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ÖnsözÖnsöz
Değerli Meslektaşlarım,

Türk Farmakoloji Derneği Farmakoloji Eğitiminde Kuşaklararası Bilimsel Etkileşme 
Seminerleri Programının 19.’sunu Prof. Dr. M. Oğuz Güç anısına 17-19 Mart 2010 tarihlerinde 
Uludağ, Bursa’da gerçekleştirdik. Toplantı 90 civarında aktif katılımcıyla son derece verimli 
geçti. Konuşmacılarımız Funda Bölükbaşı Hatip, Hakan Kayır, Güray Soydan, Hale Toklu ve 
Nadir Ulu son derece başarılı ve düzeyli sunular yaptılar ve konuşmaların sonrasında son 
derece verimli tartışmalar yapıldı. Bu toplantıda meslekte 40 yılını dolduran hocalarımız 
Prof. Dr. Osman Özdemir (hocamıza iletmek üzere Prof. Dr. Gül Baktır’a), Prof. Dr. Rüştü 
Onur ve Prof. Dr. Süleyman Şener’e plaket takdim edildi. R. Kazım Türker 2009 yılı Genç 
Farmakolog Teşvik Ödülü de Yrd. Doç. Dr. Hakan Kayır’a verildi. Bundan sonra 27-30 
Mayıs, 2010 tarihlerinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Lefkoşa’da Yakın Doğu Üniversitesi 
işbirliğiyle “Terapötik İlaç Düzeyi İzlemi Eğitim Programı” düzenlenecektir. Toplantı 
programı ve detaylarına bültenimiz ve TFD internet sitesi aracılığıyla ulaşabilirsiniz. 
TFD Yönetim Kurulu olarak bu toplantının da geniş katılımlı verimli ve aktif geçeceğine 
inanıyoruz.

Bilindiği gibi Danıştay 10. dairesinin E 2009/3991 sayılı kararı gereğince, 23.12.2008 
tarih ve 27089 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Klinik Araştırmalar 
Hakkında Yönetmelik’in bazı maddeleri iptal edildi. Bunun sonrasında etik kurulların ve 
bakanlık bünyesinde oluşturulan “Klinik Araştırmalar Danışma Kurulu”nun çalışmalarına 
son verildi ve etik kurul onay ve denetim süreçlerinin yürümesi için yasal boşluk oluştu. 
TC Sağlık Bakanlığı 11 Mart 2010 tarihli ve 27518 sayılı Resmi gazetede “Klinik Araştırmalar 
Hakkında Yönetmelikte değişiklikler yapılmasına dair yönetmelik’i yayımladı”. Tüm bu 
süreçler, içinden çıkılması güç bir durum oluşturdu. TFD Yönetim Kurulu mevcut durumun 
sakıncaları ve bu konuda en uygun çözümlerin ne olabileceği yönünde çalışmalarını 
sürdürmektedir. Bu konuda üyelerimizden gelen yazılı geribildirimler çalışmalarımıza 
yardımcı olacaktır.

Son zamanlarda meslek etiğimiz daha da fazla önem taşımaya başlamıştır. Daha önce 
Türk Farmakoloji Derneği, Bilim ve Yayın Etiği İlkeleri”ni yayımlamıştı. İlkeler internet 
sitemizde http://www.tfd.org.tr/tfd_etik.doc adresinde mevcuttur. Yayın etiği ihlallerini 
kanıtlarıyla ortaya koymak kısmen daha kolaydır. Ancak ilkelerimiz sadece araştırma ve 
yayın bağlamında kaldığı için kanımca bazı eksiklikleri içermektedir. Son zamanlarda 
farmakolog olarak mesleğimizin de bir ticari metaya dönüşebilmesi ve mesleğin çıkarlara 
alet edilebilmesi de etik sorunlar oluşturmaktadır. Üstelik bu durumların kanıtlanması 
da daha zordur. Türk Farmakoloji Derneği bu konuda da meslek etiğiyle bağdaşmayan 
durumlara karşı da bir duruş sergilemelidir. Önümüzdeki süreçte bu konuda da adımlar 
atacağımızı düşünüyorum.

Bülten içinde Türk Farmakoloji Derneği Yönetim Kurulu’nun çalışma döneminde 
hayata geçirmeyi düşündüğü projeler hakkında bir yazımı da bulacaksınız. Katkılarınızla 
yapabileceğimiz pek çok şey var ve her türlü çabamız derneğimizin kurumsallaşmasını bir 
adım ileriye götürecektir.

Türk Farmakoloji Derneği Yönetim Kurulu adına hepinize saygılarımı ve sevgilerimi 
sunarım.

Prof. Dr. Öner Süzer
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17-19 Mart 2010 Uludağ, Prof.Dr.
Oğuz GÜÇ anısına yapılan, Farmakoloji 
Eğitiminde Kuşaklararası Bilimsel 
Etkileşme Toplantısı’nın ardından...

 “ Yalnız bilgili olmak değil adam olmak

Vefalı mı değil mi insan, ona bak.

Yücelerin yücesine yükselirsin

Halka verdiğin sözün eri olarak.”

 Ömer Hayyam 

İnsan herşeyden önce sosyal bir iletişim içinde 
olan bir tür. Önce konuşmayı kendi çevresindekilere 
sesi ile iletmeyi başarmıştır. 

Bizler doğada yeterince güçlü olmayan bir 
canlıyız, fakat iletişim ve birlikte davranma becerisi 
sayesinde bugünlere gelmeyi başardık. 

İletişim, hiç şüphesiz son derece önemli. İnsanın 
bugünlere kadar var olabilmesinin belki de en önemli 
dayanaklarının başında üst düzeyde iletişim kurabil-
me becerisi geliyor.

Bülten, bu anlamda olmak üzere son derece 
önemsenmesi gereken bir iletişim aracımızdır. Sürekli 
olması önemlidir.

Bültende yazılanların ağırlığı olduğunu ve sadece 
bugüne değil, geleceğe seslendiğini düşünüyorum.

Bu anlamda olmak üzere, değerli hocamız Prof. 
Dr. Oğuz GÜÇ anısına Uludağ’da yapılan, derneği-
mizin Mart 2010 toplantısı hakkında, kısa notlar ile 
izlenimlerimi aktarmak istiyorum. Toplantıda yapı-
lan bilimsel sunumların -ki hepsi son derece değerli 
çalışmalardır- eleştirisini yapmak, bu yazının amacı 
değildir. 

Bu toplantının Prof. Dr. Oğuz GÜÇ hocamızın 
anısına düzenlenmiş olması, en önemli özelliği idi. 
Hocamız, yakın mesai arkadaşları tarafından anla-
tılırken, bir farmakolog, bir hoca, bir araştırmacı, 
hayatı birlikte değiştiren bir aydın, bir örnek insanı 
kaybettiğimizi bir kez daha anladık. 

Kendi adıma, bizden önce varolmuş iyi, güzel ve 
örnek insanların mirasını nasıl devam ettirebilirim, 
bizden sonra gelecek arkadaşlara nasıl daha iyi örnek 
olabilirim diye düşünüyorum. Her insanda az çok 
bulunan yetmezlik ve hatalarımıza karşın bu düşünce 
ile yapılan işler, bizi daha iyiye götürecektir. Prof. Dr. 
Oğuz GÜÇ anısına yapılan toplantı bu yolda atılmış 
bir adım niteliğinde idi.

Bu toplantının göze çarpan özelliklerinden birisi, 
TFD yeni yönetim kurulunun ilk toplantısı niteliğinde 
olması idi. 

Hemen belirtmek gerekirse, başarılı bir toplantı 
idi. 

Toplantının, okullardaki derslerin ve akademik 
takvimin aktif olduğu mart ayında olmasına karşın, 
katılım ve ilgi hiç de azımsanacak derecede değildi. 

Prof. Dr. Süleyman AYDIN
Anadolu Üniversitesi
Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı
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17-19 Mart 2010 Uludağ, Prof.Dr. Oğuz GÜÇ anısına yapılan, Farmakoloji 
Eğitiminde Kuşaklararası Bilimsel Etkileşme Toplantısı’nın ardından

Toplantının Bursa’da olması, ülkemizin her yerinden 
toplantıya katılım konusunda uyarıcı bir faktör olmuş 
gibiydi. 

Toplantıdaki sunumlara ilişkin zamanlama ve 
program gayet iyi idi. 

Bu güzel gelişmelerle birlikte, bu toplantıların 
hepsinde sorduğum bir soruyu tekrar sordum: 

“Genç arkadaşların ve derneğimize yeni katılmış 
üyelerin kuşaklararası toplantılara katılımını nasıl 
artırabiliriz? “

Bu sorunun yanıtını arama yükünü, sadece yöne-
time bırakmadan, birlikte sorgulamakta yarar var.

Her şeyden önce, en çok gereksinim duyulan çay 
ve kahve servisi ve salondaki teknik olanaklar iyi idi. 
Toplantı salonunun dar ve uzun olması nedeniyle, 
salonun arkasında oturanların katılımı zaman zaman 

zorlaştı. Ayrıca arka taraftan perdenin görülmesi, 

perde üzerine düşen bilgilerin takibi kolay değildi. 

Ve elbette otel olanakları sorunsuz, ama internet 

olanağının sadece giriş katında olması dört yıldızlı 

bir Uludağ oteli için şaşırtıcı idi. Şaşırtıcı düzeyde bir 

eksiklik.

Bilimsel sunumlar oldukça detaylı ve kapsamlı idi. 

Sunulan çalışmaların hepsi çok kapsamlı, birden çok 

yayın ile ifade edilebilecek kapsamda çalışmalar idi. 

Sunumlar sonrasında tartışmalara katılım verimli idi.

Deneysel alzheimer modeli, bağımlılık, deneysel 

nörotravma modelleri, fare izole femoral mezente-

rik ve baziler arter çalışmaları, damar perfüzyon ve 

genetik hayvan modelleri üzerinde bilimsel sunumlar 

yapıldı. Toplantılarda yapılan sunumlar üzerinde 

sunum yapan arkadaşlara sorular soruldu ve doyuru-

cu tartışmalar yapıldı. Göze çarpan birkaç aksaklığı 

burada ifade etmek gerekirse, sunumlarda kullanılan 

dil ve perdede gösterilen grafiklerin özelliklerine 

dikkat edilmesi yararlı olacaktır. 

Her sunum, her çalışma, bilimin yeniden üretim 

süreci demektir. Bu üretim sürecinde kullandığımız 

araçlar, dil, sunum şekli, bir sonraki üretim süreci 

üzerinde bizim de tahmin etmediğimiz etkiye sahip 

olacaktır. Şekillerde uluslararası yayınların standart-

larının takip edilmesi yararlıdır. Bununla birlikte, 
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17-19 Mart 2010 Uludağ, Prof.Dr. Oğuz GÜÇ anısına yapılan, Farmakoloji 
Eğitiminde Kuşaklararası Bilimsel Etkileşme Toplantısı’nın ardından

uluslararası yayınlarda bulunmayan bize özgü dil 

ve anlatım için Akil Muhtar ve sonra gelen hocaları-

mızdan bu yana neler yapılmıştır, daha iyiye gitmek 

için neler yapılmalıdır sorusunu gündemde tutmakta 

yarar görülmektedir.

Bilimsel toplantıların, en az bilimsel oturumları 

kadar önemli olan tarafı, toplantı salonu dışındaki 

sohbetlerdir..

Bunu sağlaması açısından kuşaklararası top-

lantılar, aynı zamanda hem kuşaklararası hem de 

kuşaklar içi anlamda güzel bir iletişim aracı olmuştur. 

Bu anlamda çok da yararlı olmuş ve olmaya devam 

etmektedir.

Eleştiri, farmakoloji topluluğunun kalitesini artı-

ran en önemli özelliklerin başında geliyor. Bu gelene-

ğimizin bu toplantıda da devam etmekte olduğunu 

gördük. Bu gelenek, bizi ileri götürmektedir. Eleştiri-

nin olmadığı yerde, bilimsel ilerlemenin olmayacağı 

bilinir. O nedenle, lütfen eleştiriye ve en küçük yan-

lışın dile getirilmesine devam edilsin, fakat eleştiri ile 

suçlama arasındaki farkı bilerek, yanlış anlaşılmalara 

yer vermeden. Bir araştırmacıya yapılacak en büyük 

kötülük, herhalde yapılan yanlışlarına hiç bir eleştiri-

de bulunmamaktır. 

Eleştiri ve yapılan yanlışlara işaret etmek deyince 

sevgili Oğuz GÜÇ hocamızı hatırlamayan var mı aca-

ba? Bu konuda bir kez daha bizlere örnek olduğunu 

ifade etmeliyim.

Kırkıncı yılını dolduran Prof. Dr. Süleyman ŞENER, 

Prof. Dr. Osman ÖZDEMİR ve Prof. Dr. Rüştü ONUR 

hocalarımıza plaketleri verildi.

Rüştü Hoca’mızın konuşması kısa, az ve öz idi.

Mazereti nedeniyle gelememiş olan Osman 

Hoca’mızın plaketi, kendisine iletmek üzere, Prof. Dr. 

Gül BAKTIR hocamıza teslim edildi.

Kişisel düşüncem; meslekte kırkıncı yılını doldur-

muş olan hocalarımızın kendileri için kolay unutul-

mayacak anılarını, farmakoloji disiplinindeki macera-

larının başlangıcından bu yana ana hatlarıyla bizlere 

aktarmalarında ve genç farmakologlar için önerileri-

ni, hatta eleştirilerini iletmelerinde sonsuz fayda var.

Çeşitli nedenlerden dolayı konuşma yapamamış 

olan hocalarımız, emeklilikleri nedeniyle anlatmak 

istedikleri konuları, bizler ile paylaşmak istediklerini 

bültene de yazabilirler. Böylece kırk yılı aşan zengin 

deneyimlerini, gençler ile paylaşmış ve bir kez daha 

gençlere yol göstermiş olurlar.

