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Köklü bir geçmiş, yaygın hizmet ağı.

Ayak Sağlığı





Ecz. Emin KARPUZCU

Nevzat Ecza Deposu 
Yönetim Kurulu Başkanı

Saygılarımla,

Değerli meslektaşlarım,

2020 yılına damgasını vuran Covid-19 pandemisi, yılın sonu-
na gelindiğinde halen çok sayıda ülkede ciddiyetini korumakta 
ve hayatın olağan akışını etkilemektedir. Son haftalarda günlük 
vaka sayısının hızla artması sebebiyle ülkemizde yeniden gün-
deme gelen kısıtlamalar, başta eğitim-öğretim olmak üzere pek 
çok alanda hissedilir oldu. Tüm dünyada yaklaşık bir buçuk mil-
yon insanın yaşamını yitirmesine sebep olan koronavirüs; ev-
den çalışma, uzaktan eğitim ve sosyal mesafe gibi kavramları 
da beraberinde getirdi. Virüsün yayılma hızını yavaşlatmak için 
herkes üstüne düşeni yapmaya devam etmeli; getirilen kısıtla-
malar çerçevesinde hareket etmeli ve hijyen, maske kullanımı 
ve sosyal mesafe kurallarına itibar etmelidir.

Virüse karşı ilk aşıların bulunmasıyla beraber tüm dünyada 
umutlu bir bekleyiş de başlamış oldu.  Ne zaman sona ereceği 
kestirilemeyen bu salgının iş ve sosyal hayatı daha fazla etkile-
memesi için aşıların bir an önce piyasaya çıkıp yaygınlaşmasını 
umut ediyoruz.

Son aylarda döviz kurlarında yaşanan dalgalanma iş çevreleri-
ni olumsuz yönde etkilemiş, iç ve dış ticarete sekte vurmuştur. 
Üstüne bir de pandemi tedbirlerinin yeniden sıkılaşmasıyla pek 
çok işyeri kapanma tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştır. Gerekli 
ekonomik tedbirlerin alınarak bu sorunların önüne geçilmesi, 
ülke ekonomimiz açısından büyük önem teşkil etmektedir. 

Döviz kurlarındaki dalgalanma ilaç sektörünü de etkilemekte-
dir. Şubat ayında yapılacak olan ilaç fiyat düzenlemesinde Euro 
kurunun yıl boyunca yaşadığı değişim göz önüne alınacak ve 
hükümet tarafından yeni bir kur sabitlemesi olacaktır. Yeni be-
lirlenecek kurun tüm sektör açısından sürdürülebilirliği teşvik 
etmesini temenni ediyorum.

Kurumsal yayınımız farmaNED’in bu sayısında, özel dosya bö-
lümünde “Ayak Sağlığı”nı ele alıyoruz. Bütün gün bizi taşıyan 
ayaklarımızın sağlığı aslında yaşam konforumuzu büyük ölçüde 
etkiliyor. Ayaklarda görülen küçük sorunlar zamanında tedbir 
alınmazsa daha ciddi sıkıntılara yol açabiliyor. Toplumda sık gö-
rülen ayak sağlığı sorunlarını, belirtilerini ve tedavi yöntemlerini 
değerli uzman hekimlerin kaleminden size aktarıyoruz.  

Pek çok olumsuzlukla geçen 2020 yılının ardından; yeni yılda 
koronavirüsün hızla gerilemesini, tüm dünyada iş, eğitim ve 
sosyal yaşamın normale dönmesini, 2021 yılının ülkemize sağlık 
ve huzur getirmesini temenni ediyor, tüm meslektaşlarımın yeni 
yılını kutluyorum. 
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Belçika merkezli çok uluslu bir 
biyoteknoloji şirketi olan UCB 
Pharma, dünyada yaklaşık 40 
ülkede faaliyet göstermeye 
devam ediyor.
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Sayın Sinan Bey, yakın zamanda ülke liderliğine geldiğiniz  
UCB Pharma’da daha önce hangi görevlerde bulundunuz? 
Sizi biraz tanıyabilir miyiz? 

UCB Pharma’daki kariyerim 2007 yılının temmuz ayında ürün mü-
dürü olarak başladı, sektöre başlangıcım ise 2003 yılına dayanır. Bu 
sene ocak ayı itibarı ile başlayan yeni görev ve sorumluluklarım önce-
sinde; şirketimizin farklı alanlarında iş birimlerini yönetmek, Ortado-
ğu ve Afrika bölgesi dahil olmak üzere pazar erişim ve fiyatlandırma 
sorumlulukları almak ve belirli süreler ile global rollerde bulunmak 
gibi görevlerim oldu. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu 
olarak ilaç sektöründe çalışma tercihimde ailemde çokça sektör ça-
lışanının olması etkili oldu; geçmişe dönüp baktığımda iyi ki de böyle 
olmuş diyorum. Evliyim, eşim de bir sektör çalışanıdır ve 10 yaşında 
Kerem isminde bir oğlumuz var.

Belçika merkezli çok uluslu bir 
biyoteknoloji şirketi olan UCB Pharma, 

dünyada yaklaşık 40 ülkede faaliyet 
gösteriyor. Nöroloji ve immünoloji kökenli 

ağır hastalıkların tedavisi için yenilikçi 
çözümleri keşfetmeye ve geliştirmeye 
odaklanan UCB Pharma Türkiye Ülke 

Lideri Sayın Sinan Kırıcı ile şirketin 
hikayesini, etik değerlerini ve daha birçok 

konuyu konuştuk.
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UCB’nin özellikle nöroloji ve immünoloji alanlarında 
yoğunlaşmasının sebebi nedir?

UCB’nin temel amacı; ciddi hastalıklarla birlikte yaşayan insanların 
hayatında fark yaratmaktır. Hastaları dünyamızın tam merkezine 
yerleştirerek nörolojik ve immünolojik hastalıklara odaklanıyoruz. 
Adımızla özdeşleşen “Inspired by Patients. Driven by Science.” slo-
ganında olduğu gibi: İlhamımızı Hastalardan, Gücümüzü Bilimden 
Alıyoruz. Özellikle bu iki alanda sürekli olarak bilimi geliştirmek ve 
yeni bilgi üretmek için çalışıyoruz. Genetik, biomarker ve insan biyo-
lojisi gibi alanlardaki bilimsel gelişmelerden yararlanıyoruz. Hastala-
rın ve bakım sunan kişilerin yaşamlarına devam edebilmeleri için ge-
lişmiş bilim, yenilikçi ilaçlar ve uygulamalı çözümlerle değer sunmak 
için yine hastalardan ilham alıyoruz. UCB bu vizyonu ile özellikle bu 
iki alandaki onlarca yıla dayanan birikimi ile hastaların hayatında an-
lamlı fark yaratacak yeni çözümler geliştireceğine inanmakta ve bu 
konudaki odağının zarar görmesine asla izin vermemektedir.

UCB’nin 1990 yılında başlayan Türkiye yolculuğundan  
bahseder misiniz? 

Bahsettiğiniz gibi UCB Türkiye bundan tam 30 yıl önce UCB SA ta-
rafından ilaç sektöründe üretim, ithalat, ihracat, pazarlama ve satış 
faaliyetleri göstermek üzere kurulmuştur. Türkiye’de %39’u kadın ol-
mak üzere 111 çalışanımız ile global vizyon ve stratejilerimizle tam 
uyumlu olarak faaliyet göstermekteyiz. Üretimimizin %99’si yerel 
üreticilerimiz tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu da UCB’nin hem 
Türkiye’ye olan inancını, hem de Türk ilaç sanayine katkısını göster-
mektedir. 

Yaklaşık 100 yıl önce kurulan Belçika kökenli ilaç firması UCB’nin 
hikâyesini ve kilometre taşlarını öğrenebilir miyiz?      

UCB (Union Chimique Belge), Emmanuel Janssen tarafından 1928 
yılında Brüksel'de kurulmuş global bir biyofarma şirketidir. 1936 yı-
lında ABD pazarına giriş yapan UCB Pharma, 1972 yılında Belçika 
Braine-l Alleud’da ilk Ar-Ge merkezini kurmuştur. 2004 yılında İngi-
liz biyoteknoloji şirketi Celltech'i, 2006 yılında da Alman ilaç şirketi 
Schwarz Pharma'yı ve son olarak 2020 başında Amerikan biyofarma 
şirketi Ra Pharmaceuticals, Inc. (Ra Pharma)’i, bünyesine dahil et-
miştir. UCB Pharma, bugün €4,6 milyar geliriyle Euronext’e kayıtlı, 
40 ülkede 7.700’den fazla çalışanıyla hizmet vermekte olup; çalı-
şanlarının %51’i erkek ve %49’u kadındır. Karbon ayak izini azaltma 
gayesiyle ekolojik dengeyi merkezde tutan bir anlayışa sahip olan 
UCB Pharma, gelirinin %25’ini ise Ar-Ge’ye ayırmaktadır.   

Ağırlıklı olarak hangi alanlarda faaliyet gösteriyorsunuz?  
Ürün portföyünüzden bahseder misiniz?  

UCB uzun yıllardır daha iyi sağlık hizmeti sunabilmek için gerek-
li ve sürekli olarak değişen ihtiyaçları karşılamaya yönelik faaliyet-
ler içerisindedir. İlaçlarımız, dünyanın her yerindeki yaşamları bir 
hastalıkla altüst olmuş hastaların normal yaşamlarına rahatça geri 
dönerek daha uzun ve sağlıklı bir ömür sürmelerini sağlamaktadır. 
UCB bu çabalarını iki ana terapötik alanda yoğunlaştırmıştır. Bun-
lardan Nörolojide; epilepsi, Parkinson, huzursuz bacak sendromu; 
İmmünolojide ise romatoid artrit, osteoporoz, aksiyel spondiloartrit, 
psöriyatik artrit, Crohn hastalığı, lupus, psöriyazis gibi alanlarda çö-
zümleri bulunmakta ve Ar-Ge faaliyetlerine devam etmektedir.
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UCB Pharma’da, global çalışma prensipleriniz ve etik 
değerlerinizin tüm faaliyetlerinizin temelini oluşturduğu ve 
onlara yön verdiği belirtiliyor. 
Bize biraz bu prensip ve değerlerden bahseder misiniz? 

UCB tüm faaliyetlerini, başlangıcı 2015 yılına dayanan “Hasta De-

ğer Stratejisi” çerçevesinde planlamaktadır. Hasta Değer Stratejisi 

UCB'nin hastaya maksimum değer sağlama bağlamında, düşünme 

ve hareket etme şeklini değiştirmeye odaklanan kültürel bir yol-

culuktur. Bu yolculukta gerçekleştirdiğimiz eylemler neticesinde-

ki sonuçların sorumluluğunu üstlenerek hareket etmek bizim için 

çok önemlidir. Sorumluluk ise 4 aşamadan oluşmaktadır. İlk olarak 

“görmek”: Olaylara başkalarının bakış açısıyla bakıp, durumun ger-

çekliğini kabullenebilmek için zor şeyleri duymaya açık olabilmek; 

iletişimde açıklığa ve samimiyete sahip olup, geri bildirim isteyip, 

teklif edebilmek. İkinci olarak “sahiplenmek”: Alınan geri bildirimlere 

göre hareket ederken, hem başarılardan hem de başarısızlıklardan 

öğrenmeye açık olup, çalışmanın ana sonuçlarla aynı hizada olma-

sını sağlayabilmek. Üçüncü olarak “çözmek”: “Başka ne yapabilirim?” 

diye düzenli olarak kendimize sorabilmek ve gereken riskleri alarak, 

engellerle yaratıcı bir şekilde başa çıkıp iş birliği yapabilmek. Son 

olaraksa “yapmak”: Yapacağımız işler üzerinde çalışırken, diğerlerini 

suçlamadan; proaktif ve şeffaf raporlama ile güven ortamı oluştura-

rak ilerleme kaydetmek.

Pek çok uluslararası şirket gibi UCB Pharma da Türkiye’den 
global pozisyonlara atamalar gerçekleştiriyor; bu 
şekilde ilerlemenin şirkete ve çalışanlarına neler kattığını 
düşünüyorsunuz? 

Türkiye, içinde bulunduğumuz organizasyonda bu açıdan çok ba-

şarılı bir konumda. Yıllar içerisinde Türkiye’den global pozisyonlara 

geçmiş ve çok başarılı olmuş farklı fonksiyonlarda birçok arkadaşı-

mız var ve halihazırdaki genç yeteneklerimiz açılan bu yoldan de-

vam etmek konusunda oldukça motiveler. Katıldığımız toplantılar-

dan sonra global yönetim tarafından genç arkadaşlarımızın yetkinlik 

ve potansiyellerinin takdir ediliyor olması beni en çok sevindiren ve 

motive eden konuların başında geliyor.

UCB’nin global yapısı içerisinde Türkiye’nin rolü ve hedefleri 
hakkında bilgi verir misiniz?     

UCB Pharma Türkiye olarak, hasta değer stratejisi ile uyumlu bir 
şekilde, 2020 ve sonrasında özellikle nöroloji grubu ürünlerindeki 
güçlü “pazar lideri” konumunu korurken, immünoloji grubu ilaçların 
pazar payını artırmaya devam etmeyi planlamaktayız. Ayrıca, UC-
B’nin Ortadoğu ve Afrika’da bulunan 19 ülkedeki faaliyetlerini ope-
rasyonel olarak İstanbul’dan yürütmekteyiz. Böylece, bu ülkelerdeki 
hastaların UCB ürünlerine rahatlıkla erişmelerini sağlamaktayız. Bu 
kapsamda, UCB Pharma Türkiye olarak farklı ülkelerde de sorum-
lu bir şekilde çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. UCB Pharma Türkiye, 
yerleşik ürünleri ile de marka gücüne dayanan rekabetçiliğini koru-
maya devam etmektedir. Türkiye’nin öne çıkan ve güçlü yönlerin-
den olan; genç nüfus sahibi olması, uzun dönem nüfus artış hızı, 
stratejik konumu ile serbest ticaretin teşvik edildiği yatırım atmosferi 
ve pazar-kaynak kapasitelerinin uygunluğu gibi özellikler, çok ulus-
lu şirketlerin Türkiye’yi bölgesel merkez olarak konumlandırmalarını 
sağlamaktadır.

UCB olarak özellikle epilepsi alanında yenilikçi girişimlerinizle 
ön plana çıkıyorsunuz. Şirketinizin Ar-Ge çalışmalarından ve 
uzman olduğu alanlarda sektöre kattığı yeniliklerden  
bahseder misiniz? 

UCB önceki yıllarda belirttiğiniz gibi epilepsi alanında hastaların ha-
yatında anlamlı farklar yaratan çözümler üretmiştir. Önümüzdeki 
dönemde bu alandaki öncülüğüne devam ederken, nörolojinin di-
ğer alanlarında da önemli bir Ar-Ge portföyüne yatırım yapmaktadır. 
İmmünoloji alanında da görülen nadir hastalıklara çözüm üretmek 
en önemli önceliklerindendir. 

UCB Pharma’nın, biri Belçika Braine-L’alleud, diğeri İngiltere Slou-
gh’da olmak üzere iki araştırma merkezi; RTP North Carolina 
ABD’de, Monheim Almanya’da, Brüksel’de, Tokyo’da ve Şangay’da 
ise geliştirme merkezleri bulunmaktadır. Bu merkezlerde; nöbet-
lerle seyreden hastalıklara, hareket bozukluklarına, nörodejeneratif 
hastalıklarda çeşitli yaklaşımlara, otoimmün hastalıklara, B hücre 
hastalıklarına ve fibrotik hastalıklar gibi daha birçok hastalığa yönelik 
çalışmalar sürmektedir.
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Hastaları dünyamızın tam merkezine
yerleştirerek nörolojik ve immünolojik

hastalıklara odaklanıyoruz.

Firmanızın globalde gerçekleştirdiği pek çok satın alma ve 
birleşme bulunuyor; şirket büyüme hedefleriniz doğrultusunda 
bunlardan söz eder misiniz?  

UCB’nin tarihindeki en önemli satın almalar 2004 (Celltech) ve 2006 
(Schwarz Pharma) yıllarında gerçekleşti. İçinde bulunduğumuz yıl 
içerisinde ise bizleri çok mutlu eden Amerika merkezli RA Pharma 
satın alması gerçekleşti. Diğer taraftan, yeni piyasaya çıkacak olan 
ürünlerimiz için moleküllerin geliştirilmesi ile ilgili sektör paydaşları 
ve önemli üniversiteler ile ortaklıklarımız devam etmektedir.

Sağlık politikalarındaki değişimler ilaç firmalarını da oldukça 
etkiliyor. Bu konu hakkında siz ne düşünüyorsunuz?  

Sağlık sektörü; özellikle Türkiye’de kapsamlı bir sosyal güvenlik siste-
minin bulunması ve en büyük alıcının bu vesileyle devlet olmasından 
ötürü, her türlü faaliyet alanı ile ilgili sıkı regülasyonlara tabi olan ve 
bunların değişen ihtiyaçlar ve gelişmeler çerçevesinde sık sık göz-
den geçirilerek yenilendiği bir sektör. Burada temel önceliği, tüm 
paydaşlar açısından sürdürülebilirliğin sağlanması ve en nihayetinde 
sektörün sunduğu çözümlere ihtiyacı olanların en uygun şartlarda 
ulaşması olarak görüyorum. Bu sürecin sekteye uğramaması için 
tüm paydaşların birbirini dinleyeceği ve konulara farklı açılardan ba-
kıp birbirini anlayacağı ortamların yaratılmasını önemli buluyorum.

Tüm dünyada önemli değişimlere yol açan Covid-19 sonrası 
Türk ilaç sektörünün geleceğini nasıl görüyorsunuz? 
Firma olarak gerek globalde gerekse Türkiye’de pandemi 
sürecinde neler yaptığınızı öğrenebilir miyiz? 

2020 Mart ayının ortasından beri yaşadığımız süreç daha önce eşi 
benzerine şahit olmadığımız ve istisnasız dünyanın her yerinde ben-
zer koşulları yaratan bir durum; bu yönü ile tüm dünyayı tehdit eder 
durumda. Öncelikle sürecin başından itibaren UCB olarak hangi ko-
nulara odaklandığımızı belirtmek isterim. İlk andan itibaren birinci 
önceliğimiz çalışanlarımız ve onların yakınlarının sağlığını korumak 
oldu ve bu öncelik halen devam etmekte. Diğer bir öncelik hasta-
larımızın tedavilerini sekteye uğratmayacak şekilde özellikle tedarik 
zinciri süreçleri üzerindeki kontrolümüzü arttırmak ve kötü sürp-
rizler yaşamamak idi; şimdiye kadar bunları başarı ile yönettik. UCB 
globalde ve Türkiye’de otoriteler ile tam uyumlu şekilde bağışlar, 
sosyal sorumluluk projeleri, üretim tesislerinde dezenfektan ve ben-
zer sarf malzemelerinin üretilmesi ve dağıtılması, aşı çalışmalarına 
katkı ve değerli sağlık mesleği mensuplarının verdikleri mücadelede 
yanlarında olduğumuzu hissetmelerini sağlayan projeler yürüttü ve 
yürütmeye devam ediyor. 

Sorunuzun ilk kısmı ile ilgili olarak ise tartışılan, konuşulan çok farklı 
senaryolar var. Öncelikle konunun ekonomik boyutuna baktığımız-
da; kaçınılmaz bir şekilde ülkelerin gayri safi milli hasılalarında düşüş-
ler göreceğiz, bu toplamdan belli bir yüzde alan sağlık harcamaları 
üzerindeki baskı kaçınılmaz bir şekilde artacak. Diğer bir boyut ise 
artık iş yapış şekillerinin radikal bir şekilde değişecek olması. Hayatla-
rımızı bu şekilde etkileyen salgın, teknolojinin bu düzeyde olmadığı 
bir ortamda gerçekleşseydi iş dünyası ve eğitim açısından çok daha 
tehlikeli sonuçlar doğururdu. Covid-19, teknoloji sayesinde yaşanı-
yor olan dijital dönüşümü belki 3-5 yıl öne aldı. Yeni normal olarak 
adlandırılmaya başlanan Covid sonrası dünyada dijital dönüşümünü 
sağlamış, bunu yetkinlikleri ile genlerine işlemiş olabilen organizas-
yonların daha başarılı olacakları aşikâr. Türk ilaç sektöründe zaman 
zaman iniş çıkışlar yaşanıyor olsa da, daha önce belirttiğim dinamik 
nüfus, coğrafi konum ve yatırım atmosferi sayesinde güçlü konu-
munu sürdüreceğine inanıyorum.
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SEKTÖRDEN 
HABERLER

AB DESTEKLİ SOPHIA PROJESİ’NİN 
LİDERİ NOVO NORDISK 

NOBEL İLAÇ’A İKMİB’DEN
BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ 

JOHNSON & JOHNSON 
MOMENTA'YI SATIN ALIYOR

Sivil toplum, akademi ve sektörün önde gelen 29 uluslararası kuruluşu; Av-
rupa Birliği’nin desteklediği SOPHIA Projesi ile obeziteyi daha iyi anlayıp ge-
lecekte tedaviyi optimize etmek amacıyla güç birliği yaptı. Stratification of 
Obese Phenotypes to Optimize Future Obesity Therapy-Gelecekteki Obe-
zite Tedavisinin İyileştirilmesine Yönelik Obez Fenotiplerin Stratifikasyonu 
SOPHIA’nın liderliğini ise Novo Nordisk üstlendi. SOPHIA, doğru tedavinin 
doğru zamanda doğru kişiyle eşleştirilmesi için obeziteyle yaşayan klinik 
olarak anlamlı alt popülasyonları belirleyecek, nitelendirecek ve sınıflandı-
racak. Obezitenin komplikasyonlarına yönelik göstergelerle, obezite teda-
visine verilen yanıtın kanıta dayalı bir şekilde sınıflandırılmasını sağlayacak. 
31 Mayıs 2025’e kadar sürecek olan projenin ilk dönüm sonuçlarının Eylül 
2020’de alınması planlanıyor.

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) tarafın-
dan düzenlenen geleneksel “İKMİB İhracatın Yıldızları Ödül Töreni 2019” 
İstanbul’da gerçekleştirildi. Ödül töreninde 28 kategoride ilk 5’e giren top-
lam 140 firma ödüllendirildi. Nobel İlaç, 2019 yılında artan ihracatı ile liderlik 
sıralamasında yerini koruyarak birinciliğini sürdürdü. Firma, 2018 yılındaki 
ihracatı ile “Eczacılık Ürünleri İhracatı” kategorisinde birincilik ödülüne layık 
görülmüştü. 20 ülkede faaliyet gösteren Nobel İlaç, 2019 yılında 70 Milyon 
USD ihracat gerçekleştirdi. Türkiye’de 3, Kazakistan ve Özbekistan’da da 1’er 
tane olmak üzere toplam 5 üretim tesisine sahip olan firma; yaklaşık 3000 
kişilik uzman kadrosu ile uluslararası standartlara göre ürettiği nitelikli ürün-
lerini 50 civarı ülkeye ihraç ediyor.

Dünyanın en büyük ilaç şirketlerinden biri olan Johnson & Johnson, oto-
immün hastalıklarda tedavilere odaklanan Momenta Pharmaceuticals'ı 6,5 
milyar dolara satın almak için anlaşma imzaladı. Johnson & Johnson'ın yap-
tığı açıklamaya göre; Momenta Pharmaceuticals, ABD'li şirketin hisse başına 
52,50 dolar olan teklifini kabul etti. J&J Başkan Yadımcısı Jennifer Taubert 
yaptığı açıklamada, bu satın almanın J&J'nun araştırma ve geliştirme ala-
nındaki güçlü yanını, Momenta'nı ticaret ve tedarik zinciri kabiliyetleri ile bir 
araya getirerek hasta odaklı tedavide daha da gelişme sağlanmasına imkan 
vereceğini vurguladı. Türkiye’de 1985 yılında tüketim ürünleri firması olarak 
faaliyetlerine başlayan Johnson & Johnson; dünyanın 60 ülkesinde yaklaşık 
125,000’den fazla çalışanı ile faaliyet göstermeye devam ediyor.
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MENARINI İLAÇ’TA ORTADOĞU VE 
AFRİKA BÖLGELERİNE YENİ ATAMA 

SANOFI VE GSK’DAN 
COVAX’A AŞI DESTEĞİ

İbrahim Etem – Menarini’de 2014 yılından bu yana Genel Müdürlük görevini 
üstlenen Uğur Bingöl, 1 Eylül itibariyle Türkiye’nin yanında Menarini Ortadoğu 
ve Afrika Bölgesi’nin de Genel Müdürü olarak göreve başladı. Menarini, ger-
çekleştirdiği yeni yapılanma ile üç kıtada 36 ülkenin sorumluluğunu Türkiye’ye 
verdi. Türkiye’nin yanı sıra, Afrika ve Ortadoğu bölgelerinin de dahil olduğu 
geniş bir ekibe liderlik edeceğiyle ilgili duyduğu heyecanı dile getiren Uğur 
Bingöl; “Tarihinde birçok ilklere imza atan İbrahim Etem – Menarini olarak 
yıllık 100 milyon kutunun üzerinde üretimimiz, 1000’in üzerinde çalışanımız, 
alanında uzman ekibimiz ile sürdürdüğümüz yüksek performansımız ve de-
ğerli insan kaynağımızla Türkiye’deki başarımızı sınır ötesine taşıdık. Bundan 
sonraki süreçte Türkiye olarak Afrika ve Ortadoğu operasyonlarına liderlik 
edecek olmak ve Türkiye’nin ilaç sektöründeki başarısını daha da ileriye taşıma 
fırsatı bulmak ayrıca gurur verici” açıklamasında bulundu.

Sanofi ve GSK, Covid-19 aşılarının adil ve eşit küresel dağılımı hedefi ile yapıla-
nan çok uluslu COVAX’ın resmi koordinatörü olan Küresel Aşı ve Bağışıklama 
İttifakı – GAVI ile niyet anlaşması imzaladı. Bu anlaşmaya göre Sanofi ve GSK, 
geliştirdikleri aşının düzenleyici otoriteler tarafından onaylanması durumunda 
COVAX’a 200 milyon doz Covid-19 aşısı verecek. Her iki şirket de bu anlaşma 
ile onaylı aşılarının COVAX inisiyatifine dahil olan tüm ülkelerde, ihtiyaç sahip-
lerine adil bir şekilde ulaşmasını sağlama hedefine katkıda bulunmayı amaçlı-
yor. Sanofi ve GSK, 3 Eylül'de toplam 440 kişinin kayıtlı olduğu bir Faz 1/2 ça-
lışması başlattı. Yıl sonundan önce Faz 3 çalışmasının başlatılması hedefi ile bu 
çalışmanın sonuçlarının Aralık 2020 başında alınması öngörülüyor. Sonuçların 
lisans başvurusu için yeterli olması durumunda, 2021'in ilk yarısından itibaren 
resmi onay talep edilmesi planlanıyor.

ABDİ İBRAHİM VE BOEHRINGER 
INGELHEIM’E ALTIN ÖDÜL  
Birçok ülkeden farklı firmaların yarıştığı ve insan kaynakları projelerinin, başarılarının, ta-
kımlarının ve profesyonellerinin değerlendirildiği ABD’nin en prestijli organizasyonu Ste-
vie Ödülleri'nde bu yıl Abdi İbrahim, Stevie Uluslararası İş Ödülleri’nde iki altın ödülün 
sahibi oldu. Şirketin “Evine Sağlık” iç iletişim projesi, “Pandemi Döneminde En Yenilikçi 
İK Teknolojisi Kullanımı” kategorisinde, “Bölge Müdürü Seçim Süreci” projesi ise “Kariyer 
Yönetimi Başarısı” kategorisinde Stevie Ödülü aldı. Boehringer Ingelheim Türkiye de iş 
dünyasının en prestijli ödülleri arasında gösterilen Stevie® Awards’da; ödül alan 50’nin 
üzerinde firmayı geride bırakarak Grand Stevıe® ödülüne layık görüldü. Bu büyük ödülün 
yanında, sağlıkta dijital dönüşüm kapsamında hayata geçirdiği iki proje ile 9 Stevie ödü-
lünü de kazanarak Stevie® Awards 2020’de bir rekora imza attı. 



Süleyman Demirel Üniversitesi
Eczacılık Fakültesi

FAKÜLTE



Eğitimde ve araştırmada mükemmelliği ve eczacılık 
mesleğinde liderliği hedeflediğini öğrencilere, eczacılık 

bilimleri ile uğraşanlara, ilaç sanayine, çalışanlara ve 
mezunlarına benimsetmeyi kendine amaç edinen ve 

Isparta’da konumlanan Süleyman Demirel Üniversitesi 
Eczacılık Fakültesi; mesleğini en iyi şekilde icra edecek 

eczacılar yetiştirmeye devam ediyor.

“İlham Veren Üniversite”
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FAKÜLTE

Sayın Yıldız, kısaca sizi tanıyabilir miyiz?    
Ne zamandır Süleyman Demirel Üniversitesi Eczacılık 
Fakültesi’nde dekanlık görevini yürütüyorsunuz?

Isparta’nın Eğirdir ilçesinde doğdum. İlköğretim ve lise eğiti-
mimi Isparta’da tamamladım. 1988 yılında Akdeniz Üniversitesi 
Tıp Fakültesi’nde lisans eğitimimi tamamladım. Ardından 1994 
yılında Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde doktora eğitimimi bi-
tirdim. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp 
Anabilim Dalı’nda kurucu öğretim elemanı olarak 2001 yılında 
göreve başladım. Aynı birimde 2005 yılında Doçent, 2011 yı-
lında Profesör olarak akademik unvanlarımı aldım ve görevime 
halen aynı anabilim dalında devam etmekteyim. 2007- 2009 
yılları arasında Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma Uygu-
lama Hastanesi Başhekim Yardımcılığı görevini sürdürdüm. Üni-
versitemiz Sağlık Meslek Yüksekokul Müdürlüğü ve Üniversite 
Senato üyelikleri görevlerinde bulundum. 2017 yılından itibaren 
Süleyman Demirel Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanlığı gö-
revini sürdürmekteyim. 

Prof. Dr. Mustafa Yıldız
Süleyman Demirel Üniversitesi 
Eczacılık Fakültesi Dekanı

Lisans

Doktora

Yardımcı Doçent

Doçent

Profesör

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, 
1982-1988

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, 
Dâhili Tıp Bilimleri Bölümü,  
1990-1994

Süleyman Demirel Üniversitesi 
Tıp Fakültesi, Dâhili Tıp Bilimleri 
Bölümü, 2001-2005

Süleyman Demirel Üniversitesi 
Tıp Fakültesi, Dâhili Tıp Bilimleri 
Bölümü, 2005

Süleyman Demirel Üniversitesi 
Tıp Fakültesi, Dâhili Tıp Bilimleri 
Bölümü, 2011
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Süleyman Demirel Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’ni genel 
hatlarıyla nasıl anlatırsınız?

Fakültemiz, 16.03.2012 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Ba-

kanlar Kurulu kararı ile üç bölüme bağlı anabilim dalları ile ku-

rulmuştur. Eğitim dili Türkçedir, eğitim süresi 5 yıldır. Fakültemiz, 

Isparta ili merkez ilçede yer alan Süleyman Demirel Üniversitesi 

kampüsünün doğu yerleşkesinde yer almaktadır. Fakültemizin 

vizyonu; eğitimde ve araştırmada mükemmelliği ve eczacılık 

mesleğinde liderliği hedeflediğini öğrencilere, eczacılık bilimleri 

ile uğraşanlara, ilaç sanayine, çalışanlara ve mezunlarına benim-

setmektir. Fakültemizin misyonu ise; yeni ilaç ve ilaç uygulama 

yöntemlerinin bulunması, geliştirilmesi ve değerlendirilmesi ko-

nularında bilgi aktarımı yoluyla ilaç endüstrisine destek olunma-

sı; güvenli ve etkin ilaç kullanımının optimize edilmesi; eczacılık 

hizmetlerinin geliştirilmesi yoluyla insan sağlığının iyileştirilmesi; 

tüm vatandaşlara temel eczacılık hizmetlerinin sağlanmasıdır.

Fakültemizin bulunduğu Isparta ili coğrafi konum ve ikliminden 

dolayı pek çok avantaja sahiptir; ayrıca yaşanılabilir kentler sırala-

masında hep üst sıralarda yer almış bir ildir. Pek çok önemli kültür 

ve tarih mirasının üzerine kurulmuş olan Isparta, tarihi ve kültürel 

dokusu ile gizemli ve etkileyicidir. 

Bunların yanı sıra öğrencilerimiz için fakülte çevresinde çok sayı-

da sosyokültürel faaliyet imkânı bulunmaktadır. Isparta’nın yakın 

çevresinde çok sayıda göl, gölet, dağ, yayla, kanyon, mağara, or-

man, akarsu ile milli ve tabiat parkları bulunmaktadır. Bu özelliği 

sayesinde aktif doğa sporları yapılabilecek en uygun illerdendir. 

Gençlik ve spor birbirinden ayrılmaz iki önemli kavramdır. Üni-

versitemize okumaya gelen genç arkadaşlarımız Isparta’nın elve-

rişli doğası sayesinde aynı kentte farklı spor türlerini yapma şan-

sını yakalayacaktır. 

Davraz’da kayak yapmak, Eğirdir’de yüzmek, yamaç paraşütü 
yapmak, Antik Kral Yolu’nda yürümek, Yazılı Kanyon’da rafting 
yapmak bu imkanlardan yalnızca birkaçıdır. Ayrıca kampüsümüz 
içerisinde öğrencilerimizin faydalanabilecekleri yüksek kapasiteli 
spor tesisleri bulunmaktadır.

Üniversitemiz 100'ü aşkın öğrenci kulübüyle Türkiye’nin kulüpler 
açısından en zengin üniversitesidir. Üniversitemizde her gün bir 
yenisi açılan öğrenci kulüpleri, üniversitemizdeki sosyal hayatın 
zenginliğinin de bir göstergesidir. 

Bu kulüplerin getirdiği sosyal zenginlik, öğrencilerimize yoğun 
ders tempolarının arasında nefes alma şansı tanıyan önemli bir 
ihtiyaçtır. Bilim, kültür ve sanatın hemen her dalında bir öğrenci 
kulübüne sahip olan üniversitemiz; zamanını dolu dolu geçirerek 
bir şeyler üretmek, yeni beceriler kazanmak ve insan ilişkilerini 
geliştirmek isteyen ve öğrenciliklerini unutulmaz kılmak isteyen 
arkadaşlarımız için eşsiz bir fırsat oluşturmaktadır.

Anadolu’nun en büyük kütüphanelerinden biri olan SDÜ Prof. 
Dr. Hasan Gürbüz Bilgi Merkezi, Türkiye’deki 7/24 açık olan na-
dir üniversite kütüphanelerinden biridir. 4 katlı, büyük bir alana 
kurulu SDÜ Bilgi Merkezi; 150.000’i aşkın basılı kitap, 185.000’i 
aşkın elektronik kitap, 950 farklı süreli yayın, çok sayıda elektronik 
dergi, 4000’i aşkın CD-DVD ve bilimsel araştırmalar için temel 
oluşturan 55 online veri tabanından (makale, kitap, tez tarama 
motorları) oluşan zengin bir koleksiyona sahiptir. Fakültemizin 
araştırmacı ruha sahip akademik kadrosu, öğrencilere derslerde 
öğrenilen bilgilerin pekiştirilmesi açısından makale tarama, spe-
sifik bir konu hakkında sunum yapma gibi görevler vermekte; bu 
görevleri yerine getirmek için sınırsız denilebilecek kaynakların 
sunulduğu kütüphanemiz öğrencilere yardımcı olmakta ve ula-
şılmak istenilen her türlü bilimsel yayın, yurt içi ve yurt dışındaki 
pek çok kütüphaneden getirtilebilmektedir.



Tüm akademik personelimiz öğrencilerimizi henüz lisans eğitimi 
süresinde lisansüstü programlara hazırlayacak nitelikte ödev ve 
sunumlar yapılmasına teşvik etmekte ve bu konulara ilişkin ders-
ler ile eğitim programımız şekillenmektedir.

Sizi diğer eczacılık fakültelerinden ayıran özellikleriniz nelerdir? 
Fakülte olarak ileriye dönük neler planlıyorsunuz?

