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Prof. Dr. Canfeza Sezgin

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 1993 mezunudur. 1999 yılında aynı 
fakültede İç Hastalıkları Uzmanı, 2001 yılında Tıbbi Onkoloji Uzmanı, 
2006 yılında Tıbbi Onkoloji Doçenti, 2013 yılında da Tıbbi Onkoloji 
Profesörü unvanını almıştır. Mart 2016’da Biruni Üniversitesi Tıp Fa-
kültesi Hastanesi’nde Tıbbi Onkoloji Kliniği’nin kurulmasına öncülük 
etmiştir. Halen İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD’n-
da öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Kanserin tıbbi tedavisinin yanı sıra tamamlayıcı tedavilerinin de be-
raber uygulandığı integratif tedavileri yürütmektedir. Kanserde kişiye 
özel tedavi planlaması, immünoterapi, kanser aşıları, Küba aşısı, ozon 
uygulaması, kanserin derin doku hipertermi tedavisi, bitkisel tedavi, 
yüksek doz C vitamini uygulaması, hedefe yönelik yeni nesil tedaviler 
ile ilgilenmektedir. Meslek hayatına İstanbul’da devam etmektedir.

Kendisinin özellikle kanser hücre hatları üzerinde yapılmış araştır-
maları, meme kanseri başta olmak üzere çeşitli konularda yazılmış yüzü 
aşkın uluslararası ve ulusal dergilerde yayımlanmış makaleleri, kitap bö-
lümleri ile toplantılarda sunulmuş araştırmaları bulunmaktadır.

Kanserde tamamlayıcı tıp uygulamaları konusuna özel ilgisi olması 
nedeni ile 2006 ve 2016 yılında fitoterapi eğitimini, 2007 yılında hip-
noz eğitimini tamamlamıştır. 2016-2020 yıllarında T.C. Sağlık Bakan-
lığı’nın yetkilendirmesi ile tıp doktorlarına yönelik Bezmialem Üniver-
sitesi, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Gazi Üniversitesi ve Medipol Üni-
versitesi’nde düzenlenen sertifikalı fitoterapi eğitiminde “Onkolojide 
Fitoterapi” eğitimini vermiştir.

2016 yılında Almanya’da Kanserde Tamamlayıcı Hipertermi Tedavi 
Eğitimi’ni almıştır. 2017 yılında Ozon Uygulaması Eğitimi’ni tamam-
lamıştır.

Bitkisel ürünler ile ilgili ARGE çalışmaları yapmakta olup İzmir 
Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nde 5 yıllık araştırma sonucu geliştirdiği 
“zerdeçal karabiber tarçın sıvı ekstraktı”, “teknolojik ürün” sertifikası al-
mıştır. Ayrıca dünyada ilk defa geliştirilen nanoteknolojik çift katmanlı 
“curcumin/piperin”in patentini almış, bu ürünle yapılan 2 adet in vitro 

bilimsel makaleyi ARGE ekibiyle beraber yayımlamıştır. Halen çalışma 
arkadaşlarıyla beraber Yeditepe Üniversitesi’nde hayvan çalışmasını yü-
rütmektedir.

Hangi Kansere Hangi Bitki? isimli kitabı 2010 yılında yayımlanmış-
tır. Türkiye’nin kendi alanında uzman 13 bilim insanı ile birlikte yaz-
dığı Kansere Çözüm Var isimli kitabı da 2011 yılında basılmıştır. 2012 
yılında Türkiye Klinikleri Dergisi Tıbbi Onkoloji Özel Sayısı olan “On-
kolojide Tamamlayıcı-Destek Tedaviler Özel Sayısı Editörlüğü”nü yap-
mıştır. 2016 yılında 952 sayfadan ve 2000’i aşkın bilimsel referanstan 
oluşan, Tam Şifa isimli kitabı yayımlanmıştır. Tam Şifa isimli kitapta, 
hastalıklarla mücadelede yaşam/beslenme değişiklikleri, tıbbi tedaviler 
ve bitkisel reçetelere yer verilmiştir.

Mart 2019’da kanser ile ilgili en çok merak edilen konuların ve iyile-
şen gerçek hasta hikâyelerinin paylaşıldığı Kanserde Doğru Bilinen Yan-
lışlar isimli kitabı yayımlanmıştır. Kitapta bilimsel kanser tedavileri ve 
tamamlayıcı tedavilerle iyileşen gerçek vaka sunumlarına da yer veril-
miştir.

