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VAKIFLAR VE 
ARŞİV
Bezmialem Vakıf Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi ve aynı zamanda 
Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) Genel Müdür Yardımcısı Rıfat Türker 
ile arşiv, yayıncılık ve kütüphane hizmetlerine ilişkin detaylı bir söyleşi 
gerçekleştirdik.

RIFAT TÜRKER / BVU MÜTEVELLİ HEYETİ ÜYESİ

Arşiv ve Arşivcilik ile ilgili düşünceleriniz nelerdir?
Bilindiği üzere yeryüzünde yaşayan toplumların 
ve devletlerin her birinin kendine has gelenek, 
görenek, kültür ve uygulaması bulunmaktadır. 
Devletlerin veya toplumların sahip olduklarının 
daha sonraki dönemlere aktarılması, yazılı kayıtlar, 
resimler, çizimler, giysiler, mimari eserler, gelenek 
ve görenek uygulamaları ile olmaktadır. Bu sebeple 
başta gelişmiş ülkeler olmak üzere bütün ülkeler 
sahip oldukları kültürleri, diğer kültürlere veya 
ülkelere tanıtmak amacıyla, arşivler, müzeler, kazı 
alanları ve kütüphaneler inşa ve ihya etmektedirler. 
Kadim devletlerin dünü ile bu günü arasındaki 
sağlam bağlar kurarak geçmişi referans kabul 
ederek geleceğine ve geleneğine yön vermesinin 
temel dayanağı, hiç şüphesiz sahip oldukları 
arşivler, yazıtlar ve yazılı olmayan gelenek ve 
uygulamalarıdır. Burada özellikle arşivleri ele alacak 
olursak; arşivler devletlerin veya milletlerin geçmişi 
ile irtibat kurmasını sağlayan hafızasının temelini 
oluşturmaktadır. Zira arşiv belgeleri, devletlerin 
askeri, siyasi, diplomatik, iktisadi, hukuki, sosyal 
hayat, gelenek ve kültürleri ile ilgili uygulamaların 

en önemli bilgi kaynaklarıdır. Türkçe’de Arşiv 
kelimesiyle açıklanan bu terim, diğer dünya 
dillerinde de (Yunanca’da Arkheion, Latince’de 
Archivum, Almanca Archiv, Fransızca Archives, 
İngilizce Archives) aynı tabirle kullanılmıştır. 
Osmanlı Devleti’nde ise Hazîne-i Evrâk ve Mahzen-i 
Evrâk tabiriyle açıklanmaktadır.

Türklerde arşivin tarihi, Uygurlara kadar 
uzanmaktadır. Bu milletin şehirlerinde zengin 
kütüphaneler, resmi daireler, mahkemeler ve resmi 
yazışmaların saklandığı arşivler bulunmaktaydı. 
Günümüzde, ülkemize miras kalan arşivlerin 
büyük bir kısmını, Osmanlı Devleti’nde de devam 
eden bu arşiv anlayışına borçluyuz. Başbakanlık 
Osmanlı Arşivleri (Hazine-i Evrâk), Vakıflar Genel 
Müdürlüğü Arşivi, İstanbul Müftülüğü Şeriyye 
Sicilleri Arşivi, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
Kuyud-ı Kadime Arşivi ve Topkapı Sarayı Müzesi 
Arşivi başta olmak üzere çeşitli arşivler bu anlayış 
sayesinde günümüze kadar ulaşmışlardır.

Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivine geçmeden 
vakıf ve vakfiye ne demektir kısaca bilgi verir 
misiniz? 
En kısa haliyle vakıf; Kişinin mülkiyetinde veya 
tasarrufunda olan bir taşınmazı veya nakit parayı, 
Allah rızası için bir hayır hizmetine ve insanların 
menfaatine ebediyyen tahsis etmesidir. Vakfiye ise 
hukuki tüzel kişiliğe sahip bir belge olup; vakfın 
akarları, hayratları, şartları, yönetim şekli gibi 
hususların yer aldığı nizamnamesidir. Günümüz 
terminolojisi ile ifade edecek olursak vakfın senedi 
diyebiliriz. Vakfiyeler düzenleniş itibariyle genelde 
belirli bir format çerçevesinde düzenlenen bir belge 
türü olmakla birlikte, formata uymayan kendine 
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has vakfiye örneklerine de rastlanılmaktadır.  Genel 
olarak Besmele ile başlayan vakfiyelerin giriş 
bölümünü Allah’a hamd (hamdele), Hz. Muhammed’e 
salat ve selam (salvele) kısımları oluşturur. Bu 
kısmı çoğunlukla vakıf kurucusunun adı, baba adı, 
oturduğu mahalle, makamı gibi vâkfın statüsü gelir. 
Vakıf kurucusu, padişah, hanım sultan, sadrazam, 
vezir, paşa ve devlet kurumlarında görev yapan 
önemli bir makam ya da eşraftan varlıklı bir kimse 
ise, vakıf kurucusunun tanıtıldığı bu kısım edebî bir 
üslupla yazılır. Arapça başlayan hamdele, salvelenin 
ardından, statü ve vakfedilen mal/para paralelinde, 
ayet, hadis, Farsça yahut yine Arapça olarak 
vecize ve methiyeler detaylı bir biçimde dizilerek 
vâkıf tanıtılır. Bu bölüm reâyâ için nispeten daha 
az teferruatlıdır. Devamında gelen fasıl ise küçük 
farklılıklar olsa da genelde standarttır. Vakfedilen 
akâr ve hayrât (mal/para), bunlardan kimlerin nasıl 
yararlanacağı, hizmetin ne surette yürütüleceği, 
görevli seçimi, ücretlerin nasıl ödeneceği, vakfı 
yönetecek mütevellilerin ve denetleyecek kişilerin 
nasıl seçileceği gibi hususlar belirtilir. Tüm bu 
hükümler ve şartlar, tereddüde mahal bırakmayacak 
şekilde yazılır ve vakfın sahih olup olmadığı, Hanefi 
mezhebi imamlarının görüşleri doğrultusunda 
sabitlenir. Vakfın sonsuza kadar ayakta kalması için 
şartlara uyan kişilere dua; kuralları ihlal edip vakfı 
zarara uğratanlara beddua edilerek tarihlendirme 
yapılır ve kadı onayı için huzurda bulunan şahısların 
künyeleri verilerek belge sona erdirilir.  

Arşivlerde bulunan vakfiyeler, günümüze orijinal 
vakfiyeler, istinsah vakfiyeler, taş veya ahşap üzerine 
yazılmış vakfiyeler olmak üzere üç şekilde ulaşmıştır. 
Bununla beraber, vakfiyesi mevcut olmayan 
vakıfların bazı hayrât eserlerinin kitabelerinde vâkıf 
ile ilgili detaylı bilgiler de vardır. Orijinal vakfiyeler, 
vâkıf tarafından düzenlenen ve kadı huzurunda 
onaylanan asıl metinlerdir. Ahşap, taş veya mermer 
üzerine işlenen vakfiyeler ise tam vakfiye olmayıp, 
vakfiyenin kısa bir özeti suretindedir.  

Arşivde bulunan vakfiyeleri ise şu dört grup 
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şeklinde tasnif edebiliriz. 
1. Osmanlı devrinden önceki vakfiyeler,
2. Osmanlı devrine ait vakfiyeler,
3. TBMM Hükümeti ve Türkiye Cumhuriyeti devri 
vakfiyeleri,
4. 1926-1967 tarihleri arasında Medeni Kanun’a 
göre kurulan tesis senetleri ile 1967 tarihinde kabul 
edilen 903 sayılı kanun hükümlerine göre kurulan 
vakıflara ait vakıf senetleri.

Türkiye’nin en önemli arşivlerinden birisi de 
Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşividir. Vakıflar 
Genel Müdürlüğü Arşivi ile ilgili hangi bilgileri 
aktarabilirsiniz?
Belirttiğiniz gibi günümüzde Türkiye’de bulunan 
en önemli arşivlerden birisi de, Selçuklu, 
Osmanlı ve Osmanlı hinterlandında kurulmuş 
diğer medeniyetlere ait başta vakfiye olmak 
üzere vakıflarla ilgili çok sayıda defter ve belgeyi 
bünyesinde barındıran Evkaf Nezaretinden Vakıflar 
Umum Müdürlüğüne ve oradan da 1936 yılında 
Ankara Vakıflar Genel Müdürlüğüne tevarüsen 
intikal eden Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşividir. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi, toplamda 39 farklı 
fon adı altında 8317 defter ve 1.000.000’un üzerinde 
Osmanlıca varak halinde evrakıyla ülkemizin en 
önemli arşivlerinden birisi olup, Selçuklu, Beylikler 
ve Osmanlı dönemleri ile ilgili olarak dini hayat, 
eğitim, sağlık, sosyal hizmetler ve kültürel 
müesseselerle ilgili çalışma yapacaklar için en 
önemli kaynakların yer aldığı bir arşivdir.

Vakıflarla İlgili Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi 
haricinde nerelerde belge bulunmaktadır?  
Vakıflarla ilgili gerek vakfiye gerekse muhtelif 
vakıf belgelerinin Türkiye’de muhtelif arşivlere 
dağıldığını görmekteyiz. Başta Vakıflar Genel 
Müdürlüğü Arşivi olmak üzere Osmanlı Devletinin 
yönetim merkezi olan Topkapı Sarayı Arşivi, 
Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı, 
Yazma Eserler Başkanlığı ve bağlı kütüphanelerde 
çok sayıda vakfiye ve vakıf belgesi bulunmaktadır. 
Bunun sebebini ise bu kurumların tarihçelerine 
bakmak ortaya koyacaktır. Özellikle Devlet Arşivleri 
Başkanlığı bünyesinde bulunan Osmanlı Arşivleri 
“Hazine-i Evrak”ın bir nevi devamı niteliğinde 
olup, burada vakıflarla ilgili fonlar haricinde hemen 
hemen her fonda vakıflarla ilgili arşiv belgelerine 
rastlanılmaktadır. Topkapı Sarayı yukarıda 
belirttiğimiz üzere Devletin yönetim merkezi olup, 

özellikle denetimi ve yönetimi Darussaade Ağaları 
(Haremeyn Nezaretine), Babussaade Ağaları/Kapı 
Ağası, Şeyhulislamlık gibi makamlara meşrut olan 
vakıflara ait vakfiye, muhasebe kaydı, tevcih, berat 
gibi vakıflarla ilgili çok sayıda defter ve belgeyi 
bünyesinde barındırmaktadır.  Yazma Eserler 
Başkanlığı bünyesinde bulunan kütüphanelerin 
neredeyse tamamı vakıflar yoluyla vücuda gelen 
kütüphaneler olup, buralarda da çok sayıda vakfiye 
ve vakıf belgesine rastlanıldığı gibi, 1936 tarihinde 
kütüphanelerin Evkaf Umum Müdürlüğünden 
alınarak Maarif nezaretine bağlanması üzerine cami 
ve medreselerde bulunan çok sayıda yazma eser 
de 1926-1950 yılları arası söz konusu kuruma bağlı 
kütüphanelere nakledilmiştir. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivinde hangi tür 
defterler ve belgeler yer almaktadır, bu konuda 
biraz bilgi verebilir misiniz?
Vakfiye Defterleri; Vakıflar Genel Müdürlüğü 
Arşivinin en önemli fonu olup, vakfiye defterleri 
kendi aralarında; Mücedded Anadolu, Haremeyn, 
Haremeyn Mukataa, İstanbul, Küçük Evkâf, Rumeli 
ve Müstakil Vakfiye defterleri şeklinde tasniflidir. Söz 
konusu defterlerde 27.419 adet vakfiye kayıtlıdır. 

Vakıf Hazîne (Atîk) 
Defterleri; Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi’nin en 
önemli defter fonlarından birini teşkil eden “Hazîne” 
yahut diğer adıyla “Atîk” Defterleri, yalnızca 
VGMA’da bulunan defterlerdendir. Bu defterler, 
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vakıf hayrat birimlerinde görev yapan şahısların adları, göreve atanma ile 
görevden ayrılma nedenleri ve bunların usül/esaslarını ayrıntılı olarak ihtiva 
eden defterlerdir. Hazîne Defterlerinde atamalarla ilgili ana kayıtlar Siyakat 
denen yazı türü ile kaleme alınmıştır. Bununla birlikte muhtelif yerlerde, 
farklı yazı çeşitleri ile vakfiye, zeyl vakfiye, berat, hüccet, ferman, ilmühaber, 
hüküm, tevcih kaydı ve derkenarlarla da karşılaşılabilmektedir. Hazine 
defterleri, Selatin Hazîne, Hanım sultanlar Hazine Defterleri, Paşalar Hazine 
Defterleri, Küçük Evkaf Hazine Defterleri, Harameyn Hazine Defterleri, 
Askeri Hazine Defterleri, Muhasebe Hazine Defterleri ve Müstakil Hazine 
Defterleri fonlarından oluşmaktadır.

Hurûfât (Vakıf Rûznâmçe) Defterleri; Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi’nde 
bulunan Hurûfât (Vakıf Rûznâmçe) Defterleri, kapsam ve muhteva 
bakımından araştırmacıların sıklıkla başvurduğu kaynaklardandır. Arapça 
harf kelimesinin cem’i olan hurûf kelimesi, Osmanlı’ya has bir biçimde 
deformasyona uğramış ve ikinci kez Arapça çoğul eki getirilerek hurûfât 
halini almıştır. Defterlerdeki kısa ancak amaca yönelik tutulan kayıtlar, 
görevlilerin tayin, azil, nakil, ölüm gibi bilgilerinden meydana gelir. 
 
Esâs (Yeni Şahsiyet Kaydı) Defterleri; Yeni Şahsiyet Defterleri de 
denilen Esâs Defterleri, genel olarak H. 1262 (M. 1845) tarihinden sonra 
tutulan 122 adet defterden oluşmaktadır. Esâs Defterlerinin Atîk Hazîne 
Defterleri ile Hurûfât Defterlerinden sonra tutulması bu defterlere 
Yeni Şahsiyet Defterleri denmesine sebep olmuştur. Bu defterlerde; 
vakıf görevlilerinin tayin, terfi ve tedavül işlemleri tablo halinde 
düzenlenmiştir. 

Hulâsa Defterleri; Hulâsa Defterleri, vakıf kurum ve kuruluşlarında görev yapan başta 
idari görevliler olan mütevelli, nâzır, kâtip, câbi olmak üzere diğer vakıf görevlilerinin tayin, terfi ve azillerine 
dair tevcih kayıtlarının özetlerinin tutulduğu defterlerdir. Bu fon, H. 1282-1329 (M. 1865-1911) tarihleri 
arasını kapsayan 41 defterden oluşmaktadır. Defterlerin çoğunluğu İstanbul’a ait olmakla birlikte Anadolu, 
Rumeli, Haremeyn vakıfları serileri de bulunmaktadır.

Berevât Defterleri; Berevât Defterleri şurût-berevât defterlerinden farklı olarak yalnızca vakıf görevlileri 
tayin berâtlarının kayıtlarını ihtiva eder. 40 defterden oluşan berevât defterleri, H.1128-1330 (M.1715-1912) 
tarihleri arasını kapsamaktadır. Berevât defterlerinden farklı ve istisnai olarak, VGMA’ya son dönemde 
dahil edilen 2165, 2169, 2170, 2179, 2180 numaralı Samsun, Ankara ve Konya berât ve tevcih defterlerinde 
hüccet, muhasebe kaydı, vakfiye, vakfiye hülasası, ilmühaber, ilmühaber kaimesi, tezkire kayıtları da 
bulunmaktadır.  

Duâgûy Defterleri: Duâgûy defterleri, vakfın Hz. Peygamber, diğer peygamberler, yakınları, kendisi ya da 
şart koştuğu herhangi biri için, vakfiyede belirtilen şartlara göre hayır duada bulunmak üzere tayin edilen 
görevlilerin isimlerinin, görev yerlerinin, bağlı oldukları vakıf isimlerinin,  aldıkları ücretlerin, tayin, terfi ve 
azilleri ile alakalı kayıtların olduğu (Alkan, 2007: 14) defterlerdir. Üç defterden oluşan bu seride H.1220-
1300 (M. 1806-1883) tarihleri arasını kapsayan ve bazı Selâtîn vakıflarında görev yapan duâgûyları içeren 
kayıtlar mevcuttur. 

Ferâşet Defterleri; Ferrâş kelime olarak imâret, câmi, mescit vb. yerlerin temizliğini yapıp hasır gibi 
mefruşatını serme hizmetlerinde görevli kişilere verilen isim olarak bilinse de Osmanlı’da ferrâş kelimesi, 
Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münevvere’de bulunan kutsal yerlerin temizlik vs. hizmetlerini yapan 
şahıslara verilen addır Ferâşet defterleri H.1200-1330 (M.1786-1912) tarihleri arasını kapsayan 7 defterden 
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oluşmaktadır. Bu defterlerin üçü (840-842) 
Mekke’ye, dördü (843-846) Medine’ye aittir.

Fodula Defterleri ve Taamiye 
Defterleri; Fodula Defterleri ile 
Taâmiye Defterleri hem tutuluş 
üslubu hem de içeriği bakımından 
büyük oranda birbirlerine benzeyen 
defterlerdir. VGMA’da bulunan 42 
defterden oluşan ve H.1020-1330 
(M.1612-1912) tarihleri arasını 
kapsayan fodula defterlerinde: 
İstanbul’da Ayasofya (Fâtih Sultân 
Mehmed), Süleymaniye (Kanuni 
Sultân Süleyman), Nuruosmaniye 
(Sultân III. Osman), Mihrimah 
Sultân, Sultân Bayezid-i Velî, Atîk 
Vâlide Sultân, diğer büyük vakıflara 
ait imaretlerden dağıtılan, et, 
yemek, kuru gıda, fodula ve kime 
dağıtıldıkları yer almaktadır. 
 
Maâş Defterleri; Maâş Defterleri H.1183-1341 
(M.1770-1923) yılları arasında yazılan 10 defterden 
oluşur. Görevlilere veya memurlara verilen maâşları 
gösteren defterler olmalarının yanında, vakıflardan 
intifa hakkı ile muhtaç aylığı alan kimselere tahsis 
edilen ücretleri içeren Maâş Defterleri de vardır. 
Çoğunlukla siyakat ile yazılan defterlerde rika ve 
kırık divânî yazı çeşitlerine de rastlanır.  

Atâyâ Defterleri;  Atâyâ Defterleri, Mekke, Medine, 
Şam ve havalisi ile hac yolu güzergâhında bulunan 
tekkelerdeki şeyhlere, sâdâta ve eşrafa gönderilen 
hediye, para ve maaşların miktarının ve kimlere 
gönderildiğinin kaydedildiği H.1267-1320 (M.1851-
1903) tarihleri arasını kapsayan 6 defterden 
oluşmaktadır.  

Surre Defterleri; Surre, içine altın veya para gibi 
değerli şeylerin konulduğu kese manasındadır. 
Terim olarak ise her yıl hac döneminden önce 
genellikle Mekke ve Medine halkına dağıtılmak 
üzere yollanan para, altın ve diğer eşyalar için 
kullanılır. Haremeyn’e surre gönderme geleneği 
1915 yılına kadar devam etmiştir. Surre defterlerinin 
büyük çoğunluğu Osmanlı Arşivlerinin bünyesinde 
bulunmaktadır. Osmanlı Arşivi'nde H.1009-1327 
(M.1600-1909) yılları arasına ait 4.170 adet surre 
defteri bulunmaktadır.
  

Ahkâm Defterleri; Vakıf iş ve işlemleri ile ilgili 
hükümleri ihtiva eden ve Hicrî 1072-1300 (M. 1661-
1882) tarihleri arasını kapsayan 110 defterden 

oluşmaktadır. Defterlerin bazılarında 
hükümler dışında vakfiye, 
vakfiye hülasası, mektup 
özetleri, ilmühaber, 
tezkire, ilam, muhasebe 
kaydı, musakkafât 
kaydı, emirnâme, 
ferman, buyruldu, tevcîh, 
bilgilendirme notları 
ve atîk hazîne kayıtları 
da bulunmaktadır. Bazı 
defterlerin adlarında 
ilmühaber-ahkâm, ahkâm-
mekâtib, ahkâm-ilamât 
ifadeleri birlikte kullanılmış 
olup, defterler ağırlıklı olan 
belge türüne göre tasnif 
edilmiştir.  

Tafsil Defterleri; Genel olarak vakıfların yönetimleri, 
yöneticileri, hizmet görevlileri, atanma prosedürleri, 
azil sebepleri, tamir-keşif hüccetleri, vakfın 
muhasebesi, tezkire, ariza, maruz ile ilgili detaylı 
bilgilerin kayıtlı olduğu Tafsil Defterleri, H.1097 
(M.1685) - M.1967 yıllarını kapsayan 213 defterden 
oluşmaktadır. Rumeli, Anadolu, Küçük Evkâf, 
Dersaâdet, Hicâz, Yeni Tafsiller, Tafsil-i Nizâmât 
serilerinden müteşekkil olan Tafsil Defterleri’ne, 
bazı Hazîne (Atîk) ile Şâhsiyet Defterleri’nde önemli 
mevzuların ayrıntısı için başvurulmasına dair 
derkenarlar bulunmaktadır. 
 
Ferman Defterleri; Ferman, Divân-ı Hümâyun 
veya Paşakapısı’ndaki divanlarda alınan kararlara 
göre yazılıp padişahın tuğrasının çekildiği emirlere 
verilen isimdir. Ferman Defterleri H.1063-1339 
(M.1653-1921) yılları arasında tutulan 8 adet 
defterden oluşur. Defterlerde, vakıflarla alakalı 
buyrulan fermanlara ilişkin ferman tafsil kayıtları, 
hüküm, nişan, emirnâme, berat, berat tafsili gibi 
kayıtlar bulunur. 

