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De¤erli Meslektafllar›m,

Geçti¤imiz günlerde camiam›z› ilgilendiren üzücü ve sevindirici çeflitli olaylar›
birarada yaflad›k. Sizlere çeflitli yollarla duyurdu¤umuz üzere, derne¤imizin kurucu
üyelerinden, sadece farmakolojide de¤il, ülkemizde sa¤l›k bilimlerinde araflt›rma
yapmada ve araflt›rma sonuçlar›n› uluslararas› yay›n haline getirmede öncü rol oynayan
de¤erli hocam›z Prof. Dr. Rüfltü Kaz›m Türker’i 2 Nisan Pazar günü kaybettik.  Kendisini
4 Nisan Sal› günü sevgili ö¤rencilerinin, farmakologlar›n, arkadafllar›n›n, dostlar›n›n
kat›ld›¤› bir cenaze töreniyle topra¤a verdik. Sizlerden gelen üzüntülerinizi, en içten
duygular›n›z› belirten taziye mesajlar› için çok teflekkür ederim. Bültenimizin bu say›s›nda
rahmetli hocam›zla ilgili çeflitli yaz›lar› bulacaks›n›z. Hocam›z›n ilk ölüm y›ldönümünde
sizlerin kat›l›m›yla bir anma toplant›s› yapmay› planl›yoruz. Bu konudaki geliflmeler
ileriki tarihlerde sizlere duyurulacakt›r.

Yaflamda üzüntüler ve sevinçler birarada yaflan›yor. 8-10 Mart 2006 tarihlerinde
Uluda¤-Bursa’da yap›lan “Farmakoloji E¤itiminde Kuflaklararas› Bilimsel Etkileflme
Seminerleri Prof. Dr. Orhan Alt›nkurt” toplant›s› esnas›nda farmakoloji mesle¤inde 40
y›l›n› dolduran dernek üyesi farmakolog hocalar›m›za, farmakolojiye yapt›klar› hizmetleri
için teflekkürlerimiz ve minnet duygular›m›zla plaket takdim ettik. Bu uygulamay› bir
gelenek haline getirip, bundan sonra meslekte 40 y›l›n› dolduran hocalar›m›za  “Farmakoloji
E¤itiminde Kuflaklararas› Bilimsel Etkileflme Seminerleri” toplant›lar› esnas›nda plaket
takdim edece¤iz. Hocalar›m›z› bu flekilde hat›rlaman›n, bu toplant›lar›n da format›na
uygun oldu¤unu düflünüyoruz.

14 Nisan 2006 tarihinde ‹stanbul’da yap›lan Novartis Günleri’nde, de¤erli hocam›z
Prof. Dr. Alaeddin Akçasu’ya, “Novartis Onur” ödülü verilmifltir. Farmakolojiye her
yönüyle büyük katk›lar sa¤layan de¤erli hocam›za verilen bu ödül nedeniyle kendim
ve sizlerin ad›na kendisini kutluyor, uzun, sa¤l›kl› bir ömür diliyorum. Bu toplant›da
ayr›ca farmakoloji proje destek ödülleri alan farmakologlar aç›klanm›flt›r. Bültenin iç
sayfalar›nda isimlerini ve projelerin adlar›n› bulabilece¤iniz bu arkadafllar›m› kutluyor,
baflar›lar›n›n devam›n› diliyorum.

20 Nisan Perflembe günü 6 Mart 2006 tarihinde emekli olan de¤erli hocam›z Prof.
Dr. Sezen Koflay için Ege Üniversitesi T›p Fakültesinde bir tören düzenlendi. Ege Üniversitesi
T›p Fakültesi Farmakoloji Anabilim dal› baflkan› say›n Prof. Dr. Akgün Evinç ve bölümdeki
arkadafllara bu törene dernek yönetim kurulu baflkan› olarak beni davet ettikleri için
çok teflekkür ederim. Zerafet ve ak›lc›l›¤›n sembolü de¤erli hocam›z›n ne kadar sevildi¤ini
bizzat bu törende gördüm. Bu konudaki izlenimlerimi bültenin gelecek say›s›nda sizlerle
paylaflmak istiyorum.

Bültenin bu say›s›nda duyurusunu görece¤iniz üzere 2 Haziran 2006 tarihinde Van
Yüzüncü Y›l Üniversitesinde “Genetik Araflt›rmalarda Kullan›lan Yöntemlerin Farmakolojide
Uygulamalar›” isimli e¤itim sempozyumu düzenlenecektir. Bu güzel flehrimizde yap›lacak
toplant›ya kat›l›m›n›z, bizleri ve en iyi fleklide ev sahipli¤i yapmak için elinden gelen
gayreti gösteren arkadafl›m›z Prof. Dr. Hülya Sa¤manl›gil Özdemir’i çok mutlu edecektir.

2 Haziran 2006 tarihinde Van’da görüflmek üzere sayg›lar›m› ve sevgilerimi sunar›m.

Prof. Dr. Mehmet Melli
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Prof.Dr. Mehmet MELL‹

TFD Baflkan›
Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi
Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Anabilim Dal›
Ö¤retim Üyesi

Hocam Prof. Dr. R. Kaz›m TürkerHocam Prof. Dr. R. Kaz›m Türker

De¤erli farmakologlar,

2 Nisan 2006 Pazar günü,  özelde di¤er ifllevleri
yan›nda farmakolojinin araflt›rma ifllevine, genelde
ülkemiz üniversitelerinde araflt›rmaya dikkat çeken
de¤erli hocam›z Prof. Dr. Rüfltü Kaz›m Türker’i kaybettik.
Türk toplumu olarak dikkati çeken bir özelli¤imiz;
genelde olaylara objektif yaklaflmaktan çok subjektif
yaklaflmam›zd›r. Bu husus, özellikle vefat eden bir
insan›n arkas›ndan yap›lan de¤erlendirmelerde çok
belirgin olarak ortaya ç›kar. Do¤al olarak Kaz›m Hocam›n
da, çok olumlu kiflilik özellikleri yan›nda, insan
iliflkilerinde s›k›nt›lar yaratabilen baz› olumsuz
özelliklerinin olmas› da kaç›n›lmazd›r. Kaz›m Hoca gibi
farmakolojiye uluslararas› boyutta katk›lar sa¤lam›fl ve
birço¤umuza farmakoloji mesle¤ini seçmemizde
belirleyici olmufl hocam›z›, bu sat›rlarda olabildi¤ince
nesnel olarak de¤erlendirmek do¤ru olacakt›r.

Kaz›m Hocam›n en belirgin özelli¤i araflt›rmaya
verdi¤i önemdir. Araflt›rma ve araflt›rma sonuçlar›n›n
yay›n haline getirilmesi, ülkemizde halen belirli
akademik payeler elde etmek için yap›lan ve bu payeler
kazan›ld›ktan sonra vazgeçilen yaklafl›mlar olma
özelli¤ini korumaktad›r. Bir baflka deyiflle araflt›rma
yapmak, birçok akademisyen için bir yaflam biçimi
de¤ildir. Halbuki Kaz›m Hoca için araflt›rma yapmak,
pek çok di¤er ifllevinin önüne geçen bir yaflam fleklidir.
Bir anlamda onun varolma biçimidir. Kaz›m Hoca emekli
oluncaya kadar araflt›rmadan vazgeçmemifl, neredeyse
hergün laboratuvar çal›flmalar›na devam etmifltir.

Kaz›m Hoca, araflt›rmaya verdi¤i önemin yan›nda,
araflt›rma sonuçlar›n› h›zl› bir flekilde uluslaras›
dergilerde yay›nlamak konusunda, sadece
farmakologlara de¤il neredeyse ülkemizde tüm sa¤l›k
bilimcilerine öncülük etmifltir.   Bilimsel çal›flmalar›n
ürünü olan bilimsel yay›nlar›n uluslararas› bilim
camias›nda tart›fl›lmas›yla anlam kazand›¤› ve bu
nedenle uluslararas› yay›n yapman›n önemi tüm bilim
camias›nda kabul edilen bir gerçek oldu¤una göre,
Kaz›m Hocam›n bu aç›dan önderli¤i inkar edilemez.
Ülkemizde uluslararas› indekslere giren dergilerde yay›n
yapmak YÖK’ün getirdi¤i kurallar gere¤ince
üniversitelerin gündemine girmiflken, Kaz›m Hocam›n
1960’l› y›llardan beri bu konunun öncülü¤ünü yapmas›
son derece önemlidir.