Fakültemizi eğitim-öğretim programı kapsamında öne çıkaran en 
önemli değerlerden birisi; 2019 Ulusal Eczacılık Çekirdek Eğitim 
Programı’nın gereklilikleri ve köklü eczacılık fakültelerinin müfre-
datları dikkate alınarak oluşturulmuş, eksiksiz denilebilecek güncel 
bir eğitim programına sahip olmasıdır. Müfredatımızda eczacılık 
fakültesinde okutulması zorunlu temel derslerin yanı sıra; akade-
mik anlamda literatür tarama ve sunum hazırlamaya yönelik, sos-
yal anlamda ise öğrencilerin dil ve iletişim becerilerini geliştirmeye 
yönelik çeşitli derslerimiz bulunmaktadır. Öğrencilerimize birinci 
sınıfta aldırdığımız Eczacılıkta Kültürel ve Sosyal Etkinlikler der-
si ile onların hem üniversite hayatına adapte olmasını, hem yeni 
yaşamaya başladıkları şehri (Isparta’mızı), hem de birbirlerini tanı-
malarına yardımcı olmamızın yanı sıra; onların kültürel açıdan da 
gelişmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Yine birinci sınıfta öğrencileri-
mize Eczacılıkta Etkili İletişim dersini vererek; eczacılık hayatların-
da hastalarıyla, hasta yakınlarıyla, meslektaşları ve hekimlerle et-
kili ve başarılı iletişim kurmalarını sağlamayı hedefliyoruz. Tüm bu 
derslerimizin yanı sıra; Hukukun Temel İlkeleri, Etkili Sunum Tek-
nikleri, Eczacılıkta Topluma Hizmet Uygulamaları, Psikolojiye Giriş 
ve Sosyolojiye Giriş gibi pek çok seçmeli dersimizle fakültemizin 
diğer fakültelerden farklı ve özgün olması için çabalıyoruz. 

Fakültemizin bulunduğu bölge olarak da fakültemizin eczacılık ile 
ilgili alanlarda başarılı olmasının pek çok nedeni olduğunu gör-
mekteyiz. Bunun için eczacılık ve ilacın geçmişine ve geleceğine 
bakmamız yeterli olacaktır. 

Bilindiği üzere ilaçların gelişim süreci incelenecek olursa; çok eski 
tarihlerde doğrudan bitkilerin kök, yaprak, çiçek gibi bölümleri te-
davi amacıyla kullanılırken; teknolojik gelişmeler sonrasında etkin 
maddelerin sentetik üretimi ile birlikte ağırlıklı olarak sentetik üre-
timle elde edilen maddeler tedavi amacıyla kullanılmaya başlan-
mıştır. Günümüze gelindiğinde ise tekrardan bir doğaya dönüş ve 
bitkilerle tedavi eczacılık alanında Fitoterapi olarak da adlandırılan 
bir uzmanlık alanı şeklinde büyük bir geri dönüş yapmıştır. Çoğu ilaç 
hammaddesinin bitkisel kökenli olduğu düşünüldüğünde, Isparta ve 
çevresinin zengin bir floraya sahip olması, öğrencilerin uygulamalı 
derslerinden edinecekleri kazanımları fazlasıyla artıracaktır. 

Özellikle Farmasötik Botanik ve Farmakognozi Anabilim Dalları-
nın ilgi alanı olan bitkiler ve içeriğindeki terapötik bileşenlerin do-
ğal ortamlarında incelenmesi, doğru zamanda doğru teknikler-
le toplanıp çeşitli işlemlerle etkin maddelerin ekstraksiyonunun 
yapılmasının öğrencilere uygulamalı olarak gösterilebilmesi için 
üniversitemizin bulunduğu konum çok değerlidir. 
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Fakültenizde bulunan anabilim dallarından bahseder misiniz? 
Nasıl bir akademik yapınız var?

Eczacılık Fakültemiz; 1 profesör, 14 doktora öğretim üyesi, 3 adet 
araştırma görevlisi (1 araştırma görevlimiz ÖYP kapsamında fark-
lı bir üniversitede doktora eğitimine devam etmektedir) ve 2 adet 
öğretim görevlisinden oluşan çok dinamik ve genç bir akademik 
kadrodan oluşmaktadır. Fakültemizde 3 bölüm, 14 anabilim dalı ve 
2 bilim dalı bulunmaktadır. 

Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü; Analitik Kimya Anabilim Dalı, Bi-
yokimya Anabilim Dalı, Eczacılık Temel Bilimleri Anabilim Dalı ve 
Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dallarından oluşmaktadır. Bu 
bölüm dersleri, eczacı adaylarının lisans eğitimlerinin ilk ve ikinci 
yıllarında zorunlu olarak alması gereken temel konuları kapsamak-
ta ve sonraki dönemlerde kodlayacakları meslek derslerine ilişkin 
bir temel oluşturmaktadır. 

Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü’nde; Farmasötik Kimya Anabi-
lim Dalı, Farmasötik Botanik Anabilim Dalı, Farmakognozi Anabilim 
Dalı, Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı, Eczacılık İşletmeciliği 
Anabilim Dalı, Farmakoloji Anabilim Dalı ve Klinik Eczacılık Anabi-
lim Dalı bulunmaktadır. 

Fakültemizin üçüncü bölümü olan Eczacılık Teknolojisi Bölümü; 
Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı, Farmasötik Biyoteknoloji Ana-
bilim Dalı, Radyofarmasi Anabilim Dalı, Biyofarmasötik ve Farma-
kokinetik Bilim Dalı, Kozmetoloji Bilim Dalı’ndan oluşmaktadır. 

Fakültenize yeni katılacak olan öğrencileri nasıl bir eğitim 
hayatı bekliyor?

Fakülteye girdikleri andan itibaren mesleki, teknik, sosyokültürel 
açıdan kendilerini geliştirebilecekleri dolu dolu bir beş yıl onla-
rı bekliyor diyebiliriz kısaca. Fakültemiz yakın geçmişte kurulmuş 
olmasına rağmen; akademik kadromuzun araştırmacı ve dinamik 
yapısı sayesinde eğitim programının şekillenmesi ve sağlam temel-
lere dayanması sağlandı. Dolayısıyla fakültemize gelen öğrenciler 
köklü eczacılık fakülteleriyle yarışır nitelikteki zorunlu ve seçmeli 
ders programları sayesinde mesleklerini en iyi şekilde icra edebilir 
hale gelecekler. Ben ve tüm akademik personelimiz, öğrencileri-
mizin mümkün olan en donanımlı şekilde yetişmeleri için elimiz-
den gelen her şeyi yaparak onlara destek olmaktayız. 

Eczacılık bölümümüz teorik derslerin yanında uygulamalı dersle-
rin de ağırlıklı olduğu bir bölümdür. Fakültemiz ilk öğrenci alımını 
2018 yılında gerçekleştirmesine rağmen donanımlı 3 adet araş-
tırma laboratuvarına ve hâlihazırda 4 adet öğrenci laboratuvarına 
sahiptir.Fakültemizde uygulamalı derslere yönelik son teknolojiye 
sahip cihaz ve malzemelerin bulunması, öğrencilerimizin mezun 
olduklarında endüstri ve akademi alanına adaptasyon süreçlerini 
kolaylaştıracaktır. Ayrıca bu durum yeni nesil eczacıların gelişme-
sine de katkı sağlayacaktır. Akademik kadromuzun öğrencileri aka-
demik hayata teşviki de söz konusudur. 
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Isparta ilini en çok öne çıkartan 2 bitki Isparta Gülü (Rosa da-
mascena) ve Lavanta (Lavandula angustifolia) bitkileridir. Isparta, 
gül ve gül ürünlerinin Türkiye’deki ve hatta dünyadaki en önemli 
pazarıdır. Lavanta bitkisinin ekonomik olarak kullanılan kısmı çi-
çekleridir. Bitkinin çiçek ve çiçek saplarından elde edilen uçucu 
yağ, dünyada ticareti en fazla yapılan 15 uçucu yağdan birisidir. 
Bu açıdan fakültemiz eczacı adaylarına gül, lavanta ve kozmetik 
alanında önemli kariyer imkânları sunmaktadır. 

Öğrencilerinize zengin içerikli bir eğitim programının yanında, 
sosyal dünyası geniş bir yerleşke ortamı da sunuyorsunuz.  
Her yıl düzenlediğiniz Kültür Sanat Günleri ve Tiyatro 
Festivalleri öğrenciler tarafından nasıl karşılanıyor?

Isparta ili büyükşehirlerin sahip olduğu imkânlarla yarışamasa da 
kampüsümüz bu açığı fazlasıyla kapatacak nitelikte sosyal etkin-
liklere ev sahipliği yapmaktadır. Üniversitemiz bu konuda pek çok 
üniversiteden daha başarılı şekilde bizim sosyal, kültürel ve sa-
natsal yönümüzün gelişmesini sağlamaktadır. Bu durum öğren-
cilerimiz tarafından ilgiyle karşılanmakta ve yoğun ders program-
larının getirdiği mental yorgunluktan uzaklaşmak için benzersiz 
bir fırsat oluşturmaktadır.

SDÜ bünyesinde düzenlenen kariyer günlerinden, ulusal 
sempozyum ve konferanslar gibi etkinliklerinizden   
biraz bahseder misiniz?

Üniversitemiz bünyesinde her akademik yıl içerisinde düzenli 
olarak kariyer günleri yapılmaktadır ve bu kapsamda öğrenci ar-
kadaşlarımız ilgili sektörden pek çok duayen ile birebir görüşme 
ve tanışma fırsatı bulmaktadır. Ayrıca üniversitemiz bünyesinde 
yıl içinde pek çok ulusal ve uluslararası sempozyum ve kongreler 
düzenlenmekte ve akademik anlamda pek çok başarılı etkileşim-
ler bu ortamlarda yapılmaktadır. 

Öğrencilerinize kariyer planları hakkında nasıl destek 
oluyorsunuz, ne tür yönlendirmelerde bulunuyorsunuz?

Öğrencilerle iletişimimiz özellikle uygulamalı derslerimiz sayesin-
de çok fazla. Bu durum onların bizlere meslek hayatlarına yönelik 
kafalarına takılan en küçük soruları bile sorabilme fırsatını sun-
makta.  Ders aralarında veya e-mail aracılığıyla bizlere kolaylıkla 
ulaşabilmeleri mümkün. Kariyer planlamaya yönelik fakülte adına, 
eczacılığın farklı iş alanlarına yönelik söyleşiler gerçekleştirmekte-
yiz. Covid-19 pandemisi sebebiyle bu söyleşileri henüz yüz yüze 
gerçekleştirme imkânımız olmasa da, pandemi sonrası için kap-
samlı konferanslar düzenlemeyi planlıyoruz. 

Öğrencilerimize mezun olduklarında hangi alanda çalışırlarsa 
çalışsınlar yabancı dil bilmenin artık Türkçe bilmek kadar gerek-
li olduğunu her fırsatta vurguluyoruz. Lisans dönemi boyunca 
öğrencilerin araştırma projelerimizde yer almalarını sağlayarak 
akademik hayata hazırlanmalarına imkân tanıyoruz. Lisans me-
zuniyetleri sonrasında da mezunlarımıza her zaman kapımızı açık 
bırakarak onlarla eczacılık mesleği için aynı hedeflerde ilerleme-
ye devam edeceğiz. 

Fakülte olarak eczacılık mesleğine yönelik ne gibi   
yenilikler hedefliyorsunuz? 

Fakültemiz yeni ve genç bir fakülte olmasının yanı sıra, günceli 
takip eden ve son teknoloji ile eğitim-araştırma yapabilen bir fa-
kültedir. Nasıl ki yeni yürüyen bir çocuk yürümeyi öğrenir öğren-
mez ileriye ve hızla koşuyorsa bizler de eczacılık alanında daima 
ileriye ve bilime doğru hızla koşmaktayız. Bu anlamda akademik 
personelimizin hepsinin pırıl pırıl bir gözle geleceğe bakıyor ol-
ması bizim başarımızı yıllar içinde kanıtlamamızı sağlayacaktır. 
Fakültemiz eczacılık mesleğinin temel gereksinimlerini karşıla-
manın yanı sıra, multidisipliner çalışmaları ile eczacılık fakültemizi 
sağlık alanında yepyeni boyutlara taşıyacaktır. 
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Öğrencilerin aldığı lisans eğitiminin yanında eczacılığın 
uzmanlık alanlarında da kendini geliştiriyor olması kişiye  
hangi avantajları sağlar? Eczacılık bünyesindeki branşlaşmalar 
konusunda ne düşünüyorsunuz? 
Çalışma hayatının her alanında olduğu gibi eczacılık alanında da 

gerekli bilgi ve donanıma sahip olmak bir eczacıya daha fazla 

söz sahibi olma hakkını verecektir. Günümüzde eczacılık alanın-

da 2 adet uzmanlık alanı bulunmaktadır. Bu alanlar Fitoterapi ve 

Klinik Eczacılıktır. Avantajları alan bazında incelemek gerekirse: 

Klinik Eczacılık alanında uzmanlık yapmak, eczacının hekim ile 

birlikte hastalığın tedavisine yönelik daha fazla söz sahibi ol-

masını sağlayacak ve doktorların yoğun iş temposunda göz-

den kaçırabilecekleri detayların fark edilip malpraktis de denilen 

meslek hatalarının en aza indirilmesi sağlanacaktır. Hekimler tıp 

eğitimleri boyunca ilaçlara yönelik pek çok bilgi öğrenseler de; 

özellikle çoklu kronik hastalığa sahip hastaların alması gereken 

ilaçların hangi dozda, hangi yolla, hangi sürelerde alınacağı, kul-

lanılan ilaçların ve diğer bitkisel takviyelerin birbiriyle etkileşip 

etkileşmediği, ilaçların kullanım şekli gibi pek çok konu hakkında 

eczacı, doktor ile birlikte tedavinin planlamasını yapabilecektir.

Fitoterapi eğitiminin verildiği tek fakülte, eczacılık fakültelerimiz-

dir. Fitoterapi alanında uzmanlık yapmak; %30’u endemik bitki-

lerden oluşan ve tüm Avrupa kıtasına eşdeğer bir floraya sahip 

olan ülkemizde, mesleği, bilgisi olmadığı halde hastaların sağlı-

ğını olumsuz yönde etkileyecek kişilere karşı söz hakkı elde etme 

yetisini sağlamaktadır. Eczanelerde bitkisel kaynaklı ürünlerle il-

gili çok sık soru sorulmaktadır. Fitoterapi alanında uzman olan 

bir eczacı; eczanesinde hastalarına bitkisel ilaç ve çaylar hakkın-

da çok daha fazla bilgi verebilecek, hastanın yanlış kaynaklardan 

edindiği ve belki de hayatına mâl olabilecek bilgi kirlilikleri ile sa-

vaşta en ön safta yer alacaktır.

Bu uzmanlık alanlarının mesleğimizin geleceği için çok olum-

lu olduğu görüşünün yanı sıra, ilerleyen zamanlarda daha farklı 

uzmanlık alanlarının da doğacağı kanaatindeyim. Belki bu alan-

lar spor eczacılığı, anne-bebek sağlığı eczacılığı gibi spesifik bir 

konu üzerine odaklanmış alanlar olabilir ve böylece sağlık sektö-

ründe tedavi etmenin yanı sıra sağlığın sürdürülmesi konularında 

yepyeni başarılar da sağlanabilir. Türk sağlık sistemimizin ne ka-

dar başarılı olduğunu gördüğümüz bu pandemi süresince, böyle 

bir sonucun çıkması bizleri daha da memnun edecektir.

Bugünün ve dünün eczacısını kıyaslayacak olursanız nelerin 
değiştiğini söylersiniz?

Eczacı; eski zamanlarda eczanesinde hastalara reçetelerine uy-
gun ilaçları temin eden, gerektiğinde majistral hazırlayan bir ko-
numda iken günümüzde eczane açmanın kanun ve yönetme-
liklerle sınırlandırıldığı bu dönemde eczacılar farklı alanlarda da 
kendilerini geliştirme gereği duymaktadır. Bugün dünyada ve ül-
kemizde, pandeminin getirdiği bazı zorunlu değişiklikler sonucu 
mesleğimiz açısından büyük bir dönüşüm yaşanmaktadır. Nasıl ki 
eğitim, yüz yüze olmaktan çok uzaktan eğitime doğru şekilleni-
yorsa; eczacının da hastaya verdiği danışmanlık hizmeti uzaktan 
olmaya başlamaktadır. 

Bu durum eczacıların mesleki bilgilerini hastalara yeterince ak-
taramamasına sebep gibi görünse de herkesin her yerdeki bil-
giye ulaşmasındaki kolaylıklar nedeniyle olumlu sonuçlanabilir. 
Uluslararası literatürlere ulaşımın son yıllarda kolaylaşması, ec-
zacıların endüstri ve akademi alanında kendilerini daha fazla gös-
terebilmelerini sağlamaktadır. Ayrıca son yıllarda ilgi gören “bi-
reyselleşme” anlayışının etkilerinin kısa süre sonra eczanelerde 
görülebileceği düşüncesindeyim. Eczanelerde eczacılarımız ta-
rafından hazırlanan “bireyselleştirilmiş majistral ilaçlar” ile ve bel-
ki de “bireyselleştirilmiş kozmetik majistral ürünler” ile eczacılık 
mesleğine katkı sağlanacağı kanaatindeyim.
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Özellikle toplumun ilaç danışmanlığı hususunda eczacılık 
mesleği ön plana çıkıyor.      
Sizce bugün toplumda eczacılık, hak ettiği değeri görüyor mu?

Eczane eczacılığı, diğer sağlık alanlarında olduğu gibi hastalarla 
birebir iletişimde olunan bir alandır. Hastaların çoğu, tedavilerinde 
gördükleri olumlu etkiler için eczacılara karşı minnet duygularını 
birinci ağızdan dile getirmektedir. Bir eczacı için hastaya uygu-
ladığı danışmanlığın olumlu sonuçlarını görmek, mesleki tatmin 
açısından çok önemlidir. Maalesef toplumun bir kesimi hala ser-
best eczacılığı markette ürün satmaktan farksız olarak görmekte, 
bu konuda bilinçsiz insanlara karşı alınabilecek en güzel önlem 
ise eczane eczacılarının mesai saatlerinde eczanelerinde özveri 
ile çalışması ve hastalara aldıkları eğitimi en doğru ve basit şekil-
de aktarabilmeleri olacaktır. Bu yanlış bakış açısının yanı sıra pek 
çok hasta danışanımız da eczanelerinde göreve hazır bekleyen 
eczacılarımızın kıymetini bilmektedir. Hastalarımız kendini her 
zaman eczacısının yakınlığında rahat hissetmiş ve eczacı da her 
daim en yakın sağlık danışmanı olmuştur. Bizler ve öğrencilerimiz 
bu anlayış ile mesleğimizin hak ettiği değeri görmesi amacıyla 
toplumumuza örnek olmaya devam edeceğiz.

Son olarak, eczacılık bölümü okumak isteyen öğrencilere neler 
tavsiye edersiniz? Sizce eczacı olmak için bir kişide olması 
gereken özellikler nelerdir?
Eczacılık kimya derslerinin ağırlıkta olduğu bir bölüm olduğun-
dan, bu derse olan ilgilerini mutlaka göz önünde bulundurmalı-
lar. Ayrıca çok disiplinli ve düzenli bir çalışma rutini gerektiriyor, 
bu rutine ayak uydurabilecek yeteneğe sahip olmalılar. Uygula-
ma derslerimiz yoğunlukta olduğu için eczacı olacak bir aday-
da mutlaka el becerisi ve titiz ve dikkatli olma gibi özellikler de 
gerekmekte. Bir diğer gerekli özellik ise kuvvetli bir hafıza; lisans 
dönemi boyunca bitkisel veya kimyasal kökenli çok fazla etkin 
maddeye yönelik sentez ve analiz bilgilerini akıllarında tutabil-
meleri gerekmekte. Mezuniyet sonrası eczane açmayı düşünen 
adaylarımız ise güçlü insan ilişkileri, sabırlılık ve işletme zekasına 
sahip olmalılar. Belki de bu tavsiyelerimizin ötesinde en temel 
söylenmesi gereken şey; sevdikleri işi yapmalarının ne kadar 
önemli olduğu. Çünkü insan işine severek gelirse işinde geçirdiği 
tüm süre iş olmaktan çıkıp keyif olmaya başlar ve bu da başarıyı 
getirir. O yüzden her ne işi yapıyorsak yapalım severek yapalım 
diyorum. 



Akademik kariyer yapma fikri sizin için nasıl ortaya çıktı?

Eczacılık fakültesini kazandığım ilk günlerde fakültemizde önlük 
giyme töreninde dekanımızın “Buraya eczane açmak için gelme-
diğinizi umuyorum” cümlesi ile içimdeki ilk kıvılcımın parladığını 
söyleyebilirim. Öğretmen lisesi mezunu olmamın getirdiği öğret-
men olma hevesi, araştırma yapmayı sevmem, lisans dönemim 
boyunca aldığım derslerde verilen literatür tarama ve sunum yap-
ma odaklı ödevler de bu fikrime destek oldu diyebilirim.

Süleyman Demirel Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’ni tercih 
etmenizin sebebi nedir?

Yakın zamanda kurulduğunu ve akademik kadronun yeni şekillen-
diğini bildiğim bu fakültede lisans hayatım boyunca öğrendiğim 
bilgi ve edindiğim tecrübeleri aktarabileceğimi hissetim. Öğrenciy-
ken Hacettepe Üniversitesi’nde gördüğüm kaliteli eğitimi S.D.Ü'ye 
entegre edebilme ve bu fakültede yetişecek eczacıların nitelikli bi-
rer eğitim almaları gerektiği düşüncesiyle burayı tercih ettim.

Eczacılığın bugün geldiği noktayı nasıl görüyorsunuz?

Yakın zamanda tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemi-
si de gösterdi ki; insan ırkı devam ettiği sürece salgınlar, kimyasal 
savaşlar, henüz tedavisi olmayan hastalıklar süregelecek ve ecza-
cılık en çok tercih edilen ve saygı duyulan meslekler arasında yerini 
korumaya devam edecek.  Eczacılığın gelişen teknolojiye ayak uy-
durmaya çalışmasından daha çok; gelişen teknolojinin kendisine 
getirdiği katkıları değerlendirebilen bir meslek olduğunu gösteri-
yor.

Bu bölümü tercih etmek isteyen öğrencilere neler tavsiye 
edersiniz?

Sağlık alanına ilgileri varsa hiç düşünmeden tercih yapmalarını 
öneririm. Eczacılık insanlık devam ettikçe sürekli yenilenen ve ge-
lişen bir bilim alanı. Her zaman idealist düşünsünler. Her zaman 
idealist düşünsünler. Mezuniyet sonrası hangi alanda çalışırlarsa 
çalışsınlar öğrencilere tek bir tavsiyem var; bulundukları şartlardan 
bağımsız olarak unutmamaları gereken nokta “etik kavramı” olsun, 
çünkü alanımızda yapılan en ufak yanlışlar doğrudan hasta sağlı-
ğına etki ediyor.

Akademik kariyer yapma fikri sizin için nasıl ortaya çıktı?

Lisanstaki danışman hocamın yönlendirmeleriyle akademi fikrine 
ısınmıştım. Dönem sonlarında yaptığım stajlar da mesleğin her ala-
nını görmemi sağladı. Akademi yenilikçi, gelişime açık, sürekli ken-
dimi güncelleyebileceğim bir alan. Yerinde saymamak ve sürekli 
ileri gitmek isteyenler için akademisyenlik bence ideal bir meslek. 

Süleyman Demirel Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’ni tercih 
etmenizin sebebi nedir?

Gelişmekte olan bir üniversite ve gelişime açık olması nedeniyle 
tercih ettim. 

Eczacılığın bugün geldiği noktayı nasıl görüyorsunuz?

Eczane açmayı sınırlayan 6197 sayılı kanun, yardımcı eczacılık yap-
madan eczane açma hakkı olmaması, kamu atamalarının az olma-
sı, özel sektörde eczacılar yerine başka meslek gruplarının tercih 
edilmesi eczacılık mesleğini hakkıyla yapmak isteyen meslektaşla-
rım için sıkıntı yaratıyor. Bugün gelinen noktada yeni mezun mes-
lektaşlarımın istihdam konusunda sıkıntı çektiğine şahit oluyorum. 
Tüm bunlara rağmen mesleğimizin hayatın her alanına dokunan 
bir dal olduğu unutulmamalı. Hasta ve ilaç var olduğu sürece ec-
zacılık mesleği de var olmaya devam edecektir.

Bu bölümü tercih etmek isteyen öğrencilere neler tavsiye 
edersiniz?

Öncelikle lisans hayatlarında ne ile karşılaşacaklarını iyi araştırsın-
lar. Laboratuvar ve ders temposunun çok yorucu olduğu dönem-
ler olacaktır. Mezun olduktan sonra çalışabilecekleri her alanı iyi 
araştırsınlar, sadece unvan “eczacı” olsun diye bu mesleği tercih 
etmesinler. Hem kendilerine hem de eczacılık mesleğine yararlı 
olacaklarını düşünüyorlarsa bu bölümü tercih etsinler. 

Meryem Kaplan Gülnur Arslan 

En Sevdiği Ders: 
Farmasötik Teknoloji

En Sevdiği Ders: 
Farmasötik Kimya

En Etkilendiği Akademisyen: 
Prof. Dr. Yılmaz Çapan

En Etkilendiği Akademisyen: 
Prof. Dr. Tijen Önkol 

Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı 
Araştırma Görevlisi 

Farmasötik Kimya Anabilim Dalı
Araştırma Görevlisi 
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FAKÜLTE

Farmasötik Mikrobiyoloji 
dersini çok seviyorum. Mikroorganizmalar 

ve ilaçlar arasındaki etkileşim bence 
eczacılığın en cazip noktası.
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Eczacı olmaya nasıl karar verdiniz?

İlk hedefim mühendislikti ama daha sonra sağlık alanında bir bö-
lümü de tercih listeme eklemek istedim. Eczacılık kendimi yakın 
hissettiğim bir sağlık alanıydı. İnsanlarla olan sosyal iletişimim ve 
yardım etme isteğimi etkin kullanabileceğim bir alan olduğu için 
tercihimi eczacılıktan yana kullandım. Şimdi ise Süleyman Demirel 
Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 3. sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda 
fakülte öğrenci temsilciliği görevini de yürütüyorum.

Süleyman Demirel Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’ni tercih 
etmenizin sebebi nedir?

Yaşadığım şehre yakınlığı, köklü bir üniversite olması, geçim mas-
raflarının öğrenciye uygun olması ve yeni bir fakülte olmasının 
avantajlarını düşünerek tercih ettim. Fakültedeki tüm hocalarım 
oldukça başarılı. Özellikle Dekan Yardımcımız Dr. Öğr. Üyesi Yalçın 
Erzurumlu’nun gerek derse yaklaşım şekli gerekse ders işleyiş stili 
gerçekten etkileyici. Öğrenciyi derse bağlayıp ders içinde aktif tu-
tabiliyor. Aynı zamanda yürüttüğü projeler hem başarılı hem ilginç. 
Burada olduğum için kendimi şanslı hissediyorum.

Mezuniyet sonrası kariyer planınızdan bahseder misiniz?

Son dönemlerde sürekli fikirlerim değişiyor; şu an ilgi duyduğum 
alan ise endüstri eczacılığı. Yeni ilaçların bulunmasında rol oyna-
mak gerçekten heyecan verici. Özellikle analitik kimya dersini çok 
seviyorum. Bu dersin beni çeken tarafı ise bileşiklerin hangi madde-
lerden oluştuğunu, bu maddelerin aralarındaki oranları keşfetmek. 
Bu bilgilerle tekrardan sentezlemek gerçekten keyif verici. Ayrıca 
deneyler sırasında ortaya çıkan renklerin göz alıcılığı da derse olan 
ilgilimi arttırıyor. Açıkçası bu alanda da devam etme isteğim var.

Eczacılık mesleğinin geleceği hakkında ne düşünüyorsunuz?

Eczacılık mesleği şu an bir dönüşüm içerisinde. Artık eczacıları 
sadece eczanelerde değil; araştırma, geliştirme, üretim olan her 
yerde görüyoruz. Gelecekte daha fazla alanda göreceğimizi dü-
şünüyorum.

Eczacı olmaya nasıl karar verdiniz?

Sağlıkçı bir aileden gelmemin eczacılık okuma isteğimde büyük 
etkisi oldu. Zaten sağlık alanında ilerlemeyi kendim de istiyordum 
ancak eczacılık mesleğinin bana hayal ettiğim tüm fırsatları sun-
ması bir avantaj daha oluşturdu ve bu nedenle tercihim eczacılık-
tan yana oldu.

Süleyman Demirel Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’ni tercih 
etmenizin sebebi nedir?

Süleyman Demirel Üniversitesi köklü bir üniversite, eğitim olanak-
ları geniş ve yaşadığım şehre yakın. Fakültenin yeni açılmış olması 
pek çok fırsatı da beraberinde getiriyordu bu nedenle tercih et-
tim. Ettiğim için de oldukça memnunum. Özellikle Prof. Dr. Ebru 
Çubuk Demiralay hocamızın öğrencileriyle samimi iletişimi, dersi 
işleyiş şekli bu mesleğe daha özenli olmanız gerektiğini düşün-
dürüyor. Bilim yolunda ilerleyen öğrencilerini cesaretlendirmesi, 
hatalar karşısında anlayışlı ve sabırlı olması öğrencilerine özgüven 
kazandırıyor. 

Mezuniyet sonrası kariyer planınızdan bahseder misiniz?

Mezun olduktan sonra yüksek lisans ve doktora yaparak akademi 
dünyasında ilerlemek istiyorum. Özellikle Farmasötik Mikrobiyoloji 
dersini çok seviyorum ve bu alanda ilerlemek istiyorum. Bu ders 
insanlarda enfeksiyona neden olan mikroorganizmaların özellikle-
rini, neden oldukları hastalıkları ve tanıda kullanılan mikrobiyolojik 
yöntemleri ele alıyor. Mikroorganizmalar ve ilaçlar arasındaki etki-
leşim bence eczacılığın en cazip noktası. Laboratuvar derslerimiz-
de de bu dinamizme şahit olmak heyecan verici.

Eczacılık mesleğinin geleceği hakkında ne düşünüyorsunuz?

Sağlık bileşenlerinin vazgeçilmez bir parçası olarak insan hayatı de-
vam ettiği sürece varlığını geliştirerek sürdüreceğine inanıyorum.

Ege Özdemir Ceren Sezen

En Sevdiği Ders: 
Analitik Kimya

En Sevdiği Ders: 
Farmasötik Mikrobiyoloji

En Etkilendiği Akademisyen: 
Dr. Öğr. Üyesi Yalçın Erzurumlu

En Etkilendiği Akademisyen: 
Prof. Dr. Ebru Çubuk Demiralay

Eczacılık Fakültesi
3. sınıf öğrencisi

Eczacılık Fakültesi
3. sınıf öğrencisi
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Hasta ve ilaç var olduğu sürece eczacılık 
mesleği de var olmaya devam edecektir.

Eczacılık; insanlarla
olan sosyal iletişimimi ve 

yardım etme isteğimi etkin 
kullanabileceğim bir alan.
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HERKES İÇİN 
SAĞLIK

Vücudun hassas bölgelerinden olan anal bölge ve çevresin-
de oluşan kanama, ağrı, şişlik, akıntı, kaşıntı gibi şikâyetler; %90 
oranında hemoroit, makatta çatlak ve iltihaplanma, apse ve fistül 
gibi hastalıklardan kaynaklanır. Bu hastalıklar yaşa, cinsiyete, ailevi 
eğilime (kalıtsal) ve başka bir hastalığa bağlı olarak ortaya çıkabilir. 
Anal bölge hastalıkları, toplumda görülme sıklığı %10 olan kronik 
bağırsak hastalıkları ve kalın bağırsak tümörlerinin de habercisi 
olabilir. Bu nedenle makatta ağrı, şişlik ve kanama belirtileri olan 
özellikle 40 yaş üstü hastaların bir genel cerrahi uzmanına baş-
vurması gerekir.

HEMOROİT 
ŞİKÂYETLERİNİ 
AZALTAN ÖNERİLER

Halk arasında “basur” olarak bilinen hemoroit, 
tedavi edilmediğinde yaşam konforunu olumsuz 
yönde etkiliyor. Hayatlarının bir döneminde 
hemoroit ile yüzleşen birçok insan, toplumsal 
önyargılar ve mahremiyet nedeniyle tedavi 
olmadığı için hastalık ilerliyor ve tedavisi daha 
da zorlaşıyor. Hemoroit hastalığının tedavisini 
ve alınabilecek önlemleri uzmanımızdan 
öğreniyoruz. 

Memorial Kayseri Hastanesi
Genel Cerrahi Uzmanı

Op. Dr. Hasan Uzer
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Günümüzdeki özellikli 
cerrahiler sayesinde hemoroit hastası, 

ameliyat sonrasında daha az ağrı ile kısa 
sürede iyileşmektedir.

Hemoroit Günlük Hayatı Olumsuz Etkiliyor
Halk arasında “basur, mayasıl” gibi farklı isimlerde anılan hemo-
roit, iç ve dış olarak ikiye ayrılır. Anal bölgede bir nedene bağlı 
olarak toplardamar yumakları genişleyerek makatın dışına çıkar. 
Uzun süren kabızlık dönemlerindeki ıkınma, uzun süre ayakta 
kalma ve gebelik, anal bölgede hemoroidin oluşmasına zemin 
hazırlar. Hasta, tuvalet sırasında ve sonrasında kanama sorunu 
yaşar. Eğer kanama yoğun miktarda ortaya çıkarsa anemi riski de 
oluşur. Hemoroit hastalığı erken evrede tespit edilip tedavi edil-
mediğinde, hastaların yaşadıkları ağrı ve kanama gibi şikâyetler 
nedeniyle yaşam konforu da olumsuz etkilenir.  

Doğru Tedavi ile Konforlu Yaşam Tekrar 
Sağlanabilir
Hemoroidin tedavisi, hastalığın seviyesine göre farklılık gösterir. 
Hastalığın erken evresinde bol sıvı alımı, diyet, ağrı kesiciler, ste-
roid içeren fitiller ve kremler etkilidir. Ayrıca “oturma banyosu” 
denilen sıcak su banyosunun yanı sıra; kabızlığı olan hastalarda 
lifli gıdaların tüketilmesi, şikâyetlerin azalmasını sağlar. Hemoroit 
pakesinin içine ilaç verilerek kurutulması ve bu pakenin köküne 
lastik bant yerleştirilmesi işlemleri de uygulanabilir. Hastalığın ileri 
evresinde ise cerrahi müdahale kaçınılmaz hale gelir. Günümüz-
deki özellikli cerrahiler sayesinde hasta ameliyat sonrası daha az 
ağrı hissederek daha kısa sürede iyileşmektedir.

Doktora Başvurmaktan Korkmayın
Anal bölgede ortaya çıkan sorunlar genellikle toplumdaki ahla-
ki düşünce, toplumsal yargılar, utanma duygusu ve mahremiyet 
çerçevesinde değerlendirilir. Bu nedenle doktora başvurmak 
yerine tavsiye edilen bir ilacın kullanılması ya da hastalığı teda-
vi edici hiçbir etkisi bulunmayan alternatif tıptan yararlanma söz 
konusu olabilir. Doktora danışmaktan çekinmek hasta için ciddi 
bir zaman kaybıdır ve hastalık tablosu zaman geçtikçe ağırlaştığı 
için tedavi de zorlaşır.

HEMOROİT
HASTALARINA 5 ÖNERİ 

1. Hemoroit kaynaklı şikâyetlerin etkisini azaltmak 
için beslenme tarzı değiştirilmelidir. Zeytinyağlı 
yemekler ve lifli besinler tüketilmeli, günde 
2-3 litre su içilmelidir. Tuvalette uzun süre 
kalınmamalıdır.

2. Kırmızı et tüketimi mümkün olduğunca 
sınırlandırılmalıdır. Bunun yanında hamur işi, pilav 
ve makarna gibi karbonhidrat ağırlıklı yiyecekler de 
azaltılmalıdır.

3. Dış hemoroit genelde uzun süre oturan ofis 
çalışanları ve uzun yol şoförlerinde görülür. 
Hemoroidin sağlık sorunu haline gelmemesi için 
mümkünse uzun süre oturmaktan kaçınmak gerekir.

4. Kronik kabızlığı olanlar, gebeler ve aileden gelen 
genetik yatkınlığa sahip bireylerde hemoroit olma 
olasılığı yüksektir. Bu gruptakilerin hastalık ortaya 
çıkmadan yaşam tarzlarını düzenli hale getirmeleri 
önem taşır.