Bu konuda sanıyorum örnek gösterilebilecek 

yazılar da vardır. Bunların başında Prof.Dr. Burhan 

KIRAN Hoca’mızın “Kırk Yılın Ardından” başlıklı yazısı 

(Bülten, sayı 88, 2006) güzel bir örnektir.

Elbette bunlar birer zorunluluk değil, olmamalı-

dır da. Sadece paylaşmak ve farmakoloji topluluğu 

olarak daha ileriye, daha iyiye nasıl gidebiliriz dü-

şüncelerinin iyi niyetli temenni şeklinde burada ifade 

edilmiş olmasıdır.

“Gece”, son derece güzeldi. Düzenleyenlere ve 

katkıda bulunanlara teşekkür ediyoruz.
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19. Farmakoloji Eğitiminde 
Kuşaklararası Bilimsel Etkileşme 
Seminerinin ardından….

Türk Farmakoloji derneğinin düzenlediği geleneksel 
“Farmakoloji Eğitiminde Kuşaklararası Bilimsel Etkileşme 
Seminerleri”nin on dokuzuncusu 17-19 Mart 2010 tarih-
leri arasında Bursa Uludağ’da Prof.Dr. Oğuz GÜÇ anısına 
yapıldı. Bu toplantının sosyal açıdan değerlendirilmesi 
ile ilgili yazı yazma görevi bana verildiğinden, akış 
boyunca toplantının sosyal kısmının çok fazla dışına 
çıkmamaya gayret edeceğim.

Toplantıya kendi özel araçlarıyla ulaşmayı tercih 
edenlerin yanı sıra, İstanbul’dan ve Ankara’dan olmak 
üzere toplu-ulaşım organizasyonuyla gelmeyi tercih 
edenlerimiz de vardı. Hangisinin daha olumlu etkile-
ri olduğuna gelince, bireysel olarak ulaşmayı tercih 
edenler her ne kadar otobüsteki şamatayı kaçırmış 
olsalar da, yolculuklarının bizimki gibi neredeyse yüzyıl 
sürmemiş olması (Ankara ekibi için geçerli), en azından 
ilk gün, fiziksel olarak sağlıklı bir toplantı geçirmelerini 
sağlamıştır diye düşünüyorum. 

Ankara ekibi (saf Ankara değil Mersin, Samsun, 
Eskişehir ve Gaziantep yörelerinin de yer aldığı karma 
bir ekip) olarak uzun zamandır görüşemediğimiz arka-
daşlarımızla hasret giderdikten sonra, otobüsümüzün 
hareketiyle başlayan çay ve Cappy ikramı otele varana 
dek sürdü. Sürekli sıvı tüketimi, böbrekleri normalin 
üstünde çalışan veya prostat problemi olan arkadaşla-
rımız ve hocalarımız (sırasıyla) açısından sorun yaratsa 
da her yarım ya da bilemediniz bir saatte bir verdiği-
miz molalar ve sigara tiryakisi olan arkadaşlarımızın 
yoksunluk belirtilerini gidermek için duraksamalarımız, 
gidiş yolculuğumuzun sekiz saat sürmesine ve varır 
varmaz kendimizi toplantıda bulmamıza yol açtı.

Türk Farmakoloji Derneği Başkanı Prof.Dr. Öner 
SÜZER tarafından yapılan açılış konuşmasının ardından 
Prof.Dr. Alper İSKİT, Prof.Dr. Oğuz GÜÇ anısına konuş-
masını yaptı. Konuşmasında “Oğuz GÜÇ aramızdan 
ayrılalı 9 ay oldu ve biz bu ayrılığa alışamadık” demişti, 
gerçekten de toplantı onun adına düzenlenmesine rağ-
men gözlerimiz Oğuz Hoca’yı aradı. Gerek ilk asistanı 

olarak Alper’in gerekse son asistanı olarak Selda’nın 
yaptığı konuşmaları, boğazımız düğümlenerek dinle-
dik. Arkadaşlarımıza, Oğuz Hocamızı bir kez daha hüz-
nün yanında tatlı bir tebessümle anımsamamıza olanak 
verdikleri için teşekkür ederiz. 

Kuşaklararası Bilimsel Etkileşme seminerinin ilk su-
numu, Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji 
Anabilim Dalı’ndan Yrd.Doç.Dr. Funda Bölükbaşı HATİP 
tarafından yapıldı. Onun ardından yemekte yaptığı-
mız koyu sohbetler, özellikle kar tanesinin şekli üzerine 
yaptığımız beyin fırtınası ve Prof.Dr. Süleyman Aydın 
Hocamızın ve Doç.Dr. Atilla Karaalp’in bu konudaki 
açıklamaları, bizi şimdiye kadar bu konuyu düşün-
mediğimiz için bunalıma sokmaya yetti. Nitrik oksitle 
salondaki sandalyelerin dizilişi arasında nasıl bağlantı 
kurulabileceği ve has farmakolog olmanın kriterleri 
üzerine yapılan tartışmalar ise soluğu Şömine Bar’da 
almamıza yol açtı. 

Ertesi günkü sabah oturumundaki konuşmalar; GATA 
Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalından Yrd.Doç.Dr. Hakan 
KAYIR’a ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Farma-
koloji Anabilim Dalından Öğr.Gör.Dr. Güray SOYDAN’a 
aitti. Güray’ın sorulara verdiği “aslında onu da incele-
dik ama şimdi açıklamasam” gibi gizemli cevapları ve 
bununla birlikte diğer sunum yapan arkadaşların da 
yayımlanmamış bulgularına (kitapçıktaki konuşma me-
tinleri dışındaki) slaytlarında yer vermeleri, slaytların 
internete konulmama kararının alındığını Öner Hocamı-
zın deklare etmesine yol açtı. Tam da bu noktada, Oğuz 
GÜÇ Hocamızın daha önceki bir kuşaklararası bilimsel 
etkileşme seminerindeki eleştirisi aklıma geldi, hocamız 
bu toplantılarda yayımlanmış çalışmalardan çok, ya-
yımlanmamış verilerin sunulmasının ve paylaşılmasının 
o çalışmayla ilgili yapılacak yayının kalitesini artırmak 
ve aslında çalışmanın yayımlanmasını da kolaylaş-
tırmak adına daha yararlı olabileceğini vurgulamıştı. 
Bütün bu tartışmalar doğrultusunda, kuşaklararası 
bilimsel etkileşim seminerlerinde sunulması gereken 
çalışmaların formatıyla ilgili kendimi çelişki içinde 
buluyorum, yayımlanmamış verilerimizi hiç paylaşma-
malı mıyız yoksa öncelikli olarak onları mı sunmalıyız… 
Sabah oturumundan sonra güzel havada kayak ve 
yürüyüş keyfini çıkaran bir grubun yanında otelde inzi-
vaya çekilmeyi tercih edenler de vardı. Yürüyüş sonrası 

Öğr.Gör.Dr. Bilgen Başgut
Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
Farmakoloji Anabilim Dalı
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19. Farmakoloji Eğitiminde Kuşaklararası Bilimsel Etkileşme 
Seminerinin ardından….
tepedeki kafede salep içen Gazi, Ankara ve Ege Eczacılık 
temsilcilerinden oluşan çekirdek grup, Prof.Dr. Metiner 
TOSUN’un olağanüstü taklit yeteneğine şahit oldu.

Günün son konuşması, Marmara Üniversitesi Eczacı-
lık Fakültesinden Yrd.Doç.Dr. Hale Zerrin TOKLU’ya aitti. 
Sunum arasına eklediği videolar, etik açıdan hoş olma-
dığına ilişkin eleştirilere maruz kalsa da, bence özellikle 
bu işe yeni başlayanlar için kullanılan deneysel modeli 
hayal etme zorunluluğunu ortadan kaldırdığından 
oldukça faydalıydı. Hale’nin konuşması üzerine olan 
tartışmaların ardından meslekte kırkıncı yılını doldur-
muş olan hocalarımıza (Prof.Dr. Mehmet Güngör, Prof.
Dr. Osman Özdemir, Prof.Dr. Süleyman Şener ve Prof.
Dr. Rüştü Onur) plaketleri sunuldu. Prof.Dr. Mehmet 
Güngör ve Prof.Dr. Osman Özdemir hocalarımız maze-
retleri nedeniyle toplantıya katılamamışlardı. Prof.Dr. 
Süleyman ŞENER bu yıl içinde emekli olması nedeniyle, 
bu plaketin kendisi için çok özel bir yeri olacağını ifade 
etti. Rüştü Hocamızın, plaketini aldıktan sonra anlam-
lı, alışıldık, bi o kadar da uzun(!) teşekkür konuşması 
hepimizi duygulandırdı. 2009 yılı R.Kazım Türker Genç 
Farmakolog Teşvik Ödülü ise GATA Tıbbi Farmakoloji 
Anabilim Dalı’ndan Yrd.Doç.Dr. Hakan KAYIR’a verildi. 

Plaket takdimi ve ödül töreninden sonraki akşam 
yemeğinin ardından, sıra Doç.Dr. Müge Tecder Ünal için 
hazırladığımız sürpriz doğum günü pastasına gelmişti. 
Bu vesileyle sevgili arkadaşım Müge’ye de iyi ki doğdun 
deme şansına hep birlikte erişmiş olduk. Bu fasıldan 
sonra da COMMAT destekli geleneksel sucuk ekmek ve 
sıcak şarap partisi için yollara düştük. Parti gerçekten 
muhteşem ve unutulmazdı. Partideki canlı müzikle 
coşan ve herkesi coşturan yönetim kurulu üyelerimizin 
yanı sıra, kimlerin düet yaptığı, kimlerin pistte inanıl-
maz figürler sergilediği sadece bu toplantıya katılanla-
rın küçük sırrı olsun ki katılanla katılmayan bir olmasın. 
Parti tabii ki her farmakoloji toplantısında olduğu gibi 
gidilen barda son bulmadı ve oteldeki Şömine Bar’da 
kadife sesli arkadaşlarımız ve hocalarımız tarafından 
devam ettirildi. Geceye, hatta ertesi günkü otobüs yol-
culuğuna da damgasını vuran bir şarkı vardı ki (odam 
kireç tutmuyor) bundan sonraki toplantılar için de 
marşımız olarak tescillendi. 

Toplantının son sunumunu Kırıkkale 
Üniversitesi’nden Yrd.Doç.Dr. Nadir ULU yaptı. Toplan-
tının kapanış konuşması ise dernek başkanımız Prof.Dr. 
Öner Süzer tarafından yapıldı. Bu toplantının, seksen 
dokuz kişilik gerçek katılımcı sayısıyla (yani katılımcıla-
ra refakat edenler hariç) son yılların en yüksek katılımlı 
ya da ikinci en yüksek katılımlı toplantısı olduğunun 
Öner Hocamız tarafından deklare edilmesi, ilginin ne 
kadar yüksek olduğunun bir göstergesiydi. Hocamı-

zın samimi ve içten konuşmasının ardından, salona 
katkıları için veya eklemek istedikleri şeyler için söz 
vermesiyle Nadir’in “benim sunumumla ilgili söylemeyi 
unuttuğum bir şey vardı” diye kürsüye çıkması, sanırım 
hepimiz için sözün bittiği yer oldu. Genel olarak toplan-
tıların daha önceki toplantılardaki gibi kanlı geçmemiş 
olması da, bundan sonra sunum yapmak isteyen arka-
daşlar açısından da iyi bir motivasyon oldu.

Arkadaşlarımızla ve hocalarımızla vedalaştıktan 
sonra Ankara’ya doğru bitmek bilmeyen dönüş yol-
culuğuna başladık. Yol boyunca otobüsümüz, ritim 
kaşıkta Güray, davulda Remzi (Doç.Dr.Remzi Erdem), 
vokallerde otobüsün yirmi üçüncü koltuğunun arka-
sındaki herkesle şenlendi. Muhteşem tesislerinde bir 
danayı sucuk olarak almamıza binaen otobüse yapılan 
çay ikramı, Mehmet Ali Bey’in katkılarıyla yediğimiz 
ballı-kaymaklı gözlemeler, ve Alper’in (Prof.Dr. Alper 
İskit) kişi başına ortalama altı adet dağıttığı fıstıklar 
yolculuğumuzun unutulmazları arasındaydı. Bitmek 
bilmeyen ihtiyaç molaları, önümüzdeki yüzyıl içinde 
evimize varabilir miyiz, vardığımızda teknoloji ilerlemiş 
olacak acaba mevcut telefonlarımızı kullanabilecek 
miyiz ya da çocuğumuzun büyüdüğünü göremeyeceğiz 
endişeleri, Ersin Hocamızın (Prof.Dr. Ersin Yarış) sık ara-
lıklarla tekrarladığı kaç km kaldı soruları ve geçtiğimiz 
her beş km’de bir hedefe biraz daha yaklaşmış olmanın 
verdiği heyecan ve coşku, ve tabii ki Tolga’nın (Yrd.
Doç.Dr. Tolga Reşat Aydos) her dinde yaptığı dualar 
sonucunda sağ salim Ankara’ya ulaştık.

Umarım atladığım önemli bir şey kalmamıştır ve 
katılmayanlar da bunu okuduklarında keşke biz de 
olsaydık demişlerdir. Anlaşıldığı üzere bendeniz, bu 
görevin bana verilebileceğini tahmin ettiğimden, ince 
ayrıntıları da kaçırmamak adına toplantı boyunca olan 
biteni sessizce bir köşeden izlemekle ve not almakla 
yetindim. Bir dahaki toplantıda eğlenenlerin arasında 
olmak ve görüşmek dileğiyle…
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Bir Delil Olarak; İlaç!

İlaç çoğu zaman devadır insanoğluna. “İlaç gibi 

geldi” deriz bizi sıkıntıdan kurtaran her şeye, ancak 

bazen istenmeyen etkilerini, toksik etkilerini çıkarıve-

rir ortaya ve hekim olarak zor durumda bırakır bizi. 

