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Değerli Meslektaşlarım,

Türk Farmakoloji Derneği XXVIII. Dönem yönetim kurulu icraat dönemi bu yıl 
aralık ayında yapılacak olan olağan genel kurul toplantısıyla sona eriyor. Henüz 
kesinleşmese de hazırlıklarımız genel kurulun 23 Aralık 2011 Cuma günü Ankara’da 
yapılması yönündedir. Bülten iç sayfalarında yönetim kurulu faaliyetlerimizin bir 
yarı-resmi özetini bulacaksınız. Bu yazıyı bültenimizin 104. sayısında yönetim ku-
rulu dönemimizde faaliyete geçirilmesi düşünülen projeler ve 107. sayısında yer 
alan yarı resmi faaliyet raporu yazılarımızla karşılaştırabilirsiniz. Yönetim kuru-
lumuz, bazı üyelerde değişikliklerle olağan genel kurulumuzda da aday olmaya 
karar vermiştir. Listemiz kesinleşince tüm üyelerimiz bilgilendirilecektir.

19-22 Ekim 2011, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Kongre Merkezi’nde 21. Ulusal 
Farmakoloji Kongremiz başarı ile gerçekleştirildi. Kongre öncesinde 19 Ekim 2011’de 
5. Klinik Farmakoloji Sempozyumu ve 4. Klinik Toksikoloji Sempozyumu da yapıl-
dı. Son ulusal kongremiz 400’ün üzerinde katılımla gerçekleştirdiğimiz en yüksek 
katılımlı, ayrıca 53’ü sözlü, 254’ü poster olmak üzere toplam 307 serbest bildiri 
sunumuyla da en çok bildiri sunulan kongremiz oldu; bu sayıları internet site-
mizde yer alan verilerle daha önceki kongrelerimizle karşılaştırabilirsiniz. Bu ko-
nudaki emeği geçen herkese başta kongre sekreterimiz Prof. Dr. Kevser Erol olmak 
üzere teşekkür ederim. Kongremiz hakkında anketimiz 4 Kasım 2011 tarihine kadar 
internet sitemiz üzerinden yapılacaktır. Buradan alacağımız veriler gelecekteki 
kongrelerimizin daha iyi yapılabilmesine katkı sağlayacaktır. Eğer ulusal kong-
relerimizin daha da büyümesini istiyorsak belki de ulusal kongremizin tamamen 
İngilizce yapılması için bir araştırma yapmalıyız. Bu sayede derneğimiz çok farklı 
coğrafyalardan farmakologların çekim alanı olabilecek kongreler düzenleyebilir. 
Haziran ayında düzenlediğimiz EPHAR sempozyumunun tümünü İngilizce düzen-
ledik, 2016’da EPHAR2016’yı da tümüyle İngilizce düzenleyeceğiz. Bu nedenle bu 
konunun şimdiden tartışılmaya başlanması olumlu sonuçlar doğurabilir.

Ülkemizde genel seçim sonrası dönemde meslektaşlarımızı ilgilendiren mevzu-
at alanlarında çok hızlı değişimler yaşanmaktadır. Artık bu değişimler geleneksel 
yaklaşımlarımızla izlenebilir olmaktan çok öteye geçmiştir ve yeni dönem yönetim 
kurulunun en fazla uğraştıracak alan olmaya adaydır. Bu nedenle derneğimizin 
mevzuat ve özlük haklarımız alanında faaliyet gösterecek yeni bir yapılanmaya 
gitmesi zorunludur. 

Türk Farmakoloji Derneği Yönetim Kurulu adına hepinize saygılarımı ve sevgi-
lerimi sunarım.

Prof. Dr. Öner Süzer
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TFD Yönetim Kurulu 2011 Yılı
Yarı Resmi Ara Faaliyet Raporu

Bültenimizin 104. sayısında TFD Yönetim Kurulunun, çalış-
ma süresince yaşama geçirilmesini öngördüğü projeler hak-
kında bir yazı yazmıştım. 107. sayısında ise bir yarı resmi ara 
faaliyet raporu yayınladık. Bu rapor yaptığımız faaliyetlerin 
tam listesi niteliğinde değildir, daha çok öne çıkan konuları 
içermektedir ve daha önceki yazılarla karşılaştırılmalıdır.

1. TFD mevzuatında gerekli değişikliklerin yapılması

4 Mart 2011 tarihinde dernek tüzüğümüzde mali konularla 
ilişkin değişiklik yapma amacıyla bir olağanüstü Genel kurul 
toplantısı yaptık ve yönetim kurulumuzun istediği değişiklikler 
onaylandı. Olağan genel kurulumuzda da dernek tüzüğünde 
yapılmasını istediğimiz değişiklikleri önereceğiz. İstenen de-
ğişikliklere genel kurul öncesinde internet sitemiz aracılığıyla 
ulaşabileceksiniz. Mevzuat alanı çok hızlı değişmeye başlamış-
tır ve geleneksel yapımızla bu durumun üstesinden gelmemiz 
olası değildir. Yeni dönemde bu konuda özel çalışma yapılma-
sı gereklidir.

2. Türkiye farmakoloji tarihçesinin yayınlanması

Tarihçe çalışmasının yazı hazırlıkları sonuçlanmıştır, çalış-
ma matbaada sayfa düzeni aşamasındadır.

3. Burslar

TFD bursları aynı şekilde devam etmektedir. Bugüne kadar 
burs verdiğimiz üyelerimizin listesi internet sitemizde yer al-
maktadır.

4. Farmakolojiye yeni başlayan doktora /uzmanlık öğ-
rencileri için farmakolojiyle ilgili bazı temel bilgilerin veri-
leceği bir kurs düzenlenmesi

Bu kursun üçüncüsü 20-25 Haziran 2011 tarihinde Ankara’da 
düzenlenmiştir. Çok önemli bir faaliyetimiz olarak kabul ettiği-
miz yaz okuluna seçim kriterleri ve bugüne kadar katılan üye-
lerimiz internet sitemizde yer almaktadır.

5. Dernek internet sitesinin daha işlevsel hale getirilmesi

TFD sitesi yenilenmiştir ve artık internet tabanlı bir veritaba-
nına sahibiz. Sitemizde şifreli alanlar, üyelerin kendi bilgilerini 
güncelleyebilmesi, anketler gibi pek çok yenilik yer almaktadır.

6. Dernek bülteninin tüm sayılarının internetten erişile-
bilir hale getirilmesi

Bültenimizin tüm sayıları internet sitemizden yayınlan-
maktadır. Bülten yazılarına kolayca uşaçabilmeniz içimn bir 
içindekiler tablosu oluşturulmuştur.

7. Dernek tarafından basılan tüm basılı kaynakların in-
ternetten erişilebilir hale getirilmesi

TFD’nin diğer basılı kaynakları ve 2000 yılında dernek tarafın-
dan bastırılan “Farmakoloji Ders Kitabı” internet sitemizden çok 
yakında, muhtemelen genel kurul öncesinde yayınlanacaktır.

8. Acil durum planlarımız

Bu konuda henüz iyi bir noktada değiliz. Yeni dönemde bu 
konuda atılım yapmak üzere çalışma yapmak zorundayız.

9. Uluslar arası ilişkilerimizin arttırılması

6-7 Haziran 2011’da İstanbul’da EPHAR’la ortak olarak 
“Molecular Pharmacology of G protein coupled receptors and 
signaling partners” başlıklı bir sempozyum düzenledik. Bu şe-
kilde ilk kez tamamı İngilizce olan bir faaliyet gösterdik. Belki 
de ilerleyen yıllarda ulusal kongtremizin tamamını da İngilizce 
düzenlememiz global bir dernek olmamıza yol açacaktır. TFD 
17-20 Temmuz 2012’de, İspanya’da düzenlenecek olan EP-
HAR2012 de “Rho/Rho-kinase signalling in health and diseases” 
başlıklı bir panel düzenleyecektir. Paneli düzenlemek üzere 
Prof. Dr. Kansu Büyükafşar görevlendirilmiştir.

10. Eğitim faaliyetlerimizin arttırılması

TFD Yönetim Kurulu Prof. Dr. Ersin Yarış başkanlığında Akıl-
cı İlaç Kullanımı Eğitim Koordinasyon Kurulu kurmuştur. Bu ko-
nudaki faaliyetlerimiz artarak sürmektedir.

11. Klinik Farmakoloji ve Klinik Toksikoloji çalışma grubu 
ile ilişkiler

Bu alan oldukça çalkantılı oldu. Bu nedenle ileriki dönemde 
ilişkilerin daha efektif yapılabilmesi için özel çalışma yapılması 
gereklidir.

12. Dernek arşivinin ve kayıtlarının daha işlevsel hale ge-
tirilmesi

Dernek veritabanımızın ve kayıtlarımızın daha iyi tutula-
bilmesi için veritabanı programlarını efektif kullanabilen bir 
sekreterle anlaşma sağlanmıştır. İdeali derneğimizin sabit bir 
adreste faaliyetlerinin sürdürülmesidir. Bu nedenle Ankara’da 
merkezi bir yerde dernek merkezimizi oluşturacak bir mülkün 
alınmasına ihtiyaç vardır. Mali koşullarımız elverdiği an bunu 
gerçekleştireceğiz.

13. Derneğimizin finansal olarak daha güçlü hale geti-
rilmesi

Ülkemizde ve Dünya’da oluşan krizler nedeniyle işlerimiz 
daha güç olsa da yönetim kurulumuz bir sonraki döneme daha 
güçlü bir finansal yapı devredecektir. Finansal konularda der-
nek mevzuatındaki eksikliklerimizi tamamlamak için sadece 
bu konuya odaklanan bir olağanüstü genel kurul yapmamız 
gerekmiştir.

Hepinize sevgi ve saygılarımla.

Prof. Dr. Öner Süzer
Türk Farmakoloji Derneği Yönetim Kurulu Başkanı
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21. Ulusal Farmakoloji Kongresinin 
Ardından

Türk Farmakoloji Derneği’nin 21. Ulusal Kongresi 
19- 22 Ekim 2011 tarihleri arasında Eskişehir Osman-
gazi Üniversitesi Kongre Merkezi’nde yapıldı. Kongre 
19 Ekim sabahı eşzamanlı olarak sürdürülen 5. Klinik 
Farmakoloji Sempozyumu ve 4. Klinik Toksikoloji Sem-
pozyumu ile başladı. Klinik Farmakoloji Sempozyu-
munda ağırlıklı olarak akılcı ilaç kullanımının yaygın-
laştırılması konusunda gerek ulusal düzeyde gerekse 
dünyada uygulanan eğitim çalışmaları ile ulusal sağ-
lık otoritelerinin bu konudaki destek ve beklentileri 
ile ilgili konuşmalara yer verilmişti. Klinik Toksikoloji 
Sempozyumunda ise ağırlıklı olarak bitkisel kökenli 
ürünlerin kullanımı ile ilgili olarak yaşanan sorunlar 
ve bu ürünlerle oluşan zehirlenmeler ve ilaç etkileş-
meleri üzerinde duruldu. Her iki sempozyumun or-
tak oturumunda ise Hacettepe Üniversitesi Onkoloji 
Enstitüsü’nden Prof. Dr. İsmail Çelik son zamanlarda 
ülkemizde kanser kemoterapisi sırasında yaygın ola-
rak kullanılma eğilimi olan bitkisel kökenli ürünlerin 
ortaya çıkarabildiği sorunlar üzerinde durmuştur.

19 Ekim akşamı Ulusal Farmakoloji Kongresinin res-
mi açılış töreni Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı 
Prof. Dr. Yılmaz BÜYÜKERŞEN’in açılış konuşmalarıyla 
yapılmış ve daha sonra eskiden hal binası olarak kul-
lanılan Haller Gençlik Merkezi’nde açılış kokteyli ve-
rilmiştir.

