
TÜRK FARMAKOLOJİ DERNEĞİ BÜLTENİ
Türk Farmakoloji Derneği E-Bülteni Üç Ayda Bir Yayımlanır.  

TFD Bülteni
Sayı: 140

Nisan - Haziran 2020



2TFD Bülteni  | Sayı: 140 | Nisan - Haziran 2020

TFD Bülteni
Sayı: 140
Nisan - Haziran 2020

Editör
Yeşim TUNÇOK

Editör Yardımcısı
Günay YETİK ANACAK

Yayın Kurulu
Sedat R. ALTUĞ
Aslı F. CEYLAN IŞIK
Gökçe TOPAL TANYILMAZ
İsmail Mert VURAL
Ahmet ALTUN

Bilim Kurulu
Yusuf KARATAŞ
Seyhan ŞAHAN FIRAT
Gönen ÖZŞARLAK SÖZER
İlkay ALP YILDIRIM
Beyzagül ERKAYMAN
M. Kürşat DERİCİ
Yeşim KAYA YAŞAR
Dilara BALKAN
Merve YILMAZ BOZOĞLAN
Mehmet GÜNATA

Grafik Düzenleme
Dorukhan AKTÜRK
dorukhanakturk@gmail.com

Bültende yer almasını istediğiniz yazı ve haberleri
tfdbulten@gmail.com adresine gönderebilirsiniz.

İÇİNDEKİLER
3
4

6

8

10

12

14

16

17

20

24

27

29

30

ÖNSÖZ

KONGRE/TOPLANTILARIN ARDINDAN 
TFD-KFÇG Webinar - I
“Drug Repurposing and COVID-19”

KONGRE/TOPLANTILARIN ARDINDAN
TFD-KFÇG Webinar - II
“Klinik Araştırmalar ve COVID-19”

GENÇ FARMAKOLOĞUN KALEMİNDEN
COVID-19 Klinik Farmakolojinin
Gelişmesi İçin Bir Fırsat Olabilir mi?
//
COVID-19 Tedavisi ve Farmakovijilansın Önemi

GENÇ FARMAKOLOĞUN KALEMİNDEN
SARS-CoV-2 Sonrası Nörolojik
Hastalıklarda Artış Olacak mı? 

İLAÇ OTORİTELERİNDEN HABERLER
Ülkemiz, Uluslararası Uyum Konseyi
(ICH)’nin Yeni Tam Üyesi Oldu

POPÜLER BİLİMSEL YAZILAR
Pandeminin Sanal Dünyası

TFD ÇALIŞMA GRUPLARI/
KOMİSYONLARINDAN HABERLER
Türk Farmakoloji Derneği “Tıpta Uzmanlık
Özlük Hakları Komisyonu” (TUÖHAK) Kuruldu

BİR FARMAKOLOG-BİR SANAT
Ongun Onaran ve Klarnet

TFD’NİN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI
Türk Farmakoloji Derneğinin Gözünden COVID-19 
Pandemisinde İlaç Kullanımı Tavsiye Notları

YURTDIŞINDAKİ ÜYELERİMİZDEN HABERLER
TÜBİTAK 2214-A Yurt Dışı Doktora Sırası
Araştırma Programı Bursiyeri Deneyimleri - I

YURTDIŞINDAKİ ÜYELERİMİZDEN HABERLER
TÜBİTAK 2214-A Yurt Dışı Doktora Sırası
Araştırma Programı Bursiyeri Deneyimleri - II

GELECEK BİLİMSEL TOPLANTI DUYURULARI
Gelecek Bilimsel Toplantılar

ÜYELERİMİZDEN HABERLER
Ocak - Haziran 2020 Tarihleri Arasında
Farmakoloji Anabilim Dallarında Yapılan Tezler



3TFD Bülteni  | Sayı: 140 | Nisan - Haziran 2020

Türk Farmakoloji Derneği’nin Değerli Üyeleri, 

COVID-19 küresel salgınını dünyadan ve ülkemizden kovalamaya çalışırken, Ocak-Mart 2020
sayısından sonra Türk Farmakoloji Derneği Bülteni’nin Nisan-Haziran 2020 sayısıyla yine
birlikteyiz. TFD Bülteni, bu sayıda da yine ilginizi çekeceğini umduğumuz yazılardan oluşuyor.

TFD Klinik Farmakoloji Çalışma Grubu (KFÇG) işbirliğiyle, uluslararası katılımlı ve konuşma
dili İngilizce olan “COVID-19 and Drug Repurposing” adlı toplantıyı 14 Mayıs 2020’de sanal
ortamda gerçekleştirdik. Bu toplantının 14 Mayıs Eczacılık Günüyle aynı günde olması,
bize, eczacı üyelerimizin bu özel gününü kutlama fırsatı verdi. TFD KFÇG işbirliğiyle
düzenlediğimiz “COVID-19 ve Klinik Araştırmalar” adlı ikinci toplantıyı ise 11 Haziran 2020’de
yine sanal ortamda gerçekleştirdik. Bu iki sempozyumla ilgili ayrıntıları “Kongre/Toplantı
Değerlendirme” bölümünde bulabilirsiniz. Sanal ortamda bilimsel toplantılarımıza devam
etmek istediğimiz için siz değerli üyelerimizden yeni toplantı önerileri bekliyoruz. 

“COVID’ i Kovalarken” başlıklı bu sayımızda COVID-19 ile ilgili yazılara öncelik verdik. Bu ve
bundan sonraki sayılarımızda, “Üyelerimizden Haberler” gibi eskiden beri bültende yer alan
başlıklar dışında “İlaç Otoritelerinden Haberler, Bir Farmakolog-Bir Sanat, Popüler Bilimsel Yazılar,
Genç Farmakoloğun Kaleminden, TFD’nin Sosyal Medya Paylaşımları, Gelecek Bilimsel
Toplantılar ve Yurtdışındaki Üyelerimizden Haberler” gibi yeni bölümler altında yapılandırdığımız
yazılar da var. Özellikle “Genç Farmakoloğun Kaleminden” başlığı için yaptığımız duyuruya çok
sayıda başvuru gelmesi bizi çok sevindirdi. Genç farmakologlardan gelen diğer yazıları da
sırayla daha sonraki sayılarımızda yayınlayacağız. Böylece, bu sayıdan itibaren, gençlerimizin
farklı konularda birbirinden ilginç bakış açıları ile buluşma fırsatı bulabileceğiz. Ayrıca yurtdışında
lisansüstü eğitim yapan veya araştırmacı olarak çalışanlara seslendiğimiz duyurumuza gelen
başvuruları “Yurtdışındaki Üyelerimizden Haberler” bölümünde bulabilirsiniz. 

İstanbul’da Harbiye Askeri Müzesinde yapılan 7. Avrupa Farmakoloji Kongresi (EPHAR 2016)
ile ilgili ayrıntılı yazıyı 28-30. dönemlerin TFD Yönetim Kurulu Başkanı ve EPHAR 2016 Kongre
Başkanı Prof. Dr. Öner Süzer ile kongre sekreterleri Prof. Dr. Sönmez Uydeş Doğan ve
Prof. Dr. Tuğba Durlu Kandilci kaleme aldılar. Bu uluslararası bilimsel etkinlik, Türkiye’nin ev
sahipliğinde yapılan ilk Avrupa Farmakoloji Kongresi olması nedeniyle tarihi bir önem taşıdığı
için, kongreyle ilgili yazı ve resimleri bu sayıya özel ek olarak sunuyoruz. Bildiğiniz gibi, Prag’da
yapılması planlanan EPHAR 2020 COVID-19 küresel salgını nedeniyle 2021 yılına ertelendi.
TFD Yönetim Kurulu olarak, görev dönemimizde, uluslararası bir farmakoloji kongresi
gerçekleştirmeyi de planlıyoruz. Bülten hazırlığı için, editör yardımcımız Günay Yetik Anacak’ın
organizasyonunda, TFD Yönetim Kurulu üyelerinin tümü ve Bilim Kurulu üyelerimiz bülten
yazılarının toplanmasından düzenlenmesine kadar pek çok görevi üstlendiler. Çok emek
verdiğimiz bu sayıyı da beğeneceğinizi umuyorum. Yeni sayılarda buluşmak üzere… 

ÖNSÖZ

Prof. Dr. Yeşim Tunçok
Türk Farmakoloji Derneği Yönetim Kurulu Başkanı
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Webinar açılış konuşmamda da belirttiğim
üzere, Klinik Farmakoloji Çalışma Grubu (KFÇG)
henüz genç sayılabilecek bir yaşta. Bizler
KFÇG yeni yürütme kurulu olarak büyük bir heye-
canla bir araya geldik. Göreve atanır atanmaz 
da KFÇG’yi yeniden dinamikleştirerek etkinliğini 
arttırmak ve bir üst seviyeye çıkarmak, dünya-
daki gelişmelere ve eğilimlere paralel olarak 
ülkemizde klinik farmakoloji alanında daha faz-
la farkındalık yaratmak, evrensel ilkeleri ortaya
koymak ve dünyada tartışılan konulara farklı 
ve yeni bakış açıları sunmak üzere hızla ve 
heyecanla aktivitelerimizi gerçekleştirmeye 
başladık. Sosyal ve iş yaşamının neredeyse 
çoğu kısmının çevrimiçi bir dönüşüme geçtiği 
bu dönemi fırsata çevirerek ilk aktiviteleri-
miz olarak “KFÇG Webinar Serisi”ne başlattık.

Bildiğimiz üzere, Dünya Sağlık Örgütü’nün, 
yeni koronavirüs hastalığını (COVID-19) pande-
mi olarak ilan etmesinden bu yana tüm dünyada 
etkili ve güvenli tedavi ve profilaksi seçenekleri 
tartışılmaya başlandı ve halen tartışılmaya de-
vam ediyor. KFÇG olarak bizler de bu konuyu 
tartışmayı, farklı ve yeni bakış açıları sunmayı 
amaçladık. 14 Mayıs 2020 tarihinde, iki özel ulus-
lararası konuşmacımız, Prof. Stefano Alcaro ve 
Dr. Arzu Güneş Granberg ile “Drug Repurpos-
ing and COVID-19” konulu uluslararası bir we-

binar gerçekleştirerek webinar serisine başlamış 
olduk. Bu webinardaki moderatörlük görevini, 
TFD Yönetim Kurulu üyeleri Prof. Günay Yetik 
Anacak ve Doç. Dr. Sedat Altuğ üstlendi. 

Bu ilk webinar, hem tartışılan konunun “ilaç-
ların yeniden konumlandırılması” olması bakı-
mından hem de teknik olarak ilk kez çevrimiçi
bir canlı yayın gerçekleştiriyor olmamız bakı-
mından ilklere imzasını attı. Kısa bir sürede
karar vererek konuşmacılarımızı belirleyip ken-
dilerini davet edip takvimi oluşturmak, bir 
yandan da teknik organizasyonu yürütmek
biraz heyecanlı anlara yol açtıysa da başarıyla
tamamladığımıza ve sonraki etkinliklerimiz için
heyecanımızın ve canlı yayın yapma güvenimi-
zin arttığına inanıyorum. 

İlk konuşmacımız, İtalya’da Net4Science
Academic Spinoff kurucusu ve Magna Græcia
Di Catanzaro Üniversitesinin öğretim üyesi
Prof. Dr. Stefano Alcaro idi. Prof. Dr. Alcaro,
“Drug Repurposing: Definitions and Principles” 
başlıklı konuşmasında önce tanımlara ve temel
prensiplere değindi. İlacın yeniden konumlandı-
rılması, ruhsat alarak onaylanmış ya da ruhsat 
alamamış ilaçların yeni endikasyonları için keşfi
olarak tanımlanıyor. Bu uygulama genellikle, ilaç 
geliştirme aşamasında ilacın endikasyonunu

Prof. Dr. Sinem Ezgi Gülmez
TFD – KFÇG Yürütme Kurulu Başkanı

TFD-KFÇG WEBİNAR - I
“DRUG REPURPOSING AND COVID-19”

KONGRE/TOPLANTILARIN ARDINDAN
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uyarlamak ya da genişletmek için yapılıyor. 
Aynı anlamda kullanılan terimler de bulunuyor:
Drug reprofiling, drug retasking, drug indication
expansion, drug indication shift, therapeutic 
switching. Erken ve geç faz ilaç yeniden konum-
landırma yapılabiliyor. İlaç yeniden konumlan-
dırma, bilimsel ve pazarlama açıdan önemli
etkiye sahip. Öyle ki, örneğin son bir yılda ruh-
satlandırılan ilaçların 1/3’ü yeniden konumlan-
dırılmış ilaçlar ve ilaç firmaları için yıllık %25
gelir payına sahip. İlaç yeniden konumlandır-
manın diğer objektif avantajları ise ilaç ruhsat
sürecini 5-7 yıl gibi bir süre kısaltması, ilaç 
geliştirmek için ayrılan bütçenin korunması 
ve çok hedefli ilaç keşif çalışmaları ile yakın 
bağlantısının olması. İlaç keşfi ve ilaç yeniden 
konumlandırılmasının teknik yöntemlerine ve 
biyoinformatik araçlarına da ayrıntılı olarak 
değinen Prof. Alcaro, ilaç yeniden konumlandır-
maya dair “In silico driven Drug Repurposing in 
epigenetics”, “In silico driven Drug Repurposing
in obesity” ve “Natural components of
Mediterranean Diet multi-targeting anticancer
agents” başlıklı kendi özgün araştırmaları ile
ilgili bilgiler de aktardı. İlaç yeniden konum-
landırmanın ilaç sanayi ve akademi için harika
bir fırsat olduğunu vurgulayan Prof. Alcaro,
poli-farmakoloji ve çok hedefli ilaç keşif para-
digmaları arasında güçlü bir bağlantı olduğunun
altını çizerek, doğal bileşiklerin ilaç yeniden
konumlandırma için mükemmel bir başlangıç
noktası olabileceğini aktararak konuşmasını
sonlandırdı. 