Ama ondan başka da yakın dost bulamayız hasta ile 

aramızda. İhtisasımıza göre değişir ilaca bakışımız; 

dahiliyeciye göre tansiyonu düzenleyen şeyin adıdır, 

ortopediste göre omuz ağrısını kesen şeyin adıdır 

belki. Adli farmakoloğa göre ise daha farklıdır; delilin 

adıdır ilaç! 

Prof. Dr. Ahmet Belce hocamın adli tıptaki odasın-

da, Adli Tıp Kurumu’ndaki ilk zamanlarımda gözüme 

ilişmişti; “2x2 eşittir 4 demek için elimizde iki tane 2 

olması gerek” yazıyordu bir beyaz kağıtta ve cama 

iliştirilmişti herkesin göreceği şekilde. Ne demekti ki 

bu? Tam olarak kavrayamamıştım anlamını. Sordum 

hocaya; aldığım cevap şuydu: “Esra, bu benim hocam 

Prof. Dr. Nevzat Baban’ın sözüdür, elimizde birbirle-

riyle ilişkili sağlam deliller olmadan sonucu kesinleş-

tiremeyiz. ” Sanırım ben o gün anlamaya başladım 

bir adli dosyaya nasıl bakmam gerektiğini ve nasıl 

doğru rapor yazılabileceğini.

Kimi zaman ölüm sonrası, kanında şu miktar 

klonazepam bulunan kişinin kendini asma dayanıklı-

lığını gösterip gösteremeyeceği soruluyor mahkeme/

savcılık tarafından, kimi zaman losartan kullanan 

kişinin alkol almadığı halde alkollü çıkıp çıkmayaca-

ğı, kimi zaman da bulunan sildenafil’lerin kaçak olup 

olmadığı. Hepsinin ortak özelliği var; delil olmala-

rı. Delil olmaları da, elde sadece tek delille sonuca 

varılmıyor ki. Ahmet hocamın söylediği gibi, birin-

ciyle ilişkili başka deliller bulmak gerekiyor, çünkü 

doğru sonuca ulaşmanın yolu ancak bu, mahkemeye 

doğru ipucu vermenin, dürüst bilirkişiliğin temeli bu, 

sonuca götüremeyecek delil, eksik delil ve adaletin 

yerini bulamaması...Öyleyse dosyayı titizlikle incele-

meliyim, sadece Kimya İhtisas Dairesi’nin raporunda-

ki ilaç analizi yetmez bana, kişinin tıbbi evrakındaki 

gözlem notları, biyokimya sonuçları, alınan ifadeler, 

olay yeri incelemesine ait fotoğraflar, mahkeme 

tutanakları, olay yerinden alınan kimyasal madde 

örnekleri, ölüm-otopsi zaman aralığı, muayene için 

mezardan çıkarılan (fethi kabir yapılan) cesedin 

bulunduğu iklim ve mevsim şartları, kişiden alınan 

örneklerin alındığı yerler, örneklerin hangi tüpte kaç 

gün saklandığı, hangi yöntemlerle analiz edildiği… 

Bunların hepsi, belki henüz bilmediğim daha fazla-

sı, sanki ne resim çıkacağını önceden bilmediğimiz 

bir bulmacanın parçaları. Bazısının hiçbir parçasını 

doğru koyamadığımız, bazısını hızlıca bitirdiğimiz 

dosyalar ve dosyalardaki en bariz delil; ilaç! 

Farmakoloji uzmanlığım, adli tıbbi belgeler ve Be-

şinci Adli Tıp İhtisas Kurulumuzun üyeleri, en büyük 

yardımcım diğer kurul üyeleriyle beraber son nok-

tayı koyan insan kuruldaki farmakolog üye; Doç. Dr. 

Rezzan Gülhan. İhtisasa göre değişir dedim ya ilaca 

bakış, aynı ihtisas dalında olsan da hocanın da bakışı 

başka ilaca! Birden çözülüveriyor günlerce düşünülüp 

karar verilememiş dosyalar danışıldığında…

Dr.Elif Esra Küçükibrahimoğlu
Farmakoloji Uzmanı
Adli Tıp Kurumu, Beşinci İhtisas Kurulu, İstanbul
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Türkiye Klinik Araştırmalarda 
Daha Fazla Söz Sahibi Olabilir mi?*

Şimdiki Durum 

T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel 
Müdürlüğü 23 Aralık 2008 tarihinde klinik araştırmalar 
hakkında yeni bir yönetmelik yayımlayarak 1993’teki 
yönetmeliği yürürlükten kaldırdı. Yeni yönetmelik 
2001/20 ve 2005/23 sayılı Avrupa Komisyonu 
direktifleriyle uyumlu olarak birçok yeniliği de 
beraberinde getirdi. 

Bu yeniliklerin en dikkat çekicileri arasında, aynen 
Avrupa’da olduğu gibi çok özel koşullarda, gebeler, 
çocuklar, loğusalar, emziren kadın ve kısıtlılarda 
klinik araştırmalara belirli koşullarda izin verilmesi, 
araştırmaların onay süreci ile ilgili yasal düzenlemeler, 
yönetmeliğin T.C. Sağlık Bakanlığı’na yurt içinde 
ve dışında yapılan araştırmaları ve araştırmaların 
yapıldığı yerleri denetleme yetkisi vermesi, araştırma 
başvurularının İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü ve 
Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne yapılabilmesi 
ile bakanlığın nitelikli araştırmacı ve sağlık personeli 
yetişmesi amacıyla kurslar düzenleyebileceği ve 
denetleyebileceğinin vurgulanması sayılabilir. 
Yönetmeliğe bu nitelikleriyle baktığımız zaman Avrupa 
Komisyonu (EC) kriterleri ile uyumlu bir yönetmelik 
olduğunu söylemek mümkündür. 

Neden Avrupa Birliği ile Uyumlu Bir Yönetmelik 
Gerekiyor? 

Yapılan uluslararası çalışmalarda (Faz I, Faz II, Faz 
III ve Faz IV) ülkemizdeki merkezler ve araştırıcılar, 
çok sayıda ülkede birden fazla merkezde aynı anda 
ve benzer standartlarda yürütülen bir çalışmanın 
parçası olmak durumundadır. Araştırıcılar bu tip faz 
çalışmalarında, güvenilir ve ilaç firmaları tarafından 
aranan kişiler olabilmek için uluslararası nitelikte veri 
oluşturmak ve bunu dokümante etmek zorundadır. 
Bu da ancak klinik araştırma verilerinin uluslararası 
standartlara uygun nitelikteki yönetmeliklerin kontrol 
ve denetiminde oluşturulması durumunda geçerli 

olacaktır. Bu nedenle ulusal yönetmeliklerin Avrupa 
Komisyonu direktifleriyle uyumlu olması önem 
kazanmaktadır. 

Klinik Araştırmalar Yönetmeliği Hakkında Açılan 
Dava ve Danıştay’ın Kararı 

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi’nin 
açtığı dava sonucunda Danıştay 10. Dairesi Klinik 
Araştırmalar Hakkında Yönetmeliğin bazı maddelerinin 
yürütmesini durdurmuştur. Alınan kararda dayanak 
olarak 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 
27. maddesindeki koşulların gerçekleşmiş olduğu 
belirtilmiştir. Bu madde: 

“1. Danıştay’da veya idari mahkemelerde dava 
açılması, dava edilen idari işlemin yürütülmesini 
durdurmaz.

2. Danıştay veya idari mahkemeler, idari işlemin 
uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız 
zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı 
olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda 
gerekçe göstererek yürütmenin durdurulmasına karar 
verebilirler” ifadelerini içermektedir. 

Ayrıca kararda, Sağlık Bakanlığı’nın ilaç 
araştırmaları ile ilgili kuracağı etik kurul ve klinik 
araştırmalar danışma komisyonunun yasal olarak 
Yüksek Sağlık Şurası çatısı altında olması gerektiği 
şeklinde haklı bir uyarı bulunmaktadır. Nitekim 
Danıştay kararından sonra T.C. Sağlık Bakanlığı’nın 
onayı dahilinde İlaç Klinik Araştırmaları Etik Danışma 
Kurulu ve İlaç Dışı Klinik Araştırmaları Etik Danışma 
Kurulu adları altında iki ayrı kurul oluşturulmuştur ve 
bu iki kurul çalışmalarına başlamıştır. 

Gönüllünün Bilgilendirilmesi 

Aynı kararda Etik Kurullar ile ilgili yeni yasal 
düzenlemelerin yayımlanacak olan yeni bir yasa ile 
yapılması gerektiği de vurgulanmıştır. Ayrıca klinik 
araştırmalarda gönüllünün “sorumlu araştırmacı veya 
araştırma ekibinden yetkili birisi tarafından yeterince 
ve anlayabileceği şekilde bilgilendirilebileceği” 
ifadesinin de yürütmesini durdurmuştur. İlaç ve 
Eczacılık Genel Müdürlüğü 26 Ocak 2010 tarihinde 
Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği’ne gönderdiği yazıda 
yeni bir düzenleme yapılana kadar “üzerinde yapılacak 
araştırmaya gönüllü olarak katılan kimsenin, tamamen 

Prof. Dr. Zafer Güney
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi 
Viyana Klinik Araştırmalar Okulu Konsey Üyesi 
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Türkiye Klinik Araştırmalarda Daha Fazla
Söz Sahibi Olabilir mi?*
bu konunun dışında olan yetkili bir kişi tarafından 
bilgilendirilmesi” şeklinde bir koşul getirmiştir. 

İyi Klinik Uygulamaları (ICH _GCP) prensiplerine 
göre, gönüllü çalışmaya katılmadan önce uygun 
şekilde bilgilendirilmeli ve kendisine araştırmaya 
katılıp katılmayacağına dair yeterli süre verilmelidir. 
Kaldı ki gönüllü araştırma boyunca da vermiş olduğu 
onayı HİÇBİR MAZERET GÖSTERMEDEN istediği anda geri 
çekebilir. Bu durumda tıbbi bakımı devam eder ve 
mevcut tedavi olanaklarından yararlanır. Dolayısıyla 
çalışmadan ayrılma kararı gönüllünün aleyhine 
kullanılamaz. 

Her kim tarafından yapılırsa yapılsın, araştırma ile 
ilgili bilgilendirmenin araştırma konusunu, gönüllü için 
araştırmanın yarar ve zararlarını iyi bilen ve yetkin biri 
tarafından yapılması çok önemlidir. 

Bilgilendirilmiş Gönüllü Oluru’nun 23 Aralık 2008 
yönetmeliğinde üç nüsha olarak düzenlenmesi uygun 
görülmüşse de, 11 Mart 2010 Perşembe günü Resmi 
Gazete’de yayımlanan ve Danıştay’ın yapmış olduğu 
uyarıları dikkate aldığı anlaşılan “Klinik Araştırmalar 
Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik”te bu sayı ikiye indirilmiştir. Bu durum hiç 
şüphesiz memnuniyet vericidir. 

Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmelikte 
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (11 Mart 2010)

Danıştay’ın almış olduğu karardan sonra Sağlık 
Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü tarafından 
11 Mart 2010 tarihinde değişiklikleri içeren yeni 
bir yönetmelik yayımlanmıştır. Bu yönetmeliğin 
yayımlanması, klinik ilaç araştırmalarının yürütülmesine 
engel oluşturabilecek yasal bir boşluğun oluşmasının 
önlenmesi açısından çok önemlidir. 

Bu yönetmelikte dikkat çeken bazı başlıklar 
şunlardır: 

- Girişimsel araştırmalar kapsam dışı bırakılmıştır. 

- Yüksek Sağlık Şurası bünyesinde, Bakan onayı ile İlaç 
Klinik Araştırmaları Etik Danışma Kurulu ve İlaç Dışı 
Klinik Araştırmalar Etik Danışma Kurulu kurulmuştur.

- Bilgilendirilmiş gönüllü olur formu iki nüsha olarak 
hazırlanacaktır 

- İlaç Klinik Araştırmaları Etik Danışma Kurulu’nun 
Standart İşleyiş Yönteminin belirlenmesi ve 
gerektiğinde güncellenmesi öngörülmüştür

- Araştırmanın destekleyicisinin araştırma sırasında 

ölümle sonuçlanan veya hayatı tehdit edici, şüpheli, 
beklenmeyen ciddi advers etkileri, resmi tatiller 
hariç, olayın kendisine ulaşmasından sonraki 48 
saat içerisinde, izleme raporlarını ise kendisine 
ulaşmasından itibaren sekiz gün içerisinde ilgili 
genel müdürlüğe iletmesi gerekmektedir

Sonuç: 

Son yıllarda klinik araştırma merkezlerinin ve klinik 
araştırma yapan hekimlerin sayısının artması nedeniyle, 
Türkiye çok önemli bir cazibe merkezi haline gelmiştir. 
Gerek araştırma yapan hekimlerin sayısındaki ve 
niteliğindeki artış, gerekse konuya büyük emek veren 
ilaç firmalarının gayretleri daha geniş çaplı ve protokolü 
zor çalışmaların Türkiye’de yapılabilmesine olanak 
vermiştir.

T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel 
Müdürlüğü’nün son bir yılda Türkiye’nin birçok 
şehrinde düzenlemiş olduğu araştırıcı eğitimlerinin de 
araştırıcı niteliğinin artmasında önemli rol oynadığını 
vurgulamakta yarar var. Biz de Gazi Üniversitesi Tıp 
Fakültesi olarak, bu eğitimlerden birini Aralık 2009’da 
fakültemizde gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu 
yaşıyoruz. Yine Viyana Klinik Araştırmalar Okulu 
(VSCR) ve T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel 
Müdürlüğü ile birlikte 2007 yılından beri tekrarladığımız 
ve bu yıldan itibaren Sağlık Bakanlığı tarafından da 
onay verilen, sertifikasının tüm dünyada geçerli olduğu 
“İyi Klinik Uygulamaları’na Giriş” eğitimleriyle de 
araştırıcı niteliğinin uluslararası standartlara gelmesine 
katkıda bulunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. 

www.clinicaltrials.gov sitesinde şu anda Türkiye 
adresli 617 adet klinik araştırma kayıtlı durumdadır. Bu 
sayının ve Türkiye’nin uluslararası klinik araştırmalara 
katkısının giderek artacağını tahmin etmek hiç de zor 
değildir. 