408 Kayıtlı katılımcı ile yapılan kongrenin bilim-
sel programı içinde 48 adet sözlü ve 254 poster olmak 
üzere toplam 302 bildiri sunulmuştur. Bunun yanında 
6 adet de seçilmiş sözlü sunum paralel oturumlar şek-
linde yapılmıştır. Kongre sırasında eşzamanlı olarak 6 
tane ilginç panel alanlarında yetkin uzmanlar tarafın-
dan organize edilerek multidisipliner katılımla sunul-
muştur. Bunlar Diyabetin Kardiyovasküler Komplikas-
yonları, İlaç/Madde Kullanımının Adli Yönleri, Nöral 

Plastisite, Hastane İlaç Yönetimi ve Monitorizasyon, 

Pulmoner Farmakoloji ve Kronofarmakokinetik konu-

larında yapılmış ve tüm katılımcılar tarafından ilgiyle 

izlenmiştir. Yurtdışından davet edilen 5 konuşmacı-

dan biri olan ABD Güney Carolina Tıp Üniversitesi’nden 

Dr. Martin Morad kalbin fonksiyonel regülasyonunda 

kalsiyum sinyallerinin önemi üzerinde durmuştur. 

Kronofarmakokinetik panelinde konuşmacı olan Fran-

sa INSERM’den Dr. Francis Levi Kanser kemoterapisi 

sırasında sirkadien kontrolün önemi konusunda bilgi 

vermiştir. Fransa Strasbourg Üniverites’nden Dr. Ca-

nan Nebigil-Désaubry İlaç geliştirmede genetik olarak 

manuple edilen hayvan modelleri üzerindeki dene-

yimlerini aktarmış, yine aynı üniversiteden Dr. Lau-

rent Désaubry Doğal kaynaklı yeni anti kanser ilaçlar 

konusunda bilgi vermiştir. Yurtdışından gelen son 

konuşmacı ise Almanya Gutenberg Universitesi’nden 

Dr. Ullrich Förstermann vasküler hastalıklarda eNOS 

kenetsizlenmesinin önemi üzerinde durmuştur. Kong-

renin erken oturumunda Ankara Üniversitesi Tıp 

Fakültesi’nden Dr. Hakan Gürdal yeni ilaç geliştirmede 

moleküler tekniklerin kullanımıyla yaşanan sorunla-

rı dile getirerek bunların klinik öncesi araştırmalara 

yansımalarını irdelemiştir.

Kongrenin son toplantısı TFD nin Yönetim Kurulu 

Üyeleri ve katılımcılarla interaktif gerçekleştirilen iş 

toplantısı oldu. Farmakolojinin gelecekte yapılanması, 

misyon ve vizyonu konusunda tartışmalarla kongrenin 

kapanışı yapıldı.

21 Ekim akşamı kongrenin gala yemeğinde katılım-

cılar hem stres atıp hem de son derece sıcak ilişkilerle 

birbirlerine veda ettiler. Açılış günü ülkemizde yaşa-

nan terör nedeniyle 24 şehidimizin olması ve arkasın-

dan da Van depremi ise katılımcılara bu kongrenin bir 

açıdan da hüzünle anılmasına neden olmuştur. Eski-

şehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Anadolu 

Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Anabilim 

Dalı olarak bizler böyle nezih bir toplantıya evsahipliği 

etmekten onur duyduk.

Prof. Dr. Kevser Erol
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı
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TFD Yeterlik Kurulu
Anket Değerlendirmesi,
Görüşler ve Öneriler

TFD Yeterlik Kurulu, Türk Tabipleri Birliği tarafından 

oluşturulan Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulunun 

(UDEK) bir alt birimi olan Ulusal Yeterlik Kurulunun 

(UYEK) üyesidir. Avrupa Uyum Planı Çerçevesinde tıp 

eğitiminde yeniden yapılanma gereksinimine karşılık 

kurulmuş olan UDEK, Avrupa Tıp Uzmanları Birliğinin 

(UEMS) de asosiye üyesidir. Öte yandan derneğimiz, 

Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan Tıpta Uzman-

lık Kurulu Müfredat Oluşturma Sistemi (TUKMOS) adı 

altındaki çalışmalarda da yer almaktadır. TUKMOS’un 

hız kazanan çalışmalarına ayak uydurabilmek için, 

yeterlik kurulumuzun alt komisyonlarını en kısa za-

manda yapılandırmak ve işlerlik sağlamak kaçınılmaz 

olmuştur. Bu amaçla TFD Yeterlik Kurulu Eğitim Alt Ko-

misyonlarının (Eğitim Programlarını Geliştirme Komis-

yonu, Eğitim Kurumlarının Akreditasyonu Komisyonu, 

Yeterlik Sınav Komisyonu, Yeniden Belgelendirme Ko-

misyonu) oluşturulmasına karar verilmiştir. Konuyla 

ilgili duyuru önümüzdeki günlerde TFD internet site-

sinde yayınlanacak olup, ilgi duyanların başvuruda 

bulunmaları sağlanacaktır. 

 Yeterlik kurullarının önemli görevlerinden biri, 

gereksinimlere göre yeni çalışma alt komitelerinin 

oluşturulmasını önermek ve teşvik etmektir. Üyele-

rimizden gelen talepler doğrultusunda, kurulumuz 

“farmakogenetik” konusunda bir “çalışma alt komi-

tesi” kurulmasına yönelik girişimde bulunmuştur. Bu 

girişimin temel gerekçesi, farmakoloji dışı dallara tek 

başına bırakılmayacak kadar, ilaç bilgisi ve yorumu 

gerektiren bu konuda üzerimize düşen sorumluluktur. 

Bunun için de mezuniyet sonrası sertifikalı farmako-

genetik eğitim programlarının oluşturulması ve ülke 

genelinde yaygınlaştırılması amaçlanmıştır.

Yeterlik Kurulunun başlıca görevlerinden biri de, 

lisansüstü eğitim programlarını oluşturmak, uygula-

nabilirliklerini izlemek ve gereksinime göre güncelle-

melere gitmektir. Bunun için de geri bildirime gerek-

sinim vardır. Bu amaçla kurulumuz Farmakoloji eği-

timinde mevcut durumu ve sorunları ortaya koymak 

için bir anket oluşturmuştur. Bu anketin oluşturulma-

sında en önemli çıkış noktamız, son yıllarda yaşanan 

araştırma görevlisi sıkıntımız olup, özellikle Tıpta Uz-

manlık Sınavı (TUS) ile gelen öğrencilerin uzmanlık 

eğitim süreçlerini değerlendirme biçimlerinin rahatsız 

edici bir hal almış olmasıdır. TUS’un zorlu bir çaba so-

nucu kazanılıyor olması, öğrencilerin bu kazanılmış 

hakkın her koşulda kalıcı olduğunu düşünmesine ve 

yürürlükte olan sistemin tekrar tekrar TUS’a girmele-

rine izin vermesi nedeniyle de eğitim süreçlerini iyi 

değerlendirememelerine yol açmaktadır. Öte yandan, 

her yeni gelen öğrenci için eğitime baştan başlamak, 

öğretim üyelerinde bezginlik ve isteksizlik yaratmak-

ta ve eğitim vermeyi anlamsız kılmaktadır. Böyle bir 

durumda çekirdek eğitim programı (ÇEP)’nın uygula-

nabilmesi de zorlaşmaktadır. Bu durum sadece eğitimi 

değil, bilimsel araştırmaların yürütülmesini de kısıt-

lamaktadır. Şöyle ki, ne kadar süre kalacağı bilinme-

yen bir öğrenciyi araştırma projelerine katıp katma-

ma kararı veya dışarıdan eleman bulma çabaları için 

geçen süreç, bazen projenin hiç yazılmamasına kadar 

gidebilen tatsız durumlara neden olabilmektedir. Bu 

sorunu çözmenin bir yolu olarak, bazı anabilim dalları 

Prof. Dr. Şule Gök 
Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi
Farmakoloji Anabilim Dalı
TFD Yeterlik Kurulu Adına,
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TFD Yeterlik Kurulu Anket Değerlendirmesi, Görüşler ve Öneriler

muvafakat vermeme yönüne gittilerse de, bu tam bir 

çözüm getirmemiştir. Ülkemizde bilimsel açıdan özel 

bir yeri olduğuna inandığımız farmakolojinin, gittikçe 

basamak olarak kullanılan bir dal olmasında izleyici 

kalmak mesleki varlığımızı da tehdit etmektedir. 

Bu sorunları rasyonalize etmek için Yeterlik Ku-

rulumuz “Farmakoloji Eğitiminde Mevcut Durumu” 

saptamaya yönelik bir anket hazırladı. Bu ankete 33 

Tıp Fakültesi, 5 Eczacılık Fakültesi ve 1 Diş Hekimliği Fa-

kültesi olmak üzere, toplam 39 fakülte ve 74 öğretim 

üyesi katıldı. Katılım oranı her ne kadar çok yüksek ol-

masa da, katılan fakültelerin dağılımına bakıldığında 

anketin Türkiye genelini temsil ettiğini düşünebiliriz. 

Aşağıda anket sorularımıza verilen yanıtların değer-

lendirmesini bulacaksınız:

Tıpta Uzmanlık durumunu sorgulayan 1, 3 ve 4. 

sorulara ait değerlendirmeye göre; son 10 yılda Far-

makoloji Anabilim Dallarına TUS ile gelen ve eğitimini 

tamamlayan öğrenci oranı % 35 bulunmuştur. Uzman-

lık derecesini almadan ayrılan öğrencilerin eğitimi bı-

rakma süreleri en çok ilk 6 ay ile 1 yıl içerisindedir. Bu 

öğrencilerin eğitimi bırakmalarının en başta gelen ne-

deni ise “farmakolojiyi gerçekten isteyerek seçmemiş” 

olmalarıdır; bunu “farmakoloji alanındaki istihdam 

sorunu” izlemektedir. 

Tıpta uzmanlık konusunda durum böyleyken, dok-

tora programını tamamlama daha başarılı görünmek-

tedir (anketin 3. sorusu): Son 10 yılda Tıp fakültele-

rinde doktora eğitimine başlamış ve tamamlamış tıp 

mezunlarının oranı % 65’tir. Bu oran eczacılık fakültesi 

mezunlarında % 80 ve diğer fakülte (veterinerlik, kim-

ya, biyoloji) mezunlarında % 85’tir. 

Doktora programlarındaki kadro sorunlarına rağ-

men başarı ile tamamlama oranının daha yüksek ol-

ması, bu programları kişilerin isteyerek seçmiş olma-

larına bağlayabiliriz. Dikkati çeken bir nokta tıp me-

zunlarının doktora programlarını tamamlama oranı-

nın, diğer mezunlara göre düşük olmasıdır. 

Önceden de tahmin edilen yukarıdaki sonuçlar, 

ÇEP’te yer alan yüksek lisans ve doktora programları-

na kabul koşullarının tekrar gözden geçirilmesi ve ge-

rekirse güncellemeye gidilmesinin gerekliliğini ortaya 

koymaktadır. Bu amaçla oluşturduğumuz aşağıdaki 

soruların değerlendirmesine göre;

Çekirdek Eğitim Programımızda yer alan “Farmakoloji

Yüksek Lisans Eğitim sürecine kabul edilmede lisans 

düzeyinde farmakoloji eğitimi almış olmak ön koşul 

olmalıdır” maddesine “katılıyorum” diyenler yüksek 

oranda olmakla beraber (toplam 50 kişi), “kısmen 

katılan ve katılmayanların” toplamı da (23 kişi) azım-

sanmayacak derecededir. Katılmayan üyelerimizden 

bazıları konuyla ilgili aşağıdaki önerilerde bulunmuş-

lardır:

 I. “Farmakoloji lisans eğitimi almamış adaylar için 

adayın mezun olduğu lisans programına göre değiş-

mek üzere farmakolojinin yanı sıra belirlenecek kredi 

çerçevesinde fizyoloji, anatomi vb dersler lisans ta-

mamlama şeklinde iki veya üç dönem süresince alına-

bilir.”

