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ÖnsözÖnsöz
Değerli Meslektaşlarım,

Türk Farmakoloji Derneği’nin gelenekselleşen etkinliklerinden birisi olan Farmakoloji 
Eğitiminde Kuşaklararası Bilimsel Etkileşme Seminerlerinin sonuncusu 9-11 Mart 2011 tarihlerinde, 
2009 yılında kaybettiğimiz rahmetli hocamız Prof. Dr. Gültekin Sunam anısına, Sarıkamış, Kars’ta 
yapıldı. Toplantının yapılmasında emeği geçen tüm üyelerimize başta toplantı sorumlularımız 
Doç. Dr. Ş. Remzi Erdem ve Uzm. Dr. Burçak Deniz Dedeoğlu olmak üzere teşekkürü borç bilirim. 
Toplantıya önemli bir katılım sağlandı ve oldukça verimli ve etkileşimli oturumlar yaşadık. Bu 
toplantıda meslekte 40. yılını dolduran Prof. Mustafa İlhan ve Prof. Dr. İclal Şehirli Hatipoğlu’na 
(kendisine İstanbul’da iletildi) Türk Farmakoloji Derneği Yönetim Kurulu plaket sundu. Bu yıl 
R. Kazım TÜRKER Genç Farmakolog Teşvik Ödülü-2010 için başvuru olmadı ve bu nedenle ödül 
verilemedi. Seminer sonrasında TFD Yönetim Kurulu www.tfd.org.tr üzerinden doldurulmak 
üzere hem yapılan toplantı hakkında geribildirim almak hem de bu toplantıları daha iyi 
yapabilmemiz için bir anket hazırladı. Kesin sonuçlar 6 Nisan 2011 tarihinden itibaren internet 
sitemizden açıklanacak olsa da ilk oylar toplantıdan katılımcıların memnun oldukları yönünde.

TFD, 4 Mart 2011 günü Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yaptı. Genel kurulda TFD yönetim 
kurulunun istediği mali işlerle ilgili tüzük değişikliği kabul edildi ve Tüzük değişikliğiyle Madde 
3 sonuncu paragrafın en son cümlesinden sonra “Dernek amaçlarına ulaşabilmek için iktisadi 
teşekkül oluşturur. Yönetim kurulu iktisadi teşekkülü oluşturmakla yetkilidir. Bunun için 
yönetmelik yönetim kurulunca çıkartılır.” ifadesi eklendi. Genel kurulda ayrıca TFD yönetim 
kuruluna Dernek Merkezi olarak kullanılmak üzere Ankara’da gayrimenkul satın alınması için 
yetki verildi.

Bir yandan da 6-7 Haziran 2011 tarihlerinde İstanbul’da TFD ve EPHAR işbirliğiyle 
düzenlenecek olan “Molecular Pharmacology of G Protein Coupled Receptors and Signalling 
Partners” sempozyumunun hazırlıkları bitti ve bilimsel programı açıklandı. Bu toplantı hakkında 
daha fazla bilgiye www.epharsymposium.org adresinden ulaşabilirsiniz. 19-22 Ekim 2011 
tarihlerinde Eskişehir’de yapacağımız 21. Ulusal Kongre’mizin hazırlıkları sürmektedir ve kongre 
programına yakında www.farmakoloji2011.org adresinden ulaşabileceksiniz.

Türk Farmakoloji Derneği açısından kanımca önemli bir gelişme de www.tfd.org.tr 
adresinin yenilenmesidir. İnternet sitemiz 1999 yılında özellikle Prof. Dr. İnci Şahin Erdemli’nin 
katkılarıyla başlatılmıştı. Kendi terimimle “ikinci kuşak” internet sitemiz, yönetim kurulu üyesi 
olarak görevini üstlendiğim 2004 yılında aktif oldu ve bu kez info@tfd.org.tr e-posta adresiyle 
tanıştık. İnternet sitesini yürütme görevi üstlendiğim tarihten itibaren TFD olarak yaptığımız 
bütün faaliyetlerin sitemizde yer almasına özen gösterdim. 15 Şubat 2011 tarihinden itibaren 
de “üçüncü kuşak” sitemiz yayına geçti. Bu sitenin yazılımını yapan Plaza Turizm yazılım 
geliştirme uzmanları Erdinç Çırık ve Hasbi Faruk Dillice’ye teşekkürü borç bilirim. Yeni sitemizin 
en önemli özellikleri artık TFD’nin internet üzerinden güncellenen veritabanının olması ve 
sadece üyelerimizin faydalanacağı şifreli alanlar. Site aynı zamanda TFD’nin çeşitli organlarına 
kendi alanlarıyla ilişkili sayfaları kendilerinin güncelleyebilmesine de olanak sağlamakta. 
Şimdi amacımız sitemizin daha da geliştirerek TFD’nin kuruluşundan bu yana yaptığı bütün 
faaliyetlerin burada yer almasını sağlamak.

18 Mart 2011 tarihinde Adana Milletvekili Prof. Dr. Necdet Ünüvar ve Trabzon Milletvekili 
Prof. Dr. Cevdet Erdöl tarafından TBMM’ne bir kanun teklifi sunuldu. Türk Farmakoloji Derneği 
Klinik Araştırmalar mevzuatının kanunla düzenlenecek olmasını memnuniyetle karşıladı ve teklif 
için görüşlerini internet sitesinden yayınladı. Klinik araştırmalar mevzuatındaki ara dönem 
çözümlerin “kalıcı” olmadığını görmek önemli. Bu yazının kaleme alındığı zaman tasarı plan ve 
bütçe komisyonundan geçti. Sanıyorum bültenin bir sonraki sayısında kanun yürürlüğe girmiş 
olacak ve sonuçlarını tartışacağız. TFD olarak en önemli uyarımız etik kurulların bağımsızlığının 
güvence altına alınmasıdır.

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

Prof. Dr. Öner Süzer





3

Türk Farmakoloji Derneği’nin 
Olağanüstü Genel Kurul 
Toplantısı Yapıldı

Türk Farmakoloji Derneği Olağanüstü Genel 

Kurulu 04.03.2011 tarihinde saat 17:00’da 22 kişi ile 

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binası Sarı 

Salon’da toplandı. Açılış ve saygı duruşunu takiben 

gündem okundu. Kongre divanına, divan başkanı 

olarak Prof. Dr. Mehmet Melli ve üye olarak Öğr. Gör. 

Dr. Bilgen Başgut ve Dr. Nihan Burul Bozkurt seçildi. 

Kongre divanının yetkilendirilmesinin ardından 

maddelerin görüşülmesine geçildi.

Genel kurulda gündemin üçüncü maddesi olan 

tüzük değişikliği konusunda Prof.Dr. Öner Süzer’in 

bilgi vermesinin ardından tüzük değişikliği oy birliği 

ile kabul edildi. 

Madde 4’te belirtilen Gelir İdaresi Başkanlığının 

idari olarak ayrı bir sicil numarası vererek açmış 

olduğu Farmakoloji Derneği İktisadi İşletmesinin 

İdaresi ve Finansmanı ile ilgili Yönetim Kurulu’na oy 

birliği ile yetki verildi. 

Genel kurulda ayrıca mevcut Yönetim Kurulu’na 

2011 yılının sonuna kadar dernek merkezi olarak 

kullanılmak üzere Ankara’da gayrimenkul satın 

alması için oy birliği ile yetki verildi. 

Türk Farmakoloji Derneği Tüzüğünün Kabul 
Edilen Tüzük Değişikliği

Eski Hali

Madde 3.

Derneğin amacı, Farmakoloji biliminin 

ilerlemesini, gelişmesini ve ülkemizde akılcı ilaç 

kullanımının yerleşmesini sağlamaktır. Dernek, 

amacına varmak için aşağıda maddeler halinde 

belirtilen çerçevede etkinliklerde bulunur:

….

Dernek yukarıda belirtilen ilkeler doğrultusunda 

yayınlar yapar, görüş açıklar, idari ve bilimsel 

platformlarda farmakoloji topluluğunu temsil eder, 

üyeleri arasında ve/veya kamuya açık bilimsel 

toplantı ve konferanslar düzenler, kongreler toplar, 

akreditasyon ve sertifika programları yapar, taşınır ve 

taşınmaz mal edinir, bağış alır, bağışta bulunur, burs 

verir ve diğer gelir sağlayıcı girişimlerde bulunur.

Yeni Hali

Madde 3.

Derneğin amacı, Farmakoloji biliminin 

ilerlemesini, gelişmesini ve ülkemizde akılcı ilaç 

kullanımının yerleşmesini sağlamaktır. Dernek, 

amacına varmak için aşağıda maddeler halinde 

belirtilen çerçevede etkinliklerde bulunur:

….

Dernek yukarıda belirtilen ilkeler doğrultusunda 

yayınlar yapar, görüş açıklar, idari ve bilimsel 

platformlarda farmakoloji topluluğunu temsil eder, 

üyeleri arasında ve/veya kamuya açık bilimsel 

toplantı ve konferanslar düzenler, kongreler toplar, 

akreditasyon ve sertifika programları yapar, taşınır ve 

taşınmaz mal edinir, bağış alır, bağışta bulunur, burs 

verir ve diğer gelir sağlayıcı girişimlerde bulunur. 

Dernek amaçlarına ulaşabilmek için iktisadi teşekkül 

oluşturur. Yönetim kurulu iktisadi teşekkülü 

oluşturmakla yetkilidir. Bunun için yönetmelik 

yönetim kurulunca çıkartılır.

Dileklerin sorulmasının ardından olağanüstü 

genel kurul saat 18:00’da kongre divanına belgelerin 

imzalanması yetkisi verilerek kapatıldı.

Dr. Ecz. Nihan Burul Bozkurt
Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
Farmakoloji Anabilim Dalı
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20. Farmakoloji Eğitiminde 
Kuşaklararası Bilimsel Etkileşme 
Seminerinin Ardından

Türk Farmakoloji Derneği tarafından 9-11 Mart 

2011 tarihlerinde, 2009 yılında kaybettiğimiz 

rahmetli hocamız Prof. Dr. Gültekin SUNAM anısına 

Sarıkamış, Kars’ta yapılacak Farmakoloji Eğitiminde 

Kuşaklararası Bilimsel Etkileşme Seminerlerinin 

sonuncusuna katılmak üzere evinden ayrılan 

herkesin aklındaki ilk soru havaalanına ulaşıp 

ulaşamayacağı idi. Bir gece önce tüm Türkiye’yi, 

özellikle de Ankara’yı etkisine almış tipi sonrasındaki 

kar yığınlarını aşarak Kars uçağına yetişme arzusu 

tebessümle hatırlanacak bir anı olarak akıllarda yerini 

almıştı. Bazı katılımcılar bir gün önceden hareket 

etmişti. Büyük bir çoğunluk ise Ankara’dan ve 

İstanbul’dan direkt Kars’a uçarak geleceklerdi. Ancak 

Ankara’daki uçak 1 saat 15 dakikası uçağın içinde 

olmak üzere yaklaşık 3 saat gecikmeli olarak hareket 

etti. Diğer yolcular için bir hayli olumsuz olan bu 

durum bizlere hasret gidermemiz için verilen ek bir 

süre gibi geldi. Keyifli sohbetler sırasındaki en üzücü 

haber dernek saymanımız Prof. Dr. Alper İSKİT’in 

annesinin ayağını o sabah kırdığı ve kendisinin de 

bundan dolayı gelemeyeceğiydi.