Kaynaklar: 
1. Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmelik - 23 Aralık 

2008

2. Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik 
Yapılmasına Dair Yönetmelik - 11 Mart 2010 

3. T.C. Sağlık Bakanlığı İEGM’nin AİFD’ye yazısı - 26 Ocak 
2010 

4. Avrupa Komisyonu (EC) Direktifi 2001-20 

5. Avrupa Komisyonu (EC) Direktifi 2005-28 

* Bu yazı Pharmaceutical Business Review dergisinin 
Nisan 2011 sayısında da yer alacaktır.
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2010-2011 Yıllarında Dernek Yönetim 
Kurulu Çalışma Süresince Yaşama 
Geçirilmesi Öngörülen Projeler

TFD yönetim kurulu TFD dernek tüzüğüne 
göre belirlenen faaliyetlerinin yanısıra 2010-2011 
yıllarında aşağıdaki projeleri de yaşama geçirmeyi 
planlamaktadır. Faaliyet döneminde bu projelere 
yenilerinin eklenmesi de mümkündür.

1. TFD mevzuatında gerekli değişikliklerin 
yapılması

TFD mevzuatını dernekler yasası, TFD tüzüğü, Genel 
Kurul Kararları, yönetim kurulu kararları ile oluşturulan 
standart çalışma yöntemleri ve yönergeler, TFD yönetim 
kurul kararları, TFD internet sitesinde ilan edilenler 
ve TFD bülteni oluşturmaktadır. Bunlar arasında 
oluşturduğumuz ve http://www.tfd.org.tr/sop.htm 
adresinde ilan ettiğimiz standart çalışma yöntemi 
ve yönergelerden gerekenlerin gözden geçirilmesi, 
herhangi bir kurala bağlamadığımız konularda da 
(örneğin TFD Yönetim Kurulu Standart çalışma yöntemi, 
TFD Ulusal Kongresi Standart çalışma yöntemi) standart 
çalışma yöntemlerinin oluşturulması zorunludur. Bunun 
dışında başvuru formlarımız da gözden geçirilecek ve 
gerekliyse güncellenecektir. Türk Farmakoloji Derneği 
Yönetim Kurulu derneğin gösterdiği tüm faaliyetlerin 
ne şekilde planlanması ve hayata geçirilmesi gerektiği 
konusunda önemli adımlar atmayı planlamaktadır.

2. Farmakoloji departman envanteri ve 
farmakolog rehberinin güncellenmesi

Türk Farmakoloji Derneği 30 Aralık 2005 tarihinde 
“Türkiye Farmakolog Rehberi”ni yayınlamıştır. Dernek 
ayrıca Türkiye’deki farmakoloji departmanlarının 
olanaklarını kayıt altına alan “Farmakoloji Departman 
Envanteri”ni yayınlamıştır. Bu çalışma döneminde bu 
çalışmaların sürekli güncellenebilmesi için algoritma 
oluşturmayı amaçlamaktadır.

3. Türkiye farmakoloji tarihçesinin yayınlanması

Türk Farmakoloji Derneği geçtiğimiz dönemde 
bu konuda Prof. Dr. Mehmet Melli öncülüğünde ve 

Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesin’den 
öğretim üyeleriyle işbirliğinde bulunarak bir çalışma 
başlatmıştır. TFD Yönetim Kurulu bu çalışmayı 
sonuçlandırmayı ve yayımlamayı planlamaktadır.

4. Burslar

Bu proje bundan önceki yönetim kurulu döneminde 
yaşama geçirilmişti. Bu dönemde ilk olarak üyelerimize 
WorldPharma2010 için burslar sağlanmıştır. Burslar 
bundan sonra da devam edecek ve yeni bursların 
eklenmesi için çalışmalar sürdürülecektir. Burslarla ilgili 
duyurularımız http://www.tfd.org.tr/bursduyuru.htm 
adresinde yayımlanmaya devam edecektir.

5. Farmakolojiye yeni başlayan doktora /uzmanlık 
öğrencileri için farmakolojiyle ilgili bazı temel 
bilgilerin verileceği bir kurs düzenlenmesi

Bu kursun ilki 22- 28 Haziran 2009 tarihlerinde 
“TFD Prof. Dr. M. Oğuz Güç Yaz Okulu” adıyla 
gerçekleştirilmiştir. Kurs son derece başarılı 
sonuç vermiştir. Kurs çalışma dönemimizde de 
düzenlenecektir.

6. Dernek internet sitesinin daha işlevsel hale 
getirilmesi

Gelişen teknolojilerle internet sitemiz yetersiz 
hale gelmiştir. Öncelikle internet sitesinin üye 
bilgilerine ait kayıtların üyelerin kendileri tarafından 
güncellenebildiği bir altyapı oluşturulacaktır. Bunun 
dışında internet sitemizden daha kolay faydalanabilmek 
için gerekli değişiklikler yapılacaktır.

7. Dernek bülteninin tüm sayılarının internetten 
erişilebilir hale getirilmesi

TFD bülteni 79. sayıdan itibaren internet sitemizde 
mevcuttur. İlk 78 sayı da sitemizde yayımlanacaktır. 
Bunun dışında resmi yayın kaynağı olarak bültenimiz 
Türk Farmakoloji Derneği mevzuatının ve kayıtlarının 
da bir kısmını oluşturmaktadır. Bu nedenle internet 
sitemizde içeriğine kolay ulaşılabilecek bir biçimde 
kategorize edilmiş olarak yayımlanacaktır. Bu 
konu bültenimizin 100. sayısında bülten yayın 
komisyonundan Doç. Dr. Remzi Erdem ve Doç. Dr. 
Arzu Onay Beşikçi’nin yapmış olduğu çalışma temel 
alınarak (Zamanları Görmek, Bir İğne Deliğinden. 

Prof. Dr. Öner SÜZER
Türk Farmakoloji Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı
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2010-2011 Yıllarında Dernek Yönetim Kurulu Çalışma Süresince 
Yaşama Geçirilmesi Öngörülen Projeler
Erdem, Remzi; Onay-Beşikçi, Arzu TFD Bülteni 100; 
12-17, 2009) ve internet sitemize uyarlaması yapılarak 
gerçekleştirilecektir. Bültenin internet pdf formatında 
yayınlanması çalışmaları için Prof. Dr. Ersin Yarış da 
önemli katkılar sağlamaktadır.

8. Dernek tarafından basılan tüm basılı 
kaynakların internetten erişilebilir hale getirilmesi

TFD şimdiye kadar birçok basılı kaynak 
oluşturmuştur. 2004 yılından beri oluşturduğumuz 
kaynakların hemen tümü internet sitemizde mevcuttur. 
Daha önceki yıllarda yayımlanmış olan kaynakların da 
internet sitemizden yayımlanması sağlanacaktır.

9. Dernek tarihçesinin oluşturulması

Türkiye farmakoloji tarihinin yanında dernek 
tarihi de oluşturulacaktır. İnternet sitemizde Prof. 
Dr. Oğuz Kayaalp tarafından kaleme alınan bir kısa 
tarihçe mevcuttur. Bunun dışında bültenimizin çeşitli 
sayılarında da (örneğin Türk Farmakoloji Derneği’nin 
Kısa Tarihçesi. Melli, Mehmet; Akarsu, Eyüp, S. Ankara 
Üni. Tıp Fak. Farmakoloji Ab.D. TFD Bülteni 16; 2, 1992) 
derneğimizin tarihçesiyle ilgili yazılar mevcuttur. 15 
Kasım 1966 tarihinde kurulmuş olan derneğimizin önemli 
bütün dokümanlarının düzenli bir şekilde yayımlanması 
gerekmektedir. TFD Yönetim Kurulu kararları 2004 
yılından beri internet sitemizden yayımlanmaktadır. 
1990 yılından itibaren yapılmış olan tüm genel kurul 
tutanaklarımız TFD bültenimizde yayımlanmıştır. 
Dernek mevzuatımızı oluşturan, herhangi bir nedenle 
gizlenmesi gerekmeyen ve yayımlanmasında sakınca 
bulunmayan tüm belgelerin dernek “özgeçmişi” olarak 
yayımlanması çalışmalarına başlanacaktır. Tabii ki tarih 
sadece bunlardan ibaret değil “Dernek kurulurken neler 
yaşandı, dernek tarihinde hangi tartışmalar ön plana 
çıktı?” gibi hikayelerin de oluşturulması lazımdır.

10. Acil durum planlarımız

Beklenmedik bir durum karşısında dernek 
yönetiminin nasıl davranacağı konusunda planlar 
oluşturmak gerekmektedir. Dernek yönetim kurulu 
çalışma döneminde bu konuda da bir çalışma 
başlatmıştır.

11. Uluslararası ilişkilerimizin arttırılması

IUPHAR ve EPHAR ve ulusal farmakoloji dernekleriyle 
ilişkilerin daha iyi olması için çaba gösterilecektir. 
Türk Farmakoloji Derneği EPHAR2016’ya talip olduğu 
yönünde bir resmi mektubu EPHAR yetkili kurullarına 
iletmiş ve kongreye adaylığını açıklamıştır. Eylül 
ayında British Pharmacological Society ile ortak bir 

toplantı düzenlenecektir. İstanbul’da EPHAR’la işbirliği 
yapacağımız bir toplantı düzenlenmesi için de girişimde 
bulunulmuştur.

12. Eğitim faaliyetlerimizin arttırılması

TFD iki yıllık yönetim kurulu döneminde iki 
kuşaklararası toplantı, iki eğitim toplantısı ve bir 
ulusal kongreyi rutin olarak düzenlemektedir. İhtiyaç 
dahilinde başka kurslar ve toplantılar da organize 
edilecektir. Bunun dışında çalışma gruplarımız da çeşitli 
toplantı ve kurslar düzenlemektedir. Dernek yönetim 
kurulu bunların dışında derneğe gelir getirici sertifika 
ve kurs programları düzenlenebilmesi için bir çalışma 
başlatmıştır. Akılcı ilaç kullanımı konusunda bir çalışma 
grubu kurulması hakkında çalışmalarımız da mevcuttur. 
Yeterlilik kurulumuz da aktivitelerini ve faaliyetlerini 
arttırmak istemektedir ve TFD Yönetim kurulu tarafından 
bu tür faaliyetlere de destek sağlanacaktır.

13. Klinik Farmakoloji ve Klinik Toksikoloji çalışma 
grubu ile ilişkiler

TFD Yönetim Kurulu Klinik Farmakoloji ve Klinik 
Toksikoloji çalışma gruplarıyla daha sıkı ilişki 
sürdürmeyi ve onlardan daha fazla yararlanmayı 
planlamaktadır.

14. Dernek arşivinin ve kayıtlarının daha işlevsel 
hale getirilmesi

Derneğin yukarıda açıkladığım ve yayımlanmasında 
yönetim kurulumuzun yarar gördüğü dokümanlarının 
dışında sadece dernek yönetiminin kullanımına açık 
birçok belgesi bulunmaktadır. Belgelerin boyutu insan 
hafızasıyla çözümlenebilecek sınırları aşmıştır. TFD 
Yönetim Kurulu bu çalışma döneminde kayıtların daha 
işlevsel hale gelmesi için bir çalışma başlatacaktır.

15. Derneğimizin finansal olarak daha güçlü hale 
getirilmesi

Derneğimiz faaliyetlerini ve gücünü sürdürebilmek 
için güçlü bir finansal yapıya sahip olmak zorundadır. 
Derneğimizin kendisine ait bir mülkü ve kalıcı 
sekreteryası bulunmalıdır. Buna ulaşabilmek için 
yönetim kurulumuz derneğimize gelir getirecek 
faaliyetler konusunda projeler geliştirmektedir. Bu 
konuda üyelerimizden gelecek önerilere de açığız.

Kuşkusuz yukarıda kaleme aldığım projelerin 
bir kısmının sonuçlanması bu çalışma döneminde 
mümkün olmayabilir. Ancak dernek üyelerinin ve 
çalışma gruplarının katkılarıyla yapabileceğimiz pek 
çok şey bulunmaktadır ve tüm bu çabalar derneğimizin 
kurumsallaşmasını bir adım daha ileriye götürecektir.



13

Lente Diyet

Glisemik indeks, karbohidratları oluşturdukları 

glisemik yanıta göre sınıflandıran parametredir. 

Tüketilen karbohidratın vücutta glukoza dönüşüm 

hızı arttıkça artan glisemik yanıt, karbohidratın 

glisemik indeksini belirlemektedir. Tanım gereği 

glukozun glisemik indeksi 100 kabul edilmekte ve 

öteki karbohidratların glisemik indeksleri 1-100 

arasında bir değerle bildirilmektedir. 

Çeşitli karbohidratların glisemi ya da insülinemiye 

etkilerine ilişkin çalışmalar, diyette yapılan 

değişikliklerin diyabetik hastalardaki etkilerinin 

fark edilmesiyle başlamıştır. Dr. David Jenkins 

ve arkadaşlarının, 1980 yılında British Medical 

Journal’da yayımladığı çalışmada toplam ellişer g 

karbohidrat içeren ancak farklı gruplardan (kuru 

baklagiller, makarna, tahıl gevreği, yumrulu sebze, 

vb.) yiyeceklerle beslenen sağlıklı gönüllülerde 

kan şekerini en az kuru baklagillerin yükselttiğini 

göstermiştir. Konu yıllar içinde her çevreden bilim 

insanlarının dikkatini çekmiş ve glisemik indekse 

dayanan diyetler yalnızca Tip II diyabeti engellemek 

için değil, kilo kontrolü için de haklı sayılabilecek 

popülerliğe ulaşmıştır. 

