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Gençli¤i yetifltiriniz. Onlara ilim 
ve irfan›n müspet fikirlerini
veriniz. Gelece¤in ayd›nl›¤›na 
onlarla kavuflacaks›n›z.

K. Atatürk, 1927
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2004 y›l› içinde düzenlenecek
olan 21. Ulusal Gastroenteroloji
Haftas›, 31 Ağustos - 5 Eylül 2004
tarihlerinde "Antalya Mirage Park
Resort Otel"de yap›lacakt›r.

2004 y›l› Avrupa Gastroentero-
loji Kongresi’nin 25-30 Eylül tarih-
lerinde yap›lmas› ve Ramazan ay›n›n
15 Ekim’de başlamas›, Ulusal Kong-
re’nin geçmiş y›llara göre öne al›n-
mas›n› zorunlu k›lm›şt›r. 

Kongre tarihinin erkene al›nma-
s› nedeniyle, kat›l›mc›lar›n bildiri
sunumlar› için "web" sayfam›z 15
Mart 2004 tarihinden itibaren aktif
hale getirilmiştir. Bildiri gönderme
için son tarih uzat›lmamak üzere, 15
Temmuz 2004 olarak belirlenmiştir. 

Mezuniyet sonras› kurs konusu
"Akut ve Kronik Pankreatitler" ola-
cakt›r. Pankreatitlerin izlem ve teda-
visinde görüşlerin her geçen gün de-
ğişmesi, dünyada ve Türkiye’de or-
tak görüş olmamas› nedeniyle seçi-
lip, enine boyuna tart›ş›lmas› amaç-
lanm›şt›r. 

Bu y›l, kongrede konferans ve
panel say›s›n› olabildiğince s›n›rla-
yarak, sözlü bildirilere öncelik ver-
meyi planlad›k. Bu amaçla; sözlü
bildiri say›s› art›r›l›p programda pa-
nellerle farkl› saatlere yerleştirilmiş-
tir. Kongrelerin bilgi al›ş-verişi alan›
olmalar› gerektiği ana fikri ile sözlü
bildirilerin ve poster tart›şmalar›n›n
da bunun yap›labileceği en uygun
ortamlar› sağlayacağ› düşüncesi bizi

buna yönlendirmiştir. Ayr›ca ülke-
mizin her yerindeki genç araşt›rma-
c›lar›n bilimsel paylaş›mc› heyecan-

lar›n›n bu ortamda yakalayacaklar›
f›rsatlarla kamç›lanacağ›n› da dü-
şünmekteyiz.

Ayr›ca, yine hemen her kongre-
de poster alanlar›nda yerlerini alan
ama kat›l›mc›lar›n ilgisinden mah-
rum kalan poster sunumlar›na da bir
ayr›cal›k verilmesi ve oluşturulacak
bir seçici kurulca değerlendirilen
posterlerin, ‘posterlerden seçmeler’
ad› alt›nda ayr› bir oturumda sunul-
mas› kararlaşt›r›lm›şt›r.

Yine bildirilerle ilgili olarak; bu
y›l ödüllerde bir değişiklik yaparak,
deneysel çal›şmalar ve klinik çal›ş-
malar› poster ve sözlü bildiri sunum-
lar›nda ayr› ayr› ödüllendirmeyi dü-
şünmekteyiz. Hem sonuçlar› itiba-
riyle bilimsel bilgi birikimine katk›-
lar›ndaki, hem de planlama - finans -
gerçekleştirme aşamalar›ndaki bili-
nen farkl›l›klar nedeniyle bu katego-
rik ayr›m›n uygun olacağ›n› ve her
bir sunum şeklinin de (poster - sözlü
bildiri) ödüllendirilmesi gerektiği
düşünülmüştür. 

Yukar›da sunmaya çal›şt›ğ›m›z
yeni düzenlemelerdeki tek amac›m›z
kongrenin bilimsel kalitesini ve kli-
nikler aras› bilimsel rekabeti yük-
seltmek, bilgi paylaş›m›n› kolaylaş-
t›rmakt›r. Bu bağlamda, daha önceki
kongrede başar›yla uygulanan
‘Başkan›n Seçtikleri, Yay›nlanm›ş
Makalelerden Seçmeler’ ve ‘Gastro-
patoloji’ oturumlar› 21.Ulusal Gast-
roenteroloji Haftas›nda da devam
edecektir. Bu nedenle, daha çok sa-
y›da ve kaliteli bilimsel çal›şmalarla
hedeflediğimiz kongre düzeyine kat-
k›lar›n›z› bekliyoruz.

Bu kongrede, seçtiğimiz konfe-
rans ve panel konular›n› bas›l› hale
getirmeyi de düşünmekteyiz. Böyle-

ce hem kongreye kat›lma olanağ› bu-
lamayanlar›n yararlanmas› ve hem
de bilgilerin kal›c›l›ğ› sağlanm›ş ola-
cakt›r.

Bunun yan›nda, 2 y›ld›r uygu-
lanmakta olan ve kongrenin eğitim-
sel yönüne katk›s›n›n önemli oldu-
ğunu, ayr›ca bir renk de katt›ğ›n› dü-
şündüğümüz ‘Endoskopik Video
Maratonu’na ek olarak, bu y›l ayr›ca
‘Ultrasonografik Görüntüler Marato-
nu’ yapmay› planlad›k. Bir gastroen-
terolog için endoskopinin değeri ne
ise ultrasonografinin de öyle olmas›
gerektiği düşüncesiyle, böyle bir uy-
gulamay› başlatmay› uygun gördük.
Bu maratonda yer alacak görüntüle-
rinizi (video veya fotoğraf) bekliyo-
ruz.

Yine bu y›lki kongrede bir yeni-
lik yaparak, kongrenin ikinci ve
üçüncü günlerinde günün ilk toplan-
t›s›ndan önce konusunda uzman kişi-
lerin yönetiminde, kat›l›mc›lar›n
günlük uygulamada s›kça karş›laş-
t›klar› sorunlar› kolayca tart›şabile-
ceği bir ortam oluşturmak için ‘Uz-
manla Kahvalt›’ ad› alt›nda toplant›-
lar düzenlemeyi planlad›k.

Ayr›ca yine bu y›l da Türk Gast-
roenteroloji Derneği çat›s› alt›ndaki
araşt›rma dernekleri, yurtd›ş›ndan
davet edecekleri konuşmac›lar›n da
katk›lar›yla düzenleyecekleri panel-
ler, konferanslar ve kurslarla kong-
remizin eğitimsel amac›na katk›da
bulunacaklard›r.

Güzel bir kongre dileğiyle hepi-
nizi selaml›yorum.

Doç. Dr. Burhan Şahin
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K
urultay sözcü¤ü bana
her zaman daha s›cak
gelmifltir. Benim kufla-

¤›m o sözcükte hep gelecek
için umut bulmufltur. Mevcut
durum, gelecek, sorunlar ve
çözümler orada tart›fl›l›r. Sö-
zün k›sas› var olman›n ol-
mazsa olmazlar› ortaya ko-
nur ve yaflama geçirilir.

Ulusal Gastroenteroloji
Kongreleri 50-100 kiflilik ho-
ca a¤›rl›kl› kat›l›mlarla T›p
Fakültelerinin olanaklar›
içinde gerçeklefltirilirken gü-
nümüzde kongre merkezle-
rinde genç kat›l›mc› a¤›rl›kl›
olarak gerçeklefltirilmektedir.
Son y›llarda "Ulusal Gastro-
enteroloji Haftas›" ad› alt›nda
yap›lan Kongrelerimize kat›-
l›m 1000’e yaklaflm›flt›r.

Türkiye’de Gastroente-
roloji Derne¤i ça¤c›l kongre
düzenleme anlay›fl›nda tüm
uzmanl›k derneklerine örnek
olmufltur. Kongrelerimiz bi-
limsel aç›dan h›zl› bir geliflim
göstermektedir. Bu özellik
genç kuflaklarda bilimsel ça-
l›flma arzusu uyand›rmakta
ve akademik yaflam› tercih
etmelerine katk›da bulun-
maktad›r. Kongre Organizas-
yon Komitelerinin genç bilim
adamlar›n›n kendilerini ka-
n›tlamalar› için f›rsat yaratt›-
¤›n› görmekteyiz. Bu anlay›fl

akademik yaflam› tercih eden
gastroenterolog say›s›n› h›zla
art›rmaktad›r. 2010 y›l›nda
olmas› gereken 750 akade-
misyene bu heyecan devam
ederse ulaflabilece¤imizi dü-
flünüyorum. Bunlardan
500’nün gerçek bilim adam›
niteliklerine sahip olacak fle-
kilde donan›mlanmas› da
flartt›r. 2010 y›l›nda hizmet
sektöründe çal›flacak gastro-
enterolog say›s›n›n da en az
1250 olmas› gereklidir.

Ülkemizde gastroente-
rolojinin ça¤a uygun geliflimi
yads›namayacak bir gerçek-
tir. Bu geliflimde en önemli
faktör akademisyen yetifltir-
mekte gösterilen anlay›fl ve
gençlerin gayretidir. Bu ne-
denle gençlerin geliflimine
elden geldikçe katk›da bu-
lunmak zorunday›z. Onlar›n
gelece¤i belirlemesinde tec-
rübelerimizle yard›m etmek
durumunday›z. Ülkemizde
sa¤l›k sisteminde ve e¤itim
kurumlar›nda ça¤a uygun bir
sistem oluflturulamad›¤›ndan
insan gücü yeterince yerinde
kullan›lamamaktad›r. Bu du-
rum geliflimin h›z›n› kesmek-

tedir. Sistemsizlik mutlaka
afl›lmal›d›r.

Ulusal Gastroenteroloji
Haftalar›m›z›n bilimsel geli-
flime önemli katk›lar sa¤lad›-
¤› aç›kça ortadad›r. Bu tip or-
ganizasyonlar kayna¤› temin
edilince gerçeklefltirilebil-
mektedir. Aksi takdirde
mümkün de¤ildir. Tüm dün-
yada oldu¤u gibi ülkemizde
de bu organizasyonlar ilaç ve
teknoloji firmalar›n›n deste¤i
ile gerçekleflmektedir. Bu
toplant›lar›n hekimlerin bilgi-
lerinin yenilenmesine olanak
sa¤lad›¤› için bu destek hem
zorunlu hem de etik bulun-
maktad›r. Her uzmanl›k dal›
için firmalar›n bir bütçesi
vard›r. S›n›rl› bütçelerini tüm
bilimsel aktivitelere paylaflt›-
r›rken “Ulusal Haftalara” ay-
r›cal›k tan›nmas› gerekmek-
tedir. Bu konuda özen gös-
terdiklerine inanmaktay›m.
Bu bütçeden elde edilen kay-
nak en iyi flekilde kullan›la-
rak kat›l›m say›s› 1000’e ç›-
kar›lmal›d›r. Bu konuda Or-
ganizasyon firmas› da özveri-
de bulunmak zorundad›r. 21.
Ulusal Gastroenteroloji Haf-

tas›nda "D‹AS"›n gösterdi¤i

davran›fl toplant›ya can ver-

mifltir.

Kongreleri baflar›l› k›lan

bilimsel seviyeleridir. Bu ne-

denle e¤itim kurumlar›n›n

kongrenin baflar›l› geçmesin-

de büyük sorumlulu¤u var-

d›r. Bu sorumlulu¤u yerine

getirmeleri için bilime yatk›n

gençleri bünyelerine alarak

gelece¤i yakalamalar› gerek-

mektedir. Akademik yaflam›

yaflam tarz› olarak seçen

araflt›r›c› bir kuflak yetifltirebi-

lirsek ulusal kongreler ilgi

oda¤› olmaya devam ede-

cektir. Bunda baflar›l› ola-

mazsak yine bafllad›¤›m›z

noktaya dönmek durumunda

kalaca¤›z.

Ulusal Gastroenteroloji

Haftas›n›n gerçekleflmesine

destek veren ilaç sanayine ve

organizasyon komitelerine

ne kadar teflekkür etsek az-

d›r. 

PPrrooff..  DDrr..  AAllii  ÖÖZZDDEENN

KKoonnggrree  mmii,,  KKuurruullttaayy  mm››??KKoonnggrree  mmii,,  KKuurruullttaayy  mm››??
EERRCCİİYYEESS  TTIIPP  GGÜÜNNLLEERRİİ  BBAAŞŞLLAADDII
Bu y›l XXII. si yap›lan GEV-

HER NESİBE TIP GÜNLERİ kap-
sam›nda gerçekleştirilen I. Erciyes
Klinik ve Deneysel Gastroenteroloji
Günleri 19-22 May›s 2004 tarihleri
aras›nda Kayseri’de yap›ld›.

Kongre Başkanl›ğ›n› Erciyes
Üniversitesi T›p Fakültesi Dekan›
Ömer Özbak›r’›n yapt›ğ› toplant›n›n
Düzenleme Kurulu şöyleydi:

Başkan Mehmet Yücesoy, De-
neysel Araşt›rma Grubu Başkan› Ha-
mit Okur, Genel Sekreter Kadri Gü-
ven, Genel Sekreter Yard›mc›s› Şeb-
nem Gürsoy ve Mevlüt Başkol, Üye-
ler Feyzullah Öztürk, Duran Aslan,
Kemal Özdemir, Alper Yurci, Engin
Ok, Can Küçük, Tar›k Art›ş, Iş›n So-
yuer, Selma Gökahmetoğlu ve Sos-
yal Komite Mümtaz Maz›c›oğlu ve
Özler Er.

Toplant›da Gastroenteroloji ve Hepatoloji Dallar›nda deneysel ve klinik
araşt›rmalardan oluşan poster sunumlar› ve sözlü bildirilere de yer verildi.

GGÜÜNNEEŞŞ  YYİİNNEE  DDOOĞĞUUDDAANN  DDOOĞĞDDUU
4. Doğu-Güneydoğu Anadolu

Hepato-Gastroenteroloji Sempozyu-
mu 3-6 Haziran 2004 tarihlerinde
Elaz›ğ’da yap›ld›. Sempozyum Doğu
ve Güneydoğu Anadolu bölgemizde
bulunan Atatürk, Dicle, F›rat, Gazi-
antep, Harran, İnönü, Sütçü İmam,
Yüzüncü Y›l Üniversitelerinin des-
tekleri ve kat›l›mlar› ile gerçekleşti.
Sempozyumda bölge için önemli ve
güncel gastroenteroloji konular›na
yer verildi.

F›rat Üniversitesi T›p Fakültesi
Gastroenteroloji Bilim Dal› taraf›n-
dan düzenlenen Sempozyum’un Dü-
zenleme Kurulunda Ali Demir, İ. Ha-
lil Bahçecioğlu, Selman Çelebi ve
Hüseyin Ataseven yer ald›.

HHeerr  iikkii  ttooppllaanntt››nn››nn  OOrrggaanniizzaassyyoonnuu  DDİİAASS  MMeeeettiinngg  OOrrggaanniizzaattiioonnss  &&  TToouurriissmm  TTrraavveell  AAggeennggyy
ttaarraaff››nnddaann  yyaapp››lldd››
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DDeeğğeerrllii  MMeesslleekkttaaşşllaarr››mm;;
Çok önemli ve mükemmel bir

kongrenin ard›ndan bu mektupla
sizlere sesleniyor olman›n mutlu-
luğunu yaş›yorum. Sevgili dostum
Prof. Dr. Ömer Özütemiz’in baş-
kanl›ğ›n› büyük bir özveri ile yap-
t›ğ›  20. Ulusal Gastroenteroloji
Haftas› sayesinde on y›ll›k hayali-
miz gerçekleşti. Binin üstünde ka-
t›l›mc› ve dört salonda devam
eden, salonlar›n devaml› dolu ol-
duğu, bilimsel aç›dan son derece
doyurucu, sosyal bak›mdan zevkli
keyifli bir kongreydi. Bunun ger-
çekleşmesini sağlayanlara Türk
Gastroenteroloji Derneği ad›na te-
şekkürlerimi sunar›m.

Bu kongreden sonra ç›tam›z
art›k daha da yükselmiştir. Bundan
sonra kongrelerimiz daha düşük
profilli olamaz, olmamal›d›r.  20.
Ulusal Gastroenteroloji Hafta-
s›’n›n bu başar›s›n›n alt›nda neler
yatmaktad›r?  Birincisi, Prof. Dr.
Ömer Özütemiz başkanl›ğ›ndaki
düzenleme kurulunu’nun çok titiz,
geniş perspektifli ve Türkiye ger-
çeklerine özen gösteren olağanüs-
tü çal›şmas›d›r. İkincisi, kay›t üc-
reti ve konaklama maliyetlerinin
makul tutulmuş olmas›d›r. Bu sa-
yede destekleyici endüstri daha
fazla konuk kat›l›mc› getirebilmiş-
tir. Üçüncüsü; kongrenin organi-
zasyon şirketi olan DİAS’t›r. He-
pinizin çok iyi bildiği gibi DİAS
Türk Gastroenteroloji Vakf›n›n
kurduğu bir şirkettir. Kuruluşun-
daki genel fikir kongre ve benzeri
organizasyonlardan elde edilen ar-
t› değerin en ideal ve en uygun şe-

kilde Türk gastroenterolojisinin
yükselmesi için kullan›labilmesi
ve arac›lar›n ortadan kald›r›lmas›-
d›r. DİAS ile çal›şmak bize şu
avantajlar› getirmiştir: Bir kere he-
men hemen her isteğimiz yerine
getirilmiştir. Endüstriden davet al-
mayan tüm konuşmac›lar ve otu-
rum başkanlar› kongreye hiçbir s›-
k›nt› olmadan ve derneğin davetli-
si olarak kat›lm›şlard›r. Bu davetli-
lerimizin yaklaş›k say›s› 100 olmuş-
tur. Bunun derneğe maliyeti ise
40.000 Amerikan Dolar›na yak›n-
d›r.  Önceliği, hakl› olarak, kar et-
meye veren ticari bir firmayla bu ra-
hatl›ğ› sağlamak mümkün değildir.
DİAS her aç›dan olduğu gibi mali
aç›dan da etik değerlere ve şeffafl›-
ğa önem veren bir firmad›r. Gelirin
tamam›, tek bir kuruş bile saklan-
maks›z›n, muhasebelendirilmiştir.
Bu en önemli vatandaşl›k görevi
çok büyük miktarlarda vergi mükel-
lefiyetine yol açmaktad›r. Eğer k›-
yaslamak gerekirse, ayni hassasiye-
ti göstermeyen benzer bir organi-
zasyon şirketi – hem de bir y›lda 10
– 12 büyük kongre yapan bir orga-
nizasyon şirketi –  DİAS kadar ver-
gi vermemektedir. Bu her ne kadar
derneğin kongreden elde ettiği ge-
lirlerini olumsuz yönde etkilese de
esas amac›m›z›n etik değerlere ge-
reken önemi veren bir bilimsel
kongre yapmak, fakat ticarethane
işletmek olmad›ğ›n› bir kez daha
hat›rlat›r›m. 

