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COVID-19 global pandemisi yaşantımızda
birçok düzenin değişmesine neden oldu. Kontrol-
lü sosyal yaşama geçiş ile sosyal etkileşimde
daha özenli ve dikkatli olmamızı gerektiren
uygulamalar günlük yaşantımızın vazgeçilmez
unsurları oldular. COVID-19 global pandemisi
bilimsel alanda da alışageldiğimiz faaliyetlerde
kısıtlılıkları beraberinde getirdi. 2020 yılında
yapılması planlanan birçok ulusal ve uluslar-
arası bilimsel kongre iptal edildi veya ertelendi.
Katılımcıların sağlık ve güvenliğinin önceliği
sebebiyle alınan sözkonusu tedbirler doğrul-
tusunda, 5 - 9 Temmuz 2020 tarihinde Prag’da
yapılması planlanan 8. Avrupa Farmakoloji
Kongresi (EPHAR 2020)’nin de 28 Mart - 1 Nisan
2021 tarihine ertelendiği EPHAR tarafından
duyuruldu (www. ephar2021.org). 

Bilimsel kongreler, bilim insanlarının bilimsel
çalışmalarını sunmasına, ilgili alanındaki güncel
gelişmeleri takip etmesine, bilimsel etkileşim ile
yeni işbirliklerinin oluşturmasına, yeni ortak bi-
limsel projelerin temellerini atmasına, genç bilim
insanlarının alanında tecrübeli bilim insanların
deneyimlerinden faydalanmasına ve aynı za-
manda sosyal etkileşim ile yıllar sürecek yeni
dostlukların kurulmasına olanak sağlayan plat-
formlardır. Türkiye’den birçok bilim insanının
katıldığı ve her 4 yılda bir gerçekleşmekte olan
EPHAR 2020 kongresine katılmak üzere bildiri-
lerimizi göndermişken pandemi dolayısıyla iptali
ve 2021’e ertelenmiş olması hem biz katılımcılar
hem de bu organizasyonu üstlenen kongre düzen-
leme kurulu için beklenmeyen bir durum oldu.

Gelin şimdi zamanda kısa bir yolculuk yapa-
lım, hep birlikte 4 yıl öncesine, Asya ile Avrupa’yı
birleştiren güzel dünya şehri İstanbul’da düzenle-
diğimiz bir önceki EPHAR kongresine gidelim. Türk
Farmakoloji Derneği’nin ev sahipliğini ve organi-
zasyonunu üstlendiği bu uluslararası kongrenin

ardından bir değerlendirme ile bilimsel etkileşi-
min sosyal iletişimle birlikte olabildiği günlerimizi
hatırlayarak pandeminin penceresinden çıkıp geç-
mişte kısa bir gezinti yapalım… 

Ev sahipliğini ve organizasyonunu üstlendiği-
miz 7. Avrupa Farmakoloji Kongresi’ni (EPHAR
2016) 26 - 30 Haziran 2016 tarihleri arasında
İstanbul Harbiye Askeri Müzesi’nde gerçekleş-
tirmiştik. Türk Farmakoloji Derneği’nin değerli ü-
yelerinin her zaman ilgi gösterdiği ve yüksek ka-
tılımla yer aldığı Avrupa Farmakoloji Kongresi’nin
ülkemizde ilk kez düzenlenecek olması ve
Farmakoloji camiası için oldukça prestijli bu
bilimsel aktivitenin tarafımızdan gerçekleştiri-
lecek olması, sorumluluğu aldığımız ilk günden
itibaren bizleri heyecanlandırmıştı. Kongreye
yakın süreçte, Avrupa’daki birçok ülkeyle para-
lel olarak Türkiye’de de hepimizin üzülerek
tanık olduğu terör olaylarının meydana gel-
mesi bizleri zaman zaman endişelendirse de
heyecanımızı hiçbir zaman kaybetmedik. Kimi
zaman gerek katılımcıların gerekse konuşmacı-
ların kongrenin yapılabilirliği konusunda endişe
ettiği bir süreçte, EPHAR Yönetim Kurulu’nun
kongrenin düzenlenmesi lehine verdiği karar
doğrultusunda heyecanımızı hiç azaltmadan,
sorumluluğumuzu daha da fazla hissederek or-
ganizasyona devam ettik ve kongreyi gerçek-
leştirdik.    

