
& Nordic Naturals’ın derin bilgi 
birikimini onlarla paylaşmak amacıyla 

düzenlenen panele eczacıların ilgisi ve 
katılımı yüksek oldu.
 
“Önce Sağlık” başlığı altında düzenlenen 
panelde bir sunum yapan Lifetime & 
Nordic Naturals Ürün Müdürü Funda 
Odabaşı, sunumunda genel sağlıkta 
gıda takviyeleri ile kaliteli ve güvenilir 
markaların öneminden bahsetti. Panel, 
Selçuk Ecza Deposu’nun çok özel 
ikramları ile son buldu.

Okulda Diyabet Programı 
Milyonlara Ulaştı

İlk olarak 2010 yılında hayata 
geçirilen Okulda Diyabet 
Programı kapsamındaki 
bilinçlendirme konferanslarının 
ikincisi Adana’da yapıldı. 
Özellikle çocuklarda görülen 
Tip 1 diyabet konusunda 
farkındalık oluşturmak için 
yapılan konferansı çok sayıda 
öğrenci, veli, öğretmen dinledi 
ve uzmanlar interaktif olarak 
soruları yanıtladı.

Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık 
Bakanlığı, Çocuk Endokrinolojisi 
ve Diyabet Derneği’nin işbirliği 
ve Sanofi Türkiye’nin koşulsuz 
desteğiyle hayata geçirilen 
Okulda Diyabet Programı ile 
bugüne kadar 25 bin okulda, 
7,5 milyon öğrenciye, 585 bin 
öğretmene ve 581 bin veliye 
ulaşıldı. 

Okulda Diyabet Programı’na, 
başladığından bu yana, 
koşulsuz desteğini sürdüren 
Sanofi Türkiye, 2013 yılında 
bu programla uluslararası 
alanda en prestijli ödüllerden 
biri olarak kabul edilen Peer 
Awards kapsamında En İyi Etki 
(Impact) kategorisinde Jüri Özel 
Ödülü’ne layık görülmüştü.

AstraZeneca’dan Anlamlı Destek

AstraZeneca çalışanları tarafından, 
insan ve toplum için artı değer üretme 
hedefiyle kurulan “Daha İyi Bir Yaşam 
için Gönüllüyüz” Gönüllülük Takımı, 
Konya’nın Hüyük ilçesi ve çevredeki 11 
köyde ikamet eden çocuklara taşımalı 
eğitim sistemiyle eğitim veren 350 
mevcutlu Mevlana İlkokulu’na yepyeni 
bir kütüphane kazandırdı.

Bu okula güzel bir kütüphane 
kazandırma hedefiyle yola çıkan 
AstraZeneca Gönüllülük Takımı, 
ihtiyaç duyulan kitapların alınmasını 
ve kütüphanenin fiziksel koşullarının 
iyileştirilmesini üstlendi. 

Çeşitli şehirlerden gelen Gönüllülük 
Takımı üyeleri Mevlana İlkokulu’nda 
buluştu ve AstraZeneca çalışanlarının 
aldıkları kitapları el birliğiyle yerleştirdi. 
Hüyük kaymakamının açılışını yaptığı 
kütüphanede ilk okuma etkinliği yapıldı 
ve kütüphane kullanıma açıldı. 
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Türkiye’de kullanımda olan anti-TNF 
ilaçlar şunlardır: İnfliximab (Remicade), 
Adalimumab (Humira), Etanercept 
(Enbrel), Golimumab (Simponi) ve 
Certolizumab pegol (Cimzia).

TNF blokerlerinin, enfeksiyonlara 
hafif yatkınlık, latent tüberkülozun 
aktivasyonu ve daha nadiren bazı 
nörolojik problemlere ve ilaca bağlı 
lupus gibi, bir takım yan etkileri olabilir. 
Bu tedaviler, iç hastalıkları uzmanı, 
romatoloji uzmanı, enfeksiyon 
hastalıkları ve/veya göğüs hastalıkları 
uzmanları tarafından, üç ay aralıklarla 
yakın takip altında kullanılmaktadır.  

Son bir yıldır, anti-TNF ilaçların gebelik 
ve emzirme döneminde (infliximab 
hariç) kullanılabileceği bildirilmiştir. 
Ancak bu ilaçların kullanımı sırasında 
mutlaka doktorunuzla yakın iletişim 
altında olmanız gerekir. 

Egzersiz, ankilozan spondilit hastaları 
için olmazsa olmazdır. Eklem hareket 
açıklığı ve germe egzersizleri, hastanın 
duruş ve esnekliğinin korunması için 
gereklidir. Bunlar boyun, sırt ve bel için 
germe; göğüs kafesinin esnekliğini 
(akciğer kapasitesini) korumak için 
solunum egzersizleri gibi çeşitli 
egzersiz türleridir. 

Bir fizik tedavi uzmanı veya bu konuda 
eğitimli bir spor eğitmeni eşliğinde 
öğreneceğiniz bu egzersizleri, 
hayatınızın bir parçası haline 
getirip, her sabah ve gün içinde 
tekrarlayabilirsiniz. Yüzme, pilates, 
yoga gibi sporlar önerilirken, travmaya 
açık sporlardan (futbol, basketbol, 
voleybol gibi) kaçınmalısınız.

Hayata Dair Öneriler

Mümkün olduğunca yastığınızı alçak 
tutun, boyun yastığı kullanın, yatak 
ve yastığınızın omurganızın şeklini 
alabilen (visko-elastik) özellikte 
olmasına dikkat edin. Sigara içiyorsanız 
mutlaka, ama mutlaka en kısa sürede 
bu kötü alışkanlığınızı bırakın. 

Hastalığa bağlı olarak, her nefes alıp 
vermede göğüs kafesinin yeterince 
esneyememesi nedeniyle, akciğerlere 
yeterli hava giriş çıkışı olmayacaktır. 
Sigaranın da katkısıyla, amfizem başta 

olmak üzere, daha ciddi pek çok 
akciğer problemi sizi beklemektedir. 
Sigara kullanmanın, tıkayıcı akciğer 
hastalığına ve kansere neden olduğu, 
artık herkes tarafından çok iyi 
bilinmektedir. 

Omega 3 (haftada 3 kez balık 
tüketmiyorsanız, günlük ihtiyacınız 
500 mg/gün) ve vitamin D desteği 
(kan düzeyine bakarak) alın. Yeterince 
kalsiyum almak için süt ürünlerinden 

zengin beslenin. Destekleyici tedaviler 
hakkında doktorunuzdan detaylı bilgi 
alın. 

Ankilozan spondilitli hastalar! 
Yapacağınız pek çok şey var. Hayattan 
asla kopmayın. Hastalığınızla ilgili 
konularda internet ortamında 
araştırma yaparken, bilgi kirliliğine 
maruz kalmayın veya gereksiz 
korkulara kapılmayın. 

Hastalığınızla ilgili oluşturulmuş 
destek gruplarına ulaşarak, aynı 
hastalığa sahip kişilerle tanışın. Onların 
hikâyelerini, duygularını, hastalıkla baş 
etme yollarını öğrenin ve sizinkileri de 
onlarla paylaşın. Hastalığınızla barışık 
olun ve onunla yaşamayı öğrenin. 
Sizinle aynı hastalığa sahip milyonlarca 
insan olduğunu sakın unutmayın. 

Hastalığın genetik yatkınlığını göz 
önüne alarak, yakınlarınızdaki bel 

ağrısını önemseyin. Hatta bilinçli bir 
hasta olarak, çevrenizde bulunan ve 
benzer şekilde bel ağrısından yakınan 
kişilere, bunun önemsenmesi gereken 
bir durum olduğunu anlatarak bir 
romatoloji uzmanına yönlendirebilir 
ve onların da hayatlarında farklılık 
yaratabilirsiniz. Çünkü dünyada 
birçok ankilozan spondilit hastası, 
tanı alamayıp, ileri evre sakatlıklarla 
yaşamakta ve hayattan kopmaktadır.

ciddi baskı oluşturarak, şiddetli ağrı ve 
fonksiyon kaybına neden olabilir.

• Akciğer tutulumu; akciğer 
kapasitesinde azalmaya bağlı, nefes 
darlığı ile bulgu verir. Kaburgaların 
göğüs kafesine önde ve arkada 
tutunmalarını sağlayan bağların, 
iltihabına bağlı olarak göğüs kafesi 
yeterince solunumla esneyemez. 
Akciğerlere her nefes almada yeterince 
havanın girmesi ve çıkışı zorlaşır. 
Nadiren akciğerin her iki üst lobunu 
tutan inflamasyon (iltihap) gelişebilir.

• Böbrek tutulumu; nadir olmakla 
birlikte, uzun süreli ve kontrol altına 
alınmamış hastalığa bağlı olarak, 
böbreklerde protein atılımının 
arttığı amiloidoz denen bir hastalık 
görülebilir. Bu hastalık da üremiye ve 
böbrek yetmezliğine neden olabilir. 

• Cilt; sedef benzeri deri döküntüleri 
görülebilir.

• Bağırsaklar; ankilozan spondilit 
hastalarında zamanla iltihaplı bağırsak 
hastalığı (Crohn ve ülseratif kolit) 
gelişebilir. 

• Kalp problemleri; ankilozan 
spondilitte nadir gelişmekle birlikte, 
kalpten çıkış noktasında aortta 
genişlemeyle, aort kapağında 
yetmezlik ve buna bağlı kalp 
yetmezliği gelişebilir.

• Kauda ekuina sendromu; nadir 
olmakla birlikte ciddi bir nörolojik 
bulgudur; sinir basısı nedeniyle 
cerrahi tedavi gerektirir.

Ankilozan Spondilit Tanısı 

Romatoloji doktorunuza 
başvurduğunuzda; bel-boyun ağrısı 
ve diğer yakınmalarınızla birlikte 
aile hastalık öykünüz sorgulanır. 
Sistemik muayeneye (sadece 
eklemleriniz değil tüm organ ve 
sistemlerin değerlendirildiği ayrıntılı 
muayene) ilaveten boyun ve bel 
hareket açıklığınız ve derin nefes 
alıp-verdiğinizde göğüs çapınızdaki 
değişim, mezura vasıtasıyla ölçülür. 
Doktorunuz, kalçanızda veya 
vücudunuzda belli noktalara basarak 
ve bacağınızı hareket ettirerek ağrınız 
olup olmadığını sorar.

Görüntüleme 
Testleri 

Direkt filmler ile 
ankilozan spondilitin 

etkilediği eklem ve 
kemiklerin görüntüleri 

alınabilir. Ancak hastalığın 
erken döneminde hastalığa 

özgü görüntüler olmaz; hatta 
eklem ve kemikler normal 

görünebilir.

Manyetik Rezonans Görüntüleme 
(MRI): Radyo dalgaları kullanılarak 
yapılan bir görüntüleme şekli olup, 
uygulamada tomografiye göre 
daha az radyasyon maruziyeti söz 
konusudur. Ankilozan spondiliti 
görüntülemede tomografiden 

daha hassas olduğundan, bugün artık 
teşhiste tomografinin yerini almıştır. 

Hastalığın erken dönem tanısında 
manyetik rezonans görüntüleme 
çok yaygın olarak kullanılmaktadır. 
Ankilozan spondilitte sakroiliak 
eklemler mutlaka tutulduğundan, 
manyetik rezonans görüntüleme ile 
bu eklemlerdeki iltihabın gösterilmesi; 
kronik (üç aydan uzun süreli) bel 
ağrısı olan bir hastaya erken tanı 
koydurur. 

Laboratuvar Testleri

Ankilozan spondiliti gösterecek 
özel bir laboratuvar testi henüz 
bulunmamaktadır. Bazı kan testleri 
(eritrosit sedimantasyon hızı, CRP 
gibi), vücutta iltihabı gösterebilse 
de, her ankilozan spondilitli hastada 
değerler yükselmeyebilir. HLA-B27 
genine bakılabilir; pozitif çıkması diğer 
bulgularla birlikte hastalığı destekler, 
fakat bu geni taşımayanlarda da 
ankilozan spondilit gelişebilir. 

Tedavi ve İlaçlar

Ankilozan spondilitte tedavinin 
amacı, ağrı ve tutukluğu gidermek, 
omurgadaki deformite (sakatlık) 
ve komplikasyonları (hastalığa 
bağlı kötü sonuçları) önlemek 
veya geciktirmektir. Kalıcı hasar 
gelişmeden, henüz erken dönemde 
verilen ankilozan spondilit tedavisi 
çok başarılıdır.   

Nonsteridal anti-inflamatuar ilaçlar 
(NSAİİ) - Naproksen, indometazin, 
diklofenak gibi ilaçlar, ankilozan 
spondilitin tedavisinde en sık tercih 
edilen ajanlardır. Bunlar inflamasyonu, 
ağrı ve tutukluğu giderir. Ancak 
bu ilaçlar, mutlaka mide koruyucu 
ilaçlarla birlikte alınmalı ve uzun süreli 
kullanımda olası yan etkileri açısından 
titizlikle takip edilmelidir. 

Nonsteridal anti-inflamatuar ilaçların 
faydalı olmadığı veya kullanılamadığı 
durumlarda, doktorunuz tarafından 
uygun görülürse; tümör nekroze 
edici faktör blokerlerinin (anti-TNF) 
kullanımına başlanır. Bu tedavilerin de 
damar ve cilt altı yoluyla uygulanan 
çeşitli formları bulunmaktadır. 

Sağlık Çantası Sağlık Çantası
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Tasarımı ve ilgi çekici vitrini ile 
ülkemizde ve Avrupa’da haberlere 
konu olan Rumeli70 Eczanesi 
sahibi Ecz. Ezgi Koçak mesleğini 
icra ederken fark yaratanlardan. 
Birçok öğrenciye burs veren, sosyal 
sorumluluk çalışmalarına destek olan 
Koçak’ın bir diğer projesi de formülü 
üzerinde çalıştığı, patent süreci 
devam eden ürünlerini hastaların 
kullanımına sunmak.

DENGE: Kendinizden bahseder 
misiniz?
EZGİ KOÇAK: Var mısınız bu soruyu 
yakınlarıma soralım, onlar beni sizlere 
anlatsın ve sansürsüz şekilde buraya 
aktaralım. Annesine göre kafasına 
koyduğunu yapandır Ezgi, babasına 
göre kararlılıktır, kızı Azra içinse 
engellerin durduramadığıdır. Kardeşi 
Ceyda için iz bırakanken, dostu Pınar 
için renktir ve eşi İsmail Koçak içinse 
bir Amazon kadınıdır Ezgi. 

D.: Sosyal bölümü mezunu bir lise 
öğrencisinin eczacılık fakültesindeki 
serüvenini kısaca anlatır mısınız?
E.K.: Sizin de bahsettiğiniz gibi fen 
bölümündeki branş öğretmeni 
yetersizliğinden ötürü sosyal 
bölümünden mezun olduğumda 
inanın ben de bilmiyordum eczacılık 

fakültesini kazanacağımı. Ta ki, 
sınavdan önceki gece yarısı annem 
beni uyandırıp, “Eczacılık yazmazsan 
analık hakkımı helal etmem” diyene 
kadar. Zaten kazanamam diye 
düşünerek eczacılığı tercih formuna 
gecenin ikisinde ekledim. Ama 
derler ya anne duası tutar diye. 
Sonra kendimi Marmara Üniversitesi 
Eczacılık Fakültesi’nin sıralarında 
buluverdim. İlk yılın sonunda tekrar 
üniversite sınavına girip mimar olmayı 
planlamışken, sınıf arkadaşlarımdan 
biri kararımı değiştirmeme sebep oldu.   

D.: Kimdi bu arkadaşınız ve kararınızı 
neden değiştirdiniz?
E.K.: Sınıfımızda çok özel bir 
arkadaşımız vardı. Bu arkadaşımız 
rahatsızlığı sebebiyle tekerlekli 
sandalyede yaşamını sürdürebiliyordu. 
İlk yılın sonunda laboratuvar 
derslerimiz başlayacaktı ve bu 
arkadaşımız ellerini, ayaklarını 
kullanamadığından laboratuvar 
derslerinde ona içimizden birimizin 
yardımcı olması gerekiyordu. Ben bu 
cesur, azimli ve zeki genç adamdan o 
kadar etkilendim ki fakülteden birlikte 
mezun olalım istedim. Laboratuvar 
çalışmalarında 4 yıl ben onun eli, 
ayağı, o benim kılavuzum oldu ve 4. 
yılın sonunda ben, 5. yılda da Boray 
mezun oldu.

Ben onun kadar kolu kanadı kırıkken 
hayata dört elle sarılanını görmedim. 
Azmi, duruşu, her türlü zorluğa 
rağmen oturduğu yerden hayata kafa 
tutabilmesi, beni kâh hırslandırdı kâh 
kaderin karşısında diz çöktürdü. O 
benim tanıdığım en cesur, en bilgili, en 
zeki meslektaşımdı. Onu tanımaktan, 
onunla aynı sıraları paylaşmaktan, 4 yıl 
boyunca onunla sırt sırta çalışmaktan 
hep gurur duydum. Şu an beyaz 
önlüğüm üzerimde ise sebebimdir bu 
arkadaşım.

D.: İlk eczanenizi nerede açtınız? 
E.K.: İlk eczanemi 2000 yılında 
Kartal’da Uğur Mumcu Mahallesi’nde 
açtım. Kurum reçetesi ağırlıklı hizmet 
veren bir eczaneydi Engin Eczanesi. 
Beni bugünlere taşıyan ilk ekmek 
teknemdi. İçinde ilaç harici ürünlerin 
neredeyse hiç satılmadığı, ilaç ve 
kurum reçetesi ağırlıklı bir eczaneydi. 
15 yıldan sonra 2015 Temmuz ayında 

Rumeli70 Eczanesi Sahibi 
Ecz. Ezgi Koçak

Kadın 
İyileştirir!

bambaşka bir semtte farklı bir meslek 
anlayışı ile Rumeli70 Eczanesi’ni 
kurdum.
 
D.: Eczanenize neden Rumeli70 adını 
verdiniz?
E.K.: İtiraf etmem gerekirse kızım 
Azra’ya ismini verirken bu kadar 
düşünmemiştim. Kafamda hikâyesi 
olan üç isim alternatifi vardı. Öncelikle 
eczanenin bulunduğu caddeye veya 
semte ait ve kolay bulunabilir olması 
gerektiğine inanıyordum. Rumeli70 
Eczanesi ismi; hem kapı numarasını 
hem de caddemizin adını taşımakta. 

Ayrıca 70 sayısı ise birçok anlamı 
içinde barındırmakta. 70 “yetmiş” 
aynen okuduğunuz gibi yeten, yetişen 
demek ve telefon numaramızda 231 
70 70. Bir başka tesadüf ise, önceki 
eczanemin kapı numarası da 7 idi, 
bu sayının uğuruna inanıyorum, bu 
sebeple adımızda 7 rakamı olsun 
istedim ve Rumeli70 doğdu. 

D.: 15 yılın birikiminin sonucunda 
Rumeli70 Eczanesi nasıl şekillendi?
E.K.: Rumeli70 Eczanesi’nin ilk 
temelleri daha kağıt üzerinde atılırken, 
“Kalbi olan, yaşayan, yaşatan, değişen 
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için İnternet Haber bünyesinde 
yer alan Cevapla TV portalı için 
videolar çekiyorum. Yaklaşık bir 
aydır bu videolar yayında ve 250 
bin kişi tarafından izlenmiş. Bu sayı 
aslında insanlarımızın biz eczacılara 
ne kadar güvendiğini ve doğru 
bilgiye ne kadar ihtiyaç duyduğunu 
göstermekte. Video dışında Nişantaşı 
Postası gibi butik gazetelerin sağlık 
köşelerinde de fırsat buldukça yazıyor 
ve insanları güncel sağlık konularıyla 
ilgili bilgilendiriyorum. Bilgi güçtür ve 
ben toplumumuzun güçlü ve bilinçli 
olması için üzerime düşeni yapmak 
istiyorum.

D.: Formülü üzerinde çalıştığınız, 
patent süreci devam eden 
ürünlerinizi kendi markanız altında 
hastaların kullanımına sunma 
projenizde son durum nedir? 
E.K.: Eczanemizin ruhsatını alma 
sürecimizde “Rumeli70 Pharmacy”den 
esinlenerek “RP70” adı altında 
markamızı adımıza tescilledik. Ben 
laboratuvarı çok seven ve aktif 
kullanan bir eczacıyım. Diyebilirim 
ki kendimi çalışırken en mutlu, en 
eczacı, en üretken hissettiğim yer 

laboratuvarım. Eczacılık havanıyla var 
olan bir şifa sanatı. RP70 havanı ve 
şık ambalaj tasarımlarımız hazır, sıra 
üretimde.

D.: Birçok öğrenciye burs 
veriyor, çeşitli sosyal sorumluluk 
çalışmalarına destek oluyorsunuz. 
Ufukta yeni sosyal projeler var mı?

E.K.: Hiç eczacı olmak istemedim, hal 
böyle olunca bu mesleği icra etmek 
için kendime sebepler yarattım. İnsan 
kendini yarı yolda bırakabilir belki, 
ama ya başkasını? Kızım Azra’ya 
banka hesap cüzdanlarından, tapu 
kâğıtlarından daha değerli olan gerçek 
hayat hikayeleri ve bu hikayelerin 
kahramanları olana ablalar, ağabeyler, 
bırakmak adına tüm çabam. 

Azra tek çocuk ve doğduğu 
günden beri sahip olduklarını 
tanıdığı, tanımadığı onlarca abla ve 
ağabeylerle mutlulukla paylaşıyor. 
Dilerim ilerde aynı gönülle hayatta 
yol alır. Ne mutlu karanlık bir geceyi 
bir parça aydınlatabilecek bir yıldızın 
gökyüzüne çıkmasında ben ve Azra 
bir basamak olabilirsek! “Ufukta yeni 
projeler var mı?” diye soruyorsunuz 
ya söyleyeyim, gökyüzünde daha çok 
yıldıza yer var ve biz henüz yeterince 
aydınlanmadık.

D.: Eczacılık sektöründe yaşadığınız 
sorunlar neler?
E.K.: Ne yazık ki bir kesim gözünü 
mesleğimize dikmiş, bizleri ve 
mesleğimizi birer rant kapısı olarak 

ve iz bırakan bir eczane olmalı 
Rumeli70” demiştim. 15 yıl semt 
eczanesi işletirken yapmak 
istediklerimle, yapabildiklerim o 
kadar birbirine uzaktı ki. Rumeli70 
de, 15 yılın birikiminin sonucu 
oldu. 

Logosundan, önlüklerimize 
kadar her şey ayrı ayrı tasarlandı. 
Çok güzel insanlarla bu süreçte 
yollarımız kesişti ve birlikte 
Rumeli70 Eczanesi’ni kurduk. 
Açıldıktan 6 ay sonra Almanya’da 
bir tasarım dergisine konuk 
oldu Rumeli70, İngiltere’de web 
sayfalarına, vitrini ile gazetelerde 
köşe yazılarına, ama en önemlisi 
insanların sanırım kalbine konuk 
oldu ki en özeli benim için bu 
mertebeydi.

D.: Sizce eczacı-hasta ilişkisi nasıl 
olmalı?
E.K.: Kabul, biz eczaneler para 
akışı ile varlığını sürdüren 
mekanlarız, ama bu gerçeğin çok 
ötesinde insana dokunabilen ve 
insan sağlığı için var olmuş bir 
mesleğin üyeleriyiz. Mesleğin 
içinde bulunduğu şartlar sanırım 
odağımızı kaybetmemize neden 
oldu. Bizler hep nasıl karlı ürün 
alabiliriz de eczanelerimizi ayakta 
tutabilirizin derdine düştük ya da 
kim daha fazla kazanıyorsa dikkat 
kesildik. 

Oysa bizim mesleğimiz koca bir 
toplumun, 7’den 70’e herkesin, bir 
adımla eczacısına ulaşıp saçından 
tırnağına, duygusal dünyasından 
aklına her şeyini konuşabilecek 
kadar kendine yakın hissettiği 
ve şifa beklediği bir meslek. Bu 
bağlamda kendini ve bilgilerini 
güncelleyen eczacının danışman 
kimliğinin toplum nezdinde çok 
daha ön planda olması gerektiğine 
inanıyorum. 

D.: Toplumda eczacının danışman 
kimliğini ön plana çıkarmak için 
çalışmalar yapıyorsunuz, bunlar 
neler?
E.K.: Eczacının danışman kimliğini, 
mesleğindeki birikimlerini ön 
plana çıkarmak, toplumun merak 
ettiği sağlık sorularını yanıtlamak 
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görmekte. Yıllar geçiyor, ama onlar 
bu hayalinden vazgeçmiyor. Biz 
eczacılar gelecekte olabilecek bu riske 
karşı birbirimizi rakip görmeyi bırakıp 
sevmeyi ve yüceltmeyi öğrenmeliyiz. 
Ne yazık ki biz birbirini seven bir 
meslek grubu değiliz. Serbest eczacı 
kurum eczacısını sevmiyor, sağlık 
ocağı karşısındaki bir eczane AVM 
eczanesini sevmiyor. Oysa hepimiz 
ayrı ayrı bulunduğu kurumun 
zorluklarını yaşıyor. Birbirimizden 
farkımız yok, bitiş çizgisi hepimiz 
için aynı yerde. Önemli olan o yolu 
birlikte nasıl aldığımız. Gelecekte bizi 
ayakta dimdik tutacak tek şey mesleki 
birlik, beraberlik ve en büyük güç olan 
bilgimiz olacak.
 
D.: Selçuk Ecza ile 17 yıldır 
çalışıyorsunuz ama ilk kez 4 ay önce 
yöneticilerle tanışmışsınız. Bunun 
için övünmeli mi, üzülmeli miyiz? 
E.K.: Bazen birini veya bir yeri tanımak 
ve sevmek için koyu sohbetler, uzun 
yolculuklar, yıllar gerekir. Bazen de 
yüzünü hiç görmediğin halde varlığını 
hissedersin ya da yıllardır sanki 
oradaydım dersin. 17 yıllık meslek 
hayatımda iyi günlerim olduğu gibi 

ticari anlamda çok zor günler de 
yaşadım. 

Zor zamanlarımda yüzünü hiç 
görmediğim, birlikte bir kahveyi bile 
paylaşmadığım bu insanlar, kendime 
benim bile inanmadığım bir zamanda 
bana inandı. Yüzlerini belki 4 ay önce 
görmüş olabilirim, ama kalplerini ve 
niyetlerini çok önceden bana gösterip 
tanıtmışlardı. Anlayacağınız biz 
aslında birbirimizi kötü günlerimizde 
tanıdık, iyi zamanlarımızda bir kahveyi 
paylaştık. Sonra konuşmaya şöyle 
başladık; “Ne zamandır fırsat bulup bir 
türlü bir araya gelememiştik, zamanı 
demek şimdi geldi”.

D.: Denge’yi nasıl buluyorsunuz?
E.K.: İtiraf etmeliyim sektör dergilerini 
pek sevmem. Çünkü gündem hep 
iştir. Bir süre sonra okumaktan sıkılırım, 
ama Denge gerçekten farklı ve renkli 
bir dergi. İçinde sanattan, insana, 
insandan bilgiye ulaşan bir yelpaze 
var, gökkuşağı gibi. Sizin aracılığınızla 
sektördeki tüm yol arkadaşlarıma vakit 
ayırıp bizleri okudukları için teşekkür 
ederim. Tabi bu buluşmayı organize 
ettiğiniz için size de çok teşekkürler. 

İz bırakması dileğiyle… 

D.: Eczacılık okumayı neden tercih 
ettiniz?
B.E.: Bizim zamanımızda tercihler 
üniversite sınavlarından önce 
yapılıyordu. Puanımızı bilmeden 
kaderimizi çiziyorduk. Özel bir 
çocuk olduğum için ailem hep 
öğretmen olmamı istiyordu, ama 
benim öğretme yeteneğim yoktu. 
Ses tonum melodik değil, anlatırken 
çok fazla kelimeyi karıştırıyorum, 
öğrenciler için iyi olmaz diye 
düşündüm. Bilgisayarla çok 
ilgiliydim ama yazılım işi o zaman 
bu kadar ileri değildi, mühendislik, 
tıp derken son bir haftada 
eczacılığa karar verdik, yazdık ve 
kazandım.   

D.: Fakültedeki eğitim yıllarınızı 
bizimle paylaşır mısınız?
B.E.: Üniversiteye başladığımızda 
ortamın çok farklı olacağını 
düşlemiştim ama liseden farkı 
yoktu. Açıkçası biraz hayal 
kırıklığına uğradım. İlk yılı başarıyla 
geride bıraktım. Tabi sınavlarda 
ellerimi kullanamadığım için 
bir asistan veriliyor o da benim 
söylediklerimi kağıda yazarak 
yardımcı oluyordu. 

İkinci yıl laboratuvar dersleri 
başlayınca, yürüyemediğim ve 
ellerimi rahat kullanamadığım 
için laboratuvarda ne yapacağım 
konusu okul yönetiminde ve 
anabilim dalları içinde tartışma 
konusu oldu. Sonuçta fakülteyi 
kazanıp girmiştim. Hocalarımızın 
büyük bir kısmı bana laboratuvar 
derslerinde anlayış göstererek bir 
arkadaşımın yardımı ile çalışmamı 
kabul ederken, bir kısmı dört yıl 
bu şekilde asistan ile nasıl devam 
edeceğim konusunda tereddüt 
yaşadılar. Benim gibi bir öğrenci 
fakülteye daha önce gelmemişti. 
Zaten benden sonra da YÖK 
tarafından eczacılık fakültesine giriş 
koşulları içine “el becerisi gerekiyor” 
diye bir şart konuldu. 

Anlattığım gibi Farmasötik Teknoloji 
ve Farmakognozi branşları benim 
laboratuvar derslerinde yardım 

almamı kabul etmedi. Bu nedenle 
iki yıl ilgili laboratuvar derslerinden 
kaldım. 

Bu bölümlerin aksine bizi 
destekleyen hocalarımız da vardı. 
Örneğin analitik kimyada dönemin 
dekan yardımcısı Prof. Dr. Mürşit 
Pekin beni hep destekledi. Benim 
yerime bir arkadaşımın laboratuvar 
derslerinde preparatlarımı 
hazırlayarak bana yardımcı olmasına 
izin verdi. Bana yardımcı olmak için 
Ezgi gönüllü oldu. Daha sonra 4 yıl 
boyunca genellikle Ezgi ve zaman 
zaman da annem laboratuvar 
derslerine benimle girdiler fakat yine 
de bir yıl kaybederek mezun olup 
diplomamı aldım. 

Mezun olabilmemde Ezgi gibi Şela 
Natan’ın da emeği var. Ellerimi 
rahat kullanamadığım için derslerde 
not tutamıyordum. Babam her 
gün Şela’nın ders notlarının 
fotokopisini çektirir, ben de bu 
notları dosyalardım. Daha sonra da 
o notlardan bütün sınıf faydalanırdı. 

D.: Mezun olduktan sonra nasıl bir 
yol izlediniz? 
B.E.: Biz okuldan mezun olduk, aynı 
yıl ekonomik kriz çıktı. Kapanan 
eczaneleri de duyunca serbest 
eczacılıktan soğudum. 10-12 
yaşımdan beri hep bilgisayarlarla 
ilgilendiğim için web-site 
yazılımlarını öğrenerek web siteleri 
yapmaya başladım. 

Dayım vasıtasıyla ilk işimi aldım. 
Sonra ilk işimden ilk kazığımı 
yedim. Sonra yurt dışından işler 
buldum. 2005’ten beridir web işiyle 
uğraşıyorum.  

D.: Eczacı olmak isteyenlere, genç 
meslektaşlarınıza neler söylersiniz?
B.E.: Eczacılık zorlu bir meslek. 
Ancak mesleği seçenler genellikle 
büyük paralar kazanma beklentisi 
içinde oluyorlar. Eğer bu 
görüşteyseler vazgeçsinler çünkü 
eczacılık, böyle bir meslek değil, 
özveri ve insan sevgisi istiyor.

Özel Bir 
İnsan
Özel Bir 
Hikâye
Ecz. Ezgi Koçak ile yaptığımız 
ropörtaj sırasında adı geçen  
Ecz. Boray Eriş’i, sınıf arkadaşı 
Ezgi Hanım ile ziyaret ettik 
ve Boray Bey sıra dışı hayat 
hikâyesini bizlerle paylaştı. 

DENGE: Kendinizden bahseder 
misiniz?
BORAY ERİŞ: 7 Ağustos 
1976 tarihinde doğmuşum. 
Doğumum oldukça uzun 
sürünce beyin oksijensiz 
kalmış, bu nedenle yoğun 
hücre kaybı yaşanmış. Altı 
ay sonunda ailem başımı 
tutamadığımı fark etmiş ve beni 
doktora götürmüş. O zaman 
durumu anlamışlar. Fiziksel 
durumum nedeniyle şımartılan 
bir çocukmuşum.

Ailem beni Ereğli’nin en 
iyi okulu olan Cumhuriyet 
İlkokulu’na kayıt ettirmek 
istemiş, ancak okul müdürü 
fiziksel durumum sebebiyle 
beni okula kabul etmek 
istememiş. Babam büyük 
mücadeleler sonunda ilk okula 
kaydolmamı sağlamış ve Ereğli 
Anadolu Lisesi’ni kazanıp 
oradan da mezun oldum.

Babamın emekliliği dahil 
bütün planlarımız benim 
liseden mezun olmam üzerine 
ayarlanmıştı. Liseden mezun 
olunca ailecek İstanbul’a 
taşındık. Ardından burada 
dershaneye gittim ve Marmara 
Üniversitesi Eczacılık Fakültesini 
kazandım.  
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Hürriyet Eczanesi sahibi Ecz. Salih 
Dişçi eczane açmak isteyen genç 
meslektaşlarına hem sermaye 
hem de eleman konusunda 
hazırlıklı olmalarını, ayrıca eczane 
açacakları yerleri iyi belirlemelerini 
öğütlüyor.

DENGE: Kendinizi anlatır mısını? 
SALİH DİŞÇİ: 1952 Eleşkirt 
doğumluyum. İlkokul, ortaokul ve 

liseyi Erzurum’da bitirdim. Eczacılığı 
İstanbul’da okudum. 1974 yılında 
mezun oldum. 17 Mayıs 1974 yılında 
Erzurum Eczacılar Odası’na kayıt 
yaptırdım.

D.: Neden Eczacılığı seçtiniz? 
S.D.: Eczacılığı babamın isteği olduğu 
için seçtim. Aslında tıp okumayı 
istiyordum. Halen mesleğimi severek 
yapıyorum.