Önümüzdeki y›l 21. Ulusal
Gastroenteroloji Haftas› Doç. Dr.
Burhan Şahin hocam›z›n başkanl›-
ğ›ndaki Türkiye Yüksek İhtisas

Hastanesi ekibi taraf›ndan düzen-
lenecektir. Kongre Antalya Mira-
ge Park Resort Otel’de 31 Ağustos
- 5 Eylül tarihleri aras›nda yap›la-
cakt›r. Kongre oteli tüm kat›l›mc›la-
r› ayn› otelde ağ›rlamam›z› sağlaya-
cak derecede büyüktür ve yeterli sa-
y›da oda al›nm›şt›r. Türkiye Yüksek
Hastanesi Gastroenteroloji Kliniği
ülkemiz akademik ve hizmet gast-
roenterolojisinin her zaman öncüsü
olmuştur. O yuvadan say›s›z gastro-
enterolog yetişmiştir – biri de be-
nim. Her zaman kucaklay›c› ve bir-
leştirici olmuştur. Bu ekip sayesin-
de kongremizin olağanüstü olacağ›-
na inanc›m sonsuzdur. 

Son olarak Türk Gastroente-
roloji Yeterlilik Kurulu çal›şmala-
r› ve gelişmelerden bahsetmek is-
tiyorum. Bu çal›şmalar son kong-
rede bir rapor halinde sizlere su-
nulmuştu. "Gastroenteroloji Eği-
tim Program› Standartlar›" Avrupa
Gastroenteroloji Board’u kriterle-
rine uyumlu bir şekilde haz›rlan-
m›ş ve uygulanmak üzere hizmete
sunulmuştur. Bu standartlar çerçe-
vesinde oluşturulan "Gastroente-
roloji Asistan Karnesi" imzal› ve
onaylanm›ş haliyle derneğimiz ta-
raf›ndan isteyen eğitim kurumlar›-
na ücretsiz olarak gönderilecektir.
Önümüzdeki kongrede Türk Gast-
roenteroloji Yeterlilik S›nav› ya-
p›lmas› planlanmaktad›r. Eğitim
kurumlar›n›n standartlar›n›n sap-
tanmas› çal›şmalar› ilgili komite
taraf›ndan yürütülmektedir.

Sayg›lar›mla.

TTGGDD  BBaaflflkkaann››  PPrrooff..  DDrr..  SSeeddaatt  BBooyyaacc››oo¤¤lluu::

22000033  KKoonnggrreessiinnddeenn  ssoonnrraa  çç››ttaamm››zz
aarrtt››kk  ddaahhaa  ddaa  yyüükksseellmmiişşttiirr

DDee¤¤eerrllii  mmeesslleekkttaaflflllaarr››mm,,
Yirminci Ulusal Gastroenteroloji

Kongresi'ni (Ulusal Gastroenteroloji
Haftas›- UGH 2003) 1-5 Ekim 2003 ta-
rihleri aras›nda Kufladas›'nda hep bir-
likte gerçeklefltirdik. Organizasyon
Kurulu ad›na Kongremiz kat›l›mc›lar›-
na ve UGH 2003'ün gerçekleflmesin-
de katk›s› olan herkese bir kez daha te-
flekkür ediyoruz. Kongremizin ard›n-
dan sizlerden gelen olumlu geri bildi-
rimler bizlerin her türlü yorgunlu¤unu
unutturmufltur.  Bizi bu onurlu göreve
lay›k görenleri utand›rmad›¤›m›z› gör-
mek en büyük sevincimizdir. Sa¤o-
lun!.

Kongre aç›l›fl›nda ve  UGH 2003
Kongre Gazetelerinde bilimsel bildiri-
lerin da¤›l›m› ayr›nt›lar› ile ifllenmiflti.
O nedenle burada yeniden ayr›nt›lar
üzerinde durmayaca¤›z. Özet olarak
UGH 2003' e toplam 554 bildiri gön-
derilmifl, bunlar›n 72'si sözlü; 482'si
ise poster olarak sunulmufltur. ‹lk kez
bu Kongre'de 4 salon kullan›larak su-
numlar yap›lm›flt›r. Buna karfl›n salon-
lardaki doluluk sizlerin gösterdi¤i bü-
yük ilginin sonucudur ve emek vere-
rek haz›rlananlar› gönendirmifltir.
Özellikle genç arkadafllar›m›z›n bu
olumlu rüzgarlar ile önümüzdeki
kongrelerimizde kürsülerde esti¤ini

görece¤imizi flimdiden söyleyebiliriz.

Savafl rüzgarlar›, ekonomik krizin zir-

ve yapmas›, SARS belas› kongremizin

baflar›s›n› gölgeleyememifl; yabanc›

kat›l›mc›lar›n azl›¤›na karfl›n ulusal

"y›ld›zlar›m›z›n" par›lt›s› UGH 2003’ü

ayd›nlatm›flt›r. Tüm davetli konuflma-

c›lar›m›za bir kez daha teflekkür ede-

riz, ellerine dillerine sa¤l›k.. Kongre-

mize 960 kifli kay›tl› olarak kat›lm›flt›r,

günlük kat›l›mlar ile baz› günler 1000

say›s›n› geçti¤ini varsayabiliriz ki bu

rakam›n hiç bir flekilde "kar" amac›

gütmeyen kongrelerimizin bir baflka

milad› olarak belleklerde yerini alaca-

¤›ndan flüphemiz yoktur. Elbette gerek

bilimsel program gerekse de sosyal or-

ganizasyonlarda baz› aksamalar da ol-

mufltur, elimizden geldi¤ince an›nda

çözümlemeeye çal›flt›¤›m›z halde ba-

flaramad›¤›m›z aksakl›klar için bir kez

daha aff›n›za s›¤›n›yoruz.. 

Önümüzdeki y›l UGH 2004 An-

talya'ya tafl›n›yor, düzenleme kurulu

baflkanl›¤› da Ankara'ya bir efsane in-

sana say›n Doç Dr Burhan fiahin hoca-

ya geçiyor. Bu bayra¤› böylesine de-

¤erli bir hocaya devretmekten ayr›ca

büyük onur duyuyoruz. Yolun aç›k ol-

sun Türk Gastroenterolojisi, yolun

aç›k olsun UGH 2004!

YYoolluunn  aaçç››kk  oollssuunn  TTüürrkk  GGaassttrrooeenntteerroolloojjiissii,,
yyoolluunn  aaçç››kk  oollssuunn  UUGGHH  22000044  

PPrrooff..  DDrr..  AA..  ÖÖmmeerr  ÖÖzzüütteemmiizz::

ÖÖDDÜÜLLLLEENNDD‹‹RR‹‹LLMMEEKK  BB‹‹RR  OONNUURRDDUURR
22 00 ..   UU GG HH   22 00 00 33 ’’ dd ee   ÖÖ dd üü ll ee   LL aa yy ›› kk   GG öö rr üü ll ee nn   ÇÇ aa ll ›› flfl mm aa ll aa rr

SSÖÖZZLLÜÜ  BBİİLLDDİİRRİİLLEERR

BBiirriinncciilliikk  ÖÖddüüllüü  ((  SSBB..0000//22  --  IIDD  337755 )) BBiirriinncciilliikk  ÖÖddüüllüü  ((  PPBB..0011//99  --  IIDD  227766 ))

‹‹kkiinncciilliikk  ÖÖddüüllüü  ((  SSBB..0011//33  --  IIDD  449955  ))

‹‹kkiinncciilliikk  ÖÖddüüllüü  ((  PPBB..0022//2277  --  IIDD  442211  ))

ÜÜççüünnccüüllüükk    ÖÖddüüllüü  ((  SSBB..0044//22  --  IIDD  557744  )) ÜÜççüünnccüüllüükk    ÖÖddüüllüü  ((  PPBB..0055//1111  --  IIDD  228877  ))

YYAAĞĞLLII  KKAARRAACCİİĞĞEERR  SSIIÇÇAANN  MMOODDEELLİİNNDDEE  PPPPAARR  AALLFFAA                                  LLİİGGAANNDDIINNIINN  PPPPAARR
AALLFFAA  EEKKSSPPRREESSYYOONNUU  VVEE  PPEERROOKKSSİİZZOOMMAALL  //  MMİİTTOOKKOONNDDRRİİAALL  EENNZZİİMM  AAKKTTİİVVİİTTEELLEERRİİ
ÜÜZZEERRİİNNEE  EETTKKİİLLEERRİİ
F. AKBIYIK1, K. ÇINAR4, T. ÖZSULLU1, E. DEMİRPENÇE1, O. ÖNDER4, R. TUNCA2, R.
HAZIROĞLU2, C. YURDAYDIN4, Ö. UZUNALİMOĞLU3, H. BOZKAYA4

Hacettepe Üniversitesi T›p Fakültesi Biyokimya BD1, AÜ Veteriner Fakültesi Patoloji BD2, Ankara
Üniversitesi Hepatoloji Enstitüsü3, Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi Gastroenteroloji BD4, Ankara
AAmmaaçç:: Yağl› karaciğer rat modelinde PPAR ekspresyon paterni ve klofibrata mitokondrial ve peroksi-
zomal enzim cevab›n›n araşt›r›lmas› amaçlanm›şt›r.
HHaayyvvaannllaarr  vvee  MMeettoodd:: 4 haftal›k 48 erkek Wistar-albino rat dört gruba ayr›larak çal›şmaya dahil edildi.
Grup 1 (n=12): normal diyet (ND) (%10 kcal yağ/6 hafta), Grup 2 (n=12): ND (6 hafta)+klofibrat (son
iki hafta %0,25 wt/wt), Grup 3 (n=12): yüksek yağ diyeti (YYD) (%60 kcal yağ/6 hafta), Grup 4 (n=12):
YYD (6 hafta)+klofibrat (son iki hafta). Alt› hafta sonunda hayvanlar sakrifiye edilerek karaciğer ve kan
örnekleri al›nd›. Karaciğer dokusunda peroksizomal-açil-CoA-oksidaz (AOX), mitokondrial-açil-CoA-

dehidrogenaz (ACD), katalaz ve myeloperoksidaz aktiviteleri ve malonilaldehid (MDA) ve glutatyon
(GSH) düzeyleri ölçüldü. Karaciğer yağlanmas› Oil-red, PPAR alfa ekspresyonu immunhistokimya
(1000 hücrede boyanma indeksi) ile değerlendirildi. Sonuçlar: YYD ile beslenen tüm hayvanlarda
(%100) ancak YYD + klofibrat ile beslenen 2 s›çanda (%16) yağl› karaciğer gelişti. YYD, PPAR alfa
expresyonu art›rd›. Klofibrat ND ve YYD ile beslenen gruplarda PPAR alfa ekspresyonunu benzer
oranda art›rd› (G1/G2/G3/G4: 2/50/10/49, p<0,01). AOX ve ACD düzeyleri YYD ile indüklenmezken
klofibrat AOX ve ACD enzim aktivitesini ND ve YYD gruplar›nda art›rmaktayd›. AOX düzeyindeki ar-
t›ş, YYD grubunda daha az belirgindi. İlginç olarak YYD alan gruplarda katalaz aktivitesi artm›ş bulun-
du. Bu gruplarda klofibrat katalaz aktivitesini daha belirgin art›rmaktayd›. YYD + klofibrat grubunda
MDA düzeyleri artarken, GSH düzeylerinde art›ş gözlenmedi. 
TTaarrtt››şşmmaa:: Bu yağl› karaciğer modelinde PPAR alfa ekspresyonu artm›ş bulundu. Yağl› karaciğerde
klofibrata peroksizomal enzim yan›t›n›n bask›lanm›ş olmas›: 1-artm›ş yağ asitleri ile klofibrat›n yar›ş›
2- sinyal iletiminde defekt 3- peroksizomal bir defekt ile ilgili olabilir. Klofibrat GSH içeriğini stabili-
ze ederek KC yağlanmas›n› önlüyor olabilir.

MMEETTİİOONNİİNN  VVEE  KKOOLLİİNNDDEENN  EEKKSSİİKK  DDİİYYEETT  ((MMKKEEDD))  İİLLEE  SSTTEEAATTOOHHEEPPAATTİİTT  OOLLUUŞŞTTUURRUU--
LLAANN  SSIIÇÇAANNLLAARRDDAA  PPAARRAANNTTEERRAALL  DDEEMMİİRR  YYÜÜKKLLEEMMEESSİİNNİİNN  DDOOKKUU  HHAASSAARRII  ÜÜZZEERRİİNNEE
EETTKKİİSSİİ
Veysel TAHAN4, Abdullah SONSUZ1, Neşe İMERYÜZ4, Süleyman URAZ2, Sertaç AKPULAT5,
Meral YÜKSEL6, Derviş ÖZÇELİK3, Erol AVŞAR4, Çiğdem ATAİZİ ÇELİKEL5, Goncagül HAK-
LAR6, Nurdan TÖZÜN4

İÜ, Cerrehpaşa T›p Fakültesi Hepatoloji Bilim Dal›1, Kocaeli Üniversitesi T›p Fakültesi
Gastroenteroloji Bilim Dal›2, İÜ, Cerrehpaşa T›p Fakültesi Biyofizik Anabilim Dal›3, Marmara
Üniversitesi T›p Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dal›4, Marmara Üniversitesi T›p Fakültesi Patoloji
Anabilim Dal›5, Marmara Üniversitesi T›p Fakültesi Biyokimya Anabilim Dal›6

NASH (Nonalkolik steatohepatit) çeşitli nedenlerle (ilk darbe) yağlanan karaciğerde, ikinci bir etkenin
(ikinci darbe) kat›l›m›yla ortaya ç›kan iltihabi infiltrasyon ve fibrozisle karakterize bir hastal›kt›r.
Hastalar›n bir k›sm›nda serum ve doku demirinin yüksek bulunmas› demirin hastal›ğ›n progresyonun-
daki potansiyel bir kofaktör olduğunu düşündürür. Bu çal›şmada MEKD ile NASH indüklenen s›çan-
larda demirin hastal›ğ›n biyokimyasal ve histopatolojik bulgular› üzerine etkileri araşt›r›lm›şt›r.
YYöönntteemm:: Wistar cinsi s›çanlar 1. (n=7): Normal diyet (KG), 2. (n=7): Normal diyet + paranteral demir
(DG), 3. (n=10): MKED, 4. (n=10): MKED + Paranteral demir (SH-DG) gruplar›na ayr›ld›. Başlang›çta
2 ve 4. gruplardaki s›çanlara 100 mg/kg demir dekstran im yap›l›rken 1 ve 3. gruplara ayn› miktar serum
fizyolojik uygulan›p, bir ay süreyle grup 1ve 2 normal diyetle, grup 3 ve 4 ise MKED ile beslendi. Ay
sonunda dekapitasyon yap›l›p kan ve doku örnekleri al›nd›. Al›nan kan örneklerinde ALT, Alkali fosfa-
taz (AF), Total bilirubin (TB), reaktif oksijen metabolitleri (ROM: Luminol, lucigenin), karaciğer biy-
opsis›nde ise yağlanma düzeyi (S) ve iltihabi infiltrasyon (I) düzeyi araşt›r›ld›. Veriler median (s›n›r
değer) olarak ifade edildi (Tablo 1). İstatistiksel analizde Kruskal Wallis (KW), ANOVA (Dunns testi)
ve ki kare testi kullan›ld›.
TTaabblloo  11.. Bulgular *ki kare testi

Çal›şmam›zda uygulanan demir miktar› normal diyetle beslenen s›çanlar›n karaciğerini etkilememiştir.
MKED ile beslenen gruplarda NASH ile uyumlu biyokimyasal bozukluklar ve tipik histopatolojik bul-
gular gelişmiştir. MEKD+paranteral demir yüklemesi yap›lan s›çanlarda (SH-Fe) histopatolojik olarak
daha ağ›r yağlanma bulgular› ve biyokimyasal incelemede daha yüksek ALT düzeyleri saptanm›şt›r. Bu
bulgular NASH patogenezinde ve hastal›ğ›n aktivitesinde demirin rolü olabileceğini destekleyen ilk
deneysel verileri oluşturmaktad›r.