Evâmir Defterleri; Evâmir Defterleri, vakıf akâr, 
hayrât, tamir, keşif, görevli vb. hususlarla ilgili yazılan 
emirnâme, ahkâm, nişan, tezkire ve ilmühaber gibi 
kayıtların bir araya getirildiği defterlerdir. Bu belge 
türleri haricinde berat, muhasebe, tamir ve keşif 
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hücceti gibi kayıtlara da rastlanmaktadır. Evâmir 
Defterleri 38 defterden oluşmakta ve H. 1109-1317 
(M. 1697-1899) tarihleri arasını kapsamaktadır. 
 
Hüccet Defterleri; Hüccet defterleri H. 1138-1276 
(M. 1726-1860) tarihleri arasında tutulan 6 defterden 
oluşmaktadır.  Bu defterlerde vakıflarla alakalı 
olarak, mahkemelerce verilen hüccet kayıtları 
mevcuttur.  

İlmühaber Defterleri; H. 990-1337 (M. 1582-
1918) yılları arasını kapsayan 58 defterden oluşan 
İlmühaber defterlerinde, bilgilendirme, izahat, arz 
ve rica kayıtları ile beraber vakfiye, vakfiye hülâsası, 
ilmühaber kaimesi, tafsil kaydı, tevcîh kaydı, tezkire, 
hüccet, ariza, maruzat, hatt-ı hümâyun, telhis, 
tezkire, nizamnâme, muhasebe ve tamir kaydı gibi 
belgeler de bulunmaktadır.

Şurût ve Berevât Defterleri; Defter başlıklarından 
anlaşıldığı üzere şurût (şart çoğulu) ve berevât 
(berât çoğulu) defterlerinde, vakıf şartlarında 
gerçekleştirilen değişme ve güncellemeler ile 
vakıf vazifelilerinin atamaları neticesinde verilen 
berat kayıtları yer almaktadır. Bu fon H.1128-
1281 (M.1716-1865) tarihleri arasını kapsayan 21 
defterden oluşmaktadır. 

İcâre Defterleri; İcâre defterleri, H.1083-
1323 (M.1673-1906) tarihleri 
arasını kapsayan 19 defterden 
müteşekkildir. Bu defterlerde 
çeşitli vakıflara ait akarların 
kiralama bilgilerine 
(taşınmazın yeri, kira bedeli 
ve hangi vakıftan olduğu 
vs.) dair kayıtlar mevcuttur.  

Ferâğ ve İntikâl Harç 
Defterleri; 7 defterden oluşan 
Ferâğ ve İntikâl Harç defterleri 
H.1261-1297 (M.1845-1880) 
tarihleri arasını kapsamaktadır. Bu 
defterlerde çeşitli vakıflara ait akarların 
el değiştirmesi ve satılması gibi kayıtlar mevcuttur. 
Belgeler genel itibariyle tapu senetlerine benzerlik 
göstermektedir.  

Temessük Defterleri; Temessük, lugatta “tutunma, 
yapışma, sarılma” anlamında kullanılan bir kelime 
olup, vakıf ıstılâhında evkâf memurları ve mütevelliler 

tarafından vakıf taşınmazların tasarruf, intikal veya 
ferâğına dair verilen oluşturulan belgelerdir. Bu 
bağlamda defterlerde kronolojik olarak tutulan 
vakıf temessük kayıtlarının tapu senetlerinin önceki 
halleri oldukları söylenebilir.  

Musakkafât Defterleri; Musakkafât, sakf (dam, 
çatı) sözcüğünden türeyen musakkaf (çatılı, 
örtülmüş) sıfatının çoğul olarak kullanılmak 
suretiyle, vakıf literatüründe gelir getirici mahiyette 
olan vakıf akârları (ev, han, kervansaray, konak, 
hamam, değirmen, dükkân, imalathane, pazar yeri, 
çardak vs.) yapıları ifade eden bir kavram olarak 
kullanılagelmiştir. H.1089-1293 (M.1679-1877) 
yılları arasına ait 10 defterden oluşan Musakkafât 
Defterleri’nde çeşitli vakıflara ait akârların yerleri, 
sınırları, işletim şekli, kira bedellerine dair kayıtlar 
bulunmaktadır. Bazı defterlerde icare, temessük, 
ferâğ ve intikâl kayıtları bulunsa da musakkafât 
kayıtlarının çoğunlukta olması sebebiyle bu defterler 
Musakkafât Defterleri olarak değerlendirilmiştir.  

Mukâtaa Defterleri; Mukâtaa defterleri H.1050-
1330 (M.1640-1911) yılları arasını kapsayan 88 
defterden müteşekkildir. Bu defterlerde vakıf 
mukâtaalarına dair kayıtlar mevcuttur. Defterlerin 
bazıları ise padişah ve hanım sultanların vakıflarına 
ait mukâtaa ve haslardan oluşmaktadır.  

Tahrir Defterleri; Tahrir Defterleri, 
padişah ve hanım sultan vakıflarına 

ait mukâtaa ve haslarda 
serbestiyet üzere yerleşen 
reayanın (ahalinin) kayıtlı 
olduğu defterlerdir.  
 
Muhâsebe Defterleri; 
Muhâsebe defterleri H.1073-

1339 (M.1662-1921) tarihleri 
arasını kapsayan 101 defterden 

ve bu defterlerin içinde bulunan 
toplam 7982 adet vakıf kaydından 

oluşmaktadır.
  

Teberrükât Defterleri; Cami, mescit, tekke ve 
türbelere, vakıf kurucuları veya hayır sahibi kişiler 
tarafından hayrâtın devamlılığı amacıyla vakfedilmiş; 
Mushaf-ı Şerîf, Kur’ân cüzü, yazma eser, sakal-ı 
şerif, Kâbe örtüsü, halı, kilim, minber/kürsü örtüsü, 
şal, kapı perdesi, şamdan, şamdan mumu, avize, 
kandil, rahle, kürsü, saat, gülâbdan, buhurdan 
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vb. eşyalara teberrükât eşyası denilmektedir. 
Bu eşyalara ait kayıtların bulunduğu Teberrükât 
Defterleri, H.1078-1321 (M.1632-1904) yıllarını içerir 
ve 4 adettir. 
 
Fihrist Defterleri; Fihrist Defterleri, 146’sı 
Osmanlıca, 117’si ise günümüz Türkçesi ile yazılmış 
toplam 166 defterden oluşmaktadır.  

Şûrâ-yı Devlet Defterleri; Şûrâ-yı Devlet, 1284 
(1868) tarihinde, Meclis-i Vâlâ-yı Ahkâm-ı Adliye’nin 
dağıtılmasından sonra Dîvân-ı Ahkâm-ı Adliye 
ile birlikte tesis edilmiş olan istişârî, icrâî ve 
adlî bir kurumdur. Bu defterlerde vakıfların, ilgili 
belediyeler ve sair kurum ve kuruluşlarla yaşanan 
anlaşmazlıklarına dair Şûrâ-yı Devlet (Danıştay) 
ve hakem heyeti kararları yazılıdır. Defterler 1933-
1939 tarihleri arasını kapsamakta olup tamamı 
günümüz Türkçesi ile yazılmıştır. Bu yönü ile bu 
defterlerde bulunan kararlar, Ahkâm Defterlerindeki 
kayıtlar arasında bulunan Osmanlıca Şûrâ-yı Devlet 
kararlarının devamı niteliğindedir.  

Mühür Tatbik Defterleri; Osmanlı’daki kayıt 
geleneği ve evrak işleme usulü, belgelerde orijinallik 
ve gerçeklik problemini de beraberinde getirmiştir. 
Bu bakımdan teşkil edilen mühürlerin aslına uygun 
olup olmadıkları Mühür 
Tatbik Defterleri’nden 
anlaşılabilmektedir. Bu 
defterler, mahallinde 
küçük kâğıtlara basılarak 
gönderilen mühürlü 
kâğıtların deftere 
yapıştırıldıktan sonra 
altına veya üstüne ait 
oldukları kişilerle alakalı 
kısa bilgilerin yazılı olduğu 
kayıtları ihtiva eden 
defterlerdir. Bu defterlerden 
VGMA’da H.1130-1338 
(M.1718-1920) tarihleri 
arasını kapsayan 3 adet 
Mühür Tatbik Defteri vardır. 

Müteferrik Defterler; 
Müteferrik Defterler, 
herhangi bir 
gruplandırmaya tabi 
tutulması mümkün olmayan, muhtelif konulara ait 
müstakil halde bulunan defterlerdir. Söz konusu 

defterler, bazı yerleşim yerlerinde bulunan vakıflar 
ile evrak kayıt defterleri, mükerrer defterler, 
temliknâme, zabıtnâme, tamir-keşif, avârız, eimme, 
zuhurât, harita, fotoğraf, kroki, muhâcirîn, iskân, 
gedikât, izin, gümrük, ziyaretçi ve iftihar defterleri 
gibi çeşitli konularda düzenlenen 33 defterden 
meydana gelir. 

Vakıf Kayıtlar Arşivinde yukarıda sayılan 
Osmanlıca fonlar haricinde Cumhuriyet Döneminin 
başlangıcından itibaren günümüz Türkçesi ile 
tutulmaya başlanan “İcmâl Defterleri”, “Tercüme 
Defterleri”, “Tevzin Defterleri”,  “Komisyon Karar 
Defterleri”, “Tescil Defterleri” adı altında Cumhuriyet 
Dönemi muameleleri ile ilgili defterler de Vakıf 
Kayıtlar Arşivinde muhafaza edilmektedir. 

Vakıf Arşiv Yönetim Sistemi (VAYS) ve Vakıf 
Araştırmaları
Vakıf Arşiv Yönetim Sistemi ve Vakıf Araştırma 
Merkezi Hakkında Bilgi Verebilir misiniz?
Vakıf Arşiv Yönetim Sistemi (VAYS) 2004-2005 
yılları arasında planlanmış bir proje olup, proje 
Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi başta olmak 
üzere, bünyesinde vakfiye ve vakıf belgesi bulunan 
Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı, Tapu 
Kadastro Genel Müdürlüğü, Türk Tarih Kurumu, 

İstanbul Müftülüğü Şeriyye 
Sicilleri, Milli Kütüphane 
Şeriyye Sicilleri arşivleri 
ile Topkapı Sarayı, 
Yazma Eserler Kurumu 
Süleymaniye Kütüphanesi 
ve bağlı kütüphaneler 
ile Konya Yusuf Ağa 
Kütüphanesi, İslami 
Araştırmalar Merkezi 
(İSAM), İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi Atatürk Kitaplığı 
k ü t ü p h a n e l e r i n d e k i 
vakıflarla ilgili bütün 
belgelerin dijital ortama 
aktarılması ve bu 
belgelerden vakfiye, 
zeyl vakfiye ve ilam gibi 
vakıflarla ilgili birincil 
kaynak konumundaki 
belgelerden Arapça 

olanların tercümesi edilmesi, 
Osmanlıca olanların ise transkribesini hedeflemiştir. 
Proje hizmet alımı şeklinde ihale edilmiş ve 2006 
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tarihinde çalışmalara başlanmış, söz konusu 
çalışma 2011 tarihinde tamamlanmıştır. Söz 
konusu proje kapsamında adı geçen arşivlerde 
bulunan 10.000.000 sayfa vakıf belgesi dijital 
ortama aktarılarak vakıf isimleri ve yer adlarına 
göre indeksleri çıkarılıp WEB tabanlı “Vakıf Arşiv 
Modülü” sistemine entegre edilerek gerek kurum 
personeli gerekse de Kültür Tescil Daire Başkanlığı 
bünyesinde bulunan Araştırma Merkezinde 
vakıflarla ilgili araştırma inceleme yapmak isteyen 
araştırmacıların hizmetine sunulmuştur. Ayrıca proje 
kapsamında Arapça vakfiyelerin çevirisi, Osmanlıca 
vakfiyelerin ise transkribeleri yapılmıştır.

Kurumunuzda Araştırma Ne Şekilde Yapılmaktadır?
Vakıflar Genel Müdürlüğündeki araştırmalar Devlet 
Arşivleri Başkanlığının araştırma yönetmenliğinde 
belirtildiği şekilde ve usulde yapılmaktadır. Yerli 
veya yabancı araştırmacılar Ankara’da Kültür ve 
Tescil Daire Başkanlığı bünyesinde bulunan “Vakıf 
Araştırma Merkezi” ne gelerek gerekli formları 
doldurup derhal çalışmalarına başlayarak çalışması 
için seçmiş olduğu belgeleri derhal alabilmektedir. 
Vakıf Araştırma Merkezinde araştırmacılar için 
araştırma salonu oluşturulmuş olup, her masada 
bilgisayar, araştırmacılarının ihtiyacı olacak kırtasiye 
malzemeleri yer almakta olup araştırmacıların farklı 
talepleri var ise gerçekleşmesi mümkün olanlar 
yerine getirilmektedir. Araştırmacılara araştırmaları 
süresince öğle yemekleri ücretsiz olup, lisans 
ve lisansüstü öğrenciliğini belgeleyenlerden de 
herhangi bir ücret alınmamaktadır.

Vakıflar ve Yayıncılık
Vakıflar Genel Müdürlüğü Dergi ve Yayıncılığı 
hakkında neler söylersiniz?
Son yıllarda yayın ve dergicilik bağlamında bir 
artış görülse de birkaçı hariç, geçmişi uzun 
yıllara dayanan, gelenekselleşen, nitelikli yayınlar 
yapan yayınlar pek azdır. Özellikle kamu kurum 
ve kuruluşlarının yayınlamış oldukları dergilerin 
geçmişine baktığımızda sekiz on yılı geçmediğini 
görürüz. Dergi ve yayıncılık bağlamında Avrupa’da 
geçmişi yüzyılları aşan yayınevleri, ansiklopediler 
ve dergilerden söz edilmektedir. Bu bağlamda 
ülkemizde ise kamu kurum ve kuruluşlarının özgün 
ve nitelikli yayıncılıklarından bahsetmek pek 
mümkün değildir.  Bizzat Atatürk’ün direktifleriyle 
Türk Tarih Kurumu’nun süreli yayını Belleten, 
1937 yılında kurulmuştur. Belleten ismi de bizzat 
Atatürk tarafından koyulmuştur. Vakıflar Dergisi ise 

Belleten’den bir yıl sonra 1938 yılında yayın hayatına 
başlamıştır. Derginin yayın hayatına başlaması 
Cumhuriyetin 15. Yıl dönümüne denk getirilmiş, irfan 
âlemine sunmakla bahtiyar olunduğu yazılmıştır. 
Dergi bu ilk sayısından dört yıl sonra ikinci sayısını 
1942’de, üçüncü sayısını on dört yıl sonra 1956’da, 
dördüncü sayısını iki yıl sonra 1958’de, beşinci 
sayısını dört yıl sonra 1962’de, beşinci sayısını üç 
yıl sonra 1965’de olmak üzere uzun süren aralıkla 
ama kitap hacminde çıkarmıştır.  Bu sayılardan 
sonrakiler de aynı şekilde 2004 yılına kadar devam 
etmiş, ancak 2004 yılından sonra her yıl çıkmaya 
başlamış, 2009 yılından itibaren de hakemli olarak 
yılda iki kez yayınlanmaktadır. Vakıflar Dergisi, 
2009 yılında yayımlanan 32. Sayısı ile birlikte ulusal 
hakemli dergi statüsüne kavuşmuş, 2014 yılında 42. 
sayısı ile de Tübitak Ulakbim Sosyal Bilimler Veri 
Tabanı (SBVT) tarafından taranmaya başlanılmıştır. 
Vakıflar Dergisi’nin tüm sayılarına gerek kurumsal 
web sitesi gerekse açık erişim sistemleri üzerinden 
internet ortamında ulaşılabilmektedir. Bugün 
geldiği noktada ilim adamlarının büyük bir teveccüh 
gösterdiği Vakıflar Dergisi, ilim, kültür, sanat ve 
akademik alanda yapmış olduğu yayınlarla büyük 
bir boşluğu doldurmakta, bir okul işlevi görmektedir. 
Bu yıl 52. sayısını ve 81. yılını dolduran Vakıflar 
Dergisi’nin akademik ve kültür hayatımızdaki yeri 
oldukça önemlidir. Köklü geçmişi,  yüz yılı aşan 
yayıncılık tecrübesi, kültür, sanat ve ilim hayatımıza 
kattığı değerlerle nitelikli yayını sürdürmektedir. 



16   /   Bezmiâlem Aktüel 2019

Vakıf Yayıncılığı konusunda 
neler söylersiniz?
Vakıf yayıncılığını, Evkaf 
Nezareti döneminde başlayan 
matbaacılığı, dergiciliği, basılı, 
görsel ve dijital yayıncılığı ayrı 
ayrı ele almak gerekir. Vakıflar 
bu bağlamda yalnızca kitap 
ve mecmua yayınlamakla 
kalmamış, aynı zamanda 
matbaacılık hizmetine girerek 
bu alanda büyük bir boşluğu 
doldurmuştur. Örneğin; 12 
Haziran 1917 tarihli teftiş heyeti 
tarafından yazılan yazıda 
belirtildiği üzere; oluşturulan bir 
komisyon tarafından Matbaa-yı 
Amire, Matbaa-yı Osmaniye ve 
Bahriye Matbaası muamelesi 
esas alınarak bir iç talimatname 
hazırlandığını görüyoruz. Gerek 
Osmanlı ve gerekse de 1 Kasım 
1928 tarihinde harf devrimi 
yapılıncaya kadar Cumhuriyet 
döneminde bu matbaada çok 
kıymetli eserler basılmıştır. Yine 
dergi yayıncılığında yalnızca 
Vakıflar Dergisi ile kendini 
sınırlamamış, Vakıf ve Kültür 
Dergisi, Rölöve ve Restorasyon 
Dergisi gibi önemli dergiler de 
yayınlamıştır. Vakıflar dergisi 
1998 yılına geldiğinde büyük 
ihtimalle 28 Şubat sürecinden 
dolayı yayınına ara vermek 
zorunda kalmış, bunun üzerine 
1998-2002 yılını kapsayan 
dönemde Vakıf ve Kültür Dergisi 
yayınlanmıştır.  Toplam yedi sayı 
çıkan Vakıf ve Kültür dergisinin 
ilk altı sayısı 1998-99 yılları 
içinde, 7. sayı ise 2002 yıllında 
özel sayı olarak yayınlanmıştır. 
Rölöve ve Restorasyon 
Dergisi ise yine bir ihtiyaçtan 
doğmuş, alanında büyük 
bir boşluğu doldurmuştur. 
Bugün dahi aranılan bu 
dergi önemli bir kaynak 
niteliğindedir.  1970’li yıllar 
Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün 

vakıf eserlerinin rölöve ve 
restorasyonlarına hız verdiği 
yıllardır. Rölöve ve restorasyon 
çalışmaları dolayısıyla 
yeniden çizilen abidevi vakıf 
eserlerinin projeleri eşsiz bir 
kaynak olarak arşivlenmiştir.  
Vakıf eserleriyle ilgili yapılan 
yüksek lisans, doktora ve 
ilmi çalışmalarda bu projelere 
başvurulmadan yapılması 
mümkün değildir. Dönemin 
Vakıflar Genel Müdürü Feramuz 
Berkol, vakıf arşivindeki bu 
projelere gösterilen ilgiyi 
görmüş, Sadi Bayram’ın 
editörlüğünde Orhan Cezmi 
Tuncer’in yönetiminde Rölöve 
ve Restorasyon dergisinin 
yayınlanmasını sağlamıştır. 
Rölöve ve Restorasyon dergisi 
1974 yılında yayınlanmıştır.  
Bir sayısı özel olmak üzere 
toplam 6 sayı çıkmıştır. Rölöve 
ve Restorasyon dergisinin 
yayınlanmasıyla vakıf abide 
eserlerinin VGM arşivindeki 
plan ve projeler, araştırmacı ve 
akademisyenlerin inisiyatifine 
sunulmuştur. Ayrıca Vakıflar 
Genel Müdürlüğü son 
yıllarda restorasyonu yapılan 
büyük abidevi eserleri 
tarihçeleri,  yapım onarım 
raporu, plan ve projeleriyle 
birlikte fotoğraflayarak 
müstakil kitaplar olarak da 
yayınlamaktadır. Restorasyonu 
yapılan eserlerin kitap veya 
makale olarak yayınlanması 
gelecekte bu yapılar hakkında 
araştırma yapanlar ile onarımını 
yapacaklara büyük bir kaynak 
sunmaktadır.