Kars’a gelindiğinde her yer kar olmasına rağmen 

hava çok temiz ve son bıraktığımız Ankara’dan daha 

açık ve güzeldi. Önceden ulaşım için ayarlanmış bir 

otobüs bizi orada bekliyordu. Gecikmiş program 

nedeniyle herkeste beliren açlık otobüsün rotasını 

Kars’ın merkezindeki “KAZEVİ” adındaki otantik bir 

restorana çevirdi. Doç Dr. Remzi ERDEM’in önceden 

organize ettiği bu yerde, sahibi Nuran Hanım 

hikayelerini de anlatarak bizlere sırasıyla yerel 

yemeklerden erişte aşı çorbası, haşıl, hangel, meşhur 

kaz eti ve kaymak helvası servisi yaptı. Bu arada, 

ellerinde sazlarıyla içeriye giren, reklamlardan da 

tanınan Aşık Bilal ve Şahbazoğlu’nun “İnsan vardır 

gittiği yeri memnun eder, insan vardır terk ettiği yeri 

memnun eder” sözleriyle başladıkları atışmaları Prof. 

Dr. Mustafa İLHAN hocamızın “gönül ilacı” diyerek 

ayak vermesiyle (aşıklar için uyak belirlemek) devam 

etti. Çaylarımızı da içtikten sonra teşekkür ederek 

otobüse geçtik ve rehber eşliğinde tarihi binaları, 

yapıları ve meşhur heykelleriyle (!) bir Kars turu 

yaparak Sarıkamış, Cibiltepe’deki otelimize doğru 

yola koyulduk.

Akşam saat 5 civarında otele gelindiğinde ilk 

gördüğümüz başkanımız Prof. Dr. Öner SÜZER ile 

Prof. Dr. Aydın ERENMEMİŞOĞLU oldu. Açılış saat 

18.00’a alınmıştı ve bu yüzden hızla odalarımıza 

giderek eşyalarımızı bırakıp toplantı salonuna 

geldik. Başkanımızın açılış konuşmasının ardından, 

anısına yapılan toplantıda Prof. Dr. Gültekin SUNAM 

ile ilgili Prof. Dr. Osman ÖZDEMİR hocamız bizleri 

bilgilendirdi. Gültekin hocamızın kızının da orada 

bulunması ise herkese hoş bir sürpriz oldu. Bu sıcak 

açılış sonrasında Yrd. Doç. Dr. F. İlkay ALP YILDIRIM ilk 

sunumu yaptı. Sorular ve tartışma sonrasında akşam 

yemeği için bir mola verildi. Abdi İbrahim firmasının 

bir sunusu için tekrar toplantı salonunda buluştuktan 

sonra gece kendini otelin barında canlı müzik 

eşliğindeki sohbetlere bıraktı. 

İkinci gün, kahvaltı sonrasında Öğr. Gör. Dr. 

Bilgen BAŞGUT’un sunumu ile başladı. Her ne kadar 

sunum sırasında lazer cihazı ve mikrofon ile ilgili 

küçük problemler yaşandıysa da Prof. Dr. Eyüp Sabri 

AKARSU hocamızın “heyecanlanmayın” diyerek 

başladığı esprili eleştirileri konuşmacıların belki 

Yrd. Doç. Dr. Güray SOYDAN
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Farmakoloji Anabilim Dalı
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20. Farmakoloji Eğitiminde Kuşaklararası
Bilimsel Etkileşme Seminerinin Ardından
de daha rahatlamalarına sebep oldu. Günün ikinci 

sunumunu Yrd. Doç. Dr. N. Tuğba DURLU KANDİLCİ 

yaptı. Daha sonrasında yenilen öğle yemeğinde 

konuşulan konulardan bir tanesi de yoğun geçen bir 

günde yemek sonrasında diğer sunuma kadarki olan 

arada ne yapılacağı ile ilgiliydi. Sonuç olarak kayak 

yapmayı sevenler piste doğru yönlenirken diğer bir 

grup kızaklı at arabalarıyla Sarıkamış’ı gezmek üzere 

otelin önünde buluştular. Bu arada Öner hocamızın 

bu arayı fırsat bilerek otelde kalıp çalışmak istemesi 

de bir diğer tercihti. 

Gelen 7 tane kızaklı at arabası otel önünde kızak 

turizmi yapmayı bekleyen kalabalığa az gelince, 

1 veya 2 beygirli kızaklı arabalar alabildiği kadar 

kişiyi alarak yola koyuldular. Geriye kalanlar ise 200 

beygirli arabaya binmeyi tercih ederek bir minibüs 

çağırdılar. Minibüs ile 10 dakika mesafede olan 

Sarıkamış’a gidildi ve sırasıyla eski kilise (şimdi 

cami), gar, Katherina köşkü ve şehir merkezindeki 

peynircide mola verilerek küçük çaplı bir Sarıkamış 

turu yapıldı. Her molada kar içindeki o güzel 

manzaralar mümkün oldukça fotoğraflanarak 

anılardaki yerini aldı. Kızakla yola çıkanların ise bir 

süre sonra kızakların devam edememesinden dolayı 

taksi tutarak benzer bir Sarıkamış gezisi yaptıkları 

öğrenildi. En sonunda herkes yine sunumların ikinci 

kısmı için otelde buluştu.

Aslında bu toplantılarda yıllardır alışılagelen 

üçüncü gündeki son sunumun ardından kapanış 

konuşması yapılmasıydı ancak son gün Ankara’ya 

erken saatte tek bir uçak seferinin olması programın 

geri kalanının günün ikinci kısmına alınmasını 

zorunlu hale getirdi. Günün ikinci kısmındaki ilk 

sunum Yrd. Doç Dr. H. Kübra ELÇİOĞLU tarafından 

yapıldı. Hemen arkasından Yrd. Doç Dr. Buket REEL de 

çalışmalarını bizimle paylaştı.

Bilimsel sunumları takiben başkanımız Prof. Dr. 

Öner SÜZER meslekte 40. yılını dolduran Prof. Dr. 

Mustafa İLHAN’a plaketini takdim etti. Derneğimize 

1971 yılında katılan, veznedar, muhasip (sayman) 

ve genel başkanlık da yapmış olan derneğimizin 31 

numaralı üyesi Mustafa hocamızın yaptığı “Nokta 

Nokta Nostalji” adını verdiği sunusu herkese hoş bir 

sürpriz oldu. Özellikle ilk TFD toplantısında çekilen 
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20. Farmakoloji Eğitiminde Kuşaklararası
Bilimsel Etkileşme Seminerinin Ardından
fotoğraf ile birlikte bazı eski resimleri göstermesi 

birçok kişide nemli tebessümlere sebep oldu. 

Üstelik bu sunumlar arasında farklı yerlerden gelen 

meşhur Kars peynirlerinin tattırılması tam anlamıyla 

yaşananların tadınının damaklarda kalmasına neden 

oldu.

Kapanış konuşmasında R. Kazım TÜRKER Genç 

Farmakolog Teşvik Ödülü’ne bu sene kimsenin 

başvurmadığı belirtildi. Ayrıca Öner hocamız bundan 

sonra en genç üyelere de bir kese altın (!) vermeyi 

önerdi. Bu amaçla 1985 sonrası doğumlu Onur, Merve 

ve Nur arkadaşlarımızın üçüne de birer kese altın 

verilmesi teklif edildi ancak kese yetersizliği sebebiyle 

temsilen Onur arkadaşımıza eldeki mevcut tek kese 

verildi. Başkanımız derneğimiz kurullarında bir kadın 

olmasını isteyerek kapanış konuşmasını bitirdi.

Akşam yemeği sonrasında artık bir gelenek 

haline gelen Sayın Mehmet Ali YILDIZ’ın desteklediği 

sucuk ekmek ve sıcak şarap partisi karlar arasında 

bizleri bekliyordu. Herkesin yüzünde kocaman 

gülümsemelerin eksik olmadığı partide Prof. Dr. 

Meral TUNCER, Prof. Dr. Tanju ÖZÇELİKAY, Prof. Dr. 

Sönmez UYDEŞ DOĞAN ve Prof. Dr. Bülent GÜMÜŞEL 

hocalarımızın yaptığı buz üstündeki halay yürekleri 

ağza getirse de unutulmazlar arasında yerini aldı. 

Bir süre sonra otel içinde canlı müzik etrafında 

birleşen camiamızın yarattığı girdap müzisyen 

arkadaşları da etkisine alarak bitirmek üzere oldukları 

programlarından vazgeçerek sabaha kadar bizlerin 

arasında birlikte eğlenmelerine neden oldu. Hemen 

hemen tüm katılımcıların gerek şarkıları gerekse 

danslarıyla eşlik ettiği gecede, Aydın hocamızın 

ve Bilgen’in sololarının ayrı bir yeri vardı. Herkes 

dayanabildiği saate kadar bu muhabbete eşlik etti.

Ertesi sabah kahvaltı sonrasında erken saatte 

kalkacak olan Ankara uçağına yetişecek olanlar, 

otelde kalanlarla vedalaşarak otelden ayrıldı. 

İstanbul’a gidecekler ise ilk gün katılamadıkları 

Kars şehir turunu yaptıktan sonra havaalanına 

gideceklerdi. Herkes organizasyondaki emeklerinden 

dolayı özellikle Doç. Dr. Remzi ERDEM başta olmak 

üzere TFD yönetim kuruluna teşekkürlerini iletti. Tüm 

katılımcıların ortak dileği ilk toplantıda tekrar bir 

araya gelmekti.

Karların arasından otobüs yolcuğu ile gelinen Kars 

havaalanında bu sefer çok uzun olmayan bir bekleme 

süresinden sonra Ankara uçağı havalandı. Artık bu 

3 gün bende nasıl bir etki bırakmışsa, hayatımda 

ilk kez gittiğim Kars ile ilgili aklımdaki son görüntü, 

uçak havalandıktan biraz sonra bembeyaz karların 

üzerinde siyah renkte görülen yolların ve yerleşim 

yerlerinin aynı poligrafta alınan trase görüntüsünde 

olmasıydı. Sonra uyuyakalmışım.
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9-11 Mart 2011 Prof. Dr. Gültekin 
SUNAM Toplantısında
40.Yıl Plaketi alan Hocalarımız

1946 Yılında Yozgat’ta doğan Dr. Mustafa İLHAN, 

1970 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden 

mezun olmuş, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 

1973 yılında Farmakoloji Doktorasını tamamlamış, 

aynı üniversitede 1978 yılında doçentliğe, 1988 

yılında profesörlüğe yükselmiştir.

1973-1975 ve 1982-1984 yılları arasında Iowa 

Üniversitesi’nde (ABD) Doktora Sonrası Araştırmacı 

ve Misafir Profesör olarak çalışmalarda bulunan Prof. 

Dr. Mustafa İLHAN 1971 yılından bu yana Hacettepe 

Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim 

Dalı’nda görev yapmaktadır.

Prof. Dr. Mustafa İlhan’ın bilimsel çalışmaları 

Otonom Sinir Sistemi Farmakolojisi, Otakoidler, 

Solunum ve Dolaşım Sistemi Farmakolojisi 

alanlarındadır.

1971 Yılında Türk Farmakoloji Derneği’ne üye olan 

Dr. İlhan çeşitli dönemlerde dernekte veznedarlık, 

muhasiplik, genel sekreterlik ve kongre sekreterlikleri 

gibi görevlerde bulunmuştur.