Prof. Dr. Öner SÜZER (Kongre Başkanı)
Prof. Dr. B. Sönmez UYDEŞ DOĞAN (Kongre Sekreteri)

Prof. Dr. N. Tuğba DURLU-KANDİLCİ (Kongre sekreteri)

EPHAR 2016 KONGRESİNİN ARDINDAN
EPHAR 2021’ E DOĞRU
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EPHAR 2016’nın bilimsel programı içerisinde; 
Türk Farmakoloji Derneği de dahil olmak üzere
birçok ülkenin Farmakoloji Derneklerinin (British
PS, Danish PS, Hellenic BCPS, Italian PS,
Spanish PS, Dutch PS, Hungarian ECPS),
Avrupa Farmakoloji Dernekleri Birliği’nin
(EPHAR), Avrupa Klinik Farmakoloji Derneği’nin
(EACPT), Uluslararası Klinik Farmakoloji Der-
neği’nin (EACPT) ve diğer bilimsel kuruluşların
(ORPHEUS, Danone - Nutricia Research, GOED)
tek başına veya ortaklaşa düzenlediği panel
oturumları, bunun yanısıra sözlü sunumlar,
poster sunumları ve konferanslar yer aldı.

EPHAR 2016,  İstanbul Harbiye Askeri Müzesi’nin
büyük salonunda 26 Haziran 2016 tarihinde Kong-
re Başkanımız Prof. Dr. Öner Süzer’in açılış konuş-
ması ile başladı. Kongre sekreterleri Prof. Dr. B.
Sönmez Uydeş Doğan ve Doç. Dr. N. Tuğba Durlu
-Kandilci’nin katılımcıları karşılayan ve programı
özetleyen kısa konuşmaları sonrasında EPHAR
Başkanı Prof. Dr. Thomas Griesbacher  ve  Türk Farma-
koloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Ersin Yarış’ın konuş-
maları ile kongre sürecimiz başlamış oldu. Kongre a-
çılışında ayrıca, Türk Farmakoloji Derneğinin 50. Kuru-
luş yılını da kutlamanın haklı heyecanını tüm katı-
lımcılarla birlikte paylaşmanın mutluluğunu yaşadık.

Açılış konuşmalarını, SİRENE korosunun farklı
ülkelerin folklorik şarkılarından hazırladıklar ve
Volkan Akkoç önderliğinde sundukları müzik ziya-
feti takip etti. Türk Farmakoloji Derneği Yönetim
Kurulu üyeleri ile birlikte Ersin Hoca’nın “açıl susam
açıl” diyerek salonun arka panelini açması ve Kongre
salonundaki tüm katılımcıları bir anda açılış kok-
teylinin düzenlediği arka bahçeyle buluşturması
ise açılışın keyifli bir sürprizi oldu. 
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Ertesi gün, kongrenin sabah oturumların
Harbiye Askeri Müzesinin farklı salonlarında
paralel olarak yürütülen panel oturumları ile baş-
landı. Her gün 4 panelin olduğu ve her panelde
3 - 4  konuşmacının bulunduğu bu oturumların
içerisinde, panelin yöneticisi tarafından kongre-
ye gönderilmiş olan bildiriler arasından daha
önceden seçilmiş sözlü sunumlar (elevated talk)
da yer aldı. Üç gün süresince, katılımcılar
tarafından ilgiyle izlenen panel oturumlarının
konuları arasında: Kronik ağrıda iyon kanalı inhi-
bitörleri, allerjik hastalıklarda farklı immuno-
farmakolojik yaklaşımlar, omega3 yağ asitleri-
nin kardiyovasküler hastalıklardaki önemi,
mikroRNA’yi hedefleyen tedavi yaklaşımları,
translasyonel çalışmalar, kronik ağrı ve inflamas-
yonda umut veren tedavi yaklaşımları,
sfingozin-1 fosfat ve diğer agonistlerle ile ilişkili
kalsiyum sinyal iletiminin ürogenital sistem-