Kaz›m Hocam›n araflt›rmaya verdi¤i önemi
vurgulayarak bir ölçüde, onun e¤itimci yönüne haks›zl›k
yapt›¤›m› düflünüyorum. Laboratuvarda çal›fl›rken
genelde gergin olan, deneylerin istedi¤i gibi gitmedi¤i
zaman elindeki aletleri sa¤a sola atan Kaz›m Hoca,
derste ö¤rencileriyle birlikte son derece mutlu olurdu.
Bir ö¤rencinin, uykunun REM faz›na girmediyse, Kaz›m
Hocan›n anlatt›klar›n› derste ö¤renmemek gibi bir flans›
yoktu. Zaten davudi sesi ve keyifli anlat›m›, hiçbir
ö¤rencinin, b›rak›n›z uyuklamay›, dikkatini dersten
baflka bir yere odaklanmas›na izin vermezdi. Hocam›n
ders anlat›rken en hofluna giden hususlardan birisi,
ders esnas›nda sordu¤u sorulara ö¤rencilerinin do¤ru
yan›t vermesiydi. Bu ö¤renciler Hocam›n “bu çocuk
ileride Nobel alacak” fleklinde taltif etmesine,  neredeyse,
Nobel alm›fl gibi sevinirlerdi.
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Kaz›m Hocam›n hizmet alan›nda da ülkeye çok önemli
katk›lar› olmufltur. Herfleyden önce ülke ç›karlar›n› her
türlü kiflisel ç›kar›n önünde tutan gerçek bir milliyetçiydi.
Gerçekten bir fleyler üretemedi¤i alanlarda hizmet ifllevini
yerine getirmek onun için ne kadar çekilmez, s›k›c›
olmuflsa, yaflama ayn› bak›fl aç›s›yla bakt›¤›, sevdi¤i
insanlarla birlikte son derece verimli, ülke ç›karlar›n›
ön plana ç›karan çal›flmalar yapm›flt›r. Bu kapsamda,
burada sayg›yla and›¤›m rahmetli Prof. Dr. Nusret Fiflek
ile Türk Tabibleri Birli¤inde, çok sevgili ö¤rencisi say›n
Prof. Dr. Mustafa ‹lhan ile birlikte TÜB‹TAK’ta, o zamanki
bakan say›n Prof. Dr. Kaya K›l›çturgay ile birlikte Sa¤l›k
Bakanl›¤›nda, o zamanki baflkan say›n Prof. Dr. Kemal
Gürüz ile birlikte YÖK’te yapt›¤› çal›flmalar› vurgulamak
isterim.

Kaz›m Hocam yaflam› boyunca bilim ad›na, ülke
ad›na, ö¤rencileri ad›na devaml› üretmifltir.  Sayg›nl›¤›
olan uluslararas› dergilerde ses getiren yay›nlar
yapmam›z, ö¤rencilere farmakolojiyi en iyi flekilde
ö¤retmemiz, ülke ç›karlar›n› gözeterek topluma hizmette
bulunmam›z, bir yerlerden bizleri seyrediyorsa, onu
çok mutlu edecektir.

Bir ö¤rencisi olarak kendi ad›ma ve Türk Farmakoloji
Derne¤i Yönetim Kurulu Baflkan› olarak tüm
farmakologlar ad›na bize örnek al›nacak bir model
oluflturdu¤u, farmakoloji biliminin ülkemizde ve
uluslararas› arenada sayg›nl›¤›n› art›rd›¤› ve ülke
ç›karlar›n› her zaman her türlü kiflisel ç›kar›n üstünde
tuttu¤u için teflekkür ediyor ve kendisini rahmetle,
sayg›yla an›yorum.

Nur içinde yat aziz hocam.

Hocam Prof.Dr. Kaz›m Türker
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Arkadafl›m
Prof. Dr. Kaz›m Türker
Arkadafl›m
Prof. Dr. Kaz›m Türker

Prof.Dr. S. O¤uz KAYAALP

Hacettepe Üniversitesi T›p Fakültesi
Farmakoloji Anabilim Dal›
Emekli Ö¤retim Üyesi

Kaz›m Türker’i 1963 Eylülünde ABD’den Ankara T›p
Fakültesi Farmakoloji Kürsüsündeki görevime dönünce
tan›d›m. Genç arkadafllar›m› onu yak›n zamanlardaki
eylemleri ve  baflar›lar› ile tan›rlar. Onun için ben bu
yaz›da eski an›lar›m› dile getirece¤im.

Beni ilk etkileyen yönü ‹stanbul Üniversitesinde çok
baflar›l› bir t›p e¤itiminden sonra Tedavi Klini¤inde
bafllad›¤› iç hastal›klar› ve farmakoloji ortak uzmanl›k
e¤itiminden sonra meslek olarak iç hastal›klar›n› de¤il,
farmakolojiyi seçmifl olmas› idi. 1950’li y›llarda
farmakoloji, di¤er t›p temel bilimleri gibi, u¤rafl alan›
olarak bugünkü kadar tan›nmam›fl ve geliflmemiflti. T›p
Fakültesi mezunlar›n›n gözünde tercih edilen bir alan
say›lmazd›.

Klinik dallarda uzmanl›k e¤itimine bafllayacaklar
için maafll› asistan kadrosu genellikle yoktu ve buna
ancak 2-3 y›l ücretsiz olarak “volonter” asistan ve sonra
“fahri” asistan olarak çal›flt›ktan sonra ulafl›l›rd›.
Farmakolojiye pek ra¤bet edilmedi¤i için Farmakoloji
kürsüsünde daima bofl kadro bulunurdu. ‹flin bir de
manevi yönü vard›. Farmakoloji asistanl›¤›na girenlere
s›n›f arkadafllar› en hafif deyimiyle yukardan ve
küçümseyerek bakma gafleti içindelerdi.

Böyle bir ortamda elinde g›pta edilen bir klinik dalda
uzmanl›k diplomas› olan bir doktorun, gelece¤ini
farmakolojiye adamas› temel t›p bilimlerinde araflt›rma
yapmaya karfl› afl›r› bir iste¤in ve bundan heyecan
duyman›n somut bir göstergesi idi.  ‹flte Kaz›m Türker

arkadafl›m böyle bir heyecan ve bilim aflk›yla farmakoloji
mesle¤ine bafllam›fl olmal›yd›. Bu heyecan›n› ve sevgisini
1997’de sa¤l›k nedeniyle u¤rad›¤› talihsizli¤e kadar
aktif bir flekilde 40 y›l› aflk›n bir süre hiç azalmadan
sürdürdü. Farmakoloji ile olan iliflkisinin alt›nda sadece
fikirsel bir tatmin duygusu de¤il, derin bir coflku
yat›yordu. Meslek yaflam›n›n en mutlu, en coflkulu anlar›
 laboratuvar›nda kendi deyimiyle çal›flt›¤› “setap”›n›n
bafl›nda araflt›rmaya dald›¤› zamanlard›. Laboratuvara
herkesten önce gelir ve oradan en son ç›kan olurdu. En
sevdi¤i  klasik müzik ezgileri ve en anlaml›, hamasi fliir
al›nt›lar› a¤z›ndan o zaman dökülürdü. Bunu belirtmezdi
ama, laboratuvar›n› bir mabet gibi görür ve eminim ki
laboratuvar çal›flmas›n›  bir ibadet sayard›.

E¤itici olarak ve araflt›r›c› olarak  dinamik, enerji  ve
fikir dolu üstün bir bilim adam› idi. Takdir etti¤im
müstesna  yönlerinden biri, bilim adaml›¤›n› laboratuvar
adaml›¤› ile efllefltirmesi idi.

1960 ve 1970’li y›llarda, YÖK düzeni gelene kadar,
fakültelerin ö¤retim üyeleri, büyük fakültelerde nerdeyse
her hafta toplanan ve yar›m gün süren “profesörler
kurulu” toplant›lar›nda fakültenin akademik ve yönetsel
iflleri üzerinde bazen çok ateflli olan görüflmeler,
tart›flmalar yaparlar ve karalar al›rlard›. Kaz›m Türker
bu toplant›larda araflt›rmaya ve bilgi üretimine ilginin
azl›¤›n›, yay›nlar›n k›tl›¤›n› vurgulayan ve araflt›rma
u¤rafl›n›n promosyonunu yapan az say›daki  kurul
üyelerinden biri idi. Bunun için ad› fakültesindeki
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Arkadafl›m Prof.Dr. Kaz›m Türker

ö¤retim üyeleri aras›nda “paper”  Kaz›ma  ç›km›flt›. T›p
ö¤renimi s›ras›nda gösterdi¤i baflar›lar nedeniyle, s›n›f
arkadafllar›n›n ayr›nt›l› ve kapsaml› bir anatomi atlas›n›n
yazar›ndan türettikleri bir adla  “Sobotta” Kaz›m diye
an›l›rm›fl.

