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Prof. Dr. 
Özcan Köknel 
ile "˛iddet" üzerine 
bir söyle˛i... 
Umut B. TURANI 

Prof. Dr. Özcan Köknel bugüne 
kadar yayınladıı yirminin üzerinde 
eserinde ileti˛im, ˛iddet ve 
uyu˛turucu gibi sorunları 
kapsamlıca irdelemi˛tir. Bizler de 
hocamızla ˛iddet üzerine bir söyle˛i 
gerçekle˛tirdik. 

fiiddet nedir ve neden kaynaklanır? 

fiiddet (violence), saldırgan davranı˛ların 
(agressions) neden olduu, doaya, nesne-
ye, e˛yaya, mala. cana. insana, doal ve 
nesnel güzelliklere, sanat yapıtlarına yöne-
lik yakan, yıkan, yok eden bir eylemdir. 
Bütün dünyada ve ülkemizde, denetimsiz, 
düzensiz, güçlü bir eylem olarak kabul edi-
len ˛iddetin nedenleri ve sonuçları üzerin-
de yeterince durulmamakta. hatta ˛iddeti 
arttıran, kı˛kırtan, kolayla˛tıran bireysel, 
toplumsal, ekonomik, politik siyasal neden-
ler yaratılmaktadır. 

insanların ˛iddeti sürekli ürettii ve 
˛iddete maruz kaldıı bir ortamda, 
sizce bu konu üzerinde yeterince du-
ruluyor mu? 

fiiddet eylemleri, dorudan doruya bireyi, 
toplumun belirli bir kesimini, toplumu, ül-
keyi, insanlıı tehdit eder. Tehlikeli boyut-
lara ula˛madıkça nedenleri üzerinde durul-
mamakta. çözüm yolları aranmamakta ve 
önlem alınmamaktadır. 

Gözlemlediimiz kadarıyla ˛iddet, 
hep (zenciler, yahudiler, kadınlar vs. 
gibi) o ˛iddete maruz kalanlar açısın-
dan bir sorun olarak görüldü. Sanı-
rım insanlar kendilerine yöneimeyen 
˛iddetten yeterince rahatsız olmuyor-
lar. 

fiiddet eylemleri, önce bireylerin, insanla-
rın, toplum kesimlerinin zihinsel düzeyin-
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Prof. Dr. Özcan 
KökneVin Özgeçmi˛i 

1928 yılında ›stanbul'da dodum. ›lk ve orta 
okulu dei˛ik il ve ilçelerde, lise örenimini 
Kabata˛ Erkek Lisesinde yaptım. 1945-1946 
yılında ›stanbul Tıp Fakültesine girdim. 
1951 yılında hekim oldum. Askerlik görevin-
den sonra bir yıl Adana Sosyal Sigortalar 
Hastanesi'nde hekimlik yaptım. 
1954 yılında ›stanbul Tıp Fakültesi Psikiyat-
ri Kürsüsü'ne asistan. 1958 yılında uzman 
oldum. O günden 7 Aralık 1995 yılına kadar 
aynı yerde uzman, doçent ve profesör olarak 
çalı˛tım. 1990-1995 yıllan arasında ›.Ü. ›s-
tanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Da-
lı Ba˛kanlıını yaptım. 7 Aralık 1995 yılında 
emekli oldum. 
1959-1960'da bir yıl süreyle Zuriche'de 
"Kontonspital" Üniversite Kliniinde elekt-
roansefalografi (EEC) bölümünde çalı˛tım. 
1962-1963 arasında bir yıl süreyle ›talya'da 
"Universita degli Studi di Milano Clinica 
Psychiatrica"da psikofarmakoloji bölümün-
de çalı˛tım. Laboratuvar ve klinik ara˛tırma 
ve çalı˛malara katıldım. 
Psikoz ve Psikonevroz Vakalannda "Koku 
Sinirinin Elektrostimülasyonu" adlı tezle do-
çentlie ba˛vurdum. 1964 Kasım ayında 
Ünivrsite Doçenti oldum. 
1969 yılında Profesör oldum. 
1973 yılında altı ay süreyle Londra'da kal-
dım. Bu arada alkol, uyu˛turucu, uyarıcı 
madde ve ilaç bagımlılılarını ayakta ve yata-
rak tedavi eden bütün kurum ve kurulu˛ları 
dola˛ıp baımlılık sorununu, tedavisini birey-
sel ve toplumsal çözüm yollarını inceledim. 
Bilimsel çalı˛ma, ara˛tırma ve yayınlarım 
gençlik sorunları, ruh salıı, davranı˛ bo-
zukluklarının ilaç tedavisi, ilaç baımlılıı 
alanlarında younla˛mı˛tır. 
Bu konuları içeren yirmi kitap yazdım. Otuz-