Tahmin edilebileceği gibi, glisemiyi ve buna bağlı 

olarak insülin salgılanmasını etkilemek anlamında, 

tüketilen karbohidratın niteliği kadar niceliği de 

önemlidir. Bu da “glisemik yük (glycemic load)”le 

bildirilir. Glisemik yük, glisemik indeks ve yiyecekteki 

net karbohidrat miktarı (= toplam karbohidrat 

miktarı - lif miktarı) ile doğru orantılı olarak artar. 

Bu kavram Harvard School of Public Health’den bir 

grup tarafından, 1997 yılında yayımlanan çalışmayla 

tanınmıştır. Çalışmada, glisemik yükü fazla ve 

düşük lif içerikli beslenme ile diyabet riskinin arttığı 

gösterilmiştir. 

Bu verileri günlük hayata uyarlamak ve 

diyetlerimizi glisemik indeks ve glisemik yük 

tabloları uyarınca (yeniden) şekillendirmek aslında 

imkansız sayılmaz. Aşağıda düşük, orta ve yüksek 

glisemik indeks sınırları, örnek besinler ve bunların 

referans porsiyon büyüklükleri gösterilmektedir. 

Diyeti şekillendirmede uygulanabilecek bir yöntem, 

bunun gibi yüzlerce çeşit besin grubunun glisemik 

indekslerini bildiren tabloları öğrenmeye çalışmak 

olabilir. Daha “uygulanabilir” olduğu düşünülen 

(yazar notu) ikinci yöntem ise, alınan besinin verdiği 

enerji, tokluk hissi ve bunun süresini düşünerek 

beslenmeye daha doğal yaklaşmaktır. 

Ne var ki…

Çoğunlukla ebeveyn dayatmasına maruz kalmış, 

açlık ya da tokluğun farkında olmak ve gıda alımına 

kendisi karar vermek gibi gelişimsel süreçleri çok 

da sindirememiş olduğumuzdan olacak, ne zaman 

Doç. Dr. Arzu Onay Beşikçi
Ankara Üniversitesi
Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı

Yiyecek
Glisemik 
İndeks

Porsiyon
Büyüklüğü

Glisemik Yük

Glukoz 100 50 g 50

Yer fıstığı 14 ∼ 120 g 2

Elma 38 1 orta boy 16

Portakal 48 1 orta boy 6

Muz 52 1 büyük 14

Bal 55 1 yemek kaşığı 9

Dondurma 61 ∼ 250 ml 10

Patates 85 1 orta boy 28

Beyaz ekmek 70 1 dilim (30 g) 10

Yulaf ezmesi 58 ∼ 250 ml 12

Yoğurt 33 ∼ 250 ml 16

Süt 34 ∼ 250 ml 4

Buğday gevreği 60 30 g 12

Glisemik İndeks

Düşük ≤ 55

Orta 56 - 69

Yüksek ≥ 70
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acıktığımızı ama en çok da ne zaman doyduğumuzu 

“farkedemiyor” ya da buna rağmen yemeye devam 

edebiliyoruz. Yani aslında biz vücudumuzun sesini 

duyabilsek zaten sorun olmayacak, vücudumuzun 

bize normal olarak 2-3 saatte bir vereceği hafif “yakıt 

azlığı” sinyali uyarınca ana ya da daha küçük ara 

öğünlerle yakıt bitmesi (ya da açlıktan gözü dönme) 

durumunu yaşamayacak ve hem kan şekerimizi 

hem de insülin düzeyimizi sabite yakın tutmayı 

başarabileceğiz. Bir başka anlatımla, hemen tüm 

beslenme uzmanlarının önerdiği gibi az ama sık 

yemekle hedeflenen, glisemik indeks diyetiyle de 

ulaşılması gereken durum gibi görünüyor (nibbling 

versus gorging). 

Glisemik indeks ve yüke ilişkin yeterince 

aydınlanmamış noktalar da bulunmaktadır: 

Her şeyden önce, çoğunlukla yukarda bir örneği 

oluşturulmuş tablolardaki besin elemanlarını teker 

teker değil, çoğunlukla gruplar halinde tüketiyoruz. 

Buna göre en iyi olasılıkla 250 g ıspanağın ve 1 orta 

boy yumurtanın glisemik indeksine ulaşabilecek, 

fırında mantarlı-yumurtalı ıspanağın kaç glisemik 

yükü olduğunu tahmin etmeye çalışacağız.

İnternet ortamında küçük bir gezintiyle bile aynı 

besin elemanı için birden çok glisemik değeri ile 

karşılaşmaktayız. Bu, büyük olasılıkla ölçüm yöntemi 

farklılığından kaynaklanmaktadır. Ancak, örneğin bir 

meyve olgunlaştıkça glisemik indeksinin arttığı da 

bilinmektedir. Çeşitli internet sitelerinde 1 orta boy 

muzun glisemik indeksi için 30-70 arasında değerler 

bildirilmektedir (yazar notu).

Yiyeceğin hazırlanma şeklinin glisemik 

indeksi etkilemesi de kaçınılmaz. Genellikle “çok 

işlem görme”nin, sindirilme ve absorbsiyonu 

hızlandırdığı için, yiyeceğin glisemik indeksini 

artırdığı düşünülmektedir. Acaba aynı nedenle 

mi salatalardaki yeşillerin yapraklarını çok ince 

doğramamak gerektiği öğütleniyor? (yazar notu)

Besinleri sindirme hızı kişiden kişiye değişebildiği 

gibi bireylerin benzer glisemi değerlerine verdikleri 

insülin yanıtları da değişebilir. 

Son olarak da glisemik indeks ve glisemik 

yük değerlerini esas almak kişilerin kalori alımını 

artırabilir. Glisemik indeks besinlerin yalnızca 

karbohidrat içeriğini sınıflandırmaktadır. Eğer tüm 

diyet buna göre belirlenirse kolaylıkla gereğinden 

fazla yağ ve toplam kalori alınabilir. Örneğin 

elmanın glisemik indeksi 38, yer fıstığınınki 14 diye, 

yer fıstığının her durumda elmadan daha iyi bir 

atıştırmalık olduğunu düşünmek, elmadan yaklaşık 

70 kalori yerine, yer fıstığından 500 kalori almakla 

sonuçlanacaktır. 

Hep birlikte hafif, sağlıklı, güzel günlere!

Kaynaklar
1. Jenkins, D. J. and A. L. Jenkins (1995). “Nutrition 

principles and diabetes. A role for “lente 
carbohydrate”?” Diabetes Care 18(11): 1491-1498.

2. Jenkins, D. J., T. M. Wolever, et al. (1980). 
“Exceptionally low blood glucose response to dried 
beans: comparison with other carbohydrate foods.” Br 
Med J 281(6240): 578-580.

3. Salmeron, J., J. E. Manson, et al. (1997). “Dietary fiber, 
glycemic load, and risk of non-insulin-dependent 
diabetes mellitus in women.” JAMA 277(6): 472-477.

http://www.nutritiondata.com/

http://www.glycemicindex.com/

http://www.mypyramid.gov/ (USDA) 

http://www.eatright.org/ (American Dietetic Association) 
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Hayvan Deneylerinde Gözetimin 
Amaçları ve Yararları

 “Sorun, onların düşünüp düşünmedikleri 

ya da konuşup konuşmadıkları değil; acı çekip 

çekmedikleridir.”

Jeremy Bentham (1748-1832) 

 Hayvan etiği ile ilgili ilk hareketler, 1875 

yılında İngiltere’ de The Victoria Street Society ve 

Fransa’ da Frances Power Cobbe’ nin kurulması ile 

başlamıştır. Kurulan derneklerin çalışması sonucunda 

İngiltere’ de 1876 yılında “Royal Commision” 

kurularak “Hayvanlara İnsancıl Davranma Yasası” 

adlı ilk etik yasa çıkarılmış ve bu yasa ile “Canlı 

hayvanlar üzerinde yapılacak deneylerin ancak 

Eyalet Sekreterliğinin kontrolü ile, anestezi altında 

ve yalnızca yararlı bilim için yapılabileceği” karara 

bağlanmıştır. Avrupa ve Amerika’ da 1875-1883 yılları 

arasında kurulan antiviviseksiyonist (deney hayvanı 

kullanımına karşı) dernek ve kuruluşların uğraşları 

sonucunda özellikle gelişmiş ülkelerde birçok 

yasa çıkarılmış ve çeşitli uluslararası antlaşmalar 

imzalanmıştır. 

 1959 yılında W.M.S Russell ve R.L. Burch 

tarafından yayımlanan kitapta (The Principles of 

Humane Experimental Technique), günümüzde de 

biyoetik kuralların temelini oluşturan 3R kuralı ortaya 

konmuştur. Bu kural R harfiyle başlayan 3 İngilizce 

kelimeden oluşmuştur; Reduction, Refinement, 

Replacement. 

 Bu 3 kuramı sırasıyla gözden geçirecek olursak; 

Reduction: Araştırmalarda olanaklar ölçüsünde en 

az sayıda hayvan kullanarak en iyi sonuca varma 

ilkesini ifade eder. Aynı zamanda, istatistik hesabı 

etkilemeyecek en az sayıda hayvanla çalışmanın 

yapılmasını öngörür. Araştırıcı, çalışma projesini 

hazırlarken hangi hayvan türünün, hatta o türün 

içindeki hangi soyun çalışma için en uygun olduğunu 

saptamalı ve temin edilebilirliğini araştırmış 

olmalıdır. 

 Refinement: Hayvanların doğumdan, çalışmanın 

sonlandırılmasına kadar geçen süreçte rahatlarını 

(animal welfare) ve olabildiğince az acı duymalarını 

sağlamak için gereken önlemlerin alınması şeklinde 

tanımlanır. Deneylerde kullanılacak hayvanların 

barınacağı kafesler ve bu kafeslerin yerleştirileceği 

odalar belirli özelliklere sahip olmalıdır. Her hayvan 

türüne özgü onların en iyi yaşayabilecekleri 

koşullar tanımlanmıştır. Hayvanın türüne ve yaşına 

göre rahat edeceği kafes alanı ve yüksekliği gibi 

koşullarla birlikte, deney hayvanlarının barındığı 

odanın sıcaklığı, nem miktarı, ışık şiddeti ve 

havalandırma koşulları, bu hayvanlarla yapılacak 

çalışmaların sonuçlarının uyumluluğu ve farklı 

yerlerde yapılan benzer çalışmaların sonuçlarının 

benzer olması bakımından da önemlidir. Hayvan 

barınma odalarında dikkat edilmesi gereken önemli 

unsurlardan birisi de, gürültüden mutlaka uzak 

olmalarıdır. Özellikle gebe ve yeni doğum yapmış 

hayvanlar gürültüden rahatsız olup yavrularına 

zarar verebilirler. Ayrıca gürültünün oluşturacağı 

stres faktörleri de çalışma sonuçlarını olumsuz 

etkileyebilir. 

 Bütün bu unsurlara bakılarak araştırmada 

kullanılacak hayvanların asla ve asla rasgele 

yerlerden temin edilemeyeceği, mutlaka 

bakanlık tarafından ruhsatlandırılmış olan üretim 

merkezlerinden alınması ve yönetmeliklerde anlatılan 

biçimde taşınması gerekmektedir. Bundan başka, 

çalışma esnasında hayvanın acı çekme riskinin 

önlenmesi ya da en aza indirgenmesinin sağlanması 

için hayvanın ve çalışmanın özelliklerine uygun 

Prof. Dr. K. Esra ATALIK 
Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi
Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi 
Selçuk Üniversitesi Deneysel Tıp Araştırma ve 
Uygulama Merkezi Müdürü ve
Yerel Etik Kurul Başkanı
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anestezinin, hayvanın ağırlığına göre uygun dozunun 

uygulanması etik kurallara uygundur. Bu şekilde 

hayvanın korkusu azalacak, girişime bağlı ağrı hissi 

ortadan kaldırılacak, çalışmayla ilgili girişimler 

güvenli ve rahat yapılacak, ayrıca araştırıcı korunmuş 

olacaktır. Nitekim, çalışma esnasında hayvan 

kendini koruma iç güdüsüyle ısırma ya da tırmalama 

davranışları sergileyebilir. Yapılan işlemler sırasında, 

çalışma sonuçlarını olumsuz etkilememek kaydıyla, 

etik açıdan hayvanların şayet varsa ağrılarının 

giderilmesi gerekir. Deney hayvanlarında ağrının 

varlığının göstergeleri, su ve gıda alımında azalma, 

kilo kaybı, tüylerde dikleşme, tükürük salgısında 

azalma, ağrılı bölgeyi yalama, kaşıma ve ısırma, 

kambur pozisyonda durma ve agresif davranışlar 

şeklinde olabilir. 

 Deney hayvanına etik davranılmasının en fazla 

gereken aşamalarından biri de ötenazidir. Nitekim 

aynı hayvanın birden fazla çalışmada kullanılması 

etik olarak mümkün değildir. Seçilen ötenazi yöntemi 

olabildiğince en kısa sürede hayvanda bilinç kaybı 

sağlamalıdır. Burada önerilen önemli bir nokta da, 

bir hayvana ötenazi uygulanırken, onu görecek 

pozisyonda başka hayvanın bulunmamasıdır. 

Girişimin uygulandığı ortamda konuyla ilgisi 

olmayan kişilerin bulunması da istenmeyen bir 

durumdur.

 Refinement kuralının kapsamı içerisinde sözü 

edilmesi gereken önemli bir ayrıntı da, çalışma 

sırasında aç bırakma veya başka bir nedenle 

hayvanların ağırlıklarının ancak %20’ si kadarını 

kaybetmelerine izin verilmesidir. Şayet çalışma 

esnasında hayvanın kilo kaybı bu seviyeye gelirse, 

o hayvanla ilgili çalışma sonlandırılır. Küçük deney 

hayvanlarının anestezi için aç ve susuz bırakılmaları 

gerekmez.