deki etkileri, vasküler sistemin fonksiyonel
ve disfonksiyonel durumlarında sinyal iletim
yolakları, sağlık ve hastalık durumunda dopamin
sinyal iletimi,  hidrojen sülfür’ün temel ve
translasyonel farmakolojisi, eser amin ile ilişkili
reseptörler ve güncel farmakoterapi yaklaşım-
ları, moleküler saat ve kronofarmakoloji, infla-
masyonu hedefleyen güncel tedavi yaklaşımları
ve nöropsikiyatrik hastalıklarda güncel tera-
pötik yaklaşımlar yer aldı.  Ayrıca,  ORPHEUS’un
(Organization of PhD Education in Biomedicine
and Health Sciences in the European System)
düzenlemiş olduğu  “Yüksek standartlardaki li-
sansüstü eğitimin en iyi uygulamaları ve PhD
öğrencilerinin eğitimi” konularının tartışıldığı
panel oturumu ile Elsevier’in “Makale Yazımı”
konusunda verdiği eğitim semineri de oldukça
ilgi çeken oturumlar arasındaydı.  
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Öğle saatleri ve kahve araları ise poster-
lerin başında genç araştırmacıların  çalışmaları-
nı incelemek için güzel bir fırsat oldu. Kongrede;
reseptörler ve hücre sinyal iletimi, kardiyovas-
küler farmakoloji, vasküler endotelyum, gazo-
transmitterler, solunum farmakolojisi, endokrin
farmakoloji, obezite ve metabolik hastalıklar,
gastrointestinal farmakoloji, genitoüriner ve
reprodüktif farmakoloji, veteriner farmakolojisi,
ağrı ve inflamasyon, nörofarmakoloji/psiko-
farmakoloji, kanser kemoterapisi, immunofar-

makoloji, infeksiyon hastalıkları ilaçları ve farma-
koloji eğitimi  konularında toplam olarak 235
poster sunuldu. Bu konu başlıkları içerisinde
gerek Türk gerekse diğer ülke katılımcılar açı-
sından en fazla kardiyovasküler farmakoloji,
ağrı ve inflamasyon ile nörofarmakoloji/psikofar-
makoloji konularında poster sunumunun yer al-
dığı dikkati çekti. Katılımcıları posterlerin başın-
da araştırıcılarla sonuçlarını tartışırken görmek
kongrenin önemli hedeflerinden olan bilimsel
etkileşime ulaşıldığının önemli bir göstergesiydi.
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Kongrede öğleden sonra oturumları ana
salonda verilen konferanslar ile başladı. İlk 
gün Goethe Üniversitesi’nden Prof. Stefanie 
Dimmeler’in mikro RNA’ların kardiyovasküler 
hastalıklardaki potansiyel terapötik etkilerini
içeren konferansı oldukça ilgi çekiciydi. Prof.  
Dimmeler, gen ekspresyonu ve hücresel sinyal
yolakları üzerindeki  etkileri ile kardiyovasküler 
hastalıkların patofizyolojisi ile ilişkilendirilen 
mikro RNA’ların agonist ya da antagonistleri-
nin  (antagomir) tedavide güncel farmakote-
rapiye önemli bir alternatif olacağını işaret
eden konuşması,  sabah oturumunda Prof. Dr.
Bahar Tunçtan ve Prof. Dr. Metiner Tosun’un
düzenledikleri paneli de bu anlamda tamam-
lıyordu. 

İkinci gün, Leipzig Üniversitesi’nden Prof. 
Peter Illes, nöral progenitör hücre fonksiyonla-
rında pürinerjik sinyal iletimini içeren bir kon-
ferans verdi. Prof. Illes nöral progenitör hüc-
relerin nörodejeneratif hastalıklarda hasar-
lanmış hipokampal nöronların yerini alarak
hastalıkla ilgili olumsuz sonuçlardan sorumlu
olabileceğine dikkat çekerken pürinerjik re-
septörlerin, özellikle P2Y1 ve P2YX7 alt tiple-
rinin aktivasyonunun nöral progenitör hücre
sayısını arttırıcı ya da azaltıcı etkileri ile
nörodejeneratif bir hastalık olan epilepside
klinik önem taşıyabileceğini vurguladı. 