dört kitapta yazdıım bölümlerde bu konu-
larla ilgili katkılarım oldu. Yabancı kitaplar-
da ve dergilerde yayınlanan otuzdört yerli 
dergilerde yayınlanan yüzelliden fazla ara˛-
tırma, çalı˛ma ve makalem vardır. 
Uluslararası kırkiki, yerli, yüzelliden fazla 
kongre, seminer ve toplantıya katıldım. 
Gazetelerde, dergilerde, bireysel ve toplum-
sal ruh salıı alanına giren konularda yüz-
den fazla makalem yayınlandı. Radyolarda 
ve televizyonlarda aynı alanda yüzden fazla 
konu˛mam oldu. Açık oturumlara katıldım. 
Ulusal, dört bilimsel dernein: uluslararası 
bir deme in kurucu; bir dernein onur; bir 
dernein normal üyesiyim. 
Bugüne kadar yaptıım ara˛tırma ve çalı˛-
malarım ve yayınladıım kitaplardan dört 
ödül aldım. 

• Türk Toplumunda Bugünün Gençlii 
(TRT Ödülü. 1970) 
• Cumhuriyet Gençlii ve Sorunları 
(Yunus Nadi Ödülü. 1979) 
• Esrar Baımlılıı 
(Biyo-Psiko-Sosyal Yönleri) 
(Sedat Simavi Ödülü. 1983) 
• Altın Kitaplar Ödülü (1991) 
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O Z CA N KOKNEL D›Z›S›  9 
A L T I M K › T A P L A * 

Prof. Dr. 
ÖZCAN KOKNEL 

Bireysel ve Toplumsal 

fi›DDET 
de dü˛ünce olarak olu˛ur. Bu olu˛umda, 
gelenek, görenek, töre gibi katı. dei˛mez 
kalıplardan kaynaklanan altkültür kurum-
ları rol oynar. Altkültürün katı ve dei˛mez 
kalıpları içinde kimliini bulan insanlar. 
ba˛ka insanlar ve toplum kesimlerini ken-
dilerinin dü˛manı olarak deerlendirirler. 
Kendi kimliklerini korumak için ba˛kaları-
nın yok olmasının gerekli olduuna karar 
verirler. 
fiiddet eylemine yol açan altkültürler. top-
lumdan topluma, yer ve zamana göre dei-
˛ebilir. Ancak bu dei˛imin dei˛meyen or-
tak özellii, amacı, beklentisi, ilkesi, kuralı, 
duygusu, dü˛üncesi, deer yargısı farklı 
olan altkültürlerin içinde bulunan insanla-
rın birbirlerine dü˛man olmalarıdır. 
Genel olarak ˛iddet eylemlerinin kaynaı 
saldırgan davranı˛lar olup. bu davranı˛ları 
acı. kaygı, korku, kızgınlık, öfke. kin. nef-
ret, dü˛manlık gibi elem dorultusunda, 
artmı˛ olan duygu durumları besler, güdü-
lendirir, eyleme dönü˛türür. 
Bu nedenle, saldırgan davranı˛ların, ˛iddet 
eylemlerine dönmemesi için. elem dorul-