 Replacement kuralına göre ise, araştırmalarda 

mümkün olduğu ölçüde omurgalı hayvanlar 

yerine, aynı güvenirlikte sonuçlar verecek başka 

materyal ya da modeller üzerinde çalışma yapmak 

tercih edilmelidir. Başka bir deyişle bilimsel olarak 

sakıncası yoksa, deney hayvanı yerine ona alternatif 

yöntemlerin kullanılması önerilmektedir. Bunlar; 

doku ve organ kültürleri, omurgasız hayvanlar, 

embriyonlu yumurta, bir hücreliler, bilgisayar ve veri 

bankaları, gönüllü insan kullanımı ve epidemiyolojik 

çalışmalar olabileceği gibi eğitimde de yapay 

modeller ve filmler kullanılabilir. 

 Yakın zamanda dördüncü bir r önerilmekte olup; 

bu R’ nin açılımı Responsibility’ dir. Responsibility, 

deney hayvanlarıyla çalışanların bu hayvanlara karşı 

sorumluluklarını bilerek davranmasını öngörür. Bu 

kurama göre deney hayvanlarıyla çalışan kişilerin 

mutlaka kanun ve yönetmelikleri çok iyi bilip, 

gereğini yerine getirmeleri gerekir. 

 Ülkemizde deney hayvanlarıyla ilgili ilk ciddi 

kanun ve yönetmelikler, 2004 yılından itibaren 

yapılmaya başlanmış olup yasalarla tanımlanmış 

ilk Hayvan Deneyleri Merkezi Etik Kurul ve Yerel 

Etik Kurullar Temmuz 2007 tarihinden itibaren 

kurulmuştur. Yerel Etik Kurullar, araştırıcılar 

tarafından hazırlanan başvuru formlarını, öncelikle 

temel etik ilkeler ve 3R prensibi çerçevesinde 

değerlendirir. Çalışmayı yapacak araştırıcının 

mutlaka deney hayvanı kullanım sertifikasına sahip 

olması gerekir ki bu amaçla sertifika programları 

düzenlemek, sertifikası olmayanların hayvan deneyi 

yapmasını engellemek Hayvan Deneyleri Yerel Etik 

Kurullarının görevleri arasındadır. 

 Sonuç olarak, hayvan deneylerinde, 

hayvanların deneyden haberdar edilip olurları 

alınamayacağından, araştırıcı bunu hissedebildiği 

ölçüde etik davranacak ve araştırma sonuçları da o 

ölçüde sağlıklı olacaktır.
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Giriş

Obezite, gıda alımı ve enerji tüketimi arasındaki 
denge bozukluğundan kaynaklanmaktadır. 
Günümüzde kabul gören görüş:

 “Net gıda alımı, yemek yemeyi teşvik eden (orek-
sijenik) ve baskılayan (anoreksijenik) sinir aktiviteleri 
arasındaki bir dengenin sonucudur”

Bu özelleşmiş sinirler, başlıca hipotalamik nukle-
uslar ve alanların yanı sıra nukleus solitari gibi arka 
beyin bölgelerinde yerleşiktir. Genetik değişiklik ol-
mamasına rağmen günümüzde obezitenin yaygınlaş-
ması, güçlü çevresel etmenlerin bahis konusu enerji 
ince ayarlarını bozduğunu düşündürmektedir. Uzun 
süre yüksek-enerjili diyetle beslenme, en önemli dış 
faktör olarak gözükmektedir. 

Bu karmaşık sistemde birbirine paralel beslenme 
yolakları sinerjistik çalışan çeşitli ajanlarla modüle 
edilmekte olup bu modülasyon üzerine etki göstere-
bilen ilaçlarla obezite tedavisinin mümkün olabilece-
ği düşünülmektedir. Bu bağlamda, metformin iyi bir 
aday olarak gözükmektedir. Oral yoldan kullanılan 
metformin, iskelet kası, yağ dokusu ve karaciğer 
gibi periferik hedef organlarda insülin duyarlığını 
düzelterek glukoz-düşürücü etki gösterirken aynı 
zamanda diyabet hastası olan veya olmayan kişilerde 
gıda tüketimini azalttığı da klinik bir gözlem olarak 
bilinmektedir. Güncel veriler metforminin potansi-
yel anoreksijenik etkilerinin, doyma ve beslenmenin 
düzenlendiği hipotalamik merkezler üzerine özgül 
etkilerinden kaynaklandığını düşündürmektedir. 
Kim ve ark. tarafından, diyetle obez hale getirilen 
sıçanlarda metforminin, akut intraserebroventriküler 
leptin injeksiyonu ile indüklenen STAT3 (sinyal trans-
düklemeyle aktive edilen transkripsiyon faktörü)’ün 
hipotalamustaki fosforilasyonunu artırdığı göste-
rilmiştir. Bu çalışmada ise primer hipotalamik sinir 
hücre kültürlerinde normalde düşük glukoz durumla-
rında gözlenen adenozin monofosfatla-aktive edilen 
protein kinazın (AMPK) fosforilasyonunu metforminin 
tam olarak engelleyebileceği saptanmış. Sonuçta, 
hipotalamik nöronların kültür ortamındaki glukoz 
düzeyinin düşmesi sonucu ortaya çıkan nöropeptid 
Y (NPY) artışı metformin ile tamamen engellenebil-
miştir. Son gözlem, santral sinir sistemi (SSS) düze-
yinde dolaşımdaki farklı faktörlerin iştah-düzenleyici 
etkilerinde AMPK’nin etkili olabildiğini gösteren ve 
bu nedenle metforminin gıda alımını azaltabileceği-
ni öne süren önceki çalışmalarla bağlantılıdır. NPY, 
günümüzde bilinen en potent oreksijenik nöropep-
tidlerden biridir. Çalışmayı yapanların gözlemleri ve 
Kim ve ark.’nın verileri birlikte ele alınacak olursa, 
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metformin periferik dokularda AMPK’yi aktive ederek 
etki gösterirken kan-beyin bariyerini geçerek muhte-
melen SSS düzeyinde farklı mekanizmalar aracılığı ile 
etkilerini gerçekleştirmektedir.

Çalışmada, 6 ay boyunca yağdan-zengin diyet ile 
beslenen kemirgenlerde gıda alımı ve gen ekspres-
yonu modülasyonunda periferik yoldan uygulanan 
metforminin rolü değerlendirilmektedir. Kullanılan 
bu modelde, hayvanların bir alt kümesinin yağdan-
zengin beslenmenin obezite-indükleyici etkilerine 
tamamen dirençli olduğu gösterilmiştir. Ayrıca, 6 
ay yüksek-yağlı diyetle beslenen sıçanlara 2 hafta 
metformin verilmesinin fenotipten (obez veya di-
rençli) tamamen bağımsız olarak tüm hayvanlarda 
kilo kaybına yol açtığı da ortaya konmuştur. Bu so-
nuçlar, normal gıda ile beslenen kontrol sıçanlarında 
uygulanan metforminin vücut ağırlığı üzerine etki 
göstermemesi ile çelişmektedir. Yağdan-zengin-gıda 
verilen hayvanlarda ağırlık kaybı, metformin uygu-
laması sırasında total kalori alımında belirgin azalma 
ve arcuate nukleus’ta leptin reseptör geni (ObRb) 
ekspresyonunda artışla birliktedir. Bu son gözlem 
“metforminle-indüklenen ağırlık kaybı bu hayvanla-
rın tedavi öncesi leptin düzeyi ile doğrudan ilişkili-
dir” gerçeğini güçlendirmektedir.

Materyal ve Metod

Yağdan-zengin beslenme

Sinir hücre kültürlerinde daha önce yapılan ça-
lışmalarda hipotalamik NPY ekspresyonunu modüle 
edebileceği gösterildiği için metforminin etkilerini 
test etmek amacıyla “in vivo yüksek NPY ekspresyonu 
ile korele obezite modeli” seçilmiş.

Memeden henüz kesilmiş 60 adet Long-Evans 
sıçanının 10’u (CT grubu) normal gıda ile beslenir-
ken 50’si yağdan-zengin diyetle (4.80 kcal/g, % 
24 karbonhidrat, % 21 protein ve % 55 yağ içeren) 
beslenmiş. Altı aylık süre içinde hayvanlara su ve 
gıda sınırlaması yapılmazken haftalık vücut ağırlığı 
ölçümleri gerçekleştirilmiş. Enerji verimliliği, 6 ayın 
sonundaki vücut ağırlığı artışının aynı süre içindeki 
total kalori alımına bölünmesiyle hesaplanmış. Altı ay 
süren yağdan-zengin beslenme döneminin sonunda 
hayvanların vücut ağırlığı artışlarında farklılık oldu-
ğu tespit edilmiş ve düşük ağırlıklı 10 hayvan “diyete-
dirençli grup (DR)”; yüksek vücut ağırlıklı 10 hayvan 

ise “diyetle-indüklenen obez grubu (DIO)” olarak 
ayrılmış. Geri kalan 30 hayvan deneyden çıkartılarak 
tüm analizler CT, DR ve DIO gruplarında yapılmış.

Metformin uygulaması

Metformin uygulamasına başlamadan önce CT, DR 
ve DIO gruplarındaki tüm sıçanların jugular venlerin-
den kan örnekleri alınarak insülin, leptin ve glukozun 
normal düzeyleri tespit edilmiş. Her 3 gruptaki hay-
vanlar, ilave 2 hafta süresince her gün 16:00 - 18:00 
arasında metformin (75 mg/kg; i.p.) veya plasebo 
(aynı hacimde izotonik NaCl solüsyonu; i.p.) uygu-
lanmak üzere 5’erli 2 gruba ayrılmış. Bu ilave süre 
içinde de gruplar kendilerine özgü gıdalarına devam 
etmişler ve günlük vücut ağırlığı ve gıda alımı öl-
çümleri gerçekleştirilmiş. Sürenin sonunda hayvanlar 
öldürülerek kan leptin ve insülin düzeyleri ölçülmüş.

Hipotalamik inceleme

Dondurulmuş beyin, sagittal tek bir kesiyle ikiye 
ayrılmış takiben mikrotom ile sağ ve sol parçalarda 
3. ventrikülün 1 mm-kalınlığında sagittal kesitleri 
alınmış.

Gen ekspresyonu ölçümleri

Total RNA ekstraksiyonu sonrası gerçek-zamanlı 
PCR ile NPY, POMC (proopiyomelanokortin), AgRP 
(Agouti geniyle-ilişkili peptid) ve β2-mikroglobulin 
cDNA’ları elde edilmiş. Nispi ekspresyon, çağrazlaşan 
nokta değerleri ve hedef ve referans genin amplifi-
kasyon verimlilikleri kullanılarak tespit edilmiş.

Sonuçlar

Altı ay yağdan-zengin diyetin etkileri

DIO sıçanlar, hem CT ve hem de DR sıçanlara kı-
yasla ciddi bir vücut ağırlığı artışı göstermiş. Altı ay 
sonra CT sıçanların ortalama ağırlığı 505,4±15.9 g, DR 
sıçanların 516,0±6.7 g (CT’den farksız) ve DIO sıçanla-
rın 613,7±9.5 g’dır (DIO’nun CT ve DR ile kıyaslanma-
sı: P<0.01).

DR ve DIO sıçanlar arasında gıda alımındaki fark 
yağdan-zengin diyetin başlangıcında belirgin hale 
gelmiş (DIO grubunda daha fazladır) olup, bu fark 
çalışma boyunca sürmüştür. DIO grubunda gıda alımı 
CT grubundan da fazladır. Altı aylık ortalamada DIO 
grubu, CT grubundan % 7.3 ve DR grubundan % 15.2 
daha fazla kalori almıştır.

En düşük gıda alımı DR grubuna ait hayvanlarda 
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gözlenmiş (CT’den % 6.36 daha az, P<0.05).

Her grupta 6 ay boyunca ölçülen “verilen gıdanın 
ortalama enerji verimliliği” hesaplandığında tüm 
gruplar arasında belirgin fark saptanmıştır (en yük-
sek DIO, en düşük CT grubu hayvanlarda).

Altı ay boyunca normal veya yağdan-zengin diyet 
uygulamasının insülin ve leptin düzeyleri üzerine et-
kilerine bakıldığında, insülin, DIO grubunda hem CT 
hem de DR grubu sıçanlardan belirgin olarak yüksek 
bulunmuştur. Leptin ise hem DIO hem de DR sıçanlar-
da CT grubundan daha fazla artmıştır.

Altı ay kontrollü diyet uygulamasını takiben 14 
gün i.p. salin (plasebo) injeksiyonu yapılan hayvan-
ların DIO grubunda NPY, AgRP ve POMC genlerinin 
ekspresyonu CT ve DR gruplarındaki sıçanlara kıyasla 
daha fazla bulunmuştur.

Metforminin etkileri

Her 3 gruptaki hayvanlarda 14 gün metformin 
veya salin verilmesinin etkileri incelendiğinde met-
formin alan hayvanlarda insülin düzeyinde belirgin 
düşme saptanmıştır. Aksine, leptin düzeyleri ilaçtan 
etkilenmemiştir.

Metformin verilen her 3 grup hayvandaki günlük 
vücut ağırlığı değişimlerine bakıldığı zaman, CT hay-
vanlarda, ilaçla vücut ağırlığı modülasyonu saptan-
mazken hem DR hem de DIO grubu hayvanlarda vücut 
ağırlığında belirgin azalma meydana gelmiştir.

Vücut ağırlığının değerlendirilmesi üzerindeki bu 
etki kısmen gıda alımındaki azalmaya bağlıdır.

Metformin ve leptin sistemi

Metformin uygulamasıyla elde edilen vücut ağır-
lığı değişimlerinin uygulama öncesi leptin düzeyleri 
ile korele olduğu tespit edilmiş. Yüksek plazma leptin 
düzeyi olan hayvanlarda ağırlık kaybı daha fazla 
olarak bulunmuş. Metformin uygulanan hayvanlarda 
ObRb mRNA düzeylerinin metforminle artmakta-
dır. İlginç olarak, aynı sıçanların yağ ve karaciğer 
dokularında ObRb ekspresyonuna bakıldığında bu 
dokularda reseptör mRNA düzeyi değişikliği olmadığı 
saptanmıştır.