5. Acı biber ve bazı baharatlar hemoroit sorunu olan 
bölgeyi tahriş eder. Acılı, bol salçalı ve baharatlı 
yiyeceklerden uzak durulmalıdır.
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AİLE

Çatal, bıçak gibi kesici, delici mutfak eşyalarının muhafaza edildiği 
çekmeceler de bebek ve çocukların ulaşamayacağı şekilde çekme-
ce kilitleri ile kapatılmalıdır. Buzdolabı üzerindeki renkli, mıknatıslı, 
küçük objelere de dikkat etmek gerekir. Bu objeler bebeğinizin ilgisi-
ni çekecektir ve kolaylıkla ağzına götürüp yutabilir ya da daha kötüsü 
solunum yollarına kaçırıp boğulma tehlikesi yaşayabilir.

Mutfakta ocak üstünde çaydanlık, tencere gibi içinde sıcak su, ye-
mek içeren eşyalar ocağın arka bölümünde, çocuğun ulaşamaya-
cağı yerde olmalıdır. Fırın sıcakken bebeğin mutfağa girişi kısıtlan-
malıdır.  

Bebek Odasında Birçok Ayrıntıya Dikkat Edilmeli
Bebek odasında, bebeğin karyolası ya da beşiğinin kalitesi önemlidir. 
Parmaklık aralıkları bebeğin kafasının geçemeyeceği aralıkta olan 
karyolalar tercih edilmelidir. Koruyucu parmaklıkların boyu, bebeğin 
aşamayacağı yükseklikte olmalıdır. Karyolanın içerisindeki yatağın 
boyutu uygun olmalı, karyolanın içinde yatak kaymamalıdır. 

Bebeğiniz ya da çocuğunuz odasında yalnızken, kesinlikle odasının 
kapısını tam kapatmamak gerekir; hatta başında bir büyük olması 
tercih edilmelidir. Bebeğin yatağını da mümkünse pencere altına 
koymamalıyız; çünkü odanın havalandırılması sırasında bebeğiniz 
pencereye tırmanabilir. Bebekler her zaman korunmaya muhtaçtır, 
her durumda onların yanında olmalı ve tehlikelere karşı korumalıyız. 
Böylece istenmeyen ev kazalarını önleyebilirsiniz.

Evlerimizde bebekler için asıl tehlike, hareketlenmeye başladıkları 

zaman görülüyor. Bu nedenle, bebekler emeklemeye ve yürümeye 

başlamadan önce evde bazı güvenlik önlemlerinin alınması gereki-

yor. Bu aylardaki bebekler, etraflarındaki her şeyi merak eder ve ta-

nımak isterler. Tehlike ve kaza kavramları ile ilgileri yoktur. Yüksek bir 

yerden kendilerini atabilirler, balkonun demirliklerine tırmanabilirler, 

bir sokak köpeğinin üzerine korkusuzca atlayabilirler. Bu aşamada 

çocuğu kısıtlamak yerine, ona zarar verebileceğini düşündüğünüz 

her şeyi ortadan kaldırmak gerekir. Alınabilecek pratik önlemlerin 

yanında, uygun çocuk güvenliği ürünlerini kullanarak da evlerinizi 

güvenli hale getirebilirsiniz.

Mutfaktaki Tehlikelere Karşı Önlem Alınmalı
Annelerin ev içinde en çok meşgul oldukları yer, genellikle mutfaktır. 

Bu nedenle bebeklerin de mutfağa karşı ilgileri büyüktür. Özellikle 

temizlik malzemelerinin yer aldığı dolaplara dikkat edilmesi gerekir. 

Genellikle temizlik ürünlerini mutfakta lavabo tezgahının altındaki 

dolaba koyarız. Bu dolabın özellikle kilitli tutulması çok önemlidir. 

Bebekler her şeyi ağızlarına götürerek keşfetmeye çalışır; eğer ça-

maşır suyu gibi temizlik malzemesi kutularına ulaşırlarsa kapağını 

açmayı başarıp, içebilirler ve bu da hayati tehlike arz eden istenme-

yen sonuçlar doğurabilir. Banyolarda yine temizlik malzemelerinin 

konduğu dolaplar için de bu durum geçerlidir. Kısacası, temizlik 

malzemeleri bebeğin ulaşamayacağı yerlere kaldırılmalıdır. 

Ülkemizde ev kazalarının görülme sıklığı  
trafik kazalarından sonra ikinci sırada yer 
alıyor. Üstelik bu kazaların yaklaşık yarısı 
maalesef 0-6 yaş arasındaki çocukların başına 
geliyor. Özelikle pandemi döneminde evde 
daha fazla zaman geçirildiği için ev kazaları 
hayli arttı. Peki ya evinizi, bebek ve çocuklar 
için nasıl daha güvenli hale getirebilirsiniz? 
Ev kazalarının önlenmesi için ailelerin nelere 
dikkat etmesi gerekiyor, gelin uzmanımızdan 
öğrenelim.

EVİNİZ
ÇOCUĞUNUZ İÇİN
NE KADAR GÜVENLİ?

İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi 
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı 

Dr. Sevinç Çabukoğlu
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Bebekler Banyoda Yalnız Bırakılmamalı
Bebeğinizin ya da çocuğunuzun, tek başına banyoya girmesi tehli-
keli olabilir. Çocuk, ıslak ve kaygan zeminde kayıp düşebilir. Banyo 
dolaplarının kapıları kilitli olmalıdır. Ayakları üzerinde durup banyo 
yapmaya başladıkları zaman, küvet içinde kaydırmaz mat kullanmak 
gerekir. Batarya gibi düşüp çarpabilecekleri sert, sivri objelerin üzeri 
koruyucu ile kaplı olmalıdır. Klozet kapakları hep kapalı tutulmalıdır. 
İçi su dolu kova gibi malzemeler ortada bırakılmamalıdır. Bebekler 
klozet içine ya da kovaya abanıp ters bir şekilde içine düşüp bo-
ğulma tehlikesi ile karşı karşıya kalabilir. Evde yaşanabilecek çoğu 
kazalar ve yaralanmalar aslında önlenebilir. Genelde dikkatsizlik ve 
dalgınlık nedeniyle oluşan kazalardan biri de bebek banyosu sırasın-
da görülebiliyor. Bebekler az bir suda bile nefessiz kalabiliyor. İçi su 
dolu küvet, leğen veya kovalar bebekler için çok büyük tehlikelere 
yol açabiliyor. Bebek ve küçük çocukların yıkanırken bir an bile olsa 
yalnız bırakılmaması gerekiyor. 

Evin Düzeni Bebeğe Göre Ayarlanmalı
Oturma odalarında ve salonlarda; sehpa, masa, büfe gibi köşeli ve 
sert cisimler bebeğiniz için tehlikeli olabilir. Bebeğiniz için tehdit ola-
bilecek sehpa gibi eşyalar mümkünse kaldırılmalıdır. Mümkün değil-
se sivri köşe ve kenarlar için kauçuk koruyucu bantlar kullanılmalıdır. 
Televizyon ünitesi, vitrin gibi eşyaların bebeğin üzerine devrilmesini 
önlemek için sabitlenmeleri gerekir. Vazo, biblo gibi kırılabilir eşyala-
rın kaldırılması ya da sabitlenmesi uygun olacaktır. 

İçinde merdiven olan evlerde, merdivenler için olan güvenlik kapıları 
kullanılmalıdır. Ev bahçeli ise bahçe kapısı kilitli olmalı, havuz varsa 
gerekli önlemler alınmalıdır. Ev içindeki halıların altına kaymayı önle-
yici bantlar konmalıdır; aksi halde çocuklar oyun esnasında koşarken 
kayıp düşebilirler. Evdeki ilaçların saklandığı yer de çok önemlidir; 
kesinlikle ilaçların hepsi kilitli bir dolapta, çocukların ulaşamayacağı 
bir şekilde muhafaza edilmelidir.

Evin içindeki tüm prizlere koruyucu kapak takılmalı; elektrik kablola-
rı, bebeğin erişemeyeceği şekilde gizlenmelidir. Aksi takdirde bebek 
kabloları kemirebilir, prizlere parmağını sokabilir. 

Koronavirüs Kapsamında Ev Temizliği Doğru 
Ürünlerle Yapılmalı
Buraya kadar, bebek ve çocuklarımızın güvenliği için; evlerimizde 
genel olarak almamız gereken önlemlerden bahsettik. Ancak günü-
müzde, tüm dünya koronavirüs pandemisi ile savaşıyor. Tüm umumi 
ve hususi alanlar, büyük tedbirlerle dezenfekte ediliyor. Zorunlu ol-
madıkça evden pek fazla çıkmamamız gereken bu günlerde yaşam 
alanlarının; hem kendi sağlığımızı hem çocuklarımızın sağlığını ko-
rumak için hijyen koşullarına uygun hale getirilmesi gerekiyor. Öte 
yandan temizlik yaparken, aşırı miktarda kimyasal ürün kullanılması; 
hem doğaya, hem de evdeki kişilerin, çocukların solunum yollarına 
zarar verebilir. Daha doğal ve etkili yöntemlerle, doğru temizlik yapı-
labilir. Örneğin; sıcak suyun içine bir miktar sirke ilave edip, sirkenin 
keskin kokusunu bastırmak için güzel kokulu bir deterjan da ekleye-
rek yüzey temizliği yapılabilir. Kumanda, kapı kolları, prizler gibi sık 
sık dokunduğumuz yerleri yüzde 70’lik alkol içeren el dezenfektan-
ları ya da kolonya ile temizlemek daha doğru olacaktır.

Bulaşıklar Mutlaka Bulaşık Makinesinde Yıkanmalı
Evlerimizin temizlenmesinde bir diğer önemli husus da; odalarımı-
zın düzenli bir şekilde havalandırılmasıdır. Çamaşırların yüksek ısıda 
(60-90 derecede) sık sık yıkanması, yıkanan kıyafetlerin mümkünse 
yaşam alanları dışında bir yerde ya da kurutma makinesinde kuru-
tulması tavsiye edilir. Yeme-içme alanlarının temizliğinde de çok 
dikkat edilmeli, bulaşıklar mutlaka bulaşık makinesinde yıkanmalı-
dır. Yemeklerin iyi piştiğinden emin olmak gerekir. Kişilerin her gün, 
özellikle evlerindeki temizlik işleri sonrası duş almaları gerekir. 

Ebeveynlerden biri ya da ikisi işe gittiyse ya da market gibi zorun-
lu ihtiyaçlar dahilinde dışarı çıktıysa eve döndüklerinde ayakkabılar 
balkona konmalı, çocuklarıyla temas öncesi mutlaka duş almalı, kı-
yafetler yıkanmalı ya da balkon gibi dış ortamda bırakılmalıdır. Elle-
rimizi sık sık, en az 20 saniye boyunca yıkamamız bu dönemde çok 
önemli. Özellikle ebeveynler bebeklerinin ya da çocuklarının kişisel 
bakımları öncesi ya da çocuklarını kucaklarına almadan önce ellerini 
çok iyi yıkamalıdır.
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Bir günde binlerce adım atıyor ve tüm gün 
boyunca vücudun yükünü ayakların taşıdığını 
çoğu zaman fark etmiyoruz. Hareketsizlik, aşırı 
kilo, uygun olmayan ayakkabı seçimleri, eksik ya 
da yanlış uygulamalar ve bazı kronik hastalıklar 
ayak sağlığımızı olumsuz yönde etkileyerek 
zamanla problemli hale gelmesine neden 
olabiliyor. Ayaklar sağlıksız olduğunda yaşam 
kalitemiz de ister istemez düşüyor. Ayaklarda 
görülen ağrı, kızarıklık, morarma, şişme, şekil 
bozuklukları gibi bazı sinyaller; basit gibi 
görünse de önemli olabiliyor ve tedavi edilmezse 
büyüyebiliyor, çeşitli ortopedik sorunlara yol 
açabiliyor. Bu yüzden gün boyu bizi taşıyan 
ayaklarımızın sağlığına önem vermek, bir 
bakıma kendimize önem vermek anlamına 
geliyor. 
Özel dosyamızda; bulaşıcı ve tedavisi zor 
bir enfeksiyon olan tırnak mantarından 
düztabanlığa; ciddi bir sağlık sorununun 
göstergesi olabilen ayak şişmesinden, giderek 
artan obezite ve hareketsizlik gibi nedenlerle 
daha sık karşılaşılan diyabetik ayak sorununa; 
çoğu zaman ayak yapısına uygun olmayan 
ayakkabı seçimi nedeniyle ortaya çıkan nasırdan 
topuk dikenine kadar birçok ayak sağlığı 
sorununun belirtileri ve tedavi süreçlerine dair 
önemli bilgileri uzmanlarımızdan öğreniyoruz.

Ayak Sağlığı
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Cildimiz, dış ortam ile sürekli temas halinde olması nedeniyle 
vücudumuzun hastalık oluşumuna en yatkın bölgelerindendir. 
Özellikle gün içerisinde çok fazla yürüyen veya ayakta duran 
insanlarda, ayakların sürekli olarak ayakkabı içinde beklemesine 
bağlı olarak birtakım cilt hastalıkları görülebilir. Bunlar arasında 
en yaygın görülenlerden bir tanesi olan ayak nasırları; ayak ya-
pısına uygun olmayan ayakkabılar ile ayak arasında oluşan sür-
tünme, ezilme ve benzeri nedenlerden kaynaklı ortaya çıkan bir 
sağlık problemidir. 

Oldukça ağrılı ve acı verici bir durum olan ayak nasırları, cildin 
olumsuz dış etkenlere karşı bir savunma mekanizması şeklinde 
oluşur. Cildin sertleşmesi ve buna bağlı olarak esnekliğini yitir-
mesi şeklinde gelişen ayak nasırları, ilerledikçe daha çok acı ver-
meye başlar ve tedavisi zorlaşır. Bu nedenle vücudun herhangi 
bir bölümünde nasır oluşumu gözlendiği takdirde ilerlememesi 
için derhal tedavi edilmelidir.

Nasırın Vücutta En Sık Rastlandığı Bölgeler
Nasır, genellikle ayakların kemikli bölgelerinde oluşan ve bu böl-
gelerin ayak yapısına uygun olmayan ayakkabılarla sürekli olarak 
sürtünmeye ve basınca maruz kalması sonucunda oluşan bir cilt 
hastalığıdır. Yaygın olarak ayaklarda görülmekle birlikte, özellikle 
ellerini kullanarak çalışan kişilerde elin basınca maruz kalan kı-
sımlarında da ortaya çıkabilir. 

Nasırlar genellikle basit olarak görülmekle birlikte başlangıçta 
çok fazla ağrıya neden olmaması ve günlük hayatı etkilememesi 
nedeniyle hastalar tarafından önemsenmez. Fakat başlangıç aşa-
masında tedavi edilmeyen nasırlar büyüdükçe ve sertliği arttıkça 
daha fazla ağrıya neden olur ve tedavi süreci de uzar. Bu nedenle 
yeni oluşan nasırlar derhal uygun yöntemlerle tedavi edilmelidir. 
Pek çok cinsi bulunan nasırların boyutları da değişkenlik gösterir.

Nasır Belirtileri ve Nedenleri
Nasır; başlangıç döneminde çoğunlukla rahatsızlık vermez ve 
oluşum yeri parmak araları olduğunda çoğu zaman ilerleyene 
dek fark edilmez. Derecesi ilerledikçe belirtilerini göstermeye 
başlar. Nasır belirtileri hemen hemen herkeste aynı olup en sık 
karşılaşılan belirtiler arasında; nasırın bulunduğu bölgede belirgin 
ağrı hissi, nasırlı deri bölgesinde kalınlaşma ve sertlik, ilerlemiş 
nasırlarda ağrının olduğu bölümde renk değişimi ve büyüme, 
nasırlaşmış bölgenin etrafında iltihaplanma, kalınlaşmış deride 
nasırın uç bölgesinin oluşumu, hafif dereceli nasırlarda baskının 
ortadan kaldırılması ile ortadan kalkan ağrı hissi sayılabilir.

En yaygın olarak ayaklarda görülen nasırın temel nedeni, ayak 
sağlığına uygun olmayan ayakkabıların giyilmesidir. Bununla 
birlikte sık olarak yüksek topuklu ve rahatsız ayakkabıların giyil-
mesi, giyilen ayakkabının ayağın boyutuna uygun olmaması ve 
bir yerinden ayağı vurması da nasır oluşumuna zemin hazırlar. 

Uzm. Dr. Yalçın Baş
Medical Park Tokat Hastanesi
Dermatoloji Uzmanı
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Ayakkabı faktörünün haricinde; uzun süre boyunca çıplak ayak-
la yürüyen, bu sebeple ayakları sürtünmeye ve kuruluğa maruz 
kalan kişilerde de nasır oluşma ihtimali yüksektir. Nasır oluşu-
munda rol oynayan diğer faktörler ise ayağın belli bir kısmının 
sürekli olarak baskıya maruz kalması, ayağa giyilen veya takılan 
aksesuarların ayağa sürtmesi, yürüme şeklindeki bozukluklardır.

Nasır Çeşitleri ve Yapıları
Nasırların çeşitleri ve boyutları birbirinden farklıdır. Tedavi süre-
cinin başlangıcında nasırın hangi evrede olduğu ve türü belirle-
nir ve buna yönelik tedavi planlanır. Temel olarak 3 farklı nasır 
çeşidi vardır: Yumuşak nasır, sert nasır ve tohum nasırı.

Genellikle ayak parmakları arasında kalan boşluklarda oluşan ve 
ağrı, akıntı gibi sorunlara neden olan nasırlar, yumuşak nasır-
dır. Boyutu 1-4 cm aralığında olup kızarık, hassas bir yapıya sa-
hiptir. Oluşum nedeni parmakların birbirine normalin üzerinde 
baskı yapmasıdır. Ayağın kemikli kısımlarında meydana gelen, 
ayağın yanlış basılması veya kemiklerde bulunan deformas-
yonlara bağlı olarak ayakkabının ayak yüzeyine basınç yapması 
sonucunda gelişen sert nasır türünün ise yoğun bir kökü var-
dır. Topukların yan ve arka kısımlarında görülen tohum nasırları, 
ölü deriden oluşur. Basınca maruz kalması durumunda ağrıya 
neden olabilir. Nasır bölgesinin üzerindeki sert derinin temiz-
lenmesi veya yumuşatılması ile genellikle ağrı hissi önlenebilse 
de; ilerlemiş durumlarda deri altında nasır köklerinin oluşması 
nedeniyle farklı tedavi yöntemleri gerekebilir.

Ayaklarda Görülen Nasırın Tedavisi
Nasır, kişiler tarafından gözle rahatlıkla görülebilen ve belirti-
ler nedeniyle kolaylıkla anlaşılabilen bir cilt rahatsızlığıdır. Fakat 
farklı türlerinin olması, boyutlarının ve görünümünün kişiden ki-
şiye değişebilmesi nedeniyle bazı durumlarda siğil gibi diğer cilt 
sorunları ile karıştırılabilir. Bu nedenle ayağının belirli bir kısmın-
da deri farklılaşması, sertleşme, ağrı, batma hissi gibi şikâyetleri 
bulunan hastalar; mutlaka bir cildiye uzmanına başvurmalıdır. 

Cildiye uzmanı tarafından nasır tanısının konulması durumunda 
doktorun vereceği öneriler doğrultusunda tedavi süreci başlar. 
Çoğunlukla nasır bantları, kremler ve evde alınabilecek pratik 
önlemlerle tedavi edilebilen nasırlar; nadir olarak çok fazla iler-
lemiş olduğu durumlarda küçük cerrahi işlemler gerektirebilir. 
Tedavi sonrası süreçte nasırın yeniden oluşmaması için gerekli 
bakımlar düzenli olarak yapılmalı, ayak sağlığına ve ölçüsüne 
uygun ayakkabı kullanımına özen gösterilmelidir.

İltihaplı nasırlarda enfeksiyon, kanama ve akıntı ihtimali oldukça 
yüksektir ve tedavisi mutlaka hastane ortamında yapılmalıdır. Bu 
nasırlarda yara bakımı, iltihabın temizlenmesi ve antibiyotik te-
davisi gibi seçenekler uygulanabilir. İltihapsız normal nasır türle-
rinde ponza taşı ile nasır yüzeyindeki ölü derinin temizlenmesi, 
nasır sökücü krem ve kalemler ile nasır bantlarından yararlanı-
larak evde tedavi uygulanabilir. Bu yöntemlerin birçoğu, nasır 
üzerinde birikmiş olan ölü derinin zamanla yok edilerek nasırın 
tedavi edilmesini hedefler. Fakat bu işlem yavaş yavaş yapılmalı 
ve canlı derinin zarar görmesi engellenmelidir.

Nasır bantı seçilirken nasırın boyutuna uygun olanlar tercih 
edilmeli ve canlı derinin ilaçla temas etmemesi sağlanmalıdır. 
Bunlara ek olarak karbonat, aspirin, sirke ve limon ile de ayak 
nasırı için evde bakım tedavileri uygulanabilir. Fakat yapılacak 
yanlış bir uygulama nasırın zarar görmesine ve duyulan acı his-
sinin artmasına, nasırın boyutunun daha da ilerlemesine neden 
olabilir. Bu nedenle tüm bu yöntemlerin hangisinin veya han-
gilerinin uygulanacağına cildiye uzmanı tarafından karar veril-
melidir. 
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Nedeni ve Risk Faktörleri
Topuk dikeni, topuk kemiğinin alt kısmında birkaç ay boyunca kalsi-
yum birikmesi meydana gelince oluşur. Yumuşak doku tendonları, 
kaslar veya plantar fasyanın kronik olarak gerilmesi ve tekrar tekrar 
yırtılması sonucu oluşan lokal iltihabi süreç; kalsiyum birikmesinin 
yaygın bir nedenidir. Topuk dikeni, özellikle uzun koşu ve atlama ya-
pan sporcular arasında yaygındır.

Topuk kemiğine, bağlara ve topuk yakınındaki sinirlere aşırı stres uy-
gulayan yürüyüş anormalliklerinin yanında özellikle sert yüzeylerde 
tempolu yürüyüş veya koşu topuk dikeni için risk faktörü taşır. Aynı 
zamanda uyumsuz veya kötü giyilmiş ayakkabılar (özellikle uygun 
kemer desteği olmayanlar), aşırı kilo ve obezite de bu durumu te-
tikler.

Topuk Dikeni Belirtileri 
Topuk dikeni sıklıkla herhangi bir belirti vermez. En sık görülen şikâ-
yetler aralıklı veya kronik ağrıdır. Özellikle topuk dikeninin oluşum 
noktasında iltihaplanma meydana gelirse; özellikle yürürken ya da 
koşarken ağrı görülebilir. Genel olarak ağrının nedeni topuk dikeni 
değil, bununla ilişkili olan yumuşak doku yaralanmasıdır. Birçok in-
san, topuk dikeni ve en sık görülen ortopedik şikâyetlerden biri olan 
plantar fasiitte görülen ağrıları sabah ilk ayağa kalktıklarında ayak 
tabanlarına bıçak saplanması veya iğne batması şeklinde tarif eder. 
Ağrı daha sonra rahatsız edici bir acıya dönüşür. Genellikle uzun 
süre oturduktan sonra ayağa kalkıldığında keskin ağrı geri döner. 

Topuk dikeni, topuk kemiği ile taban çukuru arasında oluşan 

kemik benzeri kalsiyum birikintisidir. Sıklıkla topuğun önünde 

başlar ve daha sonra ayağın diğer kısımlarını etkiler. Genellikle 

yaklaşık 0,5 cm boyundadır. Bu yüzden her zaman çıplak gözle 

görülmez. Tıp literatüründe “osteofit” olarak isimlendirilen to-

puk dikeni tanısını koymak bazen zor olabilir. 

Topuk dikeni, sıklıkla kas ve bağ dokusunda görülen uzun süreli 

gerginliğin sonucudur. Sert yüzeylerde yürümek, koşmak veya 

zıplamaktan kaynaklanan tekrarlayıcı stres; topuk dikeninin 

yaygın bir nedenidir. Topuğun ön kısmında ağrı, şişlik, ısı artışı 

gibi iltihap belirtileri görülür. Bununla birlikte her zaman ağrıya 

neden olmaz ve her topuk ağrısı topuk dikeni kaynaklı değildir. 

İltihap giderici ilaçlar, kas iskelet sistemini destekleyen ortezler 

ve yeniden yaralanmayı önleyen önlemler ile tedavi edilir.

Topuk Dikeninin Oluşumu
Topuk dikeni, topuk kemiğinde gelişen sivri uçlu kemik büyü-

meleridir. “Kalkaneus” olarak adlandırılan topuk kemiğinin al-

tında kalsiyum birikintilerinin oluşturduğu yapılardır. Röntgen 

filminde, topuk dikeni 1 - 1,5 cm kadar çıkıntı şekilde görülebilir. 

Topuk dikeni altta yatan bir sağlık sorununa bağlı olarak geli-

şebileceği gibi bağımsız olarak da görülebilir. Topuğun önünde 

ayak kemerinin hemen altında ya da topuğun arkasında bulu-

nabilir. Topuğun arkasında gelişen topuk dikeni, sıklıkla aşil ten-

donunun iltihaplanması ile ilişkilendirilir. 

Op. Dr. Uğur Kıran
Medical Park Trabzon Karadeniz Hastanesi
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
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Topuk dikeninde görülen diğer belirtiler arasında; topuk önün-
de inflamasyon ve şişlik, etkilenen bölgede ve çevresinde ısı 
artışı, topuk altında küçük ve çıplak gözle görülebilen kemik 
benzeri çıkıntı, çıplak ayakla yürümeyi zorlaştıran topuk altında-
ki hassasiyet sayılabilir.

Topuk dikeni olduğu düşünülen belirti ve şikâyetlere sahip bi-
reylerde tanı için ayak röntgeni çekilebilir. Kemik çıkıntının rönt-
gen filminde görülmesi, topuk dikeni varlığından emin olmanın 
tek yoludur. Bazı insanlarda hiçbir belirti görülmediği için, topuk 
dikeni sadece başka bir nedenden dolayı röntgen çekilmesiyle 
keşfedilebilir.

Tedavi Yöntemleri ve Alternatif Yollar
Topuk dikeni tedavisinde amaç; ayağa binen basıncı azaltmak, 
ağrı ve iltihabı kontrol altına almak, doku iyileşmesini teşvik et-
mek ve yumuşak dokuların esnekliğini artırmaktır. Topuk dikeni 
için yapılan tedavilerde özellikle istirahat oldukça önemlidir. Bol 
miktarda istirahat ayağa uygulanan baskıyı azaltarak etkilenen 
bölgedeki iltihabi durum ve ilişkili ağrı ve şişliğin azaltılmasına 
yardımcı olabilir. Buz tatbiki de iltihabı baskılayarak ağrı ve şişliği 
azaltmaya yardımcı olabilir. 

Ortez ise topuk dikeninde alternatif bir tedavidir. Bu amaçla kul-
lanılan halka şeklindeki tabanlıklar, topuktaki baskıyı almak için 
ayakkabının içine yerleştirilerek kullanılır. Gece ateli ve alçıları, 
germe egzersizleri, fizik tedavi, akupunktur, PRP, proloterapi, 
antienflamatuar ilaçlar çoğu hastada olumlu etki yaratır. Aynı 
zamanda darbe emici spor ayakkabı giymek; ayaktaki yumuşak 
dokulara uygulanan basıncı hafifletmeye ve ağrıyı azaltmaya 
yardımcı olabilir. 

Topuk dikeni için geliştirilmiş özel bir ilaç yoktur. Tedavide kul-
lanılan ilaçlar iltihabi süreci baskılayarak ve doku iyileşmesini 
hızlandırarak şikâyetleri kontrol altına almaya yardım eder. Bu 
amaçla kullanılan ibuprofen, naproxen gibi ilaçlar doktor kont-
rolünde ağız yoluyla alınabilir. İltihap giderici ve ağrı kesici krem, 
jel ya da merhemler de faydalı olabilir. Kişi diğer tedavilere yanıt 
vermezse, ameliyat düşünülmeden önce hasta bölgeye steroid 
enjeksiyonları denenebilir.

Topuk dikeni, ayak ve baldırdaki kas ve bağların kısa olması ne-
deniyle kronik gerilmeye maruz kalmalarının bir sonucudur. Bu 
nedenle bölgede bulunan yumuşak dokuların uzaması ve es-
nemesine yardımcı olacak egzersizler şikâyetlerin azaltılmasın-
da etkilidir. Topuk dikeni tedavisine yardımcı olması için düzenli 
olarak ayak ve baldır germe egzersizleri yapılabilir. 

Topuk Dikeni Ameliyatı ve Doğal Tedavi Seçenekleri
Hastaların %90'ından fazlası cerrahi olmayan tedavilerle iyileşir. 
Diğer tedaviler 9 ila 12 aylık sürenin sonunda şikâyetleri tedavi 
edemezse, ağrıyı hafifletmek ve hareket kabiliyetini iyileştirmek 
için ameliyat gerekebilir. Ameliyat için uygunluğu tespit için 
ameliyat öncesi muayene ve testler yapılır. Ameliyat sonrası 
ise doktorun talimatlarına uyulması gerekir. Bazı durumlarda 
hastaların ameliyat sonrası bandaj, atel, atma, cerrahi ayakka-
bı, koltuk değneği veya baston kullanması gerekebilir. Topuk 
dikeni ameliyatının olası komplikasyonları arasında sinir ağrısı, 
tekrarlayan topuk ağrısı, kalıcı uyuşukluk, enfeksiyon ve “skar” 
adı verilen sert yara izi bulunur. 

Topuk dikeni tedavisi için uygulanabilen çeşitli doğal tedavi se-
çenekleri de vardır. Epsom tuzu, magnezyum sülfat içeren ve 
doğal olarak oluşan şifalı bir tuzdur. Topuk dikeni şikâyeti olan 
kişilere epsom tuzu banyosu önerilebilir. Suya biraz epsom tuzu 
serpilir ve ayaklar içine daldırılır. Ayaklar suyun içindeyken to-
puklara hafifçe masaj yapılabilir. Esansiyel yağlarla yapılan ma-
sajlar da olumlu etki oluşturabilir. Özellikle biberiye veya lavanta 
gibi saf esansiyel yağlar, antienflamatuvar özelliklerinden dolayı 
ağrıyı azaltabilir. 

Elma sirkesinin kemikten fazla kalsiyumu çıkardığı ve rahatlama 
sağladığı bilinir. Birkaç damla elma sirkesi içeren ılık suya ayak-
lar batırılır ya da birkaç dakika boyunca topuk etrafına sirke ile 
ıslatılmış havlu sarılır. Bir diğer doğal tedavi seçeneği olarak da; 
yarım çay kaşığı karbonat ile 1 çay kaşığı su karıştırarak bir ma-
cun hazırlanır ve topuğa masaj yaparak uygulanır.
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Tırnaklarda en sık rastlanan hastalıklar arasında yer alan tırnak 

mantarı, bulaşıcı ve tedavisi zor bir enfeksiyondur. Tırnak yatağını 

ve plağını tutan bu enfeksiyonun bulaşma yolu genellikle top-

rak, ıslak zeminler, ayakkabılar, ortak kullanılan terlik ile eşyalar ve 

hayvanlar gibi dış ortamlar olurken; çoğu zaman kişinin kendisi 

ya da başka bir insan da bulaş kaynağı arasında yer alabiliyor. Son 

dönemlerde ise sentetik ve sıkı kıyafetler giyilmesi, kalıcı oje ve 

tırnak protezi uygulamaları gibi nedenlerle gençler arasında da 

sık görülmeye başlamıştır.

Tırnak Mantarının Belirtileri ve Sebepleri
Genellikle tırnaklarda kırılma, şekil bozukluğu, beyaz-sarı renk 
değişiklikleri, kalınlaşma, tırnağın yatağından ayrılması ve matlaş-
ma gibi belirtilerle ortaya çıkan tırnak mantarı; ayak tırnaklarında 
daha sık görülür. Özellikle ayak başparmağında daha çok rastla-
nılan mantar; süreç içerisinde diğer tırnaklara, parmak aralarına 
ve ayak tabanına, ayak tabanından ellere, ellerden de kasıklara ve 
vücudun diğer yerlerine yayılabilir. Bu durum kişilerin günlük ha-
yatını oldukça olumsuz etkileyebilmektedir.
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Sauna, hamam, spor salonları gibi ortak kullanım alanlarında ıslak 
zeminlere çıplak ayakla basılması, başkasının terlik veya ayakka-
bılarının giyilmesi, aynı ayakkabının uzun süre kullanılması, ço-
rapların her gün değiştirilmemesi, hijyene dikkat edilmemesi, 
sigara kullanımı ve diyabet gibi hastalıklar mantar enfeksiyonu 
için risk faktörü oluşturur. Bu enfeksiyon erkeklerde ve dolaşım 
bozukluğunun artması sebebiyle yaşlılarda daha sık izlenir. 

Son yıllarda tırnak mantarının gençlerde görülme sıklığı da artış 
göstermiştir. Gençlerde sadece ayaklarda ve ellerde değil, koltu-
kaltı, kasık ve gövdede de mantar enfeksiyonuna rastlanmaktadır. 
Bu duruma sentetik ve sıkı şort ile tayt gibi kıyafetlerin giyilmesi, 
herkesin yattığı yerlere yatılıp spor yapılması ve ortak banyoların 
kullanılması gibi sebepler neden olmaktadır.  

Günümüzde bir moda akımı haline gelen kalıcı oje, protez tır-
nak uygulaması ve parlatıcı gibi tırnak kozmetikleri de mantara 
davetiye çıkarmaktadır. Bu ürünlerin uygulanmasında ve çıka-
rılmasında kullanılan kimyasallar tırnaklarda yapısal bozukluklar 
ve hasarlar yaratıp, mantar enfeksiyonlarına yatkınlık gelişmesine 
sebep olmaktadır.  

Tırnak Mantarının Tanı ve Tedavisi 
Dermatologlar görsel olarak baktıklarında mantar enfeksiyonuna 
ön tanı koyabilmektedir. Ancak kesin teşhis için tırnaktan alınan 
kazıntının mikroskopta incelenmesi gerekir. Kazıntı yöntemi ile 
teşhis edilemeyen durumlarda ise mantar kültürü yöntemi uygu-
lanır. 

Tırnak mantarının tedavisi kolay değildir. Tedavide öncelikle kaç 
tane tırnağın mantar enfeksiyonundan etkilendiğine bakılır. Tek bir 
tırnakta mantar bulunması durumunda genelde solüsyon, cilalar 
gibi sürme ilaç tedavisi uygulanmakta; ancak kötüleşen ve kalın-
laşan tırnaklarda sonuç tırnak çekimine kadar uzayabilmektedir. 

Birden çok tırnağın mantar enfeksiyonu kapması durumunda 
genelde ağızdan alınan ilaçlarla en az üç ay boyunca tedavi uy-
gulanması gerekir. 

Ancak kullanılan ilaçlar bir takım yan etkilere neden olabilir. İlaçla 
tedavi olacak hastaların varsa kullandığı başka ilaçların mutlaka 
gözden geçirilmesi, böbrek ve karaciğer fonksiyonlarına bakıl-
ması ve normal değerlere sahipse mantar tedavisine başlanması 
gerekir. 

Tırnak mantarında sürme tedavilere ilave olarak özellikle ağızdan 
ilaç verilemeyen hastalarda süreci kolaylaştırmak ve kısaltmak 
amacıyla haftalık ya da 10 günlük seanslar halinde lazer ile de 
destek tedavisi uygulanabilir. Bu tedavi yöntemlerinin hiçbirinde 
başarı oranı yüzde 100 olmamakta, kişiye ve mantarın direncine 
göre bu oran değişebilmektedir. 

TIRNAK MANTARINDAN
KORUNMA YOLLARI 

 } Aynı ayakkabı her gün giyilmemeli ve 
ayakkabılar sık sık havalandırılmalı.

 } Ortak ayakkabı, terlik ve havlu kullanılmamalı.
 } Çoraplar mutlaka 60 derecenin üstünde 

yıkanmalı ve günlük değiştirilmeli.
 } Ayaklar yıkandıktan sonra kâğıt havlu 

ile kurulanmalı ve kumaş ayak havlusu 
kullanılmamalı.

 } Ayak etrafındaki derinin travmaya uğramamasına 
dikkat edilmeli.