İkinci konuşmacımız, KFÇG-YK üyesi ve 
sekreteri olan Novartis-İsveç’ten Dr. Arzu 
Güneş Granberg idi. Dr. Granberg, COVID-19 
ve ilaç yeniden konumlandırma konusunu
klinik bakış açısıyla ele alarak sundu ve tartıştı. 
“De novo” ilaç keşfi ve ilaç yeniden konum-
landırma aşamalarının farklarını, avantajlar ve
zorluklar iki ana başlığı altında çizerek, daha 
önce kullanılan ilaç yeniden konumlandırma
yaklaşımlarına da örnekler verdi. EMA ve FDA’nın 
yaklaşımlarını ve COVID-19 pandemisi dönemin-

de ilaç geliştirilmesinin önemini “önceliklendir-
me, dayanışma ve iş birliği, zaman baskısı ve
klinik araştırmalar için destek gerekliliği”
kapsamında vurguladı. COVID-19 tedavisinde
ilaçların yeniden konumlandırılması için kullanı-
lan mekanizma örneklerine değindikten sonra,
COVID-19 için etkili terapötik stratejilerin
geliştirilmesine yönelik önemli çalışmaların
devam ettiğini ve virüsün yayılmasını durdurmak
ve tedavi seçeneklerini iyileştirmek için bütün
çabalara ihtiyaç olduğunu vurgulayarak konuş-
masını sonlandırdı. 

Her konuşmadan sonra gerçekleşen “Soru-
Cevap” bölümlerinde konuşmacılarımız gelen
soruları yanıtladı. Böylece webinarımız daha
da dinamik ve etkileşim içinde gerçekleşti.
COVID-19 pandemisi nedeniyle küresel olarak
çok ilginç zamanları deneyimlemeye devam
ettiğimiz şu günlerde, bu sıcak konuyu ele
alarak, verimli bir şekilde tartışılmasını sağladık.
Her iki konuşmacımız da sınırlı konuşma sü-
releri olmasına karşın tanım ve ilkelerden
klinik perspektife kadar ilaç yeniden konum-
landırma içeriğini çarpıcı bir şekilde ele alarak
aktardılar, tartıştılar. Prof. Alcaro ve Dr.
Granberg’e bir kez daha içtenlikle teşekkür
ediyoruz. 

Sözü daha fazla uzatmadan ve biraz da
sizleri merakta bırakarak webinar’ımızın kaydını
izleyebilmeniz için Youtube bağlantısını vermek
isterim:  https://youtu.be/ivgqcEw5WYk

KFÇG tarafından düzenlenen bu ilk webinarın,
yeni ulusal ve uluslararası iş birliklerine temel
sağlamasını umuyoruz. KFÇG’den ne tür aktivi-
teleri beklediğinize dair önerilerinizi bizlerle ile-
tişime geçerek paylaşabilirsiniz. Gelecek etkin-
liklerimiz için bizi takip etmeye devam edin.
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Klinik Farmakoloji Çalışma Grubu (KFÇG)
Webinar serimizin ikincisi olan “Klinik Araştır-
malar ve COVID-19” konulu dijital toplantı-
mızı 11 Haziran 2020 Perşembe günü gerçek-
leştirmiş olmanın gurur ve mutluluğunu KFÇG
Yürütme Kurulu üyeleri olarak sizlerle paylaş-
mak isteriz.  

Klinik araştırmaları COVID-19 ekseninde 
tartıştığımız toplantıda bu konuyu öncelikli
ele almamızın nedenlerin başında pandemik
hale gelen hastalığın akademik iklimin birçok 
bileşeninde yarattığı kavramsal dalgalanma-
lar geliyordu. Mart ayından beri alışık olma-
dığımız bir hızda veri akışına bağlı çok sayıda 
projeksiyon yapıldı. Başlangıçtaki projeksiyon-
ların yerini ise büyük bir umutla pandeminin
seyrini değiştirmesi beklenen ilaçların yer aldığı
klinik araştırmalar almış gibi gözüküyor. Birçok
araştırıcı tarafından bağımsız olarak yorumla-
nan, başta metodolojik yönleri olmak üzere
detaylı olarak incelenen klinik araştırmalar her 
geçen gün toplumun farklı kesimlerinde yankı 
bulmaya devam ediyor. Biz de KFÇG olarak 
COVID-19’u araştırma odaklı olarak tüm yön-
leriyle üyelerimize sunmak istedik. Bu bağlam-
da, COVID-19’a ilişkin epidemiyolojik çalışma-
lar, klinik araştırma fırsatları, etik kurulların 
bakış açısı, ilaç endüstrisinin bulunduğu yer 
ve pandemi sürecinde COVID-19 ve COVID-19 
dışı ilaç araştırmaları gibi konular ilgili alanda 
uzmanlaşmış akademisyenler tarafından ele 
alındı. COVID-19 pandemisinin klinik araştır-
malar açısından değerlendirildiği toplantımıza
beş uzman konuğumuz Doç. Dr. Sedat Altuğ ve

Prof. Dr. Canan Uluoğlu’nun moderatörlüğüyle
katkıda bulunmuş olup, dinleyicilerimizin de
aktif olarak sorularıyla katıldığı son derece
ilginç tartışmalarla umuyoruz ki bu konuda
birçok soruya cevap vermiştir. 

İlk konuşmacımız, KFÇG Yürütme Kurulu
Başkanı ve Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi,
Prof. Dr. Sinem Ezgi Gülmez idi. Dr. Gülmez,
“Gözlemsel Çalışmalar ve COVID-19” konulu 
konuşmasında, bu hastalığın tedavi seçenekleri 
ile ilgili geçerli ve güvenilir kanıtlara son derece 
ihtiyaç duyduğumuz bu dönemde farma-
koepidemiyolojik çalışmaların, uygun tasarım, 
yürütme ve analizlerinin yapıldığında, gerçek 
yaşamda ve popülasyon düzeyinde sağlayabi-
leceği verilerin önemini vurguladı. Mart 2020 
itibariyle pandemiye dönüşen COVID-19 ile ilgili 
klinik araştırmaların sayısı iki binleri geçmişken, 
hızlı ve kaliteli veri ihtiyacının giderek daha 
da arttığı bu süreçte farmakoepidemiyolojik 
çalışmaların sayısının şimdilik çok daha kısıtlı ol-
masının muhtemel nedenlerine değinen Dr. 
Gülmez, bizlere kısaca farmakoepidemiyolojik
çalışmaların metodolojik zorluklarını ve bu 
konuda çalışmak isteyen araştırmacılara 
yardımcı olabilecek uluslararası kaynakları, 
güvenilir ve kaliteli çalışmalar yapılabilmesi
için oldukça önemli önerilerini paylaştı.  

İkinci konuşmacımız, KFÇG Yürütme Kurulu 
eşgüdüm üyesi ve TEVA Türkiye Medikal Direk-
törü Doç. Dr. Sedat Altuğ, COVID-19 pandemisi-
nin ilaç endüstrisini nasıl etkilediği konusundaki
gözlem ve deneyimlerini bizlerle paylaştı. Dr. 
Altuğ, bu süreçte ilaç endüstrisinin hızlı ve iyi 
adaptasyonuna karşılık, ilaç üretimi sırasında
yaşanılan sıkıntılar, sağlık sisteminin de 

TFD-KFÇG WEBİNAR - II
“KLİNİK ARAŞTIRMALAR VE COVID-19”

KONGRE/TOPLANTILARIN ARDINDAN

Dr. Arzu Güneş Granberg | Dr. Volkan Aydın
TFD – KFÇG Yürütme Kurulu Üyeleri
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COVID-19 nedeniyle büyük ölçüde etkilenme-
sine bağlı olarak aksayan klinik rutinler, 
COVID-19 dışında yapılan klinik çalışmalara ara 
verilmek zorunda kalınmasının geliştirilmekte 
olan ilaçlar ve bu konuda tedavi bekleyen has-
talar açısından önemini özetlediği konuşma-
sında ilaç tedarik zincirinde yaşanılan sorunlara 
da değindi. Bilimsel odağın COVID-19 pande-
misine yoğunlaşması nedeniyle gerek akademik 
gerek endüstri klinik araştırmalarının dünyada
ve ülkemizde nasıl etkilendiğini tartışan Dr. 
Altuğ, COVID-19 için aşı üretimi konusunda
atılan önemli adımları, akademisyenler ve ilaç
firmalarının çalışmalarını kısaca anlattı.  

Webinarımızın dili Türkçe olmakla birlikte bir 
sonraki konuşmacımız olan Prof. Dr. Jacques 
Demotes Mainard konuşmasını İngilizce olarak 
yaptı. Dr. Demotes-Mainard, 2004 yılında 
kurduğu ve şu an genel müdürlüğünü yaptığı
Avrupa Klinik Araştırma Altyapısı Ağı (ECRIN) 
hakkında bizleri bilgilendirdi. ECRIN, Avrupa’da 
çok uluslu klinik araştırmaların yürütülmesini
destekleyen, kar amacı gütmeyen bir hükümet-
ler arası kuruluş olup 2013 yılı itibariyle de
Avrupa Araştırma Altyapısı Konsorsiyumu’nun 
(ERIC) yasal statüsüne sahiptir ve Avrupa
çapında ulusal klinik araştırma birimleri (CTU) 
ağları ve çok sayıda klinik araştırmacı ile çalış-
maktadır. Türkiye henüz ECRIN’in bir üyesi
olmamakla birlikte, TFD Yönetim Kurulu Başkanı 
Prof. Dr. Yeşim Tunçok tarafından koordine 
edilmekte olan TUCRIN, önemli bir bağlantı 
olarak işlev görmektedir. Dr. Demotes-Mainard,
ECRIN üyelerinin sağladığı koordinasyon ile
yaklaşık 350 milyon Avrupa Birliği vatandaşının
bulunduğu bir popülasyonu temsil etmekte ol- 
duğunu belirtti. COVID-19 konusunda yapıl-
makta olan bireysel, ulusal ve özellikle de çok
uluslu platform çalışmalardan örneklerin su-
nulduğu bu konuşmada işbirliğinin önemi, ortak 
çalışmaların birçok açıdan avantajları, önemi ve
dikkat edilecek unsurlar vurgulanarak Türki-
ye’nin de gerek popülasyon büyüklüğü gerekse 
araştırmacıların klinik deneyimi göz önünde 
bulundurulduğunda klinik araştırmalar açısın-
dan çok daha aktif olarak katkıda bulunabilmesi
dilenerek, Hacettepe Üniversitesi öğretim
üyesi bir diğer konuşmacımız olan Prof. Dr. Ser-

tesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı’ndan Prof. 
Dr. Hakan Orer’di. Aynı zamanda UNESCO 
Uluslararası Biyoetik Komitesi üyesi de olan 
Dr. Orer, etik kurullar gözüyle COVID-19 klinik 
araştırmalarına bakış açısını tartıştı. COVID-19’a
özgü özellikleri ve bunun araştırma alanlarını, 
buna ilişkin öncelikleri ve paydaşlarını tarif
ederek sunumuna başlayan Dr. Orer, etik
kurulların bu araştırmalara ilişkin işleyişinin
esaslarını ele aldı. Özellikle mevcut sağlık otori-
telerinin bu zamana kadar olan uygulamalarını 
değerlendirdikten sonra yeni aşı geliştirme
olgusu örneğinden etik kurulların araştırmaları
inceleme süreçlerinden söz etti. Dr. Orer 
konuşmasının sonunda araştırıcıların öncelikle
biyoetik ilkeleri içlerine sindirmesi gerektiğinin
altını çizdi. 

Webinar serimizin son konuşmacısı
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon
Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim 
Dalı’ndan Prof. Dr. Serhat Ünal’dı. Sağlık Bakanlığı
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi olan Dr. Ünal, 
COVID-19 pandemisinin başından itibaren 
yapılan tedavi uygulamalarını ve alınan tedbirleri 
klinik araştırmalar penceresinden değerlendirdi. 
Dr. Serhat Ünal ayrıca klinik araştırmalar ile ilgili
idari izin süreçlerini, onay ve ret gerekçeleri 
hakkındaki düşüncelerini izleyiciler ile paylaştı.
Büyük bir heyecanla gerçekleştirdiğimiz bu or-
ganizasyonda deneyim ve bilgeliklerini bizlerle
paylaşan değerli konuşmacılarımız ve destek-
lerini bizden esirgemeyen TFD Yönetim Kurulu
Başkanı Prof. Dr. Yeşim Tunçok ve başarılı 
teknik desteği için TFD Yönetim Kurulu Üyesi
Doç. Dr. Ahmet Altun’a çok teşekkür ederiz. 
Zengin içerikli sunumlar ve ufuk açıcı nitelikte
soru-cevap seanslarıyla kesintisiz izleyeceğinizi
umduğumuz “Klinik Araştırmalar ve COVID-19”
webinarımızın tamamına YouTube’da şu linkten
ulaşabilirsiniz: 

https://youtu.be/ditIeQEyDGw 

hat Ünal’ın da katkıda bulunduğu bir platform
çalışması örnek olarak tanıtıldı.  

Moderatörlüğünü Prof. Dr. Canan Uluoğlu’nun 
yaptığı bölümün ilk konuşmacısı Koç Üniversi-
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GENÇ FARMAKOLOĞUN KALEMİNDEN

COVID-19’A YÖNELİK İLAÇ KEŞFİNDE
FIRSATLAR VE TEHDİTLER

7

COVID-19 pandemisinin sağlık, siyaset, ekonomi gibi alanlarda uzman çoğu insan tarafından son
10 yıl içerisinde bütün dünyayı etkileyen en büyük olay olduğu konusunda hemfikir olunduğu
belirtilmektedir. Bu kadar önemli sonuçları olan bu pandemide bilim dünyasının hızlı koordine
çalışmalarla hareket etme çabası görülmektedir (1). Başka hastalıkların tedavisine yönelik çözüm
ararken de benzer anlayış fikri klinik farmakolojiye bir gelişme fırsatı sunmuş olabilir mi? Bu
sorunun cevabını almak için COVID-19 pandemisinin üzerinden konuşacak olursak normal şartlar
altında kısa vadede eski ilaçların denenmesi, orta vadede aşı bulunması, uzun vadede yeni ilaç
geliştirilmesi gibi ana aşamaların her birinin yıllar boyunca sürmesi ve aşağıda listelenmiş maddelerin
her birinin tek tek incelenmesi gerekiyordu (2). 