Tartışma

Obezitenin dünya çapında epidemik hale gelmek-
te olduğu göz önünde bulundurulacak olursa yeni 
tedavi yaklaşımlarına acilen ihtiyaç vardır. Bu bakış 

açısında ve uzun-süreli verilerdeki eksiklik dikkate 
alındığında, beslenmede hüküm süren moleküler 
mekanizmaların ve SSS vasıtasıyla metabolik adap-
tasyonun daha iyi anlaşılması zorunlu gözükmekte-
dir. Çalışmanın birincil amacı, beslenmenin modülas-
yonunda metformin etkilerine ait potansiyel santral 
mekanizmaların araştırılmasıdır.

Metforminin yağdan-zengin-besin ile obezleşmiş 
sıçanlarda belirgin ağırlık kaybını indükleyebileceği 
bulunulmuştur. Metformin-uygulanan hayvanların 
total kalori alımlarında plasebo gruplarıyla kıyaslan-
dığında ortaya çıkan azalma gözlemiyle ortaya kon-
duğu gibi bu etki en azından kısmen gıda alımının 
modülasyonu aracılığıyla olur.

Vücut ağırlığı ve hipotalamik NPY, AgRP ve 
POMC ekspresyon düzeylerine göre kontrol grubuy-
la benzerliklerine rağmen yağdan-zengin diyetin 
obeziteyi-indükleyici etkilerine dirençli sıçanlarda da 
belirgin ağırlık kaybı saptanmış. Tedavi öncesi kan 
leptin düzeyi, çalışmada, DR ve CT grupları arasında 
farklı olan tek parametredir ve araştırmacıları ağırlık 
kaybı ve tedavinin başlangıcındaki plazma leptin 
düzeyleri arasındaki korelasyonu değerlendirmeye 
yönlendirmiş. Elde edilen veriler, metforminin ano-
reksijenik etkilerinin tedavi öncesi dolaşımdaki leptin 
seviyelerine bağımlı olduğunu göstermektedir. Yine 
araştırmada arcuate nukleusda ObRb’nin ekspresyon 
düzeylerini metforminin artırdığı da gösterilmiştir. 
İlginç olarak, periferik dokularda ObRb reseptör eks-
presyonunda herhangi bir değişiklik saptanamama-
sı, metforminin bu etkilerinin SSS için özgüllüğünü 
göstermektedir. Bu gözlem, dolaşımdaki leptin ve 
meydana gelen ağırlık kaybının derecesi arasında var 
olan korelasyonla ilişkilidir ve metforminin hipota-
lamik nöronların leptine duyarlığını artırabileceğini 
düşündürmektedir. Ayrıca bulgular, ObRb’nin artan 
hipotalamik ekspresyonunun sadece yüksek endojen 
leptin mevcudiyetinde beslenme regülasyonunu mo-
düle edebileceğini göstermektedir.

Sonuç olarak tüm bulgular birlikte ele alınacak 
olursa, gıda alımının SSS tarafından kontrolünde 
metforminin etkisinin olduğunu ve “leptin-leptin 
reseptör sistemi” dengesinin düzenlenmesinin bu 
sistemle direkt veya indirekt ilişkisinin bulunduğunu 
göstermektedir.
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Türk Farmakoloji Derneği 
Farmakoloji Eğitimi Sempozyumu 
28 Mayıs 2010’da KKTC’de Yapılacaktır

Farmakoloji Eğitim Sempozyumları”nın XVII.’si, “Terapötik İlaç Düzeyi İzlemi” başlığıyla 28 Mayıs 2010 
tarihinde Yakın Doğu Üniversitesi işbirliğiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Lefkoşe’de yapılacaktır.

Üyelerimiz aşağıdaki linki kullanarak toplantıya kayıt yaptırabilirler.
http://tourism.neu.edu.tr/farmakoloji2010/

TÜRK FARMAKOLOJİ DERNEĞİ
TERAPÖTİK İLAÇ DÜZEYİ İZLEMİ EĞİTİM PROGRAMI

Yakın Doğu Üniversitesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Lefkoşa
27-30 Mayıs, 2010

PROGRAM
27 Mayıs 2010 (PERŞEMBE)
Ercan Havaalanı - Oscar Resort Hotel Transferi 
19:00 AKŞAM YEMEĞİ (Oscar Resort Hotel)

28 Mayıs 2010 (CUMA)
08:30 Lefkoşa’ya Hareket 

Terapötik İlaç Düzeyi İzlemi Eğitim Programı 
09:00 - 09:30 KAYIT
09:30 - 10:00 AÇILIŞ
10:00 - 10:45 Terapötik İlaç Düzeyi İzlemi 
 Doç. Dr. Dr. Sinan Çavun (Uludağ Üni. Tıp Fak. Farmakoloji Ab.D.)  
10:45 - 11:00 Tartışma
11:00 -11:45 Terapötik İlaç Düzeyi İzleminde ve Terapötik Alan Dışı İlaç/Madde Analizlerinde Gereksinim 

Duyulan Temel Farmakokinetik Bilgi ve Bu Bilginin Terapötik İlaç Düzeyi İzlemi Pratiğine 
Uyarlanması Prof. Dr. Hakan Ergün (Ankara Üni. Tıp Fak. Farmakoloji Ab.D.)

11:45 - 12:00 Tartışma
12:00 - 13:30 ÖĞLEN YEMEĞİ (YDÜ KONUK EVİ) ve Yakın Doğu Üniversitesi Tanıtım Turu
13:30 - 14:15 Terapötik İlaç Düzeyi İzleminde Analiz Yöntemleri ve Çalışma İlkeleri Doç. Dr. Başar Sırmagül  

(Osmangazi Üni. Tıp Fak. Farmakoloji Ab.D.)
14:15 - 14:30 Tartışma
14:30 - 15:15 Bağımlılık Yapan ya da Kötüye Kullanılan İlaç/Madde Analizleri Yrd. Doç. Dr. Serap Annette Akgür 

(Ege Üni. BATI Enstitüsü)
15:15 - 15: 30 Tartışma
15:30 - 16:00 KAHVE ARASI
16:00 - 17:15 Panel: Terapötik İlaç Düzeyi İzleminde Farmakologların Yeri Moderatör : Prof. Dr. Ersin Yarış (Türk 

Farmakoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi; Karadeniz Teknik Üni. Tıp Fak. Farmakoloji Ab.D. Dr. 
Yusuf Cem Kaplan (Atatürk Devlet Hastanesi, İzmir) Sağlık Eğitim Genel Müdürlüğü’nden bir 
katılımcı Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan bir katılımcı

17:15 - 17:30 KAPANIŞ
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Türk Farmakoloji Derneği Farmakoloji Eğitimi Sempozyumu 
28 Mayıs 2010’da KKTC’de Yapılacaktır
17:30 Yakın Doğu Üniversitesi - Oscar Resort Hotel Transferi
19:30 Oscar Resort Hotel - Kybele Restaurant Transferi
20:00 AKŞAM YEMEĞİ ( Kybele Restaurant, Bellapais / Girne )

29 Mayıs 2010 (CUMARTESİ)
09:30 Lefkoşa’ya Hareket 

LEFKOŞA TURU
Barbarlık Müzesi, Yeşil Hat Sınır Kapısı, Yiğitler Burcu Parkı, Cumhurbaşkanlık Sarayı
13:00-14:00 ÖĞLE YEMEĞİ (YDÜ KONUK EVİ)
14:00 Girne’ye Hareket 

GİRNE TURU
Yavuz Çıkarma Plaji, Halil İbrahim Karaoğlanoğlu Şehitliği, Zırhlı Araç ve Silah Müzesi, Bellapais Manastırı
17:30 Bellapais - Oscar Resort Hotel Transferi
20:00 AKŞAM YEMEĞİ (Oscar Resort Hotel)

30 Mayıs 2010 (PAZAR)
Oscar Resort Hotel - Ercan Havaalanı Transferi 

PAKET FİYAT
Tek Kişi : 353 TL (tek kişilik odada konaklama - 1 Kişi)
İki Kişi   : 586 TL (iki kişilik odada konaklama - 2 Kişi)
NOT: PAKET FİYATA UÇAK BİLETİ ve TOPLANTI KATILIM ÜCRETİ DAHİL DEĞİLDİR !

FİYATA DAHİL OLAN HİZMETLER
Oscar Resort Hotel’de-Girne (http://www.oscar-resort.com) 4 Gün, 3 Gece Konaklama1- 
Öğle ve Akşam Yemekleri2- 
Transferler3- 
Turlar4- 
Rehberlik Hizmetleri5- 
KDV6- 

Aşağıdaki uçaklara transfer hizmeti sağlanacaktır
ANKARA
27 Mayıs 2010 Perşembe ANKARA - ERCAN 17:55 PEGASUS HAVAYOLLARI (PC220)
30 Mayıs 2010 Pazar ERCAN - ANKARA 16:20 PEGASUS HAVAYOLLARI (PC221)

İZMİR
27 MAYIS 2010 Perşembe IZMIR-ERCAN 13:45 ATLAS JET (KK1030)
30 MAYIS 2010 Pazar ERCAN-IZMIR 11:45 ATLAS JET (KK1031)

İSTANBUL
27 MAYIS 2010 Perşembe İSTANBUL ATATÜRK HAVALİMANI-ERCAN 13:30 KIBRIS TÜRK HAVAYOLLARI (YK4)
30 MAYIS 2010 Pazar ERCAN-İSTANBUL ATATÜRK HAVALİMANI 11:30 KIBRIS TÜRK HAVAYOLLARI (YK3)

http://tourism.neu.edu.tr/farmakoloji2010/



22

Meslekte 40. Yılını Dolduran Üyelerimiz

Prof. Dr. Rüştü ONUR

1970 Yılında A.Ü. Tıp Fakültesinden mezun olduktan 
sonra, aynı yıl H. Ü. Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim 
Dalında Prof. Dr. S.O. Kayaalp’in yanında doktora 
çalışmalarına başlamıştır. Doktorasını tamamladıktan 
sonra 1973-1976 yılları arasında State University of 
Newyork, Buffalo’da ve University of  Maryland, 
Baltimore’da Prof. Dr. E.X. Albuquerque’in yanında 
“postdoc” olarak çalışmıştır. Daha sonra Hacettepe’ye 
dönerek aynı bölümde elektrofizyoloji laboratuvarının 
kurulmasına çalışmış ve aynı bölümde doçent ve profesör 
olmuştur. 1999’dan beri Anabilimdalı Başkanlığını 
sürdürmektedir. Çeşitli ilaçların, toksik maddelerin  
ve hastalık modellerinin eksitabl dokular üzerindeki 
etkilerinin intraselüler kayıt yöntemleri kullanılarak 
incelenmesi ile ilgili çalışmalar yapmış ve bu çalışmalara 
devam etmektedir.  Hacettepe Üniversitesindeki görevine 
ek olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yakın Doğu 
Üniversitesi’nde  Tıp ve Eczacılık Fakültelerinde de öğretim 
üyesi olarak görev yapmaktadır.   

Prof. Dr. Osman ÖZDEMİR

01.01.1948 Çorlu doğumlu.1970 yılında İ.Ü.Eczacılık 
Fakültesinden mezun olduktan sonra Farmakoloji 
kürsüsüne asistan olan Özdemir, 1973 yılında Doktor, 1978 
yılında Doçent ve 1988 yılında profesör olmuştur. 1987-1994 
yılları arasında dekan yardımcılığı,  2003 yılında İ.Ü.Rektör 
Yardımcılığı yapmıştır. 2007 yılında kendi isteğiyle 
üniversiteden ayrılan Özdemir, Sanovel İlaç Sanayinde 

28 ay süreyle 
Bilimsel Danışmanlık 
yapmıştır. TEB 
bünyesinde Akademi 
ve Farmakovijilans 
yönetiminde 
görevler almıştır. 
İEİS’ nin Denetleme 
kuruluğu üyelinde 

çalışmalarını sürdürmektedir. 20 adet yabancı orjinal  
yayın, 15 yerli mecmualarda türkçe veya İngilizce orjinal 
araştırma makalesi, 22 derleme makale, 2 kitap, 2 kitapta 
bölüm yazarlığı, 50 yerli ve yabancı kongre tebliği 
bulunmaktadır.

Prof.Dr. Süleyman ŞENER 

1946 yılında Eskişehir’de doğdu. 1968 yılında  A. Ü. 
Veteriner Fakültesi’nden mezun olduktan sonra kısa 
bir süre Tarım Bakanlığı Teşkilatında çalıştı. 1969-1970 
Yıllarında askerlik görevini tamamladı. 1970’de A.Ü 
Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Kürsüsü’ne 
asistan olarak atandı. Haziran 1974’te  “Ege Bölgesinde 
Yetişen Ada Soğanı (Scilla Maritima)’nın Farmakolojik ve 
Toksikolojik Etkileri ile Etken Maddelerinin Kromatografik 
Metodlarla Teşhisi Üzerine Araştırmalar” başlıklı Tezi 
ile doktorasını tamamladı. 1976-1977’de bir yıl süre 
ile Fransız Hükümeti tarafından sağlanan bir bursla 
Toulouse Veteriner Okulu “Biochimie, Radyoelement ve 
Pharmacodynamic” Laboratuvarlarında çalıştı. 1980’de 
“2-(o-chlorophényl)-2-(méthylamino) cyclohexanone’un 
(Ketamin) Farmakolojik Etkileri Üzerine Araştırmalar” 
konulu habiltasyon teziyle Doç.Dr. Ünvanını aldı. 
1981 tarihinde İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi 
Farmakoloji ve Toksikoloji Kürsüsü öğretim üyeliği 
kadrosuna atandı. 1982-1983 Öğretim yılında, bir yıl 
süre ile Elazığ, Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi 
Öğretim Üyeliğine 
görevlendirildi. 
1985’de 
İ.Ü.Veteriner 
Fakültesi Kurulu, 
1983-1986 yıllarında 
da İ. Ü. Veteriner 
Fakültesi Araştırma 
Merkezi Yönetim 
Kurulu üyeliğinde 
bulundu. 1988 

Prof. Dr. Rüştü Onur, Prof. Dr. Osman Özdemir, Prof. Dr. Süleyman Şener ve Prof.Dr. Mehmet Güngör’e 
17-19 Mart 2010 Prof. Dr. Oğuz GÜÇ Farmakoloji Eğitiminde Kuşaklararası Bilimsel Etkileşme Toplantısında plaketleri verildi.

