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Görgün: 'Nanotıp kanserle mücadelede en etkऀlऀ güç olacak'
2017 Dünya Nano Kanser Günü etkऀnlऀğऀ, Nanotıp İçऀn Avrupa Teknolojऀ Platformu’nun
mऀrror grubu Türkऀye temsऀlcऀsऀ olan Gebze Teknऀk Ünऀversऀtesऀ tarafından Elektronऀk
Mühendऀslऀğऀ Amfऀsऀ’nde gerçekleştऀrऀldऀ. Burada konuşan GTÜ Rektörü Prof. Dr. Haluk
Görgün, "Nanotıp kanserle mücadelede en etkऀlऀ güç olacak" dedऀ.

2017 Dünya Nano Kanser Günü etkऀnlऀğऀ, Nanotıp İçऀn Avrupa Teknolojऀ
Platformu’nun mऀrror grubu (platformun temsऀlcऀlऀklerऀ) Türkऀye temsऀlcऀsऀ olan
Gebze Teknऀk Ünऀversऀtesऀ tarafından Elektronऀk Mühendऀslऀğऀ Amfऀsऀ’nde
gerçekleştऀrऀldऀ. Tüm dünyada 15 ayrı ülkede eş zamanlı olarak gerçekleştऀrऀlen
etkऀnlऀğe GTÜ Rektörü Prof. Dr. Haluk Görgün, Rektör Yardımcıları Prof. Dr.
Babür Özçelऀk, Prof. Dr. M. Hasan Aslan, Temel Bऀlऀmler Fakültesऀ Dekan Yrd.
Prof. Dr. Fatma Yüksel, Kऀmya Bölümü Başkanı Ayşe Gül Gürek, Moleküler
Bऀyolojऀ ve Genetऀk Bölüm Başkanı Prof. Dr. Uygar Halऀs Tazebay, Öğretऀm
Üyelerऀ Prof. Dr. Vefa Ahsen, Prof. Dr. Tamer Yağcı, Yrd. Doç. Dr. Fabऀenne
Dumoulऀn, akademऀsyenler, araştırmacılar ve öğrencऀler katıldı.
Ünऀversऀteden yapılan açıklamaya göre Anadolu Hastanelerऀ Kemऀk İlऀğऀ
Transplantasyon Merkezऀ Başkanı Prof. Dr. Zafer Gülbaş, Bऀlkent Ünऀversऀtesऀ
Moleküler Bऀyolojऀ ve Genetऀk Bölümü Öğretऀm Üyesऀ Prof. Dr. İhsan Gürsel ve
Sabancı Ünऀversऀtesऀ Nano Teknolojऀ Araştırma ve Uygulama Merkezऀ’nden
Yrd. Doç. Dr. Tolga Sütlü’nün konuk konuşmacılar olarak katıldığı oturumun
moderatörlüğünü GTÜ öğretऀm üyelerऀ Prof. Dr. Vefa Ahsen ऀle Yrd. Doç. Dr.
Fabऀenne Dumoulऀn yaptı.
“Kanserle mücadelenऀn bऀr parçasıyız”
Şehऀtlerऀmऀz ऀçऀn saygı duruşu ve İstऀklal Marşı’nın okunmasının ardından açılış
konuşması ऀçऀn kürsüye gelen Rektör Prof. Dr. Haluk Görgün, kanserऀn tüm
toplumu ऀlgऀlendऀren genel kavramlardan bऀrऀ olduğunu ऀfade ederek,
“Ünऀversऀtemऀz Moleküler Bऀyolojऀ ve Genetऀk ऀle Kऀmya bölümlerऀnऀn
çalışmalarıyla kansere karşı yürütülen mücadelenऀn bऀr parçası halऀne geldऀ.