Üçüncü günün konferansını Texas Üniver-
sitesi’nden Prof. Csaba Zsabo verdi. Dr. Szabo,
Poly (ADP-riboz) polimeraz’ın (PARP) çeşitli
hastalıklardaki patofizyolojik rolünü ve bu has-
talıkların tedavisinde PARP inhibitörlerinin 
mevcut  ve potansiyel olan klinik önemine dik-
kat çekerek özellikle çeşitli kanser türlerinde

Bu anlamlı kongrenin İstanbul’un tarihi ve
çok özel bir binasında yapılıyor olması, bilimsel
aktivitelerin arasında nefes almak isteyen 
katılımcıların mekanın oldukça güzel bahçe-
sinden yararlanmasına, toplantı sonrasında da
kendilerini vakit kaybetmeden bu güzel şeh-
rin büyülü atmosferinde bulmalarına olanak
verdi. Özellikle yurt dışından gelen bilim insan-
ları her türlü olumsuz duruma rağmen,
yine de etkileyici tarihi mekanları ve müzeleri
gezmekten vazgeçmediler. Turistik ve
gastronomik turlarına devam edebilmek için
kongre bitiminden sonra İstanbul kalışlarını
uzatan katılımcılar bile vardı. 

PARP inhibitörlerinin etkilerini ortaya koyan
deneysel ve klinik çalışmalara yer verdi. Ayrıca,
bu inhibitörlerin bazılarının inflamatuvar yanıt-
ları baskılayıcı özelliğinden yola çıkarak, gü-
nümüzde özellikle meme ve over kanserinde
tercih edilen ilaçlar olan PARP inhibitörlerinin
gelecekte kanser dışındaki bazı hastalıklarda
da klinik öneminin olabileceği ifade etti. 
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Kongrenin ikinci günün akşamında davetli
konuşmacılarının katıldığı bir Boğaz gezisi
düzenledik. Kongrenin büyük ölçüde tamam-
landığı, organizasyon komitesi olarak çoğu
gitti azı kaldı diyerek biraz olsun rahatladığımız 
o akşam aldığımız Atatürk Havalimanı’nda  
gerçekleşen patlama haberi hepimizi oldukça 
üzdü ve tedirgin etti. Yabancı katılımcıların,  
muhtemelen çok kısa bir süre önce Avrupa
ülkelerinden birinin başkentinde yaşanan
benzeri bir olay nedeni ile, İstanbul’daki bu
olayı daha ılımlı karşılamaları ve ertesi gün
yapılan oturumlarda buna bağlı bir aksaklı-
ğın yaşanmaması tedirginliğimizi biraz olsun
hafifletti. Çok şanslıydık ki, şiddetle kınadığı-
mız bu hain olayı hiçbir katılımcımız fizik-
sel olarak etkilenmeden atlatmıştık.  Bununla
birlikte, bir sonraki gün akşam yemeğinde 
atılan Ramazan topunun güçlü sesi bir an için 
aynı endişeyi duymamıza neden oldu.    
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bir uluslararası kongre düzenlemek için uğraştık.
Bizler için de, sizler için de zor ve farklı bir
tecrübe oldu. Hatalarımız ve eksiğimiz olduysa
hoşgörünüze sığınırız. Bizleri bu kongrenin dü-
zenlenmesi için görevlendiren Türk Farmakoloji
Derneği Yönetim Kurulunun değerli üyelerine
çok teşekkür ederiz. Zamanında çok zor elde
ettiğimiz bir fırsatı maalesef hiç tahmin ede-
meyeceğimiz bir ortamda hayata geçirmek
zorunda kaldık. Aynı şekilde, bu sene Prag’da
düzenlenecek olan EPHAR 2020 Kongresinin
düzenleyicileri de hiçbirimizin normal şartlar-
da aklına dahi gelmeyecek olan çok farklı bir
nedenle benzer bir süreçte zor kararlar almak
zorunda kaldı. Umarız bundan sonra ne yaşamı-
mız, ne de bilimsel aktiviteler böyle üzücü
olaylar ile gölgelenmez. 