 II. “Dünyada benzer örnekleri olduğu üzere ilgili 

fakülteler bünyesinde ya da tekno kent gibi yapılan-

malar içinde ve ilaç firmalarının Ar-Ge bölümlerinde 

farklı kadro alanlarında çalışma fırsatı sağlamak üzere 

lisans eğitiminde farmakoloji dersi almış olma koşulu 

aranmamalı, ancak mevcut programlar bu öğrencilere 

uygun şekilde düzenlenmelidir”

Çekirdek Eğitim Programımızda yer alan “Farma-

koloji Doktora Eğitim sürecine kabul edilmede Uzman 

Hekim, Hekim, Diş Hekimi, Veteriner Hekim ve Farma-

koloji Yüksek Lisansı yapmış olmak ön koşul olmalıdır” 

maddesi hakkındaki düşüncelerinizi sorduğumuz 6. 

soruda ise “katılıyorum” diyenler 44 (% 59) “kısmen 

katılıyorum ve katılmıyorum” diyenlerin toplamı ise 

30 (%40) kişidir. Katılmayan üyelerimizden gelen bazı 

öneriler aşağıda belirtilmiştir: 
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 I. “Farmakolojinin yeni alanlarında (farmakogene-

tik, kök hücre vb) gelişebilmesi için, farklı bilim dalla-

rında (biyoloji, kimya mezunları) yüksek lisans diplo-

ması olan adaylar kabul edilebilmelidir. Gerçekten is-

tekli, yabancı dil, ALES gibi puanları yüksek, akademik 

hayatı zorluklarına rağmen tercih eden kişiliğe sahip 

adaylara fırsat verilmelidir” 

 II. “Farmakoloji Yüksek Lisansı olmayanlar Bilimsel 

Hazırlık Programından geçtikten sonra doktora prog-

ramına devam edebilmelidir” 

 III. “Farmakoloji Doktora eğitim sürecine kabul 

edilmede 5 yıllık eğitim veren fakülte mezunları veya 

lisans ortalaması yüksek olanlar başvurabilmelidir”

Üyelerimizin Çekirdek Eğitim Ders Programı ve Uy-

gulanması hakkındaki görüşlerini almak üzere oluştu-

rulan 9. ve 10. sorulara ait değerlendirmeye göre: 

“Mevcut haliyle TFD Çekirdek Eğitim Programını 

nasıl buluyorsunuz” sorusuna, katılımcıların büyük 

çoğunluğu (% 72) “güncellenmelidir” yanıtını ver-

miştir.

Dört yılda bir güncelleme çalışmaları yapılan 

ÇEP’in ilk oluşturulmasından bu yana, TFD üyelerinin 

de katkılarıyla az da olsa değişiklikler yapıldı. Tıpta 

Uzmanlık Eğitimi Programı için Farmakoloji ÇEP gün-

cellemesinde üyelerimizden alacağımız önerilerin yanı 

sıra, TUKMOS çalışmaları da temel alınacaktır. Yüksek 

lisans ve Doktora programları için güncelleme çalış-

maları ise, yine üyelerimizin önerileri ve ayrıca “Avru-

pa Biyotıp ve Yaşam Bilimlerinde Doktora Eğitimi Plat-

formu (ORPHEUS)” doğrultusunda yapılacaktır.

“Çekirdek Eğitim Programının uygulanma duru-

mu” hakkındaki sorumuza karşılık ise, 38 kişi (% 52) 

“çoğunlukla uygulanmaktadır” yanıtını verirken, 19 

kişi (% 26) “kısmen uygulandığını” belirtmiştir. Bu 

sonuç her ne kadar sevindirici olarak karşılanabilirse 

de uygulamada sorun yaşadığımızın da bir gösterge-

sidir. ÇEP’in uygulanmasındaki başlıca güçlükler şöyle 

özetlenebilir:

1. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doktora programı ile 

gelen öğrenciler kredili derslerini eksiksiz takip et-

meleri ve sınavlarında başarılı olmaları gerektiğinin 

bilincinde hareket ederlerken, TUS ile gelen uzmanlık 

öğrencileri eğitimleri süresince yapılan ara sınavları 

anlamsız bulmakta ve yasal olarak bağlayıcı olmadı-

ğını düşünmektedirler. Tekrarlayan TUS’a girme isteği 

eğitimi aksatmakta ve motivasyonu karşılıklı olarak 

kırmaktadır. 

Bu sorunlar gelişmiş üniversitelerde daha hafif ya-

şanıyor olsa da, ülke genelinde uygulanacak bir çekir-

dek eğitim programı için bütün fakültelerin durumu 

göz önünde bulundurularak yeniden bir düzenleme 

gerektiği açıktır. 

2. TFD Genel kurullarına katılım oranı göz önüne 

alındığında, ÇEP’in TFD genel kurullarında oylamayla 

kabul edilmesi, gerçekte birçok üyenin çeşitli neden-

lerle (alt yapı, ekip, asistan ve öğretim üyesi yetersiz-

likleri gibi), içinden onaylamakta zorluk çektiği bir 

programı kabul etmiş sayılmasına neden olmaktadır. 

Öğretim üye sayısının bir veya iki olduğu Anabilim 

Dallarında lisans öğrencilerine verilecek ders yükü 

düşünüldüğünde, ÇEP’in uygulanmasında zorluklar 

yaşanması son derece doğaldır. Ayrıca bu sorun daha 

yerleşik üniversitelerde de yaşanmaktadır. “Yeni fa-

külte kurulmasın” demek de sorunları çözememekte-

dir. 

Yeterlik kurulumuz bu sorunları kısmen aşabilmek 

için ÇEP’de yer alan ders programları için sertifikalı 

kurs programlarının düzenlenmesi ve bunun sürek-

lilik arz etmesi yönünde çalışmalar yapmaktadır. Bu 

amaçla ilk olarak web tabanlı bir eğitim ve sınama 

yöntemine geçilmesi düşünülmektedir. Bunu haya-

ta geçirmek için, özellikle ÇEP programını başarılı bir 

şekilde uyguladığını düşünen öğretim üyelerimizden, 

ders içeriklerinin hazırlanması konusunda yardım ta-
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lebinde bulunulacaktır. Böylece deneyimlerimizi çok 

daha rahat paylaşabileceğimiz ve iletişimin artacağı 

bir ortam yaratılacağına inanmaktayız. 

Son olarak anketimizde yer alan “Farmakoloji ala-

nında rotasyon yapılmasını gerekli bulduğunuz uz-

manlık alanları nelerdir?” sorusuna verilen yanıt çe-

şitlilik göstermekte ve Tıp ile Eczacılık Fakültelerine 

göre de değişmektedir. Rotasyonun en çok gerekli bu-

lunduğu alanlar İç Hastalıkları (18), Tıbbi Genetik (17) 

ve Biyokimya (17)’dır. Bunu Anesteziyoloji (7), Tıbbi 

Biyoloji (7), Nükleer Tıp (6), Psikiyatri (6) izlemektedir. 

Ayrıca “bölümün ve öğrencinin gereksinimlerine göre 

tercihli olmalıdır” şeklinde yaklaşımlar da mevcuttur. 

Bu amaçla uzmanlık öğrencisinin isteği ya da bölü-

mün önerisine bağlı olarak farklı deneysel modellerin 

öğrenilmesi açısından “öğrenci değişim programları” 

oluşturulması ve yaz okulu uygulamasının devam et-

mesi istenmektedir. Ayrıca, Klinik İlaç Araştırmalarının 

yürütüldüğü kliniklerde de rotasyon yapılması öneri-

ler arasındadır. 

Sonuç:

Anket sonuçlarımız mevcut durumu değerlendir-

memize önemli katkıda bulunmuş ve çalışmalarımıza 

ivme kazandırmıştır. ÇEP’in güncellenmesi ve uygu-

lanmasının yaygınlaştırılması konusunda, siz değerli 

TFD üyelerinin katkı ve desteğine büyük gereksinim 

vardır.

Dünyada ve ülkemizde, ilaç ile ilgili araştırmalar, 

farmakoloji anabilim dalları dışında gerek tıp gerekse 

tıp dışı pek çok farklı disiplin tarafından da yürütül-

mektedir. Buna “dur” deme yetkimiz ve hakkımız ol-

madığına göre, bu disiplinlerden bilim insanlarını da 

bünyemizde bulundurarak, farmakoloji eğitimi alma-

mış kişilerin sahip olamayacağı bakış açımızı onlara 

da kazandırarak bir “potansiyalizasyon” sağlanacak 

ve bilimsel üretimin kalitesi artacaktır. Bugüne kadar 

özellikle istihdam ve akademik kadro konusundaki 

kaygılarımız, bu gerçekleri göz ardı etmemize neden 

olmuştur. Oysa ülkemizin akademik kadrolar dışında 

ve üyelerimizin yukarıda öneriler bölümünde belirttiği 

alanlarda çalışacak farmakolog gereksinimi olduğu da 

açıktır. Bu bağlamda Farmakoloji Anabilim Dalları ge-

reksinim duyulan her bilimcinin birlikte çalışabildiği 

birimler olabilmelidir. 

Öte yandan, Klinik Farmakolojinin yan dal uzman-

lık alanı olarak yer alması konusundaki çalışmaları-

mıza paralel olarak, ÇEP’te klinik farmakoloji dersleri 

kapsamlı bir şekilde yer almalı ve klinik araştırmalarda 

farmakologların daha etkin rol alabilmesi konusunda 

da çalışmalar hızlandırılmalıdır. Ayrıca Farmakoge-

netik, Klinik Toksikoloji, Adli Farmakoloji ve Terapötik 

İlaç Düzeyi İzlemi dersleri de ÇEP’te yer almalıdır. 

TFD yönetiminin yaz okullarını başlatması çok 

olumlu bir gelişmedir. Ancak yaz okulu kavramı gere-

ği, daha çok ilgi duyanların katılacağı özelleşmiş ko-

nularda ve uluslararası katkılı programlar haline geti-

rilebilir. Farmakoloji Eğitiminin gereksinimleri ise TFD 

Yeterlik Kurulu bünyesinde kurulacak olan eğitim ko-

misyonları tarafından zorunlu uygulamalı programlar 

olarak geliştirilmelidir. 

Şimdiyi yaşamadan geleceğimizi de yaşayamaya-

cağımızı aklımızda tutmamız dileğiyle sevgi ve saygı-

larımı sunarım. 

Teşekkür

En başta TFD Yeterlik Kurulunun ve ÇEP’in ilk mi-

marı Prof. Dr. Emine Demirel Yılmaz’a olmak üzere, bu 

ankete katılan ve değerli katkılarını sunan tüm öğre-

tim üyelerimize, anketin hazırlanmasından son aşa-

maya kadar değerli katkılarını sürdüren Yeterlik Kuru-

lu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Zafer Güney’e, Eşgüdüm 

üyemiz Prof. Dr. Dr. Remzi Erdem’e, üyemiz Doç. Dr. 

Günay Yetik’e ve anket sonuçlarını titizlikle değerlen-

diren Yeterlik Kurulu Sekreterimiz Yrd. Doç. Dr. Tolga 

Reşat Aydos’a sonsuz teşekkürlerimle.
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Deneysel Çalışma
Prensiplerini Hatırlama

Uygun bir araştırma stratejisi belirlemek için uy-

gun bir tasarım yapmalıyız. Bu tasarımı yapmadan 

önce nasıl bir tasarım istediğimize karar vermemiz 

gerekmektedir. Literatürde bulunan araştırmaları in-

celediğimizde karşımıza çeşitli araştırma tasarımları 

çıkmaktadır. Bunlar:

• Gözlemsel araştırmalar,

• Araştırmacı deneyler,

• Doğrulayıcı çalışmalar,

• Parametre tahminlerini araştıran çalışmalar, 

• Pilot çalışmalar.

Gözlemsel çalışmalarda müdahale yoktur. Ça-

lışmadaki tüm incelenen parametreler olabildiğince 

serbest bir şekilde incelenir. İki genotipin karşılaştı-

rılması gözlemsel bir çalışmadır. Gözlemsel çalışmalar 

ve deneysel çalışmalarda kullanılan istatistiksel testler 

genellikle aynıdır.

Araştırmacı deneyler, bir tedaviye verilen yanıtın 

paternini bir hipotez kurmadan inceleyen çalışmala-

rıdır. Araştırmanın bulduğu cevaplar yeni soruların 

ortaya çıkmasını sağlar.

Doğrulayıcı çalışmalarda ise bir hipotez kurulur 

ve test edilir. Bu arada doz-yanıt eğrileri, ortalama ve 

oranlar gibi parametreleri tahmin etmek üzere de çe-

şitli deneyler planlanabilir. 

Pilot çalışmalar, bazen tek hayvanda bile yapı-

labilen, yapılması planlanan tam çalışmanın lojistik 

özelliklerini test eden, daha tanımlayıcı büyük ve tam 

bir çalışmaya ışık tutan, preliminer verilerin elde edil-

diği çalışmalardır. 