SSPPOORRAADDİİKK  KKOOLLOORREEKKTTAALL  KKAANNSSEERRLLEERRDDEE  MMİİKKRROOSSAATTEELLLLİİTT  İİNNSSTTAABBİİLLİİTTEE  VVEE
KKLLİİNNOOPPAATTOOLLOOJJİİKK  BBUULLGGUULLAARR  AARRAASSIINNDDAA  İİLLİİŞŞKKİİ
Hikmet AKKIZ4, Ömer ÖZÜTEMİZ1, Cengiz YAKICIER2, Mehmet SERİN4, Deniz ÜREN3, Fa-
tih IŞIKSAL4, Salih ÇOLAKOĞLU4, Y›lmaz ERGÜN4, Macit SANDIKÇI4, Müge TUNÇYÜ-
REK5, B. Doğan AVŞARGİL5, İlhan TUNCER6, Figen DORAN7

Ege Ün.T›p Fak. Gastroenteroloji B.Dal›1, Bilkent Ün.Fen Fak. Moleküler Biyoloji ve Genetik B.
Dal›2, Bilkent Ün. Fen Fak. Moleküler Biyoloji ve Genetik B.Dal›3, Çukurova Ün.T›p Fak. Gastro-
enteroloji B. Dal›4, Ege Ün. T›p Fak. Patoloji Anabilim dal›5, Çukurova Ün.T›p Fak. Patoloji Ana-
bilim dal›6, Çukurova Ün. T›p Fak. Patoloji Anabilim dal›7

AAmmaaçç:: Kolorektal kanser kromozomal instabilite veya mikrosatellit instabilite mutasyonal yolakla-
r›ndan gelişebilir. DNA mismatch onar›m genlerinden birinin germline/somatik mutasyonu sonucu
gelişen mikrosatellit instabilite (MSI) herediter nonpoliposis kolorektal kanserlerin (HNPCC) yak-
laş›k %90’›nda, sporadik kolorektal kanserlerde ise %15-20 oranlar›nda bildirilmektedir. Ayr›ca,
birçok çal›şmada sporadik kolorektal kanserlerde MSI fenotipi ile tümör lokalizasyonu, senkron ko-
lon tümörü, kemoterapiye yan›t oran› , metakron tümör ve sağ kal›m süresi aras›nda ilişkinin varl›-
ğ› gözlenmiştir. Bu çal›şmada, sporadik kolorektal kanserli hastalarda MSI fenotipinin klinik öne-
mini araşt›rmay› amaçlad›k
YYöönntteemm:: K olon kanserli 84 parafin blok örneğinde ksilen+fenol+kloroform+etonol yöntemi ile

DNA ekstrakte edildi. 4 mikrosatellit lokusunu (Bat-25, Bat-26, D2S123 ve D17S 250) hedefleyen
primerler kullanarak PCR amplifikasyonu yap›ld›. Elde edilen PCR ürünleri Jelstar (FMC Biopro-
ducts-50535) DNA boyas› ile boyanarak %3’lük seakem agaroz jelinde yap›lan elektroforez ile
fragment uzunluklar›ndaki varyasyonlara göre MSI fenotipinin varl›ğ›na karar verildi. MSI fenotip
1 veya daha çok lokusta değişikliklerin belirlenmesi olarak tan›mland›. 2 veya daha çok lokusta var-
yasyanlar›n bulunmas› yüksek-seviyeli MSI olarak değerlendirildi.Hastalar›n ameliyattan sonra 1
y›ll›k aralarla periyodik kolonoskopik tetkikleri yap›ld›.
SSoonnuuççllaarr::  MSI fenotip 23 (% 27) hastan›n tümör örneğinde belirlendi. 18 (%21) örnekte MSI-H, 5
örnekte ise MSI-L dedekte edildi. Diğer tümör örnekleri ise mikrosatellit stabil dokulard›. Ortalama
takip süresi 46 ayd›. Takip s›ras›nda 5 (%5) hastada metakron tümör dedekte edildi. Metakron tü-
mör gelişen hastalar›n tamam›nda MSI-H mevcuttu. Ayr›ca, MSI-H tümörler daha yüksek histopa-
tolojik grade’e, müsinöz fenotipe sahiptiler. Metakron kolorektal kanser insidans› ve adenoma var-
l›ğ›, ekstrakolonik kanser öyküsü gibi olas› risk faktörleri aras›nda biri ilişki belirlenemedi. MSI fe-
notip kolorektal tümörlerin 21 (%91)’i sağ kolona lokalize idi. MSI fenotip hastalar›n %80’inde
HNPCC’i düşündürecek aile öyküsü yoktu. MSI fenotip ve sağ kal›m avantaj› aras›nda ilişkinin
olup olmad›ğ›n› henüz bildiremiyoruz.
YYoorruumm:: MSI fenotip tümör gerek patolojik gerekse klinik olarak sporadik kolorektal kanserin fark-
l› bir subtipidir. MSI cerrahiden sonra metakron kolorektal kanserin gelişmesinde bağ›ms›z ve
önemli prediktif faktör olarak düşünülebilir.
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PPOOSSTTEERRLLEERR

AALLKKAALLİİ  ÖÖZZOOFFAAGGUUSS  YYAANNIIKKLLAARRIINNDDAA  FFİİBBRROOZZİİSS  GGEELLİİŞŞİİMMİİNNİİ
ÖÖNNLLEEMMEEDDEE  TTRRİİMMEETTAAZZİİDDİİNNİİNN  EETTKKİİSSİİ

Vahit YÜKSELEN1, Ali Önder KARAOĞLU1, Çiğdem YENİSEY2, Müge
TUNYÜREK3, Ömer ÖZÜTEMİZ4

Adnan Menderes Üniversitesi T›p Fakültesi Gastroenteroloji Bilim
Dal›1,Adnan Menderes Üniversitesi T›p Fakültesi Biyokimya Anabilim
Dal›2,Ege Üniversitesi T›p Fakültesi Patoloji Anabilim Dal›3,Ege Üniver-
sitesi T›p Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dal›4

AAmmaaçç::  Ratlarda oluşturulan deneysel alkali özofagus yan›ğ› modelinde an-
ti-oksidan bir ajan olan trimetazidinin fibrozis ve striktür gelişimini önleme-
deki etkinliğini araşt›rmak.

YYöönntteemm:: Otuz rat 3 eşit gruba ayr›ld›. Standart özofagus alkali yan›ğ› Ge-
hanno’ nun tan›mlad›ğ› yöntemle %37,5 NaOH’in distal özofagusa 90 sa-
niye süreyle uygulanmas› ve daha sonra serum fiyolojik ile durulanmas›yla
oluşturuldu. Grup A’ da yan›k oluşturulmad›, serum fizyolojik uyguland›

(sham). Grup B’ de yan›k oluşturuldu, tedavi verilmedi. Grup C’ de yan›k
oluşturuldu ve daha sonra 5mg/kg/gün trimetazidine intraperitoneal olarak
uyguland›. Tedavinin etkinliği 28. gün stenoz indeksi, histopatolojik hasar
skoru ve doku hidroksiprolin düzeyi ölçümüyle değerlendirildi.

BBuullgguullaarr::  Stenoz indeksi trimetazidin grubunda (0.34±0.10), sham laparo-
tomi grubunda (0.38±0.05) olduğu gibi, tedavi verilmeyen guruptan
(0.94±0.21) daha düşüktü (p<0.05). Doku hidroksiprolin düzeyi trimetazidi-
ne grubu ve sham laparotomi grubunda tedavi verilmeyen guruptan anlaml›
derecede daha düşük düzeydeydi (s›ras›yla 1.06±0.14, 0.68±0.15, 1.33±0.08
μg/mg yaş doku; p<0.05). Tedavi verilmeyen gurupta histopatolojik hasar
skorunun trimetazidin gurubundan anlaml› derecede daha yüksek olduğu
görüldü (p<0.05).

SSoonnuuçç:: Ratlarda deneysel olarak oluşturulan alkali özofagus yan›ğ›
modelinde trimetazidin kullan›m›n›n, 28 günlük süreçte, yan›k segmentinde
fibrozis derecesini azaltmakta olduğu ve histopatolojik hasar üzerine iyileş-
tirici etkisi olduğu görülmüştür. 

SSUULLFFAASSAALLAAZZİİNN  VVEE  MMEETTAABBOOLLİİTTLLEERRİİNNİİNN  AAMMOONNYYAAKK  İİLLEE
OOLLUUŞŞTTUURRUULLAANN  MMİİDDEE  MMUUKKOOZZAA  LLEEZZYYOONNLLAARRIINNAA  EETTKKİİSSİİ

Gökhan AKSAKAL2, Mehmet İŞLER1, Altuğ ŞENOL2, Özden ÇANDIR3,
İbrahim KILINÇ4, Yusuf AKDENİZ5, Nam›k DELİBAŞ4, Erol EROĞLU5

SDÜTF Gastroenteroloji B. D. ISPARTA1, SDÜTF İç Hastal›klar› A. B. D.
ISPARTA2, SDÜTF Patoloji A. B. D. ISPARTA3, SDÜTF Biyokimya A. B.
D. ISPARTA4, SDÜTF Genel Cerrahi A. B. D. ISPARTA5

AAmmaaçç:: S›çanlarda amonyak ile oluşturulan mide mukoza lezyonlar› üzerine,
sulfasalazin (SZ), sulfapiridin (SP) ve 5-aminosalisilik asid’in (5-ASA) ko-
ruyucu etkisini incelemeyi amaçlad›k.

YYöönntteemm:: Çal›şmaya 80 erkek Wistar-albino s›çan al›nm›şt›r. Serum fizyolo-
jik (SF) veya SZ (100 ve 200 mg/kg), SP (62,5 ve 125 mg/kg) ve 5-ASA
(37,5 ve 75 mg/kg) ile subkutan ön tedaviden 30 dakika sonra SF veya %1
NH4 OH (1 ml) orogastrik yoldan verilmiştir. 30 dakika sonra, hayvanlar
sakrifiye edilerek mideleri ç›kar›lm›şt›r. Histolojik değerlendirme, (H&E ve
Toluidin Blue ile) ›ş›k mikroskopunda yap›lm›şt›r. MDA konsantrasyonu
HPLC ile, SOD aktivitesi Woilliams ve ark.’n›n GPx aktivitesi Paglia ve Va-
lentine’nin yöntemiyle, CAT aktivitesi UV spektrofotometrik yöntem ile öl-

çülmüştür.

BBuullgguullaarr:: Tüm gruplarda mide mukozalar›nda makroskopik lezyon oluşma-
m›şt›r. 200 mg/kg SZ ile ön tedavi yap›lan s›çanlar›n %30’unda epitel hücre
lezyonu gelişmezken, SP ve 5-ASA hiçbir s›çanda epitel hücre lezyonu ge-
lişmesini engelleyememiştir; ayr›ca, muskularis mukoza ve submukoza ven-
lerindeki vazodilatasyonu daha da ağ›rlaşt›rm›şt›r. SZ, nötrofil birikimini
k›smen önlerken, SP ve 5-ASA daha da art›rm›şt›r. Amonyağ›n neden oldu-
ğu mukoza mast hücre degranülasyonu SZ, SP ve ASA öntedavileriyle azal-
t›lm›şt›r (p<0.05). Amonyak, mide mukozas› SOD ve GPx aktiviteleri düşü-
rürken, CAT aktivitesini yükseltmiş (s›ras›yla, p<0.05, p<0.05, p<0.05),
MDA konsantrasyonunda istatistik önemde olmayan ›l›ml› bir art›şa neden
olmuştur. SZ, SP ve 5-ASA öntedavileri, amonyağ›n uyard›ğ› MDA art›ş›n-
da belirgin, fakat önemsiz bir azalma yapm›şt›r.

SSoonnuuçç:: Amonyak verilen s›çan midelerinde SZ, SP ve ASA öntedavileri,
mide mukozas› mast hücre degranülasyonunu anlaml› olarak engellemekte
ve amonyağ›n uyard›ğ› MDA konsantrasyonu art›ş›n› azaltmaktad›r. SP ve
5-ASA’n›n histolojik lezyonlar› şiddetlendirmesi, mukoza PG sentezine et-
kilerinin veya başka mekanizmalar›n bir sonucu olabilir.

TTAAUURRİİNN  AAMMİİNNOOAASSİİDDİİNNİİNN  DDEENNEEYYSSEELL  AAKKUUTT  NNEEKKRROOTTİİZZAANN
PPAANNKKRREEAATTİİTTİİNN  GGEEÇÇ  FFAAZZIINNDDAA  AACCİİNNEERR  HHÜÜCCRREE
UULLTTRRAASSTTRRÜÜKKTTÜÜRRÜÜ  ÜÜZZEERRİİNNEE  EETTKKİİSSİİ

Mehmet Refik MAS1, İlker TAŞÇI1, Nüket MAS2, Mustafa SARGON2,
Ahmet Turan IŞIK1, Bilgin Cömert1, Ruhgün BAŞAR2, İsmail Hakk›
KOÇAR1

GATA İç Hastal›klar› Bilim Dal›1,Hacettepe T›p Fakültesi Anatomi Ana
Bilim Dal›2

Akut pankreatit (AP) morbidite ve mortalitesi yüksek bir hastal›kt›r. Oksida-
tif stres bu hastal›ğ›n patofizyolojisinde hem erken hem de geç fazda önem-
li role sahiptir.

Bu çal›şmada, deneysel bir model kullanarak, akut nekrotizan pankreatitin
geç faz›nda taurinin pankreatik asiner hücre ultrastrüktürü üzerine etkinliği-
ni inceledik.

K›rkbeş adet Sprague-Dawley cinsi rat üç gruba ayr›ld›. Tüm ratlar›n bili-

opankreatik kanallar› kanüle edildi. Grup I’e intraduktal salin, Grup II ve
III’e ise taurokolat enjekte edilerek AP oluşturuldu. Daha sonra Grup I ve III
salin, Grup II ise taurin (1000 mg/kg/gün, intraperitoneal) ile tedavi edildi.
Tüm ratlar iki günlük tedavinin ard›ndan sakrifiye edilerek kan ve doku
MDA, SOD, GSHpx düzeyleri ve serum amilaz seviyeleri ölçüldü. Histopa-
tolojik ve ultrastrüktürel değerlendirmeler skorland›.

Serum amilaz düzeyleri tüm gruplarda benzer bulundu. Taurin tedavisi his-
topatolojik bulgularda anlaml› düzelme sağlamad›. Oksidatif stres paramet-
releri taurin ile tedavi edilen grupta anlaml› olarak iyileşti. Ayr›ca bu grup-
ta, asiner hücrelerde, granüler endoplazmik retikulum, düz endoplazmik re-
tikulum, golgi cisimciği, mitokondri ve nukleus hasar skorlar› anlaml› olarak
düşük bulundu.

Taurin akut nekrotizan pankreatitin geç faz›nda asiner hücre ultrastrüktürünü
iyileştirdi. Hastal›ğ›n geç faz›nda histopatolojik bulgular ile ultrastrüktürel
değişikler aras›nda korelasyon olmad›ğ› gözlendi. Oksidatif stres geç faz ult-
rastrüktürel hasarlanmada önemli rol oynuyor olabilir. 
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Toplant›n›n ad›: 4th International Symposium On  Inherited
Disease Of Pancreas 

Nov 8-9, 2003, Chicago
Sundu¤umuz çal›flma: Angiotensin converting enzyme

polymorphism is not associated with chronic pancreatitis. 
Ald›¤›m Ödül: National Pancreas Foundation (NPF)  ödülü 
(toplam 6 araflt›rmaya verildi)
Çal›flt›¤›m yer: University of Pittsburgh, Gastroenterology

Hepatology and Nutrition division, PA, USA
Birlikte çal›flt›¤›m kifli ayn› zamanda bölüm baflkan›: Dr

David Whitcomb

““TThhee  TTuurrkkiisshh  JJoouurrnnaall  ooff  GGaassttrrooeenntteerroollooggyy””  iissiimmllii  ddeerrggiimmiizz,,  22000033    yy››--
ll››nnddaa  IInnddeexx  MMeeddiiccuuss’’aa  ggiirreerreekk  PPuubb  MMeedd’’ddee  hhaakk  eettttii¤¤ii  yyeerrii  aallmm››flfltt››rr..  TTüürrkk
GGaassttrrooeenntteerroolloojjii  ddüünnyyaass››  iiççiinn  22000033  yy››ll››nn››nn  eenn  bbüüyyüükk  bbaaflflaarr››ss››dd››rr..  YY››llllaarr--
ccaa  ssüürreenn  ssaabbrr››nn››nn  vvee  eemmee¤¤iinniinn  bbooflflaa  çç››kkmmaadd››¤¤››nn››nn  ggöösstteerrggeessiiddiirr..  TTJJGG
""SScciieennccee  CCiittaattiioonn  IInnddeexx’’ee""  ggiirrmmeekk  iiççiinn  ddee  bbaaflflvvuurruullaarr››nn››  yyaappmm››flfltt››rr..  BBuu
kkoonnuunnuunn  ddaa  eenn  kk››ssaa  zzaammaannddaa  ggeerrççeekklleeflfleeccee¤¤iinnii  uummuuyyoorruuzz..

Türk Gastroenteroloji Vakf›’n›n
Bursiyeri Nevin Oruç’un
Amerika’daki baflar›s›

Y›l 1923...
Ayval›k’tay›z..
Anadolu’da kopan f›rt›nan›n karl› köpükleri henüz durulmam›ş, ama, yaşam

sürüyor.
Cunda’l› Rumlar gitmiş..
Çünkü yaşanan tragedyadan sonra Anadolu’da bar›nmalar› olanaks›zd›, Yu-

nan’la işbirlikçilikte yurtlar›n› kundaklar›n› kundaklam›şlard›. Düğümü çözmek için
bir çare bulundu : Mübadele!.. Nam-› değer: Değiş-tokuş!.. Türkiye’deki Rumlar
Yunanistan’a gidecekler, Yunanistan’daki Türkler Anadolu’ya yerleşecekler...