EPHAR 2016’nın düzenlenmesi ve yürütülme-
sinde bizlerle birlikte çalışan kongrenin organi-
zasyon şirketi FİGÜR Turizm’e, proje koordina-
törü Banu Uçar ve proje asistanı Oğuz Gürkan
Uysal ve tüm ekip arkadaşlarına özveri ile yap-
tıkları organizasyona, bizim dışımızda gelişen
olağanüstü durumlarda bile serinkanlı çö-
zümler bulmamıza yardımcı olmalarına ve
kongrenin İstanbul Harbiye Askeri Müzesi’nde
sorunsuz bir şekilde yürütülmesine verdikleri
destek için de çok teşekkür ederiz. 

EPHAR 2016’ya katılan toplam katılımcı sayısı
377 idi. Kongreye 36 farklı ülkeden 140 yabancı
katılımcı geldi. Özellikle İngiltere, İspanya,
Hollanda ve Yunanistan’dan gelen katılımcı
sayısı yüksekti. Kongreye katılan Türk katılımcı
sayısı ise 237 idi. EPHAR 2016’ya Türkiye’den
katılımın beklediğimiz ve arzu ettiğimiz gibi
yüksek düzeyde olduğu görmekten çok mem-
nun olmuştuk. Türk Farmakoloji Derneği’nin
çok değerli üyelerine EPHAR 2016’nın  panel,
sözlü ve poster sunumlarında sundukları özgün
çalışmaları, oturumlardaki soruları, yorumları
ve katılımları ile verdikleri katkıya çok teşekkür
ediyoruz. 

Kongre tarihi yaklaşırken o dönemde ülke-
mizde ve başta Avrupa şehirleri olmak üzere
dünya genelinde çok üzücü terör olaylarının
meydana gelmiş olmasının yarattığı tedirgin-
liğin özellikle dış katılımcı sayısını bir miktar
düşüreceğini tahmin ediyorduk. Bu öngörümü-
zü doğrular şekilde, dünyanın buluşma merkezi
olan bu cazibeli şehirdeki bu çok özel kongreye
kayıt yaptıran Avrupalı ve diğer kıtalardan
bilim insanlarının sayısı normal şartlara göre 
üzücü bir şekilde azalmıştı. Bu tedirginlik duru-
mu sponsorluk ve stand alanı aktivitesini de
bir miktar etkilemişti. EPHAR 2016’nın altın
sponsoru İngiliz Farmakoloji Derneği (BPS) idi.
Ancak maalesef standlarına güvenlik gerekçesi
ile hiç temsilci gönderemediler. Ayrıca, panel
oturumlarının organizasyonunda yer alan tüm
dernek ve bilimsel organizasyonlar da kongre-
mizin sponsoru oldular. Bunların dışında,
ADInstruments, Celgene, Commat Ltd.,
Danone-Nutricia Research, Elsevier,  GOED
(Global Organization for EPA and DHA
omega3s), Santa Farma, Ugo Basil ve  Wiley  
kongremize sponsor oldular. Başta Türk Farma-
koloji Derneği olmak üzere kongremizin bu
zor şartlar altında düzenlenmesine destek ve-
ren tüm dernek, bilimsel organizasyon, kuruluş
ve firmalara teşekkür ederiz. 

Sizlerin de bizzat yaşadığı ve hepimizin içinde 
bulunduğu zor şartlar altında, EPHAR 2016’nın
bilimsel etkileşimi güçlü ve sosyal etkileşimi
yüksek bir ortam içinde gerçekleşmesi için eli-
mizden geldiğince en iyisini yapmaya çalıştık. 
İçtenlikle diyebiliriz ki, hazırlık sürecinde, gelgit-
lerle dolu zor kararlar almaya çalışarak, en baş-
taki öngörülerimizin maalesef zaman içinde
değişmek zorunda kaldığını bizzat yaşayarak
ancak yine de yılmadan, olabildiğince verimli
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 Sağlıklı ve güvenli bir ortamda bilimsel etkileşim ve sosyal iletişimin birlikte yer almasını
heyecanla beklediğimiz EPHAR 2021 için 28 Mart - 1 Nisan 2021 tarihinde Prag’da buluşmayı
diliyoruz. Güzel günlerde, güzel mekanlarda sosyal mesafeli de olsa görüşebilmek dileğiyle... 