Son yıllarda kitap yayıncılığınız 
dikkat çekmektedir. Biraz 
da kitap yayıncılığınızdan 
bahsedebilir miyiz? 
Vakıflar Genel Müdürlüğü 
yayıncılığının geçmişi Osmanlı 



Bezmiâlem Aktüel 2019   /   17

dönemine kadar uzanmaktadır.  Vakıflar Genel 
Müdürlüğümüz yapmış olduğu yayıncılıkla aynı 
şekilde yurt içi ve yurt dışındaki araştırmacılara 
kaynak olabilecek nitelikte belgeleri kitap 
formatında yayınlamaktadır. Vakıflar Genel 
Müdürlüğünün kuruluş tarihi olan 1924 yılından 
günümüze kadar 138 kitap yayımlanmıştır. Mimar 
Sinan, Evliya Çelebi, Türkiye’de Vakıf Abideler ve 
Eski Eserler (4 cilt), Fatih Sultan Mehmed Vakıfları, 
Şam Süleymaniye Külliyesi, Bir Medeniyetin 
İzdüşümü Vakıflar, Vakıflar Kaynakçası, Taceddin 
Dergâhında İstiklal şairi Mehmet Akif, Kanuni 
Vakfiyesi ve Süleymaniye Külliyesi, İran-Azerbaycan 
Vakıfları, Bosna Hersek Vakfiyeleri (5 cilt), Mihrişah 
Valide Sultan Vakfı gibi dikkate değer kaynak 
eserler yayınlamıştır. Silsilenâme, Hürrem Sultan 
Kudüs Vakfiyesi, İbn-i Haldun’un Mukaddimesi 
gibi önemli eserlerin de basımı yapılmıştır. Kitaplar 
kamu kurum ve kuruluşları, kütüphaneler ile 
vakıf alanında çalışma yapan akademisyen ve 
araştırmacılara ücretsiz olarak ulaştırılmaktadır. 
Ayrıca dijital ortamda kurumsal www.vgm.gov.
tr web sayfasında yayımlanmaktadır. 
Vakıflar Genel Müdürlüğü yapmış 
olduğu nitelikli yayınlarıyla, 
2010 yılında Mimarlar Odası 
ile ortaklaşa yayınladığı üç 
ciltlik Mimar Kemalettin 
kitabıyla Yunus Nadi 
Ödülleri,  Sosyal bilimler 
Araştırma” dalında 
ödül almıştır. ESKADER 
Edebiyat Sanat Kültür 
Araştırmaları Derneği  
2010 yılı Yayıncılık 
Ödülü, Türkiye Yazarlar 
Birliği tarafından 2015 Yılı 
Kamu Yayıncılığı Ödülüne layık 
görülmüştür.  Özellikle son yıllarda 
iç ve dış politikamızdaki gelişmeleri 
göz önünde bulundurarak yayıncılığımızı 
sürdürmekteyiz. Vakıflar olarak yayıncılıkta, arşiv 
belgelerine dayalı, imparatorluk coğrafyasını 
içine alan,  transkript edilip yabancı dile çevrilmiş 
kitapların yayınlarına öncelik veriyoruz. Yayıncılığı 
daha ileriye götürmek ve daha geniş kitlelere 
ulaşmak gayesiyle yayınladığımız ve basımını 
gerçekleştirdiğimiz kitapları, kitap fuarları, kongre, 
sempozyum gibi kültürel etkinliklerin yapıldığı 
platformlarda dağıtmaktayız.

Kütüphane Hizmetleri
Vakıfların arşiv ve yayın hizmetleri haricinde diğer 
kültürel hizmetleri nelerdir?
Vakıf kültür hizmetlerinin en önemlilerinden 
birisi de kütüphane hizmetleridir. Kütüphane 
hizmetlerimizden bahsetmeden önce Osmanlı 
dönemi kütüphanecilik sisteminden biraz 
bahsetmek yerinde olacaktır. Bilindiği üzere, Osmanlı 
döneminde eğitim hizmetleri vakıflar tarafından 
ifa edilmekte idi. Gerek eğitim müesseseleri, 
gerek camiler gerekse de tekkelerde bulunan 
kütüphanelerin tamamı vakıf kütüphanesi idi. Bu 
gün Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı bünyesindeki 
kütüphanelere bir göz atacak olursak, tamamının 
vakıf yoluyla vücuda gelen kütüphaneler olduğu 
görülecektir. Birkaç tane örnek verecek olursak; 
İstanbul’da Süleymaniye, Nuruosmaniye, Ayasofya, 
Atıf Efendi, Köprülü, Esat Efendi, Beyazıt, Millet 
Kütüphaneleri, Konya’da Yusuf Ağa Kütüphanesi, 
Kayseri’de Raşit Efendi Kütüphanesi, Edirne’de 
Selimiye Kütüphanesi gibi kütüphanelerin tamamı 

vakıf kütüphanelerdir. Bu kütüphaneler 1936 
yılında Maarif Nezaretine bağlanmış, 

1950’li yıllarda Kültür Bakanlığının 
kurulmasıyla bakanlığa 

devredilmiştir.

Günümüz itibariyle 
Vakıflar bünyesinde 
üç adet kütüphane 
bulunmaktadır. Bunlar 
İzmir Tire’de yine 
vakıf yoluyla vücuda 

gelen “Necib Paşa 
Kütüphanesi”, İstanbul’da 

İbrahim Hakkı Konyalı 
tarafından vakıflara bağışlanan 

“İbrahim Hakkı Konyalı 
Kütüphanesi” diğeri ise Vakıflar 

Genel Müdürlüğü Kültür ve Tescil Daire 
Başkanlığı bünyesinde “Merkez Kütüphane”dir. 
İbrahim Hakkı Konyalı Kütüphanesinde muhtelif 
konulara ait Osmanlıca-Arapça 713 adet yazma, 
2919 adet basma eser ile Cumhuriyet Dönemine 
ait 4167 adet kitap, risale, mecmua, fotoğraf 
ve sair belge yer almaktadır. Tire Necip Paşa 
Kütüphanesinde 1509 adet yazma eser, 1180 
adet basma eser, 761 adet Cumhuriyet dönemine 
ait yayın yer almaktadır. Merkez Kütüphanesinde 
Osmanlıca-Arapça 2224 adet yazma ve basma 
eser haricinde 10.000 cilt civarında Cumhuriyet 
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Dönemine ait yayın bulunmaktadır. Kütüphanelerin 
her üçü de araştırma hizmeti vermektedir.     

Vakıf Müzeler
Bir de vakıfların müzecilik faaliyetleri var, bu 
konuda da biraz bilgi verebilir misiniz? 
Müzeler ise bu kapsamda geçmişe ait kullanım 
eşyaları, sikkeler (paralar), dokumalar, giysi, günlük 
kullanım eşyaları, sergi, mimari, teberrukat eşyaları, 
muhtelif tarihi objeler ile farklı sanat dallarına ait 
dönemsel ve genellikle görsel materyaller sunarak 
kültür hizmetine katkıda bulunan müesseselerdir. 
Batı’da ve ülkemizde müzelerin kurulmasında asıl 
hedef hiç şüphesiz, ülkelerin mazilerine ait eserleri 
korumak ve yeni nesillere aktarmak çabasıdır. Her 
köşesi farklı dönemlere ait “asar-ı atika” denen eski 
ve tarihi eserlerle dolu olan Türkiye’de müzelerin 
kurulması çok büyük önem arz etmekte idi. Müzeler 
eski eserlerin sergilendiği yerler olmasının haricinde 
birer ibret mektebi ve geçmiş medeniyetlerle 
günümüzü ölçmeye yarayacak hakiki bir mirastır 
ki; insanlara diğer toplumlarla, yaşadığı toplumu 
ilim, fen, medeniyet, sanat, mimari ve estetik gibi 
konularda mukayese imkânı verir.

Türkiye’de ilk kurulan müze 1846 yılında kurulan 
“Müze-yi Hümayun” olup, bunu Harbiye Müzesi, 
Yıldız Sarayı Müzesi, Müze-yi Askerî takip etti. 
Dönemin Şeyhulislam’ı Hayri Bey ve Müze-yi 
Hümayun Müdürü Osman Hamdi Bey’in kardeşi 
Halil Edhem Bey’in gayretleriyle 27 Nisan 1914 
tarihinde ise Evkâf-ı İslâmiyye Müzesi (İslam 
Vakıfları Müzesi) kurulmuştur. Müze ilk olarak 
Süleymaniye İmaretinde kurulmuş daha sonra ise 
şimdiki yeri olan Sultanahmet Camii karşısındaki 
Pargalı İbrahim Paşa Sarayı’na taşınmıştır. Vakıflar 
Genel Müdürlüğü Arşivinde bulunan bir defterden 
anlaşıldığı kadarıyla müzede sergilenmek üzere 
İstanbul, Bursa, Edirne ve sair vilayetlerdeki çok 
sayıda cami, türbe, tekke ve medrese gibi vakıf 
hayrat eserlerde bulunan teberrukat eşyaları, yazma 
eserler, günlük kullanım eşyaları ve tarihi değere 
haiz objeler müzeye getirilmiştir. 1924 yılında Evkaf 
Nezaretine bağlı müzeler Maaarif Nezaretine (Milli 
Eğitim Bakanlığı) ve İstanbul Müzeleri Umum 
Müdürlüğüne bağlanmış ve adı da “Türk İslam 
Eserleri Müzesi” olarak değiştirilmiştir. 1964 yılında 
tekrar bağımsız müdürlük olan müze, günümüzde 
Kültür Bakanlığı bünyesindedir. Müzede genel 
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Müzeler eski eserlerin sergilendiği yerler olmasının haricinde 
birer ibret mektebi ve geçmiş medeniyetlerle günümüzü ölçmeye 
yarayacak hakiki bir mirastır. 
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olarak büyük kıymete haiz muhtelif dönemlere ait halılar, 
bakır, pirinç ve sairden mamul eşyalar, sakal-ı şerifler, 
sandıklar, padişahların eşyaları ve türbelerinden alınan 
materyaller, hat sanatları ile ilgili tablolar, mushaflar ve 
muhtelif kıymetli teberrukat eşyaları sergilenmektedir.   
 
Diğer hususlarda olduğu gibi vakıflar müze konusunda 
da öncülük yapmış bir müessese olup, günümüzde 
müzecilik hizmetine devam etmektedir. 

Günümüzde hizmet veren vakıf müzeleri:
1. Türk İnşaat ve Sanat Eserleri Müzesi 
 (İstanbul)
2. Türk Hat Sanatları Müzesi 
 (İstanbul)
3. Halı Müzesi 
 (İstanbul)
4. Kilim ve Düz Dokuma Yaygılar Müzesi    
 (İstanbul)
5. Sahip Ata Vakıf Müzesi 
 (Konya)
6. Mevlevihane Vakıf Müzesi 
 (Tokat)
7. Ankara Vakıf Eserleri Müzesi 
 (Ankara)
8. Şeyh Şaban Veli Vakıf Müzesi 
 (Kastamonu)
9. Selimiye Vakıf Müzesi 
 (Edirne)
10. Gaziantep Mevlevihanesi Vakıf Müzesi
 (Gaziantep)
11.  Akaretler Mustafa Kemal Müzesi 
 (İstanbul)

Müzelerde genel olarak mushaf-ı şerifler 
ve muhtelif yazma eserler, hilyeler, kutsal 
emanetler, halılar, seccadeler, kilimler, kitabe, 
sütun, sütun başlığı, çeşitli çiniler, minare 
külahı, kapı pencere kanatları ve aynaları, 
mihrap parçaları, çeşitli yazılı ve bezemeli 
mimari parçalar, sandukalar, çeşme ve parçaları 
gibi, taş, ahşap, çini eserlerle, şamdan, kandil, 
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alem gibi madeni ve metal parçalar ile eserlerin 
fonksiyonlarına uygun eserler sergilenmektedir. 
Ayrıca Sivas Gök Medrese Vakıf Müzesi ve Erzurum 
Yakutiye Vakıf müzelerinin açılış çalışmaları devam 
etmekte olup, müzelerde sergilenecek materyallerin 
bakım onarım işlemleri yapılmaktadır.

Vakıflar tarafından yapılan önemli işlerden birisi 
de 2003-2006 yılları arasında muhtelif yerlerden 
toplanan yaklaşık 30.000 adet halı, kilim, seccade 
ve sair sergi materyallerinin dijitalleştirilmesi, 
envanterlenmesi ve sisteme entegre edilen 
eserlerin elektronik olarak takibinin yapılması işidir. 
Bu çalışma kapsamında teberrukat depolarında 
bulunan 30.000 civarındaki halının 100/80 oranındaki 
kısmı stüdyo ortamında dijitalleştirilerek künye ve 
envanter bilgileri çıkarılmış ve eser takip modülüne 
girilmiştir.   

Son olarak vakıflar ve kültür hizmetleri ile ilgili 
neler söylemek istersiniz?
Vakıflar bir uygulamanın adı olmasının ötesinde 
bir medeniyetin yürüyüşünü ve tekâmülünü hikâye 
eden bir müessesenin de adı olup, iyilik ve merhamet 
harekâtının ötesinde bir medeniyet tasavvuru 
eylemidir. Fethedilen ve Osmanlı topraklarına katılan 
yerleşim yerlerinin şehirleşmesinde veya yaşanabilir 
hal almasında vakıfların ehemmiyeti yadsınamaz 

bir gerçektir. Duruma göre şehirler imar ve ihya 
eden, dini, eğitim, sağlık ve sosyal alanlarda sayısız 
müessese vücuda getiren vakıflar, bazen de devletin 
güvenliği, ahalinin selameti için kaleler, palangalar 
ve ribatlar da inşa eylemiştir. Zira vakıflar için en 
önemli husus, dini, ırkı, mezhebi ne olursa olsun aklı 
ve gönlü dingin insanlar yetiştirmektir. Bu sebeple 
arşiv belgeleri içerisinde vakfiye ve vakıf belgeleri 
birincil kaynaklar konumundadır. Bizim burada 
görevimiz sunduğumuz arşiv, yayın, kütüphanecilik 
ve müze hizmetleri ile geçmişin mirasının en iyi 
ve doğru şekilde yeni nesillere aktarılmasıdır. Zira 
bizim medeniyetimiz şairin ifadesiyle “Kökü mazide 
olan” bir medeniyettir.

Vakıflar için en önemli husus, 
dini, ırkı, mezhebi ne olursa 
olsun aklı ve gönlü dingin 

insanlar yetiştirmektir.  
Bu sebeple arşiv belgeleri 
içerisinde vakfiye ve vakıf 
belgeleri birincil kaynaklar 

konumundadır. 
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15 TEMMUZ  
DARBE GİRİŞİMİ İLE 
BAŞLAYAN MÜCADELE  
HALA DEVAM EDİYOR
15 Temmuz darbe girişimi, modern bir Haçlı seferinin altyapısını hazırlayan 
zihniyet tarafından FETÖ eliyle yapıldı.

DR. MUSTAFA ÇALIŞKAN / İSTANBUL İL EMNİYET MÜDÜRÜ
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1040 yılından bu yana bu topraklar için, vatan, 
devlet, millet aşkıyla toprağa düşmüş olan bütün 
şehitlerimizi ve 15 Temmuz şehitlerimizi rahmet 
ve minnetle anıyorum. Yine bu yolda gazilerimizi 
de minnetle anıyorum. Allah bizlere bir daha 15 
Temmuz’da yaşadığımız gibi şeyler yaşatmasın. 

Cumhuriyet öncesinden de başlayarak darbelerin 
tamamı Cuma günü olmuştur. Maalesef zaman 
içinde oluşmuş bir darbe geleneğimiz var; 
Cumhuriyet öncesinde ve Cumhuriyetten sonra 
1960, 1970, 1980, 1997 ve 2016 darbelerinde 
bunu görüyoruz. Bu darbeleri gerçekleştirenler 
yada teşebbüs edenler birden bire kalkıp darbe 
yapalım demiyorlar. Mutlaka darbelerle ilgili 
önceden bir altyapı oluşturuyorlar. Darbelerle ilgili 
altyapı oluştururken; -1980’den örnek vereceğim-  
Türkiye’de her gün ortalama 20 insan öldürülüyordu. 
Öldürenler de ölenler de dışardan insanlar değil; 
kendi insanlarımız. Hepsi bu toplumun, bu milletin 
evlatları. Hatta daha vahimi; en akıllı, zeki olanları… 
Bu ölümler sürekli devam edince toplumda 
bunalıma neden oluyor ve toplum çaresiz kalıyor. 
1980’de ben 12 yaşındaydım, olanları hatırlıyorum. 
Herkes “Oh! İyi ki asker geldi” dedi. Çok iyi bir 
durum olduğunu düşündüler. 

Ama yıllar sonra 12 Eylül neden yapıldı? 12 Eylül 
yapıldıktan sonra neler yaşandı? Toplum olarak 
bunun muhasebesini yaptığımızda bambaşka 
şeylerle karşılaştık. Bu dönemi 15 Temmuz ile 
karşılaştırdığımızda; 2015’te İstanbul İl Emniyet 
Müdürü olarak atandığım zaman Türkiye’nin her 
yerinde terörle ilgili sıkıntılarımız vardı. İstanbul’da 
da vardı. Ama normal olmayan bu terör olaylarının 
sağanak şeklinde gelmesiydi.  2016 yılını 
hatırlatıyorum sizlere; Ocak ayında Sultanahmet’te 
DEAŞ saldırısı, Mart ayında İstiklal Caddesinde 
yine DEAŞ saldırısı, Haziran ayında Vezneciler’de 
polis aracına PKK saldırısı, Atatürk Havalimanında 
DEAŞ saldırısı, 10’un üzerinde Vezneciler’de ve 
40’ın üzerinde Atatürk Havalimanında insanımız 
şehit oldu. Bunu şöyle değerlendirin; bu sayılar 
Sultanahmet’te o kalabalıkta 50 olabilir miydi? 
Olabilirdi. Taksim İstiklal Caddesini hepimiz biliriz. 
4 kişi değil de 100 kişi ölebilir miydi? O patlayıcı ile 
ölebilirdi. Vezneciler’deki zırhlı polis aracına yapılan 
saldırıdan 15-20 dakika sonra ben oradaydım. Zırhlı 
bir polis aracının nasıl bir yerden bir yere fırladığını 
kendi gözlerimle gördüm. Orada da 50-100 kişi 
ölebilirdi. Yine Atatürk Havalimanında 3 DEAŞ’lı 

terörist... Polis arkadaşlarımızdan bir tanesini fark 
ediyor ve arkasından takip ediyor. DEAŞ’lı terörist 
takip edildiğini anlıyor ve o polis arkadaşımıza 
4-5 el ateş ediyor. O polis arkadaşımız saatlerce 
orada kan kaybediyor fakat o teröristler öyle bir 
durumda kalıyor ki gerçekleştirmek istedikleri 
saldırıyı planladıkları zamandan öne almak zorunda 
kalıyorlar. Teröristlerden biri polis arkadaşımıza ateş 
ettikten sonra hızlı bir şekilde kapıya doğru hareket 
edip kendini patlatıyor. Normalde planlı yapacağı bir 
işi öne almak zorunda kalıyor. Diğer DEAŞ’lı genç 
bir polisimiz tarafından fark ediliyor ve polisimiz onu 
orada vuruyor. Eğer o polisimiz o kişiyi vurmamış 
olsaydı, üzerlerindeki mühimmat yüzünden neticede 
150-200 kişiyi kaybedebilirdik. 

Biraz önce 12 Eylül’den verdiğim örnekten hareketle 
bir an için saldırıların tam olarak amacına ulaştığını 
ve Sultanahmet’te 50 kişi, Taksim’de 50 kişi, 
Vezneciler’de 100 kişi, Atatürk Havalimanında 150 
kişinin öldüğünü düşünün. Böyle bir durum tüm 
toplumu endişeye sürüklerdi ve güvensiz şehir ve ülke 
imajı oluştururdu. Bu duruma müdahale edilmeseydi, 
toplumda “bizi kurtaracak birileri yok mu?” sesleri 
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yükselirdi. İşte bu darbe alt yapısıdır. 12 Eylül’de 
yaptıkları, 1975’ten önce yaptıkları, 1960’dan önce 
yaptıkları ve 15 Temmuz’dan önce yaptıkları darbe 
alt yapısını oluşturma çabasıydı. İnsanları ve dünyayı 
bu işe hazırlamak… Ama Cenab-ı Allah izin vermedi. 

Sayılara baktığımızda, normal şartlarda olması 
gereken olmadı. Devletimizin, yöneticilerimizin 
ve bizlerin çalışmalarıyla bu işe izin verilmedi. Bu 
darbe altyapısını yapanlar kimler? Bugün terör 
örgütü olarak andığımız ama o günlerde yani 2000’li 
yıllarda gidin; din kisvesi altında insanları ikna eden, 
kandıran, soru çalan, mahkemelerde beyaza siyah 
siyaha beyaz dedirten, polis teşkilatına sızmış, 
askerlerimizin arasına ve bütün kurumlarımıza 
sızmış, istihbarat örgütü yakıştırması bile yeterli 
olmayacak acayip bir örgüt…

Bana göre 15 Temmuz darbe girişimi, modern 
bir Haçlı seferinin altyapısını hazırlayan zihniyet 
tarafından FETÖ eliyle yapıldı. Tabi içinde yaşarken 
bazı şeyleri çok iyi hissetmiyoruz. Örneğin; 
Çanakkale’den bahsetsek, öyle özel ve güzel 
şeyler söyleyeceğiz ki, fakat içinde yaşadığımızda 
bunu tam olarak hissedemeyebiliyoruz. Şu anda 
da modern bir Çanakkale Mücadelesini yaşıyoruz. 

15 Temmuz’da yaşadık ama bu mücadele devam 
ediyor. Çanakkale’de darlık, yokluk ve çaresizlik 
içinde verdiğimiz mücadeleyi, bugün varlık ve 
rahatlık içinde veriyoruz. O günkü sınav ne kadar 
zorsa, bugünkü sınav da bir o kadar zor.

Benim Fethullahçı grupların faaliyetlerini fark 
etmem okul yıllarıma dayanıyor. 83-84’lü yıllardan 
bahsediyorum. Ancak toplumun, devletin ikna 
edilmesi yıllar aldı. 2014 yılında İstanbul Emniyet 
Müdürlüğünde görevlendirildiğimde öyle değişik 
duygular vardı ki… Göreve başladığım Terörle 
Mücadele Şubesinde -2014'ten bassediyorum- 600-
650 polis çalışıyordu ve meslektaşlarım dediğim bu 
silah arkadaşlarımdan en az 500 tanesi bana düşman 
gözüyle bakıyorlardı. Şöyle düşünün; bir yerde 
yöneticisiniz, sizin mahiyetinizde çalışan kişiler size 
düşman gözüyle bakıyor. Ben bu yapıyı bildiğim için 
çok zoruma gitmedi ama bu şekilde görev yapmak 
gerçekten çok zor bir iş. Daha sonraki günlerde bu 
500 kişinin tamamı tasfiye edildi.

