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Değerli okuyucularımız, 

Bu yeni sayımızda ilginizi çekeceğini ümit ettiğimiz yazılar, 

söyleşiler, aktüel haberlerle karşınızdayız. Vakıflar Genel Müdürü 

ve Mütevelli Heyeti Üyemiz Dr. Adnan Ertem ile vakıf kültürüne 

dair çok doyurucu ve ilgi çekici bir söyleşi gerçekleştirdik. Aynı 

şekilde Prof. Dr. Ali Fuat Örenç ile İstiklal Marşı ve Çanakkale 

konulu söyleşimizi de yine bu sayımızda okuyabilirsiniz. Öte 

yandan Genel Sekreterimiz Zeynep Gökçen’in İSTKA projesine 

ve projenin detaylarına ilişkin yazısı, İSTKA sürecine ilişkin önemli 

bilgiler içeriyor. Genel Sekreter Yardımcımız Hatice Kösretaş, 

bu sayımızda bizlere 360 Derece İdari Personel Performans 

Değerlendirmesiyle ilgili detayları anlattı.

Üniversitemizin Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gülaçtı Topçu 

ve Fitoterapi Merkezimizin Müdürü Prof. Dr. Murat Kartal’ın bitkisel 

ürünlere ve faydalarına ilişkin yazılarını da keyifle okuyacağınızı 

ümit ediyoruz. Biyokimya Anabilim Dalı Başkanımız Prof. Dr. 

Abdürrahim Karakoç’un Biyokimya ile ilgili röportajı ise önemli bir 

noktayı açıklığa kavuşturuyor. 

Prof. Dr. Fadlullah Aksoy, Prof. Dr. Teoman Aydın, Doç. Dr. 

Fatmanur Okyaltırık, Doç. Dr. Jülide Canan Umurhan Akkan 

ve Uzman Dr. Kenan Karaca’nın alanlarına ilişkin konularda 

hazırladıkları yazılar, pek çok konuda bilinmeyenlere ışık tutuyor. 

CERN’de çalışmalarını sürdüren öğrencimiz Ahmet Serdar 

Mutluer’in Kuantum Bilgisayarlar ile ilgili yazısı tıp dünyasında 

yaşanacak olası gelişmelerin habercisi niteliğinde… 

Üniversitemizin gerçekleştirdiği faaliyetler hakkındaki haberler de 

kendimizi size daha iyi tanıtma fırsatı verecektir.

Yeni sayılarımızda buluşmak üzere…
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BEZMİÂLEM, SAĞLIK 
ALANINA VAKIF VİZYONU İLE 
DEĞER KATIYOR 
Vakıflar Genel Müdürü ve Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Mütevelli Heyeti 
Üyesi Dr. Adnan Ertem, Vakıf kavramı ile ilgili bilinmeyenleri, Vakıflar 
Genel Müdürlüğünün varoluş amaçlarını, vakıflardaki bağış kültürünü, 
dijitalleşmenin getirdiği kolaylıkları ve Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi ile 
ilgili gelecek projelerini anlattı.

DR. ADNAN ERTEM / VAKIFLAR GENEL MÜDÜRÜ - BVU MÜTEVELLİ HEYETİ ÜYESİ

kadılar tarafından olay anına mahsus, fetvalarla 
çizilen ve yazılı olmayan bir hukuki çerçeve var. İlk 
kez Ömer Hilmi Efendi Ahkamü’l Evkaf adlı eserinde 
şöyle diyor: “Bir malın, menfaati ibadullaha (Allah’ın 
kullarına) ait olmak üzere, belli bir gayeye tahsis 
edilmesi, temlik (satma) ve temellükten (satın alma) 
alıkonulmasıdır. Burada 3 unsura bakmak gerekir: 
birincisi bir mal olacak, ikincisi bir amaç olacak ve bu 
amaç ibadullaha yönelik olacak, üçüncüsü de satma 
ve satın alma muamelesinin dışında olacak. Bunlar 
bir arada olmadığında bir “Vakıf” muamelesinin 
oluştuğunu kabul etmek mümkün değil. 

“Menfaati ibadullaha ait olacak” söyleminde 
yalnızca insan kastedilmemektedir. Ağaçları, kuşları 
ve doğadaki diğer canlıları korumaya yönelik vakıflar 
da var. Osmanlı’da bunun pek çok örneği var. Hasta 
leyleklere yardım amacıyla kurulan Gurabahane-i 
Laklakan, bu örneklerden sadece bir tanesidir. 
Dolayısıyla hukuki tanımlamada yer alan “Menfaati 
ibadullaha ait olacak” söyleminden yalnızca insan 
işaret edilmemekte, insanlığın istifade ettiği her alana 
yönelik çalışmalar olarak anlaşılmalıdır. Bir insanın 
Allah rızasını kazanmayı umut ettiği, düşündüğü 
hangi alan varsa orada mutlaka vakıf vardır. 

Tarihsel olarak baktığımızda, İslam tarihinde ilk vakıf 
eser Hz. İbrahim tarafından inşa edilen Kabe’dir. Ama 
olaya bir eser, bir vakfetme muamelesi anlamında 
bakmazsak eğer, bence insanoğlu var olduğu 
günden bu yana vakıf vardı. Çünkü insan, yardıma 

Tarihsel düzlemde değerlendirdiğimizde “Vakıf” 
kelimesini en doğru ve en yalın biçimde nasıl 
anlatmak gerekir? Tarihte ilk vakıf örneğini 
nerede görüyoruz?
Vakıf kelimesini hem kavramsal hem de geçmişten 
günümüze geçirdiği değişimlerle ele almak gerekir. 
Vakfetmek, kelime anlamı olarak durdurmak ve 
alı koymak manasına gelir. Geçmişten günümüze 
tarihsel fonksiyonları bağlamında ise bir malın belli 
bir gaye için amaca mahsus olarak tahsis edilmesi 
eylemi olarak tanımlanıyor. Vakıf kelimesinin hukuki 
anlamda en güzel tarifini Ömer Hilmi Efendi’nin 
Ahkamü'l Evkaf adlı vakıfların hukuki hükümlerini 
anlattığı eserinde görüyoruz. İlk hukuki çerçeve 
bu eserle çizilmiştir. Öncesinde ise Din görevlileri, 
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Bezmiâlem Valide Sultan Camii / Dolmabahçe

ihtiyacı olan ve yardım etme içgüdüsüyle hareket 
eden bir varlıktır. Anadolu olarak baktığımızda ise 
ilk vakıf, 1048 tarihini taşıyor. Erzurum Pasinler’de 
Selçuklular tarafından kurulmuştur. Türklerin 
Anadolu’ya gelişinden önceki bir döneme aittir. 
Vakıflar Genel Müdürlüğü logosunda da biz 
1048 tarihini taşıyoruz. Madem bu topraklardaki 
vakıfların temsilcisi bir kurumuz, ilk bulduğumuz 
vakfiyenin tarihi 1048 ise, bizim başlangıcımız da 
budur diyerek 1048 tarihini kuruluşumuz kabul edip 
logomuzda yer verdik.

Halka hizmet sunumları açısından kurumları 3 gruba 
ayırıyoruz? Kamu Kurumları, Ticari Kurumlar ve Sivil 
Toplum Kuruluşları. Vakıflar Genel Müdürlüğü yapısı 
itibarıyla hem kamu kurumu hem de sivil toplum 
kuruluşu olan vakıfların çatı kurumu olma özelliğine 
sahip. Bu bağlamda Vakıflar Genel Müdürlüğünün 
varoluş amaçlarından bahsedebilir misiniz? 
Evet, Vakıflar Genel Müdürlüğü bir kamu kurumu. 
Fakat Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün temsil ettiği 
ve yönetiminde bulunduğu vakıflar, kamu tüzel 
kişileri değil.  Bu durum, hukukumuza da bu 
şekilde işlenmiştir. Bizim temsil ettiğimiz vakıflar, 
Osmanlı’dan günümüze intikal eden ve yöneticisi 
kalmayan vakıflardır.  İdaremizde olan vakıf sayısı 
şu an 52 bindir. Bu vakıfların her birinin ayrı ayrı 
tüzel kişilikleri var. Biz bunlara mazbut vakıf diyoruz. 

Dolayısıyla bu mazbut vakıfları yönettiği için Vakıflar 
Genel Müdürlüğü’nün bir metre bile mülkü ya da mal 
varlığı yok. Bu konu dışarıya nasıl yansıyor? derseniz; 
Vakıflar Genel Müdürlüğü bir kamu kurumu, onun 
yönettiği vakıflar da kamu malı gibi yansıyor. Ama 
öyle değil. Kamu mülkünün tabi olduğu prosedüre 
de tabi değil. Bir hazine mülkü gibi tahsis edilebilir, 
devredilebilir mahiyette değil. Her bir vakıf, özel 
hukuk tüzel kişisi olması nedeniyle onların mülkleri de 
özel hukuk hükümlerine tabi olarak işleme tabi oluyor. 

Yönetimi Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne bırakılan 
mülkler 2’ye ayrılıyor. Biri hayrat diğeri akar 
mülkler. Hayrat mülkler, o vakfın amacını üzerinde 
gerçekleştirdiğimiz mülklerdir. Bunlar medrese, 
mektep, cami, tekke, dergâh, hastane gibi… Akar 
mülkler ise o vakfın hayır amaçlarını gerçekleştirmek 
üzere gelir elde edilen mülklerdir. Kapalı Çarşı’daki 
dükkânlar, Mısır Çarşısı da akar mülk örneğidir. 
Bezmiâlem bağlamında baktığımız zaman, 
Bezmiâlem’in hayratı Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi 
ve hastanesidir, Terkos Gölü, zeytinlikler ve 
mevcut dükkânlar da onun akarıdır. Hayrat mülkler 
satılamaz. Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak bizim bu 
vakıfları yönetmemiz, vakfiye şartlarına uygun olmak 
zorundadır. Bize nasıl emanet edilmişse o çerçevede 
tasarruf etme yükümlülüğüne sahibiz. 
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Günümüzün yeni vakıfları da Vakıflar Genel 
Müdürlüğü bünyesinde mi?
Hayır. Saydıklarımız mazbut vakıflardı. Bir de 
statü anlamında mülhak vakıflar var. Mülhak 
vakıflar, Osmanlıdan günümüze intikal etmiş fakat 
mazbut vakıflardan farklı olarak bir yöneticisi olan 
vakıflardır. Yani vakfeden, yönetimi çocuklarına 
bırakmış. Azınlıkların Lozan Anlaşması çerçevesinde 
kurdukları vakıflar var. Son olarak medeni kanuna 
göre kurulan vakıflar var ki şu an Türkiye’de 5 bin 
vakıf bu kategoride yer alıyor. Bu yeni vakıflara örnek 
olarak Türk Eğitim Vakfı, Türk Eğitim Gönüllüleri 
Vakfı, Ensar Vakfı, Birlik Vakfı verilebilir. Vakıflar 
Genel Müdürlüğü mazbut vakıfları temsil ediyor ve 
idare ediyor. Diğer gruplarda yer alan vakıfları ise 
denetliyor. Ama bu denetim, vesayet denetimi değil. 
Sadece dış denetim.

Vakıfların yönetimleri nasıl oluşturuluyor? Mütevelli 
heyeti nasıl belirleniyor? Vakıf yönetiminde yer 
almak isteyen bir gönüllü nasıl bir yol izlemeli?
Mazbut vakıflar, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 
yönetiliyor. Medeni Kanuna göre kurulan vakıflarda 
ise durum farklı. Her bir vakfın kendi tüzüğü var. 
Biz buna “vakıf senedi” diyoruz. Vakıf yönetimini 
vakfeden kimse veya kimseler, vakıf yönetiminin 
nasıl oluşacağın vakıf senedinde belirtiyorlar. 
Kimlerden oluşacak, kaç kişiden oluşacak, kaç yıl 
süre ile vazife yapacaklar, tüm bu detayları o senette 

belirtiyorlar. Zaten medeni kanuna göre bir vakıf 
kurabilmek için, mutlaka amacı, merkezi, organları 
ve mal varlığını belirtmek zorunluluğu vardır. Tepe 
organ olabilir, genel kurul veya mütevelli heyeti 
gibi. Onların altında, yine onlar tarafından seçilen 
yönetim kurulları olabilir. Veya birden fazla kişinin 
olduğu kademeli bir sistem olmayıp tek kişinin 
yönetiminde de olabilir. Vakıf tüzüğünde belirtildiği 
şekilde organlar oluşuyor. Bir kişinin her hangi bir 
vakıfta yer alabilmesi ya da görev yapabilmesi için 
yapması gereken şey, o vakfın tüzüğüne bakması. 
Tüzükte, onun o vakıfta görev almasına yönelik 
uygunluk söz konusuysa, yine tüzükte bahsedildiği 
şekilde başvurusunu gerçekleştirir. 

Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı Vakıflar Meclisi, 
mazbut vakıfları yönetiyor. 15 kişiden oluşuyor. 
Bunun 5 kişisi genel müdürlükte görev yapan 
kişilerdir. Genel müdür, 3 genel müdür yardımcısı, bir 
de hukuk müşaviri. 5 kişi, devlet memuru şartlarına 
haiz olmak üzere Cumhurbaşkanı tarafından atanan 
kişilerdir. 5 kişi de seçim yoluyla göreve getiriliyor. 
Bu 5 kişi arasında medeni kanunla kurulan vakıfların 
aday gösterdiği ve seçilebilen kişiler de yer alabiliyor. 

Vakıf Kurumları ve dernekler nasıl ayrışıyor? 
Vakıf kurumlarını özel kılan nedenleri sizden 
dinleyebilir miyiz?
Günümüz modern toplumlarında dernek tipi 
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sivil toplum oluşumları daha ağırlıklı. Onun için 
vakıfların, sivil toplum kuruluşu statüsünde 
değerlendirilmesiyle ilgili eleştirilere hak veriyorum. 
Çünkü bunu haklı kılacak nedenler var. Günümüz 
modern toplumu, daha çok lobicilik faaliyeti yapan, 
belli bir amacı gerçekleştirmek için grup olarak bir 
araya gelen kişilerin oluşturduğu derneklere daha 
fazla itibar ediyor. Dernek yapılanması için bir mal 
varlığına gerek yok. Kişiler bir araya gelsin, bir dernek 
kursunlar, bu yeterli görülüyor. Buradan hareketle 
şunu söyleyebiliriz; dernek ve vakıf arasındaki 
temel fark şu ki, vakıf bir mal varlığının tasarrufu 
temelinde var olur, dernek ise kişi topluluğunun 
birlikte faaliyet göstermesi temelinde var olur.  Bir 
de kuruluş şekli itibariyle bir fark var. Vakıf kurmak 
için mutlaka bir mahkeme kararı gerekiyor. İlk 
etapta bir vakıf tüzüğü hazırlanıyor, ardından o 
tüzük mahkemeye onaylatılıyor. Gerek kuruluşunda 
gerek kapatılmasında mahkeme kararı olmaksızın 
işlem yapılması mümkün değil. Derneklerde ise 
durum farklı. Bir dernek tüzüğü oluşturuluyor ve en 
az 7 kişiden oluşan bir ekip oluşturuluyor, sonra o 
bölgenin mülki idaresine başvuruluyor. Mülki idare 
amiri o derneği tasdik ettiği zaman dernek kurulmuş 
oluyor. Derneğin kuruluşu da kapatılması da kolay 
fakat vakfın kuruluşu da ve kapatılması da zor. 

Vakıf kurumlarında bağış kültürü nasıl oluşuyor?
Osmanlı tipi vakıflarda bağış sistemi yok, vakfedilen 
malların bağışa ihtiyaç duymadan faaliyeti sağlaması 
beklenir. Günümüzde kurulan vakıflar da belli bir 
mal varlığına dayanıyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü 
tarafından parasal bir değer konulmuştur. 60 bin TL’si 
olan herkes vakıf kurabilecektir. 2002’den önce bu 
rakam çok yüksekti. Amaca 
göre mal varlığı belirleniyordu. 
Mesela üniversite kuracaksa, 
mal varlığı da o ölçüde 
olmalıydı. Bu rakamların en 
düşüğü bile çok yüksekti. 
2002’den sonra Avrupa Birliği 
katılım sürecinde, Avrupa 
Birliği’nden gelen eleştiriler 
oldu. Bu yüksek meblağların, 
sivil örgütlenmenin önünde bir 
engel olduğuna ilişkin eleştiride 
bulundular. Bu eleştiriler üzerine 
bu rakam düşürüldü. Ondan sonra ne oluyor? Vakfı 
kuruyorsunuz, amacı gerçekleştirmeniz mümkün 
olmayınca dışardan bağış toplamaya başlıyorsunuz. 
Eğer vakfın kendi tüzüğünde “bağış alabilir ve 

bağış yapabilir” şeklinde hüküm varsa,  o vakıf 
bağış konusunda serbesttir. Günümüzde pek 
çok vakıf dışardan bağış alıyor ve kendi amaçları 
doğrultusunda harcamalarını yapıyorlar. 

Günümüzde devam eden mazbut vakıfların bağış 
alması konusu ise, Vakıflar Genel Müdürlüğü 
idaresinde gerçekleşiyor. Örneğin Bezmiâlem 
Vakfı’na bağış yapmak isteyen kişi, Vakıflar Genel 
Müdürlüğü ile temasa geçecek. Bağış, mülk 
olarak yapılmışsa, tapuya Bezmiâlem Vakfı olarak 
kaydediliyor ve direk o vakfın mülkü oluyor. Parasal 
bir bağış yapıldıysa da yine biz kayda alıyoruz ve 
amaca yönelik kullanılmasını sağlıyoruz. Ancak 
Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi ayrı bir tüzel kişilik 
olduğu için, örneğin üniversiteye bir burs fonu 
sağlamak amacı ile bağış yapmak isteyen her kişi 
doğrudan bağış yapabiliyor. 

Dijitalleşen dünyanın ve gelişen iletişim 
teknolojilerinin vakıf kurumlarına nasıl bir etkisi 
oldu? Faaliyetlerin duyurulması ve bağışçıların 
daha kolay bağış yapması açısından bir kolaylık 
getirdi mi?
Elbette bir kolaylık getirdi. Geçmiş dönemde, bağış 
yapmak isteyen kişiler vakfın merkezine gidip bizzat 
başvuru yapmak zorunda kalıyordu ya da vakıftan 
birisi elinde bağış makbuzu ile bağışçının bulunduğu 
yere gidiyordu. Ve yahut banka şubesine gidip 
vakfın bağış hesabına para yatırmak suretiyle bağış 
yapılıyordu. Artık bu işlemler, internet üzerinden 
tek tıkla yapılan işlemler haline geldi.  Dolayısıyla 
zamandan tasarruf sağlamamız anlamında kolaylık 
sağladı. Dijitalleşme sonrasında faaliyetlerin 

duyurulması hızlandı ve kısa 
zamanda çok ciddi bir kitleye 
ulaşma imkânı yakaladık. 
Kişiler amaçları doğrultusunda 
internette arama yaparak, ilgili 
vakfa ulaşabiliyor. Her alanda 
olduğu gibi, dijitalleşme vakıf 
kurumları açısından da pek çok 
konuda kolaylık sağlamıştır.
 
Vakıf eserlerini ve vakıf 
kültürünü toplum geneline 
yaymak için ne gibi çalışmalar 

yapılıyor? Bizim bu anlamda yayınlarımız var. Her 
yıl hakemli dergi mahiyetinde Vakıflar Dergisi adıyla 
2 sayı çıkarıyoruz. Bu yayının 75 yıllık bir geçmişi 
var. Bu yayınla ilgili çalışmalarımızı sürdüreceğiz. 
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Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restore edilen 
Diyarbakır Kurşunlu Cami

Bunun dışında prestij yayınlarımız da oluyor. 
Vakıfla ilgili çalışma yapan bir kişi, çalışmasını 
bize sunduğunda, biz o çalışmanın yayınlanması 
için ilgili yayın kurulumuzun değerlendirmesinin 
ardından hemen aksiyon alabiliyoruz. Ayrıca her yıl 
Mayıs ayının ikinci haftası Vakıf Haftası kapsamında 
çalışmalarımız oluyor. Bir tema belirleniyor ve 
o çerçevede kutlamalar 
gerçekleşiyor. Bu kutlamalara 
katılım seviyesi ne kadar 
yüksek olursa ve katılımcıların 
bilinirliği ne kadar yüksek 
olursa, vakıflara tesiri de o 
ölçüde oluyor. Son iki senedir 
Sayın Cumhurbaşkanımızın 
katılımıyla Vakıf Haftasını 
kutladık. Bu yıl da TBMM’de 
yapacağız. Büyük ihtimalle Bakan ve Meclis 
Başkanımızın katılımıyla gerçekleştireceğiz. Bu 
katılımlar, vakıf konusunun bilinirliğine ciddi anlamda 
katkı sağlıyor. Bir de 25 noktada yer alan bölge 
müdürlüklerimiz, valiliklerle temasa geçip Vakıf 
Haftası süresince organizasyonlarını yapıyorlar. 