• Absorbsiyon, dağılım, metabolizma, eliminasyon 
• Belirli popülasyonlarda çeşitli faktörlerin rolü        

(yaş, cinsiyet, etnik köken, ek hastalık organ disfonksiyonu vs.) 
• İlaç-ilaç etkileşimi 
• Farmakogenomik
• Farmakokinetik ve farmakodinamik sonuçların ilişkisi 
• Maruziyet ve yan etki profilleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi

Ancak özellikle başka bir endikasyon için ruhsat almış ilaçların COVID-19 krizinde
denenebilmesi klinik farmakolojinin gelişmesi açısından bir fırsat olarak görülebilir. İnfluenza virüs
tedavisinde kullanılan favipiravir (3) ve makrolid sınıfı bir antibiyotik olan azitromisin (4) içeren
tedavi protokollerinin COVID-19 hastalığında ağır kliniğe sahip hastalarda hızlıca kullanıma
geçmesi ve yapılan bir çok yayın tarafından ‘’iyileşmeye faydalı’’ olarak gösterilmesi buna
örnek olarak verilebilir. 

Günümüzde COVID-19 hastaları üzerinde 200’den fazla kayıtlı klinik deneme yapıldığı bilinmek-
tedir. Bu 200 çalışmanın büyük bir çoğunluğunun kriz aşamasında yapılmaya başlanmıştır. Bu
nedenle bu çalışmaların bir kısmında ‘’yapabildiğimiz kadar klinik deneme yapmalıyız’’ prensibinden
‘’olabildiği kadar hızlı yapmalıyız’’ prensibine geçildiği  görülmektedir (2, 5). 

Fayda/zarar oranı düşünüldüğünde fazla sayıda klinik deneme yapılması gerekliliği inkar
edilemez ancak bu klinik denemelerdeki alışılmışın üzerindeki ilerleme hızının hastaların acil
tedavi ihtiyacına hızlıca cevap verilmesinde fazlasıyla etkili olduğu ifade edilmiştir. Normal
şartlar altında göz ardı edilemeyecek bazı faktörler de acil tedavi gereksinimiyle ihmal edilebilmiş-
tir. Örneğin Garcia-Cremades ve çalışma arkadaşları yaş, cinsiyet, ek hastalık durumu gibi
faktörleri göz önüne almadan COVID-19 tedavisinde gerekli hidroksiklorokin dozunu belirlemek
için çalıştıklarını ifade etmişlerdir (6). 

Sonuç olarak ruhsatlı bir ilacın yeni bir endikasyon için kullanılması ve tedavi dozlarının
belirlenmesi aşamasında farmakovijilans, farmakogenomik, farmakokinetik ve farmakodinamik
etkileşimlerin anahtar rolü göz ardı edilememekle beraber bu aşamada büyük yenilikler
olacağını ve maliyet-hız-etkinlik açısından bir ilacın yeni endikasyonda kullanılması ve

Aralık 2019’da Çin’in Wuhan kentinde yarasalardan insana bulaşan yeni 2019 korona virüsü
(SARS CoV 2) pandemiye sebep olarak bir halk sağlığı krizine yol açmıştır. Virüsle enfekte damlacık-
ların inhalasyonu veya bunlar ile temas sonucu bulaş gerçekleşmekte ve yeni tip koronavirüs
hastalığı 2019 (COVID-19) görülmektedir. Virüsün inkübasyon süresi 2-14 gün arasında
değişmektedir ve neden olduğu COVID-19 enfeksiyonunun semptomları genellikle ateş, öksürük,
boğaz ağrısı, nefes darlığı, yorgunluk ve halsizliktir. Hastalık birçok kişide asemptomatik iken,
genellikle hafif seyretmekte, özellikle yaşlılarda ve komorbiditesi olanlarda pnömoni, akut solunum
sıkıntısı sendromu ve çoklu organ işlev bozukluğuna ilerleyebilmektedir.  Hastalığın tedavisi destek-
leyici ve semptomatik olarak düzenlenmektedir (1).   

Farmakolojik ajanlar gerektiğinde yeni endikasyonlar için tedavi ve proflakside denenebilmektedir.
COVID-19 hastalığında da daha önceden farklı endikasyonlarda kullanılmış ve etkinliği gösterilmiş
ilaçlar denenmektedir. Şüpheli veya doğrulanmış COVID-19 enfeksiyonu olan hastalar için spesifik
bir tedavi önermek için randomize kontrollü çalışmalardan elde edilmiş güncel bir kanıt bulunma-
maktadır. “ClinicalTrials.gov” sitesinde COVID-19 ile ilgili kayıtlı 118’i tamamlanmış toplam 2057
klinik çalışma mevcuttur. Bu çalışmalar ile ilaçların yeni endikasyon için etkinlikleri ve güvenlilikleri
değerlendirilmekte, farmakovijilans çalışmaları yapılmaktadır. 

Antiviral ilaçlar geçmiş yıllardaki SARS ve MERS salgınlarındaki deneyime dayanarak COVID-19
tedavisi için potansiyel bir tedavi seçeneği oluşturmaktadır. Viral RNA sentez inhibitörü olarak Ebola
virüsü için tasarlanan adenozin inhibitörü remdesivir, guanozin anoloğu ribavirin ve favipiravir kul-
lanılmaktadır. Viral protein sentez inhibitörü olarak da proteaz inihibitörü lopinavir/ritonavir kullanıl-
maktadır. Viral giriş inhibitörü olarak ise klorokin ve hidroksiklorokin kullanılmaktadır. Uzun yıllar-
dır sıtma ve otoimmün hastalık tedavisinde kullanılan klorokin ve bunun hidroksilli analoğu olan
hidroksiklorokin virüsün hücre füzyonu için gerekli olan endozomal pH’ı artırmakta ve SARS-CoV
hücresel reseptörlerinin (ACE2) glikozilasyonuna müdahale ederek virüs enfeksiyonunu bloke
etmektedir (2, 3). 

COVID-19 tedavisinde kullanılan ve etkin sonuçlar veren favipiravirin, Türkiye’de de Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, TÜBİTAK, İstanbul Medipol Üniversitesi ve Atabay İlaç iş birliği
ile “Favicovir” ismi ile üretildiği ve ruhsat onayı için başvurulacağı açıklanmıştır. 

Antivirallerin yanı sıra kortikosteroidler de COVID-19 tedavisinde denenmektedir. Koronavirüs
ve benzeri salgınların klinik sonuçları kortikosteroid kullanımını desteklememektedir. COVID-19’da
kortikosteroidlerin kullanımı tedaviyi olumsuz etkileyebilmektedir. Ancak klinik deneyime göre doğru
zamanda doğru hastalarda kullanımının mümkün olabileceği belirtilmiştir (2).  

İlaçların klinik etkililiğine dair yeterli delil olmadığında en büyük risk hastaların gereksiz yere ilaç 
yan etkilerine maruz kalmasıdır. COVID-19 özelinde, etkinlik-yan etki dengesi tartışmalarında en
fazla öne çıkan ajan klorokin/ hidroksiklorokindir. Bu ajanların kontrolsüz ve kitlesel kullanımı
sonucunda kullanımını sınırlandırmayı gerektiren doza bağımlı olarak görülen psikiyatrik bozukluklar, 
kardiyak etkiler ve retinopati ciddi advers ilaç reaksiyonları bildirilmiştir. Klorokin, hidroksiklorokin-

COVID-19 KLİNİK FARMAKOLOJİNİN
GELİŞMESİ İÇİN BİR FIRSAT OLABİLİR Mİ?

COVID-19 TEDAVİSİ VE
FARMAKOVİJİLANSIN ÖNEMİ

Arş. Gör. Dr. Çağrı Bilen
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi
Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı

Arş. Gör. Dr. Özlem Çelik Aydın
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
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GENÇ FARMAKOLOĞUN KALEMİNDEN

COVID-19’A YÖNELİK İLAÇ KEŞFİNDE
FIRSATLAR VE TEHDİTLER

Mevcut pandemi sürecinde ilaçların güvenliğinin izlenmesi önceliklidir. Kullanılan farklı teda-
viler için şüpheli advers ilaç reaksiyon raporları ulusal ve uluslararası veri tabanlarında toplanmak-
tadır. Farmakovijilansın klinik pratiğe entegrasyonu için fırsat ortaya çıkmaktadır. Randomize
kontrollü çalışmalardaki veri eksikliği nedeniyle klinisyenler tedavi kararı verirken tedavinin yararları
ve zararları ile ilgili mevcut gerçek yaşam verilerini kullanacaklardır. Gelen verilerin zamanında
incelenmesi ve gerçek zamanlı sinyal tespiti sağlık hizmeti sunucuları için önemli güvenlik bilgileri
sağlayabilir. Bu nedenle tüm ülkelerde advers ilaç reaksiyonu raporlarından yüksek kalitede
verilerin toplanmasını sağlamak ve bunu desteklemek temel sorumluluklardandır (5). 

dozunun belirlenmesinde yeni yaklaşımlar doğabileceği ve klinik farmakolojinin de
maliyet-hız-etkinlik açısından ihtiyaçlara cevap verecek şekilde hızlı bir gelişim göstereceği 
belirtilmektedir (7, 8). 

den daha toksiktir. Ayrıca hidroksiklorokin CYP 3A4/5, 2D6, 2C8 izoformları tarafından metabolize 
edilmektedir, bu enzimleri inhibe eden ilaçlarla kullanımı advers ilaç reaksiyon riskini artırmaktadır (4).
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1889 - 2020 yılları arasında kadar 12 adet
viral pandemi sonrası deliryum ensefalit, oküler
anormallikler, myelopati, ataksi ve motor komp-
likasyonlar gibi nöropsikiyatrik ve nörodejene-
ratif sonuçlar raporlanmıştır (1). Özellikle beyin
omurilik sıvısında SARS-CoV-2’nin varlığının
gösterilmesi ve COVID-19 hastalarında ortaya
çıkan sitokin fırtınası bu hastalarda ilerleyen yıl-
larda ortaya çıkma potansiyeline sahip “SARS
-CoV-2 kaynaklı nörodejenerasyon ve kognitif
bozukluklar” hipotezini güçlendirmektedir.  

Şiddetli respiratuar depresyonun oluştuğu 
COVID-19 hastalarında serebrovasküler hasta-
lıklar en sık görülen komplikasyonlardan biridir (2).
Şu ana kadar yapılan post-mortem analizlerde,
COVID-19 hastalarının %20’sinde hipoksik/iske-
mik ensefalopati geliştiği gösterilmiştir (3). Has-
talığın ilk olarak ortaya çıktığı Çin’in Wuhan
kentindeki 214 hasta üzerinde yapılan çalışma-
da, hastaların %36,4’ünde serebrovasküler has-
talıkların yanı sıra, bilinç değişiklikleri, akut
hemorajik nekrotizan ensefalopati ve iskelet-kas
hasarı geliştiği gösterilmiştir (4). Fransa’da ger-
çekleştirilen bir başka çalışmada ise, COVID-19
tanısı almış 64 hastanın 58’inde nörolojik komp-
likasyon geliştiği bildirilmiştir (5). Geçmişte, 
Suudi Arabistan’da yine SARS-CoV-2 ile aynı
aileden olan MERS-CoV enfeksiyonu geçiren
hastalarda nörolojik komplikasyonların görül-
düğünün gösterilmiş olması, mevcut COVID-19
hastalarında görülen bu nörolojik tabloyla uyuş-
maktadır. Bu bilgilerin yanı sıra, günümüzde 
WHO’nun COVID-19 tanı kriterleri arasına girmiş 
olan görme, koku ve tat duyularında meydana 
gelen bozukluk, SARS-CoV-2’nin nörotrofik
özelliği olması ihtimalini artırmaktadır. 

Her ne kadar günümüzde SARS-CoV-2’nin 
nörolojik etkileri hakkında bilgi kısıtlı olsa da aynı
aileden olan ve daha önceden SARS’a neden
olan SARS-CoV RNA’sının hastaların beyin

omurilik sıvısındaki varlığı ipucu sağlamaktadır.
Ayrıca pre-klinik çalışmalarda insan ve hayvan-
ları etkileyebilen HCoV-OC43’ün santral sinir
sistemini direkt olarak etkilediği ve ensefalite
neden olduğu bilinmektedir. Daha sonra yapılan
çalışmalarda, multipl skleroz hastalarının post-
mortem beyin dokularında CoV RNA’sına ve
antijenine rastlanmıştır. CoV-OC43 ve CoV-
229E’nin Parkinson hastalarının beyin omurilik
sıvısında yüksek miktarda bulunması, SARS-
CoV-2’nin nörodejeneratif hastalıklarla ilişkili
olabileceğini düşündürmektedir. Ayrıca,
SARS-CoV-2’nin olası nöroinvazyonunun akut
fazda prognostik değere sahip olduğu ve has-
talarda görülen şiddetli hipoventilasyonun SARS
CoV-2’nin santralde çoğalmasıyla ilişkilendiril-
mektedir (6). SARS-CoV-2’nin, SARS-CoV’a ben-
zer olarak, hücre invazyonunu respiratuar ve
sindirim sistemindeki epitelyal hücrelerde yük-
sek miktarda eksprese edilen ACE2 reseptörü
yoluyla yaptığı düşünülmektedir (6). Ayrıca
ACE2’nin nöron ve glial hücrelerde bulunması
santral sinir sistemini SARS-CoV-2 için olası he-
def kılmaktadır. Her ne kadar HCoV-OC43 gibi
diğer koronavirüs üyelerinin santral sinir siste-
minde ne kadar süre yaşamını sürdürdüğü
bilinse de SARS-CoV-2 için bu bilgiler kısıtlı-
dır. Nörodejeneratif hastalıklarla yakından ilişki-
lendirilmiş olan mitokondriyel hasar, bozulmuş
proteazomal degradasyon, otofajik denge ve ab-
normal proteinlerin ekspresyonu SARS-CoV-
2’nin nörodejenerasyona yol açabilecek neden-
leri olarak düşünülmektedir (7). Birincil olarak
kabul edilen bu mekanizmaların yanı sıra, SARS-
CoV-2’nin nörodejeneratif bulgularla indirekt
ilişkisi, sitokin fırtınasına bağlı olarak ortaya çı-
kan inflamatuvar tablo olduğu ileri sürülebilir.
Ayrıca SARS-CoV-2’nin intestinal mukozal hücre-
leri enfekte ederek, intestinal disbiyozise ve günü-
müzde yakından ilişkilendirilen bağırsak mikrobio-
tasındaki değişiklikler dolayısıyla nörodejenerasyo-
na neden olabileceği de düşünülmektedir (Şekil 1).