Bilimsel tutkular› yan›nda ülkemizin bilim d›fl›
alanlardaki geri kalm›fll›¤›n› düzeltmeye yönelik tutkular›
ve yol gösterici giriflimleri de vard›. Bunlar› Cumhuriyet
gazetesinde yay›mlad›¤› sosyopolitik tonlu makalelerde
dile getirirdi.

Meslek yaflam›n›n heyecanlar› yan›nda, do¤du¤u
yer olan ‹spir ilçesinin bir buca¤›nda k›rsal özgürlük
içinde geçirdi¤i çocukluk ve ilk gençlik y›llar›n›n
heyecanlar› ile de dolu idi. Yak›n arkadafllar›na s›k s›k
Kaçkar da¤lar› ve memleketi ile ilgili an›lar›n› büyük
bir zevkle anlat›rd›.

Anadolulu olma yan›yla daima ö¤ünen gerçek bir
vatanseverdi. Kendisini  sayg›, sevgi ve rahmet
dileklerimle an›yorum.

Ruhu flad olsun.
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Kaz›m Türker’in edebiyete intikalinin bilim
dünyam›za ve bizlere getirdi¤i hüzün hiç flüphe yok ki
ülkemizin düflün insanlar›n› da derinden üzmüfltür;

Memleketini seven, u¤rafl alan› olan bilim dal›n›
yüceltmeye, Cumhuriyetimizin de¤erlerini korumaya
ve koruyacak kifliler yetifltirmeye adam›fl kiflili¤ini
tan›mlamak için menfur bir suikast sonucu yitirdi¤imiz
U¤ur Mumcu’nun o Pazar günkü program›nda rahats›z
olan dostu Kaz›m’› ziyaret etmesinin de bulundu¤unu
kendisinden dinlemifl olmam›z san›r›m yeterlidir.
‹stanbul Üniversitesi T›p Fakültesi’nin 1952 y›l› mezunlar›
Kaz›m’› çok çal›flkan ve Beyaz›t Merkez kütüphanesinde
bir okuma yeri kapmak için sabah›n çok erken saatinde
kuyru¤un en önünde bekleyen kifli olarak tan›r ve o
dönemin meflhur Anatomi atlas›n›n her sayfas›n›
ezberlemifl olmas› nedeniyle de SOBOTA Kaz›m diye
ça¤›r›rd›k.

Uzmanl›k e¤itimimizi farkl› dallarda yapman›n
getirdi¤i ayr›l›k y›llar sonras›nda eflimin Ankara’da
Farmakoloji camias›na kat›lmas› ile sonlanm›fl, daha
sonraki y›llarda neredeyse ben de Kaz›m’›n talebesi
olmufltum. Zira 60 l› y›llarda Farmakoloji gündemine
oturan Prostoglandinlerle olan çal›flmalar›ndan etkilenen
ben mesleki u¤rafllar›ma süre için de olsa,
Farmakoradyolojik çal›flmalarr› da katt›m.

Sevgili arkadafl›m ve dostum; bilime ve bilim
toplumuna kazand›rd›klar›n için sana sonsuz
teflekkürlerimi sunarken Allah’tan rahmet ve baflta eflin
olmak üzere yaflayanlar›na ve seni sevenlere sab›rlar
dilerim

Prof.Dr. Hadi ÖZER

Ege Üniversitesi T›p Fakültesi
Radyoloji Anabilim Dal›
Emekli Ö¤retim Üyesi

S›n›f Arkadafl›m
Prof. Dr. R. Kaz›m Türker
S›n›f Arkadafl›m
Prof. Dr. R. Kaz›m Türker
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40 Y›l Plaketlerimiz Hocalar›m›za
Takdim Edildi
40 Y›l Plaketlerimiz Hocalar›m›za
Takdim Edildi

Türk Farmakoloji Derne¤i Yönetim Kurulu,
derne¤imizin kuruluflunun k›rk›nc› y›l› ba¤lam›nda
farmakoloji bilimine 40 y›l› aflk›n süredir hizmet veren
veya Türk Farmakoloji Derne¤i’ne 40 y›ld›r üye olan,
emekli olmufl veya halen çal›flan hayattaki farmakolog
meslektafllar›m›za teflekkürümüzün bir göstergesi olarak
“plaket” verilmesine karar vermifltir. Bu ba¤lamda
hocalar›m›za plaketleri 8-10 Mart 2006 tarihleri aras›nda
Uluda¤ A¤ao¤lu Resort Otel’de düzenlenen “Farmakoloji
E¤itiminde Kuflaklararas› Bilimsel Etkileflme Semineri,
Prof. Dr. Orhan Alt›nkurt Toplant›s›”’nda takdim
edilmifltir.

Plaket takdim edilen hocalar›m›z›n listesi

1. Prof. Dr. Alaeddin AKCASU

2. Prof. Dr. Gül AYANO⁄LU DÜLGER

3. Prof. Dr. Firuz BAYSAL

4. Prof. Dr. Akgün Evinç ÇAKIRO⁄LU

5. Prof. Dr. Hasan GACAR

6. Prof. Dr. S. O¤uz KAYAALP

7. Prof. Dr. Burhan  KIRAN

8. Prof. Dr. Sezen   KOfiAY

9. Prof. Dr. Asl›   ÖZER

10. Prof. Dr. Zeki ÖZÜNER

11. Prof. Dr. Gültekin  SUNAM

12. Prof. Dr. Özenç T‹ML‹O⁄LU

13. Prof. Dr. R. Kaz›m TÜRKER

Türk Farmakoloji Derne¤i Yönetim Kurulu olarak
farmakoloji bilimine 40 y›ld›r hizmet veren hocalar›m›z›n
önümüzdeki y›llardaki plaket törenlerinin de
Kuflaklararas› Bilimsel Etkileflme Seminerlerinde
yap›lmas›na karar verdik.

Önümüzdeki sene törenimizde görüflebilmek
ümidimizle.
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Prof.Dr. Burhan K›ran

Uluda¤ Üniversitesi T›p Fakültesi
Farmakoloji ve Kilinik Farmakoloji Anabilim Dal›
Emekli Ö¤retim Üyesi

K›rk Y›l›n Ard›ndanK›rk Y›l›n Ard›ndan

Nazik mesaj›n›zla ‘Bilim Hayat›mdaki 40 Y›la
Bak›fl›m›’, acaba yazmak ister miyim? Diye soruyorsunuz.
Bunu deneyece¤im. Elbette zihnimde zaman zaman
gözden geçirdi¤im bir muhasebe oluyor. Bunu
k›saltma¤a ve isimlere temas etmeden yapma¤a
çal›flaca¤›m. Zira günlük tutmad›m. Kimseyi ihmal
etmemek için bunu yap›yorum. Hat›rlad›klar›mla
yazaca¤›m.

Ben farmakoloji’ye asistan olarak girdi¤imde 2 tane,
içinde yerleflik insan bulunan ve biraz mazisi olan,
departman vard›. Ankara T›p ve ‹stanbul T›p. Önce bir

hekim olarak ABD’deki k›sa çal›flmamda, rutin hasta

bak›m›ndan zevk almad›¤›m› fark ettim. Gördü¤üm

hastalar›n % 90 veya fazlas›n›n tan›s› belliydi veya

kolayca anlafl›labiliyordu. Size olay› düzenlemek

kal›yordu. Araflt›rmada çal›flma¤a karar verdim, bunu

Türkiye’de yapmay› seçtim, zira bir yerim olmas›n›n iyi

olaca¤›n› düflündüm. Bana Ankara Farmakolojiyi tavsiye

eden tan›d›klar›m oldu ve dönerek oraya girdim.

‹lk fark etti¤im, benim klasik anlamda bir memur

olmad›¤›m, bu meslekte olamayaca¤›m oldu. Erken

gelirim, geç giderim, akflam, hafta sonu gelir çal›fl›r›m.

Bu benim iflimdi. Türk halk›n›n hizmetinde oldu¤umu,

bana ulaflan her baflvuruya ciddi bir yan›t vermem

gerekti¤ine de karar verdim.