Hafta boyunca mevlit, hatimler yapılıyor. Yine o hafta 
vakıfları tanıtıcı mahiyette hutbeler okunuyor. Tiyatro, 
konser gibi sanatsal içerikli etkinlikler de oluyor. 
Restorasyonlarla birlikte yapılan toplu açılış törenleri, 
vakıflar konusunun bölgesel bilinirliğine önemli 
katkı sağlıyor. Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinden 
kalan ve günümüze kadar yaşayan kamuya ait 

tarihi yapıların %70-80’i bizim 
himayemiz ve idaremizde. 
Dolayısıyla son zamanlarda 
bilinirliğimizin restorasyonlarla 
birlikte arttığını düşünüyorum. 
Artık insanlar tarihi yapılardaki 
restorasyonları yapan kurumun 
Vakıflar Genel Müdürlüğü 
olduğunu biliyor. Anlatmaktan 
ziyade yapmanın, yani görünür 

kılmanın bilinirlik noktasında daha faydalı olduğu 
düşüncesindeyim. Öte yandan TİKA ve Diyanet 
Vakfı gibi kurumların yanında artık biz de yurtdışında 
faaliyet gösteriyoruz. İnsanlar, Vakıflar Genel 
Müdürlüğü’nü yurtdışında restorasyon yapan bir 
kurum olarak da tanıyor ve biliyorlar. 
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Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, Vakıflar Genel 
Müdürlüğü’nün kurucusu olduğu bir eğitim ve 
sağlık kurumu. Bu yapıdaki üniversitelerin varlığı 
ülkemiz gelişimi açısından ne ifade ediyor?
Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi kurulalı 9 sene oldu. 
Öğrencilere veya çalışanlara sorduğunuzda, Vakıflar 
Genel Müdürlüğü ile ilgili olan bağını bilmeyebilir. 
Bezmiâlem’i bir vakıf üniversitesi olarak bilir ve 
öyle tanır. Fakat Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün 
kurucu olarak bilinmesi, kafa karışıklığını ortadan 
kaldırmak için avantaj sağlıyor. Esasında burası 
3 tane mazbut vakfın (Bezmiâlem Valide Sultan, 
Silahtar Abdullah Ağa ve II. Abdülhamid vakıfları) 
kurduğu bir üniversite. Dolayısıyla bu üniversite, bu 
3 vakfa bağlı bir üniversitedir. Dışardaki insanlara 
bu vakıfları tek tek anlatmak kafa karışıklığına 
sebebiyet vereceği için, bu vakıfları temsil eden 
Vakıflar Genel Müdürlüğü ile bağının anlatılmasının 
daha doğru olduğu kanaatine varıldı. Fakat bu da 
şöyle bir handikap ortaya çıkarıyor; bu sefer de sanki 
devlet üniversitesiymiş gibi algılanıyor. Bunun böyle 
algılanması da çok istediğimiz bir şey değil. Burası 
statüsü ve yapısı itibariyle özel yapıda bir üniversite. 

Özel bir üniversite kurulabilmesi için mutlaka vakıf 
bünyesinde olması gerekiyor. Bu bir anayasa 
hükmüdür. Bugün eğitim hizmeti veren bütün 
özel üniversitelerin kurucu bir vakfı vardır, siz o 
kurucu vakıfları ön planda bilmeyebilirsiniz. Ancak 
Bezmiâlem’in farklılığı, kurucularının mazbut 
vakıf olması dolayısıyla Vakıflar Genel Müdürlüğü 
himayesinde sadece kamu yararı göstererek faaliyet 
gösteriyor olmasıdır. 

Dolayısıyla Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, her 
ne kadar ücret politikasına sahip olsa da burs 
imkanlarıyla birlikte ihtiyaç sahibi öğrencilerin 
burslarının Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 
karşılanması imkanı sunuyor. Öğrencinin sadece 
üniversite sınavındaki başarısına ilişkin burs değil, 
ayrıca eğitim süresince akademik başarı bursu 
gibi pek çok burstan yararlanma imkânı oluyor. 
Başarılı öğrencileri bünyemize kattıktan sonra onun 
başarısını sürdürmesi konusunda teşvik edici tüm 
imkanları sunuyoruz. Anlayış, tamamen vakıf kültürü 
üzerine kurulu.

Vakıf kuran kadınlar dendiğinde listenin başında 
yer alan isimlerden birisi de Bezmiâlem Valide 
Sultan. Sizce kadınların böyle hassas ve önemli bir 

konuya öncülük etmesi, vakıf kültürünün gelişimi 
açısından ne ifade ediyor?
Merhamet bağlamında baktığınız zaman, kadınlar 
erkeklerden daha merhametli. O nedenle yardım 
duygusu, kadınlarda daha ağır basıyor. Eğer 
erkekler kadar imkanları olsa, erkeklerden daha fazla 
yardıma yönelik iş yapacaklar, vakıflar kuracaklar. 
İmkanlarının ötesinde bunu gerçekleştiriyorlar. 
Selçuklu’dan Osmanlıdan günümüze gelen, 
kadınlar tarafından kurulan çok sayıda vakıf var. 
Biz geçtiğimiz yıl Vakıf Haftası’nda “Vakıf Kuran 
Kadınlar” olarak temayı bunun üzerine kurduk. 
Konuyu temsilen, vakfiye doğrultusunda en çok 
bağış yapan kadın olması nedeniyle Bezmiâlem 
Valide Sultan’ı seçtik ve etkinliği de Bezmiâlem Vakıf 
Üniversitesi’nde gerçekleştirdik. Valide Sultan’ın 
bağışladığı mal varlığı ve yapmış olduğu hayır 
işleri çok fazla. Padişahların eşleri, kız çocukları, 
kız kardeşleri tarafından günümüze intikal eden ve 
kurucusu kadın olan birçok vakıf var.

Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak Bezmiâlem 
Vakıf Üniversitesi ile ilgili gelecek projelerinizden 
bahsedebilir misiniz?
Vizyonu Üniversite yönetimi belirliyor, belirleyecek. 
O vizyona biz Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak nasıl 
katkı sağlarız, ona bakmamız lazım. Bizim tarafta 
da yapılan çalışmalar var. Bunlardan biri İstanbul 
Hasdal’daki yeni kampüs inşası. Söz konusu kampüs 
projesi, hem öğrenciler hem de veliler açısından 
çok daha cazip olacak. Mevcut kampüsümüzün 
en cazip yönü, merkezi lokasyonda yer alması. 
Fakat gelişmeye açık olmaması nedeniyle, istenilen 
mahiyette ek üniteler yapma şansı yok. Hem alan 
anlamında hem de imar anlamında daha fazla 
genişleme mümkün değil. Bir diğer proje ise merkez 
hastanenin yerine yapılacak olan yeni hastane 
projesi. Mevcut hastane, eski bir hastane. Yeni 
hastane yapmak için, orada kamulaştırma ve mülk ile 
alakalı trampa işlemlerini tamamladık. Konuyla ilgili 
detaylar önümüzdeki günlerde daha da netleşecek. 

Ben, şahsım adına Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi’nin 
gün geçtikçe ivme kazandığını görüyorum 
ve geleceğinin de çok daha parlak olacağına 
inanıyorum. Kurulduğu günden bu yana, insanlarda 
oluşturduğu intiba çok iyi. Sağlık odaklı eğitim 
kurumu olarak, bilinen ve talep edilen üniversiteler 
arasında sahip olduğu özel yeri daha da yukarı 
taşıyacağını düşünüyorum.
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18 Mart zaferi ile emperyalizm boğazın serin sularına 
gömüldü diyebiliriz. Ardından 24 Nisan 1915’te 
düşmanın karaya asker çıkarılmasıyla muharebe 
sekiz buçuk ay daha sürdü. 
Yaşanan çok büyük mücadele 
sonunda 9 Ocak 1916 tarihi 
itibariyle savaş Türk askerinin kesin 
zaferiyle neticelendi.  

Çanakkale deniz ve kara 
muharebeleri, karşılıklı güçler 
dengesi dikkate alındığında tarihte 
eşine az rastlanır büyük bir zafer. 
Bunun tartışılacak hiçbir yönü 
yok. Fedakâr Türk askeri ve komutanları, sınırsız 
kaynaklara sahip, dünyanın en güçlü ordularına karşı 
tam manasıyla bir destan yazdı. 

İngiltere ve Fransa bu cepheyi neden açtı? Buna da 
kısaca değinebilir misiniz? 
Aslında bu konuda çok fazla bilimsel çalışma var. 

Ciltlerce kitap mevcut. Ben 
kısaca değineyim. Öncelikle 
bu iki devlet, zor durumda 
bulunan müttefikleri 
Rusya’ya yardım ederek 
savaşı kısa sürede bitirmeyi 
hedeflediler. Bir taraftan 
da Osmanlıyı savaşın 
dışına iterek topraklarını 
paylaşılacaklar ve asırlık 
Doğu Sorunu’nu halletmiş 

olacaklardı. Ve elbette Hristiyan dünya için büyük 
bir hayal olan İstanbul alınarak, tarihe geçecek bir 
başarı ve prestij elde edilmiş olacaktı. Fakat bunların 
hiç biri olamadı. 

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞININ  
EN ZORLU CEPHESİ
ÇANAKKALE
Bu sene İstiklal Marşının kabulünün 98’inci, Çanakkale Zaferinin 104’üncü 
yılı. Şehitlerimizi anmak ve bu önemli günlerle ilgili daha derin bilgiye 
erişmek için ülkemizin duayen tarihçilerinden ve aynı zamanda üniversitemiz 
akademisyenlerinden Prof. Dr. Ali Fuat Örenç ile bir araya geldik.   

PROF. DR. ALİ FUAT ÖRENÇ / İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ YAKINÇAĞ TARİHİ ANABİLİM DALI

Hocam öncelikle Çanakkale’yi ele almak istiyoruz. Bir tarihçi olarak, 
tarihimizde birçok savaş ve zaferler var iken neden Çanakkale’yi daha farklı 
değerlendiriyoruz sizce? Çanakkale’nin önemini izah eder misiniz?
Öncelikle ben de bu vesilesi ile başta Çanakkale’deki aziz şehitlerimiz olmak 
üzere, bağımsızlığımız uğrunda canlarını feda eden bütün şühedayı rahmetle 
ve minnetle anmak istiyorum.  Ruhları şad olsun. 

Bildiğiniz gibi Çanakkale, 1914’te başlayan Birinci Dünya Savaşının en 
zorlu cephelerinden biri. Burada bir bakıma tarihin akışı değişti. Çanakkale 
Muharebeleri, 19 Şubat 1915’te boğaz tabyalarına yönelik düşman 
donanmasının şiddetli ve yıkıcı saldırıları ile başladı ve nihayetinde 18 Mart 
1915’te büyük bir deniz zaferiyle sonuçlandı. 
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Türk askeri Çanakkale’de büyük ve kesin bir zafer 
kazandı. Fakat bu zafer sonucunda ortaya çıkan 
ve Çanakkale ruhu olarak tarif ettiğimiz duyguyu 
nasıl anlamalıyız? 
Aslında muharebedeki bütün şartları dikkate 
alırsak, 1912’de başlayan Balkan Savaşlarında çok 
büyük bir yenilgi ve utanç yaşayan, silahını bırakıp 
kaçan ve bütün Rumeli’yi kaybeden Türk askerinin 
Çanakkale’de düşman saldırısına karşı verdiği 
topyekûn onur mücadelesi ve gösterdiği büyük direniş 
azmi, Çanakkale ruhunu ortaya çıkardı diyebiliriz. 
Mucip Kemalyeri isminde, Arıburnu'nda savaşın ilk 
muharebelerine katılan bir asteğmenin 1920’lerde 
yazdığı “Arıburnu Muharebeleri ve Çanakkale Ruhu 
nasıl doğdu?” adlı kitapta da değinildiği gibi, “bu ruh 
inanmışlık, adanmışlık ve ölümü hiçe saymakla” doğdu. 

Elbette böyle büyük bir mücadele sonrasında doğan 
Çanakkale ruhunun en önemli ve günümüze kadar 
canlılığını koruyan yönü, milletimizin bağımsızlık 
aşkıdır. İşte biz Çanakkale Ruhu dediğimizde, 
bağımsızlık uğruna verilen mücadeleler ve 
fedakârlıkları anlamalıyız. Bu mücadele ruhunun her 
durumda ve dönemde canlılığını koruduğunu bilmek, 
geleceğe güvenle bakmamızı sağlar.    

Muharebenin sonuçlarını ele alacak olursak, 
Çanakkale Zaferi, tarihin seyrini nasıl etkiledi?
Çanakkale deniz ve kara muharebeleri sonucunda 
emperyalistlerin yaşadığı kesin mağlubiyet, Birinci 
Dünya Savaşını iki yıl daha uzattı diyebiliriz. Yardım 
yapılamayan Rusya’da Çarlık rejimi çöktü ve dünya 
Bolşevik bir idare ile tanıştı. 

Türk tarihi için söylenebilecek önemli sonuçlarından 
bir diğeri ise başta “Anafartalar Kahramanı” sıfatını 
taşıyan Mustafa Kemal Paşa olmak üzere Milli 
Mücadeleyi gerçekleştiren kadroların Çanakkale’de 
kazandığı büyük tecrübe, başarı ve güven olmuştur. 
Türk milletinin bağımsızlık mücadelesi boyunca bu 
kadronun arkasından tereddütsüz gittiğini görüyoruz. 
O nedenle bazı araştırmacılar Çanakkale’yi “Milli 
Mücadelenin Önsözü” olarak niteler. 

Biliyorsunuz son yıllarda Çanakkale zaferi 
kutlamaları yaygınlaştı. Bu elbette sevindirici. Siz 
bu kutlamaları nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir de 
bu anma günlerinin içeriğine nasıl bakıyorsunuz?
Bu sorunuz için özellikle teşekkür etmeliyim. 
Bu konuda çok dertliyim. Maalesef son yıllarda, 
Çanakkale zaferini ve ruhunu doğru anlamaya 
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ve anlatmaya çalışan herkesi üzen bazı davranış 
ve söylemlerle karşı karşıyayız. Çanakkale ruhu, 
Mehmetçiğin ve Türk milletinin çok büyük bedeller 
ödeyerek, fedakârlıklar yaparak emperyalist 
güçlerle göğüs göğse çarpışarak elde ettiği bir iman 
yansıması ve mücadele azmi iken, bazı çevreler 
bu zaferi gerçekle bağdaşmayan, hatta bu büyük 
mücadeleyi verenleri de göz ardı eden tarzda, adeta 
masal ve hikâye söylemleri içeriğinde ele alıyor. 

İşin daha da üzücü yanı Çanakkale’ye dair üretilen 
menkıbe ve masalların, gerçeklerin çok üstünde 
ilgi görüyor olması. Bir başka üzücü nokta ise bu 
masal söylemleriyle yaygınlaşan anlayışın bir ranta 
ve kazanca dönüşmeye başlaması. Şehitlerimizin 
ruhunu incittiğini düşündüğüm bu anlayışın ve 
suistimallerin muhakkak önlenmesi gerekir.  
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Çanakkale bize yeterince doğru anlatılıyor mu; 
bu olayın doğru yönlerini nasıl bilebiliriz; yani bu 
savaşı hangi yönleriyle değerlendirirsek doğru 
değerlendirmiş oluruz? 
Bu konuda aslında söylenecek çok şey var. Genç 
nesillerimizin Çanakkale’yi doğru kaynaklardan 
öğrenmeleri ve ortaya çıkan o asil ruhu 
benimsemeleri milli bir hedef olmalıdır. Burada bir 
noktaya değinmeden geçemeyeceğim. Bezmiâlem 

Üniversitesi Sayın Rektörü Prof. Dr. Rümeyza 
Kazancıoğlu, Genel Sekreter Zeynep Gökçen ve diğer 
idareciler, bütün fakültelerin ders programlarında 
“Türk Milli Kültürü ve Çanakkale Ruhu” adlı dersin 
verilmesini sağladılar. Böylece Bezmiâlem’de 
Çanakkale’nin doğru öğrenilmesi adına çok önemli 
bir adım atılmış oldu. Bunun diğer Üniversitelere de 
örnek olmasını temenni ederim. 
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Burada Çanakkale anlatımında çok sıkça yapılan 
birkaç hataya değinmekle yetineceğim.  Mesela 
Çanakkale’de şehit sayısının 250 bin olduğu söylemi 
doğru değildir. 250 bin sayısı şehit, yaralı, hasta, 
esir, kayıp vesaire hepsinin toplamıdır. Dönemin 
Genel Kurmay raporuna göre muharebe alanındaki 
şehit sayısı 56 bin kadardır. Bu rakama 20 bin 
hastalıktan ölen, 10 bin kayıp, 100 bin yaralı, 64 bin 
hava değişiminden dolayı cepheden gönderilenler 
dahildir. İstanbul'a nakledilip, Bezmiâlem dâhil, 
hastanelerdeki tedavileri esnasında şehit olanların 
sayısı 20 bine yakın. Şehitler hastanelere yakın 
bölgelerdeki mezarlıklara defnediliyor. Mezarlıklar 
yeterli gelmeyince belediye kararıyla Edirnekapı’da 
büyük bir alan Çanakkale şehitlerine ayrılıyor. Sonuç 
olarak, toplamda Çanakkale’de 100 bini aşan şehit 
sayısı var. Dolayısıyla 250 bin doğru bir rakam değil.
Çanakkale’de Türk ordusunun mahrumiyet içinde 
olduğu kesinlikle geçeği yansıtmıyor. Hatta 
öğün olarak sadece hoşaf ve yavan buğday 
çorbasının verildiği, bazen hiç yemeğin çıkmadığı 
da kesinlikle doğru değil. Askerin kıyafet sorunu 
da yok. Parçalanmış kıyafetler taşıyan iki şahıs 
fotoğrafı üzerinden üretilen “Biz Çanakkale’de 
böyle başardık” sloganı da tamamen kurgu.  Savaş 
boyunca Türk askeri lojistik açıdan hiçbir sorunla 
karşılaşmadı. Savaşta Türk askerinin karnı toktu, 
sırtı da pekti. Ayrıca Çanakkale’de küçük yaşta 
askerlerin olduğu ve bunların cepheye sürüldüğü 
de gerçekleri yansıtmıyor. Yine Seyit Onbaşı’nın 
Mecidiye Tabyasındaki top mermisi kahramanlığı ile 
Nusret mayın gemisinin gece mayın dökme harekâtı 
da gerçeğin çok uzağında anlatılıyor. En önemlisi 

Çanakkale’de gökten bulutların indiği, evliyaların 
düşmanı tepelediği söylemleri, Türk askerinin büyük 
zaferini ve iman dolu göğsünde söndürdüğü saldırılar 
karşısındaki başarısını gölgelemekten başka ne işe 
yarıyor.  

Bunun gibi çok fazla yanlış bilgi özellikle genç 
dimağları kirletiyor ve Çanakkale ruhunun doğru 
kavranmasını önlüyor. Bu hataların giderilmesi adına 
Bezmiâlem idarecilerinin Çanakkale Ruhu dersi 
hassasiyetlerinin önemini tekrar vurgulamak isterim.   
Yalnız yeri gelmişken şu hususa da değinmeden 
geçemeyeceğim. Tarih sadece tarih kitaplarından 
öğrenilmez. Her Türk genci ülkemizin kuruluşunda 
çok önemli yere sahip olan Çanakkale ve Kurtuluş 
Savaşı’nın geçtiği mekânları bu şuur içinde ziyaret 
etmeli ve bağımsızlık ruhunu anlamaya çalışmalı. 

