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De¤erli Meslektafllar›m,

Ocak-2007 ile Mart-2007 dönemindeki etkinliklerimizi özetlemek gerekirse; “Farmakoloji E¤itiminde
Kuflaklararas› Bilimsel Etkileflme Seminerleri” nin onalt›nc›s›n›, 2006 y›l›nda kaybetti¤imiz Sn. Hocam›z Prof. Dr.
R. Kaz›m Türker an›s›na, 7-9 Mart 2007 tarihinde Antalya'da yapt›k. Türkiye’de genelde sa¤l›k bilimlerinde,
özelde farmakolojide araflt›rman›n, araflt›rma sonuçlar›n› uluslararas› bilimsel dergilerde yay›nlaman›n dikkatine
önem çeken ve araflt›rma yapmay› neredeyse bir yaflam biçimi haline getiren hocam›z Sn. Prof. Dr. R. Kaz›m
Türker’i rahmetle and›k. Bu toplant›da 1967 y›l›nda farmakolojiye bafllayan ve, dolay›s›yla 2007 y›l›nda meslekte
40 y›llar›n› tamamlayan iki de¤erli hocam›za, ayn› zamanda benim de hocam olan Sn. Prof. Dr. ‹smail Hakk›
Ayhan ve Sn. Prof. Dr. ‹smet Dökmeci’ye, farmakolojiye yapt›klar› hizmetleri için kendilerine teflekkür ederek
plaket takdim ettik. Ayr›ca bu toplant›da daha önce seçici kurul taraf›ndan yap›lan de¤erlendirme sonucu “R.
Kaz›m Türker Genç Farmakolog Teflvik Ödülü-2006” nü kazanan Kocaeli Üniversitesi T›p Fakültesi Farmakoloji
Ab.D.’ndan Sn. Yrd. Doç. Dr. Fürüzan Y›ld›z-Akar’a ödülü verildi. Genç arkadafl›m› flahs›m ve tüm farmakologlar
ad›na tekrar kutlar, baflar›lar›n›n devam›n› dilerim. 1993 y›l›nda de¤erli hocam›z Sn. Prof. Dr. Alaeddin Akçasu’nun
önerileriyle yaflama geçen “Farmakoloji E¤itiminde Kuflaklararas› Bilimsel Etkileflme Seminerleri”, bafllang›çtan
itibaren genç arkadafllar›m›z›n sunumlar›yla, 2006 y›l›ndan itibaren meslekte 40. y›l›n› dolduran hocalar›m›z›n
plaket törenleriyle  ve bu y›ldan bafllayarak “R. Kaz›m Türker Genç Farmakolog Teflvik Ödülü” kazanan
arkadafllar›m›z›n ödül töreniyle biz farmakologlar için gerçek anlamda bir flölene dönüflmüfltür. Bu flölene,
toplant›n›n nerede yap›ld›¤›ndan ba¤›ms›z olarak fazla say›da farmakolo¤un kat›lmas›, mutlulu¤umuz daha da
art›racakt›r. Bu toplant›lar, önceden “kendi ya¤›yla kavrulan” toplant›lar olma özelli¤ini tafl›rken, son y›llarda
dernek bütçesini zorlayan toplant›lar haline gelmifltir. Bu toplant›m›zda ve bundan sonraki toplant›lar›m›zda,
Schering-Plough T›bbi ürünler ve Tic. A.fi., konuflmac›lar için, Novartis Ürünleri, plaket alan hocalar›m›z için, ‹laç
Endüstrisi ‹flverenler Sendikas› ve Araflt›rmac› ‹laç Firmalar› Derne¤i “R. Kaz›m Türker Genç Farmakolog Teflvik
Ödülü” nü kazanan arkadafl›m›z için kurumsal destek sa¤lam›fllard›r. Farmakologlar için son derece önemli olan
ve bir toplant›da yaflama geçirdi¤imiz üç etkinli¤imiz için kurumsal destek sa¤layan ilaç sanayiimizin de¤erli
temsilcilerine tüm farmakologlar ad›na çok teflekkür ederim. Bunun haricinde 2 Nisan 2007 tarihinde hocam›z
Prof. Dr. R. Kaz›m Türker’in 1. ölüm y›ldönümünde, Ankara’da, uzun y›llar emek verdi¤i kendi fakültesinde  bir
anma toplant›s› düzenledik.

Önümüzdeki dönem yap›lacak etkinlikleri özetlemek gerekirse; 3 May›s 2007 tarihinde Adana’daki
arkadafllar›m›z›n katk›lar›yla Çukurova Üniversitesi T›p fakültesinde, 15 Aral›k 2006 tarihinde Klinik Farmakoloji
çal›flma grubumuzun bir etkinli¤i olarak yaflama geçirilen “Rasyonel Farmakoterapi” sempozyumlar› dizisinden
“Yafll›larda Ak›lc› ‹laç Kullan›m›” toplant›s›n›n tekrar› yap›lacakt›r.  Yine  Klinik Farmakoloji Çal›flma Grubumuzun,
 Farmakovijilans Derne¤i ‹stanbul fiubesi ile birlikte düzenledi¤i “Farmakoloji Asistan› ve Uzmanlar›na Yönelik
Farmakovijilans Sempozyumu” 11 May›s 2007 tarihinde ‹stanbul’da yap›lacakt›r. Bültenin iç sayfalar›nda duyurusunu
bulaca¤›n›z “Mikro düzeyde fizyolojik ve moleküler yan›tlar›n gözlenmesi ve görüntüleme” bafll›kl› “Farmakoloji
E¤itim Sempozyumlar›”n›n XIV.sü, 18 May›s 2007 tarihinde Diyarbak›r’da düzenlenecektir. Bu vesileyle Diyarbak›r’da
derne¤in ilk  bilimsel aktivitesi düzenlenmifl olacakt›r.

Bir yandan farmakoloji ailesine kat›lan genç arkadafllar›m›z nedeniyle mutluluk duyarken, bir yandan da emekli
olan hocalar›m›z için üzülüyoruz. 28 Mart 2007 tarihinde derne¤in kurumsallaflmas›nda çok de¤erli katk›lar› olan
Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Ab.D. ö¤retim üyesi, hocam Sn. Prof. Dr. Arda Bökesoy
emekli olmufltur. 6 Nisan 2007 tarihinde ‹stanbul Üniversitesi Eczac›l›k Fakültesi Farmakoloji Ab.D’n›n emekli olan de¤erli
ö¤retim üyesi Sn. Prof. Dr. Osman Özdemir, 10 Nisan 2007 tarihinde ise Ege Üniversitesi T›p Fakültesi Farmakoloji Ab.D’n›n
emekli olan de¤erli ö¤retim üyesi Sn. Prof. Dr. Akgün Evinç için, kendi fakültelerinde emeklilik töreni yap›lacakt›r.
De¤erli hocalar›m›za, bugüne kadar yetifltirdi¤i ö¤renciler ve farmakolojiye yapt›klar› katk›lar için çok teflekkür ederken,
 emeklilik y›llar›nda sa¤l›kl›, mutlu bir yaflam geçirmelerini diler ve bizim kendilerini farmakoloji ailesinden emekli
etmedi¤imizi, her zaman aram›zda görmek istedi¤imizi özellikle vurgulamak isterim.

Bu arada sevindirici bir haberi sizlerle paylaflmak istiyorum. Ankara Tabib Odas› taraf›ndan ilki bu sene
verilen “Füsün Sayek Bilim Ödülü” nü, Hacettepe Üniversitesi T›p Fakültesi Farmakoloji Ab.D. ö¤retim üyesi Sn.
Prof. Dr. O¤uz Güç kazanm›fl ve ödülünü 30 Mart tarihinde Ankara’da alm›flt›r. Sevgili O¤uz’u kutlar, baflar›lar›n›n
devam›n› dilerim.

Bu vesileyle çal›flmalar›n›zda baflar›lar diler,  sayg›lar›m›, sevgilerimi sunar›m.

Prof. Dr. Mehmet MELL‹
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‹nsanl›k tarihi boyunca savafllar ne yaz›k ki, bilimsel
geliflmelerin de h›zland›¤› dönemler olmufltur. Bu genel
do¤ruya uygun biçimde lenfoma tedavisindeki ilk
önemli at›l›m›n kökeninde de bir savafl trajedisi
yatmaktad›r.

Hardal gaz› (mustard gas) ilk kez Birinci Dünya
Savafl’›nda kullan›lan biyolojik bir silaht›r. Bu gaz son
derece basit bir moleküler yap›ya ancak bir o kadar da
büyük biyolojik hasar gücüne sahiptir. Gaza maruz
kalma sonucu ciltte büllöz döküntüler, körlük, akci¤er
ödemi ve aplastik anemi benzeri ciddi bir kemik ili¤i
supresyonu ortaya ç›kar. Akut etkiyi takiben, kifli e¤er
canl› kal›rsa ikincil kanserlerin geliflme riski de çok

yüksektir.  Hardal gaz›na maruz kalanlardaki klinik
tablo gerçekten de son derece dramatiktir. Birinci dünya
savafl›nda hardal gaz› ile zehirlenen askerlerin tedavisi
için u¤raflan hemflirelerden birinin söyledikleri gaz›n
etkisi hakk›nda yeterince bir fikir vermektedir. “Savafla
devam etmek isteyenlerin karar vermezden önce buraya
gelip hardal gaz›na maruz kalan askerlerin düfltü¤ü

Doç.Dr. Mustafa ÇET‹NER
Marmara Üniversitesi  T›p Fakültesi
‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal› Hematoloji Bilim Dal›

ÖNSÖZ
TFD Bülteni Yay›n Kurulu yay›nlamaya de¤er buldu¤u afla¤›daki makaleye benim bir önsöz yazmam›n uygun olaca¤›n› düflünmüfl ve bana gönderdi.

Bu yaz›y› okuyunca bende geliflen fikirler ve hat›ralar› sizlere flöyle arz edebilirim.
Önce farmakologlar›n ana baflvuru ders kitab› editörlerinin, bu kitaplar› d›fl›nda neoplastik hastal›klar›n kemoterapisini gerçekten bafllatan kimseler

olmas›n› ö¤renmekten memnun oldum. Bu özelliklerini önce hat›rlayamad›m. Ancak daha sonra fiükrü Bey’le(Merhum Prof. Dr. fiükrü Kaymakçalan)
konuflmalar›m›zda bundan bahsetti¤ini hat›rlar gibiyim. Ayr›ca fiükrü Bey’de bu kitab›n ilk bask›s›ndan itibaren bütün bas›mlar› vard›.

Neoplastik hastal›klar›n kemoterapisinde tarihte ilk defa, o zamana kadar kullan›lanlara göre, etkin bir ajan olarak alkile edici bir ilac› insanlarda
kullanm›fl olmalar›na, bu alanda kemoterapiyi bafllatm›fl olmalar›na ra¤men; Goodman ve Gilman’›n Nobel Ödülü alamam›fl olmalar›na hayret ettim. Bu
bulufllar› tesadüfen bulunmufl ve gerisi getirilmemifl  bir olay olarak m› alg›land›? Bilmiyorum.Halbuki ilk kullan›fllar›ndan sonra söylenen “This was proof
that cancer could be treated by chemiclas.”fleklindeydi.(6)  Halbuki daha sonra (1988), Gertrude B. Elion ve George H. Hitchings, pürin analoglar›n› bularak
ve kullan›lmas›n› sa¤layarak Nobel Ödülü alm›fllard›. Onlar›nki tesadüfi bir bulufl de¤ildi.

Bugün kimyasal silahlar daha çok geliflmemifl ülkeler aras›ndaki savafllarda, büyük devletlerin bu savafl› yönlendirmek için kendilerine temin etti¤i ajanlarla
yap›l›yor.Ama geliflmifl dünyay› esas ilgilendiren, bu ajanlar›n terörist amaçlarla kullan›lmas›d›r. Bu maksatla hemen hepsinde bu ajanlara maruz kalanlar›n
muamelesi (handling) ve temizleme ve tedavi bilgileri haz›r olarak faydalan›lma¤a aç›k tutulmaktad›r. Türkiye’nin böyle bir haz›rl›¤› var m›d›r? Bilmiyorum.

Nihayet, ‘The Pharmacological Basis of Therapeutics’  ilk yay›nland›¤›nda iddia flu flekildeydi: “In response to the outmoded textbooks of the time,
Goodman and Gilman wrote a text for their students in which they correlated pharmacology with other medical sciences” (10) Bu görüfl bugün ne ifade
ediyor. fiüphe yok ki, farmakoloji bir temel bilim dal›d›r. Ama t›p ö¤rencilerine ö¤retilirken hastal›klarla beraber takdimi ne kadar gereklidir?  Ayr› ayr›
bölümler halinde verdi¤imiz bilgiyi, insano¤lu bir araya getirme¤e ve kullanma¤a her zaman kaadirdir mi? Diyece¤iz. Yoksa entegre e¤itim, probleme
dayal› e¤itim daha verimlidir mi?

Prof. Dr. Burhan K. KIRAN
(Kaynakça arkadad›r.)

Afla¤›da okuyaca¤›n›z yaz› Doç. Dr. Mustafa Çetiner’in, Hematoloji Tarihinde Önemli Kilometre Tafllar› (Deniz Ofset Matbaac›l›k, 2003) isimli kitab›ndan
al›nm›flt›r. Yaz›y› bize Prof. Dr. Nuri Kalyoncu iletti. Konu, farmakolojinin kökleriyle o kadar ilgiliydi ki, severek Bülten’de basmaya karar verdik. Ancak o
döneme tan›kl›k etmifl bir farmakolo¤un da yaz› ile ilgili bir de¤erlendirme yapmas›n› arzu ettik. Bize vakit ay›ran K›ymetli Burhan K›ran Hocam›z, bu
yaz› için ufak bir önsöz yazd›. Ayr›ca yaz›daki baz› noktalarla ilgili önerileri oldu; bu önerileriyle ilgili titiz bir kaynakça haz›rlad›. Bu önerileri yaz›n›n
orijinalitesini bozmamak ad›na, dipnotlar halinde metine ekledik. Kaynaklar› da topluca metnin sonunda sunduk. Be¤enerek okuyaca¤›n›z› umuyoruz.