İstanbul'da göreve “Selam-Tevhit” dosyasıyla 
başlamıştık. Selam-Tevhit diye bir dosya 
hazırlamışlar. Bütün Türkiye’yi yönetenleri ve bu 
kişilerin yakın çevresindeki herkesi dinlemişler ve bu 
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ses kayıtlarından bir dosya oluşturmuşlar. O zamanki 
Başsavcı Vekilimiz İrfan Fidan ile biz bu dosyayı 
inceledik. Bu dosyanın sıradan bir dosya olmadığını 
gördük. 105 klasör vardı. 105 klasörü baştan sona, 
satır satır, kelime kelime 
incelediğimizde, yapılan 
çalışmanın 2008’li yılların 
uluslararası bağlantılarıyla 
beraber profesyonelce 
hazırlanmış, kumpas üzerine 
kumpasların yan yana 
geldiği bir dosya olduğunu 
gördük. Yine "tahşiyeciler" 
diye dosya hazırlamışlar 
bir takım insanların evine 
silahlar, bombalar koyarak 
bir örgüt oluşturulmaya 
çalışılıp arkasından bunlara 
operasyon yapılmış, yaşlı 
başlı insanlar toplanmış 
cezaevine konulmuş. Göreve 
başlamam bu iki dosyayla başlayan zor bir süreçti. 
Allah yardım etti. Çalıştığımız arkadaşlarımız ve bizi 
yönetenlerin desteği ile o günleri kazasız belasız 
atlattık. 

Biraz önce anlattığım terör saldırıları ile ilgili failleri 
yakalamak üzere odamda operasyon  planlaması  
yaparken müdür yardımcılarımdan bir tanesi 
aracılığıyla haber aldım. Askerler, polislerin silahını 
zorla alıyor dendiğinde yerimizden fırladık. Hiç 

düşünmeden ilk talimatımızı da verdik: Silah 
vermeyeceğiz, silah teslim etmeyeceğiz. Polis için 
silah namustur. O zamanki adıyla Boğaziçi Köprüsü 
şimdiki adıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsüne 

hareket ettik. Bu arada 
1.Ordu Komutanımızla telefon 
görüşmem oldu. Darbelerle 
ilgili geçmiş bilgilerimizi de 
gözden geçirdiğimde, 1.Ordu 
Komutanının mutlaka haberdar 
olması gerektiğini düşündüm. 
Komutanımız evinde olduğunu, 
birkaç telefon görüşmesi yapıp 
bana geri döneceğini söyledi. 
Fakat tekrar beni aradığında 
kimseye ulaşamadığını ve 
bir bilgi alamadığını söyledi. 
Yaşayacağımız şeyler gözümün 
önünde canlandı. Silah teslim 
etmeyeceğiz diyoruz fakat 
karşıda uzun namlulu silahlarla 

askerler, kararlı bir grup… Mutlaka ya biz ateş 
edeceğiz ya onlar ateş edecek. Komutanımıza şunu 
söyledim: “Sayın komutanım, tarihi bir görevimiz 
var, siz beni tanıyorsunuz ben sizi tanıyorum, ben 
silah teslim etmem. Askere ateş eder misin diye 
sorarsanız, mecbur kalırsak ederiz. Ben köprüye 
geçiyorum. Eğer uygun görürseniz buyurun siz de 
gelin” dedim. Sağ olsun, o da davetime icabet etti. 
Komutanımız evinden ayrıldıktan 15 dakika sonra da 
darbeciler onun evini bastılar.
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Köprüye vardığımda 70-80 kişilik 
bir  asker grubu, köprüyü Anadolu 
yakasından Avrupa yakasına 
geçişe kapatmışlar. Yanlarına 
gitmek istediğimizde üzerimize 
ateş ettiler. Baktım, gerçekten 
çok kararlılar. Biz de  bir karar 
vermek zorundaydık. Köprüye 15 
kişilik özel harekât grubumuz  da 
gelmişti. Arkadaşlarımıza şunu 
sordum: Köprüyü ele geçirecek 
gücümüz var mı? Yani biz buraya 
operasyon yapsak alabilir miyiz? 
Arkadaşlarımız şu cevabı verdi: 
“Şehit veririz ama biz burayı 
çatışırız alırız.” 

Ben şunu net bir şekilde 
söyledim: “Arkadaşlar, 
karşımızda asker var -tabi şu 
an onlara asker demiyoruz- ben 
askere kurşun sıkamam diyen 
varsa şu an buradan ayrılabilir. 
Kırılmayız, kızmayız fakat biz 
burada çatışacağız” dediğimde 
hiçbir arkadaşım tereddüt 
etmedi. Bu haberi alıp Vatan 
Caddesinde bulunan Emniyet 
Müdürlüğünden hızlı bir şekilde 
çıktık. Daha sonra kamera 
görüntülerinden izlediğimde 
Emniyetten çıkışımız esnasında 
koruma polislerinden Münir 
Alkan’ın koşarak çıktığını 
gördüm. Resmen şahadete 
koşmuş.

Köprüye geldik, Valimiz Vasip 
Şahin, Kolordu Komutanımız 
Ümit Paşa, Tümgeneral Yavuz 
Paşa ve Müdür Yardımcım ile 
birlikte burada değerlendirmeleri 
yaptık. O zaman Yarbay 
rütbesinde olan darbecilerden 
biri telsizle sürekli tahrik ediyor, 
damarımıza basıyor, bize hakaret 
ediyor. O şimdi bir terörist ve 
müebbet hapis aldı. 

Karakterim gereği hiçbir zaman 
umutsuzluğa kapılmadım.  
Bulunduğumuz nokta; 15 

Temmuz Şehitler Köprüsü ile 
birlikte darbe teşebbüsünün 
yaşandığı 27 noktadaki direnişi 
de idare ediyorduk. O an için 
kaç yeri idare ettiğimin sayısını 
dahi bilmiyordum. Bir ara “Tank 
istiyorum bana tank gönderin” 
dedim. Darbecilerden ele 
geçirdiğimiz tanklar vardı. Yavuz 
Paşa, “Tankla ne yapacaksınız?” 
diye sordu. Bize tankla ateş 
edenlere ateş edeceğim” dedim. 
“Tankın ne demek olduğunu, asker 
bizden daha iyi biliyor. Katliam olur” 
dedi. “Komutanım zaten katliam 
oluyor” dedim. Benim kararlı tavrımı 
görünce, “Karşı taraf profesyonel. 
Eğer ateş etmeye devam ederlerse 
burada canlı kalmaz” dedi. Ben de, 
“Komutanım, yapacak bir şey yok. 
Madem savaş halindeyiz biz de 
elimizden geleni yapacağız” dedim. 
Daha sonra bu işten vazgeçtik. 
Şu duygumu da paylaşmak 
isterim; sıradan bir insan olarak 
orada bulunsaydım, duygularım 
başka olurdu. Ama insanların can 
güvenliğinden sorumlu İstanbul 
İl Emniyet Müdürü sıfatıyla orada 
bulunduğum için, yaralanan, can 
veren, burnu kanayan herkesten 
bir şekilde ben sorumluyum. Bu 
sorumlulukla baktığım için, benim 
pozisyonum çok daha sıkıntılı ve 
zordu.

Tabi bu işin başarılı olmasının 
en önemli sebebi lider. Eğer 
Cumhurbaşkanımız kapasitesinde 
bir liderlik sergilenmeseydi, 
sıradan bir liderlikle bu sonucu 
almak mümkün olmazdı. Liderlik 
öyle bir şey ki verdiğiniz kararı 
uygulatabilmelisiniz. Halkı sokağa 
davet etmek kolay bir iş değil. 
Edebilirsiniz, ama halk icabet 
etmediğinde ne yapacaksınız? 
Halkı koruyamadığınızda veya 
halkı yönetemediğinizde ne 
yapacaksınız? Bunların hepsiyle 
ilgili Sayın Cumhurbaşkanımız 
dünya çapında bir liderlik sergiledi. 
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Telefon görüşmelerimiz esnasında onun her sözü 
bizi rahatlattı. Bizlere güç ve kuvvet verdi. 

Burada yargının duruşundan da bahsedeceğim; 
yargı, geçmiş dönemlerdekinden çok farklı şekilde 
çok dik durdu ve üzerine düşeni tam manasıyla yaptı. 
Daha biz köprüdeyken, o zaman ki Başsavcı Vekilimiz 
İrfan Fidan, “Ne kadar gözaltı yapabiliyorsanız yapın. 
Ben gerekli desteği sağlayacağım” demiştir. Daha 
önceki darbelerde yargı mensuplarının çoğu böyle 
bir cesaret gösterememiştir. Geçmişi kötülemek 
niyetinde değilim, sadece 15 Temmuz’da olanları 
daha net ifade edebilmek adına bu şekilde örnek 
veriyorum.

Yargımızın görevini layığıyla yaptığının en iyi örneği 
darbe davalarıdır. Darbe davaları büyük oranda 
neticelendi. Hâkimlik başlı başına zor bir meslek 
ama müebbet hapis vermek çok kolay bir iş değil. 
Yargımız bu konuda, devletimize yakışır şekilde 
duruşunu sergiledi. Siyasetçilerin, bürokratların 
birçoğu onurlu bir duruş sergiledi. O dönemki 
Adalet Bakanımız Bekir Bozdağ’ın bir görüntüsü 
vardır; parmağıyla yukarı seslenerek, “Ne kadar 
bombalarsanız bombalayın, meclisteyiz. Ne 
yaparsanız yapın buradan ayrılmayacağız” sözü 
okullarda okutulması ve genç nesillere aktarılması 
gereken özel durumlardan biridir.

Tabi her meslek mensubu, mesleğini çok sever, 
mesleğiyle gurur duyar. Ben de polislikle gurur 
duyuyorum. Polis olduğum için de Allah’ıma 
şükrediyorum. Bu yaşadığımız olaylar benim 
mesleğime sevgimi ve saygımı daha da artırdı. 
Benim o gün sabaha kadar verdiğim telsiz 
talimatları 22:00’de başladı, sabah 08:00-09:00’a 
kadar devam etti. Tüm bu süreçte hiç hatalı bir emir 
vermemişiz. Yanımdaki yakın korumam; Münir Alkan 
şehit oldu, diğer bir korumam; Mehmet Onay ağır 
yaralandı, sivil vatandaşlarımız arasında yaralanan 
ve hayatını yitirenler oldu. O anlarda sürekli 
üstümüzden jetler geçiyordu. Tankla ve otomatik 
silahlarla ateş ediliyordu. Bu ortamda biz şu hataya 
düşmemişiz; hırsla, yanlışlıkla, nefsimize uyarak 
hareket etmemişiz. Kişiselleştirmeden ülkemizi, 
kurumlarımızı ve geleceğimizi düşünerek kararlar 
vermişiz. Bu sadece benimle ilgili değil, bütün 
polislerden bahsediyorum. Yine geçmişten farklı 
olarak; geçmişte darbe yapılır, herkes gözaltına 
alınır, basın darmadağın olurdu. Basının ne kadar 
önemli ve faydalı olduğunu, iletişimin ne kadar 
kıymetli olduğunu bir kez daha anladık. Sosyal 
medya dâhil, basının da büyük oranda kendi üzerine 
düşeni yaptığını rahatlıkla söyleyebilirim. 

Vatan Caddesi Emniyet Müdürlüğüne gelen 5 tankla 
ilgili olarak da şunları söylemek mümkün; eğer Vatan 
Caddesi Emniyet Müdürlüğü ele geçirilmiş olsaydı, 
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biz yarı yarıya çökerdik. Çünkü bizim karargâhımız ele 
geçirilmiş olsaydı, telsiz ya da diğer görüşmelerimizin 
anlamı da kalmazdı. Arkadaşlarımız cansiperane, 
o an için akıl ve tecrübelerini kullanarak, tankları 
buraya yaklaştırmadı, helikopterin buraya inmesine 
izin vermedi. Böylece Emniyet Müdürlüğümüzü 
koruyabildik. Vatan Caddesindeki mücadelemiz 
esnasında oraya gelen darbecilerden birini etkisiz 
hale getirdik ve gözaltına aldık. Yarbay rütbesinde 
bir darbeciydi. Cep telefonunu kontrol ettiğimizde 
bir Whatsapp grubuna rast geldik. 100’ün üzerinde 
askerin yer aldığı Whatsapp grubunda vahim 
konuşmalar olduğunu gördük. O an için bu durum bize 
çok ciddi fayda sağladı; karşımızda kimlerin olduğunu 
gördük, isim isim kimlerle irtibatta olduklarını gördük, 
başka şehirlerdekiler ile irtibatlarını takip ettik ve 
adli olarak çok kıymetli bir delil elde etmiş olduk. 
Bu konuşmalarda şunlar 
vardı: "1.Ordu Komutanını 
derdest ettiniz mi?", "Neden 
hala komutanı almadınız?", 
"İstanbul Emniyet Müdürünü 
tutukladınız mı?", "Tankla 
ateş edin, Taksim’e hava 
desteği sağlayın, Fatih 
köprüsüne füze atın…" 
Bunları söyleyen bu milletin 
kıt kanaat geçimiyle ödediği 
vergilerle okumuş albaylar, 
yarbaylar, erbaşlar…

Biraz önce bahsettiğim 27 
noktadan bazıları sembolleşti; Boğaziçi Köprüsü, 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Üsküdar Çevik 
Kuvvet, Kartal Köprüsü, Kuleli Askeri Lisesi, Sabiha 
Gökçen Havalimanı, Tuzla Piyade Okulu, Beylerbeyi 
Sarayı, 4.Kara Havacılık Okulu, Çekmeköy Polis 
Merkezi… Bu 27 noktada o kadar acı hikâyeler 
yaşandı ki…
Tabi psikolojik eşik neydi? Bir takım insanlar, 
kontrollü darbe gibi içi boş sözler etseler de füzeleri 
durduğu yerden dışarı çıkaran, uçaklarla sağı solu 
bombalayan, helikopterlerle sağa sola ateş eden, 
tanklarla insanların araçlarını ezen bir grup var. Eğer 
Cumhurbaşkanımız çıkıp hararetli bir şekilde halkı 
sokağa davet etmeseydi, biraz daha etkili olsalardı 
ve saat gece 1-2 gibi olsaydı birçok kişi sağ tarafta 
değil de sol tarafta olacaktı. Ancak bizim arif olan, 
sağduyulu, feraset sahibi halkımız, vatanına, 
devletine ve her türlü mukaddesatına sahip çıktı. Her 
biri bütün renkleriyle, dünya görüşü belirtmeden, 

sağ-sol demeden genciyle yaşlısıyla sokağa çıktı. 
Üzerlerinde çakı bıçağı bile yoktu. Bunu gören bu 
işi organize eden emperyalist güçler, FETÖ’cü 
grubu yalnız bıraktılar. Bunlar yalnız kaldı. Esas 
bunları destekleyen biraz önce bahsettiğim telsiz ile 
propaganda yapan o darbeci asker şahsiyet, havada 
uçan uçaklardan, hücum botlarından bahsediyor. 
Bunlar söyledikleri… Acaba dış ülkelerin gemileri 
ne yapıyordu? Ne tür bir faaliyet yapıyorlardı? Biz 
bunları ilerde daha net öğreneceğiz.

Bütün bu yapılanmaya rağmen Türkiye’nin dört bir 
yanında milyonlarca insan vatanına sahip çıktı. Bu 
en önemli dönüm noktasıydı. 

O gün “Gelin teslim olun, bu insanlar sizin anneniz, 
kardeşiniz, kendi yakınlarınız… Sizi yönlendirenler 

haricinde herkes evine 
gidecek” dediğimiz halde 
karşı taraf bize ateş ederek 
yanıt vermeye devam etti. 
“Siz elinizdeki silahı satın alan 
vatandaşa ateş ederseniz, 
hesap vermek zorunda 
kalırsınız” dedik ve bugün 
hesap veriyorlar. Bu durum, 
Türk tarihine geçmiş, nadir 
ihanetlerden bir tanesi.

Bizim bin kişilik nezaretimiz 
bile yok. Buna rağmen 2 bine 
yakın insanı 10-12 saatte 

gözaltına aldık. Bir tane kötü görüntü; işkence, 
hakaret, kötü muamele, devletimize ve teşkilatımıza 
yakışmayan bir tane olay yok. Bir tane kayıp 
silah yok. 2484 silah almışız, bir tane kayıp silah 
yok. Sabah saat 6.30 civarında teröristler teslim 
olmaya başladı. Görüntüler TV’de yayınlanmaya 
başlayınca, hala umudu olan hainler, bu işin bittiğini 
bu görüntüyle anladılar. Türk ordusu, Türk devleti, 
tüm teşkilatlar ve Türkiye ekonomisi bu işten çok 
zarar gördü. FETÖ ile ilgili çeşitli tarifler var. Ancak 
bunların ne dini ne de imanı var. Bunların bir gayesi 
var ki o gaye uğruna yaptıkları her şeyi kendilerine 
mubah kılıyorlar. Bizim bir insan profilimiz var. Katil 
bile cinayeti işledikten sonra pişman olur. Fakat bu 
grup pişman olmadı. İnsan olarak, kul olarak bir hata 
yapabilirsiniz, daha sonra hatanızı fark eder ve hata 
yaptığınızı kabul edersiniz. Fakat bu grup hala hata 
yaptığını kabul etmiyor. Hala teslim olmuş değiller. 
Ama olacaklar. Bunun başka çaresi yok.
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Bütün illegal örgütlerle FETÖ’nün bağlantısı var. Bunu 
yalnızca sözle söylemiyorum. Somut ifadeler var. 
FETÖ ile DHKP-C, PKK bir arada anılır mı? Evet, bu 
bağlantıya yönelik deliller var. Bir PKK’lı ifadesinde 
şöyle söylüyor: “14 Temmuz günü bize geldiler. 15’inde 
çok önemli ve güzel şeyler olacak. Askere sakın ateş 
etmeyin, polise istediğiniz gibi ateş edebilirsiniz.”

Bylock ve ankesör gibi şeytani iletişim sistemleri 
var. DHKP-C’ye giden birisi 2-3 ay gibi bir sürede 
canlı bombaya dönüştürülebiliyor. FETÖ dediğimiz 
yapılanmada da buna benzer bir sistem var. Polis 
teşkilatından örnek vereyim; 1982’den bu yana kendi 
işlerine yarayacak insanları eğiterek yetiştirmişler. 3 
ayda canlı bomba olunuyor, 2 yılda militan yetiştiriliyor; 
40 yılda yetişenin ne olacağını düşünün. 40 yılda 
yetişenin yetişme nedenini açıklayacağız. 40 yıllık sıkı 
bir eğitimden; her gün her yaptığınız iş takip edilerek, 
haftada bir ayda bir yılda bir kontrolden geçirilerek 
yetiştirilen binlerce insandan bahsediyoruz. 40 yıl ayrı 
ayrı abilerden geçiyorsunuz, o tezgâh sizi 40 yıl işliyor. 
Bu yüzden bu mücadele kolay bitecek bir mücadele 
değil. Ama karşılarında da Türk Devleti var. Tüm dünya 
Türk milletini ve devletini çok iyi tanır, öyle anahtar 
teslim alınacak bir devlet değildir! 

Darbeden sonraki 29 gün boyunca, İstanbul’un 
39 ilçesinde sabah ezanına kadar devam eden 39 
demokrasi mitingi yapıldı. O günlerde yaşadığımız 
zorlukları anlatmam çok güç. Çünkü 39 farklı noktada 
mitingler yapılırken ahlak yoksunu bu grup her an her 
şeyi yapabilirdi ve o kalabalıkta kontrolü sağlamak hiç 
kolay olmadı. 

40 bine yakın polis emniyet teşkilatından tasfiye 
edildi. Binlerce asker, 4 bine yakın hâkim ve savcı 
tasfiye edildi. Bunu normal şartlarda 20 yılda tasfiye 
edemezdik. Talimat almadıkları sürece de beyaza siyah 
demeye devam edeceklerdi. 

Bir ülkeye düşman dahi bu denli zarar veremezdi. 
Savaşa girsek bile maddi kayıplar, can kayıpları olurdu 
ama kurumlarımızın güvenirliği bu kadar tartışılır hale 
gelmezdi. Biz şimdi tüm kurumlarımızı tekrar gözden 
geçiriyoruz. Tüm sebebi de bu bahsettiğimiz FETÖ adı 
altında yapılanan kötü hain insanlar.

1968 yılında Nevşehir ilinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini 

Kayseri’de tamamlayarak 1983 yılında Ankara Polis 

Kolejini kazandı.1987 yılında Polis Akademisine girdi 

ve 1991 yılında mezun oldu. 1991 yılında İstanbul İl 

Emniyet Müdürlüğünde komiser yardımcısı olarak 

göreve başladı. Sırasıyla İstanbul, Yalova, Batman, 

Kırşehir, Sakarya ve Adana illerinde görev yaptı. 2001-

2002 yılları arasında BM Polis Barış Gücünde, 2005-

2006 yılları arasında da Kosova’da BM Polis Gücünde 

görev aldı. İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü 

Yüksek Lisans programından mezun olan Çalışkan, 

Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde de 

doktorasını tamamladı. 17-25 Aralık darbe girişiminin 

hemen ardından 2014 yılı Ocak ayında İstanbul 

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine 

Sorumlu il Emniyet Müdürü Yardımcısı olarak atanan 

Dr. Mustafa Çalışkan, 2015 Eylül ayından bu yana 

İstanbul İl Emniyet Müdürü olarak görev yapmaktadır. 

