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GeliĢen teknoloji ve bilgi birikimiyle,  

insanlığın doymak bilmez açlığına çare  

bulmak amacıyla, hayatımıza neredeyse 

her gün yeni bir keĢif girmektedir.  



Ancak burada temel sorun bu tarzdaki  

keĢiflerin günümüzde ve yakın 

geçmiĢimizde daha ziyade  

gayri-müslim âlem tarafından  

gerçekleĢtiriliyor olmasıdır.  



Yüce Allah‟ın (c.c.) „Oku!‟ emrini unutmuĢ, 

„Oku‟mak yerine „Kopya‟ etmeyi yeterli 

görmüĢ Ġslam âleminin beĢeri bilimcileri 

nedeniyle, Müslüman topraklarda yaĢayan 

halk da, kulağını, gözünü ve yüzünü iĢte bu 

gayri-müslim Batı topraklarına dönmek ve 

oradaki uygulamaları geçer akçe kabul 

etmek zorunda kalmıĢtır.  



Yani her Ģeyden evvela Ģunu söylemek 

gerekir ki, aslında bu sunumu yapan Ģu 

fakir de dâhil, bu tarz müslim 

bilimciler hem Hakk‟a (c.c.) ve hem de 

halka ziyadesiyle borçludurlar.  



Batı, kendi kültürüne ters düĢmediği için ve 

ekonomik olarak da ucuza çıkıyor gibi 

göründüğünden mesela domuzu ve ondan 

hazırlanan her türlü katkı malzemesini 

bütün bu ürünler içinde kullanmaktan 

çekinmemektedir. 



Ne yazık ki, helalin içine haramın 

karıĢtığı durumlar sadece gıdayla 

sınırlı kalmamaktadır.  



 ÖlmüĢ hayvan, kan, domuz eti, Allah'tan baĢkası adına  

boğazlanan, (henüz canı çıkmamıĢ iken) kestikleriniz hariç;  

boğulmuĢ, darbe sonucu ölmüĢ, yüksekten düĢerek ölmüĢ,  

boynuzlanarak ölmüĢ ve yırtıcı hayvan tarafından  

parçalanmıĢ hayvanlar ile dikili taĢlar üzerinde boğazlanan  

hayvanlar, bir de fal oklarıyla kısmet aramanız size haram  

kılındı. ĠĢte bütün bunlar fısk (Allah'a itaatten kopmak)tır.  

Bugün kafirler dininizden (onu yok etmekten) ümitlerini  

kestiler. Artık onlardan korkmayın, benden korkun. Bugün  

sizin için dininizi kemale erdirdim. Size nimetimi  

tamamladım ve sizin için din olarak Ġslâm'ı seçtim. Kim  

Ģiddetli açlık durumunda zorda kalır, günaha meyletmeksizin  

(haram etlerden) yerse Ģüphesiz ki Allah çok bağıĢlayıcıdır,  

çok merhamet edicidir.  
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۪حيمِ  ْحٰمِن الرَّ ِ الرَّ  بِْسِم ّٰللاه

 



Kalp ve damar cerrahisinin ilgi alanına giren konularla ilgili 

olarak helal ve haram iliĢkisini anlatmada kabaca Ģöyle bir 

sınıflama yapabiliriz: 

1 – ĠLAÇLAR 

 Ġçeriğinde haram madde bulunanlar;  

 Örn: Kapsül formundaki  

                ilaçlar 



6200 civarı ticari isim 

 

 



Sorunlar 

 Prospektüs bilgilerinde eksiklikler: Üretim kaynakları ? 

 Jenerik kontrol yetersiz, ürün kontrolü Ģart  

 (Asetilsalisilik asit: Ecopirin tb – Coraspin tb  

                               ya da 

  Pentoksifilin: Pentox kapsül, Trental draje veya Trentilin    

      tb örneklerinde olduğu gibi…) 

 … 

 … 

 … 





 Ġlaçtan beklenti…? 



 Ġlaçtan beklenti…? 

 ġafi, el-Muhyi… 



Depresyon ya da Panik Atak Hastası 



“ġüphesiz, Allah'ın doksan dokuz, yüzden bir 

eksik ismi vardır…”  

Hz.Muhammed (s.a.v.) (Ġbni Mâce, Tirmizî) 



Ġlaç sonrası haller…? Akıl-Ġdrak?... 

۪حيمِ  ْحٰمِن الرَّ ِ الرَّ  بِْسِم ّٰللاه

 

 Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk  

etsinler diye yarattım.  