İstiklal Marşının kabulünün 98. yılındayız.  Bu 
konu hakkındaki görüşlerinizi de almak istiyoruz. 
Mesela Çanakkale ruhunu izah ederken belirttiğiniz 
bağımsızlık anlayışı ile İstiklal Marşındaki bağımsızlık 
vurgusunun bir bağlantısı var mı? 
Bu tespitiniz çok doğru. Çanakkale ruhu ile İstiklal 
Marşının içeriğinde ve milletimizde bulduğu karşılıkta 
doğal olarak benzerlikler var. En önemli ortak 
nokta şüphesiz bağımsızlık tutkusu. Milletimizin 
Çanakkale’de gösterdiği büyük direnişin ardından 
Kurtuluş Savaşında zaferle elde ettiği bağımsızlık 
anlayışı, İstiklal Marşındaki “Ben ezelden beridir 
hür yaşadım hür yaşarım, hangi çılgın bana zincir 
vuracakmış şaşarım” dizeleri ile sonsuza kadar 
perçinlenmiş oldu.  
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Bundan 98 yıl önce Büyük Millet 
Meclisinde alkışlar eşliğinde kabul 
edilen İstiklal Marşının, milli şairimiz 
Mehmet Akif Ersoy tarafından 
kaleme alınış hikâyesine de kısaca 
değinelim. Milli Mücadele’nin çok 
kritik bir döneminde Anadolu’da ve 
cephelerde halka ve askerlere moral 
vermek için büyük çaba gösteren İrşat 
Heyeti üyeleri, Genel Kurmay Başkanı 
İsmet Paşa ile görüştü ve askerin 
maneviyatını güçlendirecek bir milli 
marşın yazılması talebini iletti. Talebi 
değerlendiren Milli Eğitim Bakanlığı 
ödüllü bir yarışma düzenledi. 

Yarışmanın açıldığı günlerde Mehmet 
Akif, Kastamonu’da görevliydi. Asıl 
adı Mehmet Ragif olan Mehmet Akif, 
İstiklal Marşı için ödül konulması 
fikrini doğru bulmadı ve yarışmaya 
katılmadı. Yarışmaya çok sayıda şiir 
katıldı ancak bunlardan hiç birisi ödüle 
layık görülmedi. Bu durum karşısında 
Mehmet Akif Bey’e bir davet mektubu 
gönderildi. Nihayet Mehmet Akif, Milli 
Eğitim Bakanı Hamdullah Suphi Bey’in 
ve yakın arkadaşlarının ısrarı ile bu 
görevi şartlı olarak kabul etti. Akif’in 
şartlarından birisi, ödülün bir hayır 
kurumuna verilmesiydi.  

Mehmet Akif, marşı yazmaya ikna 
olunca Ankara’ya geldi ve Tacettin 
Dergâhına yerleşerek, şiiri on günde 
kaleme aldı. Herkesin sabırsızlıkla 
beklediği şiir 17 Şubat 1921 tarihinde 
Sebilürreşad Dergisi’nin ilk sayfasında 
“Kahraman Ordumuza” ithafı ile 
yayınlandı. Ardından konu Meclis 
görüşmelerine taşındı. Mehmet 
Akif’in kaleme aldığı İstiklal Marşı bu 
görüşmelerden on iki gün sonra yani 
12 Mart 1921’de Meclis’te resmen ve 
büyük bir coşku ile kabul edildi. 

Son olarak biz de milli şairimiz Mehmet 
Akif Ersoy’un “Allah milletimize bir 
daha İstiklal Marşı yazdırmasın” 
dileğine içtenlikle “âmin” diyelim. 
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BEZMİALEM VALİDE SULTAN
KÜLTÜREL MİRASI PROJESİ
İki asırlık tarihi geçmişi olan üniversitemizin tarihine ışık tutmak,  
vakıf kültürü misyonumuzu ön plana çıkarmak, elimizde bulunan tarihi 
değerlere sahip çıkarak koruma altına almak ve bulunduğumuz tarihi 
yarım ada olan İstanbul adına bir fayda sağlamak adına yola çıktığımız 
fikir ile İstanbul Kalkınma Ajansı’nın (İSTKA) çıktığı proje çağrısı üzerine, 
yoğun bir şekilde hazırlanıp, ön araştırma ve çalışmalarımızı tamamlayarak 
proje başvurumuzu yaptık. 

ZEYNEP GÖKÇEN / BVU GENEL SEKRETERİ / İSTKA PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ

İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) 2018 yılı Mali 
Destek Programları kapsamında yapılan proje 
başvurularında kabul edilen 89 proje içerisinde, 
Üniversitemiz Genel Sekreterliği ve bağlı idari 
birimleri tarafından Yenilikçi ve Yaratıcı Mali Destek 
Programı (YMP) dalında başvurulan “Bezmiâlem  
Valide Sultan Kültürel Mirası” Projesi yaklaşık 
1.600.000 TL toplam bütçe ile kabul almıştır.

18 ay süreyle yürütülecek olan bu proje ile, inovasyon 
lideri İstanbul için Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi olarak 
değerli bir katkıda bulunduğumuza inanıyoruz.. 
 
Üniversitemiz Genel Sekreteri Zeynep Gökçen’in 
proje yürütücülüğünde ve Rektörümüz Prof. Dr. 
Rümeyza Kazancıoğlu’nun eş yürütücülüğünde 
yürütülen projemizde aşağıda belirtmiş olduğum 15 
kişilik uzman bir ekip ile çalışmaktayız.
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İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü proje ortağımız 
olarak bize destek vermektedir. Projemizin genel 
amacı, ülkemizdeki arşiv, kütüphane ve müzelerde 
bulunan yazılı, basılı, dijital ve görsel kültürel 
miras ürünlerinin uzun dönemli koruma, kolay ve 
çevrim içi erişimi amacını gerçekleştirmek için, 
bu materyallerin koruma altına alınarak dijital 
ortama aktarılmasıyla tüm materyallerin entegre 
web tabanlı bir sistem üzerinden tek bir yerden 
araştırmacıların hizmetine sunulması ve müze 
mekanının çağdaş müzecilik standartlarına uygun 
olarak kurulup halka açılmasıyla İstanbul için 
katma değeri ve bilgi yoğunluğu yüksek yeni ürün 
ve hizmetlerin gerçekleştirilmesi, araştırmacıların 
yasam kalitelerinin, bilimsel niteliklerinin ve bilgiye 
erişim hızlarının arttırılmasıdır.

Diğer yandan bu proje ile birlikte 1839-1923 
tarihlerinde Bezmiâlem Valide Sultan'ın hayatı ve 
kurmuş olduğu vakıflarına ait döneme ait bilgi ve 
belgeleri derleyerek, tarihe mal olan hizmetleriyle 
en önemli vakıf kadın örneklerinden birisi olan 
Bezmiâlem Valide Sultan hakkında toplumsal bilinç 
oluşturmak, vakıf kadın örneğini yasatarak gelecek 
nesillere aktarmak, vakıf eserleri hakkında farkındalık 
yaratmak ve bu sayede 700 yıllık Osmanlı mirasına 
katkıda bulunarak tarihe ışık tutmak amaçlanmıştır. 
Bu sayede Korunan İstanbul Belleği ve Kültürel 
Miras hedef stratejileri çerçevesinde Bezmiâlem 
Valide Sultan'ın İstanbul’da gerçekleştirmiş olduğu 
tüm vakıf hizmetlerini de ortaya koyarak, İstanbul’un 
belleğini oluşturan değerlerin bilinerek sürekliliğinin 
sağlanması gerçekleştirilmiş olacaktır.

Bezmiâlem  Vakıf Üniversitesinin 
elinde var olan ve birçok kurum ve 
kuruluşta dağınık halde bulunan, 
1839-1923 tarihlerinde Bezmiâlem 
Valide Sultan'ın hayatı, kurmuş 
olduğu vakıflarına ait dönemi 
anlatan basılı ve dijital materyallerin 
toparlanıp tek bir çatı altında 
birleştirilmesi, basılı materyallerin 
dijital ortama aktarılması, 
künyelerinin hazırlanarak internet 
ortamında araştırmacıların 
kullanımına açılması, belirtilen 
döneme ait tarihi obje ve eserlerden 
oluşan müze koleksiyonunun 
müzecilik standartlarına uygun 

GÖREVİ AD-SOYAD

Proje Yürütücüsü Zeynep GÖKÇEN

Proje Eş Yürütücüsü Prof. Dr. Rümeyza KAZANCIOĞLU

Akademik Danışman Prof. Dr. Arzu TERZİ

Akademik Danışman Prof. Dr. Nuran YILDIRIM

Akademik Danışman Kurulu Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Emin AGAR
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Teknoloji Personeli İlhan SEMERCİ
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olarak oluşturulup halka açılması, materyallerin 
sergilenmesi ile referans bir fiziki / dijital / görsel 
arşiv ve müze kurularak BVU kültürel belleğinin 
oluşturulması projemizin çatısını oluşturmaktadır. 

Ayrıca, bu proje kapsamındaki 
kültürel mirasın yenilikçi 
yöntem ve uygulamalar 
ile bilgi iletişim teknolojisi 
araçlarıyla herkesin 
kullanımına açarak fırsat 
eşitliği yaratmak, kültürel 
mirası erişilebilir hale 
getirerek proje konusu 
kapsamındaki tarihsel 
geçmişe yönelik bilgiye 
erişimin artırılması, basılı 
ortamdaki bilgilerin gelişen 
teknoloji ile dijital ortamda 
kullanıma sunulması 
ile değişen teknolojide 
sayısallaştırmanın önemi, açık 
erişim, mekandan bağımsız 
gerekli araştırma olanakların 
sağlanması, hayat boyu 
öğrenmenin elverişli hale 
getirilmesi, bilgiye hızlı 
erişim bilinci gibi temel 
konularda bilimsel ve 

akademik hayata katkıda bulunmak projemizin en 
önemli hedefleri arasındadır.

Proje konumuz olan arşiv ve müze sayesinde, 
üniversitemizin tanıtım haftaları ve tanıtım haftaları 

boyunca bünyemizde gerçekleştirilen kariyer 
günlerinde üniversitemizi tanımak adına 

Türkiye'nin dört bir yanından gelen 
lise öğrencileri ve aileleri aracılığıyla 

kültürel bilgilerimiz birçok kitleye 
ulaşacaktır. Ayrıca Üniversitemizin 

yapmış olduğu birçok ulusal 
ve uluslararası iş birlikleri 

ve Erasmus programları 
kapsamında, projemizdeki 
kültürel bilgilerimiz 
uluslararası kitlelere 

de tanıtılmış olacaktır. 
Üniversitemizdeki ders 

alma kapsamında yurt 
dışından gelen öğrencilerimiz 

ve akademisyenlerimiz ve 
ayrıca yabancı uyruklu kendi 

öğrencilerimiz de yine projemizden 
birçok bilgi edineceklerdir. Bu 

sayede projemizin uluslararası 
görünürlüğü artmış olacaktır.
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Projemiz kapsamında araştırmalarımız sonucu 
elde edilen yaklaşık 200.000 adet görüntü sisteme 
entegre edilerek kataloglamaları düzenlenecektir ve 
yaklaşık 50.000 adet görüntü bire bir sayısallaştırılıp 
sisteme entegre edilerek kataloglaması yapılacaktır.
Proje kabulünün hemen akabinde gerçekleştirdiğimiz 
yoğun çalışmalarımıza hız kesmeden devam ettik. 
Bu çalışmalarımız arasında özetle; 

• Kurum içi resmi süreçler (mütevelli heyet ve 
senato kararları, resmi üst yazılar, görevlendirmeler), 
• Çeşitli kurum içi-kurum dışı toplantılar, 
• Eğitimler, 
• Konu ile ilgili etkinliklere katılım (seminer, 
sempozyum, kongre, fuar, çalıştay, vb.),
• Görünürlük ve tanıtım çalışmaları, 
• Teknik mali süreçler (piyasa araştırmaları, teknik 
şartname ve sözleşme süreçleri, ihale süreçleri, 
bütçe süreçleri vb.), 
•  Teknik raporlamalar, 
• Bilgi-belge araştırma faaliyetleri, 
• Tasnif ve kataloglama süreçleri, 
• Sayısallaştırma süreçleri (belge, kitap, fotoğraf 
ve obje)
• Bilgi teknolojileri süreçleri (bellek portalı hazırlık, 
kurulum, entegrasyon, veri girişi ve transkripsiyon 
süreçleri), 
• Sergi koleksiyonu çalışmaları (fizibilite 
çalışmaları, keşifler, envanter listeleri, koleksiyonerlik 
belgesi süreçleri, mimari proje çizimleri, tasarım 
süreçleri, diğer mimari süreçler, konservasyon-
restorasyon süreçleri), 
• Kitap yazım süreçleri (Bezmialem Valide Sultan’ın 
400 sayfalık vakfiyesinin kitap haline getirilmesi ve 
sergi mekanının kataloğunun hazırlanması) 
• Kurumlar arası iş birlikler ve protokoller (Vakıflar 
Genel Müdürlüğü, Tapu Kadastro Müdürlüğü, 
Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, İstanbul 
İl Müftülüğü, İstanbul Üniversitesi Taşınabilir Kültür 
Varlıkları ve Onarımı Bölümü, Topkapı Sarayı 
Restorasyon Konservasyon Merkez Laboratuvar 
Müdürlüğü), 
• Kurum dışına yapılan Ziyaretler (T.C. 
Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı, 
İstanbul Üniversitesi Genel Sekreterlik Makamı, 
çeşitli kütüphane, arşiv ve müze ziyaretleri, 
projemize benzer proje yapmış kurum ziyaretleri, 
bilgi ve belge yönetiminde bu alanda çalışmaları 
olan akademisyen ziyaretleri, sahaflar ziyaretleri),
• Kurum dışından bize yapılan ziyaretler (İstanbul 
Üniversitesi Taşınabilir Kültür Varlıkları ve Onarımı 

Bölümü, Topkapı Sarayı Restorasyon Konservasyon 
Merkez Laboratuvar Müdürlüğü, Marmara 
Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Tekstil Mühendisliği 
Bölümü, T.C. Gıda Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı 
Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü,)
• Yararlandırma ve sürdürülebilirlik çalışmaları 
gibi birçok iş sürecimiz bulunmaktadır. 

Bu süreçte başta Mütevelli Heyet Başkanımız 
Sayın Ahmet Akça olmak üzere, Sayın Rektörümüz 
Rümeyza Kazancıoğlu’na, tüm proje ekibimize,  
çalışmalarımıza destek veren üniversite satın alma 
müdürümüz Halil İbrahim Özen, yapı işleri direktörlüğü 
mühendislerimiz Cengiz Ayaz, Tahir Karabulut, 
Eren Kiriş’e, kurumsal iletişim direktörümüz Yunus 
Elmas’a, Proje Müze Danışmanımız Beyza Özer’e 
ve kurum dışı iş birliği içinde olduğumuz başta 
İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü olmak üzere, 
T.C. Cumhur Başkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı, 
Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü, İstanbul İl 
Müftülüğü, İstanbul Üniversitesi Türk ve İslâm 
Eserleri Müzesi, Beyazıt Yazma Eser Kütüphanesi, 
Boğaziçi Üniversitesi Arşiv Ve Dokümantasyon 
Merkezi, Şehir Üniversitesi Kütüphanesi, İSAM 
Kütüphanesi, Atatürk Kitaplığı, İstanbul Üniversitesi, 
Marmara Üniversitesi ve Medeniyet Üniversitesi Bilgi 
Ve Belge Yönetimi bölümlerine işbirlikleri, destek ve 
katkılarından dolayı teşekkürlerimi sunmak isterim.

Üniversite olarak bu projeyle araştırmacıların 
kullanımına açmayı planladığımız ve proje bitiminden 
sonra da sürekliliği sağlamaya devam edeceğimiz 
kaynaklarımızı toplumumuzun hizmetine sunarken 
farklı kurumlarla güçlerimizi birleştirerek yeni 
projeler yapmayı ve Türkiye’nin bilgi birikimini tüm 
insanlıkla paylaşmanın heyecanını birlikte yaşamayı 
hedefliyoruz.
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Çoğunluğu Akdeniz ülkelerinde olmak üzere dünyada toplam 150 tür ile yayılım 
gösteren Lamiaceae (Ballıbabagiller) familyasına ait Sideritis cinsinin iki önemli 
gen merkezinden biri Türkiye, diğeri ise İspanya’dır.

Ülkemizde 45 türle yayılım gösteren, alt türleri ve varyeteleri ile takson sayısı 
53’e ulaşan Sideritis bitkisi Türkiye’de doğal olarak yetişen bitkiler arasında en 
yüksek endemizm oranına (%77) sahip cinslerden biridir.

Halk arasında dağ çayı ya da yayla çayı adıyla bilinen Sideritis türleri özellikle 
Batı ve Güney Anadolu’nun bazı yörelerindeki kır kahvelerinde adaçayı adı ile de 
ikram edilir. Oysa adaçayı diye bilinen bitkiler Salvia türleridir ve İngilizce “sage” 

ENDEMİK TÜRLERİYLE 
ÜLKEMİZİN ÇOK DEĞERLİ 
BİR HAZİNESİ: SİDERİTİS
 Sideritis L. cins adı, Yunanca "sideros" (demir) kelimesinden türemiş olup 
eskiden beri demirle yapılan silahların yol açtığı yaraları iyileştirmede 
kullanılması nedeniyle bu adın verildiği düşünülmektedir.

PROF. DR. GÜLAÇTI TOPÇU / BVU ECZACILIK FAKÜLTESİ DEKANI

olarak bilinirler. Anadolu’da Sideritis’ler türünün 
özelliklerine göre farklı isimlerle de adlandılırlar. 
Örneğin; halk arasında yaygın olarak kullanılan 
S. congesta Davis et Hub.- Mor., S. condensata 
Boiss. et Heldr. Apud Bentham ve S. caesarea 
Duman bitkileri sırasıyla başakçayı, kozalı kekik 
ve topalçay isimleriyle bilinirler.

Sideritis türleri başlıca Toroslar ve Ege Bölgesi 
olmak üzere Türkiye’nin birçok bölgesinde 
halk tarafından yaygın olarak kullanılmakta ve 
pazar tezgâhlarında satılmaktadır. Bunlardan 
Sideritis trojana Kazdağı eteklerinde yaşayan 
Türkmenlerin gelir kaynaklarından birisini 
oluşturmaktadır. Kazdağı milli parkında yetişen 
S. trojana Bornm., bölgede “Sarıkız çayı” 
olarak isimlendirilmekte; mide, göğüs ve boğaz 
hastalıklarında kullanılmaktadır. Bu nedenle 
Troya bölgesine has endemik bir tür olan 
Sideritis trojana’nın daha kontrollü toplanması 
gerekmektedir.Sideritis trojana
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Zayıf veya orta derecede polar organik çözücü ler 
kullanılarak (hekzan, diklorometan, aseton gibi) 
hazırlanan Sideritis ekstreleri, başlıca diterpenler 
ve polar olmayan flavonoid ve fenolik bileşikler 
taşırken; etilasetat/metanol veya sulu alkol ekstreleri 
ise şeker taşıyan fenolik bileşiklerce (feniletanoid/ 
fenilpropanoid ve flavonoid glikozitler) ve şekerli 
iridoid bileşiklerce zengindirler. Bu nedenle sulu 
veya alkollü ekstrelerinin yüksek antioksidan 
aktivitelerinden bu bileşikler sorumludur. 27 Sideritis 
türünün metanol ekstresinin antioksidan aktivitelerini 
farklı yöntemlerle araştıran bir çalışmada, bu 
ekstrelerden total fenolik miktarı yüksek olanların 
daha güçlü serbest radikal süpürücü ve/veya 
antioksidan etkiye sahip oldukları belirlenmiştir.