Farmakoloji, elbette ki deneysel düzene dayanan bir

bilim dal›d›r. Buna tümüyle uydum. Descriptive

olmaktan ziyade, say›sal sonuçlar elde edebilmekten

yana oldum. Ariens’in kitab›n›n Ankara Farmakoloji’nin

kütüphanesinde (ki zengin bir kitapl›kt›. Otuzu aflk›n

dergi geliyordu.) bulundu¤unu fark ettik. San›r›m

Türkiye’de ilk olarak pD2, pA2 gibi kavramlar› içeren

yay›nlar yapt›k. Bu arada Dünya’da klasik farmakolojinin

(izole doku ve organlar, doku ve organ perfüzyonlar›,

bütün hayvan deneyleri, vb) yan›na biyokimyasal

de¤erleri de katman›n, olaylar›n anlafl›lmas›nda önemli

katk›lar›n›n olabilece¤ini gösteren yay›nlar ço¤al›yordu.

Buna uyma¤a çal›flt›k. Çünkü bu bize daha do¤ru

göründü.

Di¤er fark etti¤imiz bir husus, insan›n bir veya iki

ana konusunun olmas›n›n daha faydal› olaca¤›yd›.

Buralarda derinleflmek, daha çok katk›da bulunmak,

ve hatta flans›m›z varsa ve biz yeteri kadar uyan›k

olabilirsek biyolojide temel mekanizmalara katk›

sa¤lamak olana¤› has›l olabilirdi. Bu arada kendi

kendimize, deneylerin sonuçlar›n› say›sal ve

karfl›laflt›rmal› elde edebilmenin yan›nda; elde etti¤imiz

sonuçlar›n spesifik veya nonspesifik, doza ba¤›ml› veya

de¤il, antagonize edilebilen veya edilemeyen, direkt

veya indirekt, vb tarzlarda olup olmad›¤›n›n

incelenmesinin, farmakoloji mesle¤inin temel

kavramlar›ndan oldu¤unu ö¤rendik. Mesle¤imizi iyi

icra etmek, bize ancak bu yak›fl›rd›, ve biz buna sad›k

kald›k.

Yay›n konusunda bafllang›çta epey hevesli idik. Yurt

d›fl› yay›nlar›n önemli oldu¤una karar verdik. Yay›nlar›
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K›rk Y›l›n Ard›ndan

farmakolojinin bafll›ca dergilerinde yapma¤a çal›flt›k.

San›r›m Türkiye kaynakl› farmakoloji yay›nlar›n›n

uluslararas›  ortamda artmas› 1960’larda bizlerle bafllad›

ve di¤er t›p dallar›na öncülük etti. Bir süre sonra yay›n

konusunda daha seçici olma¤a karar verdim. Daha sonra

ailevi problemlerim, uzun süren toplumsal kargafla ve

fliddet, beni deneysel ortamda direkt bulunmaktan

uzunca bir süre ay›rd›.

Çal›flt›¤›m hiçbir yerde hiç kimseye iki yüzlü

davranmad›m. Ama karfl›mdakinin söylediklerimi

anlamad›¤› kan›s›na kap›ld› isem, ›srar etmekte bir

mana görmedim. Her zaman do¤runun, liyakatli ve ehil

olan›n, yasalar›n yan›nda oldum. Birinci endiflem her

zaman farmakoloji ve bilimsel çal›flmalar olmufltur. Ama

siyasi ortama, toplumsal problemlere tümüyle bigane

de¤ildim. Kat›lmam, kenarda bir seyirci mertebesini

aflmam›flt›r. Düflüncelerimi gizlemedim.

Oniki Mart’a gelinceye kadar, Departmanda herkes

farmakoloji ile, ufak tefek kiflisel yol açma gayretlerini

tabii sayarsak, meflguldü. Benim kimseden saklad›¤›m

bir görüflüm, hareketim yoktu. Ama 12 Mart Departman›n

havas›n› zedeledi. Bunun yaratt›¤› rahats›zl›kla Bursa’ya

nakloldum. Kimseye küsmeden ve araya mesafe

koymadan. Bursa’da iyi bir departman kurma¤a çal›flt›k.

San›r›m kurdukta. Departman› donatmak hususunda

çok gayret sarf ettik. Ama yönetimler de bize anlay›fll›

davrand›lar. Katk›s› olanlara teflekkür borçluyuz. ‹flimizi

iyi yapmam›za gösterdikleri destekten, bize olan

güvenlerinden ötürü. Ülkemizdeki en iyileri departmana

getirmeyi düflündük, ama buna yeterli deste¤i

bulamad›k.

Oniki Eylül’ü Bursa’da karfl›lad›k. Do¤rusu bu hem

üniversite ve ham de ülke bak›m›ndan çok hat›rlamak

istemedi¤im bir dönemdir. Hem öncesi ve hem de

sonras›; gerek üniversiteler ve gerekse de ülke için birçok

utan›lacak sahne ve kay›p y›llar› içeren bir dönemdir.

Bütün akademik yaflam›m boyunca, herkese ehliyet

ve liyakatine göre ne verilmesi gerekiyorsa onu verme¤e

çal›flt›m. Departman›mda bulunanlar›n iyi yetiflmesi

için, lay›k olduklar› unvan ve dereceleri almalar› için,

kendi çocuklar›m›n ö¤renimlerine gösterdi¤im ilgi ve

gayretin daha fazlas›n› gösterdim.

K›rk y›l ve daha fazlas›n›n sonunda geriye

bakt›¤›mda, Türk bilim adamlar›n›n kapasitelerinin

alt›nda bir performansa zorland›klar› kanaatini

tafl›yorum. Üniversiteler ne zaman gerçekten bir

üniversite olduklar›n› fark edinceye kadar, hükümetler

 üniversiteden ne beklenmesi gerekti¤ini anlay›ncaya

kadar (üniversiteler ve ülkenin yöneticileri için, verilen

akademik unvanlar, birer hisse senedi gibidir. Borsada

de¤erlerini birçok defa katlayacaklar› ve ülkenin en

yüksek art›k de¤er yaratan uzun vadeli yat›r›mlar› olarak

kabul edilmeli ve ona göre davran›lmal›d›r. Bunu

yaratacak en uygun kurumsallaflma sa¤lanmal›d›r.),

nihayet ö¤retim üyeleri üniversitede kazan›lan unvanlar›

yasalar›n tan›mlad›¤› flekil ve tarzda alman›n ötesinde,

geliflmifl bir ülkenin ö¤retim üyesinin biyografi ve

bibliyografisine bakt›klar›nda, kendilerini onlara yak›n,

ve/veya üstünde hissettikleri zaman bu unvanlar›n

kazan›lm›fl olaca¤›n›n bilincine vard›klar› zaman

(ö¤retim üyeleri için unvanlar› birer banknot gibi kabul

edilmelidir. Arzetti¤iniz zaman sat›n alma gücü nedir

ve d›flar›larda verdi¤iniz zaman geçerli ve de¤erli bir

ka¤›t m›d›r?); gerçek performanslar›n› göstereceklerdir.

Bütün aksakl›klara ra¤men, Türkiye’de üniversiteler

ülkenin en ak›ll› ve en iyi yetiflmifl kadrolar›na sahiptir.

Sosyal yap› geliflmelerini engellemektedir. Bilindi¤i

üzere cahillik ve aptall›kta sâri (readily communicated)

bir fenomendir. Üniversiteler asl›nda, serbest düflünce

ve tart›flma sa¤layarak, bunun k›r›ld›¤› ve ülkeye liderlik

yapt›¤› yerlerdir.

Selam ve sayg›lar›mla,
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Farmakoloji E¤itiminde
Kuflaklararas› Bilimsel Etkileflme
Seminerleri Prof. Dr. Orhan
Alt›nkurt” toplant›s› 8-10 Mart 2006
tarihinde Uluda¤’da yap›ld›

Farmakoloji E¤itiminde
Kuflaklararas› Bilimsel Etkileflme
Seminerleri Prof. Dr. Orhan
Alt›nkurt” toplant›s› 8-10 Mart 2006
tarihinde Uluda¤’da yap›ld›
Doç. Dr. Kansu BÜYÜKAFfiAR

Mersin Üniversitesi T›p Fakültesi
Farmakoloji Anabilim Dal› Ö¤retim Üyesi

Türk Farmakoloji Derne¤inin düzenledi¤i Farmakoloji
E¤itiminde Kuflaklaras› Bilimsel Etkileflme Seminerleri
Program› kapsam›nda yap›lan merhum Prof. Dr. Orhan
Alt›nkurt ad›na düzenlenen toplant›, ülkemizin turizm
cennetlerinden Bursa, Uluda¤’da yap›ld›. Bilimsel
oturumlar öncesi, Prof. Dr. Orhan Alt›nkurt hocam›z,
Prof. Dr. Melih Altan’›n rahats›zl›¤›ndan dolay› Prof. Dr.
Tanju Özçelikay taraf›ndan tan›t›ld›. Hocam›z›n 27 y›ll›k
akademik hayat› boyunca çok say›da lisans ve lisansüstü
ö¤renci yetifltirdi¤i, onlara bilimsel araflt›rma kültürünü
afl›lad›¤›, sürekli olarak bir ö¤renme çabas›nda oldu¤u
ve ciddi d›fl görünüflünün aksine, oldukça babacan ve
yufka yürekli bir hoca oldu¤u anlat›ld›. Ayr›ca onunla
yaflanan an›lardan da bahsedildi. En ilginç olanlar›ndan
biri de, Prof Dr. Tanju Özçelikay’›n hocayla trafikte
yaflad›¤› olayd›.