 

Zariyat 56 



Hastalıktan beklenti ne olmalıdır…? 



Hastalıktan beklenti ne olmalıdır…? 

Amentü billahi … ve bil kaderi hayrihi ve 

Ģerrihi… 

 



۪حيمِ  ْحٰمِن الرَّ ِ الرَّ  بِْسِم ّٰللاه

 

 Eyyûb'u da hatırla. Hani o Rabbine, "ġüphesiz ki ben  

derde uğradım, sen ise merhametlilerin en 

merhametlisisin" diye niyaz etmiĢti. Biz de onun  

duasını kabul edip kendisinde dert namına ne varsa  

gidermiĢtik. Tarafımızdan bir rahmet ve kullukta  

bulunanlar için de bir ibret olmak üzere ona ailesini ve  

onlarla beraber bir mislini daha vermiĢtik.  
 

Enbiya 83-84 



۪حيمِ  ْحٰمِن الرَّ ِ الرَّ  بِْسِم ّٰللاه

 

(Ey Muhammed!) Kulumuz Eyyub'u da an.  

Hani o, Rabbine, "ġeytan bana bir yorgunluk  

ve azap dokundurdu" diye seslenmiĢti. Biz de  

ona, "Ayağını yere vur! ĠĢte yıkanacak ve  

içecek soğuk bir su" dedik. Biz ona  

tarafımızdan bir rahmet ve akıl sahiplerine  

bir öğüt olmak üzere ailesini ve onlarla birlikte bir o  

kadarını bahĢettik.  



 ġöyle dedik: "Eline bir demet sap al ve  

onunla vur, yeminini bozma." Gerçekten  

biz Eyyûb'u sabreden bir kimse olarak  

bulduk. O ne güzel bir kuldu! O, Allah'a  

çok yönelen bir kimse idi. 

 Sad 41-44 



Zaruret? 

 

Takva? 



۪حيمِ  ْحٰمِن الرَّ ِ الرَّ  بِْسِم ّٰللاه

 
 Allah, size ancak leĢ, kan, domuz eti ve  

Allah'tan baĢkası adına kesileni haram kıldı.  

Ama kim mecbur olur da, istismar etmeksizin  

ve zaruret ölçüsünü aĢmaksızın yemek  

zorunda kalırsa, ona günah yoktur. ġüphesiz,  

Allah çok bağıĢlayandır, çok merhamet  

edendir. 

Bakara, 173 



۪حيمِ  ْحٰمِن الرَّ ِ الرَّ  بِْسِم ّٰللاه

ÖlmüĢ hayvan, kan, domuz eti, Allah'tan baĢkası  

adına boğazlanan, (henüz canı çıkmamıĢ iken)  

kestikleriniz hariç… size haram kılındı…Kim  

Ģiddetli açlık durumunda zorda kalır, günaha  

meyletmeksizin (haram etlerden) yerse Ģüphesiz ki  

Allah çok bağıĢlayıcıdır, çok merhamet edicidir. 
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“An”a göre zaruret kavramı ve 

mükellefiyetler 



 Bizzat haram bir kaynaktan elde edilen ilaçlar; 

 Örn: Heparin (Domuz ya da sığırların   

              barsak veya akciğer mukozası,  

                              sentetik üretim ?) 

             Protamin (Somon balığının spermi, 

         rekombinant biyoteknoloji ?) 



HEPARĠN FLAKON ĠLAÇ EġDEĞERLERĠ 

 

NEVPARIN 25000 IU 1 FLAKON  

HEPARIN SODYUM PANPHARMA  

LIQUEMINE 25000 IU 1 FLAKON  

LĠPARĠN-S SPREY JEL 2400 IU /GR  

VASPARIN 25000 IU/5 ML 

ENJEKSIYONLUK C 

 

