




Değerli Meslektaşlarım, 
2020 yılı hem mesleki hem yaşam ajanda-
mızda şöyle hatırı sayılır bir çentik bırakıp 
geçti. Uzun süre unutmayacağımız, dönüp 
dönüp anacağımız bir yıl olacağı açık… Pan-
demi, depremler, kadın cinayetleri, doğa 
katliamları bize bir şeyler anlatırcasına peş 
peşe geldi. Tüm bu fırtınalar bize üç lima-
nı işaret ediyordu. 1- İnsanı, doğayı ve tüm 
canlıları gözetmesi gereken ekonomi politi-
kaları. 2- Sağlığın ve doğanın korunması için 
ilerlemesi gereken bilim. 3- Tüketim çarkı-
nın içinde aynılaşmayan sevgi, saygı ve hoş-
görüyle yaşaması gereken insan. Bu başlık-
lar altında konuşmamız, eyleme geçmemiz, 
önlemler almamız gereken birçok alt başlık 
önümüzdeki yıllarda bizi bekleyecek.

Dünya Sağlık Örgütü, 2021 yılını “Uluslara-
rası Sağlık Çalışanları Yılı” olarak kabul etti. 
Uluslararası Af Örgütü Eylül 2020 verilerine 
göre tüm dünyada 7 bin sağlık çalışanı, Co-
vid-19 ile mücadelede hayatını kaybetti. Bu 
kayıpların 358 tanesi ülkemizde oldu. Biz 
eczacılar da bugüne dek 44 meslektaşımızı, 
13 eczane teknisyenimizi kaybettik. Hepsi-
ni saygıyla anıyor, onları zamanımızın kah-
ramanları kabul ediyoruz. Yeni yılda sağlık 
politikalarının hem koruyucu hem iyileştirici 
özelliğinin gelişmesini; sağlık çalışanlarının 
çalışma ve ekonomik koşullarının iyileştiril-
mesini diliyoruz. Biz de bir sağlık meslek ör-
gütü olarak bunun için çalışacak ve konunun 
takipçisi olacağız.

Covid-19 salgını ne yazık ki bir sabah uyan-
dığımızda hayatımızdan çıkıp gitmeyecek. 
Bu büyük felaket, ancak aşı ve ilaçla durdu-
rulabilir. Nihayet güncel tıp teknolojilerinin 
yardımı ile aşı üretildi ve başta sağlık çalı-
şanları olmak üzere uygulanmaya başladı. 
Aşı ile ilgili basına yaptığımız açıklamalarda 
da vurguladığımız gibi, üretimi kadar adil 
dağılımını da önemsiyoruz. Çünkü, aşıya 
ulaşım, temel bir insan hakkıdır. Aynı za-
manda yaygın aşılama olmadan salgından 
korunmanın imkânı yoktur. Hem zengin ve 
yoksul ülkelerin hem de aynı ülke içinde 
avantajlı ve dezavantajlı grupların aşıya eşit 
ulaşımı sağlanmalı.

Önümüzdeki zaman diliminde de meslek-
taşlarımızın çalışma ve yaşam koşullarının 
iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için çalış-
maya devam edeceğiz. Bu süreçte meslek-
taşlarımıza, Oda faaliyetlerine katılımları, 
komisyonlarda yer almaları, görüş ve öne-
rileriyle bizi zenginleştirmelerinden ötürü 
teşekkür ediyoruz. Bilimin ve insancıl etik 
ilkelerin ışığı ile birlikte her zaman iyiye 
doğru yürüyeceğiz.

Partikül’ün 4. sayısındayız. Bu sayımızda da 
ağırlıklı olarak salgın konusunu çeşitli yön-
leriyle işledik. Ama aynı zamanda yaşamın 
birçok rengine de dokunmaya çalıştık. Can 
Yücel’in dediği gibi, “Sevdiğin kadardır öm-
rün... Gülebildiğin kadar mutlusun.” Sevgiy-
le, gülümsemeyle kalın…

HER ŞEY SENDE GİZLİ

Yerin seni çektiği kadar ağırsın, 
Kanatların çırpındığı kadar hafif... 
Kalbinin attığı kadar canlısın, 
Gözlerinin uzağı gördüğü kadar genç...
Sevdiklerin kadar iyisin, 
Nefret ettiklerin kadar kötü... 
Ne renk olursa olsun kaşın gözün, 
Karşındakinin gördüğüdür rengin... 
...
Sevdiğin kadardır ömrün... 
Gülebildiğin kadar mutlusun. 
Unutma yağmurun yağdığı kadar ıslaksın, 
Güneşin seni ısıttığı kadar sıcak. 
Kendini yalnız hissetiğin kadar yalnızsın 
Ve güçlü hissettiğin kadar güçlü. 
Kendini güzel hissettiğin kadar güzelsin.. 
İşte budur hayat! İşte budur yaşamak...

Can Yücel

Ecz. Mahmut SERT
Diyarbakır Eczacı Odası Başkanı
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COVID-19 hayatımıza girdiği andan itibaren adeta tüm dünya, bir 
laboratuvardan gelecek aşı müjdesine odaklandı. Güvenli, etkili, 
yaygın aşılama pandemiyi kontrol altına almak adına en büyük 
umudumuz oldu. Nitekim yakın zaman önce farklı şirketler aşı 
üretimine başladı. Ülkemizde de ilk parti aşılar, sağlık çalışanla-
rına uygulandı.

Aşı konusunda çalışmalar sürerken ve aşılama süresince bilim-
sel temeli olmayan birçok düşünce ortaya atılıp bilgi kirliliği yara-
tıldı. Öncelikle ölümcül bir pandemi ile karşı karşıya olduğumuzu 
bir kez daha hatırlatıyor; sadece bilime ve bilim insanlarına itibar 
edilmesi gerektiğinin altını çiziyoruz.

ETKİN BİR AŞILAMA İÇİN

Virüs sınır tanımıyor. Ancak ne yazık ki sağlık sistemlerine, ilaca, 
aşıya erişimde sınırlar çok katı bir şekilde varlığını koruyor. Dün-
ya Sağlık Örgütü Başkanı, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama-
da “Feci bir ahlaki çöküşün eşiğindeyiz” dedi ve zengin ülkelere 
milyonlarca, bir yoksul ülkeye 25 doz aşı verildiğini ifade etti. Bu 
çok acı ancak herkesin üzerine düşünmesi gereken bir durum. 
Çünkü aşının üretimi kadar dağıtımının adil olması da hayati öne-
me sahiptir. Aşıya ulaşım, temel bir insan hakkıdır. Aynı zamanda 
yaygın aşılama olmadan salgından korunmanın imkânı yoktur.

Bilim insanları, ülkemizde de en az 55-60 milyon civarında ki-
şinin aşılanması ile salgının kontrol altına alınabileceğini öngö-
rüyor. Toplum bağışıklığına giden yolu kısaltmak adına stratejik 
adımların atılması hayati önemdedir.

Bunun için:

w COVID-19 aşısında tek bir ilaç şirketine bağlı kalınmamalı, aşı 
temini noktasında farklı alternatifler mutlaka değerlendirilme-
lidir.

w Aşı uygulamalarında kimse geride bırakılmamalı, avantajsız 
grupları da kapsayacak şekilde politikalar geliştirilmelidir.

w Aşı ile ilgili tüm süreçlerde şeffaf ve somut veriler kamuoyu ile 
paylaşılmalıdır.

w Aşılamada sağlık çalışanları birbirinden ayrılmamalı, tüm sağ-
lık çalışanları aşılanmalıdır.

w Her şeyden önemlisi, aşı olabildiğince yaygın ve ücretsiz şekilde 
uygulanarak salgının önüne geçilmelidir.

w Toplum içinde aşı konusundaki kararsızlık dikkate alınmalı, 
halk sağlığına zarar vermemesi için bilgilendirme çalışmalarına 
ağırlık verilmelidir.

Diyarbakır Eczacı Odası Yönetim Kurulu

COVID-19 AŞISININ ÜRETİMİ KADAR

ADİL DAĞILIMI DA 
ÖNEMLİ
Virüs sınır tanımıyor. Ancak ne yazık ki sağlık sistemlerine, ilaca, 
aşıya erişimde sınırlar çok katı bir şekilde varlığını koruyor. 



Ecz. Azize TULAN

Partikül dergisinin 2021 yılının ilk sayısında bana 
ayrılan köşeyi bu sefer Walter Benjamin’e ve onun 
Angelus Novus isimli tabloya dair çok kıymetli yo-
rumuna bırakıyorum. Benjamin’in bu yorumu pek 
çok kişide tesir bırakmış olup farklı alanlarda üze-
rine çok fazla şey söylenmiştir. Bu çerçevede me-
tin kendini aşmıştır. Ben burada metini olduğu gibi 
bırakıp sözlerimi tablonun bize yönelttiği ve bizden 
talep ettiği bakışa ve Benjamin’in her bir kelime-
sinde tarihle/geçmişle kurduğumuz ilişkideki faal 
konumumuzu ifşa etme girişimine havale ediyorum. 
Bizlerin yani şu anda hayatta olanların geride bırak-
tıklarımızla ya da henüz burada olamayanlarla her 
temasımızda devreye girecek olan bu talepkâr bakış, 
tarihin yıkıntıları karşısında geçmiş, bugün ve gele-
cek arasında ilişkinin sürekliliğini kesintiye uğratıp 
bir anlığına da olsa geçmişin kayıp imgesine yönele-
bileceğimiz bir imkânı barındırmaktadır. 

Geride bıraktığımız süre zarfında yaşanan bütün 
kayıpların acılarını ve geride kalanların yas tutma 
çabalarını sorumluluk ilkesinden hareketle en de-
rin duygularımla paylaşıp yürekten anıyorum. Aynı 
zamanda bu mecrada olma çabamızda bizlere yar-
dımcı olan ve olmaya çalışan herkese Partikül der-
gisinin yayın kurulu adına çok derin teşekkürlerimi 
sunarım. 

Saygı ve sevgilerimle...

Herkese Merhabalar,
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“Klee’nin “Angelus Novus” adlı bir resmi 
vardır. Bir melek betimlenmiştir bu resim-
de; meleğin görünüşü, sanki bakışlarını 
dikmiş olduğu bir şeyden uzaklaşmak ister 
gibidir. Gözleri, ağzı ve kanatları açılmış-
tır. Tarihin meleği de böyle gözükmelidir. 
Yüzünü geçmişe çevirmiştir. Bizim bir olay-
lar zinciri gördüğümüz noktada, o tek bir 
felaket görür, yıkıntıları birbiri üstüne yığıp 
onun ayaklarının dibine fırlatan bir felaket. 
Melek, büyük bir olasılıkla orada kalmak, 
ölüleri diriltmek, parçalanmış olanı yeni-
den bir araya getirmek ister. Ama cennetten 
esen bir fırtına kanatlarına dolanmıştır ve 
bu fırtına öylesine güçlüdür ki, melek artık 
kanatlarını kapayamaz. Fırtına onu sürekli 
olarak sırtını dönmüş olduğu geleceğe 
doğru sürükler; önündeki yıkıntı yığını ise 
göğe doğru yükselmektedir. Bizim ilerleme 
diye adlandırdığımız, işte bu fırtınadır.”

Walter Benjamin, “Tarih Kavramı Üzerine”, 
çev. Ahmet Cemal, Pasajlar içinde, 

(İstanbul: YKY, 1995) s. 37.

Paul Klee, Angelus Novus, 1920
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Diyarbakır Eczacı Odası Yönetim Kurulu olarak ça-
lışmaya başladığımızdan beri meslektaşlarımızla 
yüz yüze görüşmeyi, görüş ve önerilerini almayı çok 
önemsiyoruz. Bu kapsamda yoğun bir şekilde yaptı-
ğımız ilçe ziyaretlerimizde ve toplantılarımızda hem 
meslektaşlarımız hem de temsilcilerimizle görüş-
meler yürüttük. İlçe eczanelerimizde yaşanan devam 
reçetelerinin hastanın bilgisi olmadan girilmesi, nö-
bet kurallarına uyulmaması, piyasada olmayan ilaçlar 
gibi sorunları konuştuk. Hasta mağduriyetinin yaşan-
maması ve meslektaşlarımızın bu sorunları aşması 
adına çözüm önerilerimizi sunduk.

Diyarbakır Eczacı Odası olarak İl Sağlık 
Müdürlüğü ile ortak yürüttüğümüz ça-
lışma ile Eczacılarımızın üzerinde bir yük 
haline gelmiş olan miadı geçmiş ilaçların 
imhası için Çevreci Eczacılar Kooperatifi 
(ÇEKOOP) ile sözleşme imzaladık. Oda-
mız Miad-İmha Komisyonunun yürüttüğü 
titiz çalışma sonucu eczanelerimizden 
belli kurallar çerçevesinde toplanan ilaç-
lar, prosedürüne uygun bir şekilde imha 
sürecine yollandı. Sürecin takip edilmesi 
ve bir elden yürütülmesi ile meslektaşla-
rımızı meşgul eden bu konunun halledil-
mesini sağladık. Bu çalışmada görevlerini 
titizlikle yapan komisyon üyelerimize, İl 
Sağlık Müdürlüğüne ve tüm eczacılarımı-
za teşekkür ederiz. 

İLÇE ECZACILARIMIZIN
SORUNLARINI ve ÇÖZÜM 
ÖNERİLERİMİZİ KONUŞTUK

MİADI GEÇMİŞ İLAÇLARIN İMHASINI SAĞLADIK

Bismil ilçesi eczacılarımız ve temsilcimizle toplantı

Silvan ilçesi eczacılarımız ve temsilcimizle toplantı

Ergani ilçesi temsilcimizle toplantı
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STOK  
YÖNETİMİ

Ecz. Halim AŞAN 

Diyarbakır Eczacı Odası 
Saymanı

Stok, tedarik veya üretim yoluyla elde edilen, kullanılmadan veya hastaya arz edilmeden önce belirli bir süre bekleti-
len ürün miktarını ifade etmektedir. Günümüzde eczane sayısının hızlı artışı, ekonomik dalgalanmalar, ilaç fiyatlarının 
değişkenliği ve ilaç fiyat kararnamesi gibi nedenlerden dolayı eczane kaynaklarını planlı ve çok dikkatli kullanmak 
gerekmektedir. Bu değişkenlere ayak uydurabilen, kaynaklarını rasyonel kullanan ve ekonomik olarak iyi yönetilen 
eczaneler sürdürülebilirliğini sağlayacaktır. 

Eczanelerde

Serbest eczaneler birinci basamak 
sağlık hizmeti veren ticari işletme-
lerdir. Bundan ötürüdür ki sağlık 
hizmetlerinin aksamadan yürütü-
lebilmesi için eczane hizmetlerinin 
sürdürülebilirliği büyük önem taşı-
maktadır.

Stok, tedarik veya üretim yoluy-
la elde edilen, kullanılmadan veya 
hastaya arz edilmeden önce belirli 
bir süre bekletilen ürün miktarı-
nı ifade etmektedir. Günümüzde 
eczane sayısının hızlı artışı, eko-
nomik dalgalanmalar, ilaç fiyatla-
rının değişkenliği ve ilaç fiyat ka-
rarnamesi gibi nedenlerden dolayı 
eczane kaynaklarını planlı ve çok 
dikkatli kullanmak gerekmektedir. 
Bu değişkenlere ayak uydurabilen, 
kaynaklarını rasyonel kullanan ve 
ekonomik olarak iyi yönetilen ec-
zaneler sürdürülebilirliğini sağ-
layacaktır. Eczane sermayesini iyi 
kullanmak, etkili stok yönetimi 
yapabilmek, ürün ve hizmet kalite-
sinden ödün vermeden en düşük 
maliyet ile maksimum faydayı sağ-
layabilmek amaçlanmalıdır. Ülke 

genelinde eczanelerimizde yönetim 
yaklaşımları ve ürün portföyünün 
genişliği nedeniyle stok yönetimi 
akılcı ve sistemli bir şekilde yapıl-
mamaktadır.

Stok yönetimi ile talebe uygun en 
ekonomik stok miktarını belirle-
meyi ve stok miktarının optimum 
seviyede tutulması amaçlanır. Bu 
nedenle stok yönetiminde, stok dü-
zeyleri ve stok hareketleri belirli bir 
yöntem ile kontrol edilmelidir. Ec-
zaneler açısından stok yönetiminin 
önemi; maliyetlerin azaltılıp karlılı-
ğın korunması ve sağlık hizmetinin 
sürdürülebilmesi gereğinden gel-
mektedir. 

Stok yönetimin eczane için amacı 
gereksiz stokları ortadan kaldır-
mak, eczaneden hizmet alma tale-
bini karşılayabilmek ve zamanında 
cevap verebilmek, hastanın beklen-
tilerini karşılayabilmek, uzun vade-
de stratejik olarak eczanenin değe-
rini ve karlılığını artırmaktır.

Eczanelerde sağlık hizmetlerinin 
aksamadan yürütülebilmesi ve ec-
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zane ekonomisinin güçlenmesi için eczanede yeterli 
miktarda ve sayıda ürünün hazır bulundurulması ge-
rekmektedir.

Eczane neden stok yapar?

w Hastaya yapılacak olan satışı gerçekleştirebilmek,
w Güvenlik stokunu oluşturmak (hastanın anlık talebini 
karşılayabilmek, ürünün yoka düşme ihtimalini düşün-
mek vs.),
w Taşıma maliyetini azaltmak (kargo, iletişim vs.),
w Mal fazlasından faydalanabilmek,
w Enflasyon,
w Yatırım yapmak,
w Ürün fiyat artışlarından fayda sağlamak amacıyla ec-
zaneler stok yaparlar. 

Eczanelerde yetersiz stokun bazı olumsuz sonuçları 
vardır. Bunlar;

w Stoksuzluk nedeniyle hastanın talebini karşılayama-
ma ve buna bağlı olarak hastanın güvenini kaybetme,

w Satışların azalması,

w Fiyat geçişlerinden olumsuz etkilenmedir. Aynı za-
manda yetersiz stok, satış kaybına sebep olduğu ve kar-
lılığı azalttığı gibi hastanın ihtiyaçlarının yeterli miktar-
da ve sürede karşılanmaması sebebiyle halk sağlığını 
da olumsuz etkileyebilmektedir.

Stoku belirleyen,  oluşmasını sağlayan ana unsur ise 
sipariştir. Stoku doğru yönetebilmek için öncelikle ta-
leple bağlantılı olarak sipariş miktarı iyi belirlenmeli-
dir. Eczanelerde sipariş miktarı ve sipariş süresi gibi 
değişkenler belirlenerek eczanelerde yetersiz stok 
ya da fazla stok gibi durumların önüne geçilebilir. Ec-
zanelerde ürün çeşitliliğin ve ürün sayısının çok fazla 
olmasından dolayı stok kontrollerinin yapılmasının zor 
bir işlem olup bir metot çerçevesinde ve sistemli takip 
edilmesi gerekmektedir. İlerleyen bilgisayar program-
larını, çeşitli firmalara ait eczane paket programlarını 
etkin, sistemli ve rasyonel bir biçimde kullanmak stoku 
kolay ve doğru yönetmemize, düşük maliyet ile en ideal 
stok seviyesine ulaşmamızı sağlayacaktır.

Eczaneler, kendi ekonomik durumlarına göre, hasta yo-
ğunluğu ve hasta profiline göre, ürün çeşitliğine ve satış 
miktarına göre bilgisayar paket programlarından yarar-

lanarak otomatik bildiren bir sipariş yöntemi belirle-
melidir. Eczane bu şekilde, değişen dinamiklere karşı 
karlılığını koruyarak veya artırarak sürdürülebilirliğini 
sağlayabilecektir.

Stoku etkileyen faktörler nelerdir?

Stok, bir eczanede satılmak üzere bulundurulan ürün-
lerin tümüdür. Satışı etkileyen tüm unsurlar aynı za-
manda stoku da etkilemektedir. Stoku etkileyen unsur-
ları kısaca başlıklar halinde şöyle sıralayabiliriz;

w Ürün satış adedi ve satış tutarı (satış hacmi)
w Mevsimsel stok (mevsime göre satışı artan ya da aza-
lan ürünler)
w Maliyet
w Eczanenin ekonomik durumu
w Ürünün fiziki özellikleri (kapladığı yer, ısı neme has-
sasiyet vs.)
w Eczanenin depolama imkânı
w Fiyat farklılıkları
w Fiyat geçişlerinden pozitif fayda sağlama isteği
w Mal fazlası
w Dönemsel kampanyalar
w Rekabet koşulları

w Hasta profili ve alım gücü

Stok Kontrolünün Önemi ve Faydaları

Eczanede bulunun çok sayıda ürünün ne zaman ve ne 
kadar miktarda sipariş verileceği, stok miktarının hangi 
düzeyde olması gerektiği, miadı kontrol edebilme gibi 
önemli soruların yanıtı akılcı ve sistemli bir stok kont-
rolü ile ortaya çıkmaktadır. Böylelikle değişimlerinden 
maksimum fayda sağlama ve minimum zarar etme, 
mevsime bağlı bazı ürünlerde talep artışını karşılaya-
bilmek, ani bir yüksek satışta talebi karşılayabilmek ve 
ürünün yoka düşme riskine karşı emniyet stoku oluş-
turabilmeyi sağlayacaktır. Etkin bir stok yönetimi; ec-
zanenin değerini ve karlılığını artırabilmek buna bağlı 
olarak eczanenin devamlığını ve sürdürülebilirliğini 
sağlamak açısından hayati öneme sahiptir.

Koronavirüs pandemisinde ön safta fedakârca ve özveri 
ile sağlık hizmeti veren tüm meslektaşlarımın yeni yı-
lını kutluyor, 2021’nin sağlık, mutluluk ve başarı getir-
mesini diliyorum.
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2020 yılını bir de sağlık verileri ile okumak

2020 yılı, şüphe yok ki, bu zamanı yaşayanların kendinden 
sonra gelenlere en çok anlatacağı yıllardan biri olacak. Co-
vid-19 salgını, insanın yaşam ve doğa karşısındaki duruşu 
ile ilgili çok fazla başlığı öne çıkardı. Salgının altını çizdiği ve 
üzerinde düşünmemiz gereken başlıkları çeşitli vesilelerle 
işledik. Bu yazının amacı ise 2020 yılını bir de sağlık verileri 
ile okumak.

2021’in Ocak ayı itibariyle Covid-19 salgınında tespit edilen 
vaka sayısı 100 milyon 10 bin 10’a yükseldi. 2 milyon 144 bin 
141 kişi yaşamını yitirdi, 72 milyon 12 bin 172 kişi ise virüsü 
yenerek sağlığına kavuştu. Halen 25 milyon 851 bin 823 has-
ta tedavi altında bulunuyor. *

Sağlık çalışanlarına düşen ağır yük 

Pandeminin ilk gününden bu yana sağlık çalışanları bu süre-
cin üstlenicisi oldu. Dünyanın her yerinde kahraman olarak 
anıldı. Ancak pandeminin seyri ağırlaştıkça sağlık çalışanla-
rının üzerindeki yük de arttı. Sağlık çalışanları; pandeminin 
getirdiği zorlukların yanı sıra tükenmişlik hissiyle, giderek 
artan mesai saatleriyle, sağlıkta şiddetle de başa çıkmak 
durumunda bırakıldı.

Biz eczacılar da 2020 yılında 44 eczacımızı ve 13 eczane tek-
nisyenimizi kaybettik. Bugüne kadar da 358 sağlık çalışanı 
COVID-19 pandemisinde yaşamını kaybetti. Hepsini bir kez 
daha saygı ve rahmetle anıyor, ailelerine ve yakınlarına sabır 
diliyoruz. 

Sağlıkçıya sadece alkış değil iyileştirme gerek 

2020, en çok sağlığı konuştuğumuz bir yıl oldu. Ancak sağlık 
alanında kat etmemiz gereken epey bir yol olduğunu da ifade 
etmek durumundayız. Bazı rakamlar bize çok şey anlatıyor:

2020 yılını geride bıraktık. Pandemi, kadın cina-
yetleri, depremler, doğa katliamları derken; zor, 
endişe seviyesi yüksek bir yıl geçirdik. Pek çok şey 
öğrendiğimiz bir yıl oldu 2020. En çok da sağlığın 
ve bilimin; sağlık çalışanlarının ve bilim insanları-
nın önemini kavradık.

(*) Kaynak: Covid-19 verilerinin derlendiği “Worldometers” internet sitesi
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w Sadece aralık ayında sağlık birimlerinde 24 şiddet olayı 
yaşandı. Ki bu yalnızca kamuoyuna yansıyan sayı. Son 6 ay-
lık periyotta ise 117 sağlıkta şiddet olayı gerçekleşti.

w 2020’de en çok satılan ilaç kalemleri mide ilaçları, sinir 
sistemi ve solunum sistemi rahatsızlıklarında kullanılan 
ilaçlar oldu.

w Ülkemizde 100.000 kişiye 210 hekim düşmekte iken OECD 
ülkelerinde bu ortalama 352’dir.

w 2020’nin ilk 9 ayında 256 milyon 680 bin reçete eczacı-
larımız tarafından karşılanmıştır. 2019 yılında bu sayı 293 
milyon 238 bin idi.

w OECD kişi başı ilaç harcaması 585 dolarken, ülkemizde 79 
dolar olarak gerçekleşmiştir.

w 2019 yılında kişi başı toplam sağlık harcaması OECD ülke 
ortalaması 4,223 dolar iken, Türkiye aynı dönem 1,339 do-
lar harcama yapmıştır.

w Kamu cari sağlık harcamalarının GSYİH’ye oranı OECD ül-
kelerinde yüzde 6.5’ken, Türkiye’de yüzde 3.2’dir

Bunca olumsuz gelişmenin içinde tıp teknolojilerinin geliş-
mesi ve bilim insanlarının çalışması sonucu olumlu mad-
deler de sayabiliriz elbette.

w Doğumda beklenen yaşam süresi 2002’de 72.5’ten 
2018’de 78.6’ya çıktı.

w Anne ve bebek ölüm hızları azaldı. 2002 yılında 31,5; 2019 
yılında 6,7 şeklinde kaydedildi.

w 2011 yılından 2019 yılına antibiyotik bulunan reçetelerde 
%32’lik bir düşüş sağlandı. Eczacılar da bunda rol aldı.

w 2020 yılı ilk 8 ay verilerine göre kutu bazında imal ilaç 
oranımız %87.3’e ulaşmıştır. Güncellenen son verilere göre 
de firmalarımızın toplam kapasite kullanım oranı ortalama 
% 26 oranında artmıştır. Bu yerli ilaç üretimi açısından se-
vindirici bir gelişmedir.

Pandemiye karşı eczacılar en ön safta 

Pandemide, eczacılar olarak halka en yakın sağlık danış-
manı olduğumuzun altını bir kez daha çizdik. Birinci basa-
mak sağlık çalışanları olan eczacılarımız, ülkemizin her 
yerinde kesintisiz hizmet vererek canla başla pandemi mü-
cadelesine destek verdi, vermeye devam ediyor.

Pandeminin ilk gününden bu yana sağlık ve ilaç danışman-
lığı vermeye devam ediyoruz. Kronik hastalık raporu olan 
hastalarımızın reçetelerini karşılıyoruz, böylelikle hastala-
rımız aile sağlık merkezlerine, hastanelere gitmek duru-
munda kalmadan ilaçlarına sorunsuz bir şekilde erişmiş 
oluyor. Yükü gittikçe ağırlaşan sağlık sistemimizin yükünü 
bu şekilde hafifletmiş olduk.

Bunun yanı sıra, bildiğiniz üzere, pandeminin başlarında 
çok önemli bir kamu görevi üstlenerek Türkiye’nin her ye-
rinde eczanelerimiz aracılığıyla 1 ay gibi bir sürede, 250 
milyon civarında ücretsiz maske dağıtımı yaptık. Şimdi de 
devletin temin ettiği grip aşılarını eczanelerimizden ücret-
siz bir şekilde vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz.

2021 yılının dünyamıza sağlık ve barış getirmesini, insanlı-
ğa ve tüm canlılara saygı ve huzur taşımasını dileriz.