D.: Eczanenin kuruluş hikayesi nedir? 
S.D.: İlk eczanemi Taş Mağazalar 
Caddesi’nde, Taş Mağazalar Eczanesi 
olarak açtım. 1987 yılında eczanemi 
Cumhuriyet Caddesi’ne taşıdım ve 
ismini de Hürriyet Eczanesi olarak 
değiştirdim. Halen bu adreste 
Hürriyet Eczanesi olarak mesleğimi 
sürdürüyorum.

D.: Eczacı-hasta ilişkisi nasıl olmalı?
S.D.: Hayatta çok önemsediğim ve her 
zaman uyguladığım şey “İnsanların 
hayırlısı insanlara faydalı olanıdır” 
prensibidir. Öncelikle hasta eczanesine 
güvenecek, eczacının da o güveni 
vermesi lazım. Eczaneye gelen 
kişi zaten ya hastadır ya da hastası 
vardır, iki şekilde de psikolojik olarak 
sıkıntı içindedir. O güler yüzlü ortamı 
sağlamak eczacının görevi olmalıdır.

D.: Eczanenize gelen hastalar 
aradıkları her ilacı bulabiliyorlar mı?
S.D.: İlaç sıkıntıları zaman zaman 

olmaktadır. Dışa bağımlılık sıkıntıların 
ana sebebidir. Ekonomiye bağlı olarak 
ve ilaçtaki fiyatlandırma politikasından 
dolayı bazı yoklar olmaktadır.

D.: Eczanede ilaç üretiyor musunuz? 
S.D.: Eczanemde geniş çaplı bir 
laboratuvarım var. İlaç yapmayı çok 
seviyorum. İlaç yapımında hijyene 
çok önem veriyorum. Bölgemizde 
bazı eczanelere majistral ilaç yapıp 
göndermekteyiz. Ağırlıklı olarak 
cildiyeden gelen reçetelerde majistral 
ilaç yazılmaktadır. Genelde bölünmüş 
tozlar, pomatlar, solüsyonlar şeklinde 
preparatlar yapmaktayız.

D.: Eczacılık sektöründe yaşadığınız 
sorunlar neler?
S.D.: Bilişim sektörünün gelişmesiyle 

Hürriyet Eczanesi Sahibi  
Ecz. Salih Dişçi 

Eczacılığın 
Geleceği 
Çok Parlak

birlikte her meslekte olduğu 
gibi eczacılık mesleğinde de 
dijital ortam tamamen işin odak 
noktası durumunda. Sistemlerinin 
altyapılarının yetersiz olması 
e-reçetelerde ve renkli reçete 
sisteminde bazı aksamalara neden 
olmaktadır. İlacın da bir kimliği olduğu 
için resmi kurumlardan perakende 
satışa kadar verdiğimiz her ilacın 
sisteme kayıt yapılması zaruridir.

D.: Eczacılığın geleceğinden umutlu 
musunuz?
S.D.: Mesleğin geleceğini çok parlak 
görüyorum. Ülkemiz hızlı bir şekilde 
gelişmektedir. Buna paralel olarak 
mesleğimizde de gözle görülür 
gelişmeler olmaktadır. Sağlıkta 
dönüşüm projelerinin birinci fazını 

tamamladık. Bu projeler mesleğimizi 
de olumlu bir şekilde geliştirecektir. 
Sağlık uygulama tebliğlerinin devamlı 
değişmesi ve çoğu kez yoruma 
dayalı olması bizleri biraz yoruyorsa 
da eskiye göre çok iyi yerde 
olduğumuzu belirteyim.

D.: Genç meslektaşlarınıza 
önerileriniz var mı?
S.D.: Ülkemizde eczane sayısının 
kapasitenin üstünde olduğunu 
düşünüyorum. Arkadaşlara sanayide 
veya hastanelerde çalışmayı tavsiye 
ediyorum. Bilhassa ilaç firmalarının 
AR-GE çalışmalarında görev 
almalarını öneririm. 

Eczane açmak isteyenler ise hem 
sermaye, hem eczane yeri, hem de 

eleman konusunda dikkatli olmalı. 
Mesleğin dışında muhasebe ve ticaret 
konusunda da bilgi sahibi olmalılar.

D.: Selçuk Ecza Deposu hakkında neler 
düşünüyorsunuz?
S.D.: Selçuk ve AS Ecza’nın kurucusu 
Dr. Ahmet Keleşoğlu’nu minnet ve 
hayırla anıyorum. Mesleğimize ve sivil 
toplum örgütlerimize, fakültelerimize 
verdikleri katkı unutulmayacaktır. 
Seksenli yıllarda ilk siparişlerimi Konya 
Selçuk Ecza Deposu’na vermiştik. 
Siparişlerimiz tahta sandıklar içinde 
trenle Erzurum’a gönderilmişti. Selçuk 
Ecza ile ilk tanışıklığımız o zaman 
başlamıştı. 

Sonraki yıllarda dağıtım kanallarının 
hemen hemen bütün bölgelere 
yayılması ile birlikte, Selçuk Ecza 
Deposu Erzurum Şubesi açıldığı
tarihten itibaren ağırlıklı olarak Selçuk 
Ecza ile çalıştık. Hâlihazırda da devam 
etmekteyiz. 

Bu süre zarfında gelmiş geçmiş 
tüm genel müdürler, müdürler ve 
diğer personel ile hiçbir sıkıntımız 
olmamıştır. Denge Dergisi sayesinde 
kendilerine saygı ve selamlarımı 
sunuyorum. Selçuk Ecza benim 
nazarımda bir aile ortamıdır.

D.: Denge Dergisi’ni nasıl 
buluyorsunuz?
S.D.: Selçuk ve AS Ecza’nın 
kurumsal dergisi olan Denge’yi çok 
beğeniyorum. Uzman görüşlerine, 
turizme, bilgi teknolojilerine 
ayırdığınız sayfaları önemsiyorum. 
Bilhassa meslek içi eğitimlerimize 
katkı sağlayacak sayfalara da yer 
vermenizi temenni ederim. Bu 
derginin yapımında emeği geçen tüm 
kişileri kutluyorum. 

İçimizden Biri İçimizden Biri
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Şifa Eczanesi sahibi Ecz. Selahattin 
Umman 43 yıldır mesleğini başarıyla 
ve özveriyle icra ediyor. Umman 
meslek hayatı boyunca eczacılığı 
ticari bir kazanç yolu ya da alışveriş 
olarak değil, yardımlaşma ve paylaşım 
olarak gördüğünü vurguluyor. 

DENGE: Kendinizi anlatır mısınız?
SELAHATTİN UMMAN: 1951 Van 
doğumluyum. Ortaokul ve lise 
tahsilimi burada tamamladım. 
1970 yılında Anadolu Eczacılık 
Yüksekokulu’na başladım. Okulumuz 
iki yıl aradan sonra Gazi Üniversitesi 
Eczacılık Yüksekokulu’na bağlandı. 
1974’te buradan mezun oldum. 
Yaklaşık 5 yıl kamu eczacılığı yapdıktan 
sonra halen çalıştığım Şifa Eczanesi’ni 
1 Eylül 1980 tarihinde devir aldım.

D.: Bize Şifa Eczanesi’nin kuruluş 
hikâyesini anlatır mısınız?
S.U.: Şifa Eczanesi’nin kuruluş tarihi 
kesin olarak bilinmemekle birlikte 
1930’lu yıllara dayanmaktadır. 
O tarihlerde Van’ın Cumhuriyet 
Caddesi’nde yapılan birkaç kerpiç 
dükkândan birisi olarak ortaya çıkmış 
olup yaşı gereği zamanla değişikliğe 
uğrasa da aynı noktada biz ona, o 
bize ve ikimiz de insanlarımıza hizmet 
etmeye devam etmekteyiz. 

Eczane ilk olarak o tarihlerde Van’da 
görev yapan bir doktor ve sıhhiyeci 
ortaklığında kurulmuş. Bu kuruluş daha 
sonra sırasıyla; Ankaralı bir eczacı (ismi 
bilinmiyor), Ecz. Şadiye Hanım, Ecz. 
Sabri Müftüoğlu, Ecz. Güner Adlı, Ecz. 
Übeydullah Arvas ve bayrak yarışında 
son olarak da benimle varlığını 
sürdürmüştür. 

D.: Sizce eczacı-hasta ilişkisi nasıl 
olmalı?
S.U.: 43 yıllık mesleki hayatımda 
eczaneme gelen her hasta ya da hasta 
yakınına, onların hakkı olan bilgilerimi 
anlatabilene kadar bıkmadan, 
yorulmadan, sıkılmadan defalarca 
onlarla paylaşımda bulundum. 

Eczanemden çıktıkları zaman daha 
mutlu, daha umutlu ve böylece 
de daha sağlıklı olabilmeleri benim 
genel düsturum olmuştur. Bu yüzden 
eczacılığı bir ticari kazanç yolu ya da 
alışveriş olarak değil, yardımlaşma ve 
paylaşım olarak kabul ettim. Böyle de 
devam etmesini temenni ediyorum. 

D.: Eczanenize gelen hastalar 
aradıkları her ilacı bulabiliyorlar mı?
S.U.: Geçen yıllarla birlikte ilaca 
ulaşımımızda birçok değişiklik ve 
yenilik oldu. Eskiden hem bizim hem 
de hastalarımızın, istediğimiz ürüne 
bu kadar çabuk ulaşmamız mümkün 
değildi. Özellikle zaman zaman, ilaç 
yokluğunda yöresel depolarımızda 
bulamadığımız ilaçlar, o zamanki 
ulaşım koşulları ile İstanbul’dan 
gecikmeli olarak temin edilmekteydi. 

Bu şartlar hem bize, hem de 
hastalarımıza zor günler yaşattı. 
1980’lerin başında, antibiyotiklerin 
çok kıt bulunduğu bir dönemde, 
Diyarbakır’da bir ecza deposundan 
ilaç almaya gitmiştim. Aklımda kalan, 
unutamadığım bir anı olarak; bir 
ilaçtan 50 adet alabilmek için 50 adet 
de sinek ilacı almak zorunda kalmıştım. 

Yıllar geçti, şartlar değişti ve 
1997 yılında Erzurum’da Selçuk 
Ecza Deposu açıldı. Şimdi biz de 
hastalarımız da zorluk çekmeden 
ilaç ve medikal ürünlerimize tüm 
Selçuk Ecza çalışanlarının özverileri ile 
rahatlıkla ulaşabiliyoruz. Bu da bizler 
için ayrı bir keyif ve mutluluk oluyor. 

D.: Eczanede ilaç üretiyor musunuz? 
S.U.: Eczanemizde eskiden olduğu 
kadar olmasa da halen losyonlar, 
solüsyonlar ve zaman zaman cilt
lezyonlarında kullanılan bazı krem 
ve karışımlar ile doktor reçetelerini 
yaparak hastalarımızın iyileşmesine 
yardımcı olmaktayız. 

D.: Eczacılık sektöründe yaşadığınız 
sorunlar neler?
S.U.: Mesleki sorunlarımızla beraber 
işletme sorunlarımız zaman 
zaman çözülmekte, bazen de 
ötelenmektedir. İlaçlarımıza uygulanan 
yeni fiyat politikası ile devamlı kan 
kaybetmekteyiz. Sağlık Bakanlığı’nın 
bizlere bakış açısı ve SGK’nın 
kesintilerinden ciddi olarak canımız 
yanmakta olup, çalışma şevkimiz de 
bunlardan olumsuz etkilenmektedir. 

Ancak bu sorunlar güzel mesleğimizin 
önünü hak etmediği şekilde tıkayarak 
sadece eczanın geleceğini etkilemiyor, 

Şifa Eczanesi Sahibi  
Ecz. Selahattin Umman 

Eczacılık
Kan 
Kaybediyor!

aynı zamanda bulunduğu ortamın 
ağabeyi, kardeşi, danışmanı olarak 
halkı ile hemhal olan bir mesleğin, 
dolayısıyla da bir kurumun sonunu 
hazırlıyor. Bu da doğru bir yaklaşım 
içermemektedir. 

D.: Genç meslektaşlarınıza 
önerileriniz var mı?
S.U.: Yeni mezun olmuş ya da olacak 
olan eczacılarımıza tek önerim 
şudur: Doğru zamanda doğru yerde 
açacakları eczaneleri ile geçimlerini 

sağlayabileceklerinden hiçbir şekilde 
şüpheleri olmasın. Ancak bunun 
yanında meslekten ne alabilirim ve 
nasıl daha çok kazanabilirim değil, bu 
mesleğe ve topluma neler verebilir, artı 
olarak daha neler katabilir ve faydalı 
olabilirim diye düşünmeliler. 

D.: Selçuk Ecza Deposu hakkında 
neler düşünüyorsunuz?
S.U.: Selçuk Ecza ile 30 yıllık bir 
beraberliğimiz sonucunda aklımda 
kalanlar, başta rahmetli Ahmet 
Keleşoğlu, Sonay Gürgen, Mehmet 
Yılmaz, Kamer Bey ve isimlerini 
hatırlayamadığım nice idareci 
ve çalışanın, bana ve eczaneme 
gösterdikleri sevgi, yardım ve 
dostlukla bu görev birlikteliğimizi 
omuz omuza bugüne kadar 
sürdürdüğümüzdür. Bu birlikteliğimiz 
daha nice yıllar hep beraber devam 
eder temennisindeyim. 

D.: Denge Dergisi’ni nasıl 
buluyorsunuz?
S.U.: Üç ayda bir bile olsa 
mesleğimizden, meslektaşlarımızdan, 
unuttuklarımızdan Denge Dergisi 
sayesinde aldığımız bilgi ve haberler 
bizleri mutlu etmektedir. Bu çalışmada 
emeği geçen tüm arkadaşlara selam 
ve sevgilerimi sunarım.

İçimizden Biri İçimizden Biri
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Eczacılık fakültelerinin geçmişe 
göre daha donanımlı eczacılar 
yetiştirdiğini belirten Buyaka 
Plus Eczanesi sahibi Ecz. Selen 
Teker yine de mesleğe yeni atılan 
meslektaşlarının mesleki eğitimlere 
katılarak kendilerini sürekli olarak 
geliştirmeleri gerektiğini söylüyor.

DENGE: Kendinizden bahseder 
misiniz?
SELEN TEKER: 1977 doğumluyum, 
ortaokul ve lise öğrenimimi İstek 
Özel Uluğbey Lisesi’nde, yüksek 
öğrenimimi Marmara Üniversitesi 
Eczacılık Fakültesi’nde tamamladım. 
Meslektaşım olan eşim ile fakültede 
tanıştım. 7 ve 9 yaşında 2 muhteşem 
çocuk annesiyim. Hekim, eczacı ve 
diş hekimlerinden oluşan sağlıkçı bir 
aileden geliyorum. 

Bölümümden mezun olduktan sonra 
bir süre UCB Pharma ilaç firmasında 
ürün sorumlusu olarak çalıştım. 
Ardından ilk eczanemi 2000 yılında 
Bostancı’da açtım. 2004’te Kadıköy’e 
taşıdım. 

Mesleğime bir süre ara verip 
çocuklarımı büyütmeye karar verince 
eczanemi devrettim. Mesleğime 
Ataşehir’de açtığım eczanem ile 
dönüş yaptım. 2017 yılında da bu 
eczanemi şimdiki yerine Buyaka Plus 
Eczanesi adı altında naklettim. 

D.: Eczacılığı neden seçtiniz? 
S.T.: Eczacı olmak, çok da gönüllü 
olarak yaptığım bir tercih değildi. 
Diş hekimi olan babamın ricası 
ile mühendislik dallarına yönelik 
tercihlerim arasına koyduğum 

eczacılıktan mezun olunca önce ilaç 
firmasını tecrübe ettim. 

Daha sonra, aslında karakterimle 
çok daha uyumlu olan eczane 
eczacılığına başladım. İletişim 
kabiliyeti yüksek, pozitif, yaratıcı, sabırlı, 
çözüm odaklı bir insan olduğumdan 
halen mesleğimi büyük bir sevgiyle 
yapıyorum. 

D.: Fakültede edindiğiniz eğitimin 
yanında kendinizi nasıl geliştiriyor, 
bilgilerinizi güncel tutuyorsunuz?
S.T.: Firma eğitimlerine elimden 
geldiğince katılarak günü yakalamaya 
çalışıyorum. Sunumlarda aldığım 
bilgileri mutlaka ilgili yurt dışı yayınları 
ile destekliyorum. 

Kendi donanımımı güncel tuttuğum 
gibi ekibimin de bilgilerini sürekli 

Buyaka Plus Eczanesi Sahibi 
Ecz. Selen Teker

Dik 
Duruşumuzu 
Korumalıyız! 

yenilemem gerektiğinin farkındayım. 
Onların da rutin bilgi tekrar, yeni 
çıkan ürün, merch eğitimleri almasını 
sağlayarak, hastalarımıza her zaman 
doğru hizmet ve bilgi aktarımı 
yapmaya özen gösteriyoruz.

D.: Eczacı-hasta ilişkisi nasıl olmalı?
S.T.: Eczacıların hastalara ilaçlarını 
hazırlayıp sunmanın yanı sıra; 
bilgilendirme, sorgulama, yol 
gösterme ve bazı durumlarda destek 
olma gibi sorumlulukları vardır. 
Öncelikle gözetmemiz gereken her 
koşulda hasta sağlığı olmalıdır. 

Bunu en doğru şekilde yapabilmek 
için iletişim kurabilen, sorgulayan, 
sabırlı, öğrenen, öğreten, adil, 
objektif şifacılar olmamız gerekiyor. 
Karşımızdaki kişinin alacağı ilacı 
hayatında ilk kez kullanıyor 

olabileceğini düşünerek başka 
tedaviler alıp almadığını doğru 
sorgulamak ve aldığı ürünün 
danışmanlığını detaylı olarak vermek 
gerektiğini asla unutmamalıyız. 

D.: Buyaka Plus Eczanesi tasarımıyla 
nasıl bir eczane ve sizi diğer 
eczanelerden ayıran özellikler var mı? 
S.T.: Buyaka Plus Eczanesi’ne 
ilk girdiğinizde bir eczaneye 
çok fazla benzetmeyebilirsiniz. 
Dekorasyonumuz hastalarımızı 
kucaklayan ve daha fazla vakit 
geçirmelerini sağlayan öğelere ve 
renklere sahip. 

Danışmanlık almak isteyen 
hastalarımız konusunda uzman 
personelimizden destek alıyor. 
Diğer hastalarımız ise tamamen 
kendi arzularıyla gezdikleri raflar 

arasından ilgilendikleri ürünleri kolayca 
bulabiliyor ve alışverişlerini yapabiliyor.

Raflarımızda sergilediğimiz ürünleri 
mevsimsel ve sezonsal olarak, 
genel ihtiyaç ve talebe göre sık sık 
değiştiriyoruz. Ağız ve diş sağlığı, saç 
sağlığı gibi alanlardaki ilaç dışı ürünler 
de en fazla önem gösterdiğimiz 
kategorilerimiz arasında. 

D.: Bugün gelinen noktada modern 
bir eczane sizce nasıl olmalı? 
S.T.: Modern bir eczaneye sahip 
olmanın en önemli önceliği; kendini 
geliştirmeye, yeniliklere açık dinamik 
bir ekibe sahip olmaktan geçiyor. 

Modernliğin sadece dekorasyon ile 
sağlanabileceğini de düşünmüyorum. 
Dekorasyon önemli unsurlardan 
sadece biri. Geniş bir vizyona sahip 
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işletirken gün içinde hepimiz ufak 
tefek kararsızlıklar yaşıyoruz. Sonuçta 
önemli olan bir karar verip bunu 
uygulamaya koymak ve sonuçlarını 
izlemek. Her zaman doğru kararlar 
alamayabiliriz, ama asıl kabul etmemiz 
gereken kötü bir kararın, hiç karar 
vermemekten daha iyi olduğu 
gerçeğidir.

D.: Mesleğinin geleceğini nasıl 
görüyorsunuz ve fakültelerde 
eğitim gören, mezun olup eczane 
açmayı düşünen eczacı adaylarına 
önerileriniz var mı?
S.T.: Eczacılık fakülteleri bizim 
eğitim aldığımız döneme göre daha 
donanımlı eczacılar yetiştiriyor. Yeni 
nesil eczacılar vizyon sahibi, ne 
istediğini bilen, eczane işletmeciliğine, 
aldıkları dersler sebebiyle, bize göre 
daha hakim olarak yetişiyorlar. 
Bununla birlikte eczane stajlarına da 
gerekli özeni gösterirlerse eczanelerini 

açarlarken sektöre daha hazır 
olacaklardır. 

Meslektaş adaylarına tavsiyem, farklı 
tarzda eczanelerde staj yapmaları 
ve buralarda edinecekleri donanım 
fakültede aldıkları eğitimin pratiği 
olacağı için onları gerçek hayata 
ciddi anlamda hazırlayacağını 
unutmamaları. Akıllarına takılan her 
konuyu sormaları çok büyük önem 
arz ediyor. Mal alımı, stok sistemi, 
firma çalışma koşulları, personel 
hakları gibi konuları en iyi şekilde 
öğrenmelerinin eczanelerini açtıkları 
gün onları 1-0 önde başlatacağını 
bilsinler. Bu yüzden tavsiyem hem 
eczacılarına hem ekibe nefes 
aldırmasınlar ve her işi yapsınlar. Bir 
işin mutfağını bilmek, işinizi yönetirken 
sizi başarıya daha kolay ulaştırır.  

Mezun olup eczanesini yeni açan 
meslektaşlarıma ise tavsiyem günü 

yakalamak için katılabilecekleri tüm 
eğitimlere katılmaları. Kendilerini 
yabancı dil konusunda geliştirmeleri 
de onlara artı fayda sağlayacaktır.   

D.: Selçuk Ecza Deposu ile ilgili neler 
söylemek istersiniz?
S.T.: Selçuk Ecza ile eczanemi 2000 
yılında ilk açtığımdan beri çalışıyorum. 
Kuvvetli bir iş ortağı olarak gördüğüm 
Selçuk Ecza’yı, güvenilir ve istikrarlı 
imajı ile aile sıcaklığını bizlere yansıttığı 
için destekliyorum.

D.: Denge Dergisi’ni nasıl 
buluyorsunuz?
S.T.: Denge Dergisi mesleki ve sosyal 
anlamda doyurucu olmasının yanı 
sıra, turizm, kültür sanat, bilim ve 
teknoloji gibi hayatımızda önemli yer 
tutan öğeleri kapsamlı şekilde bizlere 
sunan, okuması keyifli, donanımlı bir 
dergi. 

olmak, inovatif ürünleri desteklemek, 
bilgilerinizi ve raflarınızı güncel 
tutmak, modern bir eczane olmanın 
gereklerinden önemli bir kısmı.
 
Geçmişte edindiğimiz ve doğruluğu-
ndan emin olduğumuz bilgiler bugün 
daha az doğru, hatta yanlış olabiliyor. 
Yeni bilgilerin bizlere aktarımı kadar 
hekimlere ve hastalara aktarımı da bizi 
destekleyici olması açısından büyük 
öneme sahip. 

Bundan 3 yıl kadar önce antibiyotik 
reçete edilmiş bir hastaya probiyotik 
verdiğimizi ve antibiyotiğin vereceği 
zararları umursamayan bir hekimin; 
“Bunu kullanmana gerek yok” diyerek 
hastayla probiyotiği geri gönderdiğini 
çok büyük üzüntü ile anımsıyorum.  

Charles Duell’in (1899’da Amerikan 
Patent Ajansı Müdürü); “Patent 
ofisinin kapatılması gerekecek, 
çünkü icat edilebilecek her şey icat 
edildi” söylemi gerçek olsaydı, bugün 
o hekim elinde akıllı telefonu ile 
maillerine bakabiliyor ve dünyanın 
diğer ucundaki bir bilgiye kolayca 
ulaşabiliyor olamayacaktı. 

D.: Eczanenize gelen hastalar 
aradıkları her ilacı bulabiliyorlar mı?
S.T.: Eczanemde ürün çeşitliliği gerçek 
anlamda çok geniştir. Elimizde olmasa 
dahi hastalarımızın tüm ihtiyaçları 
mutlaka tedarik edilir. Aradığım ürün 
herhangi bir yerde varsa benim onu 
bulmak gibi bir takıntım vardır.  

Bu yüzden depolar ve meslektaşlarımla 
iletişim ağımızı kuvvetli tutuyor, 
hastalarımızı mağdur etmemek 
adına hızlıca ihtiyaçlarını buluyor, 
ve tedavilerini aksatmadan 
sürdürmelerini keyifle izliyoruz. 

D.: Eczanenizde ilaç üretiyor 
musunuz, üretiyorsanız bunlar ne tür 
ilaçlar?
S.T.: Eczanemde majistral reçeteleri, 
yine tedarik ile ilgili takıntım sebebiyle, 
hammadde olmayan durumlarda 
dahi, mutlaka temin edilip hazırlanır. 
Genellikle dermatolojik kremler, 
solüsyonlar, kulak ve burun damlaları 
ağırlıklı olarak hazırladığımız reçeteleri 
oluşturuyor. 

D.: UCB Pharma ilaç firmasında 
çalıştığınızı belirttiniz. Bu deneyiminiz 
nasıldı ve size neler kazandırdı? 
S.T.: Bir yıl kadar süren kısa ama faydalı 
bir deneyimdi. Çokça seyahat etmeyi 
ve insan ilişkisi kurmayı gerektiriyordu. 
Bu açılardan oldukça keyif aldığım bir 
dönemdi. 

D.: İlaç sektöründe çalışmaya neden 
devam etmediniz?
S.T.: Harcadığım emeğin kendime 
fayda sağlamaktan çok çalıştığım 
kuruma fayda sağladığını fark ettim. 
Eczane eczacılığı yapmanın yine insan 
ilişkisinden zengin ve kendime yatırım 
yapabileceğim bir tercih olduğuna 
karar vererek firmayı bıraktım.

D.: Bugün mezun olacak 
meslektaşlarınıza ilaç firmalarında 
kariyer yapmalarını önerir misiniz?
S.T.: Kesinlikle öneririm. Eczane 
açacaksanız dahi ilaç firmalarında 
kariyer yaparak kurumsal hayatı 
öğreniyorsunuz. İş disiplinini, ast 
üst ilişkisinin nasıl olması gerektiğini 
deneyimliyorsunuz. 

Ben pazarlamada çalıştığım için firma 
tecrübemin bana büyük faydaları 
olduğunu düşünüyorum. Hedeflerimi 
nasıl oluşturmam gerektiğini, bütçe 
yapmanın gerekliliğini, zamanı etkin 
kullanmanın önemini benimsedim.

D.: Günümüzde eczacılık sektöründe 
yaşadığınız ve gözlemlediğiniz 
sorunlar neler?
S.T.: Sıkça başıma gelen ve beni 
rahatsız eden en önemli konu, 
sağlık sektöründe aynı ağızdan 
konuşamıyor oluşumuz. Örneğin, 
kontrolsüz kullanımın önüne geçmek 
için uygulanmaya başlanan reçetesiz 
antibiyotik satışının yasaklanması 
veya yüksek doz D vitamini içeren 
ilaçların reçete ile satılabileceği 
bilgilendirmesinin gelmesi ile 
benim eczanemde bu kurallar 
anında uygulanmaya başladı. Keşke 
aynı hassasiyeti tüm sektör olarak 
gösterebilsek ve ağız birliği ile dik 
duruşumuzu koruyabilsek.

Kullandığımız eczane ve özel 
veya kurum reçete karşılama 
programlarının bizim ve hastalarımızın 
hayatını kolaylaştıran, hızlandıran, 

birbirine kolay entegre olacak 
yazılımlara sahip olması gerekiyor. 

Bazen bir reçete için hastamızı 
30 dakika bekletip sonuca 
ulaşamadığımız zamanlar oluyor. 
Hastanın sadece TC kimlik numarasını 
gireceğimiz tek bir sistem ve bu 
reçete karşılama sistemi üzerinden 
ayrıca kendi programımıza aktarım 
sağlayacak bir yazılım geliştirilmesi hiç 
de fena olmaz diye düşünüyorum.

Eczanelerimizde zaman sorunsalını 
doğru yönetebilirsek işlerimizi daha 
kolay organize edebileceğimizi fark 
edebilir, etkin zaman yönetimi ile 
hem ekibimizi doğru yönlendirebilir, 
hem karlılık stok analizlerimizi doğru 
yapabilir, hem de hastalarımıza kaliteli 
zaman ayırabiliriz.

“En büyük zaman hırsızı kararsızlıktır!” 
demiş, Charles Flory. Eczanelerimizi 
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Ruanda denince eminim hepinizin 
aklına hemen 1994 yılında yaşanan 
büyük soykırım geliyordur. Bu çok da 
yadırganası bir durum değil, çünkü bir 
milyondan fazla insanın öldürüldüğü 
bu soykırım haberlerini defalarca 
dinlemişsinizdir. Hatta içinizden 
birçoğu o meşhur filmi de izlemiştir.  
Herkesin belleğinde yer eden Hotel 
Ruanda adlı bu film soykırımı tipik bir 
Hollywood senaryosu ile bir kahraman 
yaratarak anlatır. Daha gerçekçi bir 
anlatım ise Sometimes in April adlı 
filmde vardır ve soykırımın tüm acısını 
hissedersiniz.

Şimdi Türkiye’de kime Ruanda desem 
doğal olarak “Güvenli mi?” diye bir 
giriş sorusu yöneltiyor. En çok bu 
soruyla karşılaştığım için ben de 
yazıma hemen yanıt vererek başlamak 
istedim; evet, kesinlikle güvenli. Hatta 
şuan Afrika’nın en güvenli ülkesi, 
çünkü sözlük anlamı da gelişen, 
büyüyen anlamına gelen Ruanda, 
soykırım sonrası çok titiz ve planlı bir 
strateji ile hızla yaralarını sarmış. Hatta 
bunu daha da ileri götürüp birçok 

imrenilesi düzenlemeyi de hayata 
geçirmişler. 

Artık ülkede kimlik belgelerinden 
etnik grup adları kaldırılmış. 
Soykırım öncesi kimliklerde 
etnik kökenler Tutsi veya Hutu 
olarak belirtilirken şimdi herkes 
sorulduğunda, “Ruandalıyım” 
diyor. Ülkenin her yerinde 
güvenlik aynı seviyeye gelmiş. 
Şehirde veya köylerde gece 
yarısı bile tek başına yürümek 
mümkün. 

Devlet Başkanı Kagame’nin 
önderliğinde başlatılan temizlik 
kampanyası tüm ülkeye yayılmış. 
Rahatlıkla yerlerde tek bir çöp bile 
göremeyeceğinizi söyleyebilirim. Hatta 
ilk gidişimde çok şaşırmama neden 
olan bir kural getirilmiş. Havalimanında 
gümrükten geçtikten sonra bir görevli 
yanıma yaklaşıp kibarca elimdeki 
plastik poşeti aldı ve yerine kâğıt 
torba verdi. Çünkü ülkeye plastik girişi 
yasaklanmış! Belki bir gün bizde de 
olur diye düşünmeden edemedim. Bu 
genel değişimi anlattıktan sonra sizlere 
Ruanda’yı tanıtmak istiyorum. THY 
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1 2Kiwu gölünde geleneksel tekneleri ile 
balıkçılar

Ruanda’nın güler yüzlü çocukları

her gün düzenli olarak Ruanda’nın 
başkenti Kigali’ye uçuyor. 6 saat süren 
bu uçuşla gece yarısı Kigali’ye iniliyor. 
Aynı boylamda olduğumuz için saat 
farkı yok. Hava limanında gümrük 
işlemleri diğer Afrika ülkelerine kıyasla 
daha hızlı ve şehir merkezindeki otele 
gitmek 20 dakika sürüyor. Şehirde 
Afrika mimarisi ve dekorasyonu ile 
yapılmış oteller olduğu gibi marka 
oteller de mevcut. 

100’den fazla kez giderek her yerini 
gezdiğim Ruanda’da en keyifli 
bulduğum yerlerden oluşturduğum 

rotayı anlatacağım size bu yazımda. 
Sabah otelde yaptığımız kahvaltıdan 
sonra Afrika’nın en büyük yağmur 
ormanları olan Nyungwe’ye doğru 
yola çıkacağız. Nyungwe yağmur 
ormanlarına Kigali’den karayolu ile 
ulaşım 6 saat sürüyor. Yolda zemin 
çok düzgün, ancak Ruanda’nın bir 
diğer adı da Binlerce Tepe Ülkesi 
olduğu için çok iniş-çıkış ve viraj var.  
Bu nedenle Kigali’den oraya 55 dakika 
süren bir helikopter uçuşu ile gitmenizi 
öneririm. 

Helikoptere binmek için tekrar 
havalimanına geçmek gerekecek. 
Otelden çıktıktan 30 dakika sonra 

helikopter ile havalanacağız. Şehrin 
üzerinden geçtikten sonra Ruanda’nın 
dünyaca ünlü ürünleri olan çay 
ve kahve plantasyonlarının eşsiz 
manzarası üzerinden uçarak Kiwu 
Gölü manzarasını da dağarcığımıza 
katacak ve ardından Nyungwe yağmur 
ormanları içinde bulunan tek otel olan 
Nyungwe Forest Lodge’a ulaşacağız. 

Yağmur ormanlarına yaklaşırken 
gördüğünüz manzara sizleri 
büyüleyecek. Zira her biri dev bir 
brokoliye benzeyen ağaçlardan oluşan 
bir orman üzerinden geçerek otelin 
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pistine ineceğiz. Nyungwe Forest 
Lodge yağmur ormanlarının arasındaki 
bir tepede ve çay plantasyonlarının 
içinde yer alıyor. Bu butik otel 
hayatım boyunca kaldığım en güzel 
birkaç yerden biri. Odalarının arka 
balkonundan yağmur ormanına 
dokunabilmek mümkün. Otelde her 
şey tasarımcılar tarafından özel olarak 
üretilmiş ve gerçekten etkileyici. En 
önemlisi otel doğanın içinde ve eşsiz 
bir manzara sunuyor.

Odalara yerleştikten sonra, bizi 
bekleyen araçla 20 dakika mesafedeki 

yürüyüş parkuruna ulaşıyoruz. 
Yürüyüşe başladıktan yaklaşık 40 
dakika sonra, Afrika’nın en büyük 
yağmur ormanları üzerinden 
geçeceğimiz Canopy Walk köprüsüne 
ulaşıyoruz. Bu bir asma köprü ve 
yerden yüksekliği tam 60 metre. 
Güvenli ama geçerken sallandığı için 
biraz adrenalinli bir yürüyüş yapıyoruz. 
Altımızda ve çevremizde yağmur 
ormanının eşsiz görüntüsü uzanıyor. 