Bu toplant›da 5 genç arkadafl›m›z, yapt›klar›
çal›flmalar› bizlerle paylaflt›. ‹lk günün akflam›nda birinci

konuflmac› Dr. Nilüfer Turan Dural, “3-nitropropiyonik
asidin s›çan kalbinde kimyasal ön koflullay›c› etkileri”
adl› çal›flmas›n› sundu. Sunumunda rahat görünen ve
güzel bir takdim yapan Dr. Turan Dural, ön koflullaman›n
kalp üzerindeki etkilerinden ve 3-NP’nin ön koflullay›c›
etkisinin olas› mekanizmalar›ndan bahsetti. ‹lk günün
akflam›ndan s›ras›n› savman›n rahatl›¤›yla, Nilüfer sosyal
etkinliklere de doyas›ya kat›ld›. Bir gün sonra Dr Arzu
Onay Beflikçi, “Kalp hastal›klar›nda metabolik
yaklafl›mlar: Trimetazidinin ve alfa lipoik asidin
metabolik etkileri” adl› sunumunu gerçeklefltirdi. Veri
eksikli¤ine ra¤men, Dr. Onay Beflikçi’nin sunum tarz›,
heyecan› ve beden dilini çok iyi kullanmas›, etkileyiciydi.
Konuflmas›nda diyabette yak›t yolaklar›n›n glukoz
tüketmek yerine daha fazla oksijen kullanmas›na ra¤men
ya¤ asidi yola¤›na kayd›¤› ve bunun diyabette hücrenin
daha fazla oksijen tüketmesine neden oldu¤u, böylece
sürekli daha fazla oksijen ihtiyac›n›n karfl›lanmas›nda
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Farmakoloji E¤itiminde Kuflaklararas› Bilimsel Etkileflme Seminerleri
Prof. Dr. Orhan Alt›nkurt” toplant›s› 8-10 Mart 2006 tarihinde
Uluda¤’da yap›ld›
oluflacak olas› aksakl›¤›n, hücre harabiyetiyle iliflkili
olabilece¤inden bahsetti. Ayr›ca, daha az oksijen tüketen
ve böylece hücreyi hipokside korumaya çal›flan glukoz
kullan›m yola¤›n›n, yeniden çal›flmas›n› sa¤lad›¤› iddia
edilen trimetazidin adl› bilefli¤in etkileri tart›fl›ld›. Bir
di¤er konuflmac›, sempatik ve beyefendi kiflili¤i ile
Karadeniz Teknik Üniversitesinden Dr. Murat Kesim oldu.
Oldukça kapsaml› çal›flmas›nda “Paraoksetinin kan
glukoz düzeyinde yapt›¤› de¤iflikliklerin olas›
mekanizmalar›n›n araflt›r›lmas›” adl› konuflmas›n›
yapan Dr. Kesim, esasen antidepresan olarak kullan›lan
paroksetin adl› ilac›n, kan flekerini düflürücü etkisinin
serotonerjik yola¤›n aktivasyonundan
kaynaklanabilece¤ini, ancak di¤er baflka
mekanizmalar›n da bu olaya kar›flabilece¤ini ileri sürdü.
Dördüncü konuflmac› Marmara Üniversitesi T›p Fakültesi
Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Anabilim Dal›ndan Dr.
Rezzan Gülhan Aker, “Sistemik ve intrakortikal fenitoin
uygulamas›n›n iki farkl› genetik absans eplepsi
modelinde diken ve yavafl dalga deflarj oluflmas›na
etkisi” adl› sunumunu yapt›. Epilepsi konusunda oldukça
deneyimli bir anabilim dal›nda çal›fl›yor olman›n verdi¤i
güven ve rahatl›kla baflar›l› bir sunum yapan Dr. Gülhan
Aker, iki genetik tür (GAERS ve WAG/Rij s›çanlar›)

üzerinde lokal (intrakortikal) ve sistemik (i.p.)
uygulanan fenitoin’in etkilerini karfl›laflt›rd›¤› deneylerini
anlatt› ve güzel bir video gösterisi ile çal›flmas›n›
zihinlerimize kaz›d›. Son konuflmac›, Maltepe
Üniversitesi, T›p Fakültesi Farmakoloji ve Klinik
Farmakoloji Anabilim Dal›ndan Dr. Esra Sa¤lam,
“Serotonerjik ve noradrenerjik sistem üzerine etkili
baz› antidepresanlar›n deneysel alkol kesilme
sendromu üzerine etkileri” adl› konuflmas›nda söz
konusu ilaçlar›n alkol kesilme sendromunda terapötik
de¤erlerinin olabilece¤ini ifade etti. ‹lginç olan, daha
güçlü serotonin geri al›m blokörü olmas›na ra¤men,
essitalopram›n fluoksetine göre alkol kesilme belirtilerini
daha az hafifletti¤inin gösterilmesiydi. Di¤er taraftan
video gösterisinde alkolik s›çanlar›n inan›lmaz fliddetli
tepki verdi¤i 1 dk’l›k odyojenik uyar› boyunca
nefeslerimizi tutup bu ›st›rab›n bitmesini bekledik ve
sürenin sonunda derin bir oh çektik. Dr. Sa¤lam’›n
verilerine elefltiriler gelince, oldukça yo¤un ö¤renci
ders program›n›n olmas›ndan ve bir anlamda vak›f
üniversitelerinin bilime bak›fl aç›s›ndan yak›nd›. Buna
ra¤men, Prof. Dr. Burhan K›ran hocam›z›n o her zamanki
tecrübe ve k›vrak entelektüelli¤inin bir sonucu olarak,
yerinde saptamalar›ndan ve bir anlamda elefltirilerinden
kaçamad›.
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Farmakoloji E¤itiminde Kuflaklararas› Bilimsel Etkileflme Seminerleri
Prof. Dr. Orhan Alt›nkurt” toplant›s› 8-10 Mart 2006 tarihinde
Uluda¤’da yap›ld›

Bu toplant›n›n önemli bir özelli¤inin Farmakoloji
biliminde 40. y›l›n› doldurmufl y›llar›n› bu u¤urda ve
sevdada tüketmifl, Veli Nimetlerimiz, hocalar›m›za flükran
plaketlerinin verilmesi oldu. Fikir babas› Prof. Dr. Nurettin
Abac›o¤lu’na ne kadar teflekkür etsek azd›r. Ayr›ca,
Derne¤imiz Yönetim Kurulunu baflta baflkan› Prof. Dr.
Mehmet Melli’ye de, gelen bu öneriye olumlu cevap
vermesinden dolay› çok teflekkür ederiz. Bu anlaml›
törende oldukça duygusal anlar yafland›. Hepimiz çok
etkilendik ve böylesi müstesna toplulu¤un birer üyesi
olmaktan çok, ama çok gururland›k. Ne mutlu
farmakolojiye gönül verenlere...