SARS-COV-2 SONRASI
NÖROLOJİK HASTALIKLARDA

ARTIŞ OLACAK MI?
Caner Günaydın
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi
Farmakoloji Anabilim  Dalı
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COVID-19 enfeksiyonunun tedavisi için far-
makolojik ajanların kullanımı, etkileri ve uzun dö-
nem sonuçları hakkında var olan bilgiler kısıt-
lıdır. COVID-19 tedavisinde en çok adı geçmekte
olan lopinavir/ritonavir, remdesivir, umifenovir,
favipiravir farklı tedavi yaklaşımlarıyla ülkelerin
tedavi rehberlerine girmiştir. Klinik seyrin yanı
sıra hastalık patogenezindeki moleküler meka-
nizmalarda da araştırmaların yoğunlaştırılmasına
rağmen, antiviral ilaçların SARS-CoV-2 üzerinde
gösterdiği tüm etkiler aydınlatılamamıştır. Antivi-
ral tedavinin viral etkenlerle indüklenen deneysel
nörodejeneratif hastalık modellerinde nöropro-
tektif etkileri gösterilmiştir (8). SARS-CoV-2’nin
olası nörolojik etkilerine karşı nöroprotektif bir
ajan henüz tanımlanmış olmasa da sofosbuvirin
iPSC ile türetilmiş insan beyin organoid modelle-
rinde koruyucu etkileri olduğu raporlanmıştır (9).
COVID-19 hastaları günümüzde her ne kadar
rehberlere uyularak veya ampirik yaklaşımla te-
davi ediliyor olsa da antiviral ajanların SARS-
CoV-2’nin olası nörotrofik etkileri için araştırıl-
ması önem arz etmektedir. 

Bu bilgiler ışığında, COVID-19 hastalığını 
atlatan bireylerin kognitif, psikiyatrik ve 
nörodejeneratif bulgular açısından takip edil-
mesi, hastalığın olası nörodejenerasyonla
olan ilişkisinin aydınlatılması için önem arz 
etmektedir. Özellikle SARS-CoV-2’nin santral
sinir sistemi üzerine olası nörotrofik, birin-
cil parenkimal etkileri ve ikincil inflamatuvar
/pro-inflamatuvar mekanizma yoluyla bölge
spesifik etkilerinin gösterilmesi, tedavi ara-
yışları önemlidir. Global olarak SARS-CoV-2
pandemisinin atlatılmasından sonra, hastalı-
ğı geçiren kişilerin olası nörodejeneratif has-
talıklar açısından takip edilmesi büyük katkı
sağlayacaktır. 

Şekil 1. COVID-19’a benzer viral enfeksiyonlarla ilişkili tespit 
edilen nörolojik komplikasyonların kronolojik gösterimi
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İLAÇ OTORİTELERİNDEN HABERLER

Uluslararası Beşeri İlaçlar için Teknik Ge-
reksinimlerin Uyumlaştırılması Konseyi (ICH),
1990 yılında kurulduktan sonra ilaçların bi-
limsel ve teknik yönlerini tartışmak ve bu
amaçla kullanılması gereken kılavuzları ge-
liştirmek için düzenleyici makamları ve ilaç
endüstrisini bir araya getirmeyi amaçlayan
bir kurumdur. Bu kılavuzlar, ilaç sektörün-
deki küresel gelişmelere yanıt vermek için
büyük çabalar ile hazırlanmış ve gittikçe ar-
tan sayıda düzenleyici otorite tarafından 
kullanılmaktadır.   

Aşağıdaki teknik gereksinimlerle ilgili 70’e
yakın ICH Kılavuzu bulunmaktadır: 

• Güvenlik - 15 Yönerge
• Kalite - 24 Kılavuz
• Etkinlik - 21 Kılavuz
• Multidisipliner - 7 Kılavuz

ICH’nin misyonu, gerekli kalite standart-
larını karşılamak amacıyla ilaçların güvenli,
etkili ve yüksek kaliteli ve en kaynak-verimli
şekilde geliştirilmesini, ruhsatlanmasını ve
korunmasını sağlamak için dünya çapında
bir uyum sağlamaktır. 

ICH, şu anda 17 Üye ve 32 Gözlemci ülke
içermektedir (Tablo 1). 

ICH’nin 23 Ekim 2015 tarihinde İsviçre 
yasalarına göre uluslararası bir kar amacı güt-
meyen dernek olarak yeniden yapılandırılması
ile misyonunu şu şekilde belirlemiştir; 

ÜLKEMİZ, ULUSLARARASI
UYUM KONSEYİ (ICH)’NİN

YENİ TAM ÜYESİ OLDU

Doç. Dr. Mehmet Kürşat Derici
Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı

Doç. Dr. İsmail Mert Vural
Sağlık Bilimleri Üniversitesi

Gülhane Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı

• Farmasötik ürün ruhsatlandırılması için tek-
nik kılavuzların ve gereksinimlerin ortaya
konmasında ve uygulanmasında daha fazla
uyumun sağlanmasına yönelik önerilerde
bulunmak; 

• Düzenleyici makamlar ile ilaç endüstrisi ara-
sında bilimsel ürünler için teknik gereksi-
nimlerin uyumlaştırılması konusunda bilimsel
konularda yapıcı bir diyalog için bir forum
oluşturmak; 

• Uluslararası bir perspektiften hastaların ya-
rarına halk sağlığının korunmasına katkıda
bulunmak; 

• Araştırma ve geliştirme verilerinin kar-
şılıklı olarak daha büyük bir kabul görmesini
sağlayan uyumlaştırılmış teknik gereksinim-
leri izlemek ve güncellemek; 

• Terapötik ilerlemeler ve tıbbi ürünlerin
üretimi için yeni teknolojilerin geliştirilmesi
sonucunda ihtiyaç duyulan seçilmiş konuların
uyumlaştırılması yoluyla gelecekteki farklı
gerekliliklerden kaçınmak; 

• Mevcut uygulamaları güncelleyen veya de-
ğiştiren yeni veya geliştirilmiş teknik araştır-
ma ve geliştirme yaklaşımlarının benimsen-
mesini kolaylaştırmak; 

• Uyumlaştırılmış kılavuz ilkeler ve bunların
kullanımı hakkında bilgi yayılması, eğitimin
iletilmesi ve koordinasyonu yoluyla ortak
standartların uygulanmasını ve entegrasyo-
nunu teşvik etmek; 

• Ayrıca, beşeri tıbbi ürünler için düzenle-
yici bilgilerin uluslararası olarak paylaşılma-
sını kolaylaştıran standart bir sözlük olan,
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TAM ÜYE ÜLKELER GÖZLEMCİ ÜLKELER 

ABD (FDA) Arjantin Rusya 
Avrupa Birliği (EMA) Hindistan Güney Afrika 
Japonya (PMDA) Küba Ermenistan 
İsviçre (Swissmedic) Meksika Suudi Arabistan 
Kanada (Health Canada),  İsrail Avusturalya 
Singapur (HSA) Kolombiya Diğer Resmi ve özel kurum ve 

kuruluşlar 
Güney Kore (MFDS) Ürdün  
Çin (MNPA) Moldova  
Tayvan (TFDA) Lübnan  
Brezilya (Anvisa)  Kazakistan  
Türkiye (TİTCK) Malezya  
Endüstiriden üyeler (BIO, IGBA vb) İran  
 

ICH Düzenleyici Faaliyetler Terminolojisi
(MedDRA)’ nin bilimsel ve teknik bakımını, geliş-
tirilmesini ve yaygınlaştırılmasını sağlamak

Ülkemiz, Sağlık Bakanlığımızın Türkiye İlaç ve
Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) vasıtası yaptığı
tam üyelik başvurusu ve kabul süreci sonucun-
da, konseyin 27 Mayıs 2020 tarihli toplantısın-
da oy birliğiyle “Tam Üyelik” statüsüne kabul
edildi. Bu sayede ülkemizde ruhsatlandırılan
beşeri tıbbi ürünlerin, yapılan klinik çalışmaların,
yürütülen farmakovijilans faaliyetlerinin ICH
tarafından yayınlanan ve uluslararası kabul
gören standartlar doğrultusunda yapıldığı ortaya
kondu. Bu sayede, 

• Klinik çalışmaların ve pazar sonrası klinik
değerlendirmelerin gereksiz tekrarının ön-
lenmesi  

• Yeni ilaçların geliştirilmesi ve üretiminin
kolaylaştırılması 

• Yeni ilaçların kaydı ve denetiminde ortak
standartlar sağlanması 

gereksiz hayvan testlerinin azaltılması amaçl-
arına katkıda bulunulması sağlandı 

Buna ek olarak, tam üyelikle son yıllar-
da büyük bir gelişme içerisinde bulunan Türk
ilaç sektörünün uluslararası alanda kendi-
ne daha geniş bir yer bulması ve ulus-
lararası ticarete daha kolay adapte olması-
nın yolu açılmış oldu. 

Çağdaş bir öngörü ve büyük emekler ile 
ilaç sektörümüzün çok önemli hedefle-
re ulaşmasında yol taşı olacağını düşündü-
ğümüz bu gelişmedeki katkıları için Sağlık
Bakanlığımız ve TİTCK yetkililerini tebrik
ederiz. 

• Güvenlik ve etkinlikten ödün vermeden 

Tablo 1: Üye ve gözlemci üyeler listesi
https://www.ich.org/page/members-observers) 
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POPÜLER BİLİMSEL YAZILAR

PANDEMİNİN SANAL DÜNYASI

Uzm. Dr. Merve Yılmaz Bozoğlan
Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü

Kim derdi ki Merve yazılım, bilgisayar prog-
ramı gibi ruhunun reddettiği bir konuda araş-
tırma yapacak… Zira ebeveynlerinin başarılı
ilkokul öğrencisi kızlarına almaktan imtina et-
tikleri şeydi bilgisayar. Mazisi çok eski ve
çocuk kalbimde derin olan bu elde edemeyiş,
aslında “İçinde olsam çok da güzel şeyler ya-
parım onunla” dediğim bilgisayar dünyası ve 
teknolojilerine bir duvar ördürdü. Gelin görün 
ki, insan büyük lokma yemeli ama büyük 
konuşmamalı imiş. Tıpkı fakültede komiteyi
geçecek kadar çalıştığım ders Farmakolojinin
uzmanı olmam gibi, şimdi Farmakoloji Bül-
tenine naçizane yazıyorum hem de teknolojiyi
araştırmam gereken bir konuda… 

Bu girizgah benim gibi kendine duvarlar
örenlere “yalnız değilsiniz”, benim gibi
teknolojiyi sevmiyorum diyenlere “başka şan-
sınız yok, dünya bu yöne gidiyor” dedirtti
ise devam edelim. 

Maske-mesafe-el yıkama üçlüsü ile dille-
re pelesenk olan, nanometrelik taçlımız
(bkz. e Bülten 2020 Ocak-Mart: “…Nanomet-
relik Taçlının Tebaasına Yaptıkları) hayatımı-
za yön vermeye devam ediyor. Salgın dün-
ya genelinde uzaktan sanal/dijital eğitimi, 
organizasyonu, toplantıları zorunlu kılıyor.

Taçlının fermanı gereği benim bu zorun-
luluklarla tanışmam ise Mart ayında çok is-
tediğim ama gitmeme engel olduğu FEKBES 
ile başladı. Daha sonra –TFD yönetiminin 
gayretleri ile- kuşaklar arası etkileşimimiz,
hiç değilse kuşakların sanal etkileşimi şek-
linde tamamlandı. Tabii bu bir farmakolog
isterse her ortamda etkileşimde olur, ger-
çeğini de ortaya koymuş oldu. Nisan ayında 
ise üniversitedeki görevlendirmem gereği, 
anlatmakla yükümlü olduğum dersleri video
kamera ile kaydetme süreci ile son bulur
diye düşünürken,  kızımın okulu çevrimiçi
Zoom programı ile eğitime devam kararı al-
dı. Epeyce bir zaman sonra da Go To Meeting
programı ile bir bülten toplantısı gerçek-

leştirdik. İster istemez bu dünyanın bir par-
çası olmak kaçınılmaz son gibi duruyor. En
azından bizler evlerimizde kapsüllerimizde
bağlı iken suretlerimizin, robotlarımızın ye-
rimize rol aldıkları dünya öncesi yaşan-
ması gereken bir süreç… 

Aslında teknoloji hep gelişiyor, nineleri
dedeleri bile bir şekilde kendine bağımlı
kılmayı başarıyor. Acaba ben mi bu global
değişime fazlaca direniyordum zira hiç de-
neyimleme gerekliliği hissetmediğim Skype 
idi, ilk duyduğum video konferans programı. 
Fırat Üniversitesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim 
Dalı Başkanı sayesinde, üç aylık bir süreyi 
beraber geçirme şansı bulduğum İspanyol 
Erasmus öğrencimiz, Almanya’ya iş başvu-
rusu yapmış ve geri dönüşleri sonrası Skype 
ile Türkiye (Elazığ) Almanya arası sorunsuz 
bir video görüşmesi gerçekleştirmişlerdi. 
Şu an esamesi okunmuyor, gibi gözükse de
Skype özellikle iş dünyası da hala tercih
ediliyor. 

Gelelim revaçta olan programlara… Go To
Meeting, Zoom ve Microsoft (MS) Teams kulla-
nıcılarına sağlam birer kontrol ve güvenlik sağ-
lamakla birlikte, bilgisayardan bağlanmada ol-
duğu gibi mobil telefondan veya tabletten de
sorun yaşanmadan bağlanılabiliyor olması ile
sıkça kullanılır oldular. Ancak Zoom daha çok
opsiyona sahip olduğundan bir adım önde
olabilir. Zoom ile aynı anda 49 web kamerasını 
görüntüleyebiliyorken, Go To Meeting ile bu 
sayı 25 ile sınırlı kalırken, MS Teams ile 250 kişi-
ye kadar katılım sağlanabiliyor olması büyük 
avantaj gibi görünmekte. Bana sorarsanız bu 
ancak dinleyicilerin seslerinin kapatılıp, sadece 
bir hocanın ders anlatılımı sırasında avantaj
olabilir. Aksi takdirde 250 kişinin aynı anda 
mikrofonları açık iken bir telekonferans ger-
çekleştirilmesi ancak kaotik bir birliktelik ola-
caktır. Ama bunu da sanırım bertaraf etmek
için, COVID pandemisi ile adını daha çok duyar 
olduğumuz, ancak bilim kurgucuların,
Hollywood’un çoktan ununu eleyip eleğini astığı
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yapay zeka teknolojisi, Teams’te online katılımcı
250 iken ekranda en çok konuşan, kamerası
açık olan 4 kişiyi görünebilir yapıyor. COVID
süreci ne kadar devam eder? Tüm dünya ve
yaşayışlarımız nasıl şekillenir? Bunları zaman
gösterecek ancak eğer bir telekonferans şek-
linde kongre düzenlenirse MS Teams kulla-
nılması sayılar bazında daha mantıklı gibi
görünüyor. Ancak şahsi kanaatim hiçbir sanal
program karşılıklı göz temasının, tam bir
iletişimde olmanın önüne geçemez.  