Köprü geçişinden sonra tekrar aynı 
yoldan geri dönüyor ve aracımızla 
otele ulaşıyoruz. Nyungwe Forest 

Lodge 1.900 metre yükseklikte ve 
yağmur ormanları arasında olduğu 
için öğleden sonraları genelde yağmur 
yağma olasılığı yüksektir. Ama bu 
bildiğiniz yağmurlardan değil. O 
kadar şiddetli bir yağmuru daha önce 
görmüş olan azdır. Otelin verandasında 
yağmuru izlemek büyüleyicidir. Ama 
Nyungwe doğasının bize sunduğu 
sadece yağmur değil. Yüksek 
rakımın da etkisi ile yağmur yağacak, 
ardından gökkuşağı çıkacak ve sonra 
önümüzden akan sisi izleyeceğiz. 
Adeta doğa önümüzde bir film gibi 
akacak.

Otelde geceledikten ve ertesi gün 
erken bir kahvaltıyı aynı verandada 
aldıktan sonra yağmur ormanlarındaki 
ikinci aktivitemiz için yürüyüşe 
çıkacağız. Otelin karşısındaki vadinin 
en dibine doğru ineceğiz. Teknik bir 
yürüyüş değil, ama yürüyüş hızına 
göre gidiş dönüş 3-4 saat sürüyor. 
Vadinin dibindeki dere boyunca 
ilerleyip yolun sonunda müthiş 
bir hızla çok yüksekten dökülen 
bir şelaleye ulaşacağız. Burada 
vereceğimiz keyifli mola sırasında 
havada uçuşan su buharı bizi serinletip 

5 6Doğu Afrika’nın en büyük yağmur ormanı 
Nyugwe

Sabahın erken saatlerinde Nyungwe 
ormanlarını sis altında izleyebilirsiniz

7 8Ruanda’nın her yerinde çay tarlaları 
görebilirsiniz

8.Geleneksel yöntemlerle 
çay toplayan işçiler
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yorgunluğumuzu alacak. Ardından 
yine yürüyüşe devam ederek otele 
döneceğiz. 

Yağmur ormanlarında yapılan bu 
yürüyüşler “gölge alan yürüyüşü” 
adı ile tanımlanmış. Çünkü adeta 
hayatınız boyunca görebileceğiniz 
en yoğun orman ve üzerinize hiç 
direkt güneş ışığı gelmeden keyifli 
bir yürüyüş yapıyorsunuz. Rakımın 
da etkisi ile hava sıcaklığı 24 
derecenin üstüne çıkmıyor. Gece 
ise hava önemli oranda soğuduğu 
için ormanda neredeyse hiç 
böcek görmeyeceksiniz, çünkü 
o soğukta yaşamıyorlar. Akşam 
otelde şömine başında yapılan 
sohbet ise bambaşka bir keyif.

Dağ Gorilleri

Sabah kahvaltısının ardından 
otelden ayrılıp, otelin 
pistinde bizi bekleyen 
helikopter ile Volkanoes Milli 
Parkı’nın bulunduğu Virunga 
masifine doğru yol alacağız. 
Yaklaşık 55 dakika süren 
bir uçuştan sonra masifin 
karşısında olacağız. “Peki, 
nedir bu Virunga masifi?” 
diye sorduğunuzu duyar 
gibiyim. Virunga masifi 10 
volkandan oluşan bir sıradağ 
silsilesi. Ruanda, Uganda ve 
Kongo boyunca sürüyor. 
Bu volkanlardan Kongo 
tarafındaki aktif ve diğerleri 
sönmüş.

Ruanda tarafında bulunan 
5 volkanı rahatlıkla görmek 
mümkün ve sanırım bu 5 volkanın 
arasında bulunup onlara bakmak 
dünyanın en etkileyici hislerinden 
biri. Bir düzlüktesiniz ve etrafınız 
volkan dolu. Sipsivri ve birden 
yükselen volkanlar. Bu sönmüş 
volkanlar da yağmur ormanları ile 
kaplı ve çok önemli bir özellikleri 
var. Virunga masifi yeryüzünde 
dağ gorillerinin tek yaşam alanı. 
Dağ gorilleri volkanik dağlardaki 
zengin bitki örtüsünü tercih 
ettikleri için burada yaşıyorlar. 

Dağ gorillerinin keşfi çok yeni 
aslında. İlk kez 1900’lü yılların 
hemen başlarında bir Alman 
tarafından görülüyorlar. Ancak 
1990’lı yıllara gelindiğinde illegal 
avcılık nedeni ile Ruanda, Uganda 
ve Kongo’da yaşayan bu canlıların 
sayısı 250’ye kadar düşüyor. 
Öldürülme nedenleri ise fazlası 
ile trajik. Maalesef insanoğlu 
dağ gorili elinden yapılmış kül 
tablasına çok para ödüyor ve bu 
nedenle avlandıkları gibi yavru 
gorilleri hayvanat bahçesine 
satmak da büyük rant getiriyor. 
Yavruları almak için aileler 
katlediliyor. 

Yine o yıllarda Amerikalı biyolog 
Dian Fossey bölgeye geliyor ve 
orada verdiği örnek mücadele 
sonunda bu canlıların önemini 
dünyaya duyuruyor. Ama bu 
mücadele onun hayatına mal 
oluyor ve 18 yılını geçirdiği o 
ormanda öldürülüyor. Burada 
kısaca özetlediğim bu ilginç 
hikâyeyi “Gorillas in the Mist” adlı 
muhteşem filmde izleyebilirsiniz. 

Bugün Dian Fossey Ruanda’da 
18 yıl yaşadığı kamp alanındaki 
mezarında ziyaret edilebiliyor. 
3.100 metre civarındaki bu 
kamp alanı Bisoke ve Karisimbi 
volkanları ortasında yer aldığı 
için Dian Fossey bu bölgeye iki 
dağın ismini birleştirerek “Karisoke” 
adını vermiş. Ruandalılar bu isme 
sahip çıkmış ve kelime Ruanda’da 
sözlüğe geçmiş. Dian Fossey’in 
mezarı ise öldürülen gorillerle 
yan yana. Hatta yanı başında en 
sevdiği goril olan “Digit”in mezarı 
bulunmakta. 

Dian Fossey’in mezar taşında, 
ona Ruandalılar tarafından 
verilmiş olan ismi Nyiramachabelli 
(dağlarda tek başına yaşayan 
bir kadın) yazıyor. Bu bölgeyi 
anlatmak gerçekten zor. 4-5 
saatlik bir yürüyüşle ulaşılan bu 
etkileyici mezarlığın bulunduğu 
bölge için hayatımda gördüğüm 
en güzel orman diyebilirim. Şimdi 

Seyahat SeyahatYeryüzünde yaklaşık 750 tane kalan ve 
DNA’sı insanla %97 aynı olan Dağ Gorilleri
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doğal olarak merak ediyorsunuz, 
neden Dian Fossey dağ gorillerini 
bu kadar sevmiş ve önemsemiş 
olabilir? Çok kez gittiğim Ruanda’da 
geçtiğimiz yıl dağ gorillerini ve ülke 
doğasını fotoğraflamak üzere Ruanda 
devleti tarafından görevlendirildim. 
Dağ gorilleri ile 10 tam günü birlikte 
yaşayarak geçirdiğim için bu sebeplere 
bizzat tanıklık ettim. 

Öncelikle belirtmeliyim ki 200 çeşit 
farklı otla beslenen, yani otçul olan 
dağ gorilleri 250 kilograma ulaşan 
kaslı vücutlarına rağmen avlanmadan 
yaşayan canlılar. Hatta yeryüzünün 
en barışçıl canlılarından. Genetik 
olarak zarar verme eğilimi taşımıyorlar. 
Üstelik DNA yapıları insanla %97 aynı. 
Bu barışçıl canlıyı tehdit eden tek tür 
maalesef insan. Ruanda hükümeti 
soykırım sonrası bu konuya gereken 
önemi vermiş ve şuan büyük bir 
hassasiyet ile korunuyorlar. 

Dağlarda yaşayan goril ailelerinden 
sadece 10 aile ziyarete açık. Ziyarete 
açık ailelerin her birine günde sadece 
8 ziyaretçi kabul ediliyor ve ziyaret 
süresi 1 saatle sınırlandırılmış durumda. 
Bu ziyaret için her katılımcıdan 750 
USD alınarak koruma çalışmalarına 
ayrılıyor. Yani onları ziyaret eden 
herkes koruma çalışmalarına katkıda 
bulunmuş oluyor. 

Bu bölgede yapacağınız dağ gorili 
ziyaretini yazıya dökerek anlatmak 
çok zor. “Anlatılmaz, sadece yaşanır” 
denen türden bir deneyim bu. 
Dağ gorillerine 7 metre mesafeye 
kadar yaklaşabiliyorsunuz. İnsana 
alışmamaları, doğal kalabilmeleri 
için konmuş bir kural. Ama emin 
olun yavrular sürekli size yaklaşmayı 
ve oynamayı deneyecekler. Tabi ki 
yanınızda bulunan milli park görevlileri 
bunu engelleyecek, çünkü dokunmak 
yasak. Doğada ilk öğrenilmesi gereken 
ve benim ilk öğrendiğim şey de bu; 
dokunmadan sevebilmek… 

Sabahın erken saatlerinde başlayan 
dağ gorili ziyareti yürüyüşü, 1-2 saat 
içinde onların yanına ulaşmanızı 
sağlıyor. 2.500 metre civarında 
yaşıyorlar. Yanlarına ulaştığınızda 
rehber 1 saatlik sürenin başladığını 
duyuruyor. O an ilk 15 dakikayı büyük 

bir şaşkınlıkla geçireceğinizden 
eminim. Bu kadar büyük, güçlü ve kaslı 
bir hayvana bu denli yakın olabilmek 
sizi ilk an biraz ürkütecek olsa da 30 
dakika dolduğunda şaşkınlığınız yerini 
bir utanma duygusuna bırakacaktır. 
“Ben ne kadar kötüyüm” diye 
düşüneceksiniz, çünkü onların ne 
kadar iyi olduğuna tanıklık edeceksiniz. 

Grup lideri Silverback yanınızdan 
geçerken yer sallanacak, ama siz artık 
asla zarar vermediklerinden emin 
olduğunuz için büyük bir sakinlik ve 
hayranlıkla onları izliyor olacaksınız. Bir 
saat dolup yanlarından ayrılma zamanı 
geldiğinde ise bu size zor gelecektir. 
Bir saat daha görmek istiyorsanız 
çözümü var elbette. Otele dönüp bir 
gece daha kalıp, ertesi gün tekrar 1 
saatlik ziyaret yapmak.
 
Ruanda hükümeti her yıl Eylül 
ayında o yıl doğan yavrular için bir 
isim verme töreni düzenliyor. Ben 
katıldım ve çok etkileyici bir tören. 
Dünyanın her yerinden ünlülerin de 
katıldığı bu töreni yine uluslararası 
medya gelip görüntülüyor. Gitmek 
isterseniz çok önce rezervasyon 
gerekiyor. Törenin adı ise “Kwita 
İzina” olarak geçiyor.

Dağ gorili ziyaretinin ardından başkent 
Kigali’ye ulaşım 2,5 saatlik bir karayolu 
yolculuğu ile oluyor. Kigali’de soykırım 
müzesini gezmek ülke hakkında 
bilgi edinmenizi sağlayacak. Gece 
uçuşu ile İstanbul’a dönüş yapılıyor. 
Bu seyahati bir cümle ile özetlemem 
gerektiğinde; “Hayatınızın en önemli 
deneyimlerinden biri olacaktır”

Ruanda’ya gitmek için:   
www.suhaderbent.com
suha.derbent@gmail.com

Seyahat Seyahat10 11 12 13 14Dağ Gorili yavruları sürekli oyun halindeler Pencereden merakla köye gelen 
misafirleri izleyen çocuklar

Başının ağrıdığını sandığımız
bir Dağ Gorili

Anne ve yavru Dağ Gorili Dağ Gorili ziyareti için 
Sabyinyo volkanına ilerlerken
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Yıllarını bilimsel çalışmalara 
adamış bir bilim insanı olan Prof. 
Dr. Ayhan Ulubelen, ABD’de 
Minnesota Üniversitesi ve Arizona 
Üniversitesi’nde eczacılık alanında 
çalışmalar yürüttü. 300’ü aşkın 
makale yayımlayan ve pek çok 
kitabın hazırlanmasına katkıda 
bulunan Ulubelen, bu çalışmalarına 
3 bini aşkın atıf aldı. 20 kadar 
yüksek lisans ve doktora öğrencisi 
yetiştiren Ulubelen, sürekli olarak 
diğer üniversitelerden pek çok genç 
araştırıcıya laboratuvarının kapılarını 
açarak destek verdi.

DENGE: Hocam önce sizi biraz 
tanıyalım, kimdir Prof. Dr. Ayhan 
Ulubelen?
AYHAN ULUBELEN: 1931 yılında 
İstanbul’da doğdum. Babamın 
ailesi eski İstanbullu, annemin ailesi 
Saraybosna’dan Balkan Savaşları’nda 
göç etmiş bir aile. Normal devlet 
okullarında okudum. İstanbul 
Üniversitesi Fen Fakültesi’ni Kimya 
Mühendisi olarak bitirdim. 

Mezun olduğum yıllarda ilaç 
fabrikaları yeni yeni kuruluyordu, 
ancak mezunlara yetecek iş 
kapasiteleri yoktu. İstanbul 

Üniversitesi’nin bir ilanında Eczacılık 
Yüksekokulu’nda Analitik Kimya’ya 
asistan arandığını okuyup imtihana 
girdim ve 1952 yılında asistan olarak 
Eczacılık Fakültesi’ne girdim. 1998 
yılındaki mecburi emekliliğe kadar 
oradaydım.

D.: Peki kimya eğitimi almayı neden 
tercih etmiştiniz?
A.U.: Sadece o yıllarda kızlar arasında 
kimyacı olma isteği yaygındı. En 
azından benim sınıfımdaki kızlardan 
çoğu Madam Curie olmak hevesinde 
idi.

D.: İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi 
Kimya Bölümü’nde o dönemlerde 
nasıl bir eğitim veriliyordu?
A.U.: Özellikle Genel Anorganik 
ve Organik Kimya bilgimiz çok 
iyiydi. Prof. Dr. Fritz Arndt müthiş 
bir hocaydı, onun dersini dinleyip 
öğrenmemek ve kimyayı sevmemek 
mümkün değildi. Fritz Arndt hocadan 
sonra eminim pek çok genç ve 
değerli hoca geldi, şu anda durumu 
bilemiyorum, ama birçok bakımdan 
ilerlemeler yapılmış olmalı. Aksi halde 
ülkemizin durumu ne olurdu?  
 
D.: O dönemlerin ilaç endüstrisi 
hakkında, bugünle de karşılaştırarak 
neler söyleyebilirsiniz?
A.U.: O günler yerli ilaç endüstrisinin 
kuruluş dönemiydi ve gerek sektörde 
gerekse o devrin hükümetinde 
olumlu bir heyecan vardı, yerli 
endüstri teşvik görüyordu. Bugün pek 
azı hariç ilaç endüstrimiz yabancıların 
elinde.

D.: Doktoranızı İstanbul Üniversitesi 
Eczacılık Fakültesi’nde Analitik 
Kimya alanında yaptınız. O yıllarda 
Türkiye’de eczacılık eğitimi ne 
durumdaydı?
A.U.: Eczacılık eğitimi hocalara 
bağlı olarak çok iyiydi. Farmasötik 
Kimya’nın efsane hocası Hayriye 
Amal hem çok sevilen, hem de 
korkulan bir hocaydı, yeni bilgilere 
açıktı. Galenik derslerini bir Alman 
hoca veriyordu, sonradan Almanya’da 
konuştuğumuzda Türklerin tembel 
olduğunu düşündüğünü söyledi.

D.: 1960-62 yılları arasında 
Amerika’da Minnesota Üniversitesi 

Eczacılık Fakültesi’nde Prof. Dr. 
Gisvold’un laboratuvarında iki yıl 
doktora sonrası çalışmaları yaptınız. 
1963’te Arizona Üniversitesi Eczacılık 
Fakültesi’nden bir NIH projesinde 
çalışmak üzere Prof. Dr. R. Cole’dan 
davet alarak tekrar Amerika’ya 
gittiniz. ABD’deki bu çalışmalarınız 
hakkında neler söyleyebilirsiniz?
A.U.: Amerika’ya Fulbright bursu ile 
gittim, 60-62 arası hem sabah erken 
gidip laboratuvarda araştırmalarda 
çalıştım hem de hocanın izni ile 
Kimya Bölümü’nde kendimde eksik 
bulduğum derslere girdim. Tüm vize 

Bilime 
Adanmış 
Bir Yaşam;
Prof. Dr. 
Ayhan 
Ulubelen

imtihanlarına girdim, dersleri çalıştım, 
hatta Türkiye’de adını bilmediğim 
konuların laboratuvar derslerine girip 
pratik yaptım. 

Beni şaşırtan, bir yerde dehşete 
düşürüp bir yerde de teşvik eden 
husus, yeni bir derse girdiğimde 
hocanın bu ders için “Falan filan 
dersleri almış olmanız gerekir” 
demesiydi. Ben de hemen o dersleri 
de almaya, öğrenmeye çalışırdım. 
Minnesota Üniversitesi’nde doktora 
yapan bir öğrencinin tam yetişmiş 
olarak mezun olacağına inandım. 

63-66 döneminde ise sadece 3-5 
Biyokimya dersine girdim, daha çok 
bitkilerden kansere aktif olabilecek 
maddelerin izolasyonu ve deney 
sonuçlarına göre çalışmanın devamını 
yaptık. Aslında uzun süre bu konuda 
çalışan tek kişi bendim. Amerikalı 
elemanlar daha sonraları bu konuya 
konsantre oldu.

D.: Yaptığınız çeşitli çalışmalarla 
Amerikan Eczacılık Birliği tarafından 
1962, 1963 ve 1964’te Genç Bilim 
İnsanı ödülleriyle ödüllendirildiniz. 
Bu çalışmalar nelerdi?

A.U.: 1962, 1963 ve 1964 ödülleri 
öyle çok önemli ödüller değildi, 
kanser çalışmaları yayınlarımı kapsar. 
Gece gündüz, bazen on iki ve daha 
sonrasına kadar laboratuvarda 
kalırdım. Gece üniversiteyi dolaşan 
nöbetçiler durumu dekana rapor 
ederlermiş ve dekan da beni 
ödüllendirmek için çalışmalarımı 
ödül komitesine yollamış. Amerika’yı 
başarılı yapan önemli unsurlardan 
biri, çalışanı ödüllendirmek, hakkını 
vererek kutlayabilmektir. İnsani bir 
duygu olan kıskançlık duygusunun 
kendilerini aşağılamasına izin vermek 
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istemezler. Kıskançlık doğal olarak 
orada da vardır, ama bunu açığa 
çıkartmak hem ayıplanır hem de 
kişiyi küçültür.

D.: Diğer belli başlı bilimsel 
çalışmalarınızdan ve 
yayınladığınız eserlerden kısaca 
bahseder misiniz?
A.U.: Yayınlarım, çalışan ve 
yaptığı işi seven herkes tarafından 
yapılabilir, öyle dahice bir tarafları 
yoktur. Bugün ülkemizde bu 
alanda çok iyi çalışmalar yapan 
birkaç bilim insanı vardır. Sanırım 
çalışmaları beni kat kat geçmiş 
durumdadır, zira ölçüm aletleri çok 
daha gelişmiştir.

D.: Sizce günümüzde, mesleğe 
yönelik, yeterli düzeyde bilimsel 
çalışma üretiliyor mu?
A.U.: Sayısal olarak bilemem ama 
gençler arasında çok çalışkanlar 
vardır, yayınlar teşvik gördükçe 
yayın sayısı artacaktır. Önemli olan 
etkili ve iz bırakan yayınların seçilip 
daha çok teşvik edilmesidir. 

Seçicilerin hem bilgi sahibi hem 
de şahsi kıskançlıklarını yenebilen, 
kendine saygılı kişiler olması 
gerekir. Devletin, devlet politikası 
olarak bilimi ve bilim insanını 
desteklemesi Türkiye’nin bu alanda 
sıçrama yapmasını sağlayabilir.

D.: Bilimsel çalışmalarınızın 
yanında çok sayıda değerli 
öğrenci yetiştirdiniz. Peki, 
ülkemizde kimya ve eczacılık 
eğitiminin bugünkü durumunu 
nasıl buluyorsunuz?
A.U.: Yalnız kimya ve eczacılık 
değil genel olarak eğitim 
sistemimizde bir umursamazlık,  
bıkkınlık, aman sendecilik 
seziyorum.

D.: Üniversite dışında, aktif olarak 
görev aldığınız, danışmanlık 
yaptığınız kurumlar ve dernekler 
oldu, bu görevlerinizden örnekler 
verir misiniz?
A.U.: Üniversite dışı, NATO Bilim 
Komitesi’nde dört yıl çalıştım. 
Danimarkalı ve bir teknik 
üniversitenin rektörü olan zatla 
birlikte NATO Bilim Komitesi’ne 
gelen başvuruları inceleyip 
gerekeni ödüllendirdik.

D.: Çalışma hayatınız boyunca 
bilme katkılarınız nedeniyle pek 
çok önemli ödül aldınız, bunlar 
hangileri?
A.U.: Bir yığın ufak tefek ödül 
aldım, ancak benim için en 
önemlisi, TÜBİTAK Bilim Ödülü 
ile TÜBA’ya asli üye olarak seçilip, 
sonra (70 yaş sonrası) onur üyesi 
olmam.

D.: Bugün ilaç endüstrimizin bilim 
insanlarının çalışmalarından 
ve yine eczacılık fakültesi 
mezunlarından yeterince 
yararlandığını düşünüyor 
musunuz, bu anlamda 
endüstrinin eksikleri, yanlışları var 
mı?
A.U.: Sanırım, şimdilerde üniversite 
ve endüstri arasında daha çok 
ilişki var, benim zamanımda 
ne üniversite buna yanaşırdı, 
ne de endüstri kendi ülkesinin 
üniversitelerine güvenirdi.

D.: Kimya eğitimi ve eczacılık 
eğitimi alan öğrenciler ile genç 
bilim insanlarına neler tavsiye 
edersiniz?
A.U.: Yalnız onlara değil, hayata 
yeni başlayacak bütün gençlere; 
yaptıkları işi severek, çok 
severek yapmalarını, o konuda 
bilgilerini arttırmaya özen 
göstermelerini, bilgi paylaşımından 
çekinmemelerini, kendilerine 
güvenmelerini, yenilikleri 
denemekten korkmamalarını 
tavsiye ederim.  
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İstanbul, Fatih Sultan Mehmet 
tarafından fethedildiğinde Byzantion 
oldukça bakımsız ve harap 
durumdaydı. Fatih, şehrin yeniden 
iskân ve imarına başladı, su ihtiyacını 
karşılamak üzere ilk çalışmaları yaptı. 

Şehrin sokak dokusu esasında Bizans 
devrindeki halini sürdürmekle birlikte 
binalar yeni sanat akımlarına göre 
yapılmıştı. Ancak fetihten sonra 
yaşanan ilk büyük depremde kâgir 
evlerin yıkılmasının büyük can kaybına 
yol açması yüzünden ev mimarisi 
ahşaba dönüşmüştür. 

Bir taraftan şehrin büyük selâtin 
camileri ve bunların külliyeleri ile 
güzelleştirilmesi sağlanırken, vezirler 
de birçok cami ve küçük külliye 
yaptırmış, esnaf ve halk da çok sayıda 
mahalle mescidi inşa ettirmiştir. İslam 
âleminin en büyük merkezi olan 
İstanbul kısa sürede medreselerinin 
çokluğu ile dikkat çeker. 

Bunların yanı sıra en büyük ticaret 
ve liman şehri durumunda oluşu 
yüzünden burada çok sayıda han 
ve kervansaray yapılmış, bunların 
bir kısmı tüccarların, bir kısmı ise 
çeşitli zanaatkârların toplu olarak iş 
gördükleri merkezler olmuştur. 

Osmanlı Devleti’nin başkenti İstanbul’a 
önce Beyazıt Meydanı’nda Eski Saray, 
arkasından da şimdi Topkapı Sarayı 
denilen Saray-ı Hümayun veya Yeni 
Saray inşa edilmiştir. Devletin ileri 
gelenleri de şehrin çeşitli yerlerinde 
büyük konaklar inşa ettirmişlerdir. 
Fakat bunların hepsi İstanbul’un 
en büyük felaketi olan yangınlarda 
mahvolmuştur. Ancak 19. yüzyılda 
birkaç konağın kâgir olarak yapıldığı 
görülür.  Fatih, şehrin canlanması için 
çeşitli yerlerden halk getirip İstanbul’a 
yerleştirmiş ve yeni bir anlayışa göre 
imar faaliyetine başlamıştır. İstanbul’un 

çok çabuk bir Türk ve İslam şehri 
görünüşü alabilmesine karşılık, Haliç’in 
öte yakasındaki Galata daha 500 yıl 
kozmopolit bir Akdeniz ticaret ve 
liman şehri görünüşünü korumuştur. 

Kiliseleri, ticarethane ve mal ambarları, 
dar yokuşlu sokaklara açılan batakha-
neleri, meyhaneleri, kıyılarında iskeleleri, 
gemi eşyası yapan ve satan dükkânları 
ile Galata bu özelliğini hemen hemen 
1930’lara kadar koruyabilmiştir. 

Askeri Tesisler: Şehrin fethinden sonra 
surların tamir ettirildiği ve bu arada 

Geçmişten 
Bugüne 
İstanbul;
Fetihten 
Sonra

kara tarafında Bizans’ın Yaldızlı Kapı 
dediği büyük tören kapısının iç tarafına 
kuleli bir duvarla bir iç kale meydana 
getirildiği görülür (Yedikule Hisarı). Bu 
hisar tarih boyunca daha çok devlet 
zindanı olarak görev yapmıştır. 

Yedikule Osmanlı’da şehrin iç kalesi 
gibi düşünülmüş, hatta belki de devlet 
hazinesinin bir süre için muhafaza 
edildiği yer olarak kullanılmıştır. Aslı 
Venedik’te arşivde bulunan bir çizim, 
Türk devrinde Yedikule Hisarı’nın 
içinde çok sayıda ev bulunduğunu 
gösterir. Bugün sadece minare 
kalıntısı bulunan mescidin aslında 
bu mahallenin ibadet yeri olduğu 
anlaşılmaktadır.

Kışlalar: İstanbul’un içinde bazı büyük 
kışlalar bulunuyordu. Cebecilerin 
Ayasofya ile Marmara kıyısı arasında 
bir kışlası olmasına karşılık, Tophane 
Galata tarafında olduğundan 
topçuların kışlası da oradaydı. 
Top arabacılarının ise Şehremini, 
Ahırkapı ve Tophane’de kışlaları vardı. 
Yeniçeriler için Fatih, Şehzadebaşı’nda 
Eski Odalar denilen kışlayı yaptırmıştı. 

Kanuni devrinde kurulan ve pek çok 
tarihi olaya sahne olan Yeni Odalar 
adlı esas büyük kışla, Aksaray’ın 
batısında Yenibahçe Vadisi’nde, 
Etmeydanı denilen yerdeydi. Yeniçeri 
ayaklanmalarında sıkça adı geçen 
ve büyük yangınlarda birçok defa 
harap olan bu kışlada 140 bölük vardı. 
Yeniçeri teşkilatı kaldırıldığında, bu 
kışlalar da tamamen tahrip edilmiştir. 
Yeniçerilerden başka, şehrin içinde, 
Ayasofya’nın güneyinde denize doğru 
uzanan sahada, Cebeciler kışlasının da 
bulunduğu bilinmektedir. Bu kışla ve 
dış cebehane denilen yapı 19. yüzyıl 
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başlarında ortadan kalkmış, fakat 
1998’de bu cebehaneye ait olduğu 
sanılan birçok kubbeyle örtülü 
muhteşem bir mahzen ortaya çıkmıştır. 

Denizcilik ile ilgili başlıca tesisler 
gibi, deniz kuvvetlerinin kışlası 
da Kasımpaşa’da bulunuyordu. 
Kaptan paşalık makamı olan bina 
asırlar boyunca çeşitli değişikliklere 
uğradıktan sonra, bahriye nezareti 
olarak yeniden yapılmış olup, 
günümüzde hala deniz kuvvetleri 
hizmetinde kullanılmaktadır.  Divan-
hane denilen bu binanın az ilerisinde, 
ortasında kubbeli büyük bir cami olan 
kare biçimli büyük kışla ise Cezayirli 
Hasan Paşa’nın Kaptan-ı Deryalığı 
sırasında yaptırdığı kalyoncu kışlasıdır. 
Şehrin günümüze kadar gelebilen bu 
en eski kışlası son yıllarda aynı planda 
yeniden yapılmıştır. 

Tophane-i Amire: Şehrin içindeki 
tarihi askeri tesislerin en değerlisi hiç 
şüphesiz, Tophane semtine adını 
veren büyük top dökümhanesidir. 
Haşmetli bir mimari eser kimliğinde 
olan bu yapının esası 16. yüzyılda 
kurulmuş ve şimdi üzerinde görülen 
kitabeden anlaşıldığına göre III. Selim 
tarafından tamir ettirilmiştir. 

Eski Saray: Fetihten sonra Fatih, 
Bizans saraylarından farklı iki yerde 
birer saray kompleksi yaptırmaya 
girişmişti. Bunlardan ilki Haliç’i gören 
bir yerde kurulan Eski Saray’dı. Çabuk 
gözden düşen ve yerine 19. yüzyılda 
seraskerlik binası yapılan bu saraydan 
günümüze hiçbir iz kalmamıştır. 

Yeni Saray: Şehrin birinci tepesinde 
kurulan bu sarayın arazisi 1.400 metre 
uzunluğunda bir surla çevrilmiştir. 

Edirne Sarayı’nın bir benzeri olan, onun 
tertibini, hatta kasır ve köşk adlarını 
tekrarlayan Yeni Saray geniş bir sahaya 
yayılan kasır, köşk, devlet daireleri ile 
cami, kütüphane ve muazzam bir 
mutfaktan meydana gelmişti. 

Fatih’in yaptırdığı ilk binalara II. 
Bayezid eklemeler yaptırmış, 16. 
yüzyılda saray çok kalabalıklaşınca, 
yeni binalar eklenmiştir. Ancak klasik 
devrin yapı unsurlarını gösteren bu 16. 
yüzyıl binaları sonraları yeni bir takım 
ilavelerle sarılmıştır. Burada inşa edilen 
son köşk Abdülmecit’in tamamen 
Avrupa üslubunda yaptırdığı Mecidiye 
Kasrı’dır. 

Yeni Saray, birinci avlu denilen ağaçlı 
sahanın içinde, başlıca iki yerde 
toplanan binalar ile bu bahçenin 
muhtelif yerlerine dağılmış münferit 

4
kasırlardan, köşklerden, dairelerden 
meydana gelmiş bir şehir gibiydi. 
Tam Sarayburnu’nda, sahilde bulunan 
yazlık saray kısmını teşkil eden binalar 
1863’teki yangında harap olduktan 
sonra ortadan kalkmış ve demiryolu 
yapılırken izleri silinmiştir. 

Büyük Külliyeler ve Selâtin Camileri: 
Fethi takip eden ilk günlerde, şehrin en 
büyük kilisesi olan Ayasofya camiye 
dönüştürülmüştür. Fatih, ilk ihtiyaçları 
karşılamak için mevcut bazı Bizans 
kilise ve manastırlarından yararlanarak, 
bunları geçici bir süre kullanmıştır. 
Ayasofya’nın bir külliye teşkil etmesi 
ancak zamanla ve çeşitli binaların 
eklenmesiyle olmuştur. Bu yüzden 
tam bir Osmanlı külliyesi sayılmaz. 

İlk ihtiyaçları karşılamak üzere 
Bizans’ın en büyük manastırlarından 
Pantokrator Manastırı medrese 
haline getirilmiştir. Mescit olan 
büyük kilisesi ise Zeyrek Kilise Camii 
adı ile Fatih evkafına bağlanmıştır. 
Pantepoptes Manastırı ve Kilisesi de 
aynı şekilde bir imaret haline getirilmiş 
ve sonraları Eski İmaret Camii 
olmuştur. Akataleptos Manastırı’nın 
mescit haline getirilen kilisesi de 
Kalenderhane Camii olmuştur. 

Fatih Camii: Fatih, dağınık tesisleri 
bir yerde toplamak üzere, şehrin 

ortasında büyük bir külliye inşa etti. 
Şehrin ilk büyük Türklük damgası 
olan bu muhteşem eser Bizans’tan 
kalma On İki Havari Kilisesi’nin yerinde 
kuruldu. İnşaatı 875 yılına kadar 
süren Fatih Külliyesi’nin mimarının 
Sinan-ı Atik olduğu anlaşılmıştır. 
Mimar Hıristiyan kökenli olsa da eseri 
tamamen Türk mimari geleneğine 
uygun bir bina olarak düşünülmüş ve 
inşa edilmiştir. Cami yaşanan büyük 
depremde çok zarar görmüş ve yeni 
bir plana göre yeniden yapılmıştır. 
Bugün görülen ikinci Fatih Camii 
ilkinden farklı olmakla birlikte, bazı 
kısımlarında ilk yapıya ait parçalar 
görülmektedir. 

Bayezid Camii: Şehrin yeniden 
imarında büyük bir merkez teşkil eden 
ikinci büyük külliye ise II. Bayezid 
tarafından, şehrin içlerinde ve Eski 
Saray’ın önlerinde inşa ettirilmiş olan 
Bayezid Camii’dir. Külliyenin 1509’da 
meydana gelen şiddetli depremde 
büyük ölçüde zarar gördüğü bilinir. 
Yapının mihrap duvarı dışındaki 
bölümde II. Bayezid’in türbesi 
bulunmaktadır. Türbe yanında iki 
kubbeli, kendi türü içinde abidevi 
sayılabilecek bir sıbyan mektebi 
yapılmış ayrıca sol tarafına büyük bir 
aşhane imaret ile bir de kervansaray 
kurulmuştur. Bunlardan imaret şimdi 
Bayezid Devlet Kütüphanesi’dir. 

6
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Yavuz Sultan Selim Camii: Şehrin 
üçüncü büyük selatin camii ve 
külliyesi, Haliç’e hâkim bir tepe 
üzerinde Kanuni Sultan Süleyman 
tarafından babası I. Selim için kurulan 
Sultan Selim Camii ve müştemilatıdır. 
Tek kubbenin örttüğü dört köşe bir 
mekândan ibaret basit mimarili bir 
yapı olan cami, bilhassa çinileri ve 
bazı tezyini unsurları bakımından 
dikkat çekicidir. Kanuni tarafından, 
oğlu Şehzade Mehmet için Mimar 
Sinan’a yaptırılan Şehzade Camii 
ve etrafındaki binalar 951-955 yılları 
arasında inşa edilmiştir. 