2020 YILINDA 

300 KADIN 
ERKEKLER TARAFINDAN 
ÖLDÜRÜLDÜ

2020 yılının son günlerinde Aylin Sözer, Selda 
Taş, Vesile Dönmez ve Betül Tuğluk cinayetleri 
işlendi. Ne ilk ne de son... Kadınlar öldürül-
meye devam ediyor. Katilin adı her cinayette 
değişiyor: Koca, eski koca, sevgili, eski sevgili, 
dini nikahlı koca... Oysa her cinayette değiş-
meyen bir katil ismi var. O da kadın cinayetle-
rine hak ettiği cezayı vermeyen hukuk sistemi; 
şiddeti körükleyen gerici ve karanlık zihniyet. 
Bu katillerle savaşmak ise kadınlara ve top-
lumdaki bir avuç aydın insana düşüyor. 

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, 
2020 yılına dair hazırladığı raporda, 300 kadı-
nın öldürüldüğünü, 171 kadının ise şüpheli bir 
şekilde ölü bulunduğunu açıkladı. 

Raporda, “Öldürülen 300 kadından 182’sinin 
neden öldürüldüğü tespit edilemedi, 22’si 
ekonomik, 96’sı da boşanmak istemek, barış-
mayı reddetmek, evlenmeyi reddetmek, iliş-
kiyi reddetmek gibi kendi hayatına dair karar 
almak isterken öldürüldü. 182 kadının hangi 
bahaneyle öldürüldüğünün tespit edilememe-
si, kadına yönelik şiddetin ve kadın cinayetle-
rinin görünmez kılınmasının bir sonucudur. 
Kadınların kim tarafından, neden öldürüldüğü 
tespit edilmedikçe; adil yargılama yapılmayıp 
şüpheli, sanık ve katiller caydırıcı cezalar al-
madıkça, önleyici tedbirler uygulanmadıkça 
şiddet boyut değiştirerek sürmeye devam edi-
yor.” ifadelerine yer verildi.

Bu metin, TEB 2020 yılı değerlendirme yazısından alıntılanmıştır.

İstanbul’da evinde vahşice öldürülen
Aydın Üniversitesi Öğretim Görevlisi Aylin Sözer
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2020 yılını iyisiyle ve en çok da kötüsüyle geride bıraktık. Dünya geneline ya-
yılan Covid-19 salgını hiç şüphesiz 2020 yılına damgasını vurdu. Dünya Sağlık 
Örgütü, COVID-19 salgınını 30 Ocak’ta “uluslararası boyutta halk sağlığı acil 
durumu” olarak sınıflandırmış, ilk salgının başladığı Çin dışında 113 ülke-
de COVID-19 vakalarının görülmesi, virüsün yayılımı ve şiddeti nedeniyle 11 
Mart’ta küresel salgın (pandemi) olarak tanımlamıştır. Bütün sağlık çalışan-
ları Covid-19’la mücadelede ön saflarda yer almış olup pandemi sürecinde 
büyük özveriyle çalışmıştır. Bu sebeple Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni 
tip koronavirüs (Covid-19) salgınının ortaya çıkmasıyla sağlık çalışanlarının 
daha da artan yüküne dikkat çekmek ve tüm sağlık çalışanlarının emeklerinin 
takdiri ile moral ve motivasyonlarının yükseltilmesi amacıyla 2021’in “Sağlık 
Çalışanları Yılı” ilan edilmesini istemişti. 14-15 Eylül tarihli DSÖ Avrupa Bölge 
Komite toplantısında gündeme getirilen bu öneri, bugün yapılan 73. Dünya 
Sağlık Asamblesi Genel Kurulu’nda üye ülkelerin tamamının desteğiyle kabul 
edildi ve 2021 yılı “Uluslararası Sağlık Çalışanları Yılı” olarak ilan edildi.
Eczacılar birinci basamak sağlık çalışanları olarak halkın en yakın ilaç ve 
sağlık danışmanıdır. Eczacılar sadece ilaçların hastaya güvenli bir şekilde 
ulaştırılması ve bu sürecin yönetilmesi dışında pandemi ile mücadele de ol-
dukça önemli bir görev üstlenmişlerdir. Farklı alanlarda mesleğini devam et-
tiren eczacılarımızın gözünden geçen yılı değerlendirmek ve yeni yıl hakkında 
konuşmak istedik.
1- Yaşanan pandemi ve yarattığı olumsuzluklar ile birlikte oldukça zorlu bir 
yılı yani 2020 yılını geride bıraktık. Peki, 2020 yılı sizin açınızdan nasıl geçti?
2- Çalıştığınız alanın pandemi öncesindeki işleyişinden biraz bahsedebilir 
misiniz?
3- Pandemi süreci bu işleyişi nasıl etkiledi, ne gibi zorluklarla karşılaştınız?
4- Geride bıraktığımız 2020 yılı yaşama dair görüşlerinizi ve önceliklerinizi 
nasıl etkiledi?
5- Sizce, pandemi sürecinde ön saflarda yer alan eczacıların rolü nedir ya da 
ne olmalıdır? Bu konuda gözlemlediğiniz eksiklikleri ve varsa memnuniyetle-
rinizi bizimle paylaşabilir misiniz?
6- Bu süreçte diğer sağlık çalışanlarıyla birlikte ortak bir mücadelede yer 
aldığınızı hissettiniz mi? Hissettiyseniz bu ortak mücadelede yer almak nasıl 
bir duygu uyandırdı sizde? Hissetmediniz ise bunun nedenlerini bizimle pay-
laşabilir misiniz?
7- Çalıştığınız alanda pandemi sürecinde hastalarla ve diğer sağlık çalışan-
larıyla iletişiminizde gözlemlediğiniz değişiklikler oldu mu? Olduysa ne gibi 
değişikler dikkatinizi çekti?
8- Yeni geliştirilen ilaç ve aşı gelişmeleri hakkında düşünceleriniz nelerdir, bir 
eczacı olarak siz de böyle bir çalışmada yer almak ister miydiniz?
9- 2021 yeni bir yıl, yeni umutlar… Bu yıldan beklentileriniz nelerdir?

1- Yoğun iş temposu, hastalığa yakalanma ve yakınlarına bulaş-
tırma endişesi, yorucu ve stresli gece nöbetleri ile beraber, insan 
sağlığına hizmet etmenin yarattığı sevinç duygusuyla karışık bir yıl 
geçti.
2- Eczane ile medikal tıbbi sarf depoda çalışmakta idim. Yatan ile 
günübirlik ve ayaktan başvuru yapan hastaların ihtiyacı olan ilaç 
ve tıbbi malzemelerin günlük ve haftalık olarak dağıtımını yapıp, 
eksiklerimizi temin etmeye çalışarak pandemi sürecine göre nispe-
ten öngörülebilir ve rutin bir işleyimiz vardı. Yani iyisiyle kötüsüyle 
işleyen bir çalışma sistemimiz vardı.
3- Pandemi süreci ile beraber favipravir, hidroksiklorokin, tosilizu-
mab, remdesivir, cerrahi maske, N95 maske, dezenfektan, tulum, 
hasta önlüğü, siperlik gibi ilaç ve koruyucu ekipmanlarin gün gün 
öngörülemez bir şekilde talep ve tüketimi artışı yaşadık. Bizlerin bu 
soruna çözüm üretmemiz gerekliliği ilk olarak çalışma süremizi, iş 
yükü yoğunluğumuzu ve stresimizi artırdı. Yan yana hizmet verdiği-
miz ve hizmet vermeye de devam ettiğimiz çalışma arkadaşlarımız 
ile aramıza mesafe koymak zorunda kalmamız çalışma alanımızı 
da yeniden düzenlemek zorunda bıraktı bizleri. Kısacası hem ça-
lışma süresi hem çalışma süresinin yoğunluğu ve çalışma alanının 
yeniden düzenlenmesi hem de çalışma arkadaşları ile ilgili bütün 
rutinler değişti.
4- Uzun vadeli planlar yerine kısa vadeli planlar yapmayı hatırlattı. 
5- Sadece ilaç ve aşı satışı yapmakla yetinmeyip üretim aşama-
larında da mesleğimizin gereği olarak daha fazla rol almak. Kamu 
hastanelerinde de eczacılar sadece ilacın temini ve dağıtımı ile 
yetinmemelidirler. Bu süreçte özellikle covid-19 tedavisi gören 
hastalarda çoklu ilaç kullanılması ve buna bağlı komplikasyonların 
takibinin gerekliliği klinik eczacılığın eksikliğini ve önemini göster-
di.  Bu alana yönelmek ve bu alanlarda farkındalık oluşturmak diye 
sıralayabilirim. 
6- Aynı gemide olduğumuzu ve maalesef bazı uygulamar ile de ola-
madığımızı anladım. Lakin neticede sağlığa hizmetin ekip işi oldu-
ğunu hisettirdi. 
7- Gerek eczacılık fakültelerinde gerekse meslek içi eczacılık eği-
timlerinde edindiğimiz bilgiler ile covid-19’a dair kısıtlı ve az olan 
bilimsel verileri harmanlayıp hastaların korku ve endişelerini de 
dikkate alarak, morallerini ve motivasyonlarını yüksek tutmaya 
çalışarak iletişim kurmaya çalıştık.
8- Tabii ki böyle bir çalışmada yer almak isterdim. İlaç ve aşı çalış-
malarının bir an önce covid-19’u hayatmızdan çıkaracak bir seviyeye 
gelmesini bununla birlikte aşının da ilacın da tüm insanlara eşit ve 
ücretsiz bir şekilde ulaştırılmasıni isterim.
9- Hayatın ve sağlığın kıymetini anlamak ve koronasız günler di-
leğiyle. 

“Uluslararası Sağlık Çalışanları Yılı: 2021”

Ecz. Cengiz KURT

Fotoğraf: Aylin Kızıl

Röportajlar: Ecz. Bengü ÖZGEN
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1- Her gelen yeni yılın bizlere sağ-
lık, mutluluk, güzellikler getirme-
sini umut ederiz. Maalesef 2020 
yılı bizleri zorluklarla, hastalıklarla, 
acı kayıplarla imtihan ederek geç-
ti. Tüm dünyada baş edilemez bu 
salgın hepimizi derinden yaraladı. 
Kaybettiğimiz her can için üzüldük. 
Bir şey yapamamamızın acısını 
yaşadık. Yine de umudumuzu yitir-

meden çalışmaya insanlara 
faydalı olmaya gayret ettik. 
İnsanlığın salgın deneyim-
leri geçmişe, bugüne ve de 

geleceğe dair küçük pencereler açar.
2- Eczanem çok eski bir eczane olduğu için kemikleşmiş bir hasta po-
tansiyelim vardır. Bunun haricinde hastane ve sağlık ocaklarından gelen 
reçetelerle çalışmalarıma devam ediyorum. Ekonomik ve psikolojik olarak 
zorlu bir süreçten geçiyoruz.
3- Pandemi sürecinde her sektörde olduğu gibi biz de zorluklar yaşıyo-
ruz. Sokağa çıkma kısıtlamaları, insanların hastane ve sağlık ocaklarına 
hastalık bulaşır korkusuyla gitmemesi ve hastanelerde acil servis dışında 
pek bir işlem yapılmaması eczanelerimizi kötü etkiledi. Gece nöbetlerinde 
çok az hastayla nöbetlerimizi geçirdik. Eczanelerimizi kronik raporlu hasta 
reçeteleriyle ayakta tutuyoruz.
4- 2020 yılında yaşadığımız zorluklar hayata dair görüşlerimi çok değiştir-
di. Her şeyden önce sağlık diyorum. Ailemi, arkadaşlarımı, dostlarımı çok 
özlüyorum. Kaybettiğimiz canların acısını tek başımıza yaşıyoruz. Hâlbuki 
acılar paylaşılarak azalır. Pandemi sosyal yaşamımızı değiştirdi. Toplu 
yaşamayı, bir şeyleri paylaşmayı unutturdu. Pandeminin sona ermesini, 
sosyal mesafenin ve maskenin olmadığı bir dünyada yaşamak istiyorum. 
5- Pandemi sürecinde bizim rolümüz insanları bilinçlendirip, aydınlatmak 
olmalıdır. Onlara sağlıklı bilgiler verip korunma yollarını, maske-hij-
yen-sosyal mesafeye dikkat etmelerini belirtmeliyiz. Pandeminin ilk gün-
lerinde daha dikkatli davransaydık bu kadar acı yaşamamış olabilirdik. 
Fakat gözlemlediğim kadarıyla vatandaşlarımız daha bir bilinçlenmiş daha 
dikkatli davranmaya özen gösteriyorlar. Münferit olaylarda bizim aydınla-
tıcı olmamız gerekiyor.
6-7- Sürecin ilk zamanlarında herkeste bir huzursuzluk, hastalığı ve te-
davisi hakkında bilgi sahibi olamamanın verdiği bir tedirginlik vardı. Tüm 
dünya bu kaosu yaşadı. Zamanla bu tedirginlik yerini, büyük bir fedakâr-
lıkla yapılan mücadeleye bıraktı. Hastalığın başlarında biz de bu hastalığa 
yabancı olduğumuzdan ötürü sağlık çalışanlarıyla ortak bir mücadelede 
yer alamadık. Zamanla biz de gerek ilaçların kullanımı konusunda gerekse 
gündelik bilgilendirmede yer alıyoruz. Bu da bizi mutlu ediyor. Bu süreçte 
il hıfzıssıhha kurulunda meslek odası olarak temsil edilmemiz bizim için 
çok sevindirici oldu. 
8- Aşılarla ilgili herkesin kafasında bir takım soru işaretleri var. Ama bilim 
kurulu üyesi doktorlarımız bu aşıları mutlaka yaptırmamızı, başka türlü 
bu salgının atlatılamayacağını belirtiyorlar. Ben de buna inanıyorum. Yeni 
geliştirilen ilaçların tedavide kullanılmasına kadar bu aşıların yapılması 
gerekiyor. Böyle bir çalışmada olmak, o onuru yaşamak isterim. 
9- 2021 yılı sağlıkla, mutlulukla, huzur içinde geçireceğimiz bir yıl ol-
sun. Salgının bittiği, can kayıplarının olmadığı, herkesin işinin başına 
dönebileceği, ekonominin düzelebileceği bir yıl arzu ediyorum. Ailemle, 
arkadaşlarımla, dostlarımla sarılabileceğim, bir kahve içebileceğim bir yıl 
istiyorum. Salgına karşı her cephede mücadele devam ederken ülkemizde 
yitirdiklerimizle birlikte tüm ülkelerden her yaş ve her ırktan tüm kayıp-
larımızı saygıyla anıyorum. Bu mücadelede emek veren herkese sonsuz 
teşekkürler.

1- Tüm dünyada olduğu gibi bizler 
için de zor ve bunaltıcı bir yıl oldu. 
Covid-19 ile mücadele sürecinde 
aktif olarak görevimizi yerine ge-
tirmeye devam ettik. Zaman za-
man yorulsak da sürecin sorunsuz 
atlatılması için elimizden geleni 
yaptık. Maalesef birçok sağlık ça-
lışanını da bu süreçte kaybettik. 
Herkes için yıpratıcı bir yıl oldu.
2- Ben Dicle Üniversitesi Hastane-
si bünyesinde çalışan bir hastane 
eczacısıyım. Hastanemizde bulu-

nan beş farklı eczaneden ana bina-
da yer alan merkez eczane biriminde görev yapmaktayım. Ana binada 
yer alan kliniklerin ilaç ve malzeme ihtiyaçlarını sağlamakla görevliyim.
Normal bir günde kliniklerin istemleri doğrultusunda serviste yatan 
hastalar için hasta bazlı olarak ilaçların hazırlanması, malzemelerin 
kliniklere ulaştırılması öncelikli görevimiz. Bunların yanı sıra ilaç ve 
malzemelerin miadının kontrolü, stok takiplerinin yapılması, kliniklerle 
iş birliği içinde çalışarak ilaç ve malzeme israfının önlenmesi eczane 
kontrolünde yürütülen rutin işleyişimizin bir parçasıdır.
3- Pandemi sürecinde bünyemizde yer alan ana binadan ayrı faaliyet 
gösteren kardiyoloji binamız üstün ve özverili çabalarla pandemi hasta-
nesine çevrildi. Pandemi hastanesinde bulunan eczanemizin ilaç ve mal-
zeme ihtiyaçları da değişmiş oldu. Hastaların durumunun aciliyeti göz 
önünde bulundurularak pandemi eczanemizin yedi gün hizmet vermesi 
kararı alındı. Özellikli ilaçların istem süreçlerinin bizzat eczacılar tara-
fından takibi bu süreçte iş yükümüzde ciddi anlamda artışa sebep oldu.
4- 2020 yılı hepimiz için zor bir yıl oldu. Zaman zaman herkes gibi ben 
de umutsuzluğa kapıldım. Dışarıda özgürce dolaşmanın, sosyal yaşan-
tımızın, ailemizle rahatça görüşebilmenin kıymetini anladık. 2020 yılı 
ne kadar zor da olsa 2021 yılından ümidimi kesmiyor ve herkes için çok 
daha güzel bir yıl olacağına inanıyorum.
5- Hastaların ilaçsız kalmaması adına tüm sürecin yakın takipçisi olmalı 
ve hastaların bu süreci rahat atlatılmasının sağlanması biz eczacılar için 
öncelikli olmalıdır. Hastaların ve hasta yakınlarının doğru bilgilendiril-
mesi ön saflarda yer alan eczacıların görevlerindendir.
6- Bu süreçte ben de hastaların iyileşmesinde bir fayda sağlayabildiğim 
için çok mutluyum. Herkes gibi benim de bunaldığım, yorulduğum za-
manlar oldu. Ancak hastaların taburcu olduğunu gördükçe çalışma mo-
tivasyonum arttı ve iyi ki bir eczacı olarak bu sürecin parçasıyım dedim.
7- Pandemi sürecinde birebir hastalarla iletişim halinde değildim. 
Ancak hastalar kadar hastanede çalışan doktor, hemşire, personel de 
psikolojik açıdan etkilendi. Bu yüzden elimden geldiği kadar yardımcı 
olmaya ve hoşgörülü davranarak sorunların çözülmesine odaklandığımı 
söyleyebilirim.
8- Bir eczacı olarak ben de bu ilaç ve aşı sürecinde yer almak isterdim. 
Çünkü farklı birçok firma çeşitli yöntemlerle aşı üretimini faaliyete ge-
çirdiler. Halkın tam anlamıyla bu farklı aşılar hakkında aydınlatıldığını 
düşünmüyorum. En yakın sağlık danışanı olan biz eczacıların bu süreçte 
yer alıp halkın bilgilendirilmesi açısından önemli bir fayda sağlayacağını 
düşünüyorum.
9- 2021 yılından beklentim tabi ki her şeyden önce pandeminin bitme-
sidir. Hayatımızdan maskelerin çıkması, sosyal yaşantımızın eski haline 
dönmesi ve mesleğimizi yıpranmadan özgürce gerçekleştirebilmek te-
mennilerim arasında yer almaktadır.

Ecz. Asiye Dicle NERGİZ Ecz. Öykü ÇETİN
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1- 2020’yi yani yorucu, az gezmeli, 
tatilsiz, bol bol ve sadece telefon 
görüşmeli, mesafeli ve maskeli bir 
yıl olarak geride bıraktım. 
2- Pandemi öncesi çalışma orta-
mımda daha fazla kişiyle daha az iş 
yapılıyordu. İhaleler, kalite ve verim-
lilik standartlarına uygun ilaç dağı-
tımı, hastalara ve hasta yakınlarına 
verilen eğitimler, stok gün sayısına 

uygun olarak ilaç alımı ve ilaç-
ların hasta bazlı hazırlanarak 
hastalara ulaştırılması gibi 

uygulamalar ile mesai yapıyorduk. 
3- Pandemi sürecinde ise aynı gün içinde çalışan kişi sayısı azaldı. Hasta 
sayısının artışına bağlı olarak bizlerin iş yükü de arttı. Bulaş riskini azalt-
mak için birtakım önlemler alındı. Giriş ve çıkışların düzenlenmesi, kişi 
sayısı azaltılması, hijyen kurallarına daha sıkı uyulmaya başlanması alı-
nan önlemler arsında sıralanabilir. Covid-19 hastalarındaki artış ve diğer 
hasta sayılarındaki azalıştan dolayı ilaç profili de değişti. Bu ilaçları temin 
etmek için yeni planlamalar yapıldı. Başta bu tür hastaların kullandığı 
ilaçları temin etmekte kısmi zorluklar yaşandı. Yatan hastalara ek olarak 
ayaktan hastalara da ilaçların verilmesiyle birlikte ek çaba ve zaman sarf 
edildi. Belirlenen stok seviyeleri değişti. Değişen stok seviyeleri mekânsal 
sıkıntılar yarattı.
4- Sevdiklerimin ve çevremdekilerin sağlığını daha çok önemser oldum. 
Tablet, telefon, sosyal medya uzak durduğum alanlar iken birden hayatı-
mın vazgeçilmezleri oldular. Hayat benim için gezmekten, öğrenmekten, 
muhabbetten ibaret iken tek bir odada hayatı yaşamayı öğrendim. Evde, 
aile ile birlikte ne kadar çok eğlenceli şeyin yapılabileceğini keşfettim ve 
bunlarla ne kadar mutlu olunabildiğini öğrendim.
5- İlacın temininden hastaya ulaşımına kadar tüm süreçte eczacılar aktif 
olarak çalıştı. İlaç yönetiminde gerek doktorlara gerek diğer sağlık çalı-
şanlarına gerekse hasta ve yakınlarına bilgi sağlama açısından eczanın 
rolü çok daha iyi anlaşıldı. Eczacılar, aranan ve bilgisine danışılan sağlık 
çalışanları oldular. 
6- Evet kesinlikle. Covid-19 hastalarının tedavileri için gereken ilaçların 
bulunmasında ve hastaya zamanında ulaşımında ekstra emek harcandı ve 
de çok özverili davranıldı. İlaçların zamanında ve ihtiyacı olana kullanıldı-
ğını bilmenin, yeri geldiğinde hastaları bilgilendirmenin, yol göstermenin 
ve bu yapılanların sonuç verdiğini görmenin mutluluğu tarif edilemez. Bu 
zincirin bir halkası olarak bizlere düşen sorumluluk oldukça fazlaydı. Bunu 
hakkıyla yerine getirebilmek hem mesleki hem de sosyal sorumluluğu-
muzdur.
7- Sosyal mesafenin korunması ve bulaş riskinin minimuma indirgenmesi 
için bazı önlemler alınması gerekiyordu. Bunları yerine getirirken zaman 
zaman sağlık çalışanlarıyla problemler yaşandı. Hastalığın ciddiyetinin 
anlaşılması ve alınan tedbirlerin gerekliliğinin anlaşılmasıyla problemler 
de azaldı. Çok şanslıyız ki bu süreçte ilaç yönetiminde ekip halinde güzel 
bir çalışma çıkarıldığı için hastalarla ve yakınlarıyla bir sıkıntı yaşanmadı. 
8- Bir eczacı olarak tabii ki de yer almak isterdim. Ama kendi adıma bu ça-
lışmalar için daha fazla bilgi birikimine sahip olmam gerektiğini düşünü-
yorum. Aşı bakımından olumlu gelişmeler mutluluk verici. Tahminimden 
kısa sürede hazırlanıp kullanıma sunulması umut verici. İlaçlar için de en 
kısa sürede bu aşamaya gelineceğini düşünüyorum. Şu an öncelik aşıydı 
sonrasında da kullanılan, tedavi eden ilaçlar ile ilgili olumlu gelişmeler 
olacaktır diye öngörüyorum. 
9- Öncelikle 2021’in 2020 yılını aratmamasını diliyorum. Sonrasında ise 
mesafesiz, maskesiz ve tabii ki sağlıklı bir yaşam temenni ediyorum. 

1- Aslına bakılırsa 2020 yılı birçok açı-
dan birleştirici bir yıl oldu. Gerek haya-
tımıza giren mesafeler ve kısıtlamalar 
sağlığın kıymetini anlamada gerekse 
korunma/koruma odaklı alışılmadık 
nesneler (maske eldiven dezenfektan 
gibi) ile de günlük rutinlerimizde ortak-
laştık. Zorlu ve yorucuydu gerçekten. 
2- Yardımcı eczacılığımı yaptığım bir 
döneme denk geldi. Eczane aile sağlık 

merkezi yanında olduğu için pan-
demi öncesinde oldukça yoğun bir 
eczaneydi. 

3- Pandemi ve yasaklar ile bu yoğunluğun dönem dönem azalmış hatta kimi 
zaman yoğunluk ortadan kalmıştı. Bununla birlikte belirli bir mesafeden 
sağlık hizmeti vermemiz hastalar ile olan iletişim en aza indirgemiştir. Bizim 
hastalar için sağlamaya çalıştığımız sağlık hizmetinin ötesinde kendimizi de 
korumaya çalıştığımız bir dönem yaşadık. Herkesin aynı hassasiyette olma-
ması durumu zorlaştırdı. Bulaş riskini azaltmaya çalışmak da eczanenin kendi 
sorumluluğuna eklendi. Bir dönem ulaşılamayan maske ürünleri ve sonra-
sında gelen uzun maske kuyrukları sağlık danışmanlığı hizmetimize gölge 
düşürmüş ve bizleri oldukça yormuştu.
4- Daha içe dönük yaşamayı sürekli koşturduğumuz günlük rutinlerden sıy-
rılıp kendimizi keşfetmeye, elimizde olanların kıymetini anlamayı sağlayıp 
olgunlaştırdı. Önceliğim yardımcı eczacılığımı bitirip eczane açmaktı. Pande-
miyle birlikte birçok eczanenin zorlandığını ve sermaye düşüşü yaşaması beni 
geri adım attırıp düşündürse de hedefimden vazgeçmeyip daha büyük kaygı, 
heyecan  ve endişeyle kendi eczanemi açtım :) 
5- Pandemi süreci, insanların hastanelere gidememesi ya da randevu bula-
maması nedeniyle hastalar rahatsızlıklarını en yakın sağlık danışmanı olan 
eczaneler üzerinden gidermeye çalıştı. Gerek bilgi gerekse ilaç açısından 
danışmanlık hizmetine daha fazla gereksinim duyuldu. Eczacıların da bu du-
rumu suiistimal etmeden, ticari kaygı taşımadan sağlık hizmeti sağlamaları 
kanaatindeyim. 
6- Diğer tüm sağlık çalışanları gibi eczacılar da daha fazla bulaş riskindeydi 
ve aynı zamanda başka birçok sorumluluğu da taşımak zorunda kalmıştır. 
Sağlık çalışanları insan sağlığı açısından yapılan fedakârlık etrafında top-
landı. 
7- Araya kurulan zorunlu mesafelerden ötürü daha kısa sürecek iletişimler 
oldu.
8- İlaçların bileşenleri, etkileri, etki mekanizmaları, uygun ve etkili kullanım-
ları konusunda uzmanlaşmış bir meslek grubu olarak bu sürecin bir parçası 
olmak gurur verici olurdu. İlaç ve aşı denilince akla ilk gelen meslek gru-
buyuz, bu sebepten ötürü bu konular bizi daha fazla içine çekmeye başladı. 
Aşının nispeten diğer aşılara göre çok daha kısa sürede geliştirilmiş olması 
ve şu an için uygulanıyor olması bize en çok güç veren unsurların başında yer 
alıyor. Bazı endişelerimiz var olsa da aşı ile birlikte eski düzenimize dönmeyi 
arzuluyoruz. Ben de aşılanmış biri olarak, aslında ilk defa kobay olarak kul-
lanılan insanlar arasında yer alıyorum. Henüz çalışmaları neticelenmemiş ve 
acil kullanım onayıyla yaptırdığımız aşının neticesini hep beraber göreceğiz. 
9- Her yeni yıl, yeni bir umut doğurmuyor. Bazı yenilikler bizi umut etmeye 
muhtaç bırakıyor ve sanırım geçen yıl ve bu yıl umutlarımız oldukça arttı. 
Umut, bizi bu hayata bağlayan yegâne unsurdur. Bize her yeni günde güç ve-
ren, bizi ayakta tutan bir kavram. Evet, yorulduk ve de tükeniyoruz ama bizler 
sağlık çalışanları olarak her daim sahada kalmaya söz verdik. Eksik bir hayat 
yaşanıyor gibi hissediyorum galiba herkes için böyle ama sanırım bizler daha 
da eksik yaşamaya alıştık. Yeni yıldan tek beklentim şu ki; artık eksik yaşa-
mayalım ve insanlarımız eksilmesin.