“Peki hiç mi olumlu yanı olmadı bu sürecin?”
derseniz, pandeminin neredeyse ardına kadar
araladığı kapılar oldu elbette. Özellikle COVID’e 
dair yayımlanan onlarca makalenin tam me-
tin erişimleri sağlandı ve sağlanmakta. Ayrıca
bu süreçte bilime olan ilginin artması ile belki
bunu bir şekilde tanınma için fırsata çeviren
ve kitaplarını ücretsiz paylaşıma açanlar saye-
sinde, ilgili ilgisiz birçok insan kitapları masa-
üstlerine indirdi bile. Aynı heyecan erişimler
kısıtlandığında da devam eder mi? Tebessüm
ettiğinizi hissediyor gibiyim… Şimdilik bilimi çok
sevdiğimizi düşünerek, birkaç uzaktan erişim
üzerine konuşalım: 

https://www.classcentral.com/tag/pharmacology 
adresinden farklı dil seçenekli online farmako-
loji kurslarından haberdar olabilirsiniz. Unutma
ihtimaliniz yüksek ve benim gibi yapılacaklar
listeniz kabarıksa, size hatırlatmada buluna-
cak e-postalar da alabilirsiniz. 

Öte yandan, British Pharmacological Society
Journals; British Journal of Pharmacology (BJP), 
British Journal of Clinical Pharmacology (BJCP)
ve Pharmacology Research & Perspectives dergile-
rinde yayımlanan COVID-19’a dair makalelere
ücretsiz erişim sağlayabilirsiniz. Hatta gün içinde
işte karşılaştığım, akademik olarak araştırdığım,
akşam vizyondaki hocaları dinlediğim yetmez,
COVID’le yatıp COVID’le kalkma konusunu bir
üst seviyeye taşımak istiyorum derseniz, BJP
ve BJCP’yi mobil telefonunuza da yükleyip yeni
makalelerden anında haberdar olabilirsiniz. 

Bu süreçte kendi öğrencileri ve akademis-
yenlerine sağladıkları imkanları dışardan erişime
de açık hale getiren İTÜ, Hacettepe, Ege ve 
Boğaziçi gibi birçok üniversitenin kütüphaneleri
de göz atmaya değer paylaşımlarla dolu. Birçok
e-book ve makalelerin tam metinlerine ücret-
siz ulaşmanın mümkün olduğu bu kütüphane-
ler içinde en kolay erişimin İTÜ’de olduğunu dü-
şünüyorum. Kütüphane ana sayfasından pan-
demi sürecine katkıda bulunmak için COVID
ile ilgili dergi makalelerini ve kitap bölümle-

rinin erişimlerini ücretsiz kılan dünyanın önde
gelen akademik yayıncılarından biri olan Taylor
and Francis’in yayınlarına tek bir linke tıklaya-
rak ulaşmak mümkün. Ayrıca Science Direct’te
yer alan 256 ders kitabına da, 90 günlük bir 
süre boyunca bu kütüphaneden ulaşılabilecek. 
Ege Üniversitesi kütüphanesinin internet say-
fasında ise bu sürecin belki de ilk ücretsizlerin-
den olarak bir gecede birçok kişinin gerekli ge-
reksiz her bir sayfasını indirdiği Springer ders 
kitaplarına hala ücretsiz erişim bulunmakta. Yine 
Ege’den Cambridge University Press butonuna 
tıklayarak, koronavirüs salgınına çözüm arayış-
larına katkı sunmak ve sağlık çalışanlarına des-
tek sağlamak amacıyla koronavirüs ile ilgili eri-
şimi açık hale getirilmiş içeriklere ulaşabilirsiniz.

Bizim memleketten “Boğaziçi” kelimesini içe-
rip en çok tıklanan adres şüphesiz Kandilli Ra-
sathanesi adresi olsa da Boğaziçi Üniversitesi
Kütüphanesine de bir göz gezdirilmeli… Sırası
ile “electronic services, databases” sekmeleri ile
kampus dışından erişim sağlayabileceğiniz ciddi
sayıda siteye yönlendiriliyorsunuz… Haliyle ben,
Current Protocols in Pharmacology’yi tercih
ettim ve karşıma ilk çıkan, görmemeniz için
çabalamanız gereken bir pencerede “solutions
to enable your COVID-19 research” yazılı bir
reklam oldu. Peki bize ne faydası var? Her in-
ternet sayfasında açılan reklamlara tıklayarak
birer alışveriş çılgını, magazin habercisi ya da
bahisçi olabilme potansiyellerimiz, COVID ile
istemeden de olsa bilimselliğe kaymış olabilir
Şöyle ki, “bilim merak gerektirir” den yola çıka-
rak giriş yaptığım bu reklam sayfasında
COVID’e dair viral immün cevap, sitokin analiz-
leri, aşı araştırmaları ve biyobelirteçleri içere-
cek araştırmalarda kullanılabilecek araçlara
ulaşım için yönlendiriliyorsunuz. Virüsü izole
etmeyi başarmış bir laboratuara yakınsanız
ve COVID ile bir deneysel çalışma planlıyor-
sanız böyle sitelerden fayda görebilirsiniz.
Bu elbette sadece bir örnek. 

Bu uzaktan eğitim ve akademisyenlik sürecin-
de,  sanal ortam bazılarının nazal konkalarının
ötesinin görülmesine,  bazılarının mikrofonlarını
kapatmadan yaptığı yorumların duyulmasına
neden olarak  bazı sorunları da beraberinde
getirdi. Minik olmaktan bile küçük bir patojen,
sahip olup kıymetini bilmediğimiz birçok şeye
dair farkındalık oluştura dursun; sevgili editör
yardımcımız Günay Hocamın da dediği gibi
“COVID, bizleri de eğitim sistemini de evirecek
mi devirecek mi” sorusu gündemde olacak. 
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Tıbbi Farmakoloji Uzmanlığı, uzun yıllardır
Türkiye’de Tıp Fakültelerinde, Dahili Tıp Bi-
limleri çatısı altında, ayaktan hasta bakım
hizmeti kapsamında, teratojenite ve klinik
toksikoloji danışmanlığı, farmakogenetik da-
nışmanlık, ilaç etkileşimleri değerlendirme-
leri, farmakovijilans ve klinik ilaç araştırma-
ları gibi alanlarda hizmet vermekle birlikte,
hem tıp camiasında hem de halkın gözünde
bilinirliği ve görünürlüğü hak ettiği yere ge-
lememiş bir branştır. Tüm dünyanın içeri-
sinde bulunduğu zorlu COVID-19 küresel
salgını koşullarında da, yeni tedavi seçenek-
leri ve aşı geliştirilmesi konusunda nitelikli
bilgi sağlayıcısı ve hizmet uygulayıcısı ola-
rak Tıbbi Farmakologlara olan ihtiyaç gözler
önüne serilmiştir. Bu koşullar altında, uzman
hekimlerimizin zaman zaman sekteye uğra-
yan ancak yılmadan sürdürdüğü, camiada
ve toplumda hak ettiği değeri kazanma

çabasının karşılık bulacağını düşünmekte-
yiz. Bu amaçla, Türk Farmakoloji Derneği
(TFD) Yönetim Kurulu’nun 11.03.2020 tarihli
toplantısında uzmanlık sorunlarını çözmek
için “Tıpta Uzmanlık Özlük Hakları Komis-
yonu (TUÖHAK)” kurulmasına karar verildi.
Bu komisyonda TFD üyeleri Ayşe Pelin

Kurtoğlu, Pelin Koca, Emine Öz, Nusret Uysal,
Elif Keskin Arslan ve İsmail Burak Bal
görevlendirildi. Komisyon 06.06.2020 tari-
hinde sanal ortamda ilk toplantısını ger-
çekleştirerek çalışmalarına hızla ve şevkle
başladı. Komisyonun öncelikli hedefleri: tıbbi
farmakologların klinikte görünürlüğünün 
arttırılması, Sağlık Bakanlığı’nın taşra ve
merkez teşkilatlarında yer alan Tıbbi Farma-
koloji Uzmanı hekimlerin görev tanımları-
nın belirlenmesi ve bu konuda Bakanlıkla
temasların arttırılması, alandaki sorunlara
yönelik olarak eğitimin standardizasyonunu
sağlamak için Türk Farmakoloji Derneği
bünyesinde çalışmaların planlanmasıdır.

Tıbbi Farmakoloji Uzmanı ve Tıpta Uz-
manlık Öğrencisi hekimlerin ihtiyaçlarına
yönelik hedeflerin daha net belirlenmesi
için www.tfd.org.tr adresinde mesleki mem-
nuniyet ve beklentilere ilişkin bir durum
saptama anketi yayınlandı. Alanda çalışan, 
dernek üyesi tüm Tıbbi Farmakoloji Uzmanı/
Uzmanlık Öğrencisi meslektaşlarımızın de-
ğerli katılımlarını bekliyoruz. Tıbbi Farmako-
loji Uzmanı/Uzmanlık Öğrencisi hekimlerin
sesinin, dayanışmayla ve derneğimizin gü-
cünü de arkasına alarak, daha yüksek
çıkacağına inanıyoruz. Komisyonumuz ta-
rafından her türlü özlük hakları ve görev
sorunlarınız dikkatle değerlendirilecek ve
dernekle paylaşılacaktır. Lütfen bizimle ile-
tişime geçmekten çekinmeyin. Ankete ula-
şabileceğiniz link aşağıdadır. 

h t t p s : //d o c s . g o o g l e . c o m / f o r m s /d /e /
1FAIpQLScFWOT4KQXryV5LhFArKnB0V-Mt6F-
1PZAlcNd7I2GQf7Z3B6g/viewform?usp=sf_link

TFD ÇALIŞMA GRUPLARI/KOMİSYONLARINDAN HABERLER

TÜRK FARMAKOLOJİ DERNEĞİ
“TIPTA UZMANLIK ÖZLÜK HAKLARI 
KOMİSYONU” (TUÖHAK) KURULDU...

Uzm. Dr. Ayşe Pelin Kurtoğlu
TUÖHAK Başkanı 
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Farmakoloji camiamız hem ulusal ve u-
luslararası bilimsel başarılarıyla hem de çok
renklilikleri ve sanatla ilişkileri ile öne çıkan 
pek çok değere sahip. Biz de TFD Bülteninde
sık sık bu değerlerimize yer vermek arzu-
sundayız. İlk olarak Ankara Üniversitesi Tıp
Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Ana Bilim
Dalı’ndan çok değerli hocamız Prof. Dr. 
Ongun Onaran’la çok öğretici bir söyleşi ger-
çekleştirdik. Ongun hocamız uzun yıllardır
başarılı bilimsel kariyerinin yanı sıra klasik
müzik ve klarnet ile de yakından ilgi-
lenmektedir. Gerçekleştirirken bizi de çok
heyecanlandıran bu söyleşinin sizleri de et-
kileyeceğine inanıyoruz ve sözü Ongun
hocamıza bırakıyoruz… 

Klarnet hayatınız nasıl başladı? Bize bu yol-
culuğunuzun hikayesini anlatabilir misiniz?

Benim bir “klarnet hayatım” olduğunu
söylemek biraz abartılı olur. Müzik, yaşamım-
da hep olduysa da, hiçbir zaman “hayatım” 
olmadı. İyi ki de öyle oldu, diye düşünüyorum.
Çünkü bana öyle geliyor ki, şu anda yapmak-
ta olduğum işi yapabildiğim kadar müziği
beceremezdim her halde. 

Çocukluğumda, gençliğimde evde müzik 
hep vardı. Babam piyano çalardı. Evde sürek-
li müzik dinlenirdi. Müzik konuşulurdu, hatta 
tartışılırdı. Müziğe merakımın, aşinalığımın 
kaynağı budur. Altı yedi yaşlarındayken, ba-
bamın zoruyla piyano çalışmaya başladım. 
Pek iyi bir öğrenci değildim. Ne yetenekliydim
ne de çalışkan. O zamanki hocam Kamuran
Gündemir saçını başını yolardı derslerde. 
Birkaç yıl sonra geçirdiğim bir kazanın sol 
elimde bıraktığı kalıcı hasar yüzünden piyano
çalamayacağım anlaşılınca piyanoyu bırak-
tım. Müzik çalışmaya bir süre ara verdikten 
sonra, yine babamın önerisiyle, piyano ya 

da yaylı çalgılar kadar sol el mahareti ge-
rektirmeyen nefesli sazlardan birini çalış-
maya karar verdim. O zamanlar klarneti pek 
tanımıyordum. Aklım obua, flüt gibi başka ne-
fesli çalgılardaydı. Ama o sıralarda Mozart’ın
klarnetli beşlisini ilk kez dinlemiş, eserin
girişindeki klarnet sesini duyar duymaz da
klarnet çalmaya karar vermiştim. Klarnet
çalışmaya 15 yaşında başladım. İlk hocam
Erdal Tüzel’di. Cumhurbaşkanlığı Senfoni
Orkestranda klarnetçiydi. Bir, bir buçuk yıl
onunla çalıştıktan sonra, yine aynı orkestra-
nın birinci klarnetçisi olan Aykut Doğansoy’la
çalışmaya devam ettim. Müzikçi olmamaya
karar verip tıp fakültesine girdikten bir yıl 
kadar sonra klarnet dersi almayı bıraktım. 
Ama klarnet çalışmayı hiç bırakmadım.  
Hem hocalarım –babam dahil- bana müzik 
çalışmanın tekniğini, içeriğini iyi öğret-
mişlerdi, hem de sonradan birlikte müzik 
yaptığım müzikçi arkadaşlarım bana iyi 
yol göstermişlerdi. Böylece kendi kendime 
düzenli çalışarak, yavaş da olsa zaman 
içinde gelişebildim. Bu arada fena sayıl-
mayacak, daha doğrusu beni doyurmaya 
yetecek bir müzik çevresi de edindim. On 
yıl öncesine kadar daha sık konser verirdim. 
Yaşlandıkça, yani aklım başıma gelip per-
formansımı daha iyi değerlendirebilmemle
başlayan bir sahne korkusu yüzünden son 
zamanlarda daha az konser veriyorum. Ama 
neyse ki propranolol var... Gerçekten perfor-
mans anksiyetesinde işe yarıyormuş.     