Teflekkürlerimizle,
Türk Farmakoloji Derne¤i,
Bülten Yay›n Kurulu
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Bir ‹nsanl›k Trajedisinden Kanser Tedavisine;  Alfred Gilman
(1908–1984) ve Louis Goodman (1906)

hali görmeleri gerekir “. Asl›nda bu söz bofllu¤a
söylenmifl gibidir1.  Nitekim hardal gaz› en son Saddam
Hüseyin’in Halepçe katliam› s›ras›nda tarih sahnesine
ç›km›flt›r. Bu gaz›n insanl›k için kullan›labilecek olmas›
eminim ki, onu savafllarda kullanmak üzere üretenlerin
hiç akl›na gelmemiflti. Ancak insanl›k tarihi insanl›¤a
karfl› olanlar kadar, insanl›ktan yana olanlar›n da
tarihidir.

Yale Üniversitesinde çal›flan ‹ki ilâç bilimci, Louis
Goodman ve Alfred Gilman, mustard gaz›n›n kanser
tedavisinde kullan›labilece¤ini ilk düflünenlerdir. Asl›nda
bu düflünceleri çok basit bir gözleme dayan›yordu.
Hardal gaz›na ba¤l› zehirlenerek yaflamlar›n› yitiren
askerlerin otopsilerinde kemik ili¤i hücreleri ve lenfoid
dokularda belirgin bir supresyon ortaya ç›k›yordu. ‹kili,
bu gözleme dayanarak lenfoma tedavisinde mustard
gaz›n›n kullan›labilece¤ini düflündüler ve 1942 y›l›nda
nitrogen mustard ile çal›flmaya bafllad›lar. Farelerde
yapt›klar› çal›flmalar, ilk savaflta kullan›lan
sülfamustard’dan elde edilen nitrogen mustard›n tümör
regresyonuna neden oldu¤unu gösteriyordu.

Bilefli¤in insanda denenebilece¤ine inanmaya
bafllam›fllard›. Nitrogen mustard›n bir örne¤i olan
“mustine” isimli bilefli¤i, 48 yafl›nda radyasyon
tedavisine yan›ts›z bir Hodgkin d›fl› lenfoma olgusuna
uygulad›lar. Asl›nda ilac› ne dozda ve ne kadar süre
vermeleri gerekti¤i hakk›nda en ufak bir fikirleri yoktu.
Buna ra¤men güvenli oldu¤unu düflündükleri 0,1
mg/kg/gün dozunda ve birbirini izleyen 10 gün boyunca
intravenöz olarak hastaya uygulama cesaretini
gösterdiler. Sonuç flafl›rt›c›yd›. Mustine uygulanan
hastan›n tümör kitlesinde ikinci gün yumuflama olmufl
ve tedavi sonunda belirgin bir küçülme ortaya ç›km›flt›.
Ancak ne yaz›k ki, elde edilen bu yan›t haftalar içinde
ortadan kalkt› ve hastan›n tüm klinik bulgular› eski
haline döndü. Hasta, ilaç uygulan›m›n› takiben
nötropeniye girmifl ve kemik ili¤indeki malin hücreler
kaybolmufltu. Ancak rejenerasyon s›ras›nda bu hücreleri
yeniden gördüler, üstelik lenf bezleri de eski
büyüklüklerine ulaflm›flt›. ‹lac› ikinci kez denediler, elde
edilen yan›t yine geçiciydi. Üçüncü denemede ise yan›t
alamad›lar. Buna ra¤men Goodman ve Gilman’›n bu
denemesi aç›kça göstermiflti. “Lenfoma ilaç ile tedavi
edilebilirdi”.

‹zleyen süreçte Gilman ve arkadafllar› Yale
Üniversitesinde 67 hastaya 0,1 mg/kg/gün dozunda
Nitrogen Mustard tedavisi uygulad›lar2. Cesaretleri
giderek art›yordu. Ancak çal›flma h›zlar›n› kesen iki olay
oldu. ‹kinci Dünya Savafl› halen sürüyordu, Goodman
araflt›rmalar›n› sürdürmek için Salt Lake City’e tafl›nm›fl,
Gilman’da orduya kat›lm›fl, yani ekip da¤›lm›flt›. Dahas›
ABD ordusu, ikilinin bulgular›n› askeri bir s›r say›yor ve
yay›mlanmas›na izin vermiyordu. Yani bir süre daha
beklemeleri gerekmekteydi.

Ekibin ilk makalelerini yay›mlamalar› için ikinci
dünya savafl›n›n bitmesi gerekti. Goodman’›n 1946
y›l›nda “The Journal of American Medical Association”
isimli dergide yay›mlayabildi¤i ünlü makalesi kanserin
ilaçla tedavi edilebilece¤inin önemli bir kan›t›yd›
(Goodman LS, Wintrobe MM, Dameshek W, Goodman
MJ, Gilman A, McLennan MT. Landmark article Sept.
21, 1946: Nitrogen mustard therapy. Use of methyl-
bis(beta-chloroethyl)amine hydrochloride and
tris(beta-chloroethyl)amine hydrochloride for
Hodgkin's disease, lymphosarcoma, leukemia and
certain allied and miscellaneous disorders.)

Goodman’›n makalesi, hematolojinin yak›n tarihinin
sanki bir özeti gibidir. Wintrobe, Dameshek gibi çok
tan›d›k bilim adamlar› da bu makalenin yazarlar›
aras›ndad›r. Kimileri bu makaleyi öylesine önemserler
ki, onlara göre kanseri ilaç ile tedavi etmeyi denemek,
M›s›rl›lar›n ilk kez flifal› otlar› hastal›klar›n tedavisinde
kullanmaya bafllamalar› veya Romal›lar›n meme
kanserinde ilk kez mastektomiyi denemeleri kadar
önemli, tarihsel bir olayd›r.

Alfred Gilman ve çal›flma arkadafl› Louis Goodman’›n
t›bba katk›lar› sadece nitrogen mustard ile ilgili yapt›¤›
çal›flmalar de¤ildir. Editörlü¤ünü birlikte yapt›klar›
“The Pharmacological Basis of Therapeutics” isimli
farmakoloji kitab› sayesinde tüm dünyada son derece
iyi tan›nmaktad›rlar. Bu kitap günümüzde de en çok
okunan farmakoloji kitaplar›ndan biridir ve son bask›s›n›
2006 y›l›nda yapm›flt›r. Bu iki bilim adam› öylesine yak›n
iki dosttu ki, Alfred Gilman, o¤lu do¤du¤unda bu
dostlu¤un göstergesi olarak onun ikinci ismini Goodman
koymufltu.

1 Hardal gaz›  I. Dünya Savafl›’ndan sonra yasaklanmas›na ra¤men,
‹talyanlarca Etiyopyal›lar’a karfl›(2); II. Dünya Savafl›’nda ABD askerleri
üzerinde deneysel olarak(3); ‹ran-Irak Savafl› s›ras›nda(4); ve en son olarak
Saddam Hüseyin’in Halepçe Katliam› s›ras›nda (hardal gaz› yan›nda, sinir
gazlar› olan sarin, tabun’un da kullan›ld›¤› iddia edilmektedir)
kullan›lm›flt›r.(5)

2 Hastalar›n sadece 7 tanesi Yale Üniversitesi’nde tedavi alm›flt›r. Geri
kalanlara, ABD’de baflka kurumlarda tedavi uygulanm›flt›r (7).
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Bir ‹nsanl›k Trajedisinden Kanser Tedavisine;  Alfred Gilman
(1908–1984) ve Louis Goodman (1906)

Alfred Gilman’› anarken o¤lundan söz etmemek
olmaz. Çünkü Alfred Gilman’›n o¤lu Alfred Goodman
Gilman’da en az babas› kadar önemli bir bilim insan›
oldu. Onun kariyerinin en tepe noktas› G proteinlerini
izole etmesi ve Martin Rodbell ile birlikte 1994 Nobel T›p
ödülünü kazanmas›d›r.

Prof. Dr. Burhan K›ran’›n önsözü ve dipnotlar›
ile ilgili kaynakça:

1. ÇET‹NER, M. : Hemotoloji Tarihinde Önemli Kilometre
Tafllar› ve Portreler. Deniz Ofset Matbaac›l›k, ‹stanbul, 2003.

2. ICRC. Ethopia 1935-36: mustard gas and attacks on the
Red Cross.
http://www.icrc.org/Web/Eng/siteeng0.nsf/html/5RUHGM
(ulaflma günü Aral›k 04, 2006).

3. Institute of Medicine. The health effects of of mustard
gas and Lewisite: Veterans at risk (1993).
http://veterans.iom.edu/subpage.asp?id=13691. (ulaflma
günü Aral›k 04, 2006).

4. International Herald Tribune. Rumsfeld should know:
Who minded Iraqi mustard gas in 1983.
http://www.iht.com/articles/2002/11/129/edjost_ed3_.php.
(ulaflma günü Aral›k 04, 2006).

5. Wikipedia.
http://en.wikipedia.org/wiki/Halabja_poison_gas_attack.
(ulaflma günü Aral›k 04, 2006).

6. Yale Medicine.
http://yalemedicine.yale.edu/ym_su05/capsule.html.
(ulaflma günü Kas›m 13, 2006).

7. GOODMAN, LS, WINTROBE, MM:, DAMESHEK, W.,
GOODMAN, M J:, GILMAN, A. : Nitrogen Mustrad Therapy –
Use of Methyl-Bis(Beta-Chloroethyl)amine Hydrochloride and
Tris(Beta-Chloroethyl)amine Hydrochloride for Hodgkin’s
Disease, Lymphosarcoma, Leukemia and Certain Allied and
Miscellaneous Disorders. Landmark Article. JAMA-1946;132:126-
132.

8. Goodman & Gilman’s The Pharmacological Basis of
Therapeutics, 11th Edition. Editor in Chief: Laurence L. Brunton;
Assoc. Eds: John S. Lazo & Keith L. Parker. McGraw-Hill, New
York, 2006.

9. Nobel
Foundation.http://nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/
laurates/1994/.(ulaflma günü Nov 13, 2006).

10. Yale Medicine.
http:(//yalemedicine.yale.edu/ym_sp01/obits.htm. (ulaflma
günü Kas›m 13, 2006).
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Bitkilerden ‹laç Elde Edilmesi ve
Bitkilerin ‹laç Olarak Kullan›lmas›
Üzerine...

Bitkilerden ‹laç Elde Edilmesi ve
Bitkilerin ‹laç Olarak Kullan›lmas›
Üzerine...

Bilindi¤i üzere ülkemizde gittikçe artan bir flekilde
çeflitli bitkilerin çiçeklerinden, yapraklar›ndan,
kabuklar›ndan veya di¤er k›s›mlar›ndan de¤iflik
yöntemlerle elde edilen  genelde s›v› fleklinde formlar,
kanserden diyabete kadar, neredeyse her türlü hastal›¤›n
tedavisinde kullan›lmaktad›r. Bu tür yaklafl›mlar› genelde
aktarlar sergilemesine ra¤men, zaman zaman t›p
mensuplar›n›n da, e¤itimleriyle kazanm›fl olmas› gereken
kavramlar› bir yana b›rakarak, bu tür uygulamalara
ortak olduklar› görülmektedir.  Bu tür uygulamalar›n
yan›nda, medyada zaman zaman bu uygulamalar›
özendirici yay›nlar dikkati çekmektedir. Özellikle görsel
medyan›n kifliler üzerindeki etkileri göz önüne al›n›nca,
tüm toplumu ilgilendiren bu tür yay›nlar önem
kazanmaktad›r.  Bu yaz›n›n amac›, bu konudaki
kavramlar› tart›flmak ve özellikle sa¤l›k mensuplar›
d›fl›ndaki toplum kesimleri ile sa¤l›k medyas›na
ayd›nlat›c› bilgi vermektir.

‹laç nedir?

Bir molekülün ilaç olabilmesi için, her fleyden önce
belli bir hastal›kta, bir belirtide, t›bbi deyimiyle bir
indikasyonda faydal› olabilece¤ini öngören bir hipotez
olmas› gerekir. Afla¤›daki yöntemlerden birisi; yeni ilaç
gelifltirilmesinde ç›k›fl noktas› olabilir (1).

1. Halk ilaçlar›ndan ve do¤al kaynaklardan
yararlanma

2. Do¤al kaynakl› ilaçlar›n yap›lar›n› de¤ifltirmek
veya taklit etmek

Prof. Dr. Mehmet MELL‹
Türk Farmakoloji Derne¤i
Yönetim Kurulu Baflkan›

3. Vucutta yeni hedef moleküllerin bulunmas› ve
onu aktive veya inhibe eden kimyasal maddelerin
tasarlanmas›

4. Hormonlar ve benzerleri endojen etkin maddelerin
taklit edilmesi

5. Baflka firman›n ilac›n›n taklit  edilmesi

6. Varolan ilaçlar›n yan tesirlerinin incelenmesi

7. Görece gelifligüzel bir yaklafl›mla ya da tesadüfen
ilaç bulunmas›

Yukar›daki yöntemlerden birisiyle gelifltirilen ve belli
bir hastal›kta, bir belirtide,   faydal› olabilece¤ini
öngörülen molekülün ilaç haline gelebilmesi için, önce
klinik öncesi (preklinik)  çal›flmalar›n›n yap›lmas›
gerekmektedir (2). Bu aflamada deney hayvanlar›ndan
elde edilen çeflitli dokularda (in vitro izole organ), çeflitli
hücre suspansiyonlar› veya kültürlerinde, deney
hayvanlar›nda gelifltirilen çeflitli hastal›k modellerinde
sözkonusu molekülün etkilili¤iyle ilgili çal›flmalar yap›l›r.
Ayr›ca bu dönemde çeflitli deney hayvanlar›nda
molekülün k›sa ve uzun süreli kullan›m›yla toksisite
deneyleri yap›l›r. Bu aflamalardan baflar›yla geçen
molekülün etkilili¤i ve güvenlili¤i k›s›tl› say›da insan
üzerinde denenmeye bafllan›r. Faz çal›flmalar› diye
bilinen klinik ilaç araflt›rmalar›n›n ilk aflamas› (Faz I
çal›flmalar›), baz› özel durumlar haricinde, gönüllüler
üzerinde yap›l›r  ve molekülün dozu, farmakokineti¤i
ve güvenlili¤i konusunda bilgi edinilir. Faz II çal›flmalar›
ise ilaç olmaya aday molekülün ilk defa hastalarda
denendi¤i ve doz aral›¤›, etkililik ve güvenlilik
konusunda bilgiler edinildi¤i çal›flmalard›r. Faz III
çal›flmalar› ise daha fazla say›da hasta üzerinde ve çok
merkezli olarak yap›lan çal›flmalard›r. Bu aflamalardan
baflar›yla geçen molekül, ülkenin sa¤l›k otoritesinden
gerekli izinleri ald›ktan sonra ilaç olarak piyasaya
ç›kmakta ve insanl›¤›n hizmetine sunulmaktad›r. Bu
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zorlu süreç yaklafl›k 8-13 y›l›   ve 0.8 milyar dolar›
bulabilen araflt›rma-gelifltirme harcamas›n›
gerektirmektedir.