http://www.ilacrehberi.com/cgi-bin/vademecum.asp?ilac=37550&tb=1
http://www.ilacrehberi.com/cgi-bin/vademecum.asp?ilac=37550&tb=1
http://www.ilacrehberi.com/cgi-bin/vademecum.asp?ilac=37550&tb=1
http://www.ilacrehberi.com/cgi-bin/vademecum.asp?ilac=37550&tb=1
http://www.ilacrehberi.com/cgi-bin/vademecum.asp?ilac=37550&tb=1
http://www.ilacrehberi.com/cgi-bin/vademecum.asp?ilac=51099&tb=1
http://www.ilacrehberi.com/cgi-bin/vademecum.asp?ilac=37125&tb=1
http://www.ilacrehberi.com/cgi-bin/vademecum.asp?ilac=37125&tb=1
http://www.ilacrehberi.com/cgi-bin/vademecum.asp?ilac=37125&tb=1
http://www.ilacrehberi.com/cgi-bin/vademecum.asp?ilac=37125&tb=1
http://www.ilacrehberi.com/cgi-bin/vademecum.asp?ilac=37125&tb=1
http://www.ilacrehberi.com/cgi-bin/vademecum.asp?ilac=42409&tb=1
http://www.ilacrehberi.com/cgi-bin/vademecum.asp?ilac=42409&tb=1
http://www.ilacrehberi.com/cgi-bin/vademecum.asp?ilac=42409&tb=1
http://www.ilacrehberi.com/cgi-bin/vademecum.asp?ilac=42409&tb=1
http://www.ilacrehberi.com/cgi-bin/vademecum.asp?ilac=42409&tb=1
http://www.ilacrehberi.com/cgi-bin/vademecum.asp?ilac=53959&tb=1
http://www.ilacrehberi.com/cgi-bin/vademecum.asp?ilac=53959&tb=1
http://www.ilacrehberi.com/cgi-bin/vademecum.asp?ilac=53959&tb=1
http://www.ilacrehberi.com/cgi-bin/vademecum.asp?ilac=53959&tb=1
http://www.ilacrehberi.com/cgi-bin/vademecum.asp?ilac=53959&tb=1
http://www.ilacrehberi.com/cgi-bin/vademecum.asp?ilac=53959&tb=1






Damar yolu açıldıktan sonra  

uzun süreli kullanılacaksa 

sistem -tıkanmasın diye- 

‘HEPARİN’li serumla 

yıkanır. 



DüĢük Molekül Ağırlıklı 

Heparinler 

• Clexane 

• Innohep 

• Hibor 

• Fraxiparine 

• Fragmin 

• Oksapar … vs 

 

XARELTO 







2 – HAYVAN KAYNAKLI DĠKĠġ 

(SÜTÜR) MATERYALLERĠ 

DikiĢ materyallerini kabaca bir sınıflama ile 

sınıflarsak; 

 

Emilebilir olanlar 

Emilebilir olmayanlar    



Simple Catgut 

Features 

Raw material: Animal Collagen obtained from 

bovine intestinal serous or from cattle sub-mucous. 

Natural and absorbable material: Primarily 

derived from intestine walls conjunctive tissues of 

selected mammals. 



Haram yemek? 



3 - HAYVAN KAYNAKLI / 

ĠÇERĠKLĠ DAMAR GREFTLERĠ 

Greftleri alındıkları kaynaklara göre Ģu 

Ģekilde sınıflamak mümkündür: 

 

a-KiĢinin kendisinden elde olunabilir. 

b-Bir baĢka insandan alınabilir. 

c-Bir hayvandan alınmıĢ olabilir.  

d-Sentetik olarak üretilmiĢ olabilirler.  



Helal-haram iliĢkisi anlamında ise kalp damar 

cerrahisi açısından greftlerle ilgili konuları Ģu 

Ģekilde sınıflayabiliriz: 

a-Hayvandan alınmıĢ damar greftleri 

Örn: Sığır mezenter arteri 



b-Heparin kaplı sentetik damar greftleri 

Örn:Heparin kaplı  

         PTFE greftler 



c-Kollajen gibi bağ dokusu elemanlarıyla 

kaplı sentetik damar greftleri 

Örn:Dacron greftler 



d-Damar greftleri ve doku mühendisliği      

    çalıĢmaları  

•Homolog 

•Heterolog 

Örn:Fibrin-polylactide-based  

tissue-engineered  

vascular graft in the arterial circulation 



4 - HAYVAN KAYNAKLI KALP 

KAPAKLARI 

  Kalbimizin, odacıkları arasında 4 ayrı 

bölgede kapakçıklar vardır. Bunların hastalığı 

durumunda ameliyat gerekliliği düĢünülmüĢse 

yapılabiliyorsa öncelikle mevcut kapağın 

tamiri düĢünülür. Ancak bu mümkün değilse 

kapak sökülür, yerine bir baĢka kapak takılır.  