 } Havuz, sauna, banyo gibi ıslak zeminlerde çıplak 
ayakla dolaşılmamalı.

 } Spor salonlarında kişisel havlu ve terlik 
kullanılmalı, sentetik ve sıkı kıyafetler 
giyilmemeli.

 } Manikür-pedikür aletlerinin kişisel ve steril 
olmasına dikkat edilmeli.
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Düztabanlık (pes planus) halk arasında “taban düşüklüğü” ola-

rak da bilinir. İnsan ayak ve ayak bileğinde 26 farklı kemik ve 

bu kemikleri bir arada tutan birçok eklem vardır. Yetişkin bir in-

sanın ayağına tabanından bakıldığında, ayak kemerleri denilen 

enlemesine ve boylamasına yerleşimli çukurluklar görülür. Ayak 

kemerlerinin yapısı bir insanın ayağındaki yük dağılımının nasıl 

olduğunu ve yürümesine etkisini belirler. Kemerlerin strese ve 

çeşitli yüzeylere uyum sağlamak için sağlam ve esnek olması 

gerekir. Ayak kemerlerinin olmadığı veya az olduğu durumlar 

düztabanlık olarak tanımlanır. Düztabanlık durumunda, vücut 

ağırlığını yere  üç noktadan dağıtan ayağın bu özelliği bozulur 

ve oluşan  biyomekanik değişikliklere bağlı bir takım sorunlar 

gelişebilir.

Düztabanlık Belirtileri 
Düztaban çocuklarda ve yetişkinlerde görülebilir. Spor veya 
herhangi bir aktivite için genellikle engel teşkil etmeyen düzta-
banlık çocuklarda belli bir yaşa gelene kadar sürebilir.

Düztabanlık; ayak bileği içlerinde, baldırlarda, diz ve kalça ek-
lemlerinde ve belde ağrı ile kendini gösterir. Düztabanlıkta 
olması gereken basış şeklinin bozulmasına bağlı ayakkabıla-
rın özellikle iç tarafları daha hızlı bir şekilde aşınabilir. Belirtileri 
arasında ise bacakların çabuk yorulması, ayaklarda sertlik veya 
uyuşma hissi, şişlik, basış bozukluğuyla gelişen nasırlaşmalar, 
yürüme veya denge ile ilgili sorunlar sayılabilir.

Düztabanlık Nedenleri ve Çeşitleri
Genetik faktörlere de bağlı olarak doğuştan gelen anomaliler 
düztabanlığa yol açabilir. Ailesinde düztaban olanlarda görülme 
ihtimali daha yüksektir. Daha önceden geçirilmiş ayak travması, 
ilerlemiş yaş, romatoid artrit, obezite ve diyabet de düztabanlık 
nedenleri arasında sayılabilir. Özellikle topuğun yukarıda, aya-
ğın ortasının daha aşağıda olarak pozisyonlandığı şekil bozuk-
luğu olarak adlandırılan “vertikal talus”, düztabanlığın sebeple-
rinden biridir. Beyin felci (serebral palsi) de bu nedenler arasında 
sayılabilir.

Esnek (fleksibl) düztabanlık; en yaygın görülen düztabanlık ti-
pidir. Ayakta iken yere bastığında taban düzleşmesi olur.  Esnek 
düztabanlıkta kemik yapısında herhangi bir sorun olmazken, 
kas ve bağlarda gevşeklik söz konusudur. Genetik yatkınlık yok-
sa 8-10 yaşından sonra bu durum kendiliğinden düzelebilir.

Sert (rigit) düztabanlık durumunda; ayak boştayken de, yere 
basarken de ayak kemerleri oluşmamaktadır. Ayak kemiklerinin 
aralarındaki uyumun bozulması sonucu ortaya çıkabilir ve te-
davi edilmezse kalıcı problemlere yol açabilir. Nadir görülür ve 
ileri tetkik ve tedavi gerektirebilir. Ayak kemeri bulunmadığından 
yere basıldığında bilek ve topuk dışa, ayak ise içe doğru bükülür.

Kısa aşil tendonunun neden olduğu düztabanlık; topuk kemi-
ğini baldır kasına bağlayan aşil tendonunun kısa olduğu durum-
larda oluşur. Bu durum, yürürken veya koşarken topuğun erken 
kalkmasına ve ağrıya neden olur.

Op. Dr. Feridun Yumrukçal
Memorial Şişli Hastanesi
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı

DÜZTABANLIK
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Posterior tibial tendon disfonksiyonunun neden olduğu düz-
tabanlık; baldır kasını ayak bileğinin iç kısmına bağlayan tendon 
yaralandığında veya deforme olduğunda oluşur. Ayak kemeri 
ihtiyaç duyduğu desteği alamazsa düztabanlık ve ağrı oluşabilir.

Tanı ve Teşhis Süreci
Düztaban teşhisinde doktor muayenesi ilk basamaktır. Doktor 
muayenede; düztabanlığa neden olabilecek altta yatan hasta-
lık veya travmaları inceler. Düztabanlık ayakkabılarda anormal 
aşınmaya neden olabileceği için hastanın ayakkabılarını kontrol 
eder. Ayak parmaklarını kaldırmak gibi basit hareketlerle ayak ve 
bacakları gözlemler. Aşil tendonu veya posterior tibial tendon 
gibi ayak ve bacaklardaki diğer tendonlar da dâhil olmak üzere 
kasların ve tendonların kuvvetini test eder.

Bir ortopedi ve travmatoloji uzmanı, hastanın ayaklarını ve yü-
rüyüşünü inceleyerek teşhisi koyabilir. Bununla birlikte muaye-
neyi desteklemek için röntgen, bilgisayarlı tomografi, ultrason, 
manyetik rezonans (MR) gibi görüntüleme yöntemlerinden de 
destek alabilir.

Düztabanlık Tedavisi
Düztabanlıkta tedavi, sorunun ciddiyetine ve nedenine bağlıdır. 
Düztabanlık ağrı veya başka zorluklara neden olmazsa, genel-
likle tedaviye ihtiyaç duyulmaz. Ayak kemer destekleri (ortez 
cihazları) düztabanlığa bağlı ağrıları hafifletmek için faydalı ola-
bilir. Ayak kıvrımlarını destekleyen özel tasarlanmış destekler de 
tercih edilebilir. Ayak kemerini destekleyen cihazlar düztaban-
lığı tedavi etmez, sadece şikâyetleri azaltır. Germe egzersizleri, 
özellikle kısa aşil tendonuna bağlı gelişen düztabanlıkta bu ten-
donu rahatlatan egzersizler fayda sağlar. Fizik tedavi de zaman 
zaman düztabanlığa bağlı ağrılar için yararlı olabilir.

Dinlenme ve buz tedavisi ağrılar için faydalıdır. Özellikle şikâ-
yetleri arttıran etkinliklerden kaçınılmalıdır. Ağır sporlar yerine 
yürüyüş, bisiklet veya yüzme tercih edilebilir. Yaşanan ağrılar 
için doktorun tavsiye edeceği ağrı kesiciler kullanılabilir. Diya-
bet, yüksek tansiyon ve obezite gibi düztabanlığı daha kötü hale 
getirebilecek risk faktörleri kontrol altına alınmalıdır.

Cerrahi Tedavi Seçeneği
Düztabanlıkta; hekimin gerek görmesi halinde bir veya birkaç 
yöntem bir arada kullanılarak rahatsızlık cerrahi olarak düzelti-
lebilir. Ayak kemiğinin alt kısmında yer alan aşık kemiğinin do-
ğuştan olması gerekenden farklı şekilde durması (vertikal talus) 
cerrahi olarak düzeltilebilir. Bazı kemikler çocuklukta düzgün 
şekilde gelişmez, bu da düztabanlığın doğumdan yetişkinliğe 
devam etmesine neden olabilir. Bu nadir durumlarda, kaynaşık 
kemikleri (tarsal koalisyon) ayırmak için cerrahi müdahale ge-
reklidir.

Düztabanlığa bağlı gelişen kemik çıkıntılar cerrahi yöntemle 
tedavi edilebilir. Kemikler kesilerek ve/veya eklemler donduru-
larak ayağa uygun şekil verilebilir. Tendonların şişmiş ve hasta-
lıklı kılıfları cerrahi yöntemle temizlenebilir. Vücuttaki bir tendon 
yapıştığı kemikten ayrılıp başka bir yere tespit edilerek ayağın 
olması gereken şekle getirilmesine katkı sağlanabilir.

DÜZTABANLIK TESTİ
Kendinizin ya da çocuğunuzun düztaban olduğundan 
şüpheleniyorsanız evde 3 aşamadan oluşan basit bir 
test yapabilirsiniz:
1 - Ayaklarınızı ıslatın.
2- Ayak izinizin oluşacağı kâğıt veya beton bir 

zemine ayağınızı bastırın.
3- Ayağınızı kaldırdığınızda ayak tabanınızın izi 

tamamen yere veya kâğıda çıkıyorsa düztabanlıktan 
şüphelenebilirsiniz.
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Ayak, bacak ve ayak bileği şişmesi; vücudun bu kısımlarında sıvı 

birikimi anlamına gelen “periferik ödem” olarak adlandırılır. Sıvı 

birikmesi, herhangi bir yaralanma nedeniyle olmadıkça genel-

likle acı verici değildir. Şişlik, yerçekiminin etkisiyle vücudun alt 

bölgelerinde daha belirgin olma eğilimindedir. 

Yaşlı erişkinlerde ayak, bacak ve ayak bileği şişmesi sık olarak 

gözlenen bir durumdur. Şişme, vücudun her iki tarafında veya 

sadece bir tarafta meydana gelebilir. Alt gövdede bazen sade-

ce ayaklar etkilenirken, bazen de ayak bilekleri ve bacaklar gibi 

çoklu alanlar etkilenebilir. Ayak, bacak veya ayak bileği şişmesi 

genellikle ciddi bir sağlık riski oluşturmazken; bazen de hemen 

tedavi edilmesi gereken altta yatan daha ciddi bir sağlık sorunu-

nun göstergesi olabilir. Bu yüzden şişlik olduğunda doktora ne 

zaman başvurulması gerektiğini bilmek önemlidir.

Ayak Şişmesinin Nedenleri
Bacak, ayak bileği ve ayak şişmesi nedenleri birçok tıbbi duruma 

bağlı olarak ortaya çıkabilir. Çoğu durumda şişme, bazı yaşam 

tarzı etmenlerinin bir sonucu olarak ortaya çıkar. Aşırı kilolu olan 

ve fazla vücut kitle indeksine sahip kişilerde kan dolaşımı aza-

labilir. Bu da ayaklarda, bacaklarda ve ayak bileklerinde sıvının 

birikmesine neden olabilir. 

Çok uzun süre oturmak ya da ayakta kalmak da şişmeye ne-
den olarak gösterilebilir. Kaslar uzun süre hareketsiz kaldığında, 
vücut sıvılarını kalbe doğru geri pompalayamazlar. Bu gibi du-
rumlarda su ve kanın tutulması bacaklarda şişmeye yol açabilir. 
Bunlar haricinde bazı ilaçlar (steroidler, östrojen veya testoste-
ron, ibuprofen ve aspirin gibi antienflamatuarlar) kanın akışkan-
lığını azaltarak kan dolaşımını etkileyebilir ve ayak, bacak ve ayak 
bileği şişmesine neden olabilir. 

Bunların dışında aşağıdaki durumlar da ayak, bacak ve ayak bile-
ği şişmesinin diğer olası nedenleri arasındadır:

•  Hamilelik: Hamilelikte ayak şişmesi bir dereceye kadar bek-
lenen bir durumdur. Hormonal değişiklikler vücutta suyun 
tutulmasına neden olur ve sıvı birikimi yer çekimi etkisiyle 
en çok alt ekstremitelerde gözlenir. Hamilelik sırasında kan 
basıncında gerçekleşen artış ise; kan dolaşımının bozulma-
sına ve yüz, eller ya da bacaklarda şişmeye neden olabilir. 
Aşırı şişme preeklampsi belirtisi olabileceğinden dikkatli 
olunmalıdır.

•  Bacakta bir kan pıhtısı bulunması: Kan pıhtısı, kanın katılaş-
ması sonucu oluşan bir birikimdir. Bacak damarlarında bir 
kan pıhtısı olduğunda, kan akışına zarar vererek şişmeye ve 
daha birçok tehlikeli sonuca neden olabilir.

Dr. Öğr. Üyesi Mesut Salim İrhan
İSÜ Medical Park Gaziosmanpaşa Hastanesi
İç Hastalıkları Uzmanı

AYAK ŞİŞMESİ
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•  Yaralanma veya enfeksiyon: Ayağı, bacağı veya bileği etki-
leyen bir yaralanma veya enfeksiyon bu bölgeye giden kan 
akışında artışa neden olur. Bunun sonucunda şişme oluşur.

•  Damar yetersizliği: Bu durum damarlar kanı yeterince 
pompalayamadığında ve kanın bacaklarda birikmesi sonu-
cunda oluşur.

•  Perikardit: Kalbin etrafında “perikard” denen keseye benzer 
bir zar bulunur. Bu zarın iltihaplanması “perikardit” olarak 
adlandırılır ve bu durum nefes almada zorluklara ve bacak-
larla ayak bileklerinde ciddi, kronik şişmeye neden olur.

•  Lenfödem: Lenf sistemi, vücutta sıvı taşınmasına yardımcı 
olan lenf bezleri ve damarlardan oluşur. Lenfatik sistemde-
ki bir tıkanma aynı zamanda lenfödem olarak adlandırılan 
dokuların sıvı ile şişmesine neden olur.

•  Siroz: Bu hastalık sıklıkla aşırı alkol tüketiminin veya hepatit 
B ya da C gibi enfeksiyonların sonucunda karaciğerde tah-
ribat oluşması sonucunda ortaya çıkar. Bu durum yüksek 
tansiyona; ayrıca ayaklarda, bacaklarda ve ayak bileklerinde 
dolaşımın zayıf olmasına neden olabilir.

Ayak Şişmesini Önleme Yolları
Evde ayak, bacak ve ayak bileği şişmesinin tedavisi için uygula-
yabileceğiniz bir takım yöntemler vardır. Bunların başında ba-
cakları yükseltme gelir. Uzandığınız zaman bacaklarınızın kalbi-
nizin hizasından daha yüksekte olmasına özen gösterin. Bunu 
yapmak için bacaklarınızın altına bir yastık yerleştirebilirsiniz. 
Hareket etmek de oldukça önemlidir. Sürekli olarak aktif kalın ve 
bacakları germeye, hareket ettirmeye odaklanın. 18-64 yaş ara-
sı yetişkinler için, Dünya Sağlık Örgütü haftada 150 dakika orta 
şiddetli veya 75 dakika yüksek şiddetli egzersiz önermektedir. 

Bacaklarınızda birikebilecek sıvı miktarını azaltmak için tuz tü-
ketiminize dikkat edin. Yetişkinlerin günde 2.300 miligramdan 
fazla tuz tüketmemesi ideal olandır. Uygun kıyafetler seçmeye 
dikkat edin. Uylukların etrafına jartiyer veya başka tür kısıtlayıcı 
giysiler giymekten kaçının. Kilo kontrolünü sağlamaya önem 
verin. Sağlıklı vücut ağırlığınızı koruyun. Destek çorapları veya 
kompresyon çorapları kullanın. Özellikle saatlerce oturuyorsa-
nız veya ayakta duruyorsanız; saatte en az bir kez ayağa kalkın 
ve hareket edin.

Ayak Şişmesinin Tedavisi 
Ayak ya da ayak bileği şişmesini tedavi etmek için öncelikle he-
kiminiz altta yatan nedeni belirlemek isteyecektir. Bunun için 
bir fizik muayene yapacak ve size belirtilerinizi soracaktır. Şişme 
nedenini teşhis etmeye yardımcı olmak için doktorunuz kan 
testleri, röntgen, ultrason ve elektrokardiyogram isteyebilir. 

Şişmeniz bir yaşam tarzı alışkanlığı veya küçük bir yaralanma 
ile ilişkiliyse, doktorunuz muhtemelen evde uygulayabilece-
ğiniz basit tedaviler önerecektir. Şişmeniz altta yatan bir sağlık 
durumunun sonucuysa, doktorunuz önce bu spesifik durumu 
tedavi etmeye çalışacaktır. Şişme, reçeteli ilaçlar ile azaltılabilir. 
Bununla birlikte, bu ilaçlar yan etkilere neden olabilir ve genel-
likle yalnızca ev tedavileri işe yaramadığında kullanılır.

AYAK ŞİŞMESİ NEDENİYLE
NE ZAMAN DOKTORA GÖZÜKMELİ? 
 } Kalp veya böbrek hastalığınız var ve şişme 

yaşıyorsanız,

 } Karaciğer hastalığınız var ve bacaklarınızda 
şişme yaşıyorsanız,

 } Bacaklarınızda şişmeyle birlikte kızarıklık 
gözlüyorsanız, 

 } Vücut ısınız normalden yüksek ise,

 } Hamileyseniz ve bacaklarınız ya da 
ayaklarınızdaki şişme bir anda oluştuysa,

 } Evde denediğiniz yöntemlerle şişliğiniz 
inmiyorsa,

 } Şişlik giderek kötüleşiyorsa derhal hastaneye 
gitmelisiniz.
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ÖZEL 
DOSYA

Diyabet, giderek artan obezite ve hareketsizlik gibi nedenlerle 

çok daha sık görülüyor. Türkiye Diyabet, Hipertansiyon, Obe-

zite ve Endokrinolojik Hastalıklar Prevalans Çalışması-II (TUR-

DEP-II)’nın 2010’da açıklanan sonuçlarına göre 20 yaş ve üzeri 

erişkin nüfusta diyabet görülme sıklığı yüzde 13,7. Yani Türki-

ye’de milyonlarca diyabet hastası var. Diyabet; gözler, böb-

rekler ve ayaklar başta olmak üzere tüm doku ve organlarda 

olumsuz etkiler yaratıyor. Özellikle her 4 diyabetliden 1’i en az 

bir kez diyabetik ayak yarası ile karşılaşıyor. Bu durum; önce 

ayak parmağı, sonra ayak ve bacak kaybı, hatta yaşam kaybı-

na kadar giden bir tablo ile sonuçlanabiliyor. Hastalar diyabet 

nedeniyle his kaybı yaşayabiliyor ve ayaklarına giden kan akımı 

azaldığı için bu yaralar kolayca açılabiliyor, enfekte olabiliyor. 

Diyabetik Ayak Belirtileri

Ayakta yara açıldığında, önce açık sarı renkte bir akıntı oluyor, 

daha sonra ise ayakta üreyen bakterinin cinsine göre akıntı ren-

gi farklılaşabiliyor. Diyabet hastalarının gözlerinde de problem 

olduğu için bu akıntılar kolayca gözden kaçıyor ve özellikle 

koyu renkli çorap giyildiğinde enfeksiyon dahi fark edilemiyor. 

Özellikle bu hastalarda şeker hastalığı nedeniyle his kaybı da ol-

duğu için yara ne kadar büyük olursa olsun ağrı oluşmuyor. Tek 

belirti olan akıntının gözden kaçması ampütasyon ya da hayatı 

tehdit eden enfeksiyonlarla sonuçlanabiliyor. Diyabetin neden 

olduğu dolaşım bozukluklarında erken müdahaleyle uzuvlar 

kurtarılabiliyor ancak ilerlediğinde bu şans çok daha azalıyor.

Doç. Dr. Uğur Anıl Bingöl 
Yeditepe Üniversitesi Hastaneleri 
Plastik, Rekonstrüktif, Estetik Cerrahi ABD Başkanı

DİYABETİK AYAK
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Ayak Bakımında Önemli Noktalar
Koronavirüs salgını nedeniyle birçok hasta, hastane ortamına 
girmek istemediği için hekim kontrolüne gidemedi. Ancak son 
zamanlarda görülüyor ki; hastanelere diyabetik ayak yaraları 
ile başvurular arttı. Diyabet hastalarının özellikle ayak bakımına 
daha çok dikkat etmesi gerekiyor. Öncelikle, hastalar istirahat 
halindeyken ayaklarını sarkıtmamalı. Ayakların altına otururken 
yumuşak bir yastık koyulması ya da uzatılması ayakların şişme-
sini engelleyecektir. Çoraplar da çok önemli; mutlaka pamuklu 
ve beyaz renkte olması gerekiyor. Çünkü akıntı ancak bu şekilde 
fark edilebiliyor.

Diyabet hastalarının ayak tırnaklarını iyi gören bir kişinin mutlaka 
düz şekilde kesmesi gerekiyor. Tırnakları keserken mümkünse 
diyabet hastaları için özel üretilen tırnak makasları kullanılmalı, 
mümkün değilse de hafif uzun ve düz şekilde kesmeye dikkat 
edilmelidir. Birçok hastanede diyabetliler için profesyonel ayak 
bakım merkezleri var. Buradaki görevliler tarafından ayak tırnak-
larının kesilmesi daha uygun olabilir.

Diyabetlilerin Dikkat Etmesi Gerekenler
Diyabetlilerin ayakkabılarını normalde kullanılan gibi yatay şe-
kilde değil, dik şekilde bırakmaya özen göstermesi gerekiyor. 
Çünkü içine çok küçük bir taş parçası ya da yabancı bir cisim 
düşse bile bunu anlamıyor ve hasta bu cisimle yürüdüğü za-
man ayağına batarak yaralar açılmasına neden olabiliyor. Bunu 
önlemek için ayakkabı giyilmeden önce içi mutlaka gözle ve 
elle kontrol edilmeli, yabancı bir cisim varsa çıkartılmalı. Bunun-
la birlikte ayakkabı ve terlikler asla güneş altında bırakılmamalı. 
Güneş altında kalan bu ayakkabılar bazen 40-50 dereceye ka-
dar ısınabiliyor, bu nedenle ayaklarda yanık oluşabiliyor. Ayrıca 
terlik seçimi yaparken mutlaka önü kapalı, parmakların travma 
görmesini engelleyen modeller seçilmeli.

Diyabetik ayak hastaları, yeni aldıkları ayakkabıları günde 2 saat-
ten fazla giymemeliler. Aynı zamanda hastalar yeni ayakkabıları-
nı  normalden 1 numara büyük almaya dikkat etmeli. Eğer uzun 
süre giyilmeyen bir ayakkabı tekrar giyilecekse, ayaklarının şiş 
olmadığından emin olmalı ve ayakla ayakkabı arasında çok hafif 
bir boşluk olmalı. Pandemi süresince birçok hasta evde otur-
duğu ve dışarı çıkmadığı için bu süre zarfında ayakları da şişmiş 
olabilir. Bu nedenle sokağa çıkarken ayakkabılarını giymeden 
önce bu konulara dikkat etmeliler. 

Ayaklar bir nedenle su topluyorsa, ayakkabı mutlaka gözden 
geçirilmeli. Bu hastalarda ayrıca terleme ve nemlenme bozuk-
luğu da bulunduğu için ayak derisinin kuruma ve çatlamaya 
eğilimi vardır. Bu nedenle Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı ve 
diyabetik ayaklar için uygun bir ürün ile düzenli olarak nemlen-
dirilmeli. Çünkü ayak derisi çatladığında buradan mantar ya da 
bakteri girmesi çok kolaylaşıyor. 

DİYABETİK AYAK SORUNU 
YAŞAMAMAK İÇİN NELER YAPILMALI? 

Diyabet hastalarının dikkat etmesi gereken hususlar 
şöyle sıralanabilir:

 } Beyaz renkte ve pamuklu çorap tercih edilmeli ve 
çoraplar her gün değiştirilmeli.

 } Ayak tırnakları asla dipten ve oval kesilmemeli. 
Mutlaka düz ve hafif uzun şekilde kesilmeli.

 } Ayakkabılar, içine herhangi bir şey kaçmaması 
için dik olarak gölgede bırakılmalı.

 } Yeni alınan ya da uzun süre giyilmeyen 
ayakkabılar ilk zamanlar 2 saatten fazla 
giyilmemeli.

 } Ayaklar her gün mutlaka nemlendirilmeli ve 
güneşten korunmalı.

 } Diyabet takip isteyen bir hastalık olduğu için 
kan şekeri düzenli olarak ölçülmeli ve her 3 
ayda bir endokrinoloji uzmanı tarafından kontrol 
edilmeli.

 } Ayaklar şişmişse ayakkabı giyilmemeli.
 } Sivri burunlu olmayan, ayak parmaklarını 

sıkıştırmayan ayakkabılar tercih edilmeli.
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Bazı hastalıklar erken dönemde belirti vererek işleri kolaylaştırıyor, 
bazıları ise ya hiç sinyal vermediğinden ya da bu sinyallerin bir has-
talığa işaret edebileceğinin farkına varılmadığından tedavisinde daha 
güç durumlarla karşılaşılabiliyor. Bir hastalığın tanısını koyabilmek 
için öncelikle bir şikâyete sebep olması gerekir. Ancak aileler çocuk-
larında bir şikâyet sezinlemeseler de, yapacakları gözlemle bazı du-
rumlarda basit bulgulardan altta yatan rahatsızlığı ortaya çıkarabilir. 
Böylece tanı ve tedavi için hekime erken dönemde ulaşılabilmiş olur. 
Çocukluk döneminde sorunlara erken tanı konulması ise son derece 
önem taşır.

ÇOCUK

Ayağın içe basması, düztabanlık, kalça çıkığı gibi 
problemler çocuklarda sık görülen ve aileleri 
endişelendiren sorunlar arasında yer alıyor. 
Erken tanı ile çocukluk dönemindeki ortopedik 
sorunların tespit edilmesi ise tedavi için büyük 
önem teşkil ediyor. Bu konuda evde basit testler 
ile tanı koyabileceğiniz yöntemleri ve sorunların 
büyümemesi için alınması gereken önlemleri 
uzmanımızdan öğreniyoruz.

ÇOCUKLARDA SIK 
GÖRÜLEN ORTOPEDİK 
HASTALIKLAR

Acıbadem Üniversitesi 
Atakent Hastanesi 
Çocuk Ortopedi Uzmanı 

Doç. Dr. Kerim Sarıyılmaz
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Çocukluk döneminde en sık görülen ortopedik rahatsızlıkları ve teş-
his yöntemlerini aşağıdaki gibi sıralayabiliriz.

Skolyoz (Omurga Eğriliği) 
Omurganın sağa ya da sola doğru eğilmesi anlamına gelen skolyoz, 
özellikle bazı durumlarda küçük çocuklarda ilerleyici olabiliyor. İleri 
derece skolyoz kolayca fark edilirken, derecesi küçük skolyoz göz-
den kaçabiliyor. Çocuk büyüdükçe de derecesi artıp tedavisi zorla-
şabiliyor. Bu nedenle erken tanı çok önemli. 

Çocuğunuzda skolyoz olup olmadığını anlamak için; sırtını çıplak 
halde kontrol edin. Ayaklarını aynı hizada tutup, dizlerini bükmeden 
öne doğru eğilmesini isteyin. Bu sırada sırt ve bel kısmının sağ ve 
sol tarafını karşılaştırın. Bir tarafın daha yüksekte olması durumunda 
mutlaka ortopedi uzmanına başvurun. 

Düztabanlık
Düztabanlık ya da taban düşüklüğü çocuklarda sık rastlanan bir 
sorun. Ayağın iç tarafındaki kavisin normalden daha az ya da hiç 
olmaması düztabanlığa işaret eder. Sağlıklı bir çocukta 3 yaş civarı 
bu kavis ortaya çıkarken, bu kavisin oluşması 10-11 yaşına kadar da 
uzayabilir. Esnek düztabanlıkta çoğunlukla tedavi gerekmezken, sert 
düztabanlıkta nedene göre tedavi uygulanıyor. 

Çocuğunuzda düztabanlık olup olmadığını basitçe gözlemleyebi-
lirsiniz. Bunun için çocuğunuzu her 2 ayağının üzerine basarken, 
dizden altını ve ayaklarını çıplakken inceleyin. İç taraftaki kavisin 
olmaması düztabanlık açısından anlamlıdır. Yine çocuğun ayakları-
na arkadan bakıldığında normal bir ayakta sadece serçe parmaklar 
görüleceğinden, birden fazla parmağın görülmesi durumunda da 
mutlaka hekime başvurulmalıdır.

Kalça Çıkığı 
Kalça gelişim geriliği denilen displazi; her 100 yenidoğan bebeğin 
1’inde görüldüğü gibi,  çıkık ya da yarı çıkık her 1000 yenidoğanın 
1’inde görülüyor. Erken tanı kritik önem taşıyor, aksi halde tedavi ge-
ciktiğinde sakatlığa neden olabiliyor. 

Bacaklardaki boğumlarda asimetri olması, bir bacakta kısalık olması 
ya da kalçanın yana doğru açılmasındaki azlık önemli bulgular ara-
sında yer alıyor.  Bebeğinizi alt tarafı çıplakken, kalçaları uyluk ve 
gövde arasında 90 derecelik açı olacak şekilde bükün ve sonrasında 
her iki yana doğru açın. İki taraf arasında açılma farkı olması duru-
munda hekime başvurun.  

İçe Basma
Ailelerin çocuklarında fark ettiği “içe basma” genellikle masum bir 
durumdur. İçe basmanın sebepleri arasında sıklıkla 3 durum vardır. 
Bunlardan bir tanesi uyluk kemiğinin üst ucunun öne doğru dönük-
lüğünün normalden fazla olmasıdır. Bu durum muayene ile kolaylık-
la anlaşılır. Tanı için görüntüleme yöntemlerine ihtiyaç duyulmaz ve 
10 yaşına kadar büyük çoğunluğu düzelir. İçe basmanın sık rastlanı-
lan diğer sebebi kaval kemiğinin içe doğru burgu şeklinde dönme-
sidir. Radyolojik incelemeye gerek duyulmaz. Tedavi gerektirmeyen 
bir durum olup, 4-6 yaşına kadar genellikle düzelir. Bir diğer neden 
ise ayak tarak kemiklerinin içe doğru eğilmesidir. 4 yaşına kadar ken-
diliğinden düzelmezse tedavi gerektirir. En sık karşılaşılan bu üç se-
bep dışında; bacak boylarında eşitsizlik, içe basmanın tek taraflı ol-
ması ve ağrının eşlik etmesi gibi durumlara karşı dikkatli olunmalıdır. 
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KADIN

SELÜLİTLERE KARŞI 
10 ETKİLİ KURAL Acıbadem Üniversitesi 

Atakent Hastanesi 
Dermatoloji Uzmanı 

Dr. Serpil Pırmıt 

Genellikle kalça, uyluk ve karın bölgesini hedef alan selülit; cilt yü-
zeyinde portakal kabuğu benzeri, çukurlu ve tümsekli görünüme 
neden olan bir bağ dokusu hastalığı olarak tanımlanıyor. Selülitten 
kurtulmak ve kalıcı bir sonuç alabilmek için ise yaşam tarzımızda ve 
beslenme alışkanlıklarımızda bazı değişiklikler yapmamız gerekiyor. 
İşte bunun için 10 önemli kuralı sizlerle paylaşalım:

1. Bol bol su içilmeli
Vücudumuzun %60’ını oluşturan su, vücutta tüm işleyişte önemli bir 
rol oynuyor. Su içmek vücutta biriken toksinlerin atılmasına, kilo ver-
meye ve metabolizmanın hızlanmasına yardım ediyor. Dolayısıyla 
hem genel vücut sağlığınız hem de selülitlerin azalması için günde 
en az 2 litre su içmeyi ihmal etmeyin.

Covid-19 pandemisiyle birlikte günlük 
hayatımızda oluşan en belirgin değişikliklerden 
biri, evlerimizde daha fazla zaman geçirmek 
oldu. Uzun süre evde olmak hem fiziksel 
aktiviteyi önemli ölçüde azalttı, hem de 
karbonhidrat içeren gıda tüketimini artırdı. 
Hareketsizlikle birleşen bol kalorili ve 
karbonhidratlı beslenme düzeni özellikle 
kadınların kâbusu olan selülit oluşumuna veya 
var olan selülitlerin daha da belirginleşmesine 
yol açtı. Selülitlere karşı etkili yöntemleri ve 
önemli önerileri uzmanımızdan öğreniyoruz.
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2. Her gün 10.000 adım atılmalı
Günde 10.000 adım atmak kilo vermenize ve kan dolaşımının hız-
lanması sayesinde selülit görünümünün azalmasına yardım eder. 

3. Kahve 2 fincanla sınırlanmalı
Kahve, kafein içeriği nedeniyle selülit nedenleri arasında ilk sıralarda 
yer alıyor. Kahve; içeriğindeki kafeinin yanı sıra içine katılan tatlandı-
rıcı, şeker, süt ve krema nedeniyle çay da tein içeriğiyle selülit oluşu-
muna neden olabiliyor. Gazlı içecekler de içerdikleri yoğun şeker ve 
kafeinle selülite yol açabiliyorlar. Bu nedenle kahve miktarını günde 
2 fincanla sınırlı tutmanız veya bir fincan şekersiz Türk kahvesi içme-
niz yeterli gelecektir. Günlük içtiğiniz çay miktarını da azaltıp, bitki 
çaylarını tercih edebilirsiniz.

4. Günlük tuz tüketimi 1.5 çay kaşığını geçmemeli
Tuz, dokularda su tutulumunu artırarak vücutta ödem ve selülit ya-
pabiliyor. Günlük tuz ihtiyacımız 6 gr, yani 1.5 çay kaşığıdır. Bu ne-
denle yemeklerinizi tuzdan ziyade baharatlarla tatlandırarak ve sof-
raya tuz koyma alışkanlığından vazgeçerek tuz tüketimini azaltmaya 
özen gösterin. 

5. Sigara ve alkol bırakılmalı 
Sigara kandaki oksijen oranını azaltıp dolaşımı kötü etkiliyor. Sigara 
ve alkol vücuttaki kolajen üretimini bozarak bağ dokusunun hasar 
görme riskini artırıyor. Buna bağlı olarak cilt daha ince ve sarkık hale 
gelebiliyor ve bunun sonucunda selülit oluşabiliyor. Bu nedenle 
mümkünse sigara ve alkol tamamen bırakılmalı ya da azaltılmalıdır.

6. Şeker ve hamur işinden uzak durulmalı
Yoğun karbonhidratlı gıdalar arasında bulunan şeker ve hamur işi 
gibi besinleri tüketmemek gerekli. Bu gıdalar vücutta doğrudan yağa 
dönüşüyor ve su tutulumunu artırarak selülite yol açabiliyorlar. Hazır 
gıdalar da içeriklerindeki yapay tatlandırıcılar nedeniyle vücutta şe-
ker metabolizmasını bozarak insülin direncine neden olabiliyorlar. 
Hormonal değişim sonucu da kilo artışı ve selülit gibi problemler 
gelişebiliyor.  

7. Yeşil sebze ile beslenmeye özen gösterilmeli 
Selülit oluşumunu hafifletmek için bol yeşil sebze ve lifli gıdalardan 
oluşan Akdeniz tipi beslenmeyi alışkanlık haline getirin. Bu tip bes-
lenme tarzı balık, zeytinyağı, tahıl, kurubaklagil, taze sebze ve meyve 
ağırlıklı oluyor. Düşük glisemik indeks ve yüksek lif oranından oluşan 
bu beslenme tarzıyla sağlıklı kilo vermek ve selülit oluşumunu azalt-
mak mümkün olabiliyor. 

8. Kıyafetlerdeki rahatlığa önem verilmeli
Kan dolaşımını bozarak selülite neden olan dar kıyafetler ve yüksek 
topuklu ayakkabılardan mümkün olduğunca kaçınmak gerekli.

9. Kuru fırçayla bacaklara masaj yapılmalı 
Ayak bileğinden kalp yönüne doğru, her bir bacak için 4-5 dakika 
yapacağınız kuru fırçalama işlemi; mikrosirkülasyonu geliştiriyor, 
lenfatik sistemi uyarıyor ve bu sayede selülit görünümünü hafiflet-
meye yardımcı olabiliyor. Ayrıca peeling etkisiyle cildin daha parlak 
ve sağlıklı görünmesine katkı sağlıyor. Günde 1 kez cildinize “kuru 
fırçalama masajı” yapmayı alışkanlık haline getirin. Ancak masajı faz-
la bastırarak yapmamaya dikkat edin ki cildiniz zarar görmesin.