Bitkilerden ilaç elde edilir mi?

‹laçlar inorganik maddeler, mikroorganizma ve
mantarlar, bitkiler ve hayvanlar gibi do¤al kaynaklardan
veya sentetik olarak elde edilir (3). Çeflitli kaynaklar
yan›nda, bitkilerden de oldukça fazla say›da ve kanser
tedavisinde kullan›lan baz› antineoplastik ilaçlar da
dahil, çok önemli ilaçlar  elde edilmektedir. Ülkemizin
bu aç›dan bir avantaj›, çok zengin bir floraya sahip
olmas› ve   ilaç elde edilebilecek bitkilerin yetiflmesidir.
Maalesef, ülkemiz floras›n›n bu aç›dan verimli bir flekilde
de¤erlendirildi¤ini söylemek olas› de¤ildir. Bu konuda
olumlu bir örnek, Toprak Mahsülleri Ofisine ba¤l› olarak
Bolvadin/Afyonkarahisar’da faaliyet gösteren alkaloid
fabrikas›nda kurutulmufl ve ezilmifl haflhafl kapsülünden
opiyatlar›n (morfin, kodein ve yar› sentetik türevleri)
elde edilmesidir.

Bitkilerden ilaç etken maddesinin elde edilmesinin
ötesinde, zaman zaman etken maddeyi saf olarak de¤il,
 olas› etken maddeyi de içeren bir kar›fl›m halinde
(ekstre) veya bitkilerin alkol veya eterde eriyebilen
k›s›mlar›n› içeren s›v› ilaç fleklinde (tentür)
kullan›labilmeleri gündeme gelmektedir. Teknolojideki
geliflmelerle bitkilerden etken maddelerin elde edilmesi
ve zaman zaman sentetik türevlerinin yap›lmas› h›z
kazanmas›na ra¤men, halen bitkisel ilaçlar tedavide
kullan›labilmektedir. WHO taraf›ndan 1991 y›l›nda
Cenevre Toplant›s›nda yap›lan tarife göre bitkisel ilaç;
bitkisel drog veya kar›fl›mlar›n› oldu¤u gibi veya de¤iflik
preparatlar› halinde etkili k›s›m olarak tafl›yan bitmifl,
etiketlenmifl, t›bbi ürünler veya müstahzarlard›r. Bu
ürünlerde terapötik etkinli¤i oldu¤u kabul edilen aktif
maddeler ve miktarlar› uygun analitik metodlar
kullan›larak tan›mlanmal›d›r. Bitkisel ilaçlarda da,
konvansiyonel ilaçlarda aranan kalite, güvenlilik ve
etkililik flartlar›n›n bulunmas› istenir (4).   Bunun ötesinde
bitkisel ilac›n elde edildi¤i bitkinin yetiflti¤i yer, mevsim
koflullar›, bitki yapraklar›n›n veya di¤er k›s›mlar›n›n
topland›¤› mevsim gibi çok çeflitli faktör, bitkisel ilac›n
içindeki etken maddenin miktar›n› ve dolay›s›yla
etkilili¤ini de¤ifltirebilmektedir. Bu gerekçeyle  bu tür
bitkisel ilaçlar›n standartize edilmesi son derece
önemlidir.

Bitkiler ilaç olarak kullan›labilir mi?

Ülkemizde son zamanlarda gerek yaz›l› ve gerekse
görsel bas›nda bitkilerden elde edilen çeflitli ürünlerin
(çekirdek, ekstre vb.) çok çeflitli hastal›klar için önerildi¤i
ve aktarlar›n, neredeyse, doktor ve eczac›lar›n yerini
ald›klar› görülmektedir. 1980’li y›llarda zakkum ile
bafllayan bu olay, gittikçe tehlikeli bir boyuta
sürüklenmektedir. Yukar›daki paragrafta de¤indi¤im
üzere,  bitkiler ilaç elde edilmesinde oldukça önemli bir
kaynakt›r.  Yine zaman zaman etkilili¤i, güvenlili¤i,
kalitesi  gösterildikten ve standartizasyonu sa¤land›ktan
sonra bitkisel ilaçlar tedavide kullan›labilmektedir.
Bugün herkesin hayat›nda en az bir kere kulland›¤›
aspirinin keflfiyle ilgili ilk gözlemler, sö¤üt a¤ac›
kabuklar›n›n atefli düflürmesiyle yap›lm›flt›r. Bilimdeki
geliflmelerin ›fl›¤›nda sö¤ütten asetil salisilik asit
(aspirinin etken maddesi) izole edilmifl, yap›s›
ayd›nlat›larak ve tamamen sentetik olarak elde edilerek
1890 y›l›nda insanl›¤›n hizmetine sokulmufltur. Bu örnek
dahi, bitkilerin ilaç elde edilmesinde ne kadar önemli
oldu¤unu göstermektedir.    ‹lginç olarak literatürde
aspirinin keflfiyle ilgili ilk gözlemlerin 1700’lü y›llar›n
sonunda bir din adam›n›n sö¤üt a¤ac› kabuklar›n›n
atefli düflürmesini gözlemlemesiyle ortaya ç›kt›¤›n›
bildirilmektedir (5). Çok k›sa bir süre önce Erciyes Ü.
T›p Fakültesi Farmakoloji Ab.D. ö¤retim üyesi Sn. Prof.
Dr. Yalç›n Tekol’un bir yaz›s›ndan (6) ö¤rendi¤ime göre,
‹shak Bin Murad ad›nda bir Türk 1390 y›l›nda yazd›¤›
kitab›nda bu gözlemden bahsetmifltir (7).

Bitkilerden ilaç hammaddesi elde etmeden, bitkisel
ilaç haline getirilmeden, etkilili¤i, güvenlili¤i, kalitesi
ve standartizasyonuyla ilgili hiçbir çal›flma yapmadan
  ilaç yerine kullan›lmas› toplumumuzda çok önemli
sorunlar yaratmaktad›r. Zakkum olay›nda insanlar›n
planlanan tedavilerini b›rak›p, zakkum ekstresiyle tedavi
olmaya çal›flt›klar›n› biliyoruz. Bunun ötesinde, yukar›da
sözü edilen maddeler fahifl fiyatlarla vatandafllar›m›za
sat›labilmektedir.   Bu ba¤lamda “bitkilerden ilaç elde
edilmesi”, “bitkisel ilaç yap›lmas›” kavramlar› ile
“bitkilerin ilaç olarak kullan›lmas›” kavramlar›n› çok
net olarak birbirinden ay›rmak gerekir. Burada akla,
bitkilerin ilaç olarak kullan›lmas›n›n hangi gerekçelerle
yap›ld›¤› gelebilir. Toplumlar›n özelliklerinden gelen,
çeflitli gözlemlere dayanan ve hatta bilimsel bir veriden
ç›k›larak ortaya ç›kan  bir hipotezle, bitkiler ilaç olarak
kullan›lmaktad›r. Burada en büyük sorun; gündeme
gelen hipotezin ispat edilmemifl olmas›d›r.  ‹laçlar için
 böyle bir hipotezi  test etmenin tek yolu, daha önce
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Üzerine...
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bahsedildi¤i üzere, iyi planlanm›fl klinik araflt›rmalard›r.
 ‹flin daha vahimi; sadece bitkilerin de¤il, baz› ilaçlar›nda
kendilerinden beklenen faydayla ilgili hipotez test
edilmeden, yani belirtilen endikasyonda klinik ilaç
araflt›rmalar› yap›lmadan kullan›lmas›d›r. Buna en iyi
örnek, baflta E vitamini olmak üzere çeflitli antioksidan
vitaminlerin ve baz› ilaçlar›n oksidatif stresle karakterize
çeflitli durumlarda kullan›lmas›d›r. Bu uygulamada
oldu¤u gibi bu kullan›l›fl için kurulan hipotez bilimsel
bir temele dayanmaktad›r.  Söz konusu vitaminlerin,
bahsedilen endikasyonda yayg›n kullan›m› olmas›na
ra¤men, yap›lan çeflitli klinik çal›flmalarda etkili
olduklar›na dair bir kan›t elde edilmemifltir. Bu
gerekçelerle farmakologlar, bir yandan geçmiflte oldu¤u
gibi gelecekte de bitkilerden tedavide önemli olabilecek
ilaçlar›n elde edilece¤i umudunu korurken, bir yandan
da bitkilerin ve hatta baz› ilaçlar›n klinik araflt›rmalar
yap›lmadan, etkilili¤i, güvenlili¤i gösterilmeden
kullan›lmas› karfl›s›nda çok net tav›r almal›d›r.

Bitkilerin ilaç olarak kullan›lmas›n›n olumsuz
etkileri olabilir mi?

Bitkilerden elde edilen çeflitli ürünlerin kullan›l›fl›yla
ilgili olarak “bu ürünler do¤al maddeler oldu¤u için
hiç zararl› etkileri yoktur” gibi bilimsel olmayan bir
görüfl ileri sürülmektedir. Bu görüfl kesinlikle do¤ru
de¤ildir.   “Dietary supplement” bafll›¤› alt›nda
eczanelerin d›fl›nda çeflitli marketlerde ve sat›fl
ma¤azalar›nda sat›lan, baz›lar› bitkisel olabilen g›da
katk› maddelerinin bir k›sm›n›n ciddi yan etkiler yapt›¤›,
hatta ölümlere neden oldu¤u bildirilmifltir (8,9). Yine
son zamanlarda zay›flama çaylar›yla ilgili ortaya ç›kan
istenmeyen etkilerden bahsedilmektedir. Ülkemizde bu
konuda veri olmamas›na karfl›n, sa¤l›k kay›tlar›n›n
düzenli oldu¤u ülkelerde, bu konuda bildirimler
bulunmaktad›r. Bu nedenle, bu ürünler için kullan›lan
“çok faydas› olmasa dahi, en az›ndan zarar› olmaz”
de¤erlendirmesinin do¤ru bir yaklafl›m olmad›¤›n›
vurgulamak gerekir.

Sonuç

Ülkemizde vatandafllar›n  hekime ve ilaca
ulaflmas›nda ciddi zorluklar yaflad›¤›,   bilimsel bilgi ve
teknolojiyi üretmek bir yana, toplumun çok büyük
kesiminin bilimsel bilgiyi kullanmada   yeterli olmad›¤›
gözönüne al›n›rsa, tedavideki etkilili¤i ve güvenlili¤i
konusunda hiçbir somut kan›t bulunmayan bitkisel

ürünlerin toplumda kullan›lmas›n›n yayg›nlaflmas›na
flafl›rmamak gerekir. Resmi sa¤l›k otoritesi olarak Sa¤l›k
Bakanl›¤›n›n ve meslek odalar›n›n bu tür tedavi yaklafl›m›
sergileyenler konusunda dikkatli olmalar› ve gerekli
idari ve cezai ifllemleri yapmalar› gerekmektedir. “G›da
katk› maddesi” (dietary supplement) bafll›¤› alt›nda
eczaneler ve eczaneler d›fl›nda sat›lan ürünlere ise 2002
y›l›nda Sa¤l›k Bakanl›¤› ile Tar›m Bakanl›¤› aras›nda
yap›lan mutabakat sonucu sa¤l›k Bakanl›¤›ndan izin
al›nmas› koflulu benimsenmiflken, halen bu izin Tar›m
Bakanl›¤› taraf›ndan verilmektedir. Bu yanl›fll›¤›n bir
an önce düzeltilmesi ve   bu tür ürünler için  Sa¤l›k
Bakanl›¤›n›n   mutlaka devrede olmas› gerekir. Ayr›ca
toplumun ve sa¤l›k medyas›n›n bu konuda
bilgilendirilmeleri çok önemlidir.
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Neuroscience 2006’dan akl›mda
kalanlar
Neuroscience 2006’dan akl›mda
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Geride b›rakt›¤›m›z y›l›n 14-18 Ekim tarihleri aras›nda
Amerika Birleflik Devletleri’nde düzenlenen
“Neuroscience” kongresine kat›ld›m. Döndü¤ümde,
sevgili Bülent Gümüflel’in daveti üzerine, kongre
izlenimlerimi sizlerle paylaflmaya çal›flt›m. Biraz gecikme
ile birlikte, genç farmakolog arkadafllar›m›za toplant›y›
tan›tma f›rsat› da yakalad›¤›m için, yaz›m› büyük bir
memnuniyetle yazd›¤›m› belirtmek istiyorum.

Amerikan Sinirbilim Derne¤i taraf›ndan bu y›l 36. s›
düzenlenen “Neuroscience” toplant›lar› kendi alan›nda
dünyan›n en büyük organizasyonlar›ndan biridir.
Dernek, beyin ve sinir sistemi ile ilgili olarak çal›flan
temel araflt›rmac›lar› ve di¤er t›p insanlar›n› bir araya
getiren bir organizasyon olarak 1969 y›l›nda kurulmufltur.
Bafllang›çta 500 kadar olan üye say›s› günümüzde
37.000’den büyük bir rakama
ulaflm›flt›r. Çal›flmalar› birçok
komitenin kendi alan›nda
gelifltirdi¤i projelerle
geliflmekte ve güçlenmektedir.
Kat›l›mc› say›s›, ilk toplant›n›n
düzenlendi¤i y›l olan 1971’de
sadece 1396 iken, bugün
neredeyse 40.000’e ulaflm›fl
durumdad›r.