Dr. Mustafa Çalışkan, 21 Kasım 2018 tarihinde Bilişim 

Zirvesi 2018 Ödül Töreninde kendisine ait olan “Mete” 

isimli projeyle “Yılın Teknoloji Kaptanı” ödülüne; 27 

Nisan 2017 tarihinde Türk Emniyet Teşkilatı Şehitleri 

Malulleri, Dul ve Yetimlerinin Eğitim Vakfının (TEYEV) 

35’inci Geleneksel Balosunda, 15 Temmuz Gecesi 

gösterdiği azim nedeniyle “Yılın Polisi” ödülüne ve 

25 Mart 2018 tarihinde Haliç Üniversitesi Gönüllülük 

Kulübünün “2017 Yılına Damgasını Vuran En Etkili 

Şahsiyetler” ödül töreninde Kamu güvenliği alanında 

yılın “En Başarılı Yöneticisi” ödülüne layık görülmüştür. 

“15 Temmuz Kıyamet Gecesi ve Milli Vuruş”, “Madde 

Bağımlılığının Biyo-Psiko-Sosyal ve Hukuksal Analizi”, 

“Kutsal Günlerin Suç Olgusu Üzerine Etkileri” ve 

“İstanbul'da Suçla Mücadelenin Niteliksel Dönüşümü 

ve Branşlaşmaya Tesiri (1923-2019)” isimli kitapları 

bulunan Dr. Mustafa Çalışkan’ın ayrıca çok sayıda 

yayınlanmış makaleleri de bulunmaktadır. İyi derecede 

İngilizce bilen Dr. Mustafa Çalışkan evli ve 2 çocuk 

babasıdır.

Dr. Mustafa Çalışkan / İstanbul İl Emniyet Müdürü
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HAKİMİYET 
MİLLETİNDİR
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OSMAN GAZİ BİZE 
ROL-MODEL  
OLABİLİR Mİ?
Film ve dizilerden tarihî hadiseleri öğrenmek günümüzde çok yaygın. 
Modern insan için kitap okumak, gerçekleri hakkıyla öğrenmek zor iş. 
Filmlerden evvel roman, tiyatro vs. kurmaca metinlerden tarih öğrenmeye 
çalışıyorduk. Kurmaca eserleri gerçek diye okumak ve izlemek, düşülen 
büyük hatalardan biri. O metinlerin edebî gerçekliği vardır ama hakikat ile 
örtüşmesi mümkün değildir.

DR. ÖĞR. ÜYESİ MEHMET EMİN AGAR / BVU ÖĞRETİM ÜYESİ

Film ve dizilerden tarihî hadiseleri öğrenmek günümüzde çok yaygın. Modern 
insan için kitap okumak, gerçekleri hakkıyla öğrenmek zor iş. İşte tarihî 
dizilerden öğrendiğimiz konular: Beylikler Devri, İstanbul’un Fethi, Kanuni 
devri, Abdülhamid Devri, İstiklâl Harbi, Cumhuriyetin ilk yılları…
Filmlerden evvel roman, tiyatro gibi kurmaca metinlerden tarih öğrenmeye 
çalışıyorduk. Malkoçoğlu, Kılıçarslan, Kara Murat, Karaoğlan, Turhan Bey, 
Devlet Ana, Kilit, Çatı, Osmancık, Küçük Ağa, Köse Kadı, Uçtaki Adam…
60’lı yılların ikinci yarısında zamanın CHP Genel Sekreteri, sonraki zamanların 
Başbakanı Bülent Ecevit, Devlet Ana romanı hakkında, “Bu romanı okuduk, 
Osmanlı’nın kuruluş devrini öğrendik. Kemal Tahir bir de Duraklama Devri’ni 
yazsa da onu da öğrensek…” şeklinde yazmıştı.

Kurmaca eserleri gerçek diye okumak ve izlemek, düşülen büyük hatalardan 
biri. Hâlbuki o metin bir edib tarafından kurgulanmış ve yazıya dökülmüştür. O 
metinlerin edebî gerçekliği vardır ama hakikat ile örtüşmesi mümkün değildir.
Benim de çocukluğumdan beri tarihe ve bilhassa Osmanlı Tarihine 
düşkünlüğüm vardır. İlkokul yıllarımda, Hammer’in Osmanlı Tarihinin muhtasarı  
olduğunu öğrendiğim, Milliyet Gazetesinin vermiş olduğu fasiküllerden 
okumaya başlamıştım. Osman Bey, Orhan Bey, Murad Bey, Yıldırım Bayezid 
Bey, Çelebi Mehmed Bey, 2.  Murad Bey, Fatih Sultan Mehmed ve diğerleriyle 
ders kitabı dışındakileri bu fasiküllerden öğrenmeye çalıştım. O günlerin 
muhayyile gücüyle bu kahramanları tahayyül ediyor, kendimi onlarla beraber 
hissediyordum. Bazen Yıldırım’la Niğbolu’ya gidiyor, “Bre Doğan! Bre Doğan! 
Ben Bayezid Han!” diye seslenen sultanla beraber yaşıyor; bazen de Osman 
Bey ile Şeyh Edebali’nin görüşmesinde kendimi İtburnu’nda farz ediyordum.

Bu durum daha sonraki devirlerimde de devam etti. Özelde Osmanlı, genelde 
Türk ve İslam tarihi benim için vazgeçilmez iltica sahası oldu. Orta ve lise 
çağlarımda Enver Benan Şapolyo, M. Necati Sepetçioğlu, Atsız ve benzeri 
yazarların romanlarını yaşayarak okuyordum. 

Filmlerden 
evvel roman, 
tiyatro gibi 
kurmaca 
metinlerden 
tarih öğrenmeye 
çalışıyorduk. 
Malkoçoğlu, 
Kılıçarslan, Kara 
Murat, Karaoğlan, 
Turhan Bey, Devlet 
Ana, Kilit, Çatı, 
Osmancık, Küçük 
Ağa, Köse Kadı, 
Uçtaki Adam…
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Birçok romanın birkaç 
defa okunmasından sonra 
kendimi murakabe ederek 
en fazla hangi dönemi 
sevdiğimi ve oraya 
iltica ettiğimi öğrendim 
ve neticede, Osmanlı 
Devletinin kuruluş devri ve 
Rumeli fetihleri, Osmanlı 
Rumelisi, akıncılar vs. 
olduğunu idrâk ettim.

Neyse Osmanlı’nın 
kuruluş devrini anlatan 
romanları okurken üç 
romancının birbirinden 
farklı Osman Gazi portresi 
çizdiğini gördüm. Devlet Ana’da Kemal Tahir, hiçbir 
manevî tarafı olmayan ama zeki, müdebbir, coğrafya 
ve sosyo-ekonomik yapının gereklerini iyi bilen 
ve ona göre davranan karizmatik bir lider portresi 
çizmişti. Roman olarak çok başarılı ve doyurucu 
bir metin oluşturan yazar, bir çeşit iştirakçi yapı ile 
sistemli bir yağmacılar federasyonu teşkil ettiğini, 
bu uğurda başta Edebali ve Yunus Emre olmak 
üzere Osman Bey’in karizması oluşsun diye bol 
bol yalan söylediğini ve yalanlar uydurduklarını 
kurgulamıştı. Maddiyatçı olarak bütün icapları 
yerine getiren, fırsatları değerlendiren, çok etnik 
yapılı bir sistem oluşturan, dinî motifleri, tarikat 
ehlini halkı ikna etmek için kullanan modern bir lider 
resmi çizilmiş… Ama yine de bizim tarihimizin bu 
çok önemli parçasının edebî olarak anlatılması çok 
değerli.

M. Necati Sepetçioğlu ise nehir roman tarzında 
yazdığı serinin 4 ve 5’inci kitaplarında, özellikle 
4’üncüsünde Osman, Osman Bey ve Osman 
Gazi oluşu oldukça realist tarzda, edebî bir dille 
okuyucuya aktarmıştır. Burada Orta Asya’dan gelen 
Yesevî ocağının fonksiyonu göz ardı edilmemiş, 
ancak o da meşhur rüya hadisesinin Edebali 
tarafından uydurulduğunun söylenmesi, gelenekten 
gelen bilgiler hakkında şüphe duymama ve acaba 
bir meşruiyet mi temin edilmek isteniyor, diye 
düşündürüyor okuyucuyu. 

Nihayet seksenli yılların başlarında Tarık Buğra’nın 
Osmancık romanı önce gazetede tefrika edildi, 
sonra da kitap halinde neşredildi. Buğra, Osmanlı 
tarihçilerinin anlattığı yer yer menkıbelerle 

süslenmiş tarihî bilgilerini 
bir sanatkâr ustalığıyla 
sağlam bir metin olarak 
kurgulamış ve bir mânâda 
epik bir roman kaleme 
almıştır.

Bu romanı okuyup 
daha sonra TRT’ye dizi 
olarak çekilen Kuruluş’u 
seyrettikten sonra 
kendime gerçek Osman 
Gazi nasıl biriydi, diye 
sormaya başladım. Bunu 
öğrenmek için tarihî 
metinleri, bu konuda 
üstad tarihçilerin kaleme 

aldıkları kitap ve makaleleri defalarca okudum. 
Tevarih-i Âl-i Osman’ların ilgili bölümlerini tekrar 
tekrar okudum ve çok net olmayan, gri bir Osman 
Gazi portresi görebildim.  Bu büyük insan, kurucu 
babamız, tanınmıyor, tanınamıyor. Tarihî malumat 
bize kâfi miktarda yardımcı olmuyor. 

Tarihçilerin Osman Gazisi ile edebiyatçıların, 
sanatkârların, romancıların Osman Gazisi arasında 
farklar olduğu gibi, tarihçilerin kendi aralarında 
da farklı Osman Gazi portreleri vardı. İdeolojik 
durumları, Türkler ve Müslümanlar hakkındaki 
tavırları, dünya görüş ve anlayışları burada etkili 
oluyordu.

Tarihçilerin -Tabii ki burada gerçek tarihçileri 
kastediyorum- derin ilmî araştırmalarının 
neticesinde ortaya çıkan bilgilerden de istifade 
ederek şöyle bir hayat hikâyesi anlatabiliriz:

Osman Bey Kayı boyu reisi Ertuğrul Bey’in oğlu 
olarak 1257/58 senesinde Söğüt’te dünyaya 
gelmiştir. 1281 yılına kadar babasının önderliğinde 
uç bölgesinde yaşamış ve çevresine kendisini kabul 
ettirmiş bir beyzade idi. Bu tarihte Ertuğrul Gazi’nin 
vefatıyla bey seçilmiş ve Kayı boyu ile müttefikleri 
beraber fetih hareketlerine girişmişler, Karacahisar, 
Bilecik, Kulacahisar, İnegöl, Yarhisar gibi kaleleri 
fethetmiş, bu arada oğlu Orhan’ı da bu gazâlarda 
yanında bulundurmuş, özellikle 1300’lerdeki 
gazâlarda aktif vazifeler vermiş, ailede çok yaygın 
olan nikris hastalığı iyice azınca da daha sağlığında 
Orhan’ı gazâlara lider olarak göndermiş. Son yıllarını 
Orhan’ın başarılarını izleyerek, istirahat ederek 
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geçirmiş, nihayet 1324/26’da Bursa’nın fethinin 
haberini aldığı sırada hayata gözlerini yummuştu.

43/45 yıl süren beyliği esnasında aşireti bir devlet 
haline getirmiş, Selçuklu sultanın gönderdiği 
beylik alametleriyle beraber kendi karizması ve 
mücadelesiyle müstakil beyliğini ilan etmiş bir alp-
gazi olan Osman Bey, sağlam temelleri atmış ve 
dünyada tek bir ailenin hükümrân olduğu en uzun 
ömürlü imparatorluğun kurucu babası olmuştur.

Tanpınar’ın “Beş Şehir” adlı nefis eseri Bursa 
bölümünde Osmanlı tarihi bir aşk hikayesiyle başlar, 
ortaçağ romanları tadında bir gönül macerası; Osman 
Bey ile Şeyh Edebali’nın kızı arasında geçer. Rüyalarla 
zenginleşir, maddî ve manevî dünyaya yayılır. 

Bu meşhur rüyayı ister Ertuğrul Bey görmüş olsun, 
ister Osman Bey görmüş olsun fark etmez. Tarihçi 
Hammer’in Kitab-ı Mukaddes’ten alınmış olduğunu 
söylediği rüyayı hepimiz hatırlarız.

Rüyada, Osman/Ertuğrul Bey, Şeyh Edebali’nın 
göğsünden bir ay doğduğunu, sonra bu ayın kendi 
koynuna girdiğini, ardından kendi belinden bir çınar 
ağacı bittiğini, dallarının üç kıtayı kapladığını görür. 
Bu rüyayı tabir eden Edebali, kızının Osman Bey 
ile evleneceğini, bu soydan gelenlerin bütün cihanı 
kaplayan bir devlet sahibi olacaklarını belirtir.

Osman Bey ile Malhun/Rabia/Bâlâ Hatun aşkı çok 
güzel, çok duygulu ve çok estetik bir hikâyedir. 
Ziyarete gittiği İtburnu’ndaki tekkesinde, kızı 
gören Osman Bey, çok muhabbet duyar. Kızı 
bahçede görmüştür. Kıza da bildirir. Kız da ona 
karşı mütemayildir ama babasından istemesini 
belirtir. Osman Bey örf ve âdetlere göre kızı istettiği 
zaman menfi bir cevap alır. Bu, Osman Bey’i 
daha da hiddetlendirir. Reddedilme sebebi ise 
Osman Bey’in nefs-i emaresine mağlup olması, bir 
mânâda deli olmasıdır. Birkaç kez tekrarlanan talep 
yine reddedilir. En sonunda o rüyayı görüp bunu 
anlatınca Edebali bu sefer kızını ona verir ve evlilik 
tahakkuk eder.

Osman Bey’in hayatı müddetince gelecek ile ilgili 
gelişmeler, bütün uç bölgesinde hissedilmeye ve 
Osman Bey etrafında toplanmaya başlamıştır.

Kulacahisar, Karacahisar, İnegöl, Bilecik, Koyunhisar 
ve Dimboz gazâları ile kendisine duyulan itimadın boş 
olmadığı ve Allah tarafından teyit edildiği, insanların 
zihin ve gönüllerine yerleşmeye başlamıştı.

Kimdir Osman Bey? Osmanlı Devleti’nin kurucusu, 
Ertuğrul Bey’in oğlu, Orhan Bey’in babası, Murad 
Hüdavendigâr’ın dedesidir. Altı çocuğu vardır: 
Orhan, Ali Paşa ( Pazarlu), Emir Çoban, Melik Eşref… 

1281’de Ertuğrul Gazi ahrete göçünce amcası 
Dündâr Bey ve ağabeyleri Gündüz Alp ve 
Saruyatı’ya rağmen bey olmuş ve 1320’ye kadar 
fiilen beylik yapmış, Selçuklu hükümdârından 
hükümdârlık alametleri ve beratı almış, Bizanslılar 
ile münasebetlerini gazâ ve istimalet anlayışı 
ile sürdürmüş, 1301-2 tarihindeki Pachymeres 
kroniğinde Bafeus/Koyunhisar savaşında başarısı 
belirtilmiş bir Gazi Bey…
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Dedesinin ismi konusunda 
ihtilaf olan, Osmanlı 
tarihçileri tarafından 
Süleyman Şah veya 
Gündüz Alp olarak 
ayrı rivayetler halinde 
belirtilmiş bir büyük 
şahsiyet.

Tarihi, kahramanlar 
üzerinden okumak 
eski bir usuldür. Bu 
gri dönemi Osman, 
Orhan, Dündâr, 
Ertuğrul, Hasan Alp, 
Turgut Alp, Aykut Alp, 
Köse Mihal, Aydoğdu, 
Saruyatı, Gündüz 
Alp, Rahman, Edebali, 
Kumral Abdal, Dursun 
Fakih ve Samsa Çavuş 
gibi kahramanlar üzerinden 
okumak, bana çok cazip, 
romantik ve sinematografik geliyor. 
Romanlardaki veya filmlerdeki Osman 
Gazi tipi, birbirinden farklı ve yazarların 
dünya görüşlerine göre oluşturulmuş. Kemal 
Tahir’in Devlet Ana’sındaki ile Tarık Buğra’nın 
Osmancık’ındaki Osman Gazi tipi farklı. Ben 
kendi şahsıma bir roman kahramanı olarak Tarık 
Buğra’nın icad ettiği Osmancık/Osman Bey/
Osman Şah gelişimini takip ettiğimiz kahraman 
daha gerçekçi, ama aynı zamanda çok karizmatik 
bir tip olarak görüyorum. Ayrıca bu Osman Bey 
tipinin insanlara daha iyi bir rol-model olacağına 
inanıyorum. Maddî ve manevî tekâmülünü 
tamamlamış, cömert, komşularıyla iyi geçinen, 
beyliğin ve ahalinin geleceği için gerekeni yapma 
konusunda kararlı, daha sıhhatli iken oğlu Orhan’ı 
ön plana çıkaran ve ahaliye oğlunun vasıflarını 
gösteren ve beğendiren bir karizmatik lider.

Roman olarak elbette Kemal Tahir ve M. Necati 
Sepetçioğlu gibi romancıların eserleri de çok 
kıymetli. Ama orada Osman Bey orman içinde 
kayboluyor. Bir çeşit menfaat şebekesi şeklinde 
tasvir ediliyor ve materyalist bir bakış açısıyla 
rüyalar ve manevî işaretler başta olmak üzere 
bütün dinî motifler, halkı kandırmak için icat 
edilmiş şeyler… 

Yunus Emre ve Edebali kendi emelleri için bu rüyaları 
uydurmuş -haşa- sahtekârlar olarak takdim ediliyor. 
İlk dönemin hafif gri havasından istifadeyle Bursa’nın 
fethinden itibaren yapılan medeniyet hamlelerini, 
sanat, kültür ve cemiyet hayatını görmezlikten 
gelmek ancak kendi kültür medeniyetine oryantalist 
bir bakış açısıyla bakmaktan başka bir şey değildir.
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YAKINLARINIZDAN BİRİ  
DEPRESYONDA İSE!
Depresyonda olan kişilerin yakınlarına ilk önerim basit: “Hastanızla 
gülebilirsiniz fakat asla birlikte ağlamayınız”. Depresyonun en önemli 
belirtisi moralsizlik ve üzüntü halidir ve hastalar geçmişleri,  şu anları ve 
gelecek için üzülecek pek çok şey bulurlar. 

PROF. DR. İSMET KIRPINAR / BVU TIP FAKÜLTESİ PSİKİYATRİ ANABİLİM DALI BAŞKANI

Hastayla beraber üzülmek, onun ruh halini ve kötümserliğini kuvvetlendirmekten 
başka bir işe yaramaz. Bazen en ufak sorunları büyütme, ortaya çıkan 
aksiliklerden kendisinin kusurları ile ilgili anlamlar çıkarma eğiliminde olan 
depresyonlu kişiye,  yakındığı problemli durumların daha gerçekçi, daha mantıklı 
izahlarını yapmak ve hastayı da benzer izah tarzları için cesaretlendirmek işe 
yarayabilir. Bazen hasta yakınları iyi niyetleri ve hastaya olan sevgileri nedeniyle 
istemeden hastalık davranışını pekiştirebilirler. Günlük işlerini üstlerine alabilir, 
hastanın yatarak istirahat etmesinin iyi geleceğini düşünebilir, her zamanki 
isteklerinden vazgeçmiş görünebilir veya sık sık özür dileyebilirler. Bunların 
hepsi yanlıştır.  Depresyon, hastanın yatmasını veya günlük işlerden el çekmesini 
gerektiren bir durum değildir.  Tam aksine beden ve zihin meşguliyeti düzeltici 
bir etki yapar. Hasta muamelesi yapmak, depresyonluların sorunlarının tam da 
tahmin ettikleri gibi ağır olduğunu düşünmelerine yol açabilir. Hastayla özellikle 
sağlıklı zamanlarında yapmaktan hoşlandığı şeylere devamı konusunda 
cesaretlendirmek, konuşma ve bir şeyler isteme tarzlarını değiştirmemek 
çok önemlidir. Hasta bir şeyler talep ettiğinde karşılığında onun da bir şeyler 
yapması istenebilir.  

Özellikle karamsarlığı yüzünden kendisine hiçbir tedavinin iyi gelmeyeceğini 
düşünen depresyonlularda, eğer doktorlar önermişse ilaç tedavilerinin 

sürdürülmesi konusunda yakınları mutlaka teşvik edici olmalıdır.

Depresyon, bulaşıcı bir durum değildir. Ancak özellikle uzayan 
depresyonlarda bazen hasta yakınları, hastalarının sürekli yakınmalarından, 
uykusuzluğundan, karamsarlığından etkilenebilirler. Bu yüzden bakım 

sağlayanların bu işi sırayla yapmaları, kendi günlük aktivitelerini 
sürdürmeleri önemlidir.
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ALZHEIMER'DEN ÖLÜMLER  
CİDDİ ORANDA ARTTI
Türkiye’de 600 binin üzerinde, dünyada ise 50 milyonun üzerinde 
Alzheimer hastası var. Dünyada her yıl 9,9 milyon kişiye Alzheimer teşhisi 
konuluyor. 2000-2015 yılları arasında kardiyak ölümler yüzde 11 azalırken 
Alzheimer’den ölümler yüzde 123 arttı” açıklamasında bulundu.

PROF. DR. GÜLSEN BABACAN YILDIZ / BVU TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ ANABİLİM DALI BAŞKANI

10 Demans Hastasından 7’si Alzheimer Tipi Demans 
Teşhisi Alıyor
Kişinin zihinsel (bilişsel) işlevlerinin günlük yaşam 
aktivitelerini bozacak şekilde sinsice başlayıp ilerleyici 
şekilde bozulmasına Demans (Bunama) denilmektedir. 
“Demansın onlarca nedeni var” diyen Prof. Dr. Gülsen 
Babacan Yıldız, “Demansın en sık nedeni Alzheimer’dır. 
Ancak her demans Alzheimer değildir. Yaklaşık 10 
demans hastasının 7’si Alzheimer tipi demans teşhisi 
almaktadır. Alzheimer’li kişinin beyninde neler oluyor 
biliyoruz ama bunun neyin başlattığı halen bilinmiyor” 
açıklamasını yaptı.