Ne var ki Cunda’l› Rumlar gitmiş de yerlerine Girit’ten getirilecek Türkler he-
nüz gelmemiş. Cunda, evleri, kiliseleri, çarş› pazar›, tek camisiyle boş mu boş!.. Bir
jandarma birliği, bir düzine Karadenizli bal›kç›, bir de Arnavutluk’tan göçüp gelmiş,
ağz›ndan düşürmediği sigara çubuğu (ağ›zl›k) nedeniyle "Çubuklu İsmail Efendi"
diye an›lan bakkal...

Küçücük jandarma birliğiyle ve iki elin parmaklar› kadar bal›kç›yla, bakkal
dükkan›nda al›şveriş mi olur?.. Akl›na estikçe kap›s› bacas›yla dükkan› aç›k b›rak›p
kafadar bir bal›kç›yla birlikte yallah Tavuk adas› önleri...

Çubuklu ile bal›kç›, içinde kireç bulunan bir şişeye biraz su kat›p ağz›na da bir
tapa bulduktan sonra denize f›rlat›rlar. "Gümmm" diye patlamas›n›n ç›kard›ğ› ses ile
dinamit çarpm›ş gibi su yüzüne vuran çeşitli bal›klar› toplarlar. Adada nas›l olsa ra-
k›yla şarap ibadullah!.. Günlerini gün ederler.

Ancak ç›kan patlama sesi nedeniyle karakoldan ihtar alm›şlard›r;  savaş yeni
bittiğinden bomba sesi tedirginlik yarat›yor, yanl›ş anlamalara neden olabilir.

Bir gün yine bombay› patlatt›klar›nda,karadan bir jandarma düdük çalarak, ha-
vaya silah atarak, el kol hareketleriyle iki kafadar› çağ›rmaya başlar...Çubuklu İsma-
il korkar, cezaland›r›lacaklar›n› san›r;karaya ç›k›nca jandarma gözetiminde doğru
karakola...

Karakol komutan› ciddidir, ne kadar jandarmas› varsa Çubuklu ve bal›kç›yla
birlikte karş›s›na dikip der ki:

-Arkadaşlar, bugün Cumhuriyet ilan edildi. Gazi Mustafa Kemal Paşa da Re-
is-i Cumhur seçildi. Tarih 29 Ekim 1923’tür.

Yukar›daki gerçek öyküyü Ayval›k’›n özgün yazar›, değerli Ahmet Yorulmaz
›n Ayval›k’› gezerken adl› kitab›ndan (Geylan Kitabevi) aktard›m. 20’nci yüzy›l›n
ilk çeyreğinde Türkiye’nin içinde bulunduğu koşullardan habersiz "cühela"n›n ileri
geri ahkam kestiği medyada bir kibrit çak›m› ›ş›k olsun diye...

Türkiye’de "ayd›nlanma devrimi" Anadolu’da "İstiklal Harbi" ya da "Kurtuluş
Savaş›"n›n inan›lmaz koşullar›yla sarmallaşt›ğ›ndan, yaln›z bizde değil, olay›n Ba-
t›’da tam değerlendirilmesi yap›lmam›şt›r. Avrupa ve Amerika soruna Anadolu’da
yaşayan Hristiyanlar›n gözlüğü ile bakm›şt›r; Kilise bu yolda belirleyiciydi.

Peki, ya Yunanistan’dan Türkiye’ye gelen "mübadillerin" durumlar› neydi?
Onlar›n dramatik kurgular›n› kim dile getirecek? Rumlar›n gitmesiyle boşalan Ay-
val›k’a Girit’ten Midilli’den getirilen Türkler ne yap›yorlard›?..

Şaşk›nd›lar, sudan ç›km›ş bal›k gibiydiler.
Neden?
Çünkü Ayval›k’tan Yunanistan’a göç eden Rumlar kadar bile Türkçe bilmiyor-

lard›. Hele Giritliler resmi makamlar karş›s›nda dertlerini anlatamad›kça horlanma-
ya başland›lar; anavatan›nda yabanc› duruma düşmek ne demek?

1923 Cumhuriyeti bir "mucize"nin gerçekleştirilmesi ile eşdeğerde ve eşan-
lamdad›r. İleride bu oluşumun gerçek tarihi yaz›ld›ğ›nda, kendi kendimizi zaman
kavram›n›n içinde tan›yabilecek bir bilince kavuşacağ›z.

İİllhhaann  SSEELLÇÇUUKK

YYoorruullmmaazz’’››nn  TTaarriihhsseell  ÖÖyykküüssüü

GGAASSTTRROOIINNTTEESSTTIINNAALL  PPAATTHHOOLLOOGGYY  WWOORRKKSSHHOOPP

Gastrointestinal Patoloji Workshop’u Avrupa Patoloji Derneği Gast-
rointestinal Patoloji Çal›şma Grubu aktiviteleri kapsam›nda 11-12
Eylül 2004 tarihlerinde Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi Patoloji
Anabilim Dal›’nda patolog ve gastroenterologlar›n kat›l›m›yla gerçek-
leştirilecektir. Workshop’a Avrupa’n›n farkl› merkezlerinden gastro-
intestinal patoloji konusunda en yetkin patologlar (Hollanda’dan JJ..
OOffffeerrhhaauuss, Fransa’dan JJFF  FFlleejjoouu, Finlandiya’dan PP..  SSiippppoonneenn ile
İngiltere’den MM..  WWaallkkeerr ve MM..NN..  MMaarrsshh) konuşmalar› ve mini slide
seminerleri ile kat›l›rken, ülkemizin önde gelen merkezlerinden değer-
li gastroenterologlar ve patologlar endoskopi-patoloji oturumlar›  ile
katk›da bulunacaklard›r. Workshop’ta ayr›ca gün sonu “zor olgu” tar-
t›şmalar›n›n yap›lacağ› oturumlar da yer alacakt›r. Tüm oturumlar›n
interaktif olacakt›r.  
Workshop’a kat›lmak isteyen gastroenterolog meslektaşlar›m›z
Workshop’u düzenleyen DİAS Turizm ile irtibata geçebilirler.
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GlaxoSmithKline, araşt›rmaya dayal›, günümüzün
h›zla değişen ekonomik şartlar›nda güçlü bir büyüme
sağlayacak beceri ve kaynaklar›n birarada bulunduğu
dünya lideri bir ilaç şirketidir.

GSK’n›n misyonu; insanlar›n kendilerini daha iyi
hissetmelerini ve daha uzun yaşamalar›n› sağlayarak ya-
şam kalitesini yükseltmektir. 

GlaxoSmithKline’›n genel merkezi İngiltere’dedir.
Şirket merkez bürosu Middlesex bölgesinin Brentford
şehrinde, yeni binas›nda yer almaktad›r. Dünya ilaç paza-
r›n›n tahmini olarak %6.9’unu elinde bulunduran Gla-
xoSmithKline (GSK) dört ana terapötik alanda lider ko-
numundad›r: anti-infektifler, merkezi sinir sistemi, solu-
num sistemi ve gastro-enteroloji. GSK, bunlara ek olarak,
giderek daha fazla önem kazanmakta olan aş› alan›nda ve
gelişmekte olan onkoloji ürünlerinde de lider konuma
gelmiştir.

GlaxoSmithKline’›n portföyünde bulunan elden
reçetesiz sat›lan ilaçlar (OTC), besleyici içecekler ve ağ›z
sağl›ğ› ürünleri de pazarda lider konumdad›r.

Şirketin pazar pay› yüksek ürünleri aras›nda anal-
jezikler, nikotin replasmanlar›, gastro-entestinal ve solu-
num ilaçlar›, beslenme ve dermatoloji ürünleri yer almak-
tad›r. GSK ürünleri bugün 140 ülkede kullan›lmaktad›r.

İlaç sektöründe dünyan›n en büyük sat›ş ve pazar-
lama operasyonlar›ndan birine sahip olan GSK’n›n, tüm
dünyada yaklaş›k 40.000 kişiden oluşan bir sat›ş ve pa-
zarlama ekibi bulunmaktad›r. Dünya çap›nda 41 ülkede,
108 üretim tesisinde, yaklaş›k 39.000 kişi, Araşt›rma &
Geliştirme bölümünde de 16.000 kişi çal›şmaktad›r Şir-
ketin dünya çap›nda toplam çal›şan say›s› ise
100.000’den fazlad›r.

GGlloobbaall  ÜÜrreettiimm  vvee  DDaağğ››tt››mm  
GlaxoSmithKline’n›n dünya çap›nda 41 ülkede,

108 üretim tesisinde yaklaş›k olarak 39.000 çal›şan› bu-
lunmaktad›r.

GGllaaxxooSSmmiitthhKKlliinnee  üürreettiimm  tteessiisslleerriinnddee;;  

•  Dünya çap›nda 140 ülkeye ürünlerin temini 

•  1.100 farkl› marka üretimi 

•  Y›lda yaklaş›k olarak 4 milyar paket üretimi 

•  Y›lda 32.000’den fazla farkl› bitmiş paket üretimi 

•  Her y›l yaklaş›k 5.900 ton etken maddenin temini 

•  Her y›l yaklaş›k 1.800 yeni ürünün global olarak piya-
saya sunumu gerçekleştirilmektedir. 

Besleyici ürünlerden ise y›lda 300 milyon şişeden
fazla Lucozade/Ribena, 350 milyon kutu Ribena ve 20
milyon karbonatl› teneke kutu Lucozade üretilmektedir.
Horlicks’in y›ll›k üretimi ise 50 milyon kilo olup 1 mil-
yar doza eşittir. Ağ›z sağl›ğ›nda ise, diş macunu üretim
miktar› y›ll›k 600 milyon tüpün üzerindedir. 

GGllaaxxooSSmmiitthhKKlliinnee’’nn››nn  ZZaammaannllaa  YYaarr››şş››  
•  Her saniye, 30 dozdan fazla aş›n›n dağ›t›m›n› yapar. 

•  Her dakika, 1100’den fazla hastaya GlaxoSmithKline
ürünleri reçetelenir. 

•  Her saat, yeni ürünlerinin Ar-GE’si için $ 450.000 har-
car. 

•  Her gün, dünya çap›nda 200 milyondan fazla kişi Gla-
xoSmithKline markal› diş f›rças› veya diş macunu kulla-
n›r. 

•  Her y›l, GlaxoSmithKline yard›ma muhtaç toplulukla-
ra $148 milyon dolardan fazla nakit ve ürün yard›m› ya-
par. 

27 Aral›k 2000 tarihinde Glaxo Wellcome ve
SmithKline Beecham şirketlerinin dünya çap›nda birleş-
mesini takiben, GlaxoSmithKline Türkiye’de yeni yap›s›
ile insanlar›n kendilerini daha iyi hissetmeleri ve daha
uzun süre yaşamalar›n› sağlayarak yaşam kalitesini yük-
seltmek amac›yla çal›şmalar›na başlad›. 

GlaxoSmithKline Türkiye, ulusal ilaç pazar›nda
%7’lik bir pazar pay›na sahiptir. 

GlaxoSmithKline’›n başl›ca ürünleri aras›nda;
Augmentin, Avandia, Bactroban, Calpol, Duact, Engerix,
Imigran, Infanrix, Panadol, Paxil, Priorix, Pritor, Pylorid,
Relifex, Semprex, Septrin, Seretide, Serevent, Sudafed,
Ventolin, Zantac, Zeffix, Zinnat, Zovirax ve Zyban yer
almaktad›r. 

Merkez ofisi İstanbul’da, üretim tesisi Gebze’de
bulunan GlaxoSmithKline’›n tüm Türkiye’ye hizmet ve-
ren toplam 10 bölge ofisi bulunmaktad›r. 

Gebze Tesislerinde üretimde ve tedarikte operas-
yonel mükemmeliyeti sağlayacak şekilde, yasal gerekle-
re, GSK Kalite, Çevre, Çal›şan Sağl›ğ› ve İş Güvenliği
politikalar›na ve standartlar›na tam uygunluk içinde aşa-
ğ›daki ana fonksiyonlar yürütülmektedir:

Cephalosporin antibiyotik üretimi 

Ambalajlama 

Depo ve dağ›t›m operasyonlar› 

Fason imalatç›lar›n yönetimi 

GGllaaxxooSSmmiitthhKKlliinnee  GGeebbzzee  ÜÜrreettiimm  TTeessiisslleerrii
PPrrooffiillii  

GlaxoSmithKline Gebze Tesisleri yaklaş›k
35000m2 aç›k alana yay›l› toplam 3590 m2 üzerine kuru-
lu olup, içerisinde: 

AAnnttiibbiiyyoottiikk  ÜÜrreettiimm  TTeessiissii,,  

3118 palet kapasiteli Ana Depo, Genel Ambalaj
Alan› ve İdari Bölümden oluşan Entegre Paketleme ve
Depolama Binas› 

Toplam 126 palet eşdeğeri depolama kapasiteli
100 m2’lik soğuk Depo, 

Yard›mc› İşletme Tesisleri 

Su Ar›tma Tesisleri 

Kimyasal Madde Deposu, 

At›k Tasnif ve Toplama Alan›, 

Aç›k Spor Alan› bulunmaktad›r. 

Toplam kapal› alan› 7000 m2’yi aşan tesislerimizde
Antibiyotik Dolum ve Ambalajlama işlemleri, Depolama
ve Dağ›t›m hizmetleri sürdürülmektedir.    

ISO9002 kalite, ISO 14001 çevre, OHSAS18001
Çal›şan Sağl›ğ› ve İş Güvenliği standartlar› yönetim sis-
temlerinin ve süreç yönetiminin sürekli iyileştirmeye da-
yanan kapal› bir döngüde kurgulanmas›n› ve yürütülme-
sini amaçlar. 

GlaxoSmithKline Gebze Üretim Tesislerinde 1996
y›l›ndan beri ayn› kapsamda yürütülen çal›şmalar, 2000
y›l›n›n 2. Yar›s›nda başlat›lan “ISO 9002 Kalite,
ISO14001 Çevre ve OHSAS18001 Çal›şan Sağl›ğ› ve İş
Güvenliği Belgelendirme Projesi” ile çok k›sa sürede
standartlar›n öngördüğü yap›ya kavuşturulmuştur. 

GGllaaxxooSSmmiitthhKKlliinnee  GGeebbzzee  ÜÜrreettiimm  TTeessiisslleerriinnddee;;

•  Amaç, hedef ve yönetim programlar› yasal gereklere ve
şirket politikalar›na uygun olarak oluşturulur, tüm çal›-
şanlar›na yay›larak, onlar›n katk›lar› al›n›r.

•  Görev ve sorumluluklar tepeden aşağ›ya doğru yaz›l›
ve kontrollü doküman olarak çal›şanlar›m›z›n anlayacağ›
dilde haz›rlan›p, dağ›t›l›r.

•  Üretim tesislerimizin kuruluşundan bu yana yönetimde
başvurulan işlem, yöntem, talimatlar doküman ve veri
kontrolü sistemine bağl›d›r. Amac›m›z mevcut sistemizi
daha etkin; daha basit, kolay anlaş›labilir ve takip edile-
bilir yapmakt›r. 

•  Doküman ve veri kontrolü sonucunda oluşan kay›tlar›
sistematik olarak muhafaza edilir. 

•  Gerek yönetim sistemleri, gerek süreç yönetimi denet-
lenen bölümden bağ›ms›z ve eğitimli kişi veya gruplarla
sürekli gözden geçirilir. Bunun sonucunda düzeltici ve
önleyici faaliyetler belirlenir ve sürekli iyileştirme faali-
yetleri sistematik olarak yürütülür.

•  Eğitim, bilinç ve yeterliliğin sürekli art›r›lmas› için sis-
tematik çal›şmalar yap›l›r. Eğitimler, geri bildirimler, iç
denetim sonuçlar› gözönüne al›narak yönetimi gözden
geçirme toplant›lar›nda planlan›r, komite yap›s›nda bütün
departmanlar›n kat›l›m› ile yap›lan uygulamalar değer-
lendirilir.

•  İletişim, sürecin sağl›kl› olarak devam›n›, operasyonel
faaliyetler ve doğal afetlerden kaynaklanabilecek acil du-
rumlardaki haberleşmeyi de kapsayacak şekilde iç ve d›ş,
dikey ve yatay olarak işleyen bir sistem dahilinde yürütü-
lür.

Kanun, tüzük ve yönetmelikler bir sistem dahilin-
de temin edilerek değerlendirilir ve yasal gereklere tam
uygunluk sağlan›r. 

Yönetim sistemlerimize ilave olarak, bütün çal›-
şanlar›n özümsediği ve gelişmesi için katk›da bulunduğu
bir süreç yönetimi uygulan›r.

•  Müşterlerle yap›lan sözleşmelerin karş›l›kl› anlaşmaz-
l›klarda başvurulacaklar› aç›klayan yaz›l› sistemler kuru-
ludur,

•  Ürünle ilgili sat›nalmay›, ve diğer sat›n almalar›,

•  Ürün tan›m› ve izlenebilirliğini,

•  Proses kontrolünü,

•  Başvurulan istatistiksel teknikleri,

•  Acil durumlar›,

•  Muayene, deney, izleme ve ölçmeyi,

•  Muayene ve deney durumunu,

•  Muayene, ölçme ve deney teçhizat›n›n kontrolünü,

•  Uygun olmayan ürünlerin kontrolünü

•  Taş›ma, depolama, ambalajlama, koruma ve dağ›t›m›-
n› düzenleyen ve sorgulayan bir dizi prosedür ve stan-
dartlardan oluşan kurulu sistemler sürekli iyileştirilir . 