Pilot çalışmalar ve deneysel modeller

Pilot çalışmalar, doz düzeylerinin uygun olup ol-

madığını göstermek, yanıtların ve yanıtların varyas-

yonu hakkında bilgi edinmek için yapılır. Pilot çalış-
malar kötü giden şeyleri ortaya koyarak tam çalışmaya 
başlamadan önce düzeltme yapabilme olanağı tanır. 
Pilot çalışmalar yeni bir deneysel modelle çalışmaya 
başlamadan önce nasıl çalıştığını göstermek üzere ya-
pılmalıdır. Yöntemin kurulması aşamasında yapılan 
hatalar, bulacağımız sonuçları, yöntemin geçerliliğini 
çok yakından ilgilendirir. 

Biyomedikal çalışmalarda çok karşılaştığımız mo-
del kavramının önemi pek tartışılmaz. Bir hastalığın 
veya fizyopatolojik bir durumun deneysel bir mode-
lini kullanmadan önce şu soruyu aklımıza getirmemiz 
gerekmektedir: Bir şey, başka bir şeyin modeli olabilir 
mi? Bu soruya verilebilecek en akıllı yanıtlardan birisi, 
“iki şey de, aynı evrende oldukları için, zaten birbirle-

rine benzerler (!)”şeklinde olabilir. En temel karşı gö-
rüşe söyleyebilecek dayanaklarımız olmalıdır. 

Bir hayvan modeli veya bir in vitro sistem belirli 
bir insan hastalığının veya fizyolojik bir olayın modeli 
olabilir mi? Modeller, modellenen şeye her açıdan ta-
mamen benzemek zorunda değillerdir. Buradaki kritik 
faktör, modelin modellenen insan sistemine büyüme, 
gelişme, farklılaşma, biyokimyasal özellikler ve verilen 
yanıtlar açısından benzeyip benzemediğidir. Çalış-
maya başlamadan önce doğru modelin seçildiğinden 
emin olmalıyız. Modelin validasyonunun (geçerliliği-
nin test edilmesi) uygun parametrelerin geçerli yön-
temlerle test edilerek yapıldığından emin olmalıyız. 
Bu konuya ilişkin bir örnek verecek olursak, sıçanlara 
deoksikortikosteron asetat (DOCA) ve tuz yüklemesi ile 
oluşturulan bir hipertansiyon modelinde, kan basıncı-
nın istenilen düzeylerde arttığını göstermiş olmalıyız. 
Mevcut antihipertansiflere yanıt verdiğini de göstere-
rek modelin validasyonunu gerçekleştirmeliyiz. Unut-
mamız gereken şeylerden birisi, bu sıçan DOCA-tuz 
modelinde bulacağımız sonuçların tüm hipertansiyon 
çeşitlerine uygulanamayacağıdır. Kan basıncı yüksek 
mi? Mevcut antihipertansiflere yanıt veriyor mu? Bul-
duğunuz sonuçlar sadece büyük hipertansiyon evre-
nin daha küçük bir alt grubunda yer alan “DOCA-tuz 
modelinin” yeraldığı durumlar içinde geçerlidir. 

Prof. Dr. M. Zafer Gören
Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi
Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı
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Deneysel çalışma prensiplerini hatırlama

Pilot çalışma yapılmasının zorunlu olduğu du-
rumlar

Pilot çalışma, orijinal, denenmemiş, kompleks ve 
yenilikçi olan tam ve büyük çalışmanın yapılabilme-
si için odaklanmalıdır. Plan yapmak için veri gereki-
yorsa pilot çalışma uygundur. Yapılan ölçümlerdeki 
standart sapmayı bilmiyorsak yeterli sayıda denek 
seçilemez. Pilot çalışmalar bize bu konuda yardımcı 
olur. Yapacağınız ölçümler, çok sık yapılan bir ölçüm 
ise bu konuda standart sapmanın ne kadar olacağını 
biliriz. Eğer yapacağınız ölçüm bir olasılık hesabı ise, 
kontrol grubunda ne kadar görüldüğünü bilmek ge-
reklidir. Örnek sayısını belirlemenin en sık kullanılan 
yöntemi “güç analizi” yapmaktır. Fakat bu metodun 
uygulanmasındaki en önemli kısıtlayıcı faktör stan-
dart sapmanın tahmin edilmesidir. Deney henüz ya-
pılmadığı için bunu önceden bilemeyiz. Bu durumda 
istatistiksel anlamlılık için p<0,05” düzeyi belirlenir ve 
standart hata için de literatürde daha önceden yapıl-
mış olan bir çalışmadaki sapma kullanılır. 

Alternatif olarak internette bulunan http://www.
biomath.info sitesine verileri girerek, örnek büyüklü-
ğü hesaplanabilir. 

�statistiksel analiz

İstatistiksel analiz, deneysel tasarımın temel ve 
integral bir parçasıdır. Hiç bir deneysel çalışmaya, 
araştırmacının deneylere başlamadan önce hangi is-
tatistiksel testi kullanacağı hakkında bilgisi yoksa 
başlanmamalıdır. Analizi, sonuçları elde ettikten son-
ra belirlemek taraf tutmak olur. 

Pilot çalışma ve tasarımını ilgilendiren problemler

a. Deneklerin elde edilmesi ve çalışmanın sonuna 
kadar kalabilmesi ile ilgili problemler:

• İstediğiniz deneklere ulaşabildiniz mi? 

Örnek: DOCA-tuz modeli ile her denekte istenilen 

düzeyde kan basıncı yüksekliği oluşturdunuz mu? 

• Deneklerin çoğu, değerlendirilmeden atılıyor mu?

• Deneklerin çoğuyla çalışmanın sonuna kadar gi-
debiliyor musunuz?

• Deneklerin çoğu protokolün tüm gereklerini yeri-
ne getiriyor mu?

b. Zaman ve kaynak problemleri: 

• Çalışmayı tamamlamak için yeterli sayıda, tecrü-
beli personel var mı?

• Maddi kaynak?

c. Altyapı ile ilgili problemler:

• Yeterli alet, düzenek, sarf malzeme mevcut mu?

• Aletler ve/veya düzenekler bozulursa ne olur?

• Aletler elektronik veri üretiyorsa, bilgisayarlarınız 
bu verileri anlamaya, işlemeye elverişli mi?

d. Veri işlemeye ilişkin problemler:

• Verileri toplamak, saklamak için altyapınız var 
mı?

• Bilgisayara verilerinizi girebiliyor musunuz?

• Unutulan parametre ve bu parametreye ilişkin 
verileriniz var mı?

• Verilerinizde çok fazla veya çok az varyasyon var 
mı?

e.Bilgi vermeyen verilere ilişkin problemler:

• Laboratuvar ölçümleriniz dedeksiyon limitinin al-

tında mı?

• Bütün deneklerde hep aynı sonuç mu çıkıyor?

f. Kör noktalar: Çalışma tasarlanırken aklımıza gel-

meyen kör noktalar var mı? Kör noktalardan kaçınmak 

için “ileri görüşlü” olmak gereklidir. Konuyu meslek-

taşlarınızla tartışın. 

g. Hala bu çalışmayı yapmaya kararlı mıyım?

Pilot çalışmanın sonuçlarının değerlendirilmesi

Pilot çalışmanın son noktaları çalışma tasarlan-

madan önce düşünülmeli ve bilimsel dayanakları be-

lirlenmelidir. Pilot verilere bakarak bu son noktalara 

ulaşılıp ulaşılamadığına karar vermek gerekir. Son 

noktalardan birisi hayvanın ölmesi ise bu baştan işin 

içine katılmalı, ağrı ve ıstırap için gerekli önlemler 

alınmalıdır.

Kaynaklar

1) G. A. Lancaster, S. Dodd, P. R. Williamson. De-
sign and analysis of pilot studies: recommendations 
for good practice. J Eval Clin Pract. 10(2); 307-12, 2004.

2) Michael F. W. Festing. Design and Statistical 
Methods in Studies Using Animal Models of Develop-
ment. ILAR J. 47(1): 5-14, 2006.
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İlaç Endüstrisi, Farmakoekonomi 
ve Farmakolojinin Yeri

Yaşam süresinin uzaması, yaşlanan nüfusun ge-

nel nüfüsa oranının artması, yeni tedavi yaklaşımla-

rı, hastanın ilaca ve doktora erişiminin artması sağlık 

harcamalarının büyümesine neden olmuş ve bu durum 

sağlık teknolojilerinde yeni yaklaşımları ve sağlıkta bir 

paradigma değişimini beraberinde getirmiştir. Bu de-

ğişim çerçevesinde:

- Hastalık odaklı sağlıktan, fonksiyonellik ve iyilik 

hali odaklılığa

- Tıbbi bakım odaklılıktan, sağlık bakımı odaklılı-

ğa 

- Hekimin hastalığın iyileştiricisi olması yanısıra 

sağlığın geliştiricisi olmasına

- Hastalığın patolojik ve fizyolojik özelliklere göre 

ölçülmesinden yaşam kalitesi, fonksiyonellik ve 

iyilik hali kavramlarına geçiş durumu ağırlık ka-

zanmıştır.

Ülkemizde, son yıllarda, bu gelişmelerin bir uzan-

tısı olarak sağlık teknolojilerinde yeni uygulamalar 

gündeme gelmiş; ilaç tedavilerinde ekonomi, akılcı 

ilaç kullanımı, tedavilerde etkinlik ve fayda oranları, 

yaşam kalitesi gibi kavramların yer aldığı farmako-

ekonomi çalışmaları ön plana çıkmaya başlamıştır. 

Özellikle yeni tedavi yaklaşımları için maliyet-etkililik, 

maliyet minimizasyon ve maliyet-yararlılık (maliyet–

etkililik analizine ek olarak) analizleri ilaç geri ödeme 

başvurularında zorunlu tutulmaktadır1. Giderek önem 

kazanan ve daha da gelişecek olan bu çalışmalar, kli-

nik araştırma deneyimi, farmakoloji, istatistik, eko-

nomi, epidemiyoloji, ilaç pazarı bilgisinin birarada 

bulunduğu çalışma gruplarının oluşmasını sağlayan 

multidisipliner bir yaklaşımı gerektirmektedir. 

Ekonomide odak noktası kıt kaynakların dağılımı 

iken, sağlık ekonomisinde sağlık hizmetleri, farmako-

ekonomide ise ilaç tedavisidir.

Bu multidisipliner yaklaşımda farmakolojinin önemli

bir yeri olduğunu ve farmakologların bu alanda daha 

fazla yer almak suretiyle artan katılımlarda buluna-

bileceğini düşünüyorum. Sağlık Teknolojileri eğiti-

mi ve uygulama altyapısı gerek Avrupa’da gerekse 

ABD’de üniversiteler, ilaç firmaları ve özel kuruluşlar 

bünyesinde yaygınlaşmaktadır. Artan talebe paralel 

olarak ilaç sektörüne danışmanlık ve proje yönetimi 

konusunda destek veren firmalar da kurulmaktadır. 

Bu konudaki gelişmeler endüstri, üniversiteler, sağlık 

otoriteleri gibi sektörün tüm bileşenleri nezdinde ül-

kemizde de yakından takip edilmektedir. 

Günümüzde yeni klinik çalışmalar planlanırken 

ilacın etkinliğinin yanı sıra tedavinin direkt ve dolaylı 

maliyetleri, yaşam kalitesine etkisi, tedavinin getir-

diği avantajların ve maliyetlerin sağlık ekonomisine 

etkisi, fiyat-yarar oranları gibi kavramlar da çalışma-

ların kriterleri arasında yer almaya başlamıştır. Bunun 

Dr. Mete Tan
Servier İlaç ve Araştırma A.Ş.
Dış İlişkiler Direktörü 

Sağlık Otoriteleri İlaç Sektörü

FARMAKOEKONOMİ

Akademisyenler

Hasta
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yanında, ülkemizde birçok hastalık alanında epide-

miyolojik verilere de ihtiyaç bulunmakta, bu alanda 

planlanacak çalışmalar giderek önem kazanmaktadır. 