Bu günün anlam›na uygun olarak takdim edilen
plaketlerde dikkati çeken bir nokta, 40. y›l logosuydu.
Amblemin ve plaketlerin tasar›m›, Prof. Dr. Hakan Orer’e
aitti ve yine yarat›c›l›¤›n› kullanarak harika bir logo
haz›rlam›flt›. Eline sa¤l›k Hakan... Bu arada flimdiki
amblemimizle ilgili olarak, kurucu üyelerimizin
mahkemede ifade vermelerinin öyküsünü Prof. Dr. Asl›
Özer hocam›zdan uzun uzun dinledik. Umar›z hocam›z
bu güzel an›lar› bültenin ilerleyen say›lar›nda geniflçe
anlat›r. Bu toplant›da, her zamanki gibi, farmakologlar›n
ne kadar yetenekli olduklar› bir kez daha görüldü.
Kayakta inan›lmazlar› (!) baflaranlar (Prof. Dr. N. ‹hsan
Kalyoncu gibi), gece etkinliklerinde mikrofonu
b›rakmayan ve bize Türk Sanat Müzi¤i keyfi yaflatan
Prof. Dr. B. Faruk Erden ve Timur Selçuk klasiklerini
kendine özgü tarz›yla yeniden yorumlayan Prof. Dr.
Ayd›n Erenmemiflo¤lu (detone olmas›na ra¤men
fedakârca söylemeye devam etmifltir) ve oyun pistinde

geç vakitlere kadar sürekli dans eden ve bu konuda
liderli¤i b›rakmayan Ege’ninin zarif incileri, Prof. Dr.
Sibel Göksel ve Doç Dr. Mehtap Ç›nar, her zamanki gibi
organizasyon baflar›s›yla Doç. Dr. Bahar Tunçtan ve
ayr›ca bir klasik olan M. Ali Y›ld›z’›n sunumunda çok
ince mezenterik arter dallar›n›n ring olarak as›lmas›n›
gösteren sunumunda yap›lan mikromanüplasyon
baflar›s›, arka tarafta bulunan ve kafalar› s›cak flarab›n
etkisiyle iyi olan bir grup toplulu¤un ç›lg›nca alk›fl›, bu
toplant›n›n unutulmazlar› aras›na girmifltir. Sonuç olarak
çok baflar›l›, keyifli ve bilimsel olarak doyurucu bir
toplant› daha tamamlanm›fl oldu. Baflta toplant›y›
organize eden Seyahat Acentas›’a olmak üzere eme¤i
geçen herkese teflekkürler...

Yeniden bir baflka toplant›da hep beraber olmak
üzere, esenlikler, sevgiler ve sayg›lar.
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Prof.Dr. Hakan S. ORER

TFD Sayman›
Hacettepe Üniversitesi T›p Fakültesi
Farmakoloji Anabilim Dal› Ö¤retim Üyesi

K›rk›nc› Y›l LogosuK›rk›nc› Y›l Logosu

Bu y›l TFD’nin 40. Y›l›n› kutluyoruz. ‹ngiliz Farmakoloji
Derne¤i 75. Y›l›n› kutluyor, Amerikan Farmakoloji Derne¤i
ise 2 y›l sonra 100. Y›l›n› kutlayacak. Kurulufllar›n
kökleflip, derinleflmesinde geçen zaman›n önemi büyük.
K›rk y›l, bir fincan kahvenin hat›r›, arkadafll›klar›n
derinli¤i, olgunluk ve dinginleflmenin ölçüsü. Dilimizde
deyim zenginli¤i ile ifadesini bulan “kurumsallaflm›fl”
bir süre.

Farmakoloji camias› aç›s›ndan da 40 y›l bir dönüm
noktas› olmal›. Bu tarihe not düflmek için bir logo yapma
düflüncesi uzun yönetim kurulu toplant›lar›nda akl›ma
düfltü ve 40 y›ll›k farmakologlara plaket verilmesi
görüflmeleri aras›nda yavafl yavafl berraklaflt› ve bu logo
ortaya ç›kt›.

K›rk y›ld›r Türk Farmakologlar› olarak, ustalar›m›z›n
açt›¤› yolda ilerleyerek bilginin s›n›rlar›n› geniflletiyoruz.
1620’de Sir Francis Bacon, deney yaparak bilinmeyen
fleylerin bilinebilece¤ini iddia etti¤i “Instauratio Magna,
Novum Organum” adl› eserini yay›nlad›. Mesle¤imizin
deneysel yönünü bu anlamda Bacon’a borçluyuz. Kitab›n
kapa¤›nda, bilinen dünyan›n s›n›rlar›n› aflmak için,
Herkül’ün sütunlar› aras›ndan uzaklara yelken açan
gemiler temsil edilmekteydi. Herkül’ün sütunlar›, eski
dünyan›n s›n›r› olarak kabul edilen Cebelitar›k Bo¤az›’n›n
iki yakas›nda yükselen yalç›n kayalar, ötesi korku ve
bilinmezlikle dolu, ulafl›lmaz bir evrendi.. Bu kap›dan
geçmeye ilkin, Novum Organum’un bas›lmas›ndan 100-
120 y›l kadar önce yeni dünyalar› keflfetmeye ç›kan
kaflifler cesaret etti. fiüphesiz Bacon da bilim adam›n›
bu kafliflere benzeterek kitab›n kapa¤›na “multi
pertransibunt et augebitur scientia*” diye yazd›.
Gerçekten de bilim böyle bir yolculuk de¤il midir?
F›rt›nal› denizlere dayanabilecek gemiler yapmak ve
bilinmezli¤in puslu-karanl›k dunyas›na girmeye cüret
etmek. Var olan s›n›rlar› tan›mamak, kal›plar› y›kmak
ve sonsuza kadar gerçe¤e, daha derin gerçe¤e
yaklaflmak, yaklaflmak..

Yine de hat›rlatmakta fayda var, zaman içinde
karfl›m›za hep yeni Herkül’ün sütunlar› belirecektir..
Bacon da, kitab›n› ‹ngiltere Kral› I. James’e ithaf ederken

“Bizi esenli¤e götüren siz majesteleri gibi parlak ve
selim bir y›ld›z›m›z varken, hangi sebeple kendini
Herkül’ün sütunlar› gibi yetkili gören birkaç kifli
buradan öteye yelken açmay› ve keflfetmeyi
yasaklayabilir?” diye sormaktad›r. Akademik
kemikleflme, kurumsallaflman›n yan›s›ra, köreltici bir
etki de yapmaktad›r. Oysa bilimsel bulufllar her zaman
merak edip, cüret gösteren araflt›r›c›lar taraf›ndan
yap›ld›. fiimdiye kadar Amerikan Farmakoloji Derne¤i
üyeleri aras›ndan 12 kifli Nobel ald›. Yine, bir Nobel
ödüllü Sir Henry Dale ‹ngiliz Farmakoloji Derne¤i
kurucular› aras›ndad›r. Farmakoloji, t›p bilimleri içinde,
“bilinmez”in bilinmesine en fazla katk› yapan
dallardan biridir. Bizim içimizden bu sütunlar›n
ötesindeki bilinmezli¤e meydan okuyan birileri her
zaman ç›kacakt›r. Buna hiç flüphe yoktur.

Bacon, F. The New Organon, Cambridge Texts in the History of Philosophy,
Ed. L. Jardine, M. Silverthorne, Cambridge University Press, Cambridge, 2000

*: Birçoklar› bu kap›dan geçti ve bilimin s›n›rlar›n› geniflletti.
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Türk Farmakoloji Derne¤i Farmakoloji E¤itim
Sempozyumlar› Program›

“Genetik Araflt›rmalarda Kullan›lan Yöntemlerin
Farmakoloji’de Uygulamalar›”

2 Haziran 2006 tarihinde Van’da düzenlenecek

Türk Farmakoloji Derne¤i Farmakoloji E¤itim
Sempozyumlar› Program›

“Genetik Araflt›rmalarda Kullan›lan Yöntemlerin
Farmakoloji’de Uygulamalar›”

2 Haziran 2006 tarihinde Van’da düzenlenecek

“Farmakoloji E¤itim Sempozyumlar›”n›n onüçüncüsü
2 Haziran 2006 tarihinde Van'da düzenlenecektir.
Toplant› Yüzüncü Y›l Üniversitesi Bardakç› Kampusu
Sosyal Tesislerin Toplant› Salonu’nda yap›lacakt›r.

Konaklanacak otelin ad› ve adresi: Akdamar Oteli,
Marafl Caddesi, 65200, VAN

Konaklama ücretleri (%18 KDV dahil):

1 kiflilik odada kifli bafl› /  1 gece    40   YTL

2 kiflilik odada kifli bafl› /  1 gece    30   YTL

3 kiflilik  odada kifli bafl› / 1 gece    25   YTL

Ailesi ile ayn› odada kalan çocuklar için 0-6 yafl
grubu çocuklar ücretsizdir. Konaklama ücretine kahvalt›
dahildir.