10. Mezoterapiden ve kremlerden destek alınabilir
Selülit mezoterapisi; kan dolaşımını düzelterek, dokuda ödem olu-
şumunu azaltarak, bağ dokusunu yeniden yapılandırarak, yağların 
parçalanmasını ve yağ dokusunun küçülmesini sağlayarak selülit 
görünümünde düzelme sağlayabiliyor. Mezoterapi 10-12 seans ola-
cak şekilde, 1 hafta – 10 gün aralıklarla uygulanabiliyor. En iyi sonuç-
ları almak için 6 aylık bir süreç gerekebiliyor. 

Bazı krem ve losyon içerikleri de selülit görünümünü azaltabiliyor. 
Örneğin kafeinli kremler ödemi azaltıp, cildi sıkılaştırarak selülit gö-
rünümünü hafifletmeye yardım edebiliyorlar. Retinollü kremler de 
cildi kalınlaştırarak olumlu sonuçlar gösterebiliyor. Ancak bu tür 
kremlerin etkili olabilmeleri için uzman kontrolünde kullanılması 
şart. Bu kremlerle günlük masaj uygulamak da kan akımını artırarak, 
ödemi azaltabiliyor ve lenf dolaşımını iyileştirerek selülit görünümü-
nü hafifletebiliyor.
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BESLENME

Yoğurt, sütün laktik asit fermantasyonu sonucu elde edilir. Süte göre 
laktoz oranı düşük olmakla beraber kalsiyum, protein ve kuru mad-
de oranı yüksektir. Birçok mineralin yanında B grubu vitaminleri, 
A vitamini ve E vitamini içerir. Yoğurt, içerdiği kalsiyumdan dolayı 
sadece kemik ve dişler için değil, aynı zamanda içeriğindeki mag-
nezyum ve potasyumdan dolayı kas fonksiyonları ve sinir iletimleri 
için de son derece önemlidir. Sindirim sistemi ve bağırsak florası için 
yoğurtta bulunan probiyotikler çok faydalıdır. 

Sindirim sistemini düzenlemeye yardımcı olan ve bu sayede bağı-
şıklığı olumlu yönde etkileyen mikroorganizmalara “probiyotik” adı 
verilir. Probiyotikler bağırsağın doğal florasının hastalığa neden olan 
her türlü patojen yani zararlı organizmaya karşı bir bariyer oluştur-
masına yardımcı olurlar. Bağışıklık sistemi hücrelerinin büyük bir kıs-
mı bağırsaklarda bulunur ve bağırsakların güçlü olması bağışıklık sis-
teminin de güçlü olması anlamına gelir. Yoğurt, içerdiği probiyotikler 
sayesinde hem bağırsak florasını hem de bağışıklık sistemini güçlen-
dirir. Bağırsak florasını düzenlediği için kolon kanseri riskini düşürür, 
bağışıklığı güçlendirdiği için alerjik hastalıklara karşı direnci artırır. 
Yoğurt, süte göre daha düşük laktoz içeriğine sahiptir; bu nedenle 
sütü tolere edemeyen bireyler için yoğurt tüketimi daha uygundur.

Yoğurt, zengin mineral ve vitamin içeriği 
sayesinde günlük beslenmemizde sağlığa 
faydaları ile öne çıkıyor. Türk mutfağında da 
önemli bir yeri bulunan ve çok besleyici olan 
yoğurdun düzenli olarak tüketilmesi sağlık 
açısından birçok yarar sunuyor. Özellikle 
ev yoğurdunun sağlığa faydaları saymakla 
bitmiyor. Yoğurt tüketirken dikkat edilmesi 
gerekenleri ve ev yoğurdunun olumlu etkilerini 
uzmanımızdan öğreniyoruz.

Memorial Şişli Hastanesi 
Beslenme ve Diyet Uzmanı

Dyt. Rumeysa Kalyenci
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Sindirim Sistemi, Kalp ve Damar Hastalıklarına Karşı 
Koruyucudur
100 gram yoğurtta 4,5 gram protein bulunur. Yoğurt gibi proteini 
yüksek besinler, kasların gelişimini desteklerken; düşük  proteinli 
gıdalara göre her zaman daha doyurucudur. Yoğurt zengin kalsi-
yum içeriyle de ön plana çıkmaktadır. Kalsiyum kemiklerin ve dişlerin 
güçlü olmasını sağlayan mineraldir. 100 gram yoğurt, günlük kal-
siyum ihtiyacımızın %15’ini karşılayabilir. Yoğurttan alınan kalsiyum, 
yağ yakımını da hızlandırır. Yoğurt ayrıca potasyum,  fosfor, ribofla-
vin, iyot, çinko, A, E ve B vitaminleri  içerir. Bu da yoğurdu gastro-
intestinal bozukluklara, hipertansiyona yol açan kötü kolesterol ve 
kalp-damar hastalıklarına karşı güçlü bir koruyucu besin haline ge-
tirmektedir. Ayrıca yoğurt başta olmak üzere fermente süt ürünleri 
tüketimi sayesinde meme kanseri riskinin de azaldığı belirlenmiştir.

Yoğurdun Yeşil Suyunu Dökmeyin
Yoğurdun yeşil suyu kesinlikle dökülmemelidir. Zengin bir vitamin 
kaynağı olan bu su, çorbalara karıştırılabilir veya ayran gibi içilebilir. 
Yoğurt suyunun süzülmesiyle bu suyun içerdiği yüksek miktardaki 
riboflavin de kaybedilir. Oysa riboflavin; büyüme, doku yenilenmesi 
ve enerji metabolizmasında görevlidir. Ara öğünlerde nane, salata-
lık, birkaç kaşık yoğurt ve suyu cacık yapılarak tüketilebilir. Bir diğer 
önemli nokta ise kolesterol hastaları yoğurdun kaymağını tüketme-
meli ve az yağlı olan süt ve süt ürünlerini tercih etmelidirler. 

Ev Yapımı Yoğurtları Tercih Edin
Günlük tüketilmesi gereken yoğurt miktarı, diğer süt ürünlerinin tü-
ketilme durumuna göre değişir. Eğer süt ve peynir hiç tüketilmiyor-
sa yoğurdu porsiyon olarak artırmak gerekir. Ayrıca günlük alınması 
gereken miktar kişilerin enerji gereksinimine göre de farklılık göste-
rir. Kahvaltılarda peynir yenildiği, günde 1 bardak da süt tüketildiği 
düşünülürse; öğle ya da akşam öğününde mutlaka 1 kâse yoğurt 
veya 1 bardak ayran tüketmek gerekir. Fakat günlük beslenmenizde 
süt ve peynire hiç yer vermiyorsanız, günde 3-4 kâse yoğurt tüket-
meniz gerekir. Tüketilecek yoğurdun ev yapımı ve doğal olması son 
derece önemlidir.

Ev Yoğurdu Mayalamak Oldukça Önemli
Ev yoğurdu için iyi kalitede, taze ve temizliğine güvendiğiniz bir çiğ 
süte ihtiyacınız olacak. Elinizde böyle bir süt varsa derin bir tencere-
nin üzerine süzgeç ya da tülbent oturtarak işe başlayın. Sütünüzü bu 
tülbent ya da süzgeçten geçirin. Yabancı maddelerin bu şekilde üze-
rinde kalmasını sağlayın. Tencereyi ocağın üzerine alın. Orta ateşte 
tahta kaşık yardımıyla kaynatmaya başlayın. Bu şekilde 6-8 dakika 
kadar kaynatın. Fokurdamaya başlayıp, süt yükseldiğinde ocağın 
altını en kısığa alın ve 10 dakika daha kaynatın. Ardından ocaktan 
alın ve oda sıcaklığında ılımaya bırakın. Bu aşama yoğurdu maya-
lamaktaki en önemli aşama. Çünkü doğru ısıyı yakalayamazsanız 
yoğurdunuzu mayalamanız zor olacaktır. Eğer termometreniz var-
sa 42-45 dereceyi gördüğünüzde hemen mayanızı ilave edin. An-
cak termometreniz yoksa serçe parmağınızı sütün kenarına hafifçe 
daldırın. Parmağınızı yakmayan bir ısı hissediyorsanız ne tamamen 
soğuk ne de tamamen sıcaksa mayalanma vakti gelmiş demektir. 
Maya miktarını da 1 litre süte 1 yemek kaşığı dolusu (tepeleme ye-
mek kaşığı) maya olarak düşünebilirsiniz. Mayanızı bir kabın içine 
koyun ve bir miktar süt ilave ederek güzelce karıştırın. Ardından bu 
karışımı sütün içerisine ilave edin ve karıştırmaya devam edin.

Hemen ardından yoğurdu mayaladığınız kabı sarıp sarmayalın ve 
kapağını da güzelce kapatın. Oda sıcaklığında ortalama 6-8 saat 
arası mayalandırmaya bırakın. En ideali eğer vaktiniz varsa 1 gece 
mayalandırmaktır. Eğer çok soğuk bir havada mayalandırma işlemi-
ni gerçekleştirmeye çalışıyorsanız, 40 derecede 15-20 dakika ısın-
mış, ardından birkaç dakika soğumaya bırakılmış fırının orta rafına 
yoğurt kabınızı yerleştirin. Soğuk havalarda bu şekilde mayalandır-
ma işlemini hızlandırmış olacaksınız. Mayalanınca dolaba kaldırın. 
Soğuduktan sonra yoğurtlarınız tüketilmeye hazır! Ev yoğurdu buz-
dolabında bir hafta, buzlukta bir ay boyunca ağzı kapalı biçimde 
saklanabilmektedir. 

Süt ve süt ürünlerinde tüketilmesi gereken miktar; yaş, cinsiyet ve 
fizyolojik duruma (büyüme ve gelişme dönemi, gebelik ve emzirme 
dönemi, yaşlılık gibi) göre değişiklik gösterir. Çocuklarda ise 
günlük olarak;

 Ù 1-3 yaş grubu çocuklar için günde 4 porsiyon
 Ù 4-6 yaş arası çocuklar için 3-4 porsiyon
 Ù 7-9 yaş arası çocuklar için 3 porsiyon
 Ù 10-18 yaş grubu çocuklarda 4 porsiyon az yağlı ve 

doğal ev yoğurdu tüketilebilir.
Yetişkinler günlük 3 porsiyon, 65 yaş ve üzeri bireyler ise günde 
4 porsiyon süt ve süt ürünleri tüketmelidir. Menopoz dönemi 
beslenmesinin ise en önemli besini yoğurttur. Kalsiyum açısından 
zengin olan yoğurt, bu dönemde oluşacak kemik kayıplarının 
tedavisinde ve oluşumunun engellenmesinde en büyük yardımcıdır. 

YAŞ GRUPLARINA GÖRE
YOĞURT TÜKETİMİ

2020 / SONBAHAR - KIŞ
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ECZACIM

ALTUNBAŞ ECZANESİ - MERSİN

Eczacı olmaya nasıl karar verdiniz? 

Aslında meslek ile ilgili hiçbir fikrim yoktu. Her zaman mühendis 
olayı istemişimdir. Lise rehberlik öğretmenimin yönlendirmesi ile 
eczacılık mesleğini araştırmaya başladım ve kendime daha uygun 
bir meslek olduğuna karar verdim.

Eczanenizi açtığınız ilk gün neler hissettiniz?

Daha önceleri ailemin ve kendimin farklı işleri ile de ilgileniyor-
dum; her zaman ticaretin içindeydim. Ancak kendi eczanem ol-
ması farklı bir duyguydu; çünkü yıllar boyu almış olduğum eğitim 
neticesinde kendi mesleğimi yapacaktım. Tabi ki herkes gibi çok 
heyecanlıydım. 

Toplumun en yakın sağlık danışmanı olmak sizi nasıl etkiliyor?

Bu büyük bir sorumluluk; çünkü hatanızın karşılığı insan sağ-
lığı... Bu sorumluluk her daim diken üstünde olmama neden 
oluyor. Öte yandan; insanların dertleştiği, sadece sağlık değil 
hayata dair sorunlarını da anlattığı birer arkadaşı, hatta terapisti 
oluyoruz. Bu da bir yandan yorucu, bir yandan da mutluluk ve-
rici bir his.

Eczacılık mesleğinin daha iyi şartlarda yürütülebilmesi için 
topluma ne gibi görevler düşüyor?

Tabi ki asıl görev ve sorumluluk bizlerdedir; ancak toplumun da 
ilaç tüketimi konusunda daha bilinçli olması, yetkili ve yasal ilaç 
tedarik edebilecekleri tek yerin eczaneler olduğunun bilincinde 
olması bizlerin işini daha da kolaylaştıracaktır.

Türkiye’deki sağlık politikaları hakkında beklentileriniz 
nelerdir?

Sağlık konusunda ülkemizin gayet başarılı olduğunu düşünü-
yorum; ancak sağlık çalışanlarının çalışma saatlerinin, çalışma 
şartlarının ve emeklerinin karşılığının daha da iyileştirilmesi 
gerektiğini düşünüyorum. Kendi mesleğimle alakalı olarak da; 
başlıca açılan çok fazla fakülteye bir şekilde müdahale edilme-
si gerektiğini düşünüyorum. Mezun olduğum sene ülkemizde 
yedi tane eczacılık fakültesi vardı, şu an 60 civarında fakülte var. 
Bence önemli olan daha çok fakülte açmaktan ziyade, oradan 
mezun olanların tam anlamıyla mesleğin eğitimini almış olma-
ları ve gelecekle ilgili iş kaygılarının olmamasıdır.

Ecz. Ahmet Altunbaş

İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 
2004 yılı mezunu.
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ÖZER ECZANESİ / GÖLBAŞI - ANKARA

Eczacı olmaya nasıl karar verdiniz? 

Her zaman sağlıkla ilgili konulara ilgim vardı. Özellikle bes-
lenme, spor ve paramedikal tedaviler hakkında araştırmalar 
yapardım. Bu nedenle eczacılığın benim için doğru bir mes-
lek olacağına karar verdim.

Eczanenizi açtığınız ilk gün neler hissettiniz?

Eczanede ekip çalışmasının önemini ilk günden anladım ve 
her zaman doğru personelle çalışmaya özen gösterdim.

Toplumun en yakın sağlık danışmanı olmak sizi nasıl 
etkiliyor?

Sağlık konusunda kendimi geliştirmeyi seviyorum. Edindiğim 
bilgi ve tecrübeleri hastalarıma aktarmaktan da mutluluk du-
yuyorum.

Eczacılık mesleğinin daha iyi şartlarda yürütülebilmesi için 
topluma ne gibi görevler düşüyor?

Benim eczanemin bulunduğu lokasyonda hastalar eczacıya 
güveniyor ve en yakın sağlık danışmanı olarak görüyor, saygı 
duyuyorlar.  Eczacılık mesleği, bir takım yasal düzenlemeler-
le ekonomik olarak veya başka konularda toplum sağlığına 
daha da katkı sağlayabilecek şekilde düzenlenebilir.

Türkiye’deki sağlık politikaları hakkında beklentileriniz 
nelerdir?

Kârlılığın arttırılması, haksız rekabetin önüne geçilmesi, daha 
kurumsal bir kimliğe sahip olunması, evrak işlemlerinin azal-
tılması, muayene bedellerinin tahsilatının eczaneler üzerin-
den yapılmaması gibi beklentilerim var.                            

Ecz. Filiz Özer

Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
1990 yılı mezunu.

KÜBRA KÖSE ECZANESİ / ADANA  

Eczacı olmaya nasıl karar verdiniz?

Eczacılığın toplumdaki saygınlığını ve halk ile kolay iletişim 
kurulabilen bir sağlık hizmeti olduğunu gördüm ve bu mes-
leği tercih ettim. Hastalara ve sektöre faydalı olmak istedim. 

Eczanenizi açtığınız ilk gün neler hissettiniz?

Heyecanlıydım ve eksik olduğumu hissediyordum ama ko-
layca alıştım. Çünkü bu mesleği yapabilmek için okumuştum.

Toplumun en yakın sağlık danışmanı olmak sizi nasıl 
etkiliyor?

İnsanlara en hızlı ve en kolay yoldan yardımcı olabilmek, yol 
göstermek oldukça tatmin edici bir duygu. Zor ve meşakkatli 
zamanları, yorucu anları var; ama insanlarla uğraşmak, özel-
likle de sağlık hizmeti vermek kolay bir iş değil zaten.

Eczacılık mesleğinin daha iyi şartlarda yürütülebilmesi için 
topluma ne gibi görevler düşüyor?

Genel olarak olarak halk ve toplum sağlığı hizmeti veren bü-
tün çalışanların önemli olduklarını bilip; onlara karşı her za-
man saygılı ve özenli davranılması gerektiğini düşünüyorum. 
Bunun yanında tabii ki hak ettiğimiz saygınlığı da görmek 
isterim.

Türkiye’deki sağlık politikaları hakkında beklentileriniz 
nelerdir?

Sağlık hizmeti veren eczanelerin para isteyen, veznedarlık 
yapan bir kurum olarak değil; halka sağlık alanında destek 
veren yardımcı bir el olarak görülmesini isterim.

Ecz. Kübra Köse

Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 
2017 yılı mezunu.
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ECZACIM

ÖZTÜRK ECZANESİ / ÇORUM

Eczanenizi ne zaman açtınız ve eczacı olmaya nasıl karar 
verdiniz?

1994 yılında eczanemi açtım. Eczacı olmamın sebebi ise sağlık 
sektöründe olup, kendi işimin başında olmak istememdi.

İdeal bir eczacıda bulunması gereken özellikler nelerdir?

İdeal eczacı; özellikle daimî gelen hastalarının hastalıkları ve 
ilaç takiplerini iyi yapmalı. Reçetede dikkatini çeken, birbiriyle 
uyumsuz olabilecek ilaçlarla ilgili hekimle iletişime geçmeli. 
Hastalara semptomatik tedaviden daha çok koruyucu tedavi 
hakkında bilgiler vermeli. Hastanın en yakın sağlık danışmanı 
olduğu düşüncesiyle her an ulaşılabilir olmalı. Eczanede hazır-
layıp sunabileceği ilaçlardan kaçınmamalıdır.

Serbest eczacılığı artıları ve eksileriyle değerlendirir 
misiniz?

Serbest eczacılığın iyi yanları hakkındaki düşüncelerim şöyle: 
Sağlık hizmeti verirken hasta ve yakınlarıyla birebir iletişimde 
olunduğu için meslekî doyum yaşanıyor. İş durumunuza göre 
sağladığınız istihdam sayısına, bu insanların ailelerini de hesaba 
katınca duygusal doyum da yaşıyorsunuz. Genel anlamda ver-
ginizi tam ödediğiniz için ülkenin gayrısafi millî hasılasına yap-
tığınız katkının haklı gururunu yaşıyorsunuz. Serbest eczanede 
verdiğiniz hizmet sadece sağlıkla sınırlı kalmıyor. Yeri geliyor bir 
psikolog, bir hukukçu, bir maliyeci gibi kültürel birikiminizi de 
aktarıyorsunuz. 

Serbest eczacılığın kötü yönleri ise iyi yönleri kadar fazla. Yuka-
rıdaki hizmet katkılarınıza rağmen zaman zaman haksız itham-
larla karşı karşıya kalabiliyorsunuz. Meselâ hastadan duyduğu-
muz “Bakkal gibi raftan alıp veriyorsunuz, çok kazanıyorsunuz, 
fiyat farkları alıyorsunuz” gibi cümleler can sıkıyor. Oysaki ec-
zane kârlılığının kademeli tabir edilen ilaçlar başta olmak üze-
re azalmış olmasına rağmen ödediğimiz vergilerin yüksekliği 
kimsenin dikkatini çekmiyor. Eşdeğer ilaç uygulaması bandının 
daralması sonucu ortaya çıkan fiyat farkı, kamu hastanelerinin 
muayene ücretlerini tahsil etme yükümlülüğü, bir de biriken bu 
ücretlerin topluca tahsili durumunda vatandaşın haksız haka-
retlerine maruz kalmamız oldukça üzücü. Genel anlamda eski 
yıllara göre kamu kurumları ile yapılan anlaşmaların tek bir söz-
leşme ile gerçekleşmesi, geçmiş yıllarda günü belli olmayan 
tahsilatlarımızın belirtilen zamanda ödenmesi de zaman için-
deki kazanımlarımız arasında yer alıyor. 

Ülkemizdeki değişen sağlık politikaları hakkında neler 
düşünüyorsunuz?

Ülkemizde 2003 yılında başlatılan “Sağlıkta Dönüşüm” prog-
ramı ile kamu hastanelerinde performans sistemine geçildi. 
Beraberinde tam gün çalışma sistemi ile sağlık hizmetleri, 
hastane ortamlarında verilmeye başlandı. Önce devlet me-
murları sonra da diğer sektör çalışanları sevk zinciri olmadan 
özel hastanelerden hizmet almaya başladı. Daha önce geçerli 
olan reçeteli ilaçlardaki KDV oranı %18'den %8'e düşürüldü. 
SSK hastaneleri içindeki eczanelerden ilaç alma durumu or-
tadan kalktı, kuyruklar bitti. Referans fiyat uygulaması ile 5-10 
tane AB ülkesi karşılaştırılarak ilaç fiyatları aşağı seviyelere çe-
kildi. Sağlık hizmetlerinde etkililik, verimlilik, kalite kriterleri, 
sağlık yönetiminde daha çok öncelendi. Hastanelere, yatan 
hastalar için tüm sıhhi malzemeleri tedarik etme şartı getiril-
di. Kanser, acil servis ve yoğun bakım hizmetlerinden ücret 
alınmaması ve hastanın tüm ilaç/rapor süreçlerinin kayıt altına 
alınması için Medula sistemi ve son zamanlarda e-nabız siste-
miyle entegrasyonun artırılması değişen sağlık politikalarının 
olumlu taraflarıdır diyebilirim.

Ecz. Gamze Öztürk Çuha

Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
1993 yılı mezunu.
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EMEL ÇAKMAK ECZANESİ / SERİK - ANTALYA

Eczanenizi açtığınız ilk gün neler hissettiniz?

Yeni bir hayata adım attığım için heyecanlıydım. Verdiğim onca 
emek boşa gitmemiş ve meyvelerini toplamaya başlamıştım. 
Bu durum insanı bir taraftan gururlandırıyor, bir taraftan da bü-
yük bir sorumluluğun altına girdiğim için insanda tatlı bir endi-
şeye sebep oluyor.

Toplumun en yakın sağlık danışmanı olmak size nasıl 
etkiliyor?

Semt eczacısı olduğum için hastalarımla yakın bağlarım bu-
lunuyor. Bundan dolayı doktora sormaya çekindikleri konuları 
benimle rahatlıkla paylaşabiliyorlar. Bu durum sürekli bilgilerimi 
yenilememi ve kendimi geliştirmemi sağlıyor. Hastalarıma gü-
ven verme ve faydalı olabilme düşüncesi beni mutlu ediyor.

Eczacılık mesleğinin daha iyi şartlarda yürütülebilmesi için 
topluma ne gibi görevler düşüyor?

Toplumdan beklentilerimiz; bizi anlamaları, bize güvenmeleri 
ve onların sağlığı için her zaman yanlarında olduğumuzu bil-
meleridir. Örneğin muayene ücretini veya fiyat farkını almanın 
eczacının tercihine bağlı olmadığını bilmelerini, internetten 
edinilmiş asılsız bilgilere itibar etmek yerine eczacının bilgisine 
güvenmelerini, saygı ve anlayış içerisinde sağlıklı bir iletişim ku-
rulmasını bekliyoruz.

Türkiye’deki sağlık politikaları hakkında beklentileriniz 
nelerdir?

Ülkedeki sağlık politikaları mustarip olduğumuz bir diğer husus. 
Sağlıkta yapılan her yeniliğin olumlu ve olumsuz yanlarını ec-
zanede direkt olarak hissediyoruz ve durumun sorumlulukları 
bizi zorluyor. Düşen karlılıklar, yüksek maliyetler, yüksek vergiler 
mesleki olarak ayakta durmamızı zorlaştırıyor. Ticari kaygı duy-
mak ya da SGK’nın ilaç politikalarıyla uğraşmak yerine, sadece 
eczacılık mesleğimizi icra etmek istiyoruz.

Eczacı olmaya nasıl karar verdiniz?

Eczacılık çocukluğumdan beri hayalimde olan bir meslekti. 
Saygınlığı ve kendi işim olması mesleğin artılarındandı. Ayrıca 
kendi laboratuvarında doktorların reçete ettiği majistral ilacı 
üreterek insan sağlığına, yaşamına katkıda bulunuyorsunuz, 
hem de sanatınızı icra ediyorsunuz. Bunun verdiği mutluluk 
başka bir şeyde yok.

Ecz. Emel Çakmak

Yakındoğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
2017 yılı mezunu.
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ECZACIM

YUNUS ECZANESİ / MERAM- KONYA

Eczacı olmaya nasıl karar verdiniz? 

Eczacılığın insan sağlığına direk etkisi olduğunu bildiğim için 
hep istediğim bir meslekti. Bu mesleği yapabildiğim için ken-
dimi şanslı, gururlu ve huzurlu hissediyorum.

Eczanenizi açtığınız ilk gün neler hissettiniz?

İnsanlar eczanenin kapısından girmeye başladığı zaman bir 
endişe doğuyor. Okulda alınan bilgiler ne kadar sağlam olursa 
olsun; pratikte eczane işletmek için hangi ilacın ne olduğunu, 
muadillerinin neler olduğunu, hangi rafa konulduğunu öğ-
renmek ve bilmek gerekiyor. Tereddüt ettiğiniz zaman has-
tanın size bakışı ve güveni bir anda değişmeye başlıyor; bunu 
aşmak da belli bir süre gerektiriyor. O yüzden mesleğimizde 
hataya hiç yer yok diyebilirim.

Toplumun en yakın sağlık danışmanı olmak size nasıl 
etkiliyor?

Hastaların zor zamanlarında yanlarında olabilme, bilgi ve bi-
rikimlerinizi onlara doğru bir şekilde aktarabilme hazzı hiçbir 
şeye değişilmez. Elbette öncelikle bir eczacı olarak hastanın 
sorununa çare bulmaya ya da en doğru şekilde bir sağlık ku-
ruluşuna yönlendirmeye çalışıyorsunuz. Ancak sonuçlar her 
zaman iç açıcı olmayabiliyor. Bu gibi durumlarda üzülüyor 
ama belli etmemeye çalışıyorsunuz.

Eczacılık mesleğinin daha iyi şartlarda yürütülebilmesi için 
topluma ne gibi görevler düşüyor?

İnsanların artık yeterli bilince kavuştuğunu düşünmek istiyo-
rum. Bizlerin sağlıkta aracı bir kurum olduğumuzu anlama-
ları, önceliğimizin insan sağlığı olduğunu bilmeleri gerekiyor. 
Devletin veya kurumların almış olduğu kararları uygulamak 
zorunda olmak, tabi ki her zaman iç açıcı olmuyor. Fakat 
bunların karar mekanizmasının bizler olmadığını bilmeleri ve 
o şekilde yaklaşmaları biraz daha insancıl olur diye düşünü-
yorum.

Türkiye’deki sağlık politikaları hakkında beklentileriniz 
nelerdir?

Öncelikle ülkemizde oturmuş bir sağlık sistemi olmalı. Sürekli 
değişen uygulamalarla mesleğimiz adına zorluklar yaşamak-
tayız. Tamamen kuralcı ve dikte kararlar almak yerine; toplu-
mun her kesiminden insanların bir araya gelerek kalıcı ve yü-
rütülebilir bir sağlık sistemi oluşturmasının ülkemiz açısından 
daha verimli olacağı kanaatindeyim. 

Ecz. Mehmet Mut

Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
2008 yılı mezunu.

Hastaların zor zamanlarında
yanlarında olabilme, bilgi ve 

birikimlerinizi onlara doğru bir 
şekilde aktarabilme hazzı hiçbir 

şeye değişilmez.
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TEKNOKENT ECZANESİ / ANKARA 

Eczacı olmaya nasıl karar verdiniz?

Bütün öğrenim hayatım boyunca biyoloji ve kimya derslerini sev-
mişimdir. Her zaman bir merakım ve hevesim vardı. Hem bu bil-
gileri öğrenmek hem de bunları aktarmak istemenin yanı sıra, in-
sanlara yardımcı olma isteği de beni sağlık hizmetlerine yöneltti. 
Üniversite bölümü olarak tıp ya da eczacılık istiyordum; eczacılığı 
kazandım ve mesleğe bu şekilde başladım. 10 sene araştırma gö-
revlisi olarak çalıştım, hem yüksek lisans hem doktoramı bitirdik-
ten sonra Sağlık Bakanlığı’nda da 10 sene hizmet verip; gerekli 
araştırma ve çalışmalarımı yaparak hayatıma devam ettim. Sonra 
hayat beni eczane açmaya, kendi işimi yapmaya yönlendirdi. Ka-
sım 2019’da ise eczanemi açtım.

Eczanenizi açtığınız ilk gün neler hissettiniz?

Eczane kilide anahtarı takıp açmak gibi basit bir şey değil. Çok 
zorlu bir süreç; ruhsatlandırma süreci ayrı, eczaneyi nasıl dizayn 
etmek istediğiniz, hangi ürün portföyünü seçeceğiniz, nasıl bir 
strateji izleyeceğiniz ayrı, konumu ve lokasyonu ayrı bir süreç. 
Minimum 1 ay süren bu işler sonrasında eczanem açıldı, rahat-
ladım ve mutlu oldum. O süreçteki yorgunluğum, gerginliğim de 
geride kaldı. Şimdilerde ise aynı heyecan ve mutluluğum devam 
ediyor.

Toplumun en yakın sağlık danışmanı olmak sizi nasıl etkiliyor?

Çok büyük bir sorumluluk yüklediğini düşünüyorum. Çünkü 
gerek bir hastanın hastalığının tanısı gerek tedavisi eskiye göre 
daha farklı boyutlarla gidiyor. Evrildiğini düşünüyorum, zira ec-
zaneler de öyle. “Yeni nesil eczane” demeyeceğim ama artık 
“hastalık yok, hasta var” diyoruz. Aslında bütünsel yaklaşmamız 
lazım, sistem o yönde ilerliyor. Hastaya birebir, hem psikolojik 
hem fizyolojik hem de fiziksel sağlığını bilerek bir danışman-
lık yapmanız gerekiyor. Bu da sizin bayağı bir bilgi birikimini-
zin olmasını gerektiriyor. Dolayısıyla bu yüklenen sorumlulukla 
devamlı olarak bir şeyleri okumanız, araştırmanız, bilgilerinizi 
sürekli güncellemeniz ve yenilemeniz gerekiyor ki; karşı tarafa 
doğru aktarasınız. Aslında bir nevi, haddimi aşarak psikologluk 
yaptığımızı söyleyebilirim. Çünkü sosyo-ekonomik düzeyine 
göre farklı davranan insanlara da o şekilde yaklaşıp iletişim kur-
manız ve gerçekten algılandığınızın da farkına varmanız gereki-
yor. Yoksa konuştunuz, anlattığınız her şey havada kalabilir. Do-
layısıyla şu an eczacılığın eskiye göre, hatta belki 20 yıl önceye 
göre daha zor olduğunu düşünüyorum.

Eczacılık mesleğinin daha iyi şartlarda yürütülebilmesi için 
topluma ne gibi görevler düşüyor?

Toplumda herkese belli bir görev düşüyor aslında. Bugün ben 
eczane eczacısı olarak yeniyim ama hepimizin en sık rastladığı; 
reçeteyi girdiğimizde “O endikasyonda bu ilaç ödenir mi, kaç 
kutu ödenir, neden muayene ücreti çıktı?” gibi sorularla mu-
hatap oluyoruz. Hastalar zaten son raddede doktoruna gitmiş, 
muayenesini olmuş artık ilacını alıp tedavisine başlamak istiyor 
ama size geldiğinde birçok sorunla boğuşuyor. SUT’un sürekli 
değişmesi, yani doktorlar da bunu takip edebilirler. Herkesi yor-
mayacak bir sistem bulunabilir. 

Türkiye’deki sağlık politikaları hakkında beklentileriniz 
nelerdir?

Sağlık politikaları çok geniş bir konu, ben daha çok eczacılık fa-
kültelerine değinmek istiyorum. Benim okuduğum dönemde 7 
taneydi, şimdilerde 50’yi aşkın eczacılık fakültesi olduğu söyle-
niyor. Aslında eczacılık fakültesi dört duvardan meydana gelen 
bir okul değildir. İçerisinde araştırma görevlilerinin olması lazım, 
öğretim görevlilerinin olması lazım, fiziki ve sosyal yapısının ol-
ması lazım, araştırma laboratuvarlarının olması lazım. Bunların 
olmadığı bir okul eczacılık fakültesi olabilir mi? Bir de Sağlık 
Bakanlığı’nın açıkladığı “Sağlıkta İnsan Kaynakları 2023 Vizyo-
nu” içinde 2023’te yaklaşık 33.000 tane eczacıya ihtiyaç olacağı 
konusu var; bakıldığında şu an zaten 37.000’leri geçiyoruz. Bu 
durumda “Hala neden yeni eczacılık fakülteleri açılıyor?” diye 
düşünmemek elde değil. Gerçekten bu kadar eczacıya ihtiyaç 
var mı? Bunlar değerlendirilirken istihdam da göz önüne alına-
rak, kurumlarda eczacılara daha çok yer açılarak, bir planlama 
yapılarak hazırlanması, kontenjanların ona göre belirlenmesi 
gerektiği kanaatindeyim. 

Dr. Ecz. Pelin Aksungur Aydın

Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
1999 yılı mezunu.
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ECZACIM

BEŞLİOĞLU ECZANESİ / ÜNYE - ORDU 

Eczacı olmaya nasıl karar verdiniz?

Esas hedefim öğretmen olmaktı; fakat okumakta olduğum 
öğretmen okulu öğretmen lisesine dönüştürülünce üniversite 
sınavında elde ettiğim puan karşılığı eczacılık fakültesini kazan-
dım. Öğrencilik yıllarım zor günlere denk gelmişti.

Eczanenizi açtığınız ilk gün neler hissettiniz?

Saygın bir meslek olan eczacılık faaliyetine, sorumluluk ve he-
yecan ile başladım.

Toplumun en yakın sağlık danışmanı olmak sizi nasıl etkiliyor?

Toplumun en yakın sağlık danışmanı eczane ve eczacılardır. 
Dolayısı ile hastalarımıza doğru bilgiler vererek destek sağlıyo-
ruz. Hasta odaklı bir görevimiz olduğundan çoğu zaman psi-
kolojik destek bile veriyoruz. Bu durum bizleri huzurlu kılıyor.

Eczacılık mesleğinin daha iyi şartlarda yürütülebilmesi için 
topluma ne gibi görevler düşüyor?

Eczacılık mesleğinin daha iyi şartlarda yürütülebilmesi için; top-
lumda önce eczacı arkadaşlarıma daha fazla görev düşmek-
tedir. Kendinden emin ve paylaşımcı olmalıdırlar. Bireylerin de 
eczacılarına ve onun bilgilerine itibar etmeleri gerekmektedir. 
Asılsız bilgilere değil, eczacının bilgi ve tecrübesine güvenme-
lidirler.

Türkiye’deki sağlık politikaları hakkında beklentileriniz 
nelerdir?

Sağlık harcamaları hiçbir bireyin planlı olarak bütçelendirdiği 
bir harcama olmadığı için; ilaç ve diğer sağlık harcamalarındaki 
vergilerin kaldırılarak veya azaltılarak bunun biraz hafifletilmesi 
gerektiğini düşünüyorum. Sosyal devlet bunu üstlenmelidir.

Ecz. Şaban Beşlioğlu

Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
1983 yılı mezunu.
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ARDEŞEN ECZANESİ / ARDEŞEN - RİZE

Eczacı olmaya nasıl karar verdiniz?

Lise yıllarında kimyaya duyduğum sevgi beni eczacılık mesleğine 
yönlendirdi. Eczacılık üniversite sınavında birinci tercihimdi, her 
zaman da çok sevdim. Mesleğimi severek icra ediyorum. Hatta 
kızımın da birinci tercihi oldu; yani bizim aile eczacılık mesleğini 
çok sevdi.

Eczanenizi açtığınız ilk gün neler hissettiniz?

Eczaneyi yeni açtığım günlerden birinde ilk majistral kulak damla 
reçetesini hazırlayıp hastaya teslim ettikten sonra günlerce uyku 
uyuyamadığımı hala hatırlıyorum. Kendimi sorgulayıp durmuş-
tum. İlk günlerde duyduğum heyecanı hala yaşıyorum. Her za-
man vicdanımla, sorumluluk duygumla akşam evde günün he-
sabını yaparak “Hastalara doğru bilgi verdim mi? Hastaya doğru 
soruları sordum mu?” düşünceleriyle günü bitiriyorum. Her ne 
kadar serbest meslek sahibi gibi düşünülsek de “serbest” olmadı-
ğımızı düşünüyorum.