tusunda artmı˛ olan duyguların zihinsel 
olarak denetimini salayan ki˛ilik yapısını 
geli˛tirmek gereklidir. 
Saldırganlık, katı. sert. kırıcı mimik, jest, 
hareket baırıp çaırma, yüksek ve sert 
ses tonu; alay etme. küçümseme, kara çal-
ma, sövüp sayma; engelleme: itip kakma, 
vurma, dövme, yaralama, öldürme, yakma, 
yıkma, yok etme gibi geni˛ yelpaze içinde 
yer alan davranı˛larla ortaya çıkar. Bu ne-
denle saldırgan davranı˛ları, ˛iddet eylem-
lerini önlemenin tek yolu insanlararası ilį -
kide elem dorultusunda artmı˛ duygula-
rın bireysel ve toplumsal denetimini sala-
maktır. 
Doanın yapısında denge, düzen ve uyum 
vardır. Denge, düzen ve uyum bozulduun-
da "doal ˛iddet" diyebileceimiz doal 
afetler olu˛ur. Bütün canlıların ve insanın, 
toplumun ya˛amını salıklı biçimde sürdü-
rebilmesi, denge, düzen ve uyumla olasıdır. 
Doanın, insanın, toplumun dengesini, dü-
zenini, uyumunu bozar ˛iddet Bu nedenle 
˛iddeti önlemek için yapılacak eitim ger-
çekte doanın yapısına uygundur. fiiddet 
doal deildir. 
›nsanın doasında ˛iddet yoktur. Bebek 
dünyaya beslenme ve korunma içgüdüsü 
ile gelir. Bu içgüdülerin ve doal toplumsal 
dürtülerin, güdülerin engellenmesi, elem 
dorultusunda yer alan duyguların artma-
sına yol açar. 
Ba˛ka bir deyi˛le, doanın parçası olan 
canlıda, insanda dou˛tan gelen, doal 
olan saldırgan davranı˛ ve ˛iddet eylemi 
söz konusu deildir. Ancak, kendi benlii-
ni korumak için. tehlike ve tehdit kar˛ısın-
da, sava˛ma kavramı içinde yer alan davra-
nı˛lar söz konusu olabilir. 

fiiddeti üreten öznelerin, çounlukla 
kendilerini me˛rula˛tırdıkları neden-
leri var. Örnein; töreler, namus an 
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lay ısı, fanatik dini ya da siyasi görü˛-
ler gibi. Bu gibi insanlara ˛iddetin 
kullanılmaması gereken bir yöntem 
olduu antatılabilinir mi? 

›nsanların saldırgan davranı˛lara ve ˛iddet 
eylemlerine yatkınlıını, salıklı geli˛me-
mi˛ olan benlikle, ˛iddet içeren örnekler-
den, modellerden olu˛an, ˛iddeti bir ileti-
˛im biçimi olarak benimseyip örenen üst-
benlik olu˛turur. Ûstbenlikte. ˛iddetin, so-
run çözmek, engel a˛mak için kullanılması 
yol yöntem olarak deerlendirilirse ˛iddet 
engellenemez. 

Kimi filmlerin, çizgi filmlerin, reality 
showlann ˛iddeti empoze ettii öne 
sürülüyor. Ancak, Aristo'nun sanatın 
"anndırma" i˛levinden (kısaca özet-
lersek; kimi insanlar kötü tutkularını 
bunlarla giderir ve gerçek ya˛amında 
bunlan yapmazlar) bahsettii gibi, 
˛iddetin medyadaki sunumları da ay-
nı olumlu i˛levi hiç mi görmezler ? 

Kitle ileti˛im araçlarında yer alan saldırgan 
davranı˛ların, ˛iddet eylemlerinin çocukları 
gençleri öncelikle, eri˛kinleri göreceli ola-
rak olumsuz etkiledii genel olarak kabul 
edilmi˛tir. Bu etkiyi açıklayan görü˛ler be˛ 
temel ba˛lık altında toplanmı˛tır. Bunlar 
arasında toplumsal örenme, bili˛sel ba-
lantılar, bili˛sel senaryolar, kuramları ö-
renmeyle, duygunun co˛kunun uyarılması 
kuramı duygularla balantılı olarak ileti-
˛im araçlarındaki ˛iddet iletilerinin, mesaj-
larının olumsuz etkisini açıklamaktadırlar. 
Ancak çok tartı˛ılan saldırgan anlatım ve 
bo˛alma, ˛iddetten "arınma" etkisi üzerin-
de durmu˛tur. 

"Bireysel ve Toplumsal fiiddet" adlı 
eserinizin bir bölümünde laik ve de-

mokratik dünya görü˛ünüzü açıkça 
ifade ediyorsunuz. Laik ve demokra-
tik bir düzenin, dierlerine göre için-
de daha az ˛iddet barındırabileceini 
söyleyebilir miyiz? 

Laik ve demokratik düzende mezhep, tari-
kat, etnik köken gibi altkültürü olu˛turan 
temel toplumsal kuramlar, dinin ve ulusal 
kültürün birle˛tirici, bütünle˛tirici yönü ile 
evrensel kültürle balantı kurduu için ˛id-
dete yol açan duyguların olu˛ması söz ko-
nusu olamaz. 

Siz baımlılık konusu üzerinde de 
durdunuz. Uyu˛turucu baımlılıını, 
ki˛inin kendi üzerine uyguladıı bir 
˛iddet olarak görebilir miyiz? 