Toplant› bu y›l Atlanta’da
düzenlendi. ‹statistiklere göre
geçen y›la göre daha az kat›l›m
olmufl görünüyor, ama yine de
kat›l›mc› say›s› 25.748 gibi
oldukça yüksek bir rakam
ulaflm›fl. Kat›l›m›n artmas›yla
birlikte, toplant›lar›n
düzenlendi¤i ve bu kadar
büyük bir gruba ev sahipli¤i
yapabilecek nitelikteki bir kaç

Prof. Dr. Vahide SAVCI
Uluda¤ Üniversitesi T›p Fakültesi
Farmakoloji Anabilim Dal› Ö¤retim Üyesi

flehir de neredeyse klasikleflmifl durumda; Washington
DC, New Orleans, San Diego,  Los Angeles dönüflümlü
olarak toplant›ya evsahipli¤i yapan flehirler aras›nda
görünüyor. Ancak, 2005 Eylül’ünde yaflanan Katrina
felaketi ile büyük k›sm› hasar gören New Orleans, belki
de flimdilik, bu listeden ç›km›fl görünüyor. Onun yerine
Atlanta seçilmifl... ‹kinci kez ev sahibi konumunda olan
Atlanta, ilk kez 1979 y›l›nda toplant›ya evsahipli¤i yapm›fl
ama o günlerde kat›l›m›n sadece 5000 kifli civar›nda
oldu¤u rapor ediliyor, yani günümüzdeki rakam›n ancak
beflte biri...

Neuroscience toplant›lar›nda günümüze kadar
sadece kat›l›mc› say›s› de¤il ayn› zamanda içerik de
giderek zenginleflmifltir. Ana temalar, nöronal uyar›lma
ve hücresel mekanizmalardan sinir sistemi hastal›klar›na,
duysal, motor ve otonom sistemlerden sinirbilim
tekniklerine ve tarihçeye kadar aç›lan genifl bir
yelpazenin içinde yer almaktad›r. Her y›l ana temalarla
ilgili seminerler, sempozyumlar, uygulamal›
programlarla birlikte binlerce sözlü ve poster bildirileri
yer al›r. Kongrede yer alan tan›t›m reyonlar› ise, benim
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için, adeta birer meditasyon alan› olmufltur. S›n›rl›
kapasiteli, küçük kat›l›ml› toplant›lardan farkl› olarak
bu bölümlerde yüzlerce laboratuvar sistemlerini bizzat
yerinde görebilir, yeni modelleri tan›yabilir ve
bilgilenebilirsiniz. Bu reyonlardaki dergi ve kitap
tan›t›mlar› ise adeta bir “harikalar diyar›” gibidir.
Buralarda hem binlerce kitap ve dergiyi, üstelik daha
bas›m aflamas›nda olanlar dahil, keflfedersiniz, hem de
çok uygun fiyatlarla alabilece¤iniz çok say›da kitapla
karfl›lafl›rs›n›z.

1992 y›l›ndan beri her y›l olmasa da bir kaç y›lda bir
kat›lmaya çal›flt›¤›m kongrede, bu y›l baz› yeni
düzenlemeler yap›lm›flt›. Örne¤in, neredeyse art›k
klasikleflti¤ini düflündü¤üm akflam konferanslar›,
kat›l›mc›lar›n bu saatlerde kendi bilimsel ilgi alanlar›na
yönelik gruplaflmalar› ve daha fazla sosyalleflmeleri için
bir f›rsat yaratmak amac›yla, bu y›l kald›r›lm›flt›. Tüm
bilimsel toplant› ve programlar akflam saat 18.15’de
bitiyordu. Bu düzenlemenin bilimsel zenginli¤i
azaltmas›n› engellemek için, her gün akflam saatlerinde
17.15-18.15 aras› “Presidential Special Lectures” bafll›¤›
alt›nda konferanslar planlanm›flt›. Bu konferans konular›,
genel olarak, henüz tedavileri olmayan nörodejeneratif
ve nöropsikiyatrik hastal›klara yaklafl›m›n ve tedavi
umutlar›n›n genetik çal›flmalar›n katk›s›yla geldi¤i
noktalar› ayd›nlatan nitelikteydi. K›saca insan genetik
çal›flmalar›n›n temel araflt›rmalar› yönlendirerek
hastal›klar›n nedenlerinin daha fazla anlafl›lmas›na
yard›mc› oldu¤u klasik mesaj›n› vermekteydi. Alzheimer
hastal›¤›n›n moleküler nörobiyolojisi ile ilgili konferans
bu ana grubun içinde her zamanki yerini alm›flt›. Bunun
d›fl›nda yine benzer tematik alanlarda haz›rlanm›fl
“special lectures” bafll›¤› alt›nda seminerler planlanm›flt›.
Bu özel seminerler aras›nda Ann Graybiel’in bazal
gangliyonlar›n davran›fl paternlerimize etkileri ile ilgili
sunusu programda ilgimi çekenler aras›ndayd›. Ann
Graybiel’i 90’lar›n bafl›nda MIT’de doktora sonras›
araflt›rmac› olarak bulundu¤um s›ralarda tan›m›flt›m
ve 1996 y›l›nda Washington’da düzenlenen kongrede
ilk konuflmas›n› dinlemifltim. Hem baflar›l› çal›flmalar›
ve hem de bir kad›n bilim insan› olmas› s›fat›yla
hayranl›k duydu¤um araflt›rmac›lardan biridir. Yine
“The Fred Kavli Distinguished International Scientist
Lecture” bafll›¤› alt›nda Winfried Denk’in non-linear
optiklerin araflt›rmalara verdi¤i yön ve kullan›m alanlar›
ile ilgili semineri de programda yer almaktayd›. Ad›
geçmiflken Fred Kavli’den birkaç cümleyle de olsa

bahsetmeden geçmek olmaz diye düflünüyorum. Çünkü,
kendisi, sahibi oldu¤u büyük servetini neredeyse
tümüyle bilimsel araflt›rmalar›n hizmetine sunmufl,
Norveç as›ll› bir ifladam›d›r. Her zaman araflt›rmalar›n
ba¤›ms›z olmas›ndan yana görüflünü savunan Fred
Kavli, bu do¤rultuda kendi ad›na kurulmufl Kavli Vakf›
arac›l›¤›yla çeflitli ba¤›ms›z araflt›rma enstitülerine
destek vermektedir. Vak›f 2008 y›l›ndan itibaren Norveç
Bilimler Akademisi’nin iflbirli¤iyle, Nobel alan›nda ödül
verilmeyen bafll›ca üç alanda, astrofizik, nörobilim ve
nanobilim alanlar›nda ödül vermeyi planlamaktad›r.

2003 y›l›ndaki New Orleans toplant›s› s›ras›nda sadece
aktarma yapt›¤›m›z bir flehir olarak hat›rlad›¤›m
Atlanta’ya bu kez ziyaretçi olaca¤›m›z için bir miktar
heyecanl›yd›m. Yolculu¤umuzun Frankfurt aktarmas›
s›ras›nda yaflad›¤›m›z oldukça stresli, bir o kadar da
uzun güvenlik tedbirleri gere¤i üst bafl aranmas› daha
ilk saatlerde bizi bezdirdi diyebilirim. Önceden haberdar
olmad›¤›m, yaklafl›k bir ay kadar önce bafllat›lm›fl olan
bir uygulama da, benim için bütün bu stresli bekleyiflin
tuzu biberi oldu. Özellikle ‹ngiltere’deki havaalan›
bombal› sald›r› ihbar›ndan sonra uygulamaya kondu¤u
söylenen bu yeni düzenlemede Amerika uçufllar›nda
yan›m›zda (uçakta) 100 ml’den fazla s›v› formunda
maddelerin tafl›nmas›na yasak konmufltu. Buna göre
benim kiflisel çantamdaki bütün krem, parfüm,
‹stanbul’dan ald›¤›m›z› birkaç alkollü içecek Frankfurt
havaalan›nda çöpe at›ld›. Almanlar arama iflini o kadar
rahats›zl›k verici boyutlarda yapt›lar ki, sadece bizler
de¤il, Amerikan vatandafllar› da paylar›na düfleni
yaflamak zorunda kald›lar. Uzun bir yolculuk sonras›
nihayet Atlanta’ya ulaflt›¤›m›zda, neredeyse birkaç y›l
yafllanm›fl gibi hissetmemize ve hatta görünmemize yol
açan yorgunlu¤umuzu gidermek üzere kendimizi bir
taksiye atarak otelimize ulaflt›k. Neuroscience
toplant›lar›n›n be¤endi¤im yanlar›ndan biri de son
derece iyi organize edilmifl olmalar›d›r. Herfleyi önceden
haz›rlanm›fl ve sizi bekliyor oluyor. Otelimiz de kongre
listesindeki otellerden biri olmas› s›fat›yla toplant›ya
haz›r görünümdeydi. Bu nedenle de adaptasyon sorunu
hiç yaflanmad›. Servisler düzenli olarak iflliyor ve
programlara her yerden ulaflmak mümkün olabiliyordu.
Daha önceden inceledi¤im haritalardan Atlanta’n›n
temel olarak üç yerleflim bölgesinden olufltu¤unu
biliyordum. fiehir merkezinin yan› s›ra “Peachtree” ve
“Buckhead” perifer yerleflim bölgeleriydi. Otelimiz
“Buckhead” bölgesindeydi. ‹klim nedeniyle bol yeflillik
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hemen farkediliyordu. O kadar ki evlerin birço¤u
a¤açlar›n aras›nda gizlenmiflti. Yukar›da bahsetti¤im
bölgeler aras›nda ilerlerken, apartman kompleksleri ve
iflyerleri d›fl›nda klasik Amerikan evlerini görmek pek
mümkün de¤ildi. Bu yönüyle bende so¤uk ve yaln›z
bir flehir izlenimini b›rakt›. Di¤er yandan flehir merkezi,
kat›l›mc›lar›n da etkisiyle, son derece hareketli ve
caddeler insanlarla doluydu.

Atlanta’ya ulaflmam›z cumartesi ö¤leden sonra geç
bir vakit oldu¤undan Neuroscience 2006’n›n belki de
en popüler konuflmalar›ndan birini maalesef kaç›rd›m.
Sinir bilim insanlar›n›n genel toplumun sosyal yönüyle
de bütünleflmelerini amaçlayan “Dialogues between
Neuroscience and Society” bafll›¤› alt›nda bir önceki
y›l Dalai Lama’n›n konferans›n›n büyük yank› yapmas›
ve baflar›s› üzerine, bu y›l da dünyaca ünlü mimar Frank
Gehry’nin mimari yap›lar›n, flekillerin ve renklerin insan
beyninin alg›lama sürecine etkileri ile ilgili konferans›
cumartesi ö¤len gibi planlanm›flt›. Pazar günü son
derece k›sa süren kay›t olay›n›n ard›ndan, orada
bulufltu¤um arkadafllar›mla, k›sa bir “çevremizi
tan›yal›m” turu yapt›k. Ard›ndan da önceden
planlad›¤›m›z konferans, bildiri, poster bölümlerini
dolaflmaya bafllad›k. Biraz önce de bahsetti¤im gibi bu
kadar büyük bir organizasyondan mümkün oldu¤unca
fazla yararlanabilmek için plan yapmak zorundas›n›z.

Aksi takdirde, oradan oraya koflufltururken güzel
konuflmalar› kaç›rmak ve üstelik de yorgun düflmek
iflten bile de¤ildir. Bu y›lki programda yer alan
konuflmalardan eski Nobel ödüllü Paul Greengard’›n
sinyal ileti mekanizmalar› ile ilgili konferans› fazlas›yla
ilgimi çekenler aras›ndayd›. Bilim adam›n›n konuflmas›,
oldukça kar›fl›k olabilecek mekanizmalar› böylesine
basitlefltirerek ve son derece alçakgönüllü bir flekilde
sunmas›yla övgüye de¤erdi.

Atlanta’da bilimsel program d›fl›nda dünyan›n belki
de en büyük akvaryumu olarak tan›t›lan Georgia
Akvaryumu’nu da ziyaret etme f›rsat› yakalad›k. MIT’den
arkadafl›m, kimyager Carol Watkins önceden biletlerimizi
ayarlayarak bize güzel bir sürpriz yapm›flt›. Akvaryum
baflta o¤lum olmak üzere hepimizin büyük bir ilgiyle
izledi¤i ve an›lar›m›za yerleflen güzel bir ziyaret oldu.
Akflamlar›m›z› da uzun süredir görmedi¤imiz
arkadafllar›m›zla planlar yaparak de¤erlendirdik.

Bu y›l Neuroscience 2006’n›n benim için baflka bir
özelli¤i daha vard›. Akademik yaflam›mda ilk kez bir
bilimsel toplant›ya burs ile gittim. Türk Farmakoloji
derne¤i GlaxoSmithKline Firmas›n›n iki kifli için verdi¤i
bursdan birisini kullanmama izin verdi. Kat›l›m ve ulafl›m
masraflar›n›n fazla oluflu nedeniyle, özellikle k›talar
aras› kongrelere kat›lmakta zorlanan genç araflt›rmac›
arkadafllar›m›za bu tarz burslarla f›rsat verilmesinin çok

önemli oldu¤unu
düflünüyorum. Çünkü, genç
araflt›rmac› arkadafllar›m›z›n,
bilimsel hayatlar›n›n
bafllang›c›nda, bu tarz çok
yönlü ve genifl kat›l›ml›
toplant›lara kat›l›mlar›n›n,
onlar›n dünya bilimine
yaklafl›mlar›n› ve kendileriyle
ilgili gelecek planlar›n› daha
gerçekçi biçimde yapmalar›n›
sa¤layaca¤›na inan›yorum.
Türk Farmakoloji Derne¤i’ne
bu çabalar› için teflekkür
ediyorum.
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XII. T›pta Uzmanl›k E¤itimi
Kurultay›’n›n Ard›ndan

Türk Tabipleri Birli¤i Uzmanl›k Dernekleri Eflgüdüm
Kurulu taraf›ndan ve ‹zmir Tabip Odas›n›n ev
sahipli¤inde düzenlenen XII. T›pta Uzmanl›k E¤itimi
Kurultay’›, 1-3 Aral›k 2006 tarihinde ‹zmir’de Dokuz Eylül
Üniversitesi T›p Fakültesi Toplant› Salonlar›’nda
gerçeklefltirildi. Kurultaya Türk Farmakoloji Derne¤i
(TFD) Yeterlilik Kurulu ad›na asistan temsilcilerimizle
birlikte kat›ld›m ve Yeterlilik Kurulu’nun aktivitelerini
özetleyen bir poster sundum. Bu yaz›n›n birinci
bölümünde sizlerle kurultay ç›kt›lar›n›, ikinci bölümde
ise genel hatlar›yla posterimizi paylaflmak istedim.