Çal›şan sağl›ğ› ve iş güvenliği sistemleri ile faali-
yetlerimizin çevresel boyutlar›n›, bu faaliyetlerin icras›
esnas›nda karş›laş›labilecek çal›şan sağl›ğ› ve iş güvenli-
ği riskleri belirlenmiştir. Faaliyetlerimizin çevre ve çal›-
şana olumsuz etkilerini en aza indiren veya kontrol alt›na
alan kurulu sistemlerimiz sürekli sorgulan›r, uygulamalar
gözden geçirilir ve sürekli iyileştirilir. 

KKaalliittee  PPoolliittiikkaallaarr››mm››zz  
•  Tüm dünya müşterilerimizin güvenli etkili ve kalite
standartlar›nda ilaç temin etmeleri için gerekli aktivitele-
ri yerine getirmek,

•  Tüm organizasyonda ortak kalite bak›ş aç›s›n› benim-
setmek,

•  Üretimden sevkiyata tüm safhalarda müşteri odakl› ka-
lite hizmet ve mükemmellik prensiplerini uygulamak,

•  Art› değer getiren tüm aktivitelerde devaml› gelişimi
sağlamak için ekip çal›şmalar›n› yürütmek,

•  GlaxoSmithKline kalite standartlar›n› korumak,

•  Resmi gerekliliklere tam uyum sağlamak.

Bunu başarmak için üç ana faktör temel al›n›r;

•  Müşteri memnuniyetini hedef alan kalite yaklaş›m›n›
benimsemek

•  Yasal Gerekler, GSK Grup Politikalar› ve GMP stan-
dartlar›na uygunluk

•  Sürekli gelişme ve iyileştirmeyi sağlamak.

• AArraall››kk  22000011 ISO 9002 Kalite Yönetim Sertifikas› De-
netimi

•  AArraall››kk  22000011  ISO 14001 Çevre Yönetim Sertifikas› De-
netimi

•  AArraall››kk  22000011 OHSAS 18001 Çal›şan Sağl›ğ› ve İş Gü-
venliği Sistemi Sertifikas› Denetimi

•  AArraall››kk  22000000 ISO 9002 Kalite Yönetim Sertifikas›

• AArraall››kk  22000000 ISO 14001 Çevre Yönetim Sertifikas›
•  AArraall››kk  22000000  OHSAS 18001 Çal›şan Sağl›ğ› ve İş Gü-
venliği Sistemi Sertifikas›

•  11999977  Kocaeli Sanayi Odas› Çevre Dostu Firma Ödülü

•  11999999 MRPII ‘Class A’ Sertifikas› 

• 11999999 İlaç ve Kimya Endüstrisi İşverenler Sendikas› -
Y›l›n Verimli İşçisi ve Y›l›n Verimli İşvereni Ödülü

•  11999999 İlaç ve Kimya Endüstrisi İşverenler Sendikas› -
Y›l›n Verimli İşçisi ve Y›l›n Verimli İşvereni Ödülü

•  11999988  Chairman’s Awards for Health, Safety and Envi-
ronmental Management - Certificate of Commendation

•  11999977 ÇEVRETED Çevre Dostu Firma Ödülü

•  11999977  İSO Çevre Teşvik Ödülü

GlaxoSmithKline Gebze üretim tesisleri ISO
14001, OHSAS 18001 ve ISO 9002’ye sahip sektöründe
ilk ve tek firma oldu. GlaxoSmithKline Gebze Üretim te-
sisleri geçtiğimiz sene sonunda, 25 Aral›k 2001’de, ikin-
ci defa denetlenerek bu denetimden de başar›yla geçti. 

•  ISO 9002 kalite, ISO 14001 Çevre, OHSAS 18001 Ça-
l›şan Sağl›ğ› ve İş Güvenliği Standartlar›; Yönetim sis-
temlerinin ve Süreç yönetiminin sürekli iyileştirmeye da-
yanan kapal› bir döngüde kurgulanmas›n› ve yürütülme-
sini amaçl›yor.

•  ISO 14001 ve OHSAS 18001 standartlar›, faaliyetlerin
çevre ve çal›şanlara olumsuz etkilerini en aza indiren ve-
ya kontrol alt›na alan sistemlerin kurulmas›n› ve yürütül-
mesini amaçl›yor. Sistem, faaliyetlerin çevresel boyutla-
r›n›n uygulanmas› s›ras›nda karş›laş›labilecek Çal›şan
Sağl›ğ› ve İş Güvenliği risklerinin değerlendirilmesi te-
meline dayan›yor. ISO 9002 Kalite Yönetim Sistemi için
at›lan ad›mlar ISO 14001 Çevre ve OHSAS 18001 Çal›-
şan Sağl›ğ› ve İş Güvenliği Sistemleri için de sorgulan›-
yor. 

•  GlaxoSmithKline’›n süregelen denetimlerdeki etkin
başar›s›, “sürekli iyileştirmeye” dayal› bir kültürü benim-
semesinin vazgeçilmez sonucudur. 

11999999  MMRRPPIIII  ‘‘CCllaassss  AA’’  SSeerrttiiffiikkaass››  
Glaxo Wellcome ISAS, 1994 y›l›nda, şirketin tüm

operasyonlar›n›, tek veri taban›nda toplayacak, ve bir
MRPII (Manufacturing Resource Planning) sistemi olan
MfgPro (Manufacturing Professionals) isimli bir yaz›l›m
kullanmaya başlam›şt›r. Bu yaz›l›m ile, tüm bölümlerin,
Finans, Üretim, Kalite Garanti, Sat›ş, Lojistik ve Dağ›-
t›m, operasyonlar› entegre hale getirilmiş ve müşteri
memnuniyetinin daha üst düzeye ç›kar›labilmesi için
operasyonlar›n daha h›zl› ve daha etkin yap›lmas› sağlan-
m›şt›r. 1997 y›l›na kadar bu sistem “Closed Loop MRP
System” olarak kullan›lm›şt›r. 

1997 y›l›n›n Eylül ay›nda, yönetim daha ileri bir
hedef belirlemiştir ve bu hedef k›sa zamanda tüm şirket
çal›şanlar›n›n gönüllü doğal hedefi haline gelmiştir. Bu
hedef 1999 y›l›na, “A s›n›f› MRPII” kullan›c›s› olarak
girmek ve müşteri memnuniyetini en üst düzeye ç›kar›r-
ken, çal›şan personelinin de memnuniyetinin en üst düze-
ye ç›kar›lmas›n› sağlamakt›r. 

Bu hedef doğrultusunda, 1997 y›l›n›n Eylül ay›nda,
EKİP (Etkin Kominikasyon ve İşbirliği) projesi, İngilte-
re’de 25 y›ld›r MRPII çal›şma sistemlerinin say›s›z fir-
mada uygulanmas›n› sağlam›ş olan Oliver Wight firmas›-
n›n müşavirliği ile başlam›şt›r. MRPII, bizim verdiğimiz
ismi ile EKİP projesi, sadece kullan›lan yaz›l›m’›n bir üst
versiyona geçirilmesi ve geliştirilmesi değil, tüm bölüm-
lerden, her konumdaki çal›şan›n, fiilen kat›l›m› ile şirket
içi iletişimin art›r›lmas›, şirket çal›şanlar›n›n, yönetimin
kararlar›ndan haberdar olmas› ve gerektiğinde bu kararla-
r›n al›nmas›nda rol oynamas›n› sağlayan bir çal›şma sis-
temidir. 16 ay süren yoğun ve zorlu bir çal›şmadan son-
ra, şirketin çal›şma metodlar› (Politika ve Prosedürler)
yeniden oluşturulmuş, dökümante edilmiş ve tüm çal›-
şanlar› bu metodlar› benimsemiştir. 

1999 y›l› Ocak ay›nda, Oliver Wight ikinci au-
dit’inden sonra, Glaxo Wellcome ISAS - Türkiye’nin, ça-
l›şma ve yaz›l›m sistemleri ile “A s›n›f›” statüsünde oldu-
ğunu duyurmuş ve Glaxo Wellcome’› “Class A” sertifi-
kas› ile ödüllendirmiştir.

Devam› 8. Sayfa’da
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GlaxoSmithKline

May›s 1997'de Türkiye'de faaliyete geçen Novartis,
sa¤l›k alan›nda bir dünya lideridir. 1996 y›l› sonunda iki
dev flirket Ciba ve Sandoz'un birleflmeleriyle kurulan
Novartis'in merkezi ‹sviçre'nin Basel kentinde bulunmak-
tad›r. 

Novartis, Stanford ve MIT Üniversiteleri gibi
dünyan›n önde gelen akademik araflt›rma merkezleri ve
biyoteknoloji ihtisas kurulufllar›yla yo¤un bir iflbirli¤i
sürdürmektedir. Novartis'in ‹sviçre, ABD, ‹ngiltere,
Avusturya ve Japonya'daki araflt›rma merkezlerinde biyo-
enformatik ve genomik alanlarda ileri teknoloji ve yüksek
verimli inceleme yöntemleri uygulanmaktad›r. Gen
tedavisi ve biyoteknolojide güçlü bir temeli olan Novartis,
sa¤l›k alan›nda yeni teknolojilerde de kesin üstünlü¤e
sahiptir.

Novartis Türkiye'deki sektörel faaliyetlerini, ‹laç,
Consumer Health, Ciba Vision ve Veteriner ‹laçlar› olarak
sürdürmektedir.

Novartis, ülkemizde iki ilaç fabrikas› ile iç piyasa
için oldu¤u kadar, baflta ‹sviçre olmak üzere pek çok
Avrupa ülkesi, Özbekistan, Çin Halk Cumhuriyeti,
Japonya, Ortado¤u ülkeleri, M›s›r, Orta ve Güney
Amerika ülkeleri ve Güney Afrika gibi ülkelerin de dahil
oldu¤u yaklafl›k 40'tan fazla ülke için üretim yapmaktad›r.
Novartis Türkiye'nin 2002 y›l›nda gerçeklefltirdi¤i ihracat
yaklafl›k 20 milyon ‹sviçre Frank›'d›r.

1996-1997 y›llar›nda ISO Çevre Teflvik Ödülü iki y›l
üst üste Novartis'e verilmifltir. ‹stanbul Kültür ve Sanat
Festivali'ne deste¤ini sürdüren Novartis, bu alanda da
yarat›c› de¤erlerin geliflmesine ve sanat›n yayg›nlaflmas›na
verdi¤i önemi kan›tlamaktad›r.

Novartis, 1998 y›l›ndan itibaren her y›l 5 araflt›rmaya
Farmakoloji Dal› Araflt›rma Deste¤i vermektedir.

Ayr›ca 2003 y›l›ndan itibaren her y›l befl araflt›rmaya
Farmasötik Teknoloji Araflt›rma Destekleri verilecektir.

NNOOVVAARRTT‹‹SS TTaarriihhççeessii
11995566  ––  CCiibbaa  TTüürrkkiiyyee  kkuurruulldduu..
11995588  ––  SSaannddoozz,,  bbiirr  aannttiippssiikkoottiikk  oollaann  

MMeelllleerriill’’ii    ppaazzaarraa  ssuunndduu..
11995599  ––  SSaannddoozz  TTüürrkkiiyyee  kkuurruulldduu..  
11996655  ––  TTaarr››mm  kkiimmyyaassaallllaarr››  aallaann››nnddaa  SSaannddoozz  

KKiimmyyaa  LLttdd  kkuurruulldduu..
11998800  ––  TTüürrkkiiyyee’’ddee  ttaarr››mm  kkiimmyyaassaallllaarr››  

aallaann››nnddaa  ffaaaalliiyyeettlleerr  bbaaflflllaadd››..  
11998833  ––  TTüürrkkiiyyee’’ddee  kkiimmyyaassaallllaarr  aallaann››nnddaa  

ffaaaalliiyyeettlleerr  bbaaflflllaadd››..
11998844  ––  TTüürrkkiiyyee’’ddee  ttoohhuumm  aallaann››nnddaa  ffaaaalliiyyeett--
lleerr  bbaaflflllaadd››..
11998844  ––  YYeerreell  ttoohhuumm  üürreettiimmiinnee  bbaaflflllaanndd››..  
11999900  ––  ÇÇoorrlluu’’ddaa  ttoohhuumm  ddeeppoollaammaa  tteessiissii  

kkuurruulldduu..
11999922  ––  KKiimmyyaa  vvee  YYaapp››  KKiimmyyaassaallllaarr››  bbööllüümm--
lleerrii  kkuurruulldduu..  
11999955  ––  KKiimmyyaa  bbööllüümmüü,,  CCllaarriiaanntt  aadd››nn››  aallaarraakk

flfliirrkkeett  bbüünnyyeessiinnddeenn  aayyrr››lldd››..  
11999966  ––  YYaapp››  KKiimmyyaassaallllaarr››  bbüünnyyeeddeenn  aayyrr››lldd››..  

TTaarriihhtteekkii  eenn  bbüüyyüükk  bbiirrlleeflflmmeelleerrddeenn  
bbiirrii  oollaann  CCiibbaa  vvee  SSaannddoozz’’uunn  
bbiirrlleeflflmmeessii  iillee  NNoovvaarrttiiss  oolluuflflttuu..  

11999977  ––  NNoovvaarrttiiss,,  TTüürrkkiiyyee’’ddee  rreessmmeenn
ffaaaalliiyyeettee  ggeeççttii..  

MMuussttaaffaa  NNeevvzzaatt  İİllaaçç  SSaannaayyiiii  AA..  ŞŞ;;

GGAASSTTRROOEENNTTEERROOLLOOJJİİ’’NNİİNN  HHİİZZMMEETTİİNNDDEE  

HHeelliiccoobbaacctteerr  ppyylloorrii  TTeeddaavviissiinnddee;;

OOPPAAGGİİSS 30mg 14 kapsül (Lansaprazol)

UUNNİİKKLLAARR  500mg 14 tablet (Klaritromisin)

AAMMOOKKSSİİNNAA 1gr 16 tablet (Amoksisilin)

TTEETTRRAA  500mg 16 kapsül (Tetrasiklin)

TTeeddaavvii  ŞŞeemmaallaarr››::

(OOppaaggiiss  2x30mg+TTeettrraa 3x500mg/4x500mg+AAmmookkssiinnaa 2x1gr)

(OOppaaggiiss 2x30mg+UUnniikkllaarr 2x500mg+AAmmookkssiinnaa 2x1gr) 2 hafta

--  DDiissppeeppssii  TTeeddaavviissiinnddee;;

NNEEVVOOFFAAMM 40mg 30 tablet (Famotidin) ile Gastroenteroloji’nin

Hizmetinde…

www.mn.com.tr

GGSSKK  KKaalliittee  DDeemmeeccii  
KKaalliittee;;  kkeeşşffiinnii  yyaapptt››ğğ››mm››zz  bbiirr  mmoolleekküüllüünn,,  üürrüünn
hhaalliinnee  ggeellmmeessiinnddeekkii;;  ggeelliişşttiirrmmee,,  üürreettiimm,,  tteeddaarriikk
vvee  ssaatt››şş  aaşşaammaallaarr››nnddaakkii  ttüümm  iişşlleerriimmiizziinn  kkaallbbiiddiirr..  

VVee  KKaalliittee,,  iişş  ppeerrffoorrmmaannss››mm››zz››  ddeesstteekklleeyyeenn  ttüümm
ffaalliiyyeettlleerr  iiççiinn  hhaayyaattiiddiirr..

JJPP  GGaarrnniieerr



7UGH 2004 günlü¤ü

IIXX..  UUlluussllaarraarraass››  
AAnnttiivviirraall  TTooppllaanntt››ss››

yyeerrllii  vvee  yyaabbaanncc››  
aarraaşştt››rrmmaacc››llaarr››nn  kkaatt››--

ll››mmllaarr››  iillee  
ggeerrççeekklleeşşttiirriillmmiişşttiirr..

TTooppllaanntt››ddaa  vviirrüüsslleerriinn
ddüünnyyaass››nnaa  yyaapp››llaann  

yyoollccuulluukk  hhaayyllii  hhaayyrreett
vveerriiccii  vvee  bbiirr  oo  kkaaddaarr

ddaa  zzeevvkklliiyyddii

IX. Uluslaras› Antiviral
Sempozyumu, 9-11 Kas›m 2003
tarihleri aras›nda, Antalya , Ke-
mer, Beldibi, Renaissance Resort
otelinde gerçekleştirildi. Toplan-
t›n›n başkanl›ğ›n› Yale Üniversi-
tesinden Dr. Cheng yapt›. Yurtd›-
ş›ndan 27 ve ülkemizden 7 konuş-
mac›n›n yer ald›ğ› toplant›y› 214
kay›tl› kat›l›mc› izledi. Toplant›-
n›n ana konusu hepatit enfeksi-
yonlar› olmakla beraber, herpes
virüs, HIV ve korona virüslere
karş› geliştirilen anti-viral  mole-
küller de ayr› oturumlarda tart›ş›l-
d›. Ayr›ca 3 adet uydu sempozyu-
mu gerçekleştirildi. Özellikle

SARS konusunda, bu konuda
dünyan›n en iyi araşt›rmac›lar› bir
oturumda bir araya geldi. SARS
virüsünü bulan bilim adam› Jim S
Peiris ve Çin’den  diğer bilim
adamlar› bu konudaki bilgilerini
paylaşt›lar. SARS ile ilgili son ge-
lişmeler, yap›lan bir  bas›n toplan-
t›s› ile görsel ve yaz›l› bas›na
akatr›ld›. Toplant›, hem kat›l›mc›-
lar, hem de yurtd›ş›ndan gelen ko-
nuşmac›lar taraf›ndan  oldukça
başar›l› ve farkl› olarak değerlen-
dirildi.