Süleymaniye Camii: Kanuni Sultan 
Süleyman’ın kendi adına, Mimar 
Sinan’a yaptırttığı Süleymaniye 
Külliyesi, şehrin en büyük yapıları 
arasında düzenlenişi bakımından 
en fazla dikkat çekici olandır. Haliç’e 
hâkim tepelerden biri üzerinde 
yükselen Süleymaniye Külliyesi, 
yapının bütün güzelliğini çok 
uzaklardan dahi belirtebilecek bir 
surette, en uygun yerin seçilmesi ve 
bu yere, külliyenin bütün binaları ile 
ahenkli şekilde yerleşmesi sayesinde 
meydana gelmiştir. Cami gibi çiniler ile 
süslü olan Kanuni türbesinden başka 
yapı topluluğunda ayrıca Hürrem 
Sultan’ın da türbesi vardır. Caminin 
sağında ve solunda ikişerden 4 büyük 
medrese inşa olunmuş, bunlardan 
şimdi kütüphane olarak kullanılan 
sağdakilerin camiye bakan yüzlerine 
Tiryaki Çarşısı adıyla tanınan bir arasta 
yapılmıştır. Geçen asrın ortalarına 
kadar faal olan muhteşem Darüşşifa 
yapısı akıl hastalarına tahsis edilmişti 
ve Bimarhane olarak tanınmıştı. 

Sultan Ahmet Camii: İstanbul 17. 
yüzyıl başlarında yeni bir abidevi 
külliye ile daha süslenmiştir ki bu da 
Sultan I. Ahmet’in mimar Sedefkâr 
Mehmet Ağa’ya yaptırdığı Sultan 
Ahmet Camii’dir. İnşası 1609’da 
başlamış ve 1617’de tamamlanmıştır. 
Sedefkâr Mehmet Ağa klasik devir 
Türk mimarisinin tüm inceliklerine 
vakıf olmakla beraber, aslında bir 
zanaatkârdı. Bu nedenle, eserini 
adeta bir kuyumcu titizliğiyle işlemiş 
ve bilhassa tezyin etmiştir. Külliye; 
misafirhane, imaret, medrese, 
darüşşifa, arasta gibi zengin bir 
yapı topluluğunun merkezini teşkil 

ediyordu. Yapının önünde uzanan 
Atmeydanı, tarihin her döneminde, çok 
önemli olaylara sahne olmuştu. Özellikle 
Osmanlı Döneminde, burada büyük 
eğlenceler düzenleniyor ve bunları 
seyre gelen padişahlar meydanın 
karşısındaki sarayda oturuyorlardı. 

Valide Sultan Camii (Yeni Cami): 
İstanbul’un klasik üsluptaki son büyük 
külliyesi, Haliç kıyısında, şehrin en 
büyük iskelelerinden biri başında inşa 
edilmiş olan Valide Sultan Camii veya 
halk arasındaki adı ile Yeni Cami’dir. 
Külliyenin inşası III. Mehmet’in annesi 

Safiye Sultan tarafından Mimar 
Davut Ağa’ya verilmişti. 1598 yılında 
başlayan, fakat Davut Ağa ölünce 
Dalgıç Ahmet Çavuş tarafından 
sürdürülen inşaat, 1603’te III. 
Mehmet’in ölümü ve Safiye Sultan’ın 
Saray-ı Atik’e sürülmesi üzerine 
durmuştur. 1660 yılında Valide Turhan 
Sultan bitmemiş camiyi görünce 
tamamlatmaya karar vermiş ve inşaat 
Mimar Mustafa Ağa’ya verilerek 
bitirilmiştir. Yapı özellikle çinileri 
bakımından çok zengindir. Külliyenin 
en ilginç özelliklerinden biri de güzel 
sivri bir kemerin üzerine oturtulmuş 

olan Kasr-ı Hümayun’dur. Klasik devir 
Türk sivil mimarisinin az bozulmuş tek 
örneği olarak değerlidir.

Nuruosmaniye Camii: Kent içindeki 
son büyük külliyelerden biri 1748’de I. 
Mahmut tarafından inşasına başlanan, 
fakat ölümü üzerine halefi III. Osman 
tarafından tamamlanmış olan 
Nuruosmaniye Camii’dir. 18. yüzyıl 
ortalarından itibaren sanata hâkim 
olan Avrupa üslupları burada kendini 
açıkça gösterir. Bir ucu yarım yuvarlak 
olan avlusunun şekli ve özellikle bütün 
tezyinatı ile barok üslubunun Türk 

mimarisine uyarlanması suretiyle 
yapılan cami, kentin yeni bir sanat 
zevkine işaret eden ilk büyük eseridir. 

Laleli Camii: III. Mustafa tarafından 
1759’da başlanarak, 1763’te 
tamamlanan Laleli Camii’nde Avrupa 
üslubu yine hâkim olmakla birlikte, 
Nuruosmaniye’deki kadar değildir. 
Yapının mimar Mehmet Tahir Ağa 
tarafından yapıldığı düşünülür. Avrupa 
sanat zevkinin Türk mimarisine 
uyarlandığı cami, aşırı şatafatlı 
tezyinatı ile Türk sanat geleneklerine 
uzak bir eserdir. 

Sultan Abdülmecit’in 1851 tarihinde 
yaptırmış olduğu Hırka-i Şerif Camii 
de tamamen Türk mimarisine hâkim 
olan batı üslubunda inşa edilmiş ve 
şehrin iç kısmında yer alan bir selâtin 
camiidir. Şehir içinde yapılan son 
selâtin camii 1871’de Pertevniyal Valide 
Sultan adına, karma üslupta yapılan 
Aksaray Valide Camii’dir. Burada klasik 
devir Türk sanatı ile Avrupa’nın gotik 
sanat motifleri yan yana kullanılmıştır. 

Küçük Külliyeler ve Vezir Camileri: 
Şehre hâkim noktalarda yükselen 
büyük selâtin külliyelerinden başka, 
Osmanlı hanedan mensupları ve 
devlet ileri gelenleri tarafından daha 
küçük ölçüde külliyeler de yaptırılmıştı. 
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esasında tek kubbeli bir ibadet yeriydi. 
1539’da yapılan bu cami, I. Ahmet 
zamanında genişletilmiştir. 

Dırağman Yunus Bey Camii: Yine 
Mimar Sinan’ın eserlerinden olan 
Karagümrük’teki bu cami de tek 
kubbeli şeklin mütevazı bir örneğidir. 
Yapı çeşitli dönemlerde tamirler 
görmüştür. 

Hadım İbrahim Paşa Camii: Sinan’ın 
vezir camileri arasında sanat tarihi 
bakımından üzerinde durmaya değer 
önemli bir eser Silivrikapı’daki Hadım 

İbrahim Paşa Camii’dir. Kakmalı, 
geçme ahşap kapı kanatları, mermer 
minberi ve özellikle çinileri yapıyı 
zengin şekilde süsler. 

Sadrazam Ahmet Paşa Külliyesi: 
Sinan’ın eserlerinden Topkapı’da 
bulunan bu külliyenin inşası yarım 
kalmış, bir rivayete göre Rüstem 
Paşa tarafından tamamlanmıştır. 
Bazı tamirlere rağmen mimarisi esas 
hatlarını koruyan bu yapıda cami 
harimi 6 ayağa dayanan bir kubbeyle 
örtülüdür. 

Edirnekapısı (Mihrimah Sultan) Camii: 
Mimar Sinan tarafından, Kanuni’nin 
kızı ve Sadrazam Rüstem Paşa’nın 
eşi olan Mihrimah Sultan adına inşa 
edilmiştir. Hemen yakınında hamamı 
yer almaktadır. Depremlerde çok 
büyük hasarlar görmüştür. 

Rüstem Paşa Camii: Sinan’ın selâtin 
külliyeleri dışında en muhteşem 
eserlerinden biri Tahtakale semtinde, 
yani cemaati kalabalık, fakat karışık 
bir ticaret muhiti içinde, Sadrazam 
Rüstem Paşa için yaptığı Rüstem 
Paşa Camii’dir. Türk sanatının hem 
yapı sanatı, hem tezyinat bakımından 
şaheserlerinden sayılan bu eser 
özellikle, mihrabını, paye ve bingilerini 
kaplayan harikulade güzellikteki İznik 
çinileriyle dikkat çeker. 

Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi: 
Vezir külliyeleri arasında Sinan’ın 
şaheserlerinden bir diğeri de, Kadırga 
semtinde bulunan ve Sokullu Mehmet 
Paşa’nın eşi Esmahan Sultan için 
yaptırılan külliyedir. Yokuşlu bir arazide 
hayranlık uyandıran bir ustalıkla 
yerleştirilen bu güzel eserin avlusunu 
bir medrese çevreler. 

Kazasker İvaz Efendi Camii: Mimar 
Sinan’ın henüz hayatta olduğu bir 
sırada yapılan diğer bir büyük cami 
de, Eğrikapı ile Ayvansaray arasında, 
duvarları üstünde denebilecek kadar 
sura yakın bir yerde, Bizans’a ait 
mahzen kalıntıları üstüne inşa edilen 
Kazasker İvaz Efendi Camii’dir. 

Mimar Sinan’ı takip eden ve klasik Türk 
mimarisini devam ettiren sanatkârlar 
İstanbul’u aynı üslupta eserlerle 
süslemeye devam etmişlerdir. Mimar 
Davut Ağa tarafından Darüssaade 
ağası Mehmet Ağa için Fatih’in 
batısında inşa olunan Mehmet Ağa 
Camii bunlardan biridir. Davut Ağa’nın 
eseri olduğu bilinmemekle beraber 
onun mimarbaşılığı döneminde 
yapılan Cedid Nişancı Camii de 
Sinan’dan sonra devam eden Türk 
sanatının ahenkli eserlerindendir. 
Mimarı bilinmeyen önemli bir abide 
de yine Fatih ile Edirnekapı arasındaki 
Mesih Mehmet Paşa Camii’dir. Adları 
verilen bu eserler Sinan’ın arkasından 
gelen mimarların onun kadar başarılı 
eserler yarattıklarını açıkça gösterir. 

Şehirdeki eski Bizans kilise ve 
manastırları Fatih zamanında sadece 
ihtiyaçları karşılamak için cami, mescit 
ve zaviyeye dönüştürülmüştür. Ancak 
II. Bayezid zamanında, devlet erkânı 
Bizans dini yapılarını İslami ibadethane 
haline getirmek için adeta yarışmıştır. 

İmrahor İlyas Bey Studios Manastırı 
Kilisesi’ni (İmrahor Camii), Fenarizade 
Ali Efendi Lips Manastırı Kilisesi’ni 
(Fenari İsa Camii), Sadrazam Koca 
Mustafa Paşa Andreas’ın Krisei 
Manastırı Kilisesi’ni (Koca Mustafa Paşa 
Camii) ve Thekla Kilisesi olan diğer 
bir yapıyı (Atik Mustafa Paşa Camii), 
Kapı Ağası Hüseyin Ağa eski Sergios 
ve Bakkhos Kilisesi’ni (Küçük Ayasofya 
Camii), Mesih Paşa eski Myralaion 
Manastırı Kilisesi’ni (Bodrum Camii), 
Atik Ali Paşa Khora Manastırı Kilisesi’ni 
(Kariye Camii), Molla Gürani adı 
bilinmeyen bir kiliseyi Vefa Kilise Camii 
olarak adlandırmıştır. 

Şehrin fethinin arkasından devlet 
adamlarının tamamen yeni temeller 
üzerine yaptırdıkları ve Anadolu’nun 
hâkim Türk mimari geleneğinin 
devamına işaret eden küçük külliyeler 
ve bunların merkezi olan camiler de 
az değildir. 

Mahmut Paşa Camii: Sadrazam 
Mahmut Paşa tarafından şehrin 
merkezi bir yerinde, 1462 yılında, 
bir hamam, bir medrese, bir han ve 
türbeden ibaret küçük bir yapı halinde 
inşa ettirilmiştir. 

Murat Paşa Camii: Sadrazam Has 
Murat Paşa tarafından, Aksaray’da, 
1470’te yaptırılmıştır. Yanına bir 
medrese ve hamam da eklenmiştir, 
ancak bunlardan medrese 1938’de, 
hamam ise 1956’da yıktırılmıştır. 

Davut Paşa Camii: Benzer bir yapı, 
II. Bayezid devri sadrazamlarından 
Davut Paşa’nın 1485’te yaptırdığı bu 
küçük külliyedir. Yapının yanında bir 
türbe, bir medrese, bir mektep, bir de 
mahkeme binası bulunmaktadır. Cami 
depremlerle büyük zarar görmüştür.    

Candarlı İbrahim Paşa Camii: 
Osmanlının ünlü vezir ailesinden 
Candarlı İbrahim Paşa’nın şehrin 
Haliç’e bakan yamacında Uzun 

Çarşı semtinde büyükçe bir camii 
bulunmaktadır. Büyük bir yapı 
olmasına rağmen üstü bir kubbeyle 
değil, sivri ahşap bir çatıyla örtülüdür. 

Atik Ali Paşa Camii: Ali Paşa 
tarafından 1496 yılında Çemberlitaş’ta, 
bir cami, bir medrese ve türbeden 
oluşan küçük bir yapı halinde inşa 
ettirilmiştir. Depremlerde zarar 
gören yapı çeşitli dönemlerde tamir 
edilmiştir. 

Firuz Ağa Camii: 1491 yılında Firuz 
Ağa tarafından Sultanahmet’te inşa 

ettirilmiştir. Yapı üç bölümlü bir son 
cemaat yeri revakı ile tek kubbeli bir 
harimden ibarettir. 

Bali Paşa Camii: Yenibahçe ve Fatih 
arasındaki sahada 1935 yılından sonra 
büyük ölçüde tamir gören Bali Paşa 
Camii, belgelerden anlaşıldığı üzere 
Mimar Sinan eseridir ve yaklaşık 1550 
tarihlerine doğru inşa edilmiştir. 

Haseki Camii: Mimar Sinan’ın 
İstanbul’da meydana getirdiği ilk 
küçük ölçüdeki külliye olan Haseki 
Hürrem Sultan Külliyesi’nin camii de 
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Dünya Sağlık Örgütü’ne (WHO) 
göre sağlık; “Herhangi bir hastalık 
ve güçsüzlük halinin olmaması; 
bedenen, ruhen ve sosyal 
bakımdan tam bir iyilik hali” olarak 
tanımlanmıştır. Sağlık hizmetleri ise 
temel amacı sağlığın geliştirilmesi ve 
korunması olan hizmetlerdir. 

Sağlık hizmetleri içinde eczacılık 
hizmetlerinin en önemli 
misyonu akılcı ilaç politikalarının 
sürdürülmesini sağlamaktır. Sağlık için 
ayrılan kaynakların kısıtlı olduğunu 
göz önüne alırsak, ilaç politikalarının 
temel amaçları; ilaca erişim, kalite 
ve akılcı kullanımı gerçekleştirmek 
olacaktır. 

Bu noktada eczacıların sorumlulukları 
temel amaçların sağlanması 
sürecinde sıfır hatalı bir hizmeti 
sağlamak ve sürdürmek olmalıdır. 

Çünkü sağlık hizmetleri hata ve 
belirsizliklere izin vermez. Yapılacak 
bir hata doğrudan hastanın hayatına 
mal olabilir.

Türk Standartları Enstitüsü’ne göre 
kalite; “Bir ürün veya hizmetin 
belirlenen veya olabilecek ihtiyaçları 
karşılama kabiliyetine dayanan 
özellikleri toplamı”dır. Kaliteli sağlık 
hizmeti ise “İstenen hasta sonuçları 
olasılığını arttıran ve istenmeyen 
hasta sonuçları olasılığını azaltan, 
tıbbi bilgi veren, hizmet süresi ve 
derecesi” olarak tanımlanır. Dolayısıyla 
eczacılıkta kaliteli bir hizmet deyince 
güvenlik, etkinlik ve ulaşım unsurları 
ön plana çıkar.

Eczacılık hizmetlerinde kaliteye olan 
ihtiyacı anlamak için bazı bilimsel 
çalışmaların verilerine bakmak 
açıklayıcı olacaktır. Amerika Birleşik 
Devletleri’nde hastaların yaklaşık 
olarak %40’ı ilaçlarla ilgili bir problem 
yaşadığını ifade etmektedir ve her yıl 
44-98 bin arasında insan, tıbbi hatalar 
nedeniyle hayatını kaybetmektedir.

1992-2003 yılları arasında Amerikan 
Gıda ve İlaç Dairesi’ne (FDA) 20 
binden fazla ilaç hatası bildirilmiştir. 
FDA’nın 1993-1998 yılları arasında 
incelediği raporlarda en yaygın olarak 
belirlediği hataların; uygun olmayan 

doz (%41), yanlış ilacın verilmesi (%16) 
ve ilacın yanlış yoldan uygulanması 
(%16) olduğu ifade edilmektedir. 

Amerika’da yapılan araştırmalarda bu 
hataların %3 ile %24 oranında değiştiği 
saptanmış ve en çok hatanın bilgi 
eksikliği veya yanlış bilgilendirme 
olduğu görülmüştür. Warfarin, diyabet 
ilaçları, digoksin, kulak damlaları, 
prednizon en çok dava konusu olan 
ilaçlar arasında yer almaktadır. 

Bu hatalar, hastanın en son gördüğü 
sağlık çalışanı olan eczacı tarafından 
önlenebilen hatalar olarak dikkat 
çekmektedir. Acaba ne kadarı eczacı 
hatasından kaynaklanmaktadır? Biz 
eczacıların birinci görevi nedir? 

Uzman Görüşü Uzman Görüşü

Hizmet 
Kalitesi ve 
Kaliteyi 
Etkileyen 
Unsurlar

İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
Eczacılık İşletmeciliği Anabilim Dalı
nazan.erdogan@istanbul.edu.tr

Doç. Dr. Özlem Nazan 
Erdoğan

GÜVENLİK

ETKİNLİK

ULAŞIM

İlaç kullanımından kaynaklanan  
düşük risk veya zarar.

İstenen tedavi sonuçlarının  
başarılması.

İlaca ve hizmete ulaşımı ifade eder.

Bireysel gelişime 
yeterince zaman 
ayırmamak.

Yapılan işin 
bölünmesi, 
eczacıyı 
oyalama.

 İş yükünün aşırı 
veya çok az olması 
aynı oranda hataya 
neden olmaktadır.

Stres depresyon, 
endişeli olmak. 

İŞ YÜKÜ EĞİTİM
EKSİKLİĞİ

HASTAYA 
DANIŞMANLIK 

YAPMAMAK

İLAÇLARIN 
İSİM VEYA 
ŞEKİL OLARAK 
BİRBİRİNE 
BENZEMESİ

Murathan Özkan ve Gülbin 
Özçelikay’ın 2012 yılında 
Safranbolu’da, diyabetli hastaların 
yaşam tarzı değişiklikleri üzerinde 
serbest eczacıların rollerini 
araştırdıkları çalışmanın sonuçlarına 
göre; eczacının hasta danışmanlığı 
ile bilgilenen, diyet yapan hastaların 
oranında %64’ten %76’ya olumlu bir 
artışın gerçekleştiği görülmüştür. 
Bu nedenle eczacının özellikle 
kronik hastalıklarda danışmanlık 
faaliyeti önemlidir. Danışmanlık 
yapmayan eczacı hatayı saptamayı, 
düzeltmeyi veya olası bir hatanın 
önlenmesini de gerçekleştirmemiş 
olacaktır.

Kaliteli Hizmetin Güvenlik 
Boyutu

Kaliteli hizmetin güvenlik boyutu, 
hem eczacıdan hem de hastadan 
kaynaklanan hatalardan etkilenecektir. 
Hastanın ilaç tedavisine tam 
uyumu veya sağlık inançları, 
sağlık okuryazarlığı, yaşam tarzı 
nedeniyle uyum sağlayamadığı 
tedavi rejiminin doğurduğu riskler 
bu grupta değerlendirilir. Eczacının 
uygun danışmanlığı bu durumun 
iyileştirilmesine katkı sağlayacaktır. 
Ancak danışmanlık için eczacıya 
ulaşabilmek bu basamağın temelini 
oluşturmaktadır. 

Kaliteli Hizmetin Etkinlik Boyutu 

Kaliteli hizmetin etkinlik boyutu, 
hastaların klinik sonuçlarının 
başarılmasıyla ölçülebilir. Klinik 
sonuçlar; kan basıncının düşürülmesi, 
diyabet teşhisi konmuş hastaların 
izlenmesinde önemli olan HbA1C’nin 
takibinde, bu değerin %6,5 seviyesinde 
olması gibi spesifik tanımlanmış 
hedefler olarak düşünülmelidir. 

Öncelikli olarak doğru reçeteleme 
yapılmalıdır. Reçeteleme hatalarının 
eczacı tarafından tespit edilerek 
çözülmesi, hata riskini azaltacak 
ve hizmetin etkinlik boyutunu 
güçlendirecektir. Doğru yazılan bir 
reçetenin yanlış karşılanması ve/veya 
reçeteleme hatasının eczacı tarafından 
yakalanamaması olası bir reçeteleme 
hatasının sürmesini destekleyecektir.

Kaliteli Hizmetin Ulaşım Boyutu

Kaliteli hizmetin ulaşım boyutunu, 
ilaca ve hizmete ulaşım olarak ikiye 
ayırabiliriz. İlaca ulaşım daha çok ulusal 
ve uluslararası ilaç politikalarından; 
hizmete ulaşım ise eczacının 
sorumluluk aldığı alanlara olan 
yaklaşımı ve farkındalığından etkilenir. 

Uluslararası Eczacılık Federasyonu’nun 
(FIP); eczacıların hizmet üreteceği 
alanlarda tanımladığı dört temel rol, bu 
boyutun daha iyi anlaşılmasına katkı 
sağlayabilir. Bu roller şunlardır:

1. Tıbbi ürünlerin hazırlanması,   
alınması, saklanması, koruma altına 
alınması, dağıtılması, uygulanması ve 
elden çıkarılması.
2. Etkili ilaç tedavisi yönetiminin 
sağlanması.
3. Mesleki performansın korunması ve 
geliştirilmesi.
4. Sağlık hizmetleri sistemi ve 
kamu sağlığının verimliliğinin 
geliştirilmesine katkı sağlanması. 

Eczacının yukarıda tanımlanan 
alanlarda sıfır hatalı bir hizmeti 
sağlayabilmesini olumsuz etkileyen 
faktörlerden bazıları aşağıdaki şekilde 
verilmektedir. 
 
İyi eczacılık uygulamalarının esaslarına 
göre eczacılar; “Rasyonel olmayan 
ilaç kullanımı, advers (beklenmeyen) 
etkileri, tıbbi hataları, ürün kalitesindeki 
aksaklıkları veya sahte ürünlerin 
tespitini rapor etmelerini sağlayacak 
bir sistem içinde çalışmalarını 
sürdürmelidirler”. 

Hizmet üretimi, talep edildiği anda 
başlayan, üretimin ve tüketimin eş 
zamanlı gerçekleştiği bir süreçtir. 
Hizmet üretimini sağlayan kişinin 
tutum ve davranışları bu sürecin ne 
kadar kaliteli olduğu algısını doğrudan 
etkiler. 

Eczacılar danışmanlık hizmetini 
başlatmalı ve reçeteleme sürecinin 
güvenilirliğini değerlendirerek 
eczacılıkta kalite iyileştirme 
çalışmalarına katkı sağlamalıdırlar. Bu 
sayede uzun vadede meslek imajlarına 
olumlu bir etki yapmış olacaklardır.
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Yakın zamanda kurulmasına rağmen 
az zamanda çok iş yapma azminin 
bir sonucu olarak ilk öğrencilerini 
2013-2014 öğretim yılında alan Ağrı 
İbrahim Çeçen Üniversitesi Eczacılık 
Fakültesi, dinamik ve gelişime açık 
öğretim kadrosuyla, uluslararası 
kabul görmüş eğitim standartlarını 
karşılama yolunda emin adımlarla 
ilerliyor. İnsan sağlığının paha 
biçilemez bir değer olduğunu 
söyleyen Fakülte Dekanı Prof. Dr. 
Yücel Ünal, eczacılığın bu değeri 
korumaya ve geliştirmeye ömrünü 
adayanların mesleği olduğunu 
belirtiyor. 

DENGE: Sayın Prof. Dr. Yücel Ünal, 
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 
Eczacılık Fakültesi’nin kuruluşunu 
anlatır mısınız?
YÜCEL ÜNAL: Ağrı İbrahim Çeçen 
Üniversitesi (AİÇÜ) Eczacılık 
Fakültesi 2011 yılında kurulmuştur. 
İlk öğrencilerini 2013-2014 öğretim 
yılında almıştır. 40 öğrenci ile 
akademik hayatına başlayan 
fakültemizde bugün 180’i aşkın 
öğrenci bulunmaktadır. 2018 yılında 
fakültemiz ilk mezunlarını  
verecektir.

D.: 2017 yılı itibarıyla fakültenin 
durumu hakkında bilgi verir misiniz?
Y.Ü.: Fakültemiz yeni kurulmasına 
rağmen dinamik kadromuzla 
birlikte gelişmektedir. Fakültemizde 
yetiştirdiğimiz öğrencilerimiz için 
eğitime süratle ve şevkle devam 
ediyoruz. 

Fakültemiz yeni kurulan bir fakülte 
olduğu için gerek eğitim kadromuzda 
gerekse donanım açısından gelişim 
sağladık. Araştırma laboratuvarlarımız 
ve öğrenci laboratuvarlarımızla, 
amfilerimizle yeni binamızda 
teorik ve pratik eczacılık eğitimi 
vermekteyiz.

D.: Göreviniz süresince fakültede ne 
gibi çalışmalar yaptınız?
Y.Ü.: Öğrencilerimiz, 
akademisyenlerimiz ve 
idari personelimizin istekleri 
doğrultusunda iyileştirmeler 
yapmaya çalıştık. Fakülte binamızdaki 
eksiklikleri giderdik, öğrenci 
kantinimiz hizmete girdi. Fiziki şartları 
iyileştirmeye çalıştık. Elimizden 
gelenin en iyisini yapmak adına 
çalışmalarımıza tüm hızıyla devam 
ediyoruz.

D.: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 
Eczacılık Fakültesi’nin eczacılık 
sektöründeki misyonu ve vizyonu 
nelerdir?
Y.Ü.: Fakültemiz misyonunu; “Bilimsel 
prensiplere bağlı, üretken, toplumsal 
etik değerleri el üstünde tutan; 
bölgemiz, ülkemiz ve dünyanın 
sağlık sorunlarına duyarlı, çözüm 
odaklı çalışabilen, değişen koşullara 
ayak uydurabilen, gelecekten 
beklentileri olan ve geleceğin 

Az 
Zamanda 
Çok İş 
Yaptık

beklentilerini anlayabilen; disiplinler 
arası çalışma yeteneği üst düzeyde; 
teorik bilgilerini pratiğe etkin şekilde 
aktarabilen; çeşitliliği bir zenginlik 
olarak benimseyen; kendine 
güvenen ve bu güveni ekip çalışması 
içinde fedakârlık ve hoşgörüyle 
harmanlayabilen; liderlik ve iletişim 
becerilerine sahip; teknolojinin 
ulaştığı düzeyi takip edebilen ve 
kendine pay çıkarabilen; yaşam boyu 
öğrenmeyi ve kendini yenilemeyi ilke 
edinmiş; çevresel farkındalığı yüksek; 
kendisiyle barışık, özgür düşünen ve 
düşüncesini açıkça ifade edebilen; 

sorumluluk ve mesleğine adanmışlık 
duygusuna sahip; insanı merkeze 
koyan bir düşünce altyapısına 
malik; görevine ve meslek etiğine 
sadık eczacılar yetiştirmek” şeklinde 
tanımlamaktadır. 

Vizyonumuz ise kısa süre içinde 
dünyada kabul gören öğretim 
standartlarına erişmiş, eğitim 
kalitesini verdiği mezunların kalitesine 
yansıtmayı başarmış, ulusal ve 
uluslararası seviyede bilimsel ve 
mesleki rekabete hazır bir fakülte 
olarak; yerel ve küresel ölçekteki 

1

Ayhan Ulubey

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 
Eczacılık Fakültesi Dekanı  

Prof. Dr. Yücel Ünal 

Eczacılık Fakülteleri Eczacılık Fakülteleri
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sağlık sorunlarını anlayabilen ve 
bunlar için çözümler üretebilen, 
sosyal alanda öncü ve mesleki alanda 
yetkin eczacılar yetiştirmektir.

D.: Dersler ve uygulamalar açısından 
diğer fakültelerle aranızda fark var mı?
Y.Ü.: Beş yıllık müfredatımızda 
öğrencilerimiz teorik ve uygulama 
derslerinin yanı sıra, 60 gün staj I, 
II ve III yanında 10. yarıyılda staj IV 
dersini alarak mezun olmaktadırlar. 
Fakültemiz, kurulduğu 2013 yılından 
itibaren öğrencilerine dinamik 
bir akademik kadroyla hizmet 
vermektedir. 

Ders uygulamalarının yapıldığı 
ve mesleki-teknik becerilerinin 
geliştirildiği tam donanımlı modern 
laboratuvarlarda eğitim alan 
öğrencilerimiz, dünyanın her yerinde 
iş bulma ve kurma olanaklarını 
sağlayacak bilgi donanımına 
sahip nitelikli bireyler olarak 
üniversitemizden mezun olurlar.

D.: Fakültenizde araştırma 
faaliyetlerine başladınız mı, 
başladıysanız bu faaliyetler hakkında 
bilgi verir misiniz?
Y.Ü.: Fakültemiz yeni kurulan bir 
fakülte olmasına rağmen eğitim ve 
araştırma laboratuvarlarımız altyapı 
olarak modern imkânlara sahiptir. 
Akademisyenlerimiz üniversitemiz 
bünyesinde bulunan Merkezi 
Araştırma Laboratuvarı’ndan da 
faydalanabilmektedirler. 

Akademisyenlerimizin kendi 
branşlarında yürüttükleri araştırmalar 
ve projeler mevcuttur, nitekim bu 
çalışmalar yayına dönüşerek bilim 
dünyasına katkı sağlamaktadır. 
Öte yandan ilaç sanayisi ile ortak 
çalışmalar yürütmeyi planlıyoruz.

D.: Fakültenizdeki sosyal 
imkânlardan, düzenlenen 
etkinliklerden bahseder misiniz?
Y.Ü.: Üniversitemiz bünyesinde 
bulunan sosyal olanakların ve 
faaliyetlerin yanı sıra, öğrencilerimizin 
mesleki kongrelere katılımını 
destekliyoruz. 

Fakültemiz öğrencilerinin kurmuş 
olduğu öğrenci kulübü çeşitli 

aktiviteler yapmaktadır. Yerleşkemiz 
içinde açık tenis kortu, kapalı 
spor salonu, olimpik yüzme 
havuzu, stadyum ve sosyal alanlar 
bulunmaktadır.

D.: Bugün itibarıyla genel manada 
eczacılık eğitiminde gözlemlediğiniz 
sorunlar neler?
Y.Ü.: Eczacılık fakültelerine ilginin 
arttığını gözlemliyoruz, dolayısıyla 
eczacılık fakültesi mezunlarının 
gerek teorik gerekse pratik anlamda 
donanımlı olmaları gerekmektedir. 

Eczane eczacılığı veya endüstride 
çalışmayı tercih eden eczacılar için 
de bu aynıdır. Ulusal Çekirdek Eğitim 
Programı (ÇEP) ile bu konuda tüm 
fakültelerde iyileştirmeler yapıldığını 
düşünüyorum.

D.: Mevcut sorunların çözülmesi 
adına fakülte olarak neler 
yapıyorsunuz veya yapmayı 
planlıyorsunuz?
Y.Ü.: Çağdaş eğitim olanakları sunan 
derslik ve laboratuvarlarımızla 
fakültemizin çok daha iyi duruma 
geleceğine inanıyoruz. Bu noktada 
akademik ve idari personellerimizle 
var gücümüzle çalışıyoruz.

D.: Eczacılık eğitimi açısından 
Avrupa ülkeleriyle aynı seviyeyi 
yakaladığımızı düşünüyor musunuz?
Y.Ü.: Üniversitemizde öğrenim gören 
öğrencilerimizin, aldıkları eğitim 
sayesinde kendilerini geliştirebilen, 
her türlü bilgiyi araştıran ve bilgiye 
ulaşan, iş dünyasında rekabete hazır, 
nitelikli bireyler olacaklarına ve dünya 
standartlarında eğitim noktasında 
daha iyi yerlere geleceğimize 
inanıyorum.

D.: Mezunlar ağırlıklı olarak 
neden serbest eczacılığı tercih 
ediyorlar, kamuya, özel sektöre 
veya akademiye yeteri kadar 
yönelmiyorlar?
Y.Ü.: İlk mezunlarımızı 2018 yılında 
vereceğiz, ancak öğrencilerimizin 
fikrini sorduğumuzda çoğunlukla 
serbest eczane sahibi olmayı 
istediklerini görüyoruz. 

Hastane eczacılığı ve sanayi alanında 
da çalışmak isteyen öğrencilerimizin 

yanında akademisyenlik hayali olan 
öğrencilerimiz de bulunmaktadır. 
Serbest eczacı sayısının gün geçtikçe 
artması eczacıları artık farklı alanlara 
yönlendirmektedir.

D.: Mesleğin geleceğini nasıl 
görüyorsunuz?
Y.Ü.: Eczane sayısının artmasıyla 
birlikte eczane eczacılığından çok 
öğrencilerimizi endüstriye, özel 
sektöre, klinik eczacılık alanına 
ve akademiye yönlendirmeye 
çalışıyoruz.

Sağlık alanında eczacının yeri her 
daim olacaktır, hatta daha çok önem 
kazanacağını düşünüyorum. Klinik 
eczacılık ile eczacılık mesleğinin 
önemi daha da artacaktır. Eczacılık 
sağlık alanında çok önemli ve kutsal 
bir meslek olmakla birlikte zaman 
içerisinde şekil değiştirerek, ihtiyaca 
göre farklı açılımlarla hep var 
olacaktır.

D.: Mesleğe yeni başlayan genç 
eczacılara neler tavsiye edersiniz?
Y.Ü.: Her şeyden evvel iyi ve saygılı 
birer insan olmalarını diliyorum. Sağlık 

ile ilgili bir mesleği icra etmek çok 
önemli, bu nedenledir ki, mesleklerini 
severek yapmaları gerekmektedir. 
Dar düşünmeyip eczane eczacılığı 
dışında farklı çalışma alanlarını da 
değerlendirmeleri gerekmektedir. 