Bize biraz da klarnetten söz edebilir mi-
siniz? Nasıl bir enstrümandır klarnet?    

Klarnet bir nefesli çalgı. Yani üfleyerek ça-
lınıyor. Teknik olarak, flüt, obua, fagot gibi 
tahta nefesliler grubunda sayılıyor. Sipsi gibi 
tek kamışlı bir çalgı. Hava akımıyla titreşerek
ses çıkaran parça, genellikle bambu ya da 

BİR FARMAKOLOG-BİR SANAT

ONGUN ONARAN VE KLARNET

Gökçe Topal
İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
Farmakoloji Anabilim Dalı
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kargıdan yapılan bu kamış. Bütün nefesli çal-
gılarda olduğu gibi, bu ses kaynağı ile boru-
nunun akustik özelliklerinin rezonansı klarnet 
sesini oluşturuyor. Bütün nefesli çalgılar gibi 
klarnet de tek sesli bir çalgı. Yani aynı andan 
birden fazla notayı seslendiremiyor. Bu da, 
çok sesli müzikte tek başına kullanılmadığı, 
genellikle başka çalgılarla birlikte duyulduğu 
anlamına geliyor. Göreli olarak yeni bir çalgı.
Modern klarnetin babası 18.yy’ın ortalarına 
doğru, Fransa’da kullanılan Chalumeau gibi ge-
leneksel çalgılardan alınan ilhamla Almanya’da
geliştirilmiş. Kabaca yirminci yüzyıl başların-
da da bu günkü halini almış. Becerikli, gelişkin 
bir nefesli çalgı olmasından dolayı olsa ge-
rek, çok çeşitli yerlerde ve tarzlarda kullanılan 
bir çalgı haline gelmiş. Mozart ve sonrası 
dönemlerde senfonik orkestraların standart
bir üyesi olmuş. Oda müziği repertuarında
önemli bir yer tutmuş, hala da tutuyor. Bu
çalgı, 20. yy. başında New Orleans’a doğru
yola çıkmış. Sonradan, 1940’larda Jazz müzi-
ğinin önemli çalgılarından biri olmuş. O
günden bugüne, çalınma tekniği bakımından
Jazz’cıların elinde önemli bir gelişme göster-
miş... Özellikle Arnavutluk’la Bulgaristan
olmak üzere tüm Balkanlar’da, Yunanistan’da,
Türkiye’de geleneksel halk müziğinde de çok
sık kullanılagelmiş. Klarnet, bunların yanı sıra
Yahudi’lerin Klezmer müziğinde önemli bir
yer edinmiş. Ama bildiğim kadarıyla bun-
ların hepsinin kaynağı Almanya. 19. yy
ortalarında Belçika’lı Adolphe Sax tarafından
geliştirilen, Jazz müziğinin önemli çalgısı
saksafon klarnetin kuzeni sayılabilir.   

Oda müziği ile ilgilendiğinizi biliyoruz biraz
bize oda müziği hakkında bilgi verebilir
misiniz? 

Oda müziği, büyük salon müziğine karşı icat 
edilmiş bir klasik müzik terimi. Adı üstünde, 
birkaç yüz dinleyici alabilen küçük sahneli sa-
lonlara ya da “odalara” sığabilecek topluluklar 
için bestelenmiş müzikleri anlatıyor. Alterna-
tifi orkestral, koral ya da senfonik müzik.
Operalar da bu kapsama giriyor tabii. Bunlar
genellikle binlerce izleyiciyi barındırabilen bü-
yük sahneli salonlarda icra ediliyor. Klasik müzik 
dışında böyle bir ayrım yapılmıyor bildiğim 
kadarıyla. Jazz zaten oluşumu gereği bir oda 
müziği. Halk müzikleri oda-salon-açıkhava 
ayrmıyorlar. Bu müzikler zaten küçük toplu-
luklar tarafından icra ediliyor. Pop’un yeri ise 

Müzikle ilişkinizde hangi sanatçılar ve
tarzlardan daha çok etkilendiniz? 

Bu sorunun bir bölümüne, dolaylı da olsa 
biraz önce yanıt verdim. Ama gene de buna 
birkaç şey eklemek isterim. J.S. Bach, bence 
bütün müzikçilere, buna büyük Jazz ustaları 
ya da klasik müziğin son 250 yıldaki dahileri
de dahil, hem “yol” göstermiş, hem de çok şey
öğretmiş. Bundan ben de nasibimi aldım.
Müziği sevmemi sağlamasının yanısıra, müzi-
ğe dair çok şey öğrendim ondan. Ama ne yazık 

apayrı. Onlar, teknoloji marifetiyle dört kişi-
nin, diyelim, çıkardığı sesi on binlerce dinle-
yici alan stadyumlara bile duyurabiliyorlar. 
Uzatmayayım... Klasik müzikte, oda müziği en 
az iki, en fazla da bir düzine kadar çalgıcıdan 
oluşan toplulukların yaptığı müziğe deniyor 
genellikle. Anton Bruckner gibi birkaç istisna
dışında neredeyse bütün besteciler bu tür 
topluluklar için müzik yazmışlar. Dolayısıyla 
benim oda müziğine olan yakınlığım, özel ilgi-
den çok zorunluluk aslında. Klarneti tek başı-
na kullanan bir beste dağarcığı yok sayılır. 
Yani çıkıp tek başınıza bir şeyler çalmanız pek 
mümkün değil. En az bir piyano eşliğini ya da 
başka çalgıları da içeren bir repertuarı var. Asıl 
zengin repertuar ise senfonik repertuar tabii. 
Ama bu repertuar, pratik nedenlerle benim 
gibi bir amatör müzikçinin, özellikle ülkemiz-
de kolay erişemeyeceği bir organizasyon ve 
kalabalık gerektiyor. Bu nedenle, benim icra 
dağarcığım çoğunlukla oda müzikleriyle sınırlı. 
Ama neyse ki son 250 yıl içinde bestelenmiş
klarnetli oda müziği repertuarı, bir klarnet-
çinin ömrünü tüketebilecek kadar zengin.              
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ki Bach’ın klarnet için yazdığı hiçbir şey yok. 
Adam bu çalgıyı hiç görmemiş ki. Dolayısıyla, 
klarneçtiler kendisini doğrudan tanıma fırsatı
bulamıyor... Müzikle ilişkimdeki önemli bir 
besteci de J. Brahms. Bunda ustanın klarnet 
için yazdığı eserlerin etkisi de vardır mutlaka.

Her ne kadar klasik müzik ağırlıklı bir eğiti-
mim olduysa da tarz ayırt etmedim galiba.
Jazz her zaman ilgimi çekti. Çalmayı da dene-
dim ama beceremedim. Çeşitli ülkelerin gele-
neksel halk müzikleri bana hep ilginç geldi.
Bunlar içinde çok gelişkin bulduklarım da oldu.
Yalnız popüler müziğin, yani pop müziğinin
hiçbir türlüsü ilgi alanım olmadı.           

Farmakoloji kariyeriniz devam ederken
müzikle yakınlığınız size neler kazandırdı?

Doğrudan bir şey kazandırmadı elbette. Yani,
farmakolojiye, yaşambilimlerine ya da genel 
olarak bilime bakışıma somut bir kazanç sağ-
lamadı. İki alan, müzikle bilim birbirinden çok
farklı şeyler. Farklı beyin tasarımları gerek-
tiriyor. Sanat yaratıcılık gerektiriyor, bilim ge-
rektirmiyor. Bu bakımdan sanatla matematik 

benzeşiyorlar bence. İkisini de pür akıl üretiyor.
Bilim ise bizim dışımızda zaten var olduğuna
inanılan ya da öyle olduğu var sayılan bir 
yapıyı, yani doğayı anlamaya, anlatmaya
çalışıyor. Dolayısıyla yaratıcılık açısından sanat
ile matematiğe göre çok daha kısıtlı. Fazla 
“uçarsanız” doğa size dersinizi verir. Sanat ile 
matematik öyle değil. Hem kurallarını siz koyu-
yorsunuz hem de kafanızın sınırlarını el verdiği 
ölçüde istediğiniz yere kadar geliştirebiliyor-
sunuz. Belki müziği icra etmek, tiyatro-sinema 
oyunculuğu gibi bu bakımdan bilime biraz daha 
fazla benziyor olabilir –çok zorlarsak. Yani, 
zaten var olan bir “eseri” anlayıp anlatmaya
çalışıyorsunuz. Yaratıcılığınız, bilimin doğa kar-
şısında olduğu gibi, zaten yaratılmış kompozis-
yonlarla sınırlı. Özellikle Jazz’ın kaçınılmaz bir 
parçası olan doğaçlamayı (improvizasyonu) 
icra olarak görmüyorum bu arada. O düpedüz 
bestecilik benim için... Benim matematik ka-
fam çok zayıftır. Matematiği anlayabilir, kulla-
nabilirim ama bir matematikçi gibi düşüne-
mem. Öyle olsaydı klarnetçi değil besteci
olurdum zaten. Bu yüzden müziğin icraat kısmı 
bana daha yakın geliyor. Böyle bakınca da
bilimle arasında çok bir fark olmadığını söyle-
yebiliyorum. Ama dediğim gibi, bunlar biraz 
zorlamayla yapılmış yüzeysel benzetmeler.
Sadece bir fikir vermek için söylüyorum,
o kadar. Yoksa niyetim ciddi bir felsefi tez
oluşturmak değil...  

Tüm bunlar bir yana, bilimin yanı sıra
müzikle uğraşmak bana hep iyi geldi elbette.
Sanki kafamın biraz daha esnek olmasına
katkıda bulundu gibi, ama yine de emin
değilim. 

Son olarak müzik hayatınızla ile ilgili
geleceğe dair neler bekliyorsunuz?  

Hiçbir şey beklemiyorum. Sadece bir süre
daha klarnet çalabilmeyi, müziğin zenginliğinin
tadını çıkarabilmeyi umuyorum.  

      

Klarnette Bir farmakolog: Ongun Onaran 
Fotoğraf: Bariton/ Fotoğraf Sanatçısı Arda Aktar
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TÜRK FARMAKOLOJİ DERNEĞİNİN GÖZÜNDEN COVID-19 
PANDEMİSİNDE İLAÇ KULLANIMI TAVSİYE NOTLARI

Ahmet Altun, İsmail Mert Vural, Aslı F. Ceylan Işık, Gökçe Topal Tanyılmaz,
Günay Yetik Anacak, Sedat Altuğ, Yeşim Tunçok

Tüm dünya 2020 yılını mutlu, neşeli ve umutlu karşıladı. Aynı tarihlerde ilk COVID-19
vakaları ile ilgili haberler çıkmaya başladı. Türkiye’de ilk vaka 13 Mart 2020 tarihinde rapor
edildi. 09 Mayıs 2020 tarihinde yurdumuzdaki vaka sayısı 135.569’a yükseldi. 86.396 vaka
ise iyileşerek taburcu oldu.  Dünya genelinde vaka sayısı yaklaşık 4.000.000’u, iyileşenlerin
sayısıysa 1.300.000’i aştı. 

Türk Farmakoloji Derneği, COVID-19 pandemisi sırasında, Mart, Nisan ve Mayıs 2020
aylarında sosyal medya hesaplarından COVID-19 ve ilaç kullanımı konularında toplumu bilgi-
lendirici açıklamalar yaptı. Bu yazı, değişik zamanlarda yapılan açıklamaların derlenmesinden
oluşmaktadır. COVID-19 anahtar kelimesiyle Pub-Med’de bir tarama yapıldığında 10.627 adet
makale çıkmaktadır. Bu makalelerin büyük bir çoğunluğu geçtiğimiz üç ay içinde yazılmış-
tır. COVID-19 ile ilgili temel ve klinik araştırmaların sonuçları yayınlandıkça bu konudaki
bilgimiz daha da oturmaktadır. Türk Farmakoloji Derneği olarak, COVID-19 salgını sürecinde
gündemde olan ve hakkında sıkça soru sorulan aşağıdaki konularda tavsiyelerimizi içeren
görselleri sunuyoruz. Tavsiye notları okunurken, bu süreçte bazı bilgilerde değişme olabi-
leceği dikkate alınmalıdır. 

1- COVID-19 ve İbuprofen
2- COVID-19 ve Hipertansiyon İlaçları
3- COVID-19 ve C Vitamini
4- COVID-19 ve Klorokin/Hidroksiklorokin
5- COVID-19 ve Tonik 

TFD’NİN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI
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YURTDIŞINDAKİ ÜYELERİMİZDEN HABERLER

Henüz lisans eğitimini tamamlamadan Far-
makoloji alanında doktora eğitimi almaya ve
özelikle “Kardiyovasküler Farmakoloji” alanında
çalışmaya karar vermiş bir üniversite öğrenci-
siydim. Farmakoloji alanında yurtdışı bilimsel
araştırma deneyiminin hedeflerimi gerçekleşti-
rirken bana çok değerli tecrübeler kazandıraca-
ğının farkındaydım. Bu kararımı destekleyen bir
diğer önemli etken de Moleküler Farmakoloji’nin
her geçen gün modern tıp bilimine yaptığı
katkıları görmem olmuştu. Mezuniyetimi takiben
İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Far-
makoloji Anabilim Dalı’nda doktora eğiti-
mime başladıktan sonra yurt dışı deneyim
konusunda beni her zaman motive eden da-
nışmanım Prof. Dr. B. Sönmez Uydeş Doğan’ın
da desteği ile “Kardiyovasküler Farmakoloji”
alanında çok değerli başarılara imza atmış
Brown Üniversitesi ile Rhode Island Hastanesi
bünyesindeki Cardiovascular Research Center
(CVRC)’da Prof. Dr. Gideon Koren’in labora-
tuvarında doktora tezim kapsamında bilimsel
çalışmalar yürütmek için başvuruda bulunma-
ya karar verdim. 