PPrrooff..  DDrr..  AA..  MMiitthhaatt  BBoozzddaayy››

Virüslerin Dünyas›

Sosyal Sigortalar Kurumu Birinci Basamak Hekimlerin Elini Kolunu Ba¤l›yor.
Helikobakter pylori Eradikasyonu Tüm Dünyada Birinci Basamakta Yap›l›rken

Türkiye’de SSK yapt›rm›yor.
TGV

ÖÖğğrreettmmeennlleerriimmiizz  CCuummhhuurriiyyeett’’ee  KKooll  KKaannaatt  OOllmmaayyaa  DDeevvaamm  EEddiiyyoorr

EEmmeekkllii  ööğğrreettmmeenn  TTeevvhhiiddee  KKüürrkkççüüeerr,,
FFeerriiddee  KKüürrkkççüüeerr  aann››ss››nnaa  ""İİbbnn--ii  SSiinnaa
HHaassttaanneessii  GGaassttrrooeenntteerroolloojjii    KKlliinniiğğiinnee

ÖÖzzooffaagguuss  vvee  MMoottiilliittee          
LLaabboorraattuuvvaarr››""  bbaağğ››şşllaamm››şştt››rr..

BBuu  öörrnneekk  ddaavvrraann››şş››nn  ttüümm
iinnssaannllaarr››mm››zzaa  öörrnneekk  oollmmaass››nn››  ddiilleerriizz..
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Baştaraf› 6. Sayfa’da

11771155 Allen&Hanburys Ltd.’nin öncü kuruluşu,
Plough Court Eczac›l›k Londra’da Silva-
nus Bevan taraf›ndan kuruldu.

11883300 John K Smith Philadelphia’da ilk eczane-
sini açt›. 1841’de John’un kardeşi George,
John K Smith & Co.’yu kurmak üzere ağa-
beyisi ile birlikte çal›şmaya başlad›.

11884422 Thomas Beecham, İngiltere’de “Beecham
Tabletleri” ad›yla ilk müshil ilac›n› piyasa-
ya verdi.

11885599 Beecham, St.Helens, İngiltere’de ilaç üre-
timi yapabilmek amac›yla ilk fabrikas›n›
kurdu. 

11886655 Mahlon Kline, Smith & Shoemaker bün-
yesinde sayman olarak çal›şmaya başlad›.

11887733 20 y›l önce yeni iş imkanlar› aramak üzere
İngiltere’den ayr›lan Joseph Nathan Wel-
lington, Yeni Zellanda’da ileride Glaxo
Vakf›’n›n kurucusu olacak “Joseph Nat-
han and Co” adl› şirketi kurdu.

11887755 Mahlon Kline sat›ş temsilcisi olarak bir
çok görev üstlendi ve şirkete yeni müşteri-
ler kazand›rd›. Mahlon bu başar›s› nede-
niyle ödüllendirildi. Smith, Kline & Co
olarak an›lan şirket bu tarihten sonra Mah-
lon K Smith & Company ismini ald›. 

11888800 Joseph Nathan’›n Londra’da ofis açmas›n-
dan tam 4 y›l sonra Amerikal› eczac›
Henry Wellcome ve Silas Burroughs
Londra’da Burrougs Wellcome & Com-
pany’yi kurdular.

11888844 “Tabloid”, Burroughs Wellcome & Com-
pany şirketinin markas› haline geldi.

11888855 Thomas Beecham, şirketinin merkez ofisi-
ni İngiltere’de Silver Street ve Water Stre-
et’in köşesine taş›d›. İki y›l sonra şirketin
St.Helens’deki yeni fabrikas› elektrikli ça-
l›şma sistemiyle alan›ndaki ilk yer oldu.

11889911 Smith, Kline & Company şirketi French,
Richard & Company’i alarak tüketici
ürünleri portföyünü genişletti.

11990022 Wellcome Tropikal Araşt›rmalar Labora-
tuar› aç›ld›.

11990044 Nathan, Yeni Zelanda’da kuru süt tozu
üretimine ve süt tozunun Londra’ya ihra-
caat›na başlad›. Henry Wellcome, birçok
buluş ve çal›şmas›n›n yan›s›ra sinir dürtü-
lerinin transmisyonu ve histaminler üze-
rinde çal›şmas› olan Henry Dale’i işe ald›. 

11990066 Glaxo markas› Joseph Nathan ve Co tara-
f›ndan kuru süt tozu olarak tescil ettirildi.
Burroughs Wellcome’›n New York’ta bir
şubesi aç›ld›. 

11990088 Nathan and Co’nun Glaxo departman›
Londra’da aç›ld› ve ilk “bebek kitab›” ya-
y›nland›. 

11991100 Smith, Kline & French’in ürün portföyüne
zehirli sarmaş›k losyonu, demir tabletleri
ve pastillerden oluşan “Blue Line (mavi
çizgi)” ürün grubu eklendi.

11991133 Beecham Tabletleri günde 1 milyon kişiye
ulaşmaya başlad›.

11991199 Alex C Maclean, Macleans Ltd.i kurdu ve
kimyagerler için kendi ad›n› taş›yan ürün-
ler üretmeye başlad›. Mahlon Kline Ame-
rika’da posta arac›l›ğ›yla doktorlara ilaç
örnekleri göndermeye başlad›. 

11992244 Glaxo’nun ilk ilaç ürünü D vitmini prepa-
rat› “Ostelin” piyasaya ç›kt›. Wellcome
Vakf› kuruldu. Beecham arazisi, Beecham
Tabletleri’nin biraz çeşitlendirilerek şirke-
tin en önemli ürünü haline geleceğine ina-
nan Philip Hill taraf›ndan sat›n al›nd›

11992266 Beecham’lar›n soğuk alg›nl›ğ› ilac› piya-
saya ç›kt›.

11992299 Smith, Kline & French Company, ad›n›
değiştirerek Smith Kline & French Labo-
ratories ad›n› ald› ve daha çok araşt›rma
çal›şmalar›na odakland›.

11993300 Wellcome’dan Sydney Smith, bir yüksek
otu türevi olan Digitalis lanata’dan gliko-
zidleri ayr›şt›rd›. Lanoxine (digoxin) kalp
hastal›klar›nda kullan›lmaya başland›.

11993355 Glaxo laboratuarlar› kuruldu ve Londra
yak›nlar›nda Greenford’da yeni birimleri
aç›ld›.

11993366 Sir Henry Wellcome, Wellcome Vak-
f›’ndaki hisselerini İngiltere’de t›bbi araş-
t›rmalar yapan ve bugün Wellcome Trust
olarak adland›r›lan Vak›f’a b›rakt›. Well-
come’dan Sir Henry Dale sinir dürtülerini
harekete geçiren kimyasal transmisyon ile
ilgili yapt›ğ› çal›şmayla Nobel Ödülü’nü
ald›. 

11993388 Beecham, Macleans Ltd. ve Eno’s Propri-
etaries Ltd. şirketlerini sat›n alarak Macle-
ans diş macunu ve Lucozade enerji içece-
ğini ürün protföyüne ekledi.

11993399 Beecham, erkekler için saç ürünleri yapan
County Perfumery Co Ltd.’yi sat›n ald›.

11994433 T›bbi araşt›rmalar yapmak üzere Beecham
Araşt›rma Laboratuarlar› kuruldu. 

11994455 Beecham Group Ltd. kuruldu. Şirket daha
sonralar› Beecham Araşt›rma Laboratuar-
lar›’n› da bünyesine alarak Beecham Gro-
up plc olarak an›lmaya başland›.

11994477 Glaxo Laboratuarlar›, Joseph Nathan’›n
şirketini ald›. Glaxo hisseleri, Londra Bor-
sas›’nda işlem görmeye başlad›. Yeni Be-
echam Araşt›rma Laboratuarlar›, İngilte-
re’de Brockham Park’ta aç›ld›.

11994488 Glaxo’nun bilim adamlar› anemi tedavi-
sinde kullan›lmak üzere B12 vitaminini
ayr›şt›rd›lar. Glaxo TB tedavisinde kulla-
n›lmak üzere streptmycin üretti. Wellcome
antibakterilere karş› Polymixin’i geliştirdi.
Smith Kline & French Laboratories Phila-
delphia’da yeni bir laboratuar sat›n ald›.

11994499 Beecham Group Ltd. alerji aş›lar› konu-
sunda uzmanlaşm›ş olan C L Bencard
Ltd.’yi sat›n ald›. Bu Beecham’›n etik
ürünler konusunda att›ğ› ilk ad›m oldu.

11995500 Smith Kline & French anti-psikoz ilac›
Thorazine’i (chlorpromazine) piyasaya
sundu. Bu ürün 1950’li y›llarda ruhsal has-
tal›klar›n tedavisinde ç›ğ›r açt› ve birinci
jenerasyon merkezi sinir sistemi ilaçlar›na
da referans ürün olarak gösterildi. 

11995522 Smith Kline & French Dexedrine’i piyasa-
ya sundu. İlaç yeni bir dağ›t›m şekliyle pa-
zarland›. Wellcome s›tmaya karş› Drap-
rim’i geliştirdi. 

11995533 Wellcome lösemi hastal›ğ›na karş› Puri-
nethol’u (mercaptopurine) piyasaya sun-
du.

11995588 Glaxo, Allen & Hanburys Ltd.’yi sat›n al-
d›.

11995599 Wellcome Vakf›, hayvan sağl›ğ› konusun-
da çal›şmalar yapmak üzere 1843’de kuru-
lan Cooper, McDougall & Robertson Ltd
isimli şirketi sat›n ald›.

11995588--11995599  Wellcome antihistaminik ilaçlar gru-
bunda yer alan, soğuk alg›nl›ğ› ve alerjide
kullan›lan Actifed isimli ilac› piyasaya ç›-
kard›.

11996600 Smith Kline & French soğuk alg›nl›ğ›nda
kullan›lan bir ilaç olan Contac’› piyasaya
ç›kard›. Bu ilaç Spansule kullanarak başta
yüksek terapötik doz kullan›lmas›n›, takip
eden 10-12 saatlik sürede ise tedaviye da-
ha küçük dozlarla devam edilmesini öngö-
rüyordu. Şirket Norden laboratuvarlar›n›n
sat›n al›nmas›yla hayvan sağl›ğ› piyasas›-
na da girdi. 

11996633 Betnovate (betamethasone) Glaxo’nun ste-
roid içeren ilk deri merhemi oldu. 1960’la-
r›n ortalar›nda Smith Kline & French, aş›
imalat› yapan RIT (Recherche et Industrie
Therapeutiques) firmas›n› sat›n ald›.

11996688 Wellcome Septrin (co-trimoxazole) isimli
antibakteriyel ilac›n› piyasaya sundu.

11996699 Glaxo, Ware taraf›ndan geliştirilen ve Al-
len Hansbury’s ismiyle pazarlanan ast›m
ilac› Ventolin’i (albuterol) piyasaya ç›kar-
d›. Ayn› zamanda Glaxo’nun ilk oral sefa-
losporin antibiyotiği olan Ceporex de pa-
zara sunuldu. Amerika Birleşik devletleri
ve Kanada’da 7 adet laboratuvar sat›n alan
Smith Kline & French, bu sayede Klinik
Laboratuvar işine de girmiş oldu.

11997700 Burroughs Wellcome Inc üretim tesisini
NewYork’dan, Kuzey Carolina Greenvil-
le’e taş›d›.

11997711 Wellcome, k›zam›kç›k aş›s›n› piyasaya ç›-
kard›. Burroughs Wellcome Inc., Kuzey
Carolina Triangle Park’ta araşt›rma tesisi
kurdu.

11997722 Beecham Araşt›rma Laboratuvarlar›’nda
çal›şan bilim adamlar› Amoxicillin’i keş-
federek geniş kullan›m alan›na sahip bir
antibiyotik olan Amoxil’i piyasaya sundu-
lar. Beecham Grubu’nun Glaxo Grubu’nu
ve Glaxo’nun İngiltere Boots kimyasalla-
r›n› sat›nalma yönündeki girişimleri başa-
r›s›z oldu. Beclomethasone dipropionate
formullü, oral steroid ast›m ilac› olan Be-
cotide, Glaxo taraf›ndan piyasaya sunuldu.
Bunu takiben rinit rahats›zl›klar› için üre-
tilen Beconase, 1975 y›l›nda yine Glaxo
taraf›ndan tan›t›ld›.

11997766 H2 önleyicisi olan Tagamet (cimetidine)
SmithKline taraf›ndan önce İngiltere ve
sonraki y›l Amerika’da piyasaya sunuldu.
Bu tedavi yöntemi peptik ülser terapisinde
yeni bir ç›ğ›r açt›.

11997788 Meyer Laboratuvarlar›’n›n sat›n al›nma-
s›ndan sonra Amerika’da da faaliyete ge-
çen Glaxo, 1980 y›l›nda Glaxo Inc’i oluş-
turdu. Geniş uygulama alan›na sahip en-
jektabl antibiyotik Zinacef Glaxo taraf›n-
dan piyasaya sunuldu. 

11998811 Antiülser tedavisinde kullan›lan Zantac
(ranitidine) Glaxo taraf›ndan piyasaya ç›-
kar›ld› ve 1986 y›l›nda dünyada en çok sa-
tan ilaç konumuna geldi. Çocuklarda ve
yetişkinlerde bakteriyel enfeksiyon tedavi-
sinde kullan›lacak olan Augmentin (amox-
cillin / clavulanate potassium) Beecham
taraf›ndan piyasaya ç›kar›ld›. Herpes en-

feksiyonlar›nda kullan›lmak üzere üretilen
antiviral ilaç Zovirax (aciclovir) Wellco-
me taraf›ndan piyasaya sunuldu.

11998822 SmithKline göz ve cilt bak›m› sektöründe
çal›şmalar yapan Allergan firmas›n› sat›n
ald›. Ayn› zamanda, diagnostik ve ölçüm
aletleri alan›nda uzmanlaşm›ş bir firma
olan Beckman Inc ile birleşti. Birleşen fir-
man›n yeni ad› SmithKline Beckman oldu.
Wellcome araşt›rma Laboratuvarlar›nda
görev yapan John Vane ve iki bilim adam›
“Prostaglandinler hakk›nda yapt›klar› bu-
luşlar ve ilgili biyolojik aktif özellik” araş-
t›rmalar› sayesinde Nobel Ödülü kazand›-
lar.

11998833 Glaxo yeni faaliyetleri için Kuzey Caroli-
na’da bulunan Research Triangle Park ve
Zebulon’a taş›nd›. Geniş kullan›m alan›na
sahip enjektabl antibiyotik Fortum (cefta-
zidime) tan›t›ld›. Wellcome böbrek diyali-
zinde kullan›lacak Flolan’› (epoprostenol)
piyasaya sürdü.

11998866 Beecham Amerikan Firmas› Norcliff Tha-
yer’i sat›n alarak, antiasit tablet olan Tums
ve cilt bak›m ürünü Oxy ‘i de ürün portfö-
yüne ekledi.

11998877 AIDS tedavisinde kullan›lan Retrovir (zi-
dovudine) Wellcome taraf›ndan pazara su-
nuldu. Oral antibiyotik Zinnat (cefuroxime
axetil) Glaxo taraf›ndan piyasaya sürüldü. 

11998888 SmithKline Laboratuvarlar› kendisine ra-
kip olan en büyük firma “International Cli-
nical Laboratories”’i sat›n al›p, şirketi
%50 büyüterek lider konuma geldi. Burro-
ughs Wellcome firmas›nda çal›şan George
Hitchins ve Gertrude Elion ile, Wellcome
Vakf› ve SmithKline & French Firmas›nda
çal›şan Sir James Black “İlaç tedavisinde-
ki önemli buluşlar› ve prensipleri” çal›ş-
malar›yla Nobel İlaç Ödülüne lay›k bulun-
dular.

11998899 SmithKline Beckman ve Beecham grubu
birleşerek SmithKline Beecham plc’yi
oluşturdular. Hepatit B aş›s›n›n genetik
aç›dan yenilenmiş kombinasyonu olan
Energix-B aş›s› Amerika ve Fransa’da pi-
yasaya sürüldü.

11999900 Sentetik akciğer yüzey aktifi Exosurf ve
anti epileptik (sara) ilac› Lamictal (lamot-
rigine) Wellcome taraf›ndan piyasaya su-
nuldu. Glaxo, etkisi uzun süre devam eden
ast›m ilac› Serevent’i (salmeterol), Inhale
Kortikosteroid olan Flixonase’› (fluticaso-
ne propionate) ve kanser hastalar›nda bu-
lant› giderici olarak kullan›lan Zofran ‘›
(ondansetron) piyasaya ç›kard›.

11999911 Glaxo, migren tedavisi için Imigran’› (su-
matriptan), yüksek tansiyon için Lacipil’i
(lacidipine) ve cilt hastal›klar›nda kullan›l-
mak üzere Cutivate’› (fluticasone propi-
onate) Amerika’da piyasaya sundu.
SmithKline Beecham, Yönetim Merkezini
Brentford İngiltere’de bulunan “New Ho-
rizons Court”’a taş›d›. Seroxat / Paxil (pa-
roxetine hydrochloride) SmithKline Beec-
ham firmas› taraf›ndan ilk olarak İngilte-
re’de piyasaya ç›kar›ld›.