Mesleğe yeni başlayacak 
mezunlarımıza tavsiyem, meslek 
hayatları boyunca etik değerlere 
bağlı kalmaları ve öğrencilik hayatları 
sırasında aldıkları temel eğitimle 
kazandıkları yetkinliklerin üzerine 
yeni bilgiler koyarak kendilerini sürekli 
geliştirmeleridir.

D.: Selçuk Ecza Deposu hakkında 
düşünceleriniz neler?
Y.Ü.: Selçuk Ecza Deposu, Türkiye 
ilaç dağıtım sektörünün en eski, 
köklü ve görevini iyi yapan, güvenilir 
şirketlerinden biridir. Selçuk Ecza 
Deposu’nun, Türkiye’deki en 
büyük ecza depolarından biri 
olduğunu biliyor, fakültemizde 
gerçekleştirdiğimiz bazı eğitim 
faaliyetlerinde, bilimsel kongre gibi 
etkinliklerimizde yanımızda olacağına 
inanıyoruz.
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59 58 Temmuz
2017

Temmuz
2017

İtalyan ilaç devi Recordati’nin 
Türkiye Genel Müdürü İsmail Yormaz, 
firmanın köklü geçmişini, Türkiye 
pazarına girişini, sektördeki mevcut 
durumunu ve gelecek hedeflerini 
bizlerle paylaştı. İsmail Yormaz ilaç 
ve eczacılık sektörlerinin sorunları 
hakkındaki sorularımızı da içtenlikle 
yanıtladı. 

DENGE: İtalya’nın köklü ilaç firması 
Recordati’nin kuruluş hikâyesini 
öğrenebilir miyiz?
İSMAİL YORMAZ: Recordati Grup, 
merkezi İtalya’da olan, başlıca Avrupa 
ülkeleri, Kuzey Afrika ülkeleri, Amerika 
Birleşik Devletleri ve Türkiye’de 
operasyonları bulunan uluslararası bir 
ilaç grubudur.

Recordati Grup, 1926 yılında Giovanni 
Recordati tarafından “Laboratorio 
Farmacologico Reggiano” olarak 
Correggio’da (Reggio Emilia, İtalya) 
kurulmuştur. 1999 yılında Fransız 
Doms Adrian ilaç firması, 2000 
yılında Fransa Bouchara ilaç grubu, 
2006’da Portugal Jaba ilaç grubu, 
2007’de Avrupalı bir grup olan Orphan 
Europe, 2008’de Rusya ve diğer BDT 
ülkelerinde faaliyet gösteren FIC 
Médical ve Türk ilaç firması Yeni İlaç 
satın alındı. 

Recordati Grup, 2009’da Çek 
Cumhuriyeti ve Slovakya’da mevcut 
bir ilaç firması olan Herbacos-
Bofarma’nın, 2010’da Romanya 
ilaç firması Artmed International’ın, 
2011’de Türk ilaç firması Dr. F. Frik 
İlaç’ın, 2012’de Polonyalı ilaç firması 
Farma-Projekt’in, 2013’te Tunus ilaç 
firması Opalia Pharma S.A. ve İspanyol 
ilaç firması Casen Fleet S.L.U.nun 
satın alınması ile ilaç pazarındaki 
büyümesini devam ettirmiştir.

D.: Recordati’nin Türkiye ve dünya 
ilaç pazarında bugünkü konumu 
nedir?
İ.Y.: İtalyan Menkul Kıymetler 
Borsası’na kote olan ve dünyada 
toplam 135 ülkede ürünleri satılan 
Recordati Grup, 2016 yılında yaklaşık 
olarak 1,2 milyar euro ciroya sahip 
olan ve büyümeye devam eden, 
uluslararası bir ilaç grubudur. 

Recordati İlaç 2016 yılında yaklaşık 
40 milyon kutu ve 257 milyon TL IMS 
satış rakamları ile gerek kutuda gerekse 
cirosal bazda Türkiye ilaç pazarının 
üzerinde bir büyüme göstermiş; 
kutu bazında 16., değer bazında ise 
24. sırada yer almıştır (Kaynak: IMS 
Dataview/Aralık 2016).

D.: Türkiye’deki üretim tesisleriniz 
hakkında bilgi verir misiniz?
İ.Y.: Bugüne kadar İstanbul Esenyurt’ta 
bulunan üretim tesisimizde GMP 
kurallarına uygun olarak granül 
efervesan, süspansiyon, emülsiyon, 
şurup, pomat, krem, tablet, draje, 
toz, poşet, kapsül ve mikropellet 
formlarında olmak üzere yıllık 40 
milyon kutuyu bulan 70 değişik ilaç 
üretimi yapıldı. 

Türkiye’deki üretim kapasitemizi 
arttırmak adına, 27 Mayıs 2014 
tarihinde Tekirdağ Çerkezköy Organize 
Sanayi Bölgesi’nde temeli atılan yeni 
üretim tesisimiz için 50 milyon dolar 
yatırım gerçekleştirilmiş, bu son 
yatırım ile Recordati Grup’un 2008 
yılından bu yana Türkiye pazarına 
yaptığı toplam yatırım 255 milyon 
dolara ulaşmıştır. 

İnşaatı 2015 yılı Ağustos ayında 
tamamlanan Recordati İlaç üretim 
tesisi, toplam 45.032 metrekarelik bir 

alan üzerine kuruldu. Ofis, üretim, 
depolama, sevkiyat alanları ve arıtma 
merkezinin yanı sıra; sağlam bir 
enerji altyapısına ve yüksek güvenlikli 
bina özelliğine sahip olan kompleks, 
18.000 metrekarelik bir kapalı alana 
yayılmaktadır. 

Tesis, çeşitli tedavi alanlarında pazara 
yılda 80 milyon kutu ilaç sunma 
kapasitesine sahiptir. Ayrıca tesisimiz 
oral kullanılan katı, yarı katı ve sıvı 
haldeki ilaçların fason üretimi için de 
yeterli kapasiteye sahiptir. 

Recordati Türkiye 
Genel Müdürü 
İsmail Yormaz

Güvenilir,  
Yenilikçi, 
Dinamik

Türkiye Sağlık Bakanlığı yetkilileri 
tarafından başarılı bir denetimden 
geçirilen yeni üretim tesisimiz, 
2016 yılının Mart ayında “İyi Üretim 
Uygulaması” (GMP) sertifikasını aldı. 
Söz konusu yatırım; Recordati İlaç’ın 
Türkiye’deki üretim hacmini arttırmakla 
kalmayıp aynı zamanda hem artan 
talebin karşılanmasını sağlayacak 
hem de Orta Asya, Kafkaslar ve çevre 
bölgelerdeki pazarlara daha fazla ürün 
ihraç etmesine imkân sağlayacaktır.

Tekirdağ Çerkezköy’deki yeni üretim 
tesisimiz:

• “Yalın üretim tesis konsepti” ile 
kolaylıkla genişleyebilme olanağına,
• 6.000 palet kapasiteli kendi kendini 
taşıyabilen depo sistemine,
• 5.000 kVA’lık kurulu güç kaynağı ile 
sağlam bir enerji altyapısına,
• Fiber optik kablo ağı ile güçlü IT 
altyapısına,
• 500 tonluk su deposuyla kesintisiz 
su sağlama kapasitesine,
• Akıllı bina yönetimi ile GMP 
alanlarını sürekli izleme ve yönetme 
kapasitesine,
• GMP alanlarına kontrollü geçiş 
sistemine,

• Yangın zon sistemi ile yüksek 
güvenlikli bina yapısına sahiptir.

D.: Portföyünüzde daha çok hangi 
tedavi gruplarına yönelik ilaçlar var?
İ.Y.: Recordati olarak özellikle üroloji ve 
kardiyoloji alanlarında geniş bir ürün 
portföyüne sahibiz. Üroloji alanında 
benign prostat hiperplazisi (iyi huylu 
prostat büyümesi) ve aşırı aktif mesane 
tedavisinde; kardiyoloji alanında 
ise hipertansiyon ve dislipidemi 
tedavisinde etkinliği ve güvenilirliği 
kanıtlanmış, yenilikçi yaklaşımlar sunan 
ürünlerimiz yer almaktadır. 
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politikamız; plan ve hedefleri 
doğrultusunda organizasyonel 
yapının dinamik ve değişimlere 
hazır olmasını sağlamak, iyi eğitimli, 
gelişime açık, takım çalışmasına yatkın 
ve şirket kurum kültürüne uyum 
sağlayacak profesyonel bir çalışan ekibi 
oluşturarak gelişimini sağlamak, şirket 
hedefleri doğrultusunda ihtiyaçları 
tespit edip kariyer gelişim planlarına 
yönelik gerekli aksiyonları almak, 
kaliteyi arttırmaya ve sürekliliğini 
sağlamaya yönelik eğitim faaliyetleri 
ile çalışanlarımızın gelişimlerine 
katkıda bulunmak ve kurum içinde 
pozisyonlarının yükselmesine 
imkân tanımak gibi temel esaslara 
dayanmaktadır.

D.: Recordati’nin kalite ve çevre 
politikaları hakkında bilgi verir 
misiniz?
İ.Y.: Recordati İlaç Kalite Kontrol ve 
Mikrobiyoloji Departmanları, cGLP 
standartlarına uygun olarak hizmet 
vermektedirler. Gerçekleştirilen tüm 
prosesler, yazılı standart operasyon 
prosedürlerine (SOP) uygun 
yürütülmekte ve yapılan tüm işlemler 
kayıt altına alınarak dokümante 
edilmektedir. Tüm kalite güvence 
ekibimiz; validasyon, kalibrasyon, 
SOP yenileme, stabilite kontrol 
ve temiz oda kontrol konularında 
uzman konumdadır.  Recordati İlaç 
olarak sadece bugünü değil, gelecek 
nesilleri de düşünerek çevreyi ve 

doğal kaynakları korumayı ilke 
edinen bir çevre politikasına sahibiz. 
Ulusal ve uluslararası kuralları göz 
önüne alarak hazırlamış olduğumuz 
atık yönetimi programını uygulayarak 
çevreyi mümkün olan en üst 
düzeyde korumak kuruluşumuzun 
temel çevre politikasıdır.

D.: 2017 itibarıyla Türk ilaç sektörü 
üzerine neler söyleyebilirsiniz?
İ.Y.: Uzun yıllardır kutu ve ciro 
bazında büyüyen Türkiye ilaç 
pazarının 2017 yılında da büyümeye 
devam edeceğini düşünüyorum. 
Şubat ayında ilaç fiyatlarını 
belirlemekte dönüşüm kuru olarak 
kullanılan dönemsel euro değerinin 

Bununla birlikte ürün portföyümüz 
içerisinde kas-iskelet sistemi 
sorunlarının, ürogenital sistem 
hastalıklarının ve dermatolojik 
problemlerin tedavisinde kullanılan, 
marka bilinirliği yüksek pek çok ürün 
bulunmaktadır.

D.: 2013 yılında başladığınız ihracat 
çalışmalarınızda son durum nedir?
İ.Y.: İhracatta temel hedefimiz sağlam iş 
birlikleri kurarak hedeflediğimiz ülkelere 
iyi ve doğru bir şekilde girmek. Bunun 
için öncelikli olarak ruhsatlandırma, 
pazar dinamikleri, fiyatlandırma gibi 
konularda ülkelerin detaylı analizlerinin 
yapılması gerekmekte. Öncelikli hedef 
bölgelerimiz CIS ve MENA bölgeleri. 

2014 yılının ilk 6 ayı içerisinde 
Gürcistan, Azerbaycan, Yemen 
ve Moldova için satış ve dağıtım 
anlaşmalarımızı imzaladık ve 
çalışmalarımızı başlattık. Bilindiği gibi 
fiili ihracatı gerçekleştirebilmek için 
öncelikle bu ülkelerde ürünlerimizin 
ruhsatlanması gerekmekte. Yeni 
üretim tesisinin de devreye girmesiyle 
kapasite artışı sonucunda ihracat 
yapacağımız ülkelerin sayısını 
arttırmayı hedefliyoruz.

D.: Recordati’nin sektöründeki vizyon 
ve misyonu nedir? 
İ.Y.: Recordati İlaç olarak vizyonumuz, 
insan sağlığını korumayı temel alan 
bir yaklaşım ile ilaç sektöründe hızla 

büyüyen, tercih edilen, güvenilir ve 
lider bir firma olmaktır. Misyonumuz 
ise yaşam kalitesini arttıran, güvenilir, 
yenilikçi, kendini katma değer yaratan
ürünler keşfetmeye ve geliştirmeye 
adamış, insan sağlığına katkıda 
bulunmayı temel amaç edinen 
uluslararası bir ilaç grubu olmaktır.

D.: Recordati’nin insan kaynakları 
politikası hangi esaslara dayanıyor?
İ.Y.: Recordati İlaç İnsan Kaynakları 
Departmanı’nın öncelikli hedefi, yüksek 
performanslı, şirkete değer katabilen bir 
ekiple yoluna devam etmektir. 

Hedeflerimiz çerçevesinde 
oluşturduğumuz insan kaynakları 
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artması, TL bazında pazarda 
ciro bazında anlamlı büyüme 
sağlayacaktır. 

Endüstrinin gelişimi için öngörülebilir 
ve sürdürülebilir istikrarlı bir ilaç 
politikası oluşturulmasının gerekliliği 
açıktır. Sektördeki pek çok paydaş 
gibi Recordati İlaç olarak bizim de 
beklentimiz, ülkemizde ilaç fiyatlarını 
belirlemekte dönüşüm kuru olarak 
kullanılan dönemsel euro değerinin, 
güncel döviz kuru ile aynı seviyeye 
getirilmesidir. İlaç bütçeleri endüstrinin 
sürdürülebilirliğini destekleyecek 
şekilde belirlenmeli ve tasarrufa 
yönelik düzenlemelerde fiyat odaklı 
tedbirlerden vazgeçilmelidir.

D.: Türk ilaç sektöründeki 
rekabete karşılık ne gibi çözümler 
üretiyorsunuz ve bu anlamda sizi 
diğer firmalardan ayıran temel 
özellikler neler?
İ.Y.: Recordati İlaç olarak artan rekabete 
karşı en büyük gücümüz geniş ve 
deneyimli ekibimiz. Bununla birlikte 
bulunduğu terapötik alanda orijinal 
moleküllerimiz ve yenilikçi tedavi 
yaklaşımı sağlayan ürünlerimiz ile de 
içinde yer aldığımız pazarlarda rakip 
ürünlerden ayrılıyor, hekimlerimize ve 
hastalara güçlü alternatifler sunuyoruz. 
Toplamda 774’e ulaşan çalışan sayımız 
ve 70 formda 41 ayrı ürünümüzle 
rekabetin giderek arttığı Türkiye ilaç 
pazarında biz de gücümüzü arttırmaya 
devam ediyoruz.

D.: Yürürlüğe giren yeni uygulamalar 
ve alınan kararlar sonrası ilaç 
sektörünün geleceğini nasıl 
görüyorsunuz, ne gibi beklentileriniz 
var, sektörü bekleyen, hazır olunması 
gereken tehditler sizce neler?
İ.Y.: Çeşitli dönemlerde çeşitli sebeplerle 
zorluklarla karşılaşsa da köklü yapısıyla 
güçlü Türk ilaç sektörünün Türkiye 
gibi yüksek nüfus yapısına sahip ve 
zenginleşen bir coğrafyada güçlenerek 
varlığını sürdüreceği çok açıktır.  Son 
yıllarda bütçe kısıtlamaları sebebiyle 
yaşadığı fiyat ve karlılık sıkıntılarını 
özellikle ihracat ve kaynak arttırımı 
noktasında aramaya çalışan sektörün, 
kalifiye işgücü ve ilaç üretim merkezi 
olma isteği ile bölgesinin en önemli 
ilaç üslerinden biri olmayı sürdüreceği 
konusundaki inancım tamdır. 

Bu noktada sektörün önündeki 
sorunları daha hızlı çözmek için 
devletimizin bu alandaki bütçe 
kaynaklarını gözden geçirmesi 
ve Türkiye’deki ilaç üretimini 
stratejik bir konu olarak öncelikleri 
arasında bulundurması gerektiğini 
düşünüyorum.

D.: İlaç üretimi konusunda Hindistan 
gibi yola bizden çok sonra çıkan 
ülkeler bile şu an bizden çok ileride. 
Sizce bunun nedenleri ne?
İ.Y.: Bir ülkede ilaç sektörünün 
gelişebilmesi ve ilaç üretiminin 
artabilmesi için AR-GE yatırımları kritik 
öneme sahiptir. AR-GE’nin gelişebilmesi 
için ise devlet, üniversite ve özel 
şirketlerin güçlü iş birliği gerekmektedir. 
Bununla birlikte bugüne kadar yerli 
ilaç üretimi ve ihracatını teşvik eden 
politikaların yeterince uygulanamaması, 
ilaç üretimi konusunda Türkiye’yi geriye 
çeken noktalardan biridir. Ancak son 
dönemde AR-GE yatırımlarını, yerli 
ilaç üretimini ve yabancı yatırımcıyı 
destekleyen politikalar önümüzdeki 
yıllarda Türkiye’yi bu konuda üst 
seviyelere taşıyacaktır.

D.: Recordati’nin tarihinde de sıkça 
gördüğümüz şirket birleşmeleri 
ve satın almalar hakkında neler 
düşünüyorsunuz?
İ.Y.: Recordati Grup son 20 yılda birçok 
ülkeye firma satın almaları ile giriş 
yapmış ve girdiği ülkelerde de kısa 
sürede varlığını güçlendirmiştir. Hatta 
bu başarılı satın almalar sonucunda 
çeşitli ödüllere layık görülmüştür. 
Dolayısıyla büyümeyi hedefleyen 
uluslararası tüm firmaların bu stratejiyi 
benimsemesinin fayda getireceğine 
inanıyorum.

D.: Recordati’nin AR-GE’ye bakışı ve 
AR-GE çalışmaları hakkında neler 
söyleyebilirsiniz?
İ.Y.: Recordati Grup AR-GE çalışmalarını 
ağırlıklı olarak Üroloji, Kardiyoloji 
alanlarında ve nadir hastalıkların 
tedavisinde sürdürmektedir. 
Yenilikçi moleküller üzerinde çalışan 
Recordati’nin tüm AR-GE çalışmaları 
Milano’da bulunan AR-GE merkezi 
tarafından organize ve koordine 
edilmektedir. Modern dünyada AR-
GE çalışmaları ve bu alana yapılan 
yatırımlar gelişimi hedefleyen ilaç 

firmalarının olmazsa olmazıdır.
D.: Arrigo Recordati Uluslararası 
Bilimsel Araştırma Ödülü hakkında 
bilgi verir misiniz?
İ.Y.: Arrigo Recordati Uluslararası 
Bilimsel Araştırma Ödülü, Recordati 
Grup’a Şubat 1999’daki erken ölümüne 
kadar 48 yıl boyunca yoğun bir gelişme 
ve büyüme dönemi yaşatan İtalyan 
farmasötik girişimci Arrigo Recordati’nin 
anısına 2000 yılında oluşturulmuştur.  
Ödül, Arrigo Recordati tarafından 
kabul görmüş değerlere sahip 

olduğunu gösteren bireylerin çığır 
açan çalışmalarını takdir etme amacını 
taşımaktadır. Bunun için iki yılda 
bir 100.000 euro tutarında bir ödül, 
herhangi bir milliyetten, kurumsal 
bir ortamda çalışan ve farmasötik 
veya tıbbi gereç şirketleriyle ilişiği 
olmayan seçkin bir bilim insanına, 
kardiyovasküler hastalıklar alanına 
adanmışlığı ve alandaki başarıları için 
verilir.

D.: Recordati’nin global anlamda 
sosyal sorumluluk anlayışından 
bahseder misiniz?
İ.Y.: Recordati Grup, insanı ve insan 
sağlığını korumayı temel alan bir 

yaklaşımı benimsemektedir. Bu amaçla 
her yıl çalışanları adına çeşitli sosyal 
yardım kuruluşlarına bağışlar yapmakta 
ve insani değerlerin korunmasını 
hedeflemektedir.  

D.: Türkiye’de yürüttüğünüz sosyal 
sorumluluk projelerine örnekler verir 
misiniz?
İ.Y.: Recordati İlaç olarak sağlık ile ilgili 
farkındalık projelerine özel önem 
veriyoruz. Bu projelerden bir tanesi 
Kadın Kalbine Hanımeli Projesi... 

Bilindiği gibi son yıllarda yapılan 
araştırmalar gösteriyor ki her üç 
kadından biri kalp hastalıklarından 

dolayı hayatını kaybediyor. Bu 
nedenle kadınların kalp hastalıkları 
ile ilgili farkındalıklarının arttırılması 
kadın sağlığı açısından oldukça 
önemli bir nokta.  Bu amaçla kadın 
hekimlerden oluşan “Kadın Kalbine 
Hanımeli Platformu” kuruldu. Bu 
platformun düzenlediği toplantıların 
kalp hastalıkları ile ilgili farkındalığı 
arttırarak bu nedenle yaşanan ölüm 
oranını azaltmaya katkı sağlayacağına 
inanıyoruz.

D.: 2025’lere geldiğimizde Recordati 
Türkiye nerede olacak?
İ.Y.: Türk ilaç pazarına girdiğimiz 2009 
yılından bu yana 64. sıradan 24. sıraya 

yükseldik. Ana hedefimiz her yıl Türk 
ilaç pazarının üzerinde büyüyerek 
bulunduğumuz konumdan daha üst 
sıralara ilerlemek. Yalnızca 8 yılda kat 
ettiğimiz bu yol, gelecek 8 yılda nerede 
olacağımızın en iyi göstergesidir.

D.: Selçuk Ecza Deposu ve Denge 
Dergisi hakkında düşünceleriniz neler?
İ.Y.: Selçuk Ecza Deposu, ilaçlarımızın 
halka ulaşmasını sağlayan, kurumsallığı 
ve yaygın dağıtım ağı ile ilaç 
sektörünün en önemli paydaşlarından 
biri... Denge Dergisi de sektöre ve 
hayata dair paylaşımları ile dikkat çeken, 
mümkün olduğunca takip etmeye 
çalıştığım önemli bir yayın...

Sektörden Sektörden
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Bugün Anadolu’daki yetenekli 
çocukların erken yaşta müzik estetiği 
ile tanışmasını sağlayan dünyaca 
ünlü keman virtüözü Cihat Aşkın, 
içinde bulunduğumuz coğrafyanın 
en değerli hazinelerinden biri. 
Anadolu’nun bereketli topraklarından 
fışkıran hüzünlü tınıları alıp yoğuran 
usta sanatçı böylece hem bu 
coğrafyayı besliyor hem de batıyı.

DENGE: Müziğe ne zaman 
başladınız?
CİHAT AŞKIN: İlkokulda müziğe 
oldukça ilgi duyan bir çocuktum. 
Annem ve babam müzisyen değildi, 
ama müziksever insanlardı. İlkokulda, 
özel bir eğitimim olmamasına 
rağmen, koroyu ben yönetirdim. 
Şiirler okur, sözcülük yapardım. Ailem 
güzel sanatlara, müziğe olan ilgimi 
hissedince üçüncü sınıfta bana bir 
mandolin hediye etti. Mandolini çok 
sevmiştim, öğretmenime götürdüm. 
Bana üç tane nota öğretti. Ondan 
sonra mandolin çalmaya, besteler 
yapmaya başladım.

D.: Neden keman?
C.A.: İlkokul sıralarında babam 

beni Beşiktaş’ta bulunan Turizm ve 
Güzelleştirme Derneği’ne götürdü. 
Koroları vardı ve bu koroyu eski 
bir ses sanatçısı olan Radife Erten 
yönetirdi. Ben de 8-9 yaşlarında o 
koroya korist olarak girdim. Orada 
Mesut Duran isimli bir sanatçının 
elinde keman gördüm. Sultanîyegâh 
Sirto adlı eseri çalardı, çok beğenirdim 
ve ben de keman çalmaya karar 
verdim. 

D.: 12 yaşınızda ilk resitalinizi 
verip, 15 yaşınızda tüm Paganini 
Kaprislerini çalmışsınız?
C.A.: Bugün Nişantaşı Moda 
Akademisi olan eski Sait Paşa 
Konağı’nda, Eski Şişli Terakki 
Lisesi’nin tam yanında, Rüştü Uzel 
Lisesi arasında kalmış bir binada 
Sait Paşa Konağı Türk Müziği Devlet 
Konservatuarı konser salonu vardı. 
O salonda ilk resitalimi verdim. 
Daha sonra Notre Dame de Sion 
Lisesi’nde, Işık Lisesi’nde ve diğer 
okul salonlarında, ardından da Atatürk 
Kültür Merkezi’nde sahneye çıktım.

Paganini keman dünyası için 
önemli bir virtüöz. Keman tekniğini 
geliştirmiş, zirveye çıkarmış büyük 
bir sanatçı. Eserlerini çalmak dünya 
kemancıları için önemli bir sınav, 
bir mihenk taşı. Dolayısıyla hocam 
Prof. Ayhan Turan bana 12 yaşımdan 
itibaren onun eserlerini verdi ve 
beni geliştirdi. 15 yaşıma geldiğimde 
24 Paganini Kaprisinin hepsini 
çalıyordum. Bunlardan yaklaşık 
17-18’ini konserlerde seslendirdim. 
Bu, benim için rüştünü ispat etme 
noktasıydı. 15 yaşımda bunu 
başardım. Tabi bu hocam Prof. Ayhan 
Turan sayesinde gerçekleşti. Çok 
büyük bir keman hocasıydı ve onunla 
beraber çalışmak benim için şanstı. 

D.: Önemli orkestralarla konserler 
vererek yurt çapında tanındınız. Bu 
sizi nasıl etkiledi?
C.A.: Önce İstanbul Devlet Senfoni 
Orkestrası ile konser verdim. Ardından 
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası 
ile konser verme şansı yakaladım. 
Bunlar bir Türk keman sanatçısı 
için çok önemli aşamalardı. Ben 
de bu aşamaları 15-16 yaşlarımda 
gerçekleştirdikten sonra kariyerim 
hızla ilerledi. 

D.: Londra’da nasıl günler geçirdiniz?
C.A.: İlk Amerika’ya gitmek istemiştim. 
Fakat o zaman Türkiye’nin Harika 
Çocuklar Yasası kaldırılmıştı, istifade 
edebileceğim hiçbir kanun yoktu. 
Serbest ekonomiye geçiş zamanıydı 
ve ülke yeni bir dönemeçteydi. Yurt 
dışına gitme konusunda ailemden 
başka bana yardım edecek kimse 
yoktu. Amerika’daki fiyatlar da 
karşılayabileceğimizden çoktu, 
bursları takip edemiyorduk. Bu sırada 
İsviçre’den burs bulduk. Fakat oraya 
gittiğimde hayatı sevmedim ve geri 
döndüm. 

Daha sonra rahmetli Ömer Umar’ın 
tavsiyesi ile Londra’da yaşayan 
Ruşen Güneş beni dinledi. Onun 
yönlendirmesiyle Londra’da Kraliyet 
Müzik Koleji’ne gittim, seçmelere 
katılıp burs kazandım. Mustafa Nevzat 
İlaç’ın ve Pak Holding’in desteğiyle ilk 
yılımı orada okudum. Ondan sonra 
okuldan burs alarak ve üniversitede 
araştırma görevlisi olarak oradaki 
hayatıma devam ettim. 

Londra o zamanlarda dünyanın 
merkeziydi. Hem yeni dünyanın, 
hem de eski dünyanın sanat akımları 

Londra’ya geliyor orada buluşuyordu. 
Kent, sanatın ve kültürün beşiği olarak 
bende çok büyük izler bıraktı. Orada 
çok kültürlülüğü görüp öğrendim. 
Bilgi, görgü ve kültür açısından 
bana faydası oldu. Altı sene kaldım, 
doktoramı tamamladıktan sonra 
yurda döndüm. 

D.: Akademik deneyimleriniz 
paralelinde müzik eğitimi açısından 
batı ile aramızda fark olduğunu 
düşünüyor musunuz?
C.A.: Aslında akademik çalışma 
yapmayı istememiştim. Ben aslen 

icracıyım. Fakat İstanbul Teknik 
Üniversitesi’nin burslusu bir araştırma 
görevlisi olarak Londra’ya gittiğim 
için orada akademik derece yapmam 
gerekti. Mastır ve doktorayı onun 
için yaptım. Yurda döndükten sonra 
da İstanbul Teknik Üniversitesi’nde 
akademisyen olarak çalıştım. 

Bizde iki tane önemli unsur var; 
konser ve masterclass. Masterclass 
dediğimiz uzmanlık sınıfı, gittiğiniz 
yerdeki çocuklara faydalı oluyorsunuz, 
dinliyorsunuz, dersler veriyorsunuz. 
Bu çalışmalara önce İsrail’de başladım. 

Kültür Sanat Kültür Sanat
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Oradan gelen sanatçılar beni davet 
ettiler ve 1999’dan 2011’e kadar her yıl 
istisnasız İsrail’de yaz okulunda ders 
verdim. Biraz Türk müziğini anlattım, 
klasik batı müziğinden örneklerle 
çalışmalar yaptık. 

Gittiğim her ülkede mutlaka konser 
haricinde masterclass veriyorum. 
Son gittiğim Brezilya ve Arjantin’deki 
çocukları gördüğüm zaman 
bizim konservatuarlardaki müzik 
eğitimimizin çok ileri olduğunu 
anladım. Özellikle 1990’lı ve 
2000’li yıllarda Anadolu çok gelişti. 
Eskişehir, Mersin, Bursa, Afyon gibi 
çok sayıda Anadolu kentindeki 
konservatuarlarımız önemli işler yaptı.

Genel olarak bizde bireysellik ön 
planda. Bireysel manada çok iyi 
sanatçılar yetiştiriyoruz, ama takım 
çalışması eksiğimiz var. Peki, neden 
başarılı olamıyoruz? “Bir Türk 
dünyaya bedeldir” yerine, “Bir Türk 
takımı dünyaya bedeldir” diyebilirsek, 
o zaman belki kolektif çalışmaları 
başarabileceğiz. Takım bilincimiz yok 
ve bu Amerika ile Avrupa’nın kuvvetli 
olduğu taraf. Ekip olarak çalışmayı 
çok iyi beceriyorlar. O yüzden 
büyük kurumlara sahip olabiliyorlar, 
orkestraları var.      

D.: Sizin için müzikte en önemli 
unsur nedir? 
C.A.: Müzik hayatın ta kendisidir. 
Yolda yürürken duyduğumuz araba 
gürültüleri, doğadaki veya girdiğimiz 
farklı ortamlardaki her türlü ses müzik 
sanatının içinde. Ama müzik ifade 
gücü olarak, ifade edilmeye çalışılan 
şeylerin estetik bir biçimde ve formda 
sunulmasıdır. Dolayısıyla müzikte 
estetik kaygı çok önemlidir. 

Bence müzikte en önemli şey 
tarz veya tür değil kalite kaygısıdır. 
Çünkü müzik kişilerde olduğu 
gibi toplumlarda da ifade gücünü 
gerektiren bir sanat. Türk, Alman, 
İngiliz müziği diye ayırmışız. Üç 
dakikalık bir eserden, bir milletin 
binlerce yıllık tarihini, geleceğe bakış 
açısını ve mevcut yaşayışını analiz 
edebilirsiniz. Bu yüzden müzikte 
estetik kaygı güderken o kültürü 
yansıtması, yani kaliteli olması 
gerekiyor. 

Kaliteli olması demek, çok iyi 
tekniklerle işlenmiş olması değil, 
özündeki ruhtur. Bugün Âşık Veysel’i 
dinlediğimiz zaman, onun hakikaten 
özündeki duyguları yansıttığını ve 
üç dakikalık bir eserin evrensel bir 
müzik olduğunu hissedebiliyoruz. Bir 
eseri dinlediğimiz zaman, bir takım 
sembolize duygularla etkileniriz. Bu, 
politik, ruhsal veya toplumsal bir 
duygu olabilir. Dolayısıyla müziğin 
verdiği evrensel mesajlar çok 
önemlidir. 

D.: Konserler sırasında nasıl bir ruh 
haline bürünüyorsunuz?
C.A.: Mümkün olduğu kadar doğalım, 
yani dışarıda nasılsam sahnede de 
öyleyim, çünkü bu bir ifade biçimi. 
Sahneye çıktığınız zaman dışarıda 
olduğumuzdan daha farklı bir hale 
bürünmememiz gerekiyor. İçinde 
bulunduğunuz ruh halini ifade etmek, 
söylemek istediklerinizi söylemek 
üzere oradasınız. 

“Sahneye çıkarken özen gösteririm” 
diyenler olabilir. Ama özenmek 
sadece sahnede olmamalı, insanın 
günlük yaşamında da olmalı. Önemli 
olan samimiyetin ortaya çıkmasıdır. 
Tabi ben de teknik açıdan her zaman 
çok iyi hazırlanırım, ama samimiyetin 
ortaya çıkması için aynı ruh halinde 
olurum.    

D.: Birlikte çalışmaktan en çok keyif 
aldığınız müzisyenler kimler?
C.A.: Beraber çalıştığım arkadaşlarımın 
hepsinden bir şeyler öğrendim, 
onlarla bir şeyler paylaştım. Üç 
senelik öğrenci olsa da yıllarını 
vermiş bir müzisyen olsa da onlarla 
paylaştığım “an” benim için çok 
önemli. Bu paylaşımın zevkini onlara 
da verebilmek için sık sık öğrencilerle 
beraber çalıyorum. Benimle 
beraber çaldıklarında kendilerini 
mutlu hissediyorlar ve daha çabuk 
öğreniyorlar. Çünkü yanlarında bir 
örnek var, modelleme yapıyorlar. 

Çocuklarda olduğu gibi ben de yaşı 
kaç olursa olsun o profesyonellikle 
benimle beraber bir şey yapmak 
isteyen büyük sanatçılardan mutlaka 
bir şey öğrenmek isterim. Çünkü 
onlarla birlikte bir şey paylaşıyoruz 
ve karşılıklı diyalog içindeyiz. En çok 

bir arada olduğum sanatçılardan 
biri Shlomo Mintz, dünyanın en 
büyük kemancılarından. Bir diğeri 
Ida Haendel, çok büyük bir keman 
sanatçısı, onunla beraber sahneye 
çıktım. Çılgın dünyanın çılgın 
sanatçılarından Roby Lakatos, 
muhteşem bir sanatçıdır. Ülkemizde 
Erkan Oğur, Fazıl Say gibi büyük 
sanatçılarla beraber olmak çok değerli.