Baımlılık, insanın saldırgan davranı˛ları-
nın kendini yok etmeye yönelik bir ˛iddet 
eylemi olarak da yorumlanabilir. 

Sizin bu konuda yurtdı˛ı deneyleriniz 
de oldukça fazla. Sizce ülkemiz ba-
ımlılık tedavisi bakımından ne du-
rumda? 

Ülkemizde, baımlılık tedavisini üstlenen 
tedavi kurulu˛larında bu alanda yeti˛mi˛, 
yurtdı˛ı deneyimi olan birçok hekim çalı˛-
maktadır. Ancak, ülkemizde baımlılık so-
runu ve baımlıların tedavisi, ruh salıı 
programı içinde ele alınıp uygulanamadıı 
için koruma, tedavi, tedavi sonrası izleme 
açısından eksiklikler, kopukluklar söz ko-
nusu olmaktadır. 

"Türk Toplumunda Bugünün Gençli-
i" adlı kitabınızla 1970 TRT Ödülü-
nü almı˛tınız. Aradan geçen bu kadar 
zamanda sizce gençlik daha iyiye do-
ru mu gitti? 
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1960-1970'li yıllarda gençliin bir kesimi, 
evrensel ve ulusal kültürden uzakla˛ıp 
mezhep, tarikat, etnik köken, siyasal görü˛ 
altkültürü içinde çe˛itli eylemler yapmı˛lar-
dır. Günümüzde söz konusu altkültürler 
içinde yer alan gençlerin sayısı artmı˛, bu-
na kar˛ın, ˛iddet eylemleri azalmı˛ olup. 
altkültürler arasında salıklı bir ileti˛im 
olu˛mamı˛tır. 

Yeni çıkan kitabına hakkında okurla-
rtmızı biraz bilgilendirir misiniz? 

"Kimliini Arayan Gençliimiz" adlı kita-
bım ˛u anda ülkemizde gençliin kimlik so-
rununu anlatmaya çalı˛maktadır. Kimlik 
arayı˛ı içinde gençleri etkileyen olumsuz 
örneklerle ortaya çıkan sorunlar tartı˛ıl-
makta, olumsuzu olumluya döndürmenin 
yolları, yöntemleri belirtilmektedir. 

Bundan sonra üzerinde çalı˛acaınız 
yeni bir konu, yeni bir kitap daha ola-
cak mı? 

Bugüne dek yayınladıım kitaplarımda ile-
ti˛im ve ˛iddet sorunlarını irdelemeye çalı˛-
tım. Bundan sonra "Dü˛ünmeyi Bilmek" 
adı ile yayınlamayı tasarladıım kitapta, 
salıklı, doru, sorun çözmeye yönelik dü-
˛ünce yolunu, yöntemini anlatmaya çalı˛a-
caım. 

Prof. Dr. Özcan Köknel'in Eserleri: 

- Türk Toplumunda Bugünün Gençlii. Bo-
zok Matbaası. ›stanbul (1971) (TRT Ödülü). 
- Köknel. Ö.. Yazıcı. Ö.: Ya˛ambilimsel Çö-
zümlemede Davranı˛. Bozok Matbaası. ›s-
tanbul (1977). 
- Köknel. Ö., Özuurlu. K.: Tıpta Ruhbilim. 
›.Ü. ›stanbul Tıp Fakültesi Yayınları. ›stan-
bul (1980). 