Vitamin Eksikliği uzun vadede Alzheimer’a neden oluyor
“Hastalığın erken-orta-ileri olmak üzere 3 evresi var” diyen Prof. Dr. 
Gülsen Babacan Yıldız, “Unutkanlığa neden olan vitamin eksikliği, dikkat 
eksikliği, tiroid hormonu yetersizliği, depresyon, kronik karaciğer hastalığı, 
ağır diyetler vs. ilerleyen yaşlarda Alzheimer riskini arttırıyor. Yaşlılarda 
özellikle sık tekrarlar, kafa karışıklığı, kişi ve eşya isimlerini karıştırma, 
içine kapanıklık, hobilerini bırakma, eşyalarını koyduğu yeri unutma, dış 
mekânda kaybolma, para hesabını karıştırma, kişisel bakımda ihmal ve 
telefon numarasını karıştırma gibi durumlardan herhangi biri dahi Alzheimer 
belirtisi olabilir. Bu belirtilerden herhangi biri varsa bir nöroloji uzmanına 
başvurmak gerekir” diye konuştu.

Alzheimer hastalığının dünyada 7’nci ölüm nedeni olduğunun altını çizen  
Prof. Dr. Gülsen Babacan Yıldız, “Türkiye’de 600 binin üzerinde, dünyada ise 50 
milyonun üzerinde Alzheimer hastası var. Her yıl bu sayıya 9,9 milyon hasta daha 
ekleniyor. Ancak Alzheimer tek bir kişiyi değil tüm aileye etkilediği için ülkemizde 
600 bin Alzheimer ailesi var demek daha doğru olur. Düşük ve orta gelirli 
ülkelerde hastalığın görülme sıklığı gelişmiş ülkelere göre daha hızlı.  
2000-2015 yılları arasında kardiyak ölümler 
yüzde 11 azalırken Alzheimer’den ölümler 
yüzde 123 artmıştır” dedi.
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Birinci Derece Yakınınızda da Alzheimer varsa 
sizin de riskiniz artmış demektir
“Birinci derece aile yakınlarından birinde Alzheimer 
varsa, görülme riski 2,5 kat artar. Eğer birinci derece 
yakınlarından 2 kişide Alzheimer varsa, hastalığın 
görülme riski 7-8 kat artar” diyen Prof. Dr. Gülsen 
Babacan Yıldız sözlerine şöyle devam etti:
“Alzheimer riskini artıran faktörler; ileri yaş, genetik, 
hipertansiyon, diyabet, yüksek kolesterol, obezite, 
kafa travması, kadın cinsiyet, erken menopoz, uzun 
süreli depresyon, bazı toksik maddelere maruziyet, 
aşırı alkol veya madde kullanımıdır. Alzheimer riskini 
azaltan faktörler ise eğitim, sağlıklı beslenme, 
düzenli egzersiz, stresten uzak olma, sosyalleşme, 
mesleğiniz dışında uğraşlar, düzenli uyku olarak 
sıralanabilir.”

Alzheimer Tanısı Nasıl Konulur?
Alzheimer’da tanı; hastanın yakınından alınan 
ayrıntılı öykü, Nöropsikolojik değerlendirme, Kranial 
Görüntülemeler (MR, BT, Spect, PET) ve rutin kan 

tetkikleri ile konulmaktadır. Semptomatik tedavi 
amaçlı kullanılan FDA onayı almış 2 ilaç grubu 
olmakla birlikte, bu hastalığı önleyici, durdurucu ya 
da radikal bir tedavi maalesef yoktur. 

ALZHEIMER'DEN ÖLÜMLER  
CİDDİ ORANDA ARTTI

PROF. DR. GÜLSEN BABACAN YILDIZ / BVU TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ ANABİLİM DALI BAŞKANI
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LENFOMA 
BİRÇOK HASTALIĞI  
TAKLİT EDİYOR
Lenfoma birçok hastalığı taklit ediyor. Boyun, koltuk altı veya kasıktaki 
lenf bezlerinin ağrısız şişmesi, yorgunluk, halsizlik, açıklanamayan kilo 
kaybı, ateş, uzun süreli enfeksiyonlar ve gece terlemesi gibi belirtilerden 
herhangi biri varsa ve bunun nedeni saptanamıyorsa, hastanın Lenfoma 
olasılığı açısından da araştırılması gerekmektedir.

DOÇ. DR. GÜVEN ÇETİN / BVU TIP FAKÜLTESİ HEMATOLOJİ BİLİM DALI

Bağışıklık sisteminin parçalarından biri olan lenfosit adlı hücrelerin vücudun 
çeşitli organlarında kontrolsüzce çoğalmasıyla ortaya çıkan Lenfoma, başlıca 
Hodgkin lenfoma ve Hodgkin dışı lenfoma olarak ikiye ayrılıyor. Günlük çevresel 
faktörler lenfoma nedenleri arasında çok ön planda olmamakla birlikte uzun 
süreli saç boyası maruziyeti, obezite, güneş ışığı maruziyeti, ağırlıklı hayvansal 
gıda tüketiminin Hodgkin dışı lenfoma riskinin artırabileceğini gösteren 
çalışmalar bulunmaktadır. Ayrıca risk oluşturan faktörler arasında; doğuştan 
veya sonradan kazanılmış bağışıklık sistemi yetersizliği, EBV, HCV, HBV, HIV, 
HTLV gibi viral etkenler, genetik nedenler, ailesel yatkınlıklar, radyasyon ve 
toksik madde maruziyetleri de bulunmaktadır.
 

Boyun, koltuk altı veya kasıktaki lenf bezlerinin 
ağrısız şişmesi, yorgunluk, halsizlik, açıklanamayan 
kilo kaybı, ateş, uzun süreli enfeksiyonlar ve gece 
terlemeleri Lenfomanın başlıca belirtileri arasında 
yer alıyor. Pek çok hastalıkla aynı belirtileri gösteren 
Lenfoma, hangi organı tutarsa ona göre bir belirti 
ile ortaya çıkıyor. Dolayısıyla Lenfomalar çeşitli 
enfeksiyon hastalıkları (Tüberküloz, Bruselloz, Sifiliz, 
Enfeksiyonz Mononükleoz, HIV, Toksoplazmoz), 
immun sistemin bozukluğundan kaynaklanan 
otoimmun hastalıklar (sistemik lupus eritamatozis, 
Sjögren sendromu, sarkoidoz) ve diğer kanser tipleri 
ile de karışabilir.

Lenfoma, Türkiye’de en sık görülen 10. kanser tipi
Hodgkin Dışı Lenfoma, ABD’de her yıl yaklaşık 55 
bin yeni vaka ile en sık görülen 5’inci, Türkiye’de ise 
en sık görülen 10’uncu kanser tipidir. Tüm dünyada 
her sene bu hastalığa bağlı olarak ortalama 25 bin 
ölüm olmaktadır. Hodgkin Lenfomalar yıllık 7 bin 

400 yeni vaka ile tüm Lenfomaların yüzde 11,4’ünü 
oluşturup dünyada ve ülkemizde daha nadir olarak 
görülmektedir. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre 
Hodgkin Dışı Lenfomalar tüm dünyada özellikle de 
gelişmekte olan ülkelerde hızla yaygınlaşmaktadır. 

Lenfomanın kesin tanısı histopatolojik inceleme ile 
konuluyor
Lenfoma teşhisinde hastalık öyküsü, fiziki muayene, 
biyopsi ve kan tahlilleri ve görüntüleme yöntemleri 
kullanılmaktadır. Öncelikle tüm vücutta ele gelen 
lenf düğümleri detaylı olarak muayene edilmelidir. 
Tam kan sayımı, beyaz ve kırmızı kan hücreleri 
ve trombosit denen kan pulcuklarının sayısının 
ve görünümünün değerlendirilmesi gerekir. Bu 
hücrelerde sayısal veya yapısal bir bozukluk olması 
bazen lenfomanın ilk bulgusu olabilir. Diğer organ 
yayılımlarının değerlendirilmesinde biyokimyasal 
parametrelerden yardım alınır.
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Görüntüleme, lenfoma hastalarının hem tanı 
aşamasında ve evrelemede, hem de tedavi cevabı 
takibinde ve sonrasında önemli yere sahiptir. 

Lenfomanın kesin tanısı histopatolojik inceleme 
ile konur. Bu nedenle lenf düğümü büyümesi 
olan hastalarda lenf düğümünün cerrahi olarak 
çıkarılması ve histopatolojik incelemenin yapılması 
gereklidir. Fiziki muayenede lenf düğümü ele 
gelmeyen hastalarda, göğüs boşluğu içinde ya 
da karın içinde büyümüş lenf düğümleri olduğu 
radyolojik incelemelerle gösterilirse, genel anestezi 
altında göğüs boşluğu ya da batın içine ulaşılarak 
lenf düğümü biyopsisi yapılması gerekebilir.

Lenfoma tanısı konan her hastaya, hastalığın evresini 
belirlemek için kemik iliği biyopsisi de yapılmalıdır. 
Hastalığın kemik iliği tutulumunun olup olmadığının 
belirlenmesi, uygun tedavi şeklini kararlaştırmada 
yol gösterici olacaktır.

Lenfomanın erken evrede yüzde 90 tedavisi 
mümkün 
Erken evrede uygun tedavilerle yüzde 90’dan fazla 
oranda tam düzelme sağlanabilirken, ileri evre 

hastalıkta bu oran yüzde 60-80 arasındadır.  Hastalığın 
alt tipi, agresyon göstergeleri, prognostik belirteçleri, 
uygun tedavi alabilmesi; hastanın tedaviye uyumu, 
performans durumu, var olan başka hastalıkları, 
hastalığa cevabı, tedavi şansını belirleyen en önemli 
etkenlerdir. Bu nedenle, öncelikle kesin bir evreleme 
yapılmalı, sonrasında vakit kaybetmeden lenfoma 
tedavisine başlanmalıdır.
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GELENEK VE 
BİLİMİN BULUŞMASI 
"AKUPUNKTUR"
Akupunktur Çin Tıbbında tarihi 3000 yıla dayanan Dünya Sağlık Örgütü 
(WHO) ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış tamamlayıcı bir tedavi 
şeklidir. Vücudun belli noktalarına çok ince iğneler batırma biçiminde 
yapılan bir tamamlayıcı tıp sağaltımıdır. 

DR. HARİKA TERCAN / GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP İLERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ

Akupunktur, geleneksel Çin tıbbının bir parçası olup değişik tekniklerle vücut 
meridyenleri üstündeki noktaların ve kulak, kafa gibi mikro sistemlere iğne 
batırmak suretiyle uyarılmasıdır. Bu belirlenmiş alanlar spesifik akupunktur 
noktaları olarak tarif edilir.
n Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre birçok hastalıkta güvenle kullanılmaktadır. 
1970 yılından itibaren WHO (Dünya Sağlık Örgütü) tarafından onaylanmış ve 
desteklenmiştir.
n Türkiye’de de 1991 yılından beri yönetmelik hazırlanmış ve uygulamalar 
yasal zemine oturtulmuştur. Bugün birçok üniversitede eğitimleri verilmekte ve 
uygulanmaktadır.

n İlk defa 1972 yılında Amerikan başkanı Richard 
Nixon’ın Çin’i ziyareti sırasında; Amerikalı 
gazetecilerden birine apandisit ameliyatının 
akupunktur anestezisi altında ağrısız bir şekilde 
uygulanmasını müteakip Amerikalı bilim adamları 
bu tarihten itibaren akupunkturla çok yakından 
ilgilenerek eğitim almaya başlamışlardır.
n Akupunktur Türkiye’ye 1950’li yıllarda Kafkasyalı 
Dr. Kayır Doy ile girmiştir.
n Yakın zamanda kaybettiğimiz Göğüs Hastalıkları 
Uzmanı olan ve astımla ilgilenen Uzm. Dr. Nuzhet 
Ziyal hocamız İngiltere’deki bir seyahati sırasında, 
astımın akupunktur denen bir metotla ilaçsız ve 
kesin olarak tedavi edildiğini duyunca hemen 
ilgilenmiş ve oradaki görüşmelerinden sonra 
1970’te Japonya’ya akupunktur öğrenmeye giderek 
akupunktur öğrenimini başlatmıştır.
n Çin’e resmi ziyaret yapan  Sağlık Bakanı 
akupunkturun öğrenilmesi gerektiğini beyan etmiştir.
n  Daha sonra 1991'de ilk yönetmelik hazırlanmıştır.
n  Sağlık Bakanlığı’nın ön gördüğü eğitim programını 

yürütmeye ilk olarak Gazi Üniversitesi talip olmuş, 
2002’de Akupunktur derneklerinin katkısı ile kurslar 
başlamıştır.
n 30 yıldır dünyadaki hemen her Tıp Fakültesi ve 
Üniversitelerde yaygın bir şekilde uygulanmaktadır.
n Akupunktur, Türkiye’de 29 Mayıs 1991’de Sağlık 
Bakanlığı tarafından resmi olarak, bilimsel bir tedavi 
metodu olarak kabul edildi. 
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Yasal düzenlemeler:
n Yönetmelik, 20885 sayılı Resmi Gazetenin 3-4-
5’inci sayfalarında yayınlandı.
n Bugün Türkiye’de bulunan Tıp Fakültelerinin 
uygulamalı hastanelerinin birçoğunda akupunktur 
uygulanmaktadır. Ayrıca Bakanlık, 17 Eylül 2002 
yılında çıkarılmış eğitim ve uygulamaya yönelik 
Akupunktur yönetmeliğini geliştirerek son haline 
getirmiştir.
n Akupunktur tedavisinde hastaya dışardan hiçbir 
ilaç vb. madde verilmez.

Akupunktur ve İyileşme
Vücudumuzda 400 kadar akupunktur noktası 
bulunmaktadır. İğneleme doğru akupunktur 
noktasına yapılmalıdır, aksi takdirde sadece kuru 
iğneleme olur.

İğnelenecek noktalar hastanın durumuna göre 
kombine edilir.
Burada hastanın biyolojik, psikolojik ve enerjetik 
bulguları hekim tarafından değerlendirilir ve o 
hastaya özel tedavi şeması oluşturulur. Bu şema 
oluşturulurken meridyen denilen kanallar ve hastanın 
5 elemente göre değerlendirmesi yapılır.

Bu şema her seansta baştan değerlendirilerek 
hastanın değişen bulgularına göre yeniden 
şekillendirilir. Tedavi klinik ve biyokimyasal değerleri 
düzelene kadar devam eder.
 
Nasıl ve Hangi Yollarla Etki Eder?
Analjezik (ağrı kesici), Sedasyon (sakinleştirici), 
Homeostazis (dengeleyici) 
Bağışıklık Sistemini Güçlendirici Etkisi ile çok 
sayıdaki etkiyi başlatan mekanizmalar nasıl 
uyarılıyor?
Nöral(refleks mekanizma)
Endokrin ağ
İmmün ağ
Fasia ağı
Primovasküler ağ
Elektriksel stimülasyon ve Elektromanyetik alan 
etkileşimi
n Vasküler ve immünmodulatörlerin salgılanmasını 
sağlayarak inflamasyonu azaltır. (Kim2008, 
Kavoussi2007, Zijstra2003),
n Kan akımını artırarak lokal mikrosirkülasyonu 
destekler (Komori2009),
n Kas ve sinir stümülasyonu sağlar (Cheng2009),
n Hormonal ve diğer mediatörleri modüle eder.

Akupunktur noktasına iğne yaptığımızda, iğne 
deriden giriyor, epidermisi geçiyor dermise ulaşıyor.
n Binlerce hücre parçalanıyor. Hücrelerin 
membranları ve membran fosfolipitleri parçalanıyor, 
bazı enzimler aktifleniyor, DNA, RNA, hücre içi sıvı ve 
iyonları (özellikle potasyum) dokular arasına geçiyor. 
Histamin, bradikinin, prostoglandin, 5-HT, K
n İğnelenmekle oluşan doku yıkım ürünleriyle 
nöronlar aktive olur.
n Fasyaya nüfuz etmiş olan küçük sinir lifleri (duyu, 
sempatik, motor) etkileniyor.
n Fasia etkileniyor.

İğnelemekle Vücudumuzda Neler Oluyor?
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BAHAR ALERJİSİNE KARŞI 
OZON TEDAVİSİ
Ozon tedavisi sadece bahar alerjisini değil, tüm alerjileri yok edebilen 
biyolojik bir tedavi sürecidir.

UZM. DR. LALE YEPREM / BVU DRAGOS HASTANESİ REJENERATİF TIP MERKEZİ

Özellikle Mayıs ve Haziran aylarında polenlerin havaya yayılmasıyla birlikte burun 
kaşınması, hapşırık, öksürük, nefes sıkışması, göz alerjisi ve astım hastalığı 
belirtilerinin görülmesinin genel adı olan bahar alerjisi, ozon tedavisi yöntemiyle 
tamamen ortadan kalkıyor. 

Tıp dünyasında önemli bir yere sahip olan ozon tedavisi yöntemiyle KOAH’tan 
bağırsak hastalıklarına, diyabetten, romatizmal hastalıklara kadar birçok 
hastalığın tedavisinde başarılı olunurken, alerji tedavilerinde yüzde 100'e 
varan oranlarda sonuç alınıyor.  Ozon yöntemiyle hasta, alerjik reaksiyonların 
hepsinden kurtulabiliyor.

Rejeneratif Tıp Merkezi’nde Ozon Tedavisi
Tıp dünyasında önemli bir yere sahip olan ozon 
tedavisi KOAH başta olmak üzere pek çok hastalığın 
tedavisinde hastalara düzenli olarak yapılan seanslar 
sonucunda kökten çözümler sunuyor. Ozon tedavisi 
düzenli olarak yapıldığında alerji problemini yok 
ederek kökten çözüm sağlıyor. 

Bağışıklık sisteminin dengesindeki bozukluklar 
nedeniyle alerji oluşur. Bunların tedavisi için çeşitli 
metotlar vardır. Bunlardan korunma yolları, evi 

havalandırmak, polenizasyon olduğu zamanlarda 
camları kapalı tutmak; ilaç, burun spreyi, göz 
damlası kullanmaktır. Ama bunlar geçici çözümlerdir. 
Bunları yapmayı bırakınca alerjik reaksiyonlar 
kendini yeniden göstermeye başlayabilir. Köklü 
çözümler bulmak isteniyorsa ozon tedavisi devreye 
giriyor. Seanslara düzenli olarak gelinip uygulandığı 
takdirde alerji sorunu komple ortadan kalkıyor.

Ozon tedavisi hangi durumlarda uygulanıyor?
KOAH, kronik yorgunluk, bağışıklık sistemindeki 
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bozukluklar, bağırsak enfeksiyonları, kas ve eklem 
ağrıları,  diyabet nedeniyle oluşan iyileşmeyen 
yaraların tedavisi, dolaşım bozuklukları, romatizmal 
hastalıklar ve bağırsak hastalıklarında ozon tedavisi 
ile köklü değişiklikler elde ediliyor.

Ozon tedavisi bağışıklık sistemini dengeye sokuyor
Ozon bağışıklığı güçlendirmenin haricinde bağırsak 
tedavilerinde de kullanılıyor. Bağırsaklarımızdaki 
mikroplar sağlıklıysa, bağışıklık sistemimiz de 
sağlıklı olur. Ozon tedavisini yaparken bağırsak 
flora mikrobiyatlarını da tedavi ediyoruz. Hastalara 
beslenme şekillerini anlatıyoruz. Bu çabuk gelişen bir 
durum değil, vakit alan bir süreç. Semptom hemen 
giderilmiyor ama sonuç olarak tedavi bitiminde köklü 
bir çözüm elde ediliyor.

Ozon tedavisi kişiye özel olmalı
Tüm dünyaca benimsenen ve 
uygulanan biyolojik tedavi metodu 
olan Ozon; hastaya hekim 
tarafından uygulanan çeşitli 
tedavi metotları ve dozlarıyla 
belirlendiği için, kişiye özel 
olarak algılamak gerekir. 
Tedavinin dozu, seansı, seans 
sıklığını kişiye özel olarak 
belirliyoruz. Birden fazla hastalık 
da olsa ozonla hepsinin çözümü 
var. Ozonu yaptırmadan önce hastalarımızı 
kontrol ediyoruz, sorular sorup, tahliller istiyoruz. 20 
yıllık hastayla 2 yıllık hasta arasında oldukça fazla fark 
var. Bunu göz önüne alarak öncelikle hastaya göre 
çözüm üretiyoruz. Hastanın tedaviye verdiği cevaba 
göre hazırlanan seanslar bazılarında 12 seans temel 
tedaviyle biterken bazılarında seanslar uzayabiliyor.

Yaralı bölgelere torbalı tedavi
Ozon tedavisi yöntemiyle bazı hastalıklarda kan 
tedavisi yapılırken, ağrılı hastalarda şikayetçi olunan 
bölgelere lokal enjeksiyon, boyun ve bel fıtığından 
şikayetçi olan hastaların omurgalarının kenarında 
bulunan kaslara enjeksiyon yapılıyor. Bunun yanında 
diyabetik yaralar ve iyileşmeyen diğer yaralarda 
hastanın durumuna göre hassas davranılarak, yaralı 
bölge torba içine alınıp, yara bakım kurallarına uygun 
bir şekilde tedavi ediliyor.

Ozonla ilgili her yazılana inanmayın
Ozon tedavisi yönteminin uygulandığı yerlerde, 
kullanılan cihazın medikal ozon cihazı olduğundan 
emin olunmalı. Çünkü bazı yerlerde su ozonlama 

cihazı da kullanılabiliyor. Kullanılan malzeme ve 
cihaz tedavi aşamasında büyük önem taşıyor. Aynı 
zamanda kullanılan cihazın ozona dayanıklı; silikon, 
cam ve teflondan olması gerekiyor.