T.C. Sağlık Bakanlığı’nın Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama-
ları Bilimsel Danışma Kurulu’nda görev almaktadır. 2017 yılında ku-
rulan Fitoterapi Derneği’nin başkanlığını yürütmektedir. Uluslararası 
Klinik Hipertermi Derneği Yönetim Kurulu üyesidir. 

Hayykitap’tan yayımlanan kitapları:
Süper Gıdalarla Süper Bağışıklık, (ortak yazarlı), Temmuz 2020
Kanserde Doğru Bilinen Yanlışlar, Mart 2019
Tam Şifa, Nisan 2016
Kansere Çözüm Var (ortak yazarlı), Ekim 2011
Hangi Kansere Hangi Bitki, Eylül 2010
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Ayhan Ercan

4 Kasım 1970 yılında İstanbul’da doğmuştur. Çocukluk döneminde, 
okul tatillerini babası Recep Bey’in Eminönü’ndeki aktar dükkânında, 
tıbbi bitkilerin kaynağında şifalı bitkileri, şifalı otları, baharatları öğre-
nerek geçirmiştir. Babasının vefatından sonra işletmeyi kendi üzerine 
alarak baba mesleğini devam ettirmiş, bitkiler ve etkileri üzerinde çeşitli 
araştırmalar yapmıştır.

Kısacası, aktarlık mesleği aile mesleği olduğundan dolayı doğduğu 
günden bu yana bitkiler ile iç içe olan Ayhan Ercan TABDER’in (Tüm 
Aktar Baharatçı Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiricileri Derneği) fikir ba-
bası olduğu gibi başkanlığını da 11 yıldır sürdürmektedir. 

Aktar ve baharatçıların günümüz şartlarına ayak uydurmasını sağ-
layıp meslekte kalite çıtasını yükseltmek adına birçok çalışmaya imza 
atmış, ülkemizde ilk kez aktar ve baharatçıların devletimiz tarafından 
tanınmasını ve derneğin temsil hakkına sahip olmasını sağlamıştır. Der-
nek ve meslek grubu üyeler için çeşitli eğitim faaliyetleri düzenlemesini 
sağlayıp konusunda uzman doktor, eczacı, kimya mühendisi, gıda mü-
hendisi ve tıbbi ve aromatik bitki uzmanlarınca aktarların bilinçlenmesi 
adına organizasyonlara imza atmıştır. TABDER başkanı olarak mesleki 
konularda çıkarılan kanun çalışmalarının yürütüldüğü komisyonlarda 
fiilen görev almaktadır.

Ayhan Ercan, 1999 yılında kendi hazırlayıp sunduğu 39 bölüm tele-
vizyon programı çekmiş, 2000 yılından bugüne dek beş yüzden fazla tv 
programına konuk olarak katılıp toplumun aydınlanmasında büyük rol 
oynamıştır. Yanlış bilinenleri düzeltmek ve halkımızı aydınlatmak adına 
birçok tv programına katılan Ayhan Ercan, yabanmersini diye satılan 
yapay şekerli ürünleri deşifre etmiş, altınçilek meyvesini halkımıza ilk 
kez sunmuş ve faydalarını anlatmış, Himalaya tuzunu ilk kez anlattığı 
gibi rafine tuzlar konusunda halkımızı bilinçlendirmiş ve tansiyon has-
talarının zeytin, turşu, balık gibi tuzlu ve salamuralı ürünlerle barışma-
sını sağlamıştır.

Özellikle yoğunluğunun az olduğu yaz sezonunda Anadolu’nun fa-
kir orman köylüleriyle bir araya gelerek köylüleri şifalı bitki toplama, 

kurutma yöntemleri konusunda eğiterek ve köylülerin ürünlerini pazar-
lamaları konusunda yön göstererek kendi sosyal sorumluluk projesini 
gerçekleştirmeye başlamıştır.

Hayykitap’tan yayımlanan kitapları:
Süper Gıdalarla Süper Bağışıklık, (ortak yazarlı), Temmuz 2020
Çocuklar İçin Süper Gıdalar, Nisan 2018
Doğal Süper Gıdalar, Kasım 2016
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Bu kitap, yeni koronavirüs pandemisi döneminde
sevdiklerinden uzakta hastaları için mücadele eden

kahraman sağlık çalışanlarına ithaf edilmiştir.
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