Akdeniz ülkelerinde yaygın olarak yetişen 
Sideritis türlerinin halk arasında içecek (çay), 
tatlandırıcı ve koku verici ve geleneksel tıpta 
antimikrobiyal, antienflamatuvar, yara iyi edici, anti-
ülser, antispazmodik, karminatif, antikonvulsan, 
analjezik amaçlarla kullanımı mevcuttur. Uzun 

yıllardır Sideritis türleri üzerinde devam eden 
araştırmalarımız sonucunda bu bitkilerin etkin 
bileşiklerinin başlıca ent-kauren iskeletine sahip 
diterpenler ve fenolik bileşikler olduğunu saptadık 
ve 20’ye yakın tür üzerindeki fitokimyasal ve 
biyolojik aktivite araştırmalarımızın sonuçlarını 15 
kadar uluslararası makale olarak yayımladık. Hatta 
Sideritis türlerinin antikolinesteraz, yani potansiyel 
anti-Alzheimer etkilerinin dünyada ilk kez grubumuz 
tarafından S. arguta Boiss.et Heldr. (eşek çayı) türü 
üzerinde yaptığımız çalışmalarla gerçekleştiğini 
belirtmek isterim. Bu türden ve hatta S.trojana dahil 
pek çok Sideritis türünden elde edilen bir seri ent-
kauren diterpenden özellikle 7-epicandicandiol, 
kolinesteraz enzimini çok güçlü bir şekilde inhibe 
ederek potansiyel anti-Alzheimer ilacı olabileceğini 
göstermiştir. Akdeniz çevresindeki ülkelerde yetişen 
Sideritis türlerinde, özellikle İspanya ve İtalya’da 
kauren diterpenlerin yanı sıra labdan, pimaran, 
beyeran, trakiloban, rozan ve atisan iskeletine sahip 
diterpenler bulunmasına rağmen, Anadolu Sideritis 
türleri ağırlıklı olarak kauren diterpenlerce zengindir. 

Sideritis scardica
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Nitekim farklı iskelete sahip diterpenler sadece 
bazı türlerde minör bileşikler olarak bulunmuştur. 
Almanya, İspanya, Bulgaristan ve diğer bazı Avrupa 
ülkelerinde çayları, tentürleri ve şurupları halinde 
hazırlanan Sideritis türleri gıda/gıda takviyesi ve 
kozmetik ürün formülasyonları halinde ya da farklı 
kombine tıbbi preparatlarda çeşitli amaçlarla 
(solunum yolları, üriner sistem rahatsızlıklarında, 
karaciğer destekleyici, antibakteriyel ve 
antifungal ajan, osteoporoz ve yaşlanmaya karşı) 
kullanılmaktadır.

Sideritis türlerinin özellikle herbası başlıca mide 
ve bağırsak rahatsızlıkları ile öksürük ve soğuk 
algınlığı durumlarında tedavi edici amaçlı olarak 
kullanılmaktadır ve nitekim Avrupa’ da “ironwort, 
mountain tea, shepherd's tea” olarak bilinen 
Sideritis türlerinden dördünün (Sideritis scardica 
Griseb.; Sideritis clandestina (Bory&Chaub.); 
Sideritis raeseri Boiss&Heldr.; Sideritis syriaca L.) 
herbasının 15 yılı aşkın bir süredir kullanılmasına 
dayanarak Avrupa İlaç Ajansı “European Medicinal 
Agency” (EMA) - Bitkisel Tıbbi Ürünler Komitesi 
“Herbal Medicinal Products Committee” (HMPC) 
tarafından bir monograf hazırlamıştır (2015). Bu 
monograf ile preparatların başlıca soğuk algınlığı 

ile ilişkili öksürüğün giderilmesi ve mide-bağırsak 
rahatsızlıklarının giderilmesi için kullanılabileceği 
sonucuna varılmıştır. HMPC değerlendirmesinde, 
dağ çayı ile yapılan klinik çalışmaların yeterli 
olmadığını ancak yukardaki kullanımlar için iyi 
belgelenmiş olanlarının kullanımını dikkate almıştır. 
Buna göre belirtilen her dört Sideritis türünden 
biriyle hazırlanan ürünlerin kullanılması önerilmiş 
ve beklenmeyen bir durum olduğunda doktora 
başvurulması gerektiği belirtilmiştir.

Kullanım Miktarı ve Kullanım Şekli: (EMA 
monografında belirtilen her iki endikasyon için de 
yetişkin ve yaşlılarda): Günde 2-3 kez bitki çayı 
olarak; 2-4 gram parçalanmış bitkisel maddenin 150-
200 mL su içinde bitki infüzyonu olarak hazırlanması 
ve maksimum günlük dozda 12 gram bitki herbasının 
kullanılması şeklinde önerilmiştir. Çocuklarda ve 18 
yaşın altındaki ergenlerde ise kullanılması tavsiye 
edilmemiştir.

HMPC ayrıca, bitkinin bir anti-enflamatuvar ve 
antimikrobiyal etkiye sahip olduğunu ve midenin 
korunmasında ve şiddetli bağırsak kasılmalarının 
azaltılmasında bir etkisi olduğunu öne süren 
laboratuvar çalışmalarını da dikkate almıştır.

Sideritis congesta bitki ekstresiyle diğer üç bitki ekstresini içeren kombine 
bitkisel preparat olarak hazırlanan BVU ürünü Siderimix 

Sideritis congesta
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HMPC değerlendirmesi sırasında bu ilaçlarla ilgili 
herhangi bir yan etki bildirilmemiştir. Ülkemizde 
yukarıda EMA tarafından kullanımı onaylanan 4 
türden üçü S. scardica, S. raeseri ve S. syriaca 
yetişmektedir, fakat halk arasında daha çok 
kullanılan türler S. congesta ve S. caesera bitkileridir.  
 
Sideritis türleri, halk arasında yara iyileştirici, ülser 
ve diğer gastro-intestinal rahatsızlıklara karşı da 
kullanılmaktadır. Türkiye’de Sideritis türlerinin 
bu ve benzer aktivitelerini araştıran çalışmalar 
son 10 yılda artmıştır. Midevi ve yara iyileştirici 
özelliklerinin yanı sıra hem antibakteriyel hem de 
antiviral özellikler gösteren bazı etkili bileşikleri, 
yani sekonder metabolitleri sayesinde Sideritis 
türleri üzerindeki araştırmalar gittikçe daha da 
önem kazanmaktadır. Ayrıca, grubumuzun yanı 
sıra, diğer bazı araştırıcılar da son yıllarda Sideritis 
türlerinden hazırladıkları ekstre ve saf bileşiklerin 
hafızayı güçlendirici, nöroprotektif, demans ve 
Alzheimer gibi rahatsızlıklardaki etkilerini in vitro 
ve in vivo çalışmalarla araştırmaktadırlar. Bazı 
Sideritis ekstreleri, özellikle uçucu yağları, gıdalarda 
tatlandırıcı ve koku verici olarak kullanılmasının 
yanı sıra kozmetik ve parfümeri endüstrisinde 
de kullanılmaktadır. Hatta antioksidan etkili ve 
serbest radikalleri yakalayıcı bileşiklerin Alzheimer 
hastalığını yavaşlatacağı ve progresini iyileştireceği 
ve de nöronal dejenerasyonu minimize edeceği 
pek çok araştırma ile belirlenmiş olduğuna 
göre Sideritis türlerinin antioksidan etkilerini 
flavonoid ve fenilpropanoid glikozitleri (başlıca 
verbascoside), antikolinesteraz etkilerini ise ent-
kauren diterpenleriyle (başlıca 7-epicandicandiol) 
gerçekleştirdiği sonucuna varabiliriz.

Nitekim, son yayınlardan birinde Sideritis scardica 
bitkisinden hazırlanan su, metanol ve etanol 
ekstrelerinin rat beyin sinaptozomlarında serotonin, 
noradrenalin ve dopaminin geri alımı ve insan JAR 
(plasental koryokarsinom) hücrelerinde ise sadece 
serotonin geri alımı araştırılmıştır. Alkol ekstrelerinin 
su ekstrelerinden daha etkili (EC50= 30–40 μg/mL) ve 
metanol ekstresinin ise insan serotonin transporter 
inhibisyonunda etanol ekstresinden çok daha güçlü 
inhibisyon yaptığı (EC50= 1.4 μg/mL) belirlenerek 
S. scardica ekstreleri üçlü monoamin geri alım 
inhibitörleri olarak sunulmuş, bu ekstrelerin major 
depresyon, anksiyete, dikkat eksikliği hiperaktivite 
ve nörodejeneratif hastalıklar ile ilişkili mental 
bozukluklarda kullanılabileceği önerilmiştir. 

Anadolu’nun 39 endemik Sideritis türünden çoğunu 
kapsayan 20 yıllık fitokimyasal araştırmalarımızda 
pek çok türünün ent-kauren diterpenlerce 
zengin olduğunu izledik ve bazı türlerde linearol, 
siderol, sideridiol ve sidol diterpenlerin her biri 
kuru bitkiden, %1-%0.1 oranında elde edilmiştir. 
Bitkilerdeki sekonder metabolitlerin yüzde veriminin 
genelde %0.1-%0.01 olduğu düşünülürse bu 
verim oldukça yüksektir. Dolayısıyla bu değerli 
bitkilerin gıda takviyesi ve hatta bitkisel ilaç olarak 
değerlendirilmesi gerekmektedir. Ayrıca, Sideritis 
bitkileri fenolik bileşikleri de kayda değer bir yüzdeyle 
taşımaktadır. Bu nedenle ülkemizin bu zenginliğini 
ürüne dönüştürmek amacıyla Eczacılık Fakültesi ve 
Fitoterapi Merkezimizin laboratuvarlarını kullanarak, 
yürütücüsü olduğum bir TAGEM-15/Ar-Ge 54 projesi 
ve doktora tezi çalışması “İki endemik Sideritis türü 
üzerinde fitokimyasal ve biyoaktivite çalışmaları” 
kapsamında S. congesta türünü taşıyan kombine 
bitkisel bir preparat hazırlayarak Prof. Dr. Murat 
Kartal Hocamızla birlikte üniversitemizin bitkisel bir 
ürünü haline getirdik. 
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BEZMİÂLEM’DE  
İDARİ PERSONEL PERFORMANS 
DEĞERLENDİRMESİ
360 derece performans değerlendirme sistemi yöneticilerinizin, iş 
arkadaşlarınızın, astlarınızın ve hatta iç/dış müşterilerinizin, birlikte 
çalıştığınız kişilerin sizi değerlendirdiği kapsamlı ve ayrıntılı bir performans 
değerlendirme sistemidir.  Çalışma ortamında birçok açıdan kapsamlı 
bir performans değerlendirmesi yapmak amacıyla 2018 yılı performans 
değerlendirme döneminde üniversite ve hastane idari personeline 
kurumumuzun hedefleri ve değerleri doğrultusunda 360 derece performans 
değerlendirme sistemini uyguladık.

HATİCE KÖSRETAŞ / BVU GENEL SEKRETER YARDIMCISI

Çalışanlarımızın performanslarını eğitim ihtiyaçlarını 
belirlemek, kişisel gelişim planını ortaya çıkarmak, 
performanslarını daha objektif değerlendirmek amacıyla 360 
derece performans değerlendirme sistemini uygulamaya 
karar vererek hazırlık sürecine başladık. İnsan Kaynakları 
Direktörlüğümüzde görevli personellerimizin özverili 
çalışmaları, bu süreci başarı ile tamamlamamızda en büyük 
etken oldu. 360 derece performans değerlendirme sistemini, 
üniversitemizin yetkinliklerini, kurum kültürünü ve temel 
değerlerini dikkate alarak kurumumuza özel olarak geliştirdik. 

360 derece performans değerlendirme sistemini uzun süredir 
uygulayan Turkcell Akademi’nin değerli yöneticileriyle bilgi 
alışverişinde bulunduk. Üniversitemiz bünyesinde çalışan 
idari personelin performansları hakkında karar vermeye 
çalışırken tarafsız, alternatif bir değerlendirmeye ihtiyacımız 
vardı. Geçmiş yıllarda uyguladığımız 90 derece performans 
değerlendirme sisteminin, sadece yöneticinin çalışanını 
değerlendirdiği bir performans sistemi olması nedeniyle, 
objektif ölçüm açısından zorlukları vardı. 360 derece 
performans değerlendirme sistemi bu konuda bir çözüm 
oldu. Bir çalışanın birden fazla değerlendirici tarafından 
değerlendirilmesi sonucunda ulaşılan ortalama değerin, bir kişi 
için ulaşabileceğiniz en doğru sonuç olduğunu söyleyebiliriz. 
Bu değerlendirme sistemi sonuçları, ücret, kariyer planlaması, 
eğitim ve gelişim programlarının planlanabilmesine veri 
oluşturabilecektir.

360 derece performans 
değerlendirme sistemini, 
üniversitemizin kültürü ve 
değerleri doğrultusunda 
kurumumuza özel olarak 
geliştirdik. 
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Yetkinliklerimizi belirledik
Mütevelli Heyeti Başkanlığı, Rektörlük, Genel 
Sekreterlik ve İnsan Kaynakları Direktörlüğünün dâhil 
olduğu ilk basamak, yetkinliklerin belirlenmesi oldu. 
Yetkinlikleri iki ana başlık altında; temel yetkinlikler, iş 
ailesi yetkinlikleri (yönetsel yetkinlikler ve fonksiyonel) 
olarak topladık. Üst yönetimimizin önemli desteğiyle 
yetkinlik tespit etme çalışması yaklaşık 4 ay sürdü. 
Kurum yetkinlik seti ve sözlüklerini hazırladık. 
Yetkinlik çalışması bu aşamada önemliydi çünkü; 
yetkinlikler üzerinden çalışanlarımızın performansları 
değerlendirilecekti.   Pozisyon profilleme (iş ailesi) 
ile yetkinliklerin pozisyonlara göre dağılımları tespit 
edildi. Pozisyonlara göre dağıtılan yetkinlikler, 
kişilerin 360 derece performans değerlendirmesinde 
kullanılacak kriterleri oldu. 

Kullanılan yazılım programı 
Bundan sonraki adımda değerlendirmeyi 
yapacak bir yazılım programına ihtiyacımız vardı. 
Bilgi yönetim sistemimizde kullanılan ERP AX 
programında bulunan performans modülünü, 
ihtiyaçlarımıza uygun olarak geliştirdik. Programda 
nasıl değerlendirme yapılacağı, formların ve sistem 
üzerinden anket soru setlerinin nasıl gönderileceği 
gibi çalışmalar test edilerek tamamlandı. 
Değerlendirme sonrası geribildirim raporlamalarında 
kullanılacak olan çalışan karnesi ve yöneticinin 
raporuna ait tasarımlar gerçekleştirildi. Bu aşamada 
Bilgi Teknolojileri Direktörlüğümüzün işbirliği ve 
yardımları ile süreci kısa sürede tamamladık.

Kimin kimi değerlendireceğine karar verildi
Genel Sekreterliğimiz tarafından personelin kimler 
tarafından değerlendirileceğine karar verilirken, 
organizasyon şemasındaki personellerimizin iş 
ilişkilerini kullandık ve kişilerin birbirleri ile gerçekten 
bir iş ilişkisi içinde olmalarına dikkat etmeye çalıştık. 
Bu noktada kimin kimi değerlendireceği bilgisi sadece 
İnsan Kaynakları Direktörlüğümüz bünyesinde gizli 
kaldı. İnsan Kaynakları Direktörlüğümüz bu noktada 
birim yöneticilerimize birebir danışmanlık yaptı.

Personelin bilgilendirilmesi
360 derece performans değerlendirmesine 
başlamadan önceki son ama en önemli süreç; bu 
değerlendirmenin net ve açık olarak tüm personele 
anlatılmasıdır. Bu anlatımın da yazılı bilgilendirme 
ile birlikte, en önemlisi sözlü olarak personel ile 
paylaşılmasıdır. Sözlü olarak anlatılması, personelde 
oluşacak soru işaretlerini minimize edecektir. 
Açıkça anlatılması gereken bir sistem olduğundan, 
tam bir güven ortamı sağlamak çok önemlidir. 
Neticede astlardan üstlerini ve iş arkadaşlarının 
da birbirlerini değerlendirmelerini istiyoruz. “Bu 
değerlendirme sonucunda verilerin nerelerde 
kullanılacağını, kimlerin neyi ne kadar göreceğini 
bildirmek, sonuçlardaki objektif değerlendirme 
oranını artıracaktır” düşüncesi ile, İnsan Kaynakları 
personelimiz bütün çalışanlarımıza sistemi anlatıp 
soru cevaplı oturumlar düzenledi. Kurumumuzun 
iletişim sistemi olan “İntranet” ortamında tüm yazılı 
dokümanlarımızı; yetkinlik seti, yetkinlik sözlüğü, 
yetkinlik bilgi kitapçığı, 360 derece iletişim mektubu 
ve eğitim videolarını paylaştık. 
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Değerlendirmenin yapılması 
Uygulamada gizlilik esas olduğundan 28 kişilik bir 
bilgisayar laboratuvarı kurduk. Tüm çalışanlarımıza 
program üzerinden gönderilen formları doldurmaları 
için oturumlar halinde planlama yaptık ve bu 
laboratuvarlarda formları doldurmalarını sağladık. 
Neticede tüm idari personel 360 derece performans 
değerlendirmesine hazırdı. 1 ay gibi kısa bir sürede 
60 oturum düzenledik. 1.671 idari personelimizin 
15.165 form ile değerlendirmesini tamamladık. Bir 
kişiyi en az 7 kişi, ortalamada ise 18 kişi değerlendirdi.

Değerlendirme sisteminin online olmasının zaman 
tasarrufu sağlaması ve gizlilik gibi pek çok önemli 
avantajları oldu. Tüm uygulamanın online sistemde 
gizlilik prensipleri çerçevesinde yürütülmesi, 
uygulama öncesi tüm çalışanlarımıza eğitim ve 
bilgilendirmelerin yapılması, tüm süreç boyunca 
insan kaynakları ekibimizin teknik destek ve 
danışmanlık sağlaması, bireysel değerlendirme 
raporlarının sistemden otomatik olarak alınabilmesi 
elde ettiğimiz önemli avantajlardandı.

Geribildirimlerin yapılması
Geribildirim esnasında en çok üstünde durduğumuz 
konu; 360 derece performans değerlendirme 
sisteminin en büyük hedefinin personelin gelişimi 
olduğu ve değerlendirme sonuçlarına bu göz ile 
bakılması gerektiği idi.  Ortaya çıkan eksik ve 
güçlü yönler doğrultusunda, personelin bu çıktıları, 
“nasıl daha başarılı bir çalışan olabilirim” planı 
içinde kullanması gerektiğini anlatmaya çalıştık. 
Bu da kişileri büyük oranda rahatlattı. Başarıya 
giden yolun nereden geçtiği ve kişilerin bu yolda 
nerede olduklarını görmeleri ve bu yönde kendi 
rotalarını çizmeleri için bir harita görevi gördü. Biz 
İnsan Kaynakları Direktörlüğü olarak bir sonraki 
yıla ait eğitim planlamamızı daha net yapabildik, 
çünkü personellerimizin eksikliklerini daha net 
görebilmemize imkân verdi. Bunların yanı sıra üst 
yönetimin kendilerini takip ettiği inancı ve sistemin 
kariyer planlamaya bir giriş olmasından dolayı bir 
motivasyon aracı da oldu.



360 derece performans  değerlendirme 
sistemi ile personellerimizin 
performanslarını iyileştirmesine 
yönelik çok yönlü bir geribildirim 
aracına sahip olduk. Bu sayede 
zaman içindeki gelişimin takip 
edilebilmesi, odaklanılması gereken 
yetkinliklerin belirlenebilmesi mümkün 
oldu. Yöneticiler kendi çalışanlarının 
performansı hakkında daha geniş 
çerçevede bilgi sahibi olabildi. Ayrıca 
360 derece performans değerlendirme, 
personellere çevresindeki kişilerin 
kendi performansı hakkındaki algısı 
ile kendi algısını karşılaştırma olanağı 
sağladığından, çalışanların kişisel 
farkındalığının artırılması mümkün oldu.

360 derece performans değerlendirme 
sonuçları neye etki etti?
Yıllık ücret artışı, eğitim planlaması, 
personelin kendi kişisel gelişimini 
planlaması ve kariyer planlamasında 
(terfi süreçleri) kullandık. Üniversite 
kadrosundan 23 kişi,  hastane 
kadrosundan 24 kişi olmak üzere 
toplam 47 personelimizin performans 
değerlendirme sonucuna bağlı olarak 
direktör, müdür, sorumlu vb. farklı 
pozisyonlara terfileri gerçekleştirildi.

Son olarak 360 derece performans 
değerlendirme sistemi sonucunda 
çok iyi performans puanı alan 190 
personelimize, Rektörümüz Prof. 
Dr. Rümeyza Kazancıoğlu, Genel 
Sekreterimiz Zeynep Gökçen ve 
tarafımca imzalanan tebrik mektupları 
takdim edildi. 