Toplant›ya kat›lmak isteyenlerin en geç 22 May›s
2006, Pazartesi tarihine kadar, afla¤›da verilen isim veya
hesap numaras›na konaklama ücretlerinin tamam›n›
yat›rmalar› ve afla¤›daki formu doldurarak, dekontun
fotokopisi ile birlikte afla¤›daki adrese faks, posta veya
e-posta ile göndermeleri gerekmektedir; ödeme
yapmayanlar›n rezervasyonlar› yap›lmayacakt›r. 26
May›s 2006, Cuma akflam›na kadar yap›lacak olan
rezervasyon iptallerinde konaklama ücretinin tamam›
geri ödenecektir; bu tarihten sonra yap›lacak olan
rezervasyon iptallerinde ise konaklama ücretinin %50'si
geri ödenecektir.

Ulafl›m:

Van’a uçakla gelecek olan kat›l›mc›lar›n
havaalan›ndan otellerine ve dönüfllerinde otellerinden
havaalan›na transferleri sa¤lanacakt›r.

Pegasus Havayollar›n hergün ‹stanbul-Van ve
Ankara-Van seferleri vard›r.

Tarife:

‹stanbul-Van 7.20 (kalk›fl)

Ankara-Van 9.15 (kalk›fl)

Van-‹stanbul 11.50 (kalk›fl)

Van-Ankara 11.50 (kalk›fl)

Karayoluyla gelecek olan kat›l›mc›lar›n Prof.Dr. Hülya
Özdemir’e e-posta (hulyaozdemir@yyu.edu.tr  veya
ozdemir_hulya23@hotmail.com), telefon ya da faksla
Van’a gelifl  tarih ve saatlerini bildirdikleri takdirde
otellerine transferleri sa¤lanacakt›r.
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Ad› Soyad›

Ünvan›

Üniversite Fakülte

Yafl (ay/y›l/gün)

Adres

Tel (‹fl)    Tel (GSM) Faks E-mail

Konaklama 1 Haziran 2 Haziran 3 Haziran

          Tek kiflilik oda istiyorum 2 kiflilik oda istiyorum 3 kiflilik oda istiyorum

Odam› flu kiflilerle paylaflmak isterim:

Ulafl›m

Gelifl Tarihi Ayr›l›fl Tarihi

Ödeme Hesab›m

Konaklama Ücreti gece kiflilik odada  xYTL Toplam           YTL

Ödenmesi Gereken T.L. belirtilen verilen hesaba yat›r›lm›flt›r.

Önemli Tarihler

Konuflmac›lar için son baflvuru tarihi : 22 May›s 2006, Pazartesi

Rezervasyon iptalleri için son baflvuru tarihi : 26 May›s 2006, Cuma

Prof. Dr. Hülya Özdemir

Yüzüncü Y›l Üniversitesi, T›p Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dal›, 65200-VAN
Tel. (ifl): 0 432 2150470 /1259; 0 432 2145682  Tel (GSM): 0 532 2455888; 0 505 8555330
Faks: 0 432 21683 34; 0 432 2167519
e-posta: hulyaozdemir@yyu.edu.tr veya ozdemir_hulya23@hotmail.com

Hesap Numaras›
Hülya Özdemir ad›na Türkiye ‹fl Bankas› Van fiubesi (8900) 0894286 no’lu hesap

Türk Farmakoloji Derne¤i
Farmakoloji E¤itim Sempozyumlar› Program›

Genetik Araflt›rmalarda Kullan›lan Yöntemlerin
      Farmakoloji’de Uygulamalar›

Van
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Türk Farmakoloji Derne¤i
Farmakoloji E¤itim Sempozyumlar› Program›

Genetik Araflt›rmalarda Kullan›lan Yöntemlerin
      Farmakoloji’de Uygulamalar›

Van

B‹L‹MSEL PROGRAMB‹L‹MSEL PROGRAM

Türk Farmakoloji Derne¤i
Farmakoloji E¤itim Sempozyumlar› Program›

Genetik Araflt›rmalarda Kullan›lan Yöntemlerin
      Farmakoloji’de Uygulamalar›

Van

2 Haziran 2006, Cuma

08.30- 09.30 Kay›t

09.30 Aç›l›fl konuflmalar›

10.00 Kahve aras›

10.20-11.00 Farmakogenetik/genomik araflt›rmalar ve t›pta uygulamalar›

Prof. Dr. A. fiükrü Aynac›o¤lu

Gaziantep Üniversitesi T›p Fakültesi Farmakoloji AbD

11.00-11.40 Farmakogenetik çal›flmalarda temel yöntemler

Doç. Dr. Melih Ö. Babao¤lu

Hacettepe Üniversitesi T›p Fakültesi Farmakoloji AbD

11.40-12.00 Tart›flma

12.00-14.00 Ö¤le Yeme¤i (Üniversite Sosyal Tesisleri)

14.00-14.40 Genotipleme çal›flmalar›nda kullan›lan ileri teknolojik yöntemler

Prof. Dr. Mehmet Alikaflifo¤lu

Hacettepe Üniversitesi T›p Fakültesi T›bbi Genetik AbD

14.40-15.20 Haplotip ve ba¤lant› (linkage) analizi

Doç. Dr. A. Nurten Akarsu

Hacettepe Üniversitesi T›p Fakültesi Çocuk Sa¤l›¤› ve Hastal›klar› AbD

Gen Haritalama Laboratuvar›

15.20-15.40 Ara

15.40-16.20 ‹fade (ekspresyon) analizinde mikrodizilim teknolojisinin  kullan›lmas›

Doç. Dr. Hilal Özda¤

Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü

16.20-17.00 Tart›flma ve Kapan›fl

20.00 Akflam yeme¤i (Üniversite Sosyal Tesisleri, Havuzbafl›)
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GENEL PROGRAMGENEL PROGRAM

Van Toplant›m›z›n 1 Haziran 2006 tarihinde bafllamas› ve 4 Haziran 2006 tarihinde tamamlanmas›

planlanmaktad›r.

1 Haziran 2006, Perflembe
11.15 Konuklar›n havaalan›ndan ve otobüs terminallerinden transferleri.

12.30 Otelde dinlenme ve yerleflme

12.30 Çarfl›da serbest program

14.00  Müzesi ziyareti ve çarfl›da serbest program.

19.00 Van kalesi girifli (Eski Tuflpa), Van Evleri Gezisi ve gün bat›m›n›n seyri.

20.00 Akflam yeme¤i ve otele dönüfl

2 Haziran 2006, Cuma
Toplant›m›z›n bilimsel program› yukar›dad›r.

3 Haziran 2006, Cumartesi
07.00 Sabah kahvalt›s›

8.00-11.00 Hoflap Kalesine hareket, Hoflap Kalesi gezisi ve ayr›l›fl

12.00 Çavufltepe Kalesi gezisi

13.30 Ö¤le yeme¤i (Van gölü kenar›nda bir lokantada)

15.00 Akdamar adas›na tekne ile hareket

16.00 Akdamar kilisesi gezisi

19.00 Akdamar adas›ndan ayr›l›fl

20.00 Akflam yeme¤i (Tamara Oteli, Ocakbafl›)

4 Haziran 2006, Pazar

8.00 Van kahvalt› evinde sabah kahvalt›s›

8.30 Otelden ayr›l›fl için haz›rl›k

9.30 Konuklar›n havaalan› ve otobüs terminallerine transferleri



19

Bilimsel Toplant›larBilimsel Toplant›lar

Duyurulmas›n› iste¤iniz ulusal ya da uluslar aras› bilimsel bir aktivite varsa, lütfen bülten yay›n
komisyonuna bildiriniz

E-posta adresimiz: info@tfd.org.tr

The 15th IUPHAR World Congress of

Pharmacology (IUPHAR 2006)

2-7 Temmuz 2006, Pekin, Çin

Önemli not: Üyelerimizin bu kongreye kat›l›m›n›

temin edebilmek amac›yla yap›lan organizasyon

duyurusuna, derne¤imizin web sayfas›ndan

ulaflabilirsiniz!

TÜB‹TAK Gen Mühendisli¤i ve Biyoteknoloji

Enstitüsü

2006 Y›l› Kurslar›

• Moleküler Biyoloji Yöntemleri Uygulamal›

E¤itim Kursu

1-5 May›s 2006

baflvuru için: Dr. Asl› Kumbasar,

e-posta: kumbasar@gmbae.tubitak.gov.tr

• Hücre füzyonu yöntemi ile monoklonal

antikor üretimi uygulamal› e¤itim kursu

5-9 Haziran 2006

baflvuru için: Doç. Dr. Selma Öztürk

e-posta: sozturk@gmbae.tubitak.gov.tr

• Enzim karakterizasyonu ve stabilizasyonu.