Prof. Dr. Koren ve grubunun çalışmalarını 
bir süredir takip ediyor ve bilimsel ilgi alanımla
tam olarak örtüşen araştırmalar yürüttükle-
rini biliyordum. Prof. Dr. Koren ile henüz doktora
ders aşaması döneminde iletişime geçtim ve
kendisinden talebime olumlu bir yanıt aldım.
Bu kabulün ardından tez projesi olarak yürüte-
ceğim çalışmanın konusu ve detayları üzerine
araştırmalar yapmaya ve tez önerimi oluş-
turmaya başladım. Doktora yeterlilik sınavımı
başarı ile tamamladıktan sonra TÜBİTAK’ın
genç araştırmacılar için sunduğu 2214-A Yurt
Dışı Doktora Sırası Araştırma Burs Programı’na
şu anda ikinci tez danışmanım olan Prof. Dr.
Koren’in yardımı ile hazırladığım tez projem ve
kendilerinin beni laboratuvarında çalışmak üzere
davet ettiğine dair kabul mektubumu da

sunarak 12 aylık bursiyerlik talebiyle başvuruda
bulundum. Bu noktaya kadar doktora eğitimi
süresince özellikle de tez aşamasında yurt dışı
araştırma deneyimi yaşamak için dikkat edil-
mesi ve takip edilmesi gereken adımları sıra-
lamak gerekirse, ilk adım henüz ders döneminde
iken tez projesi kapsamında çalışılmak iste-
nen konuda yetkin bir araştırma laboratuvarı-
nın belirlenmesi ve burada araştırmaları yürüten
ya da sorumlu olan öğretim üyesi ile iletişime 
geçilmesidir (aynı anda birden fazla araştırıcı ho-
ca ile iletişime geçmek kabul alma şansını art-
tıracaktır). İkinci olarak, başvurulacak burs prog-
ramlarının (TÜBİTAK, Fulbright vb.) gerekleri ve 
tarihlerinin yakından takip edilmesi ve sürecin
bir önceki adım ile koordineli bir biçimde yürü-
tülmesidir. Bu koordinasyon doktora sürecinin
zamanında tamamlanması açısından çok önemli-
dir. Başvurular sırasında gerekli evrakların za-
manında bir araya getirilmesi ve yurtdışına çıkış
için vize başvurusunun tamamlanması gibi bir-
çok işlemle aynı anda ilgilenilmesi gerekebil-
mektedir. Tempolu ve nispeten uzun bir süreç
olmasının yanında, planlı bir şekilde hareket
edilmesi bu sürecin sorunsuz ve istenilen şekil-
de tamamlanması konusunda yardımcı olacaktır.

Çalışmanın yapılacağı ülke ve şehrin ya-
şam şartları ile iklim şartları gibi özellikler de
başvuru yaparken dikkat edilmesi gereken diğer
noktalardır. Gidilmesi planlanan şehirlerde dahil
olunacak sosyokültürel hayatın, ulaşımın ve bun-
ların maddi gereklerinin araştırılması, mümkün-
se daha önce oralarda bulunmuş kimselere
danışılması doğru kararlar vermek ve oralara
gidildikten sonra çeşitli sıkıntılar yaşamamak
açısından yerinde bir davranış olacaktır. Henüz
çalışmanın yapılacağı yere ulaşmadan ilgilenil-
mesi gereken en önemli husus konaklama ye-
rinin ayarlanmasıdır. Bu konuda bazı üniver-
site/enstitüler misafir araştırmacılar için daha
düşük ücretler karşılığında konaklama imkânı

TÜBİTAK 2214-A YURT DIŞI DOKTORA 
SIRASI ARAŞTIRMA PROGRAMI

BURSİYERİ DENEYİMLERİ - I
Elif Şengün
İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
Farmakoloji Anabilim Dalı  
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sağlayabilirken, diğer durumlarda araştırmacı-
ların tüm hususlarla kendilerinin ilgilenmeleri ve
daha oraya gitmeden ayarlamaları yapmaları
gerekmektedir. 

Tez projem ile ilgili araştırmaları yürütmek 
üzere Ocak 2019’da ABD’ye giderek çalışmaları-
ma hemen başladım ve TÜBİTAK bursiyeri olma 
hakkını kazandığımı da bu süreçte öğrendim.  
CVRC’deki araştırma laboratuvarında Prof. Dr. 
Koren’in yaşlanma ve hücresel senesensin kalp 
dokusu ve aritmojenite üzerine etkilerini incele-
yen moleküler ve hücresel düzeydeki çalışmala-
rına dahil oldum; bu sayede in vitro hücre 
kültürleri oluşturulması, bakteriyel inkübasyon, 
transfeksiyon, RT-qPCR, ELISA, immünohisto-
kimya, immünoflurosan, CRISPR, Western Blot, 
frozen sectioning, memeli hayvan doku ve hücre 
izolasyonu, konfokal mikroskop kullanımı da dahil
olmak üzere birçok tekniği öğrenerek kendimi ge-
liştirdim. Ayrıca, çalışmalarımızı destekleyen his-
tolojik incelemeleri gerçekleştirmek ve genetik

modifikasyonlu hayvan modellerini kullanmak
için gerekli eğitimleri aldım. Laboratuvara katıl-
dığım ilk andan itibaren CVRC’de gerçekleştirilen 
tüm sunumlara, üniversite ve hastane bünyesin-
de organize edilen eğitimlere ve seminerlere ka-
tıldım. Tüm bunların yanında ABD’nin en iyi 8 üni-
versitenin oluşturduğu Ivy League’e dahil olma-
nın verdiği avantajla çalışma alanımla ilgili büyük

çaplı toplantılara katılma ve bu alanın en yet-
kin bilim insanları ile tanışma fırsatını yakaladım.

Tez projem ile ilgili çalışmaları yürütmek üzere 
ABD’ne gidene kadar, İstanbul’da doğup tüm
hayatını ailesi ile yaşayarak geçiren bir insan 
olarak tamamen yabancısı olduğum bir kültüre 
ve sosyal ortama adapte olmak, günlük hayatın 
ihtiyaçlarını karşılamak için yapılması gereken
şeyleri öğrenmek, yaşadığım şehri keşfetmek, 
yeni insanlarla tanışarak yeni arkadaşlar edinmek 
biraz sabır, efor ve zaman gerektirse de bu yep-
yeni ve heyecan dolu deneyimin hayatıma kat-
tığı artılar sayesinde tercihimden hiçbir zaman 
pişman olmadım. ABD’de bulunmanın en anlam-
lı ve güzel tarafının dünyanın dört bir köşesinden
gelen her milletten insanla tanışabilmek, arkadaş
edinebilmek ve her birinden çok ayrı, yeni şeyler 
öğrenmek olduğu kanaatini taşımaktayım.  Tüm 
bunlarla birlikte beni en çok mutlu ve memnun 
eden durumun, ABD’de çeşitli alanlarda bilimsel
çalışmalar yürüten birçok başarılı Türk insanı ile

tanışmak ve onların tecrübelerinden çok değerli
kazanımlar elde etmek olduğunu ifade etmek
isterim. Birçok genç araştırıcının hayallerini
süsleyen başarılara imza atmış bu Türk bilim
insanlarının göğüs gerdiği zorlukları ve çok yoğun
çalışmalar sonucu elde ettikleri başarıları duy-
mak beni her seferinde ilerlediğim yolda daha
da fazla motive etmektedir. 
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Halen CVRC’de Prof. Dr. Koren’in danışman-
lığında doktora tez çalışmalarıma devam etmek-
teyim. Şu ana kadar yürüttüğüm çalışmalardan 
elde ettiğim verilerle CVRC ve Brown Üniversi-
tesi bünyesinde gerçekleştirilen toplantılarda 
sunumlar yaptım ve ayrıca bu verilerin bir kısmı 
ile tıp bilim dünyasının en geniş çaplı katılıma
sahip kongrelerinden biri olan Experimental
Biology – 2020, San Diego, CA, USA’da bir poster
sunumu gerçekleştirdim. Prof. Dr. Koren’in da-
nışmanlığında ve Koren Lab.’ın tüm üyelerinin
oluşturduğu aile ortamında öğrendiğim ve pro-
fesyonel yaşantıma katkı sağlayan yeni bilgi ve
tekniklerin sayısı her geçen gün katlanarak
artmaktadır. 

Tez projesi çalışmalarımda ilk yılın sonunda 
hedeflediğim şekilde ilerleme sağlamış olmak 
beni her açıdan rahatlatmış olsa da  COVID-19 
pandemisi nedeni ile tüm araştırmalara ara
verilmesi kararı alındığı için ben de çalışmaları-
ma Mart 2020’den başlayarak Haziran 2020’ye 
kadar ara vermek durumunda kaldım. Bununla 
birlikte, elde ettiğim verilerimi çevrimiçi sistem 
üzerinden her iki danışmanımla da değerlendirme 
ve tartışma imkanını buldum. Pandemi sürecini 

de içeren yurt dışında edindiğim hem profesyo-
nel hem de sosyal yaşamdaki tecrübelerin
bundan sonraki hayatımda her açıdan yolumu 
aydınlatacağına ve bakış açımı genişleteceğine 
inanıyorum. Hayatın her aşamasında olduğu gibi 
bu süreçte de hem laboratuvar çalışmalarım 
sırasında, hem de sosyal hayatta bazı sorunlarla 
karşılaştım ancak bunlar bana zorluklarla mü-
cadele etme ve önüme çıkan problemler karşı-
sında sabırla yeni çözüm yolları bulma konusunda 
çok değerli dersler oldu. İşte bundan dolayıdır ki
Farmakoloji’ye gönül vermiş değerli genç mes-
lektaşlarıma akademik yaşamlarının bir döne-
minde mutlaka yurt dışında çalışarak eşsiz bir 
deneyim kazanmalarını tavsiye ediyorum. Bu 
bilimsel deneyimi yaşama imkanını sağlayan 
değerli danışmanlarım Prof. Dr. B. Sönmez Uydeş
Doğan ve Prof. Dr. Gideon Koren’e, İstanbul 
Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji
Anabilim Dalı ve Rhode Island CVRC’de beni 
destekleyen tüm hocalarıma ve arkadaşlarıma,
bu sürecime sağladığı destek ile katkı veren 
TÜBİTAK’a, öğrencisi olduğum İstanbul Üniver-
sitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’ne ve her zaman
her yerde yanımda hissettiğim değerli aileme
teşekkürlerimi sunuyorum. 
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YURTDIŞINDAKİ ÜYELERİMİZDEN HABERLER

TÜBİTAK 2214-A YURT DIŞI DOKTORA 
SIRASI ARAŞTIRMA PROGRAMI

BURSİYERİ DENEYİMLERİ - II 
Nurdan Dağtekin
İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
Farmakoloji Anabilim Dalı  

2014 yılında, İstanbul Üniversitesi Ecza-
cılık Fakültesi’nden birincilik derecesiyle
mezun oldum. Farmakoloji ve farmako-
dinamiye olan ilgim dolayısıyla aynı yıl
İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
Farmakoloji Anabilim Dalında lisansüstü 
eğitimime başladım. Doktora eğitimim 
boyunca TÜBİTAK’ın 2211-A Genel Yurt İçi 
Doktora Burs programından ve yurt dışın-
da tezimle ilgili araştırmalarım süresince de 
TÜBİTAK’ın 2214-A Yurt Dışı Doktora Sırası 
Araştırma programının bursiyeri olarak 
destek aldım. Doktora eğitimim süresince 
her zaman değerli yönlendirmelerini esirge-
memiş olan ve verdiği motivasyon ile beni 
cesaretlendiren Farmakoloji ABD başkanı,
Prof. Dr. Sönmez Uydeş Doğan’ın ve danış-
man hocam Dr. Öğr.Üyesi Deniz Kale-
li Durman’ın değerli desteği ile Amerika
Birleşik Devletleri’nin Boston şehrinde bulu-
nan Harvard Üniversitesi Kamu Sağlığı
Fakültesi ve Broad Enstitüsünde, Hota-
mışlıgil Laboratuvarı/Sabri Ülker Merkezi’ne
başvurdum. 

Doktoramın ilk yıllarından itibaren, men-
törlüğünde çalışmayı hayal ettiğim ve çalış-
malarını takip ettiğim, yaptığı araştırmalar
ile ‘immünometabolizma’ alanının başlaması
ve büyük ölçüde ilerlemesini sağlamış 
dünyaca ünlü bir bilim insanı olan Prof. Dr.
Gökhan Hotamışlıgil ile, Türkiye’de katıldığı
bir sempozyumda tanışma fırsatı buldum.
Başvuru sürecimde, İstanbul’daki görüşme-
mize ek olarak, gerçekleştirdiğimiz online
ve yazılı görüşmeler sonucu,  belirli bir değer-
lendirme süreci sonrasında, Hotamışlıgil
laboratuvarında 2018-2019 yıllarında çalış-
maya başladım. 

Prof. Hotamışlıgil’ in laboratuvarında, me-
tabolik hastalıklarda immünometabolik ya-
nıtın oluşumu, organel yapı ve fonksiyonla-

rının anlaşılması, adiposit diferansiyasyonu,
adipositlerin enerji metabolizmasındaki 
fonksiyonu ve lipid şaperonların metabolik
regülasyondaki rolü olmak üzere çeşitli ko-
nulara odaklanılmıştır. Bu çalışma alanların-
da odaklandıkları konulardan biri de yağ
asid i  b ağ l ay ı c ı  p rote in l e rdir  (FA B P).
Hotamışlıgil laboratuvarı ve çeşitli araştır-
ma grupları tarafından yapılan çalışmalar 
sonucunda, yağ asidi bağlayıcı proteinler-
den biri olan FABP4’ün, diğer adıyla aP2’nin, 
yeni bir hormon olarak keşfi gerçekleştiril-
miş ve başta obezite, diyabet, yağlı karaciğer 
hastalığı ve aterosklerozis olmak üzere 
çeşitli hastalıkların patogenezinde önem-
li bir rol üstlendiği anlaşılmıştır. Labora-
tuvarda 13 araştırıcı (7 post doctoral fellow, 
3 research scientist, 1 Ülker center fellow, 
2 research associate), 3 araştırma görevlisi 
(research assistant), 3 laboratuvar görevli-
si (laboratory manager, senior advisor,
executive assistant) bulunmaktadır. 