2018 yılında edindiğimiz tecrübe 
ile kendimize 2019 yılı için yeni 
gelişim planları ve hedefler çıkardık. 
Bu doğrultuda İnsan Kaynakları 
Direktörlüğümüz bir sonraki performans 
değerlendirme dönemi için geliştirme 
çalışmalarına başladı. Ayrıca 2019 
yılı hedeflerimiz arasında akademik 
personel için de 360 derece performans 
değerlendirme sisteminin uygulaması 
yer almaktadır.
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Dünya Kulak İşitme Günü kapsamında açıklamalarda bulunan Bezmialem 
Vakıf Üniversitesi Hastanesi Başhekimi ve Kulak Burun Boğaz Anabilim 
Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fadlullah Aksoy, “Anne karnında geçirilen 
enfeksiyonlar doğumsal işitme kayıplarına yol açabilir. Aynı zamanda 
çocukluk çağı hastalıkları olan kızamık, kızamıkçık ve kabakulak gibi viral 
hastalıklar da koklea (kulak salyangozu) ve iç kulaktan beyne giden işitme 
sinirinde hasar yaparak işitme kaybı oluşturabilir” dedi.

PROF. DR. FADLULLAH AKSOY / BVU TIP FAKÜLTESİ BAŞHEKİMİ & KBB ANABİLİM DALI ÖĞRETİM ÜYESİ

ENFEKSİYON
İŞİTME KAYBINA NEDEN 
OLABİLİR

İşitme kaybının özellikle çocukların sosyal yaşamını ve öğrenme yetisini 
olumsuz yönde etkilediğini söyleyen Prof. Dr. Fadlullah Aksoy, “Anne karnında 
geçirilen enfeksiyonlar, doğumsal işitme kayıplarına yol açabilir” dedi ve 
doğuştan olmayan yani edinilmiş işitme kayıpları ile ilgili önemli açıklamalarda 
bulundu: “Tekrarlayan üst solunum yolu ve orta kulak enfeksiyonları ile birlikte 
bakteriyel ve viral enfeksiyonlar da orta kulakta iltihaplanma yaparak işitme 
kaybına neden olabilir. Çocukluk çağında çok sık görülen ve şu anda aşılama 
programlarına bağlı olarak sayısı son derece azalan Kızamık, Kızamıkçık ve 
Kabakulak gibi viral hastalıklar da koklea ve iç kulaktan beyne giden işitme 
sinirinde hasar yaparak işitme kaybı oluşturabilir. Bunlar tek kulakta olabildiği 
gibi her iki kulağı da etkileyebilir. 

Enfeksiyonlar dışında çocukluk yaşlarında geniz 
eti, bademcik, alerji ve gastroözofageal reflüye 
bağlı olarak orta kulakta sıvı birikmesi oluşursa, 
bunun sonucunda da işitme kaybı gelişebilir.”

Çocuklarda işitme kaybı, konuşmayı etkiliyor
“İşitme her yaş grubunda önem arz etmekle 
beraber çocuk yaş gruplarında çok daha önemlidir” 
diyen Prof. Dr. Fadlullah Aksoy, “Çocuklarda 
sağlıklı iletişim kurabilme ve konuşma yeteneğinin 
gelişmesi için öncellikle işitme duyusu önemlidir. 
Çocuk duyduktan sonra anlar ve bu anladıklarıyla 
da konuşmayı öğrenir. Dolayısıyla duymayan çocuk 
konuşamaz. Ebeveynlerin, çocuklardaki işitme ve 
konuşma becerileri ile ilgili süreci iyi takip etmeleri 
gerekir. Sese cevap vermeme, sese dönmeme, 

tepki vermeme, ders başarısının düşmesi, iletişim 
kurmaktan kaçınma, içe kapanma gibi birçok belirti 
işitme kaybında erken teşhis için önemli belirtilerdir. 
Yeni doğanlarda ise işitme tarama testleri dışında, 
işitme kaybını anlamanın herhangi bir yolu yoktur” 
dedi.

''Çocuklarda sağlıklı iletişim 
kurabilme ve konuşma 
yeteneğinin gelişmesi için 
öncellikle işitme duyusu 
önemlidir.''
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İşitme kaybı tedavi edilebilir mi?
İşitme kaybının farklı tip ve dereceleri için farklı 
işitme kaybı tedavileri mevcut olduğunu söyleyen 
Prof. Dr. Fadlullah Aksoy, “Öncelikle işitme kaybı 
derecesini ve işitme kaybı nedenini ortaya koymak 
gerekir. İşitme kayıpları; hafif, orta ve ağır derecede 
olabilir. Hafif derecede işitme kaybı erişkin yaşlarda 
kişi için çok önemli olmasa bile çocuk yaş grubunda 
derecesine bakılmaksızın önemlidir. İletim tipi işitme 
kayıplarında (dış veya orta kulaktaki işitme 
kaybı) probleme yönelik medikal ve 
cerrahi tedaviler mümkündür. 
Çocuk yaş gruplarında geniz eti 
ve bademcik sorunları, alerji 
olması, pasif sigara içiciliği, 
gastroözofageal reflü gibi 
birçok risk faktörü, orta 
kulak enfeksiyonlarına yol 
açarak orta kulakta sıvı 
birikimine neden olur. Oluşan 
sıvı birikmesi işitme kaybına 
neden olur. Bu hastalarda 
esas nedene yönelik tedavi ile 
beraber sıvının cerrahi müdahale ile 
boşaltılarak ventilasyon tüpü takılması 
işitme kaybının düzelmesini sağlar. Bunun dışında 
kronik orta kulak enfeksiyonları,  kulak zarı ve orta 
kulaktaki kemikçiklere hasar vererek işitme kaybı 
oluşturur. Aynı şekilde cerrahi müdahale ile işitme 
restorasyonu yapılabilir.”

Her 1000 kişiden biri doğumsal işitme kaybı ile 
dünyaya geliyor
Prof. Dr. Fadlullah Aksoy, “Doğumsal işitme kayıpları 
her 1000 canlı doğumda bir görülür. Tarama 
protokolleri ile her yeni doğan bebeğe otoakustik 
emisyon ve ABR ile hemen tanı konulabilmektedir. 
Tanı konulduktan sonra işitme kaybı derecesine 
göre tedavisi yapılmaktadır. Doğumsal iki taraflı 
total işitme kayıplarında erken tanı konulup tedavi 

edilmediği durumda sağırlık ve dilsizlik 
kalıcı olmaktadır. Bu tür hastalarda 

erken tanı ile beraber işitme 
cihazı uygulamasından sonra 

koklear implant yapılması, 
işitmeyi sağlayarak çocuğu 
akranlarından farksız hale 
getirebiliyor. Doğumsal 
işitme kaybı vakalarında 
erken teşhis oldukça 

önemli. Bu nedenle ailelere 
ve biz hekimlere düşen, 

erken tanı ile beraber uygun 
tedavi yöntemine bir an evvel 

başlamaktır” açıklamasını yaptı.
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BİYOKİMYADA 
KONSANTRASYON VE  
TEKNİK DONANIM ÖNEMLİ
Kimyasal ilaçlarda olduğu gibi bitkisel kökenli ilaçlarda da standardizasyon 
ve doz çok önemli. Farmakologların babası sayılan Paracelsus şunu söylüyor: 
“Her şey zehir olabilir. Zehir olanla olmayanı ayıran dozudur.”

PROF. DR. ABDURRAHİM KOÇYİĞİT / BVU TIP FAKÜLTESİ TIBBİ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI BAŞKANI

Biyokimya alanındaki birikiminiz geleneksel ve tamamlayıcı tıp alanındaki 
çalışmalarınızı ne yönde etkiledi?
2012 yılında üniversitemizde göreve başladıktan sonra şunu gördüm;  Dünyada 
olduğu gibi Türkiye’de de Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp gittikçe popülaritesini 
artıran bir alan. 2014 yılında Sağlık Bakanlığı da bu konuyla ilgili bir yönetmelik 
çıkardı. Geleneksel tıbbın 15 alanında hekimler ve diş hekimlerine, sertifika 
almak koşuluyla uygulama yapılmasına izin verildi. Fakat yapılan uygulamalar 
ile ilgili ciddi problemler gördüm. Bütün Dünya’da olduğu gibi Türkiye’de de 
geleneksel ve tamamlayıcı tıbbi uygulamaların popülaritesi giderek artmakta, 
fakat Türkiye’de genelde hekimlerimiz ‘kocakarı ilacı’ diyerek bu uygulamalara 
sıcak bakmadıklarından, uygulamaların çoğunlukla hekim olmayan kişiler 

tarafından yürütüldüğünü, ciddi 
hataların yapıldığını ve bu alanın istismar 
edilen bir alan haline dönüştürüldüğünü 
gördüm. Uygulamalara mesafeli 
olmanın bir çözüm olmadığını, bir hekim 
olarak bu alanda kullanılan yöntem ve 
uygulamalar ile ilgili objektif kriterlerle 
pre-klinik ve klinik bilimsel araştırmalar 
yaparak uygulamaların kanıta 
dayandırılması için gerekli çalışmalara 
başladım.  Kuşkusuz, çalışmalar için 
teknik altyapı ile ilgili eksiklerimiz vardı. 
2016 yılında İstanbul Kalkınma Ajansı’nın 
(İSTKA)   açmış olduğu çağrılı projeye, 
proje ekibimle birlikte Geleneksel ve 
Tamamlayıcı Tıp İleri Araştırmalar ve 
Uygulama Merkezi’nin kurulumu için 
75 sayfalık bir proje başvurusunda 
bulunduk.  Çok sayıda proje arasından 
bizim projemiz kabul gördü. Proje ile 
birlikte çok ciddi bir altyapı oluşturduk. 

Üniversite yönetimimizin merkezimizin 
kurulumu için vermiş oldukları destek 
için ayrıca çok teşekkür ediyorum.  
2017 yılında Tıp Fakültesi ek binası 1. 
katında Geleneksel ve Tamamlayıcı 
Tıp İleri Araştırmalar ve Uygulama 
Merkezi (GETAMER) adıyla merkezimizi 
kurduk ve açılışını yaptık. Merkezimizin 
altyapısını bir taraftan uygulama öte 
yandan da araştırma yapmak üzere 
kurguladık. Örneğin proje kapsamında 
bir canlı hayvan optik görüntüleme 
sistemini üniversitemize kazandırdık. 
Oldukça pahalı bir cihaz ve Türkiye’de 
sadece beş adet var. Bu cihazı hayvan 
laboratuvarına kurduk ve kanser 
araştırmalarına başladık. 2017 yılında 
üniversitemizde bulunan Fitoterapi 
Merkezi’nde sertifikasyon programına 
katılarak Fitoterapi sertifikası aldım. 
Bu sertifikayı almamdaki temel amaç; 
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sahayı ve sahadaki hekimleri tanımak, onlarla fikir alışverişi 
yapmak ve ortak projeler üretebilmekti. Esas hedefim ise 
Fitoterapi ve Apiterapide kullanılan yöntem ve ürünler ile ilgili 
pre-klinik ve klinik çalışmalar yaparak faydalı olanlarını doz ve 
endikasyonunun belirlendiği Sağlık Bakanlığı’ndan onaylı ruhsatlı 
ürünler haline getirilmesini sağlamaktır. Çünkü bir fitoterapist olarak 
ülkemizde Sağlık Bakanlığı’ndan onaylı, reçete edilebilecek 
fitoterapotik ürün sayısı yok denecek kadar azdır. Ülke olarak 
endemik bitki türü açısından Avrupa ülkelerinden çok daha 
zengin olmamıza rağmen bizde ruhsatlı ürün sayısı 24 
iken sadece Almanya’da 870 adet ruhsatlı bitkisel 
ürün vardır. Biz de bitkisel ürünler Tarım Bakanlığı 
tarafından “Gıda Takviyesi” olarak ruhsatlandırılıyor 
ve “ilaç değildir” diye bir ibare ekleniyor. Fakat, 
Sağlık Bakanlığı’ndan ruhsatlı bitkisel ürün 
sayısının az olması nedeniyle Fitoterapi 
sertifikalı hekimlerin bir kısmı reçetelerine ya 
ithal bitkisel ürünleri yazıyor ya da Tarım 
Bakanlığı’ndan ruhsatlı gıda takviyelerini 
yazıyor. Bu hiç doğru bir şey değil çünkü 
bu ürünlerde doz yok endikasyon yok, 
içerik analizi yok, standardizasyon yok. 
Böyle bir ürünü tedavi amaçlı kullanmanın 
ciddi komplikasyonları olabilir. Kimyasal 
ilaçlarda olduğu gibi bitkisel kökenli ilaçlarda 
da standardizasyon ve doz çok önemli. 
Farmakologların babası sayılan Paracelsus 
şunu söylüyor: “Her şey zehir olabilir. Zehir olanla 
olmayanı ayıran dozudur.” Aynı etken madde ile 
kanserden korunabileceğiniz gibi, kanseri tedavi 
edebilirsiniz veya kanser oluşturabilirsiniz. Örneğin 
zerdeçalda bulunan kurkumin ile veya C vitamini ile 
kanseri önleyebildiğiniz gibi, kanser oluşturabilirsiniz 
veya kanseri tedavi edebilirsiniz. Burada belirleyici olan 
şey, etken maddenin kime, hangi dozda, nasıl ve ne zaman 
uygulanacağıdır. Bugün kanser tedavisinde C vitamini yaygın 
olarak kullanılıyor önce tedavi dozunu tespit etmek gerekir. 
Kişinin yaşı, cinsiyeti, antioksidan enzimlerin aktivitesine göre dozlar 
belirlenebiliyor. Eğer hedefe göre doğru dozu belirleyemezseniz kaş 
yapayım derken göz çıkarabilirsiniz. Dolayısıyla bitkisel ilaçlarda da 
önce standardizasyon sağlanmalı; doğru bitki, doğru içerik analizi, 
sağlıklı koşularda paketleme ve sonrasında pre-klinik ve klinik 
çalışmalarla doz ve endikasyonları belirlenmeli Sağlık Bakanlığı’nca 
ruhsatlandırıldıktan sonra kullanılmalıdır. Bu ise üniversite, sanayi 
ve bakanlığın işbirliğini gerektiren uzun bir süreçtir.

Japonya’da kullanılan ilaçların %69’unu bitkisel kökenli ilaçlar 
oluşturuyor, Almanya’da kullanılan ilaçların %65’i bitkisel 
kökenlidir. Keza Çin’de kullanılan ilaçların %50’sini bitkisel 
kökenli ilaçlar oluşturuyor. Ama bu ülkeler aynı zamanda konu ile 
ilgili çok ciddi araştırmalar yapıyor ve her yıl bu konuda binlerce 
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literatür yayımlanıyor. Fakat ülkemizde bu alanda 
henüz yeterince araştırma maalesef yapılmıyor.

Dünya ülkeleri ile kıyaslandığında, ülkemiz 
Biyokimya alanındaki çalışmalar ve uygulamalar 
açısından hangi konumda?
Ülkemizde özellikle Klinik Biyokimya Uzmanlığı 
eğitiminde ciddi sıkıntılar olduğu kanısındayım. 
Uzmanlık eğitimi boyunca, araştırmaya, metodolojiye 
ve üretime yönelik çalışmalara yeterince ağırlık 
verilmiyor. Bu nedenledir ki klinik biyokimyada 
kullandığımız cihazlar, kitler 
ve sarf malzemelerinin hemen 
tamamını ithal ediyoruz. 
Sadece ithal ettiğimiz cihaz 
ve malzemeleri kullanmakla 
yetiniyoruz.  Dünya her gün 
yeni bir cihaz yeni bir kit ve 
sarf malzemesi üretirken 
biyokimya alanında yeni 
bilgiler keşfederken biz 
neden üretemediğimizin 
sorgulanması lazım.   

Tıbbi Biyokimya Anabilim 
Dalı olarak, alanında yapılan çalışmalar noktasında 
dünya ülkeleri ile kıyaslama yaptığımızda,  
Anabilim Dalı’mızın önemli bir yere sahip olduğunu 
düşünüyorum. Dünyadaki gelişmeleri az da olsa 
yakaladık. Yaptığımız bilimsel çalışmalar uluslararası 
kaliteli dergilerde yayımlanıyor,  hem moleküler 
biyokimya, hem de klinik biyokimya alanında 
önemli çalışmalar yapıyoruz, yeni biyokimyasal 
kitler geliştiriyoruz, sürekli gerek ulusal ve gerekse 
uluslararası kongrelerden konuşmacı olarak davet 
alıyoruz. Son 5 senede 133 adet makalemiz Web 
Of Science’a girdi. En son birkaç hafta 
evvel Pakistan’da uluslararası bir 
konferansa konuşmacı olarak katıldım 
ve kanserle ilgili çalışmalarımızdan 
bahsettim. Ulusal kongrelerimize 
katılımlarımız oluyor. Yine en 
son davetli konuşmacı olarak 
katıldığım ulusal kongre 
Fitovizyon Kongresiydi.  Biz 
Bezmialem Vakıf Üniversitesi 
Biyokimya Anabilim Dalı olarak 
bilimsel çalışmalarda oldukça 
aktif bir seyir izliyoruz.  
İmkânlar elverdiği ölçüde 
çok daha fazla çalışma yapma 

gayretindeyiz. Fakat biraz önce de söylediğim gibi, 
“Alet işler el övünür” ifadesi, Biyokimya için çok 
önemli. Biyokimyasal çalışmalarda teknik donanım 
ve konsantrasyon çok önemli,  Donanımınız ne kadar 
güçlü ise ve ne kadar o işe yoğunlaşabilmişseniz o 
kadar kaliteli çalışmalar yapar ve ürün çıkarırsınız.   

Eklemek istedikleriniz?
Bu alanda kaliteli işler ortaya koyabilmek için, bilim 
insanı sayısının ve altyapının yeterli olduğu ortak 
merkezler oluşturulması çalışmaların verimliliği 

açısından önemli ve gereklidir. 
Türkiye şu an üretmeye çok 
ihtiyacı var, mevcut şartlarda 
her alanda kendi göbeğimizi 
kendimiz kesmek zorundayız. 
Devletimiz üretmek istiyor ve 
üretim için ciddi fonlar ayrılıyor 
fakat bence sistem sorunumuz 
var. Kamu kurumları, üniversiteler 
ve sanayiciler arasında yeterince 
entegrasyon sağlanamıyor. Bir 
şeyin mevcut olabilmesi için 
bütün bileşenlerinin eksiksiz 
bir araya gelmesi gerekiyor. Bir 

tarladan kaliteli ürün almak için on şeye ihtiyaç varsa 
onunu da bir araya getirmek zorundasınız birini 
eksik bıraktığınızda o tarladan verim alamazsınız.  
Bilimsel çalışmalarda öyle, verim için mekân, teknik 
donanım, akademisyen ve sarf malzemelerinin 
eksiksiz bulunması gerekiyor. Birisi eksik olsa 
diğer tüm yatırımlarınız boşa gider. Maalesef pratik 
uygulamalarda şunu sıklıkla görüyoruz;  bir kısım 
yerlere teknik donanım desteği veriliyor fakat 
akademik destek yeterince sağlanmıyor, bazı 
yerlerde akademisyen oluyor fakat çalışabileceği 

ortam ve teknik donanım sağlanamıyor. 
Hâlbuki bütün bileşenler bir araya 

geldiğinde ancak bir anlam ifade 
ediyor ve kaliteli projelere imza 

atılabiliyor. Bir de, kültürümüz, 
alışkanlığımız, iş yapış 
tarzımızda bazı değişiklikler 
yapmamız gerekiyor. Her 
alanda gerçekten işinin ehli 

ve liyakat 
sahibi olan, 

işini usulüne 
uygun yapanların önü 

açmalıdır.  İşimizi hakkıyla 
yapmadığımız takdirde, asla 
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karşılığını alamayız. Batılılar, işlerini usulüne uygun 
yaptıkları için bilimde teknolojide başarılı oluyorlar. 
Hakikaten işlerimizi usulüne göre yapamazsak, 
ne teknoloji geliştirebiliriz ne bilim ne de sanayi 
üretebiliriz.

Ülkemizdeki sıkıntılardan biri de, bilimsel projelerin 
çok geç sonuçlanması. Örneğin, TÜBİTAK ülkeler 
arası ikili proje desteği kapsamında Pakistan ile 
ortak bir proje yazdık. 20 Ocak’ta projemizi yükledik. 
Üzerinden neredeyse 1 yıl geçmesine rağmen proje 
neticelenmedi. Bürokratik süreçler maalesef çok 
uzun.  