DĠP NOT: 

!!! Kalp kapak tamirlerindeki müstakbel riskler !!! Eriyebilir ringler… 



Yeni takılan bu kapak; 

a-Metalik 

b-Ġnsanlardan (Kadavradan) alınma 

c-Hayvanlardan alınma 

d-KiĢinin kendi kapağı (Nadiren) 

olabilir. 



c-Hayvanlardan alınma kalp kapakları 

•Domuzlardan 

•Sığırlardan vs 

 

Örn:Domuz kalp kapağı 



5 - HAYVAN KAYNAKLI DOKU 

BÜTÜNLEYĠCĠLER 

 Kol ve bacak damarlarının tıkanması gibi  

durumlarda, Ģeker hastalarında ya da kimi zaman  

travma sonrasında meydana gelen geniĢ doku  

kayıplarının hastanın kendi dokularının  

kullanılarak kapatılması mümkün olamayabilir.  

 Böylesi bir durumda dokudaki o kaybın  

küçültülmesi ve iyileĢmenin sağlanabilmesi için  

içeriğinde kollajen gibi yapıların bulunduğu doku  

bütünleyiciler yaraların içine yerleĢtirilir.  



 Vücut tarafından bu doku yavaĢ yavaĢ 

emilir, vücut adeta onunla bütünleĢir ve son 

olarak kiĢinin kendi derisi gelir bu yapının 

üstünü örter ve yara iyileĢmiĢ olur.  

 Örnek; 



6 – LOKAL ETKĠLĠ KANAMA 

DURDURUCULAR 

Bazı durumlarda ameliyat esnasında  

dokulardan kanama geliĢir ancak bu kanamalar  

dikiĢ atmakla duracak cinsten değildir. Böylesi  

durumlarda o bölgeye lokal olarak etki eden  

kanama durdurucu preparatlar kullanılır ki  

bunların da bir kısmı yine hayvansal  

kaynaklıdır.  



Örn: Lokal etkili 

kanama durdurucular 



7 – GENETĠĞĠ DEĞĠġTĠRĠLMĠġ 

ORGANĠZMALAR (GDO)  

 Bu grupta yer alan uygulamalar Ģu an için  

henüz araĢtırma düzeyindedir.  

 Helal-haram iliĢkisi anlamında Ģu an için açık  

bir tehdit olmamakla birlikte yakın gelecek için  

risk teĢkil etmektedirler.  



 Hayvanların kimi hücrelerinin ya da dokularının  

alınıp, alerjik özelliklerini kazandıran genleriyle  

oynanmak suretiyle alerjik yapıları ortadan  

kaldırılmak istenmektedir. Böylelikle insan vücudu  

onları yabancı madde gibi tanımayacak ve onlarla  

savaĢmayacaktır. Onların bizim vücudumuza  

yabancılık arz eden bu özellikleri ortadan  

kaldırıldıktan sonra da kimi hastalıklar için o  

hayvanların hücreleri, kimi hastalıklar için o  

hayvanların dokuları ya da kimi hastalıklar içinse 

 o hayvanların organları insanlara nakledilecektir.  



Rıza Belgeleri 

(?) 

Onam Formu 
 

(“Yehova‟nın ġahitleri” için özel 

ameliyat teknikleri…) 







Bilim nedir? 



۪حيمِ  ْحٰمِن الرَّ ِ الرَّ  بِْسِم ّٰللاه
 

ا الَّ۪ريَه ٰاَمُىىا َفيَْعلَُمىنَ  َ ََل يَْسَتْحـ۪ي۪ٓ اَْن يَْضسَِب َمَثالً َما بَُعىَضًة َفَما َفْىَقَهۜا َفاَمَّ  اِنَّ ّٰللاه
 ُيِضلُّ بِ 

ُ بِٰهَرا َمَثالًًۢ ا الَّ۪ريَه َكَفُسوا َفيَُقىلُىَن َماَذ۪ٓا اََزاَد ّٰللاه َك۪ثيساً ۪ه اَوَُّه اْلَحقُّ ِمْه َزبِِّهْمْۚ َواَمَّ
 َوَما ُيِضلُّ بِ۪ه۪ٓ اَِلَّ اْلَفاِس۪قيَه  

  َويَْه۪دي بِ۪ه َك۪ثيساًۜ

Allah bir sivrisineği, ondan daha da ötesi bir varlığı 

örnek olarak vermekten çekinmez. Ġman edenler 

onun, Rablerinden (gelen) bir gerçek olduğunu 

bilirler. Küfre saplananlar ise, "Allah örnek 

olarak bununla neyi kastetmiĢtir?" derler. (Allah) 

onunla bir çoklarını saptırır, bir çoklarını da 

doğru yola iletir. Onunla ancak fasıkları saptırır. 