Farmakoloji Eğitiminde Kuşaklararası Bilimsel Etkileşme Seminerinde mesleklerinde 40. yıllarını dolduran Hocalarımız 
ve Derneğimiz üyeleri Prof. Dr. Rüştü Onur, Prof. Dr. Osman Özdemir, Prof. Dr. Süleyman Şener ve Prof.Dr. Mehmet 
Güngör’e plaketleri verildi.

Hocalarımızın kısa özgeçmişleri aşağıdadır. 

Hocalarımızı kutluyor, sağlıklı, başarılı ve üretken nice yıllar diliyoruz.

Türk Farmakoloji Derneği
                                                                   Yönetim Kurulu
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Meslekte 40. Yılını Dolduran Üyelerimiz

yılında Profesör 
kadrosuna 
atandı. Van 100.
yıl ve Kafkas 
Üniversiteleri 
Veteriner 
Fakültelerinde 
birer yarı-yıl 
Farmakoloji 
ve Toksikoloji 
dersleri verdi. 
2009 yılında kendi 
isteğiyle İstanbul 

Üniversitesi Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji 
Anabilim Dalı’ndan emekli oldu. Yurtiçi ve yurtdışı 
dergilerde yayınlanmış birçok bilimsel makalesi 
bulunmaktadır. Veteriner Hekimler Derneği, Türk 
Farmakoloji Derneği, Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji 
Derneklerine üyedir. Evli ve 1 çocuk babasıdır.  

Prof.Dr. Mehmet GÜNGÖR

Akçadağ, Malatya’da 1945 te doğdu. İlk ve Orta 
eğitimini aynı ilde tamamladıktan sonra, 1965 te girdiği 
Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesinden 1970 yılında 
mezun oldu. Aynı yıl İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp 

Fakültesinde Farmakoloji Anabilim Dalında asistanı olarak 
akademik kariyerime başladı. 1973 yılında Doktorasını 
tamamladıktan sonra, 1978 yılında Doçent oldu. 1988 
yılında İstanbul Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Klinik 
Farmakoloji Anabilim Dalında atandığı Profesörlük 
kadrosunda akademik yaşamını halen sürdürmektedir. 
Bilimsel çalışma alanı olarak belirlediği nörofarmakolojide 
santral sinir sisteminde nörotransmitterlerin, özellikle 
bu işleve sahip bir bölüm amino asidin bu sistemi 
etkileyen drogların etki mekanizmalarındaki rolü ve drog 
bağımlılığında olası katkılarıyla ilgili deneysel çalışmalar 
ve bilimsel yayınlar yapmıştır. Doktora sonrası bilimsel 
çalışmalar için gittiği London University, University Colloge 
de bilimsel çalışma alanı olarak belirlediği nörofarmakoloji 
çerçevesi içinde drog bağımlılığının ve özellikle morfinin 
immun yanıt üzerinde olası etkilerine yönelik çalışmalar 
doçentlik tezininde konusunu teşkil etmiştir. Anabilim 
Dalında Lisans eğitimi farmakoloji ve özellikle ülkemizde ilk 
kez dile getirilip eğitimde konumlamasında öncülük eden 
Anabilim Dalındaki eğitim çalışmalarına katılıp katkıda 
bulunmaya çaba göstermiştir. Ülkemizde farmakoloji 
ailesine katılarak başarılarıyla mutluluk ve gurur duyduğu 
kimi arkadaşlarının yetişmesine karınca kararınca yaptığı 
yardım ve destek yaşamının başta gelen bir sevinç 
kaynağını oluşturmaktadır. 

2009 yılı R. Kazım Türker Genç Farmakolog 
Teşvik Ödülü’nü Yrd. Doç. Dr. Hakan Kayır aldı

2009 yılı R. Kazım Türker Genç Farmakolog Teşvik 
Ödülü’ne başvuran 6 üyemizin dosyaları, seçici 
kurul tarafından 20 Şubat 2010 tarihinde Hacettepe 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim 
Dalı’nda yapılan toplantıda değerlendirilmiş ve 
Gülhane Askeri Tıp Akademisi Farmakoloji Anabilim 
Dalı öğretim 
üyesi Yrd. Doç. 
Dr. Hakan Kayır 
ödüle layık 
bulunmuştur.

Değerlendirmede, adayların bilimsel 

etkinliklerinin yanısıra, “yarışmaya dayalı bir 
araştırma projesi almış olmak” ve “uluslararası atıf 
indekslerindeki yayınlarından en az üçünün, en 
az üçer atıf almış olması” gibi performansa dayalı 

ölçütler de bulunmaktadır.

Dr. Kayır’a ödülü, bu yıl Prof. Dr. R. Kazım Türker 

adına düzenlenen, “19. Farmakoloji Eğitiminde 

Kuşaklararası Bilimsel Etkileşme Seminerleri” 

sırasında taktim edildi. Ödül 1000 YTL ve bir plaketten 

oluşmaktadır.

Türk Farmakoloji Derneği olarak ödül kazanan Yrd. 

Doç. Dr. Hakan Kayır’ı kutlar, başarılarının devamını 

dileriz.



24

İş İlanları

Duyurular
Wordpharma2010 için Organizasyon Duyurusu

Türk Farmakoloji Derneği Yönetim kurulu 16th World Congress of Basic and Clinical 
Pharmacology (WorldPharma2010), Kopenhag, 17-23 Temmuz 2010 için bir toplu halde gidiş 
organizasyonu planlamıştır ve detayları TFD web sayfasında sunulmaktadır. 

E-bülten Duyurusu

TFD Klinik Farmakoloji Çalışma Grubu tarafından çıkarılan e-Bülten’in Nisan 2010 sayısına 
http://www.tfd-kfcg.org adresinden ulaşılabilirsiniz. Bu sayıda aşağıdaki yazılar yer 
almaktadır:

İlaç ve Tıbbi Teknoloji Politikaları. Prof. Dr. Ersin YARIŞ

Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmelik’te Değişiklikler Yapılmasına Dair Yönetmelik’in 
Getirdikleri. Prof. Dr. Ayşe GELAL

9. Uluslararası International Society of Study of Xenobiotics (ISSX) Kongresi Duyurusu

9. Uluslararası ISSX  Kongresi 4-8 Eylül 2010 tarihinde İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi, 
İstanbul’da gerçekleştirilecektir. Üç yılda bir gerçekleştirilen bu disiplinlerarası toplantının, 
kongre düzenleme ve bilimsel danışma kurullarında, sempozyumlarında, temel ve klinik 
farmakoloji alanında çalışan dünyaca ünlü birçok farmakolog yer almaktadır. Kongreye 14 
Mayıs 2010 tarihine kadar bildiri özetlerinizi gönderebilirsiniz. Kongre hakkında daha fazla 
bilgiye http://www.issx.org adresinden ulaşabilirsiniz.

TÜBİTAK projesinde çalışmak üzere farmakoloji alanında doktorasını veya uzmanlığını 
tamamlamış bir araştırmacı aranmaktadır.Proje en az 2 yıl sürecek ve araştırmacı projeden 
maaş alacaktır. Bu konuyla ilgilenenlerin Prof. Dr. Hakan Gürdal’la (Hakan.Gurdal@medicine.
ankara.edu.tr) bağlantıya geçmeleri gerekmektedir.

3-7 Nisan 2010 tarihlerinde Amsterdam, Hollanda’da yapılacak FENS Forum 2010 (The 
Federation of European Neuroscience Societies) toplantısında nörobilimler alanında iş fuarı 
gerçekleştirilecektir. İlgilenenlerin ayrıntıları http://fens2010.neurosciences.asso.fr/ internet 
adresinde bulabilirler.

TFD bülteninde yeralmasını istediğiniz iş ilanlarınızı Dr. Banu Cahide Tel’e (banutel@
hacettepe.edu.tr) gönderebilirsiniz.

Güncel iş ilanlarını ‘http://www.tfd.org.tr/’ adresinden takip edebilirsiniz.
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Bilimsel Toplantılar

Proje Başvuruları

Duyurulmasını istediğiniz ulusal ya da uluslararası bilimsel bir aktivite varsa, lütfen TFD Bülten yayın 
komisyonuna bildiriniz (info@tfd.org.tr)

XX.World Congress of the ISHR (International 
Society for Heart Research)

13-16 Mayıs 2010, Kyoto, Japonya
Bilgi için: www.ishr-europa.org/

11. Ulusal Ağrı Kongresi 
20 -23 Mayıs 2010, İstanbul
Bilgi için: www.agrikon2010.org/

Pharmacogenetics and Pharmacogenomics: 
Practical Applications in Routine Medical Practice

6-11 Haziran 2010, Guixols/İspanya
Bilgi için: www.esf.org/

7.Ulusal Epilepsi Kongresi 
09-12 Haziran 2010, Nevşehir
Bilgi için: epilepsi2010.org/

3rd International Congress on Cell Membranes 
and Oxidative Stress: Focus on TRP Channels and 
Calcium Signaling

22 -27 Haziran 2010, Isparta
Bilgi için: www.cmos.org.tr

IPSMPS 2010 (International Postgraduate Student 
Meeting on Pharmaceutical Sciences)

24-27 Haziran 2010, Izmir
Bilgi için: www.ipsmps2010.org/

”European Innovative Research & Technological 
Development Transnational Projects in Nanomedicine”

11 Haziran 2010 
Bilgi için: http://www.euronanomed.net/

1007 Programı kapsamında Kamu Araştırmaları 
Grubu’na (KAMAG)

02 Temmuz 2010
Bilgi için: http://www.tubitak.gov.tr/sid/370/

pid/364/cid/17347/index.htm

Tübitak 1002 Hızlı Destek Programı
10 Ağustos 2007
Bilgi için: http://ardeb1002.tubitak.gov.tr

SAN-TEZ Projeleri
15 Ağustos 2010
Bilgi için: sanayi.gov.tr/

Tübitak 1001
3 Eylül 2010
Bilgi için: ardeb1001.tubitak.gov.tr 

Tübitak 3501 Ulusal Genç Araştırmacı Kariyer 
Geliştirme Programı 

3 Eylül 2010,
Bilgi için: http://www.tubitak.gov.tr/home.

do?sid=375&pid=364

Tübitak 1011 Uluslararası Bilimsel Araştırma 
Projelerine Katılma Programı

14 Eylül 2010
Bilgi için: http://www.tubitak.gov.tr/home.do?ot=5&

rt=1&sid=373&pid=364&cid=11509

Tübitak 1301 Bilimsel Ve Teknolojik İşbirliği Ağları 
Ve Platformları Kurma Girişimi Projeleri (İşbap)

Başvurularda herhangi bir zaman kısıtlaması yoktur.
Bilgi için: http://www.tubitak.gov.tr/home.do?ot=5&

rt=1&sid=374&pid=364&cid=11528

E-RARE (ERA-Net for Research Programs on Rare 
Diseases) Projesi

Başvurular önce Tübitak SBAG tarafından 
değerlendirilicektir

Bilgi için: http://www.tubitak.gov.tr/sid/611/
pid/364/index.htm

7th European Neuroscience Congress
03-07 Temmuz 2010, Amsterdam/Hollanda
Bilgi için: fens2010.neurosciences.asso.fr/

WorldPharma2010 (16th World Congress of Basic 
and Clinical Pharmacology)

17-23 Temmuz 2010, Kopenhag/Danimarka
Bilgi için: www.worldpharma2010.org/

7th World Congress of Stress
25-27 Ağustos 2010, Leiden/Hollanda
Bilgi için: www.stress2010.com/

23rd Congress of The European College of 
Neuropsychopharmacology

28- 01 Eylül 2010, Amsterdam/Hollanda
Bilgi için: www.ecnp.eu/

9th ISSX (The International Society for the Study 
of Xenobiotics) Meeting

04-08 Eylül 2010, İstanbul
Bilgi için: www.issx.org/

40th Annual Meeting, Neuroscience 2010
13-17 Kasım 2010, San Diego/ABD
Bilgi için: www.sfn.org/
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 Soldan Sağa
1 1906 yılında ilk kez Alman bir psikiyatrist tarafından, Auguste D.adlı bir kadın hastanın ölümünden sonra beyninde senil plaklar ve 

nörofibriler yumaklar şeklinde tanımlanan hastalık. 

2 Farlow tarafından zihinsel performansta artışa sebep olduğu bulunan ancak ciddi hepatotoksik etkileri sebebiyle terk edilmiş sant-
ral etkili bir antikolinesteraz

3 Güçlü noradrenalin ve seratonin re-uptake inhibitörü ve seratonin reseptör blokörü olan, belirgin antikolinerjik etkinlik nedeniyle 
konfüzyona sebep olabilen, migren profilaksisi için de kullanılabilen trisiklik antidepresan (ön ilaç). 

      Yukardan Aşağıya
1 Amaryllidaceae ailesinin üyelerinden Galanthus spp., G. Woronowii, Narcissus spp. ve Leucojum spp. (L. aestivium) türlerinden 

izole edilen, Ural dağlarının eteklerindeki Kafkas köylerinde bu türlerin soğanlarının dekoksiyonları içinde elde edilerek, çocuklarda 
post-poliomyelit ağrı ve paralizi için kulanıldığına dair ilk bulgulara ulaşılan antikolinesteraz aktiviteye sahip bir alkaloid.

2 Periferdeki asetilkolinesteraz enzimini etkilemeden santral etki gösteren, toksik amiloid beta oluşumunu azalttığı ve demansı önle-
diği öne sürülen santral etkili asetilkolinesteraz enzim inhibitörü

3 Bipolar bozukluk tedavisinde Lityum’un en tercih edilen alternatifi
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