IX. Uygulamal› E¤itim Kursu

10-14 Temmuz 2006

Baflvuru için: Dr. Dilek Coflkuner Öztürk

e-posta: dcozturk@gmbae.tubitak.gov.tr

Not: Bu kapsamda Haziran – A¤ustos 2006 tarihleri,

aras›nda farkl› konularda 5 kurs daha düzenlenmektedir.

Ayr›nt›l› bilgi için: www.gmbae.gov.tr/kurslar/2006

19th European Neuropsychopharmacology

Congress

16-20 Eylül 2006, Paris, Fransa

Ayr›ntl› bilgi ve bilimsel program için: www.ecnp.nl

Türk Fizyolojik Bilimler Derne¤i, 32. Ulusal

Fizyoloji Kongresi

18-22 Eylül 2006, Denizli

Pamukkale Üniversitesi, Kongre Kültür Merkezi.



Brain aromatase expression after experimental stroke:
Topography and time course

Çeviren: Doç. Dr. E. Pelin KEL‹CEN

Hacettepe Üniversitesi Eczac›l›k Fakültesi
Farmakoloji Anabilim Dal› Ö¤retim Üyesi
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Deneysel inme sonras› beyin
aromataz ekspresyonu: Topografisi ve
zamana ba¤l› seyri

Özet

Aromataz, sitokrom p450 aromataz (P450 arom; CYP
19) enzim ailesinin bir üyesidir ve androjen
prekürsörlerden estrojen biyosentezini katalizler. Beyin
aromataz›n›n nörotoksik hasar sonras› ekspresyonunun
artt›¤› ve lokal östrojen üretimi yoluyla sinir koruyucu
rol oynad›¤› gösterilmifltir. Bu çal›flmada deneysel inme
(middle cerebral artery occlusion, MCAO) sonras›nda
artan beyin aromataz ekspresyonunun topografisi ve
zamana ba¤l› seyri incelenmifltir. Ovarektomili inmeye
yatk›n spontan hipertansif s›çanlara (‹YSHS)
elektrokoagülasyon ile MCAO uygulanm›flt›r.
‹mmünohistokimyasal veriler beyin aromataz
ekspresyonunun kortikal penumbra/periinfarkt kuflakta

24 saat ile 8 gün süresince artt›¤›n›, 2 saat ve 30 gün
sonras›nda herhangi bir art›fl olmad›¤›n› göstermifltir.
Çift iflaretleme çal›flmalar› aromataz ekspresyonundaki
art›fl›n astrositik düzeyde de efllik etti¤ini göstermifltir.
Bu çal›flma da, yerleflim (penumbra/periinfarkt kuflak),
zaman (24 saat içinde) ve hücresel lokalizasyon
bak›m›ndan (astrositik) bu enzim proteininin
ekspresyonundaki art›fl›n, deneysel inme sonras›nda
penumbrada  lokal östrojen sentezlenerek hücre
canl›l›¤›n› korumada potansiyel önemi gösterilmifltir.

Girifl

Ovarektomili s›çanlara MCAO’ndan önce 17-b
östradiol uygulamas›n›n iskemik hasar› azaltt›¤› pek
çok çal›flmada gösterilmifltir. Endojen östrojenin sinir
korumadaki önemi ve iskemik hasarda oluflturdu¤u
azalma, östrojen reseptör antagonisti ICI 182,780 ve
aromataz inhibitörü fadrozolla yap›lan çal›flmalarla
desteklenmifltir. Ayr›ca, nörotoksin enjeksiyonuna cevap
olarak beyinde aromataz ekspresyonunda art›fl oldu¤u
bildirilmifltir.

çal›flmada, deneysel inme  sonras›nda (MCAO)
beyinde aromataz ekspresyonunda art›fl olup olmad›¤›,
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bu art›fl›n zamana ba¤l› seyri ve hücrelerin canl›l›¤›n›
sürdürmeleri ile iliflkili olup olmad›¤› incelenmifltir.
‹nsanlardaki inmeyle benzerlikler göstermeleri nedeniyle
bu araflt›rmada inmeye yatk›n spontan hipertansif
s›çanlar kullan›lm›flt›r. S›çanlar endojen östrojen
seviyelerinin yüksek oldu¤u pro-östrus dönemindedirler.

Metod ve sonuçlar

Üç-dört ayl›k overektomili difli ‹YSHS’larda kortikal
infarkt alan› yaratmak amac›yla elektrokoagülasyonla
sol distal MCAO uygulanm›flt›r.

Paraformaldehitle fiske edilmifl parafine gömülü
kesitlerin immünohistokimyasal analizinde septumun
koronal seviyesi ve posterior hipokampüs 1:100 oran›nda
tavflan anti-aromataz antikoruna tabi tutulmufltur.
‹mmünohistokimyasal veriler beyin aromataz
ekspresyonunun kortikal penumbra/periinfarct kuflakta
24 saat ile 8 gün süresince artt›¤›n›, 2 saat ve 30 gün
sonras›nda herhangi bir art›fl olmad›¤›n› göstermifltir.

‹nsan plasenta dokusu pozitif kontrol olarak
kullan›lm›fl ve boyama pozitif olarak gösterilmifltir.
Floresan çift iflaretleme immünohistokimyasal
çal›flmalar›nda baz› astrositik aromataz art›fl›na
rastlanm›flt›r.

Tart›flma

Bu çal›flmadaki anahtar bulgu inme sonras›nda beyin
aromataz seviyesinin yükselmesi ve bu ekspresyonun
seyir ve zaman›n›n  hücre canl›l›¤›nda potansiyel rol
oynad›¤› fleklindedir. Artan aromataz ekspresyonun
penumbral/periinfarkt alanda hasarl› hücrelerin
canl›l›klar›n› devam ettirdi¤i bölgede ve daha sonra
geridönüflümsüz hasar›n gözlendi¤i infarkt alan›na
do¤ru geliflti¤i bulunmufltur. Aromataz ekspresyonun
MCAO’dan 24 saat ila 8 gün sonra gözlenmifl, 2 saat ve
30 gün sonra gözlenmeyifli aromataz›n lokal östrojen
sentezi yoluyla penumbradaki hücrelerin canl›l›klar›n›
sürdürmelerine yard›m etti¤i düflünülmüfltür. Ek olarak,
aromataz miktar› nöronlar› destekleyici glia hücreler
olan astrositlerde de artmaktad›r. Astrositlerin hasar
sonras› östrojen reseptörleri eksprese ettikleri ve östrojen
kaynakl› nöron korunmas›nda rol ald›klar› bilinmektedir.
Endojen östrojenin nöron koruyucu potansiyeli ile ilgili

verilere literatürde s›kl›kla rastlanmaktad›r. Aromataz
inhibitörü fadrozol’un sistemik uygulamas› iskemik ve
nörotoksik bilefliklerle indüklenen sinir hasar›n›
fliddetlendirmektedir. Üstelik, intraserebral fadrozol
uygulamas›n›n kainat’›n indükledi¤i sinir hasar›nda
oluflturdu¤u art›fl, lokal serebral endojen östrojen
sentezinin sinir hücreleri üzerinde koruyucu etkiye sahip
oldu¤unu düflündürmüfltür. Bu çal›flmada gözlenen
aromataz ekspresyonundaki art›fl, lokal sinir korunmas›
için yeterli östrojen üretimini sa¤lamaktad›r. Bu çal›flma
s›çanlarda beyin lezyonlar› sonras›nda astrositlerdeki
aromataz ekspresyonundaki art›fl›n gözlendi¤i di¤er
çal›flmalarla uyumludur. Bu nedenle, hasar bölgesinde
aromataz›n artan ekspresyonu  hasar›n durdurulmas›
ve sinir hücrelerinin canl›l›¤›n› sürdürebilmeleri için
gerekli endojen cevab›n bir parças› olabilir. Aromataz
ekspresyonunun art›fl›na kat›lan  muhtemel
mekanizmalar›n,  astrositlerde üretildikleri bilinen ›s›
floku proteinleri gibi transkripsiyon faktörleri (HSP70),
sitokinler ve büyüme faktörleri taraf›ndan
indüklenebilece¤i düflünülmektedir.

Sonuç olarak bu çal›flma aromataz proteinin inme
sonras›nda artt›¤›n› gösteren ilk veridir. Aromataz
protein ekspresyonundaki art›fl›n yerleflim
(penumbra/periinfarkt kuflak), zaman (24 saat içinde)
ve hücresel lokalizasyonu (astrositik) bu enzimin,
deneysel inme sonras›nda penumbrada  lokal östrojen
sentezleyerek hücre canl›l›¤›n› korumada potansiyel
önemi oldu¤u gösterilmifltir.
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