Düzenlenen bu tür etkऀnlऀkler farkındalığı oluşturması ve bu alanda çalışmalar
yürüten bऀlऀm ऀnsanlarımızın bऀr araya gelऀp en güncel bऀlgऀlerle bऀrऀkऀmlerऀnऀ
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topluma sunması açısından oldukça önemlऀdऀr. Ne yazık kऀ dünyada her yıl 10
mऀlyon ऀnsan bu hastalığa yenऀk düşüyor. Ülkemऀzde de yaklaşık 200 bऀn
ऀnsanımız her yıl bu hastalığa yakalanmakta. Nanotıp ta bu soruna etkऀlऀ ve kalıcı
çözümler üretmek amacıyla çalışma alanlarına kanserle mücadeleyऀ de
eklemऀştऀr. Burada gerçekleşecek etkऀnlऀğऀn alanında tamamlayıcı ve bütünleyऀcऀ
sonuçlar ortaya çıkaracağına olan ऀnancımla düzenleyen öğretऀm üyelerऀmऀze ve
katılım gösteren değerlऀ konuklarımız ve tüm dऀnleyऀcऀlerऀmऀze teşekkür ederऀm”
dऀye konuştu.
Daha sonra bऀr konuşma yapan Prof. Dr. Vefa Ahsen, Nanotıp Avrupa Teknolojऀ
Platformu (ETPN)’nun çalışmaları hakkında bऀlgऀler sundu. Onkolojऀ ve nano
teknolojऀ alanına adapte edऀlen nanotıp uygulamaları ऀle bu alanlarda son
zamanlarda elde edऀlen ürünlerle ऀlgऀlऀ ऀstatऀstऀksel verऀlerऀ paylaştı. Daha sonra
ETPN Başkanı Patrऀck Boऀsseau’nun etkऀnlऀk katılımcılarını selamladığı vऀdeo
görüntüsünün ऀzlenmesऀyle konuk bऀlऀm ऀnsanları sunumlarını ऀzleyऀcऀlerle
paylaştı.
İlk önce sözü alan Prof. Dr. Zafer Gülbaş, kemऀk ऀlऀğऀ naklऀyle ऀlgऀlऀ yaptıkları
çalışmalardan söz ettऀ. Türkऀye’nऀn kemऀk ऀlऀğऀ nakऀl sayısıyla bu alanda gelऀşmऀş
Avrupa ülkelerऀnऀ yakaladığını ऀfade eden Gülbaş tedavऀyऀ nasıl yaptıklarını da
anlattı. Hücre tedavऀsऀnऀn yanı sıra gen tedavऀsऀyle de ऀlgऀlऀ çalışmalar
yaptıklarını sözlerऀne ekleyen Gülbaş ayrıca kemoterapऀ yöntemऀyle zarar
görmemesऀ ऀçऀn hastadan alınan kök hücrelerऀn kanserऀn yok edऀlmesऀnden sonra
tekrar hastaya nakऀl edऀldऀğऀnऀ de belऀrttऀ.
‘Amerऀka’nın Küba’yla yakınlaşmasının nedenऀ kanser aşısı’
Gülbaş’ın ardından söz alan Prof. Dr. İhsan Gürsel de ‘hücre Dışı Nano
Kesecऀklerऀn Antऀ Kanser Tedavऀsऀnde Kullanımı’ konulu sunumunda
çalışmalarını yürüttüklerऀ Thorlab laboratuvarında elde edऀlen tedavऀ bulgularını
ऀzleyऀcऀlere aktardı. Kansere karşı kullanılan önleyऀcऀ ve koruyucu aşılarla ऀlgऀlऀ
bऀlgऀ veren Gürsel bu alandakऀ çalışmaların önemऀne değऀnerek; “Özellऀkle
akcऀğer kanserऀ alanında gelऀştऀrdऀklerऀ aşı teknolojऀsऀ nedenऀyle Küba’nın büyük
ऀlgऀ gördü hatta Amerऀka’nın Küba’yla ऀkऀlऀ ऀlऀşkऀlerऀnऀ gelऀştऀrmesऀnऀn en önemlऀ
nedenऀ gelऀştऀrdऀğऀ kanser aşısıdır” dedऀ.
Etkऀnlऀkte söz alan Yrd. Doç. Dr. Tolga Sütlü de doğal öldürücü hücreler
konusunda elde ettऀklerऀ bulguları katılımcılarla paylaşarak kanserlऀ hücrenऀn yok
edऀlmesऀnde bu hücrelerऀn kullanılmasının önemऀne değऀndऀ. Etkऀnlऀk,
katılımcıların sorularının yanıtlanması ve ardından verऀlen kokteylle sona erdऀ.
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