Toplumun en yakın sağlık danışmanı olmak sizi nasıl etkiliyor?

Kesinlikle halka en yakın sağlık danışmanı olduğumuzu düşü-
nüyorum. Evde otururken veya sokakta yürürken sağlıkla ilgili 
herhangi bir soru aklınıza geldiğinde “tek basamakla” içeri gi-
rebileceğiniz tek yer eczanedir. Bilgilerimizi güncel tutmamız, 
gelişmeleri takip etmemiz gerekiyor. Sorumluluğumuz büyük; 
son yıllarda bizden beklenenlerin kapsamı daha da genişledi. 
Yatan hasta bakımından, çocuk gelişimi ve bakımına; dermo-
kozmetikten, aroma terapiye; yara bakımından, ortopedik mal-
zemeye; kişisel bakımdan, psikolojik desteğe kadar daha birçok 
konuda doğru bilgiye sahip olmamız gerekiyor.

Eczacılık mesleğinin daha iyi şartlarda yürütülebilmesi için 
topluma ne gibi görevler düşüyor?

“Lütfen eczacınıza güvenin” diyorum. Eczane günü geldiğinde 
paranızı, bazen çocuğunuzu, bazen evinizin anahtarını ve tabi 
ki sağlığınızı emanet ettiğiniz yerdir. İşimizin doğasında bu var. 
Çalışanlarımızla birlikte toplumdan beklediğimiz saygıyı kişi-
sel birikimlerimizle bizler sağlayabiliriz. Bizlere düşen görevleri 
sağduyulu ve örnek teşkil edecek şekilde yaparsak toplum bizi 
en üst mertebeye zaten koyar.

Türkiye’deki sağlık politikaları hakkında beklentileriniz 
nelerdir?

Eczaneler 1. derece sağlık kuruluşu olarak kabul görmelidir. Mes-
lek hakkımızın iyileştirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Muayene 
ücreti tahsilatının üzerimizden artık alınması gerekiyor. Bizle-
ri hasta ile karşı karşıya bırakıyor. İşimizi yapmamızı engelliyor. 
Genç yeni mezun meslektaşlarımızın eczane açmak için staj 
yapma zorunluluğunun da kaldırılması gerektiğini düşünüyorum.

Ecz. Nuran Öney

Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
1992 yılı mezunu.
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Kimyasal yapı
Keten tohumu yapısında;  % 3-10 müsilaj, % 30-45 sıvı sabit yağ, 
% 25 civarında proteinler,  % 0.7-1.5 oranında lignanlar, % 0.05-
0.1 civarında siyanogenetik heterozitler, fenilpropan türevleri vb. 
maddeleri taşır. 

 | Müsilaj; arabinoksilanlar, galaktanlar ve ramnogalaktoüro-
nanlar gibi poliholozitlerin karışımıdır. Poliholozitler, tohum 
kabuğunun en dış tabakasındaki hücrelerin içinde birikmiştir.  

 | Taşıdığı sıvı sabit yağ; linoleik, linolenik, stearik ve palmitik 
asitlerin trigliseritleri karışımıdır. Bu gliseritlerin yapısında 
α-linolenik asit (ALA) gibi doymamış bir yağ asidi yüksek 
oranda (% 40-70) bulunmaktadır. Dolayısıyla yağ, gıda des-
teği olarak çok yaygın olmasa da doğrudan kullanılmaya 
başlamıştır. Ama keten tohumunun etkilerine iştirak eder. 
Sabit yağ hakkında ayrı bir yazıya konu olacak kadar bilgi bu-
lunmaktadır.

 | Lignanlar; sekoizolarisirezinol-diglikozit (SDG) ve benzeri 
yapıdadırlar. Bu maddeler memelilerde bulunan lignanların 
prekürsörüdür. Son yıllarda yapılan çalışmalar, keten to-
humunun pek çok yararlı etkisinin taşıdığı lignanlara bağlı 
olduğunu göstermektedir.

 | 100 gramda 20-50 mg siyanür grubu taşıyan liniamarin, li-
nustatin heterozitleri bulunur. Tek doz 100 g alınması halinde 
veya 40-50 g yüksek dozda 4-6 hafta alınması halinde zehir-
lenme belirtileri görülebilir. Bu bilgi sizi korkutmasın! Normal 
dozlarda kullanıldığında  herhangi bir zararlı etki görülmez.

 Etki ve Kullanılış
Avrupa İlaç Kurumu  (EMA: European Medicines Agency)  keten 

tohumunu hem “Bitkisel İlaç” (Bİ) hem de “Geleneksel Bitkisel 

Tıbbi Ürün”(GBTÜ) olarak kabul etmiştir.

 | Bİ kullanımı: İnatçı kabızlıkta dışkıyı yumuşatacak bir etki 

sağlamak için

 | GBTÜ: Hafif mide rahatsızlıklarında belirtileri azaltıp rahat-

lama sağlamak üzere –demülsan olarak.

 | Bu kullanılışların yanında irritabl Bowel sendromunda, di-

vertüküle bağlı rahatsızlıklarda, gastrit ve enteritin belirti-

lerini gidermek üzere kısa süreli kullanılabileceği de değişik 

bilimsel kaynaklarda belirtilmektedir.

Keten tohumunun etkilerine ait çok sayıda araştırma bulunmak-

tadır. Araştırmalar keten tohumu, keten tohumu yağı, ALA, ke-

ten tohumu posası, karışım halindeki keten tohumu lignanları 

ve SDG kullanılarak yapılmıştır. Bu araştırmaları özetlemek bile 

sayfalarca sürer. Çalışmalardan çıkan bazı önemli sonuçlardan 

kısaca bahsedeceğim. İnternette çok değişik kullanımlar bu-
lunduğu için, bazı etkiler için ayrıntı sayılabilecek birkaç bilgi-
yi de yazıma ilave ettim.

Dışkıyı yumuşatıcı etki

Keten tohumu yapısında bulunan müsilaj su ile şişer, bağırsak-

larda bir kitle meydana getirir, hacmi artar, bu kitle bağırsakları 

uyarır, bağırsakların hareketleri artar, ayrıca dışkı yumuşar ve dış-

kılama meydana gelir. Kalın bağırsaktan geçiş süresi düşmekte 

ve artan dışkı kitlesi bağırsakların ritmik hareketlerini artırmakta, 

sıvı sabit yağ da bu etkiye kısmen lubrikan olarak katılmakta-

dır. Dışkılamayı kolaylaştırıcı olarak inatçı kabızlarda kullanımda 

aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:

 | Takriben 10-15 g (2 tatlı kaşığı) parçalanmış keten tohumu 

bir bardak su, meyve suyu veya süt ile günde 2 defa, sabah 

ve akşam olmak üzere içilir. Kullanılan sıvının, tohumun 
hacminin en az 10 katı hacimde olmasına dikkat edilme-
lidir. Çok az sıvı ile veya yutarak alınan tohum, tam tersi 
etki yapar ve bağırsaklarda tıkanmaya sebep olabilir. EMA, 

tohumların parçalanmadan kullanılmasını tavsiye etmekte-

dir. Parçalandığında müsilajın midede şişmeye başlayacağı 

ve bağırsaklara geçişinin gecikeceği belirtilmektedir.

BİTKİLERLE 
SAĞLIK

Fitoterapi Derneği Başkanı

Prof. Dr. Ekrem Sezik

KETEN 
TOHUMU

Keten tohumu; Linum usitatissimum’un 4-6 mm uzunlukta, oval, 
yassı, kırmızımtrak esmer renkli ve parlak tohumlarıdır. Tanımı böy-
le; ama piyasada Kanada’dan ithal edilen krem rengi olan tohumlar 
da bulunuyor.

Bitkisel ilaç ve değişik yararları olan bir tohum
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 | Etki 18-24 saat sonra başlar.  Etki istenen şekilde görülme-
mişse, öğle vakti üçüncü bir doz alınabilir. İyi sonuç alınmış 
ise keten tohumu içmeye birkaç hafta veya ay devam edi-
lebilir.

 | 48 saat sonra herhangi bir etki görülmemiş veya alımdan 
sonra kuvvetli karın ağrıları başlamışsa tedaviye devam edil-
mez.

Parçalanmış tohumlar, buzdolabında olmak şartı ile en çok 1 haf-
ta saklanabilir.  Yapıdaki sıvı sabit yağdan dolayı, bu süre sonunda 
acıma başlayabilir.   

Demülsan etki

5-10 g keten tohumu bütün veya parçalanmış, 250 ml suda 1 
gece bırakılır, günde 2-3 defa yemeklerden 1.5 saat önce yenir 
veya müsilajlı sıvı, tohuma ait katı kısımları almadan da kullanıla-
bilir. Belirtiler 1 haftada geçmezse kullanım bırakılmalıdır.

Diyetlerde

Keten tohumu son yıllarda, sağlıklı yaşam gıdalarının içine de 
konmaktadır. Bu amaçla kullanıldığında parçalanmamış bütün 
tohumlar kullanılır. Çünkü parçalanmış tohumlar çabuk bozulur, 
ayrıca kalori değerleri daha yüksektir. Diyetlerde kullanıldığında 
yemeklerden yarım saat kadar önce 2 tatlı kaşığı keten tohu-
mu 1-1.5 bardak su ile içilir.  Tohumun dış tabakasındaki müsilaj 
hücreleri midede şişer, bir kitle meydana getirir, tokluk hissi ve-
rir. İç kısmındaki protein, sabit yağ ve diğer maddeler organizma 
tarafından tamamen kullanılamaz. Diyet amaçlı uzun süre kulla-
nımdan kaçınılmalıdır. Fazla miktarda alınması halinde, dışkılama 
sırasında anüsü tahriş edebileceği ihtimali göz önüne alınmalıdır.

Glikoz seviyesine etkisi

Tip 2 diyabette,  SDG ve SECO (Secoisolariciresinol) adlı lignanla-
rın kan şekerinin yükselmesini geciktirdiği sonucu elde edilmiştir. 
Bu bulgular, kan glikoz seviyesinin kontrolünde KT alınmasının 
yararlı olabileceği ÜMİDİNİ VERMİŞTİR. Ama  lignanların tip 2 di-
yabette etkisi ile ilgili  yaygın ve geniş klinik araştırmalara ihtiyaç 
bulunduğunu da hemen   hatırlatalım. KT  yağının ise açlık kan 
şekerini düşürmeye, insülin seviyelerine etkili olmadığı ve tip 2 
diyabetin kontrolünde hiçbir etkisinin  bulunmadığı son çalışma-
larda gösterilmiştir. 

Lipit ve kolesterol seviyeleri üzerine etkisi

Klinik deneylerde SDG, total kolesterolü %4.6, LDL’yi %7.6 düşür-
müş, HDL’yi ise etkilememiştir. Bir başka çalışmada; 2 hafta keten 
tohumu alındıktan sonra düşme görülmüş fakat 4. hafta ve sonra-
sında değerlerde (kolesterol, HDL, LDL) kontrole göre herhangi bir 
değişiklik meydana gelmemiştir. Daha başka çalışmalar da bulun-
maktadır. Sonuç olarak: Keten tohumu, SDG ateroskleroz belirti-
lerini biraz azaltır ama bozulmuş olan mekanizmayı düzeltmez.   

Östrojenik ve antikanser etki

Keten tohumu, keten tohumu yağı ve SDG kullanılarak yapılan 
hayvan deneylerinde, hayvanlarda meydana gelen tümörlerin 
inhibe edildiği veya metaztazların önlendiği şeklinde sonuçlara 
ulaşılmıştır. Ümit verici klinik deneyler devam etmektedir. Bu et-
kiler de ayrı bir yazı olacak kadar geniştir. Ama internetteki “kan-
seri önler” ifadesi doğru değildir.

Diğer kullanılışlar   
 Ó Keten tohumundan hazırlanan lapa, sıcakken bir tülbente 

konur ve ağrıyan yere sarılır. Hâttâ öksürüğü azaltma veya 
sökmek için de göğüse sarılması bazen tavsiye edilmektedir.

 Ó Antioksidan vb etkiler için, 1-2 tatlı kaşığı dövülmüş keten to-
humu yemeğin üzerine ilâve edilerek kullanılabilir.    

Kullanımda dikkat edilecek hususlar
 3 150 ml sıvı ile içildikten veya herhangi bir şekilde alındıktan 

sonra ardından yeterli miktarda su içilmezse boğazda, ye-
mek borusunda kalıp tıkanma yapabilir.

 3 Östrojenik etkisi de olduğu için hormona bağlı bir rahatsızlığı 
olan kadınlar kullanmamalıdır.

 3 İlaçlarla beraber kullanılmaz. Çünkü meydana getirdiği kit-
le, ilaçların emilmesini geciktirebilir. Bu yüzden ilaçlar, keten 
tohumu alımından 1-1.5 saat önce veya sonra alınmalıdır. 
Peristaltik hareketleri azaltan opioitler, loperamit vb ilaçlarla 
beraber kullanılmaz.

 3 Keten tohumu ve keten tohumu yağı platalet agregasyonu-
nu azaltır ve kanama süresini uzatır. Kan pıhtılaşmasını önle-
yici ilaçlar alan hastaların, keten tohumu veya yağı almaları 
halinde, pıhtılaşma süresinin uzayacağı dikkate alınmalıdır. 

 3 Dışkılama alışkanlıklarında 2 haftadan fazla süren ani değişik-
likler olmuş, teşhis edilememiş rektal kanaması olan, laksatif 
kullandığı halde dışkılama güçlüğü devam eden, sindirim sis-
teminde anormal kasılmalar olan, yutma güçlüğü ve benzeri 
rahatsızlıkları olan kişiler tarafından kullanılmamalıdır.

 3 Hamilelerde kullanımında yan etkisi olduğu hakkında her-
hangi bir vaka bildirimi yok. Yine de hamilelikte ve emziren 
anneler tarafından kullanılması tavsiye edilmemektedir.

Sonuç olarak keten tohumu; bitkisel ilaç, geleneksel bitkisel tıbbi 
ürün ve pek çok yararı olan bir gıda desteğidir, koruyucudur, yu-
muşatıcıdır. Yararlı bir tohumdur ama nasıl kullanılacağı bilinir ve 
aşırıya kaçılmazsa. 

Keten tohumu kullanımında en önemli
husus, hacminin en az 10 katı civarında
sıvı ile alınmasıdır. Bu unutulmamalıdır!
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DOĞRU BİLİNEN 
YANLIŞLAR

Doğru: Günlük enerji ve protein ihtiyacımızın 
sağlanabilmesi için ana öğünler atlanmamalı, ara 
öğünler ise beslenmemizin olmazsa olmazları ol-
malı. Özellikle altın öğün olan kahvaltının atlanma-
sı; diğer öğünlerde porsiyon miktarını arttırarak kan 
şekeri dengesizliklerine yol açabiliyor. Bu durumda 
aç kalınan sürede vücut direncimizin düşmesi ka-
çınılmaz oluyor. Her gün kahvaltıda tüketeceğiniz 
kaliteli protein kaynağı olan yumurta, içeriğindeki 
demir ve A vitamini ile bağışıklığınızın desteklen-
mesine yardımcı olacaktır. Yanına ekleyeceğiniz C 
vitamini (yeşillikler, biber, portakal gibi) de yumur-
tanın demir emilimine katkı sağlayacaktır.

Yanlış: Kahvaltıyı atlamak

Doğru: İştah kontrolünde, kan şekeri dengesinde 
ve günlük besin gereksinimlerinin karşılanmasın-
da ana öğünlere destek olan ara öğünleri atlama-
mak ve protein/karbonhidrat dengesini sağlamak 
oldukça önemli. Meyve-yoğurt/süt/kefir; mey-
ve-badem/ceviz/fındık; tahıllı ekmek-peynir gibi 
seçeneklerle alınan protein, vitamin/mineral ve lif 
dengesi vücut direncinin artmasına yardımcı olur. 

Yanlış: Ara öğünü ihmal etmek 

Doğru: Besinlerin değer kaybına uğramamaları için 
hazırlık aşamalarına dikkat etmek şart. Örneğin C 
vitaminin hassas yapısı nedeniyle hazırlama ve pi-
şirme aşamasında kayba uğrayabileceği için mey-
ve/sebzeleri mümkün olduğunca kısa sürede, me-
tal bıçak darbesi değdirmeden hazırlamalı ve yine 
kısa sürede bekletmeden tüketmelisiniz. 

Yanlış: Besinlerin hazırlama aşamasına dikkat etmemek

Doğru: Proteinler vücut dokusunu oluşturmak, 
onarmak ve viral, bakteriyel enfeksiyonlarla savaş-
mak için yaşamsal öneme sahiptir. Ancak dikkat! 
Alınan düşük protein bağışıklık sistemimizin zayıf-
lamasına neden olduğu gibi, yüksek protein tüketi-
mi de böbreklere zarar vererek taş oluşumuna yol 
açabiliyor.  

Yanlış: Yetersiz protein tüketmek

Doğru: Enfeksiyon durumunda ve enfeksiyonlar-
dan korunmada C vitamini önemli bir rol üstleni-
yor. C vitamini vücut tarafından depolanamadığı 
için turunçgiller, yeşillikler, biber, kivi ve domates 
gibi kaynakları her gün düzenli olarak tüketmemiz 
çok önemli. Ancak C vitamini takviyelerini bilinç-
sizce kullanmak böbrek taşı oluşumuna sebep ola-
biliyor. Dolayısıyla C vitamini alımını abartmadan, 
besinlerle sağlamayı alışkanlık haline getirin. 

Yanlış: C vitaminini az veya çok almak

BAĞIŞIKLIĞI ETKİLEYEN
YANLIŞ BESLENME 
ALIŞKANLIKLARI 

Hemen her türlü hastalıkla kısa ve uzun 
vadede az sorun yaşayarak başa çıkabilmek 
için bağışıklık sistemini güçlü tutularak 
vücut direncinin arttırılması büyük önem 
taşıyor. Özellikle son dönemde yaşadığımız 
koronavirüs salgını üzerinde gerçekleştirilen 
çalışmalar, bağışıklık sisteminin güçlü 
olmasının hastalığa yakalanma riskini azalttığı 
görülüyor. Güçlü bir bağışıklık sisteminde ise 
yeterli ve dengeli beslenme kilit rol üstleniyor. 
Bağışıklık sistemimizi etkileyen beslenme 
alışkanlıklarımızda doğru sandığımız birçok 
yanlışı uzmanımızdan öğreniyoruz.

Acıbadem Kozyatağı Hastanesi
Beslenme ve Diyet Uzmanı

Dyt. Ayşe Sena Binöz
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Doğru: Besinlerin sindirimi, emilimi ve sonra-
sında oluşan zararlı atıkların vücuttan uzaklaş-
tırılmaları ile diğer metabolik olaylar için yeterli 
su tüketmek çok önemli. Vücudumuzun günlük 
olarak kilo başına 30 ml su ihtiyacı vardır. Su-
yun yetersiz tüketimi sonucunda bağırsaklarda 
gelişebilecek olan kabızlık, bağışıklık sistemini 
doğrudan etkileyen bağırsak sağlığını olumsuz 
etkileyebiliyor. Bu nedenle su tüketimi, bireyin 
ihtiyacı doğrultusunda günün her saatine den-
geli olarak dağıtılmalı.  Aynı zamanda en idealinin 
ılık su tüketmek olduğu da unutmamalı. 

Yanlış: Yetersiz su içmek

Doğru: Bağırsak florası için yararlı olan probiyotik 
besinler (yoğurt, kefir, ev yapımı turşu gibi) bağı-
şıklık sistemimizi güçlendirerek vücut direncimi-
zi arttırıyor. Ancak virüsün yok edilmesi amacıyla 
turşu tüketimini abartmak doğru bir yaklaşım de-
ğildir. Turşunun içeriğindeki yoğun tuzun mideye 
zarar verdiği unutulmamalı. Kronik hastalığı (hi-
pertansiyon ve kalp hastalığı gibi) olan belli yaşın 
üzerindeki kişilerin yüksek miktarda turşu tüket-
meleri birtakım sağlık problemlerine yol açarak 
bağışıklık sistemini zayıflatıyor. Probiyotiklerin 
etkisini arttıran muz, elma, enginar, kereviz, kuş-
konmaz, soğan, sarımsak, pırasa, kurubaklagiller, 
tam tahıllar, keten tohumu, badem, ceviz gibi 
prebiyotik besinlerin tüketimi ise bağışıklık siste-
minin güçlenmesine yardımcı oluyor. 

Yanlış: Turşu tüketimini abartmak

Doğru: Paketli gıdalar, kek, şekerleme, hamur 
işleri gibi içeriğinde lif (posa) bulunmayan basit 
karbonhidrat içeriği yüksek besinlerin tüketimi 
kan şekeri dengesini bozuyor. Oluşturdukları 
tokluk hissinin kısa olması nedeniyle bir sonraki 
öğünde besin tüketimimizin artmasına ve yüksek 
kalori içerikleri sebebiyle kilo almamıza neden 
olabiliyor. Aynı zamanda günlük protein, vita-
min/mineral ihtiyacımızı karşılamadığı için ba-
ğışıklık sistemini güçlendirme sürecini olumsuz 
etkileyebiliyor. Vücut direncinizin artması için B 
grubu vitaminleri ve liften zengin tam tahıl ek-
mekleri, bulgur, çorba ve tam tahıl ürünleri gibi 
sağlıklı karbonhidrat içeren besinleri tüketmeye 
özen gösterin.  

Yanlış: Hamur işleri ve tatlılara yönelmek 

Doğru: Az pişmiş ve çiğ besinlerden mümkün 
olduğunca uzak durmamız gerekiyor. Et çeşitleri 
pişirilirken bakterilerin ölebilmeleri için iç sıcak-
lığının 70 derece ve üzerine çıkması gerekiyor. 
Etlerin iyi pişmesi büyük önem taşıyor; çünkü iyi 
pişmemiş etler E.coli, Salmonella gibi bakteriler 
nedeniyle gıda güvenliğini riske atabiliyor. Aynı 
şekilde tükettiğiniz yumurtanın da tam pişmiş ol-
ması hem içeriğindeki vitamin ve protein kalite-
sinden daha iyi yararlanmamızı sağlıyor, hem de 
bakteri oluşumunun önüne geçiyor. 

Yanlış: Et ve yumurtayı çiğ ve az pişmiş tüketmek
Doğru: Her besinin enerji, protein, vitamin ve mi-

neral içeriği farklıdır. Besinlerin doğru şekilde ve 

birlikte tüketilmeleri vücuttaki kullanılabilirliklerini 

arttırarak bağışıklık sistemimizi destekliyor. Bu du-

rumda öğünlerimizin içeriğinin kaliteli protein, de-

mir, çinko içeren; et, tavuk, balık, yumurta gibi pro-

teinlerden; lif ve B grubu vitamin içeriği yüksek tam 

tahıl ürünleri ve kurubaklagillerden; antioksidan 

içeriği yüksek meyve ve sebzelerden; omega-3 ve 

omega-6 kaynağı olan ceviz, fındık, badem gibi 

yağlı tohumlardan zengin olmasına dikkat etme-

miz gerekiyor. 

Yanlış: Tek tip beslenmek
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TEKNİSYEN 
KÖŞESİ

1987 yılında başladığım eczane teknisyenliği mesleğini hala se-
verek ve haz alarak yapmaya devam ediyorum. İşini benimse-
yerek ve severek yapan herkes uzun yıllar bu meslekte devam 
edebilir. Eczane teknisyenliğinin en çok sevdiğim yanı ise insan-
lara yardımcı olmak diyebilirim. Özellikle hastalara karşı güven 
sağlamak ve yüzlerindeki tebessümü görmek benim hayattaki en 
büyük mutluluğum. 

Her mesleğin elbette bir zorluğu vardır. Bizleri en çok yıpratan 
hususlardan olan SUT bilgilerinin ucu açık olup farkı yorumlayan 
SGK eczacıları, Medula sisteminin düzgün çalışmaması, yanlış 
reçeteler, piyasada zaman zaman bulunamayan ilaçlar sektörü 
oldukça kötü etkiliyor. Mesleğe yeni başlayacak olan arkadaşlara 
tavsiyem; sabırlı olmaları ve yüzlerinde hep bir tebessüm ile işi 
benimsemeleri. Özellikle de yenilikleri takip etmeleri gerekiyor, 
gerisi kendiliğinden geliyor zaten. 

Ali Doğan

Eczane teknisyenliğine 2000 yılında başladım. İlk gün çok heye-
canlıydım, bir o kadar da korku içindeydim. Yıllar geçtikçe düşün-
düğümden çok daha farklı bir meslek olduğunu anladım. Benim 
gözümde eczane teknisyeni ilk başta donanımlı, mesleğine sahip 
çıkan, gelen hastalarla iletişimi güçlü ve kendinden emin bir kişiliğe 
sahip olmalıdır. Aynı zamanda sağlık alanında çalışmak bana göre bir 
ayrıcalıktır. İnsanlara yardımcı ve faydalı olmak için bir şeyler yapmak 
her zaman bana gurur verdi. İdeal bir eczacı teknisyeni olabilmek 
için elimden geleni yaptığımı düşünüyorum. 

Sağlık çalışanlarına uygulanan şiddeti kınıyorum. Ne olursa olsun 
asla sağlık çalışanlarına şiddet uygulanmamalı. Hatta sağlık perso-
nelinin daha verimli çalışabilmesi için birçok düzenleme getirilme-
li. Örneğin çalışma saatleri düşürülmeli; bu sayede bizler hastalara 
daha bilinçli olarak yardımcı olabiliriz. 

Bu mesleği tercih edecek kişi azimli, güler yüzlü olmalıdır. Teknis-
yenliğe yeni başlayacak arkadaşlara; halkın gözünde güvenilir bir 
meslekleri olduğunu, her daim mesleklerine sahip çıkmaları gerekti-
ğini, sağlık hizmeti ve danışmanlığı verdiklerini unutmamalarını tav-
siye ederim. 

Cemal Samancı
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1982 yılında Ankara’da Kızılay Eczanesi’nde teknisyenliğe başladım. 
O günden beri bu sektörde ilerlemeye gayret ediyorum ve iyi bir ec-
zane teknisyeni olmak için çabalıyorum. Bence iyi bir eczane teknis-
yeni; bir eczacı kadar işine hâkim, güler yüzlü, insan ilişkileri kuvvetli 
ve donanımlı olmalıdır.

Yeni başlayan eczane teknisyenleri en çok kendilerini hasta-eczane 
ilişkileri ve ilaç bilgisi konusunda geliştirmeliler. Üstelik her zaman 
özenli ve bilgili olmalılar. 

Ancak bu sayede iyi bir eczane teknisyeni olabilme şansını yakalaya-
bilirler. Hem kendilerine hem de eczaneye gelen müşteriye faydalı 
olabilmeyi istiyorlarsa titiz davranmayı sürdürmeleri gerekiyor.

Bir eczane teknisyeni olarak son zamanlarda beni en çok düşün-
düren husus resmi prosedürün zorluğu ve SUT’un anlaşılmazlığı. 
Bu iki konu işimde beni olumsuz etkiliyor. Yeni başlayacak olan ya 
da eczane teknisyeni olmak isteyen arkadaşlarıma tavsiyem: Her 
zaman meslekî olarak sabırlı ve hoşgörülü olmayı kendilerine ku-
ral edinmelerini öneririm. Böylece bu yolda başarılı olabileceklerini 
düşünüyorum. 

Yavuz Bölük

2005 yılında dayımın vesilesi ile eczane teknisyenliğine başladım. 
O günden beri mesleğime devam ediyorum. Bir eczane teknisyeni 
bana göre en başta işini severek yapmalı, hastaya karşı güler yüz-
lü olmalı ve hastaların isteklerine cevap verebilmeli. Her meslekte 
olduğu gibi bizim sektörümüzde de karşılıklı fayda sağlayabilmek 
oldukça önemli. Birilerine fayda sağlayabilmek de en çok sağlık sek-
törü için geçerli diyebiliriz. Hastaların sıkıntılarını çözebilmek bence 
en faydalı olanı. Ülkemizde sağlık hizmetlerinde bazı eksiklikler var. 
Mesela ilaç üretimi ve teminini yeterli miktarlarda olmalı; böylece 
daha iyi verim sağlanabilir. Eczane teknisyenliği, insanlara karşı hiz-
met vermeyi seven bireylerin zevk alacağı bir meslek. Eğer kişiler bu 
durumdan hoşnut oluyorsa bence teknisyenliğe başlayabilir. 

Nuray Erdoğan
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SPOR

Kore kökenli bir
Uzak Doğu savunma sanatı
ve sporu olan Tekvando, 
yaklaşık 1400 yıllık bir geçmişe
sahip. Ruh ve beden sağlığı için 
yapılan bir “Savunma Sporu” olan 
Tekvando; sporcudan saygı, özgüven, 
cesaret, sabır, çalışma, azim, kararlılık, 
ani karar verme, hazır bulunurluk 
ve dinç kalma gibi kavramlar istiyor. 
2019 Gençler Balkan Tekvando 
Şampiyonası’nda birinci olan 
sporcumuz Yunus Can Akkoyun 
ile küçük yaştan itibaren içinde 
bulunduğu spor kariyerini, başarı 
öyküsünü ve hedeflerini konuştuk.

HAYATINIZI
DEĞİŞTİRECEK SPOR
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Sayın Akkoyun, öncelikle sizi biraz tanımak isteriz.  
Kendinizden bahseder misiniz?

2002 yılında, aslen Erzurumlu bir ailenin ilk çocuğu olarak Ankara’da 
dünyaya geldim. Lise son sınıf öğrencisiyim ve 10 yıldır tekvando 
sporuyla uğraşmaktayım. 

Ne zaman tekvandoya başladınız ve bu spor için sizi kim teşvik etti?

2010 yılında yakın bir arkadaşımın bu spora başlamasıyla tekvando 
ile tanıştım.  Ailemin de teşviki ile mahallemizde bize yakın bir spor 
salonunda tekvandoya başladım.

Tekvandoya başladığınızda karşılaştığınız zorluklar oldu mu?  
Sizi motive eden temel güç neydi?

Aslında birçok zorluk oldu. Tekvandoya ilk başladığım dönemde; ilk 
antrenörümden bu spor için gerekli yeteneğimin olmadığını ve başka 
bir spor dalını denemem gerektiğini duydum. Çok hırslı ve mücade-
leci bir yapım olduğu için bunlar beni daha çok motive etti. Benim 
gibi Uzak Doğu sporcularında olan bir huy vardır;  eğer “yapamazsın” 
cümlesi ile karşılaşırsak daha da hırslanırız ve başarılı oluruz. Benim 
hikâyem de böyle başladı diyebilirim.   

Dünya çapında büyük başarılar elde ettiniz ve ülkemizi 
gururlandırdınız. Tekvando alanındaki başarılarınızı ve aldığınız 
ödülleri sizden dinleyebilir miyiz?

Ankara, Türkiye ve uluslararası arenalarda şampiyonluklar kazandım. 
Ülkemi birçok turnuvada temsil ettim. 2019 yılında yapılan Balkan 
Şampiyonası’nda birinci oldum. Bu başarılar benim için bir başlan-
gıç niteliğindeydi. Kendimi tanıyorum ve çok daha iyilerini yapabile-
ceğimi biliyorum. Bunun için çok çalışıyorum. O yüzden şimdilerde 
yaptıklarımdan çok, daha fazla neler yapabileceğime odaklanmış 
durumdayım.

İlk uluslararası müsabakanıza çıktığınızda neler hissettiniz?

İlkler elbette unutulmaz. İlk uluslararası müsabakada “İşte burada ol-

malıyım, benim yerim kesinlikle burası. Artık başlıyoruz!” dedim. Ken-

dimi orada çok iyi hissettim. Orada olmak kalp atışlarımı hızlandırdı 

ve çok heyecanlandırdı. Kendime çok güvendim ve başarılı oldum.

Maç esnasında hırslar ve kızgınlıklar akla geliyor mu?

Tekvando bir mücadele sporu olduğu için elbette bazen kontrolü 

elden kaybettiğiniz anlar olabiliyor; ama bu gibi durumlarda yalnız 

değiliz. Antrenörle tam bir uyum içinde olmanız gerekiyor. Tekvan-

doda hırs ve kızgınlık gibi duygular sizin renginizi belli eder, bu da 

size hata yaptırır. Rakibinizin iç duygularınızı asla hissetmemesi lazım. 

Maç bittikten sonra istediğim kadar hırslanabilirim ama maç esna-

sında kazanmak için sakin olmak zorundayım ve öyle de oluyorum. 

Sporda profesyonellik de böyle bir şey değil midir zaten?

Tekvandonun fiziksel ve psikolojik faydalarından bahseder 
misiniz?

Tekvando; ahlaki değerler uyandıran, özgüven veren bir spor dalıdır. 

Bu sporda kişilerin kasları güçlenir, el ve ayak koordinasyonları gelişir, 

esnekliği ve dayanıklılığı artar, hız kazanır. Tekvando sporunu diğer 

sporlardan ayıran özelliklerin başında ise ahlaki yön geliyor diyebi-

lirim. Saygı, vatan sevgisi, bağlılık, temizlik, herkes için iyi ve yararlı 

olma isteği ise özellikle çocuk sporcularda oldukça ön planda.

Tekvando yapmak sizin hayatınızda neleri değiştirdi, neler öğretti?

Tekvando, öncelikle benim kişilik gelişimimde oldukça ön plana çıktı. 

Yapabildiğimden daha iyilerini başarabilmeyi bana öğretti. Çalışırsam 

istediğim dereceyi alabileceğimi ve önümdeki tüm engelleri aşabi-

leceğimi kanıtladı. Hayatımda gitmediğim şehirlere, ülkelere küçük 

yaşta gittim. Birçok arkadaşım oldu ve şu an Türkiye’nin her yerinde 

hatta yurt dışında yüzlerce arkadaşım var diyebilirim. Üniversiteye sı-

navsız girme hakkı elde ettim. Yani tekvandonun bana maddi/manevi 

katkısı oldukça fazla oldu. Hala da tekvando sayesinde yaşam stan-

dartlarımı geliştirmeye devam ediyorum.

Spor hayatınızla okulu nasıl bir arada yürütüyorsunuz?

Öncelikli kimliğim öğrenci olmak; bu nedenle de derslerimin iyi 

olması gerekiyor. Bu bilinç bende yıllardır var. Günlük hayatımda 

telefonda, tablette ya da bilgisayar başında çok vakit geçirmiyo-

rum. Derslerime çalışıyorum ya da kitap okuyorum. Bu şekilde 

okul ve antrenman hayatım birbiriyle düzenli bir ritimde yürüyor. 

Antrenörüm ve okuldaki öğretmenlerim maç ya da sınav dönem-

lerinde gerekli hassasiyeti gösteriyorlar. Not ortalamam çok yük-

sek, üniversiteyi de aynı şekilde yüksek not ortalamasıyla bitirme-

yi amaçlıyorum. Tekvandoda birçok milli sporcu arkadaşım, çok 

iyi bölümlerde eğitim hayatını sürdürüyor. Spor, akademik başa-

rıya engel değildir; aksine bence birçok noktada ayrıcalık sağlar.
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Tekvandoda kuşaklar ve anlamları nelerdir? Nasıl kuşak atlanır 
ve hangi kuşaktan sonra profesyonelliğe adım atılır?

Tekvandoda kuşaklar bu spordaki ilerlemenizi gösterir. Spor kulüp-
lerinde her dört ayda bir kere, yılda üç kere kuşak sınavları yapılır. 
Bu sınavlar tekvando disiplinleri ve tekvando, spor, genel kültür 
içeren sözlü bilgilerden yapılır. Kırmızı-siyah kuşaktan sonra artık 
yarışmalara çıkılabilir ve profesyonelliğe ilk adım atılmış olur. 

Tekvandodaki “8 Do Prensibi ve Öğretisi” kavramı nedir?  
Biraz açar mısınız?

8 Do prensibi; doğru konuşmak, doğru dinlemek, doğru bakmak, 
doğru düşünmek, doğru hareket etmek, doğru emir vermek, 
doğru emre uymak, doğru hizmet etmektir. Aslında daha önce 
söylediğim gibi sporcunun ahlaki ve kişilik değerlerini de gelişti-
ren bir spor tekvando. 