Hotamışlıgil Laboratuvarında tez araştır-
mam kapsamında, laboratuvardaki araştırı-
cılar tarafından geliştirilmiş deneysel mo-
deller üzerinde in vivo olarak ve alveolar
makrofaj, akciğer epitel hücre hatları dahil
olmak üzere in vitro sistemler üzerinde,
aP2’nin alerjik astım patogenezindeki rolü
üzerine çalıştım. Bu süreçte, FlexiVent
(SCIREQ) sistemini, hücre kültürü çalışma
prosedürlerini ve ileri düzeyde birçok de-
neysel araştırma yöntemini öğrendim.
Ayrıca, farklı disiplinlerden, alanında uzman
araştırıcılarla beraber çalışma imkanı bul-
dum ve hem önemli bilimsel soruların
ortaya çıkarılması hem de bu soruları yanıt-
lamada izlenecek sistemleri öğrenme ve
uygulama fırsatım oldu. Bütün bu kaza-
nımlarımın ötesinde ise, Prof. Dr. Gökhan 
Hotamışlıgil’ in, bilimsel bilgi ve birikimi,
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araştırmanın her aşamasında yol gösterici-
liği ve araştırmacının ufkunu açan payla-
şımları, bilimsel bir araştırmaya farklı
perspektiflerden bakabilme yetisini kazan-
mamı ve akademik hayatımın sağlam 
bir bilimsel temele dayanmasını sağlamıştır.

Edindiğim bütün bu bilimsel kazanımlar
için, Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil’e ve
Hotamışlıgil Laboratuvarı çalışma ekibinde 

yer alan tüm araştırıcılara, hayal ettiğim bir 
yerde bu bilimsel deneyimi kazanma süre-
cimde motivasyonlarını, desteklerini ve 
katkılarını esirgemeyen danışman hocam 
Dr. Öğretim Üyesi Deniz Kaleli Durman’a, 
Anabilim Dalı Başkanım Prof. Dr. Sönmez 
Uydeş Doğan’a, sağladığı maddi destek için 
TÜBİTAK’a, öğrencisi olduğum İstanbul 
Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’ne ve 
değerli aileme çok teşekkür ederim.   



29TFD Bülteni  | Sayı: 140 | Nisan - Haziran 2020

GELECEK BİLİMSEL TOPLANTILAR

GELECEK BİLİMSEL TOPLANTI DUYURULARI

Tarih Toplantı Adı Yeri Web Adresi

1-2 Temmuz 
2020

28th International Conference on Cancer 
Research and Pharmacology

Online https://cancer.cmesociety.com/
scientific-program-pdf

17 Temmuz 
2020

Research Advances In Pharmacological 
Field

Online https://www.meetingsint.com/we-
binars/pharmacology

10-11 Ağustos 
2020

8 th International Conference on
Hypertension and Healthcare

Online https://hypertension.cardiology-
meeting.com/symposium.php

26-27 Ağustos 
2020

33rd World Congress on Pharmacology Online https://pharmacology.pharmaceuti-
calconferences.com/registration.php

21-22 Eylül 
2020

35th World Pharmacology and Toxicology 
Forum- Novel Therapeutic Approaches in 
Pharmacology and Toxicology

Online https://pharmacology.healthcon-
ferences.org/

24 Eylül 2020 Parkinson’s UK’s Research Conference Online https://www.parkinsons.org.uk/events/
online-research-conference-2020

24-27 Kasım 
2020

ASCEPT–APSA Joint Scientific Meeting 
2020

Online https://www.asceptasm.com/

14-18 Aralık 
2020

British Society of Pharmacology -
Today’s Science, Tomorrow’s Medicine

Online https://meetings.bps.ac.uk/bpsev-
ents/frontend/reg/thome.csp?page-
ID=11567&ef_sel_menu=142&eventID=24.

28 Mart-
1 Nisan 2021

EPHAR’s 8th European Congress of
Pharmacology

Prag, Çek 
Cumhuriyeti

https://www.ephar2021.org/

7-10 Nisan 
2021

2th International Congress on
Psychopharmacology & 8th International 
Symposium on Child and Adolescent
Psychopharmacology

Antalya, 
Türkiye

http://www.psychopharmacolo-
gy2021.org/

17-22 Temmuz 
2022

The World Congress of Basic & Clinical
Pharmacology

İskoçya, 
İngiltere

https://iuphar.org/wcp-2022/

Projenin İsmi Son Başvuru Tarihi Web Adresi

Egı Advanced Computing Services 
For Research Call For Covid-19

Herhangi bir tarih 
bulunmamaktadır. 

https://www.egi.eu/egi-call-for-covid-19-re-
search-projects/

International Call For
Collaboratıve Proposals In 
Covid-19 Research

7 Ağustos 2020 https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/
files/3125/2566_-_cagri_duyurusu_11.pdf

UK research and innovation- Get 
funding for ideas that address 
COVID-19

Herhangi bir tarih 
bulunmamaktadır.

https://www.ukri.org/funding/funding-opportuni-
ties/ukri-open-call-for-research-and-innovation-
ideas-to-address-covid-19/

Eureka- Solutions for the next
human high-impact pandemic

15 Temmuz 2020 https://www.eurekanetwork.org/call-propos-
als-for-the-next-human-high-impactpandemic?utm_
content=129459256&utm_medium=social&utm_
source=twitter&hss_channel=tw-92739411

COVID-19 ÇAĞRILARI

Araş. Gör. Emine Nur Özbek
Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

Farmakoloji Anabilim Dalı
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ÜYELERİMİZDEN HABERLER

OCAK-HAZİRAN 2020 TARİHLERİ ARASINDA FARMAKOLOJİ
ANABİLİM DALLARINDA TAMAMLANAN TEZLER

Yazar Adı Tez Başlığı Tez Danışmanı

Ezgi Eroğlu TRPM-2 katyon kanalı antagonisti 2- Aminoetoksidifenil
borat’ın sisplatin nörotoksisitesindeki rolü

Prof. Dr. Kevser Erol,
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Gökhan Faikoğlu Roflumilast, Rolipram ve Tadalafil’in fare hipokampal
nöron (Ht-22) hücre kültürlerinde Amiloid Beta
Peptid ile indüklenen Sestrin-2 üzerine etkileri

Prof. Dr. Sibel Özyazgan,
Prof. Dr. Emine Pelin Kelicen Uğur,
İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa

İbrahim Serkan Avşar Preeklampsili gebelerde ve preterm doğumlarda 
RHOA/ROPCK gen polimorfizmlerinin araştırılması

Prof. Dr. Belgin Alaşehirli,
Gaziantep Üniversitesi

Kübra Saygısever 
Faikoğlu

Nöronal hücre kültürlerinde vinposetin,
levosimendan ve ibudilast’ın amiloid beta peptid 
ile inhibe edilen sirtuin-1’e etkileri

Prof. Dr. Sibel Özyazgan,
Prof. Dr. Emine Pelin Kelicen Uğur,
İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa

Nihan Küçük Sıçanlarda dekstran sodyum sülfat ile oluşturulan 
deneysel ülseratif kolit modelinde misoprostolün 
koruyucu etkisi

Prof. Dr. Mehmet Melli,
Ankara Üniversitesi

Zeynep Berna
Aksakallı Mağden

Farelerde parasetamolle indüklenen akut
karaciğer hasarına karşı omapatrilatın etkisinin 
araştırılması

Prof. Dr. Elif Çadırcı,
Atatürk Üniversitesi

Zübeyir Elmazoğlu Gluko-lipotoksisite ile indüklenmiş, amiloid-ß-
aracılı nörodejenerasyonda endokannabinoid 
sistemin rolünün değerlendirilmesi

Prof. Dr. Çimen Karasu,
Gazi Üniversitesi

Serkan Ünlü Yeni bir yöntem ile aerosol haline getirilen
pirfenidonun inhalasyon yoluyla etkinliğinin 
değerlendirilmesi

Prof. Mecit Orhan Uludağ,
Gazi Üniversitesi

Seçkin Engin WNT/ß-katenin sinyal yolağı inhibitörü
niklozamid’in diyabetik erektil disfonksiyonda 
koruyucu etkisinin araştırılması

Prof. Dr. Feride Sena Sezen,
Karadeniz Teknik Üniversitesi

Çiğdem Çengelli Ünel Sisplatinle oluşturulan in vivo ve in vitro
nörotoksisitede klorojenik asitin rolü

Prof. Dr. Kevser Erol,
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Doktora Tezleri

Yazar Adı Tez Başlığı Tez Danışmanı

Elif Keskin Arslan Prenatal dönemde makrolid antibiyotiklere 
maruziyet sonrası gebelik sonuçları: Sistematik 
derleme ve meta-analiz

Prof. Dr. Yusuf Cem Kaplan,
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi

İsmail Akgöz Selektif serotonin geri alım inhibitörleri ve sero-
tonin-noradrenalin geri alım inhibitörleri ile indüklenen 
akatizinin yaşam kalitesi, tedaviye uyum üzerindeki 
etkilerinin ve risk faktörlerinin araştırılması

Dr. Öğr. Üyesi Gül Özbey,
Akdeniz Üniversitesi

Tıpta Uzmanlık Tezleri

Prof. Dr. Beyzagül Erkayman
Atatürk Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi 
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Metin Yeşiltepe Vagal sinir uyarımı ve yüksek fruktoz tüketiminin 
sıçan alzheimer hastalığı modelinde nöropsiki-
yatrik semptomlar üzerine etkileri 

Prof. Dr. Mehmet Yıldırım Sara, 
Hacettepe Üniversitesi 

Tuğba Gümüştaş Beta2-adrenerjik reseptör uyarısıyla oluşan adenilat siklaz 
aktivasyonu ve ERK fosforilasyonu yanıtlarının bronşiyal 
kökenli hücrelerde ‘ligand bias’ bağlamında incelenmesi

Prof. Dr. Özlem Uğur, 
Ankara Üniversitesi

Yazar Adı Tez Başlığı Tez Danışmanı

Burak Sarıkaya Cerebrolysinin sıçanlarda sisplatinle indüklenen 
oksidatif optik sinir hasarına etkisi

Prof. Dr. Halis Süleyman,
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi

Büşra Toptaş Asetilkolinesteraz inhibitörü donepezil’in dana
kardiyak ven düz kasına etkileri- temperatürün rolü

Prof. Dr. Kısmet Esra Nurullahoğlu
Atalık, Necmettin Erbakan Üniversitesi

Deniz Özen Tnf-a ile oluşturulan insan safen ven ateroskleroz 
modelinde atorvastatin ve pitavastatinin
anti-inflamatuvar etkilerinin karşılaştırılması

Prof. Dr. Ahmet Gökhan Akkan; 
Dr. Öğr. Üyesi Burak Önal,
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa

Didem Gedik Metotreksatın neden olduğu hepatotoksisitede 
luteolinin etksinin değerlendirilmesi

Doç. Dr. Zafer Sezer,
Erciyes Üniversitesi

Emel Erdem Endometriyum adenokarsinoma HEC1A hattında 
potasyum kanallarının rolünün araştırılması

Prof. Dr. İsmail Ün,
Mersin Üniversitesi

Evrim Zeren Birer Farelerde morfine tolerans ve bağımlılık gelişmesinde 
oksotremorinin ve amitriptilinin etkilerinin araştırılması

Prof. Dr. Nurhan Enginar,
İstanbul Üniversitesi

Feryaz Hira Cerebrolysinin sıçanlarda cisplatinle indüklenen 
oksidatif beyin hasarına etkisi

Dr. Öğr. Üyesi Renad Mammadov, 
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi

Yaşam Çirçirci Endometriyum adenokarsinoma hec1a hücre-
lerinde WNT/ß-katenin sinyal yolağı inhibitörlerinin 
proliferasyon ve migrasyon üzerine etkisi

Prof. Dr. İsmail Ün,
Mersin Üniversitesi

Çiğdem Gökbaş Ginkgo biloba ekstresi’nin izole insan umbilikal 
arteri kasılma cevapları üzerine vasküler etkileri

Dr. Öğr. Üyesi İpek Duman,
Necmettin Erbakan Üniversitesi

Özlem Aktaş Yaşa bağlı ön uyaran aracılı inhibisyon (ÖUAİ) 
değişimlerinin irdelenmesi

Prof. Dr. Gökhan Göktalay,
Bursa Uludağ Üniversitesi

Kumru Turhan Pulmoner arter hipertansiyonunda hidrojen 
sülfürün rolü var mı?

Doç. Dr. Gülnur Sevin,
Ege Üniversitesi 

Fatma Kale Kayseri’deki aile hekimlerinin çeşitli
endikasyonlarda antibiyotik tercihleri

Doç. Dr. Zafer Sezer,
Erciyes Üniversitesi

Cangül Yurtdaş Sıçanlarda erken dönem anneden ayrılma stres 
modelinde agmatinin etkilerinin incelenmesi

Prof. Dr. Feyza Arıcıoğlu,
Marmara Üniversitesi

Khadıja Aljesrı Koroner arter bypass greft materyallerinde 
vasküler tonusun kontrolünde tromboksan 
reseptörünün etkisinin incelenmesi’

Dr. Öğr. Üyesi Gülsev Özen,
İstanbul Üniversitesi

Meltem Dursun Düşük ve korunmuş ejeksiyon fraksiyonlu koroner 
arter hastalığı olan hastaların sağ atriyum dokularında 
kontraktil aktivite ve ß reseptör yanıtları ve matriks 
metalloproteinaz enzim aktivitesinin incelenmesi

Prof. Dr. Zeliha Kerry,
Ege Üniversitesi

Zeliha Nur Mutlu Vortioksetin’in antinosiseptif etkinliğinin ve altta 
yatan olası mekanizmaların değerlendirilmesi

Doç. Dr. Özgür Devrim Can, 
Anadolu Üniversitesi

Mohamad Alyousef İzole sıçan duodenum düz kasları üzerinde
karvakrolün trp kanallarına etkisi

Prof. Dr. Süleyman Aydın,
Anadolu Üniversitesi

Yüksek Lisans Tezleri

Tıpta Uzmanlık Tezleri (Devam)
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