- Cumhuriyet Gençlii ve Sorunları. Cem 
Yayınları. ›stanbul (1980) (Yunus Nadi 
Ödülü). 
- Ailede ve Toplumda Ruh Salıı, Hür 
Yayınlan, ›stanbul (1981). 
- Ki˛ilik. Altın Kitaplar. (1982). 
- Alkolden Eroine Ki˛ilikten Kaçı˛. Altın 
Kitaplar. ›stanbul (1983). 
- Biyo-psiko-sosyal Yönden Esrar Baım-
lılıı. ›st. (1993) (S.Simavi Ödülü). 
- ›nsanı Anlamak. Altın Kitaplar. ›stanbul 
(1986). 
- Zorlanan ›nsan. Altın Kitaplar. ›stanbul 
(1987). 
- Çaımızın Hastalıı Stres. Milliyet Yayın-
ları. ›stanbul (1988). 
- Genel ve Klinik Psikiyatri. Nobel 
Yayınevi. ›stanbul (1989). 
- Köknel Ö. Özuurlu K. Bahadır C: Dav-
ranı˛ Bilimleri. Ruhbilim, ›.Ü. Tıp Fakültesi 
Yayınları. ›stanbul (1989). 
- Depresyon, Altın Kitaplar. ›stanbul 
(1989). 
- Korkular. Altın Kitaplar. ›stanbul (1990). 
- 2000'Ii Yıllarda Aile, Çocuk. Genç. 21. 
Yüzyıl Ansiklopedisi. Milliyet Yayınları. ›s-
tanbul (1991). 
- Dolu Dolu Ya˛amak. Altın Kitaplar, ›stan-
bul (1992). 
- Kaygının Dou˛u, I. Anksiyete Sempoz-
yumu, Kayseri (1992). 
- Ya˛ar Kemal'in Yapıtlarında Ya˛ama ve 
Ölüm. Uluslararası Epope Sempozyumu. 
Adana. 
- Ya˛amın Zaferi, Altın Kitaplar. ›st (1994). 
- Bireysel ve Toplumsal fiiddet. Altın Kitap-
lar. ›stanbul (1996). 
- Baımlılık. Altın Kitaplar. ›stanbul 
(1998). 
- Kötü Ruhtan Ruh Salıına. Alfa 
Yayınevi. ›stanbul (1998). 
- Günlük Hayatta Ruh Salıı. Alfa 
Yayınevi. ›stanbul (1998). 
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Gaz fiikayetlerive Sindirim Yetersizliklerinde 

Aktif madde: l"n mu Ponkrcaiııı ıSJU» Amylase, kVUl Lipase. 41 ki Protease F.›P inilden) 310 mg Sılıkon-Kurulo/'da *Ml mg Dımctılpolısıloksan 
farmakolojik O/HUkkf›: Pankreoflaı içerisinde pankreasın doal cn/ımlcn olun Lipase. Amylase. Protease yüksek oranda bulunur Bu en/imler 
•M besin in.nl.k-1cıı olan proteinlerin, korbonhıdraılonn se yaların smdınmlerınt salar, proteinlerin stndınmınde nature! duedonum suyu gibi çd/UcU 
bir eıiı gösterirler. PankreoHaı'm bile˛iminde bulunan, resorbe olmayan, u r u n u , akme edilmi˛ Dımetılpolısıloksan maddesi, en ufak kopuu hı/la 
dagııır Kimyaca ve farmakolojik olarak inen olup. barsaklarda rc/orhe olmadıından çok iyi tahammül edilir 

fi: Sindirim bo/ukluklanna balı ga/ ˛ıka yellen Aenıfajı-Hasa yutma Yag-protcın-karbonhidrat ha/mıııın bo/ukluklan. Pankreas 
ı/lıklerı Ameliyat öncesi ve sonrası gar ilkay ellen Fa/la /anunsı/ yemee balı olan ha/ımsi/lıklar Kann ısı organlarının radyolojik 

ıcikıklerinden once gar giderici olarak. 
kuntrcndikasyonlan: Prcparaı içindeki maddelerden herhangi bınsınc. o/ellıklc proteinlere .ı˛ın duyarlılıı olduu bilinen ki˛ilerde konırcndıkcdır 
l yanlar thıkmkr: Drajeler çinenmeden minimalidir Hamilelerde se em/ıren annelerde kullanılması gerektiinde, salayacaı f M M i a ili˛kili 
go/ »nunc alınarak kullanılmalıdır 
Yan Fililer.Adsers Llk›kr: (ioMmınıc-uıul kanalın doal yapısını bo/abılır Nadiren bulantı, kusma, a˛ın duyarlılık reaksiyonları (aksırma, 
laknmasyon veya den ddküntUlcn gıbıı yapabilir la/la do/lan dıorc. hıpcninko/un. ftıpeninscmı yapabilir Afi/ muko/a ımıasyonu ve «tornanı 
olu˛turabilir 
Kullanım fiekli/Dozu: Do/ hastanın durumuna gore ayarlanmalıdır Yemeklerde 12 draje çinenmeden yutulur Rom gen çekimle ga/ bulunmaması 
için çekimden once 2 gun. günde 3-4 kere 2 draje ve çekim gunu sabahı aç olarak 2 draje alınır 
I kari Takdim fiekli «e Ambalaj Muhtevası: 2d drajelik aluminium Tüp 
Saklanma ko˛ulları: ›laçları çocukların eri˛emeyecei yerlerde, ambalajında 25X"nın alımdaki oda sıcaklıında saklayım/ 
Lisans Sahibi: SOLVAY PHARMA 
Ruhsat Sahibi: Dr I l-rık ›laç Sanayi, se T.c Lıd fiU. ›STANBUL 
›mal yeri: Planıatorma Bitkisel ›laç Sanayi Afi Du/cc 
Ruhsat Tarihi ve No: II II 1070 Ins '*, 