Yarışlara nasıl hazırlanıyorsunuz? 
Ağırlık antrenmanları esnekliği etkiler mi?    
Kuvvet çalışmalarının faydalarından biraz bahseder misiniz?

Öncelikle her zaman yarışlara hazırım diyebilirim. İyi bir sporcu-
ya “Sabah maç var” denilirse uykusundan uyanıp, yarışa gidecek 
durumda olmalıdır. Psikolojik olarak hep hazır olmak gerekir ama 
tabi ki maç takvimine göre genel kuvvet, özel kuvvet, dayanıklılık, 
hız, koordinasyon, esneklik, teknik taktik gibi birçok konuda temel 
antrenmanlarımız oluyor. Ağırlık antrenmanları esnekliği olumsuz 
yönde etkiler ama esneklik antrenmanlarıyla ya da ağırlıktan sonra 
yapılan esneklik çalışmalarıyla bu durum azaltılabilir ki unutulmama-
lıdır; esneklik kadar güç de çok önemlidir. Kuvvet olmadan yaptığı-
nız savunmanız ya da duruşunuz genel olarak yeterli gelmeyecektir. 
Kuvvet çalışmaları yere sağlam basmanızı, bastığınız yeri hissetmeyi, 
doğru adımlar atmanızı sağlar. 

Son zamanlarda yaşadığımız pandemi nedeniyle yarışlar da 
ertelendi. Bu durum bir sporcu olarak sizi nasıl etkiledi?

Pandemi tüm dünyayı nasıl etkilediyse bizleri de o derece olum-
suz etkiledi. 2019’da harika bir sezon geçirdik. 2020 yılı Avrupa 
ve Dünya yarışları için favori konumundayken tüm müsabakalar 
iptal oldu ve hatta spor salonları kapandı. Evde kalmak zorunda 
kaldık ama dediğim gibi biz her zaman hazır olmak zorundayız, 
her şeye… Kendimiz evde de olsak geri kalmamak adına çalışma-
larımızı yaptık. İnanıyoruz güzel günler yine gelecek.

Toplumda tekvandonun bir kadın için fazla sert bir spor 
olduğu önyargısı var. Sizce de öyle mi?

Tekvando; dünyada sakatlık riskinin en az olduğu ve Türkiye’de 
de futboldan sonra en çok yapılan spor. Bir dövüş sporu değil 
bir savunma sanatı ve temelinde asaleti ve saygıyı barındırıyor. 
Türkiye’de son günlerde yaşanan kadına şiddet olaylarına karşı 
kadınlara tavsiyem; mutlaka tekvando öğrenmeli ve kendilerini 
savunmalılardır. İlk günden değişimi kendilerinde hissedecekler 
ve her zaman oldukları kadar asil kalacaklardır.

Son olarak, bir savunma sporuna başlamayı düşünenlere 
tekvandoyu önerir misiniz?

Bir tekvandocu olarak, ilk başladığım günden itibaren kendimi 
onsuz bir an bile düşünmedim. Sadece benim değil tüm ailemin, 
akrabalarımın içerisinden çıkamadığı, harika bir spor. Tüm okuyu-
culara şiddetle öneririm.



612020 / SONBAHAR - KIŞ

YURT 
REHBERİ

Düzenli yaşamın merkezi ve neredeyse tüm halkın yıl boyunca organik beslendiği, 
“Slow Food” felsefesinin benimsendiği, metropollere inat baş döndürücü hızın 

olmadığı, huzurlu bir hayatın sürdürüldüğü yavaş şehirler serimize son kez devam 
ediyoruz. Pandemi dolayısıyla uzun süre daha dikkatli olmak gerektiğini de 

düşünürsek; arabaya atlayıp bir yerlere gitmek şu dönemde yapılacak en iyi tatil 
seçenekleri arasında yer alıyor. Yavaş şehirlerin ortak özellikleri; bölgede bulunan 

kişilerin tamamen stresten uzak ve doğal bir yaşam sürmelerini sağlamaları. Üstelik 
bunu daimi olarak uzun yıllar sürdürebilir kılmak çok önemli. Bu bölgelerde 

büyükşehirlerdeki korna sesini duymayacak, çevre kirliliğine maruz kalmayacak, 
sağlıklı bir yaşam sürecek, GDO’lu ürün tüketmeyeceksiniz. Sonbahar/Kış sayımızda 

da devam ettiğimiz Cittaslow serimizde; Bolu/ Mudurnu’ya, Aydın/ Yenipazar’a, 
Sakarya/ Taraklı’ya ve Sinop/ Gerze’ye doğru keşfe çıkıyoruz.



2018 yılı itibari ile Mudurnu, Türkiye’nin 15. Cittaslow bölgesi ol-

mayı başardı. İstanbul’a ve Ankara’ya yakınlığı nedeniyle hafta sonu 

gezilerinin vazgeçilmezi olan Mudurnu, Osmanlı döneminden 

kalma konakları ile tarihi bir yapıya sahip. Bolu merkeze yaklaşık 

72 km mesafede bulunan Mudurnu, özellikle eski Türk evleri ile 

önemli bir mirasa ev sahipliği yapıyor. Sivil mimari özellikleri açı-

sından Göynük evlerine benzerlik gösteren ilçenin tarihi ve kül-

türünü yansıtan evleri korumaya alınmış ve ilçe "Kentsel Sit Alanı" 

ilan edilmiş. Bu sit alanında 208 adet tescilli konut bulunuyor. Sivil 

mimari özelliğini en güzel biçimde gösteren ve özel mülkiyete sa-

hip konaklardan Armutçular Konağı, Keyvanlar Konağı, Kazanlar 
Konağı, Yarışkaşı Konağı, Hacı Abdullahlar Konağı, Fuatbeyler 
Konağı, Hüsnü Çavuşlar Konağı gezilip görülmeye değer yerler 

arasında bulunuyor. 

Mudurnu’da bir yamaç üzerinde konumlanan Saat Kulesi, 1890 yı-

lında ahşap malzemeden yapılmış. Ancak 1900 yılında çıkan yan-

gın nedeniyle biraz yıpranmış. Bu nedenle Mudurnu Hapishane-

si’ndeki mahkûmlar kuleyi restore etmiş ve kuleye bir saat takılmış. 

Yıllar sonra dış cephesi tekrar ahşap ile kaplanan Saat Kulesi, ziya-

rete gelen turistlere her saat başı çalan çanı ile zamanı hatırlatmaya 

devam ediyor. 

Mudurnu ilçesine bağlı Tavşansuyu köyünde yer alan Sülüklü Göl, 

konum olarak Sakarya ile Bolu illerinin sınırını belirliyor. Sülüklü 
Göl Tabiat Parkı, doğadaki tektonik hareketler sonucu meydana 

gelen heyelan sonrasında oluşmuş benzersiz bir ekosistemin tam 

ortasında bulunuyor. Araştırmacıların yaptığı incelemeye göre Göl, 

1703 yılında heyelan seti şeklinde oluşmuş. 

300 yıldır hala çürümeden duran ağaçlar, özellikle sonbaharda 
suların azalmasıyla birlikte gölün içinde güzel bir manzara oluş-
turuyor. 

Bu nedenle Sülüklü Göl 1987’de korunan alanlar statüsüne alınmış. 
Bitki ve hayvan türü çeşitliliği açısından titizlikle korunması gereken 
eşsiz bir tabiata sahip olan bu göl, alabalık tesisleri ile oldukça ünlü. 
Ayrıca göl içinde kızılkanat ve gökkuşağı alabalığı da bulunuyor. 
Ormanlarında ise tavşan, ceylan, karaca, boz ayı, tilki, kurt, yaban 
domuzu, ağaç kurbağası, atmaca ve yaban kedisi görülüyor. 

Mudurnu’ya bağlı Sarot Kaplıcaları, il dâhilinde bulunan bütün 
maden sularından ayrı bir özellik taşıyor. 66° sıcaklığında ve sülfatlı 
sudan oluşan bu kaplıca, acı sular grubunda yer alıyor ve fiziksel 
olarak “hipertermal hipotonik” bir maden suyu olma özelliği taşı-
yor. Bu özelliğin içme kürü şeklinde kullanıldığında idrar yolu ve 
böbrek rahatsızlıklarına, banyo olarak kullanıldığında ise romatiz-
mal hastalıklara olumlu etki ettiği söyleniyor. 

Evliya Çelebi tarafından inşa edilen Mudurnu Kalesi, 8 köşeli ve 20 
kuleli bir yapı olarak Mudurnu’da görülmesi gereken yerler arasın-
da. Bizans Dönemi’nden günümüze kadar ulaşmış olan bu kalenin 
etrafında bulunan Çevreli Köyü Cinler Tepesi Mevkii’nde ise Bizans 
Kalesi kalıntıları halen görülüyor. 

2010 yılında açılan Pertev Naili Boratav Kültür Evi, Mudurnu’nun 
geleneksel kültür ve halk bilimini turistlere tanıtan bir gezi evi ola-
rak karşımıza çıkıyor. Zamanında Mudurnu Kaymakamı olarak 
görev yapan Abdurrahman Naili Bey’in oğlu olan Boratav’ın halk 
bilimi çalışmalarındaki başarısı nedeniyle ismi kültür evine verilmiş. 
Burada antika eşyalar ve Boratav’ın fotoğrafları sergileniyor.

Bolu’nun Tarihi Ahi Kenti
Mudurnu
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Ege Bölgesi’nde yer alan Aydın’a 40 km uzaklıkta bulunan Yenipa-
zar, Türkiye’nin önemli Cittaslow bölgelerinden biri olarak karşımı-
za çıkıyor. Tarihi M.Ö. 2000’li yıllara dayanan Orthosia antik kenti, 
Yenipazar’ın ilk yerleşim yeri olarak biliniyor. 17. yüzyıl sonunda 
Cihanoğulları adında bir aşiret beyinin etrafında toplananlar, Ye-
nipazar’ın bugünkü yerinde yeni bir yerleşim kuruyor. Bu yerleşim 
yeri, daha sonra haftada bir gün kurulan küçük çapta bir pazar ve 
ticaret yerini oluşturuyor. Bu pazar, o zamanlarda çevredeki köy-
lerde ve kasabalarda yaşayan halk için ürünlerini satabilecekleri bir 
alan haline geliyor ve bu nedenle ilçeye o günden beri “Yenipazar” 
deniliyor. 

Kurtuluş Savaşı’nda önemli bir Kuvayı Milliye önderi olan Yörük 
Ali Efe’nin ismini taşıyan Yörük Ali Efe Müzesi, günümüzde Kültür 
Bakanlığı tarafından yönetiliyor. Yörük Ali Efe’nin mezarı, 19. yüzyıl 
sonunda yapıldığı tahmin edilen ve 1980 yılında çıkan bir yangın 
sonucu yanan ve restore edildikten sonra bugün müze olarak kul-
lanılan evin bahçesinde bulunuyor. 

Büyük Menderes nehrinin yatak değiştirmesiyle oluşmuş bir yay 
gölü olan Aşağı Dip Gölü Tabiat Parkı’nda seyir terası, balık tutma 
platformları, kuş gözlem kulesi ve yürüyüş yolları bulunuyor. Bu 
parkta doğanın sessizliği içinde ailenizle birlikte zaman geçirebilir, 
balık tutabilir, kuş gözlem kulesinden su tavuklarını ve ördekleri iz-
leyebilirsiniz. Aynı zamanda şehrin gürültüsünden uzak ve doğa ile 
baş başa kuş sesleri eşliğinde huzuru bulabilirsiniz.

Yenipazar yerleşim alanının ve ovasının panoramik olarak izlenebi-
leceği bir doğa harikası olan Çamlık Piknik Alanı ve Yel Değirme-
ni, teras biçiminde düzenlenmiş. Burada yer alan yel değirmeninin 
önemli bir özelliği bulunuyor. Kurtuluş Savaşı’nda Büyük Menderes 
nehrinin karşı yakasında işgalci Yunan Kuvvetleri’nin yel değirme-
nini savunma kulesi zannederek tedirginlik yaşadığı ve bu sebeple 
Yenipazar’a girmekten çekindiği söylenir. Yenipazar’a gittiğinizde 
bu değirmen ziyaret edilebilecek yerler arasında bulunuyor.

Bir eğlence ve şenlik formuna sahip olan Geleneksel Deve Güreş-
leri, Batı Anadolu’nun bir kültür mirası olarak Yenipazar’da her yıl 
şubat ayının ilk pazar günü düzenleniyor. 27 yıldır geleneğin de-
vam ettiği bu etkinlik, önceleri sadece eğlence amacıyla yapılırken; 
günümüzde yerel ekonominin canlanmasına da katkıda bulunu-
yor. Katılımcıların ve izleyicilerin açık havada kış pikniği yaptıkları 
bir panayır haline gelen bu organizasyonda, Cittaslow felsefesine 
dikkat ediliyor ve güreşen develerin yaralanmaması ve yıpratılma-
ması için ciddi önlemler alınıyor. 

Aynı zamanda Yenipazar’da yetiştirilen pamuk, zeytin, incir, do-
mates, biber ve narenciye üretimi ilçe ekonomisine önemli kat-
kı sağlıyor. Bu bölge tamamen yerel tohumların ve doğal olarak 
üretilen sebzelerin merkezi olarak anılıyor. Hafta sonları kurulan 
üretici pazarlarında ise evlerde hazırlanan doğal gıdalar satılıyor 
ve hayvancılığın yaygınlaşmasını arttırmak amacıyla yem bitkileri 
üretimi yapılıyor. 

Aydın’ın Gizli Hazinesi
Yenipazar
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Marmara Bölgesi’nin doğusunda, Sakarya il sınırları içinde yer alan 
Taraklı; ülkemizde 5. Cittaslow belgesini alan bölge olarak karşı-
mıza çıkıyor. Bu ilçenin kurul tarafından Cittaslow seçilmesinin en 
büyük özelliği fazla göç almaması ve araştırma verilerine göre suç 
oranının yok denecek kadar az olmasıdır. 

Ormanlık bir arazi yapısına sahip olan Taraklı, Marmara Bölgesi’nde 
yer almasına rağmen Karadeniz iklimine sahip olmasıyla dikkat çe-
kiyor. Adeta bir yılda dört mevsim yaşanıyor ve kış mevsimi kasım 
ayında başlıyor; nisan-mayıs ayına kadar devam ediyor. Hıdırlık 
Tepesi ve Taraklı Hisarı’nın yamaçlarındaki vadide, yöreye has mi-
mari özellikler taşıyan evler bulunuyor. Bu Taraklı evlerinin büyük 
kısmı, yaklaşık 300 yıllık. Evlerin en büyük özelliği ise Osmanlı şe-
hir dokusunu oluşturan tarzda olması ve ahşaptan yapılması. Bu 
evlerin arasındaki dere ise yöreye ayrı bir güzellik katıyor. Ancak, 
günümüzde bu evlerin birçoğu sit alanı ilan edildikleri için viran 
olmuş durumda. 

İlçe merkezinde bulunan Taraklı Müzesi-Kültür Evi, bölgenin eski 
konaklarından birisidir. 1930 yılından itibaren okul, belediye binası 
ve hükümet konağı olarak kullanılan bu müze; 2001 yılında restore 
edilerek kültür evi olarak yeniden kullanıma açılmış. Burada yöresel 
kadın kıyafetleri, Taraklılı hattat Saim Özel’in eserleri, Taraklı evleri 
minyatürleri, demirden yapılmış çeşitli sanat eserleri sergileniyor. 
Taraklı; cittaslow felsefesini yaşayabilmeniz için oldukça ideal.

Taraklı denilince akla ilk gelen yerlerden birisi de Hisar Tepesi’dir. 
Burada tarihi kale ve su sarnıcı kalıntıları bulunuyor. Tepedeki su 
sarnıcının M.Ö. 1000-2000 yılları arasında inşa edildiği söyleniyor. 
Bu bölgede bir de Hıdır Dede Türbesi yer alıyor. Taraklı’ya gittiği-
nizde bu iki tarihi mekânı da ziyaret edebilirsiniz.

Taraklı-Geyve karayolu üzerinde bulunan Termal-Kil Hamam; Os-
manlı döneminden kalma bir yapı olarak karşımıza çıkıyor. Günü-
müzde kaplıca olarak kullanılan bu hamam, ilçe merkezine 7 km 
uzaklıkta. Burada 15 bin üyeli devre mülkler bulunuyor. Kaplıcanın 
suyunun kas-iskelet hastalıkları tedavisine iyi geldiği söyleniyor. 
Özellikle ortopedik operasyonlar sonrası uzun süre hareketsiz kal-
ma durumlarında, tedavi edici özelliği olduğu ifade ediliyor.

Alman çeşmesi, Taraklı bölgesinin oldukça dikkat çeken tarihi ya-
pılarından birisi. Yunus Paşa çarşısında bulunan Alman çeşmesi, 
1930’lu yıllarda Taraklı’da yaşanan susuzluğu çözmek için Alman 
bir firma tarafından yaptırılmış. 

Taraklı, Osmanlı dönemi sivil mimari örneklerini de bir hayli ba-
rındırıyor. 100’ün üzerinde tescil edilmiş ev ve konak bulunuyor. 
Kadirler Konağı, Hanımeli Konağı, Çakırlar Konağı, Hacı Rıfatlar 
Konağı en çok ilgi çeken konaklar arasında yer alıyor. Tarihi konak-
ları, cumbalı evleri, dar ve tatlı yokuşlu sokaklarında Osmanlı çar-
şılarını anımsatan dükkânların sıralandığı çarşısında vakit geçirmek 
istiyorsanız Taraklı’yı ziyaret edebilirsiniz.

Sakarya’nın Arnavut Kaldırımlı İlçesi
Taraklı
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Masmavi denizin, dantel gibi koyların ve uçsuz bucaksız yeşilin, 

dinlemeye doyamayacağınız bir müzik oluşturduğu Gerze, Tür-

kiye’nin en mutlu ilçelerinden. Sinop'a 39 km uzaklıkta bulunan 

ilçenin yaz ve kış aylarındaki sıcaklık ortalaması arasında çok bü-

yük fark bulunmuyor. En sıcak ay temmuz, en soğuk ay ise şubat 

denilebilir.

2017 yılında 13. Cittaslow bölgesi olan Gerze’nin bu başarısı; sahip 

çıktığı doğasına, her biri göz nuru olan el sanatlarına, tadı damak-

tan hiç gitmeyecek yöresel yemeklerine ve sıcacık insanlarının mi-

safirperverliğine dayanıyor. Neredeyse tüm evlerin bahçesi çiçek 

dolu olan Gerze’de büyük şehirlere inat hala tertemiz kalabilmiş 

havası solunuyor. Kalabalık bir şehir hayatının gürültüsünü değil, 

sakin bir balıkçı kasabasının dinginliğini hissettiriyor. 

Deniz kıyısında yer alan Gerze’nin doğal güzellikleri, geniş yayla ve 

ormanların varlığı ve tertemiz denizi turizme hareketlilik getiriyor. 

Her cuma kurulan doğal ürünlerin satıldığı pazardan alışveriş ya-

pabilir, yöresel yiyeceklerin tadına varabilir, ahşap oyuncak, model 

gemi, çini ve peşkir atölyelerini ziyaret edip kültürün ve geçmişin 

nasıl yeniden yaşatıldığına tanıklık edebilirsiniz. 

Yakupağa Konağı, Gerze’de sivil mimarinin en önemli örneklerin-

den biridir. Konak, Kafkasya’dan Rus baskısı sonucu çıkıp Gerze’ye 

yerleşmiş olan Çerkez Hacı Zekeriya Efendi’nin büyük oğlu Yakup 

Ağa tarafından yaptırılmış. Konağın mimari görselliği oldukça dik-

kat çekiyor. 

Yapının zemin katında dört dükkân, büyük bir mutfak, çamaşırhane 
ve iki fırın bulunuyor. Üst katlarda toplam on iki oda, altı tuvalet, 
altı küçük banyo mevcut. Gerze’ye gittiğinizde Yakupağa Konağı’nı 
ziyaret edebilir, bu tarihi yapının dokusunu yakından inceleyebilir-
siniz.

Karadeniz’de eşi benzeri bulunmayan Yelken Tepe; yamaç para-
şütü, paragliding gibi uçuş sporları yapabileceğiniz özelliğe sahip 
bir doğa harikası. Ülkemizde bulunan 400 çeşit kelebek türünün 
yarısından fazlası Saklı Köy Şelaleleri etrafında yaşıyor. Gerze’de 
bulunan Hızar Çayı Köyü, tepelerin kucağına kurulmuş soğuk 
rüzgârlara karşı korunaklı bir bölge olarak biliniyor. Bu nedenle de 
meyvesi çeşitli ve oldukça bol. Köydeki zeytin bahçeleri de dikkat 
çekiyor. Orman içi patikadan devam edildiğinde muhteşem güzel-
liğiyle Sökü Yaylası’na ulaşılabiliyor. Bu civarda yaban hayatının tek 
su kaynağı olan Üçayaklı Çeşme bulunuyor.  

Taşhan; Osmanlı klasik döneminden kalma bir yapı olarak karşı-
mıza çıkıyor. Kırık çatısı olan, baştanbaşa moloz taş ve dikine ko-
nulmuş tuğlalarla inşa edilmiş olan bu hanın üzerinde kare boş 
bir kitabelik bulunuyor. Doğal bir kayalık üzerinde yer alan Köşk 
Höyüğü’ndeki İlk Tunç Çağı ve Erken Hitit Dönemi’ne ait kalıntılar 
görülmeye değer. Gerze Feneri ise Türk mühendisler tarafından 
yapılan ilk modern deniz feneri olarak biliniyor. 1943 yılında Köşk 
Burnu üzerinde inşa edilen ve farklı bir sistem ile çalışan bu fener, 
3 saniye aralıkla iki kez yanıp sönme özelliği nedeniyle turistlerin 
oldukça ilgisini çekiyor.

Sinop’un Şirin Sahil Kasabası
Gerze
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Not Defteri
• Mudurnu’da gezilecek yerler arasında bulunan tarihi Orta 

Çarşı’dan Mudurnu’ya özgü hediyelik eşyalar satın alabilirsiniz.
• Mudurnu’da her cuma, öğle saatinde yapılan ahi (esnaf) duasına 

denk gelirseniz ilginizi çekebilir.
• Erişte, tarhana, bombay fasulye, keş (peynir), cevizli 

pide Mudurnu’nun meşhur ve eve dönerken alınabilecek 
yiyeceklerinden.

• Mudurnu’nun turistik yerlerinden birisi de Demirciler Çarşısı. 
Burada bulunan minik dükkânlarda demir ve bakırın yapımını 
izleyebilir ve hediyelik eşyalar satın alabilirsiniz.

• Yenipazar’da yöreye özgü pideler oldukça meşhur. Bunun yanında 
dağma, cızdırma, incir tatlısı, gama, yuvarlama, çakal çömel ve 
paşa böreği gibi yöresel tatları da gittiğinizde deneyebilirsiniz.

• Yenipazar’a bağlı Donduran Köyünde bulunan Beyler Kulesi’ni 
ziyaret edebilirsiniz. 

• Unutulmaya yüz tutmuş gelenek ve görenekleri gençlere 
aktarmayı amaç edinen Karaçakal Şenlikleri, Yenipazar’da 
oldukça önemli. Her yıl mayıs ayında gerçekleşen bu 
organizasyona denk gelirseniz katılabilirsiniz.

• Taraklı’da halk arasında “Kara Değirmen” olarak da adlandırılan 
beş taşlı su değirmeni hala kullanılıyor. Gittiğinizde siz de suyun 
tadına bakabilirsiniz.

• Taraklı’nın keşkeki ve nohutlu et yemeği oldukça meşhur. Tatlı 
olarak da Uhut tatlısı ve köpük helvasını deneyebilirsiniz.

• Taraklı’nın ülke çapında tanınmasında en büyük etken, 2010 
yılında çekilen bir reklam filmidir. Bu filmde Şener Şen, Olgun 
Şimşek gibi sanatçılar oynamış ve filmde Taraklı “Mümkünlü 
Kasabası” olarak lanse edilmiştir.

• Bozulmamış tarihi dokusunu muhafaza eden Taraklı’da 
gezerken, Osmanlı ahşap mimarisinin en güzel örneklerine 
rastlayabilirsiniz.

• Gerze’ye gittiğinizde tatmanız gereken yiyecekler arasında ilk 
sırada cevizli mantı bulunuyor. Normal mantıdan oldukça farklı 
bir tadı var ve üzerinde yoğurt ile değil yağlı ceviz ile servis 
ediliyor.

• Gece geç saatte karnınız acıkırsa Gerze’de İskele Caddesi’nin 
Salih Usta Caddesi ile kesiştiği noktada çorbacılar bulunuyor, 
burada güzel bir çorba içebilirsiniz.

• Gerze, deniz turizmi konusunda Karadeniz’de önemli bir yere 
sahip. Teknelerin barındığı limana yapılan tesislerde rahatlıkla 
denize girebilirsiniz.

• Gerze İskelesi’nin sol tarafında birkaç tane deniz bisikleti 
bulunuyor. Bu deniz bisikletlerinden kiralayarak Gerze’yi bir de 
denizden görebilirsiniz.

Mudurnu/Bolu

Yenipazar/Aydın

Taraklı/Sakarya

Gerze /Sinop
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Sayın Öztürk, biraz kendinizden bahseder misiniz?    
Satrançla ilişkiniz nasıl başladı, profesyonel satranca yönelmenizde 
kimler yol gösterdi?

1991 yılında Ankara’da dünyaya geldim. Beş kişilik ailenin en küçük ferdiyim. 
Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Bölümü Beden Eğitimi ve Spor Öğret-
menliği bölümünü bitirdim.  Mezun olduktan sonra beden eğitimi ve spor 
öğretmeni olarak ilk görev yerim olan Gaziantep’e atandım. Şu anda Anka-
ra’da bir okulda beden eğitimi ve spor öğretmeni olarak görev yapmaktayım. 

Ankara’nın Mamak ilçesinde bir gecekondu bölgesinde 8 yaşında iken, ilko-
kul ikinci sınıfta sınıf öğretmenimin tavsiyesi ile satranca başladım. Evimize 
çok yakın ve ücretsiz olarak hizmet veren bir satranç eğitim merkezinde sat-
ranç sporu ile tanıştım. Bu süreçte en büyük şansım ilk antrenörüm olan İs-
lam Osmanlı ile tanışmak oldu. İslam hocam bizimle çok ilgilendi ve satranç 
sporunu sevdirdi. Diğer arkadaşlarım merkezde satranca devam etmezken 
ailem beni destekledi ve kısa sürede sevdiğim bu sporu devam ettirmeye 
başladım. Aynı yıl 8 yaşında iken il ve Türkiye şampiyonluklarına katılmadan 
ve hiç tecrübem olmadan İspanya’da yapılan Dünya Şampiyonası’na katıla-
rak iyi performans sergilemem, beni profesyonel anlamda satranç sporuna 
yönlendirdi. 20 yıldır aralıksız satranç ile ilgileniyorum ve bugün A Milli Kadın 
Satranç sporcusuyum.

Ulusal ve uluslararası spor 
federasyonlarına sahip bir spor 

olan satranç; zihin enerjisini 
arttıran, dikkat ve yoğunlaşma 

isteyen, oynayana haz veren, 
dahası insanı geliştiren bir spor 
olarak karşımıza çıkıyor. 7’den 

70’e herkesin oynayabileceği 
satrancı; A Milli Kadın Takımı 

sporcumuz olan, aynı zamanda 
Avrupa Şampiyonluğu, dünya 

dereceleri ve çok sayıda 
Türkiye derecesi ile ülkemizi 
gururlandıran Kübra Öztürk 

Örenli ile konuştuk.
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Beden eğitimi ve spor bölümü mezunusunuz.   
Daha dinamik bir spor yerine neden masa başı bir dal olan 
satrançta ilerlemeyi tercih ettiniz?

Ben daha 8 yaşındayken profesyonel bir satranç sporcusu oldum. 
10 yaşında Dünya 9.luğu, 17 yaşında Dünya ve Avrupa 3.lüğü, 
15 ve 16 yaşında art arda Avrupa Şampiyonluğu, yıllar içerisin-
de birçok Avrupa ve Dünya dereceleri, bunun yanında defalarca 
Türkiye şampiyonlukları ve dereceleri elde ettim. Satranç sporu 
hayatımın bir parçası ve anlamı haline gelmişti. 18 yaşına gelme-
den, daha liseyi bitirmeden Türkiye’nin en başarılı kadın satranç 
sporcusu ve milli takım sporcusu oldum. 

Satranç sporunda ilerleyebilmek ve kendimi daha ileriye taşımak 
için beden eğitimi ve spor bölümü okumayı tercih ettim. Başka 
spor branşları ile de uğraştım ancak satranç sadece masa başı 
sporu olarak tanımlanacak bir spor branşı değil. Her ne kadar di-
ğer spor branşları kadar fiziksel aktivite gerektirmese de oldukça 
dinamik ve aktif olmak zorundasınız. Satranç sporunu yapabil-
mek için fiziksel hazırbulunuşluğun da olması gerekiyor. İlerleyen 
yaşlarımda satranç sporuna; sporculuğumun ardından antrenör 
ve akademik anlamda da katkı vermek istiyorum. O yüzden me-
zun olduğum bölümde satranç sporunu tercih ettim.

Satranç alanında bugüne kadarki başarılarınızdan bahseder 
misiniz? Hangi ülkelere turnuvaya gittiniz?   
Ülkemizde ve dünyada ne tür ödüllere layık görüldünüz? 

2006 yılında 16 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası’nda Türkiye’ye ilk 
şampiyonluğu getirdim. 2007 yılında bu derecemi tekrarladım ve 
satranç sporunda Türkiye’nin üst üste iki kere Avrupa Şampiyonu 
olan ilk sporcusu oldum. 2008 yılında yine bir ilki gerçekleştirerek 
Dünya Gençler İkincisi olarak Türkiye’ye gümüş madalya getir-
dim. 18 yaş kategorilerinde Avrupa ve Dünya Üçüncülükleri elde 
ettim. Katıldığım tüm Türkiye Yaş Grupları Şampiyonlarını birinci-
likle bitirip üst üste en az 7 altın madalya elde ettim. 2012 yılında 
ise Türkiye Kadınlar şampiyonu oldum. 

Bu süreçte satranç sporunda en önemli unvanlardan biri olan 
“Kadın Büyük Usta” unvanını da elde ettim. Türkiye’de aktif sporcu 
olan en iyi 3 kadın arasında yer alıyorum. Bu süreçte yaklaşık 40 
ülkeyi ziyaret ettim. İlk yurt dışı deneyimim 8 yaşında İspanya’ya 
gitmek oldu. Amerika, Asya ve Avrupa’da hemen hemen her ül-
kede turnuvalara katıldım. 

Turnuvalara nasıl hazırlanıyorsunuz?    
Bu süreçte sizi en çok neler etkiliyor?

Satranç sporu disiplin ve düzenli çalışmayı gerektiriyor. Bir sat-
ranç oyuncusunun profesyonel olarak bu sporu yapabilmesi için 
günde en az 5 saat çalışması gerekiyor. Nasıl bir atletin her gün 
antrenman yapması gerekiyorsa; bir satranç sporcusunun da her 
gün mutlaka antrenman yapması gerekiyor. Bu yüzden bir tur-
nuvaya hazırlanmak için her gününüzü kapsayan ve stratejik bir 
çalışma ritüeline sahip olmanız gerekiyor. 

Neredeyse 20 yıldır aralıksız her günüm satranç sporu ile geçi-
yor. Turnuvalar öncesinde ise turnuvanın zorluğuna ve katılacak 
sporcuların kuvvetine göre bir çalışma programı hazırlıyorum. 
Muhtemel rakiplerimin daha önceki karşılaşmalardaki oyunlarını 
inceleyip, strateji geliştiriyorum. Yıl boyunca belirli aralıklarla ant-
renörlerim ile gerçekleştirdiğim dersleri sıklaştırıyor ve turnuva 
özelinde analizler ve çalışmalar yapıyorum. Çok önemli turnuva-
lar öncesinde ise Türkiye Satranç Federasyonu’nun düzenlediği 
milli takım kamplarına katılıyorum. 

Satranç sporunda bir turnuvaya hazırlanmak zor ve stresli bir 
süreç. Bu yüzden konsantrasyonunuz ve motivasyonunuz çok 
önemli. Dış etkenlerden ve sizin konsantrasyonunuzu bozacak 
olaylardan uzak kalmanız gerekiyor. Bu yüzden hazırlık süreçle-
rimde kendimi dış dünyadan soyutluyorum ve hayatımın merke-
zine satranç sporunu alıyorum. 

Maçlardan önce uyguladığınız bir ritüel var mı?

Ben inançlı birisiyim. O yüzden karşılaşmalardan önce mutlaka 
duamı ederim. Bunun dışında her maç öncesinde keman dinle-
rim ve zihnimi boşaltırım. Sadece müziğe konsantre olurum. Bazı 
batıl inançlarım da var. İlk maçımı kazanmış isem diğer maçlarda 
da mutlaka kapıdan aynı şekilde çıkarım. Kazandığım maçın kale-
mini saklar, kaybedersem kalemimi değiştiririm.  

Satranç sporu 
kaybederken bile analiz 

yaparak ileride kazanman 
için kişiye kazanç sağlayan, 

hatalarını görerek ders 
almanı sağlayan bir branş.
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Çok güçlü satranç oyuncularına Büyük Usta (WGM) unvanı 
veriliyor. Siz de bu unvanı almış bir sporcusunuz.   
Büyük Usta olmanın sırrı nedir?

Satranç sporunun sırrı sevmek ve çok çalışmak. Aynı zamanda 
çok küçük yaşlarda başlamak da bu spor branşını profesyonel 
olarak yapmak için en önemli kriterlerin başında geliyor. Satranç 
sporunda unvan elde etmek için kendinizden kuvvetli sporcular-
la karşılaşmak ve ELO puanı alarak normlarınızı tamamlamanız 
gerekiyor. Ben de bu süreçte ulusal ve uluslararası turnuvalarda 
birçok zorlu karşılaşmaya çıktım. Sayısız defa kendimden güç-
lü sporcularla karşılaştım ve kazandım. Şunu unutmamak gere-
kir; satranç sporunda kendinizden güçlü sporcuları yenmek, o 
sporcunun maçlarını iyi analiz etmekten ve turnuva stresini en iyi 
şekilde kontrol etmekten geçiyor. Başta dediğim gibi, bu sporu 
seveceksiniz ve çok ama çok çalışacaksınız. 

Sizce satranç sadece zeki kişilerin başarılı olabileceği  
bir spor mu?

Zekâ insana hayatta, derslerde, sosyal ilişkilerde ve bazen sporda 
tabi ki yarar sağlar. Bence başarılı olmanın temelinde çok çalış-
mak ve sevmek yatıyor. Zeki kişiler satranç sporunda çok çalışırsa 
ve bu sporu severse tabi ki başarılı olabilirler. 

Satranç oynarken neler hissediyorsunuz?    
Oyun sırasında sizi ne motive ediyor?

Satranç sporu durağan değil, devamlı ilerlemeniz gereken bir 
spor branşıdır. Yani satrançta en büyük unvan olan Büyük Usta 
unvanını alsanız dahi mutlaka çalışmanız, puanınıza puan katma-
nız gerekir. Eğer çalışmaz ve maç kaybetmeye başlarsanız pua-
nınız düşer ve alt sıralarda yer alırsınız. Bu yüzden her karşılaşma 
benim için puan kaybetmeme ve ardından kuvvetli rakibimi ye-
nerek diğer unvanı kazanma mücadelesi olarak geçiyor. 

Günlük hayatınızda satranç size neler kattı?   
İnsanın karar alma yetisine bir katkısı oluyor mu?

Satranç sporu ile ilgileniyorsanız mutlaka düzenli bir çalışma 
programına, disipline sahip olursunuz. Zamanı verimli kullanarak, 
bir adım ilerisini mutlaka hesaplamalısınız. Satranç sporu kaybe-
derken bile analiz yaparak ileride kazanman için kişiye kazanç 
sağlayan, hatalarını görerek ders almanı sağlayan bir spor branşı. 
O yüzden karar alırken mutlaka ileriye yönelik hesaplarımı yapar, 
daha sonraki hamlelerimi aynı satrançta olduğu gibi hesaplarım. 

Satrançta her yaştan oyuncu birbiri ile oynayabiliyor.  
Karşı karşıya gelmelerinde belirleyici olan nedir?