D.: Dinleyici ile etkileşiminiz nasıl?
C.A.: Dinleyicinin beni etkilemesi 
için önce benim onları etkilemem 
gerekiyor. Biz “klasik” müzisyenlerin 
genellikle bir hatası var. Kendi 
programlarımızı yapıp sahneye 
koyuyoruz ve insanlardan bizi takdir 
etmelerini bekliyoruz. Bu her zaman 
böyle olmuyor. Klasik müziğin, 
ismi üzerinde, belirli kalıpları var. 
Bu kalıpları kırabilirsek seyirciye 
ulaşabiliriz. Mozart, Beethoven gibi 
isimler de kalıpları kırmış besteciler 
oldukları için büyük sanatçılar haline 
gelip klasikleştiler. Bugün biz kalıpları 
kıramıyorsak, onların birer kopyası 
olmaktan öteye geçemeyiz. 
Bazı dinleyiciler var, onlara uygun 
eserler seslendirmezseniz kesinlikle 
ruhlarına dokunamıyorsunuz. 
İnsanlara seslendiğinizde hem 
ruh düzeylerine, hem entelektüel 
düzeylerine, hem de coşkularına 
ortak olmalısınız. Bunu sağlamak 
için de dinleyicinin seviyesine dikkat 
etmek gerekiyor. 

Tuncel Kurtiz bir keresinde beni 
Sarıkız Şenliklerine davet etti. Kendisi 
orada caz yapıyordu. “Tuncel Bey 
ben cazcı değilim, memnuniyetle 
gelirim ama orada ne yapabilirim?” 
dedim. “Olsun, sen gel” diye karşılık 
verdi. Hiç programa koymadan, 
köy meydanında beni sahneye 
çıkardı. “Ne yapacağım şimdi?” diye 
düşünüyordum. Sarıkız Efsanesi’ni 
yeni öğrenmiştim ve “Şimdi Sarıkız 
Efsanesi’ni anlatan bir doğaçlama 
yapacağım” dedim ve yaptım. Sonra 
“Şimdi buna çok benzeyen, Bach’ın 
bir eserini çalacağım, bakalım nasıl bir 
benzerlik bulabileceksiniz” dedim ve 
çaldım. Daha sonra Sarı Gelin çaldım. 
Ardından Tuncel Bey’den zeybek 
oynamasını istedim ve zeybek çaldım. 
Orada enteresan bir atmosfer yarattık. 
Dinleyici çok beğendi ve ayakta 

Kültür Sanat Kültür Sanat
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yıldan sonra İstanbul Festivali’nde 
konser verdik. Sonra çeşitli sezon 
konserleri yaptık. Orkestra bugün 
çalışmalarına başarıyla devam ediyor.  

D.: Aşkın Ensemble hakkında bilgi 
alabilir miyiz?
C.A.: İstanbul Oda Orkestrası’nın 
kadrosu çok büyüktü ve daha klasik 
bir orkestraydı. Ben biraz daha 
kendime özgü, kendi çalışmalarımı 
Türk müziği ile birleştirerek, daha farklı 
bir ses yaratmak için 2007’de Aşkın 
Ensemble’ı kurdum. Burada deneysel 
çalışmalar yaptık, Türk bestecilerin 
eserlerini seslendirdik. Amsterdam’da 
turneye gittik, konserler verdik. 10-11 
kişiden oluşan bir topluluk olarak ud, 

kanun, kemençe gibi enstrümanlarla 
beraber klasik soundun nasıl 
olabileceğini tecrübe ettik. Geçen 
yıldan beri bir akademi haline 
geldik. 30 yaşına kadar olan gençleri 
alıyoruz, süreç içerisinde onların solo 
konserlerini destekliyoruz. 

D.: Cihat Aşkın ve Küçük Arkadaşları 
projesinden bahseder misiniz?
C.A.: Yurda döndüğüm 1998-99 
yıllarında İstanbul, Ankara, İzmir 
üçgeninin dışarısında pek konser 
verilmezdi. Ben, “Bizim sadece üç 
tane şehrimiz mi var. Müzik yapıyor, 
keman çalıyorsam, niye sadece bu üç 
şehirde konser vereyim” düşüncesi 
ile Anadolu’yu dolaşmaya başladım. 

Eğitim açısından eksikler olduğunu 
gördüm. Çok sayıda yetenek, 
eğitimsizlik yüzünden kayboluyordu.  

2001 yılında Van’a gitmiştim. O zaman 
üniversitenin rektörü olan Yücel Aşkın 
beni “Kireçtaşı Heykel Festivali”ne 
davet etmişti. İlk gün uçaktan indim 
bir tur olduğunu söylediler, yedi saat 
Van Gölü’nün etrafını dolaştım. İkinci 
gün resital verdim. Konserden sonra 
Arda Karakaya isminde 11 yaşında 
çok yetenekli bir çocuk getirdiler. 
“Bu çocuğu daha iyi bir hocaya 
verin” dedim. “Burada hoca yok” diye 
yanıtladılar. En yakın konservatuar 
Ankara’daydı. “Yapacak tek şey 
var, Ankara’da yatılı konservatuara 

alkışladı. İnsanlara anlayacakları dilden 
anlatırsak, dünyanın hangi müziğini 
çalarsak çalalım saygıyla dinliyorlar.   

Türk müziğini değişik ülkelerde 
çaldım. Her ülkenin farklı tavırları 
var. Bazen çok ciddi bir dinleyici 
kitlesinden umulmayacak tepkiler 
alabiliyorsunuz. Bazen de hiçbir 
duygu alamadığınız dinleyiciler 
oluyor. Güney Amerika’da muhteşem 
bir dinleyici kitlesi var, insanlar 
coşkularını yansıtıyorlar. İtalya’da, 
Fransa’da, güney ülkelerinde biraz 
daha farklı, kuzey ülkelerinde ise daha 
ciddi bir dinleyici kitlesi var. Onlara 
farklı programlar yorumluyoruz. 
Rus dinleyicisi de çok coşkulu. Arap 
dinleyicisinde frekansı tutturarak 
çok iyi damarlar yakalayabildim. 
Önemli olan dinleyiciye mesajınızı iyi 
yansıtabilmeniz. Bunu  başarırsanız 
onlar da sizin bu pasınızı alıyor ve 
çok iyi bir yanıt veriyor.    

D.: Müzik İleri Araştırmalar 
Merkezi’nden (MIAM) bahseder 
misiniz? 
C.A.: 1998 yılında üniversitede 
araştırma görevlisiydim ve yapacak 
işim yoktu, ama muhteşem bir 
rektörümüz vardı; Prof. Dr. Gülsün 
Sağlamer. Sekiz yıl rektörlük yaptı ve 
üniversiteye muhteşem bir dönem 
yaşattı. Kendisi bir konserime geldi, 
değer vermiş bana, çok hoşuma gitti. 
“Seninle bir ara konuşalım” dedi. Ben 
de hemen ziyaretine gittim. ABD’de 
yaşayan çılgın besteci Kamran İnce 
ile beni bir araya getireceğini ve 
üniversitede müzik alanında neler 
yapabileceğimizi konuşacağımızı 
söyledi. 

Kamran İnce ile bir araya geldikten 
sonra iyi bir uyum yakaladık ve 
1999’da Müzik İleri Araştırmalar 
Merkezi’ni kurduk. Bu kurum 
Türkiye’de yapılmamış bir şeyi yaptı 
ve konservatuarlarda öğretilmeyen; 
elektronik ve dijital unsurlar, ses 
teknolojileri, görüntü teknolojileri ve 
müzik yönetmenliği gibi kavramları 
getirerek modern müzikte öncü oldu. 
2012 yılına kadar görevimin başında 
kaldım ve eş başkanlık yaptım. Aynı 
yıl görevimden istifa ettim, fakat hala 
öğretim üyeliği yapmaya devam 
ediyorum. Bu merkez özel sektör ve 

üniversite işbirliği ile hayat bulan çok 
önemli bir kuruluş. Dr. Erol Üçer’in 
bağışları olmasaydı burayı kurup 
yaşatamazdık. 

Müzisyenler olarak çok fazla beyin 
göçü yaşadık. Konservatuarı bitirenler 
yurt dışına gittiler, yüksek lisans ve 
doktoralarını orada yaptılar, sonra da 
dönmediler. Bu bizim için bir kayıptı. 
Biz, yurt dışındaki hocaları buraya 
getirelim, İngilizce eğitimi burada 
yapalım ve yurt dışında da tanınan 
sayılı okullardan biri haline gelelim 
istedik ve bunu başardık. O çocuklar 
burada eğitim alıp mezun oldular ve 
müzik piyasasında önemli yerlere 
geldiler. 

Bestecilik, müzikoloji, etnomüzikoloji, 
performans, ses teknolojileri, ses 
mühendisliği, müzik yönetmenliği gibi 
konularda yüksek lisans ve doktora 
eğitimi veriyoruz. Bugüne kadar 300-
400 önemli müzisyen mezun ettik. 

D.: İstanbul Oda Orkestrası’nın 
yeniden hayat bulmasını sağladınız. 
Bu süreç nasıl gerçekleşti?
C.A.: Sınıf arkadaşım, değerli kemancı 
ve orkestra şefi Hakan Şensoy ile 
birlikte gerçekleştirdik. İstanbul Oda 
Orkestrası 1961’de kurulmuş bir sivil 
toplum orkestrasıydı. 11-12 yıl devam 
ettikten sonra ara vermişti. Biz bu 
orkestrayı yeniden hayata geçirdik ve 
hemen konserlere başladık. İlk bir-iki 
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vereceksiniz” dedim. Aradan uzun 
süre geçti, 2006 yılında Gazi 
Üniversitesi’nde bir konser verdim. 
Konser sonrası bir aile geldi, çocukları, 
“Beni hatırladınız mı, ben Arda, 
Van’da dinlemiştiniz” dedi. Hemen 
hatırladım, çünkü çok yetenekli bir 

çocuktu. “Sizin tavsiyenizi tuttuk, ilk 
önce Arda’yı yatılı gönderdik, sonra 
biz de yerleştik. Şimdi üniversiteye 
geçti, gayet iyi gidiyor” dediler. Arda 
2010 yılında randevu istedi ve yanıma 
geldi, “Ben konservatuarı bitiriyorum. 
Avusturya’ya gidiyorum, orada 
mastır yapacağım” dedi. 2012’de yine 
karşıma çıktı, Van’da Yüzüncü Yıl 
Üniversitesi’nde araştırma görevlisi 
olmuştu ama “Ben istifa edip yurt 
dışına açılacağım” dedi. Londra’da 
benim de gittiğim Kraliyet Müzik 
Koleji imtihanlarına girip tam burs 
kazandı. Bugüne kadar tam burs 
verdikleri tek Türk oldu. 

İyi ki Van’a gidip onu görmüşüm, 
Türkiye’de benden sonra gelen birkaç 
isimden biri olarak bayrağı devralacak. 
İşte Arda’nın vasıtasıyla, “Anadolu’daki 

yetenekli çocuklara yardım etmeliyim” 
demiştim. Erzurum’a gittim, orada 
üniversitede bir çocuk geldi; “Ben 
viyola öğrencisiyim, bir de tambur 
çalıyorum” dedi. Derslerinin nasıl 
gittiğini sordum; “Hocam yok ki” dedi. 
Bir buçuk senedir hocası yokmuş... 

1999’da Konya’da bir resital 
düzenlemişlerdi, oraya gittim. 
Eğitim fakültesinde 400 kişilik salona 
800 kişi dolmuştu. Konser sonrası 
yaşlı bir müzik öğretmeni geldi, 
ağlıyordu, “Konya’da böyle bir konseri 
en son 35 yıl önce izledim” dedi. 
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası 
gelmiş o zaman. Orkestra Ankara’da, 
yani otobüsle 4 saatlik mesafede… 
Bizim kurumlarımızda, insanlarımızda 
sanat aşkı gibi kavramlar hiçbir zaman 
gerçek olmadı, sadece slogandı. 
Slogana gelince çok iyi beceriyoruz, 
ama yapmaya gelince ortada bir şey 
yok. 

Bu üç olay benim için dönüm noktası 
oldu, “Bir örgüt kuracağım, bütün bu 
çalışmaları Anadolu’da yapacağım” 
dedim. Projemi İstanbul’da ve çeşitli 

yerlerde dile getirdim, izin vermediler. 
En son Bursa’daki konservatuar bana 
kapılarını açtı. Benim için bir pilot 
bölge oldu ve 2002 yılında projeye 
başladım. 20 çocukla 6 ay çalıştım 
ve onları hazırladım. Bu çocukların 
başarıları diğer illerde de duyuldu.     

Devlet ve özel sektör desteği 
almadan devam etmek istedim. 
Devlet desteklese memur olacaksınız, 
özel sektör ise reklam için geliyor. 
Kendi kendine yaşaması lazım diye 
düşündüm. Çünkü İngiltere’de ve 
ABD’de büyük kurumların işe ticari 
olarak başladıklarını gördüm. Bu 
nedenle özel bir teşebbüs olarak 
başlamaya karar verdim; kurs 
şeklinde, veliler para verecekler, 
çocuklarını eğiteceğiz ama yetenekli 
olanlara burs vereceğiz. Zamanla bu 
fikir gelişti. 

Öğretmenler için bir program yaptım. 
Bir yıl boyunca her Pazar burada 
yaklaşık 7-8 gence eğitim verdim. 
Onlar benim öğretmenlerim oldular. 
Sonra yavaş yavaş şubelerimiz 
genişledi. Bursa’dan sonra İstanbul’da 

açtık. Bolu, Trabzon, Ankara, Konya, 
Kayseri, Mersin, Afyon, Manisa, 
İzmir, Balıkesir’deyiz. Çanakkale’de 
de yakında başlayacağız. Şırnak’a 
gittim, Kurtalan’da başladık, bir süre 
devam ettik, ama öğretmenleri 
tayin olunca çocuklar öksüz kaldı. 

Şimdi Kahramanmaraş ve diğer iller 
için çalışmalar yapıyoruz. Önemli 
olan yurtta sanatın örgütlenmesi 
ve sivil toplum hareketi şeklinde 
devam ederek insanların ruhlarını 
aydınlatmasıdır. Hiçbir zaman 
politikaya, futbola ve dine girmeden, 
çocuklarımızın sanat eğitimi 
ve geleceği için çalışmalarımızı 
yürütüyoruz. 

D.: Dünyanın Kemanları Festivali 
nasıl ortaya çıktı?
C.A.: Benim için keman taşınabilir 
bir kültür. Dünyanın her müziğinde 
keman var. Dolayısıyla keman 
dünya kültürünü bir araya toplayan 
sembollerden biri. Dünyanın 

Kemanları Festivali’ne ilk önce 
İstanbul Küçükçekmece’de 
başladım. Değişik ülkelerden ve 
Türkiye’den keman sanatçıları geldiler, 
performanslar yaptılar. Sonraki 
süreçte her yıl Cemal Reşit Rey 
Konser Salonu’nda gerçekleştirmeye 
devam ettik. Bu yıl 15-17 Kasım’da 
düzenlenecek ve program dâhilinde 
Roby Lakatos ülkemize gelecek.  

D.: Sizin için özel anlamı olan 
konserleriniz hangileri?
C.A.: İlk iki konserimi, ilk kez senfoni 
orkestrasıyla konsere çıkışımı 
hatırlıyorum. Arap ülkelerindeki, 
örneğin Kahire ve Tunus’taki 
konserlerim özeldi. Berlin ve 
Londra’daki konserlerim önemliydi ve 
hepsinin ayrı bir anısı var. ABD’deki 
Carnegie Hall ise bütün dünya 
kemancıları için bir mihenk taşı. Orada 
2010 yılında İstanbul doğumlu Ermeni 
piyanist Şahan Arzruni ile beraber bir 
konser verdik. Her açıdan unutulmaz 
konserlerimden biriydi. Monaco’da 
yaptığımız ve Prens Albert’in geldiği 
konser de çok önemliydi. 

Bizler aslında iyi birer bürokratız. 
Ülkemizi en iyi şekilde temsil 
ediyoruz. En son Buenos Aires’te 
bize onur madalyası verdiler. Orada 
üst düzey insanlar sizi ülkenizin 
temsilcisi olarak görüp madalya 
veriyor. Bu Türkiye’nin imajını 
geliştiriyor. Lütfen artık politikacılar 
da bize destek versin ve tanıtımı 
hep birlikte yapalım, çünkü sanat bu 
anlamda çok güçlü. 

D.: Son olarak müziği seçen gençlere 
neler tavsiye etmek istersiniz?
C.A.: Müziği herkesin seçmesini 
isterim, çünkü müzik profesyonel 
bir meslek olmaktan öte bir yaşam 
biçimi. Otobüs durağında ıslık 
çalan birinin içinde şiirsel bir öğe 
var. Restoranda şarkı söyleyerek 
un yoğuran bir şefin içinde de var. 
Dolayısıyla herkesin müzik dinlemesi, 
algılaması güzel bir şey, insanlar 
müzikle beraber yaşamalı. 

Müziğin sanat haline gelmesi 
bilimle olabilecek bir şey. Onun da 
okuluna gitmeleri gerekir. Keşke 
herkes bir enstrüman çalsa. ABD’de 
okullarda daha fazla burs alabilmeleri 
için çocuklara enstrüman çalıp 
çalmadıklarını soruyorlar. Çalanları 
tercih ediyorlar, çünkü müzik 
insanın beynini geliştiriyor, besleyici 
bir kuvvet. Herkes müzik dinlesin, 
yetenekli olanlar zaten aradan 
sıyrılacaktır.  
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Ülkemizde her yerde kolaylıkla 
yetişen ebegümeci tarihin en eski 
devirlerinden beri tanınmış, ilaç olarak 
kullanılmıştı. Yunanlı şair Hesiode’un; 
“Ebegümecindeki zenginliklerden 
habersiz budalalar” dediği gruba 2900 
yıl sonra biz de katıldık. 

Ebegümeci yani Malva sylvestris, 
Malvaceae familyasından olup 
ülkemizde çok tanınan bir bitkidir. 
Gömeç, hamaylık, develik, gaba, 
karagöz, paçık, pencer, çolaka, tolluk 
gibi birçok isimle bilinir ki bu pek çok 
yörede kullanıldığını göstermektedir. 
İngilizce mallow, Arapça hubbâzî, 
Farsça hotperest, penirek ismiyle 
tanınır. Avrupa, Asya, Kuzey Afrika, 
Amerika ve Avustralya’da yetişen bir 
bitkidir.  

Yaprakları genellikle yuvarlak, loblu, 
kökü uzun iğ biçimli, gövde yerde 
sürünür veya yukarı yükselir. Çiçekler 
taç yapraklı, pembemsi, mor renkli 
çizgili, tohum ağzı kapaklı sahanı 
andıran bir meyvenin içindedir. 
Ülkemizde 8 türü yetişir. Kavurması, 
pirinçli yemeği, dolması yapılır. 
Baharlarda şifa niyetine yenir.  

Ebegümeci tarihin çok eski 
dönemlerinden beri ilaç olarak tanınıp 
kullanılıyordu. Avrupa’da yapılan 
kazılarda buzul çağı kalıntıları arasında 
tohumları bulunmuştu. 5000 yıl önce 
Çin’de sindirim rahatsızlıklarında, 
balgam söktürücü olarak kullanıldığı 
kaydedilir. Hesiod MÖ 9. yüzyılda 
sebze ve faydalı bitki olarak 
yararlandıklarını yazar. İncil’de Musa 
peygamberin bitkiyi ateşli hastalıklarda 
kullandığı yazılır. Şair Horace uzun 
yaşamak için zeytinyağı, hindiba ve 
ebegümeciyle beslenirdi. Dioscorides 
ve Plinius ebegümecini zehirlenmelere 
karşı, öksürükte ve balgam söktürücü 
olarak kullanmıştır. Zehre karşı gücü bu 
dönemde büyük değer kazanmış ve 
efsaneleştirilmiştir. 

İtalyanlar 16. yüzyılda bitkiyi her derde 
deva olarak kabul etmişlerdi. Plinius 
ebegümecinden hazırlanan bir sıvıyı 
sinirsel hastalıklar için kullanmış, 
Leclerc kasların sertleşmesiyle 
çocuklarda ve yaşlılarda görülen 
spastik felç türünü bununla tedavi 
etmişti. Ortaçağ’da Avrupa’da sebze 
olarak geniş çapta tarımı da yapılmıştı. 

İslam tıbbında da çok iyi bilinen 
bir ilaçtı. Osmanlı hekimleri de tıp 
kitaplarında geniş yer vermişlerdi. 
Bu tıbba göre ebegümecinin mizacı 
soğuk ve nemlidir. Yumuşatıcı 
özelliği vardır. Bademyağı ile pişirilip 
yenirse müzmin öksürüğe ve 
bronşite faydalıdır. Mideyi temizler, 
hazmı kolaylaştırır, döküntülü deri 
hastalığında rahatlatıcı, kaşıntı ve 
ağrısını geçiricidir. 

Osmanlı hekimleri yanıklarda, 
ebegümecinin yaprağını zeytinyağı ile 
dövüp sürüyor ya da kaynatıp suyunu 
yanığa sürüyorlardı. Diş çürüklerinde 
ve ağız kokularında ebegümecinden 
faydalanıyorlardı. Dişler çürümeye 
başladığında yaprağı çiğneniyor 

böylece dişler sağlamlaşıyordu. 

İbn-i Sina, Müfredat’ında; “Kaşıntıya, 
kızarıklığa iyi gelir. Zeytinyağı ile 
yanıklara iyi gelir. Ebegümeci ezilerek 
nasırlara tatbik edilir. Kepeklere iyidir, 
gözdeki arpacığa ezilir, tuzla karıştırılır. 
Yaprakları ve çiçeği göğsü yumuşatır. 
Anne sütünü arttırır. Tohumları da 
solunum organlarının sertliğini giderir, 
karaciğerdeki tıkanıklıkları açar” diye 
yazar.  

Ebegümecinin zehirlenmelere karşı 
etkisini Osmanlı hekimleri de çok 
iyi biliyorlardı. “Bir kişi zehirli ot yese, 
ebegümeci kökünü yaprağı ile beraber 
kaynatıp yeseler, o otların ziyan ve 
zararını giderir” diyorlardı. Başka 
zehirli maddeler yenmişse de hemen 
kusturuyor, ebegümecini kaynatarak, 
bardak bardak içirerek zehrin zararını 
kaldırmaya çalışıyorlardı.

Ebegümeci arı ve akrep sokmalarında 
yakı yapılır ve içilirdi. Yaprağını 
zeytinyağı ile karıştırarak merhem 

Buzul 
Çağından 
Bugüne, 
Mütevazı 
ama Önemli 
Bir İlaç; 
Ebegümeci

yapıp arı ve böceğin soktuğu yere 
sürüyorlar, böylece zehrini ve acısını 
gidermeye çalışıyorlardı. 

Bugün de Türkiye’de tanıyanlar 
tarafından infüzyon ve dekoksiyon 
halinde taşıdığı müsilaj nedeniyle 
solunum ve sindirim sistemi tahriş ve 
iltihaplarında koruyucu olarak dâhilen, 
lapa şeklinde cilt üzerindeki çıban ve 
yaraların tedavisinde halen kullanılıyor. 
Ülkemizde kırsal bölgelerde taze 
ebegümeci dalını çocuk düşürücü 
olarak lokal ve mekanik etkisinden 
yararlanarak kullanıyorlar. 

Ebegümeci tüm Avrupa 
farmakopelerinde yer alır. Fitoterapide 
yumuşatıcı, yatıştırıcı, sürücü nitelikleri 
kabul edilir. Apse, ağız içi yaraları 
(aft), astım, bronşit, bademcik iltihabı, 
böcek sokması, diş, solunum borusu 
iltihapları, öksürük, sinir bozukluğu, 
şişmanlık gibi birçok alanda kullanılır. 
Bitkiden çay, lapa, banyo şeklinde 
yararlanılır. Aftta tüm bitki kaynatılıp 
ağız çalkalanır, bronşit ve astımda 1 

yemek kaşığı kök veya çiçek, 200 ml 
suda 10 dakika kaynatılıp süzülür. 2-3 
çay fincanı içilir. 

Malva sylvestris konusundaki 
bilimsel araştırmalar da çoğalıyor. 
Bitkide yüksek oranda bulunan 
müsilajın irritasyonu azaltıcı etkiye 
sahip olduğu, bunun polisakkaritler, 
flavonit ve antosiyan yapısındaki 
etkili bileşiklerden olduğu gösterilmiş. 
İtalya’da yapılan çalışmada taze 
yaprakların %20 likdekoksiyonunda 
müsilaj, redüktör şeker, glukozitler, 
çok az alkaloit ve bazı vitaminler 
tespit edilmiş. Bu vitaminlerin 
avitaminozu önlemek için yeterli 
olduğu gösterilmiş. Malva sylvestris 
yapraklarının ağız yaralarında, kabızlıkta 
hafif laksatif, boğaz inflamasyonunda 
ise etkili olduğu bildirilmiş. Bir 
başka bilimsel çalışmada yaprak ve 
çiçeklerinin enfeksiyonlarda, beslenme 
bozukluğunda, mesane ve prostat 
hastalıklarındaki etkisi vurgulanmıştır. 

Tohumlarından elde edilen sabit yağın, 

kimyasal olarak önemli yağ asitleri, 
laurik asit, sterkülik asit, malvik asit, 
palmitik asit, oleik asit ve terpenlerden 
meydana geldiği için gelecek vaat 
ettiği yazılmaktadır. Çiçeklerinden 
suyla hazırlanan hidrofilik bileşikler 
taşıyan ekstre güvenli ve etkili miktarda 
deri elastikiyetini arttıran ve yapısal 
bütünlüğü sağlayan formülasyonlarda 
yer almış, elastin liflerini hasar 
ve bozulmadan koruyabileceği 
2006 yılında gösterilmiştir. “Malva 
sylvestris”ten hazırlanan ekstrenin 
kemik rezorbsiyonunu inhibe etmek 
üzere osteoprotegerin arttırıcı 
olduğu gösterilmiş ve ABD’de 
patenti alınmıştır. Bunun gibi pek çok 
araştırma gündemdedir.

Anadolu’da söylenegelen tekerleme 
şöyle der; “Ebegümecini pişirdim, 
yedim yedim karnımı şişirdim, 
hastaların ilacı ebegümeci, doktorların 
ilacı ebegümeci.” Artık ebegümecini 
ne yiyen hasta ne de kullanan doktor 
kalmadı. Keşfetme vakti geldi sanırım… 

Yüzyıllık İlaçlar Yüzyıllık İlaçlar

İst. Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi /
Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı 
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Koleksiyon yapmanın karşı 
konulması zor büyüsüne kapılan 
özel insanlardan biri olan Av. Halûk 
Perk, birbirinden değerli eserler 
barındıran zengin koleksiyonunu 
kendi adını taşıyan özel müzede 
sergiliyor. Koleksiyonun en dikkat 
çekici objeleri arasında bulunan antik 
tıp aletleri ise daha ziyade Yunan, 
Roma ve Bizans dönemlerine ait 
eşsiz parçalardan oluşuyor. 

DENGE: Koleksiyoner kimliğinize 
geçmeden önce kısaca sizi 
tanıyabilir miyiz?
HALÛK PERK: 20 yıllık evliyim ve 2 
çocuk babasıyım. 15 yıl öncesine 
kadar serbest avukatlık yaptım. Şimdi 
çok özel hukuki işlerden ve çok nadir 
danışmanlıktan başka gelir getirici 
mesleki çalışmam yoktur. Artık, 
zamanımın ve maddi gelirlerimin 
çoğunu koleksiyonlarımı geliştirmeye 
ve tanıtmaya ayırıyorum.

D.: Koleksiyon yapmaya nasıl 
başladınız?
H.P.: Serbest avukatlık yaparken 
duvarlarıma asmak için birkaç resim 
aldım. Resimleri ve sanatçılarını 
araştırırken resim toplamaya 
başladım. Müzayedelere gittikçe 
koleksiyonculuğu keşfettim. O 

zamanlarda Selçuklu eserleri 
müzayedelerde satılıyordu. Selçuklu 
sanatı beni her zaman çok etkilerdi. 
Bu eserlere temas etmek beni çok 
heyecanlandırdı. 

Selçuklu eserleri alırken, daha 
sonra, çok daha erken medeniyet 
eserlerini almak için bakanlıktan 
izinli koleksiyoner oldum. Neolitik 
Dönemden Bizans’a kadar eserler 
izne tabi olup kayıt altına alınmak 
zorundadır. Bu dönem eserlere 
dokunabilmek beni her zaman çok 
etkilemiştir. Her zaman Anadolu’da 
yaşamış medeniyetlerin eserlerini 
kendime yakın buldum. 

D.: Neden koleksiyon yapılır?
H.P.: Koleksiyon yapma dürtüsü 
ayrıcalıklı olma, vakit geçirme 
amaçları dışında ölümsüzlük 
arayışıdır esasen. Cemil Meriç Üstat; 
“İnsanlar doğduklarından itibaren 
ölümsüzlük arayışına girmişlerdir. 
Kadınlar doğurarak erkekler dünyada 
kalıcı bir eser bırakarak bu isteklerini 
yerine getirirler” demektedir. İyi 
bir koleksiyon oluşturmak, bunu 
müzeleştirmek, kalıcı hale getirmek 
sizi ölümsüzleştirir. Vakıf kurarak kalıcı 
anıtlar yapmak da aynı amaca hizmet 
eder. 

D.: Neden arkeoloji?
H.P.: Arkeolojik eserler, sikkeler 
haricinde, neredeyse tek örnek 
üretilmişlerdir. Döneminin sanatsal, 
kültürel, sosyal, inanç özelliklerini de 
taşımaktadırlar. Her biri neredeyse 
bir bilmece gibi anlaşılmaya ve 
çözülmeye muhtaçtır. Her eseri 
hissetmek yanında, dönemindeki 
fonksiyonunu anlamaya çalışmak 
da beni heyecanlandırmaktadır. 
Arkeolojinin bilinmeyeni çok olduğu 
için yeni bir şey keşfetmek uğraşısı 
sizi sürekli araştırmaya yönlendirir. 

D.: Bu eşsiz birikim yıllar içinde nasıl 
oluştu, nasıl bir araya geldi?
H.P.: Orta derece eğitim sistemimiz 
bana tarih ve sanat tarihini 
sevdirmedi. Koleksiyona ilgi duyunca 
tarih ve sanat tarihini araştırmaya, 
öğrenmeye başladım. Koleksiyoncular 
ilgi duydukları alanlarda kendilerini 
geliştirmek zorundadırlar. Bilgileri 
arttıkça koleksiyonlarının kalitesi 

de artmaktadır. Hatta daha uygun 
ve daha önemli eserleri de temin 
edebilmektedirler. 

Döneminin özelliklerini öğrendikçe 
eserleri de daha iyi öğreniyorsunuz. 
Bu araştırmalar beni çok 
mutlu ettiğinden, yeteri kadar 
param olduğuna inandığımda 
koleksiyonumu geliştirmek için daha 
çok zaman ayırdım. 

D.: Bu nadide koleksiyon hakkında 
niteliksel detayları öğrenebilir miyiz?
H.P.: Benim bir koleksiyonum yok. 

Keşfedilmemiş 
Hikâyelerin 
Koruyucusu;
Halûk Perk

Belli başlı tematik gruplar belirledim. 
Belirlediğim gruplarda; sadece 
arkeolojik dönem eserleri toplarken, 
daha sonraları Osmanlı ve 
Cumhuriyet Dönemi eserlere de 
yer vermeye başladım. Ayrıca belge, 
fotoğraf ve kitaplarla da grupları 
zenginleştirdim. Sonuç olarak; genel 
koleksiyonumuzu değişik tematik 
koleksiyonlar haline getirerek 
ihtisaslaşma yolunu seçtik.

D.: Koleksiyonunuz kapsam 
açısından dünyadaki benzerleriyle 
aynı seviyede mi?

1

Hobiler Meslekler Hobiler Meslekler



77 76 Temmuz
2017

Temmuz
2017

H.P.: Belirlediğim koleksiyon 
grupları ayrı ayrı konulu ihtisas 
müzeleri olabilecek duruma geldi. 
Size planlanmış ve ön anlaşmaları 
yapılmış üç müze projemden söz 
edeyim. İşbirliği yaptığımız kurumların 
isimlerini vermeden şimdilik 
üniversite ve belediye olduğunu 
belirteyim. 

Ülkemiz kültürüne yönelik, Adalet 
ve Hukuk Tarihi Müzesi, konusunda 
Türkiye’de ilk olmasa da en kapsamlı 
müze olacaktır. Mühür Müzesi de 
konusunda ülkemizde tek, dünyada 
ise adından söz ettirebilecek 
zenginlikte olacaktır. Sağlık Tarihi 
Müzesi ise konusunda ülkemizin en 
büyüğü olacak, dünya ölçeğinde 
de ilk beş müze içinde yer alacaktır. 
Bu müzelerimizde her sene bir 
etkinlik planlanmaktadır. Ayrıca, 

eser sergileme dışında, konularında 
araştırmalara yönelik birikimler de yer 
alacaktır.

D.: Türkiye’de arkeolojik eser 
koleksiyonu yapmanın zorlukları 
neler?
H.P.: Arkeolojik eser koleksiyonculuğu 
hem bilgi hem eser temini hem de 
hukuki izlek açısından ülkemizde 
koleksiyonculuğun üst seviyesi ve 
en zor olanıdır. Üstelik eserlerin 
maddi değerinin prim yapması 
ve değerlendirmesi de neredeyse 
imkânsızdır. Bunun yanı sıra çok 
risklidir. 

Bir eserin kaybolması veya tahribinde 
koleksiyonerliğiniz iptal edilebilir. 
Böyle bir koleksiyon yapmak bilinçli 
olmayı da gerektirir. Arkeolojik eser 
koleksiyoncusu olmak bütün bu 

anlattıklarımı göze almak demektir. 
Dolayısıyla bu koleksiyonu yapanlar 
için bir zorluk yoktur.

Arkeolojik eser koleksiyoncusunu 
en fazla yıpratan, sizi denetleyen, 
bağlı bulunduğunuz devletin 
yaklaşımıdır. Nedense karar 
merciinde olanlar sizleri düşman 
ve suçlu görmektedirler. Esasen 
başta anayasamız olmak üzere 
mevzuatımız bu tür koleksiyoncunun 
korunmasını, destek olunmasını 
ve teşvik edilmesini düzenlemiştir. 
Zira arkeolojik eser koleksiyonunda 
kayıtlı eserler diğer koleksiyonlardan 
farklı olarak devletin/kamunun kabul 
edilerek tasarrufu kısıtlanmıştır. 