Reçete ik satılır. 
fe^ Ql. lKlK 
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›BS 
semptomlarına 

kar˛ı güçlü 
etkinlik! 

dicetel 
pinaverium bromide Form ulu: 

I film tablet: 
Akt i f Madde: 50 nıg Pinavehum Bromide 
Yardımcı madde; Sunset Yellow, tiiandıoksiı 
Farmakolojik Özellikleri: Dicetcl (aktif madde olan Pinavenum Bromide) gastrointestinal kanal üzerine selektif olarak etki ya-
pan anlıspa/nıodık ve müsküloıropık maddedir. Kalsiyum antagonist! özellikleri vardır. Mide sekresyonunun hacmini dei˛tir 
nıcdcn asil debiyi a/altıı Mide bolalmasını ˛.ıbtıkla˛tırır Dıcetelde .iiılık.dıot-rjik (ipte v.m etkiler patan Bfl nedenle glokom 
lu ve prostat hıpenrofılı hasialarda da kullanılır. Kalp üzerine heıııodıııaıııık veya elektrofızyolojik etkisi yoktur. Pinaverium 
Bromıde'ın gasiroiııtesliııal kanaldan emılımı az olur. en yüksek serum konsantrasyonuna I saate varılır. Atılım safra yolu ile 
olur Elimınusyon yarı ömrü 5-4 saatli Plazma proteinlere '«98 oranında balanır. 
I yarılar Önlemler: Doktora danı˛madan kullanılmamalıdır. Sadece eri˛kinler kullanabilir. Tabletler kınlmamalıdır. Tabletler çi-
nenmeden su ile yemek esnasında yutulmalıdır. 
Hamileler. Fmzirenlerde ve çocuklarda kullanımı: Hamilelikte Kullanımı: Hayvanlarda. Pinaverium Bmmıdc ile leraıojenıte ça-
lı˛maları yapılmıyor. Herhangi bir fota) anormallik gözlenmemi˛tir. Buna ramen Dicetel emniyet açısından hamile olan kadın-
lara verilmemelidir. Emzirenlerde:  ›nsan sütüne ilacın geçtii bilinmektedir. Pckçok ilaç insan sütüne geçmesi nedeniyle em-
ziren annelerde dikkatli kullanılmalıdır Çocuklarda Kullanımı:  Etkinlii ve güvenilirlii kanıtlanmadıından çocuklarda kulla-
nılmamalıdır. 
Yan etkiler Vdvers etkiler: Dıceıerın islenmeyen eikılorı nadirdir Gastıık uluı- ı/ l ık. aı/ knnıluen \e faWUtlpmyoO, çöl M 
dir minör sindirim rahatsızlıkları yapabilir. Pek çok vakalarda, bunlann Dicetel ile hır balantısı olmadıı bildirilmi˛tir. Çün-
kü bu semptomlar hastalıkla balantılıdır. Normal kullanım ˛artlarında lokal ülsere veya irritasyona neden olan özafagusa ya-
pı˛ma olayı meydana gelmez. Ancak hastanın kullanma ˛ekli özenle takip edilmelidir. 
Kullanım fiekli ve Dozu: Genellikle günlük doz 5 tablettir. Yemek esnasında günde 5 defa Ter tablet çinemeden su ile yu-
tulur. Doz doktor tedavisi ile hastanın ihtiyacına göre ayarlanabilir. 
Saklanma Ko˛ulları: ›laçlan çocukların eri˛emeyecei yerde. 18-25 C'de ve ambalajında saklayınız 
Ticari takdim ˛ekli ve ambalaj muhtevası: 40 film tablet blister ambalajda. 
Ruhsat Sahibi: Dr F. Frik ›laç San. ve Tic. Ltd. fiti. 
Hasanpa˛a • ›STANBUL 
Ruhsat Tarih ve No: 23.06.1993 164783 
Lisans Sahibi: SOLVAY PHARMA J* ^ f >P/ 
›mal Yeri: Yeni ›laç ve Hammaddeleri San. ve Tic A fi . Esenyurt - ›STANBUL jf li 

Reçete ile satılır. 
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