Yukarıda bahsettiğim gelişmeler ve ortaya çıkan 

ihtiyaçlar sonucunda farmakoekonomi çalışmaları-

nın da uygulandığı departmanlar son yıllarda ilaç 

firmaları bünyesinde de kurulmuştur. Uzun yıllar ilaç 

endüstrisinde bir farmakolog olarak klinik çalışma-

lar, bilimsel projeler, pazarlama ve satış alanlarında 

değişik pozisyonlarda görev yaptıktan sonra bu ge-

lişmelere paralel olarak farmakoekonomi ve pazar eri-

şimi konularını da içeren bir departmandan sorumlu 

olarak çalışmaktayım. Farmakoekonomi çalışmaların-

da farmakologların uzmanlık alanı ve bilgi donanımı 

açısından ilaç sektöründe, üniversitelerde ve sağlık 

otoriteleri bünyesinde önemli bir katkı sağlayacakla-

rını düşünüyorum. 

Referanslar: 

1 Prof Dr Mehtap TATAR

2 SGK Başvuru Kılavuzu

3 Dr Serdar SAKA

Neden Farmakoekonomi3

Güvenilir/Etkili
İlaca Erişim

Tedavi Politikaları

Hedefler/
Harcama Kontrolü

Piyasa
Aksaması

Optimal
Sağlık
Çıktısı

Karar

Seçenekler

Etkili

Eşitlik/Hakkaniyet

İhtiyaçlar

Zamanında ulaşım

Toplum
Sağlığı
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“Soğuk Zincir”
Ne Kadar Soğuk Ne Kadar Zincirli?

Sağlık sektörü çalışanları olmanın yanı sıra hepimiz 
birer ilaç tüketicisiyiz. İlla ki hayatımızın bir döneminde 
biz veya bir akrabamız, arkadaşımız, komşumuz bir ilaç 
kullanmıştır veya kullanacaktır. Bu kadar çeşitli ürün 
barındıran büyük bir sektörün özel şefkat gerektiren bir 
grubu da “soğuk zincir” ürünleri... Öncelikle akla im-
münolojik ürünler (Ör: aşılar) gelse de, soğuk zincire 
tabi olması gereken hormon, kan ürünleri, antineop-
lastik ürünler, insülin preperatları gibi ülkemizde satışa 
sunulan yaklaşık dört yüz kalem ürün bulunmaktadır. 
Teorik olarak çoğumuz soğuk zincirin ne demek oldu-
ğunu, zincirin devamı için nelere dikkat edilmesi gerek-
tiğini bilmemize karşın pratikte bu sürece ne kadar özen 
gösterdiğimizin cevabı tahmin ediyoruz ki pek yüz gül-
dürücü değil. Şu anda birer tüketici olarak soğuk zincir 
ürünleri hakkında bilgimiz dahilinde olan tek şey diğer 
ilaçlarda da olduğu gibi ilaç kutusunun üzerinde belir-
tilen “son kullanma tarihi”. 

Özellikle konu soğuk zincir ürünleri olunca bir tarih 
bilgisi ne kadar güvenilir? Ülkemizde satışa sunulan 
sadece çok az sayıda soğuk zincir ürünü yerli, geri ka-
lan büyük miktarda ürün ise yurtdışından getirtiliyor. 
Ürün üretildikten sonra son uygulayıcıya yani hastaya 
ulaşıncaya kadar hangi aşamalardan geçiyor, hangi 
ortamlarda ne kadar süre bekletiliyor, hangi özelliklere 
sahip araçlarla depolar arasında taşınıp eczanelere ulaş-
tırılıyor veya istenen şartların dışına çıkıldığını belirten 
sıcaklık kaydediciler ne kadar güvenilir? Bu aşamalar-
dan bizim bilebildiğimiz veya takip edebildiğimiz tek 
şey; eczacının bize ürünü bir buz aküsüne sararak verip 
vermediği. Peki o ürün ne kadar güvenli, ürünün etken 
maddesi ne kadar etkin, bozulma oluştu mu, oluştuysa 
oluşan bozulma ürünü ne kadar toksik. Tek güvendiği-
miz kaynak; her şeye kadir son kullanma tarihi. Kim bilir 
ne kadar ürün hiçbir etkinliği olmadan hastalara uygu-
lanmakta. Tabii ki bunun tersi de geçerli. Ne kadar so-
ğuk zincir ürününün hala etkin olduğu halde, bozuldu-
ğu veya zincirin kırıldığı sanısıyla atıldığını ve bu yüz-
den boş yere ne kadar büyük mali kayıplar yaşandığını 
kestirmek oldukça güç. Nasıl emin olunabilir ki? 

Soğuk zincire tabi ürünlerin büyük bir kısmında 2-8 
˚C arasında buzdolabında saklanması gerektiği ibare-
si bulunmakta. Diyelim ki 9 ˚C’de 5 dakika veya 5 saat 
kaldı; veya oda sıcaklığında bir saat veya 24 saat kaldı. 
Ne yapmalıyız? Bunun cevabını neye göre vermeliyiz? 
“Geçen sefer de bir sürü ilacı bu şekilde atmıştık, bu 
sefer bir şey olmamıştır herhalde” aymazlığı içinde mi 
olunmalı yoksa “yapacak bir şey yok bunlar da atıla-
cak” şeklinde başka bir aymazlığa mı düşülmeli. Kitap 
bilgisi dışına çıkılan her durumda, vicdanların götürdü-
ğü yere mi gidilmeli? Ülkemizde satışa sunulan dört yüz 
civarında soğuk zincir ürününün üçte birinden fazlası 
300 TL ve üzerinde fiyatlı ürünler. Bu şekilde boş yere 
atılabilecek ürünlerden yaşanacak kayıpları düşünebi-
liyor musunuz?

Belirteçler (�ndikatörler): Öncelikle ele alınması ge-
reken konu; soğuk zincir ürünlerinin ne kadar güveni-
lir olduğunu değerlendirebilecek bir belirtecin, soğuk 
zincir ürünlerinde kullanılıp kullanılamayacağı. Dünya 
Sağlık Örgütü’nden (DSÖ) edinilen bilgiye göre dünya-
da bu tarz bir uygulama Arjantin’de hayata geçirilmeye 
çalışılmış fakat soğuk zincir uygulamalarındaki paydaş-
larla bu süreç yeterince paylaşılmadığı ve bu paydaşla-
rın yaşayabileceği sorunlar göz ardı edildiği için girişim 
başarısızlıkla sonuçlanmış. Zaman Sıcaklık Belirteçleri 
[ZSB / Time Temperature Indicators (TTI)] olarak ad-
landırılan belirteçler dünyada ilk olarak gıda sektö-
ründe kullanılmaya başlanmış, daha sonra ilaç sektö-
rüne geçmiştir. Karşılaşılan ısının derecesine ve sürenin 
uzunluğuna bağlı olarak uyarı veren bu belirteçlerden 
dünyada, aşılar için AFİ [Aşı Flakon İzlemcisi / Vaccine 
Vial Monitor (VVM)] adlı belirteçler kullanılmakta. AFİ; 
flakona yapıştırılan, ısıya hassas, ısıyla karşılaştıkça ka-
demeli ve geri dönüşümsüz olarak renk değiştiren ve bi-
rikimsel (kümülatif) ısıyı ölçen bir etiket. Isıyla belli bir 
süre karşılaşma sonucu etiketin içerisinde bulunan kare 
koyulaşarak, dış çemberin rengine dönüşmeye başla-
makta. +8 ˚C üzerine çıkıldığında AFİ hemen renk deği-
şikliğine uğramıyor. Renk değişikliği oranı, etkileşilen 
ısının yüksekliği ve geçen süre ile değişmekte. Bu etiket, 
soğuk zincir ürününün potensini ölçmüyor. Potensi et-
kileyecek ısı ile karşılaşma etkisini gösteriyor. Isıya her 
maruziyette veya ısı sabit kalsa bile zamanla ortadaki 
kare biraz daha koyulaşıyor ve karenin artık görülmedi-
ği noktadan sonra ürün kullanılamaz hale geliyor. 

Uzm.Dr. Kubilay Oransay
İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü
Akılcı İlaç Kullanımı Şube Müdürlüğü
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Aşılardan yola çıkılarak soğuk zincir ürünlerinde 
böyle bir etiket varlığının, hem sağlık hizmetleri açısın-
dan hem de ekonomik kayıpları önleme açısından ol-
dukça kullanışlı olacağı bir gerçek. Bu sayede, hem bir 
sağlık çalışanı olarak hem de birer hasta adayı olarak aşı-
nın veya soğuk zincir ürününün hastaya ulaşana kadar 
ki maceraları hakkında endişelenmemiz gerekmeyecek. 
Çünkü zaten bu belirteç ile ürünün ne durumda olduğu-
nu biliyor olacağız. Bunu hem üreticiler biliyor olacak, 
hem depo sahipleri, hem eczacılar hem de hastalar. Her 
aşamada, bir kendini denetleme (otokontrol) söz konu-
su. Eğer belirtece göre ürün kullanılamaz durumdaysa, 
depo üreticiden ürünü kabul etmeyecek. Aynı şekilde 
eczane depodan ve hasta da eczaneden -belirteci oku-
yup- ürünün bozulmamış olanını talep edebilecek. Bu 
sayede her bir aşamada taraflar, ellerindeki ürünü bir 
sonraki alıcıya teslim edene kadar, ürünün güvenliği 
açısından gerekli zincir önlemlerini almak zorunda kala-
caklar. Üstelik bu belirteçlerin, firmalara getirecekleri ek 
maliyetler de oldukça uygun gibi görünüyor. Yaklaşık 
beş on kuruşluk bir ek masraf gelecek ki, yüz liralarla 
telaffuz edilen ürün fiyatlarının yanında kar zarar oranı 
düşünüldüğünde bu rakamlar da oldukça uygun.

Gümrük Sorunu: 

Diğer önemli konulardan biri; gümrük sorunu. İthal 
edilen soğuk zincir ürünleri, gümrüklerde -resmi işlem-
lerle uğraşıldığı için- uzun süreler bekletilmekte ve her 
geçen saat zincir kırılma riski artmaktadır. Sanıyoruz alı-
nacak iki önlem bu sorunun çözümü için riskleri en aza 
indirecektir. Öncelikle gümrüklerde soğuk zincir ürünle-
ri için saklama koşullarının iyileştirilmesi ve denetimle-
rin aksatılmadan yapılması gerekiyor. Daha önemlisi de; 
Gümrük Müsteşarlığı ve Ulaştırma Bakanlığı ile ortaklaşa 
yürütülecek bir çalışma sonucu hazırlanabilecek yeni 
bir düzenlemeyle, gelen soğuk zincir ürünlerinin güm-
rüklerde bekletilmeden doğrudan geçiş yapabilmesi ve 
ilgili depolara olabildiğince kısa sürelerde ulaştırılması 
sağlanabilmelidir.

Buz Aküleri Sorunu: 

Buzluktan çıkarıldıktan sonra -20 ˚C civarında olan 
buz akülerinin, donmaya hassas ürünlerle karşılaşma-
dan önce mutlaka çalkalandıklarında, buz parçalarının 
birbirine çarpma ve suyun içinde yüzme sesi duyulana 
kadar terletilmeleri gerekiyor. Aksi halde buz aküleri, 
çok kısa sürede ürünlerin ısısını eksi derecelere çekebi-
liyorlar. Bu riskten kurtulmak amacıyla dünyanın bazı 
ülkelerinde buz aküleri tamamen terkedilmiş durumda. 
DSÖ’nün “no ice no freeze” (buz yoksa donma da yok) 
felsefesine de uygun olarak, buz akülerinin yerine cool 
water pack denen soğuk su torbalarından faydalanıl-
makta. Donma olayı aslında ısı maruziyetinden daha 
tehlikeli bir durum. Çünkü bir kere olması yeterli. Ürün 
dondu…bitti…atılabilir. Oysa sıcaklık olayı birikimsel 
bir olay. Ürünün donup donmadığının tespiti için de 
basit bir çalkalama testi olan “shake test” uygulamala-
rının yaygınlaştırılması gerekiyor. 