Koleksiyonların hukuki nitelikleri, 
devlet müzelerinin depolarında 
bulunan eserler gibidir. Arkeolojik eser 

koleksiyoncuları ve devlet müzeleri 
aynı safta, aynı amaca hizmet 
etmektedirler. Buna rağmen devlet 
uzmanlarının pek çoğu bilgisizlikten, 
az bir kısmı da bilinçli olarak 
koleksiyonculardan nefret eder ve her 
türlü zorluğu çıkarırlar. Tabi biz burada 
koleksiyonculuk belgesi alıp bunu 
istismar edenlerden değil, gerçek 
koleksiyonculardan bahsediyoruz. 

Bugün çok fazla arkeolojik eser 
koleksiyoncusu yıldırıldıkları için 
koleksiyonlarını devlete devredip 
koleksiyonculuğu bırakmışlardır. 
Sayıları da oldukça azalmıştır ve 
neredeyse yeni koleksiyona başlayan 
bulunmamaktadır. 

Koleksiyoncular eser almazlarsa 
tahrip olmaz iddiası doğru değildir. 
Zira kaçak kazı yapanlar bulduklarını 

satamayacaklarını düşündüklerinde 
eserleri tahrip etmektedirler. Siz kaçak 
kazıyı önlemelisiniz, önleyemezseniz 
koleksiyonculuğu özellikle teşvik 
etmelisiniz. Örnek vermek gerekirse, 
devlet 2005 yılından sonra 
kendine bağlı müzelerine getirilen 
arkeolojik taşınmaz parçalarına 
para ödememeye başladığında bir 
tane eser gelmemiştir. Bu taşınmaz 
eserlerin ne olduğunu takdirinize 
bırakıyorum. Sadece yasaklarla, 
cezaları arttırmakla kültür varlığı 
tahribatını önleyemezsiniz.

D.: Başkanı ve kurucusu olduğunuz 
Arkeolojik Eser Koleksiyoncuları 
Derneği’nin kuruluş hikâyesi ve 
faaliyetleri hakkında bilgi verir 
misiniz?
H.P.: Arkeolojik eser koleksiyoncuları 
hakkında, “Ülkemizin kültürel 
varlıklarını tahrip ettiriyorlar, 
kaçakçılık yapıyorlar” diye bir algı 
oluşturulmuştur. Özellikle bizleri 
denetleyen devlet uzmanları 
tarafından da bu algı kabul görmüştür. 

Bizler hem bu düşünceleri yıkmak 
ve kendimizi daha iyi tanıtmak, hem 
devlet uzmanlarına kültürel varlıkların 
nasıl daha iyi korunabileceği 
konusunda fikir vermek, hem devlet 
müzeleri ile işbirliği yapmak ve 

yanlış hukuki düzenlemelerin önüne 
geçmek, hem de koleksiyoncuların 
birlikte sergiler açarak yayınlar 
yapmasını sağlamak amacıyla 
derneğimizi kurduk.

Bir dergi çıkarmayı ve web sitesi 
kurmayı planlıyorduk. Uzun süre 
toplantılar yaptık, ailece yemekler 
düzenledik, ancak yeteri kadar 
gelişme sağlayamadık. Sıkıntı çeken 
arkeolojik eser koleksiyoncularını bir 
araya getiremedik. Bir araya gelen 
arkadaşlarımız da devlet baskısından 
çekinerek gerekli fedakârlıkları 
yapamadılar. 

Bir örnek vermem gerekirse; iki 
yıl koleksiyonculardan seçme 
eserler toplayarak İstanbul Arkeoloji 
Müzesi’nde sergi açmaya çalıştık. 
Dönemin müze müdürü Dr. Alpay 
Pasinli bize bu konuda destek vermiş 
ve bizi teşvik etmişti. Devlet ve özel 
koleksiyoncu arasındaki yakınlaşmayı 
da sağlamak istiyorduk. Ancak başarılı 
olamayınca Alpay Pasinli, “O zaman 
sen tek başına sergi aç” dedi. Ben özel 
koleksiyoner olarak ilk sergiyi İstanbul 
Arkeoloji Müzesi’nde açtım. Dr. 
Alpay Pasinli o zaman genel müdür 
olmuştu. Sağ olsun sergi açılışı için 
Ankara’dan geldi. 
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Bu sergi basında geniş yer buldu. 
Ertesi sene bu sefer müze yönetimi 
özel koleksiyonlardan eser toplayarak 
bizim düşündüğümüz sergiyi 
düzenledi. Bütün koleksiyoncular 
eser vermek için adeta yarıştılar. 
Hatta müze her sene sergi açmayı 
gelenekselleştirdi. Bu örnek 
ülkemizdeki koleksiyonculuk 
gerçeğini anlatır sanırım. 

Bu durum bizim toplumsal özelliğimiz 
olsa gerek. Bu konudaki üzüntümü 
gören bir arkadaşımın sözünü 
hiç unutmam, “Üzülme Türkler 
domuz kılı gibidir, ıslanmadan bir 
araya gelmezler”. Sonuç olarak 
derneğimizin faaliyetlerini  
durdurduk.

D.: Ülkemizde kültür varlıklarının 
yeterince korunduğunu düşünüyor 
musunuz? 
H.P.: Hayır düşünmüyorum. 
Eserleri korumayı üstlenen devlet 
yetkilileri kaçak kazı ve tahribat 
konusunda yeterli bilgiye sahip 
değiller. Bilgili olanlardan ve özellikle 
koleksiyonculardan yardım ve görüş 
almıyorlar. Hâlbuki koleksiyoncular bu 
işi yapanları çok yakından tanımakta 
ve yöntemlerini bilmektedirler. 

Düşündükleri sadece yasaklar 
koymak ve mevcut cezaları arttırmak. 
Yakaladıkları suçlular ve eserlerle 
övünmek. Gelişmiş ülkelerde olduğu 
gibi kültür varlıkları ve ören yerleri 
tahrip edilmeden gerekli önlemleri 
almak şart. Belli bir yerleşim veya 
eser tahrip olduktan sonra verilecek 
cezanın ne anlamı kalır. 

Bütün emniyet teşkilatında suçu 
önleme birimleri varken ören 
yerlerinin tahribatı için önlem 
alınmamıştır. Biz dernek olarak 
halkın eğitimi ve kültür varlıklarına 
sahip çıkma bilinci verilmesi dışında 
il kültür müdürlüklerine bağlı 
kültür polisi/zabıtası kurulmasını 
önerdik. Yapılan resmi kazıların bile 
yeterince korunamadığı da göz 
önüne alınıp belediyelerin, Orman 
İdaresi’nin kolluk kuvvetleri diğer 
örneklerde olduğu gibi sadece 
kültür varlıklarımızın korunmasında 
vazifelendirilmelidir.

D.: Neden Türkiye’de eser 
kaçakçılığının önüne bir türlü 
geçilemiyor?
H.P.: Sadece fikri değil bilgisi de 
olan uzmanların iş başında olmaları 
gerekiyor. Oturdukları yerden 
sadece duymak istediklerini duyup 
karar vermekle ne kaçakçılığı ne de 
tahribatı önleyebilirsiniz.

D.: Müze kurma fikri nasıl ortaya 
çıktı, nasıl gelişti? 
H.P.: Koleksiyonlarım geliştikçe 
kültürümüzün tanıtılması 
için bunların yayın yapılması, 
akademisyenlerle paylaşılması 
ihtiyacını hissettim. Zaten kadromuz 
da genişlemişti. Müze olalım dedik.

D.: Bugün müzeye ilgi nasıl? 
H.P.: Müzemiz herkesin dolaştığı, 
bütün eserlerimizin sergilendiği 
bir anlayışta değil. Daha ziyade 
belli temalar belirleyerek sergiler 
açıyor, sempozyumda bildiriler 
veriyor, yayınlar yapıyoruz. Halkla 
ve araştırmacılarla, yayın yaparak 
eserlerimizi paylaşmayı tercih 
ediyoruz.

D.: Müzecilik anlamında batı ile aynı 
seviyeyi yakaladık mı, bu anlamda 
ne gibi eksiklerimiz var? 
H.P.: Ülkemizdeki müzecilik 
anlayışı ile batı anlayışı farklı. Biz 
müzeleri galeri gibi görüyoruz. 
Müzeler sadece eser sergilenen 
yerler değillerdir. Aynı zamanda 
araştırmaların yapıldığı, kendi 
eserleriyle birlikte sergilerin açıldığı, 
sempozyumların yapıldığı araştırma 
merkezleridir. 

Müzelerimizin yaptıkları yayınları 
batı örnekleriyle karşılaştırdığımızda 
ne demek istediğimizi anlarsınız. 
Özellikle devlet müzelerimizdeki 
eser yoğunluğu dikkate alındığında 
her yıl yayın yapmaları gereklidir. 
Ayrıca müzeler yardımcı eğitim 
kurumlarıdır. Bu konuda okullarla 
müzelerimizde girişimler 
görmekteyiz.

D.: Ziyaretçiler müzeyi hangi gün ve 
saatlerde ziyaret edebilirler?
H.P.: Öğleden sonraları müzemiz 
açıktır. Sergilenen eserlerimiz çok 
azdır. Ağırlık ve tartı aletlerimizin 

bir kısmı görülebilmektedir. Ancak, 
araştırmacılar ve belli konuda 
uzmanlaşmış koleksiyoncularla 
eserlerimiz paylaşılmakta ve yayın 
yapılması teşvik edilmektedir.

D.: Pek çok kitabınız var ve 
fakültelerde dersler veriyorsunuz, 
bu çalışmalarınızda neler 
anlatıyorsunuz?
H.P.: Müzelerimizin büyük 

çoğunluğunda koleksiyon 
oluşturup koleksiyon yönetimleri 
bulunmamaktadır. Ben koleksiyonun 
önemini, gerekliliğini, getirilerini, nasıl 
yapılması gerektiğini batı örnekleri 
ile anlatmaya çalışıyorum. Esasen 
ülkemizde koleksiyon bilinci de yeteri 
kadar gelişmemiş ve bilinmiyor. 

Tanınmış önemli bir resim 
koleksiyoncusuna, “Ülkemizde 

bilinçli resim koleksiyonu 
yapılmıyor” dediğimde bana 
çok bozulduğunu hatırlıyorum. 
Şaşkınlıkla bana bakarken, “Hangi 
temada resim toplanıyor” dedim. 
Devamında, “Mesela sadece Selim 
Turan veya portre toplayan resim 
koleksiyoncusu var mı?” dediğimde 
ne demek istediğimi anlamıştı. 
Koleksiyona temel bakışım şöyledir; 
Esasen koleksiyonun kendisi tek 

eserdir. Alınan her parça onu 
tamamlar, geliştirir, anlam katar. 
Yani koleksiyon yapmak resim 
yapmaya benzer, alınan her eser 
bir fırça darbesi gibidir ve resmi 
tamamlamaya yöneliktir. Bu bilinçle 
hareket edilirse koleksiyon gelişir, 
koleksiyonere dinamizm katar ve 
neticesinden tatmin olur.
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D.: Ülkemizde müzelerin 
problemlerinin giderilmesi ve 
gelişmesi için önerileriniz var 
mı?
H.P.: Bir önceki soruda belirttiğim 
gibi ülkemizde bir iki tematik 
müze dışında hep genel konulu 
müzeler var ve koleksiyon 
yönetimleri yok. Bunun için 
dünyada söz sahibi olamıyoruz. 
Biz müzeciliği galericilik gibi 
anlıyoruz. Dünyada büyük 
müzeler 10 eser sergilerlerken 
benzer 6.000 eserin yayınını 
yapabiliyorlar. Sempozyumlar 
ve konularına uygun sergiler 
düzenliyorlar. 

Bizde tematik sayılabilecek, 
örneğin İslam hat sanatları 
alanında ülkemizin en zengin 
koleksiyonuna sahip müze, 
koleksiyonunu geliştirmediği gibi 
konusu dışında yurt dışından 
modern heykel sergisi açabiliyor. 

Devlet müzelerinde çok 
fazla uzman olduğu halde 
müzelerin eserleri üzerine hiç 
yayın yapılmıyor. Devlet, her 
müze uzmanının senede en 
az bir makale hazırlamasını 
ve her müzenin her sene 

dergi çıkarmasını mecbur 
tutmalı. Devlet müzelerinde ne 
eserler olduğu bilimsel olarak 
yayınlanmalı.

Son olarak da özel 
koleksiyonların, özel müzelerin 
ve devlet müzelerinin, devletin 
koordinasyonunda, konulu, 
dünyada dolaştırılacak, kataloglu 
sergileri düzenlenmelidir. Ülke 
kültürünü tanıtmak açısından bu 
çok önemlidir.

D.: Son olarak koleksiyon 
yapmayı düşünenlere neler 
önerirsiniz?
H.P.: İlgi duydukları konular dışına 
çıkmadan, ama belirledikleri 
konularda derinlemesine birikim 
yapmalarını ve bunları yayına 
dönüştürme hedefleri olmasını 
öneririm. Bu sayede yaptıkları 
koleksiyonlardan bıkmayacaklar, 
sürekli bilgileri artacak ve dünya 
ölçeğinde yer edinebileceklerini 
görecekler.
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Nefesteki Hastalık 
Göstergelerini Tespit Eden 
Sensörler

Bir binanın havasındaki toksinleri 
veya nefesteki hastalık göstergelerini 
yakalayabilen küçük, ince, kare bir 
organik plastik yakın dönemde 
taşınabilir, kullan at sensör aygıtlarının 
temelini oluşturabilir.  

İnce plastik filmleri gözeneklerle 
delik deşik eden Illinois Üniversitesi 
araştırmacıları aygıtları koklamak 
için dahi çok alçak seviyelerde 
tespit yapabilecek kadar duyarlı hale 
getiriyor. İleri Fonksiyonel Materyaller 
Dergisi’nde yer alan yeni çalışmada 
Prof. Ying Diao’nun araştırma 
ekibi nefesteki amonyağı (böbrek 
yetmezliğinin bir işareti) görüntüleyen 
bir aygıt tanıttı. 

Illinois Üniversitesi Kimya ve 
Biyomoleküler Mühendislik Profesörü 
Ying Diao çalışma hakkında; “Klinik 
uygulamada hekimler bu tür bileşikleri 
tespit ve analiz etmek için büyük 
bir masa boyutunda yüksek hacimli 
aletler kullanıyorlar. Biz hastalara 
ucuz bir sensör çipi dağıtarak onların 
bunları kullanıp daha sonra atmalarını 
istiyoruz” dedi.  

Diğer araştırmacılar gaz algılama için 
organik yarı iletkenleri kullanmayı 
denediler, ancak materyaller nefesteki 
hastalık göstergelerinin iz seviyelerini 
tespit edecek kadar duyarlı değildi. 
Diao’nun ekibi reaktif bölgelerin 
plastik filmin yüzeyinde olmadığını, 
ama içerisine gömülü olduğunu fark 
etti. 

Diao, bu metodu aygıtın kendisine 
direkt olarak minik gözenekler 
basmak için geliştirdiklerini, böylece 
bu ileri derecede reaktif bölgeleri 
ortaya çıkarabildiklerini söylüyor. 
Diao, bunu yaparak reaktifliği on kat 
arttırdıklarını da belirtiyor. 

Araştırmacılar ilk aygıt tanıtımları için 
böbrek yetmezliği göstergesi olarak 
amonyak üzerine yoğunlaşmışlar. 
Diao, amonyak yoğunluğundaki 
değişimi izlemenin bir hastaya 
doktoruna kendisine bir böbrek 
fonksiyon testi yapmasını talep 
etmesi için bir erken uyarı işareti 
sağlayabileceğini söylüyor. 

Kullandıkları materyal amonyağa karşı 
oldukça reaktif ancak nefesteki diğer 
bileşikler için değil. Ama sensörün 
kompozisyonunu değiştirerek diğer 
bileşiklere göre ayarlanmış aygıtlar 
yaratabiliyorlar. Örneğin araştırmacılar 
formaldehit için oldukça duyarlı bir 
çevresel izleyici geliştirmişler. 

Ekip şimdilerde hastaların sağlığı 
ile ilgili daha bütünsel fotoğraflar 
çekmelerini sağlayabilecek çoklu 
fonksiyonlara sahip sensörler 
geliştirmek üzere çalışıyorlar. Diao 
çalışmalarının geldiği son nokta için 
şunları söylüyor; “Çoklu bileşikleri, 
aynı bir kimyasal parmak izi gibi tek 
seferde tespit edebilmek istiyoruz. 
Kimyasal parmak izlerini ve nasıl 
değiştiklerini belirleyerek, potansiyel 
sağlık sorunlarının işaretlerini daha 
net ortaya koyabiliriz.” 

Sanal İnsanlar Doktorlara 
Yardım Edecek

Kötü haberleri doğru bir şekilde 
verebilmek ve hasta reaksiyonuyla 
başa çıkabilmek hekimler için anahtar 
bir yetenektir. Sezgisel bir teknoloji 

tıp öğrencilerinin en iyi yaklaşımları 
öğrenmesine yardım ediyor. Tıp 
öğrencisi Katie Goldrath’ın zorlu bir 
sağlık haberini ilk kez verişi Robin 
adlı genç bir kadına ve annesi 
Delmy’ye, Robin’in lösemisi olduğunu 

• Nefesteki 
 Hastalık
• Sanal
 İnsanlar
• Mucize İlaç
• MS Çözüldü  
 mü? 

söylediğinde olmuş. Eğilip hastanın 
gözlerinin içine bakarken empati 
duyduğunu ifade edebiliyor muydu? 
Böyle bir konuşma ne kadar deneme 
yaparsanız yapın zordur. 

Robin ve Delmy aslında bir bilgisayar 
ekranındaki sanal insanlardı. İnsana 
çok yakın tasarlanan bu sanal insanlar, 
tipik bir yüz yüze konuşmada 
paylaşılan iletişim davranışlarının geniş 
bir yelpazesini kullanma kapasitesine 
sahipler ve oldukça zekiler. 

Medical Cyberworlds Inc. ve Michigan 
Üniversitesi araştırmacıları tarafından 
yakın zamanda Uluslararası Hasta 
Eğitimi ve Danışmanlık Dergisi’nde 
yayınlanan çalışmaya göre, bu gibi 
sezgisel etkileşimler doktorların 
hastaları ve meslektaşları ile yapacak-
ları zorlu iletişim durumlarına daha iyi 
hazırlanmalarına yardımcı olabilir. 
Çalışmanın ana yazarlarından ve 
sanal gerçeklik programını geliştiren 
şirket olan Medical Cyberworlds’ün 
kurucusu Dr. Frederick Kron’a göre 
iletişim doktor-hasta ilişkisinin en 

önemli parçası. Kron, “Sanal insan 
simülasyonlarının tıp öğrencilerine 
ileri iletişim tekniklerini öğretmede 
çok etkili bir araç olduğunu gördük 
ve daha önemlisi simülasyondaki 
bu teknikler çok daha gerçekçi klinik 
durumlara transfer ediliyor” diyor.

Araştırmalar zayıf klinik iletişim 
yeteneklerinin hasta memnuniyeti 
seviyelerinin düşmesine, sağlık 
sonuçlarının zayıflamasına, hasta 
şikâyetlerinin ve yanlış tedavi 
suçlamalarının artmasına neden 
olabileceğini gösteriyor. Zayıf iletişim 
hastane koşullarındaki sentinel 
olayların en sık tanımlanmış ana 
nedenleri arasında sürekli olarak yer 
alıyor. Bu olaylar önlenebilir hasta 
yaralanmalarına ve hatta ölüme yol 
açabiliyor. 
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Çalışmanın diğer yazarlarından 
Michigan Üniversitesi Aile Hekimliği 
Departmanı profesörlerinden Dr. 
Michael Fetters, ileri sağlık iletişimi 
yeteneklerini öğretmenin etkili 
yollarını bulmanın uzun süredir 
çözüm aradıkları bir zorluk olduğunu 
söylüyor. Dr. Michael Fetters sözlerine 
şöyle devam ediyor; “Tıp öğrencileri, 
sağlık iletişiminin karmaşık yanları 
üzerine ustalaşmalarına, bunun 
yanında hem sözlü hem sözsüz üstün 
iletişim yetenekleri geliştirmelerine 
yardımcı olacak pratiğe yönelik, 
yenilikçi yöntemlere çok büyük bir 
ihtiyaç hissediyor. Bizim çalışmamız 
bunun sanal gerçeklikle etkin bir 
şekilde sağlanabileceğini gösteren ilk 
araştırma olma özelliği taşıyor.”
Araştırmacılar bu sorunu MPathic-VR 
adını verdikleri devrimsel sanal insan 
teknolojisini kullanarak çözüyorlar. 
Medical Cyberworlds’ün bu 
uygulaması, öğrenicilerin görebilen, 
duyabilen ve onlara gerçek zamanlı 
olarak tepkiler veren bilgisayar tabanlı 
sanal insanlarla konuşmasını mümkün 
kılıyor. Sanal insanlar iki insan arasında 
geçen sıradan bir konuşmada 
gerçekleşmesi beklenen geniş bir 
davranışlar yelpazesini kullanıyor. 

Sistem öğrenicilerin vücut dilini, 
yüzsel ifadelerini ve iletişim 
stratejilerini değerlendiriyor, daha 
sonra bu bilgileri sanal insandan 
gerçek zamanlı tepkiler üretmek 
için kullanıyor ve öğrenicinin güçlü 
yanlarını veya zayıflıklarını temel 
alan kişiselleştiilmiş öneriler sağlıyor. 
Diğer taraftan öğreniciler video 
aracılığıyla sanal insan ile aralarındaki 
etkileşimi de görerek, öğrendikleri 
şeyleri uygulama şansı elde ediyor. 

Elde edilen bulgular, öğrenme 
deneyiminin tekrar eden etkileşimleri 
de içeren titizlikle dizayn edilmiş 
yapısının öğrencilerin iletişim 
yeteneklerini geliştirdiğini 
gösteriyor. Çalışma Amerika 
Birleşik Devletleri’nde bulunan 
üç tıp okulundan 421 öğrenci ile 
yürütülmüş. Deney grubunun yarısı 
sanal gerçeklik kullanırken, diğer yarısı 
daha geleneksel bilgisayar temelli 
öğrenme metodunu kullanmış.  
Çalışmaya katılan öğrencilerden tıp 
fakültesi dördüncü sınıf öğrencisi 

Katie Goldrath, sanal gerçeklik 
uygulamasının sunduğu senaryoları 
uygulama imkânından büyük fayda 
sağladığını belirtiyor. Goldrath ayrıca, 
video geri bildiriminin diğer bireylerin 
kendi rolünü ve reaksiyonlarını nasıl 
algıladığını anlamasına yardımcı 
olduğunu da ekliyor.  

Goldrath’a göre çoğu zaman 
hastalar şok, ret, korku veya diğer 
duygular nedeniyle doktorların 
yaptığı açıklamaları tam manasıyla 
özümseyemiyor. Goldrath sözlerine 
şöyle devam ediyor; “Doktorun seni 
rahatlatmak için başında durması 
veya sana doğru eğilmesi ya da elinde 
duran bir parça kâğıttan bir şeyler 
okuması veya gözlerinin içine bakarak 
konuşması gibi bir takım faktörler 
hasta üzerinde kalıcı bir etki bırakıyor. 
Bu gibi hareketler hastaya, geçireceği 
sıkıntılı zamanlarda hekimin kendisine 
nasıl bir destek verebileceği hakkında 
fikir veriyor”. 

Çalışmanın bir parçası olarak 
öğrenciler ayrıca sağlık hizmeti 
ekiplerinde etkili diyalogun önemini 
öğrenmek için meslekler arası 
iletişimlerini de test ediyorlar. Bu 
senaryoda öğreniciler dikkatsizliği 
yüzünden ilgilenmekle yükümlü 
olduğu bir hastanın ailesiyle yapılacak 
toplantıya kendisini dâhil etmeyen 
öğrenciye kızgın olan sanal bir 

onkoloji hemşiresi ile aralarındaki 
etkileşimleri yönetmek zorundalar. 

Yazarlara göre sanal insan iletişim 
sistemi, güvenli ve etkin bir hasta 
bakımı sağlamada sağlık hizmeti 
ekipleri arasındaki başarılı diyalogun 
ne denli değerli olduğunun altını bir 
kere daha çiziyor. 

Michigan Üniversitesi Aile Hekimliği 
Departmanı’ndan Dr. Tim Guetterman 
da araştırmaya katılan hekimlerden 
biri. Guetterman çalışmayla ilgili 
olarak şunları söylüyor; “Sağlık 
hizmeti alanında daha iyi öğrenme 
çıktıları üretmek ve öğrencilerin bilgi 
üretimine katılımını daha iyi sağlamak 
için uzun zamandır yenilikçi öğrenme 
metotlarına ihtiyaç duyuluyor. 
Yaptığımız bu çalışma sonucunda bu 
ihtiyacı karşılama yolunda çok büyük 
bir adım atacağımıza inancımız tam.” 

Mucize İlaç Bulundu mu?

Bilim insanları, bunama gibi beyindeki 
nöronların bozulmasıyla ortaya çıkan 
hastalıkları durdurabilecek bir ilaç 
bulduklarını umut ediyor. 2013 yılında 
İngiltere’deki Tıp Araştırma Konseyi ilk 
defa hayvanlarda beyin hücrelerinin 
ölmesini engelleyen bir ilaç bulmuş, 
haber ilgi uyandırmıştı. Ancak bu ilaç 
organların hasara uğramasına yol 
açtığı için insanlarda kullanılamıyordu. 

Şimdiyse beyinde aynı koruma 
mekanizmasına sahip ve insanlarda 
kullanılabileceği düşünülen iki ilaç 
geliştirildi.

İngiltere’deki Leicester Üniversitesi 
Tıp Araştırma Konseyi Toksikoloji 
Bölümü’nden Profesör Giovanna 
Mallucci, bu durumun heyecan 
yarattığını söylüyor. Bunama görülen 
hastalarda klinik deneylere başlanması 
ve ilacın işe yarayıp yaramadığının 2-3 
yıl içinde tespit edilmesi hedefleniyor.

Beyin hücreleri, doğal savunma 
mekanizması gereğince, gelen bir 
virüsün yayılmasını önlemek için 
protein üretimini durduruyor. Ancak 
nöronların bozulmasına yol açan 
nörodejeneratif hastalıklarda bu 
protein üretimi olmaması gerektiği 
halde o kadar uzun bir süre boyunca 
duruyor ki hücreler ölmeye başlıyor.

Beyin hücrelerinin ölmesiyle hareket, 
hafıza gibi işlevler yerine getirilemiyor 
ya da hastalığa göre ölüme yol 
açabiliyor. Nörodejeneratif hastalıklar 
arasında ise alzheimer, parkinson, 
multiple skleroz ve huntington yer 
alıyor.

Farelerde kullanılan bir ilaçla ilk 
defa nörodejeneratif bir hastalığın 
yayılması engellenmiş, ancak bu ilacın 
insanlarda pankreası zehirlediği ortaya 
çıkmıştı. 2013 yılından beri neredeyse 
1.000’den fazla ilacın bu hastalıkların 
yayılmasını önlemede işe yarayıp 
yaramadığı test edildi.

Depresyon tedavisinde kullanılan 
trazodone ve kanser hastalıklarında 
test edilen DBM’in bu işlevi 
yerine getirebileceği görüldü, 
ancak uzmanlar bu ilaçların test 
aşamasından geçmesi gerektiği 
uyarısında bulunuyor. Prof. Mallucci, 
bu ilaçların hastalıkları tamamen 
tedavi etme gibi bir görevi 
olmayacağını, ancak bu hastalıklarla 
daha iyi yaşanmasının sağlanabileceği 
görüşünde. Çok sayıda araştırmacı 
ve doktor, test sonuçlarının heyecan 
verici olduğunu vurguluyor; eğer 
deneylerin gerçekleştirilmesiyle 
verimli sonuçlar alınırsa büyük bir 
aşama olacağı kaydediliyor.

MS Hastalığının Sebebi 
Bulunmuş Olabilir

MS (multiple skleroz) hastalığının 
nedenini bulmak konusunda 
bilim dünyasında önemli bir 
adım atıldı. İngiltere’de bulunan 
Exeter Üniversitesi ile Kanada’da 
bulunan Alberta Üniversitesi’nden 
araştırmacılar, Rab32 adındaki 
proteinin MS hastalarının beyinlerinde 
yüksek oranda bulunduğunu keşfetti. 
Sağlıklı beyin hücrelerinde ise Rab32 
proteininin görünür bir oranda 
olmadığı kaydedildi.

MS hastalığına tam olarak neyin yol 
açtığının bilinememesi, hastalığın 
tedavisinin bulunmasını zorlaştırıyor. 
O yüzden İngiliz ve Kanadalı bilim 
insanlarının keşfi, hastalığın tedavisinin 
bulunmasında büyük bir rol 
oynayabilir.

MS hastalığında vücudun kendi 
savunma sisteminin saldırması 
yüzünden sinirlerin etrafında 
bulunan miyelin denen yalıtıcı 
madde zarar görüyor. Elektrik 
kablolarının etrafındaki plastik gibi 
sinirler de miyelin denen bir protein 
ile çevrili.

Ancak MS hastalığı sinirlerin 
etrafındaki miyelinin zarar görmesine 
neden oluyor ve elektrik uyarılarının 
vücuda iletilmesi zorlaşıyor. Böylece 
sinirlerin uyarıları iletme kabiliyeti 

azalıyor; bu da beynin zarar 
görmesine, kan, oksijen ve doku 
yapımında azalmaya neden oluyor. 
Semptomlar ise yorgunluk, denge 
kaybı, kas spazmı, hareket sorunları, 
acı ve konuşma ile ilgili sorunlar 
olarak ortaya çıkıyor.

Araştırmacılar uzun bir müddet 
boyunca hücrelerin enerji kaynağı 
olan mitokondrinin hastalığın 
oluşmasında önemli bir rol oynadığını 
düşündü. İngiliz ve Kanadalı 
araştırmacılar ise Rab32 proteininin 
olduğu yerde hücrenin kalsiyum 
üreten kısmının mitokondriye çok 
yakın olduğunu keşfetti.

Kalsiyum üretimi sırasında iletişim 
hatasının oluşması, mitokondrinin 
yanlış davranmasına yol açıyor 
ve MS hastalarının beyninde 
zehirlenmenin oluşmasına 
neden oluyor. Araştırmacılar 
henüz Rab32 proteininin yüksek 
oranda üretilmesine neyin sebep 
olduğunu bulamasa da hücrelerin 
temelinde bulunan bir eksiklikten 
kaynaklanabileceğini düşünüyor.

Dünyada 2,5 milyon MS hastası 
var. Hastalık daha çok 20 ve 30’lu 
yaşlarda teşhis ediliyor ve kadınlarda 
erkeklerden fazla görülüyor. Araştırma 
sonucunda Rab32 proteinini 
hedefleyen tedavi yöntemleri 
geliştirilebilir.
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Global ekonomik büyüme açısından 
2016 yılının son çeyreğinde başlayan 
ivmelenme, 2017’nin ilk çeyreği ve 
sonrasında da devam edecekmiş gibi 
görünüyor. Burada en önemli etken 
emtia fiyatları nedeniyle ekonomik 
sıkıntılar yaşayan emtia ihraççısı 
ülkelerin, emtia fiyatlarındaki kısmi 
iyileşmeler sayesinde bir miktar 
toparlanması. Diğer taraftan Çin de iyi 
bir performans sergilemeye devam 
ediyor. Gelişmiş ekonomilerdeki 
ivmenin en önemli dinamiği ise 
Amerika Birleşik Devletleri ekonomisi. 
Her ne kadar ilk çeyrek büyüme 
rakamları Amerikan ekonomisinde 
ufak bir yavaşlamaya işaret ettiyse de 
bunun kalıcı olmayacağı yönünde 
beklentiler yüksek. 

Gelişmiş ülkeler tarafında Amerika 
yanında Japonya ve genel olarak 
Avrupa’nın performansı gayet iyi. 
Global ekonominin %75’lik kısmını 
oluşturan gelişmekte olan ülkelerde 
de durum iyiye gidiyor. Çin ve Rusya 
toparlanıyor. Global ekonominin 

zayıf karnı şu anda Latin Amerika ve 
Ortadoğu. IMF, Dünya Bankası gibi 
otoriteler 2017 için global büyüme 
tahminlerini %3,5’e, 2018 için büyüme 
tahminlerini %3,6’ya revize ettiler. Bu 
revizyonlar 2016 yılsonuna kıyasla 
yukarı yönlü olsa da bazı faktörler 
hala aşağı yönlü risklerin varlığına 
işaret ediyor. 

Bunlardan en önemlisi, özellikle 
Brexit ve Amerika Birleşik Devletleri 
seçimleri sonrası gelişmiş ülkelerde 
ortaya çıkan korumacı politikaların 
kazandığı hız. Bu uygulamalar 
global ekonomik entegrasyon, 
dolayısıyla bundan en çok faydalanan 
gelişmekte olan ülkeler açısından 
önemli bir tehdit. Fransa seçimlerinin, 
Avrupa’nın Amerika Birleşik Devletleri 
veya Birleşik Krallık’ta olduğu gibi 
entegrasyondan geri dönmeyeceği 
yönünde ortaya koyduğu mesaj 
önemli. Yazının yazıldığı gün itibarıyla 
Fransa’nın Avrupa Birliği’ne tam 
destek veren yeni Başkanı Emmanuel 
Macron parlamento seçimlerinde 
de önemli bir zafer kazanmanın 
ilk işaretlerini vermekte. Bu durum 
Birleşik Krallık’ta yaşanan siyasi 
belirsizliğin etkilerini de mutlaka 
azaltacaktır.

Global ekonomi önündeki önemli 
risklerden bir diğeri Amerika Birleşik 
Devletleri Merkez Bankası FED’in 
faiz arttırımlarının beklenenden hızlı 
seyretmesi. Önümüzdeki dönemde 
iki faiz artışı daha beklenirken Mayıs 
ayındaki toplantıda yetkililerin 
genel fikri, faiz arttırım kararlarının 
alınabilmesi için yılın ilk çeyreğinde 
ortaya çıkan yavaşlamanın geçici 
olduğuna dair sağlam kanıtlar 
gerekiyor. 

Bir diğer önemli husus Çin’in iyi 
büyüme performansına karşın, 
yüksek kredi hacmi büyümesi 
nedeniyle finansal sisteminde 
meydana gelebilecek kırılganlıklar. 
Finansal regülasyonların gevşetilmesi 
yönündeki global eğilim de benzer 
şekilde finansal sistem risklerini 
arttırıcı bir husus olarak görülüyor. 
Son olarak ekonomik etkenler 
yanında jeopolitik risklerin de göz ardı 
edilmemesi gerekli. 