Diğer bir problem, Biyokimya alanında çalışmalarımız 
için sarf malzeme çok kullanılıyor. Bu malzemelerin 
de neredeyse tamamı ithal. Bu malzemelerin bizim 
elimize ulaşması, en erken 1 buçuk ila 2 ay civarında. 
Amerika ve Singapur gibi ülkelerde lojistik süresi 
sadece 1-3 gün.  Sarf malzemelerimizin bir kısmı 
soğuk zincirde gelmesi gerektiğinden uzun süre 
bekletilen bu ürünler, elimize ulaştığında bozulmuş 
olabiliyor. Bu noktada yapılması gereken, bürokratik 
engellerin kaldırılarak sürecin olabildiğince 
hızlandırılması ve yerli üretime ağırlık verilmesidir 
Türkiye’de sağlık sektörü %95 dışa bağımlı bir 
sektör. Çünkü sadece eğitim ve hizmete yönelik 
insan yetiştiriyoruz. Araştırma ve üretme konusuna 

yeterince odaklanmıyoruz. Bugün Türkiye’ye ciddi 
bir ambargo uygulansa, sağlık sektörümüz ciddi 
sıkıntıya girebilir. Artık acil olarak odağımızı revize 
etmeli, araştırmaya ve üretime odaklanmalıyız. 
Özellikle yüksek teknolojiye dayalı üretimin beyni 
olan akademisyenlere gerekli ortamın sağlanması ve 
hak ettiği değerin verilmesi gerekiyor. Son söz olarak 
İbn-i Sina’nın bir sözünü hatırlatmak istiyorum: 
“Bilim ve sanat takdir edilmediği yerden göç eder”. 
Bugün ülkemizde maalesef bir futbolcunun ya da 
sanatçının gördüğü takdir ve itibar kadar bilim 
insanlarının takdir görmediğini düşünüyorum. 
Türkiye’nin bilime ihtiyacı var, bilim insanlarının da 
yaptıkları çalışmalarla takdir görmeye… 
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Osteoporoz yani halk arasında bilinen adıyla kemik erimesinin temelinde 
genetik ve çevresel kaynaklı pek çok hastalık olabilir.

PROF. DR. TEOMAN AYDIN / BVU TIP FAKÜLTESİ FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON ANABİLİM DALI BAŞKANI

BU HASTALIKLAR
KEMİK SAĞLIĞINI TEHDİT 
EDİYOR!

Kemik erimesi, kadın ve erkeklerde farklı sıklıkta ve farklı nedenlerle ortaya 
çıkabiliyor. Kadınlar yaşamları boyunca, kemik kütlelerinin yüzde 30-40’ını 
kaybederken, erkekler ise yüzde 20-30’unu kaybediyorlar. Peki, kemik 
erimesi neden meydana geliyor? Bezmialem Vakıf Üniversitesi Fizik Tedavi ve 
Rehabilitasyon Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Teoman Aydın, kemik erimesinin 
hangi sorunlar sonucunda meydana geldiği ve nelere yol açabileceği 
konusunda önemli uyarılarda bulundu.

Kemik yoğunluğunun 30-40 yaşlarında en yüksek noktaya ulaştığını söyleyen 
Prof. Dr. Teoman Aydın, “Kemik erimesi, kemiklerin içindeki yoğunluğun 
azalması veya kaybolması olarak tanımlanıyor. 

Hastalık, meydana gelme sebebine göre ikiye 
ayrılıyor. Birincil kemik erimelerinin temelinde 
bir hastalık yoktur. Menapoz ve yaşlılığa bağlı 
gerçekleşen kemik erimesi, bu türe örnek 
gösterilebilir. İkincil kemik erimesinde ise hormonal 
sorunlar,  sindirim sistemi problemleri, beslenme, 
ilaçlar veya kanser gibi çeşitli etkenler belirleyici 
olabilmektedir” dedi.

Prof. Dr. Teoman Aydın, sözlerine şöyle devam etti:
“Hormonal sebepler içerisinde tiroit bezinin fazla 
çalışması, kalsiyum metabolizması üzerinde etkili 
olan paratiroit bezinin fazla çalışması, diyabet yani 
şeker hastalığı, doğuştan yumurtalıkların olmaması, 
cinsiyet hormonlarının yetersiz çalışması gibi 
sebepler yer alıyor. Sindirim sistemi problemleri 
içerisinde ise midenin bir kısmının alınması, kronik 
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tıkayıcı sarılık, yetersiz ve dengesiz beslenme gibi sebepler bulunuyor. Kalsiyum ve D vitamininden fakir 
bir diyetle beslenmek, aşırı alkol, kahve ve sigara tüketimi gibi çevresel etmenler de kemik erimesine yol 
açmaktadır. Multiple Myelom (kemik iliği kanseri) ve  lösemi (kan kanseri) gibi kanserler de ikincil osteoporoza 
neden olabilir.”

Yürüyüş ve Koşu Kemik Erimesi Riskini Azaltıyor
Günümüzde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin en önemli probleminin hareketsiz yaşam olduğunun 
altını çizen Prof. Dr. Teoman Aydın, “Kemik üzerine yük bindirerek kemikleri kuvvetlendirmeyi amaçlayan 
egzersizler,  kemik erimesi riskini azaltıyor. Yürüyüş, koşu ve merdiven çıkma gibi yük verici egzersizler 
yapılmalıdır. Haftada en az üç gün 30 dakika tempolu yürüyüş, kemik sağlığı için oldukça önemlidir. 
Fakat yüzme ve su içi egzersizlerin kemik yoğunluğunu artırıcı bir etkisi bulunmamaktadır. Çünkü bu tür 
egzersizlerde kemik üzerine binen yük azalmaktadır” diye konuştu. 
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BEREKETLİ TOHUM 
ÇÖREK OTU VE YAĞI
Çörek otu, (Nigella sativa) Ranunculacea (Düğünçiçeğigiller)  familyasının 
bir türü olup, ülkemizde siyah tohum, siyah kimyon veya bereket tanesi 
olarak bilinmektedir. Çörek otu, Ortadoğu ülkeleri arasında birçok hastalığın 
şifası olduğu için “Habbat Al Barakah” ya da “Kutsanmış Tohum” olarak da 
bilinir. 

PROF. DR. MURAT KARTAL / BVU FİTOTERAPİ EĞİTİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRÜ
 

Çörekotu tohumları; uçucu yağ (Timokinon-TQ), 
timohidrokinon (THQ), ditimokinon (nigellon), timol, 
karvakrol, ß ve ß-pinen, d-limonen, dsitronellol, 
p-simen) ve aynı zamanda acı maddeler de 
içermektedir. 

Yapılmış Çalışmalar
Çörekotu yağının astım ve alerji üzerine etkisi: 
Çörek otunun bronkodilatasyon, anti-histaminik, 
antiinflamatuar, antilökotrienler ve immüno-
modülatör etkileri dahil olmak üzere hayvan veya 
hücresel astım modellerinde çoklu etkilerini 
tanımlayan on dört preklinik çalışma vardı. 
Ayrıca yedi klinik çalışma, semptomlar, 
solunum fonksiyonları 
ve laboratuvar 
parametreleri dâhil 
olmak üzere 
farklı astım 

sonuçlarında iyileşmeler göstermiştir. Nigella sativa 
tohumlarının kalsiyum kanalını bloke eden bileşenler 
içerdiği ve böylece spazmolitik ve bronkodilatör 
aktivitesi olduğu gösterilmiştir. Almanya’da 600 
hastada çörekotu yağı etkilerinin araştırıldığı bir 
çalışmada, toz alerjisi, akne, nörodermatit, astım ve 
genel immun sistem zayıflığı gibi alerjik hastalıkların 
%70’inde iyileşme sağlandığı görülmüştür. 
Yapılan bir çalışmada, 152 alerji hastasına (alerjik 

rinit, bronşiyal astım, atopik 
egzama) 40-80 mg/kg/gün 
dozda N. sativa yağı kapsül 

içinde verilmiştir. Daha 
sonra hastalar, önceden 

tanımlanmış ölçeğe 
uygun olarak, hedef 

s e m p t o m l a r ı n 
yoğunluğuna göre 

Türkiye’nin hemen hemen tüm bölgelerinde ve dünyanın birçok ülkesinde 
yetişen ince yapraklı, yaklaşık 40 cm boylarında otsu tarla bitkisidir. Çörekotu 
diye kullandığımız küçük siyah tanecikler, bu bitkinin dallarında yetişen kapsül 
içindeki tohumudur.
Taşıdığı bileşikler: Nigella sativa tohumları % 32-40 sabit yağ içermektedir. Bu 
yağ, doymamış ve esansiyel yağ asitleri açısından zengindir. Toplam lipitlerin 
kimyasal karakteristikleri ve yağ asidi profili, en önemli doymamış yağ asidinin 
linoleik asit olduğunu ve ardından oleik asit geldiğini ortaya koymuştur. Ayrıca 
sabit yağ ß-sitosterol bakımından zengindir. Sabit yağın kimyasal analizleri; 
yağın % 85’inin doymamış yağ asitleri olduğunu göstermiştir. 
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değerlendirilmiştir. Sonuçta çörekotu tohum yağının 
alerjik hastalıkların tedavisinde etkili bir yardımcı 
ajan olarak kullanılabileceği sonucuna varılmıştır.

Çörek otu tohumlarından izole edilen nigellonun 
(ditimokinon) histamin salgılanmasını önemli ölçüde 
engellediği gösterilmiştir. Çörek Otu yağının anti 
enflamatuar, nefes borusunu genişletici ve gevşetici 
(spazmolitik) özelliği bulunmaktadır. Bu da astımda 
nefes darlığının tedavisine yardımcı olmaktadır.

Çörekotu yağının anti-tümoral ve anti-kanserojenik 
etkisi: 
Çörekotunun anti-kanser özellikleri temel olarak 
güçlü anti-proliferatif, pro-apoptotik, anti-oksidan, 
antimutajenik ve anti-metastatik etkilerine bağlıdır. 
N. sativa'nın tümör başlangıcına ve ilerlemesine 
karşı koruyucu etkileri kısmen enflamasyonu 
baskılayabilme ve bağışıklık güçlendirici etkilerine 
atfedilmiştir.

Tümör taşıyan farelerin çörek otu yağı ile tümör içi 
tedavisinin metastaz gelişiminin inhibisyonuna yol 

açtığı gösterilmiştir. Bu sonuçlar çörek otu yağının 
farelerde anti-metastatik aktiviteye sahip olduğunu 
ya da indüksiyon bölgesinde primer tümör hacminin 
hızlı bir şekilde azalmasıyla metastazı inhibe ettiğini 
ya da geciktirdiğini göstermektedir. Bu çalışmada 
tümör hacminin azaltılmasında, metastaz gelişiminin 
inhibe edilmesinde ve P815 tümör taşıyan farelerin 
mortalitesinin geciktirilmesinde çörek otu yağının 
çok yüksek bir etkinliğini bildirilmiştir.

Çörekotu yağının önemli bileşeni timokinon: 
Timokinon, Nigella sativa L. (çörek otu) tohumunun 
uçucu yağından elde edilen ana aktif fenolik bir 
bileşik olup yüksek antioksidan özellikleri nedeniyle 
birçok hastalıkta geleneksel olarak yaygın kullanılır. 
In vitro and in vivo çalışmalarda timokinonun; 
antiinflamatuvar, antimikrobiyal ve antikanser 
gibi birçok faydalı etkilere sahip olabildiği ileri 
sürülmektedir. Timokinon toksisitesi üzerine yapılan 
çalışmalarda, toksik etkileri ancak çok yüksek 
dozlarında gösterilebilmiştir. Timokinon, yüksek 
biyolojik etkinliği ve düşük sistemik toksisitesi ile 
dikkate değer bir moleküldür.
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Yapılan çalışmalarda timokinonun antiinflamatuar 
etkileri alerjik akciğer inflamasyonlu fare 
modelinde gösterilmiştir. Timokinonun akciğerdeki 
inflamatuvar hücre infiltrasyonunu, Th2 sitokinleri 
ve akciğer eozinofilisini azaltarak alerjik astımda 
pulmoner inflamasyonu azalttığı bildirilmiştir. Ayrıca, 
serumdaki yükselmiş IgG1 ve ovalbumin (OVA) 
spesifik IgE seviyelerini azaltmıştır.
Bronkoalveoler lavaj sıvısında interferon 
gamma (IFN-γ) üretimi indüklediği ve 
IL-4, IL-5 ve IL-13 üretimini azalttığı 
gösterilmiştir. Timokinonun LT-
C4 ve LT-B4 üretimini ve 5-LO 
ekspresyonunu azaltarak 
hava yolundaki inflamasyonu 
düzelttiği bildirilmiştir.

Timokinon ışığa karşı yüksek 
duyarlılığa sahiptir ve ışığa 
maruziyette degredasyona uğrar. 
Çörekotu yağındaki timokinon miktarı; yağın 
elde edildiği tohum, tohum kalitesi, elde etme 
yöntemi, yağ elde edilirken çok yüksek ısıya maruz 
kalması, kullanılan soğuk pres makinasının kalitesi, 
yağın uzun süre açıkta bekleme ya da depolanması 
gibi koşullara bağlı olarak değişmektedir.

Dahili kullanımı: Astım, bronşit gibi solunum yolu 
hastalıklarının tedavisinde kanıtlanmış etkilere 
sahiptir.

Çörekotu yağı yetişkinlerde günde 3 kez 5’er ml 
alınabilir. 4-12 yaş arası doz günde 3 kez 2.5 ml, 2-4 
yaş arası ise doz günde 3 kez 1’er ml’dir. Kurutulmuş 
siyah tohumlar sağlığı korumak ve bağışıklığı 
güçlendirmek için günde 500 mg - 1 gr kadar 
üç kez ağız yoluyla alınması tavsiye edilir. Çörek 
otu tohumu günlük 25 gramdan fazla miktarlarda 

kullanılmamalıdır.

Harici kullanımı: Egzama ve 
deri hastalıklarında hastalıklı 

bölgeye ovularak kullanılır. 
En az bir saat bekletilir. Daha 
sonra sabunla yıkanır ve 
durulanır. Saç dökülmesini 
ve kepeği önlemek 

amacıyla kullanılmaktadır. 
Saç miktarına göre 1 veya 2 

yemek kaşığı çörek otu yağı saç 
diplerine yetecek oranda kullanılır 

(1 yemek kaşığı yaklaşık 10 ml’dir). Saç 
diplerinden masaj yaparak çörek otu yağı yedirilir. 
1 gece boyunca bone yardımıyla saçlar örtülüp 
sonrasında normal yıkama işlemine geçilmelidir. 
Haftada 2-3 kere yapılması tavsiye edilir.
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Alerji kişilerin zararlı olmadığı bilinen bazı maddelere karşı vücudun aşırı 
reaksiyon göstermesidir. Bu reaksiyon burun mukozası, gözler, bronşlar ya 
da deride gelişebilir. Normalde vücudumuzu koruyan bağışıklık sistemi bazı 
insanlarda polen, kedi, küf, ev tozları gibi zararlı olmayan birtakım maddelere 
de aşırı yanıt verir. Bu reaksiyonlara aşırı duyarlılık ya da alerji, bu reaksiyona yol 
açan maddelere alerjen adı verilir. Reaksiyonlar vücudun değişik bölümlerinde 
(bronşlar, burun, deri gibi ) meydana gelebilirler ve kişiden kişiye değişen 
şiddette olabilirler.

Bağışıklık sistemimizin hafızası vardır. Yaşamımızın başlangıcında 
organizmamız yabancı maddelerle karşılaştığında immun sistem onları 

tanımayı ve hatırlamayı öğrenir.  Bu yabancı maddelere (antijenlere/
alerjenlere) karşı antikorlar üreterek yanıtını hazırlar. Bu özelliğe 

duyarlanma, antikor üreterek alerjene reaksiyon vermeye 
atopi denir. Alerjene karşı duyarlanma için gerekli olan 
süre kişiden kişiye değişir. Daha sonra organizma ne 
zaman aynı alerjeni görse, hatırlama özelliği nedeniyle 
daha önceden hazırlanmış yanıt başlar.

Alerjik Rinit
Saman nezlesi, bahar alerjisi veya yaz gribi olarak bilinir. 
Alerjik Rinit’e çeşitli kimyasallar, hayvan tüyleri, ev tozları 
ve polenler neden olabilir. Yılın belli zamanlarında; 
organizmamız polenlerle karşılaştığında, burun 
kaşıntısı, boğaz kaşıntısı, kuru öksürük, hapşırma, 
burun akıntısı, tıkanması, koku alamama gibi belirtiler 
ortaya çıkar. Semptomlar üst solunum yollarında olsa 
bile tedavi edilmezse tek hava yolumuz olduğu ve 

İlkbaharın gelişiyle birlikte bazı kişilerde, alerjik reaksiyona bağlı olarak 
kaşıntı, hapşırık, bitmek bilmeyen burun ve geniz akıntısı gibi şikâyetler 
ortaya çıkabiliyor. Doç. Dr. Fatmanur Okyaltırık bahar alerjisi, nedenleri ve 
teşhis yöntemlerini anlattı. 

DOÇ. DR. FATMANUR OKYALTIRIK / BVU TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI ANABİLİM DALI BAŞKANI

BAHARIN HABERCİSİ 
ALERJİ
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birbirinin devamı olduğu için zaman içerisinde bu 
kişilerde alerjik astım gelişimi sıktır.

Alerjik Astım
Genetik olarak alerjiye yatkın kişilerde, alerjenlere 
karşı bronşların gösterdiği bir savunma 
mekanizması ve reaksiyonudur. Kuru öksürük, 
nefes darlığı ve göğüste sıkışma gibi belirtiler alerjik 
astım belirtileridir. Bu hastalarında en çok görülen 
alerjenler hayvan tüyleri, ev tozu, polenler, hamam 
böceği ve küf mantarlarıdır. Ailesinde alerjik astım 
olan bireylerde görülme sıklığı daha fazladır.

Alerjik Konjonktivit:
Gözün beyaz kısmını saran konjonktiva denilen zarın 
alerjenlere gösterdiği tepkidir. Belirtileri ise gözde 
kaşıntı, yanma ve sulanmadır.

Allerji Testleri:
Alerjenler, deri testleri ve kan tahlili ile belirlenebilir. 
Deri testi ile 20-30 dakika, kan tahlili ile 24 – 48 saat 
içinde belirlenebilir. Hastaların küçük bir kısmında 
ise bu testler hata verebilir; kişide alerji olsa bile 
negatif çıkabilir.

Deri Prick Testi: 
20 – 30 çeşit alerjen belirlenebilir. Hastanın derisi 
ince bir iğne ile çizilir. Olası alerjenler daha önce 

solüsyon olarak hazırlanmıştır ve çizilen deriye 
damlatılarak yaklaşık 30 dakika beklenir. Kızarıklık 
ve kabarıklık oluşan alanlar varsa, o bölge kontrol 
testleri ile karşılaştırılarak alerjen olarak kabul edilip 
edilmeyeceğine karar verilir.
Bazı ilaçlar; allerji, grip ilaçları ve öksürük ilaçları 
testin sonucunu etkileyebilmektedir. İlaç kullanımı 
hakkında test öncesinde bilgi vermek testin 
zamanlamasını doğru yapmak için önemlidir.

Kan Testi (IgE antikoru):
Kandaki IgE antikoru oranını ölçmek amacıyla 
kullanılan bir yöntemdir. Atopik olarak tanımlanan 
alerji hastalarında pozitif olması daha sık beklenir 
ancak negatif olması alerji tanısını dışlatmaz.
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Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Dragos Hastanesi Kadın Hastalıkları  
ve Doğum Uzmanı Dr. Kenan Karaca, kadınlarda idrar kaçırmanın 
nedenlerini ve tedavi yöntemlerini anlattı.