 

Bakara, 26  





Hasta Hakları 

 Doktordan beklenti ne olmalıdır? 

 Hastaneden beklenti ne olmalıdır? 

 Güncel uygulamalar Ġslâm‟a ne kadar 

uygun? XXX 

 Tedbir-tevekkül… 

 Takva-Ġhsan… 

 Kim kimi tedavi ediyor? 



۪حيمِ  ْحٰمِن الرَّ ِ الرَّ  بِْسِم ّٰللاه

 
 Artık gözünüzü açın! Ne zaman ki can  

köprücük kemiğine dayanır, «Tedavi  

edebilecek kimdir?» denir. (Can çekiĢen)  

bunun gerçek bir ayrılıĢ olduğunu anlar. Ve  

bacak bacağa dolaĢır. ĠĢte o gün sevkedilecek  

yer, sadece Rabbinin huzurudur.  

Kıyame 26-30 



Hasta Yemekleri 



Hastane Binaları 

 Yataklar 

 Tuvaletler 









Estetik Cerrahi 

 Hz. Ömer‟in beyaz saç teli 

 Herkesin çirkin bulduğu çocuk 



۪حيمِ  ْحٰمِن الرَّ ِ الرَّ  بِْسِم ّٰللاه

 

O, kendisinden baĢka hiçbir ilah olmayan Allah'tır. 
Gaybı da, görünen âlemi de bilendir. O, 

Rahmân'dır, Rahîm'dir. O, kendisinden baĢka 
hiçbir ilah bulunmayan Allah'tır. O, mülkün 

gerçek sahibi, kutsal (her türlü eksiklikten uzak), 
barıĢ ve esenliğin kaynağı, güvenlik veren, gözetip 
koruyan, mutlak güç sahibi, düzeltip ıslah eden ve 

dilediğini yaptıran ve büyüklükte eĢsiz olan 
Allah'tır. Allah, onların ortak koĢtuklarından 

uzaktır.  



O, yaratan, yoktan var eden, Ģekil veren 

Allah'tır. Güzel isimler O'nundur. 

Göklerdeki ve yerdeki her Ģey O'nu tesbih 

eder. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve 

hikmet sahibidir.  

 

HaĢr 22-24 



Kadın Hastalıkları ve Doğum 

 Kürtajlar 

 Üçlü-beĢli testler ve amniyosentez 

 Etik kurul kararıyla doğumun 

sonlandırılması 

 Hipokrat Yemini ? 



۪حيمِ بِْسِم  ْحٰمِن الرَّ ِ الرَّ ّٰللاه  
 

 …Kim, bir cana veya yeryüzünde  

bozgunculuk çıkarmaya karĢılık olmaksızın  

(haksız yere) bir cana kıyarsa bütün insanları  

öldürmüĢ gibi olur. Her kim bir canı  

kurtarırsa bütün insanları kurtarmıĢ gibi  

olur… 

 

Maide 32  



Yunus Emre Hazretleri 



Ġnfertilite AraĢtırmaları  

 Ramazan ayında örnek alımı ve personel 

çalıĢma düzeni 

 Banyo-hamam ihtiyacı 



AĢılar 

 AĢılanma 

 AĢı 



  Bilim bir öcü değildir. Bilime „Dur!‟ 

demek olmaz! Bilimin bunları araĢtırması 

bir hata değildir. Elbette ki bilim bütün bu 

çalıĢmaları yapmak zorundadır ve 

yapmalıdır da…  

   



 Ancak ortada ciddi bir sorun da vardır  

ki bu sorun; bilim yapan insanların  

çoğunun önceliğinin Ġslami düĢünce,  

Ġslami öncelikler olmadığıdır. 

 



ġüphesiz ki Allah sizin Ģifanızı size 

haram kıldığı Ģeylerde kılmamıĢtır. 

 

Hz.Muhammed (s.a.v.) 

(Buhari) 



Tedavi olmak da Allah‟ın takdiridir.  

Tedavi olunuz. Zira Cenab-ı Hak hiçbir 

hastalık yaratmamıĢtır ki, devasını da 

yaratmıĢ olmasın.   

Sadece biri, yani yaĢlılık müstesna. 

         

Hz. Muhammed (s.a.v.) 