XII. TIPTA UZMANLIK E⁄‹T‹M‹ KURULTAYI

Genel olarak ‹stanbul, Ankara ve ‹zmir illeri aras›nda
dönüflümlü olarak yap›lan kurultaylarda uzmanl›k
e¤itimi ile ilgili güncel sorunlar tart›fl›lmakta ve çözüm
önerileri gelifltirilmektedir. Kurultaylar, uzmanl›k
e¤itiminin bileflenleri olan Sa¤l›k Bakanl›¤›, T›p
Fakülteleri, E¤itim Hastaneleri, Tabip Odalar› ve Uzmanl›k
Dernekleri temsilcilerinin bir araya gelerek görüfl
al›flveriflinde bulunmalar›na da arac› olmaktad›r.

XII. T›pta Uzmanl›k E¤itimi Kurultay›’n›n ilk gününde
uzmanl›k derneklerinden temsilcilerin kat›l›m›yla,
‹nsangücü Planlamas›, Toplum Sa¤l›¤›n› Gelifltirme, Etik,
Sürekli T›p E¤itimi/Sürekli Mesleki Geliflim, Bilimsel
Araflt›rma ve Sa¤l›k Hizmetlerinin ‹yilefltirilmesi
bafll›klar›nda oluflturulan çal›flma gruplar› toplant›lar›
yap›lm›flt›r. ‹kinci ve üçüncü günlerde Sa¤l›kta Dönüflüm,
Etik, Kurumlararas› ‹flbirli¤i ve Afiliasyon, Asistan Gözüyle
Sa¤l›k Sistemi, Uzmanl›k E¤itiminde Yeterlik, Avrupa’da
T›pta Uzmanl›k E¤itiminin Gelece¤i ve Avrupa Birli¤i
Sürecinin Türkiye’deki Uzmanl›k E¤itimine Etkileri
konular›na yer verilmifltir ve kurultay özellikle ilk günkü

çal›flma gruplar›n›n çal›flmalar› sonucunda elde edilen
ç›kt›larla haz›rlanan sonuç bildirgesinin okunmas›yla
sona ermifltir. XII. T›pta Uzmanl›k E¤itimi Kurultay› Sonuç
Bildirgesi’nin tamam›na Türk Tabipler Birli¤i’nin web
sayfas›ndan ulafl›labilmektedir
(http://www.ttb.org.tr/tuek/index_dosyalar/Page3
28.htm). Son derece kapsaml› olan sonuç bildirgesinin
derne¤imizi de ilgilendirebilece¤ini düflündü¤üm baz›
maddelerini T›bbi Farmakoloji uzmanl›k e¤itimine
bak›fl›m›z› belirlemek aç›s›ndan özetlemekte oldukça
fayda var:

I. Sürekli T›p E¤itimi / Sürekli Mesleki Geliflim
(STE/SMG)

• Uzmanl›k derneklerince yürütülen STE/SMG
etkinliklerinin düzeyinin yükseltilmesi için TTB-UDEK
taraf›ndan STE/SMG standartlar› gelifltirilmelidir.

• Haz›rlanacak STE/SMG standartlar›; organizasyon,
bu e¤itimi yürütecek kurulufllar, e¤itim gereksinimini
belirleme, e¤itimin amaç ve ö¤renim hedefleri, e¤itim
metodolojisi, e¤itim ortam› ve e¤iticiler ile e¤itimin
etkinli¤ini de¤erlendirme yöntemlerini belirleyecek
flekilde oluflturulmal›d›r.

• Uzmanl›k dernekleri TTB-UDEK taraf›ndan gelifltirilen
asgari STE/SMG standartlar›n› dikkate alarak kendi
dernek STE/SMG politikalar›n› belirlemelidirler.

II. Uzmanl›k Dernekleri ve Etik

• Tüm hekimler, evrensel sorumluluk anlay›fl›na sahip
olarak, mesle¤in, toplumsal ve kültürel koflullardan
soyutlanmayaca¤›n›n ve insan›n kendini
gelifltirebilmesinin en temel koflulunun sa¤l›¤› oldu¤u
bilincinde, toplumsal ve bilimsel de¤iflimler göz önünde
bulundurularak ve tart›fl›larak oluflturulan TTB-Hekimlik
Meslek Etik Kurallar›’na ba¤l› olmal›d›r.

• ‹letiflim becerileri, profesyonel de¤erler ve etik
konular›ndaki e¤itim, t›p fakülteleri d›fl›nda, tabip
odalar› ve TTB taraf›ndan "Mezuniyet Sonras› E¤itim"
fleklinde verilmelidir.

Prof. Dr. Sibel GÖKSEL
Türk Farmakoloji Derne¤i
Yeterlilik Kurulu Baflkan›
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 • Etik e¤itimi, sürekli t›p e¤itimi ve zorunlu asistan
e¤itimi fleklinde sürdürülmeli, bu konuda dernekler,
üniversitelerin ilgili anabilim dallar›ndan destek almal›,
yeterlik s›navlar›nda etik ile ilgili sorulara yer verilmeli,
uzmanl›k derneklerinin bilimsel toplant›lar›nda etik
konusunda oturumlar yap›lmal›d›r.

III. Toplum Sa¤l›¤›n› Gelifltirme

 • Uzmanl›k derneklerinin haz›rlayacaklar› çekirdek
e¤itim programlar› (ÇEP) sa¤l›¤›n sosyal bileflenlerini
kapsamal›d›r.

 • Uzmanl›k dernekleri, öncelikli sorunlar› saptamaya
yönelik alan araflt›rmalar› yapmal›, sa¤l›k e¤itimine
önem vermeli, erken tan› rehberleri oluflturmal›, ak›lc›
ilaç ve teknoloji kullan›m› için çal›flmalar yapmal›, kan›ta
dayal› uygulamalara öncelik vermeli, hastal›k
kay›tlar›n›n gelifltirilmesi için giriflimlerde bulunmal›
ve nüfus tabanl›, kamusal sa¤l›k hizmetini ve sa¤l›k
hakk›n› savunmal›d›r.

IV. Sa¤l›k Hizmetlerinin ‹yilefltirilmesi

 • Daha nitelikli ve özgüveni olan uzmanlar
yetifltirilerek sa¤l›k hizmetlerinin iyileflmesine katk›da
bulunmak üzere, asistan e¤itiminde standardizasyon
sa¤lanmal›, asistan karnesi ve asistan de¤iflim
programlar› uygulamaya konulmal›d›r.

 Laboratuarlar›n akreditasyonu sa¤lanmal›; akredite
olmayan laboratuarlar›n çal›flmas›na izin verilmemelidir.

 Uzmanl›k dernekleri sa¤l›k hizmetlerinin
iyilefltirilmesi için bütüncül bir yaklafl›m içinde, kendi
alanlar›nda iyilefltirici çal›flmalar yapmaya bafllamal›d›r.

V. Bilimsel Araflt›rmalar

‹lke ve Yaklafl›mlar

 • Uzmanl›k dernekleri, ilgili alanlarda yap›lacak her
türlü bilimsel çal›flmay› ve bu çal›flmalarla ilgili olarak
kurum, dernek ve disiplinler aras› ifl birli¤ini
özendirmelidir.

• Bu amaca uygun olarak çal›flan üyelerine baflta
çok merkezli çal›flmalar olmak üzere bilimsel araflt›rmalar
ve ulusal verileri elde etmeye yönelik çal›flmalar (hastal›k
yükü ve uygulanan sa¤l›k hizmetinin niteli¤i vb.)  için
katk›da bulunmal›, yurt içi ve yurt d›fl› burslar ve/veya
konu ile ilgili toplant›lara kat›labilmeleri için destek
sa¤lamal›d›r.

• Bilimsel çal›flma yap›lmas› için e¤itim vermeli; kurs,
kongre, seminer, sempozyum, konferans, panel

düzenlemeli, yay›nlar yapmal› ve genç araflt›rmac›lar›
desteklemek üzere araflt›rma yar›flmalar› düzenleyerek
ödüller vermelidir.

Ulusal Yay›nc›l›¤›n Özendirilmesi

• Her derne¤in en az bir adet bülten fleklinde de olsa
dergi ç›karmas›, kendi uzmanl›k alan›ndaki kiflilerin
oldu¤u kadar bu konulara ilgi duyanlar›n da
bilgilendirilmesine olanak verecektir. Bilimsel süreli
yay›nc›l›k, son derece zor ve zaman gerektiren özverili
bir ifllemdir. Süreli yay›n yap›lacaksa mutlaka bilimsel
kurullar›n oluflturulmas› ve yay›nc›l›k için minimum
düzenlemelerin yap›lmas› zorunlu olmal›d›r.

• Dergilerin mümkünse iki dilde birden yay›n yapmas›
sa¤lanmal›d›r. Dilimizi gelifltirip korumak ad›na Türkçe
yay›nlar ve yay›nc›l›k özendirilmelidir. Ancak süreli
yay›nlar›n uluslararas› dizinlerde yer alabilmesi ve
yay›nlar›n at›f alabilme olas›l›¤›n›n art›r›lmas› için
mümkünse ‹ngilizce olarak da yay›nlanmas›na
çal›fl›lmal›d›r.

• Süreli yay›nlar›n niteliklerinin yükseltilerek ulusal
ve uluslararas› dizinlere girmek amaçlanmal› ve bu
yöndeki çal›flmalar desteklenmelidir.

• Dernekler, üyelerince ulusal dergilerde (özellikle
Türk T›p Dizinindeki Dergilerde) yay›mlanan bilimsel
çal›flmalar›n da t›pk› uluslararas› dizinlerdeki dergilerde
yay›mlanan çal›flmalar gibi ödüllendirilebilmesi için
gerekli düzenlemeleri yapmal›d›r.

• Akademik atama ve yükseltmelerde ulusal
yay›nlar›n da en az uluslararas› yay›nlar gibi
puanlanabilmesinin sa¤lanmas› için di¤er derneklerle
ortak düzenlemeler yap›lmal› ve bu alandaki ifl birli¤inin
gelifltirilmesine çal›fl›lmal›d›r.

• Her dernek kendi alan›nda yeni temel baflvuru
kitaplar› yay›mlamay› hedeflemeli ve çeviri kitaplar›n
da öncellikle dernekler taraf›ndan oluflturulacak
kurullarca yönlendirilmesine çal›fl›lmal›d›r.

Derneklerin Bilimsel Araflt›rma Stratejilerinin
Planlamas›

• Öncelikle kendi alan›nda olmak üzere Türkiye’de
bilimin geliflmesine ve toplumun gereksinimlerinin
karfl›lanmas›na katk› sa¤layacak ve etik kurallar
çerçevesinde yap›lacak olan her türlü bilimsel araflt›rma
ve bilimsel araflt›rma yapacak kifliler desteklenmeli;
bilimsel araflt›rma ile ilgili kay›tlar›n uygun flekilde
toplanmas› özendirilmelidir.
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Bilimsel Araflt›rmalara Bütçe Sa¤lama Yolu ve
Yöntemleri

• Bilimsel araflt›rmalar için TÜB‹TAK, DPT vb. yurt içi
veya yurt d›fl›ndaki kurum ve kurulufllara proje
baflvurusu yapacak kiflilerin ön baflvurular› öncelikle
uzmanl›k dernekleri taraf›ndan de¤erlendirilmeli ve
ilgili kurulufllara bu ön de¤erlendirme sonucu üst yaz›
ile bildirilmelidir. Böylece desteklenecek projelerin
seçiminde bilimsel de¤erlendirmelerin daha nesnel
olarak yap›lmas›na olanak verilmelidir.

• Kendi alan›ndaki bilimsel çal›flmalar›n
de¤erlendirilerek dernekçe desteklenebilmesi için
bilimsel araflt›rma kurullar› oluflturulmal›d›r. Bu
de¤erlendirme süreci ve de¤erlendirme kurallar› baflvuru
ilan› ile birlikte tüm aç›kl›¤›yla ilan edilmelidir.
De¤erlendirme etik ilkeler do¤rultusunda ve nesnel
olarak yap›lmal›d›r. Bu ifllem için dernek gelirlerinden
her y›l belirli bir oranda pay ayr›lmas› sa¤lanmal› ve
Maliye Bakanl›¤› ile yap›lacak görüflmeler sonras›nda
bu bütçenin vergiden muaf tutulmas› sa¤lanmal›d›r.

Bilimsel Araflt›rmalara Bütçe Sa¤lama Yolu ve
Yöntemleri

• Özellikle Avrupa Birli¤i içinde yer alan araflt›rma
kurumlar›n›n olanaklar› gözden geçirilerek bu projelerde
yürütücü veya ortak olarak yer alabilmenin sa¤lanmas›
özendirilmelidir. Dernek kendi alan›nda var olan
projelerin uluslararas› yürütücüleri ile görüflerek Türkiye
ad›na bu projelerde yer al›nmas›n› sa¤lamaya
çal›flmal›d›r. Bu konuda TTB-UDEK proje yaz›m› ve
de¤erlendirmesinde yol gösterici ve destekleyici
olmal›d›r.

Bilimsel Araflt›rmalarda ‹flbirli¤i Olanaklar›

• Dernekler, üniversiteler ve di¤er e¤itim kurumlar›n›n
araflt›rma olanaklar›n› saptayarak iflbirli¤i ve ortak
kullan›m olana¤› yaratmaya çal›flmal›d›r.

• Derneklerce desteklenen çal›flmalar›n dernek web
sayfalar›nda ilan edilerek bu konularda çal›flmak isteyen
kiflilerin bilgilendirilmesi sa¤lanmal›d›r.

• Dernekler kendi alanlar›nda devam eden yurt d›fl›
kaynakl› çal›flmalar›n da web sayfas› arac›l›¤›yla
duyurulmas›na çal›flmal›d›r.

• Dernek web sayfalar›nda TTB-UDEK’in web sayfas›na
ba¤lant› verilmeli ve bu sayede söz edilen projelere
daha kolay ulafl›lmas› sa¤lanmal›d›r.