UZMAN DR. KENAN KARACA – BVU DRAGOS HASTANESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM BÖLÜMÜ

KADINLARDA 
İDRAR KAÇIRMA

İdrar kaçırma; kontrol edilemeyen ve istenmeyen her türlü idrar tutamama 
durumudur. Yetişkin kadınların yarısı bu durumdan muzdarip olmasına rağmen 
çoğu kez utanma, tedavi seçenekleriyle ilgili bilgi eksikliği, ameliyattan korkma 
gibi sebeplerle rahatsızlığını doktoruyla paylaşmaktan çekinirler. Tedavi 
edilmeyen hastalarda, uzun süreli idrar kaçırma problemiyle birlikte ikincil 
olarak depresyon, kaygı, sosyal izolasyonla ilişkili yaşam kalitesi bozuklukları 
ve cinsel işlev bozuklukları da görülür. Yaşam süresinin uzamasıyla beraber 
toplumda idrar kaçırma oranı giderek artmakta ve ülkelerin yıllık harcamaları 
da bununla orantılı olarak artmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri’nde işeme 
semptomlarının tedavisi için yıllık 24,9 milyar dolar harcanmaktadır.

İdrar kaçırmada risk faktörleri olarak; aile öyküsü, 
ilerleyen yaş, artan doğum sayısı, genetik alt yapı, 
menopoz, obezite, sigara, kafein kullanımı, diyabet, 
nörolojik hastalıklar, idrar yolu enfeksiyonları, 
geçirilmiş ürogenital ameliyatlar ve radyasyon 
sayılabilir. Temel olarak kadınlarda idrar kaçırma 
stress, aciliyet ve taşma olarak üç gruba ayrılır. 
Bazı kadınlardaki idrar kaçırma birden fazla grubu 
içerecek şekilde olabilir. Bu sınıflandırma tedavi 
seçeneklerinin belirlenmesi açısından çok önemlidir.

Stress tipi idrar kaçırma; hapşırma, öksürme, gülme 
gibi karın içi basıncı artıran eylemlerle birlikte 
gerçekleşen idrar kaçırma şeklidir. Genç kadınlarda 
daha sık görülen idrar kaçırma tipidir ve genellikle 
cerrahi yöntemlerle tedavi edilir.

Aciliyet tipi idrar kaçırmalar, ertelenemeyen ani 
sıkışma hissiyle beraber mesanedeki istemsiz 
kasılmalara bağlı gerçekleşir. Yaşlı hastalarda 
daha sık görülen idrar kaçırma şeklidir ve nörolojik 
hastalıklara eşlik edebilir.

Taşma tipi idrar kaçırma nörolojik hastalıklar veya 
idrar yolu tıkanıklıklarından kaynaklanmakla birlikte 
mesanenin yeterince boşalamaması sonucu oluşan 
idrar kaçırmadır.

İdrar kaçırma yakınması ile hastaneye başvuran 
hasta; hikâye, fizik muayene, laboratuvar ve işeme 
testleri kullanılarak değerlendirilir, idrar kaçırma tipi 
tespit edilir ve tedavi stratejisi buna göre belirlenir. 
Hikâyede hastanın yakınmalarının detayları, doğum 
sayısı ve şekli, gün içinde ve gece idrara çıkış 
sıklığı, günlük sıvı alımı, menopoz durumu, kronik 
kabızlık, kronik akciğer hastalığı, diyabet, nörolojik 
hastalıkları, sigara ve kafein kullanımı, diyet 
alışkanlıkları, geçirilmiş ameliyatlar ve kullanılan 
ilaçlar sorgulanır. Hastadan birkaç gün boyunca 
günlük sıvı alımı, işeme sayı ve miktarlarını not 
edeceği işeme günlüğü doldurması da istenir.

Fizik muayenede pelvik organlardaki sarkma ve 
pelvik kasların gücünün muayenesinin yanı sıra 
hasta öksürtülerek idrar kaçırma olup olmadığı 
da değerlendirilir. Ayrıca işeme sonrası, artık idrar 
hacmi de kateter veya ultrasound ile bu esnada 
değerlendirilir.

Laboratuvar testi olarak tam idrar tetkiki ve idrar 
kültürü çoğu zaman yeterli olsa da hastanın başka 
hastalıkları da varsa bununla ilgili ek testler istenebilir.
İşeme testleri, her idrar kaçırma vakasında 
yapılmasına ihtiyaç olmayan, karmaşık kliniği olan, 
ek hastalıkları olan, geçirilmiş cerrahi öyküsü olan ve 
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özellikle ameliyat planlanan hastalarda tercih edilen 
yöntemler olup; temel olarak idrar kesesi içine 
yerleştirilen ölçüm aparatlarıyla işeme hızı, hacmi 
ve mesane kasılmalarını değerlendirmeyi hedef alır. 
Sonuç olarak, idrar kaçırmanın hangi mekanizmayla 
gerçekleştiğini ortaya koyarak doğru tedavi yöntemi 
seçmemize yardımcı olur.

Tedavi üç basamakta özetlenebilir: 
1-Davranışsal tedaviler 
Mesane eğitimi: Öncelikle işeme günlüğü 
doldurtularak hastanın sıvı alımı, işeme miktar 
ve aralıkları belirlenir. Özellikle aciliyet tipi idrar 
kaçırması olan hastalarda, hastanın idrara çıkış 
saatlerini istemli olarak geciktirmesini ve işeme 
aralıklarını haftadan haftaya uzatmayı hedef alır.

Pelvik taban kas egzersizleri: Tüm idrar kaçırma 
tiplerinde faydası olan, işeme ve dışkılama esnasında 
fonksiyon gören kasları güçlendirmeye yönelik 
egzersizlerdir. Günde 3 seansta, her türlü günlük 
aktivite ve pozisyonda tekrarlanabilecek, ortalama 
5-10 saniyelik kasma ve gevşetme epizodunun 10 
defa tekrarlanmasıyla yapılır. En az 6 ay düzenli 
yapılması durumunda faydası görülecektir.

Diyet: Kafein, alkol, çikolata ve sigara aciliyet tipi 
idrar kaçırması olan hastalarda kısıtlanmalıdır. 
Sıvı alımı yönetimi: Stress tipi idrar kaçırması olan 
hastalarda belirli oranda sıvı kısıtlaması önerilebilir.
Kilo verme: Özellikle stress tipi idrar kaçırmasının 
hafiflemesine yardımcı olur.

2-İlaç tedavileri: Davranışsal tedavilerle kontrol 
edilemeyen idrar kaçırmalarda ilaç tedavileri kullanılır. 
Kullanılan ilaçlar temel olarak idrar kesesinde istemsiz 
kasılmaları önlemeyi ve idrar torbasını işeme kanalına 
bağlayan bölgedeki büzücü kasların daha kuvvetli 
kasılmasını sağlamayı hedef alır. Bu grup ilaçlarda 
en sık rastlanan yan etki ağız kuruluğudur. Bunun 
dışında özellikle menopoz dönemindeki kadınlarda, 
estrojen hormonu tedavileri de idrar kaçırma 
tedavilerinde kullanılabilmektedir. Yine bu basamakta 
değerlendirilebilecek mesane içi Botox enjeksiyonları 
da aciliyet tipi idrar kaçırmalarda etkili şekilde 
kullanılabilmektedir. Bu yöntemle hasta enjeksiyon 
sonrası 6 ay süreyle semptomlarından büyük ölçüde 
kurtulabilecektir. Botox uygulaması sonrası en sık 
rastlanan yan etki üriner retansiyon olarak adlandırılan 
mesanenin tam boşalamaması nedeniyle aşırı idrar 
kalması ve enfeksiyon riski artışıdır. 

3-Cerrahi tedaviler: Stress tipi idrar kaçırmalarda 
genellikle cerrahi tedavi gereksinimi vardır. Cerrahide 
birçok teknik vardır, bunların bir kısmı vajinal bir kısmı 
batın yoluyla gerçekleştirilir. En sık tercih edilen 
cerrahi teknikler TVT ve TOT operasyonlarıdır. Bunlar 
dışında burch kolposüspansiyon ve periüretral 
enjeksiyonlar da tercih edilebilir. Bu operasyonlarda 
ortalama başarı oranı %90 -95 civarındadır. En sık 
kullanılan yöntemler olan TVT ve TOT operasyonları 
günübirlik yatışla yapılmakta, genel veya spinal 
anesteziyle yapılabilmektedir.
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CERN’e kabul edilen ilk tıp öğrencisi olan Üniversitemizin Öğrenci Konseyi 
Başkanı Ahmet Serdar Mutluer, geleceğin bilgisayar teknolojisi kuantum 
bilgisayar teknolojisinden ve bu teknolojinin tıp başta olmak üzere diğer 
bilim alanlarına sağlayacağı katkılardan bahsetti.

AHMET SERDAR MUTLUER / BVU ÖĞRENCİ KONSEYİ BAŞKANI

KUANTUM  
BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ

Olasılıklar dünyasında yaşadığımız yanılsaması, insanlık tarihinden günümüze 
devam eden felsefi bir kavram olup 20. yüzyıl itibari ile evrende gerçekleşen 
her fiziksel dönüşümün temelinde bir matematiksel denklemin varlığı kabul 
görmektedir. Çok basit bir örnekle ifade etmek gerekirse; 200 yıl öncesine 
gittiğimizde; havanın kapalılık durumu, hissedilen nem-sıcaklık dengesi gibi 
birkaç parametre değerlendirildiğinde, o günkü hava durumu ile ilgili insan 
tecrübesine dayalı olarak tahminler yapılabilmekteydi. Günümüze gelindiğinde 
ise gelişen teknoloji yardımı sayesinde ortamdan elde edebileceğimiz 
parametrelerin sayısında büyük ölçüde artış oldu ve bu parametrelerin şu 
anki bilgisayar teknolojisinin yardımı ile değerlendirilmesine dayalı olarak 

meteoroloji bilimi gelişti. Bizler artık 1 hafta sonra 
herhangi bir saatle ilgili, havanın durumunu, nemini ve 
sıcaklığını hesaplayıp tahminlerde bulunabiliyoruz. 
Parametrelerin eş zamanlı olarak takip edildiği kapalı 
bir sistemde, rastgele kavramından bahsetmek 
oldukça mantıksız olacaktır. 

Özellikle son on yıldır sıkça üzerinde durulan Büyük 
Veri (Big Data) kavramı, günümüz dünyasında 
artan hacimlerde, her zamankinden daha yüksek 
hıza ulaşan ve daha fazla çeşitlilik içeren verilerin 
toplamıdır. Bilgisayar teknolojisi sayesinde 
endüstride ileri seviyelere taşınan telekomünikasyon, 
finans, siber güvenlik, tıp, temel bilimler ve birçok 
alan, kuantum bilgisayar teknolojisinin en fazla etki 
edeceği alanlardır.

Peki kuantum bilgisayar teknolojisi tam olarak 
nasıl çalışıyor?
Kuantum bilgisayarlar, çok daha masif ve kompleks 
veri setlerini klasik bilgisayarlardan çok daha hızlı ve 
etkili bir şekilde işleme gücüne sahiptirler.

Kompleks bilgisayar problemlerinin ve işlemlerinin 
çözümünde yüksek performans ve hızlara ulaşmak 
için temelde kuantum mekaniğinin temellerini 

kullanırlar. Bu bahsi geçen işlemler ve hesaplamalar 
genellikle sınırsız sayıda değişken parametreler 
içermektedir. Matematikte ortalama bir insanın 
kendi hesaplamaları ile çözebileceği 5 bilinmeyenli 
denklemleri ve bu denklemlerdeki bilinmeyen 
sayısını sınırsız şekilde artırdığınızı hayal edin. 
Oldukça karmaşık değil mi?

Siber güvenlik alanının sınırları, kuantum bilgisayarlar 
ile yeniden şekilleniyor, 1024 bit şifrelemeler, 
blockchain sistemi ve birçok yüksek güvenlikli 
şifreleme sistemleri kırılabileceğini, blokchain sistem 
güvenliğini tehdit eden bu gelişmelerin bu sistem 
üzerine kurulu olan bitcoin piyasalarının geleceği 
için oldukça belirleyici olacağını söyleyebiliriz. 

Google, Microsoft, Intel, IBM ve Alibaba gibi 
teknoloji dünyasının devleri arasında kuantum 
bilgisayar yarışı, yeni endüstriyel devrimin liderini 
belirleyecek nitelikte devam ediyor. Gelecek 10 yılda 
Büyük Verinin kazanacağı önemi ve gelişmeleri takip 
edersek kuantum bilgisayarların önemli bir payı 
olacağını söylememiz mantıklı olacaktır.

Bilgisayar Dünyasının Değişen Temelleri
Kuantum bilgisayar teknolojisi ve uygulamalarını 
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anlamadan önce, günümüz klasik bilgisayarlarının 
(transistör tabanlı bilgisayar) çalışma prensiplerine 
bir göz atmalıyız.

Transistördeki temel mantık tek yönlü olarak girişine 
uygulanan elektrik sinyalini yükselterek gerilim ve 
akım kazancı sağlayan, gerektiğinde anahtarlama 
elemanı olarak kullanılan yarı iletken bir elektronik 
devre elemanı olmasıdır. Klasik bitler (transistörlerde 
depolanan), klasik bir bilgisayarda bilgi işlemenin 
temel birimleri olup, bir transistördeki elektriğin 
geçmesine (1) veya geçmemesine (0) bağlı olarak 
kurgulanan bir mantık temelindeki depolamayı ifade 
eder. Daha basit olarak ifade etmemiz gerekirse, 
bilgileri işlemek için 0 veya 1 arasında değişen 
mikroçiplere gömülü elektronik açma / kapama 
anahtarlarıdır. Bu mantıksal prensiplere bağlı olarak 
bir çip üzerindeki transistörler ne kadar fazlaysa, çip 
elektrik sinyallerini o kadar hızlı işleyebilir ve klasik 
bilgisayarların işlem gücü ve performansı buna 
bağlıdır.

Klasik Bit ve Kuantum Mekaniği Temelindeki Qubit 
Kavramları
Kuantum bilgisayarlar klasik bilgisayarların aksine 
transistör devrelerini ve klasik bitleri kullanmazlar. 
Bunun yerine kuantum mekaniği temelinde çalışan 
Qubit’leri, temel işlemci üniteleri olarak kullanırlar.
Qubit’ler, kuantum bilgisayarların en temel işlemci 
birimleridir.

Klasik bitlerde 0 ya da 1 temel mantığı varken, 
Qubit’ler 0 ile 1 arasında her değeri alabilir veyahut 
0 ve 1’i ifade edebilir. Kuantum bilgisayarlar temel 

kuantum mekaniğinin ilkeleri olan maddenin 
süper pozisyon ve dolaşıklık fenomenlerini temel 
alır. Bu kuantum dünyasındaki madde durumları, 
hesaplamalar için kullanıldığında büyük ve masif 
ölçekteki işlemler için performans ve işlem 
gücümüzü hızlandırır.

1998 yılında 2 Qubit gücündeki IBM şirketinin 
üretmiş olduğu kuantum bilgisayar modeli, 
günümüzde Berkeley merkezli Rigetti Computing 
araştırma merkezinde 19 Qubit gücüne erişebiliyor. 
Bu firma 2019 yılının sonlarına doğru 128 Qubit güce 
ulaşmayı hedefliyor. 2017 yılı itibari ile IBM şirketinin 
50 Qubit ve 2018 itibari ile Google şirketinin 72 
Qubit gücündeki kuantum bilgisayarları, günümüz 
teknolojisinin sınırlarını yansıtmaktadır.

Kuantum bilgisayar teknolojisi gelecek yıllarda 
daha çok duyacağımız, bilimsel ve teknolojik 
ilerlememizde bize büyük hız kazandıracak muazzam 
bir teknoloji. Yapay zekâ gibi daha birçok alanda 
bizleri sınırlandıran silikon işlemcilerin yerini alıp 
endüstriyel anlamda büyük fark yaratacağı kesin. 
Kişisel kullanım amaçlı modellerinin üretilmesine 
hala daha çok yol olmasına rağmen teknolojinin 
ilerleme hızı günümüzde artık akıl almaz boyutlara 
ulaştı. Belki de bir umut, bizim kuşağımızdaki 
insanların ömrü yetebilecek kadar yakın zamanda 
bu gelişmeler yaşanabilir.

Kuantum bilgisayar 
teknolojisi gelecek 
yıllarda daha çok 
duyacağımız, 
bilimsel ve teknolojik 
ilerlememizde bize 
büyük hız kazandıracak 
muazzam bir teknoloji. 
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Üniversitemiz ile Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireleri 
Derneği işbirliğiyle Dünya Böbrek Günü kapsamında "Her Yerde Herkes 
İçin Böbrek Sağlığı" temalı sempozyum düzenledi.

HER YERDE HERKES İÇİN  
BÖBREK SAĞLIĞI TEMALI 
SEMPOZYUM DÜZENLENDİ

Rektörümüz Prof. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu'nun 
açılış konuşmalarıyla başlayan etkinliğe alanında 
yetkin akademisyenler ve sağlık personelleri yoğun 
ilgi gösterdi. International Society of Nephrology 
(ISN) ve International Federation of Kidney 
Foundations (IFKF), bu yıl Dünya Böbrek Gününün 
temasını 'Herkes için Böbrek Sağlığı' olarak 
belirledi. 'Herkes İçin Böbrek Sağlığı' temasına 
atıfta bulunarak açıklamalarda bulunan Prof. Dr. 
Rümeyza Kazancıoğlu, Kronik Böbrek Yetmezliğinin 
tedavisinin oldukça maliyetli olduğunu, pek çok 
ülkede böbrek yerine koyma (diyaliz ve organ 

nakli) tedavilerine erişimin olmadığını, Türkiye'deki 
hastaların bu konuda şanslı olduğunun altını çizdi. 
Prof. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu, "Dünyada her 
10 kişiden 1'i, ülkemizde ise her 7 kişiden birinde 
Kronik Böbrek Hastalığı var. Her yaşta gelişebilir. Bu 
büyüyen salgının tedavisinin maliyeti, dünya çapında 
sağlık sistemlerinde büyük bir yük oluşturuyor. 
Düşük ve orta gelirli ülkelerde uzun vadeli diyaliz 
tedavisi mümkün olmamakta, bu da yılda 1 
milyondan fazla insanın tedavi edilmeyen böbrek 
yetmezliğinden ölmesine neden olmaktadır. Sağlık 
hizmetlerine ulaşma konusunda şanslı ülkelerden 
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biriyiz. Diyaliz merkezleri, diyaliz cihazları 
ve sağlık çalışanları açısından ülkemizde 
herhangi bir yetersizlik söz konusu 
değil. Ülkemizde 865 Hemodiyaliz, 
120 Periton Diyalizi ve 78 Böbrek 
Nakli gerçekleştiren sağlık kuruluşu 
bulunmakta ve tedavilerin hepsi devlet 
tarafından karşılanmaktadır. Kronik 
Böbrek Hastalığı teşhisi, hemen diyaliz 
veya nakil ihtiyacınız olacağı anlamına 
gelmez, ancak iyi takip ve tedavi edilme 
zorunluluğu getirir. Kan basıncının 
iyi kontrolü, kan şekerinin normal 
seviyelerde tutulması, tuz tüketiminin 
azaltılması, sigaranın bırakılması, kilo 
verilmesi, düzenli egzersiz yapılması ve 
kendileri için önerilen tedavilerin düzenli 
yapılması ile hastalıkların ilerlemesi 
engellenebilir. Tüm bireyler böbreklerinin 
kıymetini bilmeli ve esas gayeleri sağlıklı 
bir yaşam sürmek olmalıdır. " ifadelerini 
kullandı.

Hasta ve hasta yakınlarının görüşlerine 
de yer verilen sempozyum, soru/cevap 
bölümünün ardından sona erdi.

DÜNYA BÖBREK GÜNÜ
Her Yerde Herkes Içın

BÖBREK SAĞLIĞI

Üniversitemizin Rektörü Sayın  
Prof. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu  
Dünya Böbrek Günü'nde hasta ve 
hasta yakınlarıyla bir araya geldi.
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Beyin Ölümünden Yeni Hayatlara Konferansı Üniversitemiz ve Hayata 
Bağış Derneği işbirliği ile Erich Frank Konferans Salonunda gerçekleşti.

BEYİN ÖLÜMÜNDEN 
YENİ HAYATLARA
KONFERANSI

Beyin Ölümünden Yeni Hayatlara 
Konferansına Rektörümüz Prof. 
Dr. Rümeyza Kazancıoğlu, Genel 
Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. 
Dr. Adem Akçakaya’nın yanı sıra İl 
Sağlık Müdürlüğü Marmara Bölge 
Koordinasyon Merkezi Başkanı Dr. İhsan 
Özdemir, Türkiye Organ Nakli Kuruluşları 
Koordinasyon Derneği Başkanı Prof. Dr. 
Uluğ Eldegez ve Hayata Bağış Derneği 
Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin 
Yıldırımoğlu katıldı.