Ecz. Özlem TUTAL Ecz. Rojda TEKPOLAT
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1- 2020 yılı malumunuz toplumun 
her kesimindeki bireyler için zorlu 
ve stresli bir yıl olarak tarihe geçti. 

Dünyanın küreselleşmesi ve küçük bir köye dönmesi gibi artık mekanlar 
arasında uzak kavramının söz konusu olmadığı, dünyanın diğer bir ucuna 
seyahatin bile bir günden kısa olduğu malumunuz. Haliyle bulaş hızı fazla 
olan bir virüsün dünya gündemine oturması ve tüm dünyayı etkilemesi 3 ay 
gibi kısa bir sürede bile gerçekleşebildi. Dolayısıyla pandemi ile geçirdiği-
miz bir yılda başta kendimiz ve yakın çevremiz olmak üzere tüm insanlık 
için korku ve panik yaşadık. İlk defa karşılaştığımız sokağa çıkma yasağı 
ve benzeri gibi kısıtlamalarla ve hayata dair bir çok kısıtlamalarla karşı-
laştık. Haliyle bizi ve bu durumu yaşayan insanlığı ciddi bir korkuya itti 
bu süreç. En nihayetinde 2020 yılını sağlıklı bir şekilde atlatmış olmaktan 
dolayı mutluyum.
2- Serbest eczacılık yapmaktayım. İş ortamımda hastalarımla bire bir diya-
log kuran ve kendilerine hastalıkları ile ilgili yardımcı olmayı seven biriyim. 
Sonuçta mesleğim gereği gerek kullandıkları ilaçlar gerekse de hastalıkla-
rı ile ilgili sağlıklı bilgilendirme yapmaya çalışan bir sağlık danışmanıyım.
3- Öncelikle mesleki olarak ciddi sıkıntılar yaşadık. Pandeminin ilk dö-
nemlerinde sosyal mesafe kuralına uyabilme adına türlü çözümler üret-
meye çalıştık. Kimi meslektaşlarımız eczanelere hasta kabul etmeyerek 
eczane kapılarına açmış oldukları küçük bir pencere ile hasta reçetelerini 
karşıladılar. Kimisi eczaneyi şeffaf brandalar ile kapladı. Kimi eczacımız 
hastalar ile sosyal mesafeyi koruma adına barikat, güvenlik şeridi ve 
benzeri koruyucu tedbirlere başvurdu. Sağlık danışmanı olan eczacılar ile 
hastalarımızın arasına kimse giremez diyen bizler için aramıza Covid19 girdi 
maalesef. Hastalarımızın sorunlarını ve  hastalıklarını dinleyen bizler bu 
süreçte hızlıca işini halledip, reçetesini aldıktan sonra hızla çıkmasını tav-
siye eden bir konuma geldik. Eczanelerde maske ve siperliklerle hastamızı 
değil de sanki bir düşmanımızı karşılıyormuşuz psikoloji içinde olmak bile 
insanı ciddi anlamda yıpratan ve üzen bir durum.
4- Tabi zorlu bir süreç geçirdik ve geçirmeye devam etmekteyiz. Sürecin 
neye gebe olduğunu kestirmek güç doğrusu. Ömründe ilk defa bir pandemi 
ile karşılaşan biri olarak geleceği kestirmenin güç olduğunu fark ettik. 
Aşının geliştirildiği ve kişilerin bağışık olması adına hızlıca aşılandığı bu 
süreçte bile hastalığa dair net bir öngörüde bulunamıyorum maalesef. Zira 
mutasyona uğramış virüse dair veriler bile çok net değil. Virüsün bulaş 

hızının arttığı biliniyor bu mutant virüslerde. Ancak öldürücülüğünün de-
ğişikliği ile alakalı net veriler yok henüz. Kaldı ki virüsün daha tehlikeli 
bir mutanta dönüşmeyeceği garantisi de söz konusu değil. Dolayısıyla ben 
öngörüden öte süreci yaşayarak göreceğimiz ve ne olursa olsun insani 
değerlerimiz ve ölçülerimizle moralimizi bozmadan tüm sıkıntılara göğüs 
germemiz gerektiğini düşünüyorum. Daha zor günler bizi bekliyor olabilir 
ancak bizlerin yaşamın her zorluğu ile mücadele edebilecek bir yaratılışla 
yaratılmış bir bireyler olarak bu motivasyonla yaşama devam etmeliyiz diye 
düşünüyorum.
5- Bu süreçte toplumdaki tüm bireyler üzerine düşeni yapmak zorunda 
elbet. Tabii ki bu hastalıkla mücadelede hastalarımızla ve hasta yakınları-
mızla en yakın olması gerekenler sağlıkçılardır. Biz de sağlık camiasının ilk 
basamağında olan sağlıkçılar olarak gerekli tedbirlerden taviz vermeyerek 
her zaman olduğu gibi hastalarımızın yanında yer almalıyız. Onların bu sı-
kıntılı anlarında sıkıntılarını giderecek destek ve yardımda bulunmalıyız. 
Yani hastalığın bize bulaş riskinden hareketle korkarak geri durmamalı, 
ve pandemi dönemi öncesi dönemdeki gibi görev ve sorumluluklarımızı en 
güzel şekilde yerine getirmeliyiz. Unutmayalım ki hastalarımızın bu zorlu 
süreçte bize daha çok ihtiyacı var. Biz de bu gereksinimleri güzel şekilde 
karşılamalı ve yanlarında olduğumuzu kendilerine hissettirmeliyiz.
6- Tüm sağlık çalışanları ile tek bir vücut gibi hareket ediyor olmak insanı 
mutlu ediyor doğrusu. Bu zorlu süreç ile başa çıkabilmenin tek çözümü bu 
birlik ve beraberlikten geçmekte. 
7- En çok dikkat ettiğimiz husus sosyal mesafe. Bu süreçte hastalarımız-
la konuşmalarımızı sınırlı zaman içinde tutma gayreti gösterdik. Özellikle 
bu sosyal mesafe sınırı içinde hastalarımızın sorunlarına yönelik çözüm-
lerimizi ve tavsiyelerimizi zaman kavramını da göz önünde bulundurarak 
çözümleme yoluna gittik. 
8- Her eczacının çalışma alanı ve haliyle ilgi duyduğu alan farklı. Ben bu 
tarz çalışmalarda yer alma arzusu içinde olmadım. Bu daha çok bilimsel 
araştırmalar yapmak isteyecek eczacılarımızın arzu edeceği bir durum. Ben 
onlardan değilim.
9- Her yıl yeni bir umudun yeşerdiği bir yıl olarak karşılanır. Ben de haliyle 
bu yeni yılın tüm insanlara sağlık getirmesi arzusundayım. Umarım insanlık 
pandemiyi atlatma becerisi sergileyebilmiş olsun ve Rabbimden temennim 
bir daha bu tarz bir salgınla karşılaştırmasın bizi. 

Ecz. Akan AKAMAK

Fotoğraflar: Aylin Kızıl
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Biyoçeşitlilik kısaca yaşadığımız ha-
yatın sürdürülebilirliğini sağlayan 
dünya üzerindeki gen, tür ve eko-
sistem çeşitliliği olarak tanımlana-
bilir. Ekosistemlerin çeşitliliğinin ve 
dengesinin korunması önemlidir. 
Milyonlarca yıl içinde evrimleşerek, 
basitten karmaşığa, doğal döngü 
içinde sürekli bir devinim içinde çe-
şitlenerek günümüze kadar gelebil-
miş olan türler bugün küresel çapta 
yok oluş tehlikesiyle karşı karşıyadır. 

Dünyada ve biyoçeşitlilik bakımın-
dan oldukça zengin ülkemizde biyo-
çeşitlilik hızla azalıyor. Aşırı nüfus 
artışına bağlı çarpık kentleşme, at-
mosfere salınan sera gazları, or-
manların, vahşi yaşam alanlarının 
yok edilmesi ya da turizme açılması, 
madencilik gibi sebepler insanlığın 
karşı karşıya kaldığı ve bilim insan-
larının tedbirler alınmazsa gelecek-
te de maruz kalacağımızı söylediği 

yeni hastalıkların ve özellikle zoono-
tik hastalıkların ortaya çıkmasını da 
beraberinde getiriyor. 

Yaşamakta olduğumuz covid-19 sal-
gını bize biyoçeşitliliği azalmasının, 
insan eliyle tahribata uğramasının 
küresel düzeyde bir varoluş ve yok 
oluş riski haline geldiğini, biyoçe-
şitliliği korunması ile toplum sağlığı 
arasında doğrudan bir denge oldu-
ğunu çok acı bir biçimde öğretti ve 
öğretmeye devam ediyor. Pandemi 
sürecinde evlerine kapanmak zo-
runda kalan insanlar kirletilen su-
yun, havanın ve toprağın kendisini 
kısa sürede nasıl yenileyebildiğini 
gördü. Evinin penceresine konan 
farklı kuş türlerini, ıssız cadde ve 
sokaklarda daha önce hiç görmediği 
hayvan türlerini, kuru ve cansız top-
rakta filizlenen farklı türden bitkile-
ri ve sisler içine hapsolmayan mavi 
gökyüzünü gördü. Böylece dünyada 

Ecz. Naciye HALAT

Milyonlarca yıl içinde evrimleşerek, basitten karmaşığa, doğal döngü içinde 
sürekli bir devinim içinde çeşitlenerek günümüze kadar gelebilmiş olan türler 
bugün küresel çapta yok oluş tehlikesiyle karşı karşıyadır. 
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sadece insan türünün yaşamadığını, milyonlarca canlı-
nın da yaşamakta olduğunu, bu dünyanın biz insanlarla 
birlikte onlara da ait olduğunu, onlardan sorumlu oldu-
ğumuz gerçeğini bize gösterdi. 

Pandemi sürecine özgü “hiçbir şey eskisi gibi olmaya-
cak “söylemi doğanın bize gösterdiği şeyden ne anladı-
ğımızı ve ne yapmamız gerektiğini de öğretmiş olmalıdır. 
Hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı doğrudur ama insan-
lığın şiarı “Doğaya ve insana aykırı olan hiçbir şey eskisi 
gibi olmamalıdır.” söylemi olmalıdır. Yaşamakta olduğu-
muz covid-19 salgınının bize verdiği en önemli ders, do-
ğal döngü içinde yaşayan hayvan ya da bitki türlerinden 
birinin yok olma tehlikesi durumunda bu döngü içinde 
yer alan en basitten en karmaşığa tüm yaşam formları-
nın tehlike altında olduğudur.  Bununla birlikte küresel 
düzeyde çok acil önlemler alınmazsa insan türünün de-
vamlılığının tehlikeye gireceği gerçeğidir. 

Biyoçeşitlilik ne kadar iyi korunursa hayatın sağlıkla 
sürdürülebilirliği o kadar mümkün olacak aksi durumda 
kontrolsüz, aşırı kâr hırsıyla imara açılan doğal alanlar 
geri dönülemez yıkımlara yol açacaktır. Covid-19 dahil 
Sars, Zika, Ebola, Nil virüsü gibi hastalık yayan virüsle-
rin potansiyel kaynaklarının yarasalar gibi vahşi doğada 
yaşayan hayvanlar olduğu doğrudur ama bu madalyo-
nun görünen yüzüdür. Asıl sebep vahşi doğada yaşayan 
hayvanların yaşam alanlarının yok edilmesi, bu alanla-
ra kentleşme, madencilik, turizm ve ticari avlanma 
gibi sebeplerle kontrolsüz bir biçimde mü-
dahale edilmesidir. Dünya Ekonomik 
formuna sunulan 2020 küresel risk 
raporuna göre biyoçeşitliliğin 
tahribatı önümüzdeki on yılın 
en önemli 3 tehdidinden biri 
olarak görülmektedir. Ra-
porda ayrıca günümüzdeki 
tahribatın son 10 milyon yı-
lın ortalamasının yüzlerce 
kat fazlasına ulaştığı, acil 
önlem alınmazsa insanla-
rın sağlıklı yaşamaları için 
gerekli olan gıda zincirinin 
çökeceği belirtilmektedir. Bu 
durum ekosistemin ve yaşa-
mın devamlılığını korumak için 
gerek ulusal gerekse uluslarara-
sı düzeyde acil önlemler alınmasını 
zorunlu kılıyor. 

Biyoçeşitliliğin korunması konusunda yapıl-
ması gereken öncelikli adım doğal yaşamı 
ve ekolojik dengeyi bozan projelerin derhal 
durdurulmasıdır. Örneğin, yenilenebilir enerji 
kaynaklarının arttırılması, su ve su kaynakla-
rını kirleten madencilik gibi faaliyetlerin dur-
durulması biyoçeşitlilik bakımından zengin 
alanların rant paylaşımlarından korunması-
dır. Daha çok kar hırsıyla doğayı talan eden 

onunla birlikte yaşama değil ona hükmetme anlayışı 
ile gezegenin kaynaklarını kontrolsüzce kullanan siste-
min biyoçeşitliligin tahribatı ve küresel iklim değişikliği 
nedeniyle insan toplum sağlığını ilgilendiren felaketler 
karşısında ne kadar hazırlıksız olduğu da covid-19 sal-
gınıyla ortaya çıkmıştır. 

Bilim insanlarınca önceden yapılmış tüm uyarılara rağ-
men en gelişmiş ülkelerin bile bu pandemi sürecinde 
sağlık sistemlerinin neredeyse çökme noktasına geldiği 
görüldü. Örneğin, Küresel Sağlık Güvenliği endeksinin 
(GHS) 2019 yılı Ekim ayında dünyada sağlık sistemleri-
nin yeni salgınlara hazır olmadığına dair hazırladığı ra-
por hemen bir yıl sonra 2020 yılında yaşanan covid-19 
pandemisiyle doğrulanmış oldu. Hazırlıksız yakalanan 
birçok ülkeyi salgının yarattığı ve yaratacağı ekonomik 
tahribat bir hayli etkileyecektir. Birçok ülke şimdiden si-
lah ve savunmaya ayırdıkları bütçeden kesintiye giderek 
sağlık sistemindeki yetersizliklerini gidermeye çalışıyor. 
Yapılması gereken çok şey vardır.  WHO gibi sağlık ör-
gütlerinin yetersiz rollerinin sorgulanması, bir sonraki 
pandemi risklerin karşı güçlendirilmesi, WHO gibi sağlık 
örgütleri aracılığıyla az gelişmiş ülkelerde yaşayan in-
sanların sağlığa erişiminin kolaylaştırılması bunlardan 
bazılarıdır. Bundan sonra tüm ülkeler sağlık sistemin-
deki yetersizlikleri giderip sağlık altyapısını güçlendir-
mek için çaba sarf edeceklerdir. Fakat yeni hastalıklar ve 
salgınlarla boğuşmamıza neden olan asıl sebepler göz 

ardı edilirse -biyoçeşitliliğin azalması, atmos-
fere salınan sera gazları ve karbondioksit 

gibi- sağlık sistemimizdeki altyapıyı ne 
kadar güçlendirirsek güçlendirelim 

yeni hastalık ve salgınlarla alt yapı 
yine çökecektir. 

Yeni salgınlar daha hızlı ve 
öldürücü tarzda kapımız çal-
madan karar vermek ve ha-
rekete geçmek zorundayız. 
İnsanlık bir yol ayrımındadır. 
Bu kriz bize insan ve doğa 
eksenli bir gelecek yaratma 

fırsatı mı verecek yoksa tüke-
nen kaynaklarıyla çölleşen bir 

gezegende salgın hastalıklar ve 
doğal felaketlerle boğuşarak mı 

yaşayacağız? Pandemi süreci sonra-
sında küresel sistemin neye doğru evi-

rileceğini bilmesek de sorgulanacağını ön-
görebiliriz. Öngörebileceğimiz en güzel şey, 
insanlığın bundan sonra güçlü devlet olma-
nın kriterlerinin silahlanmak ve savunma 
sanayine milyarlarca dolar harcamak değil, 
doğal kaynakları ve biyoçeşitliliği koruyarak, 
insanı ve doğayı merkezine alan ekonomik 
kalkınmayı önceleyen güçlü sağlık altyapısı-
na sahip yönetimlere sahip olma konusunda 
ısrarlı olacağıdır.

Yeni salgınlar daha hızlı ve öldürücü tarzda kapımız çalmadan karar vermek ve harekete geçmek zorundayız. İnsanlık bir 
yol ayrımındadır. Bu kriz bize insan ve doğa eksenli bir gelecek yaratma fırsatı mı verecek yoksa tükenen kaynaklarıyla 
çölleşen bir gezegende salgın hastalıklar ve doğal felaketlerle boğuşarak mı yaşayacağız?
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COVID-19 aşılarının uzun süreli etkileri nasıl olacak? Aşının %95 etkili olması ne de-
mek? COVID aşıları nano parçacık içeriyor mu? Bu tarz sorular için bilimsel terimlerle 
yazılmamış, basit bir açıklama yapmak zor olabilir. Bu yazı, bilimsel ve yetkili kaynak-
lardan alıntılarla beraber COVID-19 aşısı hakkında birkaç soruya verilen basitleştirilmiş 
cevapların taslağından oluşuyor.

Karekodu tarayarak yazının 
kaynağına ulaşabilirsiniz.
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COVID-19 aşıları nasıl bu kadar hızlı üretildi? 

Çünkü bilim insanları, devletler ve diğer uzmanlar, kü-
resel bir sağlık krizine bir bütün olarak cevap vermeyi 
seçtiler ve gidişata sırt çevirmediler. Birçok insan aşıla-
rın çok hızlı bir şekilde ve “gereğinden az” miktarda test 
edilerek, “aslında yapılması gereken güvenlik işlemleri 
es geçilerek” piyasaya sürüldüğünü düşünüyor. Bu doğ-
ru değil. 

Süreç, normalde olandan çok daha hızlı işledi, çünkü 
test ve verilerin gözden geçirilmesi sırasında işlemle-
ri muazzam düzeyde yavaşlatan bürokratik engellerin 
tamamı ortadan kaldırıldı. Bu sayede bir grup veri üre-
tildikten sonra, kurumların onu incelemek için aldığı 
aylarca ve hatta yıllarca sürebilen bekleme süreleri or-
tadan kaldırıldı. Herkes için bu kriz 1 numaralı öncelik 
olduğu için, daha verilerin toplanması aşamasında bile 
ilgili kurumlar konunun takipçisiydi, böylece veriler der-
lendikten sonra, günler içerisinde kararlar alabildiler. 

Elbette işin içinde bolca para da var; ancak birçok aşı 
karşıtının sandığı gibi değil. Normalde aşıları çok daha 
hızlı bir şekilde üretebilecek bilim ve teknolojiye sahibiz; 
ancak aşılar çok kârlı bir iş olmadığı için, firmalar bu 
alana pek eğilmiyorlar. Ancak kriz zamanlarında devlet-
ler, kamu sağlığını korumak için firmalara devasa paylar 
ödemeyi göze aldıkları için, firmalar da işi gücü bırakıp 
bu alana eğilmeyi seçiyorlar. Bu sayede, bilime ve tekno-
lojiye bu düzeyde kaynak ayıracak olursak sorunları ne 
kadar hızlı bir şekilde çözebildiğimizi görmüş oluyoruz. 

Üstelik eski sağlık krizlerine nazaran, modern teknolo-
jimiz çok daha ileride: Kuş gribi veya SARS gibi sadece 
15-20 yıl önce yaşadığımız salgınlarda bile genetik araç-
larımız bugünkünden çok daha zayıftı. Şöyle düşünün: 
İnsan Genom Projesi 15 yılda sadece 1 genomu dizile-
yebildi; günümüzde binlerce insanın genomunu paralel 
olarak birkaç günde dizileyebiliyoruz. İnsan genomun-
dan çok daha küçük olan virüs genomunun birkaç gün 
içerisinde dizilenmesi, araştırmaları çok hızlı bir şekil-
de ilerletti. 

Benzer şekilde, mRNA aşı teknolojisi çok hızlı bir şe-
kilde üretilebilen, çok adaptif bir aşı teknolojisi olduğu 
için, bu araçla üretilen aşılar geleneksel yöntemlere 

göre çok daha hızlı bir şekilde üretilip, test edilebildi. 
mRNA üzerinde değişim yapmak çok daha kolay ve hızlı 
olduğundan, farklı kombinasyonlar çok daha hızlı test 
edilebildi. Bu nedenle onaylanan ilk aşılar mRNA aşıları 
oldu. 

Ayrıca koronavirüslerle ilk defa karşılaşmıyoruz: 
1960’lardan beri tanıdığımız bir virüs ailesi. SARS-ben-
zeri koronavirüsler üzerinde 17 yıldır araştırmalar sü-
rüyor. Dolayısıyla bu virüslerle nasıl mücadele etmemiz 
gerektiğini iyi bildiğimiz için, hızlıca pozisyon alabilme-
miz de mümkün oluyor. 

Bir diğer hızlandırıcı faktör, aşı araştırmalarının yapıldı-
ğı ülkelerde, klinik deneylerin sürdüğü zaman aralığın-
da salgının iyice kontrolden çıkmış olmasıydı. Normalde 
aşı grubu ile plasebo gruplarını (bunları aşağıda tekrar 
göreceğiz) normal yaşantılarına bırakıp, hastalığa ya-
kalanıp yakalanmadıklarını takip etmek gerekmektedir. 
Eğer salgın yeterince büyük değilse, bu gruplarda yete-
rince enfeksiyon oluştuğunu görmek için uzun süreler 
beklemek gerekebilirdi. Ancak örneğin İngiltere ve ABD 
gibi ülkelerde salgın o kadar kötü durumdaydı ki, her 
iki grup da virüse bolca maruz kaldılar ve hedeflenen 
enfeksiyon sayılarına çok hızlı ulaşılabildi. 

Son olarak: Aslında aşılara yönelik araştırmalar ve ve-
rilerin toplanması tamamlanmış değil. 2020’nin sonla-
rına doğru gelen “aşı onayları”, ilerleyen sorularda da 
detaylarını göreceğimiz gibi “Acil Kullanım İzinleri” ile 
ilgili ve sadece belli risk gruplarında olan insanların 
kullanımını kapsıyor; çünkü aksi takdirde bu kişilerin 
ölme ihtimali çok yüksek. Eğer bu tarihlerde aşı olmaya 
kalkacak olursanız, sıradan bir vatandaş olarak aşı ola-
mayacaksınız; çünkü henüz nihai onaylar (“lisanslama”) 
verilmedi. 

Yani aşı üretiminde hiçbir basamak atlanmadı. Sadece 
normalde bürokratik, maddi ve lojistik nedenlerle çok 
daha uzun süren süreçler önündeki tüm engeller kal-
dırılarak, süreç olabilecek en kısa süreye indirgenmiş 
oldu. Bunu yaparken güvenlik önlemleri azaltılmadı; 
tam tersine, arttırıldı: İçinde yaşadığımız çağı düşüne-
cek olursanız, bugüne kadar üretilmiş bütün ilaçlar ara-
sında en şeffaf olan ve en çok sayıda şüphecinin ve bilim 
insanının gözlerinin üzerinde olduğu bir süreçten geçi-
yoruz. En ufak hatalar affedilmiyor, en ufak belirsizlikler 
sorgulanıyor. Aşı üretim süreçlerinin güvenliğini kontrol 
eden çok sayıda bağımsız aktör bulunuyor ve bunlar, bir 

Standart Aşı Üretim Prosedürü Takip Edilirse... 
Photo by: The New York Times

Arzulanan Aşı Üretim Hızı
Photo by: The New York Times
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aşının üretim sürecindeki bütün basamakları sorgulu-
yor, halka açık raporlar hazırlıyorlar ve gerektiğinde be-
lirli süreçlerin tekrar işletilmesini talep ediyorlar. 

Bunlar, ürünün güvenilirliğini katlayarak arttıran fak-
törler. En son hangi ilacın üretim sürecini, verilerini ve 
bulgularını bu kadar yakından takip etmiştiniz? Ve en 
son ne zaman on milyonlarca insan bir ilacın üretim sü-
recini, verilerini ve bulgularını bu kadar yakından takip 
etmişti? 

Aşılar nasıl çalışıyor? 
Bu soru, şu soruyla aynı: Genel olarak aşılar nasıl ça-
lışır? Çok fazla aşı çeşidi var; ama temelde hepsi aynı 
şekilde işliyor:[1] 
1. Virüs veya bakterinin daha az tehlikeli bir versiyonu 
(ya da patojenden küçük bir protein) hazırlanır. 
2. Bağışıklık sistemine gösterilir. 
3. Bağışıklık sisteminin cevap hazırlaması için 2 hafta 
beklenir. 

Bağışıklık sisteminin size koruma vermek için yeni he-
defe cevap oluşturması iki hafta sürer.[2] Aşıların enfek-
siyon esnasında değil enfeksiyondan önce yapılmasının 
sebebi budur. 

Bir virüs için aşı olduğunuzda, aşı genelde ya virüs pro-
teinlerinin küçük bir kısmı ya da enfekte etmeye özelliği 
olmayan, zayıflatılmış bir COVID-19 virüsü içerir (ki bu 
virüsün adı SARS-CoV-2’dir). Bu sizin bağışıklık hüc-
relerinizin, molekül ya da virüsün şeklini tanımasına 
olanak sağlar. Sonraki birkaç hafta içinde, bu bağışıklık 
hücreleri kendileri de antikor üretebilecek hale gelir-
ler, böylece gelecekte virüsle bir daha karşılaştıkların-
da enfeksiyona karşı savunmaya hazır olacaktır. Aşının 
kendisi gerçekten tehlikeli virüsü içermediği için bu, si-
zin gerçekten hastalığa sebep olmadan bağışıklık siste-
minizi eğitmenize olanak sağlar.[3] 

mRNA aşıları nasıl çalışıyor? 
Bu konuyu buradaki yazımızda detaylıca anlatmıştık; 
ancak yine de özetleyelim: Geleneksel aşılar genelde 
COVID-19’a sebep olan virüsün kılıfındaki bir çıkıntı gibi 
viral bir protein etrafında şekillendiriliyor. mRNA aşıları 
birazcık farklı, proteini direkt vermek yerine virüsün 
üretiminde kullanılabilecek küçük bir RNA parçası ek-
liyorlar. (Bu durumda COVID-19 virüsünün kılıfındaki 
bir çıkıntı) 

Bu konuda pek çok yanlış anlaşılma var ve bunların ba-
şında gelen hata şu: mRNA aşıları bütün virüsü baştan 
yazmıyor, sadece bir kısmının üretimine olanak sağlı-
yorlar. Sonuç olarak enfeksiyöz (enfekte etmeye yatkın) 
değil ve çoğalamıyorlar. 

RNA hücrenizde sonsuza kadar kalmaz, kodladığı pro-
teinleri yapmak için kullanıldıktan sonra bozunmaya 

başlar. RNA aşısı olmak, genlerinizi değiştirmeyen, ge-
çici bir olaydır (bir sonraki soruda buna daha detaylı 
bakacağız). Bazı insanlar RNA’nın “yeni hücreler kod-
ladığını” duymuş olabilir, ama mRNA yeni hücreler kod-
lamaz, sadece protein kodlar ve o viral proteinin birkaç 
kopyası yapıldıktan sonra kaybolur. Bu mRNA’lar tara-
fından üretilen proteinler, hücrenin yapısına katılabilir 
ve hücreleri tamir etmekte kullanılabilir; bu, bir “hücre 
yapmak” ile aynı şey değildir çünkü bir hücrenin yapıla-
bilmesi için yüz binlerce farklı mRNA molekülü gerekir, 
sadece 1 çeşit değil. 

Yani baştan sona, mRNA aşıları şöyle çalışır: 
1. mRNA aşısı yapılır. 
2. mRNA aşısı hücreleriniz tarafından içeri alınır. 
3. mRNA, viral proteinleri sentezlemek için kullanılır. 
4. Viral proteinler bağışıklık sisteminin gelecekteki en-
feksiyonlara karşı hazırlığı için kullanılır. 
5. mRNA hücre içinde bozunur ve en sonunda kaybolur. 