Bilimsel Araflt›rmalar› Teflvik Yöntemleri

 • Dernekler kendi üyelerince yap›lm›fl olan bilimsel
araflt›rmalar› teflvik primi ile ödüllendirebilir.

 • Yay›mlanm›fl araflt›rmalar›n (ulusal ve uluslar aras›
dergilerde) dergi aboneli¤i, kitap veya kongre deste¤i
gibi teflviklerle ödüllendirilmesi sa¤lanmal›d›r.

• TÜB‹TAK gibi kurulufllarca desteklenmifl araflt›r›c›lar,
o alandaki di¤er araflt›r›c›lar›  teflvik etmek üzere
ödüllendirilmelidirler.

Bilimsel Araflt›rmalarda Kaynaklar›n Do¤ru
Kullan›m›

• Kaynak israf›na yol açmamak için öncelikle
üniversite ve e¤itim hastanelerindeki araflt›rma alt yap›
olanaklar›n›n belirlenmesi için derneklerin öncü rol
üstlenmesi sa¤lanmal›; bu olanaklar›n ayn› alanlarda
araflt›rma yapacak gruplar›n ortak kullan›m›na
aç›lmal›d›r.

VII. Uzmanl›k E¤itiminde Yeterlik

• Yeterlik sürecinde e¤itici geliflimi programlar›n›n
içeri¤i; program gelifltirme, klinikte e¤itim, uzmanl›k
ve yeterlik s›navlar›, genel yetkinlik alanlar›nda e¤iticiler
yetifltirme, profesyonel davran›fl, iletiflim becerileri,
etik, sa¤l›k politikalar›, kan›ta dayal› t›p ve araflt›rma
konular›n› kapsamal›d›r.

• E¤itici, e¤itilen ve e¤itim kurumlar› için
standartlar›n oluflturulmas› önemlidir. Uluslararas›
standartlar bölgesel, ulusal ve kurumsal gereksinimler
ve öncelikler do¤rultusunda yenilenmelidir.

• T›pta uzmanl›k e¤itimi veren kurumlar›n›n
akreditasyonu sa¤lanmal›d›r.

• T›pta Uzmanl›k E¤itimi alan›nda tek bafl›na yetkili
bir ulusal otoritenin olmay›fl› Yeterlik Kurullar›n›n
önündeki önemli sorunlardan birisidir. E¤iticilerin,
e¤itim kurumlar›n›n ve uzman hekimlerin yeterlik
sürecine yeteri kadar ilgi göstermemeleri, Yeterlik
Kurullar›n›n yaflad›¤› finansal k›s›tl›l›klar ve e¤itim
kurumlar›n›n kurum ziyareti programlar›na gönüllü
olmamalar› da Yeterlik Kurullar›n›n uygulamada
karfl›laflt›¤› di¤er önemli sorunlard›r. Bu sorunlar›n
giderilmesi yönünde çal›flmalar yap›lmal›d›r.

• Akademik yükseltmelerde büyük bir emek verilerek
al›nm›fl Yeterlik Belgelerinin kullan›lmas› hem akademik
ortam›n niteli¤ini yükseltecek hem de Yeterlik
Belgelerinin ifllevini art›racakt›r. Yeterlik Belgesi alanlara
akademik yükseltmelerde öncelik verilmelidir.

XII. T›pta Uzmanl›k E¤itimi Kurultay›’n›n Ard›ndan
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XII. T›pta Uzmanl›k E¤itimi Kurultay›’n›n Ard›ndan

IX. Kurumlar aras› ‹flbirli¤i - E¤itici ve E¤itilen
Gözüyle Afiliasyon

• Uzmanl›k e¤itiminde standardizasyonun
oluflturulmas›na katk›da bulunmak üzere, kurumlar
aras› iflbirli¤i ile ortak e¤itim programlar›n›n
oluflturulmas›, fiziksel altyap›lar›n gelifltirilmesi ve
bilimsel araflt›rma olanaklar›n›n paylafl›lmas›
sa¤lanmal›d›r.

• Afiliasyon uzmanl›k e¤itiminde uygulanabilir
yöntemdir. Ancak yayg›nlaflabilmesi için tan›nmas›,
kolaylaflt›r›lmas›, denetlenmesi ve onaylanmas›
gereklidir.

Bildirge uzmanl›k e¤itimi alan›nda güncel geliflmeler
(T›pta Uzmanl›k Kurulu’nun kurulmas› vb) vurgulanarak
sonland›r›lm›flt›r. Genel olarak bak›ld›¤›nda çal›flma
gruplar›n›n önerdi¤i pek çok konunun derne¤imiz
taraf›ndan zaten uygulanmakta oldu¤u dikkati çekebilir.
Bunlar aras›nda derne¤imizin STE/SMG politikas›n›n
varl›¤› (Düzenli olarak e¤itim sempozyumlar›, e¤itici
e¤itimi programlar› ve kongreler düzenlemesi gibi),
uzmanl›k e¤itiminde etik de¤erleri gözetmesi (ÇEP’da
zorunlu dersler aras›nda bilim eti¤inin konmufl olmas›
gibi), e¤itimde standardizasyonun sa¤lanmas› için ilk
ad›mlar›n at›lm›fl olmas› (ÇEP ve asistan karnesinin
bas›lm›fl olmas› gibi), toplum sa¤l›¤›n›n gelifltirilmesinde
indirekt katk›lar›n›n olmas› (“Rasyonel Farmakoterapi”
e¤itimi programlar›n› teflvik etmesi gibi), bilimsel
araflt›rmalar› teflvik etmesi (uzmanl›k ö¤rencilerinin
kongre-kurs kat›l›mlar›n› finanse etme, yurt d›fl›
görevlendirmelerde burs olana¤› sa¤lama, poster
yar›flmalar›-ödülleri veya özel ödül programlar›
düzenleme gibi), ulusal yay›nc›l›¤› özendirmesi (sürekli
bülten yay›nlanmas› gibi), bilimsel araflt›rmalarda
iflbirli¤i olanaklar›n› yaratmaya ve kaynaklar›n do¤ru
kullan›m›n› sa¤lamaya çal›flmas› (“Anabilim Dallar›
Araflt›rma Konular› ve Teknik Ekipman Envanteri”
çal›flmas›n› bafllatm›fl olmas› gibi) say›labilir.

KURULTAYDA SUNULAN YETERL‹L‹K KURULU POSTER‹

XII. T›pta Uzmanl›k E¤itimi Kurultay›’nda TFD
Yeterlilik Kurulu taraf›ndan sunulan posterde Yeterlilik
Kurulu’nun tarihçesi ve geliflimi; flu andaki yap›lanmas›
ve ifllerli¤i;  ÇEP’n›n içeri¤i ve ekleri; ÇEP kitapç›¤›n›n
(mavi kitap) bir resmi; T›bbi Farmakoloji Uzmanl›k
E¤itimi misyon ve amac›; yeterlilik s›nav› ve kurum
ziyaretleri gibi konulara de¤inilmektedir. Kurultayda

sunulan di¤er posterler incelendi¤inde TFD’nin ÇEP’›n›
belirlemifl bir dernek olarak di¤er uzmanl›k
derneklerinden ileride oldu¤u, ancak henüz yeterlilik
s›nav› yapmam›fl ve kurum ziyaretleri gerçeklefltirmemifl
oldu¤u dikkati çekmektedir. T›p fakültelerinin tümünde
farmakoloji bölümlerinde uzmanl›k ÇEP’n›n
benimsenmesi ve uygulanmas› henüz sa¤lanamam›flt›r
ve henüz tam anlam›yla standardize edilememifl bir
e¤itimin s›nanmas› veya denetlenmesi genel olarak
kabul gören bir görüfl de¤ildir. Ayr›ca farmakoloji
e¤itiminde di¤er uzmanl›k alanlar›nda olmayan
uzmanl›k, doktora, yüksek lisans vb. çeflitlilik söz
konusudur. Di¤er taraftan farkl› fakültelerdeki
farmakoloji bölümlerinde alt yap› ve olanaklar aç›s›ndan
standardizasyondan da söz edilememektedir. Bu
faktörler yeterlilik s›nav› yap›lmas›n›n veya kurum
ziyaretlerinin gerçeklefltirilmesinin gündemde olmamas›
sonucunu do¤urmaktad›r.

ÇEP’n› yapm›fl olan bir çok uzmanl›k derne¤inin
temel sorunu e¤itimi yayg›nlaflt›rmakt›r ve benzer sorun
Türk Farmakoloji Derne¤i için de geçerlidir. Poster,
“Planlananlar” bafll›¤› alt›nda, bu sorunun
çözümlenebilmesi ve Türkiye’deki farmakoloji uzmanl›k
e¤itiminin standardize edilebilmesi amac›yla sunulan
çözüm önerileriyle sonland›r›ld›. Posterde belirtilen
çözüm önerileri afla¤›da maddelenmifltir:

ÇEP ve ö¤renci geliflim defteri kullan›m›n›
yayg›nlaflt›rabilmek için tüm anabilim dal›
baflkanlar›ndan oluflan bir “üst kurul” (“Dan›flma
Komisyonu” veya “E¤itim Üst Kurulu”) kurulmas›

Tüm üyelerin bir arada olaca¤› ilk ulusal kongrede
e¤itimin standardizasyonunun tart›fl›lmas› için bir
oturum planlanmas›

ÇEP’nda zorunlu ders olan “Deneysel Farmakoloji-
1, Literatür araflt›rma ve de¤erlendirmede ileri teknikler”,
“Bilimsel sunu ve yaz›mda (proje, makale, tez) ileri
teknikler”, “Farmakolojide ölçme-de¤erlendirme
yöntemleri ve bilgisayar uygulamalar›”, “‹leri
biyoistatistik” ve “Bilim eti¤i” gibi konularda e¤itiminin
ortak olarak yap›labilmesi için uzmanl›k ö¤rencilerine
yaz okullar› düzenlenmesi

Uzmanl›k e¤itimi veren ö¤retim elemanlar›na;
program gelifltirme, ölçme-de¤erlendirme, liderlik-
yöneticilik-otorite gibi konularda e¤itici e¤itimi
programlar›n›n düzenlenmesi ve t›bbi farmakoloji
uzmanl›k e¤itiminde rol alan e¤iticilerin
standardizasyonunun sa¤lanmas›
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Türk Farmakoloji Derne¤i
Farmakoloji E¤itiminde
Kuflaklararas› Bilimsel Etkileflme
Semineri
“Prof.Dr. R. Kaz›m TÜRKER
Toplant›s›” Ard›ndan

Türk Farmakoloji Derne¤i
Farmakoloji E¤itiminde
Kuflaklararas› Bilimsel Etkileflme
Semineri
“Prof.Dr. R. Kaz›m TÜRKER
Toplant›s›” Ard›ndan

Bu sene de¤erli hocam›z Prof.Dr. R. Kaz›m Türker
ad›na düzenlenen Türk Farmakoloji Derne¤i Farmakoloji
E¤itiminde Kuflaklararas› Bilimsel Etkileflme Seminerleri
Program› için 07-09 Mart 2007 tarihlerinde Antalya,
Aksu Venezia Palace otelde topland›k. Bilim arenas›nda
herkes taraf›ndan takdir gören, örnek al›nmaya çal›fl›lan,
Farmakoloji alan›nda uluslar aras› ortamda Türk
Farmakologlar›n›n sayg›n ad›n›n duyurulmas›nda önder
olan ve kendisinden ders dinleyebilme flerefine
eriflebildi¤im Kaz›m hocam›n ad›na düzenlenen bir
toplant›n›n kriti¤ini yapma ve dergimizde
yazabilme onuru bana verilince gerçekten
çok mutlu oldum. Umar›m toplant›n›n
bilimsel ve sosyal yanlar›n›, ayr›ca, ilklerini
toplant›ya kat›lanlara eksiksiz hat›rlatabilir,
kat›lamayanlara da orada bulunmuflcas›na
yaflatabilirim!

Türkiye’nin dört bir yan›ndan toplant›ya
kat›lmak için çeflitli ulafl›m araçlar›yla
Antalya’ya gitme çabas›ndaki
farmakologlardan biri olarak ben de Ankara
ekibi ile birlikte müstesna bir turizm
flirketi(!)nin otobüsünde yerimi ald›m.

Yolculuk zaman zaman muhabbet, zaman zaman da
uyuyarak geçti. Afyon’da verilen molada “bir tak›m
kendini bilmezler!” (onlar kendilerini bilir) gecenin
02:30’unda sucuk döner yediler. Elbette di¤er “sadece
çay içen” kifliler bahis konusu olan sucuktan otobüs
yolculu¤unun geri kalan k›sm›nda koku yönünden
faydalanabildiler.

Otele ulafl›p odalara yerlefltikten sonra güneflli ve
s›cak hava özlemindeki her insan gibi kendimizi d›flar›
att›k. Bilindi¤i üzere bu toplant›lar kayak yap›labilen
yörelerimizde düzenlenmekteydi. Ancak küresel
›s›nman›n kendini göstermeye bafllad›¤› bir k›fl mevsimi
geçirmemize ra¤men Antalya’n›n o s›cak, güneflli,
tertemiz havas›n› hissetmek hiç de fena olmad›! Ayr›ca,
otelde yapt›¤›m›z keflif turu sonucu anlafl›ld› ki otelde
sadece biz farmakologlar kal›yordu.

Yrd. Doç. Dr. Tolga Reflat AYDOS
K›r›kkale Üniversitesi, T›p Fakültesi
Farmakoloji Anabilim Dal›
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Hasret gidermeleri takiben saat 17:30’da sayg›
duruflu, ‹stiklal Marfl›m›z›n toplu olarak söylenmesi ve
TFD yönetim kurulu baflkan› Prof.Dr. Mehmet Melli
hocan›n aç›l›fl konuflmas›yla gelenekselleflmifl bir k›fl
toplant›s› daha bafllad›. Mehmet hoca, oldukça duygusal
aç›l›fl konuflmas›nda Kaz›m Türker hoca ile olan
an›lar›ndan ve kendisi için olan de¤erinden bahsetti.
Daha sonra Kaz›m Türker’i farmakoloji alan›na
kazand›ran hocas› olarak Alaeddin Akcasu hoca ve
ard›ndan Nurettin Abac›o¤lu hoca, Kaz›m hoca hakk›nda
an›lar›n› bizlerle paylaflt›.