1985 TÜBİTAK Teşvik Ödülü ve 1997 TÜBİTAK Bilim 

Ödülü sahibi olan Prof. Dr. Mustafa İLHAN,  Türkiye 

Bilimler Akademisi (TÜBA) ve Türk Tıp Akademisi asli 

üyesidir. 

1996-1998 yıllarında Hacettepe Üniversitesi Rektör 

Yardımcılığı görevinde bulunmuştur. 1990-1994 ve 

2000-2004 yıllarında iki kez TÜBİTAK Sağlık Bilimleri 

Araştırma Grubu Sekreterliği görevini yürütmüştür. 

2004-2009 Yıllarında Üniversitelerarası Kurul 

Doçentlik Sınav Komisyonu başkanlığı yapmıştır. 

Geçmiş dönemlerde TÜBİTAK, TÜBA, Üniversitelerarası 

Kurul ve YÖK bünyesindeki çeşitli komisyonlarda üye 

ve başkan olarak çalışmış olan Prof. Dr. Mustafa İlhan 

2004 yılından beri Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) 

kontenjanından YÖK üyesidir.

Prof. Dr. Mustafa İlhan

Prof. Dr. İclal Şehirli Hatipoğlu
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji ve 
Klinik Farmakoloji Anabilim Dalı’nda görev yap-
makta olan hocamız, toplantıya katılamadığı için 
plaketi kendisine Prof. Dr. Öner Süzer tarafından 
İstanbul’da takdim edilmiştir.



8

Türk Farmakoloji Derneği 
Tarafından Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi Tıp Fakültesinde 
Düzenlenen Akılcı İlaç Kullanımı ve 
OSCE Hazırlama Eğitiminin Ardından

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp 

Fakültesinde “Akılcı İlaç Kullanımı Eğitimi”ni 

yaygınlaştırmak amacıyla 3-8 Ocak 2011 tarihleri 

arasında öğretim üyelerine yönelik “Akılcı İlaç 

Kullanımı ve OSCE Hazırlama Eğitimi” Samsun’da 

gerçekleştirildi. Eğitimin bilimsel sorumluluğu Akılcı 

İlaç Eğitimi Kurulu eşgüdümünde Türk Farmakoloji 

Derneği (TFD) tarafından üstlenildi.

Ayrıntılara geçmeden önce kursun yapılış 

amacından söz etmek daha uygun olacak. OMÜ 

Tıp Fakültesinde 1.5 yıl önce Akılcı İlaç Kullanımı 

Eğitimi, Farmakoloji Anabilim Dalı tarafından 

verilmeye başlandı. Dördüncü sınıflara yılda 12 defa 

olmak üzere 1 hafta süreyle uygulanan eğitimde 

akılcı ilaç mantığı, MAU analizi, kanıta dayalı tıp, 

hasta-hekim ilişkisi ve reçete yazma sunumları ile 

birlikte katılımcıların bir endikasyonda ilaç seçimi 

yapmaları istendi. Fakültemizde 6 yıldır uygulanan 

aktif eğitim nedeniyle fiziki mekanlarımız, aynalı 

sınav salonlarımız bu iş için gayet uygundu. 

Öğrencilerimizin de probleme dayalı öğretim 

(PDÖ) deneyimleri Akılcı İlaç Eğitiminin başarıya 

ulaşmasında etkili oldu. Öğrencilerimizden aldığımız 

geri bildirimlerde, kliniklerde uygulanan tanı bazlı 

eğitimin kendileri için yeterli olmadığını, mezun 

olduklarında reçeteye yazacak ilaç seçiminde zorluk 

yaşayacaklarını düşündüklerini belirterek Dönem 4’te 

aldıkları Akılcı İlaç Eğitiminin klinik branşlarda da 

uygulanması gerektiği bildiriliyordu. 

Geri bildirimler dikkate alındı ve bu eğitimin 

klinik stajlarda (tasklarda) da uygulanması için 

çalışma başlatıldı. Türk Farmakoloji Derneği ile 

temasa geçilerek beklentiler bildirildi. Kursun 

içeriği ile ilgili uzlaşmaya varıldı. Sadece Akılcı İlaç 

Kullanımı Eğitimi ile sınırlı kalmayıp bu eğitimin bir 

parçası olan OSCE eğitiminin de kursa dahil edilmesi 

gerektiği ortaya çıktı. Proje Yönetim Ofisine proje 

önerisi verilerek  finansman sorunu da  çözülmüş 

oldu. Eğitime katılacak öğretim üyelerinin seçiminde 

pratisyen hekimlerin reçete yazdığı endikasyonlar 

göz önünde tutuldu ve bu alanlarla ilgili anabilim 

dallarına öncelik verildi. Böylece 44 öğretim üyesi 

Akılcı İlaç Kullanımı Eğitimi’ne, bu öğretim üyelerine 

ek olarak ikinci bölüme katılan 16 öğretim üyesiyle 

birlikte toplam 60 öğretim üyesi OSCE Hazırlama 

Eğitimi’ne katıldılar. 

Kursun açılış gününde TFD Başkanı Prof. Dr. Öner 

Süzer (İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi), 

Akılcı İlaç Eğitimlerinin yaygınlaştırılması gerektiğini 

vurgulayarak bu konuda TFD’ne önemli görevler 

düştüğünü belirtti. OMÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. 

Dr. Haydar Şahinoğlu ise Tıp Fakültelerinde akılcı ilaç 

kullanımı eğitimi eksikliğinden söz ederek amacın 

akılcı ilaç eğitiminin müfredatın ihtiyaç duyulan 

kısımlarına yerleştirilmesini sağlamak olduğunu 

söyledi.

Yrd.Doç.Dr.S.Sırrı Bilge
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi
Farmakoloji Anabilim Dalı
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Türk Farmakoloji Derneği Tarafından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesinde 
Düzenlenen Akılcı İlaç Kullanımı ve OSCE Hazırlama Eğitiminin Ardından

Kurs koordinatörü Prof. Dr. Ersin Yarış (Karadeniz 

Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi) hekimlik meslek 

uygulamasında K-ilaç listesinin önceden gösterilecek 

bir çabayla oluşturulmasının akılcı biçimde yazılacak 

reçetelerin ön-koşulu olduğunu anlatarak bu listenin 

oluşturulmasında kanıta dayalı tıp ilkelerinin 

kullanıldığını ve akılcı farmakoterapi eğitiminin 

klasik eğitimden eğitim araçları, yönlendiricileri ve 

sınavları ile tamamen farklı olduğunu söyledi.

Kursun ilginç ayrıntılarından birisi öğretim 

üyelerinin eğitim öncesinde OSCE sınavına 

alınmalarıydı. İki istasyonlu sınavda standardize 

hastalar kullanıldı. OSCE değerlendirme formları 

kullanılarak puanlama yapılan sınavda, belirlenen iki 

endikasyonda, tanısı konulmuş hastaların tedavisini 

planlamaları sınava giren öğretim üyelerinden 

istendi. Sınav söz konusu olunca öğrenci ve öğretim 

üyesi davranışlarında bir farklılık olmadığı hemen 

ortaya çıktı. “Ne sorulacak”, “kaç almamız gerekiyor” 

gibi öğrencilerden duymaya alıştığımız soruları bu 

kez hocalarımızdan da duymak ilginç oldu.

Prof. Dr. Nuri İhsan Kalyoncu (Karadeniz 

Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi) MAU analizini 

“Rektör akşam yemeğine size gelseydi hangi balığı 

seçerdiniz?” örneği üzerinden sundu. Seçilen kriterler 

üzerinden puanlama yapıldı. Ancak konu rektörün 

yemeğe gelmesi olunca balığa ilişkin kriterlerin 

yetmediği görüldü. Kadro, atanma , kişisel ilişkiler 

gibi faktörlerin seçimi etkileyebileceği anlaşıldı. 

Yine de merak edenler için söyleyeyim, grubun balık 

seçimi “mezgit”  oldu.

Kursun 2.ve 3. gününde öğretim üyelerimiz 

küçük grup çalışmaları için 4 gruba ayrıldı. Prof. Dr. 

Mehmet Melli (Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi), Prof. 

Dr. Hakan Orer (Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi), 

Prof. Dr. Nuri İhsan Kalyoncu ve Prof. Dr. Ayşe Gelal 

(Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi) hocalarımızın 

yönlendiriciliğinde ilginç tartışmaların yaşandığı 

K-ilaç seçimi oturumları yapıldı. Bazı gruplarda 

kanıta dayalı tıp çerçevesinde bilgi kaynaklarına 

ulaşmanın maliyeti ağır geldiği için konunun 

uzmanına dayanma yoluna gidildi. Ama bu yöntemin 

de doğurduğu problemleri aşmak yönlendiricilere 

düştü. Kursun 4. gününde Trabzon ve Samsun’dan 

katılan tiyatrocu arkadaşlarımız OSCE sınavından 

sonra standardize hasta rolünde ilk kez gruplarla 

karşılaştılar. Katılımcı öğretim üyeleri, hazırladıkları 

K-ilaç listelerini bu standardize hastalar üzerinde 

deneme imkanı buldular. 

Bu arada kursumuzun önemli bir konuğu vardı. 
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Akılcı ilaç eğitiminin yaygınlaştırılması amacıyla 

öğretim üyelerine kurs düzenlendiğini öğrenen 

Sosyal Güvenlik Kurumu, Genel Sağlık Sigortası Genel 

Müdürlüğü, İlaç ve Eczacılık Daire Başkanı Dr. Ali 

Edizer eğitimi izlemek için aramıza katıldı. Öğretim 

üyeleriyle kısa bir sohbet toplantısı da yapan Dr. 

Edizer devletin ilaca ödediği paranın gün geçtikçe 

yükseldiğini bunu ancak istememelerine rağmen 

kısıtlamalara giderek durdurmaya çalıştıklarını 

söyledi. Öğretim üyelerine bazı somut ilaç isimleri 

ve karşılığında yapılan ödemelerden örnekler 

verip karşılaştırmalar yaparak doğru/akılcı bulup 

bulmadıklarını sordu. “Eğer siz doğru, haklı, adil 

ve akılcı buluyorsanız biz o zaman kısıtlamaları 

kaldıralım” yorumu salonda genel anlamda olumlu 

yankı buldu.

Akılcı İlaç Kullanımı Eğitimi’nin son gününde 

eğitim sonrası OSCE sınavına giren katılımcılar, hem 

eğitimin etkisiyle hem de bu kez bir önceki OSCE 

sınavından gelen deneyimleriyle daha başarılı oldular 

ve kursu tamamladılar. Tıp Fakültesi Dekanı, TFD 

Başkanı ve tüm eğiticilerin  katılımıyla sertifika töreni 

gerçekleştirildi. Ayrıca eğitimin birinci bölümünü 

tamamlayarak Samsun’dan ayrılacak olan eğiticilere 

de Dekanlık birer teşekkür plaketi verdi.

Akılcı İlaç Eğitimi’ni tamamlayan eğitici 

hocalarımızı uğurlamak  ve  OSCE Hazırlama Eğitimi 

için gelecek hocalarımızı karşılamak için havaalanına 

gittiğimizde iki grubun karşılaşması da güzel bir 

tablo oluşturdu. Hem özlem giderildi hem de kurs 

hakkında geribildirimler alındı. Prof. Dr. Özden 

Palaoğlu (Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi), Prof. 

Dr. Faruk Erden (Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi), 

Doç. Dr. Atila Karaalp (Marmara Üniversitesi Tıp 

Fakültesi), Doç. Dr. Remzi Erdem (Başkent Üniversitesi 

Tıp Fakültesi), Doç. Dr. Mukaddes Gümüştekin Güneli 

(Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi)’nin de aramıza 

katılmasıyla eğitici sayımız yediye yükseldi. Otele 

döndükten sonra da geç saatlere kadar çalışıldı 

ve kurusun ikinci bölümüne ilişkin hazırlıklar 

tamamlanmış oldu. Özden hocamızın işindeki 

titizliğini ve konuya hakimiyetini yakından görmek 

benim için ayrıca bir şans oldu.

OSCE Hazırlama Eğitimi, Akılcı İlaç Kullanımı 

Eğitimi’ne katılanlara 16 katılımcının daha 

eklenmesiyle olmasıyla 60 öğretim üyesinin 
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katılımıyla gerçekleştirildi. Açılış konuşmasında 

Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Ayhan 

Dağdemir bir çok eğitim modelinde OSCE sınavlarının 

kullanıldığını belirterek uygulamalardaki farklılıkların 

yol açtığı sorunlardan söz etti. Sunumunda 

eğitimde ölçme ve değerlendirme yöntemlerinden 

bahseden Prof. Dr. Ersin Yarış güvenilirlik, geçerlilik 

ve uygulanabilirlik kriterlerini anlattı. Ölçmenin 

yalnızca başarı durumunu belirlemek için değil, 

öğrenim hedeflerine ulaşılıp ulaşılmadığının tespiti 

için ve eğitimde subjektiflikten uzaklaşmak için  

zorunlu olduğunu söyledi. Prof. Dr. Özden Palaoğlu 

“360 Derece OSCE” adını verdiği sunumunda OSCE 

sınavlarının, değişik ve çok sayıda hasta problemi 

ile karşılaşabilmek açısından fırsat eşitliği sağlama, 

klinikte bulunmayan hastalık/hasta profillerini 

de tartışabilme, klinik bilimler ile temel bilimleri 

entegre etme ve hasta problemleri ile erken 

karşılaşma olanağı tanıması bakımlarından yararlı 

olduğunu söyledi. OSCE sınavlarının tüm resmin 

farklı ölçme ve değerlendirme yöntem ve araçları 

ile çoklu değerlendirilmesi açısından önemini 

vurguladı. Bu sınavların önemli bir bileşeninin 

standardize hastalar olduğunu belirten Prof. Dr. 

Özden Palaoğlu tekrarlanabilir olması, çok çeşitli 

vakalarla karşılaşabilme olasılığı, öğrencilerin klinik 

becerilerini karşılaştırabilme, öğrenci performansının 

değerlendirilmesi için standart kriterler içermesi 

nedeniyle tıp eğitiminde standardize hastaların çok 

daha fazla yer alması gerektiğini belirtti. 

Sunumların ardından küçük gruplara ayrılan 

katılımcılar, senaryo yazma, standardize hasta 

eğitimi ve OSCE değerlendirme formu hazırlama ile 

ilgili çalışmalar yaptılar. Bu konuda yine tiyatrocu 

arkadaşlarımızın katkıları büyük oldu. Kursun 

son gününde grupların hazırladığı senaryoların 

ve OSCE formlarının denenmesi amacıyla 6. sınıf 

öğrencilerimiz kursa katıldılar. Öğrencilerimizi 

cumartesi günü nöbetlerinden almakta zorluk 

yaşasak da kursun başarıya ulaşmasında çok etkili 

olduklarını söyleyebilirim. Gruplar tarafından 

belirlenen endikasyonlarda, yine gruplar tarafından 

senaryosu yazılmış ve eğitilmiş standardize hastalara 

reçete yazmaları istenen internlerimizi değerlendiren 

öğretim üyelerimiz Akılcı İlaç Eğitimi’nde neden 

OSCE’nin çok önemli bir parametre olduğunu, bu 

eğitime uygun biçimde hazırlanmış standardize 

hastalardan oluşan ve düzgün çalışan bir ölçme-

değerlendirme yöntemine gereksinim duyulduğunu 

yaşayarak öğrendiler.  Kursun sonunda gruplar 

kendi çalışmalarını küçük sunumlar halinde 

paylaştılar. Bu sunumlarda kendi eğitimlerine de 

geribildirim yapmaları oldukça ilginçti. Katılımcılara 

sertifikalarının, eğiticilere ve standardize hasta 

rolü oynayan oyuncularımıza teşekkür belgelerinin 

verilmesiyle uzun ve yorucu bir süreci tamamlamış 

olduk.

Samsun’un en yağmurlu ve soğuk haftasına 

denk gelmesi ve zamansızlık nedeniyle bir gezi 

programı düzenleyememek bu programın en 

önemli sosyal eksikliği oldu. Kurs ekibi olarak 

yorgunluğumuzu ancak akşam yemeklerinde 

atabildik. Samsun denince akla gelen Samsun pidesi 

ve balık seçeneklerini bolca kullandık. İki ayrı eğitici 

grubumuz olduğu için standardizasyonu bozmadık 

ve aynı yerlere gittik. Umarım hocalarımız memnun 

kalmıştır. 

Altı günlük kurs organizasyonundan kendi adıma 

çok fazla kazanımım oldu. Özellikle gün bitiminde 

yaptığımız toplantılar tam bir okul gibiydi. Bu 

projeyi başarmamızda yardımlarını esirgemeyen TFD 

Başkanı Prof. Dr. Öner Süzer’e, kurs başlamadan önce 

ve kurs sırasında sakinliğiyle beni de sakinleştiren ve 

her zaman yanımda olduğunu bildiğim Prof. Dr. Ersin 

Yarış’a, değerli vakitlerini bu eğitime ayırıp gelen 

eğiticilerimize, kursun gerçekleşmesinde olağanüstü 

gayret gösteren Dekan Yardımcım Prof. Dr. Ayhan 

Dağdemir’e, kursa katılan öğretim üyelerimize, 

sevgili asistanlarım Arzu ve Duygu’ya teşekkür 

ederim. 
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Bu derde bir çare… 

İlaç doğru kullanıldığı zaman ancak anlamını 

karşılar, çare olur derde. Doğru kullanılmıyorsa 

kendisi derttir. Bu sefer bu derde çare bulmaya 

çalışırsınız.

İlaç hekime, fakültede farmakoloji derslerinde dert 

olmaya başlar önce. Her hastalık isminin karşısında 

onlarca ilaç ismi. Ezberlemek zordur. Akılda kalmaz. 

Ezberlesen de unutursun. Okul bitene kadar aklında 

tutsan yeter. Hasta bakarken, ne işine yarayacak hem. 

Kimse söylemez ki birkaç sene sonra tek başına hasta 

bakacak bu çocuğun bilmesi gerekenin hastalıkların 

karşısındaki ilaç isimleri değil, hastanın ihtiyacı olan 

ilaca karar vermek olduğunu. Farmakolojinin aslında 

tedavi etmek olduğunu.

İlaç hekime, mecburi hizmete gittiğinde, ilk 

hastasına bakarken derttir. Her hasta başkadır, 

kitaplardaki gibi değil. Kitaplarda ilaçlar hastalıklara 

göredir. Oysa Feride Teyze’ye göre ilaç bulmak 

zordur. Osman Amca’ya verdiğin ilaçtan verince 

öksürür Feride Teyze. Neyse ki ilaç mümessilleri 

vardır. Birkaç ilacı aklında tutsan yeter. O olmazsa 

diğeri olur elbet.

İlaç hekime, bilinçsiz meslektaşlarının hataları 

yüzünden derttir. Kucağında bir bebekle bir adam 

çıkagelir sağlık ocağına. Bir elinde, bebeği geçen 

sefer çabucak iyileştiren antibiyotiğin kutusu. 

“Aynısından yazacaksın” der adam. Bu kadar güçlü 

bir antibiyotiğe gerek olmadığını anlatamazsın. 

Zararlı olabileceğini, hatta hepimiz için zararlı 

olabileceğini aklı almaz. Yazmazsan kötü doktor 

olursun. Dövmeye bile yeltenirler. Hatta döverler.

İlaç eczacıya derttir, depodan istediği ilacı yarım 

saatte ulaştırırlar ona. Motordan inen delikanlı 

gülümseyerek uzatır elindeki buz aküsüne yapışmış 

ilacı. Yazdır, dışarıda 40 derecedir sıcaklık belki. 

İlacın doğru şartlarda saklanmış ve ona ulaştırılmış 

olduğundan emin olamaz eczacı. Varsayar 

sadece. Bundan sonra kendisinin kuralına uygun 

saklamasının bir anlamı yoktur. Ve belki de hastanın 

ilacı kullanmasının bir anlamı yoktur…

Hastaya derttir ilaç, nefesi sıkışınca bu tuhaf 

kutudaki tozu ciğerine nasıl çekeceğini bilemez. 

Eczanedeki çocuk bir şeyler anlatmıştır ama, onun 

da bildiği pek söylenemez. Kendince bu dertle 

uğraşmanın bir yolunu bulur ama ilaç derdine çare 

olmaz. 

Komşunun komşuya tavsiye ettiği tansiyon ilacı 

derttir. Yanına bir de arkadaşın önerdiği sarımsak 

ekstresi kocaman bir dert. Doktora danışmaya 

gerek bile yoktur. “Onlara iyi gelen bana da iyi 

gelir.”demiştir içinden. Fakat iyi gelmez.

Ufaklığın oyuncak yaptığı ilaç kutusu derttir. 

Çocuklardan uzak tutulması gerekecek kadar 

büyük bir dert olduğunu daha önce annesine kimse 

söylememiştir oysa. 

İlaç ülkeye derttir. Neredeyse yarısı gereksiz 

kullanılır. Başı ağrıyınca tansiyon ilacı alır biri, midesi 

ağrıyınca antibiyotik yutar. Kırmızı hapı alınca 

gözleri daha iyi görür bir diğerinin. Maviyi alınca 

mutlu bir insan olur. Gerekli kullanılanlar ise belki 

de etkisizdir. Fakat inanılmaz paralar harcar ülkeler 

ilaçlara. İlaçlara ve silahlara…

İlaç balıklara derttir, kuşlara, ağaçlara. Gerektiği 

gibi toplanıp imha edilmeyen ilaçlar, çöplere atılır, 

lavaboya dökülür çünkü. Ağaçların yaprakları 

dökülür, balıklar bir tuhaftır son zamanlarda, kuşlar 

daha az öter. Doğanın boynu bükülür…

Doğru kullanmayınca anlamını yitirir dert olur 

ilaç. 

Bu sefer bu derde ilaç bulmak gerek. Hekimin 

derdine, eczacının derdine, hastanın derdine 

ilaç bulmak gerek. Kuşların, balıkların, ağaçların 

derdine….

Dr.Burçak Deniz Dedeoğlu
İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü
Akılcı İlaç Kullanımı Şube Müdürü
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Ankara Üniversitesi
Eczacılık Fakültesi’nin 50. Yılı

Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, 
kuruluşunun 50. yıldönümünü 13-18 Aralık 2011 
tarihleri arasında görkemli etkinliklerle kutladı. 
Konserler, tiyatrolar, taş plak dinletileri, fotoğraf 
ve resim sergilerinin yanısıra “Meslek İçi Eğitim 
Programı” ve tamamen lisans öğrencilerinin organize 
ettiği  “3D Eczacılık Öğrencileri Kongresi” ile hem 
sosyal hem de akademik anlamda “yaş günü” 
kutlayan fakülteye bu etkinliklere katılımları için tüm 
eski mezunlar davet edilmişti. Kokteyl ve yemekler 
mezunların yıllar sonra birbirlerini görmelerinin 
heyecanını yansıtan şahane anlara tanık oldu, 
fotoğraflar çekildi, hatta eski öğrencilerden bir grup 
(’78 mezunları) kendi dönemlerinin favori mekanı 
olan pastanenin bulunduğu yerde buluşup fakülteye 
yürüdüler, eski günlerdeki gibi. 

1961-1962 öğretim yılında Yenişehir’de kiralanan 
bir binada 81 öğrenci ile eğitime başlamış olan 
Türkiye’nin ilk eczacılık fakültesi (eczacılık öğretimi, 
1839 yılında Askeri Tıp Okulu’na bağlı olarak “eczacı 
sınıfı”nda başlamıştır) bugün iki blokta 700+ lisans 
öğrencisi ile eğitim-öğretim ve araştırma çalışmaları 
yürütmektedir. 2005-2006 eğitim-öğretim yılından 
itibaren Socrates/Erasmus programını da aktif olarak 
kullanmaya başlamıştır ve bu program aracılığıyla 
lisans öğrencilerinin yanısıra öğretim elemanlarının 
da başka ülkelerle bağlantısını her geçen gün 
güçlendirmektedir. 

Araştırma faaliyetlerinin etkinliği TÜBİTAK, 
BAP, DPT projeleri ve üniversitenin her yıl en çok 
bilimsel yayına sahip fakültesi olması ile kendini 
göstermektedir. 1971 yılından bu yana yayımlanmakta 
olan “Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi” 
Türkiye’den ve başka ülkelerden araştırmacıların 
araştırma ve derleme makalelerini yayımlamaktadır. 
1989 yılından başlayarak Ankara Üniversitesi 
Eczacılık Fakültesi ev sahipliğinde düzenlenmekte 
olan ve uluslararası kongre takvimlerinde yer alan 
“Uluslararası Eczacılık Bilimleri Sempozyumu”na 
her yıl artan sayıda yerli ve yabancı araştırmacı 
katılmaktadır. 

Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’ne 
etkinliklerinin, başarılarının; kendisine, ülkesine 
ve tüm dünyaya yararlı mezunlarının katlanarak 
çoğaldığı nice 50 yıllar dileriz.

Doç.Dr. Arzu Onay-Beşikci
Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
Farmakoloji ABD
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Şeker ve Hazır Gıdalara Eklenen 
Früktozun Toplum Sağlığı
Üzerine Etkileri

Dünya Sağlık Örgütünün verilerine göre, 2005 yılı için, 
fazla kilolu ve şişman insan sayısının 2 milyar olduğu ve 2015 
yılında 3 milyara ulaşacağı hesaplanmıştır. Şekerli içecek 
tüketimindeki artışın yanı sıra içeceklere bir de früktoz 
eklenmesi, dünya genelinde yaygınlaşan şişmanlığın asıl 
nedeni olarak görülmektedir. Esasında, insanlar meyve, 
sebze ve bal içinde früktozu çağlardır tüketmektedir.  Ayrıca, 
şeker pancarından elde edilen sukroz (beyaz kristalize 
sakaroz)  eşit miktarda glikoz ve früktoz kombinasyonundan 
oluşmaktadır. Fakat, hazır işlenmiş gıdalar içindeki früktoz, 
mısır nişastasından elde edilen kimyasal bir şekerdir. 
Tartışmalar, sentetik früktozun sağlık üzerindeki olumsuz 
etkilerinin doğal früktoz ya da sukrozdan daha fazla 
olup olmadığı üzerinde yoğunlaşmıştır. Bununla birlikte 
araştırmalar, günlük gereksinimin üzerinde şekerli ve yağlı 
gıda tüketilmesi ve fiziksel aktivite azlığının metabolik 
sendrom, obezite, karaciğer yağlanması,  tip 2 diyabet ve 
hipertansiyon gelişmesini yol açtığını ortaya koymaktadır. 
Früktozlu içecek tüketimindeki artışın bu hastalıkların 
yaygınlığını  daha da artırdığı, dünya tıp otoriteleri 
tarafından genellikle kabul edilmektedir (Libuda  and  
Mathilde, 2009; Stanhope et al., 2009; Hu and Malik, 2010).

 Amerika Birleşik Devletleri (ABD)  içinde yapılan 14 
bölge çalışmasının 7’ sinde, düzenli meşrubat tüketiminin 
çocuklarda kilo artışına neden olduğu saptanmıştır (Libuda 
and Mathilde, 2009). Uzun süreli ve çok sayıda kişinin dahil 
edildiği çalışmalarda, şekerli içecek tüketenlerde kilo artışı, 
metabolik sendrom, tip 2 diyabet, karaciğer yağlanması 
ve hipertansiyon görülme sıklığının  daha fazla olduğu 
bulunmuştur (Schulze et al., 2004; Dhingra et al., 2007; 
Nseir et al., 2010). Karaciğer yağlanması saptanan kişilerde, 
günlük şekerli içecek tüketiminin (yaklaşık 75 gram) 
sağlam kişilerden iki kat daha fazla olduğu bildirilmiştir. 
Şişman çocuklarda görülen ve alkole bağlı olmayan (tip 2 
NASH) karaciğer yağlanmasının şekerli içecek tüketimi ile 

ilişkili olduğu ileri sürülmüştür (Nseir et al., 2010). Şekerli 
gazlı içecek tüketiminin, erken böbrek yetmezliği ve idrar 
yollarında taş oluşumunu artırdığı da rapor edilmiştir 
(Saldana et al., 2007). İngiltere’de okul çocuklarında 
(7-11 yaş),  12 ay boyunca şekerli içecek kısıtlamasının 
şişmanlık oranında belirgin bir  azalma oluşturduğu 
saptanmıştır  (James et al., 2004). Şekerli içeceklerin mide-
barsak kanalından hızlı emiliminden dolayı, tokluk hissi 
oluşturmadığı ve yeniden besin tüketme isteği yarattığı ve 
böylece, yüksek enerji alımına yol açtığı belirtilmiştir. Ayrıca, 
sıvı içecekler içindeki şekerin, katı gıdalardakine göre, 
barsaklardan daha fazla emildiği saptanmıştır. Günümüzde, 
fazla kalori alımının en büyük sorumlusu olarak şekerli 
içecekler gösterilmektedir. Bir çok gelişmiş ülkede 40 yaş altı 
bireylerde, şekerli içeceklerin günlük kalori gereksiniminin 
yaklaşık %15’ ini karşılayacak düzeye çıktığı bildirilmiştir 
(Bertenshaw et al., 2008; Wang et al., 2009). Çocuklarda 
şekerli içeceklerin, süt tüketiminin kısmen yerini alması da 
dikkat çekilen önemli konulardan birisidir (Hu and Malik, 
2010). Ergen ve çocuklardaki obezite artışı, özellikle ABD 
içinde özel sağlık kurulların oluşturulmasını zorunlu kılmıştır 
kılmıştır (http://www.iom.edu/Reports/2010/Bridging-
the-Evidence-Gap-in-Obesity-Prevention-AFramework-to-
Inform-Decision-Making.aspx, accessed May 18, 2010).

Yüksek früktoz içeren mısır şurubunun tatlandırıcı 
olarak, hazır gıdalara eklenmesine 1960’lı yılların ortasında 
başlanmıştır. Son otuz yılda, ABD’ inde früktoz içeren 
meşrubat tüketimi üçe katlanırken, çocuklardaki (6-11 yaş)   
şişmanlık oranı da üçe katlanmıştır (Wang and Beydoun, 
2007; Nielsen and Popkin, 2004). ABD’ inde içecekler 
içindeki şekerin % 42’ sini,  mısır şurubu kaynaklı früktozun 
oluşturduğu bildirilmiştir (Duffey and Popkin 2008). 
Ülkemizde bu oranının ne olduğu bilinmemektedir, zira 
meşrubatların büyük çoğunluğunun ambalajında sadece 
şeker veya glikoz şurubu içerdiği yazılıdır. Mısır şurubu, 
gıdaların raf ömrünü uzatması, daha tatlı olması, kurumayı 
önlemesi, geç kristalleşmesi, fermantasyona uygun olması, 
özgün tadı maskelememesi ve daha ucuz olması nedeniyle 
üreticiler tarafından sükroz ve glikoz şuruplarına tercih 
edilmektedir. ABD kaynaklı bilgilerden, mısır şurubunun 

Prof. Dr. Fatma Akar
Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
Farmakoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
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en çok meşrubat, dondurma ve pastacılıkta kullanıldığı 
görülmektedir. Yüksek früktoz içeren mısır şurubunun elde 
edilmesi sırasında, mısır nişastası enzimatik hidroliz ile 
glikoza parçalandıktan sonra, glikoz moleküllerinin bir kısmı 
izomerizasyon ile früktoza dönüştürülmektedir. Piyasada 
bulunan mısır şurupları, % 42-55 oranında früktoz ve glikoz 
içermektedir. 

Besinler içinde alınan früktoz, hem ATP oluşumuna 
katkıda bulunur hem de kısmen glikoza kısmen de trigliserit 
dönüştürülür. Früktozun, glikozdan farklı olarak, doğrudan 
yağ asitlerine dönüştürülüyor olması önemli bir farklılık 
yaratmaktadır. Früktoz metabolizması, ilk aşamada 
insüline bağımlı olmadığı için ve kan glikoz düzeyini hızlı 
yükseltmediğinden bir zamanlar, diyabetli hastalara tavsiye 
edilmiştir, fakat araştırmalarla früktozun çok ciddi olumsuz 
metabolik etkileri ortaya çıkınca, görüşler tersine dönmüştür 
(Tappy et al.,  2010). Deney hayvanlarında früktoz, glikoz ve 
sükroz ile beslenmenin etkisi karşılaştırıldığında; früktozun 
insülin direnci, trigliserit artışı ve karaciğer yağlanması 
oluşturucu etkilerinin daha belirgin olduğu görülmüştür. 
Fruktoz ile yapılan hayvan çalışmalarında,  ağırlık artışı 
genelde söz konusu olmamaktadır (Tappy et al., 2010; 
Panchal and Brown, 2011). Hayvan deneylerinin çoğunda, 
Sprague-Dawley türü erkek sıçanlara yem içinde % 60-66 
fruktoz uygulaması yapılmaktadır. İnsanlarda bu kadar 
yüksek konsantrasyonda saf fruktoz alımı söz konusu 
olmadığından, bu deneylerin sonuçlarını birebir pratiğe 
uyarlamak doğru değildir.

Amerika Birleşik Devletlerinde yapılan ve Journal Clinical 
Investigation adlı yüksek prestijli dergide yayınlanan bir 
çalışmada, fazla kilolu ve şişman kişilerin 10 hafta boyunca 
günlük enerji gereksiniminin % 25’ ini früktoz ya da glikoz 
içeren içeceklerden almaları sağlanmıştır.  Deneme süresi 
sonunda, her iki gruptaki kişilerde yaklaşık 1.4 kg ağırlık 
artışı olduğu, fakat früktozlu içecek alan kişilerin iç organ 
yağlanmasında daha belirgin bir artış olduğu saptanmıştır. 
Ayrıca, früktozlu içecek tüketen kişilerde açlık kan şekeri,  
trigliserid ve LDL düzeyinde belirgin bir artma, karaciğerde 
yağlanma ve insülin duyarlılığında azalma olduğu 
tespit edilmiştir (Stanhope et al., 2009).  Bu değişiklikler, 
metabolik sendrom ve kalp-damar hastalıklarının ortaya 
çıkması açısından  önemli risk faktörleri olarak kabul 
edilmektedir (Hyson et al., 2003; Jensen, 2008; Matsuura 
et al., 2008). İnsanlar üzerinde yapılan araştırmalarda, 
enerji gereksiniminin % 15-20’sinin 2 haftadan daha uzun 
süre fruktozlu içeceklerden sağlanması durumunda, açlık 

trigliserit düzeyinin belirgin bir şekilde arttığı gösterilmiştir. 
Fruktozun zararlı etkileri kilolu ve yaşlı kişiler ile erkeklerde 
daha belirgin olarak ortaya çıkmaktadır (Bantle et al., 
2000; Le et al., 2006). ABD’ de kişilerin yaklaşık % 20’ sinin  
günlük enerji gereksinimlerinin  % 25’ini  şekerli içeceklerden 
sağladıkları belirtildiğinden (Storey et al., 2006), bu 
araştırmaların sonuçları gerçeği oldukça iyi yansıtmaktadır. 
Fruktozlu içecek tüketimine bağlı en erken (24 saat içinde) 
saptanan anormallik, trigliserit düzeyindeki yükselme 
olarak tespit edilmiştir. Karaciğer, fruktozun yağ asitlerine 
metabolize edildiği yer olduğu için, organ içi yağlanma 
söz konusu olmaktadır (Nseir et al., 2010). Diyetlerinde % 17 
fruktoz bulunan sağlıklı kişilerin 6 haftalık izlem periyodu 
sonunda,  trigliserit düzeylerinde belirgin bir artış olduğu 
saptanmıştır (Bantle et al., 2000) Gıdalar içinde tüketilen 
yüksek miktarda früktozun, barsaktan tuz absorbsiyonunu 
artırarak ve böbreklerden atılımını azaltarak hipertansiyonu 
tetiklediği de ileri sürülmüştür (Soleimani, 2011). Meyve 
ve bal içinde alınan doğal früktozun zararlı etkileri,  
beraberinde bulunan pek çok antioksidan ve sitoprotektif 
bileşik tarafından büyük ölçüde nötralize edilmektedir, 
fakat yine de, günde 3-4 porsiyondan fazla tüketilmemesi 
gerektiği bildirilmiştir. Paketlenmiş meyve suları, bu 
faktörlerin büyük bir kısmını işlenme sırasında kaybettiği 
ve ilave şeker içerdiği için tavsiye edilmemektedir (Burton-
Freeman, 2010).

İnsanlar üzerinde yapılan çalışmalarda, mısır şurubunun 
sağlık üzerine etkileri çok kısa dönemler için incelendiğinden 
net bir görüş oluşturmak mümkün değildir. İlginç olarak, 
asıl araştırılması gereken mısır şurubu, deney hayvanları 
üzerinde çok çok az araştırılmış olup, bugünkü görüşler 
saf fruktoz kullanımına dayanan çalışmaların sonuçlarıdır.  
Mısır şurubunun besinler içinde alınan miktarının, 
ABD’de günlük 53.8 gram ile enerji gereksiniminin %10’u 
karşılayacak düzeye ulaştığı bildirilmiştir  (U.S. Department 
of Agriculture, Economic Research Service. Sugars and 
Sweeteners Yearbook, 2008).  Bu oranı kullanan deneysel 
bir çalışmada, mısır şurubu 3 ay boyunca % 20 oranında 
farelerin diyetine eklendiğinde, insülin direnci ve ciddi 
karaciğer yağlanması saptanmıştır (Collison et al., 2009). 
Dişi sıçanların içme suyuna %13 oranında eklenen fruktoz, 
glikoz, sükroz ve mısır şurubu çalışmasında, 8 hafta 
sonunda,  mısır şurubunun iç organlarda yağlanma 
oluşturucu etkisinin diğer şekerlerden daha şiddetli olduğu, 
ve estrus siklusunu bozduğu saptanmıştır (Light et al., 
2009). Amerikan tarzı beslenme ve fiziksel aktivite azlığının 
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fareler üzerinde etkisini inceleyen bir araştırmada, farelerin 
bir grubuna yüksek yağlı diyet, diğer grubuna yüksek 
yağlı diyet ve içme suyu içinde % 4.2 mısır şurubu, 16 hafta 
boyunca uygulandığında, mısır şurubu alan farelerde 
insülin direnci, obezite ve karaciğer yağlanmasının daha 
fazla olduğu tespit edilmiştir (Tetri et al., 2008).   Bizim 
laboratuvarımızda yaptığımız çalışmalarda, içme suyu 
içinde verilen % 10 ve 20 mısır şurubunun trigliserit düzeyini 
belirgin olarak artırdığı, kısmi insülin direnci ve damarlarda 
ciddi fonksiyon bozukluğu oluşturduğu görülmüştür (Aydın, 
2009; Aytekin, 2009; Akar et al., 2011).  

T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel 
Müdürlüğünün Türk Gıda Kodeksine uygun 23.08.2006-
26268 tarihli, 2006/40 numaralı, Avrupa Birliğine uyum 
çerçevesinde  (2001/111/EEC sayılı) hazırlanan Şeker Tebliğinin 
4. Maddesi f bendindeki tanımlar bölümündeki, glikoz 
şurubu veya glikoz-früktoz şurubu veya früktoz-glikoz 
şurubu ifadesinden, ikisinin birbiri yerine kullanılabileceği 
anlaşılmaktadır. Ayrıca, ambalajlama ve etiketleme 
bölümünde (Madde 10) glikoz şurubunda %5’ e kadar 
früktoz bulunabileceği, ürünlerin früktoz içeriği  %5 den 
büyük ise etiket üstünde belirtilmesi gerektiği bildirilmiştir. 
Bu durum, piyasadaki şekerli ürünlerin etiketlendirilmesinde 
bir esneklik ortaya çıkarmıştır. Ülkemizde, paketlenmiş hazır 
gıdaların etiketinde genel tanım olarak şeker içerdiği yazılı 
olup bunun hangi şeker türünü işaret ettiği belirtilmemiştir. 
Türkiye Şeker Kurumunun 2009/2010 yılı verilerine göre, 
ülkemiz son istatistik yılında 540 bin ton nişasta bazlı şeker 
üretmiştir. Bu şekerin tümü iç tüketim olarak kullanılırsa, 
kişi başına günlük tüketilen miktar yaklaşık 20 gram olarak 
hesaplanmaktadır. Türkiye’de en çok kullanılan şekerler 
içinde sukroz (sakaroz; 1:1 glikoz-früktoz), yüksek früktoz 
taşıyan mısır şurubu (% 42-55 früktoz, glikoz) ve glikoz 
şurubu (buğday, mısır, patates kaynaklı) bulunmaktadır. 
Fakat,  son 10 yılda şeker pancarından sukroz üretimi 
önemli ölçüde azalırken, mısır şurubu üreten fabrikaların 
faaliyete geçmesi, hazır paketlenmiş ürünler içindeki früktoz 
miktarının artmasına neden olmuştur. Başta ABD ve birçok 
Avrupa ülkesi, hazır gıdalar içindeki mısır şurubu içeriğini % 
1-1.5’e indirirken, ülkemizde bu oranın şu anda  %10 olduğu 
bilinmektedir.

Sonuç olarak, hazır gıda ve içeceklere eklenen früktozun 
sağlık üzerine olumsuz etkileri genel bir görüş olarak 
benimsenmiş olsa bile, sorun yalnızca früktoz sorunu 
değildir. Şekerin kara yüzü tehlike saçmaktadır. İçecekler 
içinde şeker alınması, tokluk hissi oluşturmadığı için fazla 

kalori alımının en büyük nedeni olarak görülmektedir. 

Özellikle çocuklarda bütün şekerli içeceklerin kısıtlanması, su 

ve süt tüketiminin özendirilmesine yönelik kampanyaların 

Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılması, toplum sağlığı ve 

tedavi giderlerinin azaltılması açısından büyük önem arz 

etmektedir. Çocukluk çağında başlayan obezite ve metabolik 

sendromun, yetişkin yaşta ciddi hastalıklara dönüşüyor 

olması,  önlemlerin ivediliğini gerektirmektedir.  
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Ağrıyı dindirmeye çalışmak tıbbın doğuşu ile 
birlikte uygulanmaya başlanan ilk tedavidir. Ağrıyan 
yere masaj yapmaktan başlayıp, geçmişte kullanılan 
bitkisel ilaçlar, aspirin ve benzeri analjezikler ile 
devam etmiş, günümüzde opioid analjeziklere kadar 
uzanmıştır (Yaksh, 1999).

Haşhaş (Papaver somniferum) bitkisinden elde 
edilen afyon (opium) içinde en yüksek oranda
(%10-12) bulunan alkaloit morfindir. Morfin dışında 
kodein, tebain, noskapin(narkotin), papaverin 
alkaloitleri bulunur.

Şekil 1: Papaver somniferum (Papaveraceae) çiçeği ve 

kapsülü

İlk kez Homeros’un Odise’sinde MÖ 9.yy’da 
bitkisel kaynaklı nepenthe adlı bir ilacın sakinleştirici, 
sıcak duygular oluşturan ve arkasından uyku veren 
etkisinden bahsedilmiştir.

MÖ 3-4. yy’da Sümerliler Nippur’da bulunan kil 
tabletlerde “gil” adı verdikleri neşe verici bitkinin 
sütünün toplanmasını anlatmıştır. Fizyolojik 
etkilerinden de ilk kez onlar bahsetmiştir. Daha 
sonraki yıllarda Asurlular ve M.S. 6. yy’da Persler 
de benzer şekilde sabah erken saatlerde afyon 
toplanmasından bahsetmektedir (Schiff, 2002). 

Botanikle de ilgilenmiş bir Yunan felsefecisi 
olan Theophrastus MÖ 3.yy’daki yazılarında haşhaş 
suyu (yaklaşık % 10 morfin içerir) kullanıldığından 
bahsetmektedir. Yunanlı hekim Hipokrat da afyonun 
yazılarında etkilerini anlatmıştır. İkinci yüzyılda 
Galenos afyonu baş ağrısı, safra kesesi koliği, 
böbrek taşı, epilepsi, melankoli, görme bozukluğu, 
sağırlık, ateş ve lepra için kullanmıştır. Ayrıca 
astım ve konjestif kalp yetmezliği olan hastalarda 
yatıştırıcı etkisinden yararlanmıştır (Scott, 1969). 
Roma imparatoru Nero’nun da düşmanlarını etkisiz 
hale getirmek için sıklıkla afyondan yararlandığı 
bilinmektedir (Schiff, 2002).

Eski Roma kültüründe uyku tanrısı Somnus (Yunan 
mitolojisinde Hypnos) elinde bir kap haşhaş suyu 
veya çiçeği ile tasvir edilir. Hypnos ölüm tanrısı 
Thanatos’un  ikiz kardeşidir. Hypnos ve Thanatos 
karanlık tanrısı Erebos ile gece tanrıçası Nyks’in 
oğullarıdır. Hypnos bazı tasvirlerde yumuşak 
sedirinde yatar; çevresinde düşlerin yaratıcısı oğulları 
Phanatasos ve Morpheus yer alır. Evin önünde haşhaş 
çiçekleri ve başka yatıştırıcı otlar bulunur. Hypnos ve 
oğulları sessizliğin hakim olduğu, tek duyulan sesin 
‘Lethe’ çayının sularının şırıltısı olduğu bir diyarda 
oturmaktadır.  Lethe çayının adı letarji-uyuşukluk, 
miskinlik sözcüğünün kökenini oluşturmuştur (Törün, 
2007). 

Hypnos’un oğlu Phanatasos düş ürünü 
anlamına gelen ‘fantazi’ ve hayalet anlamına gelen 
‘Phantom’ kelimelerinin kökenini oluşturur. Diğer 
oğlu Morpheus ise insan düşlerinden sorumludur. 
Morpheus, bazı kaynaklara göre Nyks’in, bazı 
kaynaklara göre de Zeus’un kızı dinlenme ve 
gevşemeden sorumlu tanrıça Pasithea ile uyku tanrısı 
Hypnos’un oğludur. Homeros’un İlyada destanında 
Hera Truvalılara karşı Yunanlılara yardım edebilmek 
için Hypnos’un yardımıyla Zeus’u uyutur. Bunun 
karşılığında Hypnos’a Kharitlerden  (güzel, cezbeden 
tanrıça) Pasithea’yı verir (Erhat, 2007). 

Morpheus mitolojide ayrıca Alcyone ve Ceyx’in 
hikayesinde de karşımıza çıkar. Kocası Ceyx’in 
öldüğünden habersiz yolunu gözleyen Alcyone’a 

Doç. Dr. Hale Zerrin Toklu
Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 
Farmakoloji Anabilim Dalı
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acıyan Hera’nın isteğiyle Hypnos oğlu Morpheus’u 
görevlendirir. Morpheus kocasının görünümünde 
Alcyone’un  rüyasına girerek öldüğünü söyler. 
Bunun üzerine kayalıklardan kendini denize bırakan 
Alcyone bir kuşa (Halcyone, yalıçapkını) dönüşür. 
Tanrıların lütfuyla kocasının bedeni de aynı tür bir 
kuşa dönüşerek ona eşlik eder. Aşkın ve kavuşmanın 
simgesi olan Halcyone mutlak barış, huzur ve 
mutluluk dönemini ifade eder (Törün, 2007). 1982’de 
FDA onayı alan triazolam içeren uyku ilacının da adı 
Halcion’dur.

    

    

Şekil 2: Hypnos heykeli, British Museum

Şekil 3: Uyku tanrısı Hypnos ve ikiz kardeşi ölüm 

tanrısı Thanatos

Eski Mısırlılar afyon yetiştirmekle birlikte kullanımı 
rahipler, büyücüler, savaşçılar ile sınırlı tutulmuştur. 
Sözcükler, buluşlar ve bilimin Tanrısı Tot (Yunalılarda 
Hermes) afyonu hazırlayan kişiyken, Tanrıça İsis, 
Tanrı Ra için afyonu başağrısı ilacı olarak sunar. 
Afyonda bulunan alkaloid “tebain” Mısır’da Luksor 
yakınlarındaki “Teb” şehrine ithafen adlandırılmıştır 
(Schiff, 2002).  

Araplar Afyonu “abou el-noum (uykunun babası)” 
olarak adlandırmıştır. Onuncu yüzyılda İbn-i Sina 
afyon hakkında bir tez yazmış; daha sonra da afyon 
intoksikasyonundan ölmüştür. Arapların afyonu 
dizanteri hastalığının tedavisinde kullandıkları 
görülmektedir; ancak, toksik etkilerinden dolayı 
gözden düşmüştür.

Onbeşinci yüzyılda batıda yaygınlaşan tütün 
bağımlılığı Avrupalı denizcilerle doğuya da 
taşınmıştır. Ming Hanedanı’nın son imparatoru 
Tsung Chen 17. Yüzyılda tütünü şeytan icadı olduğu 
gerekçesiyle yasaklamış; ancak Çinliler afyonu 
tütün ile karıştırarak özel çubuklarla içmeye devam 
etmiştir. Yüzyılın sonunda halkın yaklaşık dörtte 
birinin afyon bağımlısı olduğu düşünülmektedir 
(Schiff, 2002). 

Onbeşinci yüzyıl ve sonrasında Avrupa’da 
Paracelsus (1493-1541) tarafından laudanum (Latince 
‘şükür’ anlamına gelen ‘laudare’ sözcüğünden 
türemiştir) olarak adlandırılan afyon tentürü (% 
1 morfin içerir) hazırlanmış ve kullanımı yeniden 
yaygınlaştırılmıştır. Özellikle 18. yy’da laudanum,  
alkollü içkilere uygulanan vergiden muaf 
olduğundan işçi sınıfının rahatlıkla alabildiği ucuz 
bir ilaç olarak popüler olmuştur (Hodgson, 2001).

“İngiliz Hipokrat” olarak bilinen ve “Sydenham 
Koresi”ni tanımlayan Thomas Sydenham 
1680’de“Tanrının insanların acılarını dindirmek 
için sunduğu çareler arasında hiçbiri afyon kadar 
evrensel ve faydalı değildir” demiştir. Johns Hopkins 
Hastanesi’nin kurucularından olan ve “modern 
tıbbın öncülerinden” biri olarak kabul edilen 
Kanadalı hekim Sir William Osler (1849-1919) ise 
morfin için “Morfin tanrının kendi ilacıdır” ifadesini 
kullanmıştır. 

Keyif verici etkileri ve yaratıcılığı artırdıkları 
gerekçesiyle sıklıkla suistimal edilen morfin ve 
benzerleri opioidlerin 18. ve 19. yy’da Avrupa’da 
birçok edebiyatçı tarafından kullanıldığı 
bilinmektedir (Pfordreshner, 1991). Samuel Taylor 
Coleridge, Thomas de Quincey, Elizabeth Barret- 
Browning, Robert Browning gibi birçok ünlü 
romantik şair ve romancının morfin bağımlısı 
oldukları bilinmektedir (Kinter, 1969). Hatta, De 
Quincey’nin bağımlılığı ile ilgili itiraflarından oluşan 
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otobiyografik kitabı “Confessions of an English 
Opium Eater” romantik edebiyatın klasikleri arasında 
sayılmaktadır.

  Şekil 4: Thomas De Quincey ve bağımlılığını anlattığı 

kitabı “Confessions of an opium eater”

Bu dönemde ilk olarak Dr. John Jones “afyon 
yoksunluk sendromu”nu tarif ederek bu konuda 
uyarılarda bulunmuştur (Snyder, 1996). Alkaloit 
olarak, 1800’lerin başında Eczacı Friedrich Sertürner 
tarafından ilk izole edildiğinde, Sertürner ilk olarak 
kendi üzerinde denemiş ve etkilerinden dolayı uyku 
tanrısı Hypnos’un oğlu rüya tanrısı Morpheus’a 
ithafen morfin olarak adlandırılmıştır. 

1853’de Dr. Alexander Wood hipodermik şırınga 
ile kullanılan morfinin bilinç kaybı oluşturmaksızın 
analjezik etki gösterdiğini bulmuştur. Amerikan 
İç Savaşı’nda (1861-1865) oral ve parenteral olarak 
yaygın olarak kullanılmıştır. Ancak enjektabl 
morfinin en yaygın kullanıldığı dönemler 2. Dünya 
Savaşı ve Vietnam Savaşı’dır. Vietnam Savaşı’ndan 
dönen Amerikan Deniz Piyadelerinin %20’sinde 
bağımlılık görülmüş ve bu morfin bağımlılığına 
‘‘asker hastalığı’’ denilmiştir.

1870’lerden sonra morfinin bağımlılık yapıcı 
etkileri üzerinde durulmuştur. 1874’de C.R. Alder 
Wright adlı İngiliz bir eczacı “diasetil morfin” 
sentezlemiş ve bunun morfine alternatif olarak 
kullanılabilecek bağımlılık yapmayan bir türevi 
olduğunu öne sürmüştür. Bayer laboratuvarlarında 
çalışan Eczacı Heinrich Dreser bu yarı sentetik 
ilacı hayvanlarda ve insanlarda denemiştir. Kendi 
üzerinde yaptığı deneyler sonucunda ilacın ağrıyı 

gidermedeki “heroic” (kahramanca) etkilerinden 
dolayı “eroin” adını vermiştir. Bayer Laboratuvarları 
tarafından bu ilaç 1898’de öksürük ve ağrı kesici 
olarak piyasaya sürülmüştür. 1913’de bağımlılık yapıcı 
etkilerinden dolayı Bayer üretimini durdurmuş, diğer 
ümit vaadeden ilacı aspirine yönelmiştir.

Günümüzde afyon tentürünün artık 
kullanılmamaktadır. Morfin kanser ağrılarında ve 
postoperatif ağrılarda kullanılmaktadır. Eroin ise 
yasal olmayan yollardan üretilen ve kullanılan bir 
uyuşturucudur.

Şekil 5: Bayer Laboratuvarlarının öksürük ve ağrı 

kesici olarak piyasaya sürdüğü eroin tabletleri

 Kaynaklar

1. Askwith R. How aspirin turned hero. Sunday Times, 13 
September 1998

2. Atkins S. The evaluation of romantisism in Goethe’s Faust. The 
Journal of English and Germanic Philology, 1955.

3. Erhat A. Mitoloji Sözlüğü, Remzi Kitapevi AŞ, İstanbul, 15. 
Baskı, 2007.

4. Hodgson B.  In the Arms of Morpheus: The Tragic History of 
Laudanum, Morphine, and Patent Medicines,” Buffalo, New 
York: Firefly Books, p. 126, 2001.

5. Kinter E. The Letters of Robert Browning and Elizabeth Barrett 
Browning 1945-1846. Harvard University Press, 1969.

6. Pfordresher J, Veidemanis GV, McDonnell H. England in 
Literature: America Reads (Classic Edition). Pearson Prentice 
Hall, 1991

7. Schiff PL. Opium and its alkaloids. American Journal of 
Pharmaceutical Education 66, 2002

8. Scott, J.M. The White Poppy. New York: Funk & Wagnells, 5, 
46-82, 109-125, 1969.

9. Snyder SH: ‘‘Drugs and the Brain’’. Scientific American 
Library books, No:18 Chapter 2, 1996

10. Törün T.Y. , Mitoloji kaynaklı sözcükler, 57, 2007. 

11. Yaksh TL: ‘‘Spinal systems and pain processing: development 
of novel analgesic drugs with mechanistically defined 
models’’. Trend Pharmacol Sci 20: 329-36, 1999



22

Bölüm Tanımı: Anadolu 
Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 
Farmakoloji Anabilim Dalı

Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 

Farmakoloji Anabilim Dalı 1986 yılında kurulmuş ve 

anabilim dalı başkanı Yrd.Doç.Dr. Yusuf ÖZTÜRK 

olmuştur. O tarihten bugüne dek anabilim dalı 

başkanlığı Prof.Dr. Yusuf ÖZTÜRK tarafından 

yürütülmektedir. Anabilim Dalımızda halen kadrolu 

olarak 2 Profesör, 3 Yardımcı Doçent ve 2 Doktoralı 

Araştırma Görevlisi görev yapmaktadır. Halen lisans 

düzeyinde zorunlu dersler olarak farmakoloji, 

farmakoterapi, farmakovijilans; seçmeli dersler olarak 

farmakogenomi, eczacılar için pratik semptomatoloji, 

ters ilaç reaksiyonları, ilaç tarama stratejileri anabilim 

dalımız tarafından verilmektedir. Anabilim dalımız 

öğretim üyeleri ayrıca, Yunus Emre Meslek Yüksek 

okulu bünyesindeki Eczane Hizmetleri ve Yaşlı 

Bakımı programlarında açılan pratik ilaç bilgisi ve 

farmakoloji derslerini yürütmektedir. Sağlık Bilimleri 

Enstitüsünde ise yüksek lisans (tezli veya tezsiz) ve 

doktora programları yürütülmektedir.

1992 yılından günümüze dek anabilim dalımız 

öğretim üyelerince, 24 yüksek lisans ve 11 doktora tezi 

tamamlanmış ve bunların birçoğundan uluslar arası 

yayınlar çıkarılmıştır. 1987-2010 tarihleri arasında 

anabilim dalımız tarafından uluslar arası hakemli 

dergilerde yapılan yayın sayısı 72, ulusal hakemli 

dergilerde yapılan yayın sayısı 53’dür. Bu dönem 

içinde Anabilim dalımız öğretim üyeleri ulusal ve 

uluslarası toplam 11 ödül kazanmışlardır. Anabilim 
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dalımızın tezler ve yayınlar ile belirlenen araştırma 

ağırlığı şu konularda yoğunlaşmaktadır: Deneysel 

diyabetik komplikasyonlar ve tedavileri, psiko-

nörofarmakoloji, kardiyovasküler farmakoloji, kanser 

ve antiproliferatif aktivite, yara iyileştirici aktivite, 

antioksidan aktivite ve etnofarmakoloji.

Araştırma Altyapısı

1. Moleküler Farmakoloji ve Hücre Kültürü 

Laboratuvarı Olanakları

Soğutmalı santrifüj

Binoküler Mikroskopİnverted Mikroskop

Steril kabinKarbondioksit inkübatörü

Gama Sayıcı

PCR Çalışma Kabini, Eppendorf Mikrosantrifüj, Jel 

Görüntüleme Sistemi, Etüv, Dewar Sıvı Azot Kapları, 

Gama Sayıcı, Mikroplaka Okuyucu, Elektroforez 

sistemi. Zamanlı Hücre Analiz Sistemi xCELLigence DP, 

RealTime PCR Cihazı, DNA/RNA Ekstraksiyon Cihazı, 

Otamatik Homojenizasyon Cihazı, TaKaRa PCR Thermal 

Cycler Dice™ (Gradient Model)

	  

Elektroforez sistemiMikroplaka Okuyucu

Koşullu Sakınım Sistemi, Metabolik Kafesler, 

Ayrıca Elektrokonvülzif şok ünitesi, İzole organ 

banyoları, izotonik/izometrik transduserler ve 

kaydedici sistemleri

	   	  

Tail-Flick Analjezimetresi, Hole-Board Deney 

Sistemi, Hızlandırmalı Rota-Rod, Motor Aktivite Kafesi

2. Konvansiyonel Farmakoloji Deney Setleri

Rodent Yapay Solunum Pompası, Bronkospazm 
transduseri, Pletismometre, Randall-Sellito 
Analjezimetresi
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Clinical Pharmacotherapy 2011: Practical 
Information for Physicians, Nurses and 
Pharmacists

Napa, CA, United States, 08-10 Nisan 2011
http://www.conferencealerts.com/seeconf.

mv?q=ca16ihi8

Ege Bölgesi Farmakoloji Günleri 2011 Bahar 
Programı “Farmakolojide Özel Bir Konu – 
Olgularla Bitkisel Ürün Kullanımı”

İzmir, 15 Nisan 2011
http://www.tfd.org.tr/Haberler.aspx?hid=32

1. Uludağ Şok Toplantısı
Bursa, 18-19 Nisan 2011
http://www.uludagshock.org/

Avrupa Doktora Eğitimi Kongresi (6. ORPHEUS 
Conference) 

İzmir, 27-30 Nisan 2011
www.orpheus2011izmir

Advanced Workshop on New Approaches 
in Cardiovascular Disorders. From Genes & 
Molecules to Clinical Applications

Ankara, 4-8 Mayıs 2011 
http://nacd2011.medicine.ankara.edu.tr/

Farmakoloji Eğitim Sempozyumu VIII 
“Molecular Pharmacology of G Protein Coupled 
Receptors and Signalling Partners” (EPHAR ve 
TFD)

İstanbul, 6-7 Haziran 2011
http://www.epharsymposium.org/

10th Congress of the European Association 
for Clinical Pharmacology and Therapeutics 
(EACPT).

Budapeşte, Macaristan, 26-29 Haziran 2011
www.eacpt2011.org

Bilimsel Toplantılar
12. European Congress of Psyhology
İstanbul, 04-08 Temmuz  2011
http://www.ecp2011.org/

8th IBRO World Congress of Neuroscience
Florence,
İtalya, 14-18 Temmuz 2011
http://www.ibro2011.org/site/home.asp

24th Congress of the European College of 
Neuropsychopharmacology (ECNP)

Paris, France, 3 – 7 Eylül 2011
http://www.ecnp.eu/emc.asp?pageId=1686

59th Internatıonal Congress And Annual 
Meetıng Of The Socıety For Medicinal Plant And 
Natural Product Research

Antalya, 04-09 Eylül 2011
http://www.ga2011.org/

21. Ulusal Farmakoloji Kongresi
Eskişehir, 19-22 Ekim 2011
http://www.tfd.org.tr/

Annual Meeting of International Society of 
Pharmacovigilance

Istanbul, 26 – 28 Ekim 2011
http://www.isoponline.org/upcoming-

meeting.html

4. Ulusal Psikofarmakoloji Kongresi (4. UPFK)
Antalya, 23-27 Kasım 2011
http://www.psikofarmakoloji2011.org/

6th European Congress of Pharmacology
Granada, İspanya, 17-20 Temmuz 2012
http://www.ephar2012.org/

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



25

Career Development Awards in Support of 
Research Foundation Fighting Blindness 

15 Nisan 2011
http://www.blindness.org/index.php?CFID=1119

6183&CFTOKEN=51626121

Mechanisms of Adverse Drug Reactions in 
Children (R01) National Institutes of Health/
National Institute of Child Health and Human 
Development

7 Mayıs 2011
http://grants.nih.gov/grants/guide/pa-files/

PAR-11-051.html?CFID=11196183&CFTOKEN=51626121

Developmental Pharmacology(R01)
National Institutes of Health/National 

Institute of Child Health and Human 
Development

7 Mayıs 2011
http://grants.nih.gov/grants/guide/pa-files/

PAR-11-057.html?CFID=11196183&CFTOKEN=51626121

Chemical Approaches to Target Validation 
for Drug Resistant Pathogens (R01) National 
Institutes of Health/National Institute of Allergy 
and Infectious Diseases

13 Mayıs 2011
15 Haziran 2011
http://grants.nih.gov/grants/guide/rfa-

files/RFA-AI-11-004.html?CFID=11196183&CFTOK
EN=51626121

SAN-TEZ Projeleri
15 Ağustos 2011
http://e-imza.sanayi.gov.tr/webedit/gozlem.

aspx?sayfaNo=3090

Tübitak 3501-Ulusal Genç Araştırmacı Kariyer 
Geliştirme Programı 

9 Eylül 2011
http://www.tubitak.gov.tr/cid/10402/index.

htm

Proje Başvuruları
Tübitak 1011
Uluslararası Bilimsel Araştırma Projelerine 

Katılma Programı
16 Eylül 2011
http://www.tubitak.gov.tr/home.do?ot=5&rt=1

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

Tübitak 1001
Sitede bildirilecek
http://www.tubitak.gov.tr/sid/367/index.htm

Tübitak 1002
Hızlı Destek Programı
Başvurularda zaman kısıtlaması yoktur
http://www.tubitak.gov.tr/sid/368/pid/364/

cid/20988/index.htm

Tübitak 1301
Bilimsel Ve Teknolojik İşbirliği Ağları Ve 

Platformları Kurma Girişimi Projeleri (İŞBAB)
Başvurularda zaman kısıtlaması yoktur.
http://www.tubitak.gov.tr/

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

Başvurular önce Tübitak SBAG tarafından 
değerlendirilicektir

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

American Cancer Society, International 
Fellowships for Beginning Investigators

01 Aralık 2011
http://www.cancer.org/Research/

ResearchProgramsFunding/FundingOpportunities/
IndexofGrants/InternationalPrograms/
international-fellowships-for-beginning-
investigators-acsbi

JSPS Postdoctoral Fellowship Program for 
Foreign Researchers

(Gaikokujin Tokubetsu Kenkyuin)
2011-2012
http://www.jsps.go.jp/english/e-fellow/fy2011/

appli_long_2011.html
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Hazırlayan:
Doç. Dr. Pelin Kelicen
Hacettepe Üniversitesi

Eczacılık Fakültesi
Farmakoloji AbD

 

 

 

 

TFD Ocak - Mart 2011  
107. Sayı Bülteninde 

yayımlanan bulmacanın 
yanıtları…..

 Soldan sağa
1 Disemine malign melanomun (özellikle beyin metastazı varsa) 

tedavisinde kullanılan lipofilik nitrozoüre alkilleyici kemoterapötik. 

2 Pürin ve pirimidinlerin sentezi için gerekli olan dihidrofolat 
redüktaz enzimini bloke ederek antimetabolit etkinlik gösteren, 
çocukluk dönemi akut lenfoblastik lösemi idame tedavisinde 
kullanılan kemoterapötik. 

3 Akut lösemi, lenfoma ve bazi solid tümör (akciğer ve meme kanseri) 
tedavisinde kullanılan vinka alkaloidi

 Yukardan aşağıya
1 DNA replikasyonunda işlev gören bir enzim olan Topoizomeraz 

I’i inhibe ederek etki gösteren; birinci sıra ve sonraki tedavinin 
başarısız olduğu metastatik over kanserinde i.v. uygulanan 
kemoterapötik.

2 Özellikle oksazafosforin türevi kemoterapötikler olan siklofosfamid 
ya da ifosfamid kullanımıyla ortaya çıkan, akrolein adlı 
metabolitten kaynaklanan ve genellikle hemorajik sistit ile kendini 
gösteren “ürotelyal toksik etki”de metabolitle reaksiyona girerek 
toksik etkiyi önleyen ilaç.

3 i.v. infüzyonu akut lösemi tedavisinde ve lipozomal formülasyonu 
AIDS’e bağlı Kaposi sarkomunda kullanılan sitotoksik antibiyotik.
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Yeni Üyelerimiz

Doçentlik sınavında başarılı olan üyelerimizi kutluyor ve başarılarının devamını diliyoruz.

Türk Farmakoloji Derneği

Dr. Ayse Erol Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Dr. Turhan Dost Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Dr. Nergis Murat Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
Dr. Hale  Z. Toklu Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
Dr. Günay Yetik Anacak Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
Dr. Kemal Sayar Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
Dr. S. Ezgi Gülmez Université de Bordeaux

Doçentlik Kutlama

Biyolog Miriş DİKMEN
Anadolu Üniversitesi,
Eczacılık Fakültesi,
Farmakoloji Anabilim Dalı

Uzm. Ecz. Narin ÖZTÜRK
İstanbul Üniversitesi,
Eczacılık Fakültesi,
Farmakoloji  Anabilim Dalı

Dr. Şeniz GÖRAL
Gazi Üniversitesi,
Tıp Fakültesi, Kan Merkezi

Dr. Bahar BÜGET
İstanbul Üniversitesi,
Tıp Fakültesi, Farmakoloji ve
Klinik Farmakoloji Anabilim Dalı

Dr. Enes KARABULUT
İstanbul Üniversitesi,
Tıp Fakültesi, Farmakoloji ve
Klinik Farmakoloji Anabilim Dalı