Bu sürecin hiçbir noktasında mRNA aşısı DNA’nızı de-
ğiştirmez veya hastalığa sebep olan COVID-19 virüsünü 
sentezletmez.[4] 

mRNA aşıları DNA’nızı değiştiriyor mu? 
Kısa cevap: hayır, mRNA aşıları DNA’nızı değiştiremez. 
Bunun mümkün olmamasının iki temel nedeni var: 

1. mRNA, sadece hücrenizin sitoplazmasında bulunur.
[5] DNA’nızın bulunduğu çekirdeğin içine girmek için, 
gerekli işaretçilere sahip değildir.[6] Dolayısıyla DNA’nı-
za yaklaşamaz bile. 

2. mRNA çok kararlı değildir ve hücreye alındıktan ve 
protein sentezlendikten sonra hızlıca bozunur.[7] 

mRNA aşıları kol kaslarınıza uygulanır. mRNA, hücre-
nin içine girdiğinde SARS-CoV-2 virüsüne ait bir protein 
parçasını yapmak için kullanılır. Proteinin birkaç kopyası 
yapıldıktan sonra hücre mRNA’yı parçalar. Sonra o viral 
proteinler bağışıklık sisteminize gönderilir, bağışıklık 
sisteminiz de bu virüse karşı koruyucu bir antikor üret-
mek için iki hafta kadar uğraşır (olası bir gelecek enfek-
siyona karşı). 

mRNA aşısı kol kaslarınıza enjekte edildiğinde kolu-
nuzdaki hücreler tarafından emilir ama hiçbir zaman 
DNA’mızın bulunduğu hücre çekirdeğine girmez. mRNA, 
ribozomların mRNA’yı virüsün çıkıntı proteinlerini oluş-
turmak için talimat olarak kullanıldığı sitoplazmada du-
rur. Proteinler sonrasında bağışıklık sistemine “vücuda 
yabancı bir madde” olarak sunulur ve bağışıklık sistemi 
gelecekte onunla savaşma cevabı için çalışır. 

Unutmayın: Eğer DNA’nızı değiştirmek birazcık RNA 
enjekte etmek kadar kolay olsaydı var olan genetik 
hastalıklar için daha iyi çözümler bulurduk. mRNA 
aşısı olmak, esasında gerçek bir SARS-CoV-2 virüsü 

mRNA aşısı kol kaslarınıza enjekte edildiğinde kolunuzdaki hücreler tarafından emilir ama hiçbir zaman DNA’mızın bu-
lunduğu hücre çekirdeğine girmez. mRNA, ribozomların mRNA’yı virüsün çıkıntı proteinlerini oluşturmak için talimat 
olarak kullanıldığı sitoplazmada durur. Proteinler sonrasında bağışıklık sistemine “vücuda yabancı bir madde” olarak 
sunulur ve bağışıklık sistemi gelecekte onunla savaşma cevabı için çalışır. 
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enfeksiyonu sırasında olanların daha güvenli bir versi-
yonudur; çünkü mRNA virüsün kendisini değil de sadece 
bir proteinin küçük bir parçasını kodluyor.[8], [9] 

İnsan vücudu, DNA’yı mRNA’ya dönüştürebilir ve eğer 
bunu yapmasaydı, canlılığımızı sürdürmemiz mümkün 
olmazdı. Ancak liselerde biyolojinin merkezi dogması 
gibi “havalı” ve kısmen yanıltıcı bir isimle öğretilen bir 
şekilde, bu süreç genellikle tek yönlü işler: DNA, RNA 
üretir, RNA da protein üretir. Örneğin proteinlerin DNA 
üretmesini beklemeyiz. Benzer şekilde, RNA da DNA 
üretemez. 

Ama bu, teorik olarak doğru değildir. RNA’dan DNA üre-
timi mümkündür ve retrovirüsler adı verilen bir virüs 
grubu, bunu düzenli olarak yapabilirler (benzer şekil-
de, proteinlerin de kendi kendilerini kopyaladıkları veya 
kimi durumda DNA veya RNA’ya ihtiyaç duymadıkları da 
biliniyor). Ne var ki bu, aşırı nadir olan bir olaydır ve bir-
çok mekanizmanın bir arada işlemesini gerektirir. Aşı-
larda ise bunların hiçbiri bulunmuyor. 

Yine de en sıra dışı ihtimali düşünelim: mRNA’nın DNA 
üretebilmesi için, LINE-1 retrotranspozonları adı ve-
rilen transpozonların kullandığı proteinleri çalması 
gerekir. Bu gen, ters transkriptaz isimli bir proteinin 
üretilmesini sağlar ve bu sayede mRNA okunarak DNA 
üretilebilir. Ancak bunun yaşanma ihtimali yok denecek 
kadar azdır ve yaşanacak olsa bile, üretilen DNA’nın 
sizin DNA’nıza entegre olma ihtimali ve aynı zamanda 
anlamlı bir zarar verebilme ihtimali inanılmaz küçük-
tür; hatta pratik olarak olanaksızdır. Dolayısıyla bir aşı 
olduğunuzda alacağınızdan emin olduğumuz fayda, tar-
tışmasız bir şekilde, o aşının size verebileceği potansiyel 
zararlardan çok ama çok daha yüksektir. 

Bu konudaki kafa karışıklıklarından birisi, su çiçeği gibi 
hastalıklara neden olan bazı virüslerin hücrelerimiz 
içerisinde on yıllar boyun-
ca uyuyup, sonra birden 
uyanarak zona gibi has-
talıklara neden olmasıdır. 
HIV gibi diğer virüsler ise 
RNA’yı DNA’ya dönüştü-
rebilecek mekanizmaları 
bünyelerinde taşıyabilir-
ler. Ancak ne COVID-19 
hastalığının sebebi olan 
SARS-CoV-2 ile ilgili böy-
le bir bulgu mevcuttur ne 
de COVID-19 aşılarında bu 
mekanizmaların herhangi 
biri bulunur. Dolayısıyla bu 
konular, COVID-19 aşıla-
rıyla ilgili değildir. 

Bir aşının %95 etkili 
olması ne demek? 
Aşının %95 etkili olduğunu 
duymuşsunuzdur, ama bu 
sayı ne anlama geliyor? 
Basitçe ortaya koymak ge-
rekirse, siz aşıyı olmadan 
önceki semptomatik CO-

VID-19’u geçirme riskiniz %95 azalıyor demektir. 

Bir geri adım atmak ve COVID-19 denemelerinin nasıl 
tasarlandığını tarif etmek muhtemelen yardımcı ola-
caktır. COVID-19 aşısı klinik denemeleri çift kör yöntemi 
ile yapıldı. Bu ne demek? İnsanlar denemelere katıldı-
ğında onlara rastgele COVID-19 aşısı ya da plasebodan 
(hiçbir etkisi olmayan tuzlu su) birinin yapılacağı söyle-
niyor. Buradaki numara, ne tedarikçinin ne de deneğin 
hangisini aldığını bilmemesi. Bu bilgi, deneylerin en so-
nunda açıklanıyor. 

Bu tasarımın amacı, aşıyı alan insanların normalden 
farklı davranmamalarını garantilemek. Mesela aşıyı ol-
duğunu bilen birisi arkadaşlarıyla buluşmak ya da kala-
balık alanlara girme konusunda daha rahat davranabilir. 
Bu da aşıyı işe yaramıyor gibi gösterebilir. 

Bu bilgiyi deneyde yer alan herkesten saklayarak aşının 
gerçek etkisini ve plaseboyu karşılaştırmak ve aşının ne 
kadar iyi işe yaradığını anlamak çok daha kolay oluyor. 
Eğer aşılanmış grupta çok daha az COVID-19 vakası var-
sa bunun anlamı muhtemelen aşının onları korumasıdır. 

Örnek olarak, büyük bir faz 3 denemsi aşılamayı içere-
bilir, yaklaşık 15.000 kişiye gerçek aşı, başka yaklaşık 
15.000 kişiye de plasebo karışımı yapılıp, zamanla hangi 
grupta daha çok COVID-19 teşhisi görüldüğü incelenebi-
lir. Bu deneyde hastalara bilinçli olarak virüs verilmiyor, 
deneklerin günlük yaşamlarını inceliyorlar. Eğer iki grup 
arasında oransal olarak çok büyük bir fark varsa aşının 
hastalığı engellemeye büyük katkı sağladığını görüyor-
sunuz. 

Burada örnek olarak gerçek verilere bakalım. Pfizer 
deneyleri için yakın zamanda bildirilen FDA (Amerikan 
Gıda ve İlaç Dairesi) aşısı klinik veri paketinde, aşılanan 
grup (mavi) ve plasebo grubu (kırmızı) arasında zaman 
içindeki yaklaşık enfeksiyon oranlarını karşılaştırdılar 

Photo by: Medium.org
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(aşağıdaki tablo).[10] Y ekseninde meydana gelen bir 
artış daha fazla COVID teşhisi var demek. X ekseni ise 
plasebo veya aşıdan sonra geçen gün sayısını gösteriyor. 
Bu tablodan iki şey anlaşılmalı: 

1. Aşının ilk dozu uygulandıktan sonra işe yaramaya 
başlaması yaklaşık 14 gün sürüyor. Bu aşağıdaki gra-
fikte çok açık çünkü kırmızı ve mavi gruplarda COVID-19 
artışı benzer ilerliyor. 

2. 14 günden sonra yeni COVID-19 enfeksiyonları sayısı 
aşılanmış grupta (mavi) plasebo (kırmızı) grubundan çok 
daha az. 

Yukarıdaki deneyin plasebo ve aşı gruplarındaki etkisi, 
aşılanmışlar mavi, plasebo grubu kırmızı çizgi ile gös-
teriliyor. 

İki dozluk aşıları tek doz alabilir miyiz? 
Bu, aşıdan aşıya değişiyor; ancak bir aşının 2 doz alın-
ması öneriliyorsa, bunun sebebi ikinci dozun “güçlendi-
rici” (İng: “booster”) etkiye sahip olması. Örneğin Pfizer 
aşısı, her biri 0.3 mililitre olmak üzere, 3 hafta arayla 
iki dozda uygulanıyor. Tek dozun koruyuculuğu bağımsız 
olarak araştırılmadığı için, şu anda eldeki sonuçları sa-
dece iki doz üzerinden değerlendirmek zorundayız. Do-
layısıyla iki dozluk bir aşının ilk dozunu alacak olursanız, 
(aşağıda değineceğimiz alerjik reaksiyon durumları ha-
ricinde) ikinci dozunu da mutlaka yaptırmanızı öneririz. 

Hayatta kalma şansı %99 olan bir insan, 
neden %95 oranla etkili bir aşıyı yaptırsın? 
Eğer önceki soruyu okumadıysanız, bu sorudan önce 
onu okumanızı tavsiye ederiz. “Aşı %95 etkili” cümle-
sinin ne kastettiğini anlamanız çok önemli. Görünüşte, 
sayılara bakarsanız, bireysel risk faktörlerinizi düşüne-
rek hesaplanan hayatta kalma şansınız %99’sa “sadece” 
%95 etkili bir aşıyı yaptırmayı istemeniz garip gelebilir. 

Fakat, bir aşının %95 etkili olması demek, aşıyı olma-
dan önceki hastalığı kapma ihtimalinizi %95 azaltıyor 
demek. Kesinlikle, “sizi %95 koruyor %5 ihtimalle CO-
VID-19 virüsünü bulaştırıyor” gibi bir anlama gelmiyor. 
Yani daha önce iyi olma şansınız %99’sa, şu an %99,95 
oluyor. Bu, gayet iyi bir gelişme. Ayrıca %99, sadece ha-
yatta kalmanı oranı. Akciğer yaraları, beyin hasarı, kalp 
ve damar hasarı gibi hasarların oluşma oranında da 
%95 azalma olduğunu söylersek cazip gelebilir.[11] 

Teorik olarak bir aşı %50 bile etkili olsa, yine de yar-
dımcı olacaktır, çünkü aşı olmadan önceki hastalık ris-
kini yarıya düşürecektir. COVID aşılarının ne kadar uzun 
süre korunma sağladığını göreceğiz, ama Pfizer araş-
tırmasından alınan verilere göre en azından birkaç ay 
sağlam bir koruma sağlayacaklar. 

COVID-19 aşısının uzun süreli etkileri neler? 
Büyük soru: Aşıları bir yıldan kısa süredir test ediyor-
sak uzun süreli etkilerini nasıl bilebiliriz? Ne yazık ki, 
COVID hastalığının veya aşısının uzun süreli sonuçlarını 
birkaç yıl beklemeden doğrudan inceleyemeyeceğimizi 
söylemenin dolaylı bir yolu yok. Şimdilik bu iki seçenek-
ten (aşı veya COVID-19 hastalığı) hangisinin kısa ve uzun 
dönemde daha büyük bir risk taşıyacağı konusunda fikir 
yürütmek durumundayız. 

Hastalığı geçiren çoğu kişi, tamamen sağlığına kavuşu-
yor; buna bir itirazımız yok. Bunu tahmini sayılara döke-
lim ve bireysel olarak sizin %99,5 hayatta kalma (yani 
%0,5 ihtimalle ölüm) ve %2 hastanelik olma ihtimaliniz 
var diyelim.[12] Lütfen bu sayıların yaklaşık olduğunu ve 
risklerle faydaları göstermek için bir genelleme oldu-
ğunu unutmayın. 

Kötü bir COVID hastalığı geçirirseniz en olası ne olur? 
Hayatta kalabilirsiniz, ama virüsün siz virüsü sistemi-
nizden attıktan uzun süre sonra bile kalacak olacak 
uzun süreli etkileri olabilir. 

Bu uzun süreli etkiler akciğer hasarlarını (pulmonary 
fibrosis), kalp kasınızda enfeksiyonu, atar ve toplar da-
marlarınızda hasarları, beyin hasarını, uzun süreli tat/
koku kaybını ve diğer aylarca sürebilen “uzun süreli” 
semptomları içerebilir.[12], [13] 2002’deki SARS salgı-
nında ana hastalığı atlatan ve iyileşen bazı hastalar yıl-
lar boyunca azalmış akciğer kapasitesiyle uğraştılar.[13] 

Şu anda hastaların %10 civarında bir kısmı COVID-19 
deneyiminin uzun süre kalıcı bazı semptomlar geliştir-
diğini doğruladı.[14] Bazı enfeksiyonların teşhis konul-
madan devam edebileceğini hesapladıktan sonra (belki 
de semptomların %90 kadarı açıklanmamış durum-
da[15]), tüm enfeksiyonların %1-%2’sinin uzun süreli 
semptomlara sebep olabileceğini tahmin edebiliriz. Şu 
anda COVID-19’un uzun süreli etkilerinin akciğer ya-
raları, kalp hasarı, beyin hasarı ve damar hasarlarını 
tetikleyen ne olacağını söylemek zor olabilir, ama şimdi 
gerçekçi olalım: kaç yaşında olursanız olun, bu hasar-
lardan kaçınmak isteyeceksinizdir - ki bunlar, her yaşta 
oluşabilirler.[16] 

Bununla karşılaştıracak olursak, denemelerde CO-
VID-19 aşısıyla karşılaşan katılımcılara ne oldu? Bazı 
insanlar için kesinlikle yan etkiler olacağını (ve bazen 
şiddetli olabilir) söylemek önemli olacaktır; ama bunlar 
sadece birkaç gün sürüyor. Bazı kişiler yorgunluk, kas 
ağrıları, ateş ve aşağıda belirtilen başka etkileri dene-
yimleyebiliyor. 

Düşünsel bir deney olarak, 30.000 kişinin COVID-19 aşı-
sını olduğunu düşünelim. Denemelerden elde ettiğimiz 
klinik bilgiye göre bu aşılar sıfır ölüme sebep olacaktır. 
Fakat hastaların çoğu yorgunluk, kas ağrıları, ateş gibi 
bazıları şiddetli olabilen ama birkaç günde geçen yan et-
kileri yaşayacaktır. Şiddetli alerjik tepkime geçmişi olan 
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bazı hastalar kötü alerjik 
tepki riski altında olabilir.
[17] 

Haydi, bunu 30.000 kişiyi 
COVID-19 ile enfekte etsey-
dik ne olacağıyla kıyaslaya-
lım. %99,5 hayatta kalma 
oranıyla 150 kişi ölürdü ve 
yüzlerce kişi hastanelik 
olurdu – ama yaşarlardı ya 
da akciğer hasarı, kalp ha-
sarı, duyuların uzun süreli 
kaybı gibi uzun süreli etki-
leri yaşarlardı. 

Hayatta kalma şansı hesap-
lamada kullanılan %99,5 
yerine %99,9 olsa bile hala 
hasta grupta 30 ölüm var-
ken aşılanan grupta hiç 
ölüm olmayacaktı. 

Bu tarz kıyaslamalar dü-
zenleyici insanların CO-
VID-19 aşısı için risk ve 
avantaj hesaplama yön-
temidir. Günün sonunda, 
sizin bireysel olarak aşıyı 
gerçek enfeksiyonla kı-
yaslayarak karar vermeniz 
gerekiyor, çünkü bekleme-
den COVID-19 hastalığının 
veya aşısının uzun süreli etkilerinden %100 emin ola-
mayız. 

 FDA’nın Pfizer aşısı üzerine bilgilendirme belgesinin 
gözlemlenen riskler ve klinik deneyler hakkında mü-
kemmel açıklamaları var ve detaylara girerek aşılama-
dan sonra oluşan spesifik yan olaylar, aşının nasıl çalış-
tığının analizi, çalışmanın demografisi, yaş gruplarının 
analizleri hakkında yazıyor.[10] 

COVID-19 aşısının ne tür yan etkileri olabilir? 
Önceki soruda tartıştığımız gibi, aşıların yan etkileri var. 
Bu yan etkilerin bazıları bazı insanlarda şiddetli olabilir. 
Öncelikle şunu netleştirmekte fayda var: Aşı üreticileri, 
gördükleri bütün yan etkileri raporlamak zorundalar. 
Bu yan etkileri takip eden Aşı Yan Etki Olayı Raporlama 
Sistemi (İng: “Vaccine Adverse Event Reporting System” 
ya da kısaca VAERS) isimli bir sistem bile var! Bu sistem 
üzerinden şu bilgiler an an raporlanıyor: 
w Aşı verilme hataları ve bunun yan etki ile ilişkili olup 
olmadığı. 
w Ciddi yan etkiler (ki bunun aşıyla hiçbir ilgisi olmayabi-
lir bile, yine de raporlanmak zorunda) 
w Çoklu Sistem Enflamatuar Sendromu vakaları 
w Hastanelik olma veya ölümle sonuçlanan bütün CO-
VID-19 vakaları. 

Şimdi, gelelim yan etkilere... Bu etkiler aşıdan aşıya bir 
miktar değişebilse de, çoğunda benzer yan etkiler tespit 
edildiğini görüyoruz - ki bu mantıklı: En nihayetinde tüm 
aşılar, aynı virüsün uyandıracağı tepkiyi yaratmaya çalı-

şıyorlar ve gündemde olan aşıların çoğu, bunda oldukça 
başarılılar. Pfizer aşısından örnek vermek gerekirse AP 
News klinik sonuçlara dayalı bu grafiği üretti. Yan etki-
lerin de hastanın yaşı, yan etkinin tipi ve şiddeti gibi kıs-
taslar verildiğini göreceksiniz.[18] 

Gri çizgi o semptom için var olan bütün şiddet seviye-
sinin özetidir: Örneğin, 55 yaşında altında az ya da orta 
ya da şiddetli yorgunluk yaşayan hasta oranı yaklaşık 
%59,4 mesela. 

Peki diğer yan etkiler neler? Her aşı geliştirme progra-
mında oluşma riski olan birkaç farklı sonuç daha var. 
Büyük olanlar enflamatuar/alerjik reaksiyonlar, anti-
kor-bağımlı güçlendirme ve Guillain-Barré Sendromu. 
Buradaki önemli nokta bu tarz kötü tepkilerin ortaya 
çıkış zamanı (eğer söz konusu aşı için bunlar problem 
olacaksa). Bu etkiler, aşıdan yıllar sonra ortaya çıkmı-
yor. Eğer ortaya çıkacaklarsa, günler ya da aylar içinde 
oluyor. 

Enflamatuar/alerjik reaksiyonlar aşının ilk ya da ikinci-
dozunu aldıktan sonra hızlıca gerçekleşir, genelde da-
kikalar içinde ama bu süre bir güne kadar çıkabilir. Bu 
tarz alerjik reaksiyonlar genelde kısa dönem problem-
leridir, özelliklede kötü alerjik tepkime geçmişi olan in-
sanlarda, ama uzun süreli endişe yaratmazlar.[18], [19] 

Antikor-bağımlı güçlendirme (İng: “Antibody-depen-
dent enhancement” veya kısaca ADE), başka hastalık-
larda gözlemlenen nadir bir etkidir.[19] Basitçe açıkla-
mak gerekirse, virüse sadece yarı yola kadar bağışıklık 
tepkisi verip tamamen etkisiz hale getirmemesidir ve 
antikorlar bu virüsün bazı hücreler girebilmesi için işi-

Pfizer aşısının etkileri 
Photo by: AP News 
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ni kolaylaştırdığı için bu durum ikinci teması daha kötü 
hale getirir. 

Bu, humma hastalığı virüsü için gözlemlenmiş bir du-
rumdur ve herhangi bir aşı gelişim sürecinde yakından 
izlenen bir şeydir.[20] Bu durumla ilgili önemli soru 
(eğer gerçekleşiyorsa) ne zaman olduğunu söyleyebil-
mek. Aşılanan hastalar gerçekten plasebo grubundan 
daha kötü sonuçlar alıyor olsaydı bu klinik deneylerden 
belli olurdu. 

Aşılanmış grupta enfeksiyonların sayısının ve şiddetinin 
azalması yerine aşılanmış grup plasebo grubuna göre 
daha kötü durumda olurdu. Bu şansız bir durum olurdu 
fakat aşı klinik deneylerinin sonucundan çok net bir şe-
kilde anlaşılırdı ve bu durumun COVID-19 aşısında ger-
çekleştiğine dair hiçbir kanıt yok. Hatta genel tepkiler 
tam tersi: aşı yapılan insanlar daha az semptom geçiri-
yor ve şiddetli hastalık geçirme riski düşüyor. 

Guillain-Barré Sendromu (GBS) enfeksiyon veya bazı 
nadir vakalarda görüldüğü üzere aşılama sonrasın-
da karşılaşılabilen bir enflamasyon çeşididir.[21] Çoğu 
vaka genelde viral enfeksiyon veya aşılamadan birkaç 
hafta sonra başlar. Bazen bir ameliyat da bu sendromu 
tetikleyebilir. Daha da nadir vakalarda aşılamalar GBS 
riskini artırabilir. Bir örnek çizmek gerekirse mevsim-
sel grip GBS riskini %0.000001 kadar (milyonda bir) ka-
dar arttırabilir.[22] Bu yeni aşının riski bundan daha çok 
yükseltme şansı da var, o yüzden klinik deneylerde ba-
kılan bir şey. Çoğu GBS vakası altı ila sekiz hafta arasın-
da[23] gerçekleştiği için, eğer COVID-19 aşıları belirgin 
bir şekilde GBS riskini arttırsaydı, aşılamadan birkaç ay 
sonra görünürdü, yıllar sonra değil. GBS’ye dönen bir-
kaç COVID-19 vakası keşfedildi.[24], [5] 

Aşıların yaygın aşılama süresince yan etkileri 
nasıl takip edilecek? 
Bir aşı üretilip de kullanılmaya başlandığında güvenlik 
takip süreci sona ermemektedir. Firmalar, farmakoihti-
yat (İng: “pharmacovigilance”) adı verilen bir plan yap-
mak ve bunu otoritelere raporlamak zorundadır. Bu plan 
çerçevesinde, aşının kitlelere yapılması sırasında olu-
şabilecek bütün yan etkiler ve gelişmeler anlık olarak 
takip edilir ve raporlanır. Ayrıca şu anda devam etmekte 
olan Faz-3 çalışmalarındaki yeni verileri de bu şekilde 
raporlamaya ve buna bağlı olarak kamu sağlığını etkile-
yecek kararlar almaya devam edilecektir. 

Bu arada şu da unutulmamalıdır: Bir aşının uygulan-
maya başlamasından sonra, firmanın kendisi haricinde, 
çeşitli devlet otoriteleri de kendi inceleme ve gözlemle-
rini başlatmakta veya sürdürmektedir. Buna bağlı ola-
rak, birden fazla kurumsal göz, aynı gidişatı anlık olarak 
izlemekte ve raporlamaktadır. Benzer şekilde, devlet 
veya özel firmalardan bağımsız kuruluşlar da gidişatı iz-

leyebilmekte ve kendi raporlarını üretebilmektedir. Tüm 
bunlar, çok çok düşük ihtimalle de olsa beklenmedik bir 
durum oluşacak olursa, hızlı bir şekilde doğru kararla-
rın alınabilmesini sağlayacaktır. 

Alerjik reaksiyondan endişe etmeli miyiz? 
Bunu çok basit ve CDC tarafından da önerilen bir algo-
ritmayla kendiniz çözümleyebilirsiniz:[25] 
1. Daha önce bir aşıya alerjik tepki göstermediyseniz ve 
bildiğiniz bir alerjiniz yoksa, aşıya karşı alerjiden kork-
manıza gerek yok. 
2. Bildiğiniz bir alerjiniz varsa, aşı içeriğini kontrol edip 
hekiminize danışınız. 
3. Aşı içeriğindeki herhangi bir içeriğe alerjiniz olduğunu 
kesin olarak biliyorsanız (daha önceden tepki gösterdiy-
seniz), o aşıyı olmayın. 
4. Genel olarak aşırı alerjik tepki gösterme geçmişiniz 
varsa, aşıyı olmadan mutlaka bir hekime danışın. Aşırı 
alerjik tepki nasıl tanımlanıyor? Epinefrin kullanacak 
ve/veya hastanelik olacak kadar alerjik tepkiye “aşı-
rı alerjik tepki” diyoruz. Hafif kızarıklıklar gibi tepkiler 
buna dahil değil. 
5. İki doz verilen aşılarda, ilk dozdan sonra aşırı alerjik 
tepki gösterirseniz, ikinci dozu olmayın. 

Aşırı alerjik reaksiyon çok nadir görülen bir durumdur. 
mRNA aşılarında buna sebep olan en olası bileşen po-
lietilen glikol isimli bir lipit (kesin olarak bilinmiyor). 
Bunu sadece bu aşılarda kullanmıyoruz, grip aşısından 
cilt kremlerine ve diş macunlarına kadar birçok üründe 
bulunuyor. Eğer spesifik olarak bu yağ bileşenine alerji-
niz varsa, içeriğinde polietilen glikol olan bir aşı olma-
malısınız (doğal olarak). 

Tekrardan: Bunlar haricindeki kimsenin aşı alerjisin-
den, diğer herhangi bir şeye karşı alerji geliştirmekten 
daha fazla korkmasına gerek yok. 

Bir aşı, Acil Kullanım Onayı kapsamından çıkıp, 
rutin kullanıma nasıl geçer? 
Acil Kullanım Onayı, olağanüstü şartlar altında geliştiri-
len ilaçların hızlı bir şekilde risk gruplarına ulaştırılabil-
mesi için verilen bir onaydır. Zaten bu yüzden eğer ki risk 
grubunda değilseniz, aşılar uygulanmaya başladıysa da 
sizin aşıya erişmeniz haftalar ve hatta aylar sürebilir. 
Bu süreçte veriler toplanmaya ve raporlanmaya devam 
etmektedir. Bunlar sonucunda üretilen aşılar, eğer ki 
yerleşik ilaç standartlarını sağlamaya devam ederse, 
lisanslama adı verilen bir süreçten geçerek, Acil Kul-
lanım Onayı’ndan çıkarılırlar ve yaygın, rutin kullanıma 
geçerler. Eğer bu süreçte aşının ek güvenlik ve etkinlik 
bilgileri gelmeye devam etmezse veya biyogüvenlik ile 
ilgili endişeler baş gösterirse, aşının lisansı verilmeye-
ceği gibi, Acil Kullanım Onayı da iptal edilebilir. 