Toplant›n›n ilk bilimsel sunusu Akdeniz Üniversitesi
T›p Fakültesi, Merkezi Araflt›rma Laboratuar›, Gen Tedavi
Ünitesinden Dr. Nuray Erin taraf›ndan yap›ld›. Dr. Erin
“Fare meme kanseri modelinde, duyusal sinirlerin
metastaz oluflumundaki rolünün ve etki
mekanizmalar›n›n ayd›nlat›larak, yeni tedavi
yöntemlerinin gelifltirilmesi” üzerine olan çal›flmas›n›
bizlerle paylaflt›.

‹lk akflam yeme¤imizle birlikte yine sohbet,
muhabbet bafllad› ve ilerleyen saatlerde bilardo ve
disko aktivitesi olarak devam etti.

Toplant›n›n ikinci günü Atatürk Üniversitesi, T›p
Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dal›ndan Dr. Ahmet
Hac›müftüo¤lu “Paklitakselle oluflan a¤r› duyarl›k
art›fl›nda glutamat ve tafl›y›c›lar›n›n rolü” adl› sunumu
yapt›. Sununun moderatörlü¤ünü üstlenen Dr. Kansu
Büyükafflar her zamanki nezaketiyle tüm kad›nlar›n
“Dünya Kad›nlar Günü”nü kutlad›. Antalya’n›n güneflini

yaflarken Dr.
Hac›müftüo¤lu’nun sunumu
sonunda gösterdi¤i ve
toplant›dan sadece 1 gün
önce çekilmifl karlar alt›nda
Erzurum foto¤raf›n› görmek
yurdumuzun iklim
zenginli¤ini görmek
aç›s›ndan oldukça
enterasand›. Ard›ndan
Yüzüncüy›l Üniversitesi, T›p
Fakültesi, Farmakoloji
Anabilim Dal›ndan Dr. Hanefi
Özbek “Foeniculum vulgare
L. (rezene), Pimpinella
ansium L. (anason) ve
Coriandrum sativum L.
(kiflnifl) uçucu ya¤

ekstrelerinin karaci¤eri koruyucu etkisinin araflt›r›lmas›”
isimli çal›flmas›n›n sunumunu yapt›.

Sunumlar›n oldu¤u her an TFD sayman›m›z Hakan
abi (Orer) yine her zamanki gibi toplant› yerinin en
stratejik noktas›na konufllanarak dernek üyelerinden
para toplama çabas› içerisinde, bizler de nas›l olur da
kaçabiliriz çabas› içerisindeydik! Ancak anlad›k ki kaç›fl
mümkün de¤ildi.

Sunumlardan sonra gelenekselleflen “toplu foto¤raf
çekimi”ne geçildi. Ard›ndan ö¤le yeme¤i yenildi ve
konuklar›n bir k›sm› Perge gezisine, bir k›sm› istirahate,
bir k›sm› denizde ve kapal› havuzda yüzmeye, bir k›sm›
sauna ve hamama, bir k›sm› otel lobisinde muhabbete
giderken di¤er bir k›sm› da yine Emine ablan›n (Demirel
Y›lmaz) yo¤un çabalar›yla gelenekselleflen plaj voleybolu
müsabakas›na kat›ld›. Naçizane ben de müsabakan›n
bir ferdi olarak tak›mlardan birinde yer alabilme f›rsat›
yakalayabildim. Bu konuya bu kadar yer ay›rmamdan
da anlafl›laca¤› üzere ac› bir üstünlükle galip gelen
tak›mda yer alma flerefini yaflad›m. Rakip tak›m, üstün
sportif yetenekli tak›m üyelerinin her türlü özverili
gayretlerine ra¤men oyunun sonuna kadar organize
olamad› ve kaç›n›lmaz son gerçekleflerek ma¤lup oldular
(asl›nda “özünde” baflar›l› bir tak›md›).

Akflam sunumu Osmangazi Üniversitesi, T›p Fakültesi,
Farmakoloji Anabilim Dal›ndan Dr. Baflar S›rmagül
taraf›ndan yap›ld›. Dr. S›rmagül, “Pulmoner
hipertansiyon üzerinde fosfodiesteraz enzim
inhibisyonunun etkileri” üzerine olan çal›flmalar›n›
anlatt›. Ard›ndan ilki geçen sene düzenlenmifl olan

Türk Farmakoloji Derne¤i
Farmakoloji E¤itiminde Kuflaklararas› Bilimsel Etkileflme Semineri
“Prof.Dr. R. Kaz›m TÜRKER Toplant›s›” Ard›ndan
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“Meslekte 40. Y›l›n› Dolduran Farmakologlara Plaket
Takdimi”nin ikincisine geçildi. Bu kapsamda ilk önce
Prof. Dr. ‹smail Hakk› Ayhan’a plaketi verildi. ‹smail
Hakk› Hoca yapt›¤› konuflmas›nda y›llarca birlikte
çal›flt›¤› bölüm arkadafllar› ve bölüm çal›flanlar›na meslek
hayat›ndaki katk›lar›ndan dolay› teflekkür ettikten sonra
baflar›lar›nda deste¤ini hiç eksik etmeyen ve kariyer
yaflam›nda önceli¤i daima kendisine tan›yan efline de
minnettar oldu¤unu belirtti. ‹kinci plaket Prof. Dr.‹smet
Dökmeci’ye verildi. ‹smet Hoca konuflmas›nda
Farmakoloji alan›na ö¤renci yetifltirirken önce Atatürk
ilke ve ink›laplar›na uygun bir fert olarak yetiflmelerine
özen gösterdi¤inden bahsetti. Daha sonra ilk defa
düzenlenecek olan “R. Kaz›m Türker Genç Farmakolog
Teflvik Ödülü-2006” ödül törenine geçildi. Ödülün
verilmesinden önce Prof. Dr. Mehmet Melli, ödül için
yap›lan de¤erlendirmede hangi kriterlerin (Yay›n puan,
Sitasyon, Dergilerin özellikleri, H indeksi, Yaz›flma adresi,
Proje, Yay›nlarda birinci isim) ele al›nd›¤›n› oldukça
ayr›nt›l› olarak anlatt›. Bu de¤erli ödülü, Kocaeli
Üniversitesi T›p Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dal›’ndan
Yard. Doç. Dr. Füruzan Y›ld›z Akar kazand›. Ödülü Prof.
Dr. Alaeddin Akcasu taraf›ndan verildi. S›ra yine sosyal
faaliyetlere gelmiflti. Bol muhabbetli akflam yeme¤inden
sonra birlikteli¤e bilardo masas›nda ve otel lobisinde
devam edildi. Saat 23:00’da Venedik San Marco
meydan›ndaki çan kulesinin benzeri olarak yap›lm›fl
kulenin önünde Mehmet Ali Y›lmaz Bey (Commat Ltd.)
taraf›ndan “s›cak flarap-sucuk ekmek partisi”
düzenlendi. Geceye diskoda devam edildi hatta gece o
kadar uzundu ki “iflkembe-paça-kelle” ile açl›k
gidermeye çal›flanlar dahi oldu.

Üçüncü ve son gün sabah›nda Hacettepe Üniversitesi
Eczac›l›k Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dal›’ndan Dr.
Banu Cahide Tel, “MPTP’li marmosetler (Callithrix
jacchus) üzerinde kronik L-DOPA ve D2/D3 dopamin
agonisti tedavisinin striatal kanabinoit CB1 reseptör
mRNA ekspresyonuna etkisi” üzerine olan çal›flmalar›n›
sundu.

Yap›lan her bir sunumun ard›ndan oldukça hararetli
tart›flmalar (elefltiri, katk›, bilgi paylaflma vb) oldu.
“Farmakoloji alan›ndan doçentlik s›nav›na girebilme
kriterleri”, “Sunum tekniklerindeki eksiklikler ve bununla
ilgili e¤itim programlar›n›n düzenlenmesi”, “Çal›flma
içerik ve metodlar›n›n farmakoloji alan›na ait olmas›”
“Sunumlar›n çal›flma yay›n olmadan önce yap›lmas›n›n
çal›flmay› yapan kiflilere bu sunumlar s›ras›nda katk› ve

Türk Farmakoloji Derne¤i
Farmakoloji E¤itiminde Kuflaklararas› Bilimsel Etkileflme Semineri
“Prof.Dr. R. Kaz›m TÜRKER Toplant›s›” Ard›ndan

yönlendirmeye imkan tan›mas›n›n önemi”, “Sunum
yapanlar›n gelecekte çal›flmalar›n› hangi yönde
sürdürmeyi planlad›klar›n› da anlatmalar›n›n gereklili¤i”;
sunumlar›n tart›flma bölümünde öne ç›kan konulard›.

Son sunumu takiben Mehmet hoca kapan›fl
konuflmas›n› yapt›. Konuflmas›nda k›fl toplant›lar›n›n
gelenekselleflti¤ini, zaman geçtikçe kat›l›m›n artt›¤›n›,
farmakoloji alan›ndaki gençlerin bilgilenmesi ve
yönlendirilmesinde, ayr›ca, doçentlik s›nav›na girecek
adaylar›n kendilerini tan›tabilmelerinde bu toplant›lar›n
çok katk›s›n›n bulundu¤unu belirtti ve toplant›n›n
düzenlenmesinde eme¤i olanlara ve kat›l›mc›lara
teflekkür ederek bir sonraki toplant›da birlikte olmak
temennileri ile konuflmas›na son verdi.

Ö¤le saatlerinde Antalya’n›n emsalsiz havas›ndan
daha fazla faydalanmak isteyenleri ve biraz da “akl›m›z›”
b›rakarak evlere gitmek üzere otelden ayr›ld›k. Ankara
ekibiyle ç›kt›¤›m›z dönüfl yolculu¤u oldukça hareketliydi.
Muavin, Rüfltü hocan›n (Onur) oturdu¤u 43 numaral›
koltu¤a tak›lm›flt› ve sayamad›¤›m›z kadar çok olan
molalar›m›z›n ard›ndan her seferinde bu koltukla ilgili
sorular›ndan hiç vazgeçmedi. Ayr›ca zaten molalardan
ve yolcu de¤ifliminden b›km›flken bir de otobüsümüzün
ar›za yapmas› olay›n tuzu-biberi oldu. Afyon’dan (yani
bir molan›n daha ard›ndan) ç›kt›ktan sonra otobüsden
gelen “poffffffff!” sesiyle “Sa¤›rl› 4 km” levhas›n›n
bulundu¤u bir sapakta (bilen bilir) durmak zorunda
kald›k. Kelepçe kopmas› olarak bize iletilen ar›zay›,
floförler ve muavinler merkezlerine bildirmeden kendi
çabalar›yla halletmeye çal›fl›yor, biz de p›r›l p›r›l
y›ld›zlar›n alt›nda, ›ss›z bir yerde, so¤uktan paltolara
sar›nm›fl halde muhabbete devam ediyorduk. Elli
dakikal›k istem d›fl› bir moladan sonra yeniden yola
ç›kabildik. Yolculuk sanki birkaç gün devam etmiflti.
Otobüs yolculu¤umuzu çok fazla elefltirmifl olabilirim
ancak Ankara-Antalya ulafl›m organizasyonumuzu
gerçekten eksiksiz bir biçimde yapm›fl olanlara sonsuz
teflekkürlerimi iletmek istiyorum.

Sonuç olarak (makaleler böyle bitiyordu!), bilimsel
ve sosyal yönleriyle çok doyurucu bir “Farmakoloji
E¤itiminde Kuflaklararas› Bilimsel Etkileflme Seminerleri
Program›”n› daha bitirmifl olduk. Umar›m yaflananlar›
mümkün oldu¤unca eksiksiz özetleyebilmiflimdir. Di¤er
toplant›larda birlikte olabilme dile¤iyle.
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Meslekte 40. y›l›n› dolduran
üyelerimiz
Prof. Dr. ‹smail Hakk› Ayhan ve
Prof.Dr. ‹smet Dökmeci'ye  plaket
verildi

Meslekte 40. y›l›n› dolduran
üyelerimiz
Prof. Dr. ‹smail Hakk› Ayhan ve
Prof.Dr. ‹smet Dökmeci'ye  plaket
verildi

Farmakoloji E¤itiminde Kuflaklararas› Bilimsel Etkileflme Seminerinde mesleklerinde 40. y›llar›n›
dolduran Hocalar›m›z ve Derne¤imiz üyeleri Prof. Dr. ‹smail Hakk› Ayhan ve Prof. Dr. ‹smet Dökmeci'ye

 plaketleri verildi.

Hocalar›m›z› kutluyor, sa¤l›kl›, baflar›l› ve üretken nice y›llar diliyoruz.

Türk Farmakoloji Derne¤i

Yönetim Kurulu
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R. Kaz›m Türker Genç Farmakolog
Teflvik Ödülü’nü
Yrd. Doç. Dr. Füruzan Akar-Y›ld›z
ald›

R. Kaz›m Türker Genç Farmakolog
Teflvik Ödülü’nü
Yrd. Doç. Dr. Füruzan Akar-Y›ld›z
ald›

Türk Farmakoloji Derne¤i taraf›ndan bu y›l ilk kez
verilece¤i duyurulan 2006 y›l› R. Kaz›m Türker Genç
Farmakolog Teflvik Ödülü’ne baflvuran 8 üyemizin
dosyalar›, seçici kurul taraf›ndan 24 fiubat 2007 tarihinde
Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi Farmakoloji Anabilim
Dal›’nda yap›lan toplant›da de¤erlendirilmifl ve Kocaeli
Üniversitesi T›p Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dal›
ö¤retim üyesi Yrd. Doç. Dr. Füruzan Akar-Y›ld›z ödüle
lay›k bulunmufltur.

De¤erlendirmede, adaylar›n bilimsel etkinliklerinin
yan›s›ra, “yar›flmaya dayal› bir araflt›rma projesi alm›fl
olmak” ve “uluslararas› at›f indekslerindeki
yay›nlar›ndan en az üçünün, en az üçer at›f alm›fl olmas›”
gibi performansa dayal› ölçütler de bulunmaktad›r.

Dr. Akar-Y›ld›z’a ödülü, bu y›l Prof. Dr. R. Kaz›m
Türker ad›na düzenlenen, “16. Farmakoloji E¤itiminde

Kuflaklararas› Bilimsel Etkileflme Seminerleri” s›ras›nda
taktim edildi. Ödül 1000 YTL ve bir plaketten
oluflmaktad›r.