Satranç sporunda turnuvalar belirli kurallara göre yapılıyor. Yaş 
grupları haricindeki turnuvalar uluslararası standartlar gözetile-
rek gerçekleştiriliyor. Bu tür turnuvalarda yaş sınırlaması olmuyor 
ve maç kazandıkça kazanan kişilerle eşlendirme yöntemi ile kar-
şı karşıya geliyorsunuz. Satranç sporunun önemli bir özelliği de 
burada ortaya çıkıyor. 7’den 70’e cinsiyet ayrımı da olmadan her 
sporcu birbiri ile karşılaşabiliyor. 

Sizce bu sporun yüzyıllardır oynanıyor olmasının sebebi nedir? 
Ülkemizde yeterince ilgi görüyor mu?

Satranç insanlık tarihi ile eşdeş bir spor dalıdır. Tarihte kadim 
topluluklar satranç ve benzer sporları mutlaka hayata geçirmiş-
tir. Satranç sporu mücadele, azim, karar, zekâ, ileriyi görme gibi 
gerçek yaşama ilişkin birçok şeyi içinde barındırır. Toplumların bu 
sporu sevmesi ve günümüze taşıması da bu yüzdendir diye dü-
şünüyorum. 

Ülkemizde Türkiye Satranç Federasyonu uzun yıllardır satranç 
sporunu geniş kitlelere taşımaya, öğrencilerden tutun ailele-
re kadar ulaştırmaya gayret ediyor. Bugün satranç sporu lisanslı 
sporcu sayısı bakımından tüm spor branşlarını geride bırakmıştır 
ve ülkemizde en çok oynanan spor branşlarının başında gelmek-
tedir. İlk ve ortaokulların neredeyse yarısında satranç sınıfları var. 
Milli eğitimde de seçmeli bir ders olmasının yanında; bugün sat-
ranç velilerin de öncelikli olarak sorduğu bir seçmeli ders. Ülke-
mizde yeterince ilgi görüyor. 

Satrançla ilgili bundan sonra neler planlıyorsunuz? Gelecekte 
yapmak istediğiniz hedeflerinizden biraz bahseder misiniz?

20 yıldır satranç sporcusuyum ve bundan sonra uzun yıllar da 
satranç sporcusu olarak devam etmek istiyorum. Öncelikli hede-
fim Uluslararası Usta olmak. Bunun yanında antrenörlük yapmak 
ve Kübra Öztürk Örenli Satranç Merkezini kurarak özellikle deza-
vantajlı çocuklarımıza eğitim vermek istiyorum. Her kız çocuğu-
nun ve her çocuğun mutlaka satranç sporu ile tanışmasını istiyo-
rum. En büyük hayalim ise kendi satranç merkezimde benim gibi 
sporcular yetiştirmek ve onların Avrupa ve Dünya Şampiyonluk-
larına imza atmalarını sağlamak. 
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Doğal güzellikleri, Azur mavisi kıyıları ve tarihi dokusu ile 
Hırvatistan’ın en popüler ve turistik şehri olan Dubrovnik; 

Avrupa’da dikkat çeken bölgeler arasında yer alıyor. 
Sürekli ışıldayan Eski Kent sokakları, tarihi geçmişiyle göz 

kamaştıran Gotik ve Barok yapıları ve nostaljik taş evleri ile 
herkesi etkileyen, Akdeniz’in en görkemli rotalarından biri 

olan Dubrovnik’i keşfe çıkıyoruz.
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   kıyısındaki Dubrovnik; konumu ve bir liman şehri olma-
sı sebebiyle stratejik olarak önem taşıyor. Eski kaynaklarda “Ragu-
sa” olarak anılan ve Napolyon işgaline kadar Osmanlı Devleti’ne 
liman vergisi veren Dubrovnik’in temelleri 14. yüzyıla dayanıyor. 
Yugoslavya’nın dağılmasının ardından 1995 yılında Hırvatistan’ın 
bağımsızlığını kazanmasıyla da yenileniyor. 1979 yılından beri 
UNESCO koruması altında olan Dubrovnik; Orta Çağdan kalma 
tarihi eserleri ile ünlü. Avrupa'nın en eski eczanelerinden biri olan 
Fransisken Manastırı da Dubrovnik’te bulunuyor.

Adriyatik’in incisi Dubrovnik, Hırvatistan’ın en önemli turizm böl-
gelerinden biri. Dalmaçya kıyılarındaki eşsiz güzellikleri göz ka-
maştırırken; subtropikal iklimi ve harika şehir mimarisi de bu gü-
zel şehrin popüler olmasında rol oynuyor. Aynı zamanda dünyaca 
ünlü Game of Thrones dizisinin büyük bir bölümünün Dubrov-
nik’te çekiliyor olması da şehrin turist sayısını bir hayli arttırıyor. 
Özellikle Westeros ve King's Landing sahnelerini dizide izledikten 
sonra canlı olarak görmek oldukça etkileyici. 

Şehirde deniz, ara sokaklar, şakıyarak uçan kırlangıçlar ve elbet-
te surlar oldukça dikkat çekici. Dubrovnik’e geldiğinizde uçsuz 
bucaksız Adriyatik Denizi’nin üzerinde yürüyor hissine kapılabi-
lirsiniz. Orta Çağ dokusu bozulmamış evlerin terasları, odaları, 
mutfaklarında pişen yemekler, kiliselerin çan kuleleri, hatta okul-
ların basketbol sahaları dahi görülmeye değer. Minčeta Hisarı’nda 
karşılaşılan manzara ise bir insanın hayatı boyunca görebileceği 
en güzel görüntülerden biri olabilir. İşte bu yüzden “Ölmeden 
Önce Yapılacaklar Listesi” hazırladıysanız eğer, Dubrovnik sur-
larında yürümek ilk sıralarda yer alabilir. Nobel Edebiyat Ödülü 
sahibi yazar Ivo Andrić’in dediği gibi; “Buradaki evlerin çatıları için 
bile yüzlerce makale yazılabilir."

Dubrovnik'te Stradun, Onofrio Çeşmesi, Aziz Saviour Kilisesi, St. 

Blaise Kilisesi, Rektörlük Sarayı, Sponza Sarayı, Orlando Sütunu ve 

Fransisken Manastırı gibi tüm önemli yerleri kapsayan turlar dü-

zenleniyor. İlginç detaylar ve hikâyelerle eğlendirecek deneyimli 

rehberler de size eşlik ediyor. 

Dubrovnik yaz aylarında uzun plajlarıyla sizi davet ederken, kış 

aylarında da canlılığını çeşitli eğlence ve aktivitelerle koruyor. 

Kasım ayından mart ayına kadar süren Dubrovnik Festivali’nde 

dikkatinizi çekecek birçok etkinlik ile karşılaşabilirsiniz. Çocuk-

lar kayak alanlarına veya yılbaşı hikâyeleri gösterilerine giderken, 

büyükler Dubrovnik Katedrali’nin önünde Hırvat usulü yemekler 

yapıyor. Orlando Sütunu’nun yanında kurulan çadırda dans edi-

yor ve Dalmaçya şarkıları dinliyor. Festival Dubrovnik Karnavalı ile 

son buluyor ama ondan önce kurulan Noel Pazarı’nı da yabana 

atmamak gerek. Eğer o dönemde Dubrovnik’te bulunursanız bu 

pazarı görmenizde fayda var. 

Dubrovnik, denize kıyısı olan bir şehir olduğu için deniz mahsul-

leri burada oldukça yaygın ve lezzetli. Kalamar, karides, midye, 

levrek, kalkan ve özellikle de istiridye bu şehirde denemeniz ge-

reken tatlar arasında yer alıyor. Pizza, makarna gibi İtalyan tarzı 

yiyecekler de oldukça fazla tercih ediliyor. Dubrovacka rožata ise 

Dubrovnik’in en ünlü tatlısı. Dubrovnik'te alışverişin kalbi Eski Şe-

hir merkezindeki Stradun Caddesi ve çevresinde atmaktadır. El 

yapımı mücevherler, Hırvatların yöresel kıyafetlerini giymiş süs 

oyuncak bebekler, lavanta keseleri ve kalp şeklindeki biblolar 

Dubrovnik'ten alabilecekleriniz arasında.

Şimdi gelin, Hırvatistan’ın tarihi kenti Dubrovnik’e doğru birlikle keş-

fe çıkalım; görülmesi gereken bölgelerinden birkaçına göz atalım.

Adriyatik
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OLD TOWN (Eski Kent)
UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndeki Dubrovnik Old Town (Eski 
Kent); tüm dünyada Orta Çağ dokusunu en iyi yansıtan bölge-
lerden biri olarak anılıyor.  Özellikle son zamanlarda yapılan res-
torasyonlardan sonra gerçekten görülmeye değer. Şehir surları 
ile çevrili küçük bir bölge olan Old Town; Dubrovnik’in önemli 
mimarilerini ve tarihi yapılarını çevreliyor. Gece-gündüz her daim 
kalabalık olan ve şehrin merkezi sayılan Old Town; taş evlerle 
süslü bembeyaz sokakları ile mükemmel bir görüntü sunuyor. 

Old Town’a gelince Pile Gate ve Ploce Gate arasında kalan böl-
gede yürüyüşe çıkmak oldukça revaçta. Sabah erken saatlerde 
fotoğraf çekmek isteyen turistlerin yoğun ilgisini gören bu böl-
gede çok sayıda kafe ve restoran bulunuyor. Özellikle caddenin 
ortasında bulunan mekânlar oldukça lüks ve son derece pahalı. 
Dubrovnik Old Town’un trafiğe kapalı olması da turistler için bü-
yük avantaj sağlıyor. Böylece her yeri tamamen yürüyerek geze-
bilme imkânı sizin oluyor. Ancak söylemekte fayda var; sokakları 
bol merdivenli ve yokuşlu. Rahat bir ayakkabı ile günün büyük 
bölümünü Old Town’u gezerek geçirebilirsiniz.

Burada eğer fazla yer gezmek istiyorsanız, surları ve dokuz mü-
zeyi ücretsiz gezmenizi sağlayacak Dubrovnik Karttan edinebilir-
siniz. Şehrin tarihini öğrenmek için de yolculuğa Pile Kapısı'ndan 
başlayabilirsiniz. Şehrin mirası ve antik kültürünü öğrenirken ufak 
bir yürüyüş yapmak iyi gelebilir.

PİLE KAPISI
Surlarla çevrili ve trafiğe kapalı olan Eski Kent’e, taş bir köprünün 
üzerinden geçip Pile Kapısı’ndan içeri girebilirsiniz. Aynı zamanda 
Ploce, Peskarija ve Ponta olarak adlandırılmış diğer 3 kapıdan 
da giriş yapılabiliyor. Burada kapıları koruyan Orta Çağ kıyafetli 
2 asker gelen turistleri karşılıyor. Askerlerin kostümleri sayesinde 
bu kapılar turistlerin fotoğraf çektirmek için durduğu noktalardan 
biri oluyor.

Taksiye bindiğinizde “Beni Old Town’a götürün” derseniz sizi Pile 
Kapısı’nda bırakacaktır. Burası dört kapıdan en önemlisi ve Eski 
Kent’in ana kapısı sayılıyor. Pile Kapısı’na gidebilmek için Old 
Town’dan geçmeniz gerekiyor. Burada verniklenmiş gibi duran 
beyaz taşlar sizi adeta dışarıdaki dünyadan söküp alıyor. Ayakla-
rınızı Ortaçağ’a basıyor gibi hissedebilirsiniz. Surların yanına gel-
diğinizde ve Pile Kapısı’ndan içeri girdiğinizde büyülenebilirsiniz. 
Eskiden akşamları kapatılan bu kapı, şimdilerde devamlı açık. Bu-
güne kadar titizlikle korunan,  kendinizi bir film setinde veya Orta 
Çağ’da hissetmenize neden olacak olan bu büyük, gösterişli yapı 
Dubrovnik’te görülmesi gereken yerlerden. 

Old Town (Eski Kent)

Pile Kapısı
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STRADUN CADDESİ
Stradun Caddesi’ne “Dubrovnik’in kalbi” denilebilir. Stradun, eski 
zamanlarda Yunanlar ve Romalılar arasında takas ve ticaretin 
yapıldığı bir alan görevi görmekteydi. 1667 yılında yaşanan ve 
büyük yıkımlara yol açan deprem sonrasındaki çalışmalarla bu-
günkü görünümüne ulaşmış. Eski şehrin en geniş caddesi olan 
ve yaklaşık 300 mt uzunluğundaki Stradun’da birçok tarihi yapıyı 
görmeniz mümkün. Sağında ve solunda kendisini kesecek şekilde 
konumlanmış dar sokakları, Stradun Caddesi’nin dikkat çeken bir 
özelliği. Bol merdivenli olan bu sokaklar caddenin kalabalığından 
sıyrılmak isteyenler için oldukça ideal. Bu caddede farklı dönem-
lerde farklı törenler, etkinlikler ve festivaller düzenleniyor.

Şehrin en hareketli yeri olan Stradun, gece- gündüz turist akınına 
uğruyor. Özellikle sabah ve akşam güneşi saatlerinde sokakla-
ra dökülen turistlerin fotoğraf çektirmeleri, caddedeki kalabalı-
ğın temelini oluşturuyor. Stradun Caddesi’ne Pile Kapısı ile girip 
Ploce Kapısı ile sonlandırıyorsunuz. Ploce Kapısı’ndan yürümeye 
devam ederseniz de Eski Şehir Limanı’na varmış oluyorsunuz. 
Dubrovnik’ten yapılan günübirlik tekne turları bu limandan hare-
ket ediyor; aklınızda bulunsun.

Stradun Caddesi bitince iki kapı daha karşımıza çıkıyor;  Ploce ve 
Liman Kapısı. En önemli kapılardan olan ve limana açılan Ploce 
Kapısı iki kısımdan oluşuyor. İç kapı biraz alçak ve buradan ge-
çenlere enfes bir akustik müzik eşlik ediyor. Limana açılan diğer 
kapı ise gayet büyük. Kısa bir Dubrovnik turu yapmak isteyenler 
için ışıklandırılmış, minik bir iç deniz ve ileride liman girişiyle gayet 
etkileyici. 

ŞEHİR SURLARI
Orta Çağ şehirleri kendini istila ve işgallerden koruyabilmek için 
genellikle şehir surlarının içine konumlanıyor; Dubrovnik te öyle. 
Bir liman şehri olarak konumlanmasından dolayı da stratejik bir 
öneme sahip. Zamanında askeri ve savunma amaçlı yapılan sur-
lar, şimdilerde ziyarete açık olarak şehrin ana turistik noktalarını 
oluşturuyor.

Dubrovnik şehir surlarını gezmek için kişi başı ücret ödeniyor ve 
08:30-19:30 saatleri arası turist kabul ediliyor. Tüm gününüzü 
ayırsanız bile surların tamamını gezemeyebilirsiniz. Ancak Lovri-
jenac Surları’nı ilk plana almanız rehberler tarafından tavsiye edi-
liyor. Erken saatlerde tura başlarsanız kalabalığa kalmadan güzel 
fotoğraflar çekebilir, görmeniz gereken yerleri daha rahat incele-
yebilirsiniz. Dubrovnik denilince akla ilk gelen manzara olan Lov-
rijenac Surları; Game of Thrones’un ana çekim lokasyonu olması 
sebebiyle de oldukça fazla turist ağırlıyor. 

Tarihi dokusu, Adriyatik kıyıları ve bol yeşili ile Lovrijenac; şehirde 
görülecek yerlerin başında geliyor. 11. yüzyılda ilk olarak Vene-
dikliler tarafından aynı yerde yapılması denenen, bundan kısa bir 
süre sonra Ragusalılar tarafından 3 ayda inşa edilen Lovrijenac 
Kalesi ise oldukça yüksekte konumlanması nedeniyle harika bir 
manzara sunuyor. Bu bölgenin bir diğer özelliği ise içindeki ti-
yatronun önemli oyunlara, temsillere ve festivallere ev sahipliği 
yapması. Eğer bir oyuna denk gelirseniz sizin için eğlenceli ve 
ilginç olabilir.

Şehir Surları
Game Of Thrones dizisi 

Stradun Caddesi
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ORLANDO SÜTUNU
Stradun Caddesi’ndeki Saat Kulesi ve hemen önündeki meydan-
da yer alan Orlando Sütunu, Dubrovnik’te görülecek önemli yer-
ler arasında bulunuyor. St. Blaise Kilisesi’nin hemen önünde bu-
lunan bu sütun, festivallerin başlangıç törenindeki temel sembol. 
Üzerine antik bir şövalyenin kazındığı bu sütun, isminde de geçen 
“Orlando” adındaki şövalye için dikilmiş. Rivayete göre Orlando, 
15 ay süren kuşatmaya karşı ordusuyla direnerek şehri kurtarıyor. 
Bu hikâye şehir efsanesi mi gerçek mi tam olarak bilinmiyor; ama 
Dubrovnik’in bağımsızlığını ve özgürlüğünü vurguladığı için bu 
sütun anıtlaştırılmış durumda. Hemen üst kısmında duyuruların 
yapıldığı bir bölüm de bulunuyor. 

BÜYÜK ONOFRIO ÇEŞMESİ VE 

FRANSISKEN MANASTIRI
Zamanında şehre su sağlayan Büyük Onofrio Çeşmesi, adını mi-
marı Onofrio della Cava’dan alıyor. Hâlâ eski kuyulardan gelen 
su içilebiliyor ve bu nedenle Büyük Onofrio Çeşmesi’nin etra-
fı şişelerine su dolduran turistlerle dolup taşıyor. Bu su o kadar 
meşhur ki; Dubrovnik'e gelenlerin mutlaka suyun tadına bakması 
öneriliyor. 

Fransisken Manastırı, Dubrovnik’in tarihi merkezinde ziyaret edil-
mesi gereken yerler arasında bulunuyor. Büyük Onofrio Çeş-
mesi’nin tam karşısındaki Fransisken Manastırı’nın içerisinde; 
XIV. yüzyılda bitkilerden ilaç yapan rahipler tarafından açılan ve 
dünyanın en eski eczaneleri arasında olan eczaneye ait gereçle-
rin sergilendiği küçük bir müze bulunuyor. İnşa edildikten sonra 
düşmanların kullanımını engellemek için yıkılan ve daha sonra 
yeniden yapılan bu manastır, şehirde insan azminin bir örneği 
olarak görülüyor. Manastır; kendi içinde 20.000’den fazla kitap 
ve 1200’den fazla paha biçilmez el yazması ile dünyanın sayılı 
koleksiyonlarından birini barındıran, Hırvatistan’ın en büyük kü-
tüphanelerinden birine ev sahipliği yapıyor. 

Fransisken Manastırı

Büyük Onofrio Çeşmesi

Orlando Sütunu
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ÇAN KULESİ
Çan Kulesi (Bell Tower) ilk olarak 1444 yılında Stradun Caddesi'ni 
ortalayacak şekilde inşa edilmiş. 1667 yılında şehri vuran deprem 
sonrasında ise kule, İtalya’daki Pisa Kulesi gibi yan yatmaya başla-
mış. Bir müddet sonra tehlike oluşturduğu düşünülen bu durum 
nedeniyle, kule yıkılıp orijinaline bağlı kalınarak 1929 yılında yeni-
den inşa edilmiş.  İlk inşa edildiğinde çanı çalan iki figür ahşaptan 
yapılmış; ancak zaman içinde bu figürler bronz olanlarla değişti-
rilmiş. Dubrovnik halkı tarafından Maro ve Baro olarak adlandırılan 
bu iki bronz figür zaman içinde Adriyatik’in tuzlu havası nedeniyle 
yeşillenmişler. Bundan dolayı yerel halk bu figürlere “Zelenci” yani 
“yeşil adam” lakabını takmış. Kulede kullanılan çan ise 1509 yılın-
da yenisi ile değiştirilmiş ve halen aynı çan kullanılıyor. 

LOKRUM ADASI
Yerleşimin olmadığı Lokrum Adası, Dubrovnik seyahatinde görül-
mesi gereken yerler arasında. Lokrum Adası’na eski şehir limanın-
dan kalkan teknelerle 15 dakika gibi kısa bir sürede ulaşabiliyorsu-
nuz. Özellikle ılıman havalarda ve yaz mevsiminde çok kalabalık 
oluyor. Adanın doğal güzelliklerini ve kıyılarını gördükten sonra 
Lokrum Adası’na gelme isteğiniz daha da artabilir. Üstelik adanın 
park alanlarında piknik yapmak da oldukça keyifli olabilir. Eski li-
mana gitmeden önce bir marketten piknik malzemeleri satın alıp, 
tekneye binebilirsiniz. Unutmadan ekleyelim; adanın her yerin-
den denize girilebiliyor. Adanın sakin plajlarında denizin keyfini 
çıkarmak için yanınıza mayo ve deniz ayakkabısı almayı unutma-
yın. Lokrum Adası’nda bulunan Botanik Bahçe’yi de ziyaret ede-
rek aileniz ve sevdiklerinizle birlikte güzel vakit geçirebilirsiniz. 

Lokrum Adası

Çan Kulesi
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 Not Defteri
 3  Hırvatistan’ın para birimi Hırvatistan Kunası’dır. 1 Kuna 

yaklaşık 80 kuruşa denk geliyor. 

 3 Resmi dili Hırvatça olan Dubrovnik'te, İngilizce de oldukça 
yaygın konuşuluyor.

 3  Türkiye, Hırvatistan’a göre 1 saat ileride bulunuyor.

 3  Hırvatistan’da son yıllarda ülkeye girişler için Schengen vizesi 
isteniyor.  

 3  Dubrovnik’e İstanbul’dan direk uçuş bulunuyor ve yaklaşık 1,5 
saat sürüyor.

 3  Eğer fazladan bir gününüz varsa Kotor’a ya da Mostar’a 
düzenlenen günlük turlardan birisine katılabilirsiniz.

 3  Gil’s Bistro’da Dubrovnik’in meşhur tatlılarını tadabilirsiniz. 
Hırvatların geleneksel tatlısı, krem karamelin kardeşi 
Dubrovacka rožata ilginizi çekebilir.

 3  Pizza sevenler Pizzeria Oliva’yı deneyebilir.

 3  Dubrovnik'te yapılacak aktivitelerden biri şehri tepeden 
seyretmek için teleferik yolculuğu yapmak. Siz de teleferikte 
güneşi batırabilirsiniz.

 3  Dubrovnik Limanı’ndaki Adriyatik manzarası eşliğinde çevrede 
yer alan restoranlarda ufak bir çay molası verebilirsiniz.

 3  Old Town’a yakın konumuyla içerisinde plaj voleybolu ve çeşitli 
aktivitelerin bulunduğu Banje Beach’e gidebilirsiniz.

 3  Sahil şeridi ile ünlü Lapad Bölgesi’nde bulunan plajlarda 
eğlenceli saatler geçirebilir, yöresel yiyecekleri 
deneyebileceğiniz restoran veya kafelerde soluklanabilirsiniz.

 3  Dubrovnik şehrini panoramik olarak görebileceğiniz Srđ 
Dağı’na teleferikle çıkabilir, harika fotoğraflar çekebilirsiniz.

 3  Gruz Harbour’dan kalkan tekneler ya da botlarla günübirlik 
turlara katılabilirsiniz.

 3  Kış zamanı yağış olursa Dubrovnik’in meşhur teleferiği ve 
Lokrum Adası tekne seferleri iptal oluyor, aklınızda bulunsun.

 3  Mlini, denize girmek için ideal bir yer olarak karşımıza çıkıyor. 
Yaklaşık 10 km uzunluğundaki ücretsiz plajları ve tertemiz 
turkuaz renkli sularıyla tercih edilebilir.

 3  Dantel gibi işlenmiş sütunları olan Rektör’ün Sarayı’nda 
Dubrovnik Senfoni Orkestrası’nı dinleyebilirsiniz.

 3  Katedralin arkasındaki meydandan baharatlı ve bitki çeşnili 
tuz çeşitleri, şekerlendirilmiş portakal, limon kabuğu ve 
bademlerden yapılan incir salamı satın alabilirsiniz.

GÜNÜBİRLİK ADA TURLARI
Dubrovnik gezinizde tüm turistik noktaları gördükten sonra eğer 
vaktiniz kalırsa, Dubrovnik’e yakın adalarda turlara katılabilirsiniz. 
Plajları ile ünlü olan Lopud Adası, sıcak havalarda Dubrovnik hal-
kının favori kaçış noktaları arasında yer alıyor. Dubrovnik limanın-
dan 45 dakikada ulaşabileceğiniz Lopud Adası, gezinizi renklen-
diren bir anı olabilir. Burada Our Lady of Sunj Kilisesi’ni de ziyaret 
edebilirsiniz. Elaphiti Adaları’ndan biri olan Lopud’da gezerken, 
tüm şehirde olduğu gibi burada da Orta Çağ dokusu dikkatinizi 
çekecektir.

Güney Hırvatistan’ın en büyük adalarından biri olan Mljet Ada-
sı, neredeyse tüm gününüzü geçirebileceğiniz yerlerden biri. 
Dubrovnik’ten Mljet Adası’na ulaşmak 50 dakika sürüyor. Burada 
“Great” ve “Small” adında iki tane tuz gölü, Benediktin Manastırı 
ve bir plaj bulunuyor. Marco Polo’nun evi, Adriyatik’in en büyük 
altıncı adası Korcula, plajları ve tarihi dokusu ile gezebileceğiniz 
bir diğer Dubrovnik adası. Sipan Adası ise Elaphiti Adaları’nın en 
büyüğü ve varlıklı Dubrovniklilerin yazlık evlerinin bulunduğu yer. 
Dubrovnik’ten yaklaşık 1 saat süren yolculuk ile adaya ulaşabili-
yorsunuz. Turistler tarafından çok tercih edilen bir ada olmadı-
ğı için burada rahat rahat plaj keyfi yapabilirsiniz. Sipan Adası’na 
gelirseniz, Sipanska Luka ve Sudurad Köyünü de gezi listenize 
ekleyebilirsiniz. 

Lopud Adası
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ORTA AVRUPA’NIN KEŞFEDİLMEMİŞ LEZZETİ

 MUTFAĞI
HIRVAT

7878

MUTFAK

Hırvat mutfağı, ülkenin her bölgesinde farklı özellikler gösteren 
ve çok çeşitli lezzetler sunabilen özgün bir mutfak olarak karşı-
mıza çıkıyor. Orta Avrupa ve Akdeniz’in harmanlanmasıyla olu-
şan Hırvat mutfağında Avusturya, Macaristan, Balkan, Yunan ve 
Osmanlı lezzetleri de çokça bulunuyor. Genel olarak bakıldığın-
da; ülkenin kıyı kesimlerinde Akdeniz, İtalyan ve Fransız etkisi-
nin, iç kısımlarda ise Macaristan, Viyana ve Türk etkisinin ağırlıklı 
olduğu görülüyor.

Bir Orta Avrupa ülkesi olan Hırvatistan; birçok ülkenin mutfakla-
rından oldukça etkilenen bir yemek kültürüne sahip. Macaristan 
etkisi en çok güveçlerde ve et yemeklerinde belirgin. Osman-
lı’dan baharat, yufka, dolma-sarma, şiş, börek; Viyana’dan tatlı 
çeşitleri; İtalya’dan pizza ve makarna Hırvat mutfağına uyarla-
nan yemeklerden bazıları. Hırvat mutfağındaki en dikkat çeki-
ci lezzetler arasında; balık, hamur işleri, taze peynir, Dalmaçya 
jambonu, Slavonya salamı, Istria mantarları, lahana sarması, bi-
ber dolması, taze/kuru incir ve kendine has yöresel tatlıları bu-
lunuyor.

Hırvatlar; acı ve tatlı kırmızıbiber, karabiber ve kurutulmuş sebze 
tozları dışında fazla baharat kullanmıyorlar. Kurutulmuş sebze 
tozlarından yapılan “vegeta” adlı bir tür sebze tozu da yemek-
lerde baharat olarak oldukça sık yer alıyor. Hırvatlar, daha çok 
taze ot ve şimşir kullanıyor; özellikle fırında pişirilen kuzu etlerini 
şimşirle hazırlıyorlar. Özellikle birçok baharatın karıştırılarak ya-
pıldığı bir sosis çeşidi olan “kulan”, öğünlerde sıklıkla yer alıyor. 

Yeme alışkanlıkları da iklim bölgelerine göre ayrılıyor. Akdeniz 
kesiminde genelde balık ve sebze ağırlıklı beslenme düzeni hâ-
kimken; sebze olarak en çok Dalmaçya lahanası ve roka tüke-
tiliyor. 

Birden fazla balık çeşidinden yapılan balık yahnisi “brudet” ise 
oldukça sık tercih ediliyor. Hırvat mutfağının en dikkat çekici 
özelliklerinden biri de sebzeleri haşlayıp üzerine soğuk zey-
tinyağı gezdirip sofraya koyulması. Özellikle Hırvatistan’ın kıyı 
bölgelerinde ve adalarda zeytinyağı sık tüketiliyor. Kara ikliminin 
hâkim olduğu bölgelerde ise daha çok kümes hayvanları ve sığır 
tüketiliyor. Kuzu eti sadece ilkbahar aylarında ve adalarda ter-
cih ediliyor. Deniz ürünleri ise Hırvatların vazgeçilmezleri olarak 
karşımıza çıkıyor. 

Hırvatistan’da akşam yemeği çok sık tercih edilmiyor. Ayrıca 
kahvaltıya da fazla önem vermiyorlar. Genelde hafif bir baş-
langıç ile güne başlıyor, öğle yemeğini çeşitli tüketiyorlar. Öğle 
yemeğinde mutlaka çorba, etli yemek, ikinci bir sulu ana ye-
mek oluyor ve en az üç çeşit lezzet sofrada yerini alıyor. Mısır 
ve fasulye kullanılarak hazırlanan ve kış aylarında sık tüketilen 
bir çorba türü olan “manestra” öğle yemeklerinin vazgeçilmezi. 
Tatlı da öğle yemeğinde tercih ediliyor. Pratik olduğu için “pala-
çinka” dedikleri, bizim kahvaltıda tercih ettiğimiz krepe benzer 
tatlı ise sık tüketiliyor. 

İnek sütünden yapılan taze peynir, Hırvat mutfağının vazgeçil-
mezleri arasında yer alıyor. Tütsülenmiş peynir olarak adlandı-
rılan “skripavaç” da oldukça popüler. Bölgede yaşayan halk, bu 
peyniri hem tuzlu yemeklerde hem de tatlılarda sıklıkla kullanı-
yor. Lezzet konusunda oldukça seçici olan Hırvatların neredey-
se her biri gurme. O nedenle her evde yapılan yemekler özenle 
hazırlanıyor. 

Farklı tatları ve geleneksel yemekleri ile apayrı bir kültürü oluştu-
ran Hırvatistan mutfağının lezzetlerinden en meşhurlarını sizler 
için derledik.
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Yapılışı:

Un, sıvı yağ, su, tuz ve krema karıştırılır. Yumuşak bir 
hamur elde edinceye kadar yoğurulur. Üzerine sıvı yağ 
sürerek bir kenarda bekletilir. Ayrı bir kapta krem peynir, 
yumurta ve tuz iyice karıştırılır. Hamur bir bütün halinde 
yaklaşık 1 cm kalınlığında açılır. Üzerine bir bıçak yardı-
mıyla peynirli karışımdan sürülür ve rulo halinde sarılır. 
Dört parmak kalınlığında parçalar kesilir ve fırın tepsisine 
dizilir. Üzerine peynir karışımından dökülür ve orta de-
receli fırında üzeri kızarana dek pişirilir. Kıymalı olarak da 
yapılabilen börek, oda sıcaklığına gelince servis edilebilir. 

Hamuru için: Kreması için:

Madjarica Tatlısı 
Malzemeler:

 �  2 yumurta
 �  1 su bardağı şeker
 �  250 gr margarin
 �  Aldığı kadar un
 �  Kabartma tozu
 �  3 yemek kaşığı kakao
 �  1 su bardağı süt 
 �  Bisküvi ve çikolata 

 �  1 litre süt
 �  2 su bardağı şeker
 �  Vanilya
 �  Vanilyalı puding
 �  Margarin

Yapılışı:

Yumurta ve şeker çırpılır, eritilmiş margarin eklenir. Ardından 
kabartma tozu ve kakao ile karıştırılmış un ilave edilir. Elde 
edilen hamur iyice yoğurulur ve eşit parçalara bölünür. Ya-
rım saat dinlenen hamur, daha sonra açılır. 175° C'de pişirilen 
hamur, 3-4 kat olacak şekilde hazırlanır. Bir yandan da tatlı-
nın kreması pişirilir. Puding ocağa alınır ve soğumaya yakın 
zamanda içine margarin eklenir. Hamur pişip kek kıvamına 
gelince ara katmanlarına hazırlanan kakaolu krema sürülür ve 
isteğe bağlı bisküvi eklenir. Tatlının üzerine buharda eritilen 
çikolata da ilave edilebilir.

Yufka Çorbası (Strukle) 
Malzemeler:

 �  1 adet yufka
 �  1 kg yoğurt
 �  2 adet yumurta
 �  1 baş soğan
 �  150 gr tereyağı
 �  1 demet maydanoz
 �  4 çorba kaşığı krema

Yapılışı:

Derin bir tencerede 3 çorba kaşığı sıvı yağ kızdırılır. İnce ince 

doğranan soğanlar kavrulduktan sonra içine sebze tozu, acı 

ve tatlı kırmızıbiber ilave edilip tekrar karıştırılır ve suyu ko-

yulur, kaynamaya bırakılır. Bir tavada tereyağı eritilir ve biraz 

soğuması beklenir. 1 kg yoğurt, hazırlanan yağın içine ilave 

edilir ve üzerine 2 yumurta kırılıp, karıştırılır. Mutfak tezgâ-

hına yufka serilir ve içine hazırlanan yumurta, yağ ve yo-

ğurt karışımı yayılır. Ardından yufkanın bir ucundan tutulur 

ve yoğurdun üzerine kıvrılır, yuvarlayarak kapatılır. Kalın ve 

uzun olarak hazırlanan yufka yani strukle, üç parmak kalın-

lığında parçalar halinde kesilir. Kesilen strukleler tencerede 

kaynayan yağlı soğanlı suyun içine atılır ve kaynamaya bıra-

kılır. Maydanozlar da ince ince kıyılır ve kaynayan struklenin 

üzerine serpilir. Krema da ilave ederek karıştırılır. Yufkalar 

yumuşayıncaya kadar orta ateşte 6-7 dakika tencerenin ka-

pağı yarım kapatılarak pişirilir ve sıcak sıcak servis edilir.

Hırvat Böreği

Karışım için:

Malzemeler:

 �  500 gr un
 �  3 çorba kaşığı sıvı yağ
 �  1 su bardağı su
 �  1 tatlı kaşığı tuz
 �  100 gr krema

 �  1 kg krem peynir
 �  3 adet yumurta
 �  1 tatlı kaşığı tuz

 �  1 çorba kaşığı Vegeta veya kuru sebze tozu
 �  1 tatlı kaşığı toz acı kırmızıbiber
 �  1 tatlı kaşığı toz tatlı kırmızıbiber
 �  1,5 litre sıcak su
 �  3 çorba kaşığı sıvı yağ 
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1)	 Hasta lıkların	nedenleri,	oluşumları	ve	vücut	yapısındaki			
	 etki lerini	inceleyen	bi lim	da lı	hangisidir?	
	 a)	Hematoloji
	 b)	Patoloji
	 c)	Onkoloji
	 d)	Üroloji

2.	 İç	organların	ça lışmasını	kontrol	eden	merkez	hangisidir?
	 a)	Hipofiz	bezi
	 b)	Beyin
	 c)	Omuri lik	soğanı
	 d)	Hipota lamus

3.	 Verem	hasta lığının	diğer	adı	nedir?	
	 a)	Veba
	 b)	Tüberküloz
	 c)	Kuşpa lazı
	 d)	Sıtma

4.	 İnsan	vücudundaki	en	büyük	organ	hangisidir?
	 a)	Karaciğer
	 b)	Beyin
	 c)	Ka lp
	 d)	Da lak

5.	 Ka lın	bağırsaktaki	bakteri ler	hangi	vitamini	üretirler?
	 a)	D	vitamini
	 b)	B	ve	K	vitamini
	 c)	C	vitamini
	 d)	A	ve	E	vitamini

Cevaplar
1)B	2)C	3)B	4)A	5)B	

MİNİ TEST
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