Toplumumuzda kadaverik organ 
bağışını arttırmaya yönelik neler 
yapılması gerektiğine ilişkin önemli 
bilgiler paylaşıldığı konferansta ayrıca 
beyin ölümü gerçekleşen ve yoğun 
bakımda bu tanıyı alan hastaların 
bakımına yönelik sağlık çalışanlarının 
bilgilendirilmesi sağlandı. Bağışlanan 
organların alıcı için optimum fayda 
sağlaması amacıyla, cerrahların yoğun 
bakımdan beklentilerine yönelik fikir 
paylaşımlarında bulunuldu.

Oturum başkanlıklarını Türkiye’de organ 
naklinde duayen akademisyenlerimizin 
yaptığı sempozyumda Avukat Pınar 
Soner tarafından organ nakli kanunu 
ve organ nakli ile ilgili yönetmelikler 
hakkında bilgi paylaşıldı ve bu süreçlerde 
hekimlerimizi ve sağlık çalışanlarını 
koruyan maddeler hakkında bilgiler 
verildi. 

Beyin Ölümünden Yeni Hayatlara 
konferansında organ nakli kanunu 
ve organ nakli ile ilgili yönetmelikler 
hakkında bilgi paylaşıldı.
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Üniversitemizde, nadir hastalıklara dikkat çekmek ve toplumda farkındalığı 
arttırmak amacıyla "VII. Dünya Nadir Hastalıklar Günü Sempozyumu" 
düzenlendi. Sürekli Eğitim Merkezimizce bu yıl 7.si düzenlenen Dünya 
Nadir Hastalıklar Günü Sempozyumunda nadir hastalıkların tanımı, tanısı, 
tedavisi ve hastaların nasıl beslenmesi gerektiği gibi konular ele alındı.

VII. DÜNYA NADİR 
HASTALIKLAR GÜNÜ  
SEMPOZYUMU

Sempozyuma Rektörümüz Prof. Dr. Rümeyza 
Kazancıoğlu, Sürekli Eğitim Merkezi Müdürümüz Prof. 
Dr. Teoman Aydın, akademisyenlerimiz, öğrencilerimiz 
ile hasta ve hasta yakınları yoğun katılım gösterdi.

Açılış konuşmalarını gerçekleştiren Rektörümüz Prof. 
Dr. Rümeyza Kazancıoğlu, "Sağlık, hayatımızdaki 
en önemli nimettir. Doğduğumuz günden itibaren, 
kaliteli bir yaşam sürdürmemiz ancak sağlıklı olmakla 
mümkündür. Sizin de iyi bildiğiniz gibi sağlık alanı birçok 
disiplinin bir araya gelmesiyle oluşmuş geniş bir hizmet 
alanıdır. Bizler hem hekimler hem de Bezmiâlem Valide 
Sultan'ın birer takipçileri olarak hastalanan insanlara 
yardım etmek ve onları sağlıklarına kavuşturmak 
için çaba sarf ediyoruz ve var gücümüzle etmeye de 
devam edeceğiz. Biz hekimleri yakından ilgilendiren 
ve bugün bir araya getiren Nadir Hastalıkları nüfusa 
kıyasla az sayıda insanda görülen, genetik geçişli ve 
kişinin yaşam kalitesini olumsuz etkileyen hastalıklar 
olarak kısaca tanımlayabiliriz." ifadelerini 
kullandı.

Dünyada 7 binden fazla nadir 
hastalıklar kavramına giren 
hastalık türü olduğunu belirten 
Prof. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu, 
sözlerine şöyle devam etti: "Nadir 
hastalıklar dünyada yaklaşık 300 
milyon, Türkiye'de ise 7 milyona yakın 
insanın yaşamını etkilemektedir. 
Bu rakamlar nadir hastalıklar 
sorununun hiç de azımsanmayacak 
ve görmezden gelinmeyecek 
kadar büyük boyutlarda olduğunu 

gözler önüne sermektedir. Nadir hastalıkların 
toplumun genelinin değil nispeten küçük kitlelerin 
gündeminde olması nedeniyle üzerinde yeterince 
araştırma yapılmaması ve hasta sayısının 
azlığından dolayı klinik araştırmaların sınırlı 
olması yaşanılan zorlukları arttırmaktadır. Bu 
etkinlik vesilesi ile nadir hastalıkların üzerine biz 
sağlık yöneticilerinin, akademisyen, hekimlerin, 
sağlık personelinin ve toplumumuzun daha fazla 
eğilmesi gerektiğine dikkat çekmek istiyorum. 
Katılımınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür 
eder, başarılı bir sempozyum dilerim."

Erich Frank konferans salonunda gerçekleşen 
etkinlikte hasta ve hasta yakınlarının görüş ve 

düşüncelerinin ardından Williams sendromlu 
çocuklardan oluşan Nadir Sesler Korosu 
sahne aldı. Katılımcılar tarafından ilgi 
ve takdirle takip edilen müzik dinletisi 
ile VII. Dünya Nadir Hastalıklar Günü 
Sempozyumu sona erdi.
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Açılış konuşmalarını gerçekleştiren Rektörümüz 
Prof. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu, "Böylesine yüce, 
faydalı bir mesleği yerine getiren bizler, bugün 
mesleğimizin sorumluluklarını paylaşmak, birbirimizi 
daha iyi anlamak, dayanışma içinde olmak, 
hastalarımıza karşı sorumluluklarımızı tekrar ele 
almak, mesleğimizin evrensel değerlerine değinmek 
ve mesleğimizin insanlık için önemine bir kez daha 
vurgu yapmak adına burada bulunmaktayız. İnsanız, 
insana yardım için varız. Vakitli vakitsiz demeden 
Bezmialem Valide Sultan'ın yadigarı olan vakıf 
ruhu ve meslek aşkıyla hastalarımızın yanındayız. 
Bizler, insanların en değerli hazinesi olan sağlıklarını 
korumak için var gücüyle çalışan gönül erleriyiz. İki 
asırdır 'Önce Sağlık' diyen Bezmiâlem geleneğinin 
bugünkü temsilcileri olarak bizler, Bezmiâlem 
Valide Sultan düsturunu takip etmenin gururunu 
ve mutluluğunu yaşıyoruz. Düzenlediğimiz bu 
etkinlik vesilesiyle ülkemizin dört bir köşesinde, 
insan hayatını her türlü menfaatin üzerinde tutarak 
fedakarca hizmet veren meslektaşlarımın ve tüm 
sağlık personelimizin 14 Mart Tıp Bayramını kutluyor, 
çalışmalarınızda başarılar diliyorum." ifadelerini 
kullandı.

Sözlerine tüm hekimlerin ve sağlık personellerinin 
14 Mart Tıp Bayramını kutlayarak başlayan Tıp 
Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Dilek Sema Arıcı ise, 
"Hem birey hem de toplum için önemli bir görevi 
yerine getirirken elbette birçok zorluklar yaşıyor 
ve sıkıntılar atlatıyoruz. Bunların başında ise belki 
sizlerin de zaman zaman yaşadığı veya şahit 
olduğunuz sağlık çalışanlarına karşı gösterilen sözel 
veya fiziksel şiddet olayları gelmektedir. Bu sorunu, 
insanlarımıza ifa ettiğimiz mesleğin zorluklarını 

anlatarak, hasta ve yakınları ile empati kurarak, 
acılarında yanlarında olduğumuzu göstererek ve 
bu hekimliğin bir gönül mesleği olduğunu onlara 
ve kendimize hatırlatarak aşabiliriz. Sizler de 
biliyorsunuz ki, birer sağlık ve eğitim neferleri olarak 
bizlerin bir başka sorumluluğu da toplumumuzun 
refahını ve bilinç seviyesini yükseltmektir. Sağlık, bir 
toplumun gelişmişlik seviyesinin ve refah düzeyinin 
en önemli göstergesidir.  Bizler kişilerin sağlığını 
koruma ve hastalıkları tedavi etmenin yanı sıra 
toplumu eğitmekle ve yol göstermekle de mükellefiz. 
Bu yüzden, sürekli kendimizi geliştirmeli, araştırmalı 
ve eğitmeliyiz. Bir hekim olarak, insani meselelere 
daha fazla eğilmeli, topluma ışık tutmalı ve yol 
göstermeliyiz. " dedi.

14 Mart Tıp Bayramının tarihçesine değinerek 
konuşmasına başlayan Hastane Tıbbi Direktörümüz 
Prof. Dr. Fadlullah Aksoy ise, "Türkiye'de ilk 
cerrahhane, II. Mahmut döneminde 14 Mart 
1827'de Şehzadebaşı'daki Tulumbacıbaşı 
Konağı'nda Tıphane-i Amire ve Cerrahhane-i 
Amire adıyla kurulmuştur. Bu tarih Türkiye'de 

Erich Frank Konferans Salonunda gerçekleşen Tıp Bayramı etkinliğine, 
Rektörümüz Prof. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu, Rektör Yardımcılarımız 
Prof. Dr. İbrahim Tuncay ve Prof. Dr. Orhan Özturan, Rektör Danışmanımız 
Prof. Dr. Erdal Tekarslan, Genel Sekreterimiz Zeynep Gökçen, Tıp Fakültesi 
Dekanımız Prof. Dr. Dilek Sema Arıcı, Ana Bilim Dalı Başkanlarımız, İdari 
Yöneticilerimiz, Akademisyenlerimiz ve Öğrencilerimiz katılım gösterdi.

BEZMİÂLEM'DE 
14 MART TIP BAYRAMI
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modern tıp eğitimlerinin başladığı gün olarak kabul 
edilmektedir. Bu nedenle okulun kuruluş tarihi olan 
14 Mart tarihi, Tıp Bayramı olarak kutlanmaktadır. 
Öte yandan 1976 yılından bu yana ise 14 Mart'ı 
içine alan hafta Tıp Haftası olarak kabul edilmiştir. 
Türkiye'de ilk Tıp Bayramı kutlaması 14 Mart 1919 
tarihinde, İngilizlerin işgali altındaki İstanbul'da 
gerçekleştirildi. Bu kutlamaya, işgali protesto 
etmek amacıyla dönemin ünlü doktorları da 
destek vermiştir. Dolayısıyla, bağımsızlık uğruna 
gerçekleştirilen ve ülkenin manevi değerlerini 
yücelten bu direniş, tarihsel açıdan büyük önem 
taşımaktadır. Gelir durumu yeterince iyi olmayan 
toplum kesimine yönelik sağlık hizmeti sunulması 
ihtiyacı vardı. İşte bu ihtiyaca önemli ölçüde cevap 
verecek oluşumun bizim de kurum tarihimizin 
başlamasına vesile olacaktı. 1845 yılında, Sultan 
2. Mahmud'un eşi ve Sultan Abdülmecit'in annesi 
olan Bezm-i Âlem Valide Sultan, çok sayıdaki vakıf 
eserinin en büyüğü olan hastanemizi toplumumuza 
ve milli tarihimize kazandırdı. İlgili vakıfname ile 
"Bezm-i Âlem Gureba-i Müslimin Hastanesi'' ismiyle 
hizmet vermeye başlayan hastanemiz, Müslüman 

garip gurebaya tahsis edilerek vakfedildi. Tüm bu 
gelişmelerle birlikte tarihi misyonumuza uygun 
şekilde, ihtiyaç sahibi hastalarımıza ücretsiz sağlık 
hizmeti sunmayı da sürdürüyoruz. Beni dinlediğiniz 
için teşekkür ediyor, çok değerli hekimlerimizin ve 
sağlık personelimizin 14 Mart Tıp Bayramını tekrar ve 
en içten dileklerimle kutluyorum." şeklinde konuştu.

14 Mart Tıp Bayramı Programı, akademik 
unvanı yükselen öğretim üyelerimize ve başarılı 
öğrencilerimize tebrik belgeleri takdimi ardından 
toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.



56   /   Bezmiâlem Aktüel 2019

BİLİMSELLİK KOMİTESİ 
3. MODÜL VE  
ARAŞTIRMA GÜNÜ
Johns Hopkins Üniversitesi ile birlikte yürüttüğümüz Bilimsellik Komitesi 
programı çerçevesinde Dr. Mary Catherine Beach, Dr. Steve Sozio, Dr. Som 
Saha ve Dr. Meredith Athkinson öğrencilerimizle bir araya gelerek modüldeki 
konularını anlattılar.

ABD’nin en saygın eğitim kurumlarından Johns Hopkins Üniversitesi ile Üniversitemiz arasındaki iş birliği 
çerçevesinde, Mart ayında Johns Hopkins Üniversitesi akademisyenlerinden Dr. Mary Catherine Beach, Dr. 
Steve Sozio, Dr. Som Saha ve Dr. Meredith Athkinson üniversitemizin öğrencileriyle buluştu. Gerçekleştirilen 
‘Bilimsellik Komitesi 3.Modül ve Araştırma Günü’ne, Rektörümüz Prof. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu, Tıp 
Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Dilek Sema Arıcı, Komite Sorumlusu Prof. Dr. Meliha Meriç Koç da katıldı. 

Günün ilk konuşmasını yapan Rektörümüz Prof. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu, "Uzun bir maratonun sonunda 
Bilimsellik Komitesinde gerçekleştirilen çalışmaların sonuçlarını biz de merakla bekliyoruz. Üst düzeyde 
tamamlanan çalışmaların sizleri de etkileyeceğini düşünüyorum" dedi. 
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Johns Hopkins Üniversitesi’nden gelen akademisyenler, projelerin nasıl hazırlanması gerektiği konusunda 
sunumlarını yaptılar. Araştırma günü programı, Tıp Fakültesi öğrencilerinin hazırladıkları projeleri komiteye 
sunmaları ve akademisyenlerle gerçekleştirilen grup çalışmalarının ardından sona erdi.
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Üniversitemizin Eczacılık Fakültesi, eczacılık eğitimine yıllarca emek 
vermiş alanında duayen hocaların, akademisyenlerimiz ve geleceğin 
eczacıları olan öğrencilerimizle bir araya geldiği "Eczacılıkta Usta & Çırak 
Buluşması" başlıklı panel düzenledi.

ECZACILIKTA 
USTA-ÇIRAK BULUŞMASI

Erich Frank Konferans salonunda 
gerçekleşen panele farklı üniversitelerden 
de akademisyen ve öğrenciler katılım 
gösterdi. Eczacılık Fakültesi Dekanımız 
Prof. Dr. Gülaçtı Topçu'nun açılış 
konuşmalarıyla başlayan Eczacılıkta Usta 
ve Çırak Buluşması, duayen hocaların 
tecrübe ve bilgi birikimini öğrencilere 
aktarmasıyla devam etti. Ulusal ve 
uluslararası platformlarda adlarından 
söz ettiren değerli hocaları ağırlamaktan 
duyduğu memnuniyeti dile getiren 
Eczacılık Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. 
Gülaçtı Topçu, "Sevgili öğrencilerim, 
bugün gerçekleştireceğimiz usta-
çırak buluşmasında alanında yetkin 
hocalarımızın sunumlarından ve aktardığı 
tecrübelerden meslek hayatınızın her 
kademesinde yararlanabileceğinizi ve 
bu bilgi paylaşımlarının birçok mesleki 
zorlukların üstesinden gelmenizi 
sağlayacağını unutmayın. Fakültemiz 
olarak alanında yetkin birçok usta ile 
aynı salonu paylaşmanın mutluluğu 
içerisindeyiz. Bizleri kırmayarak çok 
verimli geçeceğine inandığım bu 
panele teşrif eden kıymetli hocalarımıza 
teşekkürü bir borç bilirim." ifadelerini 
kullandı.

Oturum aralarında Eczacılık Fakültesi 
öğrencilerimizin müzik dinletisine 
yer verilen Eczacılıkta Usta ve Çırak 
Buluşması, katılım belgesi takdimi 
ardından toplu fotoğraf çekimi ile sona 
erdi.
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BASIN
DA BVU

Gastroenteroloji Bilim Dalı Başkanımız Prof. Dr. Hakan Şentürk, 
CNNTURK ekranlarında yayınlanan Sağlık Kontrolü programına 
konuk oldu.

Üniversitemizin Fitoterapi Eğitim Uygulama 

ve Araştırma Merkezi’nin Müdürü Prof. Dr. 

Murat Kartal, 360 TV’de yayınlanan Açelya ile 

Gülümse Hayata programına konuk oldu.

Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı  

Prof. Dr. Adem Akçakaya, Organ Nakli Haftası 

kapsamında Sabah Gazetesi'ne organ nakli ile 

ilgili özel açıklamalarda bulundu.
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Dünya Sigarayı Bırakma Günü kapsamında, 
sigaranın cilt üzerindeki olumsuz etkilerini 
konu alan haberimizle Medikal Plus 
Dergisi’nde yer aldık.

Beykoz Yaşam Bilimleri ve Biyoteknoloji Enstitümüzü, enstitüde yapılan çalışmaları, Rektörümüz Prof. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu ve Öğretim Üyemiz Yrd. Doç. Dr. Serdar Uysal Sabah Gazetesi’ne anlattı.

Karın şişkinliğinin hangi hastalıkların habercisi olabileceğini aktaran haberimizle Milliyet Gazetesi’nde yer aldık.
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Üniversitemiz Öğretim Üyeleri, Ulusal 

Akciğer Sağlığı Kongresinde "Araştırma 

Makalesi Birincilik Yayın Ödülü" ile "Sözel 

Sunum İkincilik Ödülü"ne layık görülerek 

iki farklı alanda başarı elde etti.

Prof. Dr. İsmet Kırpınar ve ekibi, “İrritabl 

Barsak Sendromu: Psikiyatrik Bir Sendrom” 

adlı çalışmaları ile 4. Psikiyatri Zirvesi &  

11. Anksiyete Kongresinde  

“Prof. Dr. Günsel Koptagel İlal” ödülüne 

layık görüldü.

Johns Hopkins Üniversitesi ile birlikte yürüttüğümüz Bilimsellik Komitesi programı çerçevesinde Dr. Mary Catherine Beach, Dr. Steve Sozio,  Dr. Som Saha ve Dr. Meredith Athkinson öğrencilerimizle bir araya gelerek  III. modüle ait derslerini tamamladılar.

İdari personellerimize yönelik 

düzenlediğimiz geleneksel kahvaltı 

programımızda terfi başarısı gösteren 

Bezmialem çalışanlarına Mütevelli 

Heyet Başkanımız, Rektörümüz, Genel 

Sekreterimiz ve Yöneticilerimiz tebrik 

belgelerini takdim ettiler.



Ju Jitsu Açık Kulüpler Türkiye Şampiyonasında Tıp Fakültesi öğrencilerimizden Şahin Samet 70 kg siklette Türkiye 1.si  olurken Afşin Samet 85 kg siklette Türkiye 2. si oldu.

Rektörümüz Prof. Dr. Rümeyza 
Kazancıoğlu, Bezmialem Valide Sultan’ın 

mirasına sahip çıkarak yükseköğretime 

fark getiren ve alanında öncü olma 
hedefiyle hareket eden kadın 
yöneticilerimiz ile Dünya Kadınlar Günü 

vesilesiyle bir araya geldi.
Eczacılık Fakültesi Farmasötik Toksikoloji 
Anabilim Dalı Araştırma Görevlimiz 
Ayşenur Günaydın, 10-14 Mart 2019 
tarihlerinde ABD'nin Baltimore şehrinde 
gerçekleşen Society of Toxicology (SOT) 
58. Yıllık Toplantısı ve ToxExpo'da sunum 
yaptı. Ayrıca raportör olarak katıldığı 
oturumlar ile ilgili yazdığı yazı, SOT'un 
web sitesinde yayımlandı.

Üniversitemizin Tıp Fakültesi öğrencileri, 
6. Marmara Pediatri Kongresi’nde gerçekleştirdikleri “Pediatrik Sepsis Vakalarında Mortalite Risk Faktörleri” başlıklı sunumlarıyla en iyi poster bildiri ödülüne layık görüldü. 

Üniversite Hastanemizin Genel Cerrahi Anabilim 

Dalı, Türk Cerrahi Yeterlilik Kurulunun belirlediği 

Genel Cerrahi eğitimi ile ilgili koşulları karşıladı ve 

“Kurum Uzmanlık Eğitimi Yeterlilik Belgesi” almaya 

hak kazandı.
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