Acil Kullanım Onayı, olağanüstü şartlar altında geliştirilen ilaçların hızlı bir şekilde risk gruplarına ulaştırılabilmesi 
için verilen bir onaydır. Zaten bu yüzden eğer ki risk grubunda değilseniz, aşılar uygulanmaya başladıysa da sizin aşıya 
erişmeniz haftalar ve hatta aylar sürebilir. Bu süreçte veriler toplanmaya ve raporlanmaya devam etmektedir. Eğer bu 
süreçte aşının ek güvenlik ve etkinlik bilgileri gelmeye devam etmezse veya biyogüvenlik ile ilgili endişeler baş göste-
rirse, aşının lisansı verilmeyeceği gibi, Acil Kullanım Onayı da iptal edilebilir. 
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Gerçek bir enfeksiyondan kazanılan bağışıklık, 
aşıdan kazanılan bağışıklıktan daha mı iyidir? 
Hayır, gerçek enfeksiyondan kazanılan bağışıklık 
her zaman aşıdan daha iyi değildir. Örneğin, 3 Aralık 
2020’de Moderna mRNA aşısıyla ilgili yeni bir güncel-
leme paylaşıldı ve önceki klinik aşı denemelerinde aşı-
lanan otuz dört hastadan alınan örneklerde son aşıdan 
sonra hala bazı hastalarda antikor bulundu.[8] Örnek 
hastaların arasında antikorlarının dayanıklı olduğunu 
gösteren yetmiş bir yaşında hastalar da vardı. Aşağıdaki 
tabloya baktığımızda antikor seviyesinin yavaşça azaldığı 
açıkça görülüyor, ama bu aşının en azından birkaç aylık 
koruma sağladığını gösteriyor. 

Buna benzer Pfizer aşısını olmuş deneklerdeki anti-
kor seviyelerini gerçek COVID-19 enfeksiyonunu atlat-
mış kişilerin kanındaki antikorlarla kıyaslayan bir veri 
analizi gösteriyor ki aşı gerçek COVID-19’dan iyileşmiş 
hasta örneklerine göre iki ila dört kat daha fazla antikor 
oluşmasını sağlamış[9] . Bu bulguları klinik deneyler-
de görülen semptomatik COVID-19’dan koruduğunun 
kanıtlarıyla birleştirince, aşılardan kazandığınız koru-

yuculuğun en az birkaç ay 
sürmesi oldukça yüksek 
bir olasılık gibi görünüyor. 
Fakat antikor seviyesine 
bakmak bütün hikâyeyi an-
latmaz, bu yüzden gerçek 
kıyasa klinik deneylerdeki 
kişilerin ne kadar korundu-
ğunu görerek karar verile-
cek. 

Aşıdan gelecek bağışıklık 
ne kadar sürecek? 
Henüz bilmiyoruz, fakat şu 
anki veriler aşının, özellik-
le semptom göstermeyen 
veya enfeksiyonu hafif ge-
çiren bazı insanlarda, ger-
çek enfeksiyonlardan daha 
büyük antikor cevaplarını 
üretebileceğini olabileceğini 
gösteriyor.[9] Klinik deney-
lerden gelen diğer verilere 
göre aşılardan gelen bağı-
şıklık cevapları en az birkaç 
ay boyunca sürüyor.[8] 

COVID bağışıklığı zaman-
la azaldığına göre tek bir 
seferde hastalan, iyileş ve 
bir daha hasta olma man-
tığının buna uygulanama-
yacağı açıkça görülüyor.[8] 
Eninde sonunda bağışıklık 
korumanızı yükseltmek için 
bir desteğe ihtiyacınız ola-
cak. Bu desteğe ihtiyacınız 
olup olmadığını ve varsa 
ne zaman gerekli olacağını 
öğrenmek için klinik deney-
lerdeki hastalardan tekrar 

enfeksiyon riskinde olmaya başlayandan gelecek verile-
rin devamını beklememiz gerekiyor. 

Klinik testleri yapılan 
ilk mRNA aşısı bu mu? 
Hayır. mRNA aşıları insanlardaki klinik deneylerde yak-
laşık beş yıldır test ediliyor. Bu linkteki, Şubat 2020’de 
yayınlanmış makale, 12 farklı enfeksiyöz hastalık için 
gerçekleştirilen tamamlanmış mRNA aşı deneylerin-
den verileri içeriyor. Eğer mRNA aşılarının nasıl çalıştığı 
hakkında daha detaylı bir okuma istiyorsanız, Nature 
dergisinde 2018’de yayınlanmış güzel bir makale var.
[26] 

Bu cümlenin sonunda yer alacak kaynak, daha önce-
den influenza için tasarlanmış ve Faz 1 deneylerinde iyi 
bir koruma ve bağışıklık cevapları sağladığını gösteren, 
Aralık 2015 ile Ağustos 2017 arasında katılımcıları test 
eden bir mRNA aşısının 2019’da yayınlanmış sonuçlarını 
içeriyor.[27] Bu kaynakta ise 2017’de paylaşılan ve Zika 
virüsüne geliştirilen karşı mRNA aşısının klinik deney-
leri var.[28] 

Photo by: NEJM
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Fakat mRNA aşıları daha önce bu seneki ölçekte hiç test 
edilmemişti demek de kesinlikle doğru olur. Bu örnek-
leri vermemin tek sebebi pek çok insanın bu pandemiye 
kadar mRNA aşılarının hiç insanlar üzerinde denenme-
diğini düşünmesi, ki durum böyle değil. 

COVID-19 aşıları “canlı” aşılar mı? 
Hayır, son zamanlarda hakkında çok şey duyduğunuz 
COVID aşıları “canlı” değiller.[29] Canlı aşılar bütün 
hastalığa sebep olmasa da bazı hücreleri enfekte ede-
bilen, zayıflatılmış virüsleri içerir. Bu bütün virüsü bile 
içermeyen mRNA aşılarından oldukça farklıdır ve sade-
ce belli bir proteinin bir kısmını kodlayan mRNA’yı içerir. 
Bu mRNA bütün virüsün nasıl üretildiğini talimatlarını 
bile taşımaz, DNA’nızı değiştiremez ve viral protein yap-
mak için kullanıldıktan sonra parçalanır. 

Gelecekte bilim insanları canlı, zayıflatılmış virüsü CO-
VID-19 aşısı için kullanarak daha iyi sonuçlar alabilirler, 
ama şu andaki aşı adayları için bu geçerli değil. 

COVID-19 aşıları size COVID-19 hastalığını 
bulaştırabilir mi? 
Hayır, daha önceki bölümde de anlatıldığı gibi CO-
VID-19 aşıları size COVID-19 hastalığını bulaştıramaz, 
çünkü tam virüse bile sahip değiller. mRNA aşıları sa-
dece belli bir proteini kodlamak için gerekli bilgiye sa-
hiptir ve çoğalamaz.[29] mRNA viral proteinden birkaç 
tane yapılmak için kullandıktan sonra parçalanmaya 
başlar ve en sonunda tamamen yok olur.[5] 

Vücudunuzun bağışıklık sistemi için koruyucu bir cevap 
oluşturması aşıdan sonra yaklaşık iki hafta sürer. Bunun 
anlamı da aşıyı olduğunuz fakat henüz yeterli bağışıklığı 
geliştiremediğiniz kaçınılamaz bir süreç vardır. Mesela 
bugün aşı olduysanız ve COVID’le enfekte olmuş birisi 
yarın gelip üstünüze öksürse sizin de enfekte olma ih-

timaliniz çok yüksektir. Bu bütün aşılar için geçerlidir… 
Ve örneğin mevsimlik influenza aşısı konusunda pek çok 
kafa karışıklığına sebep olur. Eğer birisi aşıyı olduktan 
iki hafta sonra bağışıklığın tam olarak oluştuğunu bilmi-
yorsa ve grip aşısından üç gün sonra virüsü kapıp has-
talanıyorsa aşının gribe sebep olduğunu düşünebilirler 
fakat gerçekte sadece bağışıklık sistemlerinin koruma 
geliştirmek için yeteri kadar vakti olmamıştır. 

Muhtemelen COVID-19 aşıları ile ilgili de aynı kafa karı-
şıklığını, birisi, ilk COVID-19 aşısını olduktan hemen bir-
kaç gün (iki haftalık bağışıklık süreci tamamlanmadan 
çok önce) sonra semptomları gözlemlediğinde ve po-
zitif test sonucu aldığında yaşayacağız. “66 YAŞINDAKİ 
KADIN COVID-19 AŞISINI OLDUKTAN ÜÇ GÜN SONRA 
HASTALIĞA YAKALANDI” gibi başlıklar görmemeyi umut 
ediyoruz; çünkü sonraki aylarda birkaç milyon insanın 
aşı olacağı düşünülürse tam olarak bu senaryo gerçek-
leşecek. 

Bağışıklığı baskılanmış kişiler üzerinde de 
COVID-19 aşısı başarıyla uygulanılabilir mi? 
Bu tarz spesifik sorular için doktorunuza danışmanız 
en iyisi. Konu bağışıklığı baskılanmış kişiler ve COVID’e 
gelince iki büyük soru ortaya çıkıyor: 
1- Aşı baskılanmış bağışıklığı olan insanlarda COVID 
hastalığına sebep olacak mı? 2- Aşıdan herhangi bir ko-
ruyucu fayda sağlayacaklar mı? 
İlk sorunun cevabı hayır; çünkü aşılar canlı ve çoğalabi-
lir virüsü içermiyorlar ve bu yüzden de gerçek hastalığa 
sebep olamazlar. Bununla beraber doktorunuza duru-
munuzla birleştiği takdirde kötü kombinasyonlar oluş-
turabilecek diğer yan etkiler ile alakalı danışmalısınız ve 
bir plan oluşturmalısınız. 
2. sorunun cevabı bu kadar net değil; çünkü baskılan-
mış bağışıklığı olan her insanda baskılanma farklı bir 
seviyededir. Aşılara vücudunuzun vereceği cevaplar bu-
nun altında yatan pek çok bağışıklık hastalığı veya ne 
çeşit ilaçlar aldığımızda göre değişebilir.[30], [31] 

COVID-19 aşısı sizin COVID-19 testinde 
pozitif çıkmanıza sebep olabilir mi? 
Hayır, COVID-19 aşısını olmak sizin şu anda enfekte 
olup olmadığınızı test etmekte kullanılan testlerde 
pozitif çıkmanızı sağlamayacak.[29] Bu tarz PCR ve an-
tijen temelli testler sizden alınan örneklerde viral RNA 
veya viral protein varlığını aramak üzere tasarlandı ve 
kol kaslarınıza yapılacak olan mRNA enjeksiyonu böyle 
bir pozitif sonuca yol açmayacaktır. 

 Fakat aşı antikor üretimine yol açacak ve bu da iki haf-
ta sonra, bağışıklık sisteminiz antikor temelli COVID-19 
testlerinde pozitif çıkmanıza sebep olabilir. Bu antikor 
testleri (kan testleri) şu anda enfekte olup olmadığınızı 
anlamak için kullanılmaz ve kesinlikle burun boğaz ve 
tükürük örneğiyle yapılan PCR ve antijen testlerinden 
farklıdır. 

COVID-19 aşıları çocuklar için güvenli mi? 
Şimdilik, aşıların çocuklar için güvenli ve etkili olup 
olmadığını bilmiyoruz. Klasik farmasötik süreçte önce 
yetişkinlerde güvenlik ve etkililiğini ölçer ve iyi görünü-

Şimdilik, aşıların çocuklar için güvenli ve etkili 
olup olmadığını bilmiyoruz. Klasik farmasötik 

süreçte önce yetişkinlerde güvenlik ve etkililiğini 
ölçer ve iyi görünüyorsa çocuklar üzerinde 

denemeye başlanır. 
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yorsa çocuklar üzerinde denemeye başlanır. COVID-19 
aşılarındaki şu ana kadar yapılan denemeler yetişkinler-
deki klinik çalışmalarda güvenliğin iyi olduğunu gösterdi 
ve 12-17 yaş aralığındaki çocuklar üzerinde çalışmaya 
başladılar. [32], [33] Eğer bu araştırmaların sonuçları 
yetişkinlerde güvenli olduğu kadar gençler de olduğu-
nu gösterirse daha da küçük çocuklar için güvenli olup 
olmadığını test etmeye geçecekler. Şimdilik FDA, 16-17 
yaşındaki çocuklardaki etkilerin, daha gençlerde de çok 
benzer sonuçlar vereceğini öngörüyor; ancak bunu nihai 
bir gerçek olarak kabullenmek için henüz erken. 

COVID-19 aşıları hamileler için güvenli mi? 
Kısa cevap: Hamile kadınlarda aşının güvenli veya etkili 
olup olmadığını bilmiyoruz çünkü klinik deneylerde bu-
güne kadar dahil edilmediler. Bu durum, iki ucu riskli bir 
değnek demek: Eğer hamile kadınlarda COVID-19 aşısı-
nın zararı yoksa, o aşıyı yapmamak gebeleri riske atmak 
demek olacak; ancak elde veri yokken, aşının herhangi 
bir zararı olmadığını varsaymak da doğru olmaz. Hamile 
kadınlar olası zararlardan korumak için klinik çalışma-
lara dahil edilmediğinden bu konuda karar vermek için 
bilgimiz çok az. 

Bu durum, hamile kadınların hamile olmayanlara göre 
şiddetli COVID-19 bağlantılı hastalıklar konusunda riski-
nin yüksek olduğunu düşünürsek daha da karmaşıkla-
şıyor; bu yüzden aşı sayesinde korunma oldukça önemli 
olabilir ama henüz ulaşılabilir bir klinik veri yok.[31] Bu 
konuyu gebeliğinizi takip eden hekiminizle konuşmanız 
gerekiyor. 

COVID-19 aşılarının içinde nanoparçacıklar var mı? 
Aslında evet, ama bu durum, sandığınız kadar “heye-
can verici” değil. Nanoparçacıkların ne olduğu hakkın-
da pek çok kafa karışıklığı var. Üstelik bu nanoparça-
cıkların aslında nanorobotlar olduğuna dair de pek çok 
popüler görüş var. mRNA aşılarında kullanılan nano-

parçacıklar oldukça basit ve başka tarz ilaçların içinde 
on yıllardır kullanılıyor.[32] 

Bu nanoparçacıklar, genellikle basit yağ parçacıkla-
rıdır. Esasında yağ nanoparçacıkları, küçük bir küre 
şeklinde çift katlı bir yağ tabakası içerir (hücre zarında 
olduğu gibi), içinde de küçük bir su cepçiği bulunur. RNA 
gibi korumak istediğiniz hassas bir molekülünüz varsa 
istediğiniz noktaya (kol kaslarının içi gibi) gelene kadar 
bu hassas molekülü yağ küresinin ortasına koyabilirsi-
niz, bu çift tabakalı yağ onu bozulmadan koruyacaktır 
ve hücrenin içine kadar bozunmadan gitmesini sağla-
yacaktır. Bu kadar... Nanoparçacıkların görevi budur! 
Herhangi bir robotun veya elektronik yazılımın, konu 
ile hiçbir alakası bulunmuyor. 

Konu ile alakasız olarak bilgi verelim: İlk onaylanmış yağ 
nanoparçacık ilacı Doxil adında kanser karşıtı bir ilaç-
tı ve 1995’te onaylanmıştı.[33] Aynı yağ nanoparçacığını 
içeriyordu, su dolu bir çekirdek etrafında çift katlı yağ 
tabakası, fakat ortasına RNA koymak yerine bu parçacık-
lar Doksorubisin adında bir kanser ilacı ile doluydu. Bu 
ilacı yağ nanoparçacıklarının içine koyarak bu partikülün 
tümör bölgesine gidene kadar saklı kalmasını sağlıyor-
du. Bunun anlamı da Doksorubisin moleküllerinin he-
def dışında başka bir yere zarar vermediğidir (kalp gibi). 
Klinik deneylerde kullanılan pek çok yağ nanoparçacığı 
çeşidi var ama bizim burada ana fikrimiz, nanoparçacık 
kelimesinin genelde aslında sadece bazı kargoları koru-
mak için kullanılan küreciklerken küçük robotları kast 
edecek şekilde yanlış kullanılan bir kelime olması.[32] 

Burada nanoparçacığın gerçek anlamı ve küçük bilgi-
sayar veya robotlar anlamına gelen yanlış anlaşılması 
arasındaki farkı inceleyen güzel bir makale var.[34] Eğer 
şu anda nanoparçacıkların çeşitli hastalıkların tedavi-
sinde kullanılması hakkındaki trendler konusunda daha 
derin bir araştırma yapmak isterseniz bul link sizi daha 
detaylı bir makaleye yönlendirecektir.[35] 

COVID-19 aşılarının içinde mikroçipler/takip 
cihazları var mı? 
Hayır, (doz başına yaklaşık birkaç dolara üretilen) aşı-
larda biyometrik verilerinizi kaydedip iletilebilecek 
mikroçip bulunmuyor. Bunun için buradaki detaylı ra-
poru okumanızı tavsiye ediyoruz.[36] Bu metin, bu mitin 
olası kökenini tarif ediyor ve Bill Gates’in sizi takip et-
meye çalıştığına dair sizi ikna etmek için düzenlenmiş 
video kliplerini araştırıyor. Bu arada, aslında orijinal ka-
yıtlar kendisinin aşıyı takip etmek istediği hakkında ko-
nuşmuyor, yani dünya çapında kargolanan aşı dozlarını 
üretim zincirinin takip edilmesi hakkında... 

Aşının cam şişesinin üzerine gönderme ve depolama 
esnasında kolayca içindekinin saklanma ve satış ko-
şullarının ve bazı sayıların görünmesini sağlayacak bir 
cihaz/etiket yapıştırmak ve gerçek aşınım içine takip 
cihazı koymak arasında çok büyük bir farklılık olduğu-
nu söylemeye gerek bile – ki bunu kimse denemedi ve 
hiçbir şekilde gerçek COVID-19 aşılarının içerisinde yer 
almıyor. 

COVID-19 aşısı olan biri, hastalığa yakalanabilir mi? 
Evet; ancak bu ihtimal, aşı olmayan birine göre çok ama 

Hamile kadınlarda aşının güvenli veya etkili olup 
olmadığını bilmiyoruz çünkü klinik deneylerde 

bugüne kadar dahil edilmediler. 
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çok daha düşüktür. COVID-19 aşıları %100’e çok yakın 
düzeylerde koruma sağlıyor olsa da, bu oran %100 ol-
madığı sürece mutlaka aşıyı olmasına rağmen hastalı-
ğa yakalanan bireyler olacaktır. Dahası, şu anda virüs o 
kadar yaygın ve kontrolden çıkmış halde ki, tam da aşıyı 
olduğunuz günlerde (birkaç gün önce veya sonra) virü-
sü kapma ihtimaliniz oldukça yüksek; dolayısıyla “aşıyı 
olmasına rağmen hastalığa yakalanan” bazı insanlar, 
daha aşı işlevini göstermeye başlayamadan hastalan-
mış olacak (buna tesadüfi enfeksiyon diyoruz). 

COVID-19 aşısı olanlar, maske ve izolasyona 
devam etmeli mi? 
Şimdilik evet. Çünkü aşıyı olan birinin virüse yakalana-
cak olursa hastalığı yaymaya devam edip etmeyeceğini 
de henüz bilmiyoruz. Bu nedenle aşıyı olsanız bile, sal-
gın tamamen sönene kadar diğer önlemleri (maske, izo-
lasyon, hijyen, vb.) sürdürmelisiniz. Hem bunlar, aşıların 
yaygınlaşmasıyla eş zamanlı olarak yükselişe geçen 
grip ve nezle gibi hastalıklara yakalanma ihtimalinizi de 
düşürecektir. 

Eğer hastalığı geçirmiş ve iyileşmişseniz bile 
COVID-19 aşısından faydalanabilir misiniz? 
Muhtemelen evet, sizin bağışıklık korumanızın zamanla 
yavaşça azaldığını bildiğimize ve ilk enfeksiyondan bir-
kaç ay sonra yeniden enfekte olan vakalarla karşılaşıl-
dığına göre bir daha enfekte olma riskini azaltmak için 
faydalanılabilir.[26], [37] Yeniden enfeksiyonlar nadirdir 
-ki bu güzel bir şey- ve çoğu kişinin birkaç ay boyunca 
korunacağını gösterir. 

İlk enfeksiyondan iyileştikten sonra aşı olmanın, böy-
le semptomlar gerçek viral enfeksiyon temizlendikten 
uzun süre sonraya kadar bile kalabildiği için, ilk enfeksi-
yondan kalan uzun dönemli semptomları azaltıp azalt-
mayacağını henüz bilemiyoruz. 

COVID-19 aşısı doğurganlığı etkileyecek mi? 
Aşının doğurganlıkla herhangi bir ilgisi olduğuna dair 
hiçbir kanıt yok. Pfizer aşı denemelerinde aşılanma-
dan sonra istemeden hamile kalan birkaç kadın vardı: 
aşı grubunda 12 kişi ve plasebo grubunda 11 kişi.[10]
Aşılanmış gruptaki 12 kişinin hamileliğinde hiçbir yan 
etki bulunmadı. Bu sadece denemelerden yanlışlıkla 
toplanmış küçük miktarda bir veri; ama belki de aşı ve 
doğurganlık endişesini haksız çıkartan, küçük miktarda 
bir güvencedir. 

Belki de COVID-19’un dış proteinlerden birisinin insan-
larda bulunan syncytin-1 amino asidine benzer olduğu-
nu ve aşıya karşı geliştirilen bağışıklığın bu aminoaside 
karşı da bağışıklık geliştireceğini, bu şekilde de sizi kısır 
yapacağını öne süren iddiayı görmüş olabilirsiniz. Bu id-
dia birçok sebepten dolayı yanlıştır ve birçok bilim in-

sanı tarafından eleştirilmiştir.[38] Ne yazık ki bu iddiayı 
açıklamak biraz daha bilimsel ve detaylı bilgi gerektirir 
bu yüzden teknik bilgi almayı çok istemiyorsanız sonraki 
soruya geçebilirsiniz. 

Diğer bütün kanıtların eksikliğinde bile aminoasit ben-
zerliği bulmak çok da zor bir şey değil ve aslında iki 
büyük proteinin aminoasitlerinin kesiştiği bölgeleri 
bulmak oldukça kolay. Eğer virüsün proteininin kod di-
zilimini vücuttaki diğer proteinlerle karşılaştırırsanız 
syncytin-1 benzeri başka kesişim noktaları da (belki de 
daha büyük) bulabilirsiniz, hemoglobin ve kolajende de 
olduğu gibi. Bu istatistiksel olarak yaygındır; zaten her-
hangi iki büyük proteini kıyasladığımızda arada bir ben 
benzer aminoasit dizilimleri görmeyi beklersiniz. 

Üstelik syncytin-1 gibi aminoasitleri ve influenza, E. 
coli, Streptococcus veya mevsimsel koronavirüs (NL63 
ve 229E) gibi yaygın patojenlerle karşılaştırdığınızda kı-
yaslanabilir benzerlikleri bulabilirsiniz. Eğer virüsünün 
proteini ve syncytin-1’de bulunan amino asitlerin ben-
zer olması bağışıklığın iki tarafı da etkilendiği anlamı-
na gelseydi o zaman bu mantığın vücudumuzda kesişen 
amino asitlere sahip bütün patojen ve proteinlerde ger-
çekleşmesini beklerdik. 

Eğer syncytin-1 aminoasidi ve viral proteinin yapıların-
da büyük ölçekte bir benzerlik olsaydı (sadece seyrek 
amino asit benzerliği değil), o zaman bağışıklık cevap-
larının iki hedefi benzer olarak tanıması mümkün ola-
bilirdi. Fakat bu kadar büyük ölçekte bir benzerlik veya 
bağışıklık hücreleri tarafından tanımlamanın kesiştiğine 
dair gördüğümüz kadarıyla bir kanıt yok. Eğer böyle bir 
benzerlik olsaydı bile T Lenfosit hücrelerinin kendine 
tepki verme riskini azaltmak için toleransın artmasını 
beklerdiniz.[39] Gördüğümüz kadarıyla bu iddiayı des-
teklemek için kullanılan tek “kanıt” sadece bazı amino 
asit benzerliklerini göstermek ve bu da kendi başına ye-
terli değil.[38] 

Bağışıklık sisteminin kendi vücudumuza saldırması-
nı engellemek için çok sayıda kontrol noktası vardır ve 
birkaç benzeşen aminoasit parçası, kötü reaksiyonlara 
sebep olmak için yeterli değildir.[40], [37] 

Sonuç olarak, aşıları olacak olan insanlardan daha fazla 
klinik veri toplayacağız ve sonrasında hamile kalmaya 
karar vereceğiz fakat şimdiye kadar bunun mantıklı bir 
endişe olduğuna dair hiçbir kanıt göremiyoruz. Ayrıca 
CDC ve Maternal ve Fetal Tıp Cemiyeti gibi kurumlar 
da gebe kadınların aşılanmaması gerektiği yönünde 
herhangi bir öneride bulunmamaktadır. [41], [42], [43] 

Nasıl bir yıldan kısa sürede COVID-19 aşısını 
üretebildiler, ama kansere hala çare bulamadılar? 
Bazı hastalıkları tedavi etmek diğerlerinden daha ko-
laydır. Kanserli hücreler normal hücrelere birkaç kü-

Koronavirüs soy hatlarında evrim devam etmekte, yeni mutasyonlar biriktirmeyi sürdürmektedir. Bunlar, virüsün yapı-
sını zaman içerisinde değiştirmekte ve dolayısıyla aşı etkinliğini değiştirebilecek potansiyel bir risk faktörü olmaktadır. 
Ancak şu ana kadar SARS-CoV-2 soy hatlarında görülen hiçbir mutasyon (veya mutasyon öbeği), aşıyı tamamen işlevsiz 
hale getirecek düzeyde değildir. 
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çük mutasyon dışında çok benzemektedir. Bunun an-
lamı kanser hücrelerini hedef alıp sağlıklı hücreleri 
almamanın oldukça zor olduğudur ve bu da kemoterapi 
ilaçlarının genellikle yan etkilerinin vücuda çok zararlı 
olmasının sebebidir.[44] Üstelik kanser, çok çeşitli bir 
sürü hastalığı kapsayan şemsiye bir terim olarak kul-
lanılmaktadır ve kanserin farklı türleri farklı tedaviler 
gerektirmektedir.[45], [46]HIV ile ilgili olarak da bu yazı-
mızı okuyabilirsiniz. 

Mutasyonlar ve evrim aşıyı etkisiz kılmayacak mı? 
Koronavirüs soy hatlarında evrim devam etmekte, yeni 
mutasyonlar biriktirmeyi sürdürmektedir. Bunlar, virü-
sün yapısını zaman içerisinde değiştirmekte ve dolayı-
sıyla aşı etkinliğini değiştirebilecek potansiyel bir risk 
faktörü olmaktadır. Ancak şu ana kadar SARS-CoV-2 
soy hatlarında görülen hiçbir mutasyon (veya mutasyon 
öbeği), aşıyı tamamen işlevsiz hale getirecek düzey-
de değildir. Örneğin bu virüslerin yüzey proteinlerinde 
görülen D614G veya N501Y gibi mutasyonlar, koronavi-
rüslere “taç” görünümünü kazandıran “mızrak prote-
inlerinin” birçok alt biriminden sadece birkaç tanesini 
değiştirirler. Ancak aşılar, bu alt birimlerin birçoğunu 
savunma sistemine tanıtabilecek biçimde hazırlanmak-
tadır. Dolayısıyla evrimsel değişim sonucunda mızrak 
proteinleri bir miktar değişse bile, aşılar sizi bu virüsle-
re karşı korumaya devam edecektir. 

Ayrıca koronavirüsler, grip virüslerinin aksine çok daha 
yavaş evrimleşmektedir ve küresel bir sağlık krizi içe-
risinde olduğumuz için bu virüslerin evrimi çok yakın-
dan takip edilmektedir. mRNA aşı platformları gibi yeni 
teknolojiler, çok daha adaptif doğaya sahip oldukları 
için, virüslerin değişimine bağlı olarak hızlı bir şekilde 
yeniden düzenlenebilirler ve güncellenebilirler. Bunun 
yapılmasını gerektirecek bir durumda, yani virüs faz-
lasıyla hızlı evrimleşmeye başlayacak olursa, sezonluk 
aşı olmak veya aralıklarla “booster” adı verilen güçlen-
dirici dozlar almak gerekebilir. Şu anda bu yönde 
bir gidişat görülmemektedir. 