     (Tirmizi, Ġbn Mace) 



ÜNĠVERSĠTE 











http://catholicismpure.wordpress.co

m/2010/10/23/guilt-remorse-and-

shame/ 



 Eski Türk Hanı‟nın 

öğüdü 

 Hz.Mevlana 

 Benzememek kültürü 

 AĢure günü 

 Tırnak kesimi 

 Kafirun Suresi 

 Ġhlas Suresi 

ġaĢmıĢ-sapmıĢ kıble 



ÜNĠVERSĠTE 

• Adı:ĠHSAN ÜNĠVERSĠTESĠ 

•BaĢındaki:Rektör – Dekan 

                (BaĢmüderris, Emir vs) 

•Papaz cüppesi ve kepi 

•Tüm fakültelerde Ġslam‟da edep ve     

  bilim tarihi eğitimi 

•ARGE departmanında fıkıh kurulu  
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ÜRETĠM 

TEKNOKENT BAĞIMSIZ 

HELAL SERTĠFĠKALAMA 



http://www.theatlantic.com/business/archive/2012/03/10-ways-to-visualize-how-americans-spend-money-on-health-care/254736 



http://circ.ahajournals.org/content/119/21/2844.full 

Historical Perspectives in Cardiology 

Evolution of Cardiopulmonary Bypass 

William S.Stoney, MD 

Circulation. 2009; 119: 2844-2853 

... The National Institutes of Health budget for medical research 

in 1945 was $180 000. By 1947, it was increased to $4 000 

000, in 1950 to $46 000 000, and in 1974 to $1 billion. By 

2008, the total budget just for the Heart, Lung, and Blood 

Institute was almost $3 billion… 

 

  

 

http://circ.ahajournals.org/search?author1=William+S.+Stoney&sortspec=date&submit=Submit
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Neler Yapabilir? 

 “Ben daha fazla  ne yapabilirim?” sorusunu 

herkes kendisine sormalıdır. 

 Politikacıların siyasetçilerin uyarılması. 

 Talep yoksa arz da yoktur. 

 Hayvancılık sektöründe yan sanayi kurulması. 

 Jelatin ve kollojen fabrikalarının kurulması. 

 Kooperatifler ve dernekler. 



Getiri… 



Dünyada her dört kiĢiden biri Müslüman… 

YaklaĢık 2 milyar müstakbel alıcı… 

 

MADE IN CHINA 







http://www.mynet.com/haber/saglik/saglik-

bakanligindan-helal-ilac-yaniti-helal-ilac-calismasi-yok-

1693295-1 

 6 Şubat 2015 08:52  

 ANKARA (ANKA)- MHP Ankara Milletvekili Özcan 

Yeniçeri, helal ilaç konusunda yürütülmekte olan çalıĢma 

ve proje olup olmadığını sordu. Yeniçeri, helal ilaç 

konusunda bir çalıĢma varsa bunların ne aĢamada olduğu 

sorusunu da yöneltti. 

 -SAĞLIK BAKANI'NDAN 'HELAL ĠLAÇ' YANITI 

 Soru önergesini yanıtlayan Sağlık Bakanı, "Bakanlığımın 

'helal ilaç' konusunda yürüttüğü herhangi bir çalıĢma ve 

projesi bulunmamaktadır" dedi. 

 

http://www.mynet.com/haber/haberler/helal-ilac-102487
http://www.mynet.com/haber/haberler/saglik-bakani-13000


KULLANILAN ORAN ÇOK AZ 
Sağlık Bakanlığı yetkilileri, ilaçların içinde 
etken madde olarak domuz materyali 
kullanıldığı ancak bu materyaller çok az bir 
oran da ilaçların içinde kullanıldığını söyledi. 
Bakanlık yetkilileri domuz jelatinleri yerine inek 
jelatinlerinin kullanılmasını istediklerini ancak 
kimsenin buna yanaşmadığı belirtildi. 
Yetkililer, ”Domuz jelatinlerine oranla diğer jelatinler 
çok pahalı. Bu yüzden kimse bunu üretmiyor. Bakanlık 
tarafından denetlenerek ilaçlar kullanıma sunuluyor. 
Alternatifi olmadığı zaman bu ilaçların kullanımın da 
sakınca yok. Sağlık için gerekli olduğu takdir de 
içeriğin de domuz jelatini bulunan ilaçların 
kullanılması gerekiyor” dedi. 

http://www.haber7.com/etiket/domuz+jelatinleri


DOMUZ YEMEK ?... 



DOMUZ YEMEK ?... 

DOMUZ GĠBĠ YEMEK  



“Biz Ģüphesiz (her Ģeyimizle) Allah‟a aidiz 

 ve Ģüphesiz O‟na döneceğiz” derler. 

(Bakara – 156)  