Plastikte, serum torbalarında, kan torbalarında yapılan 
tedavi şekillerine asla itibar edilmemesi gerekiyor; 
bu uygulamalar zaten Dünya Ozon Federasyonu 
tarafından yasaklandı. 

Bakla yiyemeyenler çok dikkatli olun!
Daha çok Afrikalılarda görülen ve genetik bir 
hastalık olan Favizm hastalarına asla ozon 
uygulamıyoruz. Buraya gelen hastalarıma bakla 
yiyebiliyor musunuz, diye sorduğumda şaşırıyorlar. 
Enzim eksikliği nedeniyle bakla yiyemeyen, yerlerse 
ölümle sonuçlanan hastalık taşıyıcılarına asla ozon 
tedavisi yapılamaz. Biz de bunu sormak ve gerekli 

tahlilleri yaptırıp emin olduktan sonra tedaviye 
başlamak zorundayız. Bu hastalıkla birlikte 

gelen enzim eksikliği nedeniyle ozonun 
hiçbir faydası olmaz. Genetik enzim 
eksikliğinde, kontrolsüz hipertiroid 
hastası olması durumunda hastalara 
asla ozon uygulanamaz.

Hipertiroidi olana ozon tedavisi 
yapılamaz

Favizm hastalarına, kontrolsüz hipertiroidi 
olanlara, gebeliğin ilk 3 ayında ve ciddi anemisi olanlara 
ozon tedavisi yöntemini uygulamıyoruz.  Tiroidi az 
çalışan hastalara tedavi yapılabilir. Metabolizmaları 
yavaş olduğu için tedavi metabolizmayı da hızlandırır. 
Kontrolsüz hipertroidi olan hastalarda metabolizma 
hızlı çalıştığı için, ozon hızlı olanı daha da hızlandırır. 
Birden hızlıca kilo vermeye başlayan hastaların bu 
durum hoşuna gitse de kontrolsüz kilo vermek bizim 
için iyi bir şey değil.

Ozonla sağlıklı yaşlanın 
Hastalığınız olmasa bile sağlıklı yaşlanmak için, 
diz ve eklem ağrılarından kurtulmak, enerji artışını 
sağlamak için eklem kıkırdak dokusunu rejenere 
etmek, bağışıklık sistemini dengeye sokmak için 
ozon tedavisini herkes yaptırabilir.

İstanbul gibi bir şehirde enerjimiz her zaman yüksek 
olmalıdır. Kirli bir havada yaşıyoruz. Antioksidan 
sistemini aktif edecek bir tedavi metodu yardımcı 
olarak kullanılabilir. Oksijen her zaman faydalıdır. Ozon 
da oksijenin bir çeşit benzeridir. Sağlıklı yaşamak için 
ozon yaptırılmalıdır.
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TÜM BÖLÜMLERİMİZDE 
%100 DOLULUĞA 
ULAŞMANIN  
MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ
Kurucumuz Bezmiâlem Valide Sultan’ın tesis ettiği ‘vakıf kültürü’  
bilincini toplum nezdinde artırmak, bu kültürün parçası olacak bireylerin 
üniversitemize ve topluma kazandırılmasına katkı sağlamak en temel gayemizdir.

YUNUS ELMAS / BVU KURUMSAL İLETİŞİM DİREKTÖRÜ

Kurumsal İletişim çalışmaları, pazarlama iletişiminden halkla ilişkilere, medya 
ilişkilerinden itibar yönetimine, dijital platformların yönetiminden etkinlik 
organizasyonuna kadar geniş bir faaliyet alanını kapsamaktadır. Kurumsal İletişim 
Direktörlüğü olarak, ilgili tüm birimlerimizle iş birlikteliği içerisinde çalışıyor, 
Üniversitemizin ve Hastanelerimizin hem ulusal hem de uluslararası arenadaki 
bilinirliğini ve itibarını yükseltmeyi hedefleyerek faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. 
Yaklaşık iki asırlık köklü geçmişe sahip olan kurumumuzu, kuruluş gayesine 
uygun şekilde yaşatmak ve yansıtmak, kurucumuz Bezmiâlem Valide Sultan’ın 
tesis ettiği ‘vakıf kültürü’ ile ilgili toplumsal bilinci artırmak, bu kültürün parçası 
olacak bireylerin üniversitemize ve topluma kazandırılmasına katkı sağlamak, 
yenilikçi yaklaşımı ve donanımlı alt yapısı ile sağlık alanında referans kurum olmayı 
sürdürmek temel amacımızdır.

Bu kültürün ve ailenin bir parçası olacak yeni üyeleri 
Üniversitemize kazandırmak Kurumsal İletişim’in 
en önem verdiğimiz faaliyet alanlarından biridir. 
Bu çerçevede hedef kitle tanımlamamıza uygun 
aday öğrencileri tespit etmek ve üniversitemize 
kazandırmak amacıyla tanıtım projeleri geliştiriyor 
ve uyguluyoruz. Üniversite adaylarına tüm fakülte, 
bölüm ve programlarımızı en doğru şekilde anlatmak 
için yıl boyunca eğitim fuarları ve kariyer günlerinde 
yer alıyor, ayrıca aday öğrencilerimizi tarihi merkez 
yerleşkemizde ağırlıyoruz.

Akademisyenlerimizle birlikte aday öğrencilerle 
buluşarak, sağlık alanında bilgilendirici eğitim ve 
seminer organizasyonları gerçekleştiriyor, neden 
bir sağlık üniversitesinde yer almaları gerektiğini 
anlatıyoruz. Seminerlerde, aday öğrencilere; fakülte, 
bölüm ve programlarımızın organizasyon yapısı, 

akademik kadro, hastanemizin uygulama ve poliklinik 
imkânları ve meslekte kariyer gelişim süreçlerini 
anlatarak hayatlarında doğru alanları seçmeleri 
noktasında etkin rol oynuyoruz.

Eğitim Öğretim dönemi içerisinde merkez 
yerleşkemizde, belirli kriterlere göre belirlenen 
okullardan gelen aday öğrencilerimize, ilgi duydukları 
fakülte, bölüm ve programları anlattıktan sonra kampüs 
ve laboratuvar gezileri düzenliyor, üniversitemiz 
hakkında yerinde bilgi sahibi olmalarını sağlıyoruz. Bu 
gezilerde, gelen aday öğrencilere ziyaretleri esnasında 
mevcut öğrencilerimizle eşlik ediyor ve öğrencilik 
hayatıyla ilgili bilgiler edindiriyoruz. Kimi zamansa 
liselerden gelen öğrencileri, bu liselerden mezun 
olmuş akademisyenlerimiz ve öğrencilerimizle birlikte 
ağırlayarak mezun-öğrenci buluşmalarına vesile 
oluyor ve güzel enstantanelere tanıklık ediyoruz.
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Üniversitemizin öğrencilerini de dahil ettiğimiz 
tanıtım ekiplerimizle şehir içi ve şehir dışında, 
Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından düzenlenen 
kariyer günleri ve eğitim fuarlarında yer alıyoruz. 
Buralarda aday öğrencilerin, kendileriyle aynı 
süreçlerden geçen üniversitemiz öğrencilerine, 
edinmek istedikleri bilgileri ve merak ettikleri 
soruları sormalarına imkan sağlıyoruz. Bu sayede 
öğrencilerimizle birlikte farklı coğrafyalarda çok 
sayıda ilde kurduğumuz stantlarımızla binlerce lise 
öğrencisinin üniversite tercihine rehberlik ediyoruz. 
Bir araya gelemediğimiz Türkiye genelindeki fen 
liseleri ve nitelikli okullara ise katalog, dergi gibi 
materyal gönderimini gerçekleştirerek iletişimimizi 
canlı tutuyoruz.

Tanıtım çalışmalarımızdan bir diğeri “Meslek Gözlem 
Programı”dır. Meslek Gözlem Programı; aday 
öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine göre kendilerini 
çok yönlü tanımaları, yükseköğrenim hayatlarında 
doğru alanları seçmeleri ve kariyer süreçlerini doğru 
şekillendirmeleri açısından önemli bir uygulamadır. 
2016 yılından itibaren her yıl Nisan ayında ve yaz 
dönemlerinde üç gün süresince, mesleği yakından 
tanımaları için hastane ortamında doktorlarımızla 
aday öğrencileri bir araya getiriyoruz. Bu sayede, 
doktorlarımıza hasta muayenelerinde, vizitelerde ve 
ameliyatlarda eşlik eden aday öğrenciler, mesleği 
yerinde gözlemleme ayrıcalığına sahip oluyor. 2019 
yılının Mart ve Nisan aylarında Özel Robert Lisesi, 
Atatürk Fen Lisesi, Yaşar Acar Fen Lisesi, Çapa Fen 
Lisesi gibi başarı düzeyi yüksek liselerle iletişim 
kurarak tercihini sağlık alanından yana kullanmayı 
düşünen öğrencileri programımıza kabul ettik. 
Program sonunda öğrencilere, programa ait 
bilgilerin yer aldığı imzalı katılım sertifikalarını 

takdim ederek, hem hekimlik mesleğine hem de 
üniversitemize temsili olarak ilk adımlarını atmış 
olmaları hissiyatını yaşatıyoruz.

Tanıtım çalışmaları kapsamında, bu yıl ilk kez “Beykoz 
YABBE Lise Yaz Okulu Programı”nı gerçekleştirdik. 
1-12 Temmuz 2019 tarihleri arasında gerçekleşen 
Lise Yaz Okulu’na 21 öğrenci katıldı. Derslerin %100 
İngilizce olarak işlendiği Mikrobiyoloji, Moleküler 
Biyoloji ve Biyoteknoloji alanlarında teorik ve pratik 
uygulamaların bir arada yürütüldüğü programda 
öğrenciler, öğrenmenin ve bilgi üretmenin keyfine 
vardı. Türkiye’de bir araştırma enstitüsü bünyesinde 
ilk kez gerçekleşen yaz okulu olan “Beykoz YABBE 
Lise Yaz Okulu Programı” ile birlikte lise öğrencileri, 
tarihi bir mekânda, doğa ile iç içe ve teknolojik olarak 
en gelişmiş cihazlarla donatılmış laboratuvarlarda 
uygulama yapma imkanı buldular.
Tanıtım çalışmaları açısından yılın en önemli ve 
yoğun dönemi hiç kuşkusuz ki, Temmuz ayında 
sınav sonuçlarının açıklanmasıyla başlayan ve 
tercih günleriyle sona eren, Tercih ve Tanıtım 
Günleri dönemidir. Bu döneme yönelik, ağırlıklı 
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olarak dijital mecralarda 
olmak üzere açıkhava ve 
TV’de gerçekleştirdiğimiz 
görsel kullanımları ve 
görüntü yayınlarıyla 
medya yatırımı yaparak 
kitlesel iletişim çalışmaları 
yürütüyoruz. Merkez 
kampüs başta olmak üzere 
Eyüp Sultan ve Sultangazi 
yerleşkelerimizde, eş 
zamanlı olarak gerçekleşen 
tanıtım günleri ve il dışı tercih 
fuarları için hazırlıklara 
aylar öncesinden 
başlıyor, çalışmaya 
katılacak akademisyen planlamaları ve öğrenci 
görevlendirmeleriyle birlikte süreci hayata 
geçiriyoruz. Tanıtım günlerinin başlangıcını; 
fakültelerimizde görevli akademisyenler, idari 
personeller, öğrenciler ve rehber öğretmenlerin de 
katıldığı ‘Tercih Dönemi Koordinasyon Toplantıları’ 
ile gerçekleştiriyoruz. Yenilenen fakülte stantları, 
branda, olta bayrak ve sergi hazırlıklarıyla merkez 
kampüs ve yerleşkelerimizi tercih dönemine 
hazırlıyor, bir taraftan da il dışı fuar katılımlarını 
sağlıyoruz. Tanıtım Günleri kapsamında bu yıl; 19-21 
Temmuz tarihleri arasında 120 m2lik özel standımızla 
İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen İstanbul 

Tercih Fuarında, 23-
25 Temmuz tarihleri 
arasında ise daha 
butik stantlarımızla 
Ankara ve Bursa Tercih 
Fuarlarında yerimizi 
aldık. Yerleşkelerimizi 
ve tercih fuarlarındaki 
stantlarımızı ziyaret eden 
aday öğrencilerle birebir 
görüşmeler yaparak 7 
binin üzerinde öğrenciye 
üniversitemizi ve 
bölümlerimizi yakından 
tanıma olanağı sağladık. 

Dijital iletişimin son derece önem taşıdığı 
günümüzde, aday öğrencilerin kampüse gelmeden 
de en güncel bilgiye sahip olabilmeleri kaçınılmaz 
bir gerekliliktir. Biz de bu bilinçle aday öğrenci 
sayfamızı güncel tutarak öğrencilerin üniversitemizi 
tercih etme kararlarını en doğru bilgilerle vermelerini 
amaçlıyoruz. Aynı zamanda fakülte, bölüm ve 
programlarımız hakkında bilgi vermek ve adayların 
yapacakları tercihlerde yardımcı olmak için rehber 
öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizden oluşan 
Call-Center ekibimizle telefonla bilgi alma imkanı 
sunuyoruz. Bu şekilde 2019 Tanıtım Günlerinde 
yaklaşık 8 bin kişiye telefon ile bilgilendirmede 
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bulunduk. Bu yıl ilk defa oluşturduğumuz 2. Call-Center 
ekibi ile de yıl içinde üniversitemizde ve katıldığımız 
fuarlarda iletişimde olduğumuz binlerce öğrenciyle 
tekrar iletişim kurarak birebir görüşme sağladık. 
Ayrıca hedef kitlemizdeki okul müdürlerine, rehber 
öğretmenlere ve öğrencilere e-posta ve sms iletimi 
yaparak onları çalışmalarımızdan haberdar etme 
gayretinde olduk. Tüm bu çalışmalarla, iki haftaya 
yakın süren Tercih Dönemi boyunca; öğrenci, rehber 
öğretmen, akademisyen ve idari personellerimizden 
oluşan 300 kişilik ekibimizle birlikte doğrudan ve dijital 
iletişim kanallarıyla yaklaşık 300 bin aday öğrenciyle 
temas kurduk. 

Her alanda gösterdiği gelişimin ve gerçekleştirilen tanıtım 
çalışmalarının katkısıyla; kuruluşundan bugüne Tıp, Diş 
Hekimliği ve Eczacılık Fakültelerinde %100 doluluk 
oranına sahip olan üniversitemiz, 2019 YKS sonucunda 
çıtayı bir üst seviyeye taşıyarak 4 Fakülte ve 1 Meslek 
Yüksekokulundaki tüm bölümlerinde %100 doluluğa 
ulaştı. Aynı zamanda, bölümlerin tamamına yakınında 
yerleşen öğrenci başarı sıralamalarında yükseliş 
kaydetti. 2019 yılı, daha çok sayıda başarılı öğrencinin 
vakıf kültürümüzün bir parçası haline geldiği mutluluk 
verici bir yıl oldu.  Bezmiâlem Vakıf Üniversitemizi bu 
noktaya taşıyan ve tanıtım faaliyetlerimizde katkılarını 
esirgemeyen Üniversitemizin yöneticilerine ve tüm 
mensuplarına teşekkür eder, üniversitemizi tercih 
ederek Bezmiâlem ailesine katılan öğrencilerimize 
eğitim ve meslek hayatlarında başarılar dileriz.  
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2019 MEZUNİYET TÖRENİ 
GERÇEKLEŞTİ
İki asırlık köklü geçmişi ile sağlık alanında öncü olan Üniversitemiz 
2018-2019 akademik yılı mezunlarını uğurladı.

Türkiye'nin ilk sağlık üniversitelerinden olma 
özelliğini taşıyan Üniversitemizin, Tıp Fakültesi, 
Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Sağlık 
Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek 
Yüksek Okulu mezuniyet törenleri 8-12 Temmuz 
tarihleri arasında öğrenci ve velilerimizin geniş 
katılımıyla büyük bir coşkuyla gerçekleşti.

Üniversitemizin Vatan yerleşkesinde gerçekleşen 
mezuniyet törenimiz Rektörümüz Prof. Dr. Rümeyza 
Kazancıoğlu'nun açılış konuşması ile başladı.

Törende mezunlarımıza seslenen Rektörümüz 
Prof. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu, "Kıymetli genç 
meslektaşlarım, yaklaşık iki asırlık köklü bir geçmişe 
sahip Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesinin 

yoğun eğitim öğretim programını tamamlayarak 
geleceğiniz için yeni bir sayfa açmış ve büyük 
heyecanlarla beklediğiniz mesleğinize ilk adımınızı 
atmış bulunmaktasınız. Bugün verdiğiniz uğraşlar 
ve emekler sonucunda, sizlere takdim edeceğimiz 
mezuniyet beratlarınızı almaya hak kazandınız. 
Öncelikle hepinizi ayrı ayrı tebrik ediyor, sevgiyle 
kucaklıyorum." dedi.

Konuşmasında sağlık çalışanları için tavsiyelerde 
bulunan Rektörümüz Prof. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu, 
"Hepiniz çok iyi biliyorsunuz ki sağlık, insanın yaşamı 
boyunca en değerli ve en kıymetli hazinesidir. 
Siz meslektaşlarımın hep akılda bulundurmasını 
istediğim en önemli şey şudur ki; bir sağlık neferi 
olmak, hayat kurtarmak, insanların yaşamına 
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dokunarak onların mutluluğuna katkı 
sağlamak her türlü takdirin üzerindedir 
ve bunun maddi bir karşılığı yoktur. Onun 
için hangi koşulda bulunursanız bulunun, 
hangi maddi imkan veya imkansızlıklar 
içinde olursanız olun, insan sağlığını 
iyileştirmenin ne kadar kutsal bir önem 
taşıdığı bilincini akılda tutarak ve bundan 
güç alarak her zaman motivasyonunuzu 
diri tutun. Sizler bu bilinç ve inançla 
görevinizi yaptığınızda emin olun ki bunun 
gerek manevi gerekse de maddi karşılığı 
fazlasıyla size ulaşacaktır" diye konuştu.
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MARMARA DEPREMİNDEN  
20 YIL SONRA SEMPOZYUMU
Üniversitemizde "Marmara Depreminden 20 Yıl Sonra Sempozyumu" 
düzenlendi. Birçok uzmanın katıldığı çalıştayda Marmara depremine ne 
kadar hazırız sorusunun üzerinde önemle duruldu.

Üzerinden 20 yıl geçmesine rağmen 
acısı hala taze olan Marmara Depreminin 
konuşulduğu "Marmara Depreminden 20 
Yıl Sonra Sempozyumu" yoğun katılımla 
gerçekleştirildi. Programa Yıldız Teknik 
Üniversitesi Doğa Bilimleri Araştırma 
Merkezi'nden Prof. Dr. Şükrü Ersoy   
da katıldı.

Programda konuşmasını gerçekleştirilen 
Rektörümüz Prof. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu 
"17 Ağustos Marmara Depremi'nden hemen 
sonra biz daha felaketin büyüklüğünden, hasta 
sayısı çokluğundan bihaberdik. Çok kötü 
görüntülerle karşılaştık, problemler yaşadık. 
Yollar kapandı, hastaları hastanelere ulaştırmak 
için deniz yolunu kullandık. Bazen kamyonları 
kullandık. Hiçbir aracın ulaşamadığı bölgelerde, 
bulduğumuz yerlerde hastalara ulaşmaya 
çalıştık. Hatta bazen kaybettiklerimizi nasıl 
defnedeceğimiz konusunda bile çaresiz kaldık.
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20 yıl önce depremin hemen sonrasında yayınlanan 
yazılarla 2020-2030 yılları arasında bir sonraki İstanbul 
depremini beklediğimizi tahmin etmiştik. Günümüz 
verilerini kontrol ettikçe her sene İstanbul depremine 
biraz daha yaklaştığımızı düşünüyoruz. Dolayısıyla 20 
sene de geçse 21 sene de geçse deprem gerçeğiyle 
yaşamak zorundayız. Geçmişe göre deprem konusunda 
artık çok daha iyi bilgilerimiz var. Dolayısıyla sağlık 
çalışanları olarak böyle tablolarla karşılaştığımızda artık 
ne yapacağımızı biliyoruz." dedi

Prof. Dr. Şükrü Ersoy, “Deprem, önlenemeyen doğa 
kaynaklı bir afettir. Kıtaların birbirine yaklaştığı ve 
uzaklaştığı yerlerde depremler meydana geliyor. Üzerinde 
bulunduğumuz Alt Himalaya Kuşağı da bu yerlerden biri. 
Dünya üzerinde her gün 24.000 deprem oluyor fakat bu 
depremlerden 6 ila 7 şiddetinde ve üzerindekiler zarar 
verebiliyor. Ülkemiz deprem açısından riskli konumda yer 
alıyor.1990 yılı ve sonrasında yaşanan depremler sonucu 
20.000’e yakın can kaybı oldu. Marmara bölgesinde 50 
yılda bir büyük deprem meydana geliyor. Dolayısıyla bu 
bölge deprem açısından kritik bir öneme sahiptir” dedi.