COVID-19 aşısı kan içerecek mi? 
Hayır. Aklınıza iyileşen alınan 
plazma geliyor olabilir - 
ki bu aşıdan tama-
men farklı-
dır.[47] 

Şu anki aşılar birkaç farklı yağ molekülü, kendine eşle-
yemeyen mRNA ve biraz tuz ve şeker içermektedir.[10] 
Evet, eğer kendini bakmak isterseniz, aşının içindeki 
tüm malzemeler yayınlandı.[48], [11] 

COVID-19 aşısı COVID-19’a sebep olan 
virüsü içerecek mi? 
Hayır, şu anki aşılar gerçek, canlı COVID virüsünü içer-
memektedir ve bu yüzden de gerçek 

COVID enfeksiyonuna sebep olamaz veya size pozitif CO-
VID test sonucu çıkartamaz.[29] 

COVID-19 aşısı pandemiyi bitirecek mi? 
Cevap “Henüz değil” gibi görünüyor, çünkü ilk başta sa-
dece sınırlı sayıda aşı yapılacak.[45] Yüksek risk oranına 
sahip insanlar aşıyı ilk olacağından dolayı ve bu aşılan-
mış grupta hastalık ve ölüm oranının önemli miktarda 
azaldığını gözlemleyebiliriz. Bu da COVID-19 un ölüm-
cüllük oranın düşmesi anlamına gelir fakat hala aşılan-
mamış insanlar arasında virüs alışveriş olacaktır. 

Bu sebepten ötürü aşılar yapılmaya başladığı anda ön-
lem almayı bırakamayız. Muhtemelen normal düzene 
dönüş 2021 içinde yavaş yavaş ve kademeli olarak ger-
çekleşecektir, pandeminin bir anda bitmesi gibi değil.
[45] 

COVID-19 aşısı elitler tarafından dikte edilen bir popü-
lasyon kontrol yöntemi mi? Hayır, değil. Her yeni tıbbi 
üründe bu tür safsatalar halk arasına pazarlanmaktadır: 
“Firmalar beyninizi kontrol etmek istiyor.”, “Zenginler 
bedeninize hakim olacak.”, “Elitler popülasyon kontrolü 
yapıyorlar.” ve daha nicesi... İşin aslı şu: Bunların hepsi 
uydurmadır. Çünkü aşılar popülasyonun geneline 
uygu- lanmakla kalmayacak, aynı zaman-

da devlet liderleri ve zenginler gibi 
kesimler çoktan aşıyı olmaya 

başladılar bile. Hatta Amazon 
gibi firmalar, kendi iş güçle-

rinde kayıp olmaması için, 
kendi çalışanlarına öncelik 

sağlanması adına lobicilik faa-
liyetleri bile sürdürüyor![49] Eğer 

bu, insanları öldürecek bir popülasyon 
kontrolü yöntemi olsaydı, firmalar 

çalışanlarına öncelik tanınmasını 
ister miydi? 
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Yapılan araştırmalar, kilolu, obez veya sigara içen kişi-
lerin koronavirüse yakalanması halinde daha ağır bir 
hastalık geçirdiklerini ve ölme risklerinin daha yüksek 
olduğunu göstermektedir. COVID-19 örüntüleri, özel-
likle de düşük sosyoekonomik sınıflarda olan kişilerin 
daha yüksek ağır hastalık ve ölüm riski taşıdığını da 
göstermektedir. Bunun sebebi, bu virüsün (veya aşının) 
bu grupları özellikle etkilemesi için üretilmesi değil, bu 
kişiler arasındaki yaşam biçimleri, meslekleri, sağlık 
hizmetlerine erişimi gibi faktörlerin benzerliğidir. 

Aşı önceliği, kişilerin bireysel risk düzeyine göre belir-
lenmektedir; deri rengine, konuştukları dile, gelir dü-
zeylerine veya eğitim seviyelerine göre değil. Örneğin 30 
yaşında olup, evinden çalışan sağlıklı bir insan; diyabeti 
olan, yaşlı ve kilolu bir mağaza işçisinden daha sonra 
aşılanacaktır. Buna karşılık bir manavda çalışan hamile 
bir kadın da, 80 yaşında olan ve bakımevinde yaşayan 
bir insandan daha geç aşılanacak; ancak aile çiftliğinde 
yaşayan genç ve sağlıklı bir erkekten daha önce aşıla-
nacaktır. 

“Sürü bağışıklığı”na için ulaşmak kaç kişinin 
aşılanması gerekecek? 
Bu cevaplaması zor bir soru olarak görünebilir ama ce-
vap muhtemelen toplumun yüzde altmışı ile sekseni ara-
sında bir kesiminin aynı anda bağışıklığa ulaşması, sürü 
bağışıklığının alt sınırına ulaşılması için gerekli.[46] Bu 
dinamik bir hedef ve ayrıca bildiğimiz üzere bağışıklık 
zamanla zayıflıyor. Örneğin toplumun %85’i aşılanmayı 
seçerse fakat bazı kısıtlamalar yüzünden bu %85’in aşı-
lanması 12 aya yayılırsa, sonlara sıra gelene kadar ilk 
aşılanan insanların bağışıklığının azalmış olması müm-
kün (bu tamamen teorik bir hesaplama, sadece neden 
sürü bağışıklığına ulaşmak için gereken insan sayısının 
kesin olarak hesaplanmasının zor olduğunu göstermek 
için). 

Önemli bir nokta: Bu, bir “hep ya da hiç” davranışı de-
ğil. Toplumun sadece yüzde kırkı bile tek seferde bağışık 
hale gelirse, bu virüsü tamamen durduramasa da vi-
rüsün yayılma hızını yavaşlatacaktır. Bağışıklıktaki her 
türlü artış yayılıma yavaşlatmaya yönelik, doğru yolda 
atılmış bir adımdır. 

Kesin olan bir şey ise sürü bağışıklığına ulaşmak için 
bütün popülasyonu bilinçli olarak enfekte etmenin iyi bir 
fikir olmadığıdır. %99,9 yaşama şansı olduğunu düşün-
seniz bile yüz binlerce ölümü teklif ediyorsunuz demek-
tir ve bu hayatta kalacak olanların uzun süreli yan et-
kilerinin hesaba katılmamış hali. Aşı sürü bağışıklığına 
ulaşmanın daha güvenli bir yolu fakat oraya ulaşmamız 
aşı tedariği ve insanların aşı olup olmama seçimleri ta-
rafından sınırlanacaktır.[46] 

Aşıların etkinliğini veya zararlarını nasıl anlayacağız? 
Bu nokta hakkında aslında oldukça endişeliyim. İlişki 
ve nedensellik arasındaki farkın yanlış anlaşılmasından 
ortaya çıkan devasa bir problemi deneyimlemek üzere-
yiz.[50] 

Verilerden gelebilecek bütün güvenlik endişelerini de-
ğerlendirmek için aşıların güvenliği, aşılar toplum ulaşı-
mına açıldıkça izlenmeye devam edilecek, aynı zaman-

da da aşılarla alakası olmayan birçok rastgele tıbbi olay 
gerçekleşecek.[48] Biyoistatistikçiler gelen verilerin aşı 
ile bağlantılı olup olmadığını anlamak için gerekli eğitim 
ve araçlara sahip olacak fakat çoğumuz olmayacağız. 

20 milyon insanı doktor muayenehanesine getirseydi-
niz ve her birine zararsız, tuzlu sudan oluşan plasebo 
aşısını yapsaydınız ve bir ay sonra iletişime geçseydiniz 
bu hastaların binlercesi kalp krizi, yeni teşhis edilmiş 
kanser, ölüm gibi oldukça kötü tıbbi olaylar yaşamış 
olacaklardı. Bu olan olaylar tuzlu su yüzünden mi oldu? 
Muhtemelen hayır, bu olaylar sadece doktor ziyaretin-
den sonra gerçekleşti ve bu kadar kalabalık bir grupta 
bu tarz olaylar her gün gerçekleşir. Bu teorik 20 milyon 
insanın bazıları belki de tuzlu su enjeksiyonundan sade-
ce birkaç saat sonra kalp krizi geçirebilir. 

Oldukça sıkı denetimden geçirilen klinik deneyler yürü-
tülmesinin sebebi ise aşıları olan grupta plasebo grubu-
na kıyasla herhangi bir yan etkinin ortaya çıkma oranı-
nın artıp artmadığını görmektir. Bazı vakalarda bu tarz 
etkilerin genel toplumda ortaya çıkma oranları ile de 
kıyaslayabilirsiniz. 

Milyonlarca COVID-19 aşısı topluma yapıldıktan sonra 
kesinlikle COVID aşısını olduktan hemen sonra araba 
kazasına karışan veya ertesi gün kalp krizi geçiren in-
sanların olduğu olaylar yaşanacaktır. Bu tarz güvenlik 
bilgilerini depolayan devasa veri bankalarında erişimi-
niz olmayan bizler için, bu tarz olayların toplumdaki 
yaygınlığı ile aşılanmış kişiler arasındaki yaygınlığını 
kıyaslama imkanımız olmadığından aşı ile bağlantılı 
olan ve olmayan olayları ayırt etmek oldukça zor ola-
caktır. Bu yüzden bireysel anekdotlar içeren raporları 
verilerin resmi istatistiksel yorumlarını yorumladığımız 
özgüvenle yorumlamayı engellemek için dikkatli olmak 
zorundayız. 

Bu yazı kimin sponsorluğunda hazırlandı? 
Bu yazıya kimse sponsor olmadı ve bizler, herhangi bir 
aşı üreticisinden, hükümetten ve herhangi bir kimseden 
finansal destek almıyoruz. Hiçbir COVID-19 aşısı üreti-
cisi ile anlaşmamız da yok. 

Umarız bu bilgilerin hiçbirisinin tıbbi tavsiye olmadığı ve 
sizi sadece daha yetkili kaynaklara ve linklere yönlen-
dirmek amaçlı bir yazı olduğu anlaşılmıştır. 

 

Bu içerik tıp ve sağlık ile ilişkilidir. Sadece bilgi amaçlı 
olarak hazırlanmıştır. Bireysel bir tıbbi tavsiye olarak gö-
rülmemelidir. Evrim Ağacı’ndaki hiçbir içerik, profesyo-
nel bir hekim tarafından verilen tıbbi tavsiyelerin, konu-
lan bir teşhisin veya önerilen bir tedavinin yerini alacak 
biçimde kullanılmamalıdır. 

Kaynakça için: https://evrimagaci.org/covid19-asila-
ri-hakkinda-sik-sorulan-sorular-yeni-asilarla-ilgili-bil-
mek-i steyeceginiz-her-sey-9763
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Diyabetes mellitus (DM), insülin 
sekresyonu, insülin etkisi veya bu 
faktörlerin her ikisinde bir defekt 
olması sonucu ortaya çıkan, hi-
perglisemi ile karakterize, ilerle-
yici ve komplikasyonlara yol açan 
metabolik bir hastalıktır. Temel 
fizyopatoloji insülin eksikliği ya 
da insülin direncidir. İnsülin hüc-
relerin (özellikle kaslar) glukoz 
alımını, karaciğere glukoz girişini 
ve glukojen sentezini artırırken 
karaciğerde glikojen yıkımını ve 
kana glukoz geçişini azaltır. Nor-
mal kişilerde gliseminin düzen-
lenmesi için yemeğe başlamadan 
çok kısa bir süre önce sefalik faz 
denen dönemde insülin salgılan-
ması başlar. Bu insülin salınımı 
kan glukoz düzeylerinin yüksel-

mesiyle birlikte yaklaşık sekiz kat 
artmaktadır. Bu artış yükselmiş 
kan glukozunun normal düzeye 
inmesi ile birlikte tekrar norma-
le dönmektedir. Bu süre yaklaşık 
2-4 saat sürmektedir. Bu ritm gün 
içindeki glukoz artışlarına bağlı 
olarak tekrarlanmakta ve glukoz 
düzeyleri devamlı olarak normal 
sınırlar içinde tutulmaktadır. 

Diyabetes mellitus multifaktöryel 
bir hastalıktır ve erişkinlerde tip 2 
DM, çocuklarda tip 1 DM olguların 
çoğunluğu oluşturur. Tip 1 ve 2 DM 
dışında sendromik ve monogenik 
nedenler, ilaçlar ile kimyasal-
ler maddeler veya infeksiyonlara 
bağlı diyabet şeklinde etyolojik sı-
nıflama yapılabilir (Tablo 1) (1). 

Doç. Dr. Mehmet Nuri 
ÖZBEK

SBÜ Gazi Yaşargil Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi

Çocuk Endokrin Kliniği

ÇOCUKLUK ÇAĞINDA

Diyabette hastanın kendi hastalığını yönetebilmek için kendisine ya da ailesine ve okula gidiyorsa öğretmenlerine 
diyabet eğitimi verilmeli ve insülin injeksiyonu yapma, kan şekerini ölçme gibi beceriler kazandırılmadır. Bunların 
dışında diyet eğitimi verilmeli ve karbonhidrat sayımı öğretilmelidir. Bu eğitimler sayesinde hastalar daha konforlu 
ve fleksibl hayat sürme şansına kavuşurlar.
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Tip 1 diyabet multifaktöryel bir hastalıktır. Genetik ve 
çevresel faktörlerin etkilediği otoimmun bir süreç sonu-
cu pankreasın β hücresinin %90’ından fazlasının deje-
nere olması sonucu gelişir. İnsülin üretimi kan şekerinin 
düzenleyecek kadar üretilemez. Tip 1 diyabetli hastala-
rın çoğunda anti glutamik asit dekarboksilaz (anti GAD) 
antikoru, adacık antikoru (ICA), insülin otoantikoru (IA),  
ve β hücre spesifik zinc transporter 8 otoantikoru (ZnT8) 
gibi antikorlardan biri veya birkaçı pozitif olur (1). 

Çocukluk çağında Tip 2 DM insülin direnci ya da rölatif 
insülin yetersizliği sonucu görülür. Bu hastalar genelde 
obez ergenlerdir. Metabolik sendrom (obezite, hipertan-
siyon, dislipidemi, karaciğerde yağlanma ve polikistik 
over sendromu)  bir komponenti olabilir. 

Diyabetes mellitus insidansı toplumlara ve yaşa göre 
değişmektedir. Çocukluk çağındaki diyabetin yaklaşık 
%90’ını tip 1 DM oluşturken erişkin yaşlarda ise %90’ı 
tip 2 diyabetlilerden oluşur. Dünyada her yıl yaklaşık 
96.000 15 yaşı altındaki çocuk tip 1 DM tanısı almaktadır 
(1). Dünyada şu an var olan yaklaşık 500.000 tip 1 diya-

betli çocuğun % 26’sı Avrupa’da, %22’si Kuzey Amerika 
ve Karaibler’de yaşamaktadır. Asya toplumlarında tip 1 
DM insidansı çok düşüktür. Finlandiya’da 127/100.000 
iken Japonya’da 2/100.000 civarındadır (2). Tip 2 DM sık-
lığı özellikle batı toplumlarda yaşayan obez ergenlerde 
gittikçe artmaktadır. Tüm diyabetlilerin %1-2’si, çocuk-
luk çağı diyabetlerin ise %1-6’sından Monogenik diyabet 
(MD) sorumludur. MD’lilerin büyük çoğunluğu (bazı se-
rilerde %90) tip 1 ya da tip 2 DM tanısı ile izlenmektedir.
(3,4,5,6) 

Tip 1 diyabetli çocukların ailelerinde %10 oranında diya-
bet saptanır, tüm aile üyeleri göz önüne alındığında bu 
oran %20’e çıkar. Tip 1 DM’li hastaların kardeşlerinde 
diyabet görülme sıklığı 20 yaşa kadar %4, 60 yaşa ka-
dar ise %9.6 oranındadır. Monozigotik ikizlerde bu oran 
<%40 tır (1).

Diyabetin monogenik formları 1. Monogenik diyabet 
(MD); geçici ve kalıcı neonatal diyabet (NDM), maturity 
onset of diabetes in young (MODY) olarak bilinen ailesel 
formları, 2. Mitokondrial diyabet ve 3. Diyabetin de bir 
parçası olduğu sendromlar şeklinde gruplandırılabilir.

MD tek bir gendeki mutasyona bağlı oluşan heterojen 
bir grup diyabettir. Ailesel ya da sporadik olabilir, aile-
sel olanlar otozomal dominant, ressesif, veya X’e bağ-
lı kalıtım gösterebilir (6).  Çoğunluğunu MODY olguları 
oluşturmaktadır ve bunlar genellikle otozomal domi-
nant kalıtım gösterir. Daha küçük bir grubu içeren NDM 
sıklığı ise 1/80.000-90.000 civarında olduğu görülmüş-
tür. Akraba evliliğinin sık olduğu toplumlarda NDM sık-
lığı 1/21.000 varan oranlarda bildirilmiştir. Ülkemizin 
Güneydoğu Anadolu bölgesinden bildirilen bir çalış-
mada NDM sıklığı en az 1/30.000 olduğu saptanmıştır. 
(8,9,10,11,12) NDM olgularının büyük bölümü otozomal 
ressesif kalıtım gösterir. 

Günümüzde 40’tan fazla gendeki fonksiyon bozukluğu-
nun MD’e yol açtığı tanımlanmıştır. Bu genler pankre-
asın β hücrelerinin gelişiminde, glukoz duyarlılığında, 
insülin yapımında, insülin sekresyonunda ya da β hücre 
apopitozisine yol açan endoplazmik retikulum stresinde 
rol almaktadırlar (6). 

MD ve MODY tanısı için kılavuzlar ve öneriler ISPAD ta-
rafından oluşturulmuştur. Ebeveynlerinden birinde ve 
onun birinci derece akrabalarında diyabet tanısı olan ve 
tip1 diyabet bulguları (adacık antikoru negatifliği, tanı-
dan 5 yıldan sonra da düşük doz insülin ihtiyacı olma-
sı ya da insülin ihtiyacı olmaması ve tokluk c- peptidi 
> 200 pmol/l olması ) ile tip 2 diyabet bulguları (belir-
gin obezite ile akantozis nigrikans) olmayan bireylerde 
MODY için genetik analiz yapılması önerilmektedir (6). 

MODY genetik olarak heterojen bir gruptur. Günümüze 
kadar 15 genin rol aldığı saptanmıştır (Tablo 2). Daha 
önceleri MODY 1,2,3.. gibi nümerik olarak isimlendirilen 
hastalıkta ilişkili gen sayısının artması ile etkilenen ge-
nin ardına MODY eklenmesi şeklinde (GCK-MODY gibi) 
tanımlama kabul görmüştür. HNF4A, GCK, HNF1A ve 
HNFB1-MODY olgularının >%90 sorumludur. (6) 

Neonatal diyabetes mellitus, yaşamın ilk ayında görülen 
en az 2 hafta süren ve insülin tedavisi gerektiren hiperg-
lisemi olarak tanımlanmaktadır. Ancak bu tanımlama 

Tablo 1

Çocukluk Çağındaki Diyabetin 
Etyolojik Sınıflaması (İspad)

1. Tip 1 Diyabetes Mellitus  
	 Β hücrelerinde yıkım, 
 genellikle mutlak insülin eksikliği

2. Tip 2 Diyabetes mellitus
 İnsülin direnci, rölatif insülin yetersizliği

3. Diğer Tipler
     Monogenik Diyabet 
 MODY (HNF1α, HNF4α, GCK, HNF1β vb.)
 Neonatal Diyabet (KCNJ11, ABCC8, İNS,
 6q24 imrinting, PTF1A, EIF2AK3 gibi 
 genlere bağlı)
     İnsülin etkisindeki genetik defektler
 INSR
 Konjenital generalize lipodistrofi
 Parsiyel lipodistrofi
    İlaç ve Kimyasallara bağlı diyabet
 İnsülin direnci ve yetmezliği
  Glukokortikoidler, Nikotinik asit,  
  Atipik antipsikotikler, 
  1. generasyon proteaz inhibitör 
  leri, Statinler
     İnsülin Yetmezliği
	 	 β blokerler, Kalsinörin inhibitör 
  leri, Diazoksit, Fenitoin, 
  L-asparajinaz, Pentanisin, 
  Tiazid diüretikleri
 İnsülin Direnci
  Β adrenarjik blokörler, 
  Büyüme hormonu
    İnfeksiyonlar
 Konjenital rubella, Entorvirus, 
 Sitomegalovirus
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günümüzde otoantikorların negatif olduğu ve yaşamın 
ilk 6 ayında ortaya çıkan klinik tablolar için de kullanıl-
maktadır (6).  Genelde insülin salgılanmasında ve ya-
pımında rol alan genlerdeki mutasyonlara bağlı gelişir. 
Geçici ya da kalıcı olabilir. 

Neonatal diyabetes mellitus hastaları, intrauterin insü-
lin eksikliğinin göstergesi olarak düşük doğum ağırlığı 
ile doğarlar. Genellikle hayatın ilk birkaç haftasında iyi 
emmesine karşın kilo alamama, büyümede duraklama 
veya gerileme, ailenin fark ettiği (bezin ağırlığının fazla 
olması) çok idrar yapma durumunda diyabetes mellitus 
düşünülmeli ve kan şekeri ölçülmelidir. Klinikte poliüri, 
polidipsi, polifaji, kilo kaybı, sık enfeksiyonlar, bitkinlik, 
yorgunluk, kuru deri, bulantı ve kusma bulguları göz-
lenir. 

Tanı
Diyabet Tanı kriterleri; Açlık kan şekeri >126 mg/dl ol-
ması, Poliüri, Polidipsi olan bir kişide herhangi bir za-
manda ölçülen kan şekeri >200 mg/dl ve üzerinde ol-
ması, şikayet olmayanlarda ise oral glukoz testinde 2. 
saatteki kan şekeri > 200 mg/dl ve üzerinde olması ve 
HbA1c >%6.5 olmasıdır (1).

Bunlar dışındaki tetkikler diyabetin tipini belirlemek ve 
birlikte olabilecek tiroidit, çölyak hastalığı gibi durumla-
rı saptamak için bakılır. Düşük insülin, c-peptid düzeyle-
ri ile anti GAD, IA, ICA, ZnT8 otoantikorların varlığı tip 1 
diyabet tanısını destekler.

Diyabet Komplikasyonları
Diyabette kan şekerinin normal ya da normale yakın dü-
zeyde tutulmasının amacı komplikasyonların önlenmesi 
ya da mümkün oldukça geciktirilmesidir. Diyabetin akut 
ve kronik komplikasyonları vardır. Akut komplikasyonlar 
genellikle insülin kullanılması ile ilgilidir. Bunlar hipog-
lisemi, hiperglisemi, diiyabetik ketoasidoz koması, lipo-
hipertrafi, lipoatrofi ve insülin alerjisidir. Hipoglisemi 
genellikle fazla insülin yapılması veya insülin yapıldıktan 

sonra yeterli karbonhidrat alınmaması sonucu görülür. 
Egzersiz uygun yapılmadığında ya da öğleden sonra 
yapıldığında gece hipoglisemileri de gelişebilmektedir 
(13). Hipoglisemi geliştiğinde oral alım mümkün ise 15 
gr hızlı emilen karbonhidrat (3 adet kesme şeker, meyve 
suyu vb) içirilir ve 15 dakika sonra kan şekeri kontrol 
edilir, hala düşük ise bir kez daha verilir ve kan şekeri 
normale geldiğinde bir ara öğün verilmedir. Eğer has-
tanın oral alımı yoksa glucagon hemen intramusküler 
yapılır. Kusma yapabildiğinden glucagon yapılmış hasta 
yan yatırılmalıdır. Hiperglisemi ise yetersiz insülin yapıl-
ması ya da aşırı karbonhidrat alınması sonucu görülür. 
Herhangi bir stres (enfeksiyon, travma, cerrahi girişim) 
durumunda da gelişebilmektedir. Hafif hiperglisemiler-
de dinlenme ve sıvı almakla kan şekeri düşebilir. Ancak 
yüksek değerlerde (>250 mg/dl) keton bakılmalı eğer 
keton yüksekliği varsa ek doz insülin yapılmalı, eğer ke-
ton pozitifliği artıyor ve kan şekeri düşmüyorsa hastane-
ye başvurulmalıdır.

Diyabetin kronik komplikasyonları mikro ve makro vas-
küler komplisayonlardır. Bu komplikasyonlar diyabet 
tanısından 5-20 yıl sonra gelişir. Mikrovasküler komp-
likasyonlar, retinopati, nefropati ve nöropatidir. Retino-
patiye bağlı körlük, nefropatiye bağlı son dönem böbrek 
yetmezliği, nöropatiye bağlı diyabetik ayak gelişebilir ve 
bu komplikasyonlar hayat kalitesinde belirgin bozulma 
ve ölüme yol açabilmektedir. Makro vasküler komplikas-
yonlar inme ve iskemik kalp hastalıklarına yol açabilir. 
Bu komplikasyonların gelişmesini engellemek ya da ge-
ciktirmek ancak iyi bir diyabet kontrolü ile mümkündür.

Tedavi
Tip 1 DM’te mutlak insülin eksikliği mevcuttur. Bu ne-
denle tedavide insülinin yerine konması hayatidir. Yeri-
ne koyma tedavisinde,  günümüzde rekombinant olarak 
üretilen insülinler kullanılmaktadır (14). İnsülin teda-
visinde amaç fizyolojik insülin salgılanmasını taklit et-
mektir. Vücutta lipolizi baskılamak ve kana fazla glikoz 
salınmasını engellemek için bazal bir insülin bulunmak-
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tadır. Yemeklerle birlikte alınan glikozu hücrelere yön-
lendirerek normal sınırlara getirmek için bolus insülin 
salgılanır. Tedavide de bazal insülin için günlük ihtiya-
cın %40-60’ı kadar uzun etkili analog insülinler (glarjin, 
detemir), yemeklerden önce ise kısa veya hızlı etkili in-
sülinler (lispro, aspartat, glulisin) yapılır (Tablo 2). DC-
CT’nin yaptığı çalışmada günde 2 kez uygulanan karışım 
insülinler ile tedavi (konvansiyel tedavi) olan hastalarda 
retinopati, nefropati, nöropati gibi mikrovasküler komp-
likasyonların bazal+bolus şeklinde (çoklu doz tedavi) 
tedavi alan hastalardan çok olduğu gösterildi (15). Bu 
nedenle tüm yaş gruplarında çoklu doz tedavisi uygulan-
ması önerilir(ADA; ISPAD). Çoklu doz tedavisinde günde 
1 kez uzun etkili analog bir insülin ile bazal doz, günde 3 
kez yemeklerden önce hızlı etkili insülinler ile de bolus 
dozlar yapılır. İnsülinler kalem enjektörler ile hasta ya 
da yakını tarafından subkutan olarak yapılır. Diyabette 
hastanın kendi hastalığını yönetebilmek için kendisine 
ya da ailesine ve okula gidiyorsa öğretmenlerine diya-
bet eğitimi verilmeli ve insülin injeksiyonu yapma, kan 
şekerini ölçme gibi beceriler kazandırılmadır. Bunların 
dışında diyet eğitimi verilmeli ve karbonhidrat sayımı öğ-
retilmelidir. Bu eğitimler sayesinde hastalar daha kon-
forlu ve fleksibl hayat sürme şansına kavuşurlar.

İnsülin tedavisi insülin pompaları ile de verilebilmekte, 
gün geçtikçe insülin pompa uygulayan hasta sayısında 
artış gözlenmektedir. İnsülin pompalarında hızlı etkili 
insülinler sürekli subkutan infüzyon şeklinde verilmek-
te, yemekler öncesi hesaplanan dozda insülin bolus ola-
rak verilmektedir. Son yıllarda sürekli kan şekeri ölçüm 
cihazlarından alınan kan şekeri düzeyi insülin pompa-
sına iletilerek ve belli algoritmalar kullanılarak kan 
şekeri regülasyonu otomatik olarak sağlamak mümkün 
olmuştur. Sürekli kan şekeri monotorizasyonu ve insülin 
pompalarına çeşitli algoritmalar ile otomatik kan şekeri 
regülasyonu yapabilen bu sistemlere yapay pankreas adı 
verilmektedir (16). 

