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Degerli meslektaglar, 

Turk- Farmakoloji Dernegi Yonetim Kurulu belirli sureler iqinde toplanarak ulkemizde 
farmakolojinin etkenligini artlrmak ve meslektaglar aras~nda pek qok ihtiyaclmlz 
olduguna inand~glm diyalogu ternin etmek amaclna yonelik kararlarl almakta ve sizlere 
duyurmaktad~r. Son olarak dag~t~ma sundugumuz anket formuna azda olsa bazl 
yorelerimizden cevap gelmiqir. Bu konuda detjerli meslektaglarlm~z~n daha titiz 
davranacaklarlna inan~yorum. Bu formlar degerlendirildikten sonra Bultenin gelecek 
sayllar~nda yaylmlanacakt~r. Bultenin bu say~slnda degerli arkadaglrn~z Prof. Dr. Lutfiye 
Eroglu'nun Farmakoloji de egitim konusunda yazdlg~ qok aydlnlatlcl yazlslnl bulacaksl- 
nlz. Arkadag~mlza Dernek Yonetim Kurulu ad~na tegekkur ederim. Bu veya diger 
konularda diger arkadaqlar~mlz~n yazllarln~ da bekliyoruz. Bunlarln hepsi gelecek 
say~larlm~zda yay~mlanacaktlr. 

Degerli meslektaglar~m, 

Hepimizin qok iyi bildigi gibi farmakoloji qok qabuk yenilenen h~zla ilerliyen bir bilim 
dalld~r. Bunun geregi olarak egitim kurallarlda hula degigmektedir. Ana ilke olarak 
dinamik bir egitim yolunu bulmak durumunday~z. Bu ancak sizlerin gorug ve duguncele- 
rinizi almakla olasld~r. Nitekim 1991 ilkbahar aylar~nda bir gunluk bir egitim sempozyumu 
yapmayl duqunmekteyiz. Her ne kadar mevcut yasalar ve yonetmelikler bir Fakulte 
program1 iqinde bizim alacaglmlz kararl geqersiz kllar gibi goruniiyorsada en azlndan 
mezuniyet sonu egitimin daha bagar~l~ olmaslnda onemli boyutlarda katk~ saglayabilir. 

-CCsmrclaha detayl~ olarak dugunulen sempozyumda tart~gllacaktlr. 

Degerli meslektaglar~m, 

~lkemizde farmakoloji disiplininin onemli bir sayglnllg~ vard~r. Bu sayglnllk Yurt 
hudutlar~ dlg~na da tagmlgtlr. Baz~ meslektaglar~m~zln uluslararas~ en saygln dergilerde 
danlgmanllk gibi son derece onemli gorevi devam ettirdiklerini bilmekteyiz. Daha onceki 
sayllarda bildirdigimiz gibi degerli rneslektaglarlrn~zln uluslararas~ yaylmlar~n~ Bulteni- 
mizde kaydederek en az~ndan kimlerin hangi konulara egildigini ogrenmek hepimiz iqin 
yararl~ olur gorugundeyiz. Bu aram~zdaki iletigimde de son derece yararl~ olacaktlr. Tum 
bu temaslarlm~zda Farmakoloji ailesini olugturan siz degerli meslektaglar~mln her geyden 
once birbirimizin qok yakln~ oldug~umuzun bilinci iqinde sizlere saygllar sunarlz. 

Prof. Dr. Kdz~m TURKER 





























































Hipertansiyon ve kalp yetmezliginde 
daha kaliteli bir yagama dogru 

SQUIBB taraf~ndan keqfedilen ACE* inhibitoru 

E.R. SQUIBB & SONS ~LACLAR A,$. Levent-i~,~A~=L 

*A.C.E. (Angiotensin Converting Enzyme) Anjiotensin Doniigtii~cii Enzim 

: Ayr~ntill bilgi firmamlzdan temin edilebilir. 