Aslında soğuk zincir ürünleriyle alınabilecek bu tarz 
önlemler büyük bir girişimin sadece başlangıç adımları. 
Sağlık çalışanları ve hastaların eğitilmesi, ambarlar ve 
taşıma şirketlerinin denetimleri, “Farmasötik Ürünler 
İçin İyi Saklama ve Dağıtım Uygulamaları Kılavuzunun” 
geliştirilmesi, soğuk zincir ürünlerinde sınıflandırmanın 
yapılması ve ülkenin soğuk zincir haritasının çıkartılması 
gibi önlemler de, sürecin etkili bir şekilde ilerleyebilmesi 
için oldukça önemli konu başlıklarından. Öncelikle aşılar 
ve hayati öneme sahip ürünlerle başlaması öngörülebi-
lecek bu girişim, sonrasında tüm soğuk zincir ürünleri 
ve her şey yolunda giderse de tüm farmasötik ürünlere 
uygulanabilir. Eğer gerçekleşebilirse de, dünyada başa-
rıya ulaşmış bir ilk olma özelliğini taşıyacak. 

AF� (Aşı Flakon �zlemcisi) (VVM)

İç kısımda bulunan kare rengi dış yuvarlağın renginden 
daha açıktır. Son kullanma tarihi geçmemiş ise aşı güvenli 
şekilde kullanılabilir.

Zaman geçtikçe iç kare kısım dış çembere nazaran halen 
daha açık renktir. Son kullanma tarihi geçmemiş ise aşı 
kullanılabilir.

Atılma durumu: İç karenin rengi dış çemberin rengi ile 
uyumludur. Aşıyı kesinlikle kullanmayınız.

Atılma noktasının da ötesinde: iç kare kısım dış çemberin 
renginden de koyu renktedir. Aşıyı kullanmayınız.
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İngiliz Edebiyatı’nda Romantikler 
ve Afyon Bağımlılığı

Afyon (opium), haşhaş (Papaver somniferum) bit-
kisinden elde edilir. Afyonda; morfin, kodein, tebain, 
papaverin ve narkotin (noskapin) alkaloitleri bulunur. 
Fizyolojik etkilerinden ilk kez Sümerler bahsetmiştir. 
Bulunan tabletlerde eski Mezopotamya’da (MÖ 5000-
4000) yatıştırıcı özelliğinden dolayı afyon kullandıkla-
rı yazılıdır (Schiff, 2002). Tarih boyunca tedavi amaçlı 
olarak çeşitli hastalıklarda kullanılmıştır. On beşinci 
yüzyıl ve sonrasında Avrupa’da Paracelsus tarafından 
laudanum (laudare: Latince hamd, şükür) olarak ad-
landırılan afyon tentürü (%1 morfin içerir) hazırlanmış 
ve kullanımı yaygınlaşmıştır. Özellikle 18. yüzyılda 
laudanum alkollü içkilere uygulanan vergiden muaf 
olduğundan işçi sınıfının rahatlıkla alabildiği ucuz bir 
ilaç olarak popüler olmuştur (Hodgson, 2001). Alkaloit 
olarak, 1806’da Friedrich Sertürner tarafından ilk izole 
edildiğinde uyku tanrısı Hypnos’un oğlu rüya tanrısı 
Morpheus’a ithafen; “morfin” olarak adlandırılmıştır 
(Toklu, 2011). 

Dr. John Jones, 1701’de yayımlanan “The Mysteries 

of Opium Reveal’d” adlı kitabında “afyon yoksunluk 
sendromu”nu ilk olarak tarif etmiş ve bu konuda uya-
rılarda bulunmuştur. Ancak buna rağmen afyon, keyif 
verici etkileri sebebi ve yaratıcılığı artırdığı gerekçe-
siyle Avrupa’da birçok edebiyatçı tarafından kullanıl-
mış ve sıklıkla da suistimal edilmiştir (Berridge ve Ed-
wards, 2010). Özellikle İngiliz Edebiyatı’nın romantik 
döneminin (1780-1830) edebiyatçıları arasında kulla-
nımı çok yaygındır. Samuel Taylor Coleridge, Thomas 
de Quincey, Elizabeth Barret Browning, Robert Brow-
ning, Mary Shelley, Percy Bysshe Shelley, Lord Byron, 
Charlotte Bronte, John Keats gibi romantik akımın 

temsilcisi durumundaki birçok ünlü şair ve romancı-

nın afyon bağımlısı oldukları bilinmektedir (Aldrich, 

1994). 

Doğanın manevi ve estetik boyutu ile bireyin ve 

ruhun önemine odaklanan sanatçıların başlattığı ro-

mantik akım, 18.yüzyılın sonunda Fransa’da ortaya 

çıkmış, hızla Avrupa ve Amerika’ya yayılmıştır. Ro-

mantizmde bireysel farkındalık, benlik gelişimi ve 

dolayısıyla psikoloji büyük önem taşımaktadır. Kişi-

nin benliği, bütün insanlık ile bir bütün halindedir, 

dolayısıyla bireyin toplumsal eşitsizlikleri düzeltmek 

ve insanlığın çektiği acıları dindirmek gibi ahlaki bir 

görevi vardır (Atkins, 1955). 18. yüzyılın sonu büyük 

bir karışıklık dönemidir. Amerikan Bağımsızlık Sava şı 

(1775-1783) ile Fransız Devrimi (1789) eski düşüncele-

ri derinden sarsmıştır. Yazarlar ve şairler ise gelecek 

hakkında iyimserdir. William Wordsworth ile Samuel 

Taylor Coleridge, “Lyrical Ballads” adlı gündelik dil-

le yazılmış ve 18. yüzyılın biçimsel şiirine benzemeyen 

deği şik şiirleriyle bir yenilik başlatmıştır. Wordsworth, 

en önemli şiirlerinden olan “The Prelude”da doğa sev-

gisini ve güzellikleri anlatır. 

Bunun yanında on dokuzuncu yüzyıl İngiliz ro-

mantik şairlerinin yapıtlarında karanlık, kuşkuların, 

umutsuzluğun ve güvensizliğin egemen olduğu bir 

yön vardır. Coleridge’in “The Ancient Mariner” gibi 

şiirleri ise alışılagelmişin dışındadır. Samuel Taylor 

Coleridge de şiirlerinde evrenin düzenini sağlayan 

metafizik bir gecenin varlığı konusundaki kuşkularını 

dile getirmektedir. Coleridge’in karabasan dünyasın-

da güven duyulabilecek bir evrensel ve ahlaki düzen 

yerine tesadüflerin egemen olduğu bir düzensizlik hü-

küm sürmektedir (Tekinay, 2000). Bipolar bozukluğu 

da olan Samuel Taylor Coleridge’in de eserlerini ço-

ğunlukla uyuşturucu aldıktan sonra gördüğü halüsi-

nasyonların etkisinde yazdığı bilinmektedir. Örneğin 

meşhur “Kubla Khan” şiirini, afyon sonrası uykuların-

dan birinde gördüğü rüyadan esinlenerek yazmıştır. 

Bu yapıtta, şiir okuyan bir ses, garip bir müzik eşliğin-
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de Kubilay Han’ın sarayının inşa edilişini anlatmak-

tadır. Coleridge, uyandıktan sonra gelen bir ziyaretçi 

yüzünden, bu şiirini eksiksiz olarak kâğıda geçireme-

miş ve şiir ilk 54 dizeyle kalmıştır. Coleridge’in hikâyesi 

2000 yılı yapımı “Pandaemonium” filmine konu ol-

muştur (Resim 1). Pandaemonium, Latince ‘pan’ (tüm) 

ve ‘daemon’ (şeytan) kelimelerinden türemiştir. “Tüm 

şeytanların yeri” anlamına gelmektedir.

Yirmi altı yaşında ölen John Keats de bir baş-

ka romantik akım şairidir. Kısacık yaşamına rağmen 

büyük bir ün kazanan Keats, yakalandığı tüberküloz 

hastalığından muzdarip olduğu sıralarda, kapıldığı 

ölüm düşüncesinden kurtulmak için ve/veya analjezik 

amaçlı olarak afyon tentüründen yararlanmıştır (Rains 

ve Rains, 1994). 

Elizabeth Barrett Browning ve Robert Browning 

de bu dönemin ünlü afyon bağımlısı çiftlerindendir. 

Elizabeth Barrett’in, eşi Robert Browning ile yaşadı-

ğı aşk, 1830 yılında “The Barretts of Wimpole Street” 

isimli filme konu olmuştur. Eşine duyduğu sevgiyi dile 

getirdiği “Sonnets from the Portuguese” (Portekiz-

li Kadının Soneleri, 1847) isimli yapıtıyla ün kazanan 

Elizabeth Barret Browning’in, aynı zamanda müthiş 

ağrılara sebep olan omurilik hastalığı vardır ve ağrıla-

rını gidermek için bu ilaca başlamıştır (Young, 1989). 
“Afyon, afyon, gecelerdir afyon” cümlesi onun sık 
kullandığı bir cümle olmuştur. 

William Blake’in de romatizmin etkisi altında yaz-
dığı şiirler mevcuttur. Başta “Jerusalem” olmak üze-
re bazı şiirlerini kendisi resimleyerek basmıştır. Percy 
Bysshe Shelley, şiirin insanların dünyayı düzeltmeleri 
için bir esin kaynağı olduğuna inanıyordu. Shelley’nin 
yakın arkadaşı olan Lord Byron, romantik ihtilalci-
lerdendir (Pfordresher, 1991). Lord Byron, ünlü “Don 

Juan” kitabında İngiltere, Rusya ve Osmanlı soylu-
larının hayatını anlatmıştır. Byron, Yunanlıların Os-
manlılara karşı isyanlarına bizzat katılmak için gittiği 
Yunanistan’da hastalanarak ölmüştür. 

Kitapları film yapılan bir diğer 19. yüzyıl romantik 
akım temsilcisi de; ilk çağdaş romancı, afyon bağım-
lısı bir annenin kızı olan Jane Austin’dir. “Sense and 

Sensibility”, “Pride and Prejudice” gibi kitapları film 
olmuştur. Filme konu olan bir başka 18. yüzyıl roma-
nı da Mary Shelley’nin 21 yaşında yayımladığı “Fran-

kenstein” adlı romandır. Bu kitapta da diğer zamane 
örneklerinde olduğu gibi insan duygularına yönelik 
ilginin ‘gotik roman’ adı verilen korku ve heyecan 
dolu öykülerde doruğa çık tığı görülmektedir. Bu ki-
tabın ilk tohumları Percy Shelley, Mary Shelley, Lord 
Byron ve doktoru John Polidori bir aradayken ortaya 
atılan en iyi hayalet öyküsünü yazma yarışması fikri ile 
ekilmiştir. Mary Shelley bu ünlü romanının ilk tasla-
ğını afyon çektikten sonra gördüğü halüsinasyonların 
etkisiyle yazmıştır (Resim 2). 

Bu dönemin bir başka parlak edebiyatçısı da Tho-
mas De Quincey’dir. Bağımlılığı ile ilgili itiraflarından 
oluşan otobiyografik kitabı “Confessions of an English 

Opium Eater” romantik edebiyatın klasikleri arasın-
da sayılmaktadır (Resim 3). İlk bölümünde yer alan 
‘ön itiraflar’ kısmı, yazarın çocukluğu ile gençliğine 
adanmış, daha sonraki bölümlerde afyon deneyimle-
rinin temelini oluşturan duygusal ve fizyolojik etken-
lere yoğunlaşılmıştır. Afyon kullandığı dönemler, 1802 
ve 1803’te Londra’da Oxford Caddesinde evsiz olarak 
sokaklarda yaşadığı dönemleri kapsamaktadır. Kita-
bın ikinci bölümünde ‘afyon zevkleri’ ve ‘afyon acı-

Resim 1: 2000 yılı yapımı Pandaemonium filmi Fransız 
ihtilali sırasında İngiliz şairler Samuel Taylor Coleridge ve 
William Wordsworth’ün dostluğunu anlatmaktadır. Panda-
emonium 17. yy. şairlerinden John Milton’un “Paradise Lost” 
adlı şiirinde sözü geçen cehennemin başkentidir.
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ları’ gibi bölümler bulunmaktadır. Afyon acıları adlı 
bölümde uykusuzluk, kâbuslar, korkunç görüntüler ve 
zor fiziksel semptomlardan bahsetmektedir.

İngiltere’deki romantik akımın sonrasında da; Ed-
gar Allan Poe, Charles Baudelaire, Louisa May Alcott, 
Charles Dickens, Elizabeth Siddal gibi edebiyatçıların 
da afyon bağımlılığı bilinmektedir. 