11999922 AIDS’in sebep olduğu zatürre tedavisinde
kullan›lacak olan Mepron (atovaquone)
Burroughs Wellcome taraf›ndan Ameri-
ka’da piyasaya ç›kar›ld›. Dünyadaki ilk
hepatit A aş›s› olan Havrix SmithKline Be-
echam taraf›ndan 6 ülkede sat›şa sunuldu. 

11999933 İnsan vücudundaki genlerin fonksiyonlar›-
n›n belirlenmesi ve tan›mlanmas› konu-
sunda araşt›rmalar yapmak üzere SmithK-
line Beecham ve İnsan Gen Bilimleri ara-
s›nda bir anlaşma imzaland›. Glaxo bronş
hastal›klar›nda kullan›lacak Flixotide’› pi-
yasaya ç›kard›.

11999944 SmithKline Beecham, Diversified Phar-
maceutical Services firmas›n› ve Sterling
Health’i sat›n alarak OTC ürünleri katego-
risinde dünyada 3., Avrupa ve Uluslarara-
s› kategorisinde 1. s›raya yerleşti. Öncelik-
le insan sağl›ğ›na verdiği önem sebebiyle,
SmithKline Beecham hayvan sağl›ğ› ürün-
lerini satt›. 

11999955 Glaxo ve Wellcome firmalar› birleşerek
Glaxo Wellcome’› oluşturdular. Glaxo
Wellcome, merkezi Kaliforniya’da bulu-
nan ve birleşik kimya alan›nda lider bir
kuruluş olan Affymax’› sat›n ald›. Steve-
nage, İngiltere’de kurulan Glaxo Wellco-
me İlaç Araşt›rma Merkezi’nin aç›l›ş›n›
Kraliçe yapt›. Ayn› sene içinde Zovirax’›n
(acyclovir) halefi antiherpes ürünü olan
Valtrex, Glaxo Wellcome taraf›ndan piya-
saya ç›kar›ld›. SmithKline Beecham Ame-
rika’daki Ar&Ge çal›şmalar›n› genişlet-
mek için Pensilvanya’da bulunan Sterling
Winthrop’a ait tesisi sat›n ald›. 

11999966 SmithKline Beecham, sağl›ğ› ön planda
tutan iletişime dayal› yard›m çal›şmalar›na
odaklanarak, toplumsal aktiviteler başlatt›.
SmithKline Beecham Sağl›k Hizmetleri,
klinik laboratuvarlar, hastal›kla mücadele
yönetimi ve Diversified Pharmaceutical
Services’tan oluşmuştur.

11999977 SmithKline Beecham’›n “New Frontiers
Science Park” isimli araşt›rma merkezi İn-
giltere Harlow’da aç›ld›. Genetik yap›lar-
dan yola ç›karak yeni moleküller keşfet-
mek ve oluşturmak üzere SmithKline Be-
echam ve Incyte İlaç aras›nda proje anlaş-
mas› -diaDexus- yap›ld›. 

11999988 SmithKline Beecham ve Dünya Sağl›k Ör-
gütü Lenfatik filaria enfestasyonu (elep-
hantiasis) hastal›ğ›n› etkisiz hale getirmek
için çal›şmalar›n›n başlad›ğ›n› ve bu çal›ş-
malar›n 2020 y›l›na kadar tamamlanacağ›-
n› duyurdular. Polfa Poznan’›n Glaxo
Wellcome taraf›ndan sat›n al›nmas›yla Po-
lonya’n›n en büyük ilaç şirketi kuruldu. .

11999999 Ventolin’in piyasaya ç›k›ş›n›n 30.y›l›nda
solunum ürünleri Glaxo Wellcome’›n ürün
yelpazesinde en büyük terapotik alan hali-
ne geldi. İlaç ve Tüketici sağl›ğ›na daha
fazla konsantre olabilmek için SmithKline
Beecham Klinik Laboratuvarlar› ve Diver-
sified Pharmaceutical Services birbirinden
ayr›ld›. SmithKline Beecham tip 2 diyabet
hastal›ğ›nda kullan›lmak üzere üretilen
Avandia’y› (rosiglitazone maleate) Ameri-
ka’da piyasaya sundu.

22000000 Glaxo Wellcome ve SmithKline Beec-
ham’›n ilaç firmalar› birleşerek GlaxoS-
mithKline’› kurdular.

GlaxoSmithKline Tarihçesi

ÜÜllsseerraattiiff  KKoolliitt  vvee  CCrroohhnn  HHaassttaall››ğğ››  iillkk  ddeeffaa
kkiimmlleerr  ttaarraaff››nnddaann  vvee  nnaass››ll  ttaann››mmllaannmm››şştt››rr??

Ülseratif kolit ilk defa 1859 y›l›nda "Guy’s
Hospital" da çal›şan Dr. Samuel Wilks taraf›n-
dan "Dizanteriden, difterik inflamasyondan, ci-
va zehirlenmesinden farkl› bir neden ile gelişen
ülserler ile başlayan bir hastal›k" olarak tan›n-
m›şt›r (1).  Crohn hastal›ğ› ise 1800’lü y›llardan
itibaren değişik isimlerde olgu takdimleri ola-
rak rapor edilmiştir. 1932 y›l›nda Crohn, Ginz-
burg, Oppenheimer taraf›ndan kronik ve özgün
bir hastal›k olarak "terminal ileitis" olarak ta-
n›mlanm›şt›r (2). Daha sonra "regional enteri-
tis", granulomatous enterocolitis" gibi farkl›
isimler ile adland›r›lm›şt›r. Son y›llarda ise da-
ha çok Crohn Hastal›ğ› ismi benimsenmiştir.
Burada Cohn’un ismi orijinal yay›nda alfabetik
s›ra ile önde gelmesi nedeni ile hastal›k
"Crohn’s Disease" ismini alm›şt›r.  

ÜÜllsseerraattiiff  KKoolliitt  vvee  CCrroohhnn  HHaassttaall››ğğ››  eenn  ss››kk
hhaannggii  yyaaşşllaarrddaa  ggöörrüüllüürrlleerr??

Her iki hastal›k da yaşam boyunca görüle-
bilmesine rağmen Crohn hastal›ğ› 15-30 yaşla-
r› aras›nda, ülseratif kolit ise 20-40 yaşlar› ara-
s›nda daha s›k görülmektedir. Her iki hastal›k
da ayr›ca 60 yaşlar› civar›nda ikinci bir art›ş

göstermektedir.  Türkiye’de durum diğer ülke-
lerden farkl› değildir. 

İİnnffllaammaattuuvvaarr  BBaarrssaakk  HHaassttaall››ğğ››nnaa  öözzggüünn
hheerrhhaannggii  bbiirr  ggeenn  ttaann››mmllaannmm››şş  mm››dd››rr??

İnsan genomunun tan›mlanmas› ile
İBH’na spesifik genlerin varl›ğ› ortaya kon-
muştur. Crohn Hastal›ğ› ile direkt ilgili olarak
16. kromozomda bir lokus’un varl›ğ› gösteril-
miştir. Bu lokusa IBD1 lokusu  ad› verilmiştir.
Bu lokusun içinde Crohn geninin bulunduğu
öne sürülmüştür (3). Başka bir araşt›rma grubu
ise ayn› lokusdaki geni NOD2 geni olarak ta-
n›mlam›şt›r (4). Bu gen mikrobial patojenlere
karş› immun yan›t› kontrol eder.  Diğer bir lo-
kus da kromozom 12’de tan›mlanm›şt›r. Ancak
bu alan İBH’da az oranda görülmektedir. 

ÜÜllsseerraattiiff  KKoolliitt  vvee  CCrroohhnn  HHaassttaall››ğğ››’’nn››nn  kklliinniikk
ttaabblloollaarr››  aarraass››nnddaa  eenn  öönneemmllii  ffaarrkkll››ll››kkllaarr
nneelleerrddiirr??  

Crohn hastal›ğ›nda ülseratif kolit ile karş›-
laşt›r›ld›ğ›nda kar›n ağr›s› ön plandad›r. Kar›n
ağr›s› intermittant ve kolik tarz›nda veya daha
uzun süreli ve şiddetli olabilmektedir. Ülseratif
kolitte ise kar›n ağr›s› genellikle kramp tarz›n-
dad›r ve defekasyon öncesinde artar.  Ülseratif

kolitte s›kl›kla hematokezya ön plandad›r.
Crohn hastal›ğ›na bağl› oluşan kolitte de hema-
tokezya olabilir ancak rektum tutulmad›ğ› için
tenesmus hissi daha az oranda hissedilir. Crohn
kolitinde tipik yak›nma ishaldir, daha nadir ola-
rak beraberinde kanama bulunabilir. Yine
Crohn hastal›ğ›nda perianal lezyonlar ülseratif
kolite göre daha s›kt›r. Bunlar cilt lezyonlar›,
ülserler, anal fissur ve anal abseler şeklindedir.
Ayr›ca daha nadir olarak gastroduodenal ve
özofageal Crohn tutulumu da görülebilmekte-
dir. D›şk›da mukus daha nadir oranda bulunur.
Buna karş›n Crohn Hastal›ğ›nda bat›nda kitle,
hassasiyet ve intestinal obstruksiyon bulgular›
daha s›k oranda bulunurlar. Crohn hastalar› s›k-
l›kla halen sigara içen hastalar olurken, ülsera-
tif kolitte ise hastalar sigaray› b›rakm›şt›r.
Cohn hastal›ğ›nda "Anti-Saccharomyces cere-
visiea antikorlar›", ülseratif kolitde ise "Peri-
nükleer anti-nötrofil sitoplazmik antikorlar"
s›kl›kla bulunurlar. 

GGeebbeelliikkddee    iinnffllaammaattuuvvaarr  bbaarrssaakk  hhaassttaall››kkllaarr››
nnaass››ll  sseeyyrreeddeerrlleerr??

Crohn hastalar› gebe kald›ğ›nda genellikle
hastal›ğ›n seyri konsepsiyon esnas›ndaki hasta-
l›ğ›n durumu ile ilgilidir. Gebe kald›ğ›nda has-

tal›ğ› remisyonda olan hastalar diğer gebe ol-
mayan hastalar ile ayn› oranda relaps riskine
sahiptirler. Gebelik başlad›ğ›nda hastal›ğ› aktif
olan hastalarda ise hastal›ğ›n daha kötüleşmesi
riski %30 civar›ndad›r. Postpartum relapslar ise
daha nadirdir ve hafif seyrederler. Genellikle
hastalarda gebelik normal seyreder, ancak kü-
çük bir hasta grubunda düşük tehditi, ölü do-
ğum veya erken doğum görülebilir.   Bu hasta-
lar›n üçte ikisi aktif hastal›ğa sahiptir. Vajinal
yolla doğum yapan hastalarda perianal kompli-
kasyonlarda bir art›ş gözlenmemiştir. Ülseratif
kolitin ise genellikle gebelikte bir sorun teşkil
etmediği ve hastal›ğ›n relaps oran›n›n artmad›-
ğ› bilinmektedir. İnflamatuar barsak hastal›ğ›n-
da kullan›lan ilaçlar özellikle sulfasalazine ve
glukokortikoidler güvenlidir. Azatioprin ile il-
gili teratojenik bir etki bildirilmemiştir. Ancak
methotrexate teratojenikdir ve kullan›lmamal›-
d›r.  
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SSoorruu  vvee  yyaann››ttllaarrllaa  ‹‹NNFFLLAAMMAATTUUVVAARR  BBAARRSSAAKK  HHAASSTTAALLII⁄⁄II
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İİSSPPAANNYYAA  AACCIINNII  PPAAYYLLAAŞŞIIYYOORRUUZZ……  

‹‹SSPPAANNYYOOLL  GGAAZZEETTEELLEERR‹‹  

EERRKKEENN  BBAASSKKII  YYAAPPTTII
‹spanyol gazeteleri, baflkent Mad-

rid'de bu sabah 3 trende düzenlenen

bombal› sald›r›lar nedeniyle erken

bask› yapt›.  

Sald›r›n›n yaklafl›k 6 saat sonras›nda

ç›kan özel bask›larda, terör örgütü

ETA'n›n sald›r›s› sert ifadelerle k›nand›.  

Ülkenin en yüksek tirajl› gazetesi

El Pais, ''Madrid'de ETA Katliam›'' bafl-

l›¤›yla verdi¤i haberde, bombal› sald›-

r›lar›n yap›ld›¤› trenlerin Madrid'deki

en ifllek hatta çal›flt›¤›n› ve sabah saat-

lerinde toplam 216 bin yolcunun tren-

leri kulland›¤›n› vurgulad›.  

La Razon gazetesi de ''Katiller''

manfletini atarak, ETA'n›n bu sald›r›lar-

la genel seçimleri hedef ald›¤› öne sü-

rüldü. Di¤er gazeteler de ''dehflet, kat-

liam, terör'' ifadelerini kulland›¤› ha-

berlerinde ETA'y› k›nad›lar.  

Bu arada, ‹spanyol ulusal radyosu

RNE, vagonlarda s›k›flan 30 kadar kifli-

nin cesedinin henüz ç›kar›lamad›¤›n›

bildirdi.  

Radyo, polis yetkililerine dayana-

rak, sald›r›larda TNT türü patlay›c›lar›n

kullan›ld›¤›n› belirtti. Radyo ayr›ca,

çok say›da cesedin kimlik tespiti yap›-

lamayacak durumda oldu¤unu kaydet-

ti.  

SSAALLDDIIRRIILLAARRDDAANN  SSOONNRRAA

MMAADDRR‹‹DD
‹spanyol medyas›, bombal› sald›r›-

lar› ''‹spanyol tarihinin en vahfli katli-

am›'' olarak de¤erlendirdi.  

Patlamalardan sonra baflkentte bü-

yük karmafla yafland›. Sald›r›lar›n dü-

zenlendi¤i Atocha, Santa Eugenia ve El

Pozo istasyonlar›n›n çevrelerinde ge-

nifl güvenlik koridorlar› oluflturuldu.  

En fazla can kayb› ve yaral›n›n bu-

lundu¤u Atocha istasyonundaki yaral›-

lar›n büyük bölümüne, gar›n içinde

yerlerde müdahale edildi.  

Ölenler aras›nda yaklafl›k 3 ayl›k

bir bebe¤in de oldu¤u aç›kland›. 

Çok say›da ambulans, yaral›lar için

olay yerlerine gönderildi, Madrid'deki

hastaneler alarm durumuna geçirildi.  

Baflkent sakinleri kan ba¤›fl›nda

bulunmaya ça¤r›ld›. Yetkililer, kan ba-

¤›fl›nda bulunmak isteyenler için ken-

tin belirli semtlerine otobüsler gönder-

di.

BBAATTAASSUUNNAA::    EETTAA''NNIINN  ‹‹fifi‹‹  

DDEE⁄⁄‹‹LL
Bombal› sald›r›lar›n, Bask bölgesi-

nin ba¤›ms›zl›¤› için savaflan ayr›l›kç›

terör örgütü ETA'n›n ifli olmad›¤› iddia

edildi.  

Kapat›lan Batasuna partisi liderle-

rinden Arnold Otegi, Popular radyosu-

na yapt›¤› aç›klamada, çok say›da can

kayb›na neden olan Madrid'deki patla-

malar›n ETA'n›n ifli olmad›¤›n› belirte-

rek, bu sald›r›lar›n sorumlusunun Arap

direnifl unsurlar› olabilece¤ini öne sür-

dü.  

Otegi, ETA'n›n, sald›r›lardan önce

telefonla ihbarda bulundu¤unu da ha-

t›rlatt›.  

‹‹ÇÇ‹‹fifiLLEERR‹‹  BBAAKKAANNII  AACCEEBBEESS::  HHEESSAA--

BBIINNII  PPAAHHAALLII  

ÖÖDDEEYYEECCEEKKLLEERR
‹spanya ‹çiflleri Bakan› Angel Ace-

bes, patlamalara iliflkin, ''Bu sald›r›la-

r›n sorumlular› yakalanacak ve bunun

hesab›n› çok pahal› ödeyecek'' dedi.  

‹lk tespitlere göre vagonlara bom-

balar›n pofletler içerisinde yerlefltirildi-

¤inin anlafl›ld›¤›n› söyleyen ‹çiflleri Ba-

kan›, hiçbir flüphelinin görülmedi¤ini

kaydetti. 

Sald›r›lar› k›nayan Acebes, ''Bu

sald›r›lar›n sorumlular› yakalanacak ve

bunun hesab›n› çok pahal› ödeyecek.

Gereken cevap verilecek. fiu anda

önemli olan güvenli¤i sa¤lamak. Ön-

celi¤imiz güvenlik. Halk›n sakin olma-

s›n› istiyoruz'' dedi.  

Bu arada, Baflbakan Jose Maria Az-

nar'›n Baflbakanl›k Konutu'nda (Monc-

loa) bir kriz masas› oluflturdu¤u aç›k-

land›.

İstanbul’da Levent ve Beyoğlu’nda
düzenlenen bombal› sald›r›larda en az 27
kişi öldü, 448’dan fazla kişi de yaraland›. 

İngiliz Başkonsolosluğu’na yap›lan
sald›r› sonras› İngiltere’nin İstanbul Baş-
konsolosu Roger Short’un da öldüğü bil-
dirildi. Levent’teki sald›r›da NTV ve
CNBC-e seslendirmelerinde görev alan
tiyatro sanatç›s› Kerem Y›lmazer de ha-
yat›n› kaybetti.

HHSSBBCC’’YYEE  SSAALLDDIIRRII

Levent’teki patlama, 20
Kas›m tarihinde saat 10:55
sular›nda Büyükdere Caddesi
üzerindeki HSBC Bank’›n
Genel Müdürlük binas›
önünde gerçekleşti.