Türk Farmakoloji Derne¤i olarak ödül kazanan Yrd.
Doç. Dr. Füruzan Akar-Y›ld›z’› kutlar, baflar›lar›n›n
devam›n› dileriz.

Seçici Kurul:

Prof. Mehmet Melli, TFD Yönetim Kurulu Baflkan›;
Prof. Dr. Öner Süzer TFD Yönetim Kurulu 2. Baflkan›; Prof.
Dr. Kevser Erol, TFD Denetim Kurulu üyesi; Prof. Dr.
Tuncay Demiryürek, TFD üyesi-profesör temsilcisi; Doç.
Dr. Hakan Ergün, TFD üyesi-doçent temsilcisi; Dr. Selçuk
Metiner, Araflt›rmac› ‹laç Firmalar› Derne¤i temsilcisi;
Ecz. Ömer Y›ld›z, ‹laç Endüstrisi ‹flverenleri Sendikas›
temsilcisi.
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Türk Farmakoloji Derne¤i
Farmakoloji E¤itim Sempozyumlar› Program›

Mikro Düzeyde Fizyolojik ve Moleküler Yan›tlar›n
Gözlenmesi ve Görüntüleme
18 May›s 2007, Diyarbak›r

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

Mikro Düzeyde Fizyolojik ve Moleküler Yan›tlar›n
Gözlenmesi ve Görüntüleme
18 May›s 2007, Diyarbak›r

Konaklama ücretleri (%18 KDV dahildir):

Tek kiflilik  / 1 gece

40 YTL (Grand Güler Hotel, 3 Y›ld›z) (16 oda rezerve
edilmifltir.)

60 YTL (Prestige Hotel, 4 Y›ld›z) (10 oda rezerve
edilmifltir.)

Çift kiflilik / 1 gece / kifli bafl›

30 YTL (Grand Güler Hotel, 3 Y›ld›z) (16 oda rezerve
edilmifltir.)

45 YTL (Prestige Hotel, 4 Y›ld›z) (10 oda rezerve
edilmifltir.)

Gezi Ücreti

100 YTL (araç, seyahat s›ras›nda ikramlar, ö¤len ve
akflam yemekleri, rehber-müze girifl ücretleri dâhildir)

Kat›l›m Ücreti

25 YTL

Ailesi ile ayn› odada kalan çocuklar için 0-6 yafl
grubu çocuklar ücretsizdir. 7-12 yafl grubu çocuklar için
konaklama ücretinin %50'sini ödeyeceklerdir.
Konaklama ücretine kahvalt› dahildir.

Toplant›ya kat›lmak isteyenler en geç 24 Nisan 2007,
Sal› gününe kadar afla¤›da verilen hesap numaras›na
1 günlük konaklama ücreti, kat›l›m ücreti ve “Turistik
Gezi” bedelinin yar›s›n› (kat›lmak isteyenler)
yat›rmalar›n› ve afla¤›daki formu doldurarak, dekontun
fotokopisi ile birlikte afla¤›daki adrese faks, posta veya

e-mail ile göndermeleri gerekmektedir; ödeme
yapmayanlar›n  rezervasyonlar› yap›lmayacakt›r.
9 May›s 2007, Çarflamba akflam›na kadar yap›lacak
olan rezervasyon iptallerinde konaklama ücretinin
ve gezi ücretinin tamam› geri ödenecektir; bu tarihten
sonra yap›lacak olan rezervasyon iptalleri  nde ise
konaklama ücretinin ve gezi ücretinin %50'si geri
ödenecektir.

Otel rezervasyonlar› verilen bilgiler do¤rultusunda
Yrd. Doç. Dr. ‹lker KELLE taraf›ndan gerçeklefltirilecektir.

Konuklar›n Diyarbak›r’a hangi yolla ve ne zaman
geleceklerini belirtmeleri ve ayr›ca e-posta adreslerini
bildirmeleri gerekmektedir.

Günlük program ak›fl› konuklar›n misafir edildikleri
Otellerin lobilerindeki ilan panolar›nda duyurulacakt›r.

Ulafl›m

Kat›l›mc›lar ulafl›mlar›n› kendi imkanlar› ile
sa¤layacaklard›r. Toplant›ya ‹stanbul ve çevresinden
kat›lacaklar ulafl›m için Prof. Dr. Öner Süzer
(osuzer@istanbul.edu.tr; tel. (ifl): (0 212) 4143129) ,
Ankara ve çevresinden kat›lacaklar ise Prof. Dr. Bülent
Gümüflel (gumusel@hacettepe.edu.tr; tel. (ifl): (0 312)
3052081) ile haberleflebilirler.

Farmakoloji E¤itim Sempozyumlar›”n›n XIV.sü, 18 May›s 2007 tarihinde Diyarbak›r’da düzenlenecektir.
Toplant› Dicle Üniversitesi T›p Fakültesi Konferans  Salonu’nunda yap›lacakt›r.
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Ad› Soyad›
Ünvan›
Üniversite Fakülte
Yafl (ay/y›l/gün)
Adres
Tel (‹fl)    Tel (GSM) Faks E-mail

Konaklama  17 May›s 18 May›s 19 May›s

Tek kiflilik .......... Otelinde oda istiyorum          Çift kiflilik ................. Otelinde oda istiyorum

Odam› fiu Kifliler ile Paylaflmak ‹sterim:

Transfer:
Tek yön transfer istiyorum Çift yön transfer istiyorum Transfer istemiyorum

Havaliman›/otogar  - otel (7 Mart 2007) Otel - havaliman›/ otogar (9 Mart 2007)
(Tek yön transfer ücreti 45 Euro'dur).

Gelifl Tarihi ve Saati: Ayr›l›fl Tarihi ve Saati:

Ödeme Hesab›m:
Konaklama Ücreti: ……...….. gece …….. kiflilik odada x YTL Toplam: ………….YTL
Gezi Ücreti: ...…………. kifli Toplam: ………….YTL
Gezi Ücreti: ...…………. kifli Toplam: ………….YTL

Genel Toplam: .......………………YTL

Ödemem gereken ………….…………………..……… YTL  afla¤›da belirtilen verilen hesaba yat›r›lm›flt›r.

Önemli Tarihler

Kat›l›mc›lar için son baflvuru tarihi : 24 Nisan 2007, Sal›

Rezervasyon iptalleri için son baflvuru tarihi : 25 Nisan 2007, Çarflamba

Bilimsel Sekreterya:
Yrd. Doç. Dr. Aflk›n TAfi HEK‹MO⁄LU
e-posta: askinh@dicle.edu.tr
tel (GSM):  (0 505) 615 22 23
Yrd. Doç. Dr. ‹lker KELLE
e-posta: ikel@dicle.edu.tr
tel (GSM):  (0532) 618 20 04
Bilgi: Dicle Üniversitesi  / 21280 D‹YARBAKIR
Tel: (0 412) 2488 141 Faks: (0 412) 2488 440

Kat›l›mc›lar›n T.C. Ziraat Bankas›’n›n Dicle Üniversitesi Bürosu (fiube kodu: 1467)  45912833–5007 no’lu hesab›na

Ad Soyad›, “TFD. XIV E¤itim Sempozyumu Kay›t Ücreti” aç›klamas› ile yat›r›lmas› ve banka dekontunun (0 412)

2488 440 no’ya fakslanmas› veya ikel@dicle.edu.tr adresine e-mail ile gönderilmesi gerekmektedir.

Türk Farmakoloji Derne¤i
Farmakoloji E¤itiminde Kuflaklararas› Bilimsel Etkileflme Seminerleri Program›

Prof. Dr. R. Kaz›m Türker Toplant›s›
7-9 Mart 2007, Aksu, Antalya

Baflvuru Formu

Oner
Stamp

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

Mikro Düzeyde Fizyolojik ve Moleküler Yan›tlar›n
Gözlenmesi ve Görüntüleme

Diyarbak›r

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

Mikro Düzeyde Fizyolojik ve Moleküler Yan›tlar›n
Gözlenmesi ve Görüntüleme

Diyarbak›r

PROGRAM
17 May›s 2007 Perflembe
19.30- Hofl geldiniz yeme¤i (fiehir Turu ve Gazi

Köflkü’nde Yemek) (35 YTL)
18 May›s 2007 Cuma
09.00 - Kay›t
09.30 - Aç›l›fl konuflmalar›
Prof. Dr. Ramazan Ç‹ÇEK, D.Ü.T.F Dekan V.

Prof. Dr. Mehmet MELL‹, TFD Baflkan›

Prof. Dr. Fikri CANORUÇ, D.Ü. Rektörü (Tensip
buyurmalar› halinde)

10.00- Nörofarmakolojide beyin mikrodiyalizi ve
di¤er in vivo perfüzyon teknikleri

Prof. Dr. Levent BÜYÜKUYSAL

10.40 - Kahve aras›
11.10 - Laser yoluyla serebral kan ak›m› ölçümü ve

görüntülenmesi
Doç. Dr. Yasemin GÜRSOY-ÖZDEM‹R

11.50 - Permeabilize düz kaslarda miyograf
kullan›larak kas›lma yan›tlar›n›n hücre içi
mekanizmalar›n›n incelenmesi

Dr. N. Tu¤ba KAND‹LC‹

12.30 - Ö¤le yeme¤i, T›p Fakültesi Ö¤retim Üyeleri
Yemekhanesi

14.00 – ‹mmün iflaretleme teknikleri ve farmakolojide
kullan›m›

Doç. Dr. Petek KORKUSUZ

14.40 – Kahve aras›
15.10 – Kantitatif mikroskopi
Prof. Dr. Nuhan PURALI

15.50 – Konfokal mikroskopinin hücre
araflt›rmalar›nda kullan›m›

Prof. Dr. Alp CAN

16.30 – Tart›flma ve kapan›fl
19.30 – Akflam yeme¤i (Dicle Üniversitesi Sosyal

Tesisleri)

19 May›s 2007 Cumartesi
Gezi Program›
08.00–  Diyarbak›r’dan hareket (Antik kent

Hasankeyf’e yolculuk)
09.30–  Hasankeyf’e ulafl›ld›ktan sonra 1.5 saat

içerisinde s›ras›yla:
Zeynel Bey Türbesi
Tarihi Köprü
El R›z›k Camii
Tarihi Çarfl›
Küçük Saray
Büyük Saray ziyaret edilecektir.
11.00 - HASANKEYF’ten Midyat’a hareket
Midyat’ta 1 saat 15 dakika içerisinde:
Telkari Gümüflçüler Çarfl›s›
Mor Gabriel Manast›r› ziyaret edilecektir.
13.00 - Midyat’tan Mardin’e hareket (45 dk)
14.00 - Mardin Erdoba Evlerinde Ö¤len Yeme¤i (1

saat)
15.00 - Mardin’den Dayrül Zaferan Manast›r›na

hareket (10 dk)
15.45 - Dayrül Zaferan Manast›r›ndan Dara Antik

fiehrine hareket (30 dk)
16.15–  Dara Antik fiehrinde:
Su Sarn›çlar›
Kaya Mezarlar
Yeralt›ndaki Manast›r›n (Zindan›n) gezilmesi
17.00 - Dara’dan Kas›miye Medresesine hareket (30

dk)
18.00 - Kas›miye Medresesinden Mardin’e hareket
18.15  - Mardin Artuklu Saray›’nda Akflam Yeme¤i (1

saat)
19.15 - Mardin’den Diyarbak›r’a hareket
20.30 - Diyarbak›r’a var›fl
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Bilimsel Toplant›larBilimsel Toplant›lar

AIMECS 07, 6th International Medicinal
Chemistry Symposium

8-11 Temmuz 2007, Istanbul

Bilgi için: Yank› Seyahat Acentas›: info@aimecs07.org

Web sayfas›: http://www.aimecs07.org

7th IBRO World Congress of Neuroscience

12-17 Temmuz 2007, Melburn, Avustralya

Lokal organizasyon: Dr. Andrew Lawrence, Howard
Florey Institute

e-mail: A.Lawrence@hfi.unimelb.edu.au

ICT XI-International Congress of
Toxicology-2007

15-19 Temmuz, Montreal, Kanada

Bilgi için: www.ict2007.org

World Congress of Stress

23-26 A¤ustos 2007, Budapeflte, Macaristan

Bilgi için: Prof. Peter Csermely

Web sayfas›: http://www.stress07.com

EBPS- European Behavioral Pharmacology
Society Biennual Meeting

31 A¤ustos – 3 Eylül 2007, Tübingen, Almanya

Bilgi için: Prof. Werner Schmidt, Univ. Tubingen

e-mail: werner.schmidt@uni-tuebingen.de

10th International Conference of Endothelin

16-19 Eylül 2007, Bergamo, Italya

Bilgi için: Francesca Di Fronzo, Mario Negri Inst.
Pharmacological Res.

e-mail: difronzo@et-10.it

Web sayfas›: http://www.et-10.it

‹dyopatik Jeneralize Epilepsiler. Genetik,
deneysel ve klinik çal›flmalar ›fl›¤›nda

3-6 Ekim 2007, Kervansaray Otel, Antalya

Bilimsel sekreterya: Rezzan Aker, Marmara
Üniversitesi

e-mail: raker@marmara.edu.tr

20th  European College of
Neuropsychopharmacology (ECNP) Congress

13-17 Ekim 2007, Viyana, Avusturya

Bilgi için: http://www.ecnp.nl

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
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Dr. F. ‹pek KOMfiUO⁄LU
Kocaeli Üniversitesi
T›p Fakültesi, Farmakoloji AbD

Dr. Abdulmecit ALBAYRAK
Atatürk Üniversitesi
T›p Fakültesi, Farmakoloji AbD

Dr. Emre ESEN
Hacettepe Üniversitesi
T›p Fakültesi, Farmakoloji AbD

Dr. Selda ERTAÇ SERDAR
Hacettepe Üniversitesi
T›p Fakültesi, Farmakoloji AbD

Yeni ÜyelerimizYeni Üyelerimiz

Dr. Zinnet EREN
‹stanbul Üniversitesi
Cerrahpafla T›p Fakültesi,
Farmakoloji ve Klinik
Farmakoloji AbD