İçinde bulunduğumuz yılın AFAD tarafından "Afetlere 
Hazırlık Yılı" olarak ilan edilmesinin çok sevindirici 
olduğunu belirten uzmanlar, üniversitelerden sağlık 
ekiplerine toplumun tüm kesiminin olası bir deprem 
afetine karşı hazırlıklı olması gerektiğini vurguladı. Deprem 
öncesi, toplumun bütününün deprem bölgesinde yaşadığı 
bilincinde olması ve buna göre hazırlıklı olması deprem 
anında yaşanabilecek kayıpları ciddi oranda azaltabileceği 
belirtildi. Öne çıkan diğer başlıklardan "Marmara 
Depreminde karşılaşılan en büyük sorun neydi?" ve "Olası 

bir Marmara Depremi'ne hazır mıyız?" soruları 
ise "1999 yılında en önemli sorunlarımızdan bir 
tanesi haberleşme eksiğimizdi. Deprem bölgesine 
müdahalede yetersiz kalıyorduk. Bunların hepsi 
gözden geçirildi. 120 km uzaklıktaki bir depremden 
İstanbul etkilendi. 1.500 kamu binası ve okul 
hasar görmüştü; bunlar –hastaneler, okullar, 
kamu binaları- olası bir depreme karşı yenilendi. 
İstanbul'da yer alan tüm binalar depreme hazır 
hale getirilmeye çalışılıyor." şeklinde yanıt buldu.
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BEZMİÂLEM'DE
İLK GÜN HEYECANI!
2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Öğrenci Oryantasyon Programı, Sağlık 
Kültür ve Spor Direktörlüğü tarafından 16 Eylül 2019 Pazartesi günü 
Vatan Yerleşkesi’nde gerçekleştirildi. 

Rektörümüz Prof. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu, 
Rektör Yardımcımız Prof.  Dr. İbrahim Tuncay, Genel 
Sekreterimiz Dr. Zeynep Görmezoğlu Gökçen, Genel 
Sekreter Yardımcımız Hatice Kösretaş’ın katılımıyla 
gerçekleşen oryantasyon programımız, üniversitemizi 
kazanan öğrencilerimize, üniversitemizin tarihi 
hakkında bilgiler verilmesinin ardından tanıtım filmi 
ile devam etti.

Yeni öğrencilerimizin kampüs yaşamına kolay adapte 
olmalarını sağlamak amacıyla akademik birimlerimiz; 
Öğrenci İşleri, Bilgi Teknolojileri, Sağlık Kültür ve Spor, 
Kütüphane Dokümantasyon Direktörlüğü, Uluslararası 
İlişkiler Ofisi ile Öğrenci Konsey Başkanlığı birimleri 
tanıtıldı, üniversitemizin sağladığı kültürel, sportif, 

sosyal olanaklar hakkında bilgiler verildi. Bilgilendirici 
sunumların ardından öğrencilerimizin birbiriyle 
kaynaşmalarını sağlamak üzere dış bahçede etkinlik 
alanı oluşturuldu. Öğrencilerimize “Bezmialem’de 
ilk gün” sloganı ile çekilen fotoğraflar günün hatırası 
olarak hediye edildi. 

Öğrenci Kulüplerimiz kendi stantlarını kurarak, 
kulüplerini tanıttılar ve yeni öğrenci üyelik işlemlerini 
gerçekleştirdiler. Kulüp faaliyetleri kapsamında 
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kulübü Denge Testi, 
Kuvvet Testi uyguladı, Bisiklet Kulübü bisiklet 
sürüş denemesi yaptı, Kısa film kulübü ise yeni 
öğrencilerimizin ilk gün duygu ve düşünceleri 
hakkında röportajlar yaptı.
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Sanatsal faaliyetler kapsamında yıl içerisinde 
öğrencilerimize yönelik yapılması planlanan 
sanatsal kurslardan Takı, Ebru, Tezhip, Resim 
ve Yağlı Boya hocaları ile tanışmaları ve 
uygulama yapmaları sağlandı. Spor alanında ise 
canlı langırt, masa tenisi, voleybol, basketbol, 
badminton, langırt, speedminton, satranç, şut 
becerisi gibi sportif aktiviteler gerçekleştirildi. 
Ayrıca alanında deneyimli uzmanlar eşliğinde 
öğrencilerimiz ok atma deneyimi yaşadılar. 
Etkinliğimiz Milli tekvandocuların yoğun ilgi 
gören gösterileri ile devam etti.

“Sor Bence” standımızda ise her fakülteden 
ve meslek yüksekokulundan üst sınıf 
öğrencilerimiz, yeni gelen öğrencilerimize 
rehberlik yaptı ve yeni gelen öğrencilerimizin 
merak ettikleri soruları yanıtladılar.

“Bezmialem’de ilk gün” heyecanı ile 
birbirleriyle tanışma fırsatı bulan öğrencilerimiz 
gün boyunca düzenlenen etkinliklerde keyifli 
ve eğlenceli vakit geçirdiler. 

2019-2020 Eğitim öğretim yılı öğrenci 
oryantasyon programımız kapsamında 
düzenlenen “Tarihi Yarımada Gezisi” 21 Eylül 
2019 Cumartesi günü gerçekleştirildi. Tarihi 
zenginliklerle çevrili Tarihi yarımada gezimiz, 
rehber eşliğinde; Miniatürk, Panorama 
Gezisi ve Şerefiye Sarnıcı ziyaret edilerek, 
öğrencilerimizin tarihimiz hakkında bilgi sahibi 
olmaları sağlandı. 
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YAŞLI DOSTU HASTANE VE
SAĞLIK UYGULAMALARI 
SEMPOZYUMU DÜZENLENDİ
Üniversitemiz, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama 
ve Araştırma Merkezi öncülüğünde, Yaşlı Dostu Kulübü, Radyo Sanat 
Kulübü ve 65+ Yaşlı Hakları Derneği'nin işbirliğinde Yaşlı Dostu Hastane 
ve Sağlık Uygulamaları Sempozyumu gerçekleştirildi.

Yaşlı Dostu Hastane ve Sağlık Uygulamaları 
Sempozyumuna Rektörümüz Prof. 
Dr. Rümeyza Kazancıoğlu, Rektör 
Yardımcımız Prof. Dr. İbrahim Tuncay, BVU 
Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma 
Merkezi Müdürü Prof. Dr. Teoman Aydın, 
Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve 
Yaşlı Hizmetleri İstanbul Müdür Yardımcısı 
Önal İnaltekin, Bayındır Hastanesi’nden 
Prof. Dr. Tayfun Gürpınar, 65+ Yaşlı Derneği 
Başkanı Prof. Dr. Gülüstü Salur, Prof. Dr. 
Yunus Söylet, Prof. Dr. Melih Bulut, BVU 
Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. 
Gülsen Babacan Yıldız, BVU Geriatri 
Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Pınar Soysal, 
İBB Sağlık ve Hıfzıssıhha Müdürlüğü 
Koruyucu Şefi Ayşegül Coşkun, Elektrik 
Elektronik Mühendisi İsmail Uzun ve BVU 
Yaşlı Dostu Kulübü Başkanı Elifnur Aydın 
ile akademisyenler ve öğrenciler katılım 
gösterdi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın 
ardından açılış konuşmasını 
gerçekleştiren Rektörümüz Prof. Dr. 
Rümeyza Kazancıoğlu, "Ülkemizde ve 
sağlık hizmetlerinde yaşanan dönüşüm 
ile birlikte 'Yaşlı Dostu Hastane' 
kavramı daha sık gündeme gelmeye 
başlamıştır. Bu nedenle bugün hep birlikte 
gerçekleştireceğimiz sempozyumun 
büyük önem taşıdığını düşünüyorum. Tıp 
Fakültesi Hastanemizde ülkemizde hızla 
artan yaşlı nüfusuna, hak ettiği sağlık 

BVU Sürekli Eğitim Uygulama ve 
Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. 
Teoman Aydın, "Ekibimizin en temel 
amacı yaşlılara hizmetin yanı sıra 
hastane ve toplumumuzdaki yaşlıların  
maddi ve manevi ihtiyaçlarının 
belirlenerek karşılanması ve 
farkındalığını oluşturmaktır" dedi. 



Bezmiâlem Aktüel 2019   /   57

hizmetini en iyi şekilde sunmayı, kalitede 
çıtayı daha üst seviyelere taşımayı gaye 
edinerek çalışmaları yürütmekteyiz. 
Bu inancımızı ve kararlılığımızı 
1845 yılından bu yana sağlık 
alanında sahip olduğumuz iki 
asırlık tecrübemize ve fakir 
fukaranın anası olarak anılan, 
olan kurucumuz Bezmiâlem 
Valide Sultan'dan almaktayız" 
şeklinde konuştu.

Rektörümüz Prof. Dr. Rümeyza 
Kazancıoğlu'nun ardından, Sürekli 
Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 
Müdürü Prof. Dr. Teoman Aydın bir konuşma 
gerçekleştirdi. Prof. Dr. Teoman Aydın "Öncelikle 
bu sempozyumun organize edilmesinde 
emeği geçen tüm Yaşlı Dostu Çalışma Ekibi'ne 
teşekkürlerimi sunuyorum. Yaşlı Dostu Çalışma 
Ekibinin kurulması ve çalışmalarına başlaması 
her ne kadar zorlu süreçlerden geçse de, 
Rektörümüzün ve idari yöneticilerimizin destekleri 
ile bu noktaya gelebildiğimiz için mutluyuz. 
Ekibimizin en temel amacı yaşlılara hizmetin yanı 
sıra hastane ve toplumumuzdaki yaşlıların maddi 
ve manevi ihtiyaçlarının belirlenerek karşılanması ve 
farkındalığını oluşturmaktır. Bu farkındalıkla birlikte 
personel ve öğrencilerimizin onların deneyimini 
rehber edinerek hayata bakış açılarının değiştirilmesi 
hedeflenmektedir. Yaşlı Dostu Çalışma Ekibi 

olarak doktorlarımıza, hemşirelerimize, 
sekreterlerimiz ve porterlerimize 

eğitimler vermekteyiz. Sürekli Eğitim 
Merkezimiz bünyesinde Basınç 

Yaralanmaları Kurs Programı, 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
ile Evde Hasta Bakımında 
Hemşirelik Eğitimi, Evde Hasta 
Bakımında Hemşirelik Eğitimi 
gibi eğitimleri gerçekleştirdik" 

dedi.

İki oturum şeklinde gerçekleşen 
sempozyum, öğrencilerin alanında 

uzman konuşmacılara yönelttikleri soru-
cevabın ardından toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.
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ÜNİVERSİTEMİZİN
2019-2020 AKADEMİK YILI 
AÇILIŞ TÖRENİ GERÇEKLEŞTİ
Üniversitemizin 2019-2020 Akademik Yılı ile Beykoz Yaşam Bilimleri ve 
Biyoteknoloji Enstitümüzün açılışı görkemli bir tören ile gerçekleşti. 

Beykoz'da bulunan Yaşam Bilimleri ve Biyoteknoloji 
Enstitümüzde gerçekleşen açılış törenine; Türkiye 
Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa 
Varank, Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem, 
Üniversitemiz Mütevelli Heyet Başkanı Ahmet Akça 
ile Mütevelli Heyet Üyelerimiz, Rektörümüz Prof. 
Dr. Rümeyza Kazancıoğlu, Milletvekilleri, Beykoz 
Kaymakamı, Beykoz Belediye Başkanı, Bürokratlar, 
Akademisyenlerimiz, İdarecilerimiz ve Öğrencilerimiz 
katılım gösterdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanımız 
Mustafa Varank törende bir açılış konuşması 
gerçekleştirdi. Varank "Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan'ın vizyonu sayesinde kurulan bu 

Enstitü, sağlık teknolojileri alanında ülkeyi üst 
seviyelere taşıyacak bir merkez olacak. Bu Enstitü 
ile birlikte 100 kişilik bir akademik kadro, gelişmiş 10 
laboratuvar ve dünyanın en saygın araştırmacılarını 
ülkemize kazandırmayı hedefliyoruz" dedi. Varank 
"Milli Teknoloji hamlesiyle atılım sağlayıp, ekonomik 
ve teknolojik bağımsızlığımızı güçlendireceğiz. 
2023 hedefleri doğrultusunda, Sanayi ve Teknoloji 
stratejimizde de bizi bu hedeflere ulaştıracak detaylı 
tüm projeleri uygulamaya koyacağız" diye konuştu.
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Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank'ın 
ardından Mütevelli Heyet Başkanımız Ahmet 
Akça konuşmalarını gerçekleştirdi. Başkanımız 
"Mütevelli heyetinin, akademik yönetimin, idari 
yönetimin, kurumumuza hizmet 
eden herkesin, devletimizin 
de bizi desteklediği gerçeğini 
dikkate alarak, kurumumuzu 
gelecek yüzyıla hazırlamayı 
amaçlıyoruz. Bunu da 
başarıyla yerine getireceğimize 
yürekten inanıyorum." dedi. 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan'ın iradesiyle 2010 
yılında kurulan Bezmialem 
Vakıf Üniversitesinin çatısı 
altında bulunmaktan duyduğu 
mutluluğu dile getiren Akça, 
alanlarında referans bir kurum 
olmayı hedeflediklerini, 
üniversitenin akademik ve idari 
başarısının da bu hedefi destekler nitelikte yüksek 
olduğunun altını çizdi. Üniversitenin geleceğe 
hazırlanışı konusundaki gayretlerin kendilerini 
de umutlandırdığı belirten Akça, "Bugün açılışını 
yaptığımız Yaşam Bilimleri Enstitümüz aslında 
bunun da gerçek bir örneği" diye konuştu.

Rektörümüz Prof. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu ise 
konuşmasında her akademik dönem başlangıcında 
yaşanan heyecana vurgu yaptı. Kuruluşlarından 
bugüne tıp, diş hekimliği ve eczacılık fakültelerinde 
yüzde 100 kontenjan doluluk elde etme geleneğimizi 
bu yıl bir adım daha ileriye götürerek tüm 

bölümlerde yüzde 100 doluluk oranına eriştiğimizi 
aktardı. Rektörümüz, "Üniversitemizde 600'e 
yakın akademisyenimizle birlikte 3 binin üzerinde 
öğrencimizin eğitim öğretim faaliyetlerini devam 

ettiriyoruz. Akademisyenlerimiz 
aynı zamanda üniversite 
hastanelerimizde de görev 
yaparak günlük 7 ila 9 bin 
hastaya sağlık hizmeti sunuyor" 
diye konuştu.

Açılışı gerçekleşen Yaşam 
Bilimleri ve Biyoteknoloji 
Enstitüsü ile ilgili olarak "Şu 
anda içinde bulunduğumuz 
ve açılışını gerçekleştiğimiz 
Enstitümüz tersine beyin göçüne 
ev sahipliği yapıyor. Bünyesinde 
dünyanın 6'sı yabancı 
uyruklu 18 akademisyenimiz 
araştırmalarını yürütmektedir" 

ifadelerinde bulundu. Son olarak akademisyenlere 
seslenen Rektörümüz "Aramıza katılan yeni 
öğrencilerimizi de bugünden itibaren diğerleri gibi 
sizlere emanet ediyorum. Onların geleceğin güvenilir 
sağlık profesyonelleri olmaları için kaliteli ve nitelikli 
eğitim vermek üzere elinizden gelen tüm çabayı 
göstereceğinizi biliyorum" diye konuştu.

Törenin ardından Prof. Dr. Nuran Yıldırım akademik 
dönemin ilk dersini verdi. Tören, Teknoloji ve Sanayi 
Bakanı Mustafa Varank'ın laboratuvarları dolaşması 
ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.



60   /   Bezmiâlem Aktüel 2019

RENKLERİN DANSI
İSİMLİ RESİM SERGİSİ 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Prof. Dr. Mukaddes Eşrefoğlu'nun eserlerinden oluşan "Renklerin 
Dansı" isimli sergi Üniversitemizin dış bahçesinde gerçekleştirildi.

Üniversitemiz Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı 
akademisyeni Prof. Dr. Mukaddes Eşrefoğlu'nun 
Windows işletim sistemi temel programlarıyla 
hazırladığı eserlerden oluşan "Renklerin Dansı" 
isimli sergi Mezuniyet töreni etkinlikleri kapsamında 
katılımcıların beğenisine sunuldu. 

Sağlık Bakan Yardımcısı Sayın Prof. Dr. Muhammed 
Güven, Rektörümüz Prof. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu 
ve Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
M. Fatih Andı'nın açılışını yaptığı sergide görücüye 
çıkan Eşrefoğlu'nun eserleri büyük beğeni topladı. 
Açılışta konuşan Eşrefoğlu, yoğun çalışma temposu 
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içerisinde sürdürdüğü yaşamda zihnini dağıtmak için 
model tasarımıyla ilgilendiğini, bugüne kadar 500'ün 
üzerinde eser meydana getirdiğini belirtti. Şimdiye 
kadar oluşturduğu tasarımlara birçok tekstil firmasının 
kullanım talebinde bulunulduğunu da ayrıca sözlerine 
ekledi.

Ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği sergide katılımcılar, 
eserlerin temel düzeyde bir tasarım programı 
aracılığıyla yapılmış olmasını büyük bir ilgi ve 
beğeniyle karşıladılar.
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BEYKOZ ENSTİTÜMÜZDE
BASINIMIZIN DUAYEN 
İSİMLERİNİ AĞIRLADIK
Beykoz Yaşam Bilimleri ve Biyoteknoloji Enstitüsünde düzenlediğimiz 
Basınla Buluşma Kahvaltısında, medyanın duayen isimlerini ağırladık.

Beykoz'da eski askeri kışla olarak bilinen ve 
günümüzde restore edilerek Üniversitemiz çatısı 
altında Yaşam Bilimleri ve Biyoteknoloji Enstitüsüne 
dönüştürülen tarihi mekânda gerçekleştirilen 
kahvaltı programına önemli isimler iştirak etti. 
Rektörümüz Prof. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu, Rektör 
Yardımcımız Prof. Dr. İbrahim Tuncay ve Genel 
Sekreterimiz Dr. Zeynep Görmezoğlu Gökçen'in 
ev sahipliğinde gerçekleşen kahvaltı programında 

duayen gazeteciler Dr. Şeref Oğuz, Vahap 
Munyar ve İsmet Berkan, Enstitümüz bünyesinde 
gerçekleştirilen çalışmalar ve tersine beyin göçünü 
hedefleyen faaliyetlerimiz hakkında bilgi aldı.

Önemli fikir alışverişlerinin gerçekleştirildiği 
programda çalışmalarında aktif olarak görev alan 
akademisyenlerimiz de katılım gösterdi. Basınımızın 
duayen isimleri, Enstitü'de yer alan laboratuvarları 
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gezerek yapılan araştırma geliştirme çalışmaları hakkında bilgi alma imkânı buldular. Rektör ve Genel 
Sekreterimizin üniversite hakkında verdiği genel bilgilerin yanında Enstitü Müdürümüz Prof. Dr. Mehmet 
Ziya Doymaz, Enstitü Müdür Yardımcımız Dr. Öğr. Görevlisi Serdar Uysal ve akademisyenlerimiz Enstitü'de 
yapılan çalışmalar –endüstriyel enzim, Hepatit B aşısı, sıtma, Kırım Kongo ve parat hormon üretimi vb.- 
hakkında bilgi paylaşımında bulundu.

Son derece verimli geçen programın sonunda basın mensuplarına Üniversitemiz bünyesinde Fitoterapi 
Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından üretimi gerçekleştirilen bitkisel yağlardan oluşan bir set 
hediye edildi.



64   /   Bezmiâlem Aktüel 2019

BASIN
DA BVU

Rektörümüz Prof. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu,  Haberturk TV'de yayınlanan Yolun Başındayken programına konuk oldu.

Eczacılık Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Gülaçtı TopçuKanal D Ana Haber'e Karanfil yağının faydaları  hakkında bilgi verdi.

Rektör Yardımcımız Prof. Dr. İbrahim Tuncay 24 TV'de 

yayınlanan Tercih Rehberi Programına konuk oldu.
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Kalp ve Damar Cerrahi Anabilim Dalı Başkanımız

Prof. Dr. Cengiz Köksal Kanal D Ana Haber'e varis ve nedenleri 

ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Psikiyatri Anabilim Dalı Uzmanımız Doç. Dr. Erdem Deveci Kanal D Ana Haber'e İş motivasyonu artırmak için neler yapılması gerektiğini anlattı.



Üniversitemiz Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gülaçtı Topçu, Türk 
Eczacıları Birliği tarafından verilen ‘Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri’ kapsamında “2019 Bilim Ödülüne layık görüldü.

L'Oréal Türkiye – UNESCO, "Dünyanın 
Bilime ve Bilimin Kadınlara İhtiyacı Var" sloganıyla yürütülen program çerçevesinde, BVU Eczacılık Fakültesi 

Farmasötik Kimya Anabilim Dalı akademisyenlerimizden Doç. Dr. Aydan 
Dağ'ı 2019 yılı 'Malzeme Bilimleri' Kategorisi'nde ödüllendirdi.



Üniversitemiz Eczacılık Fakültesi Klinik Eczacılık Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Fikret Vehbi İzzettin, Türk Eczacıları Birliği Yaşam Boyu Onur ve Değer Katan Eczacı Ödülleri’nde 'Yaşam Boyu Onur Ödülü'ne layık görüldü.

Tıp Fakültemiz 'Tıp Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (TEPDAD)' ve 'Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu (UTEAK)' tarafından gerçekleştirilen akreditasyon belgesi değerlendirme sürecini yapılan incelemelerin ardından başarıyla tamamladı. Yaklaşık bir yıl süren değerlendirmeler sonucu 
akredite olmaya uygun bulunan Tıp Fakültemiz, 6 yıl geçerliliği olan 

akreditasyon belgesini almaya hak 
kazandı. Süreç boyunca emeği geçen 
başta Tıp Fakültesi Dekanımız Prof. 
Dr. Sema Arıcı olmak üzere tüm akademik, idari çalışanlarımızı ve öğrencilerimizi tebrik ederiz. 

Türkiye Üniversiteleri Memnuniyet 
Anketinde (TÜMA) bir önceki 

yıla göre yükselerek üst sıralarda 
konumlanırken, 2 kategoride A+ 

seviyesinde yer aldık.
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