Son yıllarda diyabet yönetiminde kişisel tedavi ya da uy-
gun tedavi (Precision Medicine) yaklaşımı öne çıkmıştır.  

MD olgularında insülin dışı tedavilerin etkinliğinin gös-
terilmesi bu hastalıkların tanısını daha da önemli kılmış-
tır. K-ATP kanal kodlayan genlerdeki mutasyonlara bağlı 
NDM’li olgularda yüksek doz, HNF1A ve HNF4A-MODY 
olgularında ise düşük doz sülfonilüre tedavisi etkin iken 
GCK-MODY hastalarında ise herhangi bir tedavi gerek-
memektedir. Yapılan maliyet analiz çalışmasında birçok 
geni içeren yeni nesil dizi analizlerin yapılması hastaları 
gereksiz girişim ve tedavilerden koruduğu, daha düşük 
maliyet sağladığı ve yaşam kalitesini arttırdığı gösteril-
miştir (17). (Tablo3).

Tip 2 diyabetli hastalarda yaşam tarzı değişikliği yanında 
metformin kullanılır. Konjenital lipodistrofi olgularına 
metformin, yanıt olmazsa insülin verilebilir. Ancak bu 
hastalar bu tedavilere genelde cevap vermezler. Son yıl-
larda kullanıma girmiş olan Metraleptin tedavisi ile bu 
hastalarda başarılı şekilde tedavi sağlanabilmiştir (18).

İnsülin çeşitleri    Etkinin başlama  Pik Etki   Etki Süresi 

     Zamanı (Saat)  Zamanı (Saat)  (Saat)

Regüler (Kristalize) insülin  0.5-1   2-4   5-8

Hızlı etkili insülin analogları  0.15-0.35  1-3   3-5

(Lispro, Aspartat, Glulisin)

NPH     2-4   4-12   12-24

Uzun etkili analoglar

 Glarjin    2-4   8-12   22-24**

 Detemir    1-2   4-7   20-24**

 Uzun etkili glarjin (U300)** 2-6   minimal   30-36

 Degludec***   0.5-1.5   minimal   >42 

** Bu süreler daha kısa olabilir, *** Çocuklar için henüz onam almadı

Tablo 2

Kullanımdaki insülin çeşitleri, etki süreleri
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Günümüze Kadar Tanımlanmış olan MODY tiplerinin genetik ve klinik özellikler ile 
tedavi seçenekleri

Tablo 3
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TİTCK Ek Onayı Alınması Gereken ve Gerekmeyen Endikasyon Dışı İlaçlar
Endikasyon dışı ilaç kullanımı kılavuzu, ilacın prospektüsünde yer alan en-
dikasyonlar dışında hastanın ilaca ihtiyacı olduğunda doktorlar tarafından 
TİTCK’ya başvurularak, ilacın endikasyonları dışında kullanılmasına olanak 
veren ve TİTCK tarafından onay raporu verilerek karşılanan ilaçların ne şe-
kilde verileceğini belirten kuralları içerir. 

Bu tür ilaçların raporları 20.01/21.01 Teşhis Kodları ile önümüze çıkar. Baş-
ka bir deyişle doktor tarafından TİTCK’ya başvurularak alınan rapor medula 
eczane sisteminde 20.01/21.01 kodu ile tanımlıdır. Aynı zamanda medula 
eczane sisteminde “rapor seç” kısmından görünür. 

Peki, endikasyon dışı ilaçları nasıl öğreneceğiz? SUT’ta ilacın ödeme koşul-
larında “Endikasyon uyumu aranacaktır.” ibaresi geçen ilaçlarda hastaya 
çıkarılan raporun teşhisi ilacın prospektüsündeki “terapötik endikasyon”-
larda yer almıyorsa bu ilaca bu teşhiste 20.01 ya da 21.01 kodu ile rapor çı-
karılmış olması gerekmektedir. Eğer bu rapor hastaya çıkarılmışsa reçeteyi 
girerken rapor seç sekmesinde bu rapor karşımıza 20.01 ya da 21.01 kodu 
ile çıkar.

Bununla birlikte TİTCK’dan Ek Onay Alınmadan Kullanılan İlaçlar da söz 
konusudur. Bu ilaçlar SUT’ta EK-4 başlığı altında yayınlanmıştır. Her hasta-
lık çeşidine göre hangi branştaki doktorun rapor çıkarması gerektiği bu ek 
listede yer almaktadır. Bu listeler TİTCK’nın sayfasında sürekli güncellen-
mektedir. 

Bu tür ilaçların ek onayı alınması gereken ilaçlardan farkı, doktorun koydu-
ğu teşhis, ilacın prospektüsündeki terapötik endikasyonlarda yer almıyorsa 
fakat EK-4 listesindeki teşhislerle uyuşuyorsa TİTCK’dan ek onay alınma-
masıdır. Bu durumda reçeteye “272-Sağlık Bakanlığı Ek Onayı Alınmadan 
Kullanılabilecek Endikasyon Dışı İlaçlar” uyarı kodu eklenerek başka bir 
rapor ya da belge istenmeyerek ilacın karşılanması şağlanır. 

Yani reçeteyi girdiğimizde bizden 272 kodu isteniyorsa bu durumda EK-4 
listesinde bu ilaca denk gelen doktor branşı ve endikasyonlara bakılır. Çı-
karılmış rapordaki teşhis EK-4 listesindeki teşhis ile aynı, raporu çıkaran 
doktorun branşı listedeki ile aynı ve EK-4 listesindeki özel aranan kullanım 
şartları uygun ise başka bir ek onay almadan, başka bir rapor istenmeden 
hastaya ilacını verebiliriz. 

Bu listeye TİTCK sayfasında “Endikasyon Dışı İlaç EK-4” listesi altında ya da 
TebRp/Rx pharma gibi programlardan da ulaşılabilir. 

272-Sağlık Bakanlığı Ek Onayı Alınmadan Kullanılabilecek Endikasyon Dışı 
İlaçlar 

Ecz. Mesut EKİN

ENDİKASYON DIŞI 
İLAÇLARIN KARŞILANMASINDA 
İZLENECEK YOL HARİTASI
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Deri bütün vücudumuzu dıştan saran, koruyan ve dina-
mik bir yapıya sahip olan önemli organlarımızdan bir 
tanesidir. Derimizin en üst tabakası yani epidermiste 
bulunan melanosit ve keratinositler deri rengini belir-
lemede başlıca rol oynayan hücrelerimizdir. Melonosit 
hücrelerinden deriye rengini veren melanin denilen 
renk pigmenti salgılanır, bu pigment aynı zamanda sa-
çımıza, gözümüze rengini veren maddedir. Melanin pig-
menti melanosit hücrelerinde tirozin amino asidinden 
tirozinaz enzimi katalizörlüğünde sentezlenir.  Normal 
deri rengi büyük oranda melanositlerdeki melanin pig-
mentinin tip ve miktarına bağlı olarak değişebilmekte-
dir. Bunun yanında stratum korneumun kalınlığı, damar 
yapısı, karotenoid gibi eksojen pigmentlerin varlığı da 
deri rengini belirleyen diğer öğelerdir.  Melanositle-
rin sayı ve fonksiyonlarındaki artış ya da azalış deri 
rengimizin değişmesine neden olmaktadır. Melanosit 
hücrelerinden melanin pigmentinin fazla salgılan-
ması sonucu cilt renginde meydana gelen koyulaşma-
ya hiperpigmentasyon adı verilir. Hiperpigmentasyon 
problemi kişinin kozmetik konforunu bozan son derece 
rahatsız edici bir durumdur. Özellikle yüz bölgesinde 
görüldüğünde, sosyal ve psikolojik olarak sorun oluş-
turarak kişinin yaşam kalitesini olumsuz yönde etkile-
mektedir. 

Hiperpigmentasyona yatkınlık genetik olabildiği gibi 
ultraviyole maruziyeti, gebelik, hormonal tedavi, ilaçlar 
ve bilinçsiz kullanılan kozmetik ürünlerden de kaynak-
lı olabilmektedir. Ayrıca yanlış yapılan iğneli epilasyon, 
ağda yanıkları, lazer yanıkları ve güneş yanmaları da 
hiperpigmentasyon problemi ile sonuçlanmaktadır.

Melanin maddesi, cilt tonunu düzenlemenin yanında 
güneş ışınları tarafından uyarıldığında doğal bir güneş 
koruyucu gibi de davranmaktadır. Ancak güneş ışınları-
na aşırı maruziyet melano sitlerin sayısında artışa ne-

den olur ve ciltte solar lentigo (yaşlılık lekesi de denir) 
dediğimiz geniş koyu lekeler oluşur.  Bazen de melano-
sit sayısında bir değişim olmamasına rağmen melanin 
pigmentinin aşırı ya da düzensiz üretimi ile sonuçlanan 
hiperpigmentasyonlar oluşmaktadır. Bu durum vü-
cudun yüz ve eller gibi güneşe daha çok maruz kalan 
kısımlarında görülmektedir. Yüzde görülen  melazma 
(güneş lekesi) veya kloazma (hamilelik lekesi) olarak 
adlandırılan lekeler de görünüşte yaşlılık lekelerine 
benzer, ancak ciltte daha geniş bir alan kaplar ve ol-
dukça inatçı lekelerdir. Bu durumlar hamilelik, doğum 
kontrol hapı kullanımı, östrojen/progesteron  takviye-
si gibi hormon düzensizliğine neden olan durumlarda 
melanin üretiminin artışı sonucu oluşmaktadır. Ayrıca  
cildin operasyon/travma sonrası inflamasyonu ve akne 
gibi inflamasyonlu durumları, inflamasyon iyileştikten 
sonra ciltte yüzeyi düz lekeler bırakabilmektedir. Cilt 
tonu ve inflamasyonun şiddetine bağlı olarak bu lekeler 
pembemsi, kırmızı, kahverengi ya da siyah olabilmek-
tedir.

Hiperpigmentasyon sorununun ne olduğunu nasıl oluş-
tuğunu anlattıktan sonra şimdi de tedavisinde kul-
lanılan topikal ürünler ve medikal işlemlerden biraz 
bahsedelim. Bunun öncesinde   problemin bir uzman 
tarafından görülüp değerlendirilmesinin ve tedaviye 
öyle karar verilmesinin çok önemli olduğunu belirtmek 
isterim. Yapılacak ilk iş hiperpigmentasyonun neden-
leri araştırmak hastanın genetik öyküsü ve fizyolojik 
durumu değerlendirmek olmalıdır. Bu değerlendirme-
nin bir dermatolog tarafından yapılması en uygunudur 
elbette. Tedaviye karar verildikten sonra da uygulana-
cak ürünlerin bir uzman veya eczacı kontrolünde kul-
lanılması daha güvenli olacaktır. Çünkü doğru yöntem 
ve ürün kullanılmadığı zaman hasta hem zaman kaybı 
yaşar hem de istediği sonuca ulaşamaz. 

HİPERPİGMENTASYON SORUNU 
VE TEDAVİSİNDE 
KULLANILAN
KOZMESÖTİKLER

Ecz. Özlem Kurt

Hiperpigmentasyona yatkınlık genetik olabildiği gibi ultraviyole 
maruziyeti, gebelik, hormonal tedavi, ilaçlar ve bilinçsiz kullanı-
lan kozmetik ürünlerden de kaynaklı olabilmektedir. 
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Hiperpigmentasyon tedavisinde bugüne kadar 
kullanılan yöntemler şunlardır:
1) Cilt rengini açıcı ajanların kullanılması 
Fenolik bileşikler (hidrokinon, rezorsinol, katekol), 
azelaic asit, kojik asit, askorbik asit (c vitamini), retino-
id  (retinoik asit,tretionin), meyankökü ekstresi, arbutin 
ve dioksiarbutin, soya ekstresi, ayva ektresi, α- lipoik 
asit, doymamış yağ asitleri.
2) Kimyasal peeling, enzim peeling
3) Dermabrasyon
4) Likit nitrojen kriyoterapi (dondurma tedavisi)
5) Lazer operasyonu
6) Diğer ışın tedavileri

Yukarıda sıraladığımız leke açıcı tedavide kullanılan 
kimyasal/bitkisel ajanlar ve medikal işlemlerin hepsi 
genel olarak iki mekanizma üzerinden yürümektedir. 
Bunlar;

a) Cildi soyarak cilt rengini açma

b) Hücrelerde melanin üretimini baskılayarak (tirozi-
naz enzimini inhibe ederek) cilt rengini açma

Tüm bu işlemlerin  kendine özgü avantaj ve zorlukları 
olabilmekte  uygulama sıklığı ve süresine göre bazen 
cilde zarar da verebilmektedir. Medikal tedavi seçe-
neklerinin birçoğu girişimsel (invaziv) olup, hastanın 
uygulama sırasında profesyonel birine ihtiyaç duyduğu 
ve uygulama sırasında acı veren kimyasal içerikli yön-
temlerdir.  Cilt rengini açıcı topikal ürünlerle yapılan 
tedavi ise genellikle monoterapi şeklindedir ve uzun bir 
süre sonunda (en az 3 ay) etkili sonuç alınabilmektedir.  
Hidrokinon, kortikosteroidler ve kojik asit gibi klasik 
depigmentasyon ajanları çok etkili olmalarına karşın, 
uzun süreli maruziyetle ilişkili okronozis, atrofi, karsi-
nogenez ve diğer lokal veya sistemik yan etkiler gibi çe-
şitli güvenlik problemleri ortaya çıkarmaktadırlar. Bu 
ve buna benzer nedenlerden dolayı son dönemlerde hi-
perpigmentasyon probleminde kozmesötik  dediğimiz 
piyasada dermokozmetik ürün olarak bilinen ürünler 
daha çok tercih edilmeye başlanmıştır. Kozmesötik 
ürünler etken madde içeren ilaç kategorisinde değildir 
ancak ilaç gibi etki eden aktif bir içeriğe sahiptir. Bu 
aktif (etkin) madde çeşitli yardımcı maddeler içeren 
taşıyıcılarla cilde uygulanır. Hiperpigmentasyonda kul-
lanılan kozmesötik  ürünlerde kimyasal madde içeriği 
olabildiğince düşük tutulmakta ve sorununun çözülme-
si amacıyla içeriğinde bitkisel kökenli maddelerin yer 
aldığı formülasyonların geliştirilmesi üzerine yoğun-
laşılmaktadır.. Bunun nedeni topikal uygulamalarda 
dahi uzun süreli tedavide kimyasal içeriklerin sistemik 
dolaşıma katılarak vücuda zarar verebilmeleridir. Kon-
vansiyonel topikal hiperpigmentasyon tedavisi sonucu 
meydana gelen cilt irritasyonu, kontakt dermatit ve 
koyu tenli kişilerde ortaya çıkan eksojen okronozis gibi 
çok çeşitli yan etkiler görülebilmektedir. Bitkisel eks-
treler ise melanositlerde sitotoksisite veya mutajenite 
meydana getirmeden melanin oluşumunu inhibe ede-
rek yan etki riski oluşturmadan etki gösterirler. Sonuç 
olarak, pek çok potansiyel aktif bileşen içeren bitkisel 
ekstrelerin kullanımı yeni ürün geliştirmede alternatif-
ler sunmaktadır. 

Hiperpigmentasyon probleminde soya ekstresi, meyan 
kökü, ayva ektresi, arbutin, curcumin (zerdeçal)  gibi 
aktif (etkin) maddeler çokça kullanılmakta ve  güvenle 
tercih edilmektedir. Bu kozmesötik etkili aktif madde-
lerden bir tanesi olan soya ektresinin içeriği ve etkin-
liğinden bahsedebiliriz. Soya’nın başlıca bileşenleri 
fosfolipidler (% 45-60) ve esansiyel yağ yağlarıdır (% 
30-35). Ayrıca izoflavonlar, E vitamini ve serin proteaz 
inhibitörleri soya fasulyesi tripsin önleyicisi (STI) ve 
Bowman-Birk proteaz inhibitörü (BBI) gibi aktif mad-
deler içerir. Proteaz inhibitörleri PAR-2 aktivasyonunu 
inhibe ederek melanozom transferini engeller. Soya 
yağ asitleri, PAR-2’nin bilinen bir etkinleştiricisi olan 
tripsin’i inhibe eder. Dahası, izoflavonlar DOPA oksidaz 
aktivitesini engeller ve böylece melanogenezi inhibe 
eder . Soya’nın hem etkili hem de güvenli olduğu bilim-
sel çalışmalarla kanıtlanmıştır. Yürütülen bir çalışma-
da soyanın 7 ay boyunca günlük topikal uygulamasında 
herhangi bir yan etki oluşturmadığı kanıtlanmıştır. Bu-
nun sonucu olarak soya içeren çeşitli cilt bakım ürün-
leri, hiperpigmentasyonun iyileştirilmesi için piyasada 
yerini almıştır.

Hiperpigmentasyonda kullanılan kozmesötik ürünlerin 
içeriği kadar üretim yöntemi ve teknolojisi de etkinli-
ği üzerinde rol oynamaktadır. Günümüzde kullanılan 
en etkili ürünler nanoemülsiyon ve lipozom teknoloji 
ile üretilen ürünlerdir. Nanoemülsiyonlar, 10-200 nm 
arasında damlacık büyüklüğüne sahip emülsiyon sis-
temleridir. Çok küçük partiküllü yapısından dolayı cilt 
tarafından hızlı bir şekilde emilerek cildin alt katman-
lara iner ve etki etmeye başlar. Lipozomlar ise; fosfoli-
pid içerikli, hücre yapısına benzeyen, hidrofilik ve lipo-
filik kısımları olan amfifilik özellikte (hem yağ hem de 
suyu seven) 30 nm – 1000 nm arasındaki taşıyıcı sis-
temlerdir. Hücre yapısına benzediği için aktif maddeleri 
vücuda kolayca yerleştirebilmektedir. Bu tarz sistem-
ler ürün emilimini arttırdıkları için kozmesötik alan-
da çokça tercih edilmektedir. Bu noktada ürünlerin 
sistemik dolaşıma katılma oranının yüksek olabileceği 
endişesi de doğmaktadır. Ancak kullandığımız ürünler 
bitkisel içerikli güvenli ekstreler ise böyle bir endişeye 
de yer kalmayacaktır.

Hiperpigmentasyon sorunun ne olduğundan ve tedavi 
seçeneklerinden bahsettikten sonra çok önemli oldu-
ğunu düşündüğüm başka bir noktaya da değinmek is-
tiyorum. Güneşten koruyucu ürünler hiperpigmentas-
yonun tedavisinde olmazsa olmazlardır elbette. Güneş 
koruma faktörlü ürünler tedavi sırasında hassaslaşan 
cildin daha fazla zarar görmemesi için adeta kalkan 
görevi görmektedir. Özellikle cildi soyarak tedavi edici 
ürünler kullanılıyorsa 50+ SPF li güneş koruyucuların 
kullanılması büyük önem taşımaktadır. Bu dönemde 
güneş koruyucuları sadece güneşe çıkacağımız zaman 
değil ev ve iş ortamında da kullanmaya dikkat etme-
liyiz. Çünkü ultraviyole ışınları kadar telefon ve bilgi-
sayardan aldığımız ışınlar, ortamdaki aydınlatıcı lam-
balardan yüzümüze yansıyan ışık da pigmentasyonu 
tetiklemektedir. Bu nedenle özellikle tedavi sırasında 
güneş koruyucu kremler kullanmaya özen gösterilmeli 
ve bunun tedavinin çok önemli bir tamamlayıcısı olduğu 
unutulmamalıdır. 
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Sirkadiyen terimi, circa (yaklaşık) ve dies (gün) anla-
mına gelen iki Latince sözcüğün birleşiminden mey-
dana gelmiş olup yaklaşık bir günü ifade etmekte kul-
lanılır. Ritmin tek bir döngüsü için geçen zaman dilimi 
periyot, ritme ait başlangıç ve sonlanma gibi özellikler 
faz olarak tanımlanır. Sirkadiyen ritim, organizmanın 
yaklaşık bir günlük fizyolojik ve biyolojik süreçlerin-
deki değişimleri ifade eder. İnsanda uyku-uyanıklık 
döngüsü, en temel ve belirleyici sirkadiyen ritimdir. 
Sirkadiyen ritmi düzenleyen ana merkez, anterior 
hipotalamusta bir çift yapı olarak bulunan supraki-
yazmatik nükleus (SKN)’tur. Vücut çekirdek ısı ritmi, 
uyku-uyanıklık döngüsü ve bazı hormonların (büyüme 
hormonu, kortizol ve melatonin) salgılanması SKN 
kontrolündedir. Karaciğer, pankreas, iskelet kasını 
içine alan birçok periferal doku içerisindeki periferik 
zamanlayıcılar SKN’den gelen sinyaller ile yönetil-
mektedir.

Bu mekanizma, organizmanın fizyolojik işleyişinin dış 
çevre ile uyum halinde çalışmasını ve farklı koşullarda 
ritmik fonksiyonların sürdürülmesini sağlar. Işık, en 
önemli ritim düzenleyicidir. Diğer düzenleyiciler sos-
yal ve fiziksel aktivitelerdir. Melanopsin içeren ışığa 
duyarlı retinal ganglion hücreleri tarafından ışık al-
gılanır ve retinohipotalamik yolak ile SKN’ye aktarılır. 
Işık uyarısı, karmaşık nöral ağlar ile superior servikal 
ganglion üzerinden pineal beze aktarılır ve ışığın etkisi 
ile melatonin sentezi baskılanır (Şekil 1). 

 

Ecz. Ofelya GEDİK

SİRKADİYEN 
RİTİM UYKU 
BOZUKLUKLARINDA 
AROMATERAPÖTİK 
ÇÖZÜM

Genel olarak sirkadiyen ritim uyku bozuk-
lukları (SRUB), çevresel ve sosyal koşul-
lara uygun olan uyku-uyanıklık ritminin 

bozulduğu klinik durumları tanımlar. Daha 
geniş bir tanımlama olarak; uyku-uya-
nıklık ritminin içsel ve dışsal döngüler 
arasındaki dengesizliklere bağlı olarak 

devamlı veya tekrarlayıcı tarzda bozulma-
sı, oluşan sirkadiyen uyku bozukluğunun 

uykusuzluk, aşırı uykuluk ya da her ikisine 
de neden olması ve bu durumun fonksiyo-

nel kayıplar ile sonuçlanmasıdır.
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Sirkadiyen ritmin düzenlenmesinde dış ortamdaki ay-
dınlık ve karanlık döngüsü önemlidir. Melatonin sentez 
ve salınımı geceleri karanlıkta uyarılmakta, gündüzleri 
ise ışığın etkisi ile baskılanmaktadır. Fakat gece ışığa 
maruz kalmak plazma melatonin seviyesinde düşmeye 
neden olur. Melatoninin kronobiyotik etkisinin yanında 
hipnotik etkisi de bulunur. SKN’deki nöronal ateşleme, 
melatonin tarafından baskılanarak uykuyu başlatıcı ve 
sürdürücü etki sağlanır. Dışarıdan oral melatonin alımı 
uyku getirici yani hipnotik etki yaratır. Işığa maruz kalma 
ve melatonin uygulama saatine göre endojen ritimde fa-
zın gecikmesi ya da erkene kayması sağlanabilir. Akşam 
saatlerinde melatonin uygulanması fazı erkene kaydı-
rırken, sabah saatlerinde uygulanması fazın gecikmesi-
ne neden olur. Bunun tam tersi ışığa maruz kalma için 
geçerlidir: Akşam saatlerinde yoğun ışığa maruz kalma 
fazın gecikmesine, sabahın erken saatlerinde ışığa ma-
ruz kalma ise fazın erkene kaymasına neden olur. Uy-
gun saatlerde parlak ışık ve melatonin uygulanması ile 
sirkadiyen ritim bozukluklarındaki faz değişikliklerinin 
düzenlenmesi sağlanabilir. 

Sirkadiyen Ritim Uyku Bozuklukları 
Genel olarak sirkadiyen ritim uyku bozuklukları (SRUB), 
çevresel ve sosyal koşullara uygun olan uyku-uyanıklık 
ritminin bozulduğu klinik durumları tanımlar. Daha ge-
niş bir tanımlama olarak; uyku-uyanıklık ritminin içsel 
ve dışsal döngüler arasındaki dengesizliklere bağlı ola-
rak devamlı veya tekrarlayıcı tarzda bozulması, oluşan 
sirkadiyen uyku bozukluğunun uykusuzluk, aşırı uyku-
luk ya da her ikisine de neden olması ve bu durumun 
fonksiyonel kayıplar ile sonuçlanmasıdır. Fonksiyonel 
kayıplar sosyal, mesleki, akademik ya da diğer önemli 
alanlarda performans azalması olarak kendini gösterir. 
Ayrıca ruhsal ve fiziksel açıdan olumsuz etkilenmelere 
neden olur. SRUB, altta yatan mekanizmalara göre:

1) Endojen sirkadiyen saatteki değişimlere bağlı (ge-
cikmiş uyku fazı bozukluğu, erken uyku fazı bozukluğu, 
düzensiz uyku-uyanıklık ritim bozukluğu, serbest giden 
uyku-uyanıklık ritim bozukluğu)

2) Çevresel veya sosyal yaşantının, endojen sirkadiyen 
saate göre uyumsuzluğuna bağlı (jet lag ve vardiyalı ça-
lışma tipi uyku fazı bozukluğu) olarak iki ana başlık al-
tında sınıflandırılabilir. 

              

Sirkadyen ritim uyku bozuklukları için en do-
ğal çarelerden biri de aromaterapötik uygula-
malardır. Bu amaçla en çok lavanta, vetivert 
ve frankincence aromatik yağlarının karışımı 
inhalasyon olarak önerilmektedir.

Vetivert uçucu yağı
Dinginliğin yağı olarak da bilinen, çimen 
ailesinden Vetivera zizazanoidas bitkisinin 
köklerinden soğuk distilasyon yöntemi ile 
elde edilir. Hint kökenli bir bitkidir.

Vetivert uçucu yağı 100’ün üzerinde etken 
bileşiğe sahiptir. Fitokimyasal özellikleri ba-
kımdan da oldukça benzersiz olan vetivert 
uçucu yağı %50 civarında seskiterpen ve 
%20 kadar seskiterpenolleri içerir. Bunun 
sonucu olarak da inanılmaz topraklanma, 
rahatlama, kaygıyı azaltma ve zihni temizle-
me gibi özellikleri bulunur.

Bu yağ Hindistan’da ayurveda ve Çin tıbbında 
birbirine benzer şekillerde yüzyıllar boyun-
ca şifa kaynağı olarak kullanılmıştır. Kulla-
nım alanlarından en önde gelenleri;

1-Zihni temizler ve uyku problemlerini gide-
rir. Geleneksel ve güncel olarak depresyonla 
mücadele, stres azaltma, zihni netleştirme, 
panik ataklarını önleme ve rahat uykuya ge-
çişte kullanılır.

2-Bağışıklık ve sinir sistemini güçlendirir. 
Yüksek antioksidan özelliği sebebiyle bu 
etkiyi yaratır. Yağın bu sistemler üzerindeki 
pozitif etkisi oksidatif stres azalma özelliğin-
den kaynaklanır. Rahatlatıcı etkileriyle hor-
mon seviyelerini düzenleyerek bu sistemler 
üzerindeki yükü azaltır. Örn; kortizol seviye-
sini düşürerek v.b.

3-Cildi korur ve yaraları iyileştirir. Bunu da 
hücre yenilenmesini tetikleyerek yapar. Cil-
de iyi gelen neredeyse tüm uçucu yağlarda 
olduğu gibi antiseptik ve antibakteriyel özel-
likleri de vardır.
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Günümüzde en çok kullanılan uçucu yağdır. 
Hem kozmetik hem terapötik kullanımı mevcut-
tur. Lavandula angustifolia bitkisinin çiçekleri-
nin distilasyonuyla elde edilir. Akdeniz ikliminin 
hâkim olduğu tüm bölgelerde yetişir.

Ana kimyasal bileşenleri; lavandulil ase-
tat,1,8-sineol, beta karyofillen, linalool, limo-
nen, geraniol, alfa pinen, borneol içerir. Kâfur 
oranı % 0,5 in ne kadar altında ise avanta uçucu 
yağının kalitesi o kadar yüksek kabul edilir.