Şiddetli patlama sonucu
banka binas› harabeye dön-
dü. HSBC binas›n›n ön bölü-
mü büyük zarar görürken
çevredeki binalarda büyük
oranda hasar oluştu. Patlama
nedeniyle HSBC’nin önün-
den geçmekte olan pek çok

yaya hayat›n› kaybetti ya da yaraland›.
Binan›n önünde de 24 otomobil yanarak
hurdaya döndü. Sald›r›da 11 kişi öldü. 

BBEEYYOOĞĞLLUU’’NNDDAAKKİİ  PPAATTLLAAMMAA

Beyoğlu’nda meydana gelen patla-
ma ise İngiltere’nin İstanbul Başkonoslu-
ğu’na düzenlenen bombal› sald›r› sonucu
oluştu. Beyoğlu Tepebaş› Meşrutiyet
Caddesi üzerindeki İngiltere Konsoloslu-
ğu’na yap›lan sald›r› ise ilk patlamadan
yaklaş›k 10 dakika sonra meydana geldi.
Binan›n ön bahçe duvar› tamamen y›k›l-
d›. Bahçe içerisinde ç›kan yang›n olay
yerine gelen itfaiye ekibi taraf›ndan sön-
dürüldü. Beyoğlu’ndaki patlaman›n ar-
d›ndan telefonlar ve elektrikler kesildi.

Sald›r›da 2’si polis 16 kişi hayat›n›
kaybetti.

Taksim’den duyulan patlaman›n
şiddetiyle konsolosluğun bulunduğu so-

kakta park halindeki çok say›da araç da
tahrip oldu, sokak savaş alan›na döndü.
Patlama nedeniyle çok say›da yaral› çev-
reden yetişen vatandaşlarca hastanelere
götürüldü. Elçilik binas› içinde y›k›lan
bölümler var. İngiltere’nin İstanbul Baş-
konsolosu Roger Short’un da sald›r›da
öldü.

Bu arada İngiltere D›şişleri Bakanl›-
ğ›, İngiltere’nin İstanbul Başkonsoloslu-
ğu’na düzenlenen sald›r›da, Başkonsolos
Roger Short’un yan› s›ra Lisa Hallworth
isimli diplomat›n da hayat›n› kaybettiğini
bildirdi.

Ekipler Levent ve Beyoğlu’ndaki
patlamalar sonras›nda harabeye dönen
bölgelerde trafiği kapatt›, incelemeye
başlad›. İngiltere Başkonsolosluğu’nun
önünde büyük bir çukur oluşurken, gö-
revliler enkaz alt›ndan ceset ç›kard›.

Patlaman›n
etkisiyle çevrede-
ki işyerlerinde bü-
yük hasar oluşur-
ken, İstiklal Cad-
desi’ndeki dük-
kanlar›n ve St.
Antuan Kilisesi’n
camlar› k›r›ld›,
her iki patlaman›n
ard›ndan hastane-
lere 450’den fazla
yaral› sevk edildi.
İstanbul Emniyet
Müdürlüğü en üst
düzey k›rm›z›
alarma geçirildi.

Bu arada Levent’teki HSBC Bank
Genel Müdürlüğü binas›n›n üst katlar›n-
dan büyük bir beton parças›, delil topla-
ma çal›şmas› yapan polis ekibinin aras›na
düştü. Olayda şans eseri yaralanan olma-
d›. Büyükdere Caddesi’nin Levent istika-
meti bölümündeki ve Levent Çarş›içi
Caddesi üzerindeki hasarl› otomobiller,
delil toplama ve inceleme çal›şmalar›n›n
tamamlanmas›n›n ard›ndan kald›r›ld›. 

Kald›r›lan otomobiller aras›nda, ti-
yatro sanatç›s› Kerem Y›lmazer’in içinde
hayat›n› kaybettiği otomobilinin de bu-
lunduğu görüldü. 

Ayr›ca, olay yeri inceleme ekipleri,
banka önünde patlama sonucu oluşan çu-
kurdan k›rm›z› renkli bir otomobile ait
kaporta parçalar›n› ç›kararak incelemeye
ald›. 

Adli T›p Kurumu Başkan› Kera-
mettin Kurt, patlamalarda hayatlar›n›
kaybedenlerin cesetlerinin kurum morgu-
na getirildiğini hat›rlatarak, İngiltere’nin
İstanbul Başkonsolosu Roger Guy
Short’un cesedinin, Adli Tip Kurumu’na
gelen Başkonsolosluk görevlilerince teş-
his edildiğini bildirdi.

Allah ile kulunun
aras›na giren, kendi ç›-
karlar› için siyaset ya-
pan gruplardan biri
20.11.2003 tarihinde
İstanbul'da masum in-
sanlar›n ölümüne neden
oldu. Bunun yan›s›ra
Türkiye Cumhuriyetinin
geleceğini karartmaya
çal›şt›lar. Bunu yapanla-
r›n yaradana inanc› ve
yarad›lana sayg›s›n›n

olduğunu söylemek im-
kans›zd›r. İnsana sayg›-
s›zl›k yaradana hakaret-
tir. Bunlar›n hepsini din-
siz olarak kabul etmek
yerinde olur. Çağ›m›z
dünyas› yeni bir anlay›-
şa geçerek kendine ve
çevresindeki canl› can-
s›z tüm yarat›klara sayg›
gösteren insan örneği
yaratmak zorundad›r.

PPrrooff..  DDrr..  AAllii  ÖÖzzddeenn

TERÖR TÜRK‹YE’N‹N GÖZBEBE⁄‹ OLAN
‹STANBUL’U VURDU

Terör ebediyen hedefini bulamaz. 
Sadece masum insanlar› öldürür. 
Gerçek terör odaklar› hep
ayakta kal›yor, terör maşalar› ise 
sonunda kendini yak›yor.  Terörü 
yaratan maalesef hep içimizde kal›yor. 
Bu odaklar› temizlemek toplumun 
karanl›k kesiminin değil, ayd›nl›k 
kesimin görevidir. 

Birkaç ay içinde egemen
bir hükümetin kurulacağ›n›
ve Saddam’›n tutuklanmas›y-
la birlikte yeni f›rsatlar ortaya
ç›kacağ›n› kaydeden Bremer,
"Eski rejimin üyeleri, asker-
ler ve siviller, uzlaşma umu-
duyla art›k muhalefetlerini ve
silahlar›n› b›rak›p, yeni
Irak’›n kurulmas› görevinde
yer alabilirler" diye konuştu.

TTEEKK  KKUURRŞŞUUNN  AATTMMAADDIIKK  
Irak’taki ABD kuvvetle-

rinin komutan› Ricardo Sanc-
hez de, Saddam Hüseyin’in,
doğum yeri olan Tikrit’te, s›-
ğ›nd›ğ› evin mahzeninde aç›l-
m›ş bir çukur içinde yakalan-
d›ğ›n› duyurdu. 

Saddam sağl›k kontrolü-
nün ard›ndan traş edildi. Ba-
s›n toplant›s› s›ras›nda Sad-
dam Hüseyin’in yakaland›k-
tan sonra çekilmiş ilk görün-
tüleri de yay›nland›. Yay›nla-
nan bant kayd›nda, Saddam
Hüseyin, perişan bir halde ve
doktor kontrolünden geçer-
ken görülüyor. Bir başka fo-
toğrafta, Saddam Hüseyin saç
ve sakal t›raş› olurken görün-
tülenirken, Saddam Hüse-
yin’in sakland›ğ› çukurun gö-
rüntüleri de yay›nland›.

Orgeneral Ricardo Sanc-
hez, ABD özel kuvvetlerinin
Saddam Hüseyin’i, rutin bir
operasyon s›ras›nda çat›şma
olmaks›z›n sağ ele geçirdiğini
aç›klad›. Sanchez, "Sad-

dam’›n yakalan›ş›nda tek kur-
şun at›lmad›, burun kanama-
d›" dedi.       

‘‘IIRRAAKK  YYAASSAALLAARRIIYYLLAA  
YYAARRGGIILLAANNAACCAAKK’’

Irak Geçici Hükümet
Konseyi Başkan› Abdülaziz
El Hekim de, yap›lan DNA
testleri sonucunda, yakalanan
kişinin Saddam Hüseyin ol-
duğundan art›k emin oldukla-
r›n› söyledi. 

El Hekim ayr›ca, Sad-
dam’›n, Irak’ta yürürlükteki
yasalara uygun olarak yarg›-
lanacağ›n› belirtti. Saddam’›n
yarg›lanmas›yla ilgili olarak,
yarg›çlar›n hepsinin Irakl›
olacağ›n› ve Yarg›çlar Kon-
seyi taraf›ndan belirleneceği-
ni kaydeden El Hekim, Sad-
dam’›n, idam cezas›n› da içe-

ren mevcut Irak ceza yasas›
çerçevesinde yarg›lanacağ›n›
ve uluslararas› hukuk kuralla-
r›n›n da temel al›nacağ›n› be-
lirtti. Saddam Hüseyin’in,
soyk›r›m, insanl›k ve savaş
suçlar›ndan yarg›lanacağ› be-
lirtildi.

Irak Geçici Hükümet
Konseyi (GHK) üyelerinden
Muvaffak El Rubai, halen
başkent Bağdat’ta tutulan
devrik Irak lideri Saddam
Hüseyin ile görüştüğünü söy-
ledi. Saddam’› "güçsüz ve üz-
gün" bulduğunu belirten El
Rubai, "Bunu saklamaya çal›-
ş›yordu. İşlediği suçlar nede-
niyle pişmanl›k duymuyor"
diye konuştu. 1144..1122..22000033

YYaannll››şş  hheessaapp  BBaağğddaatt’’ttaann  ddöönnddüü
YYIILLIINN OOLLAAYYII--22000033
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Genel Yay›n Yönetmeni:
Ali ÖZDEN

Genel Yay›n Yönetmen Yard›mc›s›:
Dilek O⁄UZ

Yay›n Sorumlular›:
Yasemin ÖZDER‹N ÖZ‹N,

Kubilay ÇINAR

Sekreter:
Tuba KARKINÇAM

Tasar›m:
Hatice TEK‹N

Ejder KORKMAZ

Reklam Sorumlusu:
Yeflim ÜNVER, 
Mine MERAL

Tan›t›m Sorumlusu:
Yavuz UÇAK

Bask› Öncesi haz›rl›k
TGV Ltd. fiti. 

Tel: (0-312) 362 07 87

Bask›:
Fersa Matbaac›l›k Ltd.fiti.

Tel: (0-312) 278 43 56

Gazetede Yay›nlanan yaz›lar›n  sorumlulu¤u yazarlar›na aittir

KKaapplluummbbaağğaayy››  uuzzuunn  yyaaşşaattaann  uummuuttttuurr
HHaannttaallll››ğğ››  ss››rrtt››nnddaakkii  yyüükktteenn

DDaayyaann››kkll››ll››ğğ››  bbiilleeğğiinnddeenn
KKöökkllüü  ggeeççmmiişşiinnddeenn,,

YYaavvaaşş,,  eemmiinn,,  aağğ››rrddaann  ggiiddeerr  hheeddeeffee
VVee  bbeekklleenneenniinn  aakkssiinnee

BBaazzeenn  zzaammaann››nnddaann  öönnccee  vvaarr››rr  mmeennzziilliinnee
YYooll  aayy››rr››mm››nnddaa  ddaa  oollssaa
AAşşaağğ››ss››  uuççuurruumm  oollssaa

DDeerryyaa  oollssaa
PPaarrllaayyaann  bbiirr  ››şş››kk  ddeemmeettii  ddüüşşeerr  ssuuyyaa  hheepp

KKaapplluummbbaağğaayy››  yyaaşşaammaa  bbaağğllaayyaann  iişşttee  oo  ››şş››kktt››rr
TT››ppkk››  bbaazz››llaarr››mm››zz  ggiibbii
TT››ppkk››  ççooccuuğğuummuuzz  ggiibbii

ÜÜllkkeemm  ggiibbii..
NN..  TTöözzüünn

KKIIBBRRIISS  vvee  AABBDD

NNeeddiimm  AATTİİLLLLAA  kkiimmddiirr......  
1958 İzmir'in Dikili İl-

çesi'nde doğdu. Ege Üniver-
sitesi Gazetecilik ve Halkla
İlişkiler Yüksek Okulu'ndan
mezun olduktan sonra, İs-
tanbul Üniversitesi Edebi-
yat Fakültesi'nde Sosyoloji
yüksek lisans› yapt›. 1979
y›l›nda Milliyet Gazete-

si'nde başlayan gazetecilik hayat›, s›ras›yla Ga-
zete İzmir ve Günayd›n Gazetesi'nde Haber

Müdürlüğü olarak devam etti. Daha sonra on
y›l Yeni As›r Gazetesi Haber Müdürü ve Yaz›
İşleri Müdürlüğü yapan Nedim ATİLLA, ha-
len Akşam ve Güneş Gazeteleri İzmir Temsil-
ciliği görevlerini yürütmektedir. 

Eserleri;
-Seviyorum Öldürdüm Hakim Bey (Rö-

portajlar) 
-Tarihten Günümüze İzmir Mutfağ›
-1927-1928 İzmir Albümü
-Gelişen İzmir
-İzmir Posta Tarihi

EEffeess  AAnnttiikk  KKeenntt’’ttee
GGaassttrrooeenntteerreellooggllaarr  bbiirraarraayyaa  ggeellddii......

Avrupa Birliği (AB), tarihinin
en büyük genişlemesini 01.05.2004
gecesi saatler 00.00'› gösterdiğinde
gerçekleştirdi. Uykuya 15 üyeyle
yatan AB, cumartesi sabah› 25 üye-
li bir topluluk olarak uyand›. Çoğu
yaklaş›k 15 y›l önce komünist siste-
min birer parças› olan ve askerleri
ellerinde silahlarla namlular›n› bu-
gün üye olduklar› Birliğe çevirmiş
bekleyen bu ülkeler art›k yepyeni
kimlikleriyle Avrupa sahnesindeler.

Soğuk Savaş'›n bitimi ve Ber-
lin Duvar›'n›n y›k›lmas›n›n ard›n-
dan "AB hayalleri görmeye başla-
yan" eski komünistler, Polonya,
Macaristan, Slovenya, Slovakya,
Çek Cumhuriyeti, Estonya, Litvan-
ya ve Letonya'n›n yan› s›ra Akde-
niz'deki iki ada devleti Malta ve
K›br›s da art›k muratlar›na eren ye-
ni Avrupa demokrasileri olarak
AB'ye yön vermede söz sahibi ola-
caklar. 40 y›ld›r AB'nin yaşad›ğ›
"mutluluklar›" tribündeki değişmez
koltuğundan izleyen Türkiye ise
oyuna gireceği an› iple çekmeye
devam ediyor.

Yeni üyeleriyle birlikte 455
milyona ulaşan nüfusuyla ticari ve
ekonomik anlamda dev bir pazar
halini alan AB'yi 02.05.2004 tari-
hinde yaptiklar› kutlamalar›n
ard›ndan eskisine oranla çok
daha fazla çal›şmay› gerekti-
recek ve aş›lmalar› oldukça
zor gözüken sorunlar bekli-
yor. Ekonominin tekrar ray›-
na oturtulmas›, Birliğin ge-
nişlemiş yap›da sağl›kl› işle-
yebilmesi için yap›lacak dü-
zenlemeleri içeren Anayasa
çal›şmalar›, savunma alan›n-
da at›lacak ad›mlar ve terörle
mücadele bunlardan sadece
birkaç›.

15 yerine 25 muhatap
AB'yle müzakerelere

başlayabilmek için çaba har-
cayan Türkiye de 02.05.2004

tarihinden itibaren karş›s›nda 15

değil 25 muhatap bulacak ve

AB'nin kap›s›n› çald›ğ›nda bu 25

üyenin her birini teker teker ikna

etmek zorunda kalacak. Bu üyeler-

den birinin de Ankara'n›n tan›mad›-

ğ› ve Birlik taraf›ndan kabul edilen

s›n›rlar› içerisinde askerlerini bu-

lundurduğu K›br›s olduğunu unut-

mamak gerekiyor. AB taraf›ndan

al›nacak kararlarda ilk aşamada es-

ki üyelerin özellikle de büyüklerin

etkili olmas›na kesin gözüyle bak›l-

mas› Türkiye'yi bir derece de olsa

rahatlat›yor.

‘‘HHaayy››rrcc››’’  RRuummllaarr  zzoorrddaa  
‘Çözüme değil Annan Plan›’na ‘Ha-
y›r’ dedik’ diyen Papadopulos,
uluslararas› toplumu yat›şt›rma der-
dine düştü. 

Annan’›n çözüm plan›n› onaylamak
veya reddetmek için 24 Nisanda
sand›k baş›na giden K›br›s Türk
halk›, plan›n son haline yüzde 64.91
oran›nda “evet”, yüzde 35.09 ora-
n›nda “hay›r” dedi. Referanduma
kat›l›m oran› ise yüzde 84.35 oldu.
Referandumun ard›ndan ‘evet’ yan-
l›lar› sokaklarda gösteriler yapt›. 

RRuummllaarr  ppllaann››  rreeddddeettttii
K›br›s Rum kesiminde ise, halk›n
yüzde 75,83’ü Annan Plan›’na ‘ha-
y›r’ dedi. Rum Yönetimi Seçim Ku-
rulu Başkan› Kiryakos Triyandafili-
dis, oy say›m›n›n tamamland›ğ›n›
ve 313 bin 704 seçmenin ‘hay›r’, 99
bin 976 seçmenin ise ‘evet’ dediği-
ni aç›klad›. Triyandafilidis, Rum
kesiminde referanduma kat›l›m ora-
n›n›n yüzde 96.53 olduğunu ifade
etti.