Afyon bağımlısı olan edebiyatçılar her ne kadar 
kendileri bağımlı olsalar da yazdıkları bağımsız şiirler, 
öyküler ve romanlar, sanki bu bağımlılıklarını affetti-
rircesine ölümsüz eserler arasında yer almışlardır. 
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Aşk, cinsellik, bağımlılık ihtiyaçlarının üzerine 

biraz romantizm sosu dökülmesiyle oluşturulmuş 

bir insanlık hali değil. “Aşk” dediğimizde gerçekten 

ortada oldukça karışık bir insanlık hali söz konusu. 

Daha önce aşkın cinsellik ve bağlılık ile ilişkili olsa 

da bir ve aynı şeyler olmadığını söyledik. Şimdi bu 

anlattıklarımızdan yola çıkarak diyoruz ki, birçokla-

rı aslında sevgiyle, aşkla ilgisi olmayan tamahkarlı-

ğı, mutlaka istediğimiz birine sahip olma tutkusunu 

aşkla karıştırıyorlar. Aşkın, tutkuyla sevmenin ta-

mahkarlıkla ilgisi yok oysa. Tamahkar insan, kar-

şısındakine bir eve, bir arabaya sahip olduğu gibi 

sahip olmak isteyen insan, haseti onarılmamış insan-

dır; büyük ihtimalle yaşadıklarının sevgiyle, aşkla 

uzaktan yakından alakası yoktur. Tamahkarlık, sev-

giye zıt bir işleyiş gösterir; onun olduğu yerde sev-

gi yeşermez. Tamahkarlık, açgözlülüktür, hırsla, ne 

pahasına olursa olsun bir şeye sahip olma isteğidir. 

Tamahkar bir tutkuyla bir şeyin peşinde koşan, ge-

rekirse şiddet uygulayarak onu ele geçirmeye çalı-

şan, kendisine ve başkasına zarar verip vermediğini 

bile göz önünde bulundurmayan bir kimse, bırakın 

aşık olmayı sevginin de aşkın da azılı düşmanıdır. 

Bir insanı arzuladığını söyleyen ama arzusunun içe-

riğini, onun bedenini, zihnini, cinselliğini, her şeyini 

ve her bir parçasını el koyarcasına istemek şeklinde 

açıklayan, “ya benimsin ya toprağın” diyen birisinin 

aşkla ilişkisi yoktur. Bir çiçeği seviyorum diye, tüm 

çiçekleri kökletip kendi evine getiren bir kimse gi-

bidir böyle tamahkarlar. Aşktan konuşan, aşık oldu-

ğunu söyleyen herkes, bu yüzden öncelikle kendisini 

tamahkarlığın denek taşında sınamalı, konuştuğu 

şeyin tamahkarlık değil, gerçekten “aşk” olduğunu 

bize kanıtlamalıdır. Sevme becerisinin gerçekte nasıl 

bir şey olduğunun anlaşılması, aşk sandığımız birçok 

yaşantının aslında aşk karşıtı durumlar olduğunun 

görülmesi açısından çok gerekli. Bu yüzden sevme 

becerisi üzerinde biraz daha duracağız.

Sevme becerisinin oluşup gelişmesinde yaşamın 

ilk yılı çok önemli. Bebeğin çevresine temel güven 

içinde olabilmesi için, öncelikle annesinin kucağında 

sevginin sıcaklığını, gözlerinde onaylanmanın, tak-

dir edilmenin ışıltısını hissetmesi gerekli. Bir sevgi ve 

kabul edilme ortamında büyüyen, sevgi sayesinde 

çevresine güvenen bir bebek, kendini açabilir, kar-

şılık beklemeden sevgi ışınlarını yayabilir. Sadece 

insanlara değil, tüm doğaya, hayvanlara, çiçeklere 

de sevgi verebilir; dünyaya açabilir duyularını. Ama 

sadece onların istediği gibi olduğu taktirde ihtiyaç-

ları karşılanan, sevgiden yoksun bırakılmakla tehdit 

edilen bir ortamda büyürse çevresine güvenmez, 

anne babasından korkarsa, kendini açmaya cesaret 

edemez, kendisini geri çeker, davranışlarında karşı-

lıksızlık değil hesapçılık egemen olur. Çaresizlikten, 

çevresinin sevgisini kazanabilmek için her şeyi yapa-

bilecek hale gelir. Başkalarının onu yönlendirmesine 

ses çıkarmaz. 

Demek ki sevme becerisinin gelişiminde asıl 

önemli olan şey, çocuğun içinde yetiştiği aile ortamı. 

Aile, çocuğun duygusal gelişimine özel bir önem ve-

ren, sürekli çocuktan “mantıklı” olmasını istemeyen, 

aklı, duyguların karşısına dikmeyen, duyguları ve 

duyarlılığı ciddiye alan tutumlar gösterirse gelişebi-

liyor sevme becerisi. Duyarlılık ve sevme becerisi bir-

birlerinin olmazsa olmazı. Duyarlı insan, çevresinde 

olup bitenlere, son derece tarafsız bir biçimde kulak 

kesilen, algılamasını önyargı molozlarından arındı-

rabilen, her anı yerinden yakalayan, gerçekliğin her 

seferinde benzeri olmayan bir tazelikle önünde açıl-

dığını gören ve işiten kimsedir. Duyarlı bir insan için 

Prof.Dr.Erol Göka
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sevgi, karşı-cinsten birisine yönelik hisler toplamı 

değil, çevremizdeki her şeye her an yönelebilen ge-

nel bir yaşam ilkesidir. Sevgi ancak duyarlılık varsa, 

içimizde dünyaya bir açıklık varsa doğabilir; yaşa-

mımıza canlılık, coşku ve mutluluk katışından anlarız 

onun geldiğini. Gerçeği, dünyaya duyarlı bir algıla-

ma ile kavradığımızda, orada kendimiz için birçok 

güzellik keşfederiz. Hayatın ayrıntılarını, dünyanın 

muhteşem güzelliğini, estetiğini görürüz. Duyarlılık 

sayesinde hayat içimize dolar. Dünyanın, insanların, 

canlıların muhteşem güzelliklerine baktıkça gözle-

rimizin, içimizin de güzelleştiğini hissederiz. Aşık 

insanın, sevdiğini dünyalar güzeli mertebesine çı-

karmasındaki zarafetin sırrı, sevme becerisinin sağ-

ladığı duyarlılıktadır. Dünyayı, hayatı, güzellikler 

içinde gözlemlemek, ruhumuza da çok iyi gelir; bizi 

yatıştırır, sakinleştirir, yaşama sevinciyle doldurur, 

mutluluk kapısını bizim için aralar.

Sevme becerisinin bazılarının sandığı gibi zekay-

la, okul eğitimiyle ilişkisi yok. Zeka, bırakın sevgi için 

bir temel sağlamayı, sevme becerisini kavramaktan 

bile aciz. Zaten sevmek de, aşk da zekadan ve düşün-

ceden bağımsız gelişen süreçler. “Şunu sevsem iyi 

olur!” diye mantıklı düşünceye dayalı bir sevgi olma-

yacağını, hiç kimsenin sevmeye zorlanamayacağını 

biliyoruz. Sevgi, düşünceden kaynaklanan bir istem 

değil; sadece beynimizle değil tüm psikolojik varlı-

ğımızla ilgili. Duyarlılığın, sevme becerisinin gelişe-

bilmesi için, insanın düşünme yeteneğinin birazcık 

sessiz kalması; ne düşündüğüne değil ne hissettiğine 

odaklanılabilmesi gerekiyor. Düşünme de zeka da in-

san yaşamında çok önemli. Uygarlıkların temeli olan, 

hayatımıza birçok olumlu, kolaylaştırıcı katkı yapan 

bilim ve teknolojiyi düşünme gücümüze borçluyuz. 

İnsan, bu özellikleri nedeniyle de diğer canlılardan 

ayrılıyor. Bu nedenle olsa gerek, çocuklarımızda du-

yarlılıktan ziyade düşünce gelişimine önem veren bir 

eğitim sistemimiz var. Elbette, okul eğitiminde hiç 

değilse zeka kadar sevme becerisi geliştirilmeye özen 

gösteren müfredatlar olsa, okul da sevme becerisinin 

güçlendirilmesine, pekiştirilmesine çok hizmet ede-

bilir. Ama sadece zekayı ve yarışmayı esas alan müf-

redatlar yüzünden şimdi bu imkanı konuşmaktan 

çok uzağız. O yüzden okul eğitimi, hiç değilse ailede 

sevme becerisi gelişmiş çocuklarımızda, bunu kemir-

mesin, köreltmesin yani gölge etmesin yeter demekle 

yetiniyoruz.

Daha önce de sevme becerisinin cinsellikle iliş-

kisi olmadığını söylemiştik. Sanıyoruz şimdi daha 

iyi anlaşılıyor bu ilişkisizlik. Sevme becerisi, cinsel-

likten çok daha önce gelişiyor. Buluğ çağında, er-

genlik döneminde cinsel his ve duygular uyanmaya 

başlayınca, insan için yeni bir duyum alanı açılıyor. 

Sevme becerisine sahip, kendisini dünyaya, insan-

lara açmaktan kaçınmayan bir genç için cinsellik 

yeni bir coşku alanı oluyor, daha insanileşiyor, gü-

zelleşiyor. Sevme becerisine sahip olmayan gençler 

içinse cinsellik, karşılaşmaktan çekindikleri yeni bir 

güvensizlik ve korku alanıdır. Onların cinsellikle kar-

şılaşmaları aslında korku ve güvensizlikle doludur 

ama cinsel hazzı keşfettikten sonra bu kimseler, cin-

sel haz peşinde koşar dururlar. Hazzın asla sevginin 

yerini tutmayacağını bilmediklerinden doyumsuz 

biçimde ortalıkta dolanır dururlar. Onların sevgisiz 

cinselliğinde güzellik, rahatlık, ışık ve sevinç eksiktir. 

Bu güvensizlik ve korku, kadın-erkek ilişkilerindeki 

olumsuzluklar, iletişimsizlikler, içe-kapanmalar ve 

çekinmeler için olduğu kadar hoyratlık ve zalimlikler 

için de iyi bir gübreli toprak vazifesi görür. 

Sevme becerisine yeterince sahip olan bir insan, 

büyük ihtimalle sevgi yaşantıları sırasında iyi bir ile-

tişim becerisine sahip olacaktır. Zira o karşısındakine 

saygılı olduğu kadar kendisine de güvenlidir. Sevme 

ilişkisi sırasında partnerinden sadece sevmenin ge-
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reklerini bekler. Onu öz-güven kazanmak ya da yal-

nızlık korkusunu bastırmak için baston veya dayanak 

olarak kullanmaz. Sevdiğini sürekli kendisine iyi his-

settirmesi, iltifatlar etmesi için sıkboğaz etmez. Sev-

gi, yetersiz öz-güveni ve yalnızlık korkusunu tedavi 

etmek için bir yöntem değildir. Olgun sevgi ilişkisi, 

karşılık beklemeden kendini ortaya koyabilen, yal-

nızlıktan, yalnızlığıyla, kendisiyle baş başa kalmak-

tan korkmayan yüksek bir öz-güven gerektirir. Bunu 

da ancak sevme becerisi yeterince gelişmiş insanlar, 

yapabilir.

Aşkı konuşurken ilk yapılması gereken, tüm bu 

anlattıklarımız nedeniyle, aşk yaşantısıyla karşı kar-

şıya veya iç içe olan kimsenin sevgi becerileri ba-

kımından hangi konumda, ne düzeyde olduğunun 

belirlenmesidir. Ancak bundan şöyle bir sonuç çıka-

rılmamalı: Mademki aşk sevginin yoğun bir türü ve 

sevme becerisi de herkesin psikolojik gelişimine göre 

değişiyor, o halde sadece psikolojik gelişimde belli 

bir olgunluk düzeyi yakalayan insanlar aşk yaşantı-

sıyla ödüllenirler. Hayır, elbette böyle değildir. Hep 

söyleye geldiğimiz gibi şu veya bu ölçüde sevme be-

cerisine sahip olan herkes, bir gün aşk yaşantısı im-

kanıyla karşı karşıya kalabilir, aşka düşebilir. Sevme 

becerisi, aşkla karşılaşıp karşılaşmama ihtimali için 

değil, gelen aşkı ne ölçüde sağlıklı yaşayabileceği 

için bir ölçüt sunar. 