Terapötik kullanım skalası oldukça geniştir. Bu 
kullanım alanlarından bazıları şunlardır, anti-
bakteriyel, antiviral, antienflamatuar, skatrizan,  
diüretik,kolagog, hipotansif, sakinleştirici, antis-
pazmodik  ve adaptojen .

Sinir sistemi içinde çok faydalıdır. Kişiyi fizik-
sel olarak rahatlatır böylece stresle mücadele 
yeteneğini arttırır. Bu yüzden geleneksel olarak 
migren, stres, anksiyete ve depresyon gibi rahat-
sızlıkları tedavi etmede sıklıkla kullanılmıştır.

Borromeo, Annabelle R. The effect of aro-
matherapy on the patient outcomes of 
anxiety and sleep quality in coronary care 
unit patients. PhD Thesis. Texas Woman’s 
University, 1998; Texas

Buckle J. Clinical Aromatheraphy (2nd 
Edition), Churchill Livingstone, New York, 
2003: 22-33, 203-206.

Özata N: Fitoterapi ve Aromaterapi. İstan-
bul, Doğan Kitap, 2009;117-9

KAYNAKÇA

Yağların kralı olarak bilinir. Böyle tanımlanmasının ana 
sebebi bilge adamlar tarafından İsa’ya verilen ilk ar-
mağanlardan biri sayılmasıdır. Yüzyıllar boyunca Hris-
tiyanlık ve farklı birçok dinle ilişkilendirilmiş bir yağdır. 
Frankincense yağı Boswellia ağacının reçinesinden elde 
edilir. En çok Hindistan ve Pakistan dolaylarında yetişir.

Pinen, fellandren, sinen, mirsen,octyl asetat, octanol, li-
monen gibi yüksek oranda terpen, seskiterpen ve diter-
pen bileşikleri içerir. Çok geniş bir kullanım alanı vardır.

1- Kronik stres ve anksiyeteyi hafifletmeye yardımcı ol-
manın yanında olumsuz duyguları azaltır, stres etkilerini 
siler, obsesyon ve sabit fikirlerin çözülmesini sağlar. Uy-
kuya geçmeyi kolaylaştıracak sakinleştirici ve yatıştırıcı 
özelliklere sahiptir.

2- Bağışıklık sistemini güçlendirir.

3- Zararlı bakterileri öldürür.

4- Cildi iyileştirir ve yaşlanma belirtilerini azaltır.

5- Hormonları dengeler.

6- Enflamasyonu ve ağrıyı azaltır. Böylece eklem kıkırdak 
dokusundaki bozulmaların önüne geçer.  

Frankincense 
uçucu yağı

Lavanta yağı
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Borik asidin çözünürlüğü ve temel kullanımı:
Borik Asit (Boric acid, Borsaure, Acide borique T.K.) Beyaz, kristal for-
munda bir inorganik asittir. 22 k. soğuk su, 3 k. sıcak su, 25 k. alkol ve 5 k. 
gliserinde çözünür. Eterde çözünmez. Zayıf bakteriyostatik ve fungustatik 
etkisi vardır. Haricen, tahriş edici tesiri olmadığı için yüzde 3’lük çözeltisi 
yara pansumanlarında, göz, kulak ve idrar yolları iltihaplarında antiseptik 
olarak kullanılır.
Doktor reçete ederken iki şekilde yazabilir;

İlk formülasyonda oranlar gayet net olduğu için hazırlanmasında bir prob-
lem yoktur.
İkinci formülasyonda Sature kavramın belirli bir sıcaklıkta bir çözeltide 
çözünen taneciklerle çözünmeyen arasında dengenin olduğu doymuş so-
lüsyonlar olduğunu bilirsek yukarıdaki çözünürlük tanımından borik asi-
din alkoldeki çözünürlüğünün 25 k. olduğunu görüp tamamı 100 k. olan 
solüsyondan hesapla 4k. olduğunu yani %4 hazırlanmasını gerektiğini he-
saplarız.
Yalnız alkol borik sature hazırlarken solüsyon sıcakta hazırlandığından 
başlangıçta  içerisinde katı borik asit partikülleri olmamakla beraber 
soğuyunca  katı partiküller oluşabilmesinden dolayı şişeye doldurmadan 
önce süzgeç kağıdı ile filtre etmemiz gerekmektedir.

Hazırlanışı:
% 70 lik Alkol bir behere aktarılır. Beher su banyosunda ısıtılırken (25 °C - 
30  °C) yavaş yavaş borik asit eklenir. Çözme işlemi bitince çözelti alınarak 
amberli damlalıklı şişede ambalajlanıp haricen kullanılacağından dolayı 
kırmızı etiket yapıştırılır.

ALKOL BORİK %3 ve 

ALKOL BORİK SATURE

Ecz. Mustafa Kemal POLAT
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KÖRLÜK 
José Saramago, 16 Kasım 1922 tarihinde Lizbon kentinin kuzeyin-
deki küçük bir köy olan Azinhaga’da (Ribatejo) doğdu. Yoksul bir 
köylü ailenin oğlu olarak büyüdü. Ailesiyle birlikte taşındığı Liz-
bon’da öğrenim gördü. Öğrenimi sırasında kırsal kesimde çalıştı. 
Ekonomik sorunları nedeniyle okulu bıraktı. Makinistlik eğitimi 
aldı. Teknik ressamlıktan redaktörlüğe, editörlüğe ve çevirmenliğe 
kadar birçok işte çalıştı.

Bir yayınevinde, yayın hazırlığı ve üretim departmanında görev yap-
tı. Diario ve Lisboa gazetelerinde kültür editörü olarak çalıştı. Siya-
si yorumlar yazdı. Portekiz Yazarlar Birliği’nin yönetim kurulunda 
görev üstlendi. 1976’dan sonra kendini tümüyle kitaplarına verdi. 
1993’te Kanarya Adaları’nda Lanzarote’ye yerleşti. Pilar del Rio ile 
evlendi. İlk romanı Günah Ülkesi (Terra do Pecado) 1947’de yayın-
landı.

Yazarın romanları ve denemelerinin yanı sıra iki şiir 
kitabı ve oyun kitapları da vardır. Saramago, 1998 

Nobel Edebiyat Ödülü’ü kazandı.Ünlü yazar 18 
Haziran 2010 tarihinde, Lanzarote’de 87 yaşın-
da aramızdan ayrılmıştır.

Nobel Edebiyat Ödüllü Portekizli yazar Jose 
Saramago, Körlük kitabını 1995 yılında yaz-
mıştır. Yazar, Körlük’ü yazarken virgül ve 
nokta dışında hemen hiç noktalama işareti 

kullanmamıştır hatta bazı bölümlerde hiçbir 
noktalama işareti yoktur. Bu ilginç özelliğinin ve 

muzip dilinin yanı sıra kitaptaki olaylar bilinmez 
bir ülkenin bilinmez bir şehrinde geçer. Kitapta yer 

alan hiçbir karakterin adı belirtilmemiştir. Her ne kadar 
romanın bu özellikleri çetrefilli bir okumayı çağrıştırsa da beklene-
nin aksine okuması kolay ve başarılı bir metaforik kurgunun üstüne 
kurulmuş sade, anlaşılır bir kitap karşımıza çıkmaktadır. Jose Sa-
ramago’un karakterlerini özel isimlerle belirtmemesinin nedeni ise 
kitabın konu itibariyle tüm insanlığı hedef alması, bu durumu konum 
ve karakter bazında özelleştirme yaparak bozmak istememesidir. 

Kitap; adamın birinin araba kullanırken aniden kör olması ile baş-
lar. Beyaz Körlük olarak adlandırılan bu durum bulaşıcıdır. Kör olan 

Ecz. Zeynep TOPRAK

OKUMA VE 
İZLEME 
ÖNERİLERİ

Saramago, Körlük metaforu 
üzerinden sistem eleştirisi 

yapar ve okuyucuyu rahatsız 
edici bir realite ile sarsmayı 

hedefler. İnsanların hayattta 
kalabilmek adına kurdukları 

yabani düzeni, buna bağlı 
olarak yaşanılan rezillikleri 

nasıl sahiplenip bunlara nasıl 
adapte olduklarını, gerçek an-
lamda görmeye başlamak için 

ödemeleri gereken bedelleri 
ve bilinçleriyle nasıl hesap-

laşmaları gerektiğini çok 
güzel bir şekilde aktarıyor.

José Saramago



KASIM • ARALIK• OCAK 2020-2021
43

ilk kişi gittiği göz doktoruna da bunu bulaştırarak büyük 
bir salgının fitilini yakmaktadır. Kısa sürede birçok insana 
bulaşan bu durum karşısında toplumun sergilediği dav-
ranış olayların seyrini belirler. İlk etapta salgına yakalan 
insanlar belli bir yere kapatılır ve durum kontrol altında 
tutulmaya çalışılır. Roman, kapatılan ilk grubun yaşadık-
ları üzerinden ilerler. Toplumsal yasaların bağlayıcılığının 
ortadan kalkmasıyla insanlığın nasıl kontrolden çıkabi-
leceğini, etik ve ahlaki değerlerinin belirlenmesi ve uy-
gulanmasında aslında ortama ve şartlara göre tamamen 
değişebileceğini bu roman sayesinde bir kez daha göre-
biliyoruz. Körlük, distopik romandır. Saramago, Körlük 
metaforu üzerinden sistem eleştirisi yapar ve okuyucuyu 
rahatsız edici bir realite ile sarsmayı hedefler. İnsanların 
hayattta kalabilmek adına kurdukları yabani düzeni, buna 

bağlı olarak yaşanılan rezillikleri nasıl sahiplenip bunlara 
nasıl adapte olduklarını, gerçek anlamda görmeye başla-
mak için ödemeleri gereken bedelleri ve bilinçleriyle nasıl 
hesaplaşmaları gerektiğini çok güzel bir şekilde aktarıyor, 
Saramago. Romanda gücü elde edenin sağlam etik ve ah-
laki değerlere sahip olmadığı taktirde neler yapabileceğini 
çarpıcı bir şekilde gösteriyor. 

Bu romanı yıllar önce okumama rağmen bu yazıyı yazmak 
için hatırlama çabası gösterdiğimde neredeyse bütün olay 
örgüsünün gözümde canlanması yazarın ve romanın çok 
başarılı olduğunu göstermektedir bana göre. Okumayan-
ların en kısa zamanda okuması, okuyanların ise kitabı dü-
şünüp yaşadığımız gerek toplumsal gerekse evrensel olay-
ları tekrar sorgulamaları dileğiyle. Şimdiden iyi okumalar. 

Geride bıraktığımız yılın son aylarında yayınlanan ve 
oldukça ses getiren Berkun Oya dizisi. Sekiz bölümlük 
dizinin yönetmenliği ve senaryosu Berkun Oya’ya ait. 
Berkun Oya ilk bölümünü tamamen kendi imkanları ile 
çekip, şu an dizinin yayınlandığı dijital platform ile an-
laşarak kalan bölümleri tamamlamıştır. 

Başrollerini Öykü Karayel (Meryem), Fatih Artman 
(Yasin), Defne Kayalar (Peri) ve Tülin Özen’in (Gülbin) 
üstlendiği dizide; Settar Tanrıöğen (Ali Sadi Hoca), Nur 
Sürer (Peri’nin annesi), Taner Birsel (Peri’nin babası), 
Funda Eryiğit ( Ruhiye) ve Alican Yücesoy (Sinan) gibi 
isimler de yer almaktadır. Dizi düşük sosyoekonomik 
kültürde yetişen, abisi (Yasin) ve yengesiyle yaşayan, 
evlere gündelik temizliğe giden Meryem’in hiçbir fizyo-
lojik problemi olmadığı halde “sebepsiz” gerçekleşen 
bayılmaları nedeniyle gittiği psikiyatr (Peri) ile konuş-
tuğu sahne ile başlıyor. Meryem muhafazakar kesim 

ile laik-seküler kesim arasındaki ana bağlantı noktası 
olan ve bu iki kesim arasındaki geçişleri sağlayan öge-
lerden biridir. 

Bir Başkadır’ı tek bir cümle ile özetlemek gerekirse 
bu “Nuri Bilge Ceylan dizi çekmiş gibi…” olurdu. Dizi-
de bulunan küçük detaylar da buna güçlü bir destek 
sağlar. Mesela bir sahnede Hayrunisa’ın çalışma ma-
sasında İsmail Cem’in Türkiye’de Geri Kalmışlığın Ta-
rihi kitabı bulunmaktadır. Bu kitapta şöyle bir paragraf 
mevcuttur; “… Türkiye’nin geri kalmışlığı bir Afrika ya-
hut bir latin Amerika ülkesinin geri kalmışlığı değildir. 
Koskoca bir geçmiş ve geleceği olan, sağlam temelleri 
hala direnen ve kendini ileriye götürecek birikimi çe-
şitli alanlarda gerçekleştirmiş bir toplumun, geri bı-
raktırmışlığıdır bu. …”

Dizi ülkenin kolektif bilinçaltını ve problematik yapısını 
reel bir perspektifle gözler önüne sermeye çalışmak-
tadır. Farklı kültürlerle yetişip bir şekilde sosyal hayat-
ta kesişim noktasına sahip olan karakterlerin yaşadık-
ları sorunlar ele alınmıştır.  Dizide Türkiye karakterler 
üzerinden üç ana eksene yerleştirilerek anlatılmış: 
dindarlar, laikler ve kürtler. Birbiriyle zorunlu bağlar 
dışında ilişkisi olmayan, gönül bağları kopmuş insan-
ların yaşadığı ülke… Bütün kesimlere eşit mesafede 
duran ve bu kesimlerin günlük hayatta karşılaştıkları 
olaylara kesimin düşünsel karakterine göre verilen 
tepkiler tüm sadeliğiyle gözler önüne serilmiştir. 

Ana akım medyanın toplumdan uzak, yaşanan derin 
kutuplaşmaya çanak tutan tavrına inat sosyal medya 
platformlarında bize bizi en çıplak halimizle gösteren, 
gerek bireysel gerek toplumsal yüzleşmeler yaşatan 
ve bireysel/toplumsal sorgulamayı ateşleyen yapımla-
rın yayınlanması mutluluk verici. Bir Başkadır yer yer 
gerçekliğiyle can sıksa da sekiz bölüm su gibi akıyor 
nasıl bitirdiğinizi fark edemiyorsunuz. En kısa sürede 
izlemeniz dileğiyle. Şimdiden iyi seyirler. 

BİR DİZİ 
BİR BAŞKADIR

Dizide Türkiye karakterler üzerinden üç ana eksene yerleştirilerek 
anlatılmış: dindarlar, laikler ve kürtler. Birbiriyle zorunlu bağlar dışında 
ilişkisi olmayan, gönül bağları kopmuş insanların yaşadığı ülke… 
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Cyrano de Bergerac
19. yüzyıl tarih ve hesaplaşma için-
dedir. Romantik akımın burjuva kö-
kenli melodramları değildir artık 
insanların gönüllerinde taht kuran. 
Yeni bir süreç başlamıştır. İnsan ak-
lını zorlayan, onunla çevresi arasın-
da ilişki kuran, sürekli sorgulayan 
bir yaklaşımdır bu. 

Emile Zola, 1867 de yazdığı Therese 
Raquin’in önsözünde ‘sanatsal dev-
rimler genelde yavaş gerçekleşir’ 
der. Zola’ya göre toplum alışkanlık-
larından kolay vazgeçemez. Yine de, 
zaman içinde kırılmalar yaşanacak 
ve taşlar yerine oturacaktır.  

Her anlamda dönüm noktasıdır bu 
çağ. 

1859’da Darwin Türlerin Kökenini 
yazmış, 1866’da Kalıtım Teorisi ile 
dikkatleri çekmiş, 1855’te Pasteur 
aşıyı bulmuş, 1895’te röntgen ışın-
ları geliştirilmiş ve 1898’de Ruther-
ford atomun yapısı üzerinde deney-
lere başlamıştır.

Bütün bu gelişmeler yaşanırken 
genç bir Fransız yazarı; Edmond 
Rostand 1897’de şiirsel yapıtı cy-
rano de bergerac ile tırmanmakta 
olduğu şöhret merdivenlerinin te-
pesinde bulur kendini.

19.yüzyıl gerçekliğine, bu gerçek-
liğin zaman zaman sembollerle 
yüklü arayışına bir karşı duruş ola-

rak yorumlanır genç Edmond Ros-
tand’ın neo romantik yapıtı.

Bugün, dünden de fazla gereksi-
nimiz yok mu güzel, iyi ve doğru 
olanla, erdemle kucaklaşmaya? 
Ya da Cyrano’nun oyununun son 
sahnesinde titreyen elleriyle kılıcı-
nı çekerek yaptığı gibi ‘yalancılık ‘, 
‘hurafeler’, ‘alçaklıklar’ve türlü ap-
tallıklara savaş açmaya. 

Cyrano de Bergerac, asker, şair, fel-
sefeci kişiliğin yaşamından esinler 
taşır. 

Konusu 
Cyrano de Bergerac kılıcının gücü 
kadar, etkili ve güzel konuşması ve 
burnunun büyüklüğü ile de tanınmış 
bir silahşördür.

Kuzeni Roxane’a olan aşkını burnu-
nun iriliği nedeniyle duyduğu endişe 
yüzünden dile getirememiştir.  

Cyrano’nun emrindeki yeni yet-
me yakışıklı silahşör Christian da 
Roxane’a aşıktır; ne var ki aşkını 
Roxane’ı etkileyecek kadar güzel 
kelimelerle ifade edemeyeceği için 
suskun kalır. 

Roxane ise Christian’ı görüp beğe-
nir ve bir ağabey olarak bildiği Cyra-
no’dan bu genç adamla irtibatlarını 
sağlamasını rica eder. 

Cyrano, duygularını perde arkasın-
dan olsa da Roxane’a bu yakışıklı 

Ecz. Yılmaz ÖZDEMİR

Cyrano de Bergerac, 17. 
yüzyılda yaşamış Parisli 
şair, oyun yazarı ve si-
lahşor Savinien Cyrano 
de Bergerac’ın gerçek 

hayat öyküsünden esin-
lenilerek Fransız şair 

ve oyun yazarı Edmond 
Rostand tarafından 

yazılmış ünlü bir sahne 
eseridir.

Cyrano 
de Bergerac

Bugün, dünden de fazla gereksinimiz yok mu güzel, iyi ve 
doğru olanla, erdemle kucaklaşmaya? Ya da Cyrano’nun 
oyununun son sahnesinde titreyen elleriyle kılıcını çekerek 
yaptığı gibi ‘yalancılık ‘, ‘hurafeler’, ‘alçaklıklar’ve türlü 
aptallıklara savaş açmaya. 

“Herkesin içinde bir Cyrano de Bergerac vardır.”
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silahşör aracılığıyla aktarabilmek için, Ch-
ristian’a değişik bir öneride bulunur: Cyrano 
bütün aşk mektuplarını yazacak ve ikili bu-
luşmalarda suflör (fısıldayıcı) görevini üstle-
necektir. 

Bu şekilde gelişen ilişki, silahşörlerin cephe 
emri almasıyla yeni bir boyut kazanır. Roxa-
ne ve Christian, birlik cepheye doğru yola 
çıkmadan hemen önce acilen evlenirler. Cy-
rano, Roxane’a Christian’ı koruyacağına söz 
verir.

 Cyrano Christian’ı korumakla kalmaz; onun 
ağzından her gün Roxane’a iki mektup ya-
zıp, cephe gerisine kendisi götürür. Ayrılığa 
ve mektuplardaki hislerin gücüne dayana-
mayan Roxane, cepheye gelmek üzere yola 
çıkar. Aynı gün, Christian Cyrano’nun kendi-
sinden habersiz Roxane’a mektup yazdığını 
fark eder ve bu aşkı Roxane’a itiraf etme-
sini ister. Christian bir mermi ile yaralanır; 
ölümü Roxane’ın kollarında olacak ve veda 
mektubunun üzerinde Cyrano’nun gözyaşla-
rı ve Christian’ın kanı yeralacaktır. 

Cyrano sırrını saklamaya karar verir. Roxa-
ne manastıra kapanma kararı alır. Eser, yıl-
lar sonra Cyrano’nun Roxane’ın kollarında 
aşkını nihayet açıklaması ve hayata gözlerini 
yumması ile son bulur.

Cyrano de Bergerac İstemem! 
Eksik Olsun! Tiradı

Ne yapmak gerek peki?
Sağlam bir arka mı bulmalıyım?
Onu mu bellemeliyim?
Bir ağaç gövdesine dolanan sarmaşık gibi
Önünde eğilerek efendimiz sanmak mı?
Bilek gücü yerine dolanla tırmanmak mı?
İstemem!
Herkesin yaptığı şeyleri mi yapmalıyım Le Bret?
Sonradan görmelere övgüler mi yazmalıyım?
Bir bakanın yüzünü güldürmek için 
biraz şaklabanlık edip,
Taklalar mı atmalıyım?
İstemem! Eksik olsun!
Her sabah kahvaltıda kurbağa mı yemeli?
Sabah akşam dolaşıp pabuç mu eskitmeli?
Onun bunun önünde hep boyun mu eğmeli?
İstemem! Eksik olsun böyle bir şöhret!
Eksik olsun!
Ciğeri beş para etmezlere mi “yetenekli” demeli?
Eleştiriden mi çekinmeli?
“Adım Mercuré dergisinde geçse” 
diye mi sayıklamalı?
İstemem!
İstemem! Eksik olsun!
Korkmak, tükenmek, bitmek…
Şiir yazacak yerde eşe dosta gitmek.
Dilekçeler yazarak içini ortaya dökmek?
İstemem! Eksik olsun!
İstemem! Eksik olsun!
Ama şarkı söylemek, düşlemek, gülmek, yürümek…
Tek başına.
Özgür olmak.
Dünyaya kendi gözlerinle bakmak.
Sesini çınlatmak, aklına esince şapkanı yan yatırmak.
Bir hiç uğruna kılıcına ya da kalemine sarılmak.
Ne ün peşinde olmak, para pul düşünmek,
İsteyince Ay’a bile gidebilmek.
Başarıyı alnının teriyle elde edebilmek.
Demek istediğim asalak bir sarmaşık olma sakın.
Varsın boyun olmasın bir söğütünki kadar.
Yaprakların bulutlara erişmezse bir zararın mı var?

Cyrano De Bergerac
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YAPILIŞI: Soğan başları temizlenip soğanlar kabuklu halde yıkanır. Soğanlar sap kısmın-
dan baş kısmına doğru ortadan ikiye bölünecek şekilde yarılıp yarım santim kala kesilir. 
Böylece ikiye ayrılmamaları sağlanır. Ayrı bir kapta kıyma, ince kıyılmış al biber, ince 
kıyılmış maydanoz, ince kıyılmış sarımsak, karabiber, pul biber ve tuz iyice karıştırılıp 2-3 
dakika yoğrulur. Soğan sayısı kadar ceviz büyüklüğünde köfteler oluşturulur. Soğanlar 
yaklaşık 60 derece kadar ikiye bölünmeyecek şekilde açılıp köfteler yerleştirilir. Daha 
sonra hazırlanan soğanlar fırına verilecek tepsiye dizilir. Sosu için nar ekşisi, salça ve su 
bir kapta homojen olana kadar karıştırılıp, soğanlara gezdirilerek tepsiye dökülür. Süs 
olarak çeri domatesler tepsiye dizilir. Üzeri folyo ile kapatılır. Üst ve alt pişirmesi açık 
170 derece fırında; 40 dakika folyolu, kalan son 10-20 dakika da folyosuz şekilde pişirilir. 

YAPILIŞI: Mercimek sıcak suda iyice yıkanır. Sebzeler ince ince doğranır. Sumak, limon, 
pul biber ve tuz dışındaki tüm malzemeler bir tencerede 5 dakika boyunca tereyağında 
kavrulur. Üzerine yeteri miktarda kaynar su eklenir. 40 dakika boyunca kısık ateşte pişi-
rilir. Daha sonra eklenilen kemikler alınıp rondo yardımıyla 1 dakika kadar rondodan ge-
çirilir. Süzülecek çorbada süzgeçte fazla posa kalmaması için rondodan geçirme işlemi 
yapılır. Ayrı bir tencereye süzgeç yardımıyla süzülür.  Bu şekilde de ayrıca 15 dakika kadar 
kaynatılır. Çorbanın rengi bozulmasın diye tuz ekleme işlemi en sonda yapılır. Son olarak 
tereyağı, pul biber, nane ve sumak bir sos tavasında kızdırılıp servis edilecek çorbaya 
tabaktayken üzerine gezdirilir.

Merhabalar. Partikül dergimizin 
4. Sayısında yine yemek tarif-
leri sayfasında sizlerle olmanın 
sevincini yaşıyorum. Bu sayfada 
paylaşacağım tariflerin kış mevsi-
mine uygun olmasını istedim. İlk 
tarifim Tepside Soğan Kebabı, ikinci 
tarifim ise Sebzeli Süzme Mercimek 
Çorbası. Paylaştığım tariflerde çok 
uçuk malzeme çeşitliliği olmasını 
sevmiyorum. Ayrıca ulaşılabilirlik 
açısından kolay tarifler olmasını 
tercih ediyorum. Amaç tabi ki 
kolaya kaçmak değil. Kendime göre 
hem lezzetli, hem sunulabilecek, 
hem de genelin ağız tadına uygun 
ve her meraklı için kolay yapılabilir 
tarifler paylaşmak. Zamanı gelince 
Tavuk Kanadı için sos tarifinde bal 
ve esmer şekerden de konuşuruz… 
Umarım paylaştığım tarifleri dener 
ve sonuçtan memnun kalırsınız. Ana 
malzemeleri değiştirmeden kendi 
damak tadınıza göre lezzet doku-
nuşları yapmak serbest. Ama klasik 
uygunluk kriterlerine uymanızı 
ayrıca tavsiye ederim. 

Şimdiden herkese afiyetler olsun.

Ecz. Sertaç YALÇI

MALZEMELER

MALZEMELER

• 1 tutam maydanoz
• 1 adet al biber
• 5-10 adet çeri domates
• Tuz
• Pul biber
• Karabiber
• 3-4 yemek kaşık sıvı yağ

• Yarım kg orta yağlı kıyma 
(kuzu veya dana)
• 1 kg iri ceviz büyüklüğünde soğan
• 1 su bardağı nar ekşisi
• 150 ml su
• 1 tatlı kaşığı salça
• 2 diş sarımsak

• 1 su bardağı mercimek
• 1 adet büyük boy al biber
• 1 adet orta boy soğan
• 1 adet büyük boy domates
• 1 adet küçük boy patates
• 1 adet küçük boy havuç
• 1 çay kaşığı nane

• Tereyağı • Tuz
• Kaynar su
• Çorbalık kemik 
(tavuk veya küçükbaş 
hayvan)
• Sumak • Limon
• Pulbiber

TEPSİDE SOĞAN KEBABI

SEBZELİ SÜZME MERCİMEK ÇORBASI



Yine geçiyor zaman, 
Yine kovalıyor gündüzü gece, 

Ben yine aynı yerde, 
Düşlüyorum ümitlerimi sessizce. 

Hayal ediyorum sadece, 
Belki olur diye,
Filizleniyor o an içimde,
Anlık bir sevinç yetiyor benliğime. 

Yine geçiyor zaman, 
Yine kovalıyor gündüzü gece,

Ben yine sarılıyorum dimağımda, 

biriktirdiğim umutlara, 
Kaplıyor bu kez her yanımı huzursuzluk. 

Pişmanlık mı bu huzursuzluk,

Çözemiyorum, 
Yürüyorum sanki bir belirsizliğe doğru  

İçimde okyanus kadar boşluk. 

Korkuyorum geç mi kaldım diye,

Geç mi kaldım gerçekleştirmeye ümit ettiklerimi? 

Sonra içime bir serinlik esiyor,

Geçse de zaman bana ümit etmek yetiyor...

Ecz. Elif ÖZKAYA

KASIM • ARALIK• OCAK 2020-2021
47



11. Bölge DİYARBAKIR ECZACI ODASI
48

BASINDA 

DİYARBAKIR 

ECZACI ODASI