Peki, ülkemizde durum nasıl? Yine 
yazının yazıldığı gün itibarıyla ilk 
çeyrek büyüme rakamları açıklandı. 
Türkiye ekonomisi 2017’nin ilk 
çeyreğinde yıllık bazda %5,0 
büyüyerek beklentilerin üzerinde 
bir performans sergiledi. Takvim ve 
mevsimsellikten arındırılmış çeyreklik 
büyüme ise %1,4 ile toparlanmanın 
sürdüğüne işaret etti. Böylece son 4 
çeyrek toplamı büyüme %3 oldu.

İlk çeyrek büyümesine en büyük katkı 
3,1 puan ile özel tüketim harcamaları 
kaynaklı. Yarı dayanıklı tüketim 
mallarına getirilen vergi teşvikinin 
büyümeye etkisi ikinci çeyreğe kalmış 
görünürken, dayanıksız mal ve hizmet 
tüketimi güçlü bir büyüme sergiledi. 

Büyümede öne çıkan diğer kalemler 
%2,2’lik katkı ile ihracat ve son 

dönemde alınan teşvik kararlarının 
etkisi ile kamu harcamaları. 

Hükümetin büyümeyi destekleyici 
tutumunun meyveleri bu açıdan 
toplanmaya başlanmış denilebilir. 
Diğer taraftan büyümeye yatırımların 
katkısı hala sınırlı. Yatırım kaynaklı 
büyümenin, büyüme açısından 
sağlık ve sürdürülebilirlik göstergesi 
olduğu düşünülürse, bu tarafa biraz 
daha dikkatle yaklaşmak gerektiğini 
söylemek yanlış olmaz. Üretim 
tarafında imalat sanayisinin katkısı 
0,9 puan ve hizmetler sektörü katkısı 
1,2 iken tarım sektörü sadece 0,1 
puanlık sınırlı katkı veriyor. Ek olarak 
inşaat sektörünün katkısı 0,3 puanda 
seyrederken, güzel bir haber olarak 
finans ve sigorta faaliyetlerinde 
canlanma var. 

Ülkemizin ilk çeyrek büyüme 
performansı, beklentilerin üzerinde 
gerçekleşmesi ve yılın ilk çeyreğinde 
gelişmekte olan ülkeler liginde Çin ve 
Hindistan’dan sonra en iyi performansı 
göstermiş olması sebebiyle olumlu. 
Dünya Bankası, Haziran ayı başında 
ülkemiz için 2017 yılı büyüme 
tahminini %3,5’e yükseltti. Orta vadeli 
planda ise 2017 büyüme beklentisi %4,4. 

Enflasyon tarafında ise Mayıs ayı 
rakamları sınırlı da olsa bir iyimserlik 
yarattı. Nisan ayında %11,87 ile son 
dokuz yılın en yüksek seviyesine 
çıkan TÜFE, Mayıs ayında %11,72’ye 
düşerek, Kasım 2016’dan itibaren ilk 
kez aşağı yönlü bir hareket göstermiş 
oldu. Üretici tarafındaki enflasyon, 
2017 yılı Mayıs ayında bir önceki aya 
göre %0,52, bir önceki yılın Aralık 
ayına göre %7,74, bir önceki yılın aynı 

ayına göre %15,26 ve on iki aylık 
ortalamalara göre %9,02 artış gösterdi. 
Mayıs ayındaki gerileme özellikle bir 
grup gıda fiyatındaki artış nedeniyle 
sınırlı kalmış olsa da enflasyondaki 
düşüşün yılın geri kalanında da devam 
etmesi ve yılsonuna doğru tek haneye 
düşmesi bekleniyor. Buradaki önemli 
husus, küresel piyasaların gidişatına 
bakılmaksızın Merkez Bankası’nın sıkı 
para politikasını devam ettirmesi.

Yılın ikinci yarısının, hükümetin 
büyümeyi destekleyici politikaları 
ve enflasyon kontrolü için sıkı para 
politikası çerçevesinde geçeceğini 
beklemek yanlış olmaz. Tabi burada 
mali disiplinin öneminin göz ardı 
edilmemesi çok önemli. Yazın ilk 
günlerinde gelen iyi haberlerin, yılın 
geri kalanında da devam etmesi 
ümidiyle. 

Ekonomi Ekonom

Ekonomi
Gündemi

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

Aslı Günel
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İşlevlendirme, ÇEKÜL Vakfı’nın gerek 
mahalle, gerekse kent ve havza 
ölçeğinde sürdürdüğü canlandırma 
çalışmalarında, hassasiyetle yaklaşılan 
konuların başında geliyor. 

ÇEKÜL Vakfı’nın işlevlendirmeye 
bakış açısını, koruma stratejisi ve 
felsefesi içinde işlevlendirmenin yerini, 
uygulama örnekleriyle anlatmaya 
çalışacağım. Ama önce, “Biz neyi 
koruyoruz?” sorusunu cevaplayalım.

Biz neyi koruyoruz? Koruma öncelikli 
bir yaklaşımla ele aldığımız şey 
nedir? 

Kentler sadece binalardan oluşmaz. O 
binaların içinde yaşanan hayatlar yani 
yaşamın kendisi aslında koruduğumuz 
şeyin temelini oluşturur. Binaları 
yaşatabilmek, içindeki hayatı 
korumakla mümkün olabilir. 
İşlevlendirmenin önemi de burada 
ortaya çıkıyor. İşlevlendirmenin esası, 
yaşamı planlamaktır. 

Kamusal Yarar

Kamusal yarar, kamusal niteliğin 
arttırılması anlamına geliyor. “Kent 
yaşamı”ndan ortak iş yapma pratiğini 
anlıyorsak; “kültürün korunması” ve 
“kültür üretimi” ile de ortak mekânda 

bir araya gelmeyi gerektiren işler 
bütününü anlıyoruz. Bu nedenle 
koruma projelerinin niteliğini 
yükselten şey, o projenin kamusal 
olarak ne kadar paylaşıldığı, halkın 
projeyi ne kadar sahiplendiği ile 
ilgilidir. 

İnsanlar, çalışma alanı olan yapıyla/
bölgeyle nasıl bir bağ kuruyor? Yalnız 
mı, yoksa çocuklarıyla birlikte mi 
geliyor? Belli bir rutin içinde mi, yoksa 
sadece bir kere merak ettiği için mi 
geliyor? Bir üretim sürecine katılmaya 
mı geliyor? 

Bunun da ötesinde hatırlanması 
gereken bir şey daha var. Tarihi 
binalar hepimize aittir. Onları tam 
da bu nedenle kültür “mirası” olarak 
anıyoruz. Bu yüzden bir binayı 
sahiplenmek ile onu korumak 
arasında doğrusal bir orantı vardır. 

Söz gelimi bir zamanlar sultanların 
yaşadığı Topkapı Sarayı’na bugün 
dolaşmak için gidiyorsak, mekân 
kamuya ait olduğu ve kültürel 
miras olarak sahiplenildiği içindir. 
Söz konusu anlam ve kullanım 
değerini mekâna kazandıran, ona 
yüklenen işlevdir. O halde diyebiliriz 
ki korumanın sürdürülebilmesi için ilk 
kural, kamusal yarardır.

Kimliğe Saygı

İşlevlendirmeden söz ederken ikinci 
önemli kural, Tarihi Kentler Birliği’nin 
de ilkelerinden biri olan kimliğe 
saygıdır. Biz yeni bir bina inşa etmiyor 
ya da yeni bir binaya işlev vermiyoruz. 
Geçmişten bize miras bırakılmış 
olanı geleceğe aktarmayı istiyoruz. 
Dolayısıyla onun kimliğine saygı 
duymalıyız. 

Bazı gereksinimler nedeniyle tarihi 
yapıya yeni parçalar eklenebilir ki bu 
bütünüyle teknik bir konudur. Ama bu 
teknik dokunuş sırasında da yapının 
geçmişten bugüne taşıdığı kimliği 
unutmamak gerekiyor. Bu da başka 
bir teknik soruya yol açar. Yeni işlevi 
tarihi yapı içine nasıl oturtmalı? Yeni 
olan eskiyle nasıl harmanlanmalı? 
Yapılan müdahalenin tarihi binanın 
kimliğini zedelememesi doğru 
işlevlendirmenin ilkelerinden biridir.

Bütüncül Bakış 

İşlevlendirme projesi hazırlarken 
bazı temel sorunların cevaplarını 
vermeliyiz. Yapı neden, hangi amaçla 
işlevlendirilecek? Neden koruma 
ihtiyacı duyuyoruz? Kentsel koruma 
senaryomuzun içinde bu işlevin 
amacı ne olacak? Bu soruların 
cevapları projemize yön verecektir. 
Çünkü tarihi yapıyı restore ettikten 
sonra bir işlev arayışına girmek, 
bütüncül bakış açısına uygun değildir.
Daha proje aşamasındayken yapının 
işlevini uzmanlarla tartışmalıyız. 

İşlevlendirme:
Yaşamı
Planlamak

Kentteki kültür üretimine katkısı, kent 
ile kurduğu ilişkinin niteliği, korumada 
sürekliliğin sağlanması, gelecekteki 
muhtemel projelerde oynayacağı rol 
gibi çok yönlü bir tartışma, bütüncül 
bir strateji kurmamızı sağlayacaktır.

Kendine Yeterlilik 

Koruma çalışmaları belediyelere ve 
halka yük olmamalı. Miras bir yapı, 
gerek ekonomik gerekse sosyal 
açıdan kendine yetiyor olmalı... 
Bu da ancak çevresiyle doğru 
etkileşime geçmesiyle mümkündür. 

İşlevlendirmenin başarılı olması, 
kaynak kullanımı, sosyal devamlılık 
ve kültür üretimi açısından kendine 
yeterli olmasıyla ilgilidir.     

Ancak unutmamalı ki kaynak ve 
kalkınmanın tek yolu para kazanmak 
değildir. Söz gelimi bir müze, çok para 
kazanmaz. Ancak ürettiği kültür, o 
kentin kültür sermayesine bir katkısıdır. 
Kültür üretimi, sosyal sermayeye ve 
dolaylı olarak da ekonomik sermayeye 
katkı sağlar. Bu, sosyal ve kültürel 
üretimin devamlılığı ile ilgili daha 
geniş bir çerçeve sunar bize.  

Çevre Çevre

Alp Arısoy
ÇEKÜL Vakfı Kent Çalışmaları 
Koordinatörü, Mimar

Sonuç:

ÇEKÜL Vakfı’nın sahada 
edindiği deneyimlerden üç 
ders çıkarttık:

• İşlev, stratejik planlamanın 
parçasıdır; restorasyon 
projesinin değil. Bu nedenle 
restorasyon uygulaması 
bittikten sonra değil, projenin 
daha en başında stratejik 
planlamanın bir parçası olarak 
kurgulanmalıdır. 

• Sürdürülebilir işlev, işletme 
planı ile düşünülmelidir. Proje 
hayata geçtikten sonra ne 
şekilde yaşatılacağı proje ile 
birlikte programlanmalıdır.   

• Son olarak, işlevlendirme 
kararı ancak katılımcı süreçlerle 
verilebilir. Katılımcılık ise 
sadece bilgilendirme değildir. 
Projenin en başında, mekâna 
verilecek işlev tartışılırken 
kararlar, mekânı kullanacak 
insanlarla birlikte alınmalıdır. 
Yapı, gelecek kuşaklara ancak 
böyle aktarılabilir. 
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aşılmaz bir duvar gibi yükselmekte ve 
toplumsal alandan dışlanmaya sebep 
olmaktadır. Bu tür olumsuzluklara 
maruz kalmamak için bilgi ve birikim 
sahibi olan, ufku geniş bir nesil 
yetişmesi gerekmektedir.

Okuma-yazma, iktisadi ve sosyal 
kalkınmanın, çevreyi korumanın, 
yoksulluğun yayılmasını önlemenin, 
iş fırsatlarını geliştirmenin, cinsiyet 
eşitliğini uygulamanın, aile sağlığını 
iyileştirmenin ve demokratik katılımı 
sağlamanın en temel araçlarındandır. 
Nitekim okuma-yazma öğrenmek de 
tüm insanlar için hakiki sürdürülebilir 
kalkınma hedefine ulaşma yönünde 
büyük önem arz etmektedir.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim 
ve Kültür Teşkilatı UNESCO’nun 
yayımladığı son raporlara göre 
dünyada son yirmi yılda okuma-
yazma bilenlerin oranı yüzde on 
artmıştır. Okuma-yazma bilmeyi, 
“okuma ve yazma yeteneklerine sahip 
olma” şeklinde tanımlayan UNESCO, 
okuma-yazma bilenlerin oranının 
yükselmesine rağmen hala üçte 
ikisi kadınlardan oluşan 758 milyon 
insanın okuma-yazma bilmediğini 
kaydetmektedir.

Bu gerçeklerden hareketle 
UNESCO’nun tüm insanların okuma-

yazma hakkından yararlanabilmesi ve 
cehaletin ortadan kaldırılması için ilan 
ettiği “Dünya Okuma-Yazma Günü” 
her yıl 8 Eylül tarihinde kutlanmaktadır. 
Bu günde dünya ülkelerinde okuma-
yazma yolundaki engeller ve sorunlar 
ele alınmakta ve daha iyi bir gelecek 
için zemin hazırlanmaktadır.

Hatay’ın Anavatana Katılışı 

Hatay, Fransa ile imzalanan Ankara 
Antlaşması sonrası, özel bir yönetim 
kurulması ve Türklere geniş haklar 
tanınması koşullarıyla Fransızlara 
bırakılmıştı. Ancak Fransızlar bu 
koşulları yerine getirmedi. Fransa, 
1936’daki Suriye’den çekilme kararı 
ile Hatay’ı da bu ülkeye bırakmış 
oluyordu. Bu durum karşısında Türkiye, 
Milletler Cemiyeti’ne başvurarak bunun 
anlaşmaya aykırı olduğunu belirtti. 
 
1 Kasım 1936’da meclisin açılış 
konuşmasında Atatürk, Hatay sorunu 
ile ilgili olarak şunları söyledi; “Bu sırada, 
milletimizi gece gündüz meşgul eden 
başlıca büyük bir mesele, hakiki sahibi 
öz Türk olan, İskenderun-Antakya 
ve çevresinin mukadderatıdır. Bunun 
üzerinde ciddiyet ve kesinlikle durmaya 
mecburuz. Daima kendisi ile dostluğa 
çok ehemmiyet verdiğimiz Fransa ile 
aramızda tek ve büyük mesele budur.
Bu işin hakikatini bilenler ve hakkı 

sevenler, alâkamızın şiddetini ve 
samimiyetini iyi anlarlar ve tabii 
görürler”.

Nihayet, Milletler Cemiyeti’nin aracılığı 
sonucunda Türkiye ile Fransa arasında 
görüşmeler başladı. Görüşmelerde 
Fransa, Türkiye’ye karşı katı bir tutum 
içinde olmadı. Çünkü bu sırada 
Avrupa’daki gelişmeler, yakında 
büyük bir savaş çıkma ihtimalini 
güçlendirmişti. Fransa bu nedenle 
Türkiye ile savaşı göze alamadı. 

Sonuçta, Hatay’da bağımsız bir 
devlet kurulması, Hatay’ın toprak 
bütünlüğünün Türkiye ve Fransa 
tarafından korunması ve iki tarafın da 
Hatay’da askeri kuvvet bulundurması 
konularında anlaşmaya varıldı. Bu esasa 
uygun olarak Türk askerleri 5 Temmuz 
1938’de halkın büyük sevinç gösterileri 
arasında Hatay’a girdi. 

Yapılan seçimler sonucunda Hatay 
Devleti’nin ilk meclisi 2 Eylül 1938’de 
açıldı. Ancak Hataylılar ısrarla anavatana 
katılmak istiyorlardı. Bu istek karşısında 
Fransa ile yeni görüşmeler yapıldı ve bir 
anlaşmaya varıldı. 1939’da imzalanan 
bu anlaşmaya göre Hatay anavatana 
katılacaktı. Hatay Meclisi yaptığı toplantı 
ile Türkiye’ye katılmayı oy birliğiyle 
kabul etti, böylece Hatay anavatana 
katıldı. 

Temmuz
Ağustos
Eylül

Ajanda Ajanda

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı

6 Temmuz  Kuduz Aşısı İnsana Uygulandı

11 Temmuz  Dünya Nüfus Günü

20 Temmuz Kıbrıs Barış Harekâtı Başladı

21 Temmuz İnsanoğlu Ay’a Ayak Bastı

23 Temmuz Hatay’ın Anavatana Katılışı

23 Temmuz Erzurum Kongresi

24 Temmuz TÜBİTAK Kuruldu

24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı

24 Temmuz Lozan Barış Antlaşması

28 Temmuz I. Dünya Savaşı Başladı

1 Ağustos Oksijen Gazının Keşfi

1-7 Ağustos  Dünya Emzirme Haftası

5 Ağustos Atatürk’ün Başkumandan Oluşu

9 Ağustos I. Anafartalar Zaferi

10 Ağustos Sevr Antlaşması

14 Ağustos SEKA’nın Kuruluşu

17 Ağustos Gölcük Depremi

17-23 Ağustos İbn-i Sina Haftası

21 Ağustos II. Anafartalar Zaferi

23 Ağustos Şapka ve Kıyafet Devrimi

26 Ağustos Büyük Taarruz Başladı

30 Ağustos Zafer Bayramı

1 Eylül Dünya Barış Günü

1 Eylül I. Tıp Kongresi’nin Toplanması

1 Eylül II. Dünya Savaşı Başladı

3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası

4 Eylül Sivas Kongresi

8 Eylül Fizyoterapistler Günü

8 Eylül Dünya Okuma-Yazma Günü

9 Eylül İzmir’in Kurtuluşu

13 Eylül Dünya İlk Yardım Günü

13 Eylül Sakarya Zaferi

21 Eylül Dünya Alzheimer Günü

26 Eylül Türk Dil Bayramı

27 Eylül Dünya Turizm Günü

Mucize Bebek Louise Brown

Tarihin ilk tüp bebek mucizesini 
gerçekleştirmeye yönelik çalışmaların 
kökeni 1890’lı yıllara dayanır. Bu 
amaçla üzerine yoğunlaşılan embriyo 
transferi araştırmaları, artan toplum 
baskısından kötü anlamda etkilenmiştir 
ve engellenmeye çalışılmıştır.

İlk kez 1959 yılında insan yumurtalık-
larından (overlerden) yumurtaları izole 
etmeyi başaran kişi Gregory Pincus 
olur. Spermlerin olgunlaşma teorisini 
ise 1951 yılında C.R. Austin ve Min 
Chueh Chang ikilisi öne sürmüştür. 

Tüm bu fikirleri ve araştırmaları göz 
önünde bulunduran Min Chueh 
Chang’in, 1959 yılında tavşanlar 
üzerinde yaptığı incelemeler ve 
deneyler sonucunda, yumurtaların 
vücut dışında döllenmesinin mümkün 
olduğu kanıtlanmıştır.

Kaydedilen bu gelişmelerin ardından 
ilk tüp bebeğin doğumu üzerine 
araştırmalar 1966 yılında başlamıştır. 

Dr. Patrick Christopher Steptoe 
1973 yılında gerçekleştirdiği yoğun 
denemeler sonucunda vücut dışında 
dölleme yapmayı başarmıştır. Ancak 
meydana gelen embriyonun rahme 
yerleştirilememesi, operasyonun düşük 
ile sonuçlanmasına neden olmuştur.

Çalışmalarına yılmadan devam eden 
Dr. Patrick Christopher Steptoe insanlık 

tarihindeki ilk tüp bebeği 25 Temmuz 
1978’de, saat tam 11.47’de, İngiltere’nin 
Oldham kasabasındaki Oldham Genel 
Hastanesi’nde dünyaya getirmeyi 
başarmıştır. Dünyadaki ilk tüp bebek 
2.608 gram doğmuştur ve ismi Louise 
Brown’dur. Ülkemizde doğan ilk tüp 
bebek ise 18 Nisan 1989 tarihinde 
dünyaya gelmiştir. 

Daha İyi Bir Gelecek İçin

Medeni toplumlarda gelişmişliğin 
endekslerinden biri, o toplumda 
yaşayan insanların okuma-yazma 
bilme oranıdır. Kuşkusuz okuma-yazma 
seferberliği kültürel kalkınma alanında 
ilk adım olduğu gibi sosyal, iktisadi ve 
siyasi alanlarda da özel önem arz eden 
bir çalışmadır. Nitekim bir toplumun 
insanları okuma-yazmayı bilen 
insanlara dönüştükçe, o toplumun 
kalkınması da bir o kadar hızlı olacaktır.

Okuryazarlık temel bir insan hakkıdır 
ve yaşam boyu öğrenmenin ilk 
basamağını oluşturmaktadır. Bireylerin 
hayatlarını dönüştürebilmesi, diğer 
insanlarla sosyalleşebilmesi ve insani 
gelişimini tamamlayabilmesi için 
okuma-yazma bilmesi gerekmektedir.
Okuryazarlık düzeyinin yüksek olması 
insanların ve toplumların yaşam 
kalitesini yükseltirken, cehalet ise 
ancak iyi bir yaşam kalitesinin önünde 
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Yeni Gıda Maddelerinin ve 
Batılılaşma’nın Etkisi

Osmanlı İmparatorluğu’nun gerileme 
dönemi olarak adlandırılan bu 
dönemde, birçok kurumun tersine, 
Osmanlı saray mutfağı zirveye 
ulaşmıştır.  

Saray mutfakları için kullanılan 
buğdayın çoğu Yunanistan’daki 
Volos’tan gemiyle taşınır. İstanbul’a 
Volos buğdayından yılda 35-40 ton 
getirilmektedir. Çoğu sarayda tüketilen 
bu buğdayın kalanı şehirde padişah 
hesabına satılırdı. 

Sarayın bu kadar çok tahıl 
tüketmesinin şaşılacak yanı yoktur. 
Çünkü sarayda görevli kişilerin, 
rütbesine göre, “günlük somun” olarak 
tayın hakkı vardır (Günde her sultan 
hanıma 20, müftüye 8, bulaşıkçıya 
1 somun gibi). Tayın hakkının tayini 
yetkisi sadrazamdadır. Kimin ne kadar 
tayın hakkı olduğu baş kilercinin 
defterinde yazılıdır. Dağıtım bu 
kayıtlara uygun olarak yapılır. 

Sarayda üç tür ve kalitede ekmek 
üretilirdi. Padişah, sultanlar ve paşalar 
için beyaz ekmek, orta dereceliler için 
ikinci kalite, acemi oğlanlar ve aşağı 

kademedekiler için üçüncü kalite 
(siyah ve sert). Padişahın ekmeği için 
un, Bursa ve yöresinde yetiştirilen 
özel buğdayın yine Bursa’daki 
değirmenlerde öğütülmesiyle temin 
edilirdi. 

Yazın karla karıştırılmış şerbet içmek, 
alkollü içkinin yasak olduğu yerde ilaç 
gibidir. Saray için büyük miktarda kar 
Maslak tarafındaki Ayazağa Köyü’nün 

kuzeye bakan yamaçlarındaki 
kuyularda saklanırdı. 

Bütün sultanlar, paşalar ve diğer 
önemli kişiler Parmesan peynirini 
çok severler ve ondan başka peynir 
yemezlerdi. Bu peyniri Venedik elçisi 
sürekli olarak bol miktarda sağlardı.  

Zeytinyağı, yemeklerde olduğu kadar 
kandillerde yakılarak aydınlatmada 

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

Tarihin Süzgecinde 
Mutfak Kültürümüz;

18. ve 19.
yüzyıllarda
sarayda 
yemek

kullanılır, Yunanistan’daki Modon ve 
Coron’dan getirilirdi. Padişahın yemesi 
için gerekli zeytinyağı, Kandiye’den 
ya da Zanta’dan gelirdi. Bu iki yerin 
zeytinyağı, Mora zeytinyağına göre 
daha tatlı, berrak ve lezzetliydi.

Tereyağı, özellikle etli yemeklerde 
ve pilavda tüketilirdi. Boğdan’dan 
ve Kefe’den kılları içeri dönük olan 
büyük öküz ve manda derileri 
içinde getirilirdi. Zeytinyağının ve 

tereyağının da saray tüketiminden 
artanı kentteki dükkânlara satılırdı. 
Kâğıthane’deki beylik (devlete ait) 
mandaların bakıldığı mandırada 
sarayın yoğurdu, sütü ve kaymağı 
üretilirdi. 

Pirinç, mercimek ve öteki baklagiller 
İskenderiye’den yılda iki defa sefer 
yapan kalyonlarla taşınırdı. Mısır’dan 
bunlardan başka her türlü baharat, 
şeker ve büyük miktarda turşu gibi 

salamura edilmiş yiyecek, hurma ve 
erik kurusu gelirdi. Sarayda baharat 
genellikle az kullanılırdı. Yine de 
sarayın depolarında her hangi bir 
nedenle ihtiyaç duyulması ihtimaline 
karşı her türlü baharat vardı. 

Her yıl sonbaharda padişahın mutfağı 
için pastırma sağlanmasına girişilir, 
bu pastırmaların en iyisi için gebe 
inek sağlanırdı. Gebe hayvanın eti 
çok yumuşak ve lezzetlidir. Yılda 
400 sığırdan pastırma yapılırdı. 
Sarayın mutfaklarına günlük olarak 
verilen öteki etler ise iki yüz koyun, 
mevsiminde yüz kuzu, on dana, elli 
kaz, iki yüz hindi, yüz tavuk, yüz çift 
güvercindi. 

Sarayda sulu yemeklerde, haşlama 
yemeklerde, hamur işlerinde ya da 
halk için yapılan kaba şerbetlerde çok 
miktarda bal kullanılırdı. Büyük toprak 
küpler içinde Eflak, Transilvanya ve 
Moldova’dan getirilen bu balları, birer 
prenslik olan bu yerlerin prensleri 
saraya hediye olarak gönderirlerdi. 
Padişahın balı ise Sakız Adası’ndan 
gelirdi. 

Saraydakiler meyve bakımından 
hiç sıkıntı çekmezlerdi. Mevsiminde 
bütün türlerden saraya armağan 
gönderilir, bunun dışında padişahın 
kendi bahçelerinde en güzel meyveler 
yetiştirilirdi. Özellikle de bol bol incir, 
üzüm, şeftali ve kavun. Bahçıvanlar 
bunların kalanını Yemiş Pazarı’nda 
satar, toplanan paralar haftada bir 
Bostancıbaşı’na getirilir, o da padişaha 
aktarırdı. Buna “cep harçlığı” denirdi 
ve padişah bu paradan kendisini 
eğlendiren dilsizlere ve soytarılara 
verirdi. 

1835-1839 yıllarında Türk ordusunda 
askeri öğretmen olarak çalışan, sonra 
da Almanya’da mareşallik rütbesine 
kadar yükselen Helmuth von Moltke 
anılarında İstanbul Boğazı’nda “tatlı 
sular” denen yerdeki çayırlıkta verilen 
diplomatik bir ziyafette ilk yemeğin, 
içi pirinç ve üzümle doldurulmuş 
bir kuzu kızartması olduğunu yazar. 
Arkasından un ve balla yapılmış olan 
helva sunulmuş. Sonra yine kızartma, 
yine tatlı, kimi sıcak, kimi soğuk, kimi 
ekşi, kimi tatlı sunulan her yemeğin 
mükemmel olduğunu belirtir. 

2

2 Topkapı Sarayı bahçesinde batılı elçilere  
verilen bir yemek, Hamse-i Atayi, 1721. 

1 Mısır Çarşısı, Ludwig 
Christian Fuhrmann, 1824. 
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Dondurma ikram edildiğinde bunun 
yemeğin ortası olduğu anlamına 
geldiğini, daha fazla yemeği 
midelerinin kaldırmayacağını 
anlayınca yemeğin sonunda 
sunulması gelenek olan pilavı 
önceden isteyerek yemeği erken 
bitirdiklerini, yine de pilavın yanında 
bir büyük çanak hoşaf geldiğini anlatır. 

Ubicini, 1855 yılındaki bir akşam 
yemeğinde önce bamya, marul, 
domates, patlıcan gibi sebzelerin 
geldiğini, bunları havyar, peynir, hamur 
tatlıları, kompostoların izlediğini yazar. 
Daha sonra sunulan kıyma ve parça 
etler, pişmekten dağılmış tavuk ve 
bıldırcınlar da dahil olmak üzere o 
davette 20’ye yakın çeşit yemeğin 
bulunduğunu aktarır. 

Ubicini, katıldığı yemeği anlatırken 
genel olarak Türklerin sütlüler, 
pirinç, sebzeler, soğan ve mevsim 
meyvelerinden çok hoşlandıklarını 
açıklar. İstanbul’a en iyi incir ve 
kavunların İzmir’den geldiği, kavun 
ve karpuzun, incir ve üzümün çok 
tüketildiği, çerez olarak kavrulmuş 
kabak çekirdeği, leblebi, haşlanmış 
mısır ve marul yenildiği gibi ayrıntıları 
da unutmaz. Anlattıklarından, en 
sevilen et yemeğinin şiş kebabı olduğu 
anlaşılır. Yemeklerde su ve şerbet 
içilmektedir. 

16. yüzyılda Osmanlılar, İspanyollardan 
ve Portekizlilerden aldığı mısırın Kuzey 
Afrika, Macaristan ve Romanya’da 
dağıtılmasını sağladı. Türkler mısırı 
sevmediler, buğday ve pirinci 
bırakmadılar. Kendilerine buğday 
gönderen yerlerde mısırın yaygın 
kullanıma girmesini sağlayıp, kendiler-
ine daha fazla buğday gönderilmesini 
sağlamak çıkarlarınaydı. 

Mısıra İngiltere’de “Türk buğdayı”, 
İtalya’da “Granturco”, Almanya 
ve Hollanda’da “Turkish grain” 
denilmesinin nedeni, Avrupa’ya bu 
yeni ürünü satanın Türkler olmasıdır. 
Bizde de bu yeni ürüne, Kuzey 
Afrika’ya dağıtılanın arta kalanı 
Mısır’dan İstanbul’a gönderildiği için 
“mısır” denilmiştir. 

Bu durum bir bakıma “hindi” için 
de geçerlidir. Güney Amerika’dan 

İspanyollar tarafından getirilen bu 
hayvan, o zamanın süper gücü 
olan Osmanlı’ya satılıyor ve bütün 
Avrupa’ya bu yeniliği Türkler getirmiş 
oluyordu. Onun için İngilizler bu 
hayvanı “turkey” olarak adlandırmış, 
bu ad yerleşmiştir. Hatta hindinin 
anavatanı Amerika da İngilizceyi 
anadili olarak seçince, orada da 
hayvanın adı “turkey” olmuştur.

Domates ilk defa Sultan Abdülmecit 
döneminde Türkiye’ye gelmiştir ve 
önce “Frenk elması” denmiş, sonraları 
domates olarak adlandırılmıştır. 
Meksika’da mısır tarlalarına dadanmış 
olan bir yabancı otken zamanla 
meyvesi büyütülerek tarımı yapılmaya 
başlanan domates, 16. yüzyılda 
Avrupa’ya getirildi. İlk domatesler sarı 
ya da portakal rengindeydi. İtalyanlar 
pommodoro (altın elma) dediler. 
Osmanlı’da “Frenk elması” denmesinin 
nedeni bu olsa gerek. Bu yeşilimsi sarı, 
biraz acımsı domatese “kavata” denir, 
dolması ve turşusu yapılırdı. 

Şu anda Türkçemizdeki biber sözcüğü, 
hem anayurdu Hindistan olan, 
ağaçta yetişen taneleri baharat olarak 
kullanılan karabiber, kırmızıbiber, 
beyaz biberi, hem de anayurdu 
Güney Amerika olan yeşil dışında sarı, 
kırmızı renkleri de bulunan dolmalık, 
çarliston, sivri biberleri, yani “capsicum” 
çeşidi kabuğu kurutulan biberleri 
anlatmaktadır. 

Osmanlı mutfağında patlıcan, elma, 
kabak dolması yapıla gelirken, biber 
dolmasının ancak 19. yüzyılda 
görülmesi bu sebzenin ana yurdunun 
Amerika kıtası oluşu ve kullanımının 
geç başlamasıdır. 

Çilek de Amerika’nın keşfinden sonra, 
1712’de Şili’den Fransa’ya getirilen 
yeni sürgünlerle tarımına başlanmış 
bir meyvedir. O tarihten önce Asya, 
Avrupa ve Afrika ormanlarında yabani 
olarak bulunuyordu. 

Patates, yer fıstığı, ayçiçeği ve kakao 
da Amerika’dan gelen gıda maddeleri 
kervanına dahildir. Bu gıda maddeleri 
ülkemizde ancak Cumhuriyet 
döneminde yaygın olarak tüketilmeye 
başlanmıştır. 

Hünkar Beğendi

Malzemeler
Beğendi için;
1 kg patlıcan
1 su bardağı süt
2 yemek kaşığı un
Muskat rendesi
Tuz
2 yemek kaşığı tereyağ
1 yemek kaşığı zeytinyağ

Et sote için;
2 yemek kaşığı zeytinyağ
750 gr kuşbaşı dana antrikot
1 kase dolusu arpacık soğan
1 tatlı kaşığı domates salçası
2 orta boy domates
Tuz

Hazırlanışı;
Patlıcanları közleyin. Soyun.
Doğrama tahtası üzerine alın. 
1 su bardağının dibiyle veya 
kavonozun dibiyle patlıcanları 
dövün. Bu işlem patlıcanların 
kararmaması için yapılır. 
Tencereye tereyağ ve 
zeytinyağını alın. İçerisine un 
ilave edin ve kokusu çıkana 
dek kavurun. Ardından ezilmiş 
patlıcanları tuzu ilave edip 
güzelce karıştırın.Üzerine 1 su 
bardağı sütü yavaş yavaş ilave 
ederek karıştırın. Göbek atmaya 
başlayan beğendinin altını 
kapatın. Başka bir tencereye yağı 
alın. Üzerine etleri ilave edin. 
İyice kavurun. Suyunu salıp 
kendi suyunu çekene dek pişirin. 
Üzerine ayıklanmış arpacık 
soğanları ilave edin ve kavurun.
Kabukları soyulmuş domatesleri 
küp küp doğrayıp kavrulmuş 
etleri soğanların üzerine ilave 
edin.Ardından domates salçasını 
da ilave edip kavurun. Etlerin 
üzerine bir miktar sıcak su ilave 
edip etleri pişirin. Servis tabağına 
beğendiyi alın. Üzerine etleri 
koyun. İnce kıyılmış maydonoz 
serpiştirerek servise alın.

Fotoğraf & Tarif;
Sihirliparmaklar
Emel Balıkcı
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