Şüphesiz bazı insanlar ömürleri boyunca diğerle-

rine göre çok daha fazla aşık olabilirler ya da tam 

tersi bazı insanlar ne yaparlarsa yapsınlar aşk pınarı 

onlar için kupkurudur. Niye böyle olduğunu psiko-

lojik bir bakışla çözüme kavuşturmamız şimdilik im-

kansız gibi duruyor. Aşk konusunda bunun gibi daha 

birçok cevabını bilmediğimiz soru var. Zaten günde-

lik hayatın ilişkiler alanındaki birçok sorunu da (ay-

rılmalar, aşk kırgınlıkları, aşk cinayetleri, kıskanç-

lık krizleri, itiraflar, iftiralar vs.) bu sorulara doğru 

düzgün bir cevap bulamayışımızdan kaynaklanıyor. 

Ortada insanların romantik-duygusal ilişkileri ala-

nında, “aşk” sıfatıyla anılan birçok olgu ve sorun 

var. Ama“aşk” adına kimi zaman “popüler”, “kişisel 

gelişim” gibi adlar altında, kimi zaman “bilimsel” 

kılıklarda arzı endam eden bilgi, üzerindeki yaftala-

ra rağmen güvenilmez, çoğunlukla da “aşk”ı anlama 

konusunda bir işe yaramaz nitelikte. Halimiz bu. 

Aşk güvercininin kimin başına konacağı belli de-

ğilse, daha doğrusu aşk güvercini herkesin başına 

konabilecek kadar insan tercihinde özensiz ise, in-

san olsun yeter diyorsa, o halde önümüzde mutlaka 

cevaplanması gereken bir soru vardır: “Birisine niye 

tutkuyla bağlanırız, tüm duygusal enerjimizi ona 

yatırır ve onunla neredeyse yapışık olmayı isteriz?” 

Bilimin ve felsefenin yardımıyla bu soruya bir cevap 

verebilirsek eğer, belki aşk konusunda cevabını bil-

mediğimiz sorular için de hiç değilse belli bir bakış 

kazanabiliriz. Henüz tanım konusunda bile üzerinde 

anlaştığımız bir zemin yoksa magazin dünyasının, 

büyücülerin, falcıların, insanı kelebek ruhunu kanat 

çırpışı sanan kerameti kendinden menkul aşk da-

nışmanlarının, “aşk, aşk aşk” diye oburca tükettiği 

olgulardan sıyrılıp en sağlam bilginin üretildiği yer 

olan bilimin bulguları ve titiz felsefi düşünceler üze-

rine kafa yormamız en doğrusu. 
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Bölüm Tanıtımı: Hacettepe Üniversitesi 
Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı

Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmako-

loji Ab.D. 1979 yılında kurulmuştur. İlk anabilim dalı 

başkanı Prof. Dr. Gül Ayanoğlu-Dülger’dir. Şu ana ka-

dar bölümümüzde toplam 18 yüksek lisans, 10 adet de 

doktora tezi yapılmıştır.

Prof. Dr. İnci Erdemli’nin Anabilim Dalı Başkanlığı 

yaptığı bölümümüzde 8 öğretim üyesi, 3 doktor ec-

zacı, 8 doktora öğrencisi bulunmaktadır. Bunlardan 6 

tanesi araştırma görevlisi kadrosundadır.

Bölümümüzde kardiyovasküler, santral, otonom, 

düz kas, genitoüriner ve pulmoner sistem farmakolo-

jisi yoğunlukla çalışılmaktadır. Bunların dışında far-

makolojik tarama deneyleri de bölümümüzde yürü-

tülmektedir. Bölümümüzün 300’ün üstünde SCI kap-

samında yayınlanan yayını mevcuttur.

Yapılan çalışmalar için bölümde in-vitro organ 

banyosu, organ perfüzyon çalışmaları, western blot, 

hücre kültürü ve permeabilizasyon, tail-flick, hot-

plate, antidepresan aktivite tarama testleri yapılmak-

ta ayrıca davranış deneyleri içinde uygun düzenekler 

bulunmaktadır.

Bölümümüzde lisans düzeyinde eczacılık fakültesi 

öğrencilerine 4 dönem farmakoloji ve 3 dönem seçme-

li ders verilmektedir. Eczacılık fakültesi dışında Sağlık 

Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda da eğitim veril-

mektedir. Bunların dışında bölümümüzde H.Ü. Sağlık 

Bilimleri Enstitüsü Farmakoloji Programı Tıp Fakültesi 

Farmakoloji Ab.D. ile ortak yürütülmekte olup bu kap-

samda yüksek lisans ve doktora eğitimi verilmektedir.

Çalışma Alanları

• Kardiyovasküler sistem farmakolojisi

• Solunum sistemi farmakolojisi

• Ürogenital sistem farmakolojisi

• Endotel ve epitel kaynaklı mediyatörler

• İnflamasyon / reaktif oksijen türevleri

• Nörodejenerasyon mekanizmaları

• Diyabette nöronal ve vasküler bozukluklar 

• Düz kaslarda kalsiyum sinyal yolakları

• Akılcı ilaç kullanımı
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Bölüm Tanıtımı: Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 
Farmakoloji Anabilim Dalı

Yöntemler

• Damar ve damar dışı düz kaslarda mekanik yanıtlar

• Permeabilize düz kas yanıtları

• İzole organ perfüzyon teknikleri 

- İskemi ve reperfüzyon 

• Koaksiyel biyoassey

• Sinir ve astrosit hücre kültürü çalışmaları 

- Western blot

- Deneysel diyabet

Akademik Personel

• Prof. Dr. İnci ERDEMLİ

• Prof. Dr. Serdar UMA

• Prof. Dr. Can PEKİNER 

• Prof. Dr. Bülent GÜMÜŞEL

• Prof. Dr. Pelin KELİCEN UĞUR 

• Doç. Dr. Burçin İSMAİLOĞLU 

• Yard. Doç. Dr. Tuğba KANDİLCİ 

• Yard. Doç. Dr. Banu Cahide TEL 

• Öğr. Gör. Emrah BOZKURT 

• Dr. Ecz. Melike Hacer ÖZKAN

• Dr. Ecz. Nihan BURUL BOZKURT 

• Uzm. Ecz. Merve DENİZALTI 

• Uzm. Ecz. Elif İnci ÖZTÜRK 

• Uzm. Ecz. Mehtap CİNCİOĞLU

• Uzm. Ecz. İnci KAZKAYASI 

• Ecz. Yeşim KAYA 

• Ecz. Hande KARAHAN 

• Ecz. Fatma Enise DOĞAN

• Ecz. Gökçen TELLİ

�dari Personel;

Sekreter; Birgül UYSAL 

Sağlık Teknikeri; Erdoğan AKSAY

Sağlık Teknisyeni; Mehmet ZORLU 

Hizmetli; Necati ŞENGÖNÜL

LABORATUVAR

�ZOLE ORGAN BANYOSU

HÜCRE KÜLTÜRÜ

ORGAN PERFÜZYON S�STEM�
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Bölüm Tanıtımı: Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 
Farmakoloji Anabilim Dalı

M�YOGRAF

HOT-PLATE

TA�L-FL�CK

M�KROSKOP

ELISA

ETÜV
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Bölüm Tanıtımı: Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 
Farmakoloji Anabilim Dalı

SPEKTROFOTOMETRE

STEREOTAKS�

SANTR�FÜJ

OTOKLAV

ST�MULATÖR

PH METRE



25

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

1. Kök Hücre Araştırmaları Kongresi
Sapanca, 28 Eylül-2 Ekim 2011
http://www.kokhucrekongresi2011.org/
 
EACR – Anticancer Agents Research Congress
Antalya, 13-16 Ekim
http://www.aarm2011.org

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

Annual Meeting of International Society of 
Pharmacovigilance

İstanbul, 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/
 
1. Hücre Ölümü Araştırma Teknikleri - Teorik Kursu
İzmir, 24-25 Kasım 2011
http://www.hucreolumu.org/kurs/program.pdf

7.Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi
Antalya, 08-11 Aralık 2011
http://www.kongretoplanti.com/7ulusal_alkol_ve_

madde_bagimliligi_kongresi.kongredetayi.2139.html

Bilimsel Toplantılar
ECNP Workshop on Neuropsychopharmacology for 

Young Scientists in Europe 
Nice, Fransa, 15-18 Mart 2012
http://www.ecnp.eu/ECNP%20Home/meetings/

workshops/workshop2012

10th International Symposium on Pharmaceutical 
Sciences (ISOPS)

Ankara, 26-29 Haziran 2012
http://www.tfd.org.tr/uploads/file/duyuru/

ISOPS_10_2012_Ankara.pdf
 
European Neuroscıence Societies (Fens) Forum
Barselona, İspanya, 14-18 Temmuz 2012
http://fens2012.neurosciences.asso.fr/

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

25th ECNP Congress 
Viyana, Avusturya, 13-17 Ekim 2012
http://www.ecnp-congress.eu/

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

Tübitak 3501-Ulusal Genç Araştırmacı Kariyer Geliştirme 
Programı 

Sitede bildirilecek
http://www.tubitak.gov.tr/cid/10402/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 �şbirliği Ağları Ve Platformları 

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

Proje Başvuruları
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

SAN-TEZ Projeleri
15 Mart 2012
http://e-imza.sanayi.gov.tr/webedit/gozlem.

aspx?sayfaNo=3090

JSPS Postdoctoral Fellowship Program for Foreign 
Researchers
(Gaikokujin Tokubetsu Kenkyuin)

07-11 Mayıs 2012
http://www.jsps.go.jp/english/e-fellow/fy2012/appli_

long_2012.html
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Hazırlayan:
Prof. Dr. Pelin Kelicen

Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji AbD

 

 

 

 

 Soldan sağa
1 Periferdeki asetilkolinesteraz enzimini etkilemeden santral etki gösteren, toksik amiloid beta oluşumunu azalttığı ve demansı 

önlediği öne sürülen santral etkili asetilkolinesteraz enzim inhibitörü

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

3 Antiemetik özelliği olan sentetik kanabinoid. Sitotoksik kemoterapinin neden olduğu konvansiyonel antiemetiklere yanıt vermeyen 
bulantı ve kusmaya karşı kullanılır. 

 Yukarıdan aşağıya
1 Parsiyel veya primer/sekonder jeneralize tonik-klonik nöbetlerin monoterapisi ve yardımcı tedavisinde, ayrıca Lennox Gastaut 

sendromunda ortaya çıkan nöbetlerde kullanılan bir antiepileptik.

2 Gebelikte hipertansiyon tedavisinde kullanılabilen santral etkili bir antihipertansif. 

3 Genellikle uçucu anestezikler ve nöroleptiklerin kullanımı nedeniyle oluşan habis (malign) hiperterminin tedavisinde kullanılan bir 
santral etkili kas gevşetici.

Değerli hocamız,

Prof. Dr. S. Oğuz Kayaalp’in

editörlüğünde hazırlanan

Türkiye �laçla Tedavi Kılavuzu

2011 - 12 Formülleri (T�K-6)

yayımlanmıştır.
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Dr. Burç AYDIN
Dokuz Eylül Üniversitesi, 
Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji 
Anabilim Dalı

Yeni Üyelerimiz

Vet. Hek. 
Mürsel KARABACAK
Erciyes Üniversitesi, 
Safiye Çıkrıkçıoğlu MYO

Dr. Yalçın KAYA
Araştırmacı İlaç Firmaları 
Derneği

Sema KETENC�
Marmara Üniversitesi,
Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji 
Anabilim Dalı

Doç. Dr. Gökhan ERASLAN
Erciyes Üniversitesi,
Veteriner Fakültesi, Farmakoloji ve 
Toksikoloji Anabilim Dalı

Düzeltme: TFD bülteninin Temmuz-Eylül 2011 tarihli 109. sayısının 14-19. sayfaların da yayınlanan “Eski bir kitabın düşündürdük-
leri: �laçla akılcı tedavi ve klinik farmakoloji kavramlarına doksan üç yıl öncesinden bir bakış ve eylem adamı bir bilimci Dr. 
Tevfik Salim” başlıklı Doç. Dr. Ş. Remzi Erdem’e ait yazının dizgisinde oluşan hatadan dolayı özür dileriz. Yazının düzeltilmiş 
hali TFD web sayfasında erişiminize